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Sal• 
to 
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VAKi ... ın küçOk ııanları 
Her aOn ne•rolunur 

1 Defalık kuruş 30 ihciraç ka'ma}ıncaya 100 
2 .. .. 50 kad:ır ( azami 10 
3 .. ., 65 de/a ) İIAn edilmek 
4 .. .. 75 üzere maktu 

Ahonelerlmlıln her ilç &} lııtı için b r dc:fa91 meccanen 
4 <atı rı J!'CÇen 114nlan n fa, la satırı ç n Ser lı:uruş zamm~hına r: -

Gazi Hz. flnkaradan hareket ettiler 
Ankara 9 (Telefon) - Reisicümhur hazretleri., bu oktnm saat 6 da. refakatlerinde kA· 

tlbi umu~t Tevfik, seryaver Rüsuhi, muhafız taburu kumandanı lımail Hakkı, meb"uı
lardon Salih. Kıhç Ali., Recep Zühtü., Hoson Cavit., Nuri., Ankara maarif müdüıii Rahmi 
Beyler oldufu holde ( (iozi ) istasyonundan hareket eden Riyaseti cümhur tirenile lston· 
hulu şereflendirmek üzere tehri~izden oynldılar. Emirleri üzerine merasim yapılmadı. 
latasyondo Kizım .. ismet ve Fevzı paşal~r hozretlerfle vcktller., meb'uslar., hükftmet erk4-
lll tarafından tetyİ edildiler. Kôzım ve ismet potalarla bütün vekiller Gazi Hz. ne Etfmes
tlda kadar refakat ettiler. Vali ve fırka müfeffitl de vilayet hududuna kadar tetyl ettllcr. 

Gazi Hz. Jstanbulu teşriflerinden evvel Bozüyülde tevakkuf edecekler., orodo kereste fab
rikası sohlbl ibrahim beye misafir olacaklar,, bir veya iki akşam koldıldon sonra latan. 
buıa hareket buyuracaklardır. . . . . . . . Gazi H meraaimle istikbal edilmelerinin arzu buyurmadıklan ıçın, ıstikbal meruıau yapdmıyacak, yalnız nzıfedar olan zevat, Val~ Kolorcha kumandam Fırka mtiettifl 
~Ji .U:-yet hududunda brplıyacaklardır. Bu ze••t. bu sabah veya bu alqam Tuzlaya doiru hareket edeceklerdir. ' 

Adliye vekiline cevap ve!!_yorlar Çanakkcııet1eki merasim 

~ski rıazır, eski müsteşar, eski temyiz reisi, mü- J. Guro dün Türk şehitli-
d~~~i!ldl~~!!~· !~ukat Hayri beyler neler diyorlar? ğine çelenk koydu 
Be,, evelld ,on Ankarada Hay· 
dar Rifat Beyin muhakemesi u
.. llDda pbitlerin ifadelerine ce
•ap ..ırkea muhtelif kimseler 
haldnnda plualanm hedef lalan 
1Dutalealar da aerdetmİftl. Ba 
anda kendilerinden babaedilea-

Söylenen nutuklarda Türk necabet ve kahra· 
manlıtından hürmet ve hararetle bahaeclildi 

zevat ezetemiıe 
~Mflı1'laF' tröndel'e

lılk lılabmut Eaıil beye cenp 
•eriyorlar. Bu mektuplardan e· 
laaa taalluk eden kısımlan hll
laaatan dercediyoruz. 

ısmall Sıthı B. diyor lcl 
"Ben damat Feridin ilk kabi
~de bulundum, o vakit Yunan 
~ ifgal etmemİf ve kuvayi 
lllilliye de tqekldll eylememifti. 
b Benim Adliye nezaretinde 
ııhındujıım zaman biç bir va• 
~d.. nefye g6nderilmemit ve 
~ J,ir Tnrk bAkiminin ıerefine 

lel getirilme1Dittir • 
Adliye nezaretini kanun da-

Eski adllle mdsretan 
. ken.,. Ome,. Bey ;:-de idare1e imkAn buldu· 

9 
lll 1116ddetçe devam ettim 

~~. mllddet zarfında bir 
-.ı!k° yerinden kaldırmak, bir 

•meyi lağv edip bir glln 
~ tekrar teıkil etmek sure
• • hareket etmedim, ve 
c;ıe!8i: bihakkın ifa edemiye
~illi anladığım dakikada 
"- ettim, ve itilif fırkaamdan 

•11'11dım. 
Ben nezarette geçirdijim 

Mıhmut Esat 8. mahkemede veklUtrl ır•ında tıhltler 
hıkkında matalealM'mi s6ylOyor 

kısa mtlddetteki hareketimin 01111 reis ve azaımdan sormalı
heaabmı kemali iftiharla vermi· dırlu. ,. 
ye hazınm. " Kenan B. Mahmut Esat B. 

Kenan Bev dlvor ki vekil o!anca mlsteıarbktan isti· 
Kenan B. Mah~ut Esat BeJia faaına vekilin atfettiii manaya 

hakkmdaki ta'nıDID kısmen yan· 
lıt olduğunu, aleyhindeki kini· 
nin ta'D1Ddan çok bliyiik, hatta 

1 

mahkeme haricinde a6yledilderi 
mahkemede s6yledilderinden çok 
daha ağır olduğunu 16yledikten 
sonra diyor ki : 

"Zaten ilk istinabenin mutla
kıyeti ikinci ile takyit edilmekle 
herkesten evvel ben bllyiik bir 
yükten kurtanlmıt oldum. Tev· 
cih edilen suaıler kartıı1Dda 
fehadet ufabm ehli hibreliğe 
dönd8r0lllnce bana dllşen vazife 
bildiklerimi detiJ, ilmi kanaat
lerimi 16ylemekten ibaret kaldı. 
Ve Adliye vekilinin ıabsmı 

kastederek "nakli dava keyfiyeti 

1 

Adliye vekilinin icat ve ihtira· 
ından ibarettir " den bqka bir 
fey söylememiştim. 

Maydoa,9 (Vakit muhabiri) - bahiederekjeneralGuromm An· 
Jeaeral Guroyu hamil olan (Mu- karayı ve Gazi Hazretlerini 
mara) npuru sabahleyin Morto- ziyaretinin ehemmiyeti. Gazi 
ya geldi. ile kup karpya cereyan 

Çanakkale belediye reisi, polia eden mubuebeleri , T&rlderin 
müdllrü misafir jenerali kartala· 7aratbjı kahramanllklan, bir 
mata relmiftl. Frmms ukerllli 1mrtanm yaralı 

Franms amirali Gephart, Je- bir Ttlrk amkeriain 618rken 
aeral Damad, M. Klod Farer ve Franm - Tlrk doatlujııDc:lu 
eski muharipler cemiyeti reisi, babaettitlni zikretti ve alkıt
lnpiz Ateşe militeri ve 700 Fran- landı. 
m Mortocla bulunuyorlardı. Mlltealdben bir natuk 16yli· 

Saat dokuzda Fransız abidesi yen Fraam •haripler reiai 
6n0nde toplanıldı ve bir ruhani .. Ttlrlder ıibi kahraman bir 
Ayinle merasime baılanıldı. milletle burada harp ettijimiz 

için ne kadar iftihar ebek 
Bu arada bir dakika .ok6t o- riclir" dedi. ye-

lunduktan sonra F ranlllZ sefiri Bundan IODl'a vapurla hare
bir nutuk a6yledi ve yeni Ttırki- ket olanda ve Karanhk lillWMla 
ye ile Gazimizden bllrmetle "Bne,, zırbhaanm batbtı yere 

Mahkeme kapısında barıştılar! 
Şekerci Ali B., Hüseyin Suat beye 

tarziye verdi, dava kalmadı 
HDMJİn Suat beyle tekerci 

Ali Muhittin bey arasındaki to
kat davuma dün aabah aaat 
onda Beyoğlu ikinci ıulh ceza 
mahkemesinde devam edilmiftir. 

Geçen celsede mahkeme tq
kili taref eynln temini için Cum
huriyet mildilrO mes'ul& Aglh 
beJin m ıhkemeye gelmeaine ka
r ar verdiği için dlln aabab mah-
kemeye Aglh bey de gelmifti. 
Aglb bey , hllvivetinin aorul
masmı moteakip Hliseyin Suat 
beyin Cumhuriyet gaze\eaiade 
Mari Bel iç;a yazd. ğı tiirde h6-
dnk tabirinin Ali Muhittin beye 
ait olmadığını 16ylemiftir. Hn.e
yİD Suat B. de : 
. - H6dük tabiri Romanyaya 
g den zat için yazılauşbr. Bu da 

Bugün bu iddiamda ıarar edi
yonım. Bundan tüpbe edenler 
yeni ceza usulll muhale emeleri 
kanununa bizzat Adliye vekili
nin emri le me 'haz ve eıu itt:
baz edilen Alman kanununc' a 
Adliye naurlaıına b6yle bir aıt
llbiyet verilip ~erilmediğini ken
dinden ve esasta olmayan bir 
hakkın ne gibi tesir ve mfiJa .. 
lıuat albnda kitaba konduğunu 
da b11 İf için çalıpn komisyo-

Yukal"'ıda 1 ta• rtuıtaf• Hayı 1 ' neçhuldür demiştir. 
solda lan al .... , ıd Bundan sonra muhakeme A l 

Cevat Beyler ı .. Muhittin Beyan ıahitlerinin din· 
·e :lmes1 için 28 haziran cumar-

ima ile kendisinin o zaman yor· 
jllln olduğunu. lES lir=- ----·
da hayat imkan• "'· adağı içi 
Necati B. zamanında da istifaya 

(Alrtarafı 5 ınc. ~ .. , .... ·---ı 

tesi gününe talik edilmiştir. Fa · 
kat mahkemeden çıkınca her iki 
• uafı sevenlerin mfidabalesile 
dııarda Hüseyin Suat Beye Ali 

HIJıe11ln Saat ve Ali Muhittin 
beyler nuthkemeden 

plcn orlat' 

Muhittin Bey tarziye vermi\ı ve 
eski iki dost öpiiıerek bant· 
mışlardır. 



Adliye vekiline cevap 
veriyorlar 

Üst tarafı ı inci . ayıfamızd.ı 
karar verdiğini söyleyerek di
yor ki: 

"Fakat arkadaşların ısrarı, şe
refü haysiyeti ve izzeti nefsi 
kendine hasretmiyen büyük Ne
catinin adam kullanmak husu
sundaki kabiliyeti yüzünden file 
çıkarmamıştım. Vekil 8. hakikati 
kendilerine hoş görünmek ihti
yacında bulunanlardan öğrenecek 
yerdt: bugün nasılsa kıymet ver-
dikleri Temyiz erkinmdan sor
muş olsalardı daha doğrusunu 
ögrenmiı olurlardı. 

Evet istifa ettim. Fakat istifam 
ıaten esbabı sıhhiyeye müstenit 
ve tıbbı adli müessesesinin resmi 
raporu merbut bulunduğu i 'in 
vekil beyin esbabı sıhhiye kay
dının ilaYesine raporu şart gös
termiş olmaıı da galatı hafıza
dan başka bir şeyin mahsulü 
dejildir. 

Mahmut Esat Bey budakar 
meşgul olmalarına ragmen hiili 
beni tanımazlar . Tanımış olsa
lardı müddeti ömrümde kimse
nin tahakkilmll benliğime kakim 
olmadığını bilirler, teşvik ile 
iş görfir insanlardan olmadıgımı 
ögrenerek ta'nmı Ulu bir ölüye 
tevcihtc bukadar israr etmez
lerdi . 

Kendilerinin bayatı resmiye 
ve siyasiyeleri bir kaç $eneJik 

gelindiği zaman jeneral Guro 
bir nutuk söyledi ve merasimle 
denize çelenkler atıldı. 

Bunu milteakip otomobillerle 
Anbumunda Türk tebitliğine gi-
dildi ve jenural Guro buradaki 
abideye bir çelenk koydu. 

Saat 19 da Marmara, Tadla, 
Dukkale ve Adnan vapurları İs
tanbula hareket ettiler. 

M. Klot Farer bana beyana
tında jeneral Guro ile Ankaraya 
gitmek istediğini, fakat işleri 
çıktığından bu arruyu yerine 
getiremediğini , lstanbulda iki 
glln kalacağmı, bu sene içinde 
Ankarayı ve Gazi Hz. ni göre
ceğini, yeni Türkiye bakkmda 
eaer yazacağını söyledi. 

maziye sahip olduğu, Garonun 
herkesce bilinen 'eserinde buna 
dair bir şey bulunmadığı için 
belki bilmezler. Esbabı istifamı 
tamamen öğrenmek istiyorlarsa 
söylediklerime şunu da ilive 
edeyim: 

İdare mevkiinde bulunanların 
gösterebilecekleri dirayetin en ince 
noktası rolüniln bittiği dakikayı 

tayin edebilmektir. Ben bunda ken
dimi muvaffak olmuş addeden
lerdenim. İnpallah kendileri de 
muvaffak olurlar.» 

