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Tayyare kazası 
I stanbul- So~vü seferini 
yapan tayyare Kalik
ratyada yere diiştii 
Dün sabah Y eşilköyden Sof

yaya hareket eden Fransız tay
yare şirketinin AE.A Y markalı 
yolcu tayyaresi Kcılikratya üze
rinde motörüne arız; olan sakat
lık yüıünden düşmüştUr. 

Tayyareci ihya bey; motörde 
sakatlık olduğunu anlayınca "Vol
pline., denilen tarzda inerek tay
yareyi parçalanmaktan kurtar
mak istemiştir. F akal yer ka
yalık olduğu için bunu tamamile 
temin edememiş, teyyare kayaya 
çarpmak ıuretile kısmen parça
lanmıştır. 

Tayyarede pilot İhya heyle 
Fransız pilotu Lazaros ve bir 
yolcu bulunuyordu. Kaza netice
si ihya bey ve Avusturya teba
asından yolcu M. T omiki hafif 
diğer plot Laıaras ağır surette 
yaralanmışlardır. 
------ -----
Ticari muahedeler 

Zek.tl B. dan ~"'hrimize 
geldi 

De-.letler ile at amızdaki tica
ret muabedeıini teıbit eden 
komaiyonda heyeti murahhasa
mııın reiıi Zekii B. dün Anka
radan ıebrimize gelmiı Ye ken
diıile görüşen bir mubarririmlze 
ticari münasebatm iyi bir safhada 
olduğunu, Japonya, Yunanistanla 
ticaret muahedeleri yapılacağını 

söylemiştir. 

miyeti reisi ve Belçika murah
hası M. Düıcn mubarririmize 
şunları ıöylemittir: 

11 Bundan ıckiz ay evYel Ak
deniz tarikile güzel lstanbula 
gelmiftim. Halbuki bu ıefer iyi 
bir tali eseri olarak Karadeniz
dcn geliyorum. 

iki taraftan da ıehrini:ıin man
zarası çok giizel ve caıip. 

Boiaziçi tabiatin en büyilk 
harikalarından birisi belki de en 
gib:eli. 

Türkiyenin bu hür vaziyeti, 
büyük Gazinin himmeti eseri 
olduğunu biliyoruz. ,, 

Beynelmilel kulüp reisi ve 
İniçl'e murahhası M. Henmeberg 
ıunları söylcmittir: ' 

"fstanbula ilk defa geliyorum. 
Şehrinizin gfizclliğini ifade etmek 
mümL:ün dt!i~ ı ' ir • 

Recel Karol n puru Tophane 
yolcu salonuna yanaıarak muh
terem misafirlerimizi çıkarmış 

ve misafir mvrabhaslar Türk Tu
rina- kulübü reisi Rcıit Saffet 

Vali muavini Fazlı, Polis mi.i
dürü Şerif Beyler tarafından 
kartılanmıtlardır. 

Murahhaslar dün doiruca Pe
rapalaa oteline giderek istirahat 
etmişlerdir. Bu sabah beynelmi
lel Turing kulüpleri heyeti ida
resi Perapalasta toplanacak ve 
öyle yemeği otelde yenildikten 
ıonra saat 14 de Dolmabahçe 
sarayında ilk beynelmilel içtima
ını aktedecek ve dahiliye ve
kilimiz bir nutuk irat edecektir. 

Bu gece Tokatlıyan otelinde 
Dahiliye vekili tarafından misa
firlerimiz ıerefine bir Suvare 
verilecektir. Haıiranın ikinci Pa
ıart~ıi gilnü de İstanbul Matbu
At cemiyeti murahhe.slara bir 
akfam ziyafeti ve bunu müteakip 
b r suvare tertip edecektir. 

Doktorlar dün toplandılar 
Küçük ve büyük doktorlar meselesi 

yaz tatilinden sonra halledilecek 
Etibba muhadenet cemiyeti 

dün sabah aylık içtimaını yap· 
mıştır. Celse Niyazi lımet Beyin 
riyasetinde açılmış, biraz evvel
ki kongrede seçilen yedi aza 
arasında divanı riyaset intiha· 
batı yapıldığı, riyasete Niyaıi 
İsmet, ikinci reiıliğe Mustafa 
Talil, veznedarlığa M. Kemal 
umumi !'itipliğe Fethi Beylerin 
intihap edildiği bildirilmiıtir. 

Cemiyet azasından olan bir 
kısım doktorlar elyevm memle
kete ithali memnu bulunan bazı 
ilaçların memlekete girmesini 
liizumJu görüyorlardı. Bu müna· 
sebetleo geçen içtimada her dok· 
torun bu hususta bir liste yapa· 
rak cemiyete vermeleri kararlaş-

m~oyet itilôt mı 1 
---- -

Hronikı gezeteıi Yunen!ılr rla 
ınlıttıAımızı haber veriyor 
Şehrimizde münteşir "Hroni

ka,, gazetesinin verdiği maluma
ta göre Tevfik Rüştü B. ile An
kara Yunan sefiri arasında ce 
reya n eden müzakecatn itilafla 
neticelendiğ i ve itila .namenin 
pazar veyahut pazartesi günü 
imzalanacağı Muhtelit mübadele 
komisyonuna bildirilmiştir. 

Bu ihbarla beraber Yunan 
mübadele murahhası M Fokas 
fenni kısım müfett şi M. Lam· 

barkas Ank:ıraya davet cdilmitler· 
dir. • M. F o kas evvelki ak.fam 
M. Lambarkas ta dün Ankaı aya 
hareket etmişlerdir. 

Mütehassıslar tarafından tan· 
zim edilmiş o 'an itiJif projeıinde 
münaziünfıh şu üç nokta bulu
nuyordu: 

1 - Mübadil em!akin mahsu · 
bu hakkındaki 5 inci madde. 

2 - Projenin Yunan tabaası
na taalluk eden 1 O uncu mad
desi. 

3 - Muhtelit Türk - Yunan 
mahkemesi. Mübadil emlikin 
takas ve mahsubu mes~leıinde 

bitaraflar mübadil cmlikin tak· 
diri kıymeti mü cm~ 1 hir surett~ 
bile kabil olmadığını beyan et· 
meleri fartile kabul edilmiştir. 

İstanbulda mülklerine vazıyet 
edilmiş olan Yunan tabaasımn 
tetkiki tabiiyeti meıelesinde de 
Yunan hükumeti ricat etmi,tir. 
Mübadele komisyonu bunların 
Yunan tabiiyetinde olup olma
dığını tetkik edecektir. 

Türk • Yunan muh: elit mah· 
kemesi için nasal bir noktai na· 
zar kabul edildiği malum dej'ildir. 

11aydar l~ifat Beye 
. tebligat 

Haber alôğımıza göre Ha, .. 
dar Rifat beye Temyiz mahke· 
mcsi kararı henüz tebliğ edilme· 
miştir. Tebligatın ve Apandiıit
ten muzlaı ip olan mumailcyhin 
muayenesinin bugün yapılması 
muhtemeldir. 

Türkocağında 
Yer.i bir kurs açılıyor 
Tür~ocağı, ıınıfında lisan 

derslerinden geri kalan ve ikmal 
imtihanına kalan talebelere mah
sus olmak üzere yaz tatili es-
nasında ocakta lisan kursları 
açmıya karar vermiştir. Bu muh
telif lisan kursları yakında açı· 
lacakhr. 

mışb. Dünkü içtima.da bu liste
lerin bir esbabı mucibe r"por"le 
bil'Jikte Sıhhiye vclci)etine gön
derilmesi kabul edilmişt r. 

Dünkü içtimada küçük ve bü
yük doktorlar mcaeleıile kartiye 
teşkilita hakkında ileri sürülen 
temenniler yeniden görüşülmüf 
ve Nami Bey bu hususta şifahi 
i:rahat ve tetkiki için riyasete 
ayrıca bir de rapor 'ermiştir. 

Bu meselenin mühim olduğuna 
ve yaz tatilinden sonra yapıla

cak umumi bir içtimada y.örü
,ülmuine karar verilmiştir. Tem
muzda bir deniz tenezzühü ter· 
t.bi ve cemiyetin yaz miinue
bctile üç ay içtima yapmaması 
kabul edilmiş, içtima b tmiştir. 

Gazı Hz. 
--·-

Bir hafta sonra lstan-
bıılu teşrif edecekler 

Ankaradan gelen bir habere 
göre Gazim zin JstanbuJa hue
ketleri g\\nü çok yakla~mıştır. 
R~isicümhur Hı. haıiranın yedi
s :nde hareket edecekler ve se-
1.. iı haıiran pazar aiinü Istanbu
Ju ıereflcndireceklerdir. Gazimiz 
hareke<lerindcn evvel Tilrkoca
ğında bütün meb'uslara bir ak
ıam ziyafeti vereceklerdir. 

f nuıruı Mu~stn 8. 
Düıı İzmirdengeldi, 
Ankaraya gidecek 

Uzun bir turne yapan Darül
bedayi sat'atkirlarının lımire 
geldiklerini yaımıthk . Darillbe
dayi rejiı6rü Ertuğrul Muhsin 
B. dün lzmirden şehrimize gel
mi~tir. Diğer san'atkarlar ela 
bir hafta sonra geleceklerdir. 

Haber aldığımıza göre Muhsin 
B. ~ onservatuvar müdürü Yu
suf Ziya B. ve murakabe heye· 
tinden haıı zevat pazartesi 
günü Ankanya gid~cc~ler, Ma
liy~ ve Maarif vekAletlerile te· 
mu ederek bu san'at mücsses,.si
ne ait bazl mese:eleri11 hall ı ıçın 

mcıgul olacaklardır. ---
Ömer bey 

Başka vazifeye nakle 
dıliyor 

Mevıuk bir menbadan haber 
aldığıf!'ıza göre lzmir polis mü
dürü Ömer B. hakkında vekalet 
müfettitleri tarafından yapılan 
t:thkikat bitmi$ ve mumaıle} hi ı 
Muammer B. i döğmek ve izin-
siz lstanbula gitm"k maddele
rinden dolayı ba~ka bir vazife
ye nakli takarrür etmiştir. 

J(enan B,, diin geldi 
Adliye vekaletinin daveti üze

rine Ankaraya Jıiden İstanbul 
müddei umumisi Kenan B. dün 
şehrimize dönmüş ve kendis ile 
görüşen bir muharririmiııe An
karada idareye ait bazı mesele
lerle meşgul olduğunu söylemiş
tir. 

Diğer taraft" n Adliyede daha 
ziyade küçük memurlara 2it ol-

1 mak üzere bazı tebedd·ölit ya· 
pılacağı 11öylenmtktedir. 

Avrupa iktısadiyatı 
Büfiin dünva bır mıivazene$1zli'1fc•n mıııüıri1' 1 

d' 
ı· 

Paris, 29 (A.A) - Petit Parisiyen gazetesinde Ayrupa ikh!·~tı· 
yatındald muvazenesiılik hakkında bir tetkik yazmakta olan 1 l· 
Ht ülemasından M. Romierat diyor ki: Bugün hiç bir Avrupa rn· 
leti kendi hayati muvazenesi meselesini yalnız başına hallede~c:~ 
Zira, bütün Avrupa milletleri eski dünya ile deniz •Jırı mernle .. e . 
ler arasındaki mübadele münascbetlerınin altüst oimdsından rnule 
vellit müşterek bir muvazenesiz\ikten muz.tarip bulunma tad~ 

Londra muahedesinin imzası yofsuı 
bir hareket mi ? 

Tokyo, 29 (A.A) - Ali divanı asl<erinin bahriyeye rneıt5UP 
azası hükumetin Londra muahcdenamesini ı mza etmekle yots~ı 
bir harekette bulunmuş olduğunu milbeyyin bir takrir tevdi e • 

mişlerdır. 

100 Hint gönüllüsü tevkif edildi. t 
Allaha bat, 29 (A.Aı - Kongre reisinin vilayet kongre eıı.fl t 

bütün m lliyetçi gazetelerin tatil edilmesi ve bütün İng 1 ı. ı-tı~f 
gazetelerine l;oykot edilmesi hakkında b ir ltaı ar tebliğ .et~~ 
olduğu rivayet edilmektedir. Dhnrassanya gelmiş olan 100 gönU 
tevkif ed )m ış~ir. 

J1"ransız a1nclesi harplere girrniyecek 111i f a 
· Pa.r s, 29 (~.A) - Seinc . dcpartrna~ı ı1osyal ist .~arti!İ . Bor~O~f 
aktedı . ece'.~ mılli ongreye b r mukaddıme olmak uıcre murı 1 
kongre aktetm ştir. Kongrenin rumamesinde Lirçok meseleı:r 
mevcut idi. Ve heyeti umumiyeye sevkedi ecck olan bu meıel\ 
hakkında bir karar ittihuı lazım geliyordu. Kongre niıbi bir j,, 
seriyetle amelenin krp tal st idar~si devam dtikçe, zahiri ıebeP 
ne olursa olsun her tilrl i muharebeye girmekten imtina etnıel• 
lazım geleceğine dair olıı1n metni k:ıbul etm 'ştir. 

Malta adası 
Bu adada ıtalvan 'cırın 

gözü mü var i 
Londra, 30 (A.A) - Taymis 

gazetesi, Malta Maarif nazırı 
M. Hartolonun be}'anatını ne~

retm~ktedir, Mumaıleyh bu , be
yanatında italyan mutalebabnı 
Büyük Britanya imperatorluğu

nuıi müdafaıısı hususunun ala
kadar etmekte oldu~ unu ve 
ltalyan matbuatının ittih.ız etmiş 

olduğu hattı hareketin ha~iki 

meselenin Maltaye1 lngiltere-
nin mi yo'.sa İ talyanın mı 
hlkim olacağını bilmekten ibaret 
olduğunu ~östermekle bulundu
ğnnu söylemektedir. 

Olimpiyat oyunlorı 
16 gün devcım ed cek 

Par's, 30 (A.A.) - Beynel
m lcl olımpiyat 1 ongru:, olim
piyat oyunlarının devamı müd
detin; 16 gün olarak tesbit et-
miştir. Her millet, her prova 
için 3 iT ümcssil bulundurmak 
hakk:na ma.ik olacak tır. 

)reni bir 11u1hribi111İzin 
inşasına başlandı 

Cenova , 29 (Akşam) - Tür
kiye kükfımetı hesabna in~a e
dilec:ek olan torpido muhriple
r inder b irinc'sinin Lugün bura
da "Riva T ugo ,, tersanesinde 
bir Türk heyeti hazır bu)unC:u
ğu halde in~asın11 başlanmıştır. 

Muhrıbin ir.şa11 1 O ay zar
fında ikmal edilecekt;r . 

Köprü parası 
-·-

Bu gece 12 de 
kaldırılacak 

Köprü müruriye.d ıin kaldml
masına c air kanun bu gece ya
rasından itibaren tatbik sabasına 
girecek ve memurlar tam iece 
saat 12 de para toplama ve 
boıma işine nihayet verecekler
dir. 

Çekirgeier 
Cenup vı .§ı·etlcı ımiı.de ,,.a 

c11df>lt! dt ı'a'" edıvor 
Savur, 29 (Yakıt) - Mırı" 

yirmisinden İlİ baren yumurtl•-' 
ya baş ıyan Sudan çeğirge ,o e 
Ierı mustevii b:r hal al tııt t ır. h'' 
murlar, amele ve halk' tar• -
dan mücadeleye hnrarelle def',; 
edılm ekte, çekirgelerin itııfı 
çalışılmaktadır. 

