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Milleti,V~tanı içi~ müdafaa yazıları yazan v ~ haksızlığa k;-şı 
~kıran Arif Orucun temiz bileklerine kelepçe vuruldu! .... 

Şiddet Kanunu.. ]Bizi men ıBaşmuharririmizin bilek 
Bi~ ;k~tin adfi;;;tlÖrfi bir 1 M:~~ı":~::!.:~!1:: )erine kelepÇe vuruldu! r. e kalbedecek hır kanun o dev- 1 bu milletin siyaıi hayatında bü-

s
ttin ,, Düsturuna,, mrer ve daimi tün benliğini i•ti•m•r etmek ll O~ isleyen bir zümre vardır!. 

rette de te'sir İcra ederse, adliye Bu zümre, sandalyadan asla 

h 1 ıd 
ayrılmamak isteyen ve daima 

Dün geceki tevkif hadisesi çok acıklı 
ve çok elemengiz olmuştur. 

müessesesi a e ar olur! fenalıklarda devam edenlerden 

~ ..:ı. lrtııı yirmi dokuzuncu 
•"lltı k ftk ' tamları cıkan bir re-
ha lllUlde, Hükümet tarafından 
~ıırı. 

llQ lllllakta olan yeni l:it ka-
e~ lıaJiha11adan bahsedi lem

idi. n:!- •alwaata göre,bU kanu-
11._ bi11au müfeUılik muntaka-

~tbikıne lüsum prflldüfü 
~1~Yor.clu. Erteli güo çıkan 
:l•sınde yeni:ııddet kanunu 
h dt,.. lradar taktpecltlen hattt 
k~reketıe büyük teaatlar teı-
11 edecegine ehem:niy.etle 

lret etmiıttk, 
6rfıçilııkü: Mesela, her hangi 
\tr !da.re tesisi ve yahut } eni 
te, lakrtri ıükıln,, talep ve 
all?'lli mabiyeUnde delildi. 

'dit'kJı Türkiye cümhuriyetl 
la Ye nıne.ıeıini baıtan .aıa
~~ felce, eQıuiyetaldiğe, iti
ırıuı:ızhta marus bırakması 
"-•· teınel delil, kat'ı olan bir 

-•vur idi 
B . 

rıın hu lcanun v~lev ana vata-
"-tb kar hangi bir köıeıinde 
~ ı_i edilnıek emelile yapıl-

" lstennıı ""- t 1 olsa da, devletin 
uuı urla 

0111-rııı rı" lçeriıine ıirmesl 
0~ a~asında yer bulmııı 
lala ' CUJnhuriyet idare3ine 

Yakı )l~lc b ınııyacak, yarapıu-

lll)et 1~" letebboıt6. Mede
~- _ -diasında bulunarak 
tt~Uı, faziletair hGr-

•e 
1.1111

11111 
llltnetlerini tebaa11nın 

Ue 1110~11' teımil mecburiyeti 
let eltef bulunan bır dev-

, llı(id 
dife~ evenatı esasına biri 

••nJ nakzed 
)'•bılı en eaaılar ko-

r llllldi? 
lialb. l&t, la.et 

teçtlkten -- e •6t6nlanna 
L_ --.ra re&1n1 ~l 
"'&lll tarafından b r •a
te•--•L clil lr tilrla 

....ue meyen Yenı la b 
llııı d yı a-
l mncu lyettn. •••nlllak 
C&bec:Ji)or. Buna naz.randa 
llıulıakeme uıullerinL- değifU~ 
recek, kanuniyet kl!!abetttll 
~lcikadan itibaen muvakkat 
llıahiyeU olmasından sarfınazar 
•dlt Ye ve adaletin manaaını t6Phelere düıürecek olan böyle 

0~:.._'1ye nuıl teıebbüı edilmiı 
Ilı -"'na hayreti• içinde kal-

bizleri tee11ürlere bogan salk , 
tiddet tasavvurlarına itiraz 

delildir. Zira ıu hale getiril
dikten sonra, ne bu vatanın, 
ne de ıu yoksul mllleain öyle 
ıeylere tahamın6lü kalmadı

fından takdir edıldif ine kaim 
olmak Jıtlyenlerdenlz. 

Şu cihetler iyice bilinme
lidir, ki : Bir Devle~ln adliye· 
sini, istediii dakikada her 
hangi münferit bir mesele 
için, ve yahut bir ıahıs aley-

hine ''örfi" bir ıekle kall>ede
cek bir kanun, o Devletin 
"Düsturuna" girer, daimi su
rette te' srini icra ederse o 
memleketin Adliye miıesseıine 
halel tart olur. 

Çünkü : o adliye müessesi 
umum muamelatında, vatan
daılar arasında, yine o mem

lekeUe muameleye giren ec
nebilerle vatandatlar arasın

daki emniyetin eıasını teıkil • 
ediyor. 

lıte o haleldar olacak o
lursa, memleketin umumi ha
yatı üzerine yapacaiı teıir, 

«§ i<ukl» vasıtasile bertaraf 

edileceji umulan uygunıuzluk

larcıan daha fena olur. Böyle 
bir ı; eyin akibeti de ıüpheıtz 
daha çok vahım, daha çok 
mühlik ve pek ziyade elim 
olur. 

lıubdat devrinde inkilap'

çıların .... 
Aarir Orm· ı f' .. 

yarın-dün geceBaş 

muharririmiz şu yuka
rıda gördüğünüz yazı-

ları yazarken odasına 
iki polis girmiş ve ken..._ 
disini kanun nan11na 
tevkif etmiştir. 
Yarın matbaası tari-

hinde ı· .. -ı · emsa ı goru n1e-
yen bu hadise dola yısi
le nat aınam bir maka-

&nı1.k inıkinı yoktur. 

h'1Jc Eler Ulzum görülüyorsa 
lda Ck11ıetce istenilen yerde 
hıer~~ arftye teıis edilebilirdi. 
\ta~.. ttyaç haııl oluyorsa bGtftn 

""41Lll& . il 

le neşretın k . d" -- - - - e ız ıra~ın-
da ka)ın,.,tıı· B h 

-"-7 • '1 usu-
sta beyam teellüın ve 
teessür ederken muhte
rem karilerin1izin bizi 
n1azur görn1elerini 

btr " ıam olmak Gzre iktnc' 
ohı1ıa takttrt •Gk6n" da tlln 
llıeseı':"dt. G&rilltıyor kt: ıu 

e btr vatlı•nclaı sıfatlle ca ederiz. 

mürekkeptir . 
Kendilerini bir kudret men- " 

baı farzeden bu biçareier tıte 
memleketi bugünkü h.:.le sok
muılardır. 

Açlık ve sefalt-ti doğuran 
ve bu sefaletin karşısında 

gülümseyen çehreleri en11n 
olunuz: ruhunda atesin • 
cevherler bulunan taşkın 
ınilJiyet hisleriJe yaşayan 
bu n1illet asla affetn1i
yccektir. 

