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İdman §enlikleri 
Dün stadyomda provalar yapıldı 
~ocuklarımız bu talimlerde çok 

muvaffak oldular 

Çocuklarımız idman vaparken 
Ôn.ümOzdeki cuma günü Taksim stadyomunda yapılacak olan 

tlıektepliler idman bayramına hazırlık olmak üzere dün sabah saat 
1t de kıı: talebe ve öğleden sonra saat 14 de erkek talebe tara
fından prova yapılmışbr. 

· Proya umumiyetle çok güzel olmuş ve hakem heyeti tarafından 
takdir edilmiştir. Bu provaya muhtelif mekteplerden birer takım 
~~e~~~d~~~ · 

Muvaffakiyetle yapılmış olan bu idmanlar cuma günti öğleden 
enel gene ayni yerde tekrar edilecektir. 

Eni e'Ety-~ Bir inoiliz ilimi 
ltirAf perver;;; talimatı 

mı hamilmiş? Sir T orllas Arnold 
lt\ina, 20 ( Apo) - Buraya şehrimizde 

••det eden Enis B. in itilafper- Üç ay müddetle Kahire Darül· 
:a~•ne talimab hamil olduğu fünununda İslam tarihi hakkında 
ki;ıetYor. Rivayete göre Tür- konferanslar varmek üzere davet 
dil e. lanbuldaki mülkleri ken- edilmiş ve orada bu işi yapmış 

erıııe İ•de edilecek olan Yu- olan Profesör Sir T om as Arnold 
~~.arııı tetkiki tabiiyetinde memleketine avdet ederken İs
k ıkdJ>eaent davranmıyacak fa- tanbulu da ziyaret etmek üzere 
at DıUbadil emlak meselesinde şehrimize uğramıştır. 

Y.alnız bitaraf azanın fikrinin is- 1904 senesinden beri Londra 
bırrızacile iktifa edilmesinde is- Darülfünununda Arap edebiyab 
rar edilecektir. l:föyle bir noktai ve lsJam tarihi müderrisi ve ln
~'t!_ar, mükalemelerin uzamasını giliz akademisi azasından olan 11 ~ edecektir. bu zat İslam tarihi hakkında çok 
'f Her halde vaziyet Enis B. ile kıymetli eserler yazmıt olmakla 

Unan hariciye nazırı arasında maruftur. 
~kubulacak mülakattan sonra İki üç giln burada kalıp Lon-
•9azzuh edecektir. draya dönecek olan Sir Tomas 
İ h • Arnold, bu müddetten bilistifade 
n ısar kanununun tadili memleketimizin içtimai vaziyeti 

hı A~kara, 20 (Vakıt) - İspirto hakkında tetkikatta buJunac-aktır. 
d ~.sarı kanununun ikinci mad-
ttırıde tadilat yapılmıştır. Buna Evkaf kanunu ge1ecek 

?6
re yerli mahsulden yapılacak içtimaa kaldı 

ıçlaler ecnebi memleketlere ihraç Ankara, 20(Telefon)- Evka· 
~ildiği takdirde kilo başma 1 fın ıslahına ait olan kanun liyi• 

ruı inhisar resmine tabi ola- hasmın müzakeresi meclisin ge-
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Yeni müsabaka~ 
mız . hakkında 

biraz izahat 
verelim! 

Daktiloiraflık memleketi· 
mizin umumt lıayatmda · glln 
geçtikçe ehemmiyetli bir 
mevki tutuyor. · Medeni mu· 
aıerett~ bGyllk · bir kıymeti 
olan ıür'at iıe yuı makine
lerile yazı yazarken bilhassa 
ehemmiyet kazanır. 

işte onun için ... 
Gazetemiz 1930 senesi 

. daktilo tampiyoınmu . seçe
bilmek için bir mlllabaka 
açıyor. 

lı hayatma ablan ye ken
di hayabnı kazanan kadına 
V akıt gazeteıi daima hllr
met hislerini göıtermiftir. 
Bu mllsabakayı tertip eder
ken . de ayni biıle harekete 
geliyoruz. ___ ....,.. 
Mnıabakamıza iftirak eden 

ve yahut etuıek iıtiyen bazı 
HanııJılann aorduklan .su
allere ıu Cevabı vet•ek ' 
mllaa\\aka ~kkiiıda biraz . 
izahat Termit olahnı: 

1 - Müsabakanın makıa• 
dı, birçok medeni memle
ketlerde olduğu gibi, bizde 
de en muktedir •e seri dak
tiloyo seçip kendisini· bu 
senenin kıraliçesi ilin et
mektir. 

2 - Bu m.llsabakaya itti· 
rak ederek nefsine istinat 
ve gazetemize ali.ka gaste
ren hanıml~nn re.imler~e 
sOtunlarımw bezemek iJte-

. riz. Fakat müsabakaya res
mini vermeden İştil"ak · da 
kabildir. 

3 - Her daktilo, kendi 
alıttığı makineyle müsaba
kaya iıtirak edebilecektir • 
4 - Milsabakamız, yalruz 

iş sahibi olan daktilolara 
raabsuı değildir, iısiz olan
lar da ittlrak edebilirler. 
5 - Müracaatlar mektup 

vasıtasile de olabilir. 

Hediyelerimizi ve mUaaba
ka gtınOntın taf•illtuu ıonra 
yazacağız. ,. 

ttktır. 1 k d 

~~--ı-~-ı~·-.. -r\-L--L--E-:...!:e~c=e~~e:!v~re~iç~ti~m~a~ın~a~k~al~m~ış!!t!!:ır:_. JJ::,5::::e::::IA::::::h:_=a~t:::t=l.n==E::::n:::l=s=,~ 
-Yeni romanımız 

ıttt1cı1cı hakatı, haya
tı,. ıstırap sahnelerini 
Çok caz.ip, çok merak .. 
1• tahUllerle te~bit 
eden veni romanımı
ıı bdvtık bir zevkle, 

hevecanla takip 
edeceksiniz. 

Selcfhattin Enis 

MAHALLE 
4 Kıymetli, reali$f ro· 
mancımız SalAluıttin 
Bnüln en son, en vlf· 

sel eşertdlr. 

Yakında baılıyacak 

.. Yarın . 

1-iAFTALI;( VAK~T 
Halit Fahrinin şiri 

As'lcer olacak Hanımlara Toplu ifnenin mektuba 

Oskar Vayldin hil?_t2yesİ.~ı o!mıyan sfettlis 

, ·- Tayyarecilere ziyafet · · 
· ~· Bir·Amerikalı kadın muharrir 
' '/ Türkçe nutuk söyledi 
Baş muharrlrlmiz bu nutka mukabele 

ve teşekkür etmiştir 

Fotı> : Ferit tbrabtm 

Jlmerlkalı tavvarecilere verilen zlvaf etten bir intiba 
Şehrimize gelen Amerikan 

tayyarecileri ıerefine evvelki ge
ce Tayyare cemiyeti tarafında 
Perapalas otelinde yetmiş kişi
lik bir ziyafet verilmiştir. Bu 
ziyafete Nakiye Hamm riyaset 
etmiı 've güzel bir nutuk · irat 
etmittir. Nakiye Hanımın nut
~ ~met Emin Bey İngiliz
ceye tercüme etmiıtir. Bu nutka 
heyetin umumi reisi binbaşı 
Hol Fransızca cevap vermiştir. 
Davatliler arasmda Amerikan 
gazetecileri de vardı. Bundan 
başka ıehrimizde bulunan {Asos
yetet preı ). muhabiri Mis Ring 
bulunuyordu. r.,is Ring bir aralık 
ıöz almıı ve Türkçe olarak 
nutuk söyl,emiştir. 

Mis Ring yeni harf inkılabı
mııdan sonra ecnebiler için 
Türkçeyi öğrenmekte hasıl ~lan 
kolaylıktan istifade ederek lısa
nımızı öğrenmiye başlamış ve 
bugün Türkçe olarak Türkler 
ilf> konuşmak ve anlaşmak ka
biliyetini iktisap etmiş bir ~
zetecidir. Gazetemizin baş mu
harriri Mehmet Asım Bey Mis 

Ringe cevap vererek Türk ga
zetecileri hakkındaki iltifatına 
teşekkür etmiş ve bir Amerika
lı gazeteci arkadaşın Tilrkçe 
olarak irat ettiği nutku harf in-
kılabımızın muvaffakiyetli bir 
semeresi olduğu kadar Tiirkler 
ile Amerikahlann istikbalde çolc: 
iyi anlaşacaklarını gösteren bir 
deliJ olarak telakki ettiğini söy· 

. }emiştir. 
Evvelki gDn şehrimize gelen 

4 Amerikan tayyaresi dün saat 
ikide Eskişehre müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 

Tayyareler Eekişehirden son
ra Ankaraya gidecekler ve tek
rar lstanbula dönerek 5 gün 
kalacaklardır. 

Gazi Hz. 
Ankara 20 (Telefon) - Re

isi oümhur Hz. haziranın ilk 
haftalarında 1stanbula hareket 
buyuracaklardır . 

istanbulda ikametleri esna
sında manevi kızıarı Rukiye 
Hf. ile kıymetli jandarma mü
IAzimlerimizden Hüsnü Beyin 
akitleri icra edilecektir. 

- .11man sevgilım, benden ne çehinivorsun ? Ben 
Edebivatı cedide ustadı değilım ki sonradan bu m4ceca11ı 
otuıup gazetecileı e anlatayım ı 
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Etıbba odası 
Mayıs 1930 

1 V AJlUT ın telgraf, t.eJefJn haberleri , , Avrupa aazeteıertnden 11 ;.,em ıeket haberı;cl 

Ceneral Grov Hav~da jstikbal Feci bir otomobil Bayındır facıası ----
Bugün toplanıp bazı 

doktorları suale 
çekecek 

Muaip Nurettin hey 
ne diyor? 

Etıbba odası idare heyeti 
bu sabah toplanarak büyük dok
torların bir günde yüz hastaya 
bakıp bakamıyacaklan meselesi 
hakkında söz söylüyen doktor
larnı malumatına müracaat ede
cektir. Dün bir muharririmiz bu 
hususta söz süylüyen doktor 
Muhip Nurettin beyle görti lmüş, 
mumaileyh şunları söylemiştir: 

- Geçen hafta etıbba odası 

idare heyetine muvzuu bahis 
mesele hakkında umumi muta
leamı söyledim. Evvelki beya
natJmda bir bağlar sözü geçmiş. 
Bu kelime ile oynanılıyor. 

Bundan maksat büyük etıb
banın büyük şahsiyetinin hasta
cezbetmesidir. Bizim istediğimiz 
alelade vekayide hastasına bu 
incizabin önüne geçmek, onu 
memleketindeki Pratisiyene ia-

de etmektir. Bu yüksek bir da
vadır, büyükler büyük ilmi 
meşgalelerle, içinden çıkılmıyan 

hastalık vukuatile ilmi tetkik
lerle meşgul olsunlar. Kazara 
onlara gelen alelade bir hasta
yı bize göndermek, bizim de 
~ ir tabip olduğumuzu ve şa
yanı itimat bulunduğumu:ru has
taya telkin :ederek bize zahir 
olsunlar, işte profesörün kap ısı
sını kapaması bu demektin 

Almanyada bir kasa teş
kilatı var. Bu kasaya hemen her 
memlekette halk mukayettir. 
Ufak bir ücret verır ve hasta 
olduğu zaman göğsünü gere 
gere kasa tabibine müracaat 
ederek ücretsiz olarak muayene 
edilir, eğer o tabip karşısındaki 
hastanın kendi vukufu fevkinde 
bir ihtisasa ihtiyacı olduğunu 
görürse o zaman büyük etıbba
ya gönderir. Bizde büyük dok
lorlar hastaları küçük doktor
lara göndermiyorlar mı? Gön· 
deriyorlar, fakat teamül halinde 
değil. Kemale hudut tasavvur 
olunmaz, daha yüksek bir idealle 
bizim kalplerimiz çarpıyor. 

Bu necip temennileri alelide 
isnat ve iftira şeklinde kabul 

Yakında Ankara ya 
gidiyor 

Ankara, 20 (Telefon) - Ya
kında şehrimize Fransız cene
rallerinden Grov gelecek Te 5 
haziranda Reisicilmhur Hz. leri 
tarafından kabul olunacaktir. Ce
neralin ıerefine ziyafetler veri
lecektir. Bu ziyafetler hususi 
mahiyettedir. 

Ceneral Ankaraya gelmeden 
evvel lstanbula gelecek olan 170 
Fransız aeyyahile <;.nalrkalede 
Fransız harp mezarhj'ında ya
pılmış olan abidenin kllfat res
mini icra edecektir. 

Kabul edıldi 
Kazanç vergisi kanunu 

tadilatı 
Ankara, 20 ( Telefon ) - Es

hama munkisim 'irketlerin emlak 
ve arazi tarifelerinde kazanç 
vergisi noktasından vaziyetleri 
efrattan farksız olmak üzere ka-
zanç kanununun tadiline dair 
Giresun meb'usu Hakkı Tank 
Beyin teklifini meclis bugünkü 
içtimaında kabul etmiştir. 

Devamı istenen dava 
Muhtelit mübadele sabık si-

yasi müşaviri Fuat Beyin Maarif 
vekili Cemal Hüsnü Bey aleyhi
ne yenı bir dava açtığı dünkü 
gazeteler tarafından yazılmııtı. 

Tahkikatımıza göre Fuat Bey 
yem bir dava açmış değildir. 
Evvelce Cemal Hünü Bey ta
rafından Fuat Bey aleyhine açılan 
ve kısm~n rüyet edildiği halde 
tt:cil kanunu üzerine kat'i olarak 
n~ticelenmeden kalan davanın 
devamından l'>arettir. Çilnkü 
tecil kanunu mucibince meznun, 
mahkemenin neticesine razı o
larak, aleyhindeki davamn de
vamını isteyebilir ve Fuat Bey 
de kanunun bu htikmUne istinat 
ederek davanın tecil olunmı
yarak devamını talep etmiştir. 

etmek büyük bir gadir olur. 
Ben mesleğimi çok severim. 
Mesleğimin taalisi için beyanatta 
bulundum . ., 

VAK, ı ın tetrikasıı 178 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

b·r vesile ittihaz kadar dünya
<1a büyük bir haksızlık olur mu? 