Devlet bankası 
Ne za111an banknot 

ihraç edecek ? t" 
Ankara, 30 (Telefon) - O~, 

let bankası lAyihaıı enclime~l~e~ 
tetkike br şlanmııtır. Encu ~1 
bankanın banknot ıhrı~~ 
parammn istikrarmdan ıo"~tıf 
bırakılması kaltkındaki no .ııl 

'h b' t•r nazarı, ı raca ır zaman • tif 
edilmek şartile kabul ct~1~ı 
Layihanın l eyeti umuıı'I'} f' 
perşembeye m i.zak< r i "e 0 

mecl sin tatili muhtemddir· 

Himayei Etfal 
Kongre dün A-j; 
karada top!a.11 w 

Ankara, 30 ( Telcfo?) ;r~ 
mıtyci Etfal kongresı 

11 
fo 

mec'is reisi Kazım pıış a"1' .. , ~ R or" ' 
yuetince toplan~ı . 8 P ı b~'e 
bütçe kabul ed ldı. MerGe ıiıt'ıf1, 
~tinin aynen ipkas~ ve at ecJıi' 
Batv~kil'mize arzı tazidab'' .,; 
meıi ve birer alhn ma a 
rilmesi kararlaşhrıldı:._.--

Dünk U ·konseri koır' 
bil •p' 

Dün saat 15 te lstal1 rk i~1 ~ 
servatuar talebeleri, sene 

1 "'~11~ . 1 1 . . T eba$1 el t cı ,onser er .nı, ep t!it· ,. ıı 
tiyatrosunda vernuşler. kar~•',~· 
balık bir sam in kütles~li "e b1,1 
da, talebe muvaffakıye 11rÇpt~ 
la bir takdir kaza~an rdfr· t1' 
çalmış ve söy!emııle 5111d' f ' 
mutena bir heyet kfar~ı ye'ıİ 
Jebderin bu muvaf '1•~1 e 

yanı takdirdir. . tih•P ~ 
Program dikkatle ~~e1'kef 

dilmiş pat çalar dan il' 
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beye Haydar Ri/al B. Ekmel 
Haydar Rifat B. : bir müddei umumi 
böyle sözler söyliyemez, gazetelere 

inanmıyorum ! diyor 

cevap 
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• 
veıfıyor 

Kadınlar birliği kongresi 
Dün ekseriyet ·olmadığından 

toplanamadı 

h Haydar Rlfat Be\ da\ a'ında '-<'" saf-
ı 'Udur: . 

ll' .~on muhakeme celsesinde 1 laydar 

dı. Seb<' p olarak Ankaradan 
~önderilen istinabe varakasında 

tayin eder. Maznun ela doğrudan 
cloğıuya celp ve davet hakkını 
ayni der ecede haızdir.,, diyor. 
Ekmel Beyin vaziftsi hakikati 
aramak ve "anuna hürmet et
mektir. Ben Mahmut Eut Beyin 
vaz ve hali adlıyeyi tahriptir, 
müdahaleleri var, tesirler yap
makla ıneşğuldür diyorum. Tet
kilitı esasi)'e kanununun 54 üncü 
maddt'si "hakim müstakil ve her 
türlü müdah•leden izade kala· 
caktır,, di1or. Mahmut Esat Bey 
buna, sadakat yeminine hi
yanet etmiştir. Ceıa kanununda 
bu bapta aleyhinde bir çok 
cezalar vardır. 

l'\J r . 
d tt Bey bulunımadı: hı~ta olduğu ~ı;ın 
~tor raporu gondcrdi. Bu rapor uze
~ne An1.:ıra rrıi.ıddci umunıiııi Ekmel B. 

u hastalığa inanmadığını, maznunun her 
%ıının bo, Je , apmık iti\ adında bulun-

buna mllsaade edilmediği hakikati 
bildirildi. Ben maznun olduğum 
halde mahkemeye taraflardan 
biri olar•k dahi kabul edilme
dim. Halbuki müddei umumi 

du• · · · 
~unu oylcdı. 

ffa,·dar Ribt H. hu iddialara mııka
beJe nltnak Lİ?.l're hir nızı dikte l'ttirmiş 
\ t b' . l) 

ııe ~ ollıımı~ıır. J)ercedi) oru7~nll ~ ı-
~ıd;, d ·ı· rnı ıyor ki: 

Müddei umuminin böyle ıeyler 
aliylediğine inanmıyorum. Çünkü 
dotru "yler değildir. Müddei 
'1llıu111inin mahkeme huzurunda 
~6yle doğru olmayan feyler söy
Uyebilecejini sannetmem. Giiya 

•• demiı? 
1 - Ben davayı uıatayozmu

h1tt. Mahkeme iki celse aktet
"itti. Birinciainde vehleten bir 
~ç ıahit ı6yledim. İkincisnde 
difer ıahitler de göstererek hü
~tınet dairelerinde bulunan dc-
JiUerin aetirtilmeıini istedim. · 
bk tahitlere bilmedikleri husus
le.ra dair auaUer gönd~rildi. Mc-
1•11 iz mir • Ayd1:1 timend;f eri 
clirel.t6rü lngilize irtip maznunu 
Baıahn iki ay evvel mi çıkhj'ı 
•oruluyordu? BUecikte yanht bir 
1 ıim Bey dinJenmitti. İbrahim 
aey o deiil, (İmdi Sandıklıya 
lıAlcim tayin olunmuştur, deyince 
.:hla~~ı mnumi bu doğru__,p.bic!i
ll!ın dinlenr11emesini mahkemeden 
İ~tiyordu. Bu İbrahim Beye Ad
hye vekilinin müdahalesini bil.
Yor111uıun ve sen dört ıene ev
~l diğer bir takım hakim ar
h daılannla bu müdahaleye ta
"::.•til edemiyerek istifa ve avu
ııJe ~~ •Ulük etmifsin, bu müda-

Yı ıtah d . . d 'I v. 
ıe [kıt" e er mısın, enı ecegı-

~e- ~Yea ba~ka şeyden bahse-
... ezıın· k N 

Bey' ' •6yle ha ahm iıım 
ce"'~n. rnıatına ıammedildi mi) 

Aı~~~de bir ıual gitti. 
rıJ1111 ıye.den dört sene evci ay
katııt' Bıl~cikte Konyada avu
<•te I ttrnıı o!an bu zata 11 ga
ret' c er davasının Bursaya su-

ı nal<J' d k' lte . ın e ı hak retten mü-
•ıır ola 1 t b l "k· . "'•lık ~ ı an u ı ıncı ceza 

"'•YW~111~1.' heyetinin istifa te· 
l.tıh erını bertaraf etmt:k üzere 
d~· lllut Eıat bey İstanbul müd
'tk uınurniliğinc telefonlar ede
lu ltrfı ve taltif vaadinde bu
•t"~~k ıuretile vazifei memu· 

•ını 1 ·· . 1 . '-' . uustıma etmış, öyle mi?,, 
~111Yordu 

lb ~·~t, ~azifeyi suiistimal ol· 
ı ~ ıgı; suıistı maller, müdaha-
• tr t.a. . 1 . 1 
~~ • vsıye er, tcsır er, ayrı lit hadiıeler olduğu ve bunlar 
tu ır ~e tadat edildiği halde 
ttı tııaata dair nasılsa bir keli-

t dıb · 1 b l\ı. 1 •oru mamıı ulunuyor· 

kt~~danya mahkemesi sıkışınca 
b~ . 11'de, miiddei umumi Ekmel 
"1ıYırı ıannı hilafına Ankara na
ttrn.ıt Bursayı inabe hakkından 
i-.,~e dahi yok iken Bursayı 
k~ e etmiıti. Ekmel bey rnah-

ı-.ed b "ıthfu ~ u yanlı, noktanın 
j lıyetinde ısrar ediyerdu. 

•tı,~tınbula gelince: Şahitlere 
•at b~ornıalc:, hatta reıston ~vvel 
~~t ılnıek kanunun nassı scrihi 
~th· •ıaaı iken tek bir kelime 

1 •orınama müsaade edilme· 

kabul edildi ve hem söyletildi, 
hem r.-yi alındı. 

Memleketin en yüksek ve be
nam hukukçularından olan mü· 
derris şahitlerim bir sual hak
kında "anlaşılmayor,, dediler. 
Suali mahkeme de anlamadı, 
izah edemedi. "lıte hö) le yazılı,, 
diye ibareyi tekrarlamak ısbra
rında kaldı. Sualin anlatması 
şöyle dursun, esasından da yan
hştı. •• Şahide telkin yapılmış 
öyle mi? » deniyordu. Kendile
rine telkin yapılan ıahit yoktu. 
Telkin bizzat mevkuflara yapıl
mıştı. Bu da böyle geçti ve şeha
det dir lenmiş oldu. Kadriy H. 
hakkında gösterilen şahitlerim 

unutulmu,tu onlara bir sual so
rulmadı. İzmir, Aydın demiryolu 
müdürüne sorulacak ıual de 
gene bir yanlıthkla Aydına git
mişti. Aydın da hakkı olmadığı 
halde lzmire yollamıf. Halbuki 
M ster Maniıin Londradadır. 

Uıulen orada istinabesi liıım 

gelir. Adres tarafımdan mahke

meye verilmişti. Eskişehirdcki 
tahidime «Mafumıt Eat B. sırf 
tahsi ij'birarından dolayı l.1tan
bul gazetecileri aleyhine dava 
açtırmış öyle mi?» deniyordu. Biz 
hiç bir liyihamıida ne sırf tahsi 
iğbirarından dolyı, ne iğbirarın

dan dolayı, ne de açtırdı deme
dik . Eu sual de esasından 

yanlıştı. 

lkinc celseye girdık, bu ha
kikatler kendiliğinden ımttı. 

Bunlan ve teferrüatı bir az gös
termek kusurunda bulundum. 
Müddei umumi bu münasebetle 
dinlenmesi mahkemenin karanna 
iktiran etmiş bulunan şahitlerin 

dahi dinlenmemesini tal'p etti. 
Yani ne olmak lcizım gdıyordu. 
Vekil arzuhal veriyor, müddei 
umumi dava açıyordu. Ben de 
sözlerimi ispat salahiyetimi kul
Janmıyacak idim, kala kala mah
kemeye de hiiküm vermek kala
caktı, b~ mu olacaktı? mah
k,m. rıin vicdanının böyle bir 
vaziyeti kabul edememesinden 
basit bir vaziyet olamazdı. 

İk :nci celsede bir takım yeni 
şahitler ve deliller gösterdim, bu 
onuncu yirminci celsede bile 
hakkımc'ır, (239 . Arhk başka 
delil ve şahit göstcrmiyeceğim 
dedim. Kanu~un (213) üncil 
maddesi reis bir istida ile gös
terdiğim fahitlcr!mi her hangi 
bir sebeple reddettiği halde 0 

~ahitleri doğrudan doğruya da
vet ettirmek hakkını bana aara
haten veriyor, istidam mahke
mededir. Ya kabul, yahut red
edilir. 

Reddolununca ıahitlerimin doğ· 
rudan doiruya dinlenmesini ben 
istiyorum diyebilirim ve bu lale· 
bimin labulü mecburidir, kanun 
ıahıslarm fevkindedir. 355 inci 
maddede "reis kimlerin ıahit 
olarak dinleneceğini evvelden 

55 inci maddede " hiki nler 
azlolunamaz,. diyor. Mahmut E
sat B. bir mahkemeyi bir gün 
liğvettirerek ertesi aün ayrı bir 
ı eis ve azalarla tetkil ediyor, 
emniyet kalmıyor diyorum. Ve
kilin bu hareketlerini müddei 
umumi dünya ile beraber duyu
yor. kımıldamıyor Mister Mani· 
tin işinde mülkiyeti katiet kes~ 
petmiş bir otel~ dair ilamı se
nelerce icra ettirmedi diyorum. 
ilamların icra edilmesi keyfe 
kalırsa mahkemeye ne diye gidi
Jecek? Bir Adlıye vekilinin aley
hine daha ağır ne isnatlar olur? 
Müdahaleleri var diyorum. Şa
hitler göste!lıo um. Ekmel Bey 
hunl.rı duyuy• ., Bir ınüddei u
mumi her hangi bir ~Unasebet
le bir cürme agih olunca balıu
auı dchller de r6sterıJmiı ise ne 
yapar? 

Hemen tahkike tetkike baş
lar değil mi? Elbette. O da böy
le yapmıştır: Bin•cnaleyh çok 
meşguldür. Öyle benim aleyhi
mime kendisine milletin emane
ti olan kürsüden hem hiç yok
tan böyle hakikate taban taba
na zıt beyanatta bulunmıya vak~ 
ti olamaı. Bu sebeple gazetele
re inanmıyorum. Müdllhaleye İs. 
tanbul asliye mahkemeleri reisi 
evveli Feyzi Daim, ve ikinci ti
caret reisi Nuri Beyefendileri 
tahitlerim arasında zikrettim. Bu 
fahitlerim insana feref verici 
bir kuvvette şahitlerdir. Ekmel 
beyin önünde böyle Toros, Er
ciş tepeleri mehabetinde doğru
luk timsallt>rİ zikredilirken nefes 
ahp başka bir jşle meşgul ol
masma imkan var mıdır?. 

2 - Ekmel B. daha ne dem it? 
Böyle tehir ettirmek benim iti· 
yadım imiş. demez, diyemez . 
Düşünür ki, ben yann kendisin,. 
umum muvacehesinde ( Efendi 
tek bir dava ı6yle ki, ben orada 
böyle talik pe~inde koşmuş ola
yım! ) dersem ve o i tek bir 
misal dünyada bulup güstere
meıse ne yapar? Ekmel B. el
bette akıllı, kimil bir ıat olma• 
lıdır. Böyle bir ıey söyliyemez. 
İstidamda da ancak şu tahit
lcrmi dinleyin, dclillermi getir
tin, bunlar iki celse arasında 
olup biter, benim müdafaamı 
yapıp davaya nihayet vermeme 
bu akın demiyor miyim? Gene 
dütiinmez mi ki kendisi Mahmut 
Esat Beyle benim aramda hiç 
bir fark koymaksmn deiil, 
ben Mahmut Esat Beye 

Diin kongre J'ctpmctk için birliğe gelen hctnımlar 
Dün kadınlar birlij"inin yıllık konrresi vardı. Fakat ekseriyet 

teşkil edilemediği için bu içtima yapılamamıf, baıka bir güne kal
mışbr. Hanımlarımız her nedense toplanmadan hoılanmıyorlar. Tak
sim mitingine de pek az kadın gitmiı ye miting daha fazJa erkek
ler iarafından yapılmıştı. 

Aceba hanımlarımız Mazhar Osman Beyin nasihatlerini tutup ev-
lerinde iılerile, güçlerile me12ul olmaya baıladılar da ondan mı 

·kongreye gelmediler? Kim bilir? 