Zulüm ve ıiddet ancak mu -

vakkat bir müddet icr~ı .salta
nat edebilir. Şuur ve selim akla 

malik bir millet huzurunda ezmek 
ve ezdirmek ılyaıetl takıp edi
lirse netice itibarile hakıkatçı

ları ezenler ve ezdirenler mah
volurlar. 

Bir gün elbette, elbette bize 
fenalık yapanlar cezalarını ::,ula
caklardır. lıte o zaman bugün 
güle gllle seyrettikleri gülünç 
mana ve mefhumıuz vaziyetleri 
acı acı idrak edeceklerdir. 

Gazi devrinde hakıızlık , .e 
kanunsuzluk asla sökmez. 

Nitekiın: 
Büyük Gazin1izin nıil

lctin başında bulunması 
bu hakikatların tahak
kukuna en kuvvetli za
mandır. 

Şe11ısettin Brlttğrul 

herman 
rezaleti 

Maliye. vekaletin
den sual soruyoruz! 

I ~ 

E~elki gün idarehaııemize 
iki efendi ntüracaat etti: ken
dilerinin pul müfettiıi oldukla
rını ıöylediler. Kollekı:.yonları
mızı tc!klk etmek istediler. 
ldare memurumuzun akıam üze
ri geleceAi için o saatte gelme
lerini sôyledik. 

Bunun ancak kendilerine bir 
taahhfitname verınek ıartile 
mümkin olabileceğini söylediler. 
Arzulannı yerine getirdik. 

Erteat gün tekrar geldiler. 
Kollekılyonumuzu büyilk dikkat
lerle aaatlarca tetkik ettiler. 
~eticede idare memurumuzun 

Elyevm tevkifhanei umumide bulunan BaımuharririJnlz 
Arı/' Oru,ç R. 

Dün ~Y kari pzetemiz ta
rihi bir g i!n yaıamııtır. Gicenln 
dokuzunda ve karanlıkların ko· 
yu bir zamanında ve mekaleslni 
yazarken baı muharrir ve meı' 
ul müdürümüz Arif Oruç beyi 

poltı memurları tevkıf etmiıler
dlr. Müddei mumllilln alellde 
hır ihzar tezkereıile tevkıf edi
len Arif Oruç geceyi poliı neza· 
reli altında geçirmlıtir. 

Sabahleyin erkenden. POltı 

jr rende mühim bir mulakat 
L ~ 

Caft:r paşanın Gaziye 
ve lraka ait sözleri: 

irak istiklaliyetini almazsa kanlara 
boyanacaktır. 

(Eıkiıehir istasyon 5-4-94:0 da J lııtıiım büyük Gaziyi Ankaranın 
muharririmizden telgraf) marmaraıı kenarında mütevazi 

Tuhaf bir tesadüf beni trende köıkünde ziyaret ettim aciz ıah-
Bağdata ıtden İrak h arbiye na- ııma karp gotterdiklert yüksek 
zırı ile kaıılaıtırdı. Nazik bir iltifata ıökranla borçluyum. 

ıahsiyet olan Cafer paıa çoıkuo Bu sözlerİi •amimiyetle ifade 
sakaryanın kenaroıda koımakta eden paıa uzun hır mnddet dn-
olan trenin sakin komparttma- ıünd\l. Bu anı tefekkür eına-
nında bana ıu ıaye .ı ehemmiyet sında paıanın gözleri içinde mü-
beyanatta bulund · Ankarada bim lıeyler söyliyeceğini okq-
ıamimi bir hüsnü 1 \bul gördüm. yordum. Bu mektebi harbiyeli 
Balkan harbinde r llo•etinde ça- asker sözüne devamla, evet Ca-

.~~~=:==~~~~~ 
nasılıa unutmuı olduğu birkaç mecbur olduğu yüzblnleı ce lira .. 
kuruıluk noksan için 1 1 buçuk yı dört seneden beri hayretlere 
lira ceza tarbettiler. ıayan bir lakaycli ile ihmal eden 

Memur efendilerin bu dik-
katlerine fevkalade memnun ol- Maliye Vekaleti ve onun tahtı 
duk. Çünkü kendilerine tevcih emrinde bulunan sebepler deill 

midir? 
edilen vazifeyi büyük bir dikkat 
ve ciddiyetle ifa etmiılerdi, Maliye Vekaletine menıup 

Şurada, Maliye Vekili Bey memurların , bu ıuretle hare
miiaaade ederlerse, kendilerine ketleri , bir "Arif Oruç" muka
bir sual tevcih edeceğiz. bil tarafın " Herman 5plrer ve 

" Herman Spirer " unvanlı Kohen baı;irgin " olmaıından 
ıirketin hazineye tediye etmeie mı ileri ıelmiıtir? Efendim? 



1 1 ' .. 

Sahife 2 

sivil memurlarından, Şükrü bey
le birlikte 2 inci müatantıklığa 
ıevkedilen Arif Oruç Bey 
ikinci müstantik tarafından uzun 
uzadi ye istiçvap edtlmiıtir gaze
tesinde memlekete taalluk eden 
yolsuzluklardan hararetle bah
aındaki sebepler uzun uzadiye 
ıorulmuıtur hakikati ve __ siya~!_ 
kanaatlarını mtllete anlattığı gibi 
bütün çıplaklığile müıtantıklığa . - - ......_ - -- ... - --;; 
kendi imzası ,,. tahtında anlatan~ 

baı muharririmiz isticvap neti
cesinde bileklerine kelepçe vu--- ___..• ....._ --
rulmak suretile tevkıfhaneye 

sevkedilmittir. 
Gazetemiz dün bu -tevkıf ha-

disesi yüzünde~~l;.~f ç;km~ 
mııtır. Buna bir Polis komiseri 
sebebiyet vermittir. Bu komiser 
Arif Orucun tevkifinden sonra 
tahrir müdürümüzden gazetenin 

.,.. - ·-ı -
çıkartılmaması_için Bir imza al-

r-. - -· _......... -
mııtır. Bu. yolsuz .., ve gayrı kanu-
ni hareketin polise mafevk ma
kamat tarafından verildiği süphe
sizdir. 

Bundan dolayı gazetemizin 
tertip ve tahrir aileleri dağıl

mıı ve maaltee11üf yarın in
tiıar edememiıtir. 
Bu feci hadise akabinde gazete
mizin genç ve kıymetli müdafii 
avukat Nuri B. Polis müdüriye
tine koıarak Oruç beyin esbabı 
istirahatını temin eylediği gibi .ı 
Vali müddei umumi Polis mü
dürü gibi zevata dahl tevkifin 
sebeplerini anlamak üzere mü
racaat etmiı, 

Ve hiç birini bulamamııtır . 
Nuri 8 . dün akıama kadar, 
adliye de müvekili Vrif Oruç 
beyin mevkufiyeti iılerile oğraı
miı ve maattee11ür kanunen hakkı 
oldufu" halde görüıememiıtir . 

Nuri B . yann mnıtantık ka
rarnamesini görecek ve kanuni 
vazifesini ifa edecek. 