Erkek dünyada kendine kadın 
kadar vefakir bir yar bulamaz. 
Bazı müstesna geçimsizlikleri, 
sadakatsizlikleri kadınlığın umu
muna teşmil etmek büyük had
dır. Ayni dirliksizliklcr, aynı hi
yanetler erkekler tarafından . da 
kad111lara yapılmıyor mu? Bu iki 
taraflı kötülükler birbirlerini 
götUrür. İki cinsin insani kısmı 
karşı karşıya kabr .. 

Uünya kurulahdanberi i.tatis
tikler tutulmuş olsaydı erkek 
elile öldürülmüş kadınla -
un baliğ olduğu rakkamlar göz
lere dehşet verir ii .. 

Bu güne kadar kanunlara ha
kim olan erkekler kadın huku· 
kunu kendi ellerinde tutmak 
ulraı;ından vaz geçmediler.. Ka-

dın insaniyetin yetimi gibi da
ima erkeğin viıayeti altında 
yaşadı. izdivaca talep hakkı er
keğindi. Boşamak keyfi erkeğin
di.. Kadın erkeğin emirberi idi. 
Kocasından sonra çocukları· 

nın emirleri altına giredi.. Din 
de, kanunda kadın hukukunun 
yeri olduğu söylenirdi. Fakat 
hep bu rivayetler lafızda kalırdı. 
Kadın bugün erkeğin hilkatini 

ve kendinin ne olduğunu anladı. 
Büyük hakların muharebelerle 
alındığını görüyoruz. Asrın ka · 
dınlan haklarını istihsal için 
erkeklere karşı topla tüfekle 
harp açamazlaraa da büyük da
valarını medeniyetin insaf mah
kemesi önüne çıkarabilirler.. Ve 
çıkardılar... İnsaf sözünden mer
hamet talebi anlaşılmasın... in
safı acizler ister. Bizim dilediği· 

15 Türk tayyaresi Ame· 
rika tayyarelerini 

istikbal ettiler 
Eskişehir, 20 ( Vakıt) - D&rt 

Amenkalı tayyareci bugO.n saat 
on altıda eskif ehire geldiler ken
dilerini on bet Tnrk tayyaresi 
istikbal etti. Şereflerine tayyare 
cemiyeti bu akıam elli kişilik 
bir ziyafet verecektir. 

Seyrisefain yeni bir 
vapur sabn alıyor 
15 haziranda tesis edilecek 

olan Rize - lıtanbul - Portsait • 
lskenderiye postası için Seyri
sefain idaresince ciddi şekilde 
hazırbğa baılanmıştır. idarenin 
İskenderiyede bulunan işletme 
mOdürll Biirhanettin Beyden yeni 
malômat gelmiştir. 

Burhanettin B. bu mektu
bunda fskenderiyedeki acenta 
ruuamelesinin tamamen ikmal 
edildiğini ve şimdi Portsaitte 
acenta taharrisine batlandığım 
bildirmektedir. 

Diğer taraftan Seyrisefain 
idaresi mevcut vapurlannı bu 
hatta tahsis etmek istemedi
ğinden İngiltereden yeni bir 
vapur sabn almıya karar vermit 
ve gene don bu vapur kınn
panyasile sahşın ilk esaslan 
teabit olunmuştur. Yeni vapur 
aynen ( Ankara ) sisteminde 
olup hemen hemen onun bir 
eşidir. Vapur yakında bir heyet 
tarafından tesellüm edildikten 
sonra limanımıza gelecek ve 
telvin edilerek bu hatta tahsiı 
olunacakbr. 

Gayri mübadiller 
Kendilerine bono mu verilece? 

Dün gayri mübadillere tevziat komis· 

yonu Ankaradan gelen EmlAki milliye 
müdürü Rüştü Beyin riyaseti altında bir 

içtima aktetmiştir. 

İçtimada rakdiri kıymet işlerinin bir 
an evvel intacı için memur adedinin 
tezyidi kararlaştınlmıştır. 

Bundan başka gayri mübadillere 

alacaklan nishetinde bonolar verilece
ğinden Anadoluda sanlacak olan Yunan 

eın1Akİnin münallasalanna iştirak edebil-
• mcleri kararlaşurılmışur. 

miz haktır .. Hak ta ise aciz mün
demiç olamaz.. Bugün kadın, 
hukukunu büttın insaniyete bağı
racak talikati kesbetmiştir ... 

Urun mllddet sessiz duran hak 
istıbdadın bağrında gizlenmiş 
bir bombadır. Günü, saati gelince 
parlar. Yaptığı tahribat infilakın 
gecikmesi niıbetinde müthiş olur. 

Bu hakikat müstebitlerin on
dan ibret almağa bir türlü alı· 
şamadı~lan bir tabiat kanunudur. 
Korkmayımz beyefendiler Biz 

o kadar ileri gitmiyeceğiz 1 Biz 
insaniyetin sulhperYer kıılarıyız. 
Kimlerle harbedeceğiz? Baba
larımızla,' kardeşlerimizle, oğul
larımızla mı? 

Arasıra mantıktız hakaretler 
püskürdüğünüz kadın simalarına 
bakınız. Biz kimiz? Siz kimsi
niz? Yarabbi biz ne kadar siziz? 
siz ne kadar bizsiniz? 

Dünya yüzilnde gardüğünüz 

bu insan kalabalığı hep ilk gı
dasını ananın ılık bağınndan 

emmış, onun şefkatli kucağında 
yetişmiıtir. 

Dişi kedi yavnılannı aylar
ca emzirir. Erkek kedi fırsat 

kazası 13 kadın öldü, s kad111 

yaralandı ve 
Genç ve güzel bir kızın 

ölümüne sebep oldu 
Geçen hafta F ransada Mar

silya civarında sürat yüzünden 
bir otomobil faciası olmuştur. 
Hadise şa suretle anlablmakta
dır: içinde 17 yaşında gftzel bir 
kızla diğer 3 kiti bulunan IOks 
bir otomobil Manilya civarında 
dOmdüz bir caddede ıon süratle 
giderken şoförlin yanlıf bir ma
nevresi yilzihıden derhal kapak
lanmış ve ters yilzilne çevrilerek 
tekerlekleri havanın boşluğunda 
dönmiye baılamııtır. Bu kapak
lanma neticesinde genç kız der
hal ölmüş, diğerleri de ağır su
rette yaralanmışlardır. 

-

Yanmak tehlikesi 
100 bin kişilik bir şehir 

bu af ete maruz ! 
Amerikanın Bayon şehri pet

rol kuyuları ile çevrilmiş bir 
petrol ıehridir. Ahaliıinin büyük 
bir kısmı petrolculukla meşğul
dOr. 

Nevyorktan bildirildiğine g5re 
bu petrol kuyularından birisinin 
petrol hazinesi tutuşmuştur. A
teş gittikçe ilerlemektedir. 

Bu şehrin 100,000 kadar olan 
ahalisi Y8"1mak tehlikesinden 
korkarak şehri terketmeğe ha
zırlanmıştır. 

Bu feci yangına Nevyork e~ 
faiyesi de ğidememiştir. Çünkü 
bu yangından evvel yanmağa 

başlamış olan diğer bir ormanı 
söndilrmekle meşguldürler. 

Bayon ıehrinde ehali otura
mıyacak vaziyete gelmiştir. Ha
vada dolaşan yangın dumanları 

teneffüs imkanını bırakmamıştır. 
Amerika hükumeti şehrin ta

mamile yanmasından korkmak
maktadır. 

Kadın tayyareoi 
Londra, 20 ( A.A ) - lngiliz kadın 

tayyarecisi Amy Johnson, C&Va adasının 
limanı olan Sourabaya vasıl olmuıtur. 
Mumaileyha Singapurdan Batavyaya 

kadar geyet heyecanlı bir seyahat yapmış 
ve dalgalann üstünden ancak ki metre 
irtifada uçmak mecburiyetinde kalmı.,ar. 

bulursa boğar. İnsamn erkeğine 
başa böyle bir vahşet isnat et• 
miyorum. Y almz bizlere yani 
insaniyetin yarısına karşı ara
sıra huşunetleri kabaran kalem
leı e ve ağızlara kadına hürmet 
terbiyesini almalarım tavsiye e
diyorum. .. 

YumUfak Hanım avuçları 
Nevber Hanımi alkışlarken genç 
ihtiyar bir kaç edip sesi sertçe 
protestoya kalkııtılar. 

Hatibe cevap verdi: 
-Beyefendiler usulsüz davaya 

ıamata derler. lddialanmzı ilin 
için klinü var. Gazete sütunları, 
kitap sahifeleri var. Yazınız, söy
leyiniz. Biz kadınlar şimdiye ka
dar erkek hakimlerin önünde 
boyun eğdik. Bundan sonra siz 
beyler kadın mahkemesi huzu
runa çıkacaksınız Ye bugün mü
nevver hanımlardan mürekkep 
bir temyiz heyeti teıkil etmek
teyiz. iddialarınız orada tetkik 
olunacakbr. Korkmayınız. 

Asırlarla devam eden haksız
lıklarınıza karşı adaletle muka
bele edeceğiz .• 

Üç gOn enel Bayındırda . e 
re başı köytinde feci bir badİI 
olduğu ve bazı amele ka~ 
yıkılan bir duvar altında k~ 
lan yazılmışb. Dtin gele~tl 
gazetelerinin verdiği t 1, 
göre bu facıanın kurbanları 
kadındır. 8 kadın da agır f"'
lıdır. Ba feci kazaya ~ 
amele kadanlar Derebaıı 1107• 

ahalisinden kAbya otlu ~ 
Ağanın afyon tarlasında ~ 
fıyorlardı. Öğle yemepıi Y bO' 
için tarlanın biraz ilerisi?de,.w, 
lunan bir kuleye gırlDll'·. 

yemeklerini yerlerken ~ 
duvarı birdenbire yıkıllDlf • 
23 kadından ancak ikisi 1:i:f} 
kurtarabilmiştir . Bir --~ 
sonra kaza yerine gelen k6)'1-
21 kadından 13 Unti 6lti 8 
yaralı olarak bulmutlardır. ~ 
biçareler pek feci bir _..
ezilmişlerdir. 

Altınları kim aldı?! 
lzmirde Kemalpaşanın ~ 

Kızılca köyünde iki ecnebı 'I 
rafından kayalara yaslanmıf _.,. 
heykel aranmış ve hafriyat ~ 
bnlmtfbr. Bu tabarriyat k -~ 
bazı dedi kodulan mucip ~~ 
köy muhtan Hasan 1"7 .. 

bazı alakadarlar aranılan 1 
halde tetkikat yapmışlar,. O .k 
varda yeni gömülmüş küp ~ 
lan ile küflü bir Osmanlı ~ 
bulmuşlardır. Tetkikatı ~ 
için iki gün ~onu a_.rni ma 1 
tekrar giden köy lieyeti bU • ..Af 
fer klip kırıklarını da Yer;I 
bulamadığı gibi yerinin ~np .1' 
düğünü hayretle görmuıl~ 
Küp içinde bulunduğu ani~ 
altınlann kimler tarafı 
alındığı tahkik olunmaktadat• -

itizar 
« Cennet fedaileri » ve - o; 

kUnler » tefrikalanmız mün~ 
catımızın çokl~ğuna m~b~i ~-J.' 
dercedilemedı. Karılen_,..-
öziir dileriz. ~ 

=J=o=m=a=ld=c=k=·a=ra=y=a=in=d=i=ğim::z=a=m=a=n =-=t==a,,)1·~ 
nin kanatlannın bezi bet .y.erden ,,., 

mı~ idi. Bu yırtıklar lngıbz ıaftl" j 
tamir edilmiştir. ~ 

Nevber Hanım bir daha ~ 
lanarak kürsüden endi •• 

-63- ~ 
Bir hafta sonrası i~~ A'dl. 

selihın konferansı ılan e--"" 
Utanmaz adam ne yüzle koır;,. 
çıkacak ve halka ne telki~ 
recekti? Bunun merak ed fi 
çoktu. Yurt gene kapal•~.,.. 
pencere içlerine kadar dol 'I 

Avnilsselih çok düıgliO, 
salon adamı kıyafetile kO 
çıktı. ,,, 
Hoş bir röveransla ııaJld, 

lamladı. Zaten mevzuun D~f 
göre ifadesini dalgalaod• tle-: 
ve sesini jestlerile ~~~t'.,,S 
dirmeyi bilen bir artistti· ~,jif 
notasının alegrusuna, • f ~ 
suna erescentosuna vakı 
zsö ebesidi. ed' 

Mühim bir şey işaret ~ 
gibi şehadet parmağıııı k;~ıoif' 
Bütün vücudile bir DJaJ 

dar' tavru alarak: 
- Delaletten ıelih• 

dedi : "" 
Ve bu uvertUrden sonr• 

ladı. 
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Güzellik kırali cesi , 

Yaptığı idmanlarla 
çirkinleşti, deniyor 

Selim Sırrı 8. bu sözlere, aksini iddia 
ederek, mukabelede bulunmaktadır 
bir~Unktı akşam refiklerimizden 
~ gilzellik kıraliçesi Mübeccel 

ld 111lnı zayıflamak için yapbğı 
111•ıılardan bahsediyor, bu id· 

~aruı kıraliçeyi çirkinleıtir
•iın, Yeni bir müsabakaya gi· 

;:: kazanmasıl)ın ıüpheli oldu· 
Yazıyordu. 