Dün toplanamıyan kongre 8 hazirana kalmııtır. 

sürü snrn kanunsuzluklar iınat 
ettiğim için kendisi daha ziyade 
benim gösterdiğim deliller ve 

=-==;~-=======-========= 

Romen sefiri 
şahitlerle meşgul olarak işin iç R eisicünıhur Hz. ne iti-
yüzünü ' açtırmaya mecburdur. 1 • • 1 _ • • 
,,, Ve dillayet c: t~ltler ulaBll' ınatnaınesını ta-Kdını.et.~ı .. 
ben bir maınuouQJ. Benim ta
mamen veya kıımen haklı ol
mam muhtemeldir. Ne kadar 
küçük oluraa olsun bu hakkın 
sübutunu aramak da vazifeıidir. 
Benim yanımda da yürümeden 
bu haklu görmek imkanı 

olur mu? 
3 - Ekmel Bey gfıya daha 

ne demiş? 
A - Liyihalarım ihbarname ı 

mahiyetinde ımış. Bunlardan ' 
üçünctisli Adliyenin şeref ve 
kuvvetini tenzili istihdaf edi

yormuş. 

B - Bu dava hükumetin ı 
siyasetine taalluk ediyormuş ve 
artık müzminletmif. 

A - Bir kere li yihalarım 
ihbarname değildir. Çünkü müd- Yeni Romanya sefiri M. Karp 
dei umumilik makamına çıkan cenaplan evvelki gün RciıicDm-
bir zat bitir ld, te§kilitı esasiye hur Hazretlerine itimatnameıini 
kanununun 23 üncü maddesi takdim etmişti. Resmimiz ıefir 
mucibince meb'usluk ile memur- cenaı ları itimatnamesini tak· 
Juk bir ıat uhdesinde içtima dim ~çin giderken alanmıştır. 
etmez; 28 inci maddesi mucibince 
memuriyet kabulü halinde mcb'
usluk 1akıt olur; 31 inci madde 
mucibjnce Cümhur rei.,i meb'us
tur. Liyibalarım ıhbarnamc ol
m•k için onları adliyeye vermeğe 
mecbur bir memura veı miş 

bulunmam lazımdır. 

Sonra benim sözlerim adliyeye 
değil, Adlıyeye fenalıklar ede
nedir. Hükf.ımt.tin şahsiyeti ma
neviyesini kendi hatalarına siper 
etmek; korkunca, iş ciddiyet ve 
nezaket kesbedince hükumetin 
tahsiyeti maneviyesi siperi arka
sına gizlenip t.radan dil uzatmak 

' propaganda yapmak benim gibi 
dünyada ve ahrette tek başına 
yürüyen ve hak yoluna ve ancak 
hakaızlara hücum eden bir ada
ma hücum etmek, Mahmut Eaat 
B. in -kirıdır. Ben bir müddei 

( OLÜM ) 
Nafıa sabık müsteşarı Bürha· 

netıin Beyin oğlu lstanbul Elek· 
trik şirketi müşteriler muhase
besi şefi Mehmet ali Bey kın 
bir hastalığı müteakip dün ak
şam rahmeti hakka ikf ran et
miştir. Cenazesi bugün özle 
vakti Şiş i ctfal hastanesinden 
ka ldırılarak Teşv: kiye camiinde 
namazı eda olunduktan sonra 
hab~abı ebedısine nakledile
cektir. 

Cenabı hak garik rahmet 
eyliye. 

umumiye mUtalttaları hep yanlış, 
ve kanunsuz desem adliyeyi ve 
hükumeti mi tahkir etmiş bulu
nurum. Böyle bir zihniyette bu-

( l.ôtf cn •ahıfc~ i ÇC:\ ırınlı ) 



Kıymetli bir eser 

M aarif Vekileti talim ve 
terbiye heyeti azasından 

( Ali Haydar ) Bey Rus avam 
muharriri ( Grigori Petrof ) un 
( Mefkureci muallim ) isminde 
yeni bir eserini lisanımıza nak
letmiştir. Ali Haydar Beyin da
ha evvel gene bu müelliften 
tercüme ettiği ( Beyaz zambak
lar memleketinde ) namındaki 
eserini büyük bir zevk ile oku
muş olanlar hiç şüphesiz (Mef
küreci muallimi ) tehalükle ara
yacaklardır. 

Filhakika ( Grigori Petrof) un 
bu eseri de kıymetçe evvelkin
den aşağı değildir. Ve halkçılık 
mef küresinin tahakkuku ıçın 
çalıtan münevverler bu eserin 
mtıtaleasından büyilk bir zevk 
duyacaklardır. 

Bnyilk Rus muharriri ( Mef
küreci muallimin ) de kıymetli 
bir köy mualliminin bir millet 
için ne büyük hizmetler yapa
bileceğini gösteriyor. Bu suretle 
bir memleketin mekteplerinde 
halla tenvir etmek vazifesini 
ifa eden muallimlerin ne büyük 
bir inkılaba rehber olabilecek
lerini anlatmış oluyor. 

( Ali Haydar ) Beyin de eserin 
mukaddimesinde söylediği gibi 
dağlarda dolapn çobanlar, or· 
manlarda gezen oduncular ve 
yahut ömllrlerini pyanı teessüf 
bir boşluk ve atalet içinde ge
çiren bazı kasabalılar ve köylü
ler ar uında büyük adam olmıya 
müsait kim bilir nekadar insan 
vardır ? Nekadar yazık ki bu 
kıymetli istidatlann hepsi iyi 
terbiyeci eline geçmemekten 
dolayı sonup giderler. işte 
( Mefkureci muallim ) bu haki
kati bilyilk bir vuzuh ile ifade 
etmektedir. 

Yalnız çok arzu ederdik ki 
( Grigori Petrof ) un eserinde 
mevzuu bahsettiği muallim Ra
çinaki yerine bir Türk muallimi 
bulunsun. Eserde tavsif olunan 
Rus köylüsü yerine Türk köy
lilıilnün hayatı tahlil olunsun. 
Bir Türk mualliminin bir Ana
dolu köyü içinde halkı uyandır
mt.:k gayesi uğrunda ne gibi 
muvaffakiyetli itler görebileceği 
teırih edilsin. Bu tarzda yazılmış 
bir eser bir tercümeden ziyade 
bir telif olurdu. 

Acaba önümüzde ntımune 
olarak ( Mefkureci muallim ) 
gibi eeerler var iken doğrudan 

doğruya memleketimizin ve hal
kımızın ihtiyaçlarım ifade ede
cek bu cins eser yapmak müm
kün değil midir? Zannediyoıuz ki 
Maarif veklleti bu yolda bir 
mükafat ihdas etmit olsa her 
halde Türk muharrirlerinden 
buna eserlerde hak kazananlar 
çıkacaktır. 

Haıf inkılibı Türk milletinin 
ruhundaki kıymetli madenleri 
işletmek için elimize geçmiş 
kıymetli bir vasıtadır. Fak at bu 
vasıtadan istifade edebiimek 
için icap eden sahalarda çalıı
mak lazımdır. 

lunmaktan Ekmel B. i ten
zih etmek isterim. İşte gazetelere 
bu sebeple de inanmam. 

Bu dava hükumetin siyasetine 
taalluk ediyormuş ve artık müz
minlqmiş. Bu davayı açtıran 

Mahmut Esat B. açan Ekmel 
Bey. Dava Mahmut Esat Beyin 
thıı hakkında, Mahmut Eı• t 

Beyin şahsının icraatı hakkında
dır. Bir kabinede bir mücrim 
çıkınca o memleketin siyaseti 
ondan müteessir olmaz. Bilakis 
o cürmü meydana çıkaracak o
lan Adliye mübeccel olur. Ka· 
bineye girmiş olmak layuhtilik 
mi verir? Verse bile işte Mah· 
mut Esat Beye vermemiş, ben 
onun muhti olduğunu biliyorum 
ve ispat edeceğim diyor ve is
patJarımın da tekmilini mahke
meye vermiş bulunuyorum. Ar-
tık bunun dallandırılmasma lif
lar arasında örtülmesine imkan 
olmadığı nihayet lütfen takdir 
edilmeli, şahitlerim nasafet ve 
adalet dairesinde dinlenmelidir. 
Hizmet ve va2ife budur ve se-
lamet yalnız bundadır. Ben müd
dei umuminin mahkeme huzu
runda siyasetten bahsedeceğine 

ve ilk ve nihayet ikinci celse
nin ilk dakikasından itibaren 
verdiğim ve artık elimi çektiğim 
"ahit ve delil bahsini yürütmek 
dururken benim naçiz ve fani 
şahsiyetim ile meşgul olmıya ak
lım ermez . 

Yürünecek yol meydandadır 
ve başka çare yoktur. Buna zih· 
nımızı alıştırmak hakkımızda 
hayırlı olur ve bunu Ekmel Be
yin de takdir edeceğine şüphe 
edilemez. Ben Ekmel Beyin Ad
liye vekiline kuvvet vermek 
üzere dünyada siyasetle, hüku
metle zerre kadar alakası olmı
yan ve adliye vekilinin sırf şah-

sına müteveccih bir işte siya· 
se--ten bahsetmesine ve iki celsei 
muhakeme aktetmiş olan mah-
kemenin müzminleştiğini ileri 
sürerek muhterem mahkemeye 
nahak yere tariz etmesine ibti· 
mal vermem. Dünya bilsin ki 
ben Mahmut Esat Beyden fazla 
hükumet dostuyum. Fakat benim 
dostluğumda kumaılık, riya
karlık, yalan düzen olamaz. Bun· 
lar aranırsa bisut bir emek olur. 
Benim dostluğum kuvvetim gibi 
ihlisımdadır. Esasn siyasete ak
lım ermez, yalnız adliyeden ko 
nuşurum. O şimdi sevinecek 
bahtiyar olacak işte, işte bana 
muhalif imiş. Ben fırkanın erki-
nındanım. O halde fırkaya da 
muhalif, demek Baş vekilimize de 
muhalif, demek hükumetin şat -
siyeti maneviyt-sine düşmandır, 

aman yarabbi ikrar da etti, d -
yecek. Zımnında bir kimseyi 
memnun görmek iç n aleyhime 
iftira edilmesine de katlanırım 

Dava müzminleşmiş. müddei 
umumi Ekmel B. lunu söyleme· 
miştir. Çünkü bir kere daha ilk 
günden beri Basatın tahliyesine 
Mahmut Esat B. tesir yaptı de
dim hiç aradı mı? telkin var de
dim, bu, dosya da apaşikar du
rurken bakıldı mı? bunun mevf 
kuflardan tahkiki kolayken kı
mıldandı mı?Nakli"Temyiz sure
ti işara göre,, terviç etmişken bu 
işardaki vahamet ve umum Türk 
hakimlerine tahkire sebebiyet 
veren mes'ul aranıp aranmadığı 
tetkik olnundu mu? 

İmdi Ekmel B. bunu da söy
lememiştir. Davayı yanlış bir 
surette açan ben miyim? Ben 
ne demişsem ve ne diyorsam ka
nunun bir maddesine temessük 
ederim. Ekmel B. bunu farket
miştir. Sonra Ankarada hazır 
bulunmank külfetinden vareste 
tutulma mı istedim, bu da madde 
226 ya muvafıktır. Ekmel beyle 
aşuk maşuk mıyız ki mahkeme· 
den beni ihzar ile getirtmek is
tesin ; bal:u;us ortada musad
dak bir rapor varken. .. bir müd· 
dei umuminin böyle şeylerden 
bazer edeceğine şüphe etmem; 
bahusus istidamda başka pbit 
başka vekil göstermiyorum. 

Bunla1- dinlensin tetkik edılsin, 

Muhırrlri: Ömer Rıza 

Şeyhül Cebelin Kıyamet Bayrnmı 
Şeyh bütün tebaasını kayitlerinden azat ede

rek her ıeyi irtikap etmelerini emretmişti 
-51-

Şeyh minberden iner inmez 
hazırlanan sofranın başına geçti, 
ve ogün bayram günü olduiun
dan her kesin zevkli tarap, işn 
nuş, lehvü laip ile meıgul olma
sını emretti. Sonra bugüne kiya
met bayramı namını verdi. Bunun 
sebebi şu idi : 

insanlar bu dünyada bir takım 
tekilife tabi olmak mecburiye
tinde idiler, fakat kıyametten 
sonra ahlik ve kanun tekilif 
mürtefi olur. İşte kiyametin ma
nası budur. Kiyamet ilin olunma
dan ahlaki ve kanuni rusumu 
tekilifi lcaldırmağa imkin olma
dığından 1 mam bu içtimaı ha
zırlamış ve kıyamet bayramını 

ilan etmişti. 
Ismailıler, bu bayramı, bütün 

tekalifi ilga ettikleri buğünü 
Hazreti Alinin şehit edıldıği 
güne tesadüf ettirmişlerdi. Bu-
nun sebebi de şu idi: 

- Bu dunya evi melal evidir. 
Kimil ruh aahibi olan in
sanlar için bu ınelil evin-
den göçmek ebedi lezzet ve 
nimete kavuşmak demekt r. 
Hazreti Alinin de bu dünyadan 
bu felaket ocağından çekildiği 
gün hem kendısi, hem onu se· 
venler için bi• bayram olmak 
gerektir. Bunun için Aliye p:ıer· 
but olanlar, onu takdis edenler 
onun şeliit düşfüğü günü bir se
vinç bayramı olarak tes'it etme-
lidirler.,, 

Hant Hasanın bu hareketi 
neticesinde İsmaililer için herşey 
mubah olmuıtu. Bunlar hiç bir 
kayde, hiç hır kanununa tabi 
değiller. Bunların saıki yalnız hırs 
ve yalnız şehvett. Dini, ahlaki, 
içtimai, biç bir zabıta kalmamış
tı. Irz ve namus ortadan kalk
mıştı. 

Hant Hasan hicretin 56 ıncı 
senesinde Bilveyhılerden Hasan 
ibni Numur tarafından katlolun· 
muş, onun yerine oğlu Hant 
Mehmet Şeybill Cebel olmuştu. 
Babasının izinde yürüyen Hant 
Mehmet, • babasını öldürenleri 
bularak onlan çocuklariJe ve a
ilelerile birlıkte mahvetmif, da
ha sonra o da bir çok ekAbiri 
öldürmüştü. 

Hasan Sabbahın dahiyane 
icadı ile İsmailiJik, her tarafa 
dehşet salıyorken, onun adam
ları ve daileri her muhite yeni
den kök salıyor, ötede beride 
münasip mevkiler bularak onun 
hattı hareketini takip ediyor· 
lardı. Bu hareketin en muvaffak 
olduğu muhitlerden biri Suriye 
idi. 

Ehli Salip askerlerinin bu 
sırada Kudusu zaptederek Suri· 
ye ve Filistinde birçok yerleri 
işgal etmeleri, lsmaililnio bu 
taraflardaki hareketlerini kolay
laşbrıyordu. Bunlar bu havalide 
mevkilerini temin için birçok 
defalar Ehli Salip ile birlikte 
hareket etmitlerdir. 

bir celse aruında yapılabilı;
usu üne muvafık bir surette ted
viı· olunsun, mOdafaamı yapa: ı ~, 
bitireyim diyorum. Başka ne tür
lil nasıl olsun isterler?. Şayet 
bu yol en münasip olmadığı 
fikrinde iseler ben bunun ken
dileri için de en sellmetli olduğu 
fikrindeyim. 

Hasan Sabbah mezhebi üzere 
olan ve onun usulü dairesinde 
hareket eden bu fsmaililer bfitün 
Suriyenin Frenklere geçmesini 
temin edecek hareketlerle iste
dikleri yerlerde yerleşmişler ve 
bir takım kalelere sahip olmuş
lardı. 

Bu suretle f smaililik, Şarkın 
en uzak noktalarından Mısırda 
hükiimran <'lan İsmaili halifelerin 
ülkelerine bitişmiş ve bunlann 
faaliyeti yenileşmişti. 

