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Bugün Maliye vekili ile 
grup mümessili arasında 

imzalanıyor 

iki dava 
Mahmut Esat ve Ali 
Cenani B. lerin dava

ları bugün 

Lik maçları bitti 
Fenerbahçe: 6 İstanbulspor: 1 

Fenerliler İstanbul şampiyonluğunu 
mağlup olmadan kazandılar 

hiç 

Avans miktarı ( 20 ) milyon d.olar 
ve inhisar müddeti 25 senedır 

Anka 6 ( Telefon ) - Kibrit inhisarının lsveç grupuna 
W'eril.mesi r:~kkındaki itilafname bugün tetkik edildi ve mukave-

lenin imzası yarlDa bırakıldı. . . 
Mukavelenameye göre 20 ınilyon dolar avansıo fa_ızı .% 6,5 tan 

heaap olunacak, bu avansın faizlerile beraber taksıtlen r.;1pu: 
hiik.Umete her ıeoe vereceği 1,800,000 lira ile mahsup e ı ere 

25 senede itfa edilecektir. k f brik 
Istanbul vil!yeti dahilinde grup tarafından yapılaca a a 

2S senenin hitamında aynen hükumete bırakılacakt~r. 
Mukavele Maliye vekili ile M. Holman arasında ımzalanacaktır. 

Seyrlsefainin Yal ova ziyafeti 
Dün pek samimi olmuş, bu ziyafette bir çok 

davetliler hazır bulunmuştur 

Ankara , 6 ( Telefon ) 

Yarın Mahmut Esat Beyin 
Haydar Rifat B. aleylıine açbğı 

davaya devam edilecektir. 
Ayni günde Ali Cenaoi Beyin 

matbuat aleyhine açhğı tazminat 
davasına da başlanacaktır. 

Mecliste 
Mahmut Esat .. Nadi 

Beyler ınünakaşasz
na ait tafsil at iç 

sayzf amzzdadzr 

Dün lik maç
larının sonun
cusu Fener hah· 
çe ile lstanbul· 
spor arasında 
yapıldı. Bu maç 
İstanbul şampi
yonasında bir 
iki tebeddül 
vücuda getire· 
cekti: lstanbul· 
spor dördüncü
lüğil elde et• 
mek için bu " 
maçı hiç olmaz-
sa berabere ile 
neticelendirmek 
mecburiyetinde 
bulunuyordu. 

Diğer taraf
tan Sarı - Laci
vertliler de ikin· 
ci devrenin bu 

' . .. 

son milscı.tbaka-
·Muhittin B. -- . Fenerba'1çe - lstanbulspor maçmdan lıtr tnll'IJa 

Dün Yalova yolunu 
teftiı etti 

a O'ft o ' !10& teftif etmek 
üzer don vali 'Vekili Muhiddin 
Q, yanmda Emanen fen müdürü 
lya B. olduğu halde yalovaya 
itmiştir. 

Yalova yollarının tamiri hemen 
'icmal edilmiş gibidir. 

sını kaıanmak suretile lik 
ma~larını mağlubiyetsiz biti
receklerdi. Her iki tarafın neti
ceyi m i ·n bütiiiı; gay• 
retlerini sarfettiği 1,5 aaatlik 
mücadele çok güzel ve hararet· 
li oldu ve sonuna kadar zevkle 
takip edildi. Şeref Beyin idare 
ettiği oyunda takımlar ~u ıekilde 
çıkhlar: 

F enerbahçe: Rıza, Kadri, Fil
ruzan, Reıat, Sadi, Şekip, Fikret, 

de bir mamurenin vücut bul- Muzaffer, Zeki, AIA, Niyazi. 
doğunu görmüşlerdir. Sadullah lıtanbulspor: Kazım, Samih, 
beyin himmeti, her adımda kuv- Tevfik, Yusuf, Hakkı, Ali, Nihat 
vetle göze çarpmakta, bu uıilşa- SelAhattin, Orhan, Selahattin, 
hede davetlileri mahnız etmekte Fahri. 
d . Birinci devre her iki tarafın i L f 

Bu güzel tetkik ve müşahede- mütekabil akınlarile geçti. stan-
den sonra davetliler akşam üstü bulsporlular dördüncillUğil ka-

.1Nfn1<4 zlvafeHen bir lnt 4 gendilerine tahaia olunan oto- zanmak için bütün gayretlerile 
b çahııyorlar ve rllzgAr altana dtl-~·riiefain ı"daresinin Yalova toru Şerefettin Bey tarafından mobil ve otö üılere rakıben k 
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" · şen Fener a esme te ı e ı &Kın· kaplıcalannı memleketin doktor davetlilere mevcut mftessesat y alova iıkeleııne avdet etmıt· lar yapıyorlardı. Kaçırılan birçok 
Ye gazetecilerine tamtmak llzre gezdirilmif, lhımgelen izahat ler ve kendilerini bekliyen va- gol fırıatla!ından. sonra f~ner 
dUbkl gGn için bir zivafet tertip verilmittir. pura binmitlerdir. Vapurda muhacimlerı faalıyete geçtıler. 
ettiğini yazllllfbk. Davetliler bu gazintide11 'ek davetliler zengin bir büfe ile Devren!D 17inci dakikuında sol· 

Dnn sabah idarenin Kalamıt çok memnun olmu9lardır. Çü~kil ı izaz edilmlılerdir. dan gelen bir paıı iyi kullanan 
Yapuru, saat 9,30 da idare nh- yakın vakte kadar bir ba- Vapur saat ona doğru klSprll- Zeki Fenerin ilk golOnU yapb. 
baıından davetlileri himilen ha- rabe halinde bulunan bu yer- ye vuıl olmuftur. Bu gol İıtanbul ıpor oyuncula-
reket etmit, gOzel ve mi1ıait IC:::::===:=::~~~~=:==~;...~~_;,-~~===:ıı:::aı-.-=--==•~==-==-ıc-;k-=;I=:.-===-===---= 
bir ba\'a içinde Yalovaya vasıl Taksim meydanının son şe 1 
oltnuttur. 

Davetlileri, tehrimizin her 
ınifletine mensup ve her ibti
saa tubeıine salik doktor
ları, gazeteciler, ve seyrisefain 
IDeclisi idare azalan teşkil 
etmekte idi. 

Y alovaya huıl olan davetliler ! 
orada kendilerini ahp dağ I' 
hamamlarına götUrecek olan t 
otomobil Ye otlibllslere rakip ı \ 
ol~ılar ve hamamlara git- •. 
lbiflerdir, 

Davetlileri Kaphce.larda Seyri j . 
Sefain Mndiri Umumisi Sadul-
lah Bey istikbal etmiftir. Evvela \:_ ~· 
bllytık otel gazinosunda davetli- ~ 
~~:. kendi ıereflerine verilen mtı- ı~ 
~'l:llef ziyafette hazır bulunmu~ ı.-= 
l•rdır. 

Ziyafet pek samimi olmu,tur. 
Ziyafetten sonra kaplıca dok-

rıDln gayretini daha ziyade artır· 
. dı ve tam . 19 uncu dakikada 
aağ açı~n güzel bir pasından 
istifade ederek Selihattin İıttan
bul ıpora bir gol kazandırdı. 
Fenerliler bu goldan sonra fena 
bir netice almamak için çalış· 
mağa baıladılar. Fakat bütün 
akınlan canla başla çalışan İs· 
tanbulapor müdafaası önünde 
neticesiz kalıyordu. Birinci dev-
re bu suretle 1-1 berabere ne· 
ticelendi. 

ikinci devre başlar başlamaz 
Fenerlilerin oyunu lstanbul spor 
nuııf ıahasma itikal etbrdikleri 
görOldG AIAettin ve bilhassa 
Zeki beraberliği bozmak için 
bUtUn gayretlerile çalı§mağa 
ba9ladılar.. yavat yavat teessüs 
ı11111ıııı11nı111111ıııııı111111ııı111111111ııııı11111ıııııııuı 11 ıııuıııııı11111ı u 

·:1930: 
• DB~tilo SHIPİYDOU 
\ Tertip ettiğimiz daktilo ıam· 

piyonluğu mUaabakaıınm taıi· 
hl gittikçe yakmlaııyor. Hem 
ıeref kazanmak, hom de kıy
mettar bir hediye almak ls-
teraenlı mUsabalıamııa kaydo
lununuz. 
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- 2 - VAKiT 7 Haziran 

Manş tüneli 
lngiliz hiikümeti tünelin . 

znşaszna muarzz 
Londra, 6 - ( A.A ) - Manş denizi 

albnda inşası mutasavver tünele dair 
neşrolunan beyaz kitapta imperatorluk 
müdafaa komitesinin bu projenin askeri 
taahhütlerin ve muhtemel muhtaralara 
karşı ihtiyarı iktıza edecek masrafların 
artmasını intaç edeceği şekildek i istinta
cına hükOmeti bu proje~i reddetmesıni 
istilzam rden atideki sebepleri ilA,·c et
mektedir: 1 - lktısadi daYa pek çürük
tiır. 2 - İn~aat çok pahalıva mal olacaktır ' . ' 
8 • Bu işe tahsis edilecek ıerma)enin 
semeredar olabilmesi için uzun bir inti
zar deHesi geçirmek ic:ıp edecektir. Bir 
de bu husuata istihdam edilecek amele
nin miktarı pek cüz'i olacaknr. 

I lükOmet, ikcısadi ve askeri müll\ha
zalardan başka bu projenin tahakkukunun 
tevlit edeceği siyasi ak ülameli de dahili 
hesap etmiş ve on elli sene zarfmda 
tünel mesele. ine dair )ekdiğerini takip 
eden hükOmetler tarafından takip edilmiş 
edilmiş olan siyasetin tebdiline mahal 
olmadığ neticesine 'asıl olmuştur. 

eden Fener hakimiyeti 7 inci 
dakikada semeresini verdi. F e
ner liler ikinci gollerini Alietti
nin güzel bir §Utile temin ettik
den sonra büsbiltün açıldılar .• 
asabiyetle oynayan İstanbul spor 
müdafaasını kolaylıkla aımağa 
başladılar. 

Devrenin 19 üncü dakikasında 
ili 3 üncü bir dakika sonra 
muzaffer dördfincü guli yaptılar. 
Devrenin sonları Fenerin bakim 
oyunu ile geçti. Bu arada lstan
bul sporlılar birde penaltı kaçır· 
dılar. . Zekinin ayağiyle yapılan 
iki gulden sonra F enarlılar ne
ticeyi 1-6 gibi mühim bir farkla 
kazanmış oluyorlar.. Şimdi Is-

. tan bul spor, dördüncülüğü kazan
mak için Vefayi tekrar majlup 
et~ek mecburiyetindedir. 

lstanbul şampiyonluğunu hiç 
mağlup olmadan kazanan Fener 
Bahçe takımını tebrik ederiz. 

Bu maçtan evvel karşılaıan 
lstanbul sgor ve Beıiktaş küçük
leri zevkle takıp edilen bir maç 
yaptılar. Küçükler şampiyonlığına 
en kuvvetli namzet olan bu iki 
takım puan itibarile aynı yaı:i
yette bulunuyorlardı. Neticede 
lstanbul spor küçükleri 1 - 2 
ka:z;andılar . . 

[ Rüşt!i askerden terhis edilmiştir ''c 
lıtanbula gelmektedir. 1 larhc gidderkcn 
l~tanbu lda semti olan Cıhangirde bir 
kansını, bir de altı aylık çocuğunu bırak
mıştır. Filhakika iki seneden beri kan
sından mektup almam ı ştır. l\ lcyustur. 
Harbin bütün imtidndınca cephe cephe 
gezmiştir. Vücudunda tam on ekiz 
kurşun, şarapnel ve süngü yıırasının izleri 
'ardır. 1 ton bul onun nazarında koca bir 
ummandır. Bu ummanda karısını ve ço
cuğunu ara) acakur. Memleket istilA ol
madadır. Bindiği tren ancak gece yansı 
J la) darpaşaya gelmiştir. Gecezi mecbu
ren orada geçirecektir. Gecenin zulmeti 
arasında Cihangiri art)Or, eski semtini 
bulmağa uğraşı yor, fakat kabil değil 

Ertesi günü uyuduğu Haydarpaşa nhtı· 
mından ll\'andığı zaman ilk iti, tekrar 
semtini aramak oluyor. Cihangir, artık 

bir }angın harabesidir. Bu manzara, zavallı 
adamı bir )ıldırım gibi çarpmıştır. Vapu
ra b·n rkcn ra ıgcldiği bir adama soru~ or: 
" - ( ihangir ) 11ndı mı ,., Muhatabı is
tihfaf edcr"k cevap ' 'eriyor : 

" Kcndıne gel arkadaş, uykudamısın? J 
taşıyorum efendi, tam on ıekiz 
yara ... 

