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Dayinler istikraz mı 
- •ıWJii= ·• =ne· m s - nıf 

teklif ettiler? 
Yeni anketimiz 

NE OKUY ACAÖ:IZ ? 50000 talebe
1 

• 
idman şenliğine 

hazırlanıyor 
Sağlam, güze], çevik bir nesil 

k 16 mayıs cuma günü Tür
o::nin her tarafında yapılacak 

(idman şeni klerı) için 
J:,htirniz mekteplerınde hazırlık

yetişiyor 

• başlanmıştır. 
ı._ 8u şenlikler için hazırlanan 

"ikit teknikleri Çapadaki 
~biyei bedeniye kursu müdü
IL_ Niıaırcttin Rıfat B. tarafından 
~ edilerek bütün mekteplere 

ırn cd lroektedir. 
~büıı Nizamettin Rif at Bey 
.[_ ınuharririmize şunları söyle
.,.tir. 

._"' Mektep! ler spor bayramı 
~ ~ltıleketimizde üç senedenberi 

1 
'Pılrnakta ve bu talebenin bir 

u'rıe tarlmda gösterdiği terakki 
1-~ onlann istidadı anla~ılmak-

ır. 

h 8u sene de 16 m ıyısta resmi 
.u~•i lise ve orta mektep, mu· 
h· •111 mektebi bulunan her şe· 
t lrde 50000 talebenin iştirakile 
~,~likler yapılacaktır. Şehri
\ ...• 1.,_,.uı .... ı1 v gun saaL 
J tte T akaim stadyomuada top· 
b~caklar, estetik ve tekniki 
1 tden hareketleri yapılarak 
11:1 l 
" l ar tarafmdanda uyunlar oy· 

l •nacaktır. O günkü şenliklere 
~tanb 1 G . 
Geı b • . alatasaray, istiklal, 
Fc e~ evı, Kadıköv, Feyziat·, 

Yzıye Ş ··ı k-t G · Osm 1 em su me a ı p, az: 
't kanpaşa, Amelihayat, Şişli 

cra ·k' V .. dar E ı, efa, Kabataş, Uskü-
't~ rkek mua lim, Davutpaşa 
~tek .. Ve Çamlıca, fs• anbul, 
~nkoy kız lıselcr., Kan<lılli, 
~ntaşı, lstanbul kız Orta 
~l tep1erile kız muallim mek
~ ~rinden 2500 erkek ve 1800 

Q lalebe iştirak edecektir. 
ti.in" rnekteplerin ayrı ayrı tef
..... e başlanmış ve şayanı mem-
0 111~~t bir istidat görtilmüştür. 
ik

1 
JlUnden evvelde Stadyomda 

lık tırnum prova yapılacak, şen
t,t~eınasında bütün harekat 

l' l'tldan idare edilecektir. 
i1'at·~'biyei bedeniye kursunda 
~dil •nlar bu ay sonunda ikmal 
btd trek yeniden 34 mütehasıs 
y ,1 tn hocası mezun olacaktır. 
b l'lıt b d . td u sene orta te rısat 

tttik!' drnuallimleri ihtiyacı temin 
hlrı1~n .jn çıkacak olan efendiler 
&11 ol 1 k rnekteplerde mütehas· 
lbUtd ak~k çalışacaklardır. Önü
h,hllıe 1 ders senesi için daha 
ltı~ın· \'ekaletten bir emir gel-
t •ıtır . •• "f k ~ 1 • A k 'da b. · &YJaarı ve a eh n a· 
'1111b ır terbiyei bedeniye mu-
~lld•drnektebi açmak tasavvu-

ır. 

Kızıl bayrak 
""Ust ,----ra Yanın Parvin 

lo11dr ıehrinde 
~tyl bi~· .2 ( A.A) - Deyli 
b~~ll tehı~yor :. AvJturalyanın 
lt ~ tt nnde ışçiler hadisesiz 

e bütün resmi daireleri 
erek kızıl bayrak çek-
• 

Reden terbiyesi kur~u mndürü 
Nızametiin Bev 

Tıp günü 
Geçea aene ibd.• edilea l 

mayıs TJbbıyeliJer ba]{raau bu 
sene de büyük tezahüratla tes'ıt 
edilecektir . Merasime fakülte 
müderr sleri, şehrimizdeki has -
tanelerin mutahassıs dokturları 
ve memleketimizin tanınmıı si
maları davetli~ir. Merasime saat 
14 ~te Tıp fakültesinde başlana
cak, nutuklardan sonra Türk 
lrıyösu tarafından bir konser 
verilecektir. Bundan sonra da
vetlilere fakülte binası gezdiri
lecek ve yeni tesis edilen kM
nıkler gösterılecektir. 

Gece Kadıköyde Süreyya sa
lonunda saat 10 dan sabaha 
kadar bir eğlence tertip edile
cektir. 

Belediye cezaları 
Ankara,3 (Telefon)- Belediye 

cezaları hal<kındaki 4086 nnma
ralı kanunu tadil eden kanun 
Millet meclisinde bugün kabul 
edildi. Yeni kanuna göre Bele • 
diyelerin kararlarına muhalif ha
reket edenlere 50 liraya kadar 
hafif para cezası kesilir ve 3 
günden 15 güne kadar da mes
leğinde çalışmaktan mennedilir. 

Cezaları bele diyede encll
menler, şubelerde mUdür verir. 
He~iyetini bildirmeyenler zorla 
polıs veya beledive mevkilerine 
getirilir. Zabıtların bir sureti 
suçluya tebl ğ olunur. Suçlu bu
na ikı günde ıtiraz edebilir. Be
lediye de bunu beı gün içinde 
karara bağlar. Maznun bu ka
rara beş günde hususi hakime 
veya sulh hakimine itiraz ede
bıl•r. Maznunun işinden men'i 
yahut para cezasını vermediği 
iç n hapis mahkeme hükmünden 
sonraya bırakılır. Hakim itirazı 
otuz günde natıcelendirmeğe 
mecburdur. Karar maznun lehine 
ise encümenin kararı iptal ve 
para cezası alınmışsa maznuna 
ıade olunur. Mahkeme kararları 
temyiz olunamaz, 4086 numaralı 
kanunun 1, 2, 3 ve 4üncü mad
delerinden gayrisi ve 959 nu · 
maralı kanun mlllgac4r. Kanun 
1 eylulden muteberdir. 

ÇOCUK 
Sayıfaları 

ve 

Gençlik sayıf ası 
Bugün okuyucularım1za 

iki ayrı ilave halinde 
takdim ediliyor. 

Okuyunuz! 

Yunanlılarla itilaf 
Bazı ~azetelerde takas \'C mübadele 

meseleleri dolayısile Türkİ\·e ile Yuna· 
nlstan arasında vukU buİan ihtiWın 
nihayet bu ayın sonuna kadar bertaraf 
edi!c~eği hak~ında Yunan sefareti baş 
k!ubı M. Dı)'anosun be\·anatı neşre-
dilmişti. · 

Dün bir muharririmiz bu mesele 
hakkında mahlmat almak üzere Muhtt· 
!it mübadele Türk murahhas heveti 
reisi .Tc~·fik. KA!71il Beyi ziyaret ctmiŞtir . 

1 c\·fık KAmıl Bey demiştir ki: 
- Ben Yunan sefaret baş katibi 

kadar nikbin olmadığım gibi bu haberin 
nereden ve nasıl istihraç edlldlglni anlı· 
~)'OIWJl. Y ç_n" JbtUA.r. bir delil, 
a.duıfcftllf nofttalara temas etmetıtdtr. 

Bunun için ihtilAfın hallli oldukça 
uzun bir zaman meselesi olduğunu 
zannediyorum. 

Boş bir dolap! 
Mazi tanıı1madan istikbale gidilemez. 

Ustalarımızı unutmamalıyız!. 

Suat Derviş Hf. nin fikirleri 
Edebiyatımızın kıymetli sima

larından Suat Derviş Hf. anket 
mevzuunu öğrenir 

derhal cevap 
verenlerden bi-
ridir. Çünkü, 
daha evvelki 
bir ankette de 
olduğu gibi ev
veli haber ver
meden dolu bir 
sual kiğıdile 
birdenbire kar
tılanna çıkmış 
bu 1 un uyorum. 
Bu noktayı işa
ret ederek di
yorum ki: 

ökrenmez 

- En kıymetlileri değil, bel
ki çok samimileri oluyor diye-
bilirsiniz. 

San'atkarın kıı
çük odasında 
üzeri karııık no
talarla dolu bir 
piyano, bir se
dir, iki koltuk 
ve küçük kitap 
dolabı var. Do
labın üzerinde 
de Varan .!J le 
9 uncu Hari
ciye koğuşu •• 

- Size karşı 
belki haksızlık 
etmiş bulunuyo- Suat Dervi~ Hf. 

Çaldığım ka
pıyı, elindeki 
dikişini bıraka
rak açmıya gel
diğini söyliyen 
edebiyatçı, iki 
dakika içinde rum. Fakat bu 

...-ı. aJdıtım c.eYaplar ake
tin en kıymetli cevaplrı oluyor, 
tüpbesiz .. 

Gülerek diyor ki: 

çok değifmif ve bqa, tlü&iş 
diken parmaklarına de~ ya
zan parmaklanma bağlanmış -

[ Alt tarafı 3 üncll sayıf amızdadır 

Hasta komusyoncuları 
Operatör Kemal Bey yeni bir 

meslekten bahsediyor 

T ediyatın talikİ 
esas itibarile kabul 

olundu 
Duyunu umumiye murahhas
lırıle ıon temaslar eınaa1ndı 
istıkraz meselesinin de gö
rü,üldüGü tahmin olunuyor 

Büyük doktorlar, küçük doktorlar meselesi 

Op~rat6r Kemal B. 
Bllyilk doktorlann, profuör

lerin bir gtlnde 1 OOe yakın bu. 
taya bakbkları , bu ylb.d~aı kü
çük ve yeni doktorlann haıta
sız kaldıklan mevzuu etrafında 
dedikodu devam etmektedir. 

Bu mesele hakkında operat6r 
M. Kemal Bey kendiıini ziyaret 
eden mubarririmize tunları say
lemittir: 

Bir doktorun yüz hastaya 
baktıjını söyliyen her halde bir 
tabip değiidir. 

Muayene uatlerinin2 - 4 ıaat 
olması nazarı dikkate alınırsa 
bu miiddet 100 hastanın mua
yenesi için değil isminin kaydi 
için bile kifayet edemez. 

Doktor muayenehanelerinin 
kalabalığını görenler hepsinin 
basta oldupnu zannetmesinler. 
Bir hutanın bazan refakatinde 

dört bet kimse vardır. Bir dok
turun baktığı hastaların adedi 
bilmem vasati "10" u geçebilir 
mi? 

Geçiyorsa ne o doktorun mu
ayenesinden istifade edilebilir, 
ne de iyi bir doktor fazla vizi
te almak maksadile şöhretini 
feda edebilir. Yalnız hastane· 
lerde tefler veya bocalar tef
hiıleri konulmuı hastaları göz
den geçirirken bir çok defa 
tanılmıt olan vak'alar üzerinde 
çok tevekkuf etmeksizin bir 
iki saat zarfında bir çok annı 
r6rebilir ve muavinleri de ho
canın verdiği direktif dahilinde 
tedaviyi tatbik ve takip edebilir. 
Profes6rlerin küçük doktorlann 
baıtalannı almaları mesele-

ıine gelince: Bu iddianın gayri 
varit olduğunn zannederim. 

Esasen doktor hasta aramaz, 
baata doktoru arar. Şu itibarla 
basta itimat ettiği bir doktoru 
bırakarak her hangi diğer bir 
doktora pek nadir gider. Dok
torların Deontolojiye hürmetleri 
pek tabii ve mecbnridir. Ben 
bir doktorun bu kaideye hür
metsizlik edebileceğini kabul 
edemiyorum. Eğer bir doktor 
- tabir mazur görülsün - hasta
sını çaldırmışsa, bu vaziyeti de 
bir mealekdaşı ıhdaa etmişse, 
doktor ikamei dava etmelidir. 

Haber aldığımıza göre dayin
ler vekillerile Maliye Vekilimiz 
arasındaki milzakerat milsbet 
bir neticeye doğru yürDmekte
dir. 

ÔnilmUzdeki sene tediyatın 
taliki , esas itibarile kabul olun
muştur. Mevcut mukavelename 
şeraitinin tadili için 2 numarala 
bir mukavele yapılacaktır. 