Kenan B. vekil Beyin reiıliii
ne intibahına taıtik ettiği eytam 
komisyonundan da, komisyonun 
çalaşırken veli ve vasilerin sali
hiyetlerini tesbit etmeden ileri
leyemiyeceği anlatıldığını, bu ci
hetin "ahkamı ıabsiye,, komis
yonundan çıkması beklenirken 
vekilin meclis kürsüsünde eytam 
komisyonunun hazırlayacağı ka
nunu bir aya kadar sevkedece
j'ine dair beyanatta bulunduğu
nu anlattıktan sonra "bir aya 
değil altı aya da çıkarmak ka
bil olmıyacağı için yeni bir 
sui telakkiye mahal bırakma
mak üzere istifa iztırarmda 

kaldığımı yazdım. 

İhzarı kavanin komiıyoalarının 
hakkı huzur almaları b!.itçe ica
bından bulunduğu için hakkımı 

pek Ala istiyebilirdim. Bu, bütün 
reis ve azaların aldığı bir şey 

olduğundan mucibi hicap da 
olmazdı. Fakat istemedim. Hatta 
o kadar ki beyetin hakkı huzu
runa aıt Bordro da imzam değil, 
ismim bile yoktur. Hafızalarını 
tashih için bu Bordroları buldu
rup tetkik buyursunlar. Naımi 
Beyi böyle bir ıeye tavsit edip 
etmediğimi söylemek vazifesi de 
kendilerine teveccüh eder. 

Vekil B.in Kenan Beyi Usulü 
muhakematı cezaiye komisyo
nuna memur buyurduğuna gelince: 
Bu komisyona intisabım kendi
lerinden üç vekil evvel başlar. 

Komisyon umumi tetkikatını 
ikmal ve bir çok maddeler tes-

V AKIT ın tefrikası : 6 
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Kendi yan nda durdular. Birisi 
diğerine sordu : 

- Şu llmbanı bir kere daha 
yak ta iyice bakalım. Belki de 
kıkırdatmışlardır .. 

- Haydi ıende .. Ne cinayeti? 
lıte görüyorsun ya asker.. Ne
yine tama edecekler. Yırtık 
elbiıesine mi? 

- O kadar geniş dilfünme, 
o kadar saf olma 1. Ben eminim 
ki bir karmanyolacıdır, bu .. 

- Fakat bak öln gibi yatıyor, 
ses çıkarmıyor. 

- Asıl böylelerinden kork
malı •• 

Bayle demekle beraber aya
ğının ucile itti: 

- Heeeey be bemteri ••. Hele 
şilyle bir doğrul, bakalım göre
lim boyunu, bosunu ... 

Rüztü gerinerek ayağa kalktı. 
Polialerin elleri tabancalannda 
duruyordu. 

Kısa boylusu sordu : 
- T ece ne arisin burada ? .. 

Yatacak bulamadın mı başka 
yer koca lstanbulda ? .. 

Rüştü omuzlarını silkti : 
- Kendi evimin eşiiinde ya-

tıyorum. Buradan askere gider· 
ken burasını, içerisinde iki canla 
dört duvar bir çatı bırakmıthm. 
Şimdi geldim, qiğinden baıka 
bir fey bulamadım. 

İki polis bir saniye hiribirleri
nin yüzlerine bakı,blar. Kısa 
boylusu söyledi: 

- T ee .. Merkeıe kadar gel de 
onu ifade verirken söyle öyle .. 

Rüştü bir an durakladı. Vü-
cudu ayakları üstilnde sallandı. 
Jki polisin nezareti altında mer-
keze celbini icap ettirecek ne 
yapmışb? Hırsızlık mı, yankesi-
cilik mi? Karmanyolacılık mı ? .. 
Kusuru, kabahati neydi? 

Bu toprakların müdafaası için 
hudutları kanlarile sulaması mı, 
evinin yerinde bir yangın hara
besi bulması mı, kansını, çocu
ğunu kaybetmesi mi? .. 

Ellerini arkaıına kavuşturarak 
sordu: 

- Karakolda benim işim ne? 
Ka:-manyolacı mıyım, hırsız mı
yım? .. 

Kısa boylu polis yanına so
kuldu; vu kafa tutarak sordu : 

-Ne bileyim neıin abe.. Ka-

L~~§2 §e~K§ı~T~~~T§ı§L§c~§'§~~m=~~ 
Romanya da 

Yeni kıral ve kabine 
Eski kabine istifa etti, yenisi teşekkül etti 

Bükreş, 8 (A. A.) - Kabine va?.ife
slnin hitam bulmuş olduğu heyanile isti· 
fasını vermiştir. Kıra! isti~arelerine başla
mıştır . .\ılüşarünileyh, 1\1. Maniu ile 1. 
Joreayı kabul etmiştir. 

Bükreş, 8 (A. A.) - Prens Karolun 
avdeti şe\•k ve memnuniyetle kar~ılan

mı~tır. Kabine Pren Karolu niyabet mec
IUne kabul etmek veya kendisini kıra! 

i!An etmek hususlarında itilM edemediğin
den istifa etmiştir. l\l. J\linor~sko yeni 
kabineyi teşkile memur edilmiş ve baş-

vekıUetle haricive nezaretini deruhte et
miştir. M. \lih&'il Popoviçi dahiliye, \ 1. 
Raducano maliye, ı\I. Lugosano maarif, 
Jeneral Condesco hnrbi ·e neznretlerini 
deruhte etmişlerdir. Sabahleyin milli 

iki layiha 
Mecliste müzakereye 

başlanıyor . 
Ankara, 9 (Telefon) - Millet 

Meclisi yarın Devlet bankası la
yihasını müzakere edecektir.Kib
rit inhisarının Amerikan şirketine 
devri için dün imzalanan muka
velenin tasdiki lAyibası Meclise 
Yerildi. 

Meclisin linümüzdeki perşembe 
günü tatil edilmesi muhtemeldir. 

bit ettikten sonra Vekil Bey 
İstanbula geldi. ihzarı kavanin 
komisyonlannı toplatarak ecnebi 
kanunlannın aynen tercUmeai 
suretile yeni kanunlaruı tanzimi 
hakkındaki noktai nazarlannı 

müdafaa buyurdu. 
Kendi iecrllbe ve kanaatim 

dahilinde ihtiyacın kanundan de
ğil, kanunun ihtiyaçtan doğaca
ğını, aynen tercllme edılmiı ka
nunların hayatı olmıyacağını, ka
nunların sık sık tebeddülü hak
kın iıtikrarma mani olmak itiba
rile tehlikeli bir ıey olacağını 
söyledim. Tabii bundan da mü
teessir oldular. O zamanki müs
tetarlarile benim bu ite müda
halem sui tesir hasıl etmekte 

wn değilsin ki kokup anhyalım •.. 
Belki bir hırsız, belki bir kar
manyolacı ... Tut ki bunlann hiç 
biri değilsin... Serseri olduiunu 
da inkir edemezsin ya? 

Kendi kanile müdaffa ettiği 
toprakta ve surlan içinde doiup 
bllylld6ğii ıehirde, yanan evinin 
eşiğinde hir ıerıeri sıfatile yad 
edilmesi, bna çok ağır geldi: 

- Ayıp, ayıp yahu. Diye söy
lendi... Biraz vicdan, biraz mer
hamet yok mu sizde.? Ne fena
lık ettim aize? Ayağımın tozile 
daha bu aahab askerden geldim. 
Memleketimde evim diye buldu
ğum, ıu tq yığını oldu. Onun 
eşiiine sığındım. Kimseye bir za
ranm yok. Derdim başimdan q
kın.. Sizlerden lutüf, merhamet 
iıtemiyorum.. Fakat hiç olmaz
sa ıenelerdenberi hasretini çek
tiğim evimin yanmıı etiğinde ol
sun beni rahat bırakınız.. Ben 
bu topraklar için nelerimi kay
betmedim arkadaş? .. 

Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. 
Kendi ıstıraplarına ve acılarına 
kapılmıştı. Muhatabı olan iki 
adam tarafından karakola davet 
edılmekte olduğunu unutmuştu. 
Onları, kendi dertlerini dökece
ği iki insan, kendi dertlerini din
liyecek iki arkadaş addediyordu. 
Sözilne deYam etti: 

meclis pren Karolu ittifalc ilr. kıra! ilan 
etmiştir. 

Kzralzn beyannamesi 
Bükre~, 9 ( A. A. ) l'ırnl ikinci 

lfarol fırka veya ırk farkı E!'Ö7.etnwksizin 
bütün Romun) alılar:ı hitaben ne, ı·e) ledığı 
bir beyannamede Romanyalıln 1 ycnıden 
kavuştuğu \!tanının hayır 'e menfaatine 
olarak el birıigile çalı maga da\•et etmiş
tir. 

Ne çabuk? 
Pııris, 9 (A. .) Romanya ortael-

çiliği tarafından ne,redilcn hir tehlige 
göre .\liroııe co i:ıtifa etmiştir. Yeni kırat 
ikinci Karo\, ~eni kabine~ ı ıeşkile M. 
:\l:ıniuyu memur etmiştır. 

İtilafname 
-·---

Bugün Öğle vakti 
imzalanacak 

Ankara, 9 (Telefon) - Türk
Yünan itilifnamesi yakında im
zalanacaklar. imza merasi·...: ,::ı 
öğle vakti olacağı soylenilı} or. 
imz .. yı müteakip Türk-Yunan 
dostluk misakı mfizakeresine 
başlanacaktır. 

Bu misak sonbahar ta7lanğı
cında buraya gelecek olan M. 
Venizelos tarafından imza edi
lecektir. · 

olduğundan karıfmamamlilıumunu 
tebliğ ettirdiler. Daha sonra da 
ltalyan milletinin de köhne bul
duğu ltalya ceza usuUi muhake
meleri kanununun aynen tercn
mcsi IOzumunu lldirdiler. 

İtalyancaya vukufum Vekil Bey
den fazla olmadığı, F ranaızca 
nilshuını elde etmek imkinı 
benimle beraber komisyonca da 
bir tnrlü temin edilemediği için 
ilimden ziyade tercümanlığa ta
alluk eden bu vazifeyi kudretim 
fevkinde gürdüm. ve bir daha 
komisyona gitmedim. 

Vekil Beyefendi kendi ha
fızalarının galatı ihtarına alda
narak beni reis yaptığı ko
misyonun senelerce uğraşarak bir 

- Sen de... Yanan ev yapılır, 
alman yara kapanır, fakat kay
bolan karım ve çocuğum nasıl 
bulunur, bunu bana söyleyin ... 
Bakın şu koca şehre hele... Se 
nelerdir ki onlann mektuplannı 
alamıyorum. Öldüler mi, yoksa ya
şıyorlar mı ? Bilmiyorum... Bu 
koca şehirde kaybolan insan na
sıl bulunur, dilşününüz?. 

Kısa boylu polis, sözünü kesti: 
- T ece benzirsin, abu kat bir 

adama. Haydi tut lafına bir ye
kun da sonunu merkezde din
liyelim. 

Uzun boylu polis söze müda
hale etti ve arkadaıının koluna 
girerek söylendi : 

- Bırak lbrabim efendi. Biz 
yolumuza devam edelim. Görü
yoruz ya yüreği yanık zavallı bir 
asker. Şuraya çekilmiş. Yangın 
yerinde uyuyor. 

Polis lbrahim efendi, itiraz etti: 
- Abe, Üseyn efendi.. Süy

leme iki gözüm büüyle sen de 
bolamamış mı koca Istanbulda 
bannacak otel, bekar kavesi 
de burada yıkılıp kalmış? .. 

Sonra mütefelsifane ilave etti: 
- Unuttun mu dediğini bizim 

muavin efendinin?.. Merhamet
ten maraz çıkar diye ... 

Biraz durduktan sonra sordu: 
- Abe .. Üseyn efendi ... İna· 

nır mısın ki bu adam bir kar-

1 Sefire salahiyet 
1 

c· ·ine 
\ 1enize1os Yunaıı se~ 11 

1 sa]:)hiy_t \' r<lı 
10

,d 
I ilAtı Yunan parıarrıcn 

ta~a ı , edecek _. 
Atina, 9 ( Anck. ) - y~ar• 

haşvekılı M, Venizelos An •tr 
Yunan sefırine Türk - Yunııt ,it 
lafnames:ni imzalamak için ~lebİ 
hiyet verm:şt ı ı-. lt lafnaıne agictl'• 
ihtimal bugün imzalanaea -jı 
Yunan hi:hfımeti itilafn'~;İ 
akabi imzasında ve l:u deır•~k~ 
maiyede parla_mentonun taı~ı tet' 
arzedecektir. ltilafname ıne~~ 
ayni zamanda Ankara ve 
da neşrolunacaktır. 