Birden durdu : 
- Fakat f.. dedi.. Bu kanları 

senin için, senin burada burnu
nun kanamamaklığı için dökme-
dim! Memleketimi aeTdiğim için 

0319 

Nadi beyin Mahmut Esat beye 
verdiği cevap 

« Türk hakimlerine itimadım berkemaldir bunun mu
hafazası içindir ki bu neşriyat devam edecektir ,, 

Adliye vekili B.le Nadi B. ara
sında Mecliste geçen -gazeteciler 
davasının Bursaya nakli etrafın
daki- münakaıaya dair dünkil 
nüshamızda tafsilit vermiıti ve 
Adliye vekili B. in nutkunu er
ken aldığımız için aynen ve Na
di B. inkini Yaktın darlıpa bi
naen hulisatan neşretmiştik. 

Bugün bu hususta istihsal 
ettiğimiz mütemmim mal6mab 
berveçbiati naklediyoruz: 

Mahmut Esat B. Nadi B. e 
verdiği cevapta ezcümle demit· 
tir ki: 

Muhterem beyefendiler, ceza 
usulU muhakemelerinin 14 üncü 
maddesi na1di davayı adliye Ye
kili cumhuriyet müddeiumumisi 
isteyebilir. Karar vermek tem
yize aittir diyor. Kanunlarımızda 
nakli dava için iki esas kabul 
edilmiıtir. Nizamı amme, daii 
şüphe ahval. Bu iki esuın dela
let ettiği hareketler birer birer 
gösterilmemittir, mutlak zikre
dilmiştir. Dllnyanın her tarafında 
böyledir. Niı:amı Amme, daii 
şüphe ahval birer birer aayılmaz, 
takdir hakkı temyiz mabkeme
sinindir. 

HAkimiyetin mutlak manasile 
karar vermek onlara bırakılmıı
br. Bu dilnyanın her tarafında 
böyledir. Hatta F ranıada ıade
ce hissiyat ve temay&Ueria maa
nunun leh ve aleyhinde olması 
nakli dava için karar vermeğe 
sebep teıkil eder. Ufak tefek 
fıskosları bile kifi görür. Dünya 
adalet makinesinin bu huıuıta 
ne kadar hassas davrandığını 
gösteren binlerce miıal vardır. 
Bu malumatı beynelmilel ceza 
ilimi Garonun eserinden iktibas 
ediyorum. Sadece hissiyat ve 
temayülUn kifi ~görülmesi takdir 
hakkının ne kadar ıeyyal oldu 
&-unu ayan beyan ıösterebilir. 

Mahmut Esat B. in dünkü nüs-

döktüm. Anlıyor musun?.. Karım 
ıçın, yavrum için d6kttım. Ve 
sonra pür tehevvür deYam etti: 

- Ben seni adamdan addedi-
yordum. Sen bir bayvan11nl 

Muhatabı kükredi: 
- Ben hayvan mıyım? .. 
- Elbette.. Şüphe mi ediyor-

sun? .. 
Bu ceYap o. kadar ıert ve 

kat'i idiki muhatabı yalnız kar-
ıısındakini ıUzmekle iktifa ede
rek bu suale ceYap vermedi • 

Harp, askerlik onu ceuur T• 
pervasız yapmııtı. Harp cephe-
lerinde mihnet ve mqakkat çe
kerken, cephe gerisinde birer 
suretle yangelenlere kartı, öte• 
denberi dit biler derin bir bu
ıumet be.terdi. 

Onun için evinin tarumar ol· 
mu~ harabeıi karşısında matemi 
ile alay eden kendiıine muha
rebenin devam ettiği mBddetçe 
yangelip keyfine bakbğmı mll
tefahirane söyliyen muhatabmı 
tahkir ederken bununla ıeneler-
denberi y6reğinin içinde biriken 
ve toplanan kinl~rini gayri tuurl 
olarak izhar etınit olduiunu 
hissediyordu. Y6zlerce delalar 

hamızda aynen neşrettiğimiz 
beyanatına Nadi B. in verdiği 
cevap berveçki atidir. 

Nadi B. in mukabele5i 
Cümhuriyet gazetesinde gaze

teciler davasının Borsaya nakli 
hakkındaki makalede Mahmut 
Esat Beyin telikkisine göre 
ben kanunlarımızı ve mahkeme
lerimizi bakir görmek istemişim. 
Zannediyorum ki o makale bil
akis kanunlarımızı ve mahkeme
lerimiz daha muhterem göster· 
mek için yazılmış bir makaledir. 
Okuyanlarınız varsa vicdanları· 
nın sedasına müracaat ederim 
okumıyanlar varsa okusunlar. 
Eğer bu dediğimden gayri bir 
fey varsa bana verilecek h~r 
cezaya razıyım. 

Mahmut Esat Beyfendi "Cürn
huriyet,,io makalesinde kanunları
mızı, mahkemelerimizi şüphe 
altında bırakıyor demişim diye 
temyiz mahkemesini dalgınlıkla, 
gafletle ittiham etmişim, diye, 
teşkilatı esasiyeye muhalif oldu
ğunu söylemitim diye hulasa 
ederek beni ittibam etmek 
istiyor. 

Arkadaşlar Bir devletin bütün 
tctki1'tı içinde adliyenin ne kadar 
mukaddes olduğunu cümlemiz 
biliriz, Adliyenin iıtiklilini temin 
etmek babsına devletin istiklali 
...... da bllyUlc istiklal cidali 

yapılıDıı ve kanlar dökülmüştür. 
Lozanda kazandığımız en bü

yük 9ey muhakimin istiklilinden 
ibarettir. Muhakimin istiklaline, 
son nakil mes'elesinde, benim 
nazanmda değil, belki efkarı 
lmme nazarında belki dUnya 
nazarında ufak bir şüphe gele
bilir enditesiledir ki omakale 
yazılmıştır. Müsaade buyurursa
nız mahkemei temyizin kararına 
esas olan Iıtanbul müddei umu
mısınm tezkeresindeki nakil 
esbabı mucibesini söyliyeyim : 

ölümlerle karşı karşıya geldiği, 
bir stiril yarala:- aldığı gaza 
meydanlarında, günün birinde 
harp biterek ölmeden memle-
ketine d6ndiiğil zaman takdir 
ve alkı~ kazamlmıyacağmı daha 
lıtanbula gelirken yolda hisset
mişti. Bu itibarla bu hususta 

beklemekte olduğu süslU hayallere 
çoktan veda etmifti. Döndüğü 
memleketinde beklediği ne alkış 
ne derağuı, ne de minnet ve 
tükran; sadece bir güler yüzdü. 
Karf1Sındaki insanlar maalesef 
bunu bile kendisine çok gör
mllflerdi. 

Vapura binen yolculir yan
lanndaki öltımlerin öldürmediği 
cehennemlerin yakamadığı şu 
y6z0 yanık insana aOrünmemek 
için uzak duruyorlar ve homur
danıyorlardı : 

- Hemıeri; körmUsUn? Aya
ğıma buıyorıun .. 

- Hey, be adam J Biraz uzak
tan geç.. Vucudun mqin gibi 
kokuyor ; burnumun direii sız
ladı •.. 

- Gaptıne fU madalyayı ta· 
kacağına, para edene satta beş 
kuruıluk sabun alıp hamamda 
yıkan 1... 

- Ah, kahpe lstanbul !. Ta-
rihin kart orospusu !. S&yle için
de ne varsa hepsini sayıp dök .. 
ÇOnkO yaralanan aralan yerde 
yatıyor; saz timdi liıehar sinek-

... "Bu davalarda Cümhuriyet 
milddeiumumiliğl ile Şehramane
ti, Polis mildilriyeti, Kolordu 
kumandanlığı davacı olup İstan
buldaki bu yüksek makamatın 
davacı bulundukları davalarda 
mahkeme heyetinin hissiyatına 

mağlup olarak bitaraflıktan inhi· 
raf edecekleri mütalea kılınmak
ta ve bu hal şüpheyi dai bulun-
makta olduğundan mezkur dnva
ların başk bir mahkemeye nakli 
lazımdır ... » 

Esbabı mucibe budur. İstan· 
bulda bazı yüksek makamat ga
zeteciler aleyhine dava ikame 
etmiştir. Mahkemenin bunların 

tesiri altında / kalması daii şüp
hedir. Binaenaleyh davayı nak
lediniz diyor. Ben Türkiyede is
tiklali temin olunan Türk adli· 
yesinin her hangi bir makamın 
teıiei altında kalması ihtimalini 
kabul edenlerden değilim. lstan· 
bul müddeiumumisinin bu ifade
sini her kimin nazarında olursa 
olsun bir Tlirk mahkemesinin 
tesir altında kalması ihtimalile 

şaibedar göstermekten hali de
ğildir. ~arihti< efendiler! Türk 
mahkemeleri hiçbir tesir altında 
kalamaz ve bunu söyliyecek 
adam yoktur. Makalede hürmetle 
yadolunan mabkemei temyiz bu 
talebi (aureti i9•ara göre) kaydı 
vermekle kabul etmiştir. ijin 
usulünde hata olmadığına şüphe 
yoktur. M~kale davanın naklo
lunamıyscagını söylüyor. 

Fakat bu nevi esbabı muci
br talep olunan naklı davada 
hata vardır, ciyor. Bu hatayı iz
har etmek benım vazifemdir, ve 
bu kürsilden dünyaya bağırmak 
en kutsi vazifemdir, bağırıyorum 

Ceza nakli dava için ceza u
sulu muhakemelerinde münderiç 
14 üncü madde aynen budur: 

[ Devamı 5 inci sa) ı famızda .J 

lerin uyuz köpeklerindir. 

• O gün Rüştü akıama kaclar 
boş yere yangın yerinde gezip 
dolaşarak evinin enkaz ve hara
besini aradı. Herşey hakile yek
san olmuı hatta ateşle kavrulan 
harabelerin ötesini, berisini yer 
yer otlar b ile bürUmü ~tü. 

Dört sene evvelki zamanları 
muhayyelesinde canlandır . rak 
evinin yerini tayine uğraşıyordu. 

Nihayet bulcuğunu zannett iği 
bir harabeye doğru yürüdü. Rast 
gddiği bir demir kapı enkazı 
ona evinin mahallini tayinde yar
dım etti. Bu kapı, itt salindeki 
tahini boyalı konağın kapısı idi. 
İşte or.un sağındakı şu arsa kendi 
evinin harabesi idi. B r harabe 
ki çukurlarında baldaranlar ve 
ısırganlar bitmiı, tümsekleri yola 
ve arsaya kalbolmuştu. 

Evinin harabesi karşısında bir· 
den tahayyülleri durdu. Beyninin 
İçi bir an derin bir mağara gibi 
kapkaranlık oldu. Sonra bu ka 
ranlık kademe kademe açılarak 
hatı ralar tıpkı sabahın ilk alaca 
karanlığı arasında seçilen eıya 
manzarası halinde nim mer'i belli 
olmıya baıladı. 

Gayri ihtiyari gözlerini kapa
dı. Ve böylelikle hatıralarını daha 
kuvvetle tophyacağını düşilndlt 

Netekim tasavvurunda hata 
etmedi. Şimdi beyninin hayalinin 

Baş kalede 
Dün ıiddetıi bir 

zelzele oldu l)Oı 
Baıkale, 6 ( A.A ) - . rl 

burada tiddelti bir haraketi ~ r 
olmuş, köylerde birçok ev e 
yıkılmıştır. -İlkbahar varışları 

Ankara, 6 ( A.A ) - bkb~ 
yarıılarının 4 ilnclilü d&ıı y~Pol
mış ve yarış pek hararetli 

muştur. ----

Hava aieminde 
Zeplin dün AlnıBTl" 

yaya döndü 75 
Seville, 5 (A.A) - Zeplin sa•' 

1 ~ 
ta karaya inmiştir. Yolcuları ve ~· 
aldıktan sonra 17,25 te tekrar ha 
mıştır. .-:ı.t 

Pari , 6 ( A.A ) - Zeplin rdıP'' 

u'Jki'" t;;;;~e düştiJI 
Boston, 5 (A,A) - Boston -N~ 

hattına alt bir nakliye tayyresi ":ıtf 

tayyare limanında ha' alanmağa çtı""d 

sırada birdenbire denize diişmüşdlf .i 
kişi yaralanmışur. Yaralananlardan ~ 
nin ölmesinden endişe ediliyor. . .,, 

Bizertr, 5 (A.A) - Tabassa yaV, 
de bir tayyare dtişerek iştial eunif 
içindeki iki kişi kömur haline gcelOS 

Cezasznz buldu 
Urfa, S ( Vakıt ) - Bir -' 

e.vel iki adam öldllren ve ili 
kadını paralıyan sUrücll 
bu sabah asılmlflu'. 