S ~ilbeccel hanımın idmanlarım 
eli11ı Sırrı beyin kerimeleri ha· 

llt11tlırın nezareti altanda yapbğı 
:•~6111dur. Bu milnasebetle dün 
d~lll Sırrı beyle görüttllk. Ken· 
ili diyor ki: 
•••• 

)tfl lYlilbeccel H. hakikaten za· 
~ ~lfhr. Fakat bu zayıflama 
ti......~Çenin gOzelliğine halel ge
~.lllllf değil, bllikis ihmal edil· 

ı.tiı olan bir vOcudu hali tabiiye 
~ttlrıniıtir. Mübeccel H. yakın 

kte kadar sadece bir çehre 
~li idi. Halbuki timdi çok 

i~bi usuller dahiJinde yaptığı 
ç k•nlar neticesinde vücudu da 
ha rnllkemmel ve mütenasip bir 

0 
ııl almııtır. Beli çok incelmiş, 

1-f ltıııztarı genişlemiştir. Mübeccel 
· bu fenni mümareselerine az 

:liddet daha devam ettiği tak
t ırde (Türk güzeli) mefhumunun 
tcea,llm etmiş bir şekli haline 

Selim Sırrı B. 

gelecektir. TOrk güzeli diyorum; 
çünkü Mübeccel H. kendine has 
olan sadeliği ve temiz kalpliliğile 

tam bir Türk gOzelidir. Yalnız 
ifadelerimle kıraliçemizin bu se
ne Amerikada yapılacak olan 

dünya gilzellik müsabakasında 

mutlaka birinciliği kazanacaktır 
demek istemiyorum. Fakat çok 

güzel olan çehresi, munis g6z· 
leri ve ihtimamla terbiye edil· 
miş vücudile her halde çok 
takdir edilecektir. 

Dedikodu tazeleniyor 

Mazhar Osman Beye fzmir 
kadınlarından cevap 

F~tid 
etf ~ Muzaffer H. doktorun aklından şüphe 

1l'•lli söylemekte, bir başka doktor buna 
cevap vermektedir 

~tlı.,. Osınan bey tarafından 
~~b r hakkında yazılan yazı 
dt "1 Ulda olduğu gibi İzmirde 
dtdik eıele çıkardı. Orada da bir 
'l~}'b'odudur gidiyor, Lehinde ve 

ınde ~ ı· y ıoy 1yen söyliyene. 
ti-.! 'Palan ne . t .. d 
~•ek şrıya ı goz en ge· 
~11.. • en baıta (Feride Mu· 
~ •ı ..... , • 
'le 1nızaıın1 taııyan bir ma· 

t.!11~:arnruz. Bu yazıda Feride 
~e .: ~anım Mazhar Osman 'J) ~ Ylı ağır kelimelerle ce· 
~ etaaekte. hatta doktarun 

'eJtt-d. l>ile f6pbe ettiğini söy· 
~ ır. 
~y le böylece yatışmıştır, 

llı.. Bu sefer ortada Nev-

zat B. isimli bir bqka doktoru 
görüyoruz. Nevzat bey Feride 
Muzaffer hanımın fikrinde değil
dir. Bilakis o Mazhar Osman be
yi müdafaa etmekte, Feri de Mu
zaffer hanıma cevap vermektedir. 

Doktorun yazısını kısmen na
kledelim: 

" Feri de Muzaffer imzalile 
bir makale intişar etti. Okuduk 
ve güldük. Bir emrazı uabiye 
mütahassısı ııfatile o ilmi mev
zuun münakaşasına girİfecek 
değilim. Yalnız Feride Muzaffer 
Hanımefendiye hatırlatmak isti
yorum ki : Mazhar Osman bu 
millete ilmi ile irfanı ile pek 
çok hizmet etmiı, memlekette 

Bir istifa ____ ..._ 

Hüsnü Han1it B. neden 
çekiJdi? 

Fen fakültesi reisi Hüsnü Ha
mit B. EylUlde hitam bulacak 
olan riyaset müddetinden evvel 
dün istifa etmiştir. Darülfünun 
emanetine verdiği istifanamede 

ahvali ııhhiyesini buna sebep 
g&termiftir. İstifaname Maarif 
veklletine g6nderilerek orada 

bir karar verilecektir. 

Nafia kongresi 
Londrada toplana
cak olan bu kon· 
greye mümessili~ 
miz bugün gidiyor 

· Londrada 26 mayısta topla· 
nacak olan beynelmilel umumi 
nafia kongresinde Tnrkiyeyi 
teımfl etmek ilzere Ankara 
su işleri m0dür6 Ratip bey ta· 
ıio edildjti yazılıuqbr. 

Mühendis Ratip Bty 

Dnn ankaradan ıehrimize 
gelen Ratip bey bugünkü eks
presle Londraya ~decektir. 

Kongrede ıu ışleri inşaatı 
İçin projeler, tespit ve tirketler 
teıisi, ve bunların hazırlanacak 
pllnları dahilinde Yapılması i· 
çin bir çok esaslar tespit edi· 
lecektır. Kongreye 6 gün de
vam edecek ve murahhaslar 8 
glln kadar da lngiltere dahilin
de tetkik ıeyahab yapacaklar · 
dır. 

Berberler arasında 
I Iaber aldığım11.a göre berberler 

esnafı Jle cemiyet idare heyeti arasında 
ihtilt.f çıkmiş ve G.H. fırkasına müra
caatla idre heyetlerini şikAyet etmişlerdir. 

emrazı asabiye ve akliye ile 
meıgul nekadar ıevat varsa 
hemen hepsine ya doğrudan 
doğruya veya bilvasıta hocalık 
etmit bir zattır. 

Yazdığı makalesinde İzmirden 
verilen bu ceYabı gönül biraz 
daha ciddi ve biraz daha akıl 
ve mantıkla kabili telif görmek 
isterdi. ilmi bir mevzua ., heze
yan" ve ıöyliyene apaçık deli 
lakabını vermekte pek '. c6mcrt 
davranan Feride hanımefendi 
yine Mazhar Osman beyin o ma· 
kalelindeki «Kadınlar akıl ye 
manbktan ziyade hisleri ile ha· 
reket ederler» vecizei ilmiyesine 
canlı bir misal olmaktan baıka 
bil'fey yapmıt olmaddar .. Ve bir 
noktası yeni bqtan sabit olan 
o meaelei ilmiyenin acaba diğer 
noktalan da birer hakikat değil 
midir? ilimle mOıtegil olmıyan
lara manbkın bu yeni dilini F e
ri de hanımefendi ihzar ettikleri 
için olsun yine şayanı tebriktirler. 

Cuma günierini nasıl geçirmelı: 5 

kalender, Emirg<in 
Kanlı kavak, Hisar 

Emirgan korusu, manzarasının güzel
liği ile şöhret kazanmı$tır 

BolaztPnüı güzel bir manzarası 

Bfiyilkdercden sonra amk boğazın 
bu sahilinde mesire yerleri aalmağa 

başlanuşur ve Kalender işte bunlarm en 
sonuncularından biridir. 

Kalenderin iı;kelesi Köprüden 8,40 
mil mesafede olan Yeniköydür. Cııma
lan burası kalabalık olur. \'apurlar atide
ki tarife mucibince h:ırclcet ederler : 
Köprıiden kalkış Y eniköyden ka!JrJŞ 

8 6,48 
9,S 6,53 

10,5 8,~2 

12 9,48 
14,5 ıı,50 
17,5 13,27 
18,5 15,25 
20,5 16,03 

18,17 
20,30 

Me~hur Kalender gazinosu ucuzdur. 
Kahve J O kuruştur. içkiler hususi, fakat 
mutedil bir tarifeye t!bidir. 

Emlrg6n 
Jstanbulun f ethlnden evve1 büyük 

bır selvi ormanı ormanı olan Emirgln 
çilek tarlaları ve Kanlıka\·ak namile 
maruf olan suyile tanınmışur. EmirgAn 

korusu cuma günleri oldukça kalabalık 
olcr. Vapur ücretleri bu iskeleye gidip 
gelme birinci mevki 86,5 ikinci me\·ki 
31,5 kuruştur. 

Kanlrkavak: Hacı Osman b&Jmllda 
ve kariyenin yanm saat kadar cenubu 
garbisindedir. Bu su beş santimetre 
kutrunda bir borudan akar. Otomobille 
gidilir. Bir otomobil Şişliden bura) a 
azimet a\•det 8 lira alır. Gazinosu 
yoktur. 

Rumelthfa•rı 
Vaktilc Bizans imperatorunnn hapisa

nesi olan ve lstanbul muhasarasında us-
sülhareke olarak kullanılan Rumelihisan 
da lstanbulun görülecek yerlerinden bi
ridir. Burasını cnma günleri bazı merak
lılar zivaret ederler. Küçük bir b:ıhşış 
mukabİlinde rehberiniz sizi gezdirerek 
tzahat verir. 

Hisarlardan aynlan bUyfik ye muntıı 
zam şosa Bebek koyunda biter. Köprü
den 27 dakika OZ!lklıkta olan Bebeğin 
eski ismi Şiledir. iskele manasınadır. Be· 
bcğe E.minöntinden tramvayla meki 12,25 
ikinci mevki 9,75 kuruştur. Bebeğin bi
rinci eğlence yerini meşhur bahçesi teş
kil eder. Burada meşrubat 25 kuruştan 
başlar. 

T ahtakaledeki yangın 10 
dükkanı kül etti 

Ateşin nasıl çıktığı henüz anlaşıla
madı, tahkik ediliyor 

Evelki gece saat yirmi döı:tc 
Tahtakalede bir yangın çıkbgı-

ve bir kaç dOkkinın yandı-
nı ld v 

v nı yazmıştık. Dün a ıgımız 
gı v 

fazla malümatı aşagıya yaııyo· 

ruz: 
yangın Tahtakalede kutucular 

da sepetçi Leonun 6 numaralı 
dükinından çıkmıştır. Gece do
Jqan bekçi dükkinı tamamen 
sarmlf olan alevleri g<Srilnce 
b men Tabtakale merkezine 
k:şmuş, etfaiye haberdar edil-

miştir. 
Verilen malumat Qzerine etfa· 

iyenin İstanbul gurubu Mercan 
yokuıuodan Tahtakaleye. inmiş, 
etrafa sirayet eden atqı sön· 
dtırmeğe teşebbOs etmiştir. Ter
koı musluklarından ve denizden 
su alınmııtır. Biraz sonra Bey· 
oğlu etfaiye gurubu da yangın 
yerine yetiımif, her iki gurubun 
feykalide çalışması sayesinde 
sık ve tamamen tahtadan ya· 
pılmış dükkinlarla dolu olan 
Kutucular caddeıi ve civan ta· 
mamcn yanmaktan kurtulmuştur. 
Yangın çıkan sepetçi Leonun 

dükkimndan maada sepetçi Sa· 
lihin, kutucu İsmailin, Mehmedin 
kahveci Mehmcdin dükkAnlan 

Yangın ytrinden bir manzara 

tamamen, teıgibçı Muharrem, 

Hilmi, Kadri ve kutucu Mevlüt, 

efendilerin dükkinları kısmen 
yanmışbr. 

Yangının sebebi henüz anla· 

tılamamıştır. Rastgele ablan bir 

cıgaradan çıktığına ihtimal ve

rilmektedir. Üç gün evvel ken

disine ustası tarafından yol ve

rilen sepetçi Leonun çırağı Ha
san ve diğer iki kişi isticvap 

edilmi§lerdir. 
--e!"'W"'e~-

Tren çarptı 
Dün sabah Yeşilköyden gelmekte 

olan 6,10 Fülüryede tek beygirli bir 

arabaya çarpmıştır. Araba parçalanmış, 

arabacıya ve ata bir şey olmamıştır. /' 
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Adliye vekilinin muhasebei amali 
Ankara ceza mahkemesinde 

görülebilir m ? 
Haydar Rifat Beyin gönderdiği mektup 

Haydar Rifat beyin Ankara değildir. Ve bu belki biraz geri 
ceza mahkemesinde yapılmakta kalabilir. Mesele : Onun tara· 
olan muhakemesi esnasında Ad- fından aleyhime her tilrlil, usul, 
liye vekili Mahmut Esat Beyin kanun, emsal hilafı açbnlabil
vekilleri: miş olan bu davada benim ken-

- "Bizim burada mubasebei dimi müdafaa sadedinde kanun 
amalimize bakılamaz. Biz burada dairesinde cevelan edebileceğim 
mamun değil, müştekiyiz. Aley- ~abanın hududunu tayin etmektir. 
himizde ıahitler dinleniyor; da- işte beni bikimler bu mahke
irelerden vesikalar getirilmek mede bu davada muhakeme 
isteniyor, bu nasıl olur?,, demiş- edebilmek salihiyetini kendile
ler, Haydar Rifat Bey ise şa- rinde buldukça Mahmut Esat 
hit dinletmek ve saire deliller Bey bugün burada kanunen 
irat etmek istemişti. mahkOm olmak kor!tusundan 