T ediyatta zaman ve taksit 
meselesi mali vaziyetimizin 
salah derecesile mütenasip ola
caktır. 

Mali vaziyetin ıslahı için bir 
mutehassısın getirilmesi tavsiye 
olunmuştur. Bu mutahassıs Mös
yö ( Stirit ) tir. Hükumet bunu 
düşünecektir. 

şimdi, yapılacak mukavelenin 
esasları hazırlanacak, bunun 
duyunu umun iye meclisi tara
fından tasvibini müteakıp tef er
rüatı tesbit olunarak imzalana· 
caktır. 

Müzakerat sonuna kadar An
karada cereyan edecektir. Bu 
temaslar esnasında istikraz mes
elesinin de görüşüldüğü tahmin 
olunuyor. 

Bu yalnız sad~ce bir menfeatin 
kaybolması değil, bir meslek 
şeref ve haysıyetinin ihlal edil-
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bir tecavüz\ 
"Yeni :\sır .. rcfikımızın )azdığına goıe 

geçen hafcıı ıçinde bir akşam bir 
Yunan motöı ti l\aşadasında llyas ağa 
me\ ldine ) ana, mış, jandarmalarımız ge
lişlerinin maksadını sorunca ateşle kar-
,ılanmı,tır, Bunun üzerine jandarma
lanmız da ateş eımişlcr, müsademe bir 
müddet de\ :ım eımiş, neticede motör 

Bursa mahkemesinde gazetecilerin 
davasına devam edildi 

firar ctmiqir. 
Eir Venüs heykeli 

Atinada bulunan Keten zade l·aik B. 
'e şc11kı Amiral namına ı·v eş~ asını 
g-timrukıen <:e\ kedcıı bir kom İS) oncunun 1 
elindeki eş) a lıstc~ind· bir adam born 
hin Likluğuııdc bir Venü., he,· keli de 

irfan Emin B. dedi ki: Ben Türk hiıkiininin ten1iz ve 111ii11ezzeh 
olduğunıı maznun sandalyaszndan iliın eln1ekle bir şeref dııyuyorun1. 

gorülıııu~, hunun asarı atil.adan olduğu 
cnlaşılarak i'lirdat edilnıi~tir, 

Adanada iyi su 
Ad:ınad.ı Yuredr O\a ınd.ı Rc,·kö

' iınde artczİ\ en olarak açılan bir k~ı) u
daıı çıkan su) un en 1) i c\ safı hai:.:: su-
1.lrdan olduğu an laşııl ııııştır. 

4 ceset? 
Torbalıda "a' ~ çiftlijti ci,·annd:ı ikı. 

l 'uma 0' a ında bir, Gediz çayı eh arın· 
d.ı. bir ceset bulunmu,ıur. Cumn O\a-

sında bulunan cesedin Salih oğlu l\lch-
. met isminde bir muhacire ait olduğu 
'e bir kadın meselesi yüzünden l lalit 
ogiu ~ükrü tarafından ku) u\ a atıldığı 
tahldk cdilmi~tlr. Diğer cesetİcrin kime 
ait olduğu tahkik edilmektedir 

mesidir. Ona hürmet elmiyen 
bir meslekdaşa biz de hürmet 
edemeyiz. Yalnız şunu da unutmı
yahm ki, her müracaat eden 
hasta bizim malımız değildir. 
Yalnız bir tabibin tedavisi altın
da iken tabibi müdavinin muva
fakatı olmadan diğer bir tabibin 
tedaviyi der'uhte etmesi · Deon
toloji kaidelerile kabili telif de
ğildir. 

Filvaki bazı münasebetsiz ha
diselere şahit oluyoruz . Burada 
talipten ziyade hastayı ayartan 
mutavassıtları itham etmek 
daha doğrudur. 

Anadoludan gelen bir çok 
hastaların, hatta elinde tavsiye
leri bile olanların bu hasta ko
musyoncularının elinde kaldıkla-
rını teessürle görüyoruz. Avru
pada kartiye tababeti vardır. 
Fakat bu gayri resmi teşkilat 
aynı kartiyedeki bir hastanın 
diğer bir tabibe müracaatına 
,ma~i değildir • Hiç şüphesiz 
mahalle ve aile tabiplerinin mev-
cudiyetinin hem hasta için, hem 
de bilihare tedaviyi deruhte 
edecek doktor . için hizmeti bü
yüktür. Bizde aile tababeti şöyle 
dursun, daha amelesi yüzlere 
baliğ olan şirketlerde bile dok
tor istihdam etmek usulü bile 
ihmal edilmiştir. 

Bursa, 3 (Vakıt) - Gazeteci
lerin muhakumesine bugün de-
vam edildi. Akşam tahrir müdürü 
Enis Tahsin Beyle Kemal Fa
ruki Bey gelmışti. Faruki Beyin 
vekıli Hulusi, Emanetin Tekili 
Rami, (Cumhuriyet) in vekj i A-
şaf, diğer gazetecilerin vekili 
irfan Emin Beylerdi . 

Faruki Beyin vekili Hulusi 
Bey, (Cumheriyet) te çıkan spor 
yazısında müekkiline seciye nok
sanı atfedıldiğmden ve bunun 
haysiyeti muhil bir isnat ol-
duğundan bahsetti . Asaf Bey 
buna cevap vererek aksini 
müdafaa etti . Yazıda kastol-
madığını söyledi. 

Badehu Emanet vekili (Cüm
huı iyet) in mes'ul miidürü Agan 
Beyin zorla getirilmesi hakkın
dakı kararın neticesini sordu. 
(Cühuriyet) te münteşir maka-
lelerin serapa Emaneti tahkir 
mahiyetine bulunduğunu beyan 
ederek dediki: 

- Bakın «Doğru değil mi? » 

fıkrasında bahsolunan zulüm 
nedir? Bu fıkrada belediye ce-
zaları tenkit olunuyor. Şu kürsi
den bağrıyorum ki o gazete de 
duysun: Türk kanunlarında , 
Türk Cümhuriyetinde asla zulüm 
yoktur. 

Asaf Bey:"Sakat olduğu mey· 
da olan bir harekete doğru 
denemez. Emanet, haksız mu
amelelere karşı gazetelerden 
puf puf mu bekliyor? Geçenki 
mahkemede bulunamadım • Rami 
Beyin gazetemize söylemediği 
kalmamış. Sabıkai mükerrere 
eshabından olduğunu zikretmiı. 

Gıyabımızda söylediği sözlerden 
dolayı teessürlerimi beyan 
ederim. ,, 

Rami Bey buraya Emanete 
vaki olan tecavüzlerden dolayı 
hesap sormağa geldiğ ni söyledi. 
Davaların buraya kanun abki-
mınca nakledildiğini, Haydar 
Rıfat Beyin " ben Bursa mah
kemesine gitmeyeceğim,, dediğini, 
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- Evet gizii san'atlardan 
avait alıyorum ... 

mnlik iğrentili bir yüz ekşiti
sile tekrar haykırarak : 

-- Saçmalama... Haydi çık 
diyorum. 

- Çıkmam diyorum iiziilme 
koca nine ... hesabımızı görelim .. 

- Ne hesabı? Dolantiırıcı ... 
- Dolandırıcılık eski zaman-

da bir cürüm sayılırdı. Şimdi 
türlU şekilde ahlaki bir mubahi
yet ddı.. Dolandırmadan geçi
nilmiyor. Rızkımaksumla kanaat 
edenler açkalıyorlar.. Bak sen 
Beyefendiye çatmı~sın.:. Yeni 
bağçe • hayatından Beyoğlunun 
vi mondenine geçmişsin .. 

- Çağırılmadan içeriye gir
mek.. Kovulunca çıkmamak.. 

şehir wtasında bu teccıvüz.. Bu 
haydutluk... Sabrımızdan, neza-

ketimizden istifade ediyorsun. 
Şimdi bir polis çağırtıp aeni 
teslim ederim. 

O zamana kadar münfeil bir 
suratla yalnız dinliyen delikanlı 
şimdi birdenbire ayağa kalka
rak el işarctile garsona: 

- Haydi şuradan bize bir 
polis çağır ... 

Emrinı verdi. 
Gene Şahap kollarını göğsüne 

çaprastlayıp bir heykel gibi de
lıkanlının karşısında bu tehdi
de meydan okur müstehzi bir 
vazı alarak : 

- Afif Beyfendi ben sizin 
cemaziyclevvelinizi tahkik ettim. 
Buraya gelecek polis benden 
evvel ikinizi kaldıracaktır •. Ha
b ibullah Beyin Avrupadaki ad
resini, Necabet Hanımın karnın
daki çocuğun asıl babasını, iki-

makarnalı iliyeyi igfal ettiğini 
beyan ederken reis derhal sözü
nü kesti: 

- Onlar muhakememize teallfık 
etmez. Sadede geliniz ihtarında 
bulundu. 

Rami Bey atıldı: 
- Bizim elimizde gazetemiz 

yok ki cevap verelim. Burada da 
bizim süzümüze onlar tahammül 
etsinler. 

Müteakiben sözüne devamla : 
- T erkos ve kasaplar şirket-

leri için lstanbul ahalisine zulilm 
yapılıyor diye Cümburiyet'in 
yazmadıiı kalmadı. Sonra bir
denbire neye sustu? 

Asaf Bey: 
- Emanet Tekili, tPrkos ve 

kasaplar şirketinden bahsettiler. 
Ne demek istiyorlar. izah etsin-
ler, cevap verelim. Çok rica 
ederim, bu gazetemizin ıeref ve 
haysiyetine taallük eden bir me
seledir. 

Reis bu muhakemenin, bu 
münakaıe ile alikadar olmadı
ğını söyledi. 

Asaf bay sözüne devam etti. 
iki Avukat arasında bir lisan 
münakaıası oldu.Rami B. dedi ki: 

- Zaten ben aleyhteki yazı
lanna ehemmiyet vermiyorum. 
O gazeteden korkacak bir avu
kat değilim. 

Müteakiben itfaiye hakkında
ki cevap okundu. 

irfan Emin Bey - Bu cevap 
davacı ağzından ~ ıkmıştır. Bizi 
tatmin edemez. Muayyen kim
seler hakkında tahkikat yapıl-

madığı gibi mezkur haberin ha
kikat hılifında olduğu malumdur, 
tarzındaki cevap, ipham ile Ta
ziyeti örtmeğe matuf olmaktan 
başka bir ıey değildir. 

Tahkikat yapılmışsa Emanet 
suçludur. işi piığinliğe vurmuı
tur. Şunu herkes iyi bilmelidir ki 
tahkikat ve muhakeme netice
sinde temiz çıkanlar iki kat ma
sumdurlar. Biz, esasen etfaiyeyi 
tenzih eder bir liaan kullanmış
tak. Emanet mah amı da bunu 
tabkikabna müsteniden teyit ve 

nizin burada ne dollplar çevir
diğinizi tamamile biliyorum. Hi
ni hacette ,.hit, Yeaaik ikame
sine de muktedirim... Nezake
tinize tqekldir ederim k-0ca 
nine.. Kene Şahap ispatsız, şa· 

bitsiz işe girişmez. Boş yere 
kimseyi rahatsız etmez •.. laterse
niz gizli görüşelim.. lsterseniz 
polisin huzurunda .. Nasıl arzu 
buyurulursa? .. Her halde sizinle 
samimi konuşmak ihtiyacındayım. 

Afif Beyin yüzünde bir kırmı
zılık dalgalandı. Koca karıya 
ince bir ter bastırdı. ikisi göz 
göze sakit ufak bir müşavere
den sonra polisi çaiırmak em
rini geri alarak garsonu savdılar. 

Kene Şahap bu seri galebesi
nin neşesilc altın<l bir iskemle 
çekerek bu genç ihtiyar çiftin 
karşısına yerleşti. . Bumunu ok
şiyan latif bir yemek kokusu 
Kenenin fevkalade iştahını ka
barttı. Ötekilerin arzulan söndü .. 
Çattıkları belanın sıvışıklığını 
anlıyuak durgunlukları arttı. 
Nutukları tutulur gibi oldu ..• 
Onların bu meyusiyetleri Şahaba 
neş'e getiriyordu. Boş, dolu fır-

ilan etmiş olsaydı.. Biz, bir 
şayıanm önüne geçmeitle hem 
etfaiyeye, hem Emanete, hem de 
halka karşı üç cepheli bir vazıfe 
görmüıtük. Buna kartı alınan 
cephe iıe cidden teesıüfe layık
tır. 