'Yeni bir n1ukavele~ 
Ankara, 9 ( Telefon ) ..- IJ 

çakçılağa mani olmak nıaktl ~ 
yakında Ruslarla aramııd• 
mukavele imzalanacaktır._..., - -1 O id•m• mahkOml 

J Janoi. 9 ( A.A ) lndo~ 
Ajan ı bildiriyor. Phutho ha''~ 
'ukuhulan karga, alıklar e na!lnd~ 
'" muhtelıf cezalara mahkt)m 
olan 84 müttehinden 72 isinin 
i'tiduları hima,·e meclbi car 
reddedilm'• t r, J~u müttehiın\erdef 
idama mahkOm eclilmiştir. 

Komünist Yahudiler 
Ikrn, 9 ( •. A ) - Komunist \ 

diler fırkasının dün BAladc coplaJ,~ 
gresi munasebetile komünisOer tar' 
hazı karışıklıklıır çıkanlmıştır. 

iş görmeden dağıldığını, ~ 
Beyin riyaseti albnda Jl1 ~ 
hukukçuların toplanarak .~ 
kanunu hazırladıklannı . ~ 
edecek yerde elinde b~ 
cluğu Vekaletin zat lflccl ::.~ 
rüne sorsa idi bir it g6rll' f. 
iddia olunan komisyonla .if ~ 
düğü iddia edilen komı•Yo"'~ 
bir iki şahsın istisnası ile '-. 
reis etrafmda toplanmış ~ 
zevattan terekküp · eyle 1" 
tahattur ederler, bu iddiaY' 
sürmekten çekinirlerdı .1' 

Gene kendi hahralanna ;• 
yerime gelen Kazım ~ ~ 
sırada lstanbul müddei ulll""' Jİ 

olan Esat Beye sen bu '" 
r Altarafı 4 üncü SA\'ıfarnızdt) 
L • 

manyolacı değildir?... ,.,J 
Uzun boylu polis, kat 1 

cevap verdi : ~ 
- Evet kaniim İbrabiıD "-" 

di. Ortada fiil yok, cür111B 
but yok. Hiç bir ıey yok··tti= 

Ve müteessirane illve e~1 
- Duymuyorsun onun 1~ 

Bu yüreği yaralı bir ~ p 
sesidir, lbrahim Efendı·· ~ 
sen bekir bir ada ..... D• • ;,I 
değilsin; onun için bu seıı 
yamazsm.. I 

lbrahim Ef. arkad&fl11111 

zünü kesti: fd,r 
- Abe çocuk gibi •8!.adı" 

sun ıen de.. Babalık, e~ 
bırak tunları bir tarafa, ~ 
Ef. bizim itin adı polialık. ~ 
bu iş öyle pek yufka Y~ _,'il 
Ama alırsan mesuliyet~, ~ 
efendiden azar iıitnıcii 
ona yok bir diyeceğilD·: ,,, 

Rüıtü, derhal acı b~ti: 
nişle bahsa müdahale e eli. il" 

- Buyurunuz pol!9 efe':- , 
yurunuzl.. Makıadın•~ beP~ 
keze gilmekliğim 1111 k•d'.. 
haydi o halde.. r eyl.,,_ 
mesuliyetle tehdit et~iJll'J' 
Ben benim yüz.ümden . 
söz işitmesini istemeıD·· pıll'~ 

Rii•tü için merkezde ı. r" 
- 1 tot•" Zeynel Ef. ye söz an a 

kolay olmuştu.. ( Bll~) 

Is 

t.,.e 
için 
•rica 

~" 
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İzmir belediye reisi 

lstanbul Şehremanetinin f aa
liyeti hakkında ne diyor ~ 

Hulusi B. in istifa edeceği hakkın
daki şayıalar için söyledikleri 

f zmi.r Belediye reisi doktor 
Hulusi Bey bir haftadan

b•ri tehrimizde bulunmaktadır. 
'-tunıaileylı rabat11z olduğundan 

1
. BUylilcadada oturmakta ve Ka· 
'Pso otelinde istirahat etmektedir. 

Geçen sene fzmir belediyesi 
n•nıına Avrupada bir tetkik 
ltY•batini yapan Hulusi Beyin 
e&ki belediyeci olması dolayııile 
fehıiıniz belediye işleri hakkında 
tıe dOtündüğünü anlamak iste

dik. Bir muharririmiı dün BU· 
Yilk•daya gitti ve Hul\isi Beyle 
ıörtı,uı: 

f ""-:- lstanbul Şehremanetinin 
•ılıyetini naıd buluyorsunuz? 

..._ İıtanbul Şehremaneti el· 
Q~i para ve bütçeye gare bu
lttdar şey yapabilir. Ben fstan

Luıa müteaddit defalar gidip 
~~ldim; her geliıimde umumiyet 
1tıb•rile onu daha tüHI daha 
tyi bülüyorum. 

Zaten lstanbul belediyesi en in
kitaf etmit bir belediyedir; biz 
buraaımn daima örnek oJnak 
alırız. Emaneti tenkit değil yapı
lan itleri takdir etmek l•zrmdır. 

- Siz lstanbul belediye reisi 
ol•aydrnız ne yapardınız? 

- btanbul çok yüksek bir 
iifıın merkezidir. Cemiyeti bele
diyesi, meclisi umumisi İımire 
tıazaran çok ku.vetlidir. lstan
hulda daha çok İr§at vasıtalan 
01ın gazeteler \lardır. Binaen
aleyh ben l:ımiri lstanbuJa kıyas 

Huld~i B. 

edipte İzmirin lıtanbula akal 
öğretmesini garip bulurum. 

- fzmirde belediye faaliyeti 
nasıldır? 

- f zmirde belediye muayyen 
bütçe ve muayyen program da
hilinde çahııyor. imar faaliyeti 
için bir proğram yapılmııtır. 

Muharririmi:ı, bundan sonra 
kendisinin belediye reisliğinden 
istifa ettiği hakkındaki şayıala
rın doğru olup olmadığını 
sormuş ve mumaileyh bu suale 
karşı manalı bir tebcs8ümle ıun• 
ları söylemekle iktifa etmi~tir. 

- Hekim arkadqlanm çok 
~·hımamakhğımı taV1İye ettiler; 
buraya geldim. Bul\UD ikbzuma 
da tevessül ett~m. Doktor arka· 
datlanm lüzum göril11e Avrupa
ya gideceğim. ,, 

llr zn~ıtı memuru ~oro~ol~a lnti~or etti 

[velki ak,am genç bir poliı 
tı ~ nıenıurn sarhoşlukla yap-

İtt~~ Uf ak bir hadise yüzllnden 
dıar etmiıtir. 
Bu hu.usta aldığımız malumatı 

htıyo H .. k . le tuz: askoy mer ezme mu· 
•Yyet 1307 numaralı Fahri Ef. 

~':tiki gün mezun bulunduğu 
'~k sandılJıı Fenere geçmiş, bir 
Ak •daıının evinde rakı içmiştir. 
· k tanı üstü iki arkadaş ıokağa 
:~k~ıtl~r ve Fahri Efendi Balat

•o 
1 tvıne gitmek üzere biraz 

tıra •ynlm1Şbr. 

İIF •hri Efendi Bal•tta Leblebi· 
c er · · k ıç.ınden geçerken evvelce 
d~\t~alı ve alacakla bulunduğu 

lçı Perikli Efendinin dükkanı· 
tt, &:r-· b·ı . t,lc: 6 ~ ""ıf, ne yaptığını ı mıye-

h,ı taarnızatta bulunmuştur. Bu 
k kerı111nda dişçi derhal nıer .. 
tte ko• b. ı· · d''kk& 1\ıwa ..-muı, ır po ısın u a• 

' taarruz ettifini söylemittir. 

Bunun üzerine iki polia derhal 
dftkklna gelmiıler ve urhot 
bulunan memunı me.rkeze götür

müşlerdir. Merkezde Fahri efen
dinin ta bancaıı alınmıf ve ken-
disinin yatakhanede istirahati 
temin edilmittir. 

Bir müddet ıonra Fahri Ef. 
yaptığı hadiseden çok mütecasir 

olmUf, yatakhanede eline ııeçir· 
diği bir çakıyı kalbine aapla

mıştır. Biraz sonra içeri girenler 
Fahri efendiyi kanlar içinde 

yerde hulmuılar ve Balat Musevi 
hastanesine yahrmıılardtr. 

Fakat aradan yanm saat 
I 

geçmeden genç poliı memuru 

aldığı yara..nın tesirile •efat et
miıtir. 

Cinayet 
Bir işçi arkadaşını vu

rup öldürdü 
Dlin sabah Küçükpazarda 

H!lili abmer tütün deposunda 
çahıan ameleden Süleymanla 

Tatar Feyzi meçhul bir sebep
ten kavga çıkarmıtlar • Süley

man sustalı çakı ile Feyziyi 

sol memeai üzerinden vurmuı

tur. Feyzi hastaqeye g&türfilür· 
ken yolda ölmüt, cinayete 
adliye vaz'ıyet etmittir. 

istihlak kanunu Kaç z yor, yakalay'ln, tutun! 
- • -.ıs 

Sinemalarda nasıl tat
bik olunuyor 

Eğlence ve iıtihlak vergısı 
kanununda bazı tadiller yapıldı. 

Geceleyin don göm e e 
sokağa uğrıyan ihtiyar 

Yeni şeklin de bugünlerde 
tatbikine geçildi. Fakat, her yeni 
kanunun ilk tatbiki zamanların
da görülmesi tabii sayılacak bir 
tezahür olarak, sinemalarda ve 
daha doğru bir ifade ile sinema 
kapılarında hoşa gitrniyecek bir 
manzara belirdi. Kanunun tatbi
kine mernur olanlar, sinema 
sahibinin aldığı paradan devlet 
vergisini almıya değil, sinemada 
adeta mutasarrıf salahiyeti kul
lanmaya baıladılar. İzah edelim: 

Haylı heyecan geçirildikten sonra mese!e 
anlaşıldı: kedısine takılan erkek 

kedılet i kovalıyormuş ! 

Kanunun onuncu uıaddesinde 
uduhuliye ile girilmesi mutat 
olduğu halde bilet kullanmıyan ... 
müesseselerden şu ceza alınır.» 
diye yazılmışbr. 

Bir kısım eğlence vergileri 
duhuliye üzerinden alınacağı 
için kanun vaıunın suiistimale 
mani olmak istediğini anlıyoruz. 
Kanun vergiyi alabilmek için 
kapısmdan içeri girebilmek ve 
içerdeki eğlenceyi seyredebil
mek için para verilmek mutat 
olan yerlerde bilet kullanmayı 
mecburi kalmış. Doğru ! 

Vakıa 100 kuruş verene elli 
kuruşluk bilet veren için açık
ça ceza yazmışsa da bunun da 
vergiyi kaçırmak maksadile ya
pıldığında şüphe edilemiyeceği 
için, böyle bir harekette bulun
manın da cezalandmlmasma bir 
fey denemez ve bir mal memu
runun istediği zanıan aldıracağı 

bir biletle bu kaçakçılık pek 
kolay meydana çıkanlaoilir. 

Fakat müıahedeler gösteri· 
yor ki tatbikat bu tabii haddi 
ıeçiyor: MaJiye memurları sine· 
macmm aldığı paradan değil 
almadığı paradan da vergi isti-

yecek ve alacak kadar ileriye 
ıidiyorlar. Bunlar bir sinemanın 
§U ve şu mevkiinin Ucreti budur 
ve o mevkilerde de şu kadar 

kimse bulunuyor diye hesaplı· 
yarak bunun ifade ettiği netice 
eğer bilet içeridekilerden bir 
tane noksan çıktı mı? vay sine
rnacuun başına gelenler: şu taz
minat ve bu ceıaya hükmedi
yorlar. 

Bu eksiklik nedendir? İçeriye 
para ile müıteri alındığı halde bilet 
mi verilmemittir, yoksa muhtelif 
sebeplerle hiç para ahnmıyarak 
kabul edilmif bir kimse midir? 