Gazetemiz müuekkilinin iıle
rile canan alaka kadar olan 
vazifeıinaı avuhatına alenen te
ıekkür eder. 

zi dünyada emsali görülmemit 
bir askerdir. Size ıunu kemali 
samimiyetle itiraf ve ifta ede
yim ki, vukubulacağı artık bir 
hakikati akeriye haline airen 
müstakbel dünya harbindede de
hasını gösterecek ve büyük ro
lünü oynayacaktır, 

Size dünya harbi hakkında 

ıunu da ıöyliyeyim ki, Asyada 
ıarı tehlike korkunç bir~ tekilde 
akın yapmağa hazırlanıyor her 
Avrupalı millet harp için sür'at 
rekorunu kırıyor ve katil vası-

talarla harbe hazırlanıyor. Bun
ları tatlı tatlı anlatan paıanın 

: çehresi birden bire değiıti mü
teessir bir ifade ile acı acı ıun· 
ları anlatmağr baıladı : 

Irak hürriyet ve istiklaliyet 
için, emin olunnz, her ıeyi gö
züne almıttır; eğer İngiltere 
hurriyet aarmda bize hurriyeti 
hakikiyeyi bahı etmiyecek ve 
vaitleri_ yapmıyacak olursa va-
tani 'mücahit sıfatı ile her İraklı 
ölüme hazırdır. fngilterenin 1932 
senesine kadar kuvvetleri çekilip 
gitmezse o zaman kllnlı hadisatı 
seyrediniz. lrakta timdi medeni 

• bir sükün vardır. 
Paıaya _veda ederken ve bü

yük ellerini sıkarken ilave edi
lyordu : 
_ Bahtlyaraınız. Çünkü Gazi 
size hürlyeti • u~iy;- bahıet- · 
mlıtlr. ~ 

Şenıset1i11 Ertuğrul 

Şile yoll""' , iltal.e edilmi§ 
Şile yolları ihale edllmlttlr. 

Ayrh'& bu yol üzerine 15 beton 
köprü yapılacaktıtr ki, buda ı 20 

bin liraya ih\\le edllm tı~ t r. 

!) Niıan 

YARIN 

Kadınlar fırkaya girmeğe başladılar. _ 
İlk aza Hakkı şınası Paşanın karısıdır 

Ucuz elbise sergisi 
Kadınlara belediye intihaba

tına ittirak hakkı verilmesi üze
rine kadınlar birliği ıehrimizde 

bir tezahürat icrasına karar ver
miftir. Bu tezahürat bu cuma 
günü saat 9 da baıhyacaktır. 
Sultan ahmette toplanacak olan 
kadınlar emanet, kadın birliği 
halk fırkası vilayet önünde be
ıer dakika durarak intihap hak
kının bahtından dolayı minnet
tarlıklarını arzede<;eklerdir. On
dan sonra taksim abidesine gi
decekler ve çelenk koyacaklar 
nutuklar vereceklerdir kadın 

birliği dün bu münasebetle aıa
ğıdaki beyannameyi netretmiı
tir. 

Cumhuriyet hükumetimizin 
inkitaf ettiği kadınhk bugün bir 
zafer kazanmııtır.Şimdiye kadar 
yurdunun bütün felaket ve acı 

zamanlarında erkeğine yardım 

eden, tarlalarda güneı karııaın
da kavrulan harp cephesinde 
sırtına yaralar açarak siperden 
ıipere koıan bu fedakar Türk 
kadını dünkü ihmal ve niıyan 
felaketinden kurtulmaya ve sJ-

Resmi kabul 
lleisic11t1nhttr /iz. a/iıan 

sefirini kabul etti 
Ankara, 6 (Hususi) 

Gazi hazreileri yeni afgan ıe
firinl kabul buyurmuılardır. 

Ahmet han öldü 
.Pariı, 6 (A.A.) 

Sa':>ık lrad ıahı Ahmet hanın 
cenaz! 4 merasimi bu sabah ya
pımaıtır. Cenaze Kerbel6ya nak~ 
\olunarak orada defnedilecektir. 

Bir facia 
Liyon, 6 (A.A.) 

İki tramvay sis dolay11ile çar
pırmıatır. 15 hafif ve yedi ağir 
yaralı vardır. 

Berat kabinesi 
Beyrut, 6 (A.A.) 

Meclis Adli paıa kabinesine 
4 muhalif reye karıı 28 reyle 
timat beyan etmiıtlr. 

Ekmek fiatları 
Gene .IJerüul.t~ ·"fl.'Jl,lJm· 
Ekmek ve fırancala fiatleri 

ipka edilmittir. 

Fwka naldye.-.:i reisten· 
Halk fırkası nahiye ve kaza 

reisleri dün halk fırkasında 
Hakkı Şinasi paıanın riyasetin
de bir içtima akdeylemitlerdir. 
Bu içtimada Hakkı Şinasi paıa 
kadınların {fırkaya kabul ve 
kaytları hakkında lazım gelen 
emirleri vermlttir. Dün gece 
ilk defa kadınların fırka ya kayt
larına baılanılmııtır. 

ilk defa Hakkı Şinasi Patanın 
zevceıi Resmiye H. Jıtanbuldan 
aza kaydedllmittir. 

İktisat vekrilı!linin 
baltlwtlar<k111 s11ali .. 

iktısat vekaleti, yunüı balık

larının sularımı~ balıklarına yap

tığı teıir hakkında yazılmıt ilmi 
• bir :eıer muvcut olup olmadığını 

balıkçılar cemiyetinden sormuı
tur. Bu sualler ile birlikte daha 
bir çok sualler de tevcih etmittir. 
Cemi'yet, balıkçılıiı alt üst eden 
bomba avcılığı hakkındaki mü
tallalaranı da, vereceii cevap, 
veklllete arzedecektlr. 

yaai haklarda tam bir vatandat 
gibi İflirake hak kazandığım fır
satını bulınuıtur. 

E i K • • Aı• R• müeıaet&--n:'n~~ azmırcı 1 ıza tında 
Hazır ve ısmarlama kostümler pardesüler çocuk elbiseleri 

gayet ucuz fiatla satılmaktadır. Türk kadın birliği bu kana
atle siz hemıirelerimden cesaret 

İST ANBUL VILA YETİ DEFTERDARLIK iLANLARI ve ilham alarak mücadelesinde 1 
devametmif ~ilk muvaffak~ '~~~~~~~~~~t•~~~~~~~~~~~~~~~ 
yeti olan belediyeye intihap edil- KİRAL.I BAkl<Al.'...Llk VE KAHVEC LlK 
mek ve etmek hakkımız olmuıtur. i\IAHALLİ 

Kadın zaferinin ve kadın Yıldızda lıtanbul polis mektebindeki bakkallık ve kahvecilik-~ 
hakkının tarihe geçtiği bu ilk halli _kiraya verilecektir. Senelik kirası 18 O liradır.~ Müzayecl !-
nümayif •e tes'itte her Türkün Nisan 930 Perıedbe güuü saat U,30 de Deherdarlıkta'~yapılac• 
bulunmak hakkıdır. ( M 96) 

Bu nünıaYiti teı'it için bütün 
Türk kadınlığının ve kız mektep
lerinin iıtirAkiyle büyük bir alay 
tertip edilecektir. 