Burada İrfan Emin Bey Gazete 
davalarının kanun ahkimınca 
Bunaya nakledildiğini aöyliyen 
Rami Beyi ipret ederek sö:ıOne 
devam etti. 

- Vicdanımızın yarasına do
kunmasalardı, daha eyi ola-
caktır. Nakil, kanun dairesinde 
değil karar dairesindedir. Bu 
nakil Adliye tarihinde mUaha· 
zeli bir tenkide mevzu teıkil 
edecektir . Haydar Rifat bu 
mübareze uğrunda kurban ola
caksa cidden fedaye değer bir 
mevzua kendini bağıılamıt aa
yılacakbr. 

Bir davada müddeilerin, Vill
yet, Şehremaneti gibi makam-
lar itıal etmiı olmasını hikim
lerin te'sir altında kalacağına 
delil addetmek doğrudan doğ
ruya Türk Adliyesine karşı aşırı 
bir tecavüz sayılır. Kaza hakkı 
her yerde devlete mal edildiği 
halde teşkilat esasiye kanunu
muz bunu Millete raptetmiş ve 
bab.~ıuh:;ıı 1aluı.1. kduuucıa 1.aı.: 

kılmiştır. 
Bütün Devlet nllfuz ve ikhda

rını elinde tutan Büyük M. mec
lisimiz bile mahkemelerin kara
nnı tebdil değil tehır bile 
edemiyeceğini ilin ederken bu 
çelimsiz sadan•n Adliye üfkun
da elim akisler bırakmaması 

mümkün değildir. Biz. Türk ha
kimlerine her yerde teslimiyetle 
itminanla bakarız. T eessüfümüz, 
buraya gelmit olmaktan değil 
Türk adliyesine kaşı ıUpheli bir 
nazarla bakılmıı olmaktan doğ
muftur. Bir vatandaş sıfatile mü
teezziyiz. Ben, Türk hakiminin 
temiz ve münezzeh olduğunu 

maznun sandalyesinden illn et-

lattığı sözlerin, tehditlerin ça
bucak tesirinden memnun olu
yordu. Tezelden yaptığı tahki
kattan her şeyi biliyormuı gibi 
görünmek büyük bir maharete 
muhtaçtı. Mestinazla Afifin Tu
nuslu Habibullah beyin servet 
ve namusuna karşı türlü mefıe
det dolaplan çevirmekte olduk
larından ıüphesi yoktu. Hüviye
tini henüz tesbit edemediği bir 
aile daha vardı. Necabet hanı
mıs mensup olduğu familya ... 
Fak at artık sağlam izin üzerin
deydi. Az vakıtte hepsini anlıya 

· bilirdi. 
Amavudun ciğer kebabından 

o günü Beyoğlunun en kibar lo
kantasına yükselen Şahap elle
rini uğuıturarak: 

- Emir buyurunuz da gar
sonlar bana da bir takım ge
tirsinler. Malum ya biri yer biri 
bakar kıyamet ondan kopar .•. 

Kenenin bu arzusu derhal ka
bul olundu. Önüne tabaklar, 
çatallar, kadehler dizildi. De
minden polise verilmek istenilen 
bir adama şimdi yapılan bu ik
rama ganııon biraz hayret ede-

i,cr~tıer 

~ar~at gib" varaka 
A k Ç,Jdl·· 

çtı~, açıldı, açtı ça • b' 
E ~ u açılan şey kocaman 
tomar kaıttı. . 

Biliyoruz bunu merak ettı· 
niz .. ne kağıdı dedinız? 

Kırk yıl düşünseniz hatırlı" 
yamazsınız.. Size kısaca ılY; 
liyelim bu kocaman, kat P 
kağıt bir " haciz varak .. ıdat" 
Bu haciz varakasının enini bO" 
yunu tahmin edebilmeniz içİll 
eni 58 boyu 82 santını olaO 
bir ıey düşününüz. Ad•
boyuna yakın bir kaıt. So~ 
birde agırlığı.. Tam 62 buÇU ti 
gram. ~ğer bu kiğıdı piya5B1 

Almak isteseniz size yUı p• 
radan qağı vermezler ki~ 
cinsine gelince enfes de•
kafidir. 

Bu tafsılittan sonra .
da hatırlatmak isteriz. "Hac:İf 
varakası,, nın üstüne buılchl" 
kiğıda hiç bir kitapçı en eh_. 
miyetli kitaplan bile bu __., 
labumıya cesaret edemiJ"• 
Hatta resimli lüks nhhall" 
bile. Bu yatak ça11afı kıdl' 
olan kağıdın ilstUne yo,,.
kadar da haneler çizilmiı. r~ 
kat kağıdın kenarında iti' 
boılıklar var ki bu bot k~ 
yerden on kağıt kesilme bit 
defter çıkar, bu defter en a• 
ıağı 1 O kuruta satılır ••• 

30 kuruş vergisini vermiY" 
insanlara gönderilen bu JD' 
utanndan pahalı maaraf ıs-· 
pısını biç olmazsa bua~ 
sonra kapamalıdır. 

Hem uzun .aze ne hace'ı 
icra ve haciz gibi kötO itler' 
layık 01811 kU&.U hAg.o.~.. 1.-1" 

buki millet bugiinkU haciz lct 
ğıtlanna aşk ve tebrik 111er 
tubu bile yazamıyor. 

mekle bir şeref duyuyorum . .!ili 
Badehu irfan Emin Bey İJ"llir 

meselesi hakkınwda gelen ce~~~ 
çok sathi oldugunu, tahkiı;;. 
muhatap olanların isimlerinio l' 
tamamen yazılmadığını ye.~ 
noktada tevakkuf Jiıım geldlf,. 

söyledi. ~ 
Heyet müzakereden sonra 

kikatın kifayetine, esas b::; 
daki iddiasını ihzar için e -1 
müddei umumiliğe tevdiine, ~ 
hakemenin 14 mayıs ça11aob' 
talikine karar verdi. 

rek çalışıyordu. -"' 
Açlarla aç karnına kon...,, 

nın tehlikeli olduğunu ~ 
Mestinaz Şahabı dof'l""I 
onun hissini, kinini, ıayıı111 ~ 
dırmak için daha muvafık 
muftu. _..il': 

Yemek ala kart yeniYo'/! 
Şahap monuyu yutacak :;_ 
koklıya koklıya tetkik ed.,,, 
trüflü mantarlı en pahalı lı• 
ısmarlardı.. ~J 

Aperitif alınırken .. ıoubd,ff 
hor dövrüler arasında uç 
mükerreren havyar getirtti-· Ş' 

Bir kaç kadehten 1011
1•,tff: 

habın midesi kızdı. ı<aoı ~ 
lendi. Gözleri parladı· ..,dfr. 
eski, dar, sıkıcı, küflll b ~ 
!arından sızılarak etrafını c b" 
ufuklarda uçan bir tayY~b..,.
kışlle ıörmeğe başladı. d•Jt 
görünmez ellerile dal~•de p~ 
okşıyan bu net'enin iç•ll ·ı)ifd" 
anlıyamadığı bir hüziin 11 .,,, 
Bir hahlı k11dehten •0:~ 
doldurduğunu havaya 11111~~ 
Her cümle arasına nı• ~ 
gülme sıkıştırarak nut~;~ 
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Şark· demir yolları kon-
gresinde görüşülenler 

Edirne trenlerinin Yalnız Türk toprak
larından geçmesi temin 

edilemiyer.ek mi ? 
d Şark demir yollan ıirketi bun-
'" bir hafta e\ vel Sofyada 
~elik kongreai~i akt~t'?if v~ 
~rıgrede ıirketın fehnmızdekı 
.\ıı r~i namına hareket reisi M. 
~0111an hazır bulunmuıtur. 

t. · Antoman evvelki giln ls
k ııhula avdet etmiştir. Sofya 
.°'fresi hakkında bir mubarri-
~ıe fu beyanatta bulunmuıtur: 
~~buldan hareket eden tren: 
y ıı Edimeye gelmeden evvela 
~~ hududundan geçmekte ve 
\ij • tekrar Türk hududuna da-

0lıııaktadır. Kongre bu inti
~•ıı yolun değiştirilerek doğ
" dogruya İstanbul - Edime 

ltın İDfasmı uzun boylu mü-

~· etmiı ve bir çok proje
F' hlılrlamıfbr. 

\ •kat maatteessiif elzem olan 
tasavvurun hakikat haline 

~esini yakın bir atide bekli
~ Yiı. Bn hattın intası büyük 

Para meselesidir. 
~~buki mali vaziyetimiz buna 

ıt değildir. 

~dan başka kongrede, Tür-

~ark ~imendtrerleri hareket müdUrü .. ' 
M. Rntomari 

kiyeye gelen ecnebi seyyahların 
seyahatlerini Ye tren dahilindeki 
vize muamelelerinin kolaylaıbrıl
ması, ve şimendiferlerin akü
mülatörlerini doldurmak Uzere 
Belgratta bir elektrik atelyesi 
tesisi kararlaştırılmıştır. 

Yeni anketimiz 
tıt [ Ümarafı 1 inci •ayıf:ıda J 
le ' Ciddidir, fakat konu~ur
't'Q~'Q nüktedanlığını feda ·ede -

1~:cck kadar ciddi.. 
--ı.:. . 

' Okuma vaziyetinı tabii 
~~k fena buluyorum. Gerçi es-
'•itte nisbeten okuma~ını bilen 
~~ 
-_ -c'1dı, fakat bu sefer okuyan 
İtl•ldı.. Diyor, sebebini nasıl 
t llh edersiniz? Sualime şöyle bir 
CV•p V . 

erıyor: 

a. -d Okunacak eser olmama-
"'" a .. \ 1 n ... Üyle tuhaf bir vaziyet 
'- herkesin eline bir dolap 
t~htarı verdiler, okumayı öğ-'n . ~damcağız dolabı açtı 

t ıçıni bomboş buldu. 
\' Şu halde ne gibi tedbir-

'1tnrnahdır? 
'~ Vallahi, efendim, diyor, 
~~ d°İrudan doğruya neşriyat 
~,t 0layısile acınmıyacak bir 
~ ~ lneaelesidir. Cahil kalındı
~•l tlddetçe bUtun terakki men-
~l ~apanmış demektir. 

)'I> kurnetin fazla fedakarlık 
~~ .. Qıd·''1 lazımdır. Hiç kimse 

"il ıı·--
td~ 1iİnden kazancmı riske 
)•t~tt, B~nce herşey hükumet 
'- q•tııı ·ı s tı~ll}'l} 1 e olacaktır. onra ne 

•tıaı· •nı diyorsunuz, bence bu 
ı de'"· k '-•>'•lı R"ıştirmek lazım. Ne o u-

~C)t" ttı ?! deyiniz. Evet anlı
~İtı ~- çok iyi.. Kiti neıriyat 
to1c' h:ıı~ kitapları basmak için 
ÇC)k b Ytik bir masraf lazımdır. 
~ı ~~ diyelim, fakat bazı· 
~ı.ı,,,: k· imkansız demiyelim. 
\ıı,11 • .~Yet imkansız olan, im
~~ktir. iorUlen şeyleri yapabil-

~~•kin b· 
~~tl S tr heyecan. içinde ko-
11t.Pla llat Hf · maziden bir çok 
'lı tın Y 'd ~"etJ enı en basılmasına 

......_ 8 e taraftardır. 
\la, •ııları h . . l 
llı~'lıııtı . ~r~ mazımız e 
~~·· N kesebıhrız, diyorlar-
~ti te Y•nlıı., Biz. galiba ken
l. ~t'ttn •nuıuyoruz. Eski san'at-
l'llt •tdan h tt b 
~ Mhtet d a a eynelmilel 

I' ~ de.... erecesine yOkselen-
iıldir G · .. · eçmış munev-

v ~ r lerimızi nasıl olur da ihmal 
ederiz. Biz Bulgaristan değiliz. 
Çocuklarımıza öğretılmesi lizım 
eskileri öğretmemek büyük bir 
.1 c.Lalet ve cınayet olur. 

Avrupah çocuklar kimleri 6ğ
rcn yorlarsa biz de öğreteceğiz. 
Fakat kendimiz de öğrenmeği 

ve öğretmeği ihmal etmiyerek : 
Fakat bu bir naı:ariyec.ir. 