Bunu sormaya bile lüzum gör
müyorlar. İfte bir sahne. Bir ga
zetenin ıinema muharriri ki va
ıihsi bu kabil neşriyatı idare 
etmektir ve bu memlekette sine
ma sinema olalı bunların duhu· 
liye vererek girmeleri mutat de-

.-.-----" - --- resine tırmanmışlar ve kcsl<in 

Evelki gece Kasımpaşada 
bir mahalle halkı garip bir 

tekilde epeyi heyecan ve korku 
geçirmişlerdir. Mes'ele şudur: 
Kasımpaşada Kavaf sokafın· 

da oturan Kahya efendi isminde 
bir ihtiyar adam kedileri çok 
sevmektedir. Kcd ılerden birisi 
bir hafta evvel doğurmuştur. 
Bundan sonra mahallenin bütün 
erkek kedileri hikmeti hilda 
Yahya efendinin evinin etrafında 
dolaşmağa başlamışlardır. 

Evelki gece ıaat dokuzda Yah
ya Ef. odasına çekilmiş, yata
ğına yatmıtbr. 

Saal on ikiye doğru mahalle
nin yedi, aekiz kedisi Y abya c
f en dinin yattığı odanın pence-

keskin miyavlamıya başlanıışlar
dır. Dalğm uykuda bulunan 
Yahya efendi bu miyavlamalar 
üzerine birdenbire uyanmış , i a-

tağ1ndan fırlamış, pencerenin et
rafındaki kafeslere tırmanan ke
dileri pencereden kafasını dışıırı 
çıkararak kovmu~tur. ihtiyar ya
tağına yatmak üzere iken kedi
ler tekrar gelerek bağırmıya 

başlamışlar, Yahya efendi hu 
sefer de taş atarak hayvanları 
kovalamıştır. 

Fakat aradan çok zaman geç
meden kedilerin üçüncü defa 

olarak gelmeleri Yahya Ef. nin 
canını pek çok sıkmış, kanı ba-
'şına sıçramış, tekrar yatağından 
fırlamış ve eline geçirdiği büyük 
bir sopa ile kendini don gömlek 
sokağa atmıştır. Gece yansı ih
tiyar bir adamın çırılçıplak so
kakta kedi kovalaması misafir
likten gelen bir kadını korkut
muştur. 

Bu kadının feryadı üzerine 
herkes uykularından uyanmış, 
yangm zannile bir hayli korku 
geçirilmi~ tir. 

Biraz sonra mesele anlaşılmış, 
Yahya efendi mahalle halkının 
kahkahaları arasmda evine avd t 
etmiştir. 

Şerif 8. şerefine Şöförler 111e111nu11 deÇJil 
Dün Vali bır ziyafet .. Küçü~ ~aksileri~ a~ıhş ücreti 

d
. dunden ıtıbaren yırmı kuruştan 

ver 1 26 kuruşa' büyüklerinki 3b 
Eski polis müdürü Şerif B. kuruşa iblağ olunmuştur . 

şerefine dün Vali vekili Mil- Şoförler bu hususta şikayet-
hittin B. tarafından bir öğle lerine devam etmekte bu zam-
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette mın köprü parasına tekabül 
Vilayet, polis, Emanet erkim edebileceğini halbuki kendileri-
hazır bulunmuşlardır. nin hayat pahalılığı mUnasebe-

sıl bir teamül ayırmıısa beriki 
zata da öyle bir sinema teamülü 
öyle bir yer vermiştir ve sinema
nın idaresi, menfaatı hiç para 
almadan böyle mevkiler tahsisi 
zarurdini doğurur 11a11l içer ide 
çalışanlar hesap haricine çıkanl
mak icap ederse bunlar da ide· 
ta o siuemanm tabif uzuvlarıdır. 

Bundan başka gene sinemalar 
baıı sınıflara tenzilat yapar on
ları meıeli 2 inci mevki bilet-
le 1 inciye oturtur. Şimdi mal 
memurları buna bile müdahale 
eder olmuşlardır. Bunun ainema 
idaresine vdzıyetten farkı yoktur. 

Bunu kanunun yeniliğine atfet
mek zaruridır. Bu vaziyetleri çok 
iyi takdir edeceğine kani oldu
&-umuz defterdar beyin buna 
müsaade etmiyeceğinden eminiz. 

Yapılacak şey kanundaki «mu
tat» t;,ıbirinin hududunu sinerna
cılarla birleşerek tayin etmektir. 
Aksi hal kanunsuz olur. Eğer 

kanunu bugün tatbik edildiği 
surette tatbik etmek icap etse 
daha neler olmaz? Bütün nakliye 
vasıtalarından, faraza vapur bi· 
Jetlerinden nakliyat vergisi almak 
için vapur halkını sayıyor muyuz? 

Şüphenin de bir haddi olmah. 

t'b zam istediklerini beyan 
c l.nektedırler. Son yapılan 
zammm 10 kuruş olarak kabulü 
muhtemel addediliyo;. -~-----

Sahte ibnihaberle .. 
Haber aldığımıza göre Üskü

dar dairesinden bir memurun 
delaleti ve sahte bir ilmi haberle 
bazı ıabıtai belediye memurlan 
tarafından Darülacezeye bir ço
cuk gönderildiği, ihbar edilmiş 
ve Emanet müfettişleri tarafın
dan tahkikata başlanmı~tır. 

İlk bedel 
Akdenizdi ••• 

i"tNCJ IEOE 
lltTİIAI 

ğildir. Sinema şimdi bunun ver
gisini kendisi vermedikçe me
murlardan ahp içerideki vazife
sine sevkederoiyor. Sinema sahi
binin çoluğunu, çocuğunu, bir 
tarafa bırakınız, iki makinistten 
biri gelip de seyirciler arasında 
oturdu mu, onun da vergisini 
vermek, batta cezaıını ödemek 
lazım geliyor. Lakin siz kapının 
önünde bu vaziyeti münakaşa 
ile uğraşıp dururken kapının iki 
tarafı birden açılıp memurların 
bjr biletsiz girene yol verdiğini 
görüyorsunuz. Bu, f aJan yüksek 
memurun hanımı veya arkadaşı
dır, ve orada bu memura aynl
mıı locaya geçecektir. 

Halbuki o locayı o memura na-

Kendilerine parasız tahsildarlık 
yaptırdığımız kimşel{'rİ üste para 
verecek vaziyete koymak taham
mülü yıkan bir şey olur. 
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Adliye· vekiline cevap veriyorlar 
[ 2 inci !'ahif eden de,·am ) 

yalara oturamazsın, bu sandal
yalar iğnelidir demitim, kendi
leri de makamınızda böyle mu
amele eden kim olursa olsun po· 
lise Terin buyurmuşlar. 

Bir kere müddei umumi Esat 
beye böyle bir şey söylemedim 
benim buna benzer şey söyle
diğim zat o zamanlar müfettiş 
bulunan ve şimdi avukatlık eden 
Esat beydi. 

Sonra gerek Kizım ve gerek 
Esat beyler çok hususi olduAum 
iki arkadaştı. 

Bu zatlar Ankaraya geldikleri 
zamam "Vekilin muhitini Avru
pada tahsil görmüşlerden terkip 
etmek emelinde olduğu şayıası 
meydana çıktı. Bunun imkanı 
bulunsa idi daha evvel yapılırdı.,, 
dedim. F ransada okumuş olan 
Kizım ve Esat beyler de bu şa· 
vıayı itilmiş olacaklar ki Necati 
Beyin verdiği veda ziyafetinde 
bana " Artık modanız geçti, 
timdi sıra erkinıharplerin,, maa
linde latifede bulundular. Ben 
de " Sandalyam boş duruyor, 
kendinize güveniyorsanız oturu• 
nuz. Fakat o sandalyada çivi 
vardır. uzun müddet kalamazsı
nız,, gibi bir latife ile mukabe
lede bulundum. Meğer vekil B. 
(Sen bu makamda oturamazsın, 

bu sandalya iğ'lelidir) litifesini 
-ciddi de olsa- polise teslimi icap 
eder bir suç ad buyurmuşlar, 

fakat Garonun hangi sözüne isti
nat eylediklerini bildirememiş

erdir. Mahaza benden sonra müs· 
teıarhga gelenlerin tam albya 
balıg olduğunu dilşilndükçe o 
zcıananki litifemin meğer pek cid
di olduğuna benim de iman e
deceğim geliyor. 

Vekil Beyin diğer tahitlerle 
beraber beni Barodan çıkarmak 
ıçın bir kanun hazırlamakta, 

yift bizlerin Darülfilm' dan ala
kamızı kesmek için teşebbüste 
bulunmakta olduğunu haber al
mıı, kendile• ile teşriki mesai 
etmemiş olmak cürmünden do -
layı o zaman lstanbul müddei 
umumisi olan Meb 1us Nazif be
ye Adliye sarayına ıokmayı-
ı : teklinde bir erı.ri kamınide 
oulunduklarını duymuştum. Fa
kat ışı polise veriniz diyecek 
kadar büyütmüş olduklarını kenr 
dılerinden öğrenmiı oluyorum. ,. 

Kenan B. divanı harpte ıahit· 
liğe gitmeseydi cebren ihzar e
C:ileceğini fakat burada da bildi
ğini söylerken "dosyalar ellerin
de; neşrelsınler,, dedikten sonra 
diyor ki: 

Darillfünun müderrisliğioe tayi
nimi işitince isabet olmadığını 

merhum Necati Beye söylemiş

ler, çüukü hiç b ır ecnebi dili 
bilmezlermiş; z .... 

Necati Beyden hayatında böy
le bir şey işitmedim Vefatından 
sonra da bıttabi tahkika imkan 
o <; istif anamem altına kendi 

elile "Kenan Beyin istifalarını 
teessürle kabul edıyorum, müs
teşarlıkları müddetince sepke
den hizmetleri şayanı takdir ve 
ıükrandır., sözlerini yazan, yeni ka 
kanunlan tedvin edecek komis
yomara beni reis intihap etmek
le tefahür eden bir vekilin o ka
kanunlan tedris kudretini çok 
g6rmesi hakikaten tahaftır. Hiç 
bir ecnebi dili bilmediğime ge
lince: 

Garonan itime gelmiyen ilıni 
kanaatleı bi de tetkik edecek 
kadar lisan bilirim. 

Omer Lütfu B . diyor ki 
Sabık Temyiz reisi Avukat 

Ömer Lütfü B. Adlıye Vekilinin 
kendisi hakkında söyled ıklerini 
saydıktan sonra diyor ki : 

11Dikkat ettim. Müşarünileyh 
hazretleri, beni o mektubu yaz
dığımdan dolayı değil, yazdıktan 
sonra kendilerile temas ettiğim 
için muahaze buyuruyorlar. 

Filhakika o mektubu yazdık
tan sonra da kendilerile teşer· 
rüf etmemio sebepleri meçhul 
kaldıkça bu yoldaki muabaze 
gayet muhik görünür. Ben o 
esbabı izah edeyim. Onların in
sanlık muktezasında dahil olup 
olmadıklarını tayin hususunda 
gene kendi vicdanları hakim 
olsun.,, 

Ömer Lütfü B. Temyiz reis· 
liğinden çekildikten sonra Ve
kille olan temaslarının imdat 
ummak için olmadığını söyliye· 
rek sözüne ıöyle devam etmek
tedir : 

"Mahkemei Temyizden ayrıl
dıktan beş altı ay sonra müte
addit zevat müşarünileyhin beni 
bayır ve hürmetle yadettiğini ve 
hakkımda azım azim sitayiflerde 
bulunduğunu söylediler.,, 

Lutfü B. bunun üzerine Lotüs 
muvaffakıyetini tahrik için gidip 
Vekille konuştu~nu, hürmet 
gördüğünü, büküm vermenin 
Vekilin kalbine racı bulun
duğunu, kendisinin müdara ha
sisasından mahrum yaratıldığını 
söyliyerek mektup bahaine ge
çip demektedir ki : 

.. yazılan mektuba gelince:Mah
mut Esat Beyfendiden bu hu
susta dahi nefislerinde mun~if 
ve adil olmalarını rica ederim. 

Ben o mektupta nefsim için 
biç bir mutalebede bulunmadım. 
Yapılan muamelenin ıslahı te
mennisinde de bulunmadım. 
Milletin menafıine tealluk ede
cek umumi mütaleat .dermeyan 
eyledim. mektubu Başvekil Paşa 
Hazretlerine takdim eden uta 
müşarünileyh hazretleri : 

" Mektubu alaka ile okudum. 
Likin bu zat kendisi için bir ıey 
istemiyor. Hususi bir arıusu var 
mıdır,. buyurmuşlar.,, 

Lütfü B. bu mektup şayet o 
zaman okunmuş olsaydı, bu hal· 
ler meydana gelmezdi fikrini i
leri sürmekle ve maahaza henüz 
vakıt geçmediğini söylemektedir. 