Muhakemenin gazetelerde kıs· vareste kalarak, tarafımdan 
men eksik çıkan bu safhası onun hakkında söylenmif ve 
milnasebetile Haydar Rifat Bey, onun tarafından davasına esaı 
idarehanemize şu mektubu gön· ittihaz edilmiş olan husuaata 
dermiştir, diyor ki: . dair tahkikat ve tetkikat yapı· 
"-Onlar öyle derler,menedebilir lır, şahitler dinlenir hilkamet 

miyim? Fakat onlar öyle derken dairelerinde bulunup' tarafımdan 
uaulün 239 uncu maddesi aynen alınması kabil olmıyan vesikalar 
ıCSyle diyor: «Bir delilin veya is- getirtilip okunur, bütün bu 
pat olunacak vakıanın geç irat emekler müspet bir netice Ye

e~ilmeai ikamesi talebinin red- rince de o gene kanunen mab
dıne sebep olamaz.• Ceza kanu- küm olmaz. Fakat onun için 
nunun 481 inci maddesi aynen: şimdilik yalnız manen vahim 
"İsnat olunan fiil i&ayı memu- olmakla kalacak olan bu netice 
riyetine taallfik eylediği takdir- benim lehime hükümler tevlit 
~e . laakikat. maddenin ispatı eder... Ezcümle aleyhime açhr
ıddıası aym mahkemece kabul dığı davalar dfiter. İşte muba
ve tetkik olunur. Şu halde mil- kemenin girdiği ve Mahmut 
tecavW_n isnat eylediği fiil sabit Esat Beyin vekiJleri ağzile alenen 
olursa ıanat eden tabı• hakkında itiraza başladığı yol budur. Yol 
dava ve ceza salat olur.,, 485 inci anzalar arzetmekte ise de na· 
madde de kendisine i:ecavilz gihan tebellür ediveren vaziyete 
olunan ıahıa buna kendi haksız göre girilebilecek bir yol vardı. 
hareketile .sebebiyet vermİf ise Hem vaziyeti idame etırilk 
ceza şu kadara kadar azaltılır. istemek, hem de f Bizim muht· 
Ben m~t.ebaki tahitlerimin din- sebei amalimize bakmayın. Şa
lenmesım ve dairelerdeki vesi- bitler, deliller, bu ne demek? 
k~lann g~~~esini geç de de- İş ciddileşiyor, nazikleşiyor. ] 
ğil, daha ıkincı celsenin başında diye telaşa düşmek beyhudedir 
istedim: Mahmut Esat bey hak- Bunu teslim etmek için umum; 
kındak~ sözlerim vazifesinden olan bu hakkın menbaına doğru 
mlinbaıs hususata taferru eder; yürüyelim: Bir taraftan Mahm t 
0 -:zler vazifenin ç.ok bozuk Esat beyin müdahaleleri tesirle~ 
ve an unsuz bir surette icrasın- kanunsuz hareketleri .;anmasın' 
dan doğma bir feveraııdır. Bu b"l ' 
k b·1 · d t k d . . arzusu veç ı e muhakeme olun-

a ı ısna a a1111ın a kendısı · · · 
d" ird b k masın, yanı ıımdıye kadar hatı-
ıv~ ı e mu a eme olunur, rından geçirmek . t d'v. b" 

T qkilitı eaaai _ 61 sazı . . 1& eme ıgı ır 
h J.ik t . . ye • enmm hükmü tepeden a · ağı giymeğe 

8 ht~t mı, ıs:at ~ı olduğu, it maruz kalmasın, diğer taraftan 
~u 

11
.denchilmken en geçerek ben de müdafaamı kanun daire-

ıvanı ı e me raptedilmek · d b'I . 
til b't 1 snı e yapa ı eyım... O kendini sure e sa ı o ur. 

Şimdiki vaziyet Mahmut Esat kanunun emirlerine tebaan Di-
Beyi mahkum ettirmek deği!dir, vanı aliye teslim ettirmekten ko
onun kanunen bilküm giymesi cundukça, bu iki kaziyenin telifi 
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imkinı varsa ve pek merdut 
değilse şundan ibarettir: 

Bir kere sözlerimi hulisa ede
yim: 1- Mahmut Eaat B. adliyeyi 

21 MAYIS, 1880 tahrip ediyor, nur gibi kanunlan 
----··-----................ da tatbikat sahasmda berbat ve 

Tioıreti bahriye m~cliıl perişan bir hale koydu, mildaba-
r iyaaeti blrinol ticaret mah· lelerde bulunuyor, kanunsuz ha-
k emesi IZEsır:dan izzetlQ reketleri sürü silrüdür .. 2. Bir 
Yorglyadls Efendiye, birinci numaradaki fikirleri gereği veç-
t~oaret mahkemesi azıhOı hile ifade edebilmek için aeçti-
tıcareti bahraiye meclisi reisi ğim kelimeler, tabirler hakareti 
sabıkı fütüvetl&l Kostaki mutazammın im·ş .• 
Efendiye tevcih buyurul- Bir numara muhtevası memu-
muttur • riyete taalluk eder; bunlar isnat 

Galata bankerlerinden is
tikraz olunduOunu yazdttı
mız elli bin liranın muka
velesi c!ün ek,am Babıalide 
bıtvekll fehametltl devletlQ 
Sa~ Pat• Hazretleri ve 
Umul'u maliye nazırı atu
f eUG Edip Efendi Hazreti e
rile mwkrf zler t..-afuwJan 
lmu edllmlftir . 

mıdır, hakikat midir? Bu, malnız 
ilıbar ilzerine, hadisede yeglne 
doğru yol olan Mahmut Esat B. 
muhtelit encümence yapılacak 
tahkikat &zerine ya oradan hemen 
men'i muhakeme suretile, yahut 
DiYam Alide muhakemeten te
beyyibı eder. Muhtelit encümene 
delail gkteremeuem men'i mu
hake~ karan alır, kurtulur. 
Ancak encilmen g6sterecetim 
delillin mahiyet ve ıtımulllntl 

takdir hakkım haiz dejildir, bu 
takdirde de iti Divanı lliye teYcli 
eder. 

Mahmut Eaat B. fanı muhal 
orada beraet edebilae ancak o 
beraet kararile benim ilde· 
rimin iıİıat olduju anlqılır; fa· 
kat iftiradan ·hlll zerre yoktur. 
O, beraet illmım eline alır, ifte 
mO~dei umumisine bihakkın ancak 

o zaman gidebilir, aleyhime buıtın 
açbrdıjı davayı açbnr. Hacliae
de itte ancak o zaman malıke· 
meye doğru, dOrO.t, kanuni bir 
yoldan gelmit bwunuruz. iftira 
dayasana girmek için .az ahr, 
benim kendisinin auçauz oldu· 
ğunu bildiğim halde a6deriml 
ligarazin ve ızrar maüadile 
sarfettiğimi ispat eder ve buna 
da muvaffak olduğu zaman ki 
bana: - Ne diyonun? Denir. 
Fakat hep Mahmut Eaat beyin 
kocunmalan, Orkemeleri, titre• 
meleri ytlzthıden filbal iti ka· 
nun, usul, emaal ve ilim hari· 
cinde, buldupmuz gtbi, afa
ki bir halde m6talea mecburi
yeti kalır; bu tekli az daha 
sonra izah edeceğim. 

Maha'.ıut Eaat Beyin mevhum 
iftira haricinde, ıeref ve bayai· 
yetini mUbil gCSrerek 480-482 in· 
ci maddelerle takip ettiii kı
sımlardan 480 inci maddeye 
girecek olanlar . hakkında da, 
ben beraetimi iatibaal etmek 
için o kısam liderimin de ulıih 
olduğunu davaya bakan mahke
me huzurunda iapat etmeliyim. 
Ben aıbhati iıpat edince onun 
bu davası da dllfer ; fakat bu 
ıObut ayni zamanda onu da 
mabkam etmiye kifayet etmez, 
çilnkil o sper arkasındadır, ora
dan onun ale1hine lıllklm teret· 
.tnp ~ F..Uldan .... G• 

lur, faktt J,alıilm giımeı. Meb'· 
ustur, daha ziyadedir, Tekildir, 
kanun b6yle çıklDlfbr, yalıat 
vaziyete g&re b6yle tatbik olu
nacakbr. Eaumda noksan tutu
lan yolun neticesi budur. Bu 
tamam bir adalet olmamakla 
beraber, bayle olabilir, çllnktl 
hadisede mevzuabmız bu kada
ra kadar gidebilir • Hadiaeye 
göre mevzuabn mumun ve man
tuku bu olabilmekle beraber 
bunun neticesinde aakathklar 
çıkarak, meaele çatallatabilir • 
Bu tehlike kaı'flllDda menaab 
hadisede de esası adalete doiru 
tevcih ve takrip etmek zarureti 
derkirdır. Tehlike tudur: 

Ben ya bu yolda a6zlerimin 
sıhhatini ispat ve beraet ederim, 
yahut ispat edemiyerek htıkGm 
yerim. Fakat mqiyeti ezeliye 
Mahmut Eaat beyi erseç gide-

ceği divanı Aliye benim beraet 
veya mahkOmiyetimden. bir gGn 
sonra da sevkedebilir ve o orada 
ezkaza beraet edene benim bagOn 
min farz beraet etmif olmam 
veya o elyak olduğu mahk6mi
yeti yerse o zaman da benim 
bugiln mabk6m olmam Yicclanı 
ammeyi, memleketin adaleti na
mına incitir. Bu, içtinabı kabil 
olmıyan bir neticedir: Ayni me
sele aynı memleketin bir mah
kemesinde bir tOrlD clif'er bir 
mahkemesinde diğer tiri&, hal
lolunmak Ye batta bu ihtimal 
zatı adaletle istihza tqkil eder. 
Yani evvel ve ahir mahkemede 
tafsil ettiğim veçbile dava yaiıJ11 
açılmıfbr, filaaıl yanı., bir mec
radadar, Mahmut Eaat bey 61'· 
rendiği ve aairleri hakkında tat
bik ettiii usulleri kendi hakkm
da da timdiden tatbik emek 
mecburiyetindedir. O.. mahte-

rem Bqvekil IAyihalan Yerirken 
[tunlara bak, intikam al, kanun· 
ıuz, aaulsnz nuıl oluna olsun 
fUDUn tlst6ııe çök, dilini kes, 
kalemini kır.] manasını zihnin· 
den geçirmemittir, geçirmez 
geçiremez. Onun manası (oku 
ve icabını ifa et] ten ibarettir. 

Mahmut Esat B. kanuna tabi 
olmıyarak bu mecrada kalmak
ta taannilt ederse, benim de in· 
tibak nazariyesine tevfikan, 
Yaziyete göre muhik oldu
iuna tilphe bulunmıyan şimdiki 
yolda ilerlememden baıka yapı
lacak ne olur? İmdi noktai na· 
zar tudur: Onun bir numaraya 
mlteallik olan, mubaaebei ama· 
line bakılmamak beni sözlerimin 
aıbbatini ispattan alıkoymaz. 
Onun mubuebeyi amaline ba
kılmamak kendisi mabkOm e· 
dilmemek manuına maksur o
lur. Bu suretle 481 inci madde 
de ammeye verilmif olan haktan 
istifade ederim. Vaziyete göre 
bu mephuta bqka türlU ko
runma imklnı yoktur. 482 inci 
maddeye sokmak istedikleri kı· 
sım hakkında da ayni ıekil mev
cuttur. Buna milteferrik hakkı 
da 485 inci madde temin eder. 

Fil•aki bu maddeye göre 
gerek 480 inci, gerek 482inci 
maddelere giren cürilmlere milş
teki kendi haksız hareketile 
aebebiyet vermit ise ceza teret
tilp etmek lizım geldiği tıkta 
dahi ceza fU kadardan flllkadara 
kadar azalbhr ve bu haksız ha
reketi tahakkuk ettirilmek için 
ayni neticeler tereullm eder; 
ezc6mle bu husus hakkında da 
tahitler g&terilmek, deliller 
verilmek Yeya nerede ise gös
terip getirilmek -88- ve bu ba
hiate, hele eıahnmenin daha 
ilk celselerinde talepte hiç bir 
suretle geç kalınmak pibesi de 
ol11111arak 239, hareket edilmek 
tamamen kanunidir. 

Müdafaanın bu tarzlan, hadi
aede de vaziyette benim onun 
aleyhine yalnız mildafaada kal
makla iktifa etmem ııkkına 
makaurdur; halbuki ben de onun 
aleyhine davalar açmıı bulunu· 
1orum Ye bunlardan biri bpkı 
onun gibi, tahsi dava açan 
Mahmut Esat Beye karşı ben de 
mahkemenin bittiği bildirilin
ciye kadar karpbklı bir dava 
ile kendisinin mahkiimiyetini 
istediğim takdirde asıl ve kar
pbklı davalara birlikte hOmolun
mak uauliln 357inci maddesinde 
aarahaten yazılı~ar. 

Bu kabil pbsi davalarda da 
yukarki şekil aynen mevcuttur; 
dava pJet 480 nin çerçivesine 
girmekte ise memuriyeti vazife
sinden dolayı ispat hakkım 
mahfuz Ye ispabm halinde bera
etim muhakkak, fakat kendisinin 
bllküm giymekte masuniyeti li
mm gelerek bu da 357 sarahatini 
mDnafi bulunduğundan 357 yi 
imal için, ya kendisinin vekill !k 
11fabndan çekilmesi, yahut, yal
nız meb'ua kaldıjma göre ve 
mHUDiyetinin ref'i, ve vekil 
kaldıkça batta masuniyeti ref• 
olmasa dahi vazifesine milteallik 
mulıakemeye bizim mahkememiz 
bakamıyacağmdan karıılıklı da
vamın da onun davalarile bera
ber kendi mahkemesinde görü!
meli vtlcu ba derklrdır. 

Bqka ttirltı hareket caiz olsa 
iki mahkeme hüknmleri ara!ın 
ela •JDİ busuata birbirine muhalif 
blklmler auduru gibi memleketin 
aclliyem n•mına teblik.,li bir 
ftli7et tebaddGd ihtimali her 

Lokantacılar v~ V~ 
Bir akşam refikımisde _;,_. 

bir serlivba g&ztbDe P'~ 
" Lokantacılar V aktia 

haline ircaım istiyorlar,,. ~ 
Bu haberi okuyunca ~ 

dım. Bizim guetenia. ~ 
Hakkı Tank Bey celDiY9 
fahri reisi olmak itibarile ~ 
tacıların itine karıfır. zabit• ~ 
dim, onlar da bilmuJıabele. dlr 
zim işlere mi kanfayorld ~ 
dütündftm. Meğene ba ...... 
bizim V alut değilmit- Bit 
tacıya sordum: _. _... 

- Biz elimizin ~ 
sizin işlerinize 'ant= JI" 

Hindi atanda , 

Bom bay 19, (A.A.) - BorJJbd I_ 
kOmeti bu yakınlarda ShoJapor'd!..;t 
kargaşalıklar münasebedle bir cebD'"_... 
retmiştir. Bu tebliğde bir takılD ~:i 
rin bir araya bağlanarak diri dJtl rı. 
dıklanna diğer bir polisin gözler' tj 
du~unu, iki polisin de bir tu1'? iJ 
atıldıklanna dair çıkınlan şayıal, 
olmadığı byan edilmektedir. ~ 

Bombay 19, (A.A.) - 1~..ı-1 
gönüllü 21 Mayısta Dharasan•'' 
deposuna hir akın yapacaktır. 