Lazım olan her şeyi çevirmek 
pratikman olur mu? 
Eğer olmazsa her devri ede

bimiz antoloji şeklinde çıkar
mahyız ilk senelerin ihtiyacı bu 
suretle tatmin edilmif olur. 

Eskileri öğrenmek için Arap 
harflerinden istifade lüzumuna 
kat'ıyen kani değilim.. Atdan 
adım ne suretle olursa ol5un 
geri alınamaz. 

- Kimleri çevirmeliyiz? 
- Eskilerden Fuzuli, Nedim, 

Balci sonra Tanzimat devrinin 
şairleri, bizi değiştiren onlardır. 
Edebiyatı cedideden Fikret fÜp
hesiz, Halit Ziya B. füpheıiz, 
hepimiz onun çırağıyız! 

F ccria~iciler hili yazıyorlar, 
yenilere gelince, bunlar da öyle .. 
Hem burada isim yazmak doiru 
değil, tesir ve hisse kapılını, 
belki haksızlık bile ederiz, belki 
yarın en sevmediğim adam en 
meşhur adam olur!.. 

- Ya Garpten ? 
-Her şeyi almamalıyız. Tekmil 

Avrupa klasiklerini, kültür tari
hine giren üdebanın, filozof ve 
mütefekkirlerin kitaplarını alma
lıyız. Ruslardan Gorkiyi, Desto
viyevskiyi ihmal etmemeliyiz. 

- Bir arkadaıınıı gerinin mü
messili olan Deostoviyevskiyi alma

mak lüzumundan bahsediyor ? 
- Y anlıı bir dilşünce . Gene 

biraz evvelce .Föylediklerime, 
ayni bahse rücu edeceiiz. Mazi 
tanınmadan istikbale gıdılemeı. 
Hedefimizi tayin için mazıyı 
görmek lizım. lnıan gediğ 
yeri bilmeıae oraya tekrar 
pek iÜzel dönebilir. Eıkiler 

• Fuhuş ıstikbal Hal ~ç'·e 1r1? 
Zabıta son günlerde 150 

randevu evi kapadı 
Fuhuşla mücadele emirname

ıınm bu günlerde tatbikatına 
baılanacakbr. Bunun için Polis 
müdürlüğünde tertibat ahnmak
tadır. Emirname maddelerinin 
tatbiki için valinin, polis müdü
rünün, ıube mUdürlerinin iştira
kile bir içtima yapdacaktır. 
Bundan sonra bu emirname 33 
merkeze tamim edilecek ve e
hemmiyetle tatbik olunacaktır. 

Galata köpriisiinii kaldırınak Pc 1 Jalici 
liman sahaszna ekleınek kaCiyven lazundır 

Emimamenin en çok dikkate 
liyık maddeleri gizli randevu 
evlerine ait olanlardır. Zabıta 
bu gibi eYleri sureti kat'iyede 
kapat,caktır. Ensen randenı 
evleri ıon zamanlarda ıiddetle 
takip ediliyordu. Az zaman için
de 150 kadar randevu evi ıed
dedilmiıtir. 

Umumhaneler kapatılacak de
iildir, ancak yeniden açtınlmı
yacaktır. Umunıhanelere gece 
24 ten sonra kimse bırakılma
maktadır. 

Elektirik şirketi 
-·-lıtenbul - Kedıkoy elektrikleri 
birlettirildi 

Nafia vekAletilc \'eni bir mukavele 
:ıktİ için Ankarayı giden Elektrik şirketi 
direktörü .\f. Bansen dün şehrimize 
u·dct etmiştir. 

Yeni muka\'clc mucibince bcanbul 
Elcktrilı; şirketilc kadılcöy Elekuik şirke
ti birleşmi~tir. Kadıköyc Sarayburnundan 
kablo geçirmek suretile cereyan veı ile· 
cektir. 

Şirket Kadıköydcki te.sisan ikmal 
ettikten ~onra Adalar elektriğinin 
temini mümkun olabilecektir. 

~lektri şirk.n uç ll)1ık uırifuini 

tatbik etmek ÜT.ere bir komi~yon teşkil 
etmek için hükCımete müracaat ctrni~ 
İ!cde henfü: hu mcsclf'ye dair Kafia 
''ektletindcn bir cenp ~elmcmi~tir. 

İçki aleyhindebir 
konferans 

Don Yeşil ay cemiyeti heyeti 
merkeziye azaıından Ferit B. 

tarafından mnl
kiye mektebin
de içki aley
hinde bir kon
ferana Yerilmit
tir. 

Ferit Bey iç
kinin -tahriba
bndan, fenalık
lanndan uzun 
boylu babaet
tikten ıoma ce
miyetin faali-

Ferit B. yetini anlatmı' 
ve s6zlerini ıu suretle tamamla
mıtbr: 

'!Biz yolumuza devam ederken 
yeni nesil gençlerini cemiyetimiz 
azası meyanında görmek ve si
zin de bizimle birlikte mfittefi
kan çahımanızı beklemek hak
kımız değil mi? 

tekrar edilir , yeni bir ıey gibi 
elimize verilir. En sonra her 
edebi tqekkülün ondan evvelki 
tetekkül üzerinde vücut buJ
duğunu unutmamak liıımdır. 
Yenileri eakiler doğurur. ZeYk
leri, lisanları bqka diye eskile
ri ihmal etmek ne kadar tuhaf. 
Bizden sonrakilerin de bizi be
ienmiyeceklerini niçin dütün
müyoruz. Biz nasıl ustalarımızı 
beğenmiyoruz , onlar da bizi 
beienmiyecekler ?. 

Genç aan'atklr gülüyor. ve 
su!uyor. 

Teıekkür ediyorum. 
A. Sırrı 

Hazırlanan raporda neier 
yazılı? 

- , ...... ] ~~ -r---
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Ticaret Odaamda teşkil edi
len liman komisyonu latanbulun 
liman ve köprü meselesi hak
kındaki raporunu bitirerek tab
etmiıtir. 

Rapor bayramdan sonra Oda 
meclisinde görüşüldükten sonra 
İkbsat vekaletine gönderilecektir. 
Rapor iki kııımdan ibarettir. 
Birinci kısım lstanbulun ticrari 
ve sınai ehemmiyeti ve liman 
noktasından tetkikine aittir. 
İkinci kısım · da köprüler mese
lesine tabıis edilmiştir. 

Birinci kısımda İstanbulun 
ölmüı bir tehir olmadığı zikre
dilmekte, lstanbuldan geçen bü
yük ticaret yollarından transit 
vaziyetinden, harpten evvel ti
caretten, modern bir liman 
olmamasının zararlarından uzun 
uıadıya bahsedilmekte ve en 
müsait liman sahası olarak Ha
liç gösterilmektedir. 

Haliçin liman sahasına eklen
mesinden sonra limamn müs
takbel şekli hakkında komis
yon şu mütaliayı serdetmekte
dir: 

"Haliçin lıman sahasına ek
lenmesinden sonra İstanbul li
manı için yeni bir pilin yapmak 
imkinı hasıl olmuş olur' Ayrı 
bir ihtisas sahası olan ve uzun 
boylu tetkike muhtaç olan bu 
mevzuu tetkik ederken, serbest 
mmtakanın Azapkapıdan itiba
ren Hasköy ve hatta Silahtar
ağaya kadar devam eden kıy~
larda tesisini tetkik etmek faı
deli olur mütaliuındayız. Çün · 
kü burada elyevm metriık du
ran ve eıki Tersaneye ait bulu
nan devlet malı mühim arazi 
mevcuttur; sahanın bunun hari
cinde kalan kısımları ise ekse
riyetle boı, elde edıb.nesi. kol~~ 
olan araziden ibarettir. Şımdıkı 
iki köprü arasınm rıhtım yapıl
dıktan sonra buramn, dahili ka-

otaj yapan Türk vapurlarına 
p il th'' ve ufak gem ere a sısı, 

Dolma bahçe ve Sarayl:urnuna 
doğru tcvı.i edilmek suretile, 
Galata ve lıtanbul rahtımlarının 
ecnebi limanlarıle iş yapan va
purlara tahsisi noktalarınm da 
yeni liman pilamnda nazarı dik
kate alınması kabil olur. Bu su
retle liman pek az masrafla ve 
çok kolay şekilde inkiıaf etmiş 
olacakbr. Filhakika, Tophaneden 
itibaren Dolmabahçeye kadar 
olan kısım takriben iki kilomet
reye yakm bir tülde olup sahil
den tramvay yoluna kadar olan ı 
arazinin bir çoğu hükümete aittir. 

Tophane meydanı, sevkiyat bi
nası, Fındıklı sarayı ve Sanayii 
Nefise mektebi, eski hazinei 
hassa arazisi gibi sahanın mü
him kısmını iıgal eden bu yer
ler için istimlake luzum kalmı
yacaktır. Diğer eşhasa ait ara
ziye gelince, bunlar da Ozerle
rınde bilyQk binalar yapılmamış 
olan ucuz yerlerden ibarettir. 
Rıhtım İnfası iıe kolay olan bu 
kısım, ecnebi Jimanlarile it gö· 
ren vapurlar için modem bir 
liman parçası haline konabilir. 
Sirkeci araba iskelesinden Sa
rayburnuna kadar olan kısman 
da liman sabasına ilhakı ve 
mevcut Galata ve İstanbul rıh
tımlarile Üzerlerindeki tesisatın 
İ•lihı meselesi de yeni pilinda 
nazarı dikkate alınmalıdır. 

Kömür ve mazot depolarına 
gelince, boğazlardan transit ge· 
lip geçen gemiler için •erbestçe 
yanaşıp kömür ve mazot ala
cakları bir kömür istasyonunun 
Boğaziçinde münasip bir mahal
de tesisi düşünülmek şartile 
limanm ve ıebrin ihtiyacına 
mahsus olan depoların Haliçte 
yapılması pek ziyade mümkün
dür. 

Hulasa, Halicin liman saha
sına eklenmesi ve muntazam 
bir liman projesi ve it proğra
mı dahilinde limanımızın müs
tesna coğrafi mcvkünden istifa
de ederek bir beynelmilel tica
ret limanı haline koymak 
imkanı hasıl olacağı mütalaasın
dayız . ., 

Raporda ikinci k~sım da 
Haliçten istifadeye Galata köp
rüsünün mani olduğu ileri s:jrül
mekte ve köprüler hakkında 
şöyle düşünülmektedir: 

Limana hizmetleri itibarile Ga
lata köprUsünün vaziyeti çok zarar 
vermektedir. Burada bulunan 
bir köprü hem Haliç gibi İstan
bul için başlı başına nimet olan 
bir limandan istifadeye mani 
olmakta ve hem de bu günkü 
liman hizmetlerini bir çok nok· 
talardan bozarak ticarete ve 
memlekete mühim zararlar tevlit 
etmektedir. Bu köprünün kaldı
nlması ve bunun yerine vapur
ların kolaylıkla Haliçe girip 
çıkmalarma müsait olacak baş
ka bir vasıtanın ikamesi kat'i 
bir zaruret olduğunda komis
yonumuz ittifak etmiştir. Bu 
imkin altına girdiği takdirde 
Unkapanında saç dubalar üze
rinde bir köprü mevcut olma
smm zararları çok azalmış olur. 

[ De' amı 5 incı ~a) ıfada J 
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. . Takdir varakası kazanan 
ıntH ue teuotor okuyucularımızın isimleri 

Mülkiye memurlan hakkın· 
kmdaki irtikap ve irtişa 

davalarının tahkikatında ,imdiye 
kadar tatbik edilen hususi usu· 
lün kaldırılarak yerine Adliye 
tahkikab ikamesi maksadile ha
zırlanmıı olan kanunun B. M. 
Meclisinde mUzakere edilmekte 
olduğu malümdur. Bu kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında mü· 
zakerat cereyan ederken söz 
alan Gaziayintap meb'usu Rem
zi Bey irtikap ve irtişa mesele
leri hakkındaki tahkikatların te
siri faideli olmakla beraber asıl 
maksadı temine kafi gelmiyece· 
ğini, bunun için daha esaslı ted
birler almak icap ettiğini izah 
ederken şu tarzda bir fikir ser
detmiştir: 

"Mürtekip ve mürtefi olduk
ları maddi deliil ile sabit olmı· 
yan, fakat halk arasındaki teva
türle anlaşılan memurları tecziye 
edecek bir usul bulmak lazımdır.,, 

Filhakika bazan öyle memur
. lara tesadüf ediliyor ki bunların 

resmi vazifelerini sui istimal 
. ettiklerine ,rüşvet aldıklanna dair 

muhitlerinde bir kanaat basıl 
olur; kendilerile yakından ve 
uzaktan münasebette bulunan 
herkes bu kanaatte müttehittir. 