Dnyede zelzele oj._ 
Ünye, 6 (Vakıt) - Bu ~~ 

timali garbiden cenubi şa,.-1.ı d.,._. iki aaniye süren ıl 
bir zelzele olmu,tur. 

Çlnde herpl lı' 
Tokyo, 6 ( A.A ) - çinde )lali 

zırda cereyan etmekte olan dahili •,ti, 
rebelerin inkişafı dolayhıile Japon ı-..J 
nezareti Nanken askerl mektebine ~ 
talimat gönderınek uzere mllli biik~ 
yapmlŞ olduğu itilAfın talikine 
vermiştir. 

Sıoekten 61enlerl J 
Londra. 5 ( A.A ) - Nevy~ 

gazetelere \'erilen haberlere n~ 
müttehidei Amerikanın muhtelif ti' ... 
kalarında bir sıcak dalgası hükü~.I 

mektedir. Şimdire kadar. 12 1', 
sıcaktan öldüğü bildiriliyor. 

içinde maziye ai hatıraları ~ 
ululacak 1.& .. ..ıcr .yan ve ~ 

bir tarzda birer birer ca1' 
yordu : tJf. 

işte evinin kapısı, eviniod;, 
lığı , işte çocuğunun doğ 
oda, iıte evlendiği oda.. ~ 

lıte kapı çalınıyor. Ken~ 
kapıyı açan karısıdır. Ken ~ 
geleceği saatleri bilir, aaçıJll 
temiz elbisesini giyinir. ~ 

Her akıam eve avde~ 
kendisini karşıl:yan ken~i . di1' 
risinden, karısının beşe~ 
çocuğunun beşerisi~~en,. b ~tf 
lı duvarlarla yeni sılınmıf ~el( 
lardan çıkarak bir birine ,~ 
olmuş hususi kokusu, 
kokusu.. ~ 

Şu dakikada o terlik cıaa# 
kapının rezeleri etrafınd~ 
şünü kulaklarında; ~i' 
yüzünü ruhunun içinde~111;,ır kokusunu burnunda ., 
tadır . f/e1"'. 

Bir saniye sonra muıı:.elll" f 
nin içinde canlanan b~.r.ı:O lı" 
rin bir yüz, bir melek 1-

11 
k.,.f 

daktaki çocuğunun yll.ı fi 
yordu. bar-1 

BUtlln bunlar sadece t 
tabayyUldllr. halci9" 

Ezelt ve sarih olaD ,J 
ise şudur : bU ,O b" 

Bu alem dağılrDJ!ı ııar• . 
yuva yerini bu yao~P etatiıtit' 
sine terk ve tah51~8u,,,ed'1 

1 
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Daktilo müsabakalarında 
Dünya şampiyonluğunu kim kazan
llııı ve daktiloda kaç kelime yazmıştı? 

Muhterem ( Vakıt ) gazetesi 
tarafından ihzar edilen daktilo 
llıilaabakası memlekette çok 
faıJa alkıılanmağa değer bir 
hadisedir. Bizde daktiloluk he
iliz bir meslek haline girmemiş 
olduğundan herkesçe bu gayet 
lcolay uaul Ye kavaidi olmıyan 
l,ir eğlence tellkki ediJmiftir. 

Halbuki Garpta bu •mesleğe 
~16k edenler blylk- refah YC 

lllkitlfa mazhar olmqtur • Ora
da bir daktilo bir mubuip bir 
_L_b. •b• L-:..: itibar Ye -..... ır... gı 1 ıuu.w 

llle~idir. Bu mdleğe llyık ol-
dtatu ehemmiyeti yermenin arbk 
bizim için de zamanı gelmiştir. 
lieıe yeni harflerin istimali ne
lieeai olarak bu meeleğin tufeyli 
bir avette detil ciddi metodik 
bir tanda iokipf etmesi icap 
tcler. (Vakıt) gaseteai sur'at m6-
1tbakuını açmakla bu. ndide 
)-..alacak iflerden biriaiııe temu 
e~ oluyor. 
&irat mOaaba· 

kaları Avrupa 
~e Amerikada 
ilk aık yapılır. 
İftirak edenler
den mu•affak 
olualua müki· 
fatlar v~...a.m
lar ma alli, u • 
mumi, BeyaeJ -
milel, cihan dak
tilo pmpiyonu 
diy öhret alır· 
lar. Bu müsaba
kalar hususi mü· 
C&aeseler tara -
fnıdan yapıldığı, 
•e matbuat tarafından idare 
edildiği gibi muhtelif mar -

lt~ar ltendi makinelerinin reva-
cı •. 
h:ı temin etm'tk için mllsa-

açarlar büytık daktilo 

lctnıiyetJeri beynelmilel teşkillt
ar ti b ' C&ret odalan tarafından da 
u ribi mOsabakalar tertip 