Fakat bu yenileşmeyi bir in
kiraz takip etti. 

Hicretin 567inci senesinde Sultan 
Nurettin namına Salihattin fet
holunan Mısırda, lsmaililerin son 
Ha lif esi olmuş, iki yüz yetmiş 
iki seneden beri saltanat ve 
hilafet sahibi olan, Meymun za
deler inkiraz bulmuşlar bu su
rş !le lsmaililik, bütün islim ale· 
mine teşmil etmek istediği dev
letten mahrum olmuştu. 

Gerçi iki üç sene sonra Mı

sırda gizlenen lsmaililer başlıca 
daileri bjr sui kast ter-
tip ederek münkarız lsmaililiği 

ihya etmek istemişler, bunun 
için Mısırda bir sürü adam top
ladıktan başka Suriye ve Fılis ·n 
deki ehli salibin ve Siçilyadaki 
hnistiyanların yardımını temin 
etmişler. Bu suikast tam tatbik 
olunacağı sırada Şalahattin sui 
kastin bütün mürettıplerini ya
kalamağa muvaffak olmuş ve 
bunları idam etmişti. 

Suriyeden harekete hazırlanan 
ehli salip Mısırdaki sui kastçılarin 

yakalandıklarını ve cezalarını 
bulduklarını haber aldıklarından 
geri dönmüşler, fakat Siçilyeden 
hareket eden donanma lsken
deriyeye muvasalat ederek karaya 
asker çıkarmışlar ve ancak kanh 
muharebelerden sonra defedil
mişlerdir. 

Bununla beraber İsmaililer, 
Suriyede bir takım kalelere ha
kim olmakta devam etmişler ve 
saltanat ve devletlerini imha 
eden Selihattine karşı sui kast
ler tertibine devam etmişlerdi. 

591 de Selabattin, kumandan
larından birinin çadınnda iken 
lsmaililerden biri ona hücum 
ederek elindeki bıçağı onun 
başına saplamış, Selahatlin ba
şındaki migfer sayesinde ölüm
den kurtarılmıştır. Bu mütecaviz 
öldürüldükten sonra, ikinci bir 
İımaili, onu müteakip üçüncü 
bir fedayi aynı hareketi tekrar
lamışlar, Selahattin hayatını müş
kulit ile kurtarabilmiştir. 

Bu sırada, lsmaililerin bu ba
valideki şeyhi, Hasan Sabbahıo 
yolunca yürüyen ve onun usulü
nü tatbika devam eden Sinandı. 

Yani, Endülfü t !n gelen iki 
kardeşin, Zeydun ile Haldunun, 
Cebel casuslarından bir kadının, 
yani Mesrurenin yardımı ile ka
leaioe nasıl kabul olunduklarını 
gördliğümüz, adamdı. 

(Bitmedı) 

Ne yazık!. c1-

Betiktaıın pek işlek bil' ca O 
desinden geçiyordulDyardat· 

yolda fabrikamsi bir yer ·det· 
Hemen her sabah ifinıe d~ 
ken, önünde bir kaç • bit 
durur içimi sıcak ve tedlil aıt" 
gurur dalgasiyle kabartan 111 

zarayı seyrederim. ___ __ 
Kapısından, camsız ~~ 

!erinden motör sesleriyle ı,. 
ber toz bulutlan fıtkıraD 
fabrikamsı yerde- beygiri~~ 
hazırlıyan bir kırma ıı>P-

işler. Erken saatlerde oraıı ~~ 
raz kayışlı, yüksek çiıı:oeli erile 
ağır mahmuzlu süvari ask~! .. ,,..,. 
dolar. Yüzlük arpa çu~· 
kuştüyü yastıklar gibi k~ 
rak, motörün oluklanna - _ı,la 
tan o dev vücutlara bak~ 
doyamam. Biribirleriyle ~ 
şırlar, esmer yüzlerinde fi 
dişleri çakarak gnlnıorlet 
durmadan çalışırlar. fi 

Bir kaç dakika seyredet dl' 
geçerim. Geniş omuzlanod-;, 
mirle kaplanmıı hissini . .At 
katı, kocaman pençeleflll""' -
aba caketi zorbyan kalıP ~ 
farında gözlerim gurur ve fi 
yetle dinlenen bu erkekler • ...it#' 
tanın dört köşesinden t~ 
mış yiğitlerdir. Onlann ~ 
kabarık yeleleri, köpürmfl!~ 
atlar üstünde düşman ~f 
iri çaplı gülleler gibi n~ _,j 

receklerini düşünmek ~ 
parıl parıl bir zihin ıenliğİ r 
tır. ~ 

Türk neferinin içindeki ~ 
ruhunu kaç kerre görıııDf _ j 
adamım. Kaç kerre bu~blr.. 
ruhu, gönlümün karanlıkl 
bu alev bayrak gibi b 
Kaç ke-rre o alev liayra , 
vatandan zulüm gecele_~ J 
tarihten alın lekeleri ailİ"..I 
Onları düşünen bat ve l'Jı 
nasıl sevgi, hürmet ve ın' 
dolmaz? t 

Bunun için değil midir ki,~ 
gördüğüm manzara, bana ~.:--9" 
bir bıçak gibi işledi. Görd"~ 
şudur: ~ 

Vakit akşam. F abrikalllfl i/.. 
de gene ses, toz ve de• ~ 
balığı var. Yürüyorum. Ôft.,:J 
giden iki çınar gölgesi ka"' 
yor: 

Hadi bizde girelim. 
- Vaz geç canım... ~ 
Bir dakika sonra, işi •~ "'/ 

Kahvelerden birinde ku1~ 
şeye çekilmiş bir sokak Y, 
ayarttığı Mehmetçiklerle 
bil oynuyordu. · . .ti 

Bu oyunun sular kar~ 
sonra, nerelere kadar ~· fi, 
aşikirdır. O dev vticutl•~ .. 1' 1 

burnu düşmüş, bu u~ l 
aslan başları yere iğilrOİf ~ 
mek yazık değil mi? -~ f 
önüne geçecek bir ~ 
mudur? ~ 

V AKIT iN T .AJ(V~ 
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Haydar Rifat Beye Cevap 
Vastl Raşit B. Haydar Rifat Beyin isnatlarına hukuk 

Hsanlle cevdp veriyor Seyrisef ain 
Adliye vekili Mahmut Esat 

beyin Haydar Rifat B. aleyhine 
•çtığı davalardan biri de haka· 
ret Ve söğme davasıdır. Haka
~ ve söğme davası kaide mu
~b · . ıııce ıahsi dava · yolile yanı 
de•let davacı olmaksızın 
•ç.lır. Devlet davacı olmaksı
~ demek davayı müddei umu
lbi takip etmeksizin demektir· 
1.tuddei umuminin yerine haka
ret gören, söğUlen kimse geçer 
'e IDiiddei umuminin her dava
da haiz olduğu salahiyeti ele a
larak geçer, 

Ne için kanunu cezanın ceza
land,rdığı fiillerin hepsinde dev
let davacı olduğu halde sayısı 
•ekiz, onu geçmiyen bir kaç ta· 
11tainde devlet davacı olmak is
terrıiyor ve müddei umuminin 
Yerini yani devlf't it endi yerini 
lbazflra bırakıyor? Bu süale 
Alınan müelliflerinden birine ce
\tap verdirelim. Fon Lilienthol 
der~i: "Şahsi dava mahkemelerin 
~ müddei umumilerin itlerini 
lı.afletmiye yarar. Zira şahsi 
d.•anın verdiği rahatsızlıklar 
0 kadar büyüktür ki şahsi da
\'a itlerinin çoğunun cesasız kal
lbakta oldukl.m tecrübeye müs
tClliden dermeyan edilebilir. ,, 

Fakat devletin ıahsi dava yo
lile açılan davalarda yerini mağ
dura, brakmaaanı devletin haka
ret ve a6ğme suçunu takip ede
bilmek hakkından bilsbütün vaz 
geçmİf gibi anlamak hata olur. 
~~t davanın mevzuu olan suçu 
~lw.tda da devlet tıpkı diğer 
saçlarda olduğu gibi dava aç
IDak hakkını muhafaza eyler. 
Şabai dava mevzuu olan suçlan 
da devlet mağdurun elinden 
alıp takip edebilmek hakkını 
llıubafaza ettiği içindir ki Anka
;• lrıtiddei umumisi Haydar Ri
İ~k 'Beyin Adliye vekiline karşı 
b 1 

lp eylemiş olmakla maznun 
u undu'" I gu hakaret ve söğme 

auç annın dahi takibini ammenin 
:denfaatieri nokta11ndan üzerine 

1. 

Haydar Rifat Bey Ankara 
:.llddei umumisi tarafından ken-
~ .. aleyhine açılan hakaret ve 
:;tnıe davasına karşı mukabil 
)i 

11 
dava açtı. Haydar Rifat Be-

d.11 açtığı karıılıklı dava tabii
ır ıc· 

il 1 Ankara müddei umumisi-
~ ka~ı değildi. Haydar Rifat 
~e ısnat edilen hakaret ve 
~d ~e suçunun mağduru olan 
~ lıye vekili Mahmut Esat Beye 
•tşıdır. 

-.,~~Ydar Rifat Beyin adliye 
k alı Mahmut Esat Beyin ha
a~rct ve söğme davasına karşı 
d ıtlak üzere ve mukabil bir 
~:~a Yani mutlaka birlikte 
~it ~~lunacak bir dava şeklinde 

h lögme davası açabilir mi? 
u meseleyi iki hale göre 

d c"'1eli Mahmut Esat beyin 
ı_'t;.1•ının kendisi tarafından 
kh 1~ edilmiş olması {yani 
'-'li~ı . dava hali) ile saniyen 
~ıl eı umumi tarafmdan takip 
d,;ekte bulunmasına (yani amme 
teli •sı haline) göre tetkik ede-

l nı. Birinci hale göre: 
~.. - Kaide mucibince şahsi 
' Yolile açılan bir davaya 
l'llnı açılacak mukabil bir da
)oıu IDevzuu ancak tahsi dava 
'1-b~li takip edilebilen bir suç 
~ r. Haydar Rifat Beyin 

111llkabil bir davanın mev-

zuu da ıahıi dava yolile takip 
edilen suçlardan söğmedir. 

2 - Mukabil bir dava aça
bilmek için davacının dava ika
me edebilmeğe ehliyeti olmalı 
dır çOnkU mamun olmak için 
davaya ehliyet aranmaz fakat 
tahai dava açabilmek için dava 
açabilmeğe ehliyet aranır. Veli
yet altında bulunmıyan Haydar 
Rıfat Beyin de mukabil dava 
ikame edebilmege uauli ehliyeti 
vardır. 

3 - Maznun Haydar Rifat 
Beyin pbsi davacı Mahmut Esat 
B. aleyhine mukabil dava aça· 
bilmesi için Mahmut Esat B. 
aleyhine ceza davaaımn ikame
sini ref ve ilga eden, tehir ve 
tavık eyliyen bir sebep bulun
mamalıdır. Halbuki Mahmut Esat 
Beyin lzmir meb'usu bulunması 
dolayısile masuniyeti teıriiyesi 
vardır. Masuniyeti teıriiye ise 
cezayı takibatı tavik eyliyen 
hususi bir vaziyettir. Bunun için 
dir ki mukabil davanın ikame 
edildiği Ankara Asliye ceza 
mahkemesi 0 Haydar Rifat B. 
tarafından bukerre milfteki aley
hine söğme davası ikamesini 
mütazammın verilen arzuhalin 
dahi mOıteki mumaileyh Mah
mut Esat Beyin memuriyet ve 
meb'usluk aan'atına nazaran 
Mnddei umumilik memuriyeti 
aliyesine tevdiine ittifakla karar 
verildi • diyor. 

4 - Mukabil davanın mev
zuu ile şahsi davanan mevzu· 
unun mUrtebit liulunmaıı, her 
iki mevzu arasında fili aıkı bir 
irtibabn mevcut olması lizım

dır. Mevzular arasındaki fili sıkı 
irtibatı ise evveli davacılann 
şahıslarındaki vahdet vucuda 
getirir. Bu vahdet Haydar Rifat 
Beyin açtığı mukabil davada 
mevcuttur. Çünkü Mahmut Esat 
Beyin açtığı dava da Haydar 
Rifat Beyle Mahmut Eaat B. 
arasındadır. 

Mevzular arasmdaki fili sıkı 
irtibatı saniyen itlenmit olduk
ları zamandaki vahdet ve niha
yet işlenmit oldukları yerdeki 
birlik vücude getirir. · Halbuki 
Haydar Rifat Beye isnat edilen 
hakaret ve söğme suçları Mah
mut Esat Beye isnat edilen 
hakaret ve söğme suçları ile 
ayni zamanda ve ayni yerde 
işitilmemittir. Her iki dava ara
sında hatta sfibut vasıtalannın 
birliği noktasından dava menu
t•nun tarihi cereyam ve tebaddüsQ 
noktasından da bir irtibatı yok· 
tur. Haydar Rifat B. in mukabil 
davasını kendisine karşı ikame 
edilen davanın kendisine tahmil 
eylediği herçi badaat müdafaa 
zarureti altında açtiğına kaniim. 
Haydar Rifat B. kanunun "Asıl 
ve kartılıklı davalar birlikte 
hükmolunur.,, demit olmasından 
istifade etmeği arzu edıyor. iyi 
hukukşinas olan Haydar Rifat 
beyin herkesin bildiği bir haki
kati bilmemesine imkan yoktur. 
Mahmut Esat Bey Büyük Millet 
Meclisinden masuniyeti teşriiye
sinin kaldmlmasını yalvarsa da 
meclis kaldıramaz bunu pek iyi 
bilen Haydar Rifat Bey: "Ma
demki kanunun emri mucibince 
mukabil davamı bana kartı ika
me edilen asıl dava ile birlikte 
hükmedemiyorsunuz ve karşılıklı 
da•amı h•ammun muuniyeti 

te,riiyesi ytlzünden durduruyor
sunuz asıl davayı da durdurma

Merkez acentesi: Galata Köpru başında 

Beyoğlu 2362. Şuhe acentesi : Mah

mudiye Hanı altında isranbul 2740 nız lizımdır.,, diyecektir. 
Halbuki böyle bir iddia doğ- ı•-----------.. 

ru değildir. Trabzon birinci postası 
Birisi kartısındakine bir tokat ( 1ZM1 R) vapuru 2 Haziran 

vursa tokadı yiyen de mukabele- Pazartesi 12 de Galata 
ten bir tokat vursa ortaya bir nhtımından hareketle İnebolu, 
birinden ayn iki suç çıkar. Bina- Samsun, Gireson, Trabzon, 
enaleyh evveli tokab atan ye- Rizeye gidecek ve Sürmene 
diği tokattan dolayı mahkemeye Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
müracaat etse mahkeme tahki- Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu 
katını ~anJ davayı davacının atmlf Zonguldağa uğrıyarak gele-
olduğu tokata da teşmil edemez cektir. 
ve binaenaleyh davacının atmıı Hareket günü yük kabul 
olduğu tokat hakkında ne beraet olunmaz· 
karan ne de mahkumiyet karan 
vere bilir. ÇOnkn 0 ayrı bir 
suçtur. İmdi attığı tokattan do
layı takip edilen mamun yediği 
tokatın da bir hnkme ikbran 
eylemesini arzu eder ise bir 
dava açmalıdır. Bu davanın da 
diğer davalar gibi mutat kaide
ler dairesinde ve g6rfllmekte 
olan davadan ayn ve mustakil 
olarak davalar açılması Jizımdır. 
Mahkeme ister ise ve uauJnn 
230 uncu maddesi ahkamına 
dahil oluyorsa her iki davayı 
birleştirir. Kanunun istisnaen 
phıi davanın maznunun• suçu
nun mukabili olmut olan suçu 
mukabil dava ianeaile görUl
mekte olan auçun ikinci bir 
mevzuu kılmağa muaaade 
eylemesi hiç bir zaman dava 
ikamesine hakim olan malum -ve 
mutat kaideleri ref ve ilga ma• 
biyetinde tutulm•IDıttır. 

l ntalya postası 
( ANAF ARTA ) vapuru 1 

Haziran Pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle lzmir, 
Knllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkiir iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğnyarak gelecektir. 