Bununla beraber resmen tah
kikat yapıldığı, hatta tahtı mu· 
hekemeye alındığı halde mevcut 
usul ve kanunlara göre riitvet 
ve irtıkip cürmünü teabit etmek 
mümkün değildir. 

Mazhar Müfit Beyin dediği 
gibi "minareyi çalanların kıhfını 
daha enelden hazırlaması,, fe
nalıkların meydana çıkanlmasını 
müşküllta uğratır. 

Netekim Maliye Vekili Saraç
oğu Şükrü Bey de gene müza· 
kere sırasında bu husustaki 
mü~külatı tasdik etti, eğer Millet 
Meclisi rüşvet ve irtikip cürüm
lerini cezalandırmak için şimdi
l<inden daha sakı bazı tekyidat 
koymak arzu ederse esas itiba
rile buna muhalif olmıyacağını 
ıöyledi. 

Daha sonra Adliye Vekili 
Mahmut Esat B. de bu mevzu 
üzerinde söz söylerken irtikap 
ve irtişa cürmünde tevatürü 
cezaya esas tutmak istiyenlere 
temamen değilse de kısmen te
mayül gösterdi: 1 -T evatürün 
mahkemelerde delil olarak kul
lanılmasa doğru değildir, ancak 

} arım asır ~n:elki : 

VAKiT 
4 MAYIS, 1880 .. , __ , ........................................... . 

Leakovik hanedanından 

Bekir Beyin haiz olduOu ka
pıcıbe,ılık rütbesinin tebdi
li le uhdesine rütbel saniye 
sınıfı H. niıi, Ergeri haneda
nından Korne, Hasan •O•
nın haiz olduAu kapıcıbatı· 
lık rütbesinın tebdilile uh
desine rütbei saniye 11nıfı 
saniıi, Derseadet oeza dai
resi azayı sabıkasından iz
zetl6 Hacı Ali Efendi Geli
bolu ceza dalreıi riyaıe
tine tayin buyurulmu,tur. 

VAKiT 
Tevcihi ahirin tekrar il•n 

olunması mukıddemki u•nda 
sehven elkap yızılmımıt 
olmasındandır. 

Birer kartpostal kazananlar 
1 - Ankara Gazi ilk erkek mekte· 

binden 167 Arif Hikmet B. 
'2 - Kayseri inşaat müfettişliği 

emrinde Sait B. 
3 - - Adana telgraf muhasebesin· 

de Hilmi Rey mahdumu t\lüjgAn B. 
4 - Ticaret mektebinden 78 Halil 

Selçuk B. 
.5 - Rursa orta mektebinde 175 

~aciye iL 
6 - Ankara kız lisesinden Şaitne 

..,ait H. 
7 - Çcnğelkoy Talimhane meydanı 

No. 25 te Şiıkran H. 
8 - İstanbul kız li!esinden 274 

Vedia H. 
9 - Sarı yerde i\lahmut Nedim B. 
10 - ltalyan ticaret mektebinden 

A. Sami B. 
J I - 40 ıncı ilk mektepten Nüzhet 

l\lecit H. 
12 - Düyunu umumiye kar~ısında 

20 No. da Recep B. 
13 - Divanyolu No. 109 da Saynur 

Osman l 1. 
14-Düyunu umumiye karşı.::ında No. 

31 de Arif B. 
l 5 - Ticaret müdürlüğü mümeyyizi 

Nuri Bev mahdumu Ihsan B. 
16 _::._ Kadınları çalıştırma yurdunda 

Şehribanu 1 f. 
17 - Bahçekapı Dördüncü \'akıf han 

dördüncü kat 23 • 25 Ko.da Matmazel 
Sonsino. 

18 - Senbenua kollejinden Nıhit 
Necati B. 

I 9 - Üsküdar 20 inci ilk mektep· 
ten 2:'0 Bedrünnisa l I. 

20 - İskoç mektebinden i\Jurat 
Hasan B. 
Bir takt'ir varakası kazananlar 

Liseler 

9 - Erkek muallim mektebinden 
539 Saim Bekir B. 

l 0- Erkek muallim mektebinden 
52 Saim Seza B. 

1 l - Erkek muallim mektebinden 
65 Süleyman B. 

12 - Kabataş lisesinden 628 Sait 
Gültekin 8. 

13 - f\·afia fen mektebind~ Sait B. 
I 4 - İstanbul erkek lisesinden 1111 

Nıısrat B. 
I 5 - İstanbul erkek lisesinden 95 I 

Bekir B. 
16 - l"eyziati lisesi sınıf 3 ten 135 

Muazzez H. 
17 - Selçuk san'at mektebi sınıf 1 

~ube 2 den 101 Perihan H. 
18 - Selçuk san'at mektebi sınıf 1 

şube 2 den 6 Saime H. 
19 - Selçuk ı-an·at mektebi sınıf 1 

şube 2 den 12 t\lunire H. 
20 - Selçuk san'at mektebi sınıf I 

şube 2 den 106 ~ebahat. il. 
21 - Selçuk san'at mektebi ~ınıf 1 

şube 2 den 69 Vedia H. 
22 - Selçuk san'at mektebi sınıf 1 

şube 2 den 82 J Tikmct H. 

fisimlerin arkası 
1 yarınki sayımızda 

1 Spor 1 
Macarlara hazırlık 

Fenerbahçe ve Beıil<ia~ 
bugün de bir talim maçı 

yapacaklar 
F enerbahçe ve Beıiktq takım· 

larımız ıehrimize gelecek olan 
Macar muhteliti ile yapacaklan 

l - Fcyziati lisesinden Zahit maçlara bir hazırlık olmak llze-
r .. tltfi R. b iYi\ S d d b h 

2 - Feyziati Lisesi sınıf 2 den re U5 .. n ta yum a ir azır· 
l lakkt !\lu.;tıfa R lık maçı yapacaklardır. 

' -~ 
J - Feyziati 93 Neriman Ge\'at H. , Peştenin en kuvvetli amatör 
4 - Erkek muallim mektebinden oyuncularından mürekkep . ola-

7 l Şefik R. rak şehrimize gelecek olan Ma· 
5 - Erkek muallim metebinden 

448 
Ali B. car takımının karıısında iyi bir 

6 - Erkek muallim mektebinden netice almak için her iki takım 
?68 I Tü"c' in n. da bütün gayretlerini aarfederek 

7 - Erkek muallim mektebiuden çalışmaktadırlar. 
:-29 Fethi B. Beşiktaı ve Fenerbahçe bu· 

8 - Erkek muallım md .. "1ebinden gün yapacaklan talim maçından 
6:3 Cemal n. 1 a acaklan neticeye göre salı 

memurlara azle, yahut tekaüde 
sevka salahiyettar olan makam· 
ların ve heyetlerin tevatilr ha
lini alan şikayetleri nazan dik· 
kate alarak muamele yapmala· 
rına taraftaram.,, dedi. 

Maamafih müzakere edilen ka· 
nun yalnız irtikip ve irtiıa da
vaları hakkındaki tahkikat usu
lünün tadiline münhasır oldu
ğundan bu r.okta üzerinde her 
hangi bir karar ahnmamış olmakla 
beraber müzakerenin cereyanı 

zihinlerde bir iz bıraktı. 
Herhalde mecliste s<Sylenen 

sözlerden bir hakikat tezahür 
etti ki bu da Devlet ve Millet 
malına el uzatanlan cezalandır· 
mak ve bu nevi suçlann kat'i 
surette önüne geçmek için timdi 
mevcut olan cezai abkim klfi 
eğildir. 

Diğer taraftan şunu da unut
mamak lizım gelir ki Mahmut 
Eıat Beyin dediği gibi irtikip 
ve irtişa cürmü idam ile ceza
landırılan yerlerde bu fenalığı 
ortadan kaldırmak kabil . olma
mıştır. Ancak Devlet idaresinde 
en zararlı bir amil olduğu şUp
heıiz olan irtikip ve irtişayı 
imkin derecesinde bertaraf et
mek için tevatnr şeklini alan bu 
nevi cilrilmler hakkında idari 
şekilde bazı tedbirler almıya 
kunetli bir ihtiyaç biuedilmek
tedir. 

günü de sonuncu bir talim maçı 
yapacaklardır. 

lzmlr lik 11'.9fl•rı 
İzmir, 2 ( A.A ) - Lik maç

lannın birinci devresi bugün 
hitam bulmuıtur. Altay 25 pu
vanla birinci, Sakarya 27 puvanla 
ikinci, Albnordu 23 puvanla 
llçllncll, Karııyaka apor ldObll 
22 puvanla d6rcl8ncl aelmiftir. 
Aynca 3 klilp te berabere kal· 
mıılardır. 

Bugün yapılan maçta Albnay 
aıfara kartı iki ıayı ile Anado· 
luyu, Altınordu bire karıı iki 
sayı il-' Sebat takımını magl6p 
etmitlerdir • 

Ankara, 2 (A.A.) - Bugünkü 
lik maçlarını Altınorduya karıı 
lmalitıbarbiye, Çankayaya karıı 
Gençler birligi kazanllllflardır. 

Mubafaz gücü bisiklet takımı 
İstanbul, Edime ve Kırklareli'ne 
uğramak llzere bayram natn bir 
tumovaya çıkacaklardır. 

ee 

Kurban bayramı 
İstanbul Müftiliğinden : 30-4· 

930 zilhiccenin iptidası olma11· 
na nazaran mayısın 8 inci per
şembe günü arefe, 9 uncu cu
ma günQ de kurban bayramı ol· 
duğu ilin olunur. 

Bayram na mazı 
S. D. 

Zevali 5 25 
10 11 

rr.uherrırı : Ömer Rı~8 
• 

Iranda dal budak sala 
• 
lbnimeymun cemiyeti 

Ne yaptığını, nasıl çalıştığını, işleriıı 
ve hareketlerini nasıl idare ettiğill 
her gözdeıı ve kulaktan gizli tut 

bir adam ... 
-30-

mında biri çalışıyor. Bu ,d 
Zikrevey~ ünvanile maruftu. 
reveyh Irakta gizlenerek 
mış ve birkaç sene zarfındt, 
tediği kadar adam yetiş ' 

Zaten ikisi de artık ibadetten 
vaz geçmişlerdir. Dai, arkada· 
ıına der ki "Hele şükür, şu iba
det zahmetinden kendimizi kur· 
tardık, bir az daha gözümüzü 
açalım da şu ahiret kaygusun
dan kendimizi kurtaralam. Dün· 
yadaki zevkler, muhabbetler ve 
eğlenceler bizim neyimize yet
miyor ki cennet rüyasile kendi· 
mizi avutuyoruz. Bırak efendim 
o masallan .. Bu dünyada elimize 
düşen fırsatı kaçırmıyarak key
fimize bakalım eğlenelim.,, 

Şayet tarikate alınması matlup 
olan adam Acemse başka bir 
suretle hitap edilir. Ona Arap· 
lann tahakküm ve tegallübünden 
bahıolunur. Ve eski Iran salta
natının, eski İran medeniyetinin 
ihyası lüzumundan dem vurulur, 
ve bu suretle milli hisleri gale
yana getirilir. Yahut ele geçiril
mesi matlup olan adam Arapsa 
onun kabile hisleri uyandırılır, 
onun kabilesinin mefahiri tadat 
oh.n~ ... , e l.-L:.1 ••• :- l.,....._,.r• ~AC~f'\ 

itibarile Arapların başına geçen 
ve rehber olan kabilelerden daha 
fazla riyaset ve hilafete layık 
olduğu anlatılır ve bu suretle 
celbolunarak bu yoldan dinsiz
liğe götürülür. 

Dailerin diğer bir rolü de bü· 
tün ekabiri kendilerinden imiş gibi 
göstermektir. Dailer ancak en 
kuvvetli yeminler mukabilinde 
bazı sırları ifşa ederler, bunlar 
üzerinde münakaşa ederler, şayet 
münakaşada muvaffak olmazlar· 
aa aldıkları yeminlere istinat 
ederek sırların faşolmamasını 
temin ederler ve böyle adam
larla dostluklarını mutlaka idame 
ederek onları ele geçirmek için 
bir fırsat kollarlardı. 