Şehremaneti, halk fırkası ve 
birlik merkezi önünde nutuklar 
irat edilecek Taksimdeki Gazi 
abidesine bir Çelenk vaz' edile
cektir. Memleketini seven ve 
hakkına hürmet etmeği bilen 
her Türk kadını 11 Nisan cuma 
günü saat 9 da Sultanahmet 
meydanına gelmelidir. 

Türk ka..dını ! bu hak senin 
bu ıeref :senin, Bu zafer senin
dir . . Kadın bi rliif. 

'F irsat Fnsit! 
Efendi kıy af etli 

tır. - 10 

* * SA TllJK EV VE DÜKKAN 
No 4 ' 2 • Sideriı sokğı imrahor lıyas bey mahaleıl Yedıkul~ 

tahmin: edilen kıymeti bedeli 2 sene ve iki taksitte verilmek ,.rtJ 
3270 liradır. Satıı muamelesi pazarUk ouretile 19 Ntıan 930 Col 
marteıi ginü ıaat 15 te defterderlıkta yapilacaktır. ( R -1 6 

* * 
SATILIK EV VE DÜKKAN 

No 20/16 lıteıyon ıokğı İmrahor İlyas bey mahallesi; Yedtkuleı 
4 oda 2 sofa 2 mutfak ve sair müıtemilit. Altında 22/16 N • b bit 
odalı dükkan, hepsinin tahmin edilen kıymetı 2 sene ve 2 takılt' 
verilmek ·ıartlle 4360 lirra, ıahf muamelesi pazarlık ıureUle ı 9 
Niıan 930 çumartesi günü ıaat 15 te defterdarlıkta yapıt.~ 
tır. (M-17) 

* * 
SA1~1LIK EV 

No 5 Kandelli ıokak, Divanı ali mahalleıt Gedik paıa, Bodrulll 
katında odunluk kömürlük mutfak, 1 inci katta bir oda bir hali 
2 inci katta bir oda bir ıofa 3 üncü katta bir oda bir ,af• 
4 üncü katta bir darça, tahmin edilin klmeti bedelli 4. tene ve • 
taksitte yerilmek fartile 6243 liradır. Satıı muamelesi pazarlılı 

ef endifer /eli, kol o auretile 19 /Nisan/ 930 cumartesi g6nü saat 15te defterdarlıkt• 

b .,[ l h" yapılacaktı,. ( R . 37)-"" 
ag ı o ana ucum .... • A • 

hakkınızdır Mugla Vılayetınden: 
1~evkif hanede bulu

nan baş ınuharrin1ize 
bazı eracifin hücumlarini 
göri yoruz. 
Bu n1ideci Şahsiyetlere 
cevap vernıiye tenezzül 
çtn1iyoruz ve ctmiyeceyiz 

Bu ayaş betbahtla
rın ınanevi ve nıatti ce-
zalarını nezih ve nıef
klıreli vicdanlara hira
kiyoruz. 

Kömür tüccarı 
şikayetçi 

İstanbul Uınanında kömür 
satan tüccarlar rüsumat müdür
lüğünden tikayet etmektedirler. 
Bu tikayetin 1ebebi de ecnebi 
kömüı·lerinin ınuamelitının daha 
kolaylıkla ve daha az zamanda 
intaç edilmesidir. Söylendifine 

ı - Muğlada inıası mukarrer sinama ve kulüp binaları NltaP111 

yirmi dördüncü günü saat on beıte ihale edilmek üzre münakaaaY• 
vaz' edllmittlr. 

2 - T allplerin muhaıebel husuıiyedekl nümunelerl veçhile te1'· 
lifnamelerini ve teklif edecekleri bedeli kanuni teminatını yeVJll1 

mezkure kadar Muğla vllayetine göndermeleri ve teraitl anlam-1' 
ve malümat almak için İstanbul, lzmlr ve Mufla Muhaaebel Huı&ı
siye müdüriyetlerine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. __..,,,. 

Emlak ve Eytam Bankası 

Esas 
Umum -Müdürlüğünden: 
' Temi-t 

No. Mevkii Nevi mi ktart 
168 Büyükadada Yalı sokağında Otel dövilaj nısıf ht11e 7 oo 

25, 23, 21, 19 
170 Bey~ğlunda Şiılide Büyükdere Garaj atik 1 O cedit 401 !>000 

caddesinde 
19 G Hasköyde iskele caddesinde Arsa 1 No.lı il091 arım 500 

murabbaı 

199 Hocapata mahallesinde Hüda· Kalın Mustafa ala med- 2500 
vendigar sokağında reıest 

Mevkii ve nevileri yukarda gösterilen dört parça em!Aklll 
sabıı müzayedeye konulmuıtur. Müzayede bedeli sekiz sened1 

ve ıekiz taksitle istifa olunur. 
Birinci takıit peıinen alınır. Müzayede kapah zarfladır. ihale 

14 Niıan 930 pazartesi günüdür. 
Her bir emlake ait teminat akçası hizalarında gö.terllmiıtlr· 

Talip olanlar lstanbul lzmir ıubelerimize de müracaatla mufa.,.ı göre, kömür ihracının muarne-
l si 7 .. ınekte imif. ıartnamemizl alabilirler. Bu ıartnamelerden bir daneılnin im~ 
e saat ıur edilmesi ve teklif mektublyle birlikte mazrufen yevmi ihalede" 

Mı'llAı ::=e t.-rihi kı ~ akdem Banka müdüriyeti umumiyesine tevdi eylemesi ıcd 
• Yrneu eder. 

olan __ __/ 

"~ ,.~~!~~~!:~~~~ Devlet demir yollan H.P 
ri plaklarının halk tarafından M a g~ aza Sin dan.· 
ucuz alınması -ve bu suretle hal· 

kın zevki musiki terbiyesine hiz
metini dütünen DARÜLELHAN 

Müdüriyeti ile fabrikamız ıataı 
üzerinden almakta oldukları Pa
radan fedakarlık ederek Türki. 

yenin her tarafında DARÜLEL

HAN plaklarının 18 O kuruı a •a
tılmasını temin etmiıtir. Keyfi
yetin bütün acentalarımıza tebliğ 

edildiğini muhterem ehaliye tep

ıir eyleriz. 
KOLUMBİA GRAMOFON VE 

PLAK FABRlKASI TÜRKiYE 
UMUM ACENTASI 

Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda telafon ve teferru•tl• 
ıoneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz kalo pil kavanozu "'e 
ıairenin 10-4-930 perıembe günü saat ondörtte aleni müzayede 
ile satılacağı ilin olunur. ~ 

Devlet demir yolları H. P 
Mağazasından: 

ıd raf Max.azamızda mevcut muhtelif miktarda boya ezme, v e, • ıı pa· 
düzeltme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makineleri e teli 
langa, ıerit destere tezgahı, hızar makinesi, bira kazanı, 111aal• ti 
agrafı, etü kazanı ve safrenin aleni müzayede ile 12/4/930 cuaaarte 
gllnü ıaat ondörtte ıatılacaiı ilan olunur. (2) 