Bu cevap ;u cümlelerle niha
yet buluyor: 

11Vekaleti hini teşriflerinde ol
vakit müsteıar bulunan Kenan 
Beye " cumhuriyet adliyesinin 
esaslı ısla lıata muhtaç bu undu
ğunu, söylediklerini beyan bu
yuruyorlar. 
Mesleğm azçok tecrübe gör

müş eski bir hadimi olmak sıfa
tıle arzeylerim kı cumburıyet 
adlıyes:nde şimdi de bazı mertebe 
ıslahata ıhtiyaç vardır. Bu ihti
yaç neden Mahmut Esat Beyfen
di yedile olmasm da, Hasan veya 
Hüseyin Beyle zail olsun. Biga
rez olanlar, eyı bir adliyenin 
vücut bulmasını isterler. Mahmut 
Esat Beyfendi için bu yol küşa 
dedir. ,, 

Cevat beyin oevabı 
Müderris Cevat B. çok uzun 

cevabında Damat Ferit hükiıme· 
ti zamanındaki müddei umumi
lik mosumlan kurtarmvk maksa
dile, ortada ne mücadelei milli
ye, ne kongreler, ne Yunan is
tilisı vaki olmadığı bir sırada 
kabul etmış bulunduğum , lir 
ay bile devam etmiyen bu isi-

min, Dumat Ferit hlikQmetin 
btitün mildabalelerile, kanunti· 
kenane hureketlerile ittibam 
eden uzun bir istifaname ver
mek suretile nihayet bulduğunu 
beyan ve bunun bir çok kimse
lerc<l malum olduğunu ilAve et
mekted· r. Cevat B.: 

«Eğer Mahmut Esat B. in de· 
dikleri gibi ben Damat Ferit 
duvani harbinde muzur hareket
lerde bulunmut veya istiklil için 
zalışanları takip etmiş olsaydım 
heyeti mahsusa beni bırakırmıy· 
dı? 

Eğer ben bunun dediği gibi 
;a ıb:dar olsa idim Hükumeti 
cumburiye fevkalide bir maaşla 
ve riyaseti uliyi hukuk daireııne 
nakletmek suretile beni nasıl 
riyasete layık görürdü; lstinafın 
lağvından birkaç ay ıonra naııl 
Temyiz hakimliğini teklif eder· 
di? cumhuriyet Maari vekili, fa
külte ve divanı emanetin kara· 
nm tasdiken Dariilfüniln muallim
liğine nasıl ta'yin ederdi ? ,, 
dedikten sonra 63 numaralı 
ocak davasının mahiyetin 
bilmiyen kalmadığından bu
nu uvandırmanın münasip ol· 
madığını, ıehadet meseleıinde 
de Vekil Beyin kastedi.en ma
nayı nksine aldığım, Haydar 
Rifat beyin arizalanndan yalnız 
bir tanesindeki bir noktayı da
va açılıp it mahkemeye intıkal 
ettikten sonra hukukiı dlivel 
müdarrisi Retil Beyden aordu
ğunu ispat ed~bileı.:eğiııi, bazı 

davalarda sahabet istediği hak
kmdaki iddianın kezbi mutlak 
oldugur.u beyan etmekte vece
vabının sonlarında Vekil Be3•in 
tahlil yaparken iatifhat edildiği 

Garonun lıtendııi için hüccet 
tekzip olduğunu s6yliyerek f6yle 
devam etmektedir: 

"Garo, Fıgaro gazetesinin nq· 
riyabndan dolayı Paria vaıi, ku
mandan ve müddei umumisi ta-

rafından ikame olunmut davala
nn • Paria mahkem~ai hAkimle
rinin - davacılardan korka -

cağından babıale Bordo mah
kemesine nakli sebebini mak
bul ve makul g6steneydi F ran
aada Garonun çıldırdığına bü
küm ederlerdi. 

Bu nakli dava o kadar akla, 
kanuna. uygunsuzdur ki, vekille
ri bile esnayı muhakemede, "ca
nım bir tıata olmuttur" demek 
mecburiyetinde kalmıılardır. 

Hili Vekil Beyin kendi dava
sının baıka yere nakli, ıebeben 
evleviyetle olduğuna dair olan 
beyanata cevap bulamamıılardır " 

Hayr1 Bey ne diyor? 
Haydar Rıfat Beyin tahitlerin

den avukat Mustafa Hayri Bey 
Adliye vekiline fU telırafı çek
ı i tir: 
A'-.ıye vekili Mahmut Eaıt Beye 

Ankara mahkemesinde phit
lerden bahsederken beni zikre
derek (Haydar Rifat yalnız de
gildir .. ilah ... ] ifadenizi gazete
lerde okudum. 

Bahsettiğiniz namus vadisinde 
mncahitler gerçi çoktur. Ben ise 
onun fedaisiyim. 

Vaki davet üzerine lstanbul 
mahkemesind ! kanaatimi söyle
dim. Millet mahkemesi huzurun
da beyanatta bulunmak llzere 
Ankara mahkemesine gelmekliği
mi istiyorauuz. lstanbul mahke
mesi de millet mahkemeıi oldu
ğunun kaydile beraber teklifini
zı hemen kabule titap eder ve 

mahkemeden de davete aabınaz-

F aık Sabri B. 
Bugünl Ankaraya 

gidiyor 
Devlet matbaasından ayrıldı 

mı ayrılmadı mı ? 
Yann gazetesi Devlet mat

baası mUdilr6 Faik Sabri Beyin 
Gazi enstitüsü miidürliiğüne ve, 
matbaa mildlirlüğiine de Hamdi 
Beyin tayin edil :liğini,matbaanın 
yeni sene bütçesinin 40 bin lira 
olup 35 bin lirasının eski borç
lara verileceğini, genye kalan 
S bin lira ile matbaa kadrosunu 
idare etmek kabil olamıyacağı 

için tensikat yapılacağını mat
baanın haftada iki giin çalışaca
ğını, ameleye gündelik vermek 
kabil olmadığını haber vermek
tedir. 

Bu mes'ele hakkmda dün bir 
muharririmiz Faik sabri Beyle 
görütmllftür. Faik Sabri B. de
miıtirki: 

- Vaki olan davet Ozerine 
yarın (buğün) Ankaraya gidiyo
rum. Devlet matbaasından ayrı
lıp aynlmıyayacağımı bilmiyo
rum. Her zanan çağmlır, her 
zaman Ankaraya giderim. Bu 
davetin Gazı terbiye eniatitüsii
ne tayinimle alikadar olup ol
madığını bilmiyorum. 
Matbaanın bütçesine gelince 

biz her aene devlet bütçesinden 
para almayız ki, bu sene de 40 
bin lira almıt olalım. Sermaye
miz miltedavil sermayedir ve 
926 da bu sermaye vazedil mit
tir. Yeni harfler dolayısile de 
tahsisat almıştık. Hepsi bukadar. 
Yoksa biz her ıene bütçeden 
para almıyoruz. 

Matbaa itlerini tadil veya t eakia 
etmif <leğiliz. Tal>ii iş olmayınca 
matbaa ne ile meşgul olacak? 
O zaman tabiatile matbaa tek
rar it buluncaya kadar durmak
tadır. 

hkla intizar eylerim. 
1 .nat eylediğiniz mas! e kullan

masını henüz tecrilbe etmemiş 

olduğumu bu vesile ile bir kere 
daha teyide fırsat bulacağımdan 
kendimi bahtiyar addeylerim 
efendim. 

Avukat M. Heyrf 
Bır mekıup 

Adliye vekili mahkemede 
Haydar Rifat Beyin Eskitehirde 
tevkifane müdürllne yazdığı 

mektubu okumuştu • Mahmut 
Esat B. bu mektuptan geç ha
berdar olduğunu, müruru zama
na uğradığı cıhetle muameleye 
tevessül etmediğini, fakat bir ka
rar verilmek üzere Baroya gön
derildiğini söyledi. lfte okunan 
mektup ıudur: 

"Eskifehir T evkifane müdilril 
Kazım B. efendiye arzı tazım
k .. rımdır. Mahremdir. 11 tarihli 
mektuba cevaptır: 

Eskişehir ceza mahkemesinden 
Madam Anastasya lehine ve 
Pandalaki aleyhine sadır olan 
hükme ademi kanaatle temyiz 
mahkemei celilesinde itirazen 
yaptığım muhakemenin safahatını 
Emin Beye izah ederim. Ekse
riyeti temin ettiklerinden mn
ekkilim ve ben müteıekkirim. 

Sahte senet tasnii dolayısile 

ytız kilaur bin liralık malları 
aleyhlerine aahteklrhk davaıı 
ikame -.e bunlan davada maz· 
nun ve mevkuf mevkiinde bu
lunmuş kimselere kapbrmaktan-

• 
Emanet işler• 
Hamit B. yarın geU~O~ 
Bir müddttenbe i Ankara. 

1Bcf 
lunan Emanet muavini _"•111~1-
yann avdet edecektır. rJO' 

Bey Ankarada yıldız sa:,.-. 
kavelesi, Emanet meın ıetil' 
barem işi ve tevhit ınese il 111 
meşgul olmuş, Gazi k5prll• ~ 
inşası için kambiyo meSd del 

k. · · H "t B•y af ta ıp etmışhr. amı v pir 
edince köprü komisyonu 1;,r 
nacak, münakasaya ilin ed 
tir. f""""! 

~ki"' 
muhteremesine talep ett~ 
25 bin lirayı veriyoruz •. 
bulda emirlerine amadedır~ 

Mukabeleten madam, k ;: 
ekseriyetle ve adiyen n•;~ 
cekler indellüzum irae e fi 
mahalle veya oraya icab~ 
varakayı getiririm. Bu et-~ 
vekıl bulunduğum bu davı -; 
kısmı gene mevkuf buluJll 
lardır. ..M 

Papa Dimitri, o da ma~ 
Çünldi bihakkın isnat ~ 
cürmü mahkumiyetini ~ 
etmek gibi bir tesiri olıb~..:J 
Hasım zıhından asla ~~ 

maması lazımgelmesi itibar, 
en basit bir hakikati ihtiva -~ 
sile mukabele etmiş bu~ 
cinayet mabkemesinin k•'trt 
hükmü neye müstenittir. J 
istimal etmedim. Su defa 
adalet buyurulmasım t 
ederim. f 

Tereddüt etmiyorum, orJI f 
yanaşacaklardır. Son raf>O" aJı' 
lince, lehimizde değılse de ~ 
hariçte bin lıra ile Aftayı ~ 
diye usulce lehimize yaptd"' 
tan ibarettir. _ı/.. 

Bir gavurun hatta, Yu~ 
hakkını gaspetmek her bit 
için v'ciptir. Kaldı ki f 
bu bapta ayni şahitler, 
indettevcih ve tevsik ik 
h.ib:ut er er. 

Haydcr -~ 
Haydar Rifat Bey, ~ 

Esat Beye bir mektup d~_1' 
dermiştir. Bu mektupta ~al 
Esat Beyin yazı ve imzasıO' -
lit etmiştir. Haydar Rif~ 
bununla taklidin kolay olz 
bu itibarla Eskiıehir te J.A' 
müdürüne yazılan mektu ~ 
taklit edilerek kendısioe 1 ~ 
diğini bildirmektedir. so,.'fl, 
tup 1341 de yazılmıtlır. 

şudur: ·~ 
Ser mufettiş Abdülke':1dlt 
Mübterem Haydar Rif• 

efendiden mektup aldıJD. . 111jl 
bahis buyurduğu meıele>? ~ 
dım. Size bu bapta hayli 
söylemiştim. iA, 

Hila bir cevap almadılll- ~ 
f yetin 1 ahkik ve intacıD•,, 
mumaileyhe telgrafla te 
rica ederi.a efendim. ~ 

Hahmut ~ 
Bu mektubun altına ,,. 

Rifat B. kendi yazısile P _ :~ 
lan ilive etmiştır: '~ 

"Uk sahtekirlık tecrilJ,r ~ 
dir. Acemice olan nokt cJi"' . 
bağışlanmak şimei ue 
iktizai ilısidir.,, 

Namaz 
Sabah Ôtl• lktadı 

2 27 12.U 16.1' ıa fedakirlıklar müreccahtır zanne
der: m Te hatta hükmederim ki 
temyiz mahkemei celilesinin ter
cOmamyım. Milmeyyiz Emin B. 

ba heyeti hAkimeden rllfekai &.:..;;;;;. •• -~ ..... 
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Albmr - T ananm kızı 

Sarı lcırrrnal4rın turnesinde : Beşiktaş Hilil-bır yetimin romanı 

G lata g l•l'I. ma- Elhamra-Koçolc hınız a sara H Etuval - Memleket hasreti 

çını nasıl kaybetti 1 ::: = !:p~erl 
Opera - Demir maske 

Takımımız çok gayretli oynamıı fakat 
kuvvetli rakibi galibiyeti iki sayı 

farkla kazanmııtır 

Şık - Viyana danslan 

SOreyya Kadıköy - AV. zambcğı 
Bar ve MOstkholler t 

Garden - Mezcyt Balet, Bekefi, 
Vantura 

~ 6 ( Haaual) - Dnn
clenberi yağan yağmur nihayet 
bq labah dinmit Ye ortahğı 
"• llra bulutlar arasından g6· 
rthıeaı r6net wtmağa bqlalDlfb. 
Saat 11 de bOtün kafile oto
llaobiJlerle Meçhul Askerin me
larına buket bırakmağa gittik. 
B..ıreti bıraktık ve alelicele 
llaGzeyi gezerek yemefe d6nd0k. .. 
Buıtn teyabatimizin ilk mer

baıeai olan BBknfte birind 
._.ÇUnızı Romanya pmpiyonu 
( 'Y&YentOs ) takımile yapıyoruz. 