Dailerin en çok güvendikleri 

. N~ _Yaptığını, nasıl çallf 
~şlerını ve hareketlerini 1 
ıdare ettiğini her gözde' 11 
her kulaktan gizli tutan bu~ 
278 senesinden itibaren ~ 
İrak muhitini, daha sonra _"ı 
muhitleri altüst etmiye bl" 
mıştı • 

Onun Irakta görülen ~ 
a~amla~ından biri, NebreJI_ ~ 
kıınde ıkamet eden bir a~ 
Son derece zühtü takva if'J 
yaşıyan, gece gündüz of'J 
kılan bu adam açıkta · 
ediyor ve gelen geçenlerill 
zarı dıkkatini celbediyor~dı 
adamın gündüz siyamını fi 
mazını, geceleyin kıya 

renler onu t.iriki düny• 
zahidü ahit sanarak ona 
lar, onun ellerini öperek 
duasını tem~nni ederlerdi. 

f"\ _ t,.."~:ain,.. 1,1a.rı 

hep namazdan, niyazaan 
diyor, günde beı vakit ,,. 
kılmanın kafi olmadığını, . 
elli vakit kalmetk icap e 
söyliyerek Zühtü takv.; 
koyusunu gösteriyordu. 

Çok geçmeden bu adaoıs' 
li, salahı etrafa yayılmıft 
görüp onunla temas edenle' 
ğalmışlardı. Her gün halk 
haşana toplanıyor, onu el' 
onun sözünü keramet saY' 

Zahit ilk propaganda • 
muvaffakiyetle atmış ve 
itimadını kazanmıfb. İk~ 
adım atmakta mahzur 
yordu. Bunun üzerine ı~ 
mazdan niyazdan bahis il• 
etmiyerek kendisinin · 
nübüvvet hanedanına ti/ 
bir imam etrafında topl,(J. 
davet ettiğini söylemiye , 
mıştı. Bu davetin aebe~ 
kardı. Ortalıkta fesat ~ 
lüm vardı, iğtişaş vardı, · 
vardı, bütün bunları kit! 
edecekti.. Ve insanları ~ 
taracaktı. 

aralarından en çok taraftar ka· 
zanmayı umdukları insanlar ev
veli Mecusiler, sonra Arap ol
mıyan unsurlar, sonra Araplar 
ve Araplar içinde bilhassa Ra
bia oğullan. Çünkü Rabia oğul
ları Hazreti Muhammet aley
hisselimın Mudar oğullarından 
gelmiş olmasına mebni, Mudar ı .. _________ .... 
oğullarına karşı şiddetli bir re
kabet hissederlerdi . 

Esasen Mecus1ler arasında 

yaııyan ve onların iç yfizünü 
bilen, ve ister istemez mecusi
liğe karşı derin ve köklü his
lerle bağlı olan bu dailer bü· 
tiln bu unsurlar arasında kolay
lıkla propaganda yapabiliyor ve 
muvaffak oluyorlardı. 

-4-
Dailer lrakta 

İbni Meymunun cemiyeti, 
lranda teessüs ediyor ve her 
tarafa dal budak salıyorken onun 
cemiyeti namına Irakta, yani o 
zamanki Abbasiler devletinin 
en mühim muhiti olan yerde, 
F ereç ibni Osman Kaşani na· 

Pazar 
[I] 

Mayıs 

1930 

:>ebah 

3.18 
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] ŞEHlR 
Adliyede: 

Şişlide ~turan Mehveş H. 
Evlennıek teklifini reddedince, kendisini varaladı6ı 

m . vzuu bahis Zihni B. ın bir ay on gün 
hap~ine karar verildi 

. Sıelcer bayramında bir gece çıkan «Savulun geliyorum!» ve 
~şlidcki evinde Celile Mehveş «Köyümde ne gördüm?» yazı-
'1, ı kendisile evlenmek teklifini !arından dolayı açılarak lstan-
~ddettiği içın öldürmek kasitle bul ağır ceza mahkemesinde 
Yaraladığı kaydile tüccardan bir mahkumiyetle neticelenen dava-
~t lara ait kararın Temyiz mah-
~ ın oğlu Zihni Beyin muha- kemesı'nce bazı cihetlerden bu-
ttnesine dün sabah İstanbul a" zulduğunu yazmıştık. Nakzen 

l gır ceza mahkemesinde baş- muhakeme, yirmi iki mayııta . 
anınıştır. 

V bashyacaktır. 
ekilile birlikte mahkemeye lJçüncü ceza, «Resimli Ay» 

Relen Celile Mehveş H. , genç aleyhine «Sesini kaybeden şehir» i .~k bir kadındır. Ken.d.is~ manzumesinden dolayı açılan ve 
k hnı B. in evlenme teklıfını mahkumiyet kararı alan davayı, 
~bu} etmediğinden üzerine kur- dün nakzen tetkik, Temyiz 

n atıldığını söylemiştir. umumi heyetinin nakzına ittiba 
~ Zıhni B. , tanıştığı Mehveş etmiş ve ağır cezadaki dava-

1 kendisinin vurmadığını, o larla birleştirilerek rü'yetini ka-
:tcc evde başka m·safirlerin rarlaştırmıştır. 
~ bulunduğunu ileri sürmüş, Arslanın muhakemesinde 
~ Mari ile başka iki şahit Bağlarbaşında bakkal Teofanı 

tnilmiştir. teammüt suretile öldürmekten 
Ilı ~ğleden sonra müddei umu- maznun Arslanla bu meselede 
~ Cernil B., mutaleasmı bifdir- hakikati sakladıkları kaydile 
t '. hadiseyi şöyle hulasa ve muhakeme edilen Serasker Ra-
~h etmiştir: şit Pş. torunları Ulviye, Muzaf-
Gıt': Mehveş H., h banca sesi fer, Zekiye H. ların muhakeme-
tb} Yine kaçmış, yedı kurşun sine dün İstanbulda ağır ceza 
Pıtı tnlf, sesler üzerine evin ka- mahkemesinde devam olunmuş, 
tf rıa koşan polis Hasan Fehmi müddei umumi Cemil B., Ars-

·•. Mehveş H ı eşikte yatar lanın tehevvüren katilden tec-
~Yette görmüş, bir kaç adım rimi, Ulviye, Muzaffer, Zekiye 

tde de tabancayı bulmuştur. H. !arın hakikatı saklamaktan 
~ ~oı. Mari, şehadetinde Zıhni beraetlerini istemiştir. 
li. ın eve her zamanki gibi ge- Muhakeme, müdafaa ve karar 
. e. odada Mehveş H. ve kendi- için on bet mayıs pertembe 

r ~ birlikte o urur iki er· g ünü on üç buçuk~a kalmıştı. "e-· liıı kapıyı çaldıklarını, Meh- Bir kırtasiye teoirl if!A• etti 
"~t H. ı sorduklarını, içeriye lstanbulda Çiçekpızarında kır-
~rtnek istediklerini, Mehveş tasiye ticaretile meşgul olan 
ıı. ın .. k b ı ı Hacı Abbas 7ade Mehmet Ab-ı;ı_ . ~!agıya inere un ar a 

1 
""\İştugünü ve bunlar gittikten bas Kehnemui İstanbul ikinci 
0nta b · ticaret mahkemesince iflasına 

dl·s· . ır aralık Zihni B. in ken-
ını •• · 1 (itşa gız i l<onuşacağım,, diye 

~brıya göndcrmdiğini, müte-
F ~n tabanca atıldığını anlattı. 

\iıı ııl, bu şehadet ve diğer de
~le sabittir. Ancak öldürmek 
" 

1 Yoktur. Kurşunları ulu or
~rnış, üzerine sıkmamı§. ÖI
~d ek .. istese, ü~erine sıkar, 
~~ı~1 oldürürdü. Ölôürebil ,rdi. 
'ı ~ arıu ,unun yerine getirılme
~flt n bir nümayişi Maksat, 
d~lt.rlltrnak. 456 ve 457 inci mad-

\1 e. göre ceza isterim. 
"ııt ekıl Esat B., müdataa yap
\ıt: 1 b\l arada şunları anla-~mış-

t~~. ~ eve o gün iki kişi daha 
C)C:-~ı ıştır. Her ikisi de ayrı ayrı 
biı; ~t?a izaz edilmişler, hatta 
h~~ UşUC!üğünden bahsedince 
~ 11 soba yakılmıştır. 

li. •&hsiyetler kimdi? Mehveş 
bi~ nasıl olur da hüviyetlerini 
h.. Ct? N· . . . l . . .. 1 •qed.i • ıçın ısım erını soy e-
~tn '. ~ıç değilse şehadetlerin-
'-. rn~tıf ad~ olunamadı ? işte 
~~~"Jelenın düğüm r.oktasıdır. 
'ltl~ı .. debilirmiyiz ki silahlar 
rk1'> ~itlarna!1 o adamlar oradan 
1.ılu~ rnernışlerdi? Sonra orada 
Pf,, n silah da bizim değıldir. 

~. lcr a~· Lütfi, Tahir ve Nusrat 
•t..ı ' ır saat .. .. k ... ttı suren muza e-
d · 80iıra " K ~, haf d asdı katlin per-
~lttin aha kaldığı ve bazı kim
~ 1ddctı, .as~~larını tazip için 
'Ydile Ustuste silah attıkları 
~ ad· " &iin h ~Yen cerhten bir ay 

••Re,;:~~ kararı vermişlerdir. 
• 1 Ay,, davaları 

.. ~ . bırı~ttiPilcl 
eaırnu A 

Y ,, mecmuasında 

karar verılmiştir. 
Alacaklılar, bir ay zarfında 

ıflas bürosuna müracaat edecek-
ler, alacaklarının miktarını ve
saik göstererek bildireceklerdir. 
Diğer taraftan müflise borçlu 
olan1ar bir ay zarfında büroya 
bu hususta malümat vermedik· 
leri takdirde cezai mesuliyet 
muvacehesinde kalacaklardır. 

İlk toplanma, mayısın beşinci 
pazartesı günü saat on dörtte 
mahkemenin iflas odasında ya
pılacaktır. 

c VUKUAT ) 

Kız kaçırma 
Bir gencin elinden nı,anlısanı 

gü9 kurtardılar 
Beşiktaşta Ortahahçcde i\lı sırh o~lu 

soka~ın da 44 No e\·dc oturan Çerkes 
.ı\lı rf endinin kızı l\aki ) c J 1. hemşireleri 
~a:r. i re ' e ~aımıye hanımlarla beraber 
çalışmak ta oldukl a rı tütiin deposuna gi
derlerken lhlamur cadde.;indc önlerine 
hir l!:<'nç çı kar. Bu genç Re) o~Junda 
Turku\ az gazir.o~unda garson 1\ lt"hmet· 
rır ,·e ~akiye hanımın nişanlı s ıdır. Fakat 
Nakive 11 i\lehmedi her nedense ı;ev
memcktedi r. Bunu hilen l\ leh met nişan . 
lı ~ını oıoınnbill c kaçırma k i :; tc mişı;e de 
l\ ıı kıye 1 lanımın ,.e hemşireleri nin fer
radın :ı \ e tişil erek ~akiye H. kurtarıl · . . 
mıştır. 

Çocuğn dcktor mu ôldürdü? 
Sulc,·maniyc l~lmarur mahallesinde 

;\ledrese. sokap,ında marangoz Ahmet 
efendinin oğlu bir ya~ında Rıd,·ana Dr. 
Şükrü R. şınnga yapmış, erte~i gün ço· 
cuk ölmüştiır. Ahmet efendi çocu~u 

şıringa öldürdü, idd iasında bulunduğun· 
dan doktor hakkında tahkikata başla

nılmıştır. 

istikbal Haliçtedir 
l Uçuncü sahifaden mabaat J 

Çünkü (Karaköy) de bulunan 
bir köprünün liman hizmetlerini 
fevkalade müşkülata sevkettiği 
ve gemilerin bilhassa bu köp
rüden geçmekten korktuklannı 
yukanda arzetmiştik. -Halbuki 
Unkapanında bu mahzurların 
çoğu varit değildir. 

Mevcut Unkapanı köprüsünün 
artık işe yaraınıyacağı ve bu
raya Şehremanetince (3-4) mil
yon lira sarfile saç dubalar üs
tünde yeni bir köprü inşa etti
rilmek üzere olduğu malumdur. 
Komisyonumuz bu köprünün 
yaptırılmasından ise saç duba 
üzerinde henüz yeni ve iyi bir 
köprü olan Karaköy köprüsü
nün Unkapanına naklini ve 
Karaköy köprüsü yerıne iıe 
başka ve her halde gemi
lerin serbestçe Halice girip 
çıkmasına mani olmıyacak bir 
vasıta ile nal< liyatın teminini en 
makul bir hal çareıı olarak 
teklife . karar vermiştir. Buda 
feribotlarla yapılabilir. Asma 
köprü meıelesi bugünkü vazı
yette yapılmıyacak bir idealdir. 

Unkapanı köprüsünün bulun
duğu mevki tehircilik , noktasın· 
dan (Karaköy) mevkiinden daha 
mühim olduğu iddiası tetkika 
layıktır. İstanbul ve Beyoğlunun 
nüfusça kesif olan kısımlarını 
birbirine en yakın bağlayan yol 

(Unkapanı) köprüsünden geçe
bilir. Bu vaziyeti ıehrin topoğ
rafik teşekkülatından da anla
mak lcabildir. letanbul ve Bey
oğlu cilietlerini en yakın bağlı· 
yan hat bu iki şehrin ortasından 

geçerek bir taraftan Marmara 
sahillerine diğer taraftan Bey
oğluna müntehi olan ve bugün 
Gazi bulvannın geçeceği tatlı 

meyilli araziden geçen yoldur. 
Sevahili mütecavire vapurlarının 
köprülere yanaşmaları mutlak 

bir zaruret değildir. Galata göp
rüsü mevcut olmadığı düşünülse 
bu vapurlar doğrudan doğruya 
rıhtımlara ve karada yapılacak 
iskelelere yanaşmak suretile 
münakalatı temin edebilirler. 

Maamafih Unkapanında bir köpril 

olduktan sonra vapurlann köp
rülere yanaımaları kabil olacak 
demektir. 

(Sirkeci) istasyonuna gelince: 
Y edikuleden itibaren şehre gir· 
mit olan Şark hattının Y enika
pıda Gazi bulvarının baıladığı 

noktada nihayetlenmesi ve bu
rada şehrin merkez istasyonu
nun tesisı takdirinde Sirkecideki 
yolcu faaliyeti Unkapanı köp
rüsü istikametine tahvil edilmjş 
olur. Bittabi bu taktirde (Sir
keci) ye kadar de~am edecek 
olan hat Şark şimendiferlerinin 
limana müntf'hi kısmından, yani 
ticaret eşyasının nakline mahsus 
bir parçası olmak icap eder. 

Şu hulasa edilen mütalialar 
lgösteriyor ki Karaköy k6prüsil• 

nün bu günkü fazla faaliyeti, 
tabii olmaktan ziyade kısmen 
ıun'i amiller altında olmakta ve 
bu hareketleri mühim bir kısmı
nın batka tarafa nakledilmek 
imkinı bulunmaktadır. 
~~~~--~~~~ 