.. 
1 



-=--= 

SABIRSIZLIKLA 
B EMK_L ENİ LEN 

Beylerle çocuklar İçin 

En şık kostümler 

Sahife S 

GalaE KKy'S"rE fıiııtSnlı yk O"eR~ınn de 

Büyük elbise mağazalarında bulacaksınız 
ln~ili~. biçimi kumaılardan ve asri biçimde 

KOS fUl\lLER 1 G 1/2 liradan itibare I'! 
Güzel cins ~umaılardan spor ve saire 

ÇOCUK KOSTU~1L.ERI O lira(h:~n itibaren 
Her renkte empermeabilize 

«~IANl)El_,BE.l{G» pardesüleri 241/2 liradan itibaren 
En son modaya göre hammlara mahsus fantazi kumaıl d ~ ar an ve 

Trençkot dan ... MANTOLARIN müntahap çeıitleri 

Tediyatta Büyük 'f eshilat 

~~~~~~~·~~~:~~~=~~~d 
Kaclıköyiinde Cafer ela ma

hallesinin ,nl sökağında 26 nu
maralı haaede aakin iken vefat 
ecen ve terekeılne mahkemece 
vaz'lyet edilmlı olan müteveffa 
Karnik Terkisof efendi zevcesi 

{Emlik ve Eytam 
Bankası 

'\ lngiliz Hüseyin Rüsteın 
Vapurları 

IZl\1.İR POST ASI 

Hüseyniye 

SATIŞA ÇIKMIŞ TIR 
HER YERDE ARAYINIZ 

INemruz hanımın Kadıköyünde is
met pap sokağında kain olup 
aokak ~kapısmdan girildikte bir 
methal sokaia ve bahçeye nazır 
birer oda ve bir heli ikinci kat
ta bir sofa soka la nazır ıahnltli 
büyiik bir oda ve bahçeye nazır 
keza bir oda ve bir ufak aandık 
odası üçmcü katta ıokağa ve 
bahçeye nazır birer oda ve bir 

Sermayesi 20,000,000 Türk lira~ı 

ihtiyat akçeleri : 

7 {>q ,000 Türk Lirası 

İNSAAT ve EMLAK 
' 

üzerine müsait ıeraitle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelatı 

İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

Vapuru 

9 NİSAN 
Çarşamba 

Günü saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle ( Gelibolu 
Çanakkale, Dikili ve İzmir); 
azimet ve k 1 aynı iı e elere ufra-
yarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Emin6nil 
Reıadiye caddesinde 12 numa
ralı lngiliz Hüseyin Rüstem va
purları fdarehaneıfne müracaat. 

ı Telefon: İstanbul 2876 

Yardım sandığı 

inşaat münakasası 
!::~niyet sandığı müdürlüğünden: 

~hell ve lıbu katın sofası bame
klnla muhat olduğu gibi bodu
rum katına lnildikte ıokaia çı

kılır bir uf ak kapı ve bir taılık 
bir mutbak bir yemek odaıı 
ve bir kkmürlük ve mıktarı ka
fi bahçeyi ve bahçede bir adet 
kuyuyu ve kumpanya suyu te
sisatını muhtevi merdi ven ve 
ve dö19meleri ahf&p diğer aksa
mı klpr ve dört bin lira kıymeti 
mubmlnell ve kırk dort numa
ralı bir bap hanenin temama ve 
yine müteveffai mumaileyhin uh
dei tasarrufunda bulunan Be
yoğlunda ağa camii cıvarında 
imam sokalında kain olup mez
kur hane iki metre elli santim 
irtifaında ve bir odunluiu olan 
bodnrum katile sokaktan üç dört 
ayak mermer merdivenle birinci 
knta ,ırildikte bir mermer taı
lık sokak üzerine bir küçük oda 
bir mutbak bir heli bir aralık 
ve bir kapı ve mutbakta oir sar
nıç ikinci kata çıkıldlkta came
kanla bölünmüı bir sofa sokağa 
nazır ıahnitli büyük bir oda ar-

_-1•--------••I Emlik üzerine para verilir. 
,~-----------, Bahçe Kapı Selamet han: lfl 

İZ~1IİR - l\lERSİN Telefon: iıtanbul 4262 

l~ ':Ze Ziraat bankası umum müdürlüiü, İstanbul Caialol
bt... D olup elyevm Emdlyet aandıiının tahtı i11alinde bulunan 

... yı tadil tU k lbtaz e rece Ur. Bu ite talip olanıar aıaiıda yazıla veaaikl 
edecelerdir 

1) . 

2
) ~:libin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

feıııat kabltp taraf andan evvelce yapılmıı olan itlerin listesi ve 
T 

1
• lltyeUni gösterecek vesaik. 

llupler A k tn._ la n arada Ziraai . bankası levazım ve mebanl müdürlü-
ı-ıu ' pl:_ııbulda Emniyet aandıiı müdürlüiı\ne müracaat la bu bap-
llu 

11 
,nuıkaveleveprtnameyi onar lira mukabilınde alabillirler 

ancak 2 N • . leldaf ınek O isan 930 tarihine kadar teklifname kabul olunur. 
l -.-.._ tupları kaplı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 
-.Warı:dürlüiüne ve latanbulda Cağaloilunda Emniyet sandalı 

ltı d ııe tevdi Olunınabdırr. 
~ e~te edecek zat ihale bedelinin °/01 O nisbeUnde teminat 

lA-teıl\ir' 

"""'' ~ hatı... e Ziraat baukası mutlak surette her hanli nir talibi ter-

Fuhafaza ede<. 

anı.sun-Sivas ve Çorum 
l·· .. 

1 
Nakliyab: 

utün nhisan U .. d .. 1··.., .. d 
Samsun _ s mum mu ur ugun en 

) l•aa ,,e Sam "•pılacak mamul tlltll 
1
•un Çorum arasında ve Sivastan dahile 

"' n ve ev ~eri günü l>&Zarhkla h azımatı aaire nakliyatı 3 mayıs 930 
leltp tartnameyl ı&rmelerl i ale edtlecelinden taliplerin her pn :::-anab muvakkatelertle ve C:~vnıi mezk<krda yüzde yedi buçuk 
~aları. tada mübayaat komisyonunda 

Ern'1iyet Sandığı Müdü 1 .. ~ .. d -
b Mın. Olimpiyamn 9628 tkraz n r UgUn en: t:.""'1 uaı.rah d 
la. Jet Sandıfından istikraz eyledlil lllebll eyn eenedi mucibince 
aa:ıııa merhun bulunan Çarıambada Kltt 1 lllukabiUnde Sandık 
W.-~ k6roflu sokalında eski 8 mükerrer : ınulahattin mahalle-
--eıı - e yent 20 l lof arıın arsa üzerine mebni uç kattan numara ı ve 

...:& bır mutfak, bir kuyu, sekıendokuz arıı~'i:~ bet oda, iki 
•erıı! l&lreJI havi bir hanenin tamamı vadesi bıta çe ve müıte
lll"tte eınestııden dolayı satılığa çıkatılarak beı 6 lllında borcun 
ıı., ...;:: 'b"ına kat'ı kararı çekllmlt ıken bu ,.!..., • :::ı bedel ile 