•dil' le ır. Ezcümle Pariate ı 926 
~~~inac -.,~c-Lig de Awupa 

ımlo tampıyObhaiu için bir 

::ısabalca aÇılmlftı bu mtısaba
dan mabat Avrupada en 

8'r' ti' . a ı ve en doğru ya:ıan dak-
tilo ae k 'd· M • . çme 1 1• Osabaka ıara-

zat 131 kelime yazmıştır. Üçüncü 
129 kelime yazmııbr. Bizde bu 
kadır dr'at temin edecek de
recede daktilo yetiştiğini zan-

netmiyorum. Buna da en büyük 
delil benfiz bizde sabit bir klav-
ye olmaması ve daktiloyu meto
dik bir surette öğrenmiş dakti
lolann el ile gösterilecek kadar 

az olmasıdır. Binaenaleyh bu 
miiaabakada Fransada olduğu 
tibi dakikada 45 kelimeden az 
yazanlan müaabaka harici etmeğe 

taraftar değilim. 
Sonra daktiloda yalnız s6r'at 

aramak doğru değildir. Sür'atle 
beraber doğru yazmak, Adabı 
tahrir denilen şekle riayet etmek 
icap eder. Kiğıdm neresinden 
bqlamak icap ettigini bilmiyen, 
teknik kavaide nayet etmiyen 
bir daktilo muvaffak olmuı ad-

' dedilemez. -
Bir de yapıla-

cak müsabaka-
da en milhim 
mesele yukanda 
söylenildiği veç
bile Türk luliv
yeaının pmdiye 
kadar tesbit edil
memit olmaam -
dan dolayı bir 
makinede yaz -
mağa alııan dak
tilo diğer ma -
kine önllnde aykı
rı Yaz'ıyette kal
dığından herkes 
kendi alıştığı 

idivyede yazmakta serbest bıra-

Türkocağında 
-· Dün bir konser 

verildi 
Piyanist Ömer Refik ve Viyo

loniat izzet Nezih Beyler tara
fından dOn Tnrk ocağında bir 
konser verilmiştir. Bu iki genç 
kalabalık bir davetli kütlesi 

· önünde çalmışlardir. Bunlardan 
Ömer Refik Bey M. Adinolfinin 
talebesidir. Piyanoda bliyük bir 
kabiliyet ve muvaffakiyet gös-lti içinde: 

1 - Her daktilonun istediii 
llıakinada yazması. 

1 termektedi .... Y ?1'Jqdr Amerika-

2 - Daktilo hangi lisanda ya
ıacak.a kaydedilirken bunun 
teabit edı·ı . 

mesı. 

3 -1< d ... ti ı opya e ecegı me n nam-
etce ıneçbul olması. 

k 4 - Müsabakanın yirmi daki· 
' •ftrmesi. 

, S - Dakikada 45 kelimeden 
~ JazanJar nazarı itibara alınma· 

•aı gibi bazı kuyudu havi idi. 
Bi • · • . nncıye 4000 frank mükifat 

eraııni§tir 

1( ~1~elıi sene 1928 senesinde 
• ıfo d S k ti rnya a a ramento şeh-

tt~e tertip olunan müsabaka 
llıelt n daktilo tampiyonunu ıeç
bı, lllevzuu bahıidi. Bunun için 

bi ••at devam etmek Ozere 
--~ llıllaabaka açılmıştır. Bu mn
l' •ıı itada birinci gelen Al bey 
kik rora namındaki daktilo da

tet~· . 132 kelime yazmak au-
bc· cıban rekorunu kırmııtır. 

llıci Holstam namında bir 

~an·atkbr ·R,fll< •c Nezih Beyltr 
ra gidecektir. izzet Nezih Bey 
Berlinde Ştern konservatuvarın
dan mezundur. Almanyada Balle 
Ştetin konservatuvarında mual
limlik etmiıtir. Her iki genç dlin 
çon alkıtlanmıılard•r. 

Şekerciler 
Ankaraya bir hevel 

gönderdüer 
lnhiaarın kalkma•• nzerine 

ıeker Hatlarının artmamaamı 
temin ıçın tekerden abnan 
muamele vergisinin ilgamna 
karar verilmit yalnız bu karar 
ıekerden mamül maddelere 
teşmil edilmemivti . 

Şekerciler cemiyeti hu haktan 
kendilerinin de iatifadesini temin 
için Ankarada tqebbüate bu
lunmağa karar vermifler Ye 
dUn cemiyet azasından llç zatı 
Ankara ya göndermiılerdir. 

Doktorlar ve reklam ! 
Etibba odası doktorlann 

tabelaları hakkında bir tamim 
neşretmiştir. Bazı doktorlar 
buna itiraz ederek nızamaamede 

tabelilara kadar mDdahele 
edileceğine dair bir kayt olma
dığını ileri sürmüşlerdir. 

Diğer taraftan mlballgalı 
bazı doktor ilanlan da cemi
yetin dikkatini celbetmiı •e 
fazla reklam yapılmaması için 
doktorlara birer tamim g6n
derilmiştir . 

kılmalıdır. Bu timdilik bir zaru
rettir. 

Hususile bu mUsabakada filin 
veya falan markanın riliçhaniyeti 
mevzuu bahaolmıyacağından bu 
hususta setbeat haraket etmek 
icap eder. 

Surat meaeleainde yeni harf
leri pek yakın bir malide Bt
renmeye başladığımız için Avrupa 
sürat müsabakalarındaki kelime 
adedini bulmamıza imkln yok
tur. MalftUfih bu yolda yapı
lan ilk mOaabaka olduğu için 
bidayette kelime tahdidi koy
mağa lüzum yoktur. 

Yalnız bu müsabakaların mlld
deti devamı tahalüf eder. Avru
pa şampiyonluğu için yirmi da
kika verilmiştir. Cihan tampiyon 
luğu için bir saat beynelmilel 
daktilo müşabakasında yanm 
saat verilmittir. Bu bizde yirmi 
dakika kifidir kanaatindeyim. 

Sonra müsabakaya başlandık
tan sonra biç bir mazeret mak
bul olamaz. Yanlaş Yazmak kA
ğıt yırtılmak. Makine 4razaya uğ
ramak gibi.. Bu huauata ıimdi
den bir program çizmek icap 
eder: Bu program evvelce ha
zırlanmalı. Müsabakalara İftirak 
edecek daktilolara tebliğ edil
meli ki müsabaka esnasında ih
tilifı mucip olmasın. Sonra ben 
Fransızca lisanmda da mllaaba· 
kaya ittirak edilmesine taraftar 
deiilf m. Bence bu ınilabaka 
yalnız Türk ıürat t•ınpiyonunu 
teabit edecektir. 

Halbuki Türkçenin hali huar
da bir hususiyeti vardır. Hemen 
hepimiz yeni yazının acemiıi 

vaziyetindeyi • Henüz iki senelik 
bir 8mre malik olan yeni yazı 
ile Fransızcanın bir tutulmuı 
doğru olamaz, Her iki Usan için 
bilahare diğer bir mOıabaka 
aÇJlabilir. 

Müsabakaya bittabi İstanbulda 
bulunanlar ve yahut bilfiil mü
sabaka günü hazır bulunanlar 
iştiı ak eder; tqradan iıtirak 
mevzuu babsolamaı. 

Her halde yukarda söylediji
miz gibi müı ıbakaya dühul ıe· 
raitile mllsabakanan teknik ıek
lini şimdiden tesbit etmek IA
zımdır. 

\ lı Tıcaret mektl'bi daktilo muallimi 
Hamit 

Hayvanları himaye 
cemiyetinde dün bir çay 

ziyafeti verildi 
Bir senede yapılan iısler nelerdir ? 

Ddnlcü ztvafette hazır bulunanlardan bir grup 
Himayei hayvanat cemiyeti liyat yapılmlJ, 3309 köpek, 807 

dnn Şiflideki binaamda çay zi- kedi, 47 beygir insani tuzda 
yafetini verdi. Güzel olan bu öldUrUlmDıtür. 
ziyafette davetlilere cemiyetin Cemiyet bundan baıka ökse 
bir ıenelik faaliyeti izah edildi. ile kut aYını polis vasataaile 
Cemiy~tin baytarı müderris San- menetmit ve ökseleri mU
tur 8. dünkü sayımızda huliauı aadere etmiştir. 
yaz.ıh nutkunu okudu ve cemi- Hastaneye tedavi için getirilen 
yetin meaaisi takdirle ka11ılana- hay•anlara çok iyi bakılmakta-
rak bina gezildi. d 

Cemiyetin bir senelik faaliyeti 
hayli ıeniştir ve ıunlar yapıl
mıştır: 

bmirde bir şube açılmıı ve 
diğer mühim ~ehirlerde de buna 
teşebbüs edilmiştir. 

Kµfları himaye için 5000 tablo 
tabettirilerek maarif emaneti 
vasıtasilc bil6mum mekteplere 
dağıtılmışbr. 

Bundan başka mekteplerde 
"Bir insan hayvanlara nasıl iyi
lik edebilir?,, mevzulu bir yazı 
müsabakası tertip edilmiş ve 
muvaffak olanlara hediyeler ve
rilmiştir. 

Hayvan sahiplerinden hayyan
larına ıyı bakanlara hediye 
veri)m iştir. 

Cemiyetin baytan mOderriı 
Mustafa Santur Bey tarafından 
bu hususta yedi konferans veriJ
mıttir. Cemiyetin hastanesinde 
1929 mayıı iptidaaandan 1930 ni• 
aan aonuna kadar olan faaliyet 
de ıudur: 

549 meccani tedevl, 97 ame-

Talebemiz 

ır. 

T edaYi olunan köpeklerden 
bir çoklan iyi olduktan sonra 
vakit vakit sahiplerinden kaçrak 
hastaneyi ziyarete gelmekte
dirler. 

Ziyarette gazeticiler, mektep 
mUdUrleri, belediye azaları, polis 
merkez memurları ve cemiyet 
azaları hazır bulunmuştur. 

Doğru değil 
Hl1J1cir11t inhiMrı hakkındtı 

bir teldi/ htJberi 
SlSylendiğine nazaran kuvvet

li sermaye sahibi bir grup Mn.
kirat inhisanna mukabil hüküme
timize ikrazatda bulunmağı dU
şünmekte ve bunun için tetkikat 
yapmaktadır. 

Maamafib dün bu hususta ma
lümabna mllracaat ettiğimiz müs
kirat inhiaan müdürü Asım B. 
b6yle bir tekliften haberdar o}. 
madığını söylemiştir. 

arasında 
Dera senesinin sonu münasebetile 

müsamereler veriliyor 

Ders ıeneıınin .sonu mGnuebetile mekteplerimizde mtısamereıe 
verilmekte ve bunların çoğu boynk muvaffakiyetler kazanmaktadır. 
Resmimiz Oiyanbekirde orta ve muallim mekt~pleri tarafından 
verilen bir müsamerede alınmııtır. Bir zeybek oyununu gösteriyor, 
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f ransa ve ltalyanın çarpışma 
sahaları [.] 

Libiya; Habeşistan, Tanca ve Suri
yede iki devlet arasında r.eler geçti? 

-3-

ltalyanın idaresi altındaki yer
leri nazarı dikkate aldığımız 
zaman Fransa ile İtalya arasın
daki ihtilafın menbalanm daha 
fazla anlıynbiliriz. Sulh konfe
ransında İtalya Libyenin hudu
dunu tashih etmeği istemişti. 
Bu sırada İtalyanlar Libyenin 
garp hududunu müdafaada mfiş· 
külata uğnyor, bilhassa yerlile· 
rin mütemadi tearnızlarile meı

gul olıyoı lardı. Bunun neticesi 
olarak İtalya Libyenin içerlerine 
nilfuz edemiyordu. İtalyanın Lib
ye hududunu tashihten maksadı 
Çat gölüne kadar uzanmakb. 
F cansa ltalyanm bu talebini ka
bul etmemiş ve onun cenubi Lib
yede hakimiyetini tanımamıştı. 

Faşistlerin resikAre gelmele
ri fizerine ilk yapılan işlerden 
biri Libyenin teskini idi. Bu se
nenin kanunusanisinde Fizanın 
merkezi olan Merzuk işgal olun· 
muş, şubatta Gal vahası zapte-
dilmişti. İtalya bu muvaffakıyet 
neticesi olarak daha cenupta o
lan sahalara hükmünü teşmil et
mek istemişse de Fransa Cenu
bi Libyeyi İtalyaya vermemek ü
zerinde ısrar etmiştir. 

Ayni ihtilafı habeıistanda gö
rüyoruz. İtalyanlar sulh konfe
ransında Cibuti limanmın kendi
lerine .-erilmesini istemişler ve 
buradan Habeı payitahb olan 
Adisababaya uzanan demiryolunu 
almak istemişlerdi. İtalyanlar 

bundan başka İngiltereden Cuba 
vadisi ile onun limanı olan Çi
simaoyu istemişler, lngiltere on
ların talebini kabul ettiği ltalde 
Fransa reddetmiş, bu suretle 
Cibuti limana .ile demiryolu ltal
yanıo eline geçmemisti. 

1896 senesinde italya, Fransa 
ve İngiltere arasında Habeşistana 
dair bir mukavele imza olunmuş
tu. Bu mukaveleye göre demir
yolu mıntakası Fransaya, Erit
renin hinterlandi ve Somali arazisi 
1talyaya, Çat gölünden istifade 
etlnek ve oradan Sudan yolu 

Yarım a 11r ~ccel~i : 

VAKiT 
7 ffaziran, 1880 

wwA•••••• ..... ---... ---•••••••••••• 
Deoimarka devletine ait 

umuru hususate dahi nezE-

yapmak hakkı lngiltereye ait 
olacakb. 

1925 senesinde İngiltere ile 
ltalya yeni bir itilifname ile 
kendi mmtakalarında birbirlerine 
yardım etmeği kabul ettiler. 
Fakat bu sırada Habeşistan Mil
letler Cemiyetine girmiş bulunu· 
yordu. F ransanın hararetli mu
zaharetine nail olan Ras Tafari, 
memleketlerine karşı vuku bulan 
bu hareketleri şiddetle protesto 
etmiş bunun üzerine İngiltere ile 
ltalya itilaflarının Habeşistanı 
istihdaf etmediğini temine mec
bur olmuşlardı. 

Fransa bu suretle italyanın 
planlarına müdabele etmiş, ltal