Ne çok dosya. 
l\luha~~c~an ıariyedc dos~· aların tasni

fine başlanılmıştır. Şimdiye kadar 413000 
dosya tasnif edilmiştir. 

, 
ın 

~ {o'- ~~~: e ~~@1@' c~ (@,~~"" ~;; ~ 
@ ~ Varın akşan, l 
i'@ EL H A M R A S i N E M A S 1 ~ 

i~ Jo?~ELEM°bYOLCULARı°' n~ 
F@l filmmın iraes ne başl rıyncaktır. 

1 JORJ BANKROFT, BETTİ KOM- r ~ 
: PSON ve OLGA BAKLAN OVA <l>J 
~ tarafından tems=I edilmekte olan ~ 

~~ bu son dere~e müessir ve heyecan- >I 

~ aver SESLi ve ŞARKILI F iLM '•~ 
@) BANKROFT'un en iyi filmi adde-
~ dilmektedir. l >! 

~ ~~~@~~~~~ 

aamammmm~mmmmmm~mm~mrn~mm~wm~~~ 
B Önümüzdeki Perşembe günü m 
! MAJIK SİNEMASINDA :~ 
B M A R 1 O N D ı\ V 1 ~ ve L A V R \ :-\ S G A R Y ta 
.Q y E Ş 1 L G Ô Z L ı: R G Ô Z E L J filminde f,;1 
mammnemammm~mmmm~mmm~m~mmnmmmm 

f Defterdarlık llanatı 1 
KtR . .\LIK GAZJ~o M.\
llA LLI No. 8; iskele soka-
ğı, Humelikavağı, Boğaz i çi, 

ba lıçe ve gazino yapıl1111 ~a 

elverişli vapur iskelesine 
,·nkın metruk istihk~\ııı . 
mahalli şerailı dairesiH<le 
3 sene müddetle kiraya ve
r.Jecektir. ~en elik kirası 

240 liradır. Kiralamak mu
anıelesı aleui 11ıiizayedc 

ile 18 mayıs 930 pazar 
güııii saat 14,30 da Del
terdarlıkta yapılacaktır • 

(M. 130) 
• KIRAJJI\ f>O.\ 1"o. 

4 7; ~lehmerlali paşa hanının 
üst kalı. Karaköy, senelik 
kirası 36 > lira kiralamak 
muamelesi aleni müzayede 
ıJsulile 18 mayıs 930 pa
zar günü saat 14,30 da 
dt>flel'darlıkta )'apılacaktır. 

(il. 169) 
lf KiRALIK RA(~,Il:\H

CE, AIJIH Ye OI>.\L.\H : .. 
No. 1 ı, 51- Arabacı so-
kağı,Rostancıbaşı Abdullah 
ağa malıallesi, Beylerbeyi 
ustii, 3 odası 2 ahır, kuyn 
Havuz cicek cauıck:'ını 'e ' . . 
20 Ü kiitiik bağı YC 182 
uıevvah 41 7 meyvesiz ağa
cı ·bulunan balı~e şeraiti 
dairesinde bir sene rnfıd
detle kirava verilet·ektlr. 
Senelik ki;·a~ı 500 lil'adır. 
Kiralc1mak muanwlcsi ahmi 
müzayede ile 18 ıuayı~H3 ı l 
pazar günii s~ıat 14,30 da 
defterdarlıkla yapılacaktır. 

{il - 162 ) 

Bugün 1 
~11\JİK SİNE~1ASINDA 

LORA LA PLAI\TT 
ve 

NEfL HAMİLTON un temsili 

SEVDA Tt:ZAGI 
filmi 

Satılık kelepir ve gayet lüks 

Tenezzüh motörü 
Hasan ecza deposuna müracaat. 

Meşhur lngiliz ca usu miralay 
Lavernı Bağdatta Hacı !.\lehmet 

ismi altında kendini un utturmağa çalı ş
makta ve bilhocsa memleketimizden gelen 
Kürt hastalan nefesle tedıl\i etmektedir. 

Gelec<'k sene ~ultan.ahmet meyda
nında bu) uk hır park inşa.ı 

Emanetçe kararlaşunlmıştır. 

Nisan an içinde şehrimizde 171 
hırsızlık olmuş bunun 12 9 zu 

'akalanmıştır. Bundan başka a~ nca 2 
cinnycr 51 cclh, 34 otomobil k:ıza ı 
tesbit cdilmiştiı·. 

zıraat bankacı l ctaııhul dahilind 
zirai kooparatiflcrin artırıl ına . ına 

karar ' ermiştir. 

I ctanhu.l tica:et miıdurİ\ en mıntaka<ı 
dahılındckı 28 ıicarcl oda ı murah· 

ha l.ırı \arın 14 tc umumt bir kongre 
vapacaklardır. 

Pazarlıkla beygir mübayaası 
Pendik scrun1 l)arülistihzarı ınüdürlüğiindcn: 
Pendik Serom istihzarma alınacak altı baş beygirin 1 mayıs 

930 çarşamba günü Defterdarlıkta zirai ve ticari müesseseler mü
bayaat komisyonunda pazarlıkla satın alınacağından şartnamesini 
görmek istiyenlev her gün Defterdarlıkta zirai ve ticari müessese-

ler muhasebeciliğine ve Pendikte müdüriyetine ve hayvanatı ver
meye talip olanların yevmi meıkurda saat on dör.te mezkur ko
misyona müracaat eylemeleri. 
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/atanbıı/ 4iiMiJ tera memudfl/t'~ 
Açık artırma ile parayı . çe ~ 

gayrı men külün ne olduğu: Sır bap ~ 

lsta11b11t birinci ticaret malı· r silldtn· 
Nikogos Kaprilyan Efendi tara
fından Ankarada Çangm cadde
sinde, çubuk hanında Kemaliyeli 
Talip oğlu Mehmet Niyazı Ef. 
aleyhine ikame •lunan alacak 
davasından dolayı mumaileyh 
namına tasbr kılınan davetiye 
varakası ikametgahının meçhu
liyeti hasebile bila tebliğ iade 
kılınmış ve tahkikat hakimliğince 
hukuk usulu muhakemeleri ka
nununun 141inci maddesi muci
bince ilanen tebliğat ifasına 
karar verilmiş ve emri tahki
kat 5 haziran 1930 perşembe 
günü ıaat on üç buçuğa talik 
ve bu bapta tastir kılman dave
\iye varakası 142 inci madde 
hükmüne tevfikan mahkeme 
divanhanesine asılmıştır. 

Yevmi mezkurda mumaileyh 
Mehmet Niyazi Efendi bizzat 
veya bilvekale isbati vücut ey
lemediği takdirde hakkında 
kanunu mezkfırın 398inci maddesi 
mucibince gıyap kararı ittihaz 
kılınacağı ilan olunur. 

lsta11bııl 4 ü11cü icra dairrsi11den. 
Gülizar hamının Ahmet Efen

diden borç aldığ yedi yüz sek
sen liraya mukabil alacaklıya birin
d derece ve birinci sıra numarasile 
ipotek irae edilen Veznecilerde 
Sekban başı yakup ağa mahal
lesinde Vezneciler caddesinde 
atik 14-16 N. lu cedit 18-20 
N. lu mukaddema maa dükkan 
bir bap hane elyevm iki bap 
haneden atik 16 N. lu mahallin 
tamamı ile atik 14 No. lu ma
hallin on ikide beş hissesi bi
cinci ihalesi yapılmak üzere 
otuz gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. Halen kırk beş gün 
müddetle müzayedeye konula
rak 16 N. lu mahal iki yüz elli 
ve 14 N. lu mahal yüz elli lira 
bedel ile talibi uhtesinde olup 
bedeli müuyede haddi layıkm
rla görülmediğinden müzayede
nin bir ay müddetle temdidine 
lıcarar verilmiştir. 

Hududu: Sağ tarafı Raşit 

Efendi sol tarafı İzzet Efendi 
menzilleri arkası Beyazıt hama
mı divarı önü yol ile muhattır. 

Mesahası: üzeri oda dükkan 
mahalli kırk beş arşın diğeri 
otuz iki arşın üzerinde elyevm 
16 numaralı muharrer haneye 
tek kanatlı kapıdan girilir, ze
mini tatlık parke ve altı ikinci 
katla ufak bir gezinti mahalli 
bir oda bir aralık bir hala üst 
katta bir ufak gezinti ma
halli bir oda en üst katta 
bir sandık odası mahalli bir 
çin~ o döşeli daraca ve evin 
harici ve dahili sıvasız nim kar
girdtr. Diğer hane altı dükkan 
mahallini havi binaya 16 numa
rala hanenin birinci katma bir 
kapı ile sofaya geçilir. Burada 
bir sofa üzerinde iki oda birde 
hala mevcuttur. Ahşap ve müh
tacı tamir dükka:ı lıeniiz inşa 

edilmemiş tarzdadır, üzerinde 
16 numaraya yazılı haneye 1440 
diğer emlake 1570 kıymet tak
tir edilmiştir . Fazla malumat 
28-4125 dosyada talipler hisseye 
muslp kıymetinin ° 0 on pey 
akçelerile m'üracaatları ve ihalei 
cvveliycsinin 31-5-30 tarihinde 
saat 14 ten 15,30 kadar yapı
lacağı ilan olunur. 