İzmir - ~. ersin ~ürat postuı 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 3 Haziran Salı 12 de 
Galata nhtımmdan hare -
ketle Çartamba sabahı lzmire 
gidecek ve aktamı lzmirden 
hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve Tqucu, 
Anamor , Aliiye , Antalya , 
Kut adası , İzmire uğnyarak 
gelecektir. 

' udanya posta>ı 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

ba gOnleri idare rıhbmından 
9 da kall'c:ar. 

Binae~aleyll M~t .davacının 
meauli yet tqriiyeyi haiz olmuı 
gibi kendiaine kal'fı ikame edi
licek davalan tehir ve mahdut 1•1•••••••

1
•••---

~:::.~i~=~:~u:••:.::~ı ~:: iVeT~U~ 
kabil dava yürllmez. il l\arndcnlz po5t)ası ~11: İkinci hale g6rü: A d . 

M h E b · Dö O U :ı· 
a mut sat eyin davası İ I· 

ıahsi dava değildir. Mahmut E- 1 vapu~u 2 Pazuı·tcsı' ! 
b d ! Hazıran n " i! 

sat eyin uğra ığı hakaret su- • •• 
çunun takibini Mahmut Esat j günü akşamı 6da Sirkeci nhtımın-H 
beyin elinden almıttır ve müd- • dan hareketle doğru ( Zongul- ji 
dei umumi takibetmektedir. ! dak, lnebolu, Gerze, Samsun, d 

Binaenaleyh ortada şahsi da- iı Ordu, Giresun, Vakfıkebi r, ij 
va yoktur amme davası vardır. Iİ Trabzon, Sürmene, Of ve Rize) fi 
Amme davasına karıı İlle muka- U ye gidecektir. !i 
bil dava açılamaz; çünkü moka- ı" Tafsilat idçin k~~rkecide Yel- ii 
bil dava yalnıı ve yalnız tahsi kenci İlanm a aın acentasına H 
dava aleybıne açılabilir. [Alman müracaat ... I:ae~: •• J.51!!~~~111: •• ~~2Ji :ımuınıı:nm:t••••• •••••• ..... •••• ............. . 
temyiz mahkemesinin 17 tef. ev- dan buna imkan yoktur. Yok 
1881 ve 4 mayıs 1883, 22 teş Haydar Rifat B. tarafında ken
ev. 1896 tarihli içtihatlan.] An dis:ne tecavüz olunduğunu iddia 
kara M.U. ıi Mahmut Esat be- eden Mahmut Esat B. in uğra· 
yin açtığı hakaret davasının ta- dığı bu tecavüze bizzat Mahmut 
kibini Haydar Rifat beyin açb- Esat B. in haksız hareketıle 
ğı mukabil davadan sonra de- sebebiyet vermit olduğunu yahut 
ruhte etmit ve Mahmut Esat iki taraf karşılıklı olarak biri
bey meb'us bulunmayıp muka- birini tahkir etmiş bulunduğunu 
bil dava da yürümekte bulunmUJ isbat etmek istiyor ise mukabil 
olsaydı bile amme davasında davanın yürümemesi buna mani 
mukabil dava caiz olmadığından d 
her iki davanın derhal tefriki değildir. Hatta Hay ar Rıfat 

B.in gösterdiği ıahitlerden biri
lizım gelirdi. Mahkemenin mad-
de 230 mucibince davaları tel • nin Mahmut Esat B. in avukatı 

1 bulunması da isbata ımkansı2lik 
rar birleştire bi meai hali tabii 
mahfuzdur. (Lovve Alman ceza vermez. Bir kimsenin şahsmda 
muhakemeleri usillü kanununun hem müıahitlik ve hem avukatlık 
madde 389 terbi N. il) sıfatı birleşir bu iki sıfat yekdi-

Biz Haydar Rifat Beyin iddi.. ğerile taaruz eyler ise şahitlik 
asında doğru olduğunu farı sıfatı tercih olunur; ve şahidin 
edelim ve Haydar Rifat Beyin avukathkta devam edebilip ede
mevzuunun doğruluğunu faraziye memesi mahkemenin takdirine 
olarak kabul eylediğimiz bu bırakılır. Binaenaleyh ortada 
mukabil davasını açmakla ne vicdan ve nısfet h ı ssini rencide 
elde etmek istediğini arqtıralim: edecek hele milletin adliyesine 

Haydar Rifat B. Mabmnt Esat olan itimadını sarsacak bir ha-
8. in ceıalandınlmaaını istiyor diae yoktur. 
ise masuniyeti tqriiye noktum- V.ıslı Rtışit 
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Şükrü Kava B. 
mağdur kalmamasına çahımak· 
tadır. 

Polis müdürümüz deOifiyoro 
İstanbul pol·s müdürü Şerif 

B. geçen sene orduya gidecek
ti; fakat Dahiliye vekiletinin ri· 
caıı üzerine bir sene kalmııtı. 

Hazirandan itibaren mumai
leybin tekrar orduya iltihakı te
karrür ettiğinden polis müdür
lüğüne vekaleten Beyoğlu Kay
makamı Ali Rıza bey tayin edi
lecektir. 

Verem haataneıt 

Verem hastanesi bakkmda ya
zılan yazılan okuyorum. lstanbu
la her halde bir verem hasta
nesi lizımdır. Bunda gazeteler 
ve emanet hakladır ve eski şehre
mini Cemil Pata tecrübe görmüt 
tecrübe edilmiş bir zattır. 

Fikirlerinden ve itlerinden ia
tifade edilmelidir. 

Muhte'if meseleler 

Belediye cezaları meselesi yeırl 
kanunla balledilmiıtir. Vekilette 
muamelila ait bazı küçük llyi
halar hazırlanmaktadır. Şimdilik 
valiler arasında bir tebeddül 
mevzuubahis değildir.,, 

Kadınlar vall olabilir mi? 

Bu sırada kadınlara siyasi 
haklar verilmesi giloün meseleıi 
olduğu için muharririmiz vekil 
Beye hanımlarm vali ve kayma
kam olupa olmıyacaklannı SOi"" 

mut ve şu cevabı almıştır: 
" - Kanunun aradığı evsafı haiz 

olan her vatandaş ahkimı kanu
niye dairesinde memur olabilir.,, 

Dünkü ziyaretler 

Vekil bey İstanbula çıkınca 
doğru vilayet makamına gitm·ş 
ve burada bir müddet istirahat
ten sonra Muhittin Beyle birlik
te hazırlanan husnsi otomobille 
Cerahpaşar hastanesine gitmiş 

ve yeni yapılan inşaatı teftiş et
mişlerdir. 

Su meıeleıl 

Otomobil bundan sonra Edir
nekapı surlarında bir tur yapbk
tan sonra Fatihe gelm · , Şükrl 
Kaya bey burada etfaıye gara
jını ve tesisatı tetkik ederek ef
rada bir yangın tecrübosi yap
tmıııt ve lstanbulu harap eden 
yangınlarla onun ezeli derdi o
lan su meselesine temas ederek 
muharririmize şunları söylemiş
lerdir: 

Yangınler ve lstanbul 

••- lstanbul yangından çok 
zarar görmüştür. Bele ..Aiyenin bii
tün himmeti her şeyden evvel milli 
servetleri mahveden yangınlarla 
uğraşmak olmalıdır. 

Su işinin belediyeler tarafın
dan yapılması, halkın mümessili 

olan belediyenin malı olması esa
sı prensiptir. Yeni belediye ka
nununda bu prensip yapılmıştır." 

Şükrü Kaya Bey dün akşam 
üzeri mezbahayı da gezdikten 
sonra Modadaki evine dönmüt-

tür. Mumaileyh bugünkü içtima
da mühim bir nutuk söyliyecek 
ve akşam Turing kulüp az3lan 
şerefine T okatliyan otelinde bir 
suvare verecektir. 

Vekile refaket e~enlıı>I' 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Beyle birlikte dahi}iye kalemi 
mahsus müdürü Isa, sabık 
nüfus müdürü umumisi Aptül
muttalip Beyler de Ankaradan 
ıehrimize gelmişlerdir ... 
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[ Mahkerr1e ve icra ilanları 

Dün lik maçlarında 
Galatasaray ikinci takımı Beşiktaı 

birir.cisini (1- O) mağlup etti 

istanbul Spor da Beykozu yendi 
Dün ıtadyomda üç hafta evvel 

Jimnastik bayramı yapılacak 
diye tehir edilen iki lik maçı 
oynandı. Islanbul sporla Beykoz, 
Galatuarayla da Betiktaş kar
ftlathlar. Genç latanbul ıpor 
ta1'ımı Bey kozu 5-3 yendi. V c 
Galatasaray da Beıiktaıı 1-0 
mailup etli. 

Günün tayanı dikkat ve heye
canlı maçı bu sonuncusu oldu. 
Yani Galatauray-Beşiktaı kar
şıla,ması. 

Galatasaraym Avrupa aeyahati 
milnaacbetilc, oyuncularının s ı
katlanması ihtimalini düşünerek 
bu maçın tehirini istediğine fa
kat futbol heyetinin bu talebi 
kabul etmediji için Sarı-kırmızı 
larıa sabaya birinci takımdan 
ıayri bir tetekkülle çıkacaiJna 
İpret etmittık. Flhakika Gıla
taaaray don Beıiktaım k•uşısına 
ikinci takımını çıkardı. 1-0 ga-
lebeyi de Galatuaraya bu talnm 
laediye etti. 

ÇGnkl bu maçın neticesinde 
Befiktaı galip geldiği ve batta 
berabere kald:iı takdir.ie İstan
hul ikinciliğini alıyor. Yalnız 
mailup olursa Galatasarayla 
ikiDcilik içia puvan puvana kalı
yordu, itte Betiktq birinci ta· 
kimıdlin Galata.arayın ikinci 
takımı kar1111nda bu üçüncü ve 
en fena neticeyi almaktan ken
dim luirtaramadı r 

Maç, asıl ehclJ)miyetini ve he· 
yecanını ikinci devrede aldı. 
Çtiııkü bir hafta evvel Fener
babçeden bile üstün bir oyun 
oynıyarak neticede kıymetli 
rakibi ile üç üçe berabere kalan 
Betiktaş takımının bu ikinci 
takımı kolaylıkla mağlup edive
receği anlqılayordu, ilk devreyi, 
herkeı bunu bckliyerek seyretti. 

Bu ehemmiyet vtrmeyiş asıl 
Betiktaı takımı oyuncularında 
far kolunu yordu. Galatasarayın 

C:ı.hit 
Asım \';ıhi 

Rıza J lü'e)in Muammer 
l\Jehmet f:rcümenc .:\'ecdcc Hil'at Cel.il 
den mürekkep bu ikinci takımı 
sanki onlar için galebeyi ka
zanmak yolunda - tabiri marufile-

binin, ondan sonra da Rifatın 
sakatlanması neticesinde on kiti 
oynadığım da kaydedelim. Sarı 
kıı mııılılar taliin de yardımı ile 
Be~iktaşın çırpınıılannı bota çı
kararak neticeyi kazandılar. 

Galatasaray ikinci takımını 
tebrik ederiz. 

Bundan cvelki oyun lıtanbal 
sporla Beykoz arasında yıpıldı. 

l;tanbul spor Vefadan sonra 
Be"kozu da yenbi. 

Jstanbul Spor dünkü maçta 
galip gelirken şayanı takdir bir 
oyun kabiliyeti de göst"rdi. 

Takımlar sahaya bildiğimiz 
tekilde çıktılsr. Ya'nız Beykoz 
takımında 'u enteresan daiifik· 
liğe şahit olduk : 

Emektar oyuncuıu İbrahim 
oyunun kısmı azamında kaleci 
durdu. Müsabakayı Fenerli Nec· 
mi Bey idare ediyordu. Neticede 
İstanbul Spor 5 • 3 galip geldi. 

T. M. 
lznıirde Futbol 

İzmir, 30 (Yakıt) - Bugünkü 
maçluda Katşıyaka Alhya ve 
Sakarya da Altıno d ıya galip 
geldiler. 

o Bulmaca o 

1 

2 
~ 

4 
5 
fı 

7 

Dünkü buımacamızın 
halledilmiş ~ekli 

'l.345oJX91011 

bir ckmeklikti. Takım ıahada 
oyun oynamıyor böyle bir haleti 
ruhiye ile " naaıl olsa yenerim,, 
diye dolaııp duruyordu .. Sporda 
hasmı küçük görmek en fena 
ve affedilmiyen kufiurdur. Netekim ı l 
dlin bunu çok yakından gördük. 

Bu ihmalkar oyunilc Beşiktaş 
ilk devrede Gs. ikincilerine b iraz 
gayret ederlerse pek ala galip 

bugüm iı buımac:4mız 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Tahta parmaklık (5). en meş· 

hur A·;rupa şehri (5) 
gelebileceklerini anlattı. İkinci 
devrede bet bat oyunun devamı 
Sarıkırmızllılara büsbütün gayret 
verdi. Maçın bitm"'s:nc 15 daki-
ka ~ala Galata3 ı ray kale önün
dekı karışıklığı husnü istimal 
ederek ~olü. alıverince, Beşı ktaş
Jılar va1ıyetın lehametini anladı-
lar. Fakat artık İf itlen geçmiş-
~i. İkinci takım Lu tırsah kaçır-
mımak İ\.İn pek doğru olarak 
işi bir sıkı müdafaa oyununa 
döktü. Bu ara topu taca atarak 
vakit te geçiriyordu. F akal gene 
bu sırada Galatasarayın, Leble-

2 - Tarihl bir millete nıeıı,up (5) 
ikinci i~mi Pagc ulan hir sine
ma artbti t!5) 

3 - Pokerde bir H~t (.l). uydur-
ma iscikhal hıhcı i \.l) 

4 - ,\len (:?), ır:ıpça (5). hı)ır (~) 
.'i - .'\uta (_), ~ama (2) 
h - .:':rnıd,ııı unu kar:ı:ı (:"} 
:- - ı\~ ak (2), ) errıek (..!) 