Mı11r heyeti d6ndtl ı 
Kahire, l 9 ( A.A ) - Lon~f 

det eden Mısır murahhas beyed f 
reye gelmiş ve hararetli bir s~ 
şılanmıŞtır. ~ 

zaman için mevcut b~ 
lizım gelir ki merduttur. ~ 
hem biı.den dava ~ 
mahldimiyetimizi istemek. I 
de biz kanunun aarahatd.~ 
diği ıallhiyetlerle .ad~ 
kıymeti veya habaz ~ 
lerini iıpata kalkıs> ~~ 
celsenin baımda uaulnn 23' ~ 
maddesi yani aynen: •Bir · ':'.:ıtJ 
ve ya ispat olunacak ..,,, 
geç irat edilmesi ika~ ;JI 
binin reddine sebep ~ 
hükmüne tevfikan Eakif"",r: 
yirmi, Edimede iki, lzmird' l 
Adanada bir, lıtanb~cla JI... 
ıahidimiz falan ve filaıt ' 
lerde de defimizi mtısbit t', 
şu ve fU ve fU vesikaı.t ~ 
f8hitlerin istimaım, d ~ 
getirtilip uıuliln 242 inci ~ 
desi mucibince duruşma :J 
sında okutturulamaı ~ 
dey· p dururken, bir ~I 
f8bitleri dinlemeyiniz, .O.,_,t ~ 
)illerini getirtmeyiniz, bi~ / 
rada muhasebei am~ 
görülftyor demek, diter ~ 
da tarafımdan mlldafaa)'• ~ 
run olmıyarak ve kart:~ıbkh ~ 
•ıara dair bükmll dOpc-~. 
dilerinin davaıınm ~ 
iste enek birbirini tutmıyall_.., 
ketler olmaktan ileri ~ 

Mayıs 

1930 ~ ,,_ 
. , 

Ganqin Jofuıu: 4,38 - ,_, •. / 
Agm dofuıu : 2,11 - idi' ' 

Namaz nldtieft 
'/-

• .... Ôll• lkhlılı üeM' ..... 
ı.• 12,10 11,07 ıt.ı• 

Bu,cmkG ha# il 
' ''if ıtJill BugDn rDzılr lıar 

iyi olacaktır ,, 
Mes ul mlldllr : Rf:fi.Jı 



( "VAKiT ,, 1 N SEHiR HABERLERi l , 
Sir~eci ıo~unıuıarı 

~rkcnden kapatılmaları
na itiraz ediyorlar 

• Sirkeci ve civarındaki bazı 
:iU Yerlerin son saat tahdidi 

ınatnamesinde onda kapan
•.ı.n tesbit edilmiş ve bu gibi 
ftr~er saat onda kapanınışbr. Bu 
~Yet içkili lokanta sahiplerinin 
~lYetinj mucip olmuş, vilayete 
•&raeaat edilmiştir. 

Dnn bu mesele hakkıuda vali 
llı~a~ni Fazlı bey şunları söyle
ltlıttl?: 

h -~alimatnamede bazı yanlış· 
lclar olmut, bunu tashih ettik. 

~d~nıa erken kapatıldıklarından 
ayet eden irkili lokantalar on na , T 

de kapanacaklardır. içki sat-
lbı•an lokantalar hakkında tah-

:~. Yoktur. Kenar yerlerdeki iç
.. oilı lokantalar yine onda kapa
Ittealdardır.,. 
~ ~bn. bir lokantacı heyeti Fazlı 
d eyı Ziyaret etmiş, son karardan 
olayı teıekkür etmişlerdir. 

Sütçüler ve fenni 
ahırlar 

~lu-emanetinin sütle geçen has
çi'Je klara mani olmak üzere inek· 
i . re fenni ahır yaptırmaları 
Ç3Jı ve d.... -d bi . r ıgı mu det gecenlerde 
liniııe de bir müddet için tek

r~ temdit edilmişti. Fakat bu 
Jeni müddet t b · 
olduğu hald ~ ıtmek üzere 
nGz ·b" f 1· e ınekçiler de he-

• rı. ır aa ıyet yoktur 
·~~~~ . 

"""·inek • er . tara~an şehremaneti 
b saluplerıne ayn ayrı ih-
tı8rn~meler göndererek müdde-
ll bıtmek ibere olduğunu ve 

·~•rlar yapılmadığı takdirde tect edileceklerini bildirmiştir. 
oldu haıu11ta ne yapmak fikrinde 
le lcllll'ını anlamak üzere sütçü 

r cern· • d' d tahltUt. ıyetı nez ın e yaptığımız 
her . ta nazaran şehremaneti 

lhek · buJu çıyc ayn ayn tebligatta 
aoıın lll:Jıakta ve cemiyetin fikrini 
İlıtlka~ istememektedir . . Buna 
-6ata d. ce.mi~e~e . aza olan süt 
l)uj hadlerıde hıçbır müracaatta 

EIDanııılardır . 

Posta.da.: 
Bir memura daha ı,ten el 

çektirildi 
Galata postabanesine tevdi edilen ve 

içinde 4000 liralık tah vilAt bulunan mek
tubun mürsclünileyhinc gidince zarfın 
boş çıktığını ve bu hususta yapılan 
tahkikat neticesinde iki memura işten 

el çektirildiğini yazmışuk. Haber aldı· 
ğımıza nazaran bu tahkikat nihat 
safhaya girmiş ve dün müfettiş Fahri B. 
tar:tfından yeniden izzet efendi ismindeki 
memura işten el çektrilmiştir. 

Yeni pullar geldi 
Posta idaresinin lngiltereye Ismarla

dığı yeni pullardan 32 milyonu dün 
ıehrimize gelmiştir. Yakında Gazinin 
büstünü taşıyan 44 milyon pul daha 
gelecektir. 

Vi16yet meolisi 
Vil~yct idare heyeti dün sabah 

toplanmı~. iskan muamel:Uında vukubulan 
bazı itirazları teıkik etmiştir. 

Borsa.da.: 
Dün borsada İngiliz lirası I 033,35 te 

açılmıs, 1034,75 te kapanmıştır. 

Şehrimizde iflaslar . 
Hususi surette haber aldığım12:a göre 

son bir hafta içinde şehrimizde 5 mühim 
iflas vak'ası olmuştur. 

Likör fabrikası 
Bayramdan evvel ihalesi yapılan 

likör fabrikasının Şişlide Mecidiye köyünde 
inşasına başlanmıştır. Binanın inşası 
üç ayda bitecektir. 

Adliyede 

Mahmut .Saim 
Ve ırkedıtlırı hakkındaki id· 

dlınıme hezırlınıyor 
Neşriyat dolandmcıbğı noktasmdan 

Ista.nbul üçiincü ceza mahkemesinde 
mevkufen muhakeme edUen Galıtadı 
Arapyan hanında yazıhane sahibi Mah· 
mut Saim ve arkadaşı Sadi Raşlt efendi
lerle gayri mevkuf Nedime hanımın muha
kemeleri ıon safhasına gelmiştir. 

Tahkikat bJtmfş, müddei umumi 
-Ktmil B. evrakı mütaıeaya almıştır. Cu
martesi günü iddianame serdedllecektir. 

Cevap gelmedlOi l9in 
Babasını öldürmekten maznun Süley

manın muhakemesinde lstanbul ağır ce· 
za mahkemesi Şileden terhis edilip Mer· 
züon• gittiği anlaşılan şahit bir jındar· 
manın Amasya ağır ceze mahkemesince 
istinabe surf'tile ifadesinin abnaıasını 
kararlaştırmıştı. İstanbul ağır ceza mah· 

_kemesi, bu istinabeye cevap gelmediğin· 
den muhakemenin teahbura uğradığı 
kaydilc, teahhura sebebiyet v.erenlerin 
araştınlıp ihmalleri varsa haklarında 
kanumt takibat yapılması için al!kadar 
makama müracaat edilmek ilZere, müd
dei umumiliğe müzekkere göndermiştir. 

Delilik meıeleıl 
Hacı Ömer isminde birisini öldürmek· 

le maznun Karakaş . Hüseyin. lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde mahkOm olmuş, 
Temyiz, bu hükmü bir noktadan boz· 
muş. nakzen muhakeme esnasında maz· 
nun deli gibi hareket ettiğinden, mahke· 
me Tıbbıadlide müşahede altını alınma· 
sını kararlaştırmıştı. 

Tıbbıadli müessesinde etrafına saldır· 
dığı için muhafazası mümkÜn olmıyan 
Karakaş Hüseyin, tımarhaneye gönde-

. rilmiş, tımarhanede Dr. Mazhar Osman 
Beyle diğer bazı doktorlar •Bu deli de· 
ğildir, deli gibi hareket ediyor, temaruz 
ediyor,, diye rapor vermişler, ili mües
sese arasında ihtilU çıktığl mevzuubahis 
olmuş, birinin: "Delidir,, dediği adam 
için diğerinin: •oeğ'!Jdir,, dediti ortayı 

· rıatılmıştı. Dlğc• maftan Tıbbıadli mü
dürlüğü. U&~_yinln Tıbbıadlide tchuvür 
asarı gösrerdiğinden kat't şekiJde müşa
hede altına alınmıyarık tedavi edilmek 
üzere tımarhaneye gönderildiğini hak
kınd~ Tıbbıadlice "Delidir~ değildir,. di· 
ye bır rapor verilmediğini söylemişti. . 

Bu sabah ağır cezada ınuhakeme ce· 
reyan edecek, vaziyst tetkik olrnacaktır. 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

1 f- ILllll ~ 2 -,!iiı--,----- ili 
3 -,--lilifiiJ- filJl'iJ - - -
4 --iiı----,-liJ--

~ ~: :'~I ' ı ili r. 
1 ı •!,_ fiil._I ___ ,_ r1111_1 • 

Sebze halindeki vak'a 
lstanbul ağır ceza n:ıabkemesinde bu· 

gün yeni bir katil davasının rüyetine 
başlanacaktır. · 

Bir ıııüddet evvel Unlı:a.paninda seb
ze halinde Rıza ve Se!Anıi isimlerinde 
iki Arnavut satıcı vuruJın~. b1;1n1a(1 vur
durmakla maznun olarak sebze mütaahi· 
eli Raifle vurmaktan maznun olarak adam· 
lanndan Sabri yikala.nmışlv, gene vur-

makla maznun Fettahlı Hasan kaçmışlardı. 
Kaçanlar, yakalanamadıkJanndan dava· 
dan tefrik edilmişlerdir. 

ın 
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Devlet Demiryolları ilanları 
Hayda..Paıa mağazamızda mevcut 59 adet damacana ile (30) 

adet muhtelif abajur ve (43) adet dumanhk ve şimdiye kadar 
satııa çıkarıldığı hilde muhtelif sebepler alhnda sat.ılamıyan eşya 
ve malzemenin 24·5-30 cumartesi günil saat on dörtte aleni mil· 
zayede ile sablacağı ilin olunur. 

·Bursa umumi 
dü.rlüğünden: 

hapihane •• mu-

Hapiıanenin 116/1930 tarihinden 31/5/931 tarihine kadar Ekmek 
ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 
müddeti 25/5/1930 tarihine kadar 20 gündür. Günde hami 600 

kilo va safi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi Ekmek ver
meğe talip olanlann münakasa şartlannı öğrenmek üzere Hapishane 
müdOrJijğtlne ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin ihale günü 
olan 25 Mayıs 1930 Pazartesi saat 15 te Adliye dairesinde teıekkül 
edecek komisyona müracaatları ilin olunur. 

Şehremaneti İlanları 
Şehremaneti Beyoğlu dairesinden: Daire tahsildarlarına mah

sus 13 numaralı resmi mühür zayi olduğundan hükmü kalma

dığı ilin olunur. 
Adalar _d_a-ir_e_s..;..in_d_e_n_: -Burgaz adasındaki deniz banyo man~lli 

pazarlıkla icara verileceğinden talip olanların 12 liaziran 930 
perıenbe günü saat 15 te daire encümenine müracaatları ilin 

olunur. 
Şehremanetinde: Karaköy köprüslinUn Üskildar iskelesinde 

64, 22 numaralı dOkkin pazarlıkla kiraya vmlecektir. Taliplerin 

24 mayıs 930 cumartesi gli.nü saat on beşe kadar levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Şehremanetinden: Sebze halind~ 1, 1 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 124 
numaralı barakalarla Galatada eskı borsa hanında 13 ve k~prü 
Halt ciheti Galata tarafında 63, 1 numarala odalar pazarlıkla 

k. ç verilecektir. Taliplerin 24 mayıs 930 cumartesi günü saat 
ıraya d 

1 
v .. 1 1 . 

on bqe kadar levazım mü ü ügune ge me en. 

1 . KOçök habe~orl 
Muhtelit polis mevkilerın?e aoldı~ı 

iddia olun&n dayak vak alan hak-

kt d 'dd .. tli takibata başlanmışnr. Tah-n a şı .., . . .1 .• • 5-1 derhal müddeıumumı ıge kikat neoce 

... FRENGiGI 
ve belsoğukluğa yakalan

mamak için: 
PROTEJiN 

Pek la•en fenni ahırlann inşasını 
hi Yakin bir ati için beklemek Ç: ~ doğru bir tahmin değildir. 
•lııııl U emanetin istediği gibi 
hiçb ~ Yapmağa şimdiki halde 
••it ~ •litçünün mali vaziyeti mü-

t" eğildir. 
iti ıer abırlann derhal yapıl
ta '-1 hususunda şehremaneti ıs
le~ ~decek olursa inekçiler inek
bu ııı Batarak emri yerine getire
hı~tcklerdir ki bu da pek gü-

8 rı ıs' 1 !il ı 
io ı- ı.ı:~:liil lil

1
= lil lil :=Jlilıj 

ıı cı-ı-ii-. ---1-

Kade sebep. Rıza ile Seltminin Raifi 
bir kahvede döğmelcrJ, bundan hasıl 
olan iğbirar tesirile onun Sabri, · Fettah 
ve Hasanı teşviki olduğu anbşılmıştır. 