lhllf eJl lr ın(lfteri çıkarak müzayede bedelini beıyilze~li on zam 
'-dtf ._"emıı olması cihetile mezk6r hanenin 9.4.9ao tarihi liraya 

vnunı6zd k ne mCl-
•e ..._lllel 

1 
e 1 çarıamba günü tektar son müzayedesinin le ......._.. .::..Dlııı ikmali mukarrer bulundutundan salip otanİ.uı 

lır ı...t11aaıaı. e Tlhayet oaat onbete kadar Sandık ldarealntle ı."a~ 
rı Gzuan llln olunur. 

ka tarafta tek bir oda uf ak bir 
kiler iicüncü katta keza came-

klnlı bir sofa sokai• nazır ıah
nlılı def'a bir biiyillı oda arka 
tarafta bir oda ve bir kiler dör-
dClncii kata çıkıldıkta camekan
sız bir sofa ve sokaia nazır ta
raçalı büyGk bir oda arka taraf

ta bir oda ve bir beli beıinci 
kata çıkıldıkta caıoekinla bö
lilnmüı bir sofa ıokaia nazır bir 
oda arka tarafındall banyo te
ıisatını hav: küçük bir kda ve 
bir hela ve helanıll içerisinde 
ufak bir merdiven ile taAan ara
sana çıkıldıkta ( 4 ks 3 - 65 ) 

metre eb'adında ta\'an arası ve 

J • 

aynca aynı eb'adda dam üzerine 
inta edilmiı ahpp taraçadan 
mürekkep dö19me •e merdiven
leri akpp tavanları bağdadı üze
rine sıva ve kartoll piyer kor
neıleri muhtevi dört tarafı kagir 
ve dahili harici ve kapılar ve 
cameklnların yalla boyalı ve 
elekUrlk terkoı hava gazi iesl
aatlarını muhtevi temama on bin 
n11fının bin befyiiz lira lkıymeU 
muhmlneal olan yirmi altı numa-

LÜKS ve SÜR' AT POSTASI l .. J 1 "<l "<U ar hukuh hakinı-

GERZE Va~İ~N7 liğinden: 

P rt 
• Saide hanımın Kakık&yiinde aza eSI Rasim paıa mahallesinde dus 

sokağında 18 No. lu hanede aa-
akıamı aaat ı 9 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Gelibolu, Çanakkale, İzmir, 
Fethiye, Rados, Antalya, Ala· 
iye, Anamor ve Mersin) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide kü
çük Kır zade hanındaki acen
tasına müracaat. Telefon: lı. 

1 31 ıs. 

-------··ı 'ı yelkenci vapurları 1 

kin doktor Zekerriyya bey ken
dilerini infak ve iaıe etmedi· 
ilnden çocukları lımail Süreyya 
ile kendisine nafaka tayin ve 
tahsisi talebile ikame eylediği 
davadan dolayı müddei aleyhin 
tkametglhının mechullufuna me-
bni tarihi ilandan iUbaren dava 
arzuhl!\llne 10 g(ln zarfında ce-
vap vermek ve yevmO muha
kemede bulunmak üzea e ilanen 
tebliiat icrasına karar verilerek 
17 Mayıs 930 Cumartesi 1f6nii 
saat l 4 vakti muhakeme tayin 

KARADENİZ L'OKS VE 
S'OR'AT POSTASI 

Samsun vapuru 

' ve bu bapda yazılan davetiye 
varakası ile dava isUdaıı sureti 
mahk !me divanhaneılne talik 

!J Nisan:Çarşamba 
günü akıamı aaat 6 da(Sirkecl) 
rıhtımından hareketle dofru: 

(Zonguldak, ine bolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hamnda (Y elkencl 
vapurları) acentellfine milra-
caat. Telefon: Is: (1515) 

' ralı hanenin nmf hl11eıl tarihi 
ilandan itibaren bir ay sonra 
yani G - 5 - 930 Sah günü ıaa t 
on beı raddelerinde açık vrt-

tırma suretile ıhalei evveliyeleri 

ve yirmi gü.,den sonra dahi iha
lel kat'iyeleri icra kılınacağından 
mezkur hanelerid kiymetl muh-

minelerl olan mebaliğin yüzde 
onu niıbetınde pey akçaları ile 

beraber talik olanların Kadıköy 
sulh ikinci hukuk mahkemesine 
mliracaat eylemeleri ilan olunur. 

edilmiı olduiundan tebliğ ma
kamına kaim olmak Ozere key-
fiyet ilan olunur. 

Doktor Taşçıyan 
• Zührevi hastalıkları mütehaHııı 

Emln6n6 lzmlr sokaiında No. 4 

Doktor A. kutiel 
Gizli ve cilt hastalıkl 

Karakôy börek 1 f arı müteha11ısı 
ç ırını llrasındaN.34 

Yarın 
İDARE : İstanbul Ankara 

caddesi. 

TELGRAF : lıtanbul Yarın 

TELEFON : ,. 4243 

ONE: Dahillçin senellil 140 

Hariç ,. ,, 270 

iLA.N : Tarifeye tabidir, 

Fia tı 5 kuruş 
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5 Nisan 

Sahife 4 YARIN 
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ŞAMLI mağazasının yakında kat'i satışlarına intizar ediniz: 

Emniyet Sandığıe;:~~e~ü-
Kat'ı karar ilanı 

Mliznut•de Muhammen 
bedeli klymeli İkraz 

ılfrrkunatm cinş ve 11ev'le mt'uki /Jorçlwıwı 
v~ 111ıişle111il<1tı ismi 

lira Lira 
370 11!i9 

70 969 

No. 
102 Kocamustafapaıa'da Cambaziye mahallesinde 

Meıelimeıçit sokağında eski 5 ve beı defa 
mükerrer 5 ve yeni 5, 7, 11, 13 numaralı yü ı: 
arıın arsa üzerinde kargir bir buçuk katta üç 
oda bir sofa iki mutfak bir avlu ve doksan 
be§ arım arsa üzeriude ahıaP iki dükkan ve 
elli arım arsa üzerind~ bir katta harap bir 
mutfağı ve iki yüz beı arıın kadar bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Osman Ef. Hüsniye 

Saide, Ruhsar H. lar. 
446 Üsküdar'da İcadiye mahallesinde Zarphaneli 

Mardiros sokağında eski ve yeni 14 numaralı 
yüz sekiz arıın arsa üzerinde ahıap iki buçuk 
katta altı oda iki sofa bir mutfak bir kuyu ve iki 
yüz seksen artın bahçeyi havi bir fırının tamamı. 

Ömer Faruk B. 
905 1371 543 Beylerbeyinde elyevm Bostancıbaıı Abdullak ağa 

mahallesinde Abdullah aga sokağında eski 43 ve 
yeni 39 numaralı doksan arım arsa üzerinde kar
gir fırını ve otuz sekiz arım bahçeyi havi bir fırı
nın tamamı, Fatma Makbule H. 

180 38G 613 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde eski orta ve 
yeni Paıakapıaı sokağında eski ve yeni iki numa