8 - l latıı la (2), tarihi hir z~fer ki· 
zan lı~ımız } er (5). şart edatı('2) ~ 

9 - Afrikada son nıİJ("ıthcdc ~ıpııı 
~er (3), me~hur bir musikişinı~ 
(~) 

IO - Uzat•r.ak (:>}, :.inirli (5) 
11 .\ptııl (:l), bir yırtıcı '-u~ (5): 

lstanbul 4 iiuü icra numur.'uJıuıdan: 
!"atına IIınımın bile:-ale ve tilh c.a) e 

'a.adet l lanırnJaıı j,cil.:raz eylediği mcba· 
lip;in temini i:ıtİfa~ı ic;in ı-::adıküyünde 
Caferağa mahalle inde ;\lodı cadde inde 
ııik 42 ve cC'dic 44 numarali zemini ka-
gir 'e ınaada~ı ah~ap \'c zemini haı iç 
olmak üzere iki bttan 'e bir ,ıe ti\ ın 
arısındıın ibarettir. I lanenin ~eki7. hl. ~e 
iribarile beş hi~:;e~i ihalei e\ \eli) e mü· 
ZI) ede,inc konarak dört bin lira bedelle 
caliLi uhdesinde olup l..at"i ihale müza~ e
desindc mezkör bedel dörc hin beş yüı 
liraya baliğ olmuş bede bu dc{aki kıy· 
met itibarile sülü~anı bulamımı, olduıun· 
dan kıt i ihalesi icra ı.,lınm:ık üıerc yüz
de beş zam ile 'e otuz gün müdıtetle 
müzı ·tde temdit eJilmittir. l lane hari· 
cen bo\·alıJır. Cıddcve olan "1sım bo,·a· 
lıJır üs.tü parmalo:lıklııİır. Soka&• ıM de;,,ir 
hpı~ı ,·ardır. l ler kapı iki küçük bir 
topr;ık aralığa açılır \e •~ıı hanenin ka· 
pı:-ınıt çıkılacak ınermer ha~amıkh mcr· 
di\'enc gidildiği gibi bı~taki kapıdan ..-e 
binanın alnııdal.i ho.lulaan mutpık \"C 

bahçt}C geçilir .• \leıl.:ı\r çift dörder ba:>ot
ınaklı dörder ayık mermer mcrJh enden 
taşlığa çıkılır. Burıd.ki l:apı demirdir. 
içeride ahşap \·e camlı bir kapı daha 
\ardır. 

Buradan haneye zeminin fevkindeki 
birinci kata giıildikct zemini mermer ge
niş sofa~ı bir methıı.1 \e gene camlı höl· 
me ile zemini ıh~ap bir ~ılona girilir 
\ c o alondıın dar aça) a çıkılır bir c:ıme· 
klıılı l:apı dı 'ardır kapıları mermer met· 
hııl 'e hölme alona açılan dört oda ve 
bir heli 'ardır aynca ahşap raflı ,.e mus· 
luklu bir kilerde me,cuıtur salondan 
renı.li camlı kapı ile geçildikte urak a· 
ralık üzerinde bir dolap 'e meıkılr kı· 
~ımdan ahşap merdivenle .ışığı li:atta 
inilJikte bir merdiven altı ,·e bahçe ka
pı ·, vardır. Sığda zemini malta taşlı \'e 
ocaklı " bahçe) e kapı.ı olan taunı be· 
ton bir nda ve aradaki kapıdan girildiktc 
zemini ın;ıltı düşeli u:-i beş ~iitunlu ta· 
rını beton 'erıltı ~alomı 'e iki odayı 
hı,·i 'c hrin~ harap bir hamam mahalli 
'c çaınn,ırlık \C hclt~ i havi lı~mın dahi 
bahçe kapı ı \'ardır Z"'mİn laondı a.hşıp 
merdi\ enle hlrind kata çıkıldıkta ufal.: 
bir a)dtnhk mahalli ve üç pencereli ~a
hanlık 'c merdh enle çıkıldıkıa camlı h· 
pılard:m ikinci kata gir lir. ikinci katın 
ıcınini ahşap olup birinci kaun aynıdır, 
a~ rıca hu katta bahçe üstüne bir çıkma 
\lrdır hanenin ~ lclılmum ta\•ınlan ve 
duvarları kısmen yağlı boya \e kı~mcn 
ıh;ap ,.e bazen de l;Ari kadim ıh·adır ve 
ikinci katta bir calon fazladır üçüncü 
kata ~:ini ta rnn anısı katına •hşıp mer
di, enle çtkıldıtı.ta merdiven ortasında üç 
penccreh ·ahınlık mevcut 'e yene mcr· 
divenle üçüncü kata ı.;ıkıldıl.u ahşap bir 
sofa iki oda dön ~andık oda"ı 'e lıirbi 
çift hp1lı olmak üzere dürt dolap ve 
mu~luğu hl\ i bir kiler mcvcumır. 

l lıncnuı ikind huna hdar .:.alon \e 
merdivenler (er:-ude muşamba ile dö~e· 

lidir ~okığa 'e bahçeye miltC\·eccih pen· 
cerelcr b•)}alı pancurlııJur lıi. inci kat 
salondan ahşap camlı kapı ıle zemini 
mermer 'e kı~men malta döşeli bir da· 
raçaya çıkılıt burada bir tarafı deınir 
piıiı nıaldık lı bir kamer) e \ otrdır mermer 
mcrdh·tııdcn bahçe~ e inildikte sol caraf
ta ve kımeryenin altında iki gıi1.lü odun 
'e 1.ümürllık \'e bahçe derununda ü~· 
adet hüyük çıım kı:·k kadar defne \'C 

hundan başka ıh;amur \'C at ile tane i 
,-ardır. Kı~meıı bozuk çakıl ta,ı ile mcf
ru~ mahalde ve bir de ~iı~ ilk ha\ uz 
Hrdır. Bahçenin etrafı harap dı,arlıJır. 

Bahçede ayrıca armut, erik, incir, dut 
ağaçları da \ln.hr. Hanenin mü~temila

nndan ve bahçenin nihayetinde ':..'.i a
hır mahalline gidildi te mukaddema ahır 
elye' m i.;k:lnı mahsus ic;içe tiç oda gü· 
rüımü~tür. 

lsfanlul ık.'t:ei Ticar.t mahkeme· 
ıinde11: 

ı\Jüfli:- l\a.ap zade Emin Beyin bedeli· 
ni sd:i7. mü.avi taksine ödemek üzere ilk 
tıJ.:.itlni Hrerek em,•ali metruke müdü
riyetinden altmı' bin beşyür. lirayı 27 
~ubat 1926 tarihinde wıınn aldığı icare
tcynli fa kaftan olma~ıııa mebni l O nııı.rt 
1927 tarihinde E,·kaf a deHolduğu 11nlıı· 1 

şılan Beyoğlunda l(tiklal caddesinde 
ki.in l 9:",197,19;" • I num:ıralarla nıurak· 

l..ıım ve arkı tarafındoın lJa\'a .-,okağında 

dahi ekiz numara tahtında methali olan 
ve l~tiklıll cadde•i üzerinde iki ufak 
dül.:ktnı mü~temil zemin kıtı el ye\ m 
marango1. imalathıınesi olarak kullanılır. 

ı\lermer mechali \ ·~ merdi' enle kı~· 
men zeminden biraz ) üksck bir salon 
'e arılığı 'c ırka tarafta \btü camekanlı 
geniş mıhı ili ve hl\ ı okağında bir katlı 
ayrı bir odalı kısmı bulunan ve birinci 
katta buzlu camlı bölme ile a)rılmış 

müst•lı:il ve l:eıridor üzerinde abte.ıııe 

'e ı-andık oda~ını 'e taş aralık 'e ön 
YC ırka taraf ta iki hü) ük ndadan müte· 

şek kil bir dafreJ keı..a ikinci katta a) nı 
tıksimıtta ikinci bir dıtire .. i gene üçüncü 
katra aynı şekilde 'e on 'e ırka taraf· 
!ardı iki~er oıla~ı 'C bir hılA 'e bir 
mutfağı 'e en u~t dördüncil k•tındı da 
bir oda ve c•m örtülü taş döşeli bir 

tarıçıLyı 'e her tarafındı elektrik temi. 
ratı \e trr~os ~uyu te~isatını havi ,.e l 
zemin \C dört kat ki cem'en beş katlı 

k~rgir mühkem bir hap ıparuınan 5 
temmuz 1930 sıırihine müsadif cumarte•i 

günü sut 14 den itibarell' \e müteakip 
günlerde açık arttırma •uretile satılığı 

çıkarıl mı.,. ve "" çok bedel 'erenin Ü)· 

tünde bırakılma~ı J.:ararlaşunlmış \e bu 
bapta tanzim edilen ~•tı$ ~artnıme~i 'e 
taf~ilAtı salre.:ini dahi '..?J haziran 19.~0 

tarihine mü~adif pızarte~i "ününden iti· 

baren mahkeme kakmindeki dos)esinde 
mü~terilerln en1arı tetkikine arzofunmuş 
olmakla pe~in para ile 'e ) anına muka • 
~eten me1.l.:ur dükkanlan \'e aparumanı 

~atın almak i tiycnlerin kıymeti muham· 

me.nes,i olan ,5,000 liranın yüzde, onu 
nisbcdndc pey akçesini mUstashlben mu
·~} en gün 'e ıaatlerae ikınci ticaret 
mahkeme~inde müteşekkn ifla:ı idaresine 
müracaat e! lemeleri ilAn olunur. 

Üs}fiidar lıu +ule ha~imlijinden: :\Jüd
deiye O~kUdarda Sclımi .\li efendi ma
hallesinde Çömlekci "okağında 28 numa· 
ralı hanede mukim 1 layti) e hanımın ko· 
ca~ı Kır.ıltoprakta Zühtüpaşa mahallesin· 
de kör dere ~okığındı mukim Ahmet 
eğ u Cemil dendi aleyhine ikame eyle· 

diği boşanma da\a~ı zımmmda mumaile~ h 
Cemil efendi namına taHir kılının dı' ctnan e 
ikıımetgılhının mechuliyeti ha,ebile bilı\ 

tebli~ iade kılınmış oldugundıtn hukuk 
u~uıu mahke neleri kanununun maddı>i 
mahsuı.a~ı ahkamına tc,·fıkın ke) fiyetin 
illllen tebliği karargir oldu~\lndan 8· 7 • 9. O 
salı günü ~aat on buçukta Ü<kiidar hu-

kuk mahkeme<.iııe gelıneni1.: lüzumu gazc· 
te ile il:lrı olunur. 

Şebi11~ı; rafı sar lı:.Jr.u ': hakimi t n. en: 
Ş. 1\arıhi m Müftü mahılle~inden 

.\ lillı oğlu Ömer Ef. tarafındın ( mahıılli 
ikameti meçhul ) kan-ı Sarraf oglu ema
net kızı mühtedi ye Meliha l lanım ıle). 

hinJe ikame olunan boşanrııa dava~ının 

yevmi muhakeme-inde bu'unma~ı i •n 
edildiği halde mua~ yen günde kendU 
bulunmadıi!ı gihi tararından 'rkil dahi 
v;ondcrmedİği ınla~ılmı~ 'e gıyahen mu
hakeme~e de\am olunarak şahit <4inlen· 
miş 'c muhakeme 1.5-IJ-9.'lO par.;ır ~ünü

ne talik kılınmış oldu~undan hukuk 
u:;ulü muh:ıkcmeleı i kın ununun me'<uhlı 
mah:ou~a•ı ahkimıncı muddei a1eyhanın 
carihi ilandan iribarrn brş ~Hn içinde 
gı~ap k11r;1rına itiraz etmediği takdirde 
,·akı'a~ ı iknır etmiş addolunarak hakkında 
huküm 'erilece~i ilAn olunur. 

Bundan maıtdı bir kıtr~ir harap ça· 
ma,ırlıl.: 'e birde kömürlük \'ardır bu
ı ad: bili ticret .\lehmet .\li ı-:rendi na· 
mında biri ikamet etmektedir. .ı\rhdoıki 
arE-ayı çı\:ılır i~c de burada kapı 'e yol 
yoktur hane elyC\ m bo;tur. 1 ianede El
malı SU\U ,.e elclmik te-.i atı me\cuctur. 
.\ le~ahı;ı L;trgir bina 192, M \ e k:ırgir 
h ı . 19 .•3 A ah"ap b. 4- - Trabzoll sullı malıkemrsin ltn: ~üfus arap mutpa.- , -ı '" , ına , .;, 
ve kugir harap bina 9, oo ah~ap kümc~in kütüğünde l~tanbuldıı Üsküdıırda 'olak· 
9, 00 ki cernan binalar 2:':". 57 'c bah· <inan mahalle~İndc clAmİ Alicfendi :.o-
çe 883, 28 den ibaret olup ccmın kağında 1 '43 :\o. hın ede mukl\') et olup 
10(60, 85 metreılir. l lnduJu bcrınucibi 'J'rabzonda Frenkhi-.ar mahılle~inde ika· 
senettir bu defaki kiymeti muhammene-i met etmekte i1'cn ölnıUş 11lan Ebu .\le "ut 
bina ve miiştemilılu on hin 'e b:ıhçc ı·:f. l.:ııı Sakine hanımın mira çı ı bulu-
' e tefeıTüatı sekiz bin dim ) ür. kü:.ur nup bulunmildığı bilinmediğinden mira~· 
liradır. Talip olanlann kıymeti nıuham- çı~ı var i.;c tarihi ilAndın itibaren üç 1) 

111lft!l 
ls!a.oıbul 2 inci t caret mahJceme · lbiııt 
,\fuamelAtı !CIA İ\ e~inin ün)"llnıı ka a-'c . , p z ı.ı 

karar \erilmiş olan müfll~ Kııca d J•ll 
t:min Be,·in Slile\ mani rede BoZ

1 
J•t'a< . . . d 1 c • 

kemeri cİ\ annda l\emeraln cad c· 1·1ş 
odalar sokağı ıra ında kı\in 'e ,.. 
odalar sokağında mcthıll bulunan '' "' 
dit 17· l numara ile murıkkam ol~~tınCC 
dahili taksimatı bnhçe kapundan gırı ~111 • 
ufak 'e du\lrla _çevrilmiş bir b~h~ııpl' 
den gcçi!ıliktc bahçeye açılan ~' ın \,rıh 
~•ndaıı girilince nbbeten :ılçak .. t• gıııl 
bir kıt \C ı.i:ı:erlnde ufak \C renklı .ı. 