Muhakemeye öğlenden sonra başla
nacaktır. Bu dava, sebze hali muhitinde 
bilhassa zerzevata Arnavutlar arasında 
al!ka uyandırmıştır, Bu itibarla mahke· 
me sa1onunun çok ka.lıbaWı: 011.cağı tah
min ediliyor. 

bildirilecektir. .. .. . . . 

Posta ve telgraf mud~~ıyetı. umumı
yesine geçenlerde gonderıl~n p~l-
ektup makinesl idarece tetkık edıl· 

suz m .. 1 d 
. · ve şimdilik bazı muessese er e 

:~fıartılması muvafık görülmüştür. 

Kullanınız. Tesiri yüzde yüz· 
•ıııı-dür Her eczanede bulunur~• 

Bu akşam ıll 
1 

ç olacakbr. 
tl\ ~•anıafi cemiyet yann bir içti
Cf.' •ktederek hükumete müra-

tih 't etınek Uzere bir heyet in
de~f edecek ve Ankaraya gön-
~cektir. ' -;;:=-~~~~~~~~~::::es~ 

l\f 8 Qnbut altuzcı hukukundan 
ctr~;!•tn .. ~a tarafından Fatihte Zin 
~esıııd 0 n.?nde hoca Mehmet beyin 
~~- a e nıutekaJdini askeriyeden Ali 
~"ıs aleyhine ikame olunan boşanma 
1 trıın n:ı .. dd . 
~ 1 • u eıye tarafından gönderi· 

~e stıdanın • b. 
~hı:ıı 1 ır sureti ikametgahının 

~ rıı:ı:•sından dolayı tebliğ edileme
Utıııe Ue hey'eti ihtiyariyesiyle teb
~l]~ IJ:ıcn:ıur mübaşir tahşiyesinden an
\>etilerek '\re Utnen tebliğat icrasına karar 
~~ Ct _ Yevnıf tahkikat 10 Temmuz 
lİıııdaıı •t 14 olarak tayin kılınmış oldu
hıı' YC\1J:Df n:ıezkOrdı tdıkikat hakimi 
lthtt da fsbatı vücut etmesi lüzumu 
u~ o~t tllakamına kaim olmak üzere 

'tlntır. 27 5 - 69 

Bugünha bulmac:amız 
Soldan sağa ve yokardan aşağı: 

l - asıllar, kökler (4), borulu man· 
gal (4) 

2 - Düşmanlık (7) 
3 - Yemin (3), kabilenin küçüğü (3) 
4 - Ap (2), sünnet (5), mert (2) 
5 - Kaldırmak, hazfetmek (S'l 
6 - Meşhur bir cami (I 1' 
7 - Alaca (5) 

8 - Üç (2), gündüz (5), yama (2) 
9 - Motörlü araba (3), istkM.1 (3) 
ıo - Feyiz (7) 
I 1 - Eserler (4) , icar (4) 

Filistinde 
lngiliz siyaseti Yahudil ... r 

aleyhine mi d6ndü? 
Haber aldığımıza göre lngiliz müs

temlikat nezareti Filistin meselasini A
rapların arzusuna muvafık bir şekilde 

halletmiye karar vermiştir. 
Filistine musevi muhacereti menedil

miştir. Son günlerde 3300 museviye ve
rilen ruhsat geri alınmıştır. 

Beyo§lu adliye d•lreal 
Beyoğlu adliye dairesi Taksimde 

Sıraselvilerdeki yeni binas ma < Eski 
Apostolidis >lisesine tqınmıktadır. Nakil 
keyfiyeti 24-5-930 tarih.inde hitama 
erecektir. Altkadarlann badema oraya 
müracaat eylemelri müddei umumilikten 
bildiriliyor. 

Vişl kaplıcalan sularının 
kuvvei safiye.sinden mı· · 

... ada eğfenceicrinin her 
.\'.i nev'lnİ dahi cam.idirler. 
. Hasta bu neş'eU muhit· 

te bastabğını unutur 
ve şifa bulur. Tıfs.İl!t: 
Syndicat d'inditlttive: 
VICHY den alınabilir. 

i(n 

v ırtık paraların tebdili muamelesine 
· l dün de Ziraat bankasında devam 

dil . u·r· Dün en zivade bankalar ve e mış · .. 
müeesesatın elindeki paralar değiştrıl· 

ıniş'tir. 

Alakadar makamata Tünel cıvarın
daki iki büyü:c hanın bilvaris ve-

fat eden bir lngilize ait olduğu ve ay
lardın beri bunların kirasının öteki. beri
ki wafından tahsil edildiği ihbar olun-

muştur. 

Tacirler Urfa hududunda Süriye hü
kQmetinin müşkilat çıkardığından 

bahisle lkusat vek!letine müracaatta bu-
1unmuşlardır. 

Sehzadebaşı Unkapanı tramvay hat
tının yakında yapılması için ema

netçe teşebbüste bulunulmuştur. 

5on günlerde şehrimizden Amerika
yı (68300) lngiltercye (35 I 000) 

yunanist.ana (24900) kilo paçavra ihraç 
olunmuştur. 

0~hliy vektleti Aktör Muammer B. 
meselesile alakadar olarak Ömer 

beyin İstanbul seyahatı hal<kında kendi-
1 inden jz11' 9 t !miş ve Muammer beyin 

tekrar ifade~ .. ım alınmasını vilAyete bil- j 
dirmiştir. ., 

Sinemalar: 

Alkazar - Monte Kristo 

Asri - Aık yüzünden hırsız 
Beşiktaş HiJal - Vatan hissı 
Ekler - Son emri 
Elhamra - Kan dökmiyeceksin 

Etuval - Esrarengiz suvari 

Majik - Müthiş Aldini 

Melek - Brodvey kuklası. 
Opera - Paris luzlan 

l 

Şık - Memnu saadet 

' Alemdar- KralDuglas ölüm ı:erisi 1 

Süreyya "Kadıköy .. - Seher vakti / 
1 

Bar ve Müzikholler t , 

Garden - Nandi Balet , Be1'efi, 'ı 

1 

Vantura 
1 

Türkuvaz - Arizona haleti Tize, l I 
: 1 ve Lidina T arsov j 

i l 

VAKiT 
Tabı işlerinizi yapar. 



HAŞARATI ÖLDÜRENLER ARASINDA 

Flida ve pompasıdaima birinciliği kazanmıştır 
FLİDA daha müessir daha mükemmel ve yarı yanya ucuzdur. Bütün devair ve milessesat FLİDA istimal eder. HASAN ecza deposunda. , , ' 

-----------------------------------~-------------------------------------· Emvali 

Satılık 
m iidiirlüğünden: 

ve fırın hissesi r 

n1etruke 

hane 
Yeşilköyde Köyiçi mahallesinde Rum kilisesi sokağında 16 ve 18-

numaralarla murakkam birinci katı fırın ikinci kah bir sofa üzerinde 
üç oda bir mutfak bir hali ve bir miktar bahçeyi havi hanenin 
dört hisse itibarile hazineye ait b"r hissesinin bedeli dört taksitte 
ödenmek üzere bedeli mubammeni olan 750 lira bedelle talibi uh
desindedir. 26- 5 - 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te 
pazarlık suretile icrai müzayedesi mukarrer bulunduğundan taliple
rin yüzde 7,50 hesabile teminat makbuzlarile İstanbul milli eoılik 
müdiriyeti satış komisyonuna müracaat eylemeleri. _ _ __ 

TÜNEL ŞİRKETİNDEN - Üzerleri eski Arap huruffab, ile 

yazılmış Tilnele ait Tünel fişleri, karton biletler, ve abonman 

karnelerinin 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren muteber olmıya
cakları Ahaliye ilan olunur. 

Ellerinde bu kabil fişler, karton biletler, ve ya abonman kar

neleri bulunup ta bunları 31 Mayıs 1930 tarihine kadar istimal 
edemiyecek olanların, yeni fişler ve abonman lıameleri mukabilinde 
bunları tebdil etmek üzere mezkur tarihe kadar Tünel Gişelerine 
müracaat etmeleri ıc~p eder. Bu müddetin mürurundan sonra 
mezkiir fiıler, biletler ve abonman karneleri muteber olmayacak 
ve kabul edilmiyeceklerdir. 

Maarif Vekaletinden: 
Balıkesirde İnfa edilecek Necati B. 

8 mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay 
usulile münakasaya konmuştur. 

Muallim mektebi inşaab 
müddetle ve kapalı zarf 

Talip olanlar plan, şartnamei fennilcr münakasa şartname ve 
mukavele suretlerini almak üzere bu gibi büyük inşaat yapmıı 
olduklannı müş1r ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Maarif ve
kileti inşaat dairesine müracaat edebilirler. 

İhale Maarif vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edile -
ceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tevfikan 
tanzim edilecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 8 haziran 
1930 pazar günü saat 15 te mezkur komisyona tevdi etmeleri 
ılan olunur. 

Satılık 2 apartıman 
lstanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Ilatemi Leyin istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde 
idaremiz uh<lesiu<le vefaen mefruğ bulunan· Beyoğlu 
Kanıerhatun mahallesinde Kalyoncu kulhığu caddesinde 
19 6, 198 numaralı biı·i 9 odalı, diğeri 8 odalı diğer 
aksamı birbirinin aynı, 3 sofa, 3 nıutfak. 3 hela, 1 ça
maşırlık, l kuyu, 2 daraçalı ve ter dükkanı müştemil 
2 apartıman satılıktır. 

Mezkur apartımanlar birlıiriue bitişik olup biri 120,
dığeri 127 zira üzerine inşa edilmiştir. Taksimatları aynı 
olup üç basanrnkla çıkılan demir kanatlı kapıdan nıe~ 
uıer döşeli taşhklara geçiliı· 2 oda, ı mutfak, 1 hela ve 
bodrumlara inilince 1 çanıa~ırlık, 1 kuyu, ikinci katlarda 
1 sofa, 3 oda, 1 hela, 1 mutfak, üçiineü katlarında ge
ne 1 sofa, 3 oda, ı hala, ı mutfak, dördüncü katlarda da 
1 sofa, 1 oda ile cephe ve arka taraflarda ~inko döşeli 
etrafı duvar!ı daracalar vardır. Binaların cephelerinde 
kepenksiz iki <le dükkan vardır. Arkalarında 15er arşın 
arahk mevcuttur. Kıynıeti muhaıumenesi L0,485 liradır. 
Ayda 85 lira icar getirmektedir. 

Birinci ihalesi 55JO lira bedelle icra edilmiş ve kat'i 
ihalesi de 19-5-930 tarihine L>ırakı1mıştı. O gün yapılan 
mi'ızayedede 7000 liraya katlar çıknıış ise de nıezkttl" 
miktar haddi hlyıkınd<l ~öriilemiyerek ınüzayede 19-6-
930 perşembe gününe kadar temdit edilmiştir. Talip 
olanlar kıymeti muhammenesi olan 10485 liranın yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini hamilen hcrgün Adliye bi
uas1 dahilinde İstanbul Enn·ali Eytam idaresine müracaat 
etsinler. ~füzayede saat 15 te lJaşlar 16,30 de biter. 

ilan arı [ icra Mahkeme ve 
~U•rhri~h~~~~~~M~ -,•d•a•n•b•ul-.~~·d·~-~·-·~·,•a•d•a·~·e•s·~·d•ll·~-·G•a•y•r•ı-m-e•n•k•u•l-m_a.lt•a•r·~~~~ 

deive: Üsküdarda Karacaahmet BakkaJ Hafız Mustafa Efendinin Luiza lla- artırma ilAnı dan 
sokağında 50 No. hanede mukime Na- nımdan borç aldığı bin iki yüz liraya /stanbul 4 cü icra memurlrılrPf.1er.e~ dide hanımın kocası Üsküdarda Aşçıba- birinci derece birinci sıra numarasile Açık artırma ile paraya. çe\l\"ltııııt· 
şı mahallesinde Bakkal sokağında 48 ipotek irae eylediği Gülcami mahallesi· gavrı menkulün ne olduğu: Bır bap ef~ 
No. hanede sakin sabık polis memurlann- nln cedit Hisardibi sokağında atik l\o. Gam menkulün bulunduğu ırı ~,. 
dan Remezan Hilmi efendi aleyhine ika- 9 cedit 14 numaralı bir bap hane ile mahall~si, sokaırı. numarası: Beyoğl: 1~. 
me eylediği hanei zevciyete avdetle ev- gene 300 liraya ayni şerait dahilinde ayni merhatun i\1. Kızılcık s. 2 M. C. 
liıı·ıı-ın· ubdesı"ne te"dı· eyledı"lf-ı· kocalık mevkide atik 17 cedit 15 numarali 6 • 6 dir olpnan kıymet: 2896 L. .. sJ'c 
vazifelerini ifa etmesi hususundaki ihtar elyevm maa bahçe hane borcun "eril- Artırmanın yapılacagı, yer, guo el 
talebi davasının cari muhakemesinde memesinden dolayı 30 gün müddetle İstanbul 4 cü icra dairesi 14-6-930 
müddeialeyhin ikametgilıına gönderilen ihalei evvliye müzayedesine vazolunark manesi S. 14 ila 16 ya kadar. rıı:' 

hane maa bahçe bin lirada maa arsa 1 1 b k ı·· 3ftl ihtarnamenin mumaileyhin beş sene mu- - ş u gayrı men u un .. b.1~ 
kulübe yüz lirada talibi uhdesinde olup O ·h· d ıtı " kaddem ikametgAhını terkettiği ve halen şartnAmesi 4-6-93 tarı ın en dıiıt' 
bu kere yüzde b"~ zammile ve on beş 9 6 N ·ı 1 b ı 4 ·· · a meçhul bulunduğu bill tebliğ iade edil- "" 29· o. ı e stan u cu ıcr ~ 
gün müddetl ihalei kut'iye müzayedesine · d h k sırı r· mest hasebile müddei~•e Nadide hanımın sinm muayyen numarasın a er e ,_ ıır 

il 1 1 ı d" vazolunmuştur. bilmesi için açıktır. ilanda yazılı oııı~.·~ 
keyfiyetin gazete . e i dnını ta ep eye ı- Atik 9 ceedit 14 numaralı hanenin ıl" 
~· d ··dd · 1 h R Hlmi nan fazla malOmat alm. ak isteyenler • .ıı 
t>ın en mu eıa ey emezan 1 hududu sahibi senet Mustafa efendi bah- arısı'• 

di le d 139 • şartnameye ve 929-6 dosya nu1Jl · 
efen "nin anunu me eninin - ncı çesi bakkal Hamdi efendi lbra-

b b zarfı d · memurh·etimize müracaat etmelidir· J 
maddesi muci ince ir ay n a evıne hı·m efendi hanelerı· ve hisardibı' cadde- · )(ti' 