ya da ona mukabele mecburiye-

tinde kalmışb. ltalya 1928 se
nesinde Habeşistanla yeni bir 
muahede aktetmiş, ve bu suretle 
Eritredeki Assap limanını in
kişaf ettirmek işini deruhte et
mişti. İtalya bu limandan başh
yan bir motör yolu yapacak ve 
bu yol Fransanm demir yolu 
mintakasma müvazi olacakb. 

İtalyanlar bu yeni itilafname 
ile Habeşistanın ticaretini demir
yolundan naklederek ellerine 
geçirmeği ümit ediyorlar. 

Fransa ile İtalyanın çarpışbğl 
iki saha daha vardır. Bunlar 
Suriye ve Tancadır. Tanca me· 
selesi uzun ihtilaflardan sonra 
tesviye edilmiş bulunuyor. Fakat 
Suriye mandasını ele geçirmek 
ümidi İtalyayı hala meşğul edi
yor. İtalyanlara göre Fransa hiç 
muhtaç olmadığı bir işi denıhte 
etmiştir. Halbuki Italya Suriye 
mandasını alacak oluksa hem 
nufusanu arttırır, hem de bUyük 
kazançlar temin eder. Fakat 

F ransanın Suriyeyi bırakması 
onun aczini itiraf etmesinden 
başka bir ıey olmaz. Bundan 
dolayı Fransa Surıye mandasını 
deruhte etmekte devam ediyor. 

F ransanın bu sahalarda mu
balefetile karşılanan İtalya Av
nıpa sabasına ve Avrupa piya
salarına dönerek orada çalışmak 
istiyorsa da orada da aynı mu
halefetle kar~ılanmaktadır. 

(Devamı var) -------(*) Birinci Ye ikinci makaleler düukü 
ve evvelki günkü sayımızdadır. 

ret etmekte bulunan Der- Saignda bir erbede 
saadet İsveç sefiri zati Saigon. 6 ( A.A ) - Endopasifik 
meallsıfatı hazreti şehriye- aıansına nazaran, Bolşe'-·ik lAvhalarını 
riye Danimarka kırall tara- hamil bir çok eşhastan mürekkep bir 
fından bir kerimesi dunya- takım guruplar haziranda birbirini müte

akip Bahardaki polis kıt'asına ve sonra 
ya geldiAini müş'ir olarak da Hokmon kasabasına hücum etmişler-
yarın bir namei mahsus terdir. İlk noktada bir telef ve bir yaralı . 1 tckcim edecektir. ı ikinci noktada da iki telef yedi yaralı 

:;.. ____________ .. vermişlerdir. 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 
Şanlı bir şahit 

Sağ kolunu kavga meydan· 
lannda bırakmış bir 

asker, Fransız paşası, bugün 
misafirimizdir. Onu candan ağır· 
hyor, karşılıyor ve geçiriyoruz. 

İstanbul nhbmında, Ankara 
istasyonunda, Çankaya kapıla
nnda Guro, hep aynı güler yü
zü, seven kalbi ve mert kucağı 
buldu. Ceneral, bir Fransız kol
ordusunun başında Çanakkale 
kıyılanna çıkmış, saflanmıza hli
cum etmiş bir yabancı, bir düş· 
mandı. 

Fakat işte araya o kanh geç
mişi unutturacak bir tarih, dos
luğa vllcut verecek bir his ve 
heyecan ortaklığı gkmeden, onu 
kendi kahramanlarımızdan biri 
gibi kucaklıyonız. Niçin? Hissiz
liğimizden mi? Hayır! Yaranmak 
hevesinden mi? Haşal ·O balde 
neden?. 

Bu şanh kolsuzu seviyonız, 
çfinkü onun bizi sevdfğini görü
yor delillerini biliyoruz. Sev~

den başka hiç bir sebep karışma
dan sevmek, sevgilerin en de
rin ve en temizi, Tqrk kalbine 
en yakışanıdır. 

Ceneralı seviyoruz, çünkü bu 
sevgi fidarıı Çanakkale toprak
larında onun kolundan ve yanı 
başında yatan Mehmeçiğin göğ
sünden akan . kanlarla sulanıp 
serpilmiştir. Guro da böyle söy
lemiyor mu? O da, Türkü sev• 
mek için onunla muharebe saf
ları içinde tamımak lizım gelir 
demiyor mu? 

Suriye komiserliğinde idare 
•c siyasetteki •a.erinl, başka 

baıka hudutlarda kabramanlığmı 
dünyaya tanıttırmış şerefli bir as
kerin sözünden şüphe etmek 
haksızlık olur. Hem zaten Cene
rahn Türkler hakkındaki sevgi
sinin şahitleri sade dünkü nutkun
dan ibaret değildir. O, her fır
satta bizim seciyemizi, cesaret 
ve insanlığımızı öğmüş, istiklale 
en liyık milletletlerden biri ol
duğumuzu, en karanlık günlerde 
söylemek mertliğini göstermiştir. 

Şanlı kolsuz, bütün bu kıymetli 
dostluk şahitlerine dün bir yeni
sini daha ili ve etti. Safları bir
birine katan keskin bir hücum
dan sdnra ağır yaralıları ziyaret 
ederken bir Fransız zabitinin 
ağzından dinleyip benimsediği 
minnettar sözleri anlatb. 

Fransız zabiti ağır yara ile 
yatarkf'n yine kendisi gibi ağır 
yaralı fakat ondan daha gayretli 
bir Türk zabitinin yarasını sar
dığını ve o sayede kan kaybe
dip ölmekten kurtulduğunu söy
lemiş. Ceneral bu heyecanlı ha
tırayı, Türkü bir· kerre daha tak· 
dir etmek için anlatıyor. Ona 
bu yadı emreden histir, ki bizi 
de kendisine karşı sevgi ve hür
metle bağlıyor. Viktor Ügo, sağ 
olsaydı bu habrayı bir ikinci 
şiirle ebedileştirirdi. 

~f va~ 

lngillz imperetor 'uğu ve inhi:AI 
Londra,6 (A.A) - lmperaturluk mat· 

buau konferansında bir nutuk irat etmiş 
olan M. Loyit Corce, impratorlu~u teşk·ı 

eden genç miiletlerin müsavat ve istikla
linin bugün bir emri vai :olduğunu ve 
fak!t imperarorluk vahdetinin bu müsa
vat kadar temin edilmemesi takdirinde 
imparatorluğun inhilAle uğrıyacağını söy
lemiştir. lmperatorluğu teşkil eden mil~ 
letler bu ideali tanı zamanında tahak
kuk ettirmedikleri takdirde tarihin en 
büyük fırsatlarını kaçırmış olacaklarını 

ilA.ve etmiştir. 

Muharriri: Ömer R1~8 

Sizi asla elden kaçırmam 
Sinanın hain bakışı Melikenin içjnde 

unutulmaz bir korku bırakmıştı 
-56-

Sinan geride kalan iki askeri
ne bakb ve onlara: 

- ilerleyiniz. dedi. 
Bunların biri kamasmı çekti 

ve onu kalbine saplamak iste
di,. Fakat dailerden biri hemen 
koşarak onun elini tuttu ve: 

- Seni hayvan seni, dedi, 
Efendimizin huzurunda kan dök
mekten haya etmiyor musun ? .• 
Haydi bizim adetimiz veçbile 
ilerle .. 

iki asker de ilerlemiı, uçuru
mun kenarında bir lihze durak
lamış, ondan sonra ikisi de ken
dilerini uçunıma atmıılardı. 

Dailer bu manzara karşısında 
el çırpar gibi hareket etmişler 

ve hepsi bir ağızdan: 
- Efendimizin adaleti var ol

sun, demişlerdi. 
Melike bu tüyler örpertici 

manzara karşısında baygınlıklar 

geçiriyor, kardeşler renkten ren
ge giriyorlardı. 

Bu adam hakikaten mnthişti. 
Bu bir insan değil, bu bir ifritti. 
Bunun kalesinde bulunmak, onun 
emri altında yaşamak tahammlll 
edilmez bir esaretti. Bu adam 
isterse, onun misafiri olan kar
deşleri de belki bir gün bu uçu· 
ruma doğru ayni tekilde yürü
mek ve bu gayyaya kendilerini 
atmak mecburiyetinde kalırlardı. 
Fakat Zeydun içinden yemin et
mişti. Şayet bir gün böyle bir 
akibetle karııılaşacak olurlarsa 
her şeyden evvel bu Sinanı da 
mahvedecekti. 

Sinan emirlerini verdikten ve 
uçuruma ablmıya mahkum ettik-

lerini mahvettikten sonra sedye
nin kaldırılmasmı ve cesedin 
kartallara ablmasını emretmiş, 

sonra tekrar yerine oturmuştu. 
Melike ile konuşmak sırası 

gelmiıti. 
Sinan ona dllncltı ve'~.-=-~-~ .... 

- Hanım, dedi, senin mese
leni biliyoruz. Salahattin seni 
anyor ve aramakta da haklıdır. 

Sinanın gözleri korkunç bir 
ışıkla parlıyordu. Bu kel meler)e 
habis maksatlar i111a ettiği aşı
kirdı. Sinan devam etti: 

- Sizin gibi muhteşem bir 
güzellikle, Salahattinin sarayı 
katkat şenlenir. Fakat bu sultan 
benim düşmanımdır. Onu şeytan 
himaye ediyor. Çünkü benim 
fecl'ayilerim bile onun hakkından 
gelemediler. Belki senin yüzün
den ikimiz arasında muharebe 

bile başbyacakhr. Fakat kork
mayınız. Salahattin sizi elimden 
almak için istiyeceğim bahayı 
vermekten aciz kalacakbr. Bu 
kale bir kimsenin eline geçemez. 
Onun için siz burada tam bir 
emniyet içindesiniz. Burada her 
arzu edeceğiniz şey mevcuttur. 
Ve her emriniz derhal yerine 
getirilecektir. 

Melike cevap verdi: 
- Benim sizden istiyecck bir 

şeyim yoktur. Liitfunuza teşekkür 
ederim. 

Sinan biraz düşündü. Sonra 
tekrar ıöylemeğe başladı: 

bit 
- Kardeşlerin sana Y~tıJr 

y~rde ikamet edecekle;dir~tiy•Ç 
ku onlardan salanmaP jJjrsİll· 
yoktur. Onlarla görüşeb dei'iı 
Bu gentler senin burad~ d ol
fakat Salihattiniıı nezdırı e fe 

duğunu sanarak gelınifl~Siıİ" 
benden yardım dilemjşlerdi· ~ 
burada bulunmanız ha~t p1ıe 
cek bir tesadüftür. Hıç ~er 
etmiyorum ki şimdi bu k ~ 
lerin seni buradan kaçıt'I' 
türmeyi düşünüyorlar. , )İÇ 

O halde hepiniz biliniı kiı ~Ç' 
bir kimse Şeyhül cebeldeO f 
maz. Buradan kaçmak içİI' f 
nız bir yol vardır. O dl 
uçurum!... ,ıl' 

Sinan bir az durdu, 
devam etti: .ııJe 

- Efendiler !. Hemşif""b( 
birlikte çekiliniz. Bu akş~ J1. 
nim ziyafetimdesiniz. ~ 
zamanına kadar hepinize ~ 
Şeyh sonra Mesrureye ' 
- Kadın, bunlara refa~~ 

Vazifeni, tabiidir ki, biliYo';.. 
Bu Hanım senin muhafazaJI ; 
dadır. Hiç bir yatian 
yaklaşmamasına dikkat e't.~ 

Nihayet, Sinan dailerine 
ve onlara: ~ 

- Bu llç yabancının / 
himayem altında olduğun~ 

ediniz. Bunlar mukaddes JI 
gösterilmedikçe, yalnız 1' 
haricine çıkmazlar. f 

Dailer ayağa kalktılar, İ 
ler, sonra tekrar oturdu~ıııt'/ 

Mesrure aldığı emrı 11 
getirmek için yere kapandı~ 
ra kalkb, kapıya doğru Y f 
Onun arkasından muhafızll' f. 
rilediler, bunların arkasmd-' ~ 
like, daha sonra Hald..-..;ı 

Zeydun dışarı çı~r. ~ 
geçtiler ve gençlerın . b 'J~ 
evvel misafir eaildiklerı tel 
vaıdılar. Mesrur burada •J 
uf etti ve Melikeye d~ 

- Sizin dairenizi hazır~ 
gidiyorum, dedi. Ben bu b ; ~ı 
ikmal edinciye kadar 
biraderlerinizle konuşunuı- 1 

Mesrure sonra Haldu0' 

dü ve ona: v' 
- Dikkat et, burad• 

lann kulakları vardır. 
Kelimelerini fırlattı. Ji} 

( otıffle 
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Bir hırsızlık Ceneral Guro dün Ankaradan 

lriJJwaNJ zade Fuat Bevin 
avdet ve bursayı ziyaret etti 

fNinden bin liralık eşva Bir kaç günden beri Ankara-
çalındı da bulunan Ceııeral Guru evvel-

Evelki gece Sultan A~me.!t~ Arabacılar sokağında Koprulu ki akıam ekspresle Ankaradan 
~ -d E Be · b 1 hareket etmi111 ve dün Kara-~ e sat yin evıne ırsız ar y 

flrmittir köy istasyonunda inerek oto-
G . •k' . ece yarısından sonra ı mcı mobille Bursaya gitmiştir. 

bbn penceresinden giren hırsız- Cenerahn bir hetıra11 
lar aandıklan açmı•lar, kışlık k A k lb" 7 Ceneral evvel i gün n ara· 
e İleleri, çay takımlarını ve da Türk Ocağmı gezmiş ve çok 
Jercleki bahlan alıp g~tür!°üş~ takdir etmi•tir, Kıymetli bir Türk 
'-dir. Zuar ve ziyan bın lırayı y 

Jtçaaektedir. Fuat Beye telefonla dostu olan Ceneral o esnada 
lllıaıılann kütiipbanesine doku- çok sevdiği Türk milletinin mert-
lllllp dokunmadıklarını sorduk. Jiğinden bahsederek harbı umu· 
Ea&t Bey. « Ne ise hırııı.lar ilim miye ait fU hatırasını nakletmiş-
0laaadıkları için kütüphaneye tir. 
dokunmamışlar yalnız bir hayli - Safları birbirine karıştıran 
!911• çalmışla; » dedi. Gece bir muharebenin nihayetinde 
~ar aranmaktadır. yaralılan toplıyarak naklettikleri 