1 rafın~ 
taşı do,cnmiş bir u,lık ,.e $0 tak bi' 
bahçe fütünuc bir pencereli ura ,, 
oda 'e taşlık üzerinde bir apı~ane tP' 
'okak ) üıüntfe dahi ocal;lı bir nıu uf•~ 
'e merdi\ enden yukan çıkıldı\;~.' rtııde 
bir rnfa uzerindr. her iki ~okak uze kt" 
iki oda \e ortada bir ıptesane '\ıt~" 
vine nıerdi\·enle üçüncü kıta çıkl od• 
~ c ·~ ni cihetle ön " arkada birer el' 
'e sofa üzerinde ) ine örtadı bit' •P' bil 
ne:oi 'c mutpakca 'e ta~lıkta hsn\,ııt 
likte ta~arruf olunur. \"e tımınılle ~· 
derununa cari halkalı nısıf macur• # 
lezizin dört hl~~e itibarile bir hi•~t. ı,ıt 
üçte birile diğer trcnçli tabir ~ı~ııut~ 
m15ura mai leziıin rubu his~esının i '' 
üçte biri akar birer musluğu ha'ı'1"" 
e)eJ.:trik tell\ İratı \'e tCSİ IU \'e oda 11'1' 
da ve tıı,lığında mutpap;ındı birer Jttıl,; 

me\·cut ,.e r 800 lira k"·meti muhantlll~ 
• f\tll"': 

bir bap hıneJnin t•mamlle gene ; 
altı cıdde•inde cedit 24 nu111•ıi JIİ 
mürakkam .. e üstünde hı,ık m·a~.ll ~ 
bir odı.ı mc,·cut olup dört Y~ ~ 
lm·meti rouhımmene\i haiz olan b~~ 
dUlı:klnın tamamı açık arttırma sut' kJ. 
mı) ıs 9JO pazarte~t günü satılığa 9""" 
mı! ve tanzim edilmiş sacı1 şart"~' 
de andan en az on gün e\'\'el ın•~ 
kalemindeki dos~ esi mcy•nında ırı ıt'I 
terin intizarı tetkikine arz olunmuş I 
haneye 'e dilkkanı o gün hiç alıd -

mamış ve mezkör hane ile ~ükl.:~ıtı' 
hnziran 930 tarihine mü!adıf pıl;-: 
günü saat on dörtten itibaren ,e oı,..ı 
kip günlerde ikinci açık arttırnı• ~ 
çok arttırınının üzerinde b'ırılıatre~ 
tile ıekrar sıtilııı çıkınlmış ~ 
cihetle ucın :ılmık isti) enlerin . k':J. 
muhımmenelerinin ) üzdc onu nı~ 
pe)· ıkçelerini vanlarını alarak rrı~~ 
gün ,-e saatlerde 1 ·tınbul ikin~ ",I_, 
mahkeme,inde müteşekkil iflıb ıd~ 
müracaat e~·lcmcleri. \ e bu ~ 

itibaren de mahkeme kıleıninde\.I ,1 
~esi evrakl me\·anında mC\·cu~ 
~arıanamesini gör~bilecekleri ill~ 

İhtivat zabitleri yo~' 
ol 

lan1ası ,1 
1 Ia~kö~ askerlik ~ubesinden: 930 I 

i ihıiyat zabitan ~·oklamasına •:~, 
tarihinde ba~lanarık hu.ırın gaye•:,., 

dır de' am edeceğinden fubeınit..I ~ 

yet hilümum ihti ·ııt 7..abitan 'e -~ 
ıinin hu müddet zarfında şubc)'e 
cuları ilan olunur. •;k f 

§ Koca A1 ı.stafa paşa as :ırı~ , 
besin.un: 1-::ocamu tafapa$ı asker~• 'fi,
be,inıle mukan·et ihti\'at zabitleri ·' .. j ,,.,,. 

tiyıH askeri memurlarının 1 .h11zirt ~I 
da hışlamak 'e 30·haziran·930 d• ~J 

l; ıııı•."' bulmak uzere yoklamaları ıcra 1 ştJ"' 
ttr. Yoklama müddeti zarfında 
müracaat edilmesi illin olunur. A 
~~~~~~~ 

Bu akşam 
S ı ne"""' arar s 

Alkazar - Monte Krıst0 

Aıri - Kartiyc laten ı,,.ı 

1 Beşiktaş Hilal- Afkırı ~ 
Ekler - Sibirya 

1 
Elhamra - İlk bUte 

Etuyal - Cehenncmdert fita! 

Majik - Serseri 

Melek - Para ve aık ;.df 
Opera - Kadının harbe 

Şık - Yeni Fantoın• 
Alemdar - çıplak 1ı1klat .,~ 
S.. "K d'· " -s~r' ureyya a ur;oy.. "( • 

tto• 1 ~..J, Bar ve M ü~IK P" 
Yalova Hamamyolu hususi şartnamesinin on beşinci maddeain- rrıent:~irıiıı ) üxde onu ni betinde pey ak· iı;inde ~ırıtlannı he) ın etmek üzere 

de bu yola ait fertiyat taılannın şartnamede gösterilen eb'adına çcJni alarak 26·6·30 tarihinde 9:.?Y·2415 Trabzon sulh hAkimliğine müracaat et· , 
:\o. lı uos'ı ile bllt on dörtten on ıhı· meleri \C bu müddet içinde mürac..·aat 

Garden - N•di Balet' 
Vantur• teri 'P". 

nazaran bunların el He kmlmasına imkin olmadıgı tecrObeten sabit ya 1.:adar i~tanbul dördünd.i icra memur- ,akl olmaısa ~anunu medeninin 534 cü 
olduiundan tatların el ile değil konkasör ile kırılması llzım gele- !uğuna bizıat ,·eyı hih el.:Ale müracut maddesi hükmüne göre mira:!ın hazine· 

--~----1.-c.ıı1...1.-AU.ıt~a.u.ıa.uuı.ı.._-&Au...JLll.C:n...m1ULLlll-2ımak üzere ilin olunur. e lemel~ri ilin olunur. (5~-2:"6) ye iııtil.:al eue("eği ilfo olunur. 
~~~~~~~--'--..............C...-~~~~____;_;.__~_:..__~~___'.::_~~~~~~~~---~~~____ııfım 

1 i Türkuva-ı - Amon• ba 1'~ l ve~ 
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1 
-0-e•f•t•e-~·,,~•du~·~·.,.r•hat•I ı•k-:•.:•~·,,,,n•en •,~-.~-:-~ •mü.dde ... cı 

---• Her ırlin netrolunur <111 lira 

Devlet Demiryolları ilanları 
:••••••••Tarife••••••••• • • • J Defalık hru~ JO : 

Dut yapraklarile te\'Zİ ha- A\şa karyesi 
rici üzüm 'c ~•i re meyvalar. 

400 mah~uı sonun:ı !;:adar 
Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zaıfla 

münakasaya konmuştur. 

: 2 50 • . " " . 
: " • " 85 : 

.. " .. Aqı karye~! M lna•tır mc\ tıı 

~ 1ırmarının Kılaııı k kıır) c:-1 

Kalemi karyesi 

.12 mıh:;ul ı:on una hdar MUnakaaa 23 haziran 930 pazartesi günil saat 16 da Ankarada 
Devlet demiryolJarı idaresinde yapılacaktır. 

• " 25 : . " " . • • 
: ihtivaç kalmavın-'ı • • k • • C.ya adttr ( azaml, 100 : 
: 1 O defa) ild.n edil· ı : 
: 1ttf!tk ffzere malt/u 1 : 

: Aborıelerlmizİn her Uç aylı~ için : 

: bir d"f ası meccaııen 1 : 

• • • 4 utırı ıeçen iJA.n l a rı n fu;lı ~atın • . . . . 
• ıçın .5 er kuruş r.ammotun11t. • .......... ················ 
Kiralık - Satılık 

Si.talık arsa - Ar~ını 2.50 lirı 
8t~ızıt harik mahallinde imam hama.
ırıı ~ıruında set Ü7.erinde 1 O ~o. lı ıı rsa 
()tılıkttr. 8e~·azıtta Anadolu lokantasında 

1!12er heve tnüracaat 
------.:....~~~~~~~-

Kira h k Hane - Sirkecide Sal-
kı_t.ııs<>ıüıte bahçe ~okafında 2 numaralı 
dört ôda. tcrkos elektrik ,.c bıılkonlu ka· 
~r hane. Köfebaşında Bakkal Celal E
f~ndiyc. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

~~ington markalı Türkçe, İngilizce 
~"Teli . 1d1rede 1 I numaraya müracaat. 

MuhteJif 

" .. 
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" .. 
• .. 
" .. 
" 

" .. 
.. 
,, 
.. 

A!'rnalı 

u~kupya .. 
;'\'efs ~larmııran 

Marmual'l ı n Palaty.ı !;an e•inin A~ornr. meı•kll 

,. kar) c~i 

Bir bap ycldejtirmcnl Pa~ıllmanı merkezinde 

Erdek malmtldiirlı14ii.nden: 

40 

ıo 

J 5 

40 .. '59 ... 
45 .. 

.. 

" ,. 
,.. 

" .. 
.. .. 

.. 
"' ... .. ,, 

Balada müfredatı muharrer dut yapraklarile ütUm ve sair mey

nlar 14 mayıı 930 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa· 

zarlıkla satılmak üzere müzayedeye konulmu,tur. 

* S~\TlLlK l>l 1\1\.:\;\ - No. 1 ~ Yuldn lı:ırn a 1 tı, c.;ak
makcılar, talııniu edileıı kı) ııwti hedeli dt'f'at.cıı alııınıak 
ş ırtile 800 lirJ salı~ ıııunmPIE>~İ pazal'fık surPt"le 21 ha-
ziran 930 t•umartt'si giirıii saat 1-:1,30 da l>el'terdarlı"ta 
~·apıhlcnk tır. ( H - 57 ) 

* S.A TILIK EY - N\). 62, 64 ; ilacı ~lanol ~okagt 

imrahor llyas hey ıı : cılıallcsi, YedıkulP, iki kalla 6 mla 
ı nı u tfü k ~·e~a:r~yi rn fı~h)nıild : r. T:ıluı ı iıı ed . ltlıı kıy11:eti 

w ' 

betl<'li d(\f 'alen nluımak !i'arı ile 20,>0 lira ~atı~ muamelesi 
• • 

pazarlrk snı·erilc ~1 lıazira11 930 et : m~u·r<1~i giirıü s:ıat 

Memur aranıyor - Okur yaza:r 14,30da ))efttwclal'lı"-la )·apı~:ı<•aktır. ( H - 69 ) 
~b~l~fuu~bilir~~~memuruna !•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il ıhtiyacımız \'ardı r. Tal iplerin Galatada 
"1Uınhane cadde~İnde l\luradiyc han (5) 
nub!araya müracutları. 

Matmazel Anjel - Masaj ve 
h jeksiyon mütehassısı. Taksim Fcridiye 
ı-·ırm 'oka\.: ~o. 10 

• .,1 Mqbar Sünnetci - Fatihli Hacı 
Hüseyin ta~radın gelmiştir. Fatih tayyare -
piyanko Itimac şubesi i riullnde. 

' ' • 1 

t ' • 1 1 L ~ ', ' 

1 

f ,.1 , t ' ' 
1 

SPORCU 
Kendini atete atma. Frengi ;:•lt b_el.ıoğukluğuna yakalanma· 

•çın 

PaorEJiN 
kullan T · · ·· d U dü H · eaın yuz e y z r. 

er ecıanede bulunur. 

,...~ Mıhmutpışada 

Kürkçü hanın 

da yeni açılan 

~andaliye fabri
kasında yerli 
,.e Avrupa mo· 

~ .. / deli en şık sağ-

•hyıc•k - ' lc.m ,.e inanıl-
lıı rıd derecede ucuz ~andalh eler bu
diklr u~unu muhterem lıalkımız;n nazarı 

:ıtıne .. J • y . Sa :---.- _ .r?:ey crı7~ oret marciytf 

!C'l:zanmak için 
. ilk şart ilandır ~ • '4" :ı 
· .tız kauncı arıırnutvl!I 
~Vtt~rnak, h1111111thJ üı
JIJ'ttresiz uçmıa çttlıı-
1. nıttk gibidir 
ıcaretinizde san' atınızda 

11ıu ' 
Yaffak olmak istiyorsanız 

~·~tte ilAnına ehemmiyet vıe
"'1 · G t .,.. 'l'"-' ~ '- · aze e ı anı ı a .. arm 
" 111'.01 . •yı, en ucuzu, ea te-

eırlisid' . ır. 

So İtte ilAa tarifemiz: 
11
5

11
."eu ••)'lfada S.brı Kuru• 12 5 
ıncı ~ · 

4 .. .. .. 25 
2 Jt •• • ,. 40 
1 •• .. •• .. 100 

~ .. .. " " 200 1 ·~1 ti.tal 1 411', IOftınıeu N)'lf.da 10 Kr. 

d "ı • .. emurumuz size fay-
ııt ı bir :ııı.___ _._. .. 

•tti .. ~ faul ve uc· 
llrcLr ~n hizmet ebaej'e .ba-

Şehremaneti ilanları 
Kadıköyünde Zahire iskelesinde daire ınali 24X12 metre 

murabbaı mahal 1 haziran 930 tarihinden itibaren kapah 
zarfla müzayedeye vazedilmiş ve 21 haziran 930 cumartesi 
günü saat 10 da zarflann küşadı mukarrer bulunmuş olmakla 
taliplerin teklif edecekleri bedele göre 'O~ 7,5 nisbetinde dipo· 
zita ma\(buzlarını tekUf zarflarile tarihi ihaleye kadar daire 
encümenine tevdileri ve fartnameyi görmek istiyenlerin de 
daire heyeti fenniyesine müracaatları ilAn olunur. 

Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Firari Eıı ı iıı pa~a111n istikraz eylediği mebaliğ nı u ka

bilinde idare :~;iz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kadı
köy Hasan pa~ada Kızlar ağası soknğıutla 21 ııunrnraTı 
maa bahce bir köşk. satıliktır. 11ezktir köşk 157 ar8m 

• • 
üzerine meb11i olup 6 oda, 1 sofa, 1 taşlık, 1 mutfak, 
ı kr.ıvu, 1 kömiirlük, 2 halavi havidir.Zemin katı kargir 

· üzeri ~ alı~aptır. 5341 ar~m balıçesi uiu Kızlar ağası c<~d-
desi ne tesadiif eden eeplıesi 60 arşııı, yüksekçe taş du
,· arlıdır \'e bahçesinde ~lğ,1 çları Yardır. 

Birinci :halesi 2200 l i rcı bedelle tal biı ı e 28 .. 5 - 930 
tarihinde icra t>dilmiş kat'i ilıales i de 14- 6 -930 cumar
tesi giinürıe bırakılmrştır. Fazlasma tal ı p olanlal' o giin 
saat 15ten 16,30 a 1'adar· Adliy~ binası dahilinde Jstan
bul E . vali Eytanı idaresi ııe müracaat eıs·1ıler. 

PERTEV 
KOLONYA 

SULARI 

Dahiliye vekaleti levazım me
murluğundan: 

Vekllelçe her ay nefrettirilmekte ol•~ idare mecmuasının 27 inci 
nüehedaa itiNıen bir seneliği malzemesi vekalete ait olnıak üzere 
kapalı zarfla mönakuaya vazedilmiştir. Taliplerin % 7.5 teminat 
akçesi veya hükiımetçe muteber bir Banka teminat mektubu ile 
yevmi ihale olan 21-haıiran-9.30 cumartesi gününe kadar vekalet 
muhasebe müdllrlüğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
şartnamesini görmek isteyenler her gün Ankarada Dahiliye Leva
zım ~~murluğuna ve İstanbulda vilayetine müracaatları. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 

teminatlarını ayni g-ünde saat 15,30 a kadar mün•kasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada, 

M~liye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Haydarpaşa 
veznesinden aJabilırler. 

Jf. • lf 
Travers hariç olmak üzere 29 kilometrelik yol malzeme.inin 

kapalı zarfla münakasau 14 temmuz pazartesi günü Hat 16 da 
Ankuada Devlet dcmiryolJarı idaresinde yapılacaktır. 

İttirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminalla
nnı ayni günde saat 15,30 kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Miinakasa tarlnameleri 50 lira mukabılinde Ankarada ve Hay
darpaşada idare veznelerinden alınabilir. 

lf Jf lf 
259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 16 

Haziran 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De
miryolları idaresinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını ayni gilnde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver
me1eri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 

ve Muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpa~a veznesin-
den tedarik edilebilir. • 

,.. lf "" 
2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 haziran 

1930 pazartesi günü saat 15,3Q da Ankarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

lştırak edeceklerin teklif ınektuplarını ve muvakkat temanatlarını 
aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri la
zımdır. 