Saat 5,30da soyunmut olduğu
tıl-.z halde otomobiJlerle ıehrin 
{~e bulunan (YOventDs)iin sa· 
......._ ıittik. Daha atad kapı· 
llacl• yerli Türkler tarafından 
laanimi bir surette kartılandık. 
Sahada havanm kapalı olmasına 
•e aflnlbı de peqembeye tesadilf 
tbneaine rapen tekiz bin ka
Clar futbol merakı... toplaamlfb. 
S.Jirdler aJ'UllKla Bltkrefleki 
komoıo.-m da buhmuyorda. 

s.ha, Tllrlr milli takammm 
1 t'a te Romen milli takımı ile 
ôYtıayıp 2 -1 galip geldiği saha. 
Yahüi bu defa kaleleri daha 
leriye alarak sahaya bir parça 
11Zatmlflar. 

Saat altıda sabaya evveli milt
laif bir alkaş tufanile bizler, bir 
._ IODra da isteksiz bir alkışla 
....... çıkblar. 

' wariptir ki latanbulda bile 
~ ltıdar samimi bir tezahftrata 
flllldiye kadar nail olnıamıtbk. 
Sahalbn ortasına dizilerek Ro
lllanyının aporcu halkmı Uç de
fa Ylfalanmızla sellmladık. Bu 
defa allnı daha ziyadeleşti. Bi· ;:a IOllra mutat merasim yapıldı. 
~luldar 16ylendi, bayraklar te· 

'_ti. edildi, her iki takım birbi
t'iana terefine kendi lisanlarile 
,... diye bafırddar. Hakem 
~.atta. Oa~ar ka1a dalar, ka
l-": •• hatibap ettiler, top ta bize i;:· Takımımız Burhamn kati
d iftirak edememesi yOztln-
'- t&yle çıkmıfb: 

Avni 
Asım Mitat 

'«eıı Suphi Nihat Vedat 
'bet Ercüment Llndberg Rebi! Kemal Sef k 

~· "tı•eataa de çok kuvvetli 
~~ halde. Takım tamamen 
~ oyunculardan mllrekkep. 
~ muavin Macariatanın ve 
ı.~anın birind aımf takım
~n yer allDlf mqhur (f ogl). 
't ıç IOD milli takim maçmda 
~lllılara kartı en iyi oyunu 
1 lllat olan ( Rafiııski ) sanbr
~ ~omanya milli takımının 
- --.:&erdenberi kaptanlıjml ya
::; ea kıymetli 'Romen futbol
laL..~ •e aon defa Yunan milli 
~ yalmz bqma dört gol 

•etbur (Vetzer) 
tıa..~ b.ılaclı. Mütekabil h°: 

lqta, sol bafımm Dzerlerine 
çektiler, ut açıklan demarke 
ye top hemen ayağında, korner 
cizgiaine ani bir akıt ve top 
aantrforlannda, aol müdafiimiz 
mildahale etmek istiyor lakin 
aantrforlan topu yerinde ve gü
zel bir çalımla sol içlerine geçir
miı, o da bet metroluk ~b~ 
kısa bir mesafeden ilk pllenm 
yapmafb. 

TribGnlerden alluflaıuyorlar 
çok fazlL Bu golu telafi etmek 
için canla bati• çabtmağa bq
ladak, oyun tek kale pldine dö
kOldü. Yakanda da yazdığım 
gibi kalecinin fevkallde oyunu, 
hiç &mit edilmedik yerlerde o
yuna mOdabale ve yer tutuşu se
yircilerin bakla olarak alklflanna 
aebep oluyordu. Netekim santr 
fonamuzun çektiği dört mü
kemmel, temiz tut da kaled aa
yeainde aeticuiz kaldı. Oyun 
bu miaval Ozere devam ederken 
ehemmiyew bir akm aleyhimi
ze ikinci bir solle netileceadi. 

Her kea hayrette. C>yuaa hl
kim bizler olduğumuz halde iki 
aıfır mağhıp vaziyette idik. 

TOrkuvu - Tize, ye lJclına 
Tanov 

epebatı bahçesi-Varyete,ıinemal 
Taksim " - .. .. 1 

Bıkırk6y Milll ılnemıdı 
JO haziran salı gtinü akşamı ( lnkılip 

tiyatrosu) temsilleri ( Cana\·ar ) Mitil 
facia 3 perde ( Kılıbık) komedi 3 perde 

Ferıh ılnemıd• 
Ru akşam san'atkAr Fıhri .B. ve komik 

Çevdet B. temsilleri birlikte sinema 

/stanbul osüye 3Qndl hultult mahke· 
1711!Sİnd~n : 

lzzetıye H. tarafmdan kocuı 
bacı Bekir ağa aleyhine terk 
sebebile açılan bopnma dava
aanda mumaileyhin ikametgllu 
olarak g&ıterilen lzaiirde kara
tqta Zıya B. apartımanma g6n
derilen arzuhal sureti ikametgA
bmın meçhul olduiundo bahisle 
bili tebliğ iade kılmnut oldu
pndan bittalep ilinen tebliji 
fakamır etmit olmağla bacı Be
kir ağanın bir ay zaifmc:la cevap 
•ermesi ve tahkikabn tayin olun
duğu 17- 7- 930_ peqembe gDnn 
saat onda mahkemede iabab 
vDcut etmesi lüzumu ilin olunur. 

277-31 
Muhacimlerimız santıradan al

dılc lan topu sene basım kaleli 
3nllne getirdiler. Ufak bir iki Sabık mllstantik Bandırma 
paalqmadan aoura aol içimiz on mahkeme reisi Hikmet beyin va
sekiz metre haricinden güzel bir lidesi Şahnaz hanmı vefat et
vunıtla kalecinin biç beklemedi- miştir. Cenazesi bugtın saat 10da 
ği bir anda alt zaviyeden ilk Bomontide Bulgar ça'J18ındaki 
golOmilzü yaptı. Birinci devre hanesinden kaldınlarak Eyllpte 
biraz sonra 2-1 aleyhimize ola- aile makberesine defnedilecektir. 
rak bitti. Hikmet bey bundan altı ay ev-

Jf vel de babasını kaybetlllitti. Ken-

lkinci deweye top onlarda l=-d-is=in=e=-b-ey-:a=n=ı •t-:azı::=·y~e!':ıt=e•d=e=nz.=· _.,. 
olarak batlandı. bk akınları teh- addit kereler çektiği ıutlar di
likeaiz bir auretle avutla netice- reklere isabet ettikçe seyirciler 
lendi.Sanbrhafımızın açıklarla oy· bizden ziyade mDteaair oluyor
naması mllthit bir değişiklık bu- lar ve "Ttirkler Kemaller, yok 
aule getiriyor \'e akanlarımız ha· pns,, diye bağınyorlardı. 
sım kalesi için, her an tehlilkeli Her iki takımda da aaAp ge-
oluyordu. rilmit biri beraberliği, diğeri de 
Sağdan ve soldan yap' ığımız galıbiyeti sigortalamak iateyor

milteaddit akınlarla yan haf- du. Oyunun bitmesine Uç da
ları ile bekleri fena halde kika var. Hakimiyet tamamen 
hırpalandılar. Topu tribünlere bizde. Beklerimiz orta çizgide, 
atmağa batlıyarak seyircilerin muavinler onların muavin bat 
haklı olarak aleyhlerine bağır· tınd•. muhacimler de on aekiz 
malarana aebep oldular. Bir ara- çizgisindeler Her iki tarafta 
lık huımlanmıı canlandılar. son gayrei.lerini urfediyor. 
Santrforlarmm çok gilzel eppe· Bir aralık haaam aantrbaf be
lik pulr rile iki içleri kalem zi kinin iistadane bir SJyrıllfı ve 
fazlaca ziyaret ett ler. Yine bu zamanında topu beklerimizin 
anlarda kalemiz önünde bir kar- arkasana efllpdik bir vaziyette 
satahi• müdafaamız def için atıvermesi aon dakikada aleyhimi
uğrat1rken sol içlerinin canaipa· ze santforlan tarafından dördOncO 
rane bir ablıfl topu 6çilnc6 defa goliln yapılmasına . • aebebiy~t 
olarak kalemız ağlarına takta. verdi ve oyun dört ıki mağl4bı
Oyunun bitmesine on beş daki- yetimizle neticelendi. 

5 - VAKiT 10 Haziran 1930 -
takdir varakası azanan 

okuyucularımızın isimleri 

1 

Evvelki günkil çocuk Sl) tfas ndaki 'eni 3 - Şişli Fransız mektebinden Gıizln 
bilmecede bazı hatalar bulunduğundan l lanım 
bugun tekrarlamaktayız. Şayıfamız karilc- 4 - Senbönuadan Şerif Tevfik 8. 
rinln bugünkıi izaha gore resmin içerisini Rif•t 51Jik~:~n~~hı Notrdam Dösyondan 

doldurmalan IAzımdır ; 6 - Fatıh Çarşamba Mehmetağa çık· 
Soldan aaQı : maı.ı 23 No. da l\lüfidc Feric H. 

2 - SAK 7 - Cağaloglu Nihat B. apırumanı N. 
4 - Mahkeme kararlarını bildiren evrak 4 de Sevim Arif H. 
6 - Taw gosteriş 8 - Beşiktaşta AIAetdn Orhan B. 
7 - MJNE 9 -:-- Y eşilköv istasyon caddesi No. ~ 
9 - ~ir cins köpek da F.rmıne ~-ı.. Rafail :an 

17 - Kalan iz ( Arapça) 10 - • rı t 7°kı R. 
12 - Birden sonra gelen 11 l\agmpa,:ı 4 üncü i• melet pe•n 
13 - Ç-algı ı 4 Ferüzan l ı 
Yukarıdan •t•Oı : 12 - Erkek Ha)attan 206 Akif B. 

J - Ya7J altı 13 - Kız ortadan 362 Sevim H 
2 - Bır nota 
3 - İzrnirin üzerindeki tepe 
5 - i\lanli olmıyan 
8 - Ben (Arapça) 
ıo - "Bura .. degil 
12 - Sh ah duman 
Muhtıra defteri kazananlır 

1 - Sent Pülşeri mektebinden Mualll 
Nazım H. 

2 - Kadılcöv Notrdam Dösyondan 
Armenuhi $edefcİ~ an H. 

14 - Kız ortadan iffet H 
1 S Kız Hayattan 233 Mıinlre H 
Birer takdir vırak•aa 

k azınanlır 
liseler: 

(J) Halıcı o~lu askeri lisesinden l6M 
Ihsan B .. (2) Jstanbul e~ek Jiseıi 1070 
Muzaffer, (3) 1325 Emin. (4) 951 Bekir. 
(5) J 59 Salt Beyler. 

(6) Danı.şefaka lisesi 9 uncu sınıftan 
J 24 Ferit Hilili B. 

/ Dnallll var/ 

KAN IZLIK =:.:: 
km1•1 lılı: iciD f9Clae dcTa .lı:aul ıhya edıaa 

ta m-tahip etibtıa tara1uıc1aa tertip .., •• ,,,...... SIROP DESCHIENS, P ARiS 

Emlak ve Eytaın bankası lstanhuf 
şubesinden: 

Satılık arazi 
Kandillide 36, 49,SO ve 70 danam miktarmdakl arazi puarlıkh 

sahlacakbr. Taliplerin ıubemize mOracaat eylemeleri. 

Şehremaneti ilanları 
Kadıköy dairesinden: Eanafın mevcut terazi d·rh'm ve 6~çek 

gibi mikyaaah aıağıda ya:ıah g11Dlerde dımgalınacağından 
mezk4r tarihlerde en yakm mahalle mOracaat edilmesi akıl 
takdirde umuru belediyeye mtiteallik ahklmı cezaiye kanununa 
tcvfakan muamele ifa edileceği ilin olunur. 