Gaı.1 Hz. nin hem~ireleri vakit, arada bir de Türk zabi-
Gui Hz. in hemşireleri Hatice tinin mevcut olduğu görülmüş. 

ıı_:-- 1 · nt\ B Hastaneye nakledilen bu ağır •&4lllUDfendi evve kı 5 .. n ursaya 
tiderek Çekirge cadd.esindeki yaralı Türk zabici ile beraber 
C · l d yarası ayni derecede olan bir 

de Fransız zabiti harp meyda
nında yan yana yatıyorlardı. 
Akşam yaralılan ziyaret ederken 
bana teşekkilr eden bir Fransız 
zabiti dedi ki: 

- Eğer benim yarah olarak 
elimi sıkmağa fırsat buluyorsanız 
bunun sebebi yanımdaki Türk 
zabitidir. Çünktı 0 kendi sargısı 
ile hem kendi yarasını hem 
benim yaramı sarmasaydı kay
bettiğim kan dolayısiJe şimdi 
mutlaka ölmüş bulunacaktım. 

Ceneral Guro buna ilave ola
rak "Tilrklerle harbetmiş olmak 
çok mert bir milleti yakından 
tanımağa, sevmeğe ve ona hür
met duymağa bir vesile oldu,, 
Demiştir. 

• Avdeti beklenmesine rağmen 
dün gece saat bire kadar cane
ral şehrimize gelmemiştir. 

Cinayet m ·? l • 
Denizden iki ceset çıkarıldı 

Birisi başı ezilrniş bic erkeOe digeri bo(Jzıl
mıış bir çocıı(Ja aittir ... 

Dün sabah Heğbeli Ada is
kelesi yanında denizden 55 
yaş nda olduğu tahmin edilen 
bir erkek ces ... di çıkarılmıştır. 

Orta boylu, matruş, buğday 
benizli olan bu cesedin çenesinin 
sağ tarafı üç yerinden patlamı~, 
elinin derileri soyulmuş, gözleri 
fırlamış, yüzü tanınmaz bir hale 
gelmiştir. 

serle metresini ehemmiyetli su-
rette yaralamıştır. Mecruh kadın 
hastaneye yatırılmıştır. 

------
Dr. Ş-1hap Sıtlo B. 
Bir müddet evvel rüsurpat mü

fettifliğince işten el çektirılen 
fsta.nbul gümrükleri baş li ımya
gerı doktor Şahap Sıtkı beyin 
neticei tahkikatta meni muha
kemesine karar verilmiş, karar 
şurayı devletçe de tasdik edile
rek kendisi memuriyetine iade 
edilmiştir. Şahap Sıtkı bey ibtı
sas ve istikametile maruf kıy
metli bir memurumuzdur. Me
muriyetine iadesinden memnunuz. ..._ azi k6fküne inınış er ır. _ * 

NadlbeYin Mahmut Esat beye verdiği cevap 

Üzerinde beyaz zemin üzer'ne 
mavi siyah dzgili bir 'gömlek, 
patiskadan don gömlek, sarı 

renkte abadan bir pantolon, 
siyah çizgili bir kravat, ayağında 
s yah iskarpin, kahve rengi bir 
gözlük taL.ılı bulunan bu adamın 
cebinde on beş kuru ş para ve 
bir sarı ağnlık çıkmıştır. 

Anıele arasında 
Her sene olduğu gibi bu ıe

ne de köylerden şehirlere büyük 
bir amele akını batlamıştır. Fakat 
bu sene lstanbul ve bilhassa 
Zonguldaga gelen amele miktarı 
her seneye nazaran daha fazla-

[ Omrafı 2 inci sayıfamızda ] 
«Madde 14 - Davaya bakmağa sa1A

'1yetl mahkeme huk uku ' e\ a fili se?epler 
dOlıyısile kaza , azifosini ifa edcmı~ecck 
halde bulvnur, Yahut muhakemenin o 
lbahkede icrası ammenin emni) eti için 
klılikell ve)a şüpheyi dal bulunursa 
Jiiksck vazifeli mahkeme tahkikaan ve 
davanın başka bir yerde bulunan ayni 
derecedeki bir mahkemeye nakline karar 
't'erir. Ancak davanın nakil talebi am.ne
nin emniyetini muhafaza) • mustcnit ise 
AcDfye Vf'kiline aittir. Şuphe} i dai haller· 
4e !te allkadarlar talep ed bilirler.> 

ncnk davanın naklı talebi 
"l'mAm emniyetini muhafazaya 
nılatenit ise Adliye Vekiline 
•İttir, allkadarlar talep edebilir. 
Şllpbeyi dai hallerden dolayı 
lae t6pbeyi dai ahvalde dahi Mah
~t Esat Bey efendinin bizzat 
-..,urduğu gibi mahkemeden 
~he edildiği için değildir • 
d erilecek bllkümde ya alidar
h an Ye ya efkirı umumiyeden 

er hangi birinin şaibedar kal
~sı mnlibazasile nakil esası 
-.bul ediJmiştir • 

Yoksa lstanbul müddei umu
lblaiııin dediği gibi yüksek ma
~lllatm tesirine tabi kalacaktır 
diye mahkemenin korkacağını 
laarib etmek suretile nakli dava 
t.lebi yapılamaz. Müddei umu
~ bizzat açtığı bir davadan 

ah.olunuyor. lstanbul müddei 
~unıisi bizzat bir gazete aley
biııde dava açmıştır, açabilir. 

MOddei umumi başka, mah
keaae bqkadır. Muhakimin istik
IAlini daima tanıyoruz. Müddei 
anıumi kendisinın tesirile mah
kemenin hilifı kanun, hilifı adet 
karar vereceğine neden zabip 
olaun?. · 

Haydi diyelim; bizzat kendisi 
&.lilradardır. Olsa olsa açtığı da
~~ naklini talep edebilirdi. 
d •~erlerini talep etmiş olması 
<>tnı bir fey değildir. 

·t Temin ederim ki diğer husus
ba tamamile müşterekiz. Zaten 
d •ıka türlü olmasının ihtimali 

e Yoktur. 
Bu istiklali nihayetin~ getir-

lbek · • 1 b" •. •çın naçizane ça aşanlardan 
t6 lrisı de bendenizim. O başka 

rlU, ben başka tilrlü dütün
llaeıdik. 

~menni ederim ki muhterem 
d • dqım da biç olmazsa müd· 
~muminin talebindeki bu 
lia• k makamabn ~esiri şaibe
~ bir ztibul olarak kabul et· 

Baza davalar nakl,dilmİf te 

ses çıkarmamışım ve kendi da
vam nakledildiği zaman yazmı
şım ve şahsi hareket etmişim 
buyuruyorlar. Başka naklolunan 
davalardan haberim yoktur. 
Kendime taallOk eden bir dava
nın naklinden yakından alika
dar bulunduğum için bahsettim. 
Bunu tabii görmek lazımdır. 
Kanunlarımızın adeleti rencide 
ettiğinden bahsetmedim. Ada
let i rencide eden kanun olamaz. 
ded'm. Mahk emeyi şüphe altın
da göslererelc, ama Istanblıl 
milddei nmumisin ifade ettiği 
şekilde şüphe altında göstererek 

Haydar Rif at B. 
Kenan beyin istinabe · 

sine cevap veriyor 
Haydar Rif at B. meselesi do

layısile lstanbul M. umumisi Ke
nan B. in istinabesi icra edild ği 
yazılmıştı. 

Bu istinabe dolayısile Haydar 
Rıfat B. demiıtir ki: 

- Ben müdahele icra eden 
Mahmut Esat B; üzerine müda
hele icra olunan Kenan B. dir 
demiştim. Bu müdahaleyi isbat 
için şahitlerimin isımlerini söy· 
ledimse de bugüne kadar ken
dilerine hiç bir şey sorulma· 

mıştır. 

Badehu Haydar Rıfat B. Basat 
meselesı hakkında Kenan B. in 
sözleri için : 

- Bu suale cevap değildir. 
Onlar söylenmiş olmak için söy
lenmiş destek sözlerdir, demiştir. 

Bundan sonra Haydar Rıfat 
B. gazeteler davasımn Bursaya 
nakli meselesini mevzuu bahset
miş, lstanbul Müddei Umumili
ğinden Başmüddei UmumiJiğine 
çekilen şifre telgrafın tarih ve 
numrosunu zikretmiş ve « bizim 
dediğimiz şudur » demiştir: 

- "Bu nakil talebi Türk ad
liyesine azim bir taarruzdur. 
Adliye vekili bunu dünya ile 
beraber duydu. Ve bunun mes'
uliinü aramazmı. 

Mesele budur. Binaenaleyh 
tavazzuh edecek nokta ~ udur: 
Adliye vekili bu büyük ve ta
mamen gayri layık tanı duyup 
bir harekete geldı mi? Vazife
sini ifa etti mi? Etmemiıtir. Bi
naenaleyh mes'uldür.,, 

nakli davayı her hangi bir 
maddei kanuniyeye uydurmak 
imlcanı kolay bulunamaz. 

Matbuat hUrriyetini kendileri 
de takdir etmekle beraber gaze
telerin bi~. namus tahripkin, 
devlet otsnıesine kal'fl bir kom-
plo vaziyette olduklan iiıerinde 
çok ısrar ettiler. 

Aflanna mağruren Tilrkiye 
Cnmburiyetinde kanun mevcut 
olduğu ve eğer her hangi bir 
gazete namus ta~.iJkarlığı veya 
~YIAt. ~~ ~ koıaplo 
cepheai vaziyetinde bulunursa 
onun cezası verileceğini hatırla
tırım. Matbuat ancak vazifesini 
yapar. Hikimler üzerinde tesir 
yapmak fikri benden ebediyen 
~zakbr. C~rü~. i.ka ~tmiş oldu
guma kanı degılım kı verilecek 
hükümden korkum olsun?!. Ben 
müddei umumi perde arkasında 
çalıııyor dedim. lstanbul mah
kemesi teıir altında kalacak di
YC: ~nddeium.u!°i nakil talep et
mıştır Bu hızım lehimize bir 
harekettir. Bizim lehimize gibi 
görünen perde arkasında olsa da
hi bunu kabul etmiyorum. de-
dim. 

Istanbul mahkemesi yOksek 
makamatın tesiri altında kalamaz 
benim aleyhimde hüküm vere-
cekse ben o hOkmli tercih edi
yorum . istanbul mahkemesinin 
ve her hangi bir mahkemenin 
bu nevi bir pibe ile a.:laletten 
inhiraf e<leceğine mnddeiumu
minin dediği gibi kani değilim ve 
olamam. 
Ttırk hAkimlerine hürmetim ber

kemaldir. Ve bu hftrnıetimin mu-
hafaıası içindir ki bu neşriyat 
yapılmıttır ve ebediyen yapıla-
caktır . ., 

Denizde on beş gün kadar 
kaldığı tahmin edılen bu cesedin 
bir gayri müslim olduğu ve bir 
cinayete kurban gittiği anlaşıl

maktadır. Üzerinde hüviyetini 
isbata medar olacak vesika bu
lunmamıştır. Ceset morga nakl
edi lmiştir. 

Bundan maada dün sabah 
Haydarpa~a feneri önlerinde bir 
de çocuk cesedi bulunmuştur. 
Cesel yeni doğmuş bir erkek 
çocuğa aittir. Evvela boğazından 
iple boğulmuş, sonra denize 
atılmııtır. Çocuğun cesedi morga 
nakledilm1ştir 

Çok feci bir 
çarpışma 

Oiln sabah Üsküdarda gene 
feci bir müsademe olmuştur: 
Üsküdardan Kıııklıya gitmekte 
olan 155 numarala vatman Ah
met Efendınin idaresindeki 14 
numaralı tramvay arabası Bağ
larbaşı tr~mvay tevekkuf ma
hallinde durmakta iken Agop 
ve Kirkor isminde iki kişinin 
bind ıkleri 31 numaralı motosik
let Agobun idaresizliği .yüzün
den tramvaya çarpmıştır. Müsa
deme şiddetli olmuştur. Agop 
milhtelıf yerlerinden Kirkor 
yüzünden ağır surette yaralan
mışlardır. 

Metresini keserle 
yaraladı 

Feri köyünde oturan kundura 
boyacısı Mehmet metresi Hanife 
ile kıskançlık yüzünden kavga 
etmiş ve bir aralık pek fazla 
asabileşerek eline geçird iği ke -

l\1ahlulat ınüd Lirlüğii nd~n: 
Harita Numarası 

1 
Bedeli müzayedesi 

Lira 
lira 
2940 

Metre 

196 

beher metre 
Fıyata 

21 

Kiymeti 
Lird 
4116 

Beher metreye verılen 
bedel 
Lira 
15 

Fatihte dülger zade mahallesinde tramvay durak merkezinde 
kain miinbedim Halilpaşa camii arsasından müfrez bir harita No. Ju 
arsanın icra kılınan müzayedesinde verilen bedel haddi layıkmda 
görüldüğtınden bir hafta mnddetle müzayedesi temdit edilmiştir. 
Talip olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nispetinde 
pey akçelerile beraber müzayede giinü olan 11 haziran 930 çar
şamba g(lnil aaat on dörde kadar lstanbul evkaf mildüriyeti bina
aıoda mablülit kalemine mllracaatlan. 

dır. Bu yiizden 350 kuruş olan 
amele yevmiyeleri 150, 100 
kuruşluk yevmiyeler 60 kuruşa 
düşmüıtür. r:: .. i9·3·0 ... =-~ 
l Dnktilo ;nın,ivın~ ~ 
i Muaabaka ıartları g 
I Daktilo ıampiyonluğu mü- ~ 
~ sabakasının icra sureti ve ne ~
€ zaman yapılacağı bu mü ·aba- = 
g kayı idare ile ittigal eden he- ~ 
~ yet tarafından kararlaştırılmış- ~ 
g tır. Kararlaıtınlan esasat şun- § 
§ lard~ ~ 

~ 1 - Şampiyonluk müsa- ~ 
~ bakası Ticaret mektebi i lisin- ~ 
~ de icra edilecektir. ğ 
~ 2 - Müsabaka temmuzun ~ 
! ılk haftasında yapılacaktır. ~ 
i 3 - Müsabakaya iştirak E 
i edenlerin hangi makine ile ~ 
% yazmıya ahştıklarmı evvelden i 
l kaydettirmeleri lhımdır. ~ 
~ 4 - Müsabaka g(lnü ve ~ 
~ saati bilahare iştırak edenlere ~ 
~ bildirilecektir. i 