ralı elli sekiz arım arsa üzerinde ahıap iki katta 
üç oda ve seksen dört arım arsa üzerinde bir 
tuğla taıbk bir mutfak ve elli dort arıın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Şerife H. Ahmet Ef. 

275 .1496 716 Süleymanlyede Hoca Hamza mahallesinde Ke-
penkçi Sinan İıokağında eski ve yeni 3 numaralı 
doksan artın arıa üzerinde ahıap iki katla iki bö· 
lüklü dört oda ve on iki arım arsa üzerinde eski 
iki mutfak ve seksen altı ar!ın behçeyi havi bir 
hanenin tamamı. İdris Ef. 

J 035 4n00 831 Anadolu hisarında Kandilli caddesinbe eski i 
mü!-cerrer ve yeni 4 0-40 numaralı dört yüz kırk 
arıın arsa üzerinde kargir bir katta altı oda iki 
ıofa bir salon bir mutfak bir su hazinesi ve yüz 
sekıen arıın arıa üzerinde ki.rgir bir katta bir 
oda bir mutfak üç dönüm yüz seksen artın b. th
çeyi havi bir hanenin tamamı. Ahmet Sadık B. 

Hatice Afife H. 
5040 14601 877 Sultanahmette Nuruosmaniye Cezrikaıımpaıa 

mahallesinde Nuruoımaniye caddesinde eski 3, 

5, 7, ve yeni 5 numaralı dört yüz otuz arım arsa 
üzerinde kısmen kirgir ve kısmen ahıap ve üç 
buçuk katta on altı oda dört sofa ve altmıı 
sekiz arım arsa üzerinde iki mutfak ve yirmi 
bir arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

İkbal H. 
37 6 7B5 1230 Üsküdarda ArakıyeciHacıMehmet mahallesinde 

Salih sokaiında eski 4.1 ve yeni 69 numaralı 
yüz arıın arsa üzerinde ahıap iki katta beı 
oda bir ıof a bir mutfak bir kuyu ve yirmi arşın 
bahçeyi havi müceddet bir hanenin tamamı. 

İsmail Ef. 
136 808 1726 Kocamustapaıada~Canbaziye mahallesinde eaki 

ve yeni Çeıme sokağında eıki 2 3 ve yeni 4 1 , 
43, 15 numaralı biri altmıı üç arıın arsa üze
rinde ahıak lkl katta iki oda iki sofa bir mut
fak ve otuz altı aroın arse üzerine ahıap iki 
katta bir oda bir sofa bir mutfak diğeri sek
sen dört artın arsa üzerinde ahıap iki katta 
üç oda bir sofa bir mutfak ve yüz kırk arı.o 
bahçeyi havi üç hanenin tamamı Salih Ağa 

286 1224 17241 Altımermerde Ki.tip Maslahattin mahaUeıinde 
Kurusebil Silivrikapı soka~ıuda eski 120,122,122 
mükerrer 12 2 mükerrer ve yeni 61, 63,15 2nu
maralı doksan üç artın arsa üzerinde kargir iki 
katta üç oda bir sofa bir mutfak bir malta taılık 
ve dört yüz iki artın ~ahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Fatma Hanım. 

6100 12915 16746 Şultanahmette Firuzağa mahalle4'inde eski Ba
buhümayun ve yeni Babuhümayun ve Kuyulu 
sokakta esi 137 ve 14 dafa mükerıer 136 ve " 
yeni 11,13, 15, 17, 158 numaralı dört yüz altmıı 
iki artın anada.kargir dört katta on beı oda 
dört sofa bir mutfak bir hamam bir daraça ve 
çatı altı ve altında iki dükkan ve garajı ve iki 
yüz altrnıı bir arım arıa üzerinde kirgir ikikatta 
üstünde bir salon ve altında iki odalı bir malli 
havi bir konaiın tamamı. 

Mehmet Emin 8. Cemile H. 

230 1461 17160 Avrat pazarında Kürkçü baıı mahallesinde 
Kürkçü çe11meıi sokağında eski 25 ve yeni 35 
numaralı yüz elli beş arım arsa üzerinde ahıap 
iki katta beı oda iki sofa bir taıhk bir kuyu 
ve yirmi üç artın arsa üzerinde bir mutfak ve 
üç yüz elli iki arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hamdi Efendi 

f.i1 O 1253 17a59 Çarşambada Beyceğiz malaalleıinde Mehmet 
ağa hamamı sokağında eski 20-20 kalp ve yeni 
20, 22 numaralı Y,ÜZ altmıı arım arsa üzerinde 
ahıap iki katta altı oda iki sofa bir kiler bir 
taılık bir kuyu ve yetmit artın bahçeyi havi 

muhtaç tamire bir hanenin tamamı. Fatma Cazibe H. 
!>GO J 157 17704 Fatihde mimar Sinan namı diğer Kumrulumes-

çit mahallesinde eıki kumrulu ve yeni tekke 
sokağında eski 2 9 mükerrer 31 ve yeni 4 3, 4 5 

numaralı dckıan altı arım arsa: üzerinde kargir 
bir buçuk katta biri sandık odası olmak üzre 
dört odo bir ufak sofa bir mutfak bir kömür
lük ve iki yüz doksan iki arı.n bahçeyi havi bir "t 
hanenin tamamı. Ayşe ve Hatiçe Leman H. 

1009 5382 18295 Fındıklı'da Mollaçelebi mahalleıindeDolmabah
çe caddesinde eski 69. 71, 73 ve yeni 71, 73, 75 
numaralı yüz seksen dört arıın ana üzerinde 
kargir üç buçuk katta on bir oda üç ıofa üir 
mutfak bir taılak bir hamam ve altında iki dük
kanı havi bir hanenin yirmi hisse itibarile ondört 
hissesi. Hüsnü ve Mustafa Nafize Beylerle 

Fatma Bedia ve Emine Behire H. lar 
430 2027 18295 Davutpaıa'da Davut pasa mahallesinde Tarha

na mektebi sokağında eski 7, 7-1 ve yeni 7, 7-1 
numaralı ikiyüz yirmi altı arıın arsa üzerinde ki.rgir 

bir katta ahırı ve iki yüz yedi arıın arsa üzerine 
samanlık ve arabalığı sekiz yüz kırk yedi arım 
bahçenin tamamı. Hüseyin Karni B. 

290 103% 18698 Kabata~'ta Ömer Avni mahallesinde eski Kara 
abalı ve yeni Kara abalı ve Beytülmalci soka
ğında eıki 30. 38 müker!'cr 38 mükerrer ve ye
ni 1-40-42-3 numaralı •üz yirmi arıın ana üze
rinde karğir üç katta a.tı oda bir sofa bir mut-
fak ve ittisalinde bir odalı ayrı bir kısmı havi 
bir hanenin nısıf hissesi. Mehmet Hidayet B. 

4000 9075 18896 Beyoğlunda K.amerkatun mahallesinde Ermeni 
klisesi sokağında eski 3,3 mükerrer 3 rnükerrer3 
mükerrer 3 mükerrer ve yeni 7, O, 11, 13, 15 nu
maralı yüzde on arşın arsa üzerinde kargir üç 
buçuk katta dört oda ufak iki sofa bir antre 