15 hl 25 Haziran Daire merkezinde 
26 ,. 31 " Yel defirm•iade 
1 " 4 Temmn lbJamurda 
5 " 8 • Erenk6yOnde 

10-6-930 dan 15-6-930 tarihine kadar K111klı 

16-6-930 • 22-6-930 • • Yeni mahalle 
23-6-9j0 • 2-7-930 • • lakele 
3-7-930 » 15-7-930 " " Dotancdar 

Üsklldar dairesi mıntakaaında 930 aeneai Enan ve ekyal 
damga muamelesine ballda muharrer gtlnlerde zabitai belediye 
mevkiinde baılanacağı alAkadararanım mal4ma olmak &zere 
ilin olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
F erik6y0nde Fransız mezarbiı kartwnda 6-159 numaralı hanenin 

72 biue itibarile hazineye ait 7 hiueainin 250 lira kıymeti muham
mene ve peşin para ile 1 S-6- 930 tarihine mtlaadif pU&I' glbıll aaat 
14 de ihale edilmek üzere mllzayedeai bir hafta temdit edilmiftir. 
Taliplerin % 7,S teminatı havi makbuzlarile milli Emllk mlldBriye
tine miiracaatlan. 

Sinop vilayetinden: 
ismi Cinsi Adedi 

Çadir lngiliz bezil' len SO (20) kifilik 
Kürek En kalın saçtan 500 
Kazma Kimilen çelik iki buçuk 300 

Kiloluk 
Çekiç Çelik bir buçuk kiloluk 300 

Ahfap el arabası 100 
lstanbul bat mühendısliğine bır sureti mevcut prtnameai daire-

sinde yukarda yazılı malzeme 17-6· 930 tarihinde ibale ed imek 1-
zere yirmi gDn müddetle münalcuaya \ıkantmıtbr. 

Mal6mat almak iıtiyenlerin İstanbul ve Sinop Bat mlhenclWik
lerine ve taliplerin de tekliflerini teminat mektuplarile beraber Si
nop Yillyeti encümen riyasetine göndermeleri ilin olunur. 

Amatörler için -------KODAK 
l\takine ve filimleri 

Neticeden daima 
emin 
olabilininiz 

M ~ aonr.ı ilk uya vazıyeti 
t e oldu: 
~ haftan ui bafile pu-

ka gibi az bir zaman kalmqtı. Oyundan sonra aanki galip 
Muhacimlerimizin yaptığı son bizmişiz gibi seyirciler bütün 
akınlar ancak korner ile kurta- oyunculan omuz ilslllnde otobüse 
nlabiliyordu. Nihayet bu korner- kadar tqıy. rak hakikaten 
lerin birinde santr hafımızın sportmen olC:uklarmı ispat ettiler. 
yirmi metreden çektiği gDzel Hakem oyunu çok bitarafane 
bir tut kaleciye vaziyet idare etti.. Yarin dart buçukta 
alc:lirmadan topu ağlara takb. ikind maçı yapmak Ozere Al
Bu golden aonra kaatı taraf manyanın 86ten ıehrine hareket 
ambol oldu. Kaleleri pt yağmu- ediyoruz. 
ıun atutuldu. Oç ortam11ın mite- Mehmet Salim 1 Velox k8ğdları 
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yüz kırk sekiz artın bahçeyi havi na-

VAK:rı ıu Haziran 1)30 -

'-'~~u"~ 

340 

• 

120 

r. r 

100 

Emniyet sandı~ı em
lak müzayedesi 

fkru No. 

32 

12218 

15258 

15306 

15648 

15709 

15962 

Kat'i karar ilanı 
Merhunabn cinı ve nev:i ile Borçla1\un İ•mi 

mevki ve mliftemılltı 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahallHinde 
R 'maia ıokağında eski 12 mtikerrer 
•eas;eni 16-1, 16·2 numaralı .elli alh 
artm arsa üzerinde aht•P bır buçuk 
katta iki oda ve dokıan altı arşın ar-

üzerinde bir buçuk katta duTar 
=.mc1an bir hnm havi bir hanenin ta· 

Abdulkadir Ağa 
mamı 

Eyiipaultanda Kızılmesçit ~ahallesin~e 
Kızılmesçit caddesinde eakı 86, 86 mü
kerrer ve yeni 42, 44, 44-1 numıra:ı 
iki yüz on bet arıın arsadan ibaret 
mOnhedim hane ar .. sınm tamamı. (Yal· 
nız yan duvarlan mevcuttur) Fuat Ef. 

Ayvansarayda Atik Mustafa pata !11a· 
halleainde boıtan sokağında eıkı 36 
ve yeni 52 numaralı seksen bir &l'flD 

ana üzerinde alıpp iki katta Uç od~ 
bir sofa bir mutfak bir kuyuyu havı 
bir hanenin tamamı Muıtafa Ef. 

Hasköyae Kiremitçi Ahmet çelebi ma· 
hallesinde Sinagon sokağında eski 28 
ve yeni 22, 24 Qumarala biri yet~i! 
yedi arşın üzerinde alışap bir katta ıkı 
oda bir koridoru havi olup cam ve 
çerçeveleri sökülmüş diğeri iki yüz alt-
IDlf arşm üzerinde ahşap iki katta do-
kuz oda ve bin iki yOz altmlf fiç ar-
tın bahçeyi havi tamire muhtaç iki . 
hanenin tamamı. lamaıl •ta 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde 
Çamlıca caddesinde eski 2 mükerrer 
ye yeni 22 numaralı yetmiş aekiz ar§ID 
berinde biri kargir diğeri ahşap olmak 
Uzere iki katta biri sandık odaaı olmak 
tızere dört oda iki aofa bir kuyu "e 
elli arşın üzerinde adi taşlık bir mutfak 
bir ahır ve üç dönüm iki yüz bir. arıın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. lımail Vefa 

Ef. Hatice Hadiye ve Şaziment Hanımlar 

Kuımpaşada Kulaksız Ahmet kaptan 
mahallesinde Kulaksız caddesinde eski 
82, 84, 84 mükerrer 84 ve yeni 148, 
150, 154, 1 numaralı yirmi ikittr bu-
çuk arşından kırk beş artın üzerinde 
mebni olup kırk arşın üzerinde bir oda 
ile türbe ittihaz kılman bir mahalli havi 
iki dükkanın tamamı Emine Lutfiye H. 

Mevlevihane kapuıunda Aydinketbüda 
mahallesinde Keresteciler sokağında 
eski 3 mükerrer ve yeni 3-2 numaralı 
yetmiş altı artın Uzerinde ahşap bir 
buçuk katta altında bodrunıu havi iki 
oda bir ufak sofa bir mutfak ve yet-
miş dört arşın bahçeyi ha'Vİ bir hane-
nin tamamı. Necmettin Ef. Hediye H. 

700 16274 Atpaı:arında Mağnisah Mebmetpaşa 
mahallesinde eski Saraf ve yeni Bakkal 
Sokağında eski 2, 4, 6 ve yeni 2 nu· 
marab yüz yetmit arşm Uıerinde kirgir 
bir kattan idaret bir garajın tamamı. Mustafa ağa 

2SO 16473 Hahcıoğlunda Abdüsselam mahalle· 
sinde Kumbaracı sokağında eski 163 
ve yeni 151 nupıaralı elli yedi •rtın 
ana üzerinde dört duvar üzeri kiremit· 
siz adi tahta ile örtülü bir hanenin 
tamamı. Zehra ve Fatma Destine H. lar. 

685 17141 Eyyüpsultanda Emirbuhari mahalle
sinde Kııla caddesinde eski 53 ve 
yeni 11 numuab dört yllz bet artın 
ana üzerinde ahfap bir kattan ibaret 
moloz tqından idi bir asma odayı ve 
yedi yüz altmıt be~ artın bahçeyi havi 
bir ot mağazasının tamamı Ahmet Aia. 

4()g 17236 Yenibahçede Dettcrdar Abmetçelebi 
mahallesinde Kazukercamii aokağmda 
uki 5 ve yeni 7, 9 numar1lr dokt•n 
arıın arsa üzerinde klrgir hir katta Oç 
oda bir ufak antre bir mutfak ve üç 

565 17311 

1400 18200 

158 18214 

352 19346 

610 19418 

430 19440 

320 19615 

1035 19776 

907 19777 

930 19779 

8659 19791 

880 20015 

1710 20014 

tamam bir hanenin tamamı. Hacer H. 
Kasımpaşada Kazasker civarında Gazi 
Hasanpqa mahallesinde atik Tersane · 
kapısı Sıraberberler cedit Tersane so-
kağında eski 17, 19 ve yeni 37, 39 nu· 
marah yüzon arşın arsa üzerinde klrgir 
Uç katta iki odası idi tahta ile bölün-
müş olmak llzere sekiz oda bir mutfak 
bir kuyuyu ve altında adi tahta ile bö-
lünmÜJ üç dükkanı havi bir hanenin 
tamamı. Mehmet ve Hasan efendiler 

Şehıadebaşında Hoıkadem mahallesin· 
de Kanktulum ba sokağında eski 6t 8 
kalp ve yeni 8, 1 O numarala üç yüz otuz 
altı arfln arsa üzerinde ahıap üç buçuk 
kattan ibaret bir bölüğü dokuz:oda üç 
sofa bir mutfak ve dört yüz elli dört 
arım bahçeyi ve diğer bölüğü keı.ı 
dokuz oda üç sofa bir mutfağı havi iki 
bölüklü tamire muhtaç bir hanenin 
tamamı. 

Edirnekapııında Çakırağa mahallesinde 
Hançerli kilise sokağmda eski 22 ve 
yeni 28 numaralı atmış altı arşın ar-
sa üzerinde mukaddema kargir iki bu-
çuk katta dört odayı havi iken üst ka-
tı yıkılmış yalnız iki oda bir bodrumu 
ve harap bir mutfağı havi bir hanenin 

Bedia H. 

tamamı. Nesim Ef. 

Ayvansarayda Atik Mustafapaıa ma-
hallesinde eski fmn ve yeni Fırın so-
kağında eski 13 ve yeni 17,52 numa-
ralı seksen bet arşın arsa üzerinde 
kargir iki katta dört oda bir mutfak 
bir kuyu ve on beş arşın bahçeyi haM 
vi bir hanenin tamamı. Halil ağa 

Fatihte Pirinççi sin an mahallesinde 
Kalaycı sokağmda eski 1 ve yeni 11 
numaralı seksen Qç arşın arsa üzerin-

de klrgir bir buçuk katta biri yemek 
oda•ı olmak üzere üç oda bir antrepo 

. bir koridor bir mutfak ve elli altı arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Rıza Ef. 

F!aşabahçesinde Sultaniye sokağında 
eski 21 ve yeni 28, 28 - 1 numaralı üç 
yliz otuz arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta on üç oda bir sofa 1 kuyu ye-
di yüz elli artın bahçeyi havi harap 
bir hanenin tamamı. Zihni B. 
Çengelköyünde Köprülü sokağında 
eski 5 ve yeni 3 numaralı yüz yetmiş 
sekiz ar9ın arsa üzerinde ahşap iki 
katta ikisi küçük olmak üzere altı 
oda bir mutfak bir taşlık ve iki yüz 
elli dokuz arşın bahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı. Müzeyyen H. 

Fatihte Dillgerzade mahallesinde ada 
29 ve harita 764 mevkiinde eski 15,15 
mükerrer ve yeni 12,14 numaralı dok-
san sekiz arşın arsa üzerinde kirgir 
maadaraça üç buçuk katta üç oda bir 
mutfak ve altında bir dükkanı havi 
bir hanenin nısıf hissesi Muharrem B. 

Fatihte Dlilgerzade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski 18 ve yeni 8 nu-
maralı doksan arşm arsa üzerinde 
kirgjr bir kattan ibaret müfrez bir 
clükkanm tamamı. Muharrem B. 

Fatihte Dülgerıade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski 20 ve yem 15 
numaralı doksan beş arşın arsa üze-
rinde kirgir bir katta müfrez bir dük-
kanın tamamı Muharrem B. 
Fabh'te Dülgerzade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski 23, 25, 27, 29 ve 
yeni 15, 15 - 1, 15- 2t 17, 19 numara lı 
üç yüz arşın arsa üzerinde kargir iki 
katta beşerden on oda birer sofa birer 
mutfak birer sarnıç birer taşlık altmda 
iki dükkan mukaddema yüz. yirmi atşın 
araa üzerinde salhane ve odalar ve 
elyevm iki yüz elli arşın arsa üzerinde 
kargir üç katta altı oda alb sofa ve 
dtirt yüz sekiz arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Muharrem B. ve Fatma H. 
F•tih'te Dülgerzade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski 16 ve yeni 6 nu-
maralı doksan ar~ın ana üzerinde 
klrgir bir kattan ibaret müfrez bir 
aükkinın tamamı. Nazım B. 
Fatih'te Dülgerzade mahalleıinde Nal-

Seyrisefain 
i\Terkez acentesi: Galata Köprü başında 

Beyoğlu 2362. Şube acentesi: l\Jah· 

mudiye Hanı alanda lstanbul 2740 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 1 O 

Haziran Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskeleler1e 
birlikte Altmoluğa uğrıyarak 

gelecektir. 
Gelibolu için yalmı yolcu 

ahnır, yük alınmaz. 