2 - Arttırmaya iştirak için yıı 1 avdetle kocalık vazifelerini ifa etmesi sile mahdut 7 I arşın küsur ıantim ter- yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk ft 
lüzumuna karar verilmiş olduğundan biinde araziden on arşın terbünde a,_·dın- ·· il k · nat goster ece ·ur.. dw 
keyfiyet , gazete ile ilm olunur. , lık mahalli mütebakisi bodrumdan maa- 3 - Haklan tapu slcitlile ·ı 

lstanbul 4 üncü icra memurluffundan: ~~r, ü;hş~;ç:~s~::ıı )~:~~nesıiuv~~~~lık~~: ~~~=~~~~~po~:k~:~c:~~~rlasa~i~~ 
Galatada Madır hanında ikinci katta 8 nada bir bodurum bir taşlık bir kısmı bu haklarını ve hususile faiz ve !'~ 
numaralı yaZJhanede mukim iken el- yüklü dolaplı ve bir kısmı cumba şaniş· dair olan iddalarını işbu ilAn carılt'ııs~ 
yövm ikametg!hı meçhul Petraki hyadi 1i bei oda zemini kırmızı çini döşeli itibaren yirmi gün içinde evrakı ı1I ıt 

Efendiye gömülü küpleri ve emme basma frenk telerile birlikte memuriyetimize b~ ı( 
Yusuf Ruhsar beyden borç aldığınız tulumbalı aydınlık mahallini muhtevi mut- meleri icap eder aksi halde haktarı el 

lki bin liraya karşı vefacn firağ' olunan bak ve bir aralık zemini çinko tarasarı sicillile sabit olıruyanlar sauş bed 
Tarabyada Murad Hamis mahallesinde muhtevi iki bin iki yüz e!li lira otuz sekiz paylaşmasında hariç kalırlar. rtl 
Ayakiryaki ayazma. caddesi. ve Osman kuruş kıymeti muha.mmineli hanenin tamamı 4 - Gösterilen günde arttı~ 
bey ve mecidiye ve Nikoli sokaklarında ve gene ayni mahallde atık 17 cedit ı 5 iştirak edenler arttırma şartn8 ~ 
kAin 19 kıt'a harap bağ Ye bahçenin be- numaralı gayri menkulün hududu Zehra okumuş ve lüzumlu malôma? -(! 

H ·ı Malı ıı- bunları tamamen kabul etmıŞ 1 her dönümüne beşer lira kıymet takdir anım menzı arsası mut a6anın '"' 
menzil arsası ve bazen belediye müfet- itibar olunurlar. Üstünde hıraktlsft ·.~ 

edilmiş, ve alacaklı tarafından paraya k ı ·· b d li · d ertlııı"ı11 
1 tişlerinden Nazmi Efendi menzil bahçesi men ·u un e e zamanın a " ır 

Çevrilmesi talep edilmekte bulunmuş o · '--1 ·k· · b' r~' 
ve sahibi senet Hafız Mustafa Efendi gayri menllu ı ·ıncı ır arttı 

dn5'undan yeni icra ve iflAs kanununun 1 b d l" r kı hruın ·Al 
"ti menzili diğer tarafları tarik He mahdut satı ır ve e e ı ıar ve ma yı·, 

104 üncü maddesi mucibince borçlunun altı yüz seksen üç lira elli beş kuruş yüzde beş faiz ve diğer urarlar ~i 
ikametgAhının meçhnliyetlne binaen fü.. hükme hacet kalmaksızın meıııufl·Jı 
nen teblig olunur. 68 _ 275 kıymeti muhammeneli 123,50 arşın il 1 B urıı ...lil 

terbiinde araziden 45 arşın küsur santim mizce alıcıdan tahs· o unur. eş ıı f""' 
ı · · · d fıkradaki şart tahhakkuk etmek ~~,· .. ,ı 
ıstanbul üçüncü icra dairtsın en: bina mütebakisl yan tarafta dıvarla mahfuz eıı>v 

üç defa bağrıldıktan sonra gayri Ol c,lı Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar bahçede bi'7 erik bir badem ağacı vardır. 1 r ~ 
d 01 bi en çok arttıranın üstünde bırakı 1 • .Jır 

verilmiş Amerikan mamuUtm an smo n Binada zemini çimento musakkaf yan ,ı:r 
tahakkuk etmezse arttırma geri b•'. •'" markalı kapalı binek ve 5 kişilik müstamel tarafı camekanlı t~~lık üzerinde yüklü ınil' 

-v alıcı taahhütlerinden k"Ufrulur ve te 
teferrüau tam , bir otomobil 26 mayıs dolaplı bir oda ve bir bala bahçe pen-
pazartesi günü saat 11 de teşhir ve 14 cere mahalleri bulunan bodrumda bir kalkar. ...,, ~~ 

5 - Artırmanın birlncl ver. Jı~ 
de arttırma usup"le r .. rşiyi kebirde Sandal mutfak mahalli mevcuttur. Deruninde k 1 aIJ01' t" ...- olmasına ve gayri men u e ta fi 
bedestanında satılacağından talip olanların Behçet efendi sakindir. lştirasına talip kanuni hakka ve satışın tarzıııll ~ 

müracaatları ilAn olunur. olanlar ve daha ziyade malOmat almak diğer şartlar. Artırma 2 incidir gıf'IJ ,,. 
isteyenler kıymeti muhamminelerinin °!o ların alacağına müraccab alaca.khl.ı' ~ 

memuruna 

(77-275) 

Beşiktaş icra dairesinde,,: 
Borçtan Mahcuz satılması mukarrer 

ayna, konsol, kumaş ve saire 28 mayıs 
930 çnrşamba günü Yeni.köy çarşısında 

satılacaktır. lsteyenler mahallinde memu
runa müracaatlan ilan olunur. 

Genç mekteplilere 
İmtihanlar yaklaşıyor .. F ran

sızcanın ruhu olan gayri kı
yasi fiilleri öğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 
imtihanınızı kolaylıkla vermiş 
olursunuz. Satış yeri: Ankara 
caddesi Muallimler kitapanesi 
Fiatı 50 posta parasile 65 
kurut. 

Jstanbul altıncı Noter dairesine 
lstanbulda yağ iskelesinde k:ıntar 

ocağı sokağında J 7 numaralı mağazada 
yağ, sabun ve sair her nevi ticart mua
melat ve lcomisvonculuk ile iştigal et
mek üzre ( Ah~et Şükrü zadeler Ab
dülvahit ve Ali Rıza kardeşler) ünvanlı 
Şirketi 15 Mayıs 930 tarihinden iti
baren fesh ve muamellltını tesviye etmiş 
bulunduğumuz cihetle keytiyetin ve mez
ktır mağazada badema Abdülvahit bey 
şahsen ayni umur ile ( ve Ahmet Şükrü 
zade Abdülvahit ) firması altında mün
feriden çalışacağı cihetle bu noktanın 
dahi a!Akadarlarca malOm olmasını te
minen Vakıt ve Akşam gazetelerile ilı\n 
ettirilmesini talep ederiz. 19 l\Iayız l 930 

Ahmet Şükrü zade Abdülvahit 
ve Ali Rıza 

lllnnamelerden bu nüsha Talep 
dairesinde neşredilmek üzere Vakıt 

gazetesine gönderildi. 20 Mayıs 1930 
İstanbul Altıncı Noter 

Oalip Bingöl 

IO nu nisbetinde pey akçelerini ve 929- darıni geçmek şartile en çok ,rtıı''...,: 
2694 numarasile lstanbul 4 üncü İcra • 'P'. üzerinde kalacaknr . .Birinci arnrın ~ 
memurluğuna müracaat etmeleri ve liradadır. Vergi, Belediye rusuıJJ0 
7 -6-30 tarihinde saat 14 ten 16 ya ka- . j, 

icare müşteriye aıttir. . 
11 

ı• 
dar ihalei katiyesi yapılacağı ilan olunur. Yazılan hane yukarıda gösterUe tft(. 

( 275-79 ) 6-9.30 tarihinde lst 4 üncü icra ıııe fill 
Eeyoelu. ikittci icra dairesinden: 
Bir deyni mahkılmbihin temini istifası 

zımnında mahcuz ve füruhtu mukarrer 
503 kapalı bir adet fiat otomobili 25 
mayts 930 tarihine müsadif cumartesi 
,;ünü saat 13 te Sandal bedestanında 

füruht edileceği ilan olunur. (275-83) 

lujtu odasında işbu ilAn ve göSte,e'f 
arttıı ma şartnamesi dairesinda satıl 
ili\n olunur. 275-80 

VAKiT a 
Abone olW\~ 

lstanbul Emvali Eytafll 
idaresinden : 16" 

Tahir Pfendi zevcesi Hulıi)·e hnrnnun istikraz e1 e~ 
diği mebaliğ nnıkabilindc idaremiz uhdesinde -ve~t' 
rnefruğ bulunan Kartalda Kasaba n1ahallesinde S3 ıı, 
bahçe sokağında, ist<lsyorı karşısındaki hükumet kO~ de 
bahçesine bitişik 220-16 numarah 2258 zira dah~hf1~9ı 
9 arşm kutrunda duvarlı bir bostan kuyusu ile bır i~; 
melin ve 30J arşın terl>iiııdP natemam kargir ha06111,cı 
şaatı bulunan muhterık köşk.. arsası satılıktır. K•Y 
muhammenesi 1580 lirfülır. ,. ib~' 

lliriHci ihalesi 550 lira b(~delle icra edilmiş, kat 1 ıii' 
lesi" de 3-5-930 tarihine bırakılmıştı. Ogün yapılan ~i~' 
zayedede fazlasına talip znhur etmemiş ve mezk~r ~ede 
tarda haddi tayıkuıda ~örülmemiş olduğundan ~ıt~Z3~9ı; 
4-6-930 carsamha !?Ününe kadar temdit edilnııştır:1 ."de d • u d bılv 
lasına taJ;p ohuılar o güne kadar Adliye binası a .

0
Jef· 

Istanbul Emvali Eytam idaı·esine müracaaı eısı 
Müzayede saat 15 le IJaşlar 16,30 da biter. 
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Emniyet sandıı1ı em- Satılık köşk enkazı 
}ak müzayedesi Emniyet sandı!)ı müdürlü!)ünden: 

, k •} A Zekiye Hanımm Emniyet aandıtından iıttkraz eylodiji mebllt mukabWnde Saadık umma merlnın 
Kat arar 1 anı bulunan Beylerbeyinde KtıplGce mahalleıinde Şem1lbey ve çamlıca aokajında atik 44, 48, 44, 46, 

-.:::- lb. llD. 53, 44, 44, 48, 44, 48 ve cedit 30-1, 122, 122 ve 97 numaralı, bir kab klrp ve ~ katı ahıap 
ıı.ıı... Merhanatm cim ve nn'I De Borçlunun fımi olmak llzere dl!rt katta kırk ıekiz oda, 11ç aof a, bir mutfak ve bir hamama mlftemD klfkOn enkazı 

L kı1111etı Lira mevki Ye mOftemilltı ( on bq ) rtın mOddetle .. blığa çıkanlmıt ve 7 Haziran 930 tarihine mDNdlf cıumarte.i ,Oatl ıaat 
4'7 1644 2138 EJlpmltuda CamilkeWr mahal- on altıda kıymetini bulduğu halde kat'ı ibaleainin icruı mukarrer bulunmut oldwjuadan talip olan-

1015 5186 %185 

996 2232 

j' 

105 1080 2266 

•tos 4920 23so 

.. 700 236"7 

600 2480 

2r7 1000 2482 

?55 ~30 2602 

Je.mde eski Tlrbe arkuı ve yeni lamı meık6r gllnde 1aat on altıya kadar Sandık idaresine mOracaat eylemeleri llAn olunur. 
Bahariye 80kajmda eaki 5 mOkerrer 
ye yeni 1 O namarib ytlz kırk arpn 
ana berinde zemin ve çab katile 
ahpp tlç katta ikiai ufak ve biri 
pab odUI ve beti yOk ve dolaplı 
olmak tlzere sekiz oda biri ufak 
olmak tlzere Uç ıofa bir mutfak bir 
talmnba iki kiimOrlDk ve yOz alhnlf 
bet arpıı bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Safinaz, Şaziye, Şahnr, Safire Ha

mmlarla lımail Kemalettin B. 
Osktldarda Rum Mebmetpap ma
hallesinde Klllhan ıokağında eski 
2o ve yeni 26, 28- 1 numaralı JDZ 
yetmİf artın arsa Ozerinde nimkisrfr 
iki katla bir çab katından ibaret 
biri çab odası olmak Ozre alb oda 
bir taşlık bir mutfak bir balkon bir 
kuyu ve bin bet yOz doksan alb 
&l'flD bahçeyi havi mlifrez yeni bir 
hanenin tamamı. Dilbeste H. 
Balatta Hocaali mahallesinde Bak-
kal ıokağında eski 21 ve yeni 25 
numaralı doksan arşın arsa lizerinde 
klgir Oç katta dört oda iki sofa 
bir toprak ev altı bir kuyu bir ocak 
yOk ve dolap ve elektrik tertibatmı 
ve otuz arşın bahçeyi havi dahili 
ahşap bir hanenin tamamL Feride H. 
Ramide Botnak mahallesinde 
Hakkı B. caddesinde eski 9 mü-
kerrer ve yeni 61-61-1 numaralı 
doksan Uç arşın arsa ilzerinde 
ahşap iki katta üç oda bir sofa 
b& taflik ,,. albada .eda olarak 
kullanılmakta olan bir dOkkAnı •e 
yirmi arıın ana Dzerinde abıap 
bir mutfak ve yüz seksen 'fedi 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hıfzı 8, 
Küçük Mustafapaşada Mollahiisrev 
mahallesinde eski küçük Muıtafa-
paşa ve yeni Ali Ef. sokağında 

eaki 35 mllkerrer 35 mDkerrer ve 
yeni 3,5 kalp numaralı yOz otuııı 
arpn ana Ozerinde klrgir Oç kat· 
ta sekiz oda iki ıofa bır mutfak 
bir tatlık bir k6m0rl0k ikifer oda
lannda ytık ve dolap ve yQz yirmi 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. (Birinci katm odalannın 
zeminleri çinidir.] Rıdvan B. 
Kesmekayada Hamami Muhittin 
mahallesinde Keımekaya ıokağıda 
uki 24 mflkerrer ve yeni 40 numa
nh yetmiı bir arşın ana Ozerinde 
ahşap bir katta Oç oda 1 ıofa ve 
yirmi Bl'flD ana üzerinde ahpp 
eaki ocaksız 1 mutfak bahçede 1 
kuyu ve tqtan k6mDrlOk ve elek· 
trik tertibatını ve yOz otuz b~t ar
flD bahçeyi havi 1 hanenin tamamı 