bir çatı odası bir daraça bir mutfak ve altında 
kargir dört dükkan havi bir hanenin tamamı 

Nazımkar ve Hatiçe Nesibe Hanımlar 
1250 2373 20398 Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde Rıhtım 

iskele!\i sokağında eski 2 ve yeni 6 numralı yüz 
arıın arsa üzerinde ah~ap dört buçuk katta 
dokuz oda dört sofa bir mutfak bir kuyu ve alt-
mıı altı arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

~rnine Firdes. Hesna Hadiye, Şerife Nuhbe 
alına Süreyya Hanımlar ve Mehmet Tarık 

ve Ali kemalettin beyler 
420 2003 11 OG Haydarpaıada mukaddema Altunizade elyevm 

lkbaliye mahallesinde Kotra sokağında eıki 18 

~e Y_e~ 34' 34 numaralı yüz kırk arım arsa 
uzerın e ahı~p iki buçuk katta sekiz oda üç ıofa 
bir mutfak bir k b· dö ·· ·· lt b h uyu ve lr num yuz a mıt 
arım a çeyi havi bir hanenin tamamı. 

Münire, Ayşe, ve Lütfiye hanımlar 
:365 1613 651 Süleymaniyede Şemıettin molla gürani mahalle-

sinde Vefa caddesinde eski 19 mükerrer ve yeni 
6 numaralı Yüz on arım arsa üzerinde bodrum 
katı kargir diğerleri ahıap olmak üzre üç katta 
yed~ o~a iki ıof a bir tatlık 'bir mutfak bir kuyu 
ve uıtunde bir uf ak dar aça ve cihannüma ve 
doksan arıın bahçayi havi bir hanenin tamamı. 

Ömer Kemal B. 
GSO 3500 684 Mukaddema Anadoluhisarı elyevm Göksu ma-

hallesinde Niıantaıı sokağında eski 7 mükerrer 
~e Y.eni 21, 21 numaralı yüz altmıı arım ana 
uzerınde ah~ap iki buçuk katta dokuz oda iki 
sofa bir ıu hazinesi ve yıkılmıı bir musluk ve iki 
dönüm bin dört yüz kırk arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Nuriye H. 

Yukarıda cin• ve nev'ile ınevkı ve müıtemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde' olup 1.J. Nisan 
930 tarihine miisadif Pazartesi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye miibaıeret olunarak ( muhammen kıymetlerini geçti
ği takdirde) kşt'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduiundan 
talip olanların ınezkiir günde saat on altıya kadar sandık idare
sine müracaat eylemeleri ve ıaat on al•ıdan sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilmiyeceği ve ınezk<ır emlake evvelce talip 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen ç -
kilmit addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

bul 
Abdürrahim bey ilr. lıtan . 

Defterdarlığmm ıayian • uhte)'• 
tasarruflarında olup tzalei ıuyuu 
zımnında firuhtu mukarrer "~ 
mahkumünbin Sirkecide Karek 
Hüseyin çelebi mahallesinde oö· 
bethane caddesinde 34 ve 40 
ve 38-1 numaralarla mürakkaJll 
üç kattan ibaret v~ orta katın• 
da iki oda ve bir apteshane ve 
üçüncü katta beı oda ve bit 
apteshane ve bir mıtbah ,e 
diğer tarafında üç oda ve eı> 
üst katta bir daraçayı ve zeıııi0 

katında bir lokanta ve bir kah· 
vehaneyi havi bir bap otelin 25 
Mart 930 tarihine müsadif Salı 
günü icra kılınan ilk artıroı• 
neticesinde 10,000 liraya hi.,e· 
darı Abdürrahim bey üstünde 

bırakılm11 isede kıymeti muhaJll' 
meneyi bulmadığından :kinci ar
tırma için muayyen olan 20 
Mayis 930 tarihine müsaclif 
Salı günü talip olanların kıy· 
meli muhammeneıi olan en altı 
bin liranın yüzde onu nisbeunde 
pey akçelerini alarak Sultan 
Ahmet sulh mahkemesi lcrasıo• 
29 2687 numara ile mfüacaat' 
ları ilan olunur. 

T ereksinin tasfiye•i karar git 
olup müteveffa Ayte Hamide ti· 
mm uhdei taıarrufunda bulunan 
Beyazitta Sovan ağa maballesiJl
de mektep sokağında 2 6 No ıle 
murakkam dört kat üzerine meb
ni birind katı bodrum ikinci 'le 
üçüncü ve dördüncü l<atlarınd• 
ikisi büyük ikisi uf ak dört od• 
iki sofa iki hala ve bir mutfak "' 
uf ak bir bahçeyi havi ahıap 11e 

esaslı tamire muhtaç hanenin nı
sıf hi11esi açık arttırma usulile sa· 
tılacağından talip olanların meı • 
kur hisseye takaır edtlmiı olaO 
900 liranın yüzde onu nisbet;nde 
pey akçesini müstaıhiben 1 
Mayıs 930 Cumarteıt günü ıaal 
14 te Sultan Ahmet 5 inci Sullı 
hukuk mahkeme.dne müracaat· 
ları ilan olunur. 

, .... Eksi mu 4 
• ., 

• . 1 
5 KLEM GLASE i 
5 Yalnız Beyoğlunda MÜLETYS il!lil! 

: de bulunur. 

·····························-terekesinin tasfiyesi karagit 
olu, müteveffa Aayte Hemlde ili• 
mın uhdei taıarrunfunda buluna" 
Eyupde Gümüf Suyunda ZeyneP 
hatun muhalleıinde HüıamettflJ 
sokağında kain 1 O ve 12 No larl• 
mürakkam ve ufak bir aralıkl' 
birbirinden ayrılmıt ve 1 O No J&1' 
nun iki kat üzerine mebni oflJ' 
kargir üç oda bir hala ve uf ak bl' 
sofa ahiren mutfak ittihaz edile11 

aralıe mahallini ve bahçesinde 
bir kuyuyu havi harap~ ve on 
iki No lunun da keza iki kat oıe· 
rine mebni ahıap üç oda ve bir 
hala bir mutfak ve bir bodr&JrO 
ve 125 arım terbiinde bir balçe· 
yi müıtemil nisbeten mücedd"! 
iki bap hanenin ıülüı hi11elerınl 

~ .,
açık arttırma uıuliyle satılacaa1 

h•dan talip olanların 1 O N lu ı::: 
1 .,7., 

zıenin tamamına takdir edi eP kt" 
liranın ve 12 No lu hanenin de 

0 
za tamamına lakdir olunan. t°e· 
liranın sülüsünün yüzde on oısb 
tinde pey akçesini müstatbi ePt - ... 
7 Mayı 930 Cumartesi güoU Sulh 
14 te Sultan Ahmet ti inci 

aat
hukuk mahkemeıine murac 
ları ilan olunur. 