1 rabzon ikincI postası 
( KARADENiZ ) vapuru 

12 Haziran Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskeleaile Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa , Samsun, İnebo
luya uğrıyarak gelecektir. 

·!--------·-----~ Trabzon ıuks Postası 

Sulh , /;I'a~~~~n Perşembe 
gUnU saat 18 de Sirkeci rıhtı

mından hareketle ( Zonguldak, 

İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabı.on, Rizeye azimet ve ayni 

iskelelerle Vakfıkebir, Görele, 

Fatsa ve Ünyeye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu ıçın mahalli 

müracaat= Sirkeci salonu karşı
smda Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

Kereste, odun ve köınür 
tacirlerinin nazarı 

dikkatine 
lıniktc vaki Çandarlı \akıf ormanının 

knt'f i~lctmc pl~mnı yaptırarak tren , c 
denizle her tarafa nakliyata eh erişli 
zengin rnıımul:llı ndan i~ti[adc ( tınt:k 
arzw;undıı bulunan rncirlcrin şerait , c 
muka\'clc hakkında gör(işmek üzere ıııı 

beş güne kad,ır vakfı mczl.ı)r miıtc\ el 
li,i Bur a ikind hukuk mahkemesi azıı· 

vınd ı n ~uh Necmettin Bt'.~ e tahriren , l ' 

bizzaı müracaatları ilıln olunur. 

bant ve Çamaşırcı so
kağında eski · 14. 22,5 
ve yeni 4, 4-1 numarala 

doksan beş arşın arsa 

üzerinde kargir bir bu 
çuk kattan ibaret kot

reyi havi bir dükkanın 

tamamı. Nazım B. 
Yukarıda cins ve .:ev'ile mev

ki ve müştemilatı yazılı emlak 

hizalarında gösterilen bedellere 

talipleri üzerinde olup 14 haziran 

930 tarihine müsadif cumartesi 

günü saat ikiden itibaren mü

zayedeye mübaşeret olunarak 
saat on altıda kal'i karar !arının 

çekilmesi mukarrer bulunduğun
dan talip olanların mezkür gün
de saat "" altıya kadar Sandık 
idaresine müracaat eylemeleri 
ve saat on altıdan sonra vuku 
bulacak müracaatJların kabul 
edilmiyeceği ve mezkur emlake 
evvelce talip olanların kat'i karar 
eanasmda hazır bulunmadıkları 
ve başka talip zuhur eylediği 
taktirde evvelki taliplerin mü-

[ zayededen çekilmiş addoluoa.
cakları lüzumu ilan olunur. 



r <eni•• ... c"•• , ........... , .. ,., lfte. lelılan .... ....... 

1 
Gazeteye ronaer!lecek md:tı plann üzerine idare içinse ( Jdare) yuıya 

•it sc ( l'uı ) l~aretl konulmalıdır. 
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Jlfyon vilayetinden: 
Afyon vilayetinin Sandıklı - Dinar, Konya, Aziziye yollarında 

yapılacak (5428) lira bedeli ketifli (10) adet menfez inşaatı 21-6-
930 tarihinde saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak. veya kaydettirmek için milnakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı vesaikin 
münakasa günOnden liakal sekiz gün evvel viliyet baı mühendis· 
liğine tevdii. 

2 - Mnnakasa tafsilitiyle ıartnameler sureti musaddaklannın 
viliyet Nafıa Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu· 
nile şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı 2116/930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on betten 
evvel Vilayet Encümeni riyasetine vermeleri ve ıhalenin Vilayet 
D~in ı En ~ümenince icra kılınacağı ilan olunur. 

Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen cepte 

taşınabilir gayet zarif kitap şek

lindeki kun1baralardan alarak ta· 

sarruf edeceğiniz paraların karlı 

faiz ve ikran1iyelerinden istifade 
ediniz. 

tlRAAT BANKRSI ŞUBfSl: Bahqekapı 
D6rdünoü VEkıf Han birinci kaıu 

Eskişehir vilayetinden: 
S'vribisar-Sarıköy yolunun 14+ 243 üncü kilometresinde üç 

metrelik menfezin milceddeden inşası 25-5-930 tarihinde 15-6-930 
pazar giinü saat 16 ya kadar 1456 lira 16 kuruı bedel ile müna· 
kaaya vazolunmuıtur. 

• 
Taliplerin yevmi ihalede bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde 

teminat ve resmi ve işin devamı müddetince ehliyeti Nafia dain
aince kabul edilebilecek bir fen memuru istihdam edeceklerini 
taabbOt etmeleri lizımdır. 

Yevmi ihalede Encümeni vilayete ve yapılacak inşaat hakkında 
mal6mat almak iatiyenlerin Nafıa başmühendisliğine müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Bursa h~apisane müdür
lüğünden: 

Bursa hapisanesinin 1-6· 930 tarihinden 31-5-1931 tarihine 
kad~r bir senelik ekmek ihtiyacı ıçın 26 - 5 - 930 tari
hinde yapılan münakasada verilen fiat haddi liyık görülme
diğinden 12-5-930 tarihin-Ien itibaren 16-6-930 tarihine kadar 
yirmi giin müddele yeniden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek ib:ere hapi.sane müdür
lüğüne ve mllnakasaya iftirak etmek istiyenler 16-6-930 pazartt"si 
günü saat 15 te Bursa Adliye dairesinde teşekkül edecek komi
syona müracaatlan lüzumu ilin olunur . 

Istanbul vilayetinden : 
Vekiletçe her ay neşredilmekte olan idare mecmuasının 27 ici 

nllshadan itibaren bir seneliği, malzemesi vekalete ait olmak fizere 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin % yedi buçuk 
teminat akçeai veya hükumetçe muteber bir baııka teminat mek· 
tubu ile yevmi ihale olan 21-Haziran-930 cumartesi gOnüne kadar 
rekllet muhasebe mlldürlilğünde milteşekkil mllbayaat komisyo 
ıuna ve prtnameaini görmek istiyenler her giin Ankarada dah l ye 
evazım memurluğuna veya viliyet mektubu kalemine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 
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ı MATBAA VE iDAREHANE: 
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Devlet Demiryollan ilanları 
Travers hariç olmak üzere 29 kilometrelik yol malzemesinin 

kapalı zarfla milnakuaaı 14 temmuz pazarteai gilnO aaat 16 da 
Ankarada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla· 
rmı ayni günde aaat 15,30 kadar milnakaaa komiayonuna vermeleri 
lizımdır. 

Münakasa prtnameleri SO lira mukabılinde Ankarada ve Hay
darpqada idare veznelerinden alınabilir. 

• • Jf 
Eskişehir atelyesine muktazi bet tezgahın kapalı zarfla mllna-

kasaaı 21 Temmuz 930 Pazartesi günU saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lizımdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpqada idare vez ı1elerinden tedarik edebilirler. . . .. 

Mersin limanında Devlet demiryolları idaresine ait Dizel mo
torunu kullanacak muktedir bir makiniste ihtiyaç vardır. 

Talipler arasında bilimtihan hyekati tebeyyün edecek olıına 
4-5,6 liraya kadar yevmiye verilecekt r. 

Taliplerin vesaik ve evrakı müabitelerile Cer ve atelyeler reia· 
liğine mGracaatlan illn olunur. 

Gişe mernuı-u aranıyor 
Moda deniz banyolari için iki gişe memuruna ihtiyaç vardır. 

Hanım veya erkek olması ve kefaleti nakdiyede bulunulması ve 

Almanca bilmeai 9arttır. Moda da banyolar müdüriyetine müracaat. 

Vilayet daimi eııcı'im.eııiııcle11,: 
Bqiktq Kılınçalide tramvay caddesinde barbaros mektebi 

binuı icar müzayede müddeti 18 haziran 930 çarşamba günü saat 

on bire kadar temdjt ec!ilmiftir. Taliplerin encümene müraca'-r lan. 

Deniz levazım safın al
ma komisyonundan: 

11188 kilo muhtelifnlcina yaş ve kuru sebze: Pazarlıkla ihalesi 
15 haziran 930 pazar günil saat 14 de. 

Heybeliada deniz lisesi talebe iateai için münakasai aleniye ile 
ihale edıleceği ilin edilen yaf sebzeye talip zıibur etmemesine meb· 
ni yevmi ihale 15 haziran 930 tarihine temdit edilmiştir. Şartname· 
sini görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin de yevmi 
ihalede muberrı r saatta Kaaımpaşada deniz levazım satın al a ko 
misyonur a mür. ı aa .arı. 
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( Defterdarlık ilElnları ) 

SA 1 JLl~ ıtAN OIJASI - ~o. 45, 3 üucii kaı, hiı

yiik yeni hau, ç.ıkmc.kçılar, talmıiu e<l leıı kıyıw ti 
Ledeli defütt>u alrnmak ş ırtile 500 l ı r. ı s.1uş nıuarııeles ı 
aleni miiza~·e<le usulile 24 Haziran 930 S .lı glinfı saal 
14'30 da Dt'fterch!rlılta yapılacaktır. ( R - 24 ') 

* SATllJI\ KAGiR EV - No. ı 7-1, Sıderis ~okagı, 
lmral10r ılvas B. uıahalles·, Yt'<l kule, alt k.ttla 1 oda, .. 
1 hala, 1 iuci kalla 2 oda, 1 sor t tahnun eti ilen kıymeı i 
t edeli defaten alınmak şartile 900 lira sat:~ 11ıuamelesi 
pa1.arhk suret.le 1 Temmuz Salı ~iiııii saat 14,30 tla 
)) t"" (ıerdarhkta yapılacaktır. ( 1\ - 88) 
. * S.\LllJK ARS \ - ~o 14, Cami sokağı lliisPyi
uağa mahall•·si, Kocamuztafapa~a, ( Samatya ~ merulifer 
ve tranı,·ay islasyoı.larma yakuıdır) 4 dönüm ıuiktarın
da bulunan arsa müza~·edeye <:•k.ırılmıştır. Bedeli 4 
sene ve 4 taksitte verılmek şartile tahmin edılen kı .v

meti 7264 liradır. S tış muame:esi pazarlık sur.- e 
1 Temmuz 930 Sah güuu saat 14,aO da Uefterdarhkla 
yapılacaktır. ( R - lı ,7) 

Ortaköyde satalık hane 
Tramvay caddesine beş dakika mesafede Müezzin aokağında 

23-25 numaralı iki bap hane ayrl ayn ve beraber aablıkbr. Çen 
berlitqta Evkaf ambar memur Bqiktqlı Havri beve mlracaat. 
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1 Küçük ilftnlart1 
.... H., .... .,..ı .. •• .:~ 

••••• :••••••••Tarife••• ,O , 
" 1 De1alık turu' 
: 71 gJ 
: 2 • • lj§ 

: " • .. 1§ 
: 4 .. " 
: ihtivaç kalmavı,,.) 
: caya kadar ( azarnl . 1tJ8 
: 10 defa) ilcfn edil, I 
: mek azere mak/a 
: Abonclefirnizİn her Uç aylı2' W' 
: bir defası meccanen! ,#1 
: .c satırı geçen ll~rılarıo faıla 

1 
: için 5 er kuruş zammolunur. ,,,. ...................... " 
Kiralık - Sa~ I' 

Satılık - "Evemear,, nıırtak rfll 
sistem bir Amerikan bavulu ve bl;I'! 
haporlörü Btanpunset ehven fıa~~ 
tır:. Bahçekapı Anadolu ban • ~ 
muracaat ~,. 

Kiralık - Sirkecide H~~ 
mii karşısında 2Q No, TütünCU 
dışariye azimetim dolayısile de~ 

1 
lıkur. ~ 

Satım ,, 
Ucuz F ord otomobili -"' 

nılmış açık bir Ford otorrobili ~ 
fiatla acele saulıktır. ıı,örmek .,-r ~ 
etmek arzu edenlerin Galatada ~ 
ni __ sokağında Yakut hanında ıy 
muracaatlan. 

Muhtelif 

- Sadettin - , 
Adapazarı şubeS' 

Aç ı ldt 

Uzun çarşıda ::;;i 

PERTEV 
Mü~tahzaratı 

f dtrıkas 
P~k NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'atı mamu i· 
tını muhterem a· 
baliye takdiııı 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş m•· 

cunu Pertev l o
lonyalan, Pertef 
PUDRALAR' 