Slileyman Hilmi Ef. Fatma Saniye H. 
ÜıkOdarda Selimi Aliefendi ma
hallesinde elld Tekkeiçi ve yeni 
Bahçeçıkmua ıokafmda eald 25 
mlkener ve yeni 1-1 ......ı. alt
mq Gç arıın ana llaen..le abpp 
iki buçuk katta Oç oda 1 ıofa 1 
mutfak 1 toprak avlu ve çab kab
nı alt kah kıımen kirgir olup yk 
otuz artın bahçeyi havi yenice bir 
hanenin tamamı. HOıeyin Ef. M&hibe H. 
OskOdarda DOrbali mahalleainde 
Kuıoğlu yokUfU sokajıncla eski ve 
yeni 16 numarah yOz ıekaen U'flD 
arsa lizt.rinde alıpp iki katta 
bet oda iki 90fa bin iki yOz yetmit 
UflD bahçeyi havi harap bir hane-
nin tamamı. Cemal B. 
KadıkiiyOnde Tuğlacıbqı mahalle-
sinde Camiişerif ıokağında eaki 18 
ve yeni 38 numarah yOz ıeksen iki 

Tütün inhisarı 
Samsun baş müdürlüğünden : 

idaremiz depolannda mevcut takriben (20000) yirmi bin kilo 
miktanacla mefsuh reji ıirketi zamanına ait mUıtamel ve gayri 
mUıtamel matbu defter ve evrakın kilo ile gayri aafi miktar llze. 
rinden beneçhi zir ıerait dairesinde satılacaktır : 

1 - Mevcut evrak ve defatirden biç kullanılmamıt olanlann 
aureti iıtihlik ve istimali ıerbest ve iıtimal edilmiş olanlan dahil· 
de iıtiblik edilmiyerek idaremizin kontrolu altında harice sevk ve 
ihraç edilecektir • 

2 - M6ıayedeye iftirak edecek olanlar (150) yilz elli lira de
pozito akçeaini makbuz mukabili vezneye yatıracaklardır, ve iha· 
leyi müteakip bedeli ihaleye nazaran teminat miktan kanunisine 
klfi gelmediği surette miiddeti kanuniyesi zarfında haddi kanuniye 
iblağ olunacak ve milzayede ve milnaka1a kanunu ahkamına tatbik 
muamele olunacaktır. 

3 - Verilen fiatlar dun gCSrülilne idare daha bir hafta temdit 
ıalihiyetini muhafaza edecektir. 

4 - Vezin masrafı ve her ttırlü hammaliye ve nakliye mau
rifile tasdik haıcı ve dellAliye ve pul masraflan müıteriye ait 
olacakbr. 

S - ihaleyi milteakip nihayet on giln zarfında mezkflr levazım 
tartılıp ve bedeli vemeye yatırıldıktan sonra kaldınlacaktır. 

Talibi bu ınUddet zarfında kaldırmadığı takdirde bir hafta için 
g0nde beı lira tazminat vermekle mOkeUef olacak ve bu bir hafta 
zufında da teslim muameleıini ifa etmiyecek oluna teminat irat 
kaytoluoacağı gibi hakkında da müzayede ve mOnakasa kanunu 
maddei mabauaası tatbik olunacaktır. Bu buausta daha fazla ma· 
itimat almak İatiyealerin Samsun baş mfidllrlfiğüne mllracaatlan. 

Galata İthalat gümrüğünden: 
Dodne Adet 

12 10 ipek mendil ve qarp 
160 6 ipek boyunbağı 

Kaçak olarak tutulan balida muharrer qya 8 - 5 - 930 
tarihinden itibaren Yirmi gün müddetle bilmOzayede furubtedile-
ceğinden taliple satış komisyonuna mllracaatlan. 

335 1480 2660 

7305 11100 2682 

arşın ana üzerinde maa çab ahpp 
iki buçuk katta sekiz oda iki sofa 
zemini elvan çini daşeli ve mermer 
piliklı muıluğu iki balkon ve bin 

dört yüz on sekiz arşın bahçeyi ve 

bahçede bir büyük ve mnfrez sa 
haznesini ve müşterek biirimai 
müştemil yenice bir hanenin 
tamamı. Cemile Diyaman H. 
Hatapkapısında Demirtat mahalle-
sinde İpçiler caddesinde eski 99, 
101 ve. yem 69 numaralı kırk heı 

Qzen.nde aht•P bir buarıın arsa 
çuk katta OıtOnde alçak tavanlı 
bir oda ve yDkıek tavanlı uf ak bir 
sofa ve alektrik tertibatını havi 

eskice bir dOkklmn tamamı. 
Mehmet HGdai Ef · 

Babıcaferide Ahiçelebi mahalle-
sinde atik Tlıtüngümrilğü caddesi 
ve cedit Limoniskelesi aokapd~ 
eski ve yeni 7 numaralı otuz arpn 
ana iizerinde klrgir d&rt buçuk 
katta iistünde Oç oda Oç gezinti 
mahalli bir daraçayı ve alektrik 

tertibabm havi maamağaza bir ha-

Seyrisefain 
Merkez acencetl: Gal&ıa Köprü başında 
Beyotlu i862. Şube acenteli: Mah
mudiye Haa1 ahanda Jııanbul 2740 

Trabzon lkiaci postası 
( A N K A R A) vapunı 

22 Mayıs Perşembe alqamı 
Galata nbbmından hareketle 
Zonguldak, lııebolu, Sinop, 
SalDIUD, Ünye, F ataa, Ordu, 
Gire80n, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönUtte Pazar 
iskelesile Rize, Stırmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Gireıon, Ordu, Fatsa, Sam· 
ıun , Sinop , İneboluya uğn· 
yarak gelecektir. 

lzmir sDrıt postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 23 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 
nhtımmdan hareketle Cumar-

teai sababı lzmire ıidecek ve 
Pazar 14,30 ela lzmirden 
hareketle Pazartesi ..babı 

gelecektir.Vapurda mllkemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Tente varda silo ima
Jiyesi münakasası 

BdcDmle malzemesi idarece 
verilmek Dzere vapurların 
Tente varduile, muşamba 
imaliyeai prtnamelli mucibince 
bir ıene mlddetle talibine 
ihale edilecektir. Kat'ı ihllesi 
31 Mayıa 930 tarihinde icra 
kılınacağından taliplerin o gün 
uat 16 da teminat akçelerile 
leYUllll mlcl&rlljihae aa&ra
caatlan. 

an:::rrm-•• #1111' '' --· 
1 yelkenci VAPURLARI 

Karadenh posta.il 

Samsun 
va~;;ı Çarşam ha 

günü akpmı 6da Sirkeci nbbmın· 
1 dan hareketle dotru ( Zongul- • 

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürnıene ve 
Rize) ye gidecektir. 

Tafıilit için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasına 
müracaat. Tel. İstanbul: 1515 = = iaımı .... a .. aı11 .................. m11•w111 

BARTIN POST ASI 
Sulh ~~~~s Perşembe 

gtlnO Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kurucaşile, Cide, iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Yuvakim Ef. 
nın tamamı. Yok ve yolcu içionu mahalli 

Y k da ebıa. ve nev'ile mevki ve müıtemillh yazılı emllk mliracaat: Sirkeci salonu karşı-
u an · · d 1 31 

L! __ l d göaterilen bedellerle taliplen Dzenn e 0 up mayii sında Mizan Og .. lu Han No: 2 
lllZll arın a "k"d 't"b ü 
9~" t "b" mllsadif cumarteıi günü saat 1 1 en 1 1 aren m zaye- Telefon lstanbul 354 ~ an ıne k . ) . .. . kd" d 
de obqeret olunarak (muhammen aymetı geçtigı ta ır e ı .. -----------., kar; :rarlaruwı çekilmeli mukarrer bulunduğundan talip olanlann Doktor 
meskGr glnde saat clarde kadar sandık idaresine mOracaat eyle- j h SS n .Ş Ü k rQ 
meleri ve sut dlrtten ıonra vuku bulacak miiracaatlarm kabul Sinir hutalıklm mütehaaua 
edilmiyec...ai ve mezldir emlike evvelce talip olanlarm 1'.at'I karar 

-e- b li tak Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ya 
eanumda hazır bulunmadıklan ve qka ta "p zuhnr eylediği - kadar Tepebışı 73. Tel. Beyoğlu 
clirc:le evvelki taliplerin mfizayededen çekilmiı addolunacaldan 10- 862. Kadıköy 49 

zumu ilin olunur. •-----------11 



Yent l(otUI.fter _ 
Cart tilt ~?ıztlllk ve ahenktar renkler - Olun ~ meviüii · ~ 
hlltz ~ _ Ar ba fstlkametlne mOteveccTh tema men ~ılır · ( 
in :..m ~e~çevest _ Üç kişiyi rahatlıklıJ istiap ed•· j 
cık dencede geni• minder - Trıpleks camlar 
Her hanor ırata olursa olsun spora mahsu' 

bu ''"' Ford Roadster' inde.Q._ Q.aha @~ . .. 

q -..u ~-Y..'?f~ ' 

·y e,'.n Tici Kapılı Sedan 
"Klymetl pahaslndan çok yOksektll". tzıblrlne crdden 
masadak gOzel bir araba - Karoserr eskisinden 
daha geniş - MOteharrik On koltu~un kııpanmıısı ile 
rahat~ ve kolAy.lıkJa inilip çikılacak genı, bir mesafe 

hasıl olur, 

:Vç Yan 'Pencereti ve 1J'iirl Kapılı Sedan 
Fevkalade gOzel bir aile arabaıı - Konfor, emniyet, 
~sarruf, çevlklllı - Şof6,. oturacak mahalleri kabiU, 

H•rdır ·•·R~~ .Cl~t~.?_!lece,Lgenit wer_. 

tYeni Spor" Kiipe .. 
~evlı!faif~ renk •• hutut zarafet? - COrOmez Ya pas-. 
!anmaz çelikten mamul radlatOr kılttı - On l~mbalar~ 
tekerlek kapakı.rı, arka stop ıambuı - Benzin de .. 
aoau we r•cftıt6r kapakları temamfle paslanmoı Ç8'!o 

llkJeJl l!e!l(D.6tjardıt. 

'\ 

'~ 

T?AROSERILER Son'Ş~~~ .. ~n~. 
fi ve .'Uızi.bedardtr;. / 

ıP~lanmaz çelik 

Şayan:11 dikkat mqt6r 

T arA imalde fevkalıitk dikluıl ve iıina. 

Saatte 95 ile 105 kilometre sür'at. 

Ses$İ.% ve tam.amile malı/~ altı fren 
tertibatı -

Mebzul mJuaralı ve bil yalı .. ~aJaklal' , ~ 
I 

Sağlam çelik aksam. 

Parçalanmaz tdpkh ön camı 

Hidrolik .,Houdaille" amortuörleri 

Sağlam yeni tekerlekler· 

intihap edilen her model için muhtelif 
renkler= 

.Araba satın qıındıktan $Onra müstesna 
bir servis 

.l"'>RD MOTOR COMPANY EXPOR'?S IW 
'°RD ntS~. fÔA~llU., 

Safi gQma'" oOmOl"bPfetMa... fi' ofdulu olbl.....,. 
Aanrnaz çelftc kılıflı 1an) Rad,.t&r - Su Jen1 ,,. 
a. de ıüket ••• krom ka._en ....... ,... 

Juclh&, 

r 
'-) . 

Yeni Fayton 
Bu arabanın 3n cam cerceves1 arzu edildi~ ıama,. 
6n istikamete d~ru temame" acıhr - Tente lstenlf • 
dlöl zaman gayet kolaylıkla 11e sOr'aUe açılır - Kapt 
baricl lhhaları mukavvestJr - Oturacak genlf d6 ... 

meler - Kıroseride gQzel b~~~t. 

Yeni Town Seda.il 
Arabanın ,ekll harlclslni arttıran zarff ve ieyYef 
hutut - 4rka kompartımanda İpek pencere perdr 
ıerl - tl..Ot!tharrilı orta kol mesnedi - SaöH wal_) kOI 

mesneüat1. 

' ' I 

'Yeni 'Ku'pK 
Bu mOstesnı zaratetn kapalı b1r a~ballıi fı:t fı
tunun her noktası. yenf Ford kaı-oserilerinln ıcuıı; 
tndması sureti1a 110cuda getirilen bu ucuz ıte gaı , , 

arabaya ayrı b1r ıarafeı !•"'cıektedlr. 