~ 5 - Milsabakaya erkekler ~ 
~ de iştirak edebilir. ~ 
~ Her memlekette daktilo ~ 
~ şampıyonu müsabaka ile anla- § 
% şılmıştır. Memleketimizde bu- ~ 
l nun teıbiti için ilk teşebbüs ~ 
~ ed .. en 11 V AKIT ,, şampiyon- ~ 
g lugu kazanacak olana ve di- ~ 
~ ğ~r muyaffakıyet gösterenlere g 
- bıre~ kıymettar hatıra vere- ~ 1) cektır. = 

11ııı11 1 11ıııııııı1111111ıllttııı11111ıııııı111111 ıııııı11111ılllllllıı11111ıııtıı1~ 
1 Zayii er 1 

1339 taı ihindc Kuleli li:.c ınden almı!ı 
olduğum ihraç kd~ıdımı za\ i eıtım. Yeni: 
~ini çıkaracnğımd:ın c kı inin hukmu 
\Okt ... ı. • ule\ m.ın 

GLAK50 
IJa\'İ olduğu kaymak VP 

k•'mikleri kuvvetlen<liric 
mıa. ır it.b.arile mıa "iilii-

11e müsavi yrg:\11e gıdauı r. 



Devlet Demiryolları ilanları o Bulmaca o 
1 

12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklannın kapalı zarfla 2 
mUnakasası 7 temmuz 1930 pazartesi günll saat 15 te Ankarada 3 
devlet demir yolları binasında yapılacakbr. 4 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat· 5 
lannı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna yer•'" 6 
meleri lazımdır. 7 

Talipler münakasa ıartnamelerini bet lira mukabilinde Anka- 8 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . ,.. ,.. 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla sabn alınacağından taliplerin 
9-VI-30 pazartesi günO saat 9 dan 11,30 a kadar isbah .tıcut et· 
meleri Ye fiat vermeleri ilan olunur. 

18 adet Mahruti çadır (yerli) 
1 " Paravana (yerli) 

500 " Köprü ve tünel için çam tomruk 2,00X0,18 
2400 Kg. Kaynamıt Avrupa beziri. 

20 M. Yangın tulumbası rekorlu bez h.., .. ~.l!l. 
5000 Kg. Karpit. 
3000 ,, Madent Kolza yağı. 

50 adet Maso lambası (resim mucibince) 
25 ., Katar arka feneri 
30 " " " Tampon fener 

200 ,, Lamba ıiıesi tablo No 1 

800 " " " " 3 
1600 tt " " " s 

600 " " " " 6 
300 " idi meme 10 litrelik 

300 " " " 14 " 
30 .. " ,, 24 " 

100 " " " 28 " 
100 ,, Meme iğnesi 

50 Kg Araba mumu 
SOO " ispermeçet mumu 
52 paket San k&ele mukana No 16 
40 paket San kasele mukana No 20 
40 paket Beyaz mukana No 20 
40 paket 11 

• " 25 
40 paket " •• 30 
40 paket .. 0 35 
60 paket " 0 40 

450 m Yelken bezi (yerli) 
600 m Karton bittıme 

2000 Kg Arap sabunu yerli 
2 adet Su cenderesi tevzi vanası 150 m/m 

105 ,, Kinley lambası, manşon, irtibat borusu, vaporizaUSr 
vidası, ve manometresi. 

898 adet Radyum limbası, manşon, nporiıaHSr meme, aupap 
süzgeçi. 

Saat 11,S tan aonra flat kabul edilmez, izahat alm~k istiyenler 
cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına mllracaat etmelidirler. 
Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam için İftirak ede
cek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri nllmunesiz wlrubu .. 
lacak teklifatın kabul edilmiyeceği illn olunur. 

l!Jl1ılaA 
lstanbııl 

Pe Ey~ta,nı Bankası 

ŞLtbesinden: 
Satılık Bostan ve Çayır 

On dönümden 30 dönüme kadar kırk alh parçaya aynlan Çırpıcı 
çayır ve bostanlan pazarlıkla sabhkbr. Taliplerin Bankamıza 
müracaat eylemeleri . 

10,000 kilo kınnap ve 

20,000 kilo tonga ipi 
Tüti.in inhisarı umumi müdürlügünden: 

idaremiz için en kısa zamanda teslim edikaek ıartiyle 10,000 
kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nimuneleri veçlıile tonga ipi 
pazarlıkla miibayaa edilecektir. Talipleri• her &On gelip nümuneyi 
görmeleri Ye 14-6-930 cumartesi günü aat 10,30 da yüzde yedi 
buçuk teminata muvakkateleri ile Galatada m6hayaat komisyonunda 
bulunmaları • 

Eı1ılak 

lstaııbıtl 
ve E.J ·tam 

.şzlbesirıden: 
Bankası 

Satılık Dut Yapraktarı 
Ştşli Büyükdere caddesinde Hacı Osman Bayın nam mahhalde 

gazino arkasındaki dört dönUm bahçede mevcut alb ylizU mllte
caviz dut ağaçlarının yaprakları bilmüzayede ıatalacajından taliP"' 
lerin 9 haziran 930 tarihine müsadif pazartesi slnD aaat on d6rtte 
mahalli mez.kfırda hazır bulanmaları • 

lstanbul Etibba Odası rlJllllliı: 

D'/JnkfJ bulnuıaımızın 
halledilmiş lf:kll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BugfJnka bulmacamız 
Soldan aağa ve yukardan aşağı: 
l - Peki (2) aşağı gı-1 ( 2 ). siyah du-

man kfri (2), bağışlama (2). 

! - Kan harareti (5), şiir satırı (5). 

3 - .Bazen yüzünden pahalı olan (5). 

4 - inanış (4), körpe (4). 

5 - Halt (3) ön defil (3), din (3). 

6 - Memleketimiz (4(. 

7 - Hissettirmek ( 3 ), yüksek ses (3), 
y~3). 

8 - Arka (4), yol (4). 

9 - Objektif (5). 

10 - Topraklar (5) çıkmanın aksi (5). 

il - Nota ( 2 ), genlşlit ( 2), ? (2), 
rabıt edatı (2). 

'Mahkeme ve lc~a 11Anıa3 

lstanbul 4 üncü icra 
dairesinden: 
• Tomai binti Mihal Doma veledi Yan

kodan borç aldığı mebaliği maltıme mu-

kabil vcfaen ferağ eyldiği Samatya Hacı 

kadın mahallesi Sulu manastır caddesi 

(okağtnda yeni 178,180,182 numaralarla 

mürakhm dört bin dokuz yüz on vedi 

lira kıymeti muhammeneli kadimen tevsi 
intikalli maa usa iki bap hanenin nısıf 

hissesi birinci ihalesi yapılmak üıere otuz 

gün müddetle müzayedeye konmuştur. 

Hududu: önil yol saı tarafı kayden Torusa • 
arsası elyevm Kalosi Ef. hanesi arkası 

lbrahim Ef. aarsası sol tarafı Dirohl kadının 

usaslle mahtut kaydcn iki ytiz otuz. bil

mesaha iki yüz otuz dokuz zırra terbiin
d-: araziden tahminen yüz ar~ın murab-

baında tehi arsa ve yüz yirmi arşın mu

rabbaında iki b.p hane ve on dokuz arşın 

terbUnde arkalarında aydmhk mahalli ara
lıktır. Yeni 178 No. hanenin evsaf ve 

müştemi1Atı: Pencereleri demir parmak. 

bkh fahoifli ve balkonları havi üç katlı 
klgir baneôe Ulllini elvan çini bir an· 

tire merdiven aln bir kiler sahnnçlı ve 

nıtifteret ve kuyulu odun vıe kömürlüğü 

'e m~temelAtı salreyi havi muntazam 
mutfak ve aralıkmahalle methal. Bir kori-

dor. biri asma diğerlerin bir kısmı yökJü 

ve dolaplı dfüt oda iki hail biri cama

Jdnlı Giğeri yüklü dolaplı ve balkonla iki 
sofa \·e saireyi havi hanede ikamet eden 
hissedar Dimitri Doma Yanko Efendi tara-

fından clektirik tesisan konulmu~tur. Itti
salindeki 180 numaralı hanede aynı şekil 

ve tarzda olup koridor yerine ufak bir 

arahk vardır. Alt katta borçlu öst katlar
da Mustafa Ef. kiracıdır. 182 No. ar~a 
tehi ve gayri mahfuzdur. Jştirasına talip 

olanlar ve el.ha ziyade mall\mat almak 
isdyenler hisseye musip kıymeti muham· 
meneşinin yüzde onu nispetinde pey 

akçesini Ye ~-5835 dosya numarasile 
lstanbul dördilncll icra memurluğuna 

111ür•caat etmeleri ve 12·7-930 tarihinde 
Zonguldak civarında 150 lira nereli maktuab bir Di-r-neer j sut on beşe kadar birinci ihaleai yapıla-

tababetine talip olanlann odaya müracaatları • cağı ilin olunur. 

Şehremaneti ilanları 

Satılık Otlar 
Şebremanetinden: 1 - Merkez efendLile Dedeler ıneıarbl't 

2 - Oçn Y edikule haricinde -ve biri Kazlı çeıme civarıncl• ~ 
mezarlık, 3 - Buğaziçinde Yenik6yde Şnheda mezarlıjı, 4 .. 
şiktaıta Köyiçinde Abbasağa mahallesinin aşıklar ın~~b~ 
5 - Üsklldarda BillbUI deresindeki mezarlık. Yukardaki ı-1 
yazılı mezarlıkların otları pazarlıkla ayn, ayn satılacaktır •• Ta: 
olanlann şartnameyi görmek için hergtln ve pazarlığa girdi 
için de 9 haziran pazarteıi gtlnli saat on be~e kadar IevalJlll 
müdürlüğ6ne gelmeleri. 

Şehremanetinden: F atib yangın yerinde 37 adada 371 " 
354 harita numaralı arsalar arasında 60,66 metre mura1'1'11 
arsanın metre murabbaına 3 lira kıymet takdir olunarak .. 111-
mak için açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerin ıaJiD&lllefl 
görmek için hergtln müzayedeye girmek için ihale gtınO olatl 
26 haziran 930 perıembe gllnü levazım müdürltiğüne gelaıelerl-

Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 37 adada 371 " 
354 harita numaralı arsalar arasında 80,66 metre murab .... 
arsanın metre murabbaına 3 lira kıymet takdir olunarak N~ 
için açık mUzayedeye konmuıtur. Taliplerin şartnameyi ~ 
için hergOn mOzayedeye girmek için ihale giinü olan 26 haıif"' 
930 perşembe giinn levazım müdürlnğüne gelmeleri. 

Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 219 adada 419' fi 
5207 • 2 harita numaralı arsalar arasında 39,68 metre murabW 
1'Janın metre murabbama 140 kuruş kıymet takdir olu;..! 
satılmak için açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerin prtn 
görmek için hergün müzayedeye girmek için ihale gtlnll JJI 
26 haziran 930 perşembe giinü. aaat on beıe kadar lev 
müdürlnğüne vermeleri. 

Şcbremanetinden: Zabitai belediye talimatnamesinin 
maddesine zirdeki fıkranm tezyil edildiği ilin olunur. 

( Mineleri ( Emay ) çatlamış ve dütmüt olmasından ve 
husustan dolayı numaralan okunmıyacak dereceye gelen 
kalan istimal etmek memnudur. ) 

Şehremanetinden: Zabitai belediye talimatnamesinin 130 
maddesine zirdeki fıkranın tezyil edildiği ilin olunur. 

( Miloteri bekliyen taksili ve yahut on dakikadan 
aahlbini bekliyecek olan hususi otomobiller kemakin teva 
mahallerinde durmak ve intizar etmek üzere, taksim - T 
caddesi 6zerinde müşterisini ve yahut sahibini izami on dakik 
kadar beldiyecek olan, otomobillerin ayın çift gilnlerinde 
denin sağ, tek günlerinde sol tarafından müşterisine ve y 
aahibine intizar etmeleri caizdir. Tramvay hattının trotu 
yakın geçtiği mahallerde . iae ıağ ve aola bakılmaksızın tranı 
hattıma mukabil cihetinde caddenin boş kısmında durulur. ) 

Kadıköy ıubei idariyesinden: Üsküdar tramvaylanndan 
dık6y0nde miişteri nakleden Kadıköy Halk otöbüs tirke · 
ait otöb6sler tatili sefer ettiklerinden münakalibn teshil 
tesrüni teminen Haydarpaşa geçit mahallinin Kadıköy cihe~ 
eski istasyon binuı önündeki meydanlıkta 2 otöbüa için d 
mahalli tesis edilmiıtir. Otobüs esbabının ve allkadar;..I 
bilinmek üzere keyfiyet ilin olunur. 

Şehremaneti Kadıköy tubei idariyesinden: 7 haziran il 
tarihinde bilmilzayede kiraya verileceği 23 mayıs 930 
gazetelerde yazılan Kadıköy kumluğundaki kayıkhane ve -~ 
rindeki gazino mahalli ile krokisi veçhile odun deposu olafll"': 
tefrik edilen mahallerin 12 haziran 930 perşembe günil 
14 te ihalesi mukarrer olmakla taliplerin mezkür günde 
saatte daire encnmenine gelmeleri tekrar ilin olunur. 

lstanbul 4 üncü icra dairesinden : Birinci ticaret mohkemesintftıf t_ 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Madam Aspasya tnra~ 

Duva.rcı sokağında Taksim civannda kAln Hırisoveloni bankasına ~ 