Münakasa ,artnameleri Beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve muhasebe işleri dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edilebilir. ,.. .. . 
• .ıKoşum takmıları ve teferruatının kapah zarfla münaieasası 23-6; 
,930 ıpazartesi .günü saat l 7de Ankarada devlet derniryoHarı idare
sinde yapılacaktır. 

İıt :rak edecekle-rin teklif nıektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 16,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
lbımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lir~ mukabilinde Ankarada 
maliye ve muhasebe işleri reisliğinden , lstanbulda Haydarpaşa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

* * * Münakasası fesbolunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla 
tekrar münakasası 16 haziran pazartesi günü saat 16 da Ankaı-a
da Devlet demiryoJlan idare"sinde yap•lacaktır. İştirak edeceklerin 
teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarmı aynı günde saat 15,30 a 
kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. Münakasa 
tırtnameleri bet lira mukabilinde Ankarada, muhasebat dairesin
den Istanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edilebilir. 

• * * 
f eyzipaşa hattının 252+ 700 ile 258 kilometreleri arasında 15 

inci ve 268 ile 283+ 300 kilometreleri arasındaki 16 ınci kısımlar 
inşaatı kapalı ıarfla münakasaya b..onmuttur. 

Münakasa 19.6.30 perşembe günü saat 15 te Ankara Devlet 
Demiryollan idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakl<at teminatlarını aynı günde 
saat 14,30 a kadar komisyon katip liğine vermeleri la:ı:ımdır. 

Taliplerin münakasa şart.namelerini 40 lira mukabilinde idare
renin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler. 

Bilecik vilayeti daimi encü
meninden: 

26~4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilin olunan ve taliplerin mtı
nakasa şeraitini ifa etmemeleri hasebile ihale muamelesinin devam 
ve icrasına imkan bulunamamış olan Bilecik - Vezirhan tariki üze
rindeki taş köprünün 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifli tamiratı 
24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeniden 20 gün müddetle aleni 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Ehliyet vesı kası almak veya kaydettirmek iç.in münakasa 
şeraiti umumiyeıinin linci ve 2inci maddesinde yazılı vesaikin mü
nakasa gününden laakal ıekiz gün evvel vilayet baş mühendisliğine 
tevdii. 

2 - Münakas:ı tafsilitile şartnamc~ler sureti musaddakalarmm 
vilayet Nafıa baş mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ib.ale kanu
nile şartnameler ve teferruah dairesinde hazırlayacaklaı ı teklif 
mektuplarını 12 haziran 930 tarihine müsadit perşembe günü saat 
14 ten evvel vilayet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin vı
liyet daimi encümenince icra kılınacağı ilan olunur. 
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--= &AVISI Hl!:A, VEA,DI!: a KURU• _.. 

MATBAA VE İDAREHANE~ 
fSTANBUL. Babıali, Ankara caddesinde • V AKfT yUlDt1e 

L Te1. 1970 ( ldare) t971 ıYazı)1202 (Kitap Telırıf, Vüıt. posu }9tdl'

HAŞARATI ÖLDÜRENLER ARASINDA 

Flida ve pompası daima birinciliği kazanmıştır 
FLIDA daha müessir daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Bntnn devair ve mllesaeaat FLIDA istimal eder. HASAN ecza deposunda. •' 

·---------------------------------------------------------------------···· ~ Istanbul tran1vay şirketinden: Kiravlıek dku.~kgki~nhane Bı·ıecı·k vı·ıaA yetı• daı· ... 1 
1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesi ahkimına tev- i:I J J p 

fikan, Gazi Mustafa Kemal (Unkapam) ve Karaköy köprüleri ma· Beşiktaıta akaretlerde 11.3 ıı • d 
1arıfi daimesi karşılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birin- encumenın en·. numaralı hane ile 1. 3, 20, 32 
ci maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, 1 haziran t 930 tarihin- , 
den itibaren 30 para tezyit edilmiştir. numaralı dOkkAnlar bilmGzayede 26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilin olunan ve talipl~ • .-' 

Binaenaleyh 1 haziran 1930 tarihinden itibaren tramvay ve oto- icar edileceğinden ıebri halin nakaaa ıeraitini ifa etmemeleri hasebile teklifnameleri kabul -.
büalerde, hangi mesafeye olursa olsun, ita edilecek birinci ve ikin- 18inci pazar gilnDnden itibaren yan S6ğ0t - Gnmele yolu llzerinde milceddeden iDfa olunacak ~1 
ci mevki biletler için 30 para fazla alınacağı ve tenzilatlı tarife ile yirmi gl1n mtıddetle aleni lira 48 kurut bedeli kqifli 0,60 açıklığında 9 11det tam k 
seyahat eden askerler ile mekteplilerin bundan istisna edildiği müzayedeye vazedilmiştir. beton. menfezlerle bir adet 5 metre açıklığında ayaklan be~~ 
tramvay ve otobüs yolcularm3. ilan olunur. Talip olanlann Ye daha fem.esı ahfap k6prüniln intaab 24 mayıs 930 tarıhinden ~ 

Tramvay ile Karaköy köprüsünü her geçişte alınmakta olan 1 ziyade malOmat almak iatiyen- yenıden 20 gfin milddetle (ve kapalı zarf) usulile mDna~f' 
kurut gene 1 haziran 1930 tarihinden itibaren ahzolunmıyacaktır. lerin haziranın llinci çarpmba nulmuttur. 

btanhul 15 ma)t5 1930 nn.0 n saat 00 fire kadar mahallı" 1 - Ehliyet vesikası almak veya kayıt ettirmek irin 111 
l\lÜDÜRlYET 5 .. .,. .,.... - _ılııf 

~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~ mez~~a~oomanhmGhnlli ~niliumumfye~~nl ~ci~2~ci m~de~~e~~h~ 

Tünel şirketinden: 
1596 numaralı mUzeyyel kanunun birinci maddesine tevfikan, 

Garıi Mustefa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy köprüleri masarifi 
daiınesi kanıılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birinci 
maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, 1 Haziran 1930 tarihinde 
itibaren 30 para tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh itbu tarihten itibaren 2skerle ile mekteplilere veri· 
lealerlerdtn maada bilcümle Tünel biletleri, madeni markalar ve 
hirinci ve ikinci mevki abonman karnelerinin varakalan üzerinden 
fula olarak 30 para istifa et.!ilecektir. 

işbu resmi vermemiş olan abonman karneleri hamillerinin mezu 
kQr tarihten itibaren ellerinde mevcut abonman biletlerini, Tünel 
aifelerinde her bilet için 30 para fazla teniye etmek suretıle üzer· 
leri aürıarjlı diğu biletler ile tebdil etmeleri lazımgeleceği Tünel 
yolculanna ilin olunur. 

!sıanhul. J 5 Ma\'ıS, 1930 
MUDÜl{f\'~:T 

Üsküdar tramvay şirketinden: 
1596 numarah kanuna tevfikan 1-tıaziran-1930 dan itibaren Gazi 

köprüsü resmi kırk para olarak tal:sil edileceğinden mıntaka yer
leri ile bilet ücretlerinde yapılan ve Nafıa Vekaletince tastik edi
len aıağıdaki tadilat ve tenzilatın aynı günden itibaren tatbik edi
leceği ilin olunur: 

1 - Üakildar·Haydarpaşa hattında yolcular lehine olmak üzere 
Ahmediye mıntakası (Doğancılar) ve Çiçekçi mmtakası (Duvardibi) 
duraklarına naklolunmuı ve mmtakalar şu şeklı almıştır: 

Üakiidar· Kısıklı : Bülbülderesi • Bağlarbaşı - Kısıklı. -
Üakndar-Haydarpaıa : Doğan • Duvardibi • Baytar mektebi -

Haydarpaşa. 

BaJlarbap- Haydarpaşa :Askerlik şu beşi - Duvardibi • Baytar mek-

tebi - Haydarpaşa. 
2 - 4nncil mmtaka ilcreti yine yolcular lehine 3 üncü mıntaka 

Bereliyle lbirlqtirilmittir. 
3 - Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve köprü resmıle berabet 

tiyle olmuştur: 
Mevki Mıntaka 

Krş. 

! 1 5 
1 2 8 

3 ve 413 

Tramvay 
Ücreti 
Para 

20 
10 

Nakliye 
Vergisi 

Para 
10 
20 
30 

Gazi köprüsü 
Resmi 

Yekün 

Krş. 

1 
1 
1 

Krş. Para 

6 10 
10 
15 

2 il ~ ~ f g i ~ }g 
~ 3 ve 4 9 1 O 1 1 O 1 O 
4 - Nakliye verıisinden muaf olan hüviyet varakah talebe 3 

Ye 4 tıncil mıntakalarda dahi 2 inci mıntaka üçreti verirler. 
Umumi idare 

Bursa vilı1yeti Nafia başınüheıı 
di~liğ!ndcn 

1 - Uludai-Zirve yolunun 7484 lira 90 1' uruşluk inşaat baki
yesinin inşası 14-6-930 cumartesi; 
2- M. Kemalpqa-Suaurluk 23737 liralık tamiri 14-6-930 

cumartesi; 
3 - Buraa-lnegal yolunun 16545 liralık tamiri 15-6-930 pazar; 
4 - Buna-Mudanya yolunun 46005 liralık tamiri 15-6-930 pazar 

g(lnil saat 16 da vilayet daimi encümenince ihale edilmek &zere 
kapalı zarf usuliyle munakasaya çıknrılmııtır. Talipler keıifnam\! ve 
fenni ıartnameleri görmek ve fazla izahat almak ve ehliyet vesi
k•lamu kayıt ettirmek üzere ihaleden sekiz gün evvel Nafia 
BqmOhendislijiae milracaat edeceklerdir. 

Bedeli keşfin % 7 buçuk nisbetincie teminat ve miktan taahhlidll 
mOheyyin tekbf mektupların kanun ve usuli dairesinde tanzim ve 
ihaleden evvel vilAyet makamına ita eylemeleri ılin olunur. 

idarerine ve yevmi mezk6run nakua gününden laakal sekiz gün evvel viliyet bqmlihell 
tevdi. A, saat on ilçilnden on bqine ka· 

2 - Münakasa tafsilitile şartnameler sureti musadd 
dar lataabul evkaf mOdllriyetinde vilAyet Nafia başmühendisliğinden alınabilecegı" ·. 
idare encllmenine mOracaat et- 3 - Münakasaya iştirak edeceklerin mllnakaaa ve ihale 
meleri. le ıartnameler ve teferriiatı dairesinde hazırlıyacaklan tek&f 

Emlak ve Ey
tam bankası 

~erııyesi ~.ıo.• TDrl lins 
ihtiyat Akçesi 754,000 .. 

" 
İnşaat ve EmlAk 

Ozerine ,Aıba.it pıaitl• 

Para ikFaz eder 

Bıluıuı Blıb ııılllb 
lstanbul Şubesi Babçekapı 

Telefon latanbul : 3972 

Kiralık mobilyalı kö .'k 
ve sahilhaneler 

Do. No: Semti Mahallesi ~olcatı No. !l>C\·'f 
601 Boğuıçl Paııalra Ko~·başı 4 Yılı 

1262 Tarabya Tarııbya 256 
caddesi 

1263 • • h.llise 39 Koşk 

Balada mevkileri muhaner 
ve mefruş sahilhaneler senelik 
veyahuf mevsimlik olmak üzere 
kiraya verileceğinden isticar et
mek arzusunda bulunan zevabn 
Beyoğlunda Parmakkapıda imam 
sokağında 20 numarada Gayri
mübadiller tabıillt • tevziat ko-

tuplannı 12 haziran 930 tarihine müsadif perşembe pil 
ten evvel viliyet encümeni riyasetine vermeleri ve ibaleaiD 
daimi encllmenince icra kılınacağı ilin olunur. 

-·----~~~ 
~ KARLI İSLER 

ŞERiT MAKiNELERi Hercins ipe~ ve llatik 
mal eder, basıt ve ucuz. 

ÇORAP " Dnz ve çiçekli el ile ve otoma 

. 

KOTON 
" 

Son sistem Kappel marka tek 
mill etmiı çorap makineleri, 
miktarda, Avrupa usulü. 

RAŞEL 
BRODE 
DİKiŞ 

,. .. 
tt 

TEZGAHLAR 

Son tekemmlllitla milcehbez. 
Enli tamamile otomatik brode 
Trikotaj, kiirk, Overlok ve saU. 
Çuval Bayrak ve sair her ciDs 
dokur el ve motör ile mnteha~ 

r ~ BASMA MAKiNELERi ipekli. ve .ynnln kumqlar 
~ !! her cına çıçekler baaalll'. 

•.• ve safr aanayie ait her cins makineler. Türkiye 
acentesi Y. Şmorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31-5' 

Tel İst . 2256 

"1 1.,P11ıi nat ve hii ,Tii k 
.~.if'i'~((l.'.l~~a~~~~~~~~ 
~'!!Jli~~~~~~~~~,~~ 

Bilecik vilayeti 
encümeninden~ 

26-4-93(' tar'hinde ihale kılınacağı ilan olunan ve t 
münakasa ıeraitini ifa etmemeleri hasebile ihale mualO 
devamı icrasına imkan bulunmamış olan Vezirhan • Sakar11 

arasında mUceddeden inşa olunacak 2134 lira 76 lcurut 
keşfli 8 adet Büzün İnşaatı 24 mayıs 930 tarihinden itibal" 

misyonuna her giln. 10 dan 13 e 
kadar ruiiracaatlan ilin olunur. 
Telefon: Beyoğlu 4559 

den 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 
1 - Ehliyet vesikası almak veya kayt ettirmek ~ 

nakaaa şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddeıipde 
l(f.!!~i!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!i!!!!!!ii!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!ill vesaikin münakasa gününden laakal sekh gün evvel vill1,& 

Doğum ve Kadın basWıkıan mühendisliğine tevdii. _,J 
on~e~~-:;~ 2 - Münakasa tafsilitile şartnameler sureti mus.ıddılı 

Hüseyı·n Naıit viliyet nafia baş mühcndisliğmden alına bileceği ~ 
3 - Münakasaya ittirak edeceklerin münakasa ve ihale ~ 

Türbe, eski Hililiabmer binası nile prtnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlayacakll!.. 
No. 10 Telefon: lat. 2622 mektuplarını 12 haziran 930 tarihine müsadif perıenbe ~-. 
Satılık hurda demir 14 ten evvel viliyet encümeni riyasetine vermeleri ve 

viliyet Daimi Encümenince icra kılınacağı ilan olunur. ~J 
Beıikta,ta Akaretlerde 16 U 

numaroı. dnkkında mevcut tab- Bursa vilayeti Nafıa baş miiherı 
minen 7000 kilo hurda demir 
11 haziran 930 tarihinde bil- lig'"' inden 
müzayede satılacağından talip 
olanların pey akçHiııi mOstes· Uludağ otel, yol ve kCSprüsünOn oıoa.,taki keşifn•lll~.ı.-
hiben yevmi mezkQrda saat on hince 6675 lira 73 kuru9luk intaatı 12- haziran -930 ~ 
liçe kadar mahalli mezk6rda ıadif perıembe günll saat 16 da YJ~le edilmek &zere 
54 nuTarada mtıtevelli kayma
kamhfpna ve yevmi mezk6run yazedilmiı oli uğun dan taliplerin münakasa kaı111 .... 
on betine kadar da latubul Ev- yevmi mezk6rda encnmeni daimi viliyete mlhac:aat eyle• 
kaf müdOriyetinde idare ene&- olunur. 
menine mliracat etmeleri•275-52 