olup Pandelinin tahtı tasarrufunda bulunan ofl"J 
atik 12 cedit 16 numaralı hanenin tama· edilen 10 adet Kredi f ~ 
mı doksan alu hisse itibarile doksan üç 9 adet birinci tertip 1 •-~ 
hissesi Jozef Efendiye olan borcundan tkinci tertip 45 adet 1922 ~ 
dolayı kırk beş gün müddetle mevkii li ve 25 adet 1926 ~ 
müzayedeye konularak alayüz liradn f//I'.. 
talibi uhdesinde olup bedeli müzayede bilmüzayede fiiruhtuna ~ 
haddi la)·ıkmda görülmediğinden bu kerre kemece karar verilmiş ol f" 
tecdiden bir ay miiddetle müzayedeye talip olanlaran 9 haziraO 11 
vazolunmuştur. Hududu : Cephesi tariki ktf ~ 
am Selim Efendi zevcesi Cemile ilanım pazartesi saat 14 de ya ~ 
dükkAn ve hanesi Matmazel Sultana nında Borsa dairesinde ~ 
A1eksi~·adisln hanesi arkası Karabet ağa bulunmaları lilzumu ili~ 
haneıile mahdut maa aydınlık kırk sekiz • - ~ 
arşın terblinde olup ikisi ufak yüklü ve Adlive vekaleti Jevıa$1 

dolaplı üç oda biri bozuk üç held bir 
sarnıç mutfakta müşterek ku~ u alt kat 
demir parmaklıklı merdiven batlınnda 
aydınlık mahallerini muhtevi 1428 lira 
kıymeti muhammeneti elektrik tesJsan 
kısmen muhtacı tamir nim kArgir h.ne 
derununda Jozef Efendi müstecirdir. 
l\lezktır hissenin iştirasına talip olanlar 
,.c daha ziyade mall\mat almak i~tiyen

ler kıymeti muhammeneslnin yüzde onu 
nisbetinde pey akçesini ve 927 • 9104 
dosya numarasına müstashiben İstanbul 
dördüncü icra dairesi miizayede şubesine 
milracut etmeleri ve ro - 7 • 930 tari· 
hinde saat 16 ya kadar müşterilerin ta· 
rihi mezkl\rda hazır bulunmalan ilAn 
olunur. 

. 
müdürlüğünden: ~ 

Adlıye vekiletinden. " '/. 
hademelerile mümesJ2 

yirmi yedi takım yerli ku ~ 
( Kahve rengi ) elbise ~ ;;I 
yedi çıft yerli malı foüll -_, 

d!I- w. deO 
ve mubayaa e Hc:ceğlD lı " 
olanlann teraiti öj'reDJll~ 
nümunelırile teklif •ektu ,dft' 
yermek here lstaabul ~ 

•.-:ı•Jt.ine 10 J 
lewazım mümeyyıır.a•a- · 11,,.. 
ran 930 tarihine kadar 

caatlan illn olunur. 
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MATBAA VE'. iDAREHANE: 
fST.A:-;RUL. Babıali, Ankara t"addeslnde •vAKITYtJROl.1. 

4& 
ı.ııtıı!tl~ 

Tel. 1970 (ldare) lQ71 Yazı)120? (Kitap Telgraf , Vnkıt. posta 

İzmirin Balçova (Ağa memnun·) ılıcaları açıldı. Aileler de,. 
vama başladı. Zaruri ihtiyaçlar temin edilmiştir. Romatizfll8 

ve asabi hastalıklara çok"f aidelidir . 
...-. İzmir Reşadiye de araba ve otomobiller hazırdır ~

-----------· ··-· ·-· · ·· ·· ·-· ·-·-·siiöRCü--· ·]ify. ÖİiViİAy-efiildeO.: ııJ' 
Kendini ateşe atma. Frengi ı rı r 

Afyon vilayetinin Sandıklı - Dinar, Konya, Aziziye } 0 a 21.6-
ve belsoğukluğuna yakalanma• yapılacak (5428) lira bedeli keşifli (10) adet menfez inşaatı ~ e 

Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen cepte 

taşınabilir gayet zarif kitap şek
lindeki kumbaralardan alarak ta -

sarruf edeceğiniz paraların karlı 

faiz ve ikramiyelerinden istifade 
ediniz. 

ZiRAAT BANKRSI ŞUBE51 : Beh9ekapı 

Dördüncü Vakıf Han birinci kapı 

1\ lahlıllat rnüdiirlüğiinden: 
harita 

tumarası 

2 
3 
4 
5 

Metre-santim 

195 
215 
120 
115 

88 

24 

Fiati 
Lira 
17 
20 
12 
12 

Kıymeti 
Lira Kuruş 
3329 96 
4300 
1440 
1382 24 

Fatihte Dülgerzade mahall~sinde tramvay durak merkezinde 
kain münhedim Halil paşa camii arsasından balada miktar z!raı ve 
l ıymetltti ve harita No. ları muharrer arsaların müzayedesinde 
talip zuhur etmediğinden pazarlıkla sablmasına karar verilmiştir. 
'falip olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nispetin
de pey akçelerile beraber müzayede günü olan 11-6-930 çarşamba 
günü saat on dörde kadar İstanbul evkaf müdüriyeti binasında 
mahlwit kalemine müracaatlan. 

İstanbul P. T. T. B. müdür
lüğünden: 

1 - Yalovada müceddeden inşa ettirilecek posta ve telgraf 
merkezi binası kapalı zari .uselile münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Münakasa 23 - Haziran - 930 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te yapılacağmda istiyenlerin kroki ve şartnameyi 
görmek için şimdiden ve münakasaya iştirak için kapalı ve mem
hur teklifname ile yukarıda yazılı günün muayyen olan saate ka
dar İstanbul Posta ve Telgraf baş müdüriyetinde müteşekkil ko
misyonuna müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunnur. 

En111iyet saı1dığı rniidiirliiğliııcle n: 
Mustafa Reşit, İbrahim Vassaf, Mahmut Nuri , Nejat Beylerle 

Saadet Hanımın 11136 ikraz numaralı deyn sendi mucibince En• 
niyet sandığmdan istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık 
namına merhun bulunan Beşiktaşta Şeolikdede mahallesinde eski 
Ihlamur caddesi ve Hacımustafa ve yeni Aziziye ve Göçeoğlu ve 
Hacımustafa sokağında 96, 9, 11, 13, 15 numaralı ve üç yüz yetmiş 
arşm arsa üzerinde ahşap iki katta dokuz oda, iki sofa bir kuyu 
ve iki yüz kırk arşın üzerinde dört hane arsasını ve bin yedi yüz 
doksan arşın bahçeyi havi eskice bir hanenin tamamı vadesi hi
tamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkanlarak dört 
bin altı yüz elli lira bedel mukabılinde müşterisi Bahriye Hanım 
namına kat'i kararı çekilmiş ise de mumaileyha mezkur haneyi 
teferruğdan imtina eylediğinden on beş ~ iln müddetle tekrar satı
lığa çıkanlarak 23-6-930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on 
beşte kat'ı kararının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan 
talip olanların yevmi mezkurda aaat on beşe kadar Sandık idare• 
sine müracaat eylemeleri ilin olunur, 

mak için 930 tarihinde saat on beşte ihale edilmek üzere kapah zarf us 
P R O T E J İ N münakasaya konuldu. ~Jı 

kullan. Tesiri yüzde yüzdlir. 1 - Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için ıııU0'J 
Her eczanede bulunur. şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yaz.ıh qeS d 

l\laliye Vekaletinden : 
931 ıenesi mayısı gayes D ~ 

kadar tabı ettirilecek evrak ı 
matbua kapalı zarfla münaka

münakasa gününden lAakal sekiz g.ün evvel vilayet baş mlibeD 
liğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilitiyle şartnameler sureti musaddatd'17 
vilayet Nafıa Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 1'J°ı1' 

saya vazolunmuştur. 
Münakasa 25-6-930 

3 - Münakasaya il(tirak edeceklerin münakasa ve ihaleJıf 
nile tartnamcler ve teferrüah dairesinde hazırhyacakları .tekl 

tarihine tuplannı 21/6/930 tarihine müsadıf cumartesi günü saat on .ı 
evvel Vilayet Encümeni riyasetine vermeleri ve ıhalenin ' müsadif çarşamba günU saat 

on dörtte levazım idaresinde 
müteşekkil mübayaat komisyo
nunda yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin te~f mek
tuplannı ve (3182) üç bin yüz 
seksen iki liralık muvakkat te
minatlarını ayni günde saat on 
dörde kadar levazım miidüriye
tine vermeleri lazımdır. 

Münakasa ıartnamesi levazım 
müdüriyetinden ve İstanbulda 
Dolm b ,ede ı 

4 
bua 

mfimeyyiwğinden her gtlo alı
nabilir. 

Kiralık kagir hane 
Beşiktaşta Akaretlerde 14,49 

numaralı haneler pazarlık sure
tile icar edileceğinden talip o
lanların haziranın on sekizinci 
çarşamba günü saat on üçe ka
dar mahalli mezkurda 54 numa
ralı mütevelli kaymakamlığına 
ve yevmi mezkurda saat on ii
çünden on beşine kadar İstanbul 
evkaf mudiriyetinde idare encü
menine müracaat etmeleri. 

Üs.küdar tapu memur
luğunda o: 

Üsküdarda yalnız servide 
Ümraniye kariyesinde Alemdağı 
ve hekim başı yolunda kain 
emlaki milliyeden 1 mü 1 mü 1 
mil 11 mü No. lı arazinin 5 inci 
ve 6 mcı dereceden mfitekait 
harp mal\ıllerine · tevzi edildiği 

ve senetlerinin itası Üsküdar 
mal müdürlüğünden bildirilmiı 
isede bu yerlerden bazılannın 
tasarruf kaydı mevcut olmadığı 
anlaşılması itibarile senetsiz ta
sarı uf hakkındaki abkima tevfi
kan bir hafta sonra tahkikat 
yapmak ve bu yerlerin ifrazını 
icra eylemek üzre mahalline 
tapu memuru ve mühendisi gön-
derileceğinden bu yerlerin tasar
rufiyle alikadar olanlar varsa 
mezkür müddet ıarfında Üskü
dar Tapu idaresine milracaatlan 
lüzumu ilan olunur. 

Piyango müdüYlü
ğünden: 

Nümuneleri veçhile " 10,000 ,, 
adet duvar afişi ile u 200,000 ,, 
adet evlenme evrakı tabettirile
ceğinden tab'a talip olacakların 
pey akçaları ile birlikte 9-6-930 
pazartesi saat 14te piyango mü
dürlüğünde müteşekkil tayyare 
mubayaat komisyonuna müra
caatları. 

Daimi Encümenince icra kılınacağı ilan olunur. 

Gayrimiibadiller tahsilat .. tevziat Kof 
yonundan: 

Ke'ı t\o. ~ O. No. Semti 1\ lahalle5t 
Paşa bahçesi 
Kamerhatun 

Soka~ 
Mahfi B. 
Kızılcık 

I 73 Boğaziçi 
I0-4 Beyoğlu 

3 Nısıf hi 
19 Aparumot1 

10-5 • 
50 

" 860 .. 

.. .. 
daıt' 

,. Apartımar.~ 
da re 

Yazıcı Yükeekkaldırım 629 Kilrgir dep0 
Asmalı mesçi[ Trpeba~ı caddesi 35.39 Aparumar.ı 

doirt 
53 Haskoy Turşucu Ham berhane ı 31·ı2 Hane 
S4 ,, ,, 14 .. !il 
55 .. • ., 143-145 DükkAıı 
56 • .. ,. J 33· 121 Ktr6ir d 
57 " • " J 35· 123 Hane 
58 .. .. .. 137- 125 
59 .. 139-127 Dlil•kAn .. " ~ 
60 .. " " 141 • 129 " 
61 ,, .. ,, 143-131 Hane 

62 " " 145-133 ,. 
Balada mevkileri muharrer emlakin bir sene müddetlte 

mlizayedeye çıkarıl mıştır. Talip olanların yüzde on nispefn° .. 
akçesiyle ihalei ka.t 'iye günü olan 15 · 6 - Ç3 ) pazar .güıı:11f 
onda Beyoğlunda imam sokağında 20 numarada komısyo 
müracaatlan ilan olunur. 

" 
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1) Ankarada Taşhan Palas otelinin ar~ asmda ve Maliye 
vekaleti karşısında yeniden inşa edilen kirgir s ioe' 
ma binası sekiz sene müddetle kiraya verilecekti!· 

2) Sinema binasının dahili vaziyeti ve istiap haddi 
berveçhi atidir: 

il Adet Loca 

267 Mevki • de 
it 

Balkon lizerıll 
345 it Birinci mevki aşı.ğıda 

258 
" 

ikinci " " 232 
" 

Üçüncü " " 
cıı 

Bir hususi sigara salonu Tuvaletile beraber art1 
her mevkie mahsus olmak üzere 3 sigara salonıl· 

bili 
3) Teklif zarflanma içine muteber bir Bankanın oıı ~ 

lirahk teminab muvakkate mektubunu leffetıııe 
icabeder. 

osf 
4) Tekliflerde icar bedelinin ne suretle ve ne ktı ,, 

taksitte tediye edileceği ve tediyenin ne bar· 

temin edileceği tasrih edilmelidir. 

·1ıııt~ 
5) Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın i.şletı 

için dahi teklif dermeyan edilebilir. 

10
1
" 

6) Talip olanlann tekliflerini 930 senesi haz~ran,.:;1'11e 
onuncu günü akşamına kadar kapah zarf ıle di el' 
it Bankası Ankara Merkez müdüriyetine t~'V 
meleri rica Ye ilin olunur. 