Matbaamıza gelen e5erler: 

~rapu rehberi 
Zonguldak tapu ba~kfttibi Ha an 

Fehmi He' bu i~imde fa)dıılı bir e er 

[ Mahkeme ve icra ilanları ] 
Çorlu icra memurluğundan: 

.\1edyunun ismi Mahallesi Mevkii Cinsi Zırra& Dönümü Evsafı 
Düyunu umumiye memuru sabıkı Remzi Ef. Kazimi •e lstanbut caddesi hane 80 maa müştemiltt 

Yüzbaşı ~fükcrrem bey Muhiddin Yeni çeşme ,, 80 • .. 
Levazımda kAtip Hasan F:f KAıımiye ,.. ,, ,, 200 • ,, 
Levazımda katip Hasan EF ,, ı~tanbul cadde:ıi ., 150 • ... 
Bedri bey ,. ., ,, 80 ., .. 
Kantarcı Halil Ef. ., ,, ,, ,. 80 ,, " 
Arabacı Osman 1ısta l\ luhiddiıı Ar·lan sokağı ,, 1 :50 ., .. 
:\1chmec Ef. Şe) h inan Çobançeşme tarla O 14 malOmül hudut 
Jlu-eyin Ef. ,, ., O 12 •. ,, 

Emin oğlu E at ağa Muhiddin Acıçeşme bayın htne 250 maa müşremilit 
Hilmi J·:f. Kazı mi ye Y eniçeşme sokağı ,, 50 " ,, 
Boşnak Abbas ,, :\lektep sokaj!;ı ,, 50 ., ,, 
Emir 7.:ıdc J lal il Ef. ,, ,, • I 50 ... • 
Demirci Atı usta ,. Ça' uşıneydanı ,. 30 .. ,. 
J\lınıet baba ,, ,, .,. 60 ,, .. 
l\farangoz Hamiz usta ., I canbul caddesi 100 .. ,, 

Bal:ld:ı cins \"C evsafı muhaıTCr Kcsan tarafından l~mlaki milliyeden satın aldıklaı ı emlike ait taksit borçlarını henüz tediye 
t;tmcdiklerirıden mahcuz em\·ali menkulekrinin ol hapraki kanunun ahkılmına tc\ fik~n 'e tarihi ilandan itibaren 30 gün müd· 
ıleck müz:n ede) r 'azcdilmiş olduğundan talip olanlar pe) sürmek ve daha ziyade rn•ltlmat almak üzere Çorlu icra memur· 
luğunn müracaat C)lcmeleri ilan olıınur. 

-Ç~rlu icra memurluğundan : 
:\'cdı unun ısmi 

Bn) tar Kazım bey 
Dava \ekili Zühtü ef. 
Kunduracı Akif 

" • \lu.cafa onbaşı 
Kunduracı ~uri 

.. .. 
üle) rııan zade \ ziz,, 

Tnh ildnr Ali ,, 
J la.:.an <•ğlu Recep ,, 
crmenlı ~lehmet 

Dülger Ahmer .. 
.\rnnvut Jbrahim ,. 
1 !amit onbaşı 
rcthi he~· damadı Lütfü bey 
Usmanlılı Hufat ağa \'C ze, cesi 
\.;mı bey 

lh an bey 
l lasan cf. 
Tekaiıc :\un efendi 

mahallesi 
K:lzimiye 

" 
Silihtar 

" ,. 
K:lzimiye 

MuhiJJin 

• 
• .. 
.. 
.. 
,, 

K4zimiye 

" 

me\kii 
Y cniçeşme sokağı 

Sillftar cadde i 
Hükl'ımet cad<.lc:.i 

" ., 
"' .. 

Ça\ uş meydanı 
Yeni c;eşmc 

" ı\rslan .sokağı 

.. " .. .. 
" .. 

reni çeşme 

.. 
.. 
• 
• .. 

cin~ı 

hane 
mağaza 

dükkan 

" .. 
hane 

.. 
.. .. 
• 
• .. 
.. 
.. .. 
• .. 
.. 

:\ lelımı•t bey zade sülcymaıı R. ,, ., .. 

dönumü z:ıirraı 

ıoo 

120 
120 
120 
120 
100 
180 

t>O 

t>O 

tıO 

-40 
80 

180 
250 

200 
100 

evsafı 

maa müştemilAt 

.. .. 
" " 

" .. 
• • 
" .. 
.. .. 
" .. 
" .. 
" .. 
,, .. 
" .. 
.. .. 
.. .. 
.. • 
• .. 

E)) üp ağa zade abri B. Cami atik Yukarı çarşı maa mağaza dükkAn 350 .. .. 
D:n ut ağa zevcesi .ı\yşe 1 !. Kilıimiye Sllihtar ca~desi hane 160 ,, ,, 

Bnlada cin 'c e\safı mukarrer l\csan tarafından cmlAkı milli~ edan satın aldıkları eııı!Ake ait taka it borçların henüz tediye 
ctmı•diklcrindcıı mahcur. cm\al gayri menkuleledııin ol baht11ki kanunu ahkdmına te\ fıkın ve tarih i!Andan itibaren ~O ~ün 
müddetle miır.a) edeye , az olunduğundan talip olanlar pey silrmek ve daha :r.iyadc malumat almak ü:r.erc Çorlu İcra memur
luğuna miıracnat c~ lemclcri ilan olunur, 

Adapazarı icra memurluğundan: 

Adapazarmm Tığcılar mahal
lesi halkından Berkofçah Musta
fa efendinin, Adapazarı TUrk 
ticaret bankasına olan borcun
dan dolayı satılığa çıkarılmıt 

bulunan Serdivan köyünün emir
ler altı mevkiinde vaki iki ve 
köy içerisinde bir kara derede 
beş, çörtlen düzünde bir ki ce
man dokuz parça tarlalarile 
çiftlik binaları namı verilen 
maa ahır ve samanlık bir 
bap hanesinin ve Adapazarmın 
Yahyalar mahallesinde kain bir 
bap handaki hissei şayiasının 

iştiralarına talip zuhur etmedi
ğınden naşi bu baptaki müzaye-
de, kırk gün müddetle, temdit 
edilmiş ve bu temdit kararı iize
rine emvalı n..ezkure (pey) altı
na alınmış ve kat'i ihalelerinin 
icrası için ise 10-6-930 tarihine 
müsadif sah günü saat 16 tayin 
kılınmış bulunduğundan artbrmı
ya iştirak edeceklerin münadi 
Sıtkı efendiye ve daba ziyade 
malfı1Dat almak istiyenlrrin de 
icra dairesine müraacatları lüzu· 
mu ihbar ve ilan olunur. 

{lskiJdar ikinci Su/iz lmkul(. hakinı
liği11detı: Terekesine Mabk~me
mizce vaziyet edilen Esbak 
ayan reısı Ahmet Rıza Beyin 

Çengelkoyünde Çaprazlı çifliğin
de bulunan ve mahkemece tah· 
rir ve tesbit edilen eşyayı met
rukesi?. 5-930salı günü saat 1 o da 
mezkur çiflikte alenen arttırma 

Beyolllu ikillci icra memurlul/ndvn: 
Bir deynin temini istifasi için 

mahcuz ve furuhtu mukarrer 
Galatata yüksek kaldırımda 16 
numaralı mağazada mevcut 
bulunan kadın ıapkasile erkek 
kasketleri mayısın 7 inci çar· 
şamba günü saat 13 ili 14 te 
açik arttırma sureretile satıla

caktır . Talip olanların yevm ve 
saatı mezknrda Çarşu içinde 
Bedestanda haıtr bulunacak 
olan icra 
930-673 
müracaat 

memuruna ikinci icra 
dosya numarasiyle 

eylemeleri ilin olunur. 

/ .,ta!lbut dördüncü icra memurlulfundall: 

Boğaı içinde Y eniköyde büyük 
caddede Kara Todori paşanın 
hanesinde mukim iken halen 
ikametgahı mechul ve kanuni 
mümessili bulunmayan Leon Ka
zanova Efendiye: 

Mibal Velicanidis Efe'ndiye 
İstanbul birinci hukuk mahkeme
sinin 25 şubat 929 tarih ve 19 nu
maralı ilimla borcunuz olan üç 
yüz liranın tahsili talep edilmiştir. 

Meblatı mezbur bu güne kadar 
resmi tahsil ve mesarif ve faizi 
ile beraber dört yüz yirmi altı 

lira ve elli dokuz kuruta baliğ 
olmuş olup bundan sonra da 
yüzde beş hesabile faiz işlemek-

-

niıi daireye bildirmeniz aksi 
takdirde hakkınızda muamelatı 
kanuniyeye tevasUI olunacağı 
ödeme emrı makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 929-42 

Boyolflu sulh malı/r.emtsinden.: 

Beyoğlunda Hllıeyinağa ma
hallesinde İstiklal caddesinde 
tahtında bir bap dUkklnı mllt

temil atik 79 ve 81 ve cedit 
87 ve 89 numaralarla murakkam 

bir bap apartıman açık arttırma 
ile paraya çevrilecektir. Kıymeti 
muahammeneıi yetmiı alb bin 
üç yüz kırk liradır. 

27 nisan 930 tarihinde yapı
lan birinci arttırmada son bedel 
elli bir bin liradır. 

Mahkeme divanhanesinde mu
allak olup şartnamesi tarihi ilan
dan itibaren 929 - 10687 numa
rada görülmek üzere açıkbr. 

Fazla malumat almak İ5tiyen 
memuriyetimize miiracaat etme-

lidir. Arttırmaya iştirak için 
yilzde yedi buçuk teminat gös
termek lazımdır. Tapuda mllsec
cel ve gayrı müseccel hak sa
hipleri yirmi gün içinde eYrakı 
müsbiteleri ile memuriyetimize 

bildirmedikleri tadirde sahı be
delinin paylaşmasından hariç 

kalırlar. İşbu arttırmada üç defa 
bağrıldıktan sonra bulunan kıy-

met üzerinden satılır. Gayri 
menkulün tamamı iıbu ikinci 
arttırma ilinı ve şartnamede 

gösterilen 9arait dairesinde 25 
mayıs 930 tarihine milsadif pa
zar günü saat on beşte Beyoğlu 
sulh mahkemesinde baı katip 
oduında ıatılacaktır. 

. 

Gayrı menkulün bulunduJU .C:dık8' 
mahallesi, sokağı, numarall ~ ıJddl' 
Rasimpaşa M. atik AıJz:iye cedit 
S. cedit 2 numaralı. 

Takdir olunan kıymet: 4000 11~1 
Artırmanın yapılacağı, yer, fiİftt gtlJ 

lstanbul 4üncü icra dairesinde 7.8· 
cumarte~i .14 ile 16 ~·a kadar. .. at' 

1 - işbu ilin gayn menktılun 
ma şartnamesi 22-5-930 tarlhindd ~ 
ren 93() - 138 No. ile İstanbul .f ~ 
icra dairesinin muayyen nuaıll'I~ 

herkesin görebilmesi için açıktır. ~ 
yazılı olanlardan fazlı mıh~mıt ~ 
i teyenler, işbu şartnameye ve 930• 
dosya numarasile meınuriyetiıni:ıe -"' 
caat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için I' 
yazılı kıymetin yüzde yedi temln•f 
terilecelctir. ; 

3 - Haklan tapu !icilllle sı'1-
ma) an ipoteldi alacaklılarla di&er ~ 
darların 'e irtifak hakkı sıhiplerinlJ ..
haklarını ve hususile faiz ve ~ 
dair olan iddialannı işbu illn tari"'.:.t 
itibaren yirmi gün içinde evrakı tll'_ 
tderile birlilne memuriyedmlze bil~ 
)eri icap eder. Aksi halde hı'klart / 
.sicillile sabit olmayanlar sarış bed 
paylaşmasında hariç lcahrlar • 

4 - Gösterilen günde arnrırı•1' 
tirak edenler artırma şartnamesini~ 
muş ve lüzumlu ma!Omatı almış :-1 
tamamen kabul etmiş ad ve itlbat ~ 
nurlar. Ü tünde bıralcılan gayn me ti, 
bedeli zamanında verilmezse gayıt ~ 
kul ikinci bir artırma ile saulır ve ; 
farkı ve mahrum kalınan yil.zde bdtf 
"c diğer zararlar a~ rıca hükme ~ 
kalmakSJzın memüriyctimizce ,ıı 1. 
tah~il olunur. Beş numaralı fıkrad~ 
tahakkuk etmek kaydile üç defı , 
dıktan sonra ga) n menkul en çok .J 
ranın üstünde bırakılır. Şart ~ 
etmezse artırma geri bırakılıp alıCI~ 

hütlerinden kurtulur \·e teminattı ~ 
5 - Artırmanın birinci vey• I 

olma:.ına ve gayn menkule teattbk f 
kanunt hakka ve satışın tarzın• 
diğer şartlar. / 

Vergi, Vakıf icaresi, Belediye~ 
Zİfi} e ve tem iriye \'e bilcUmle 
müşteriye aittir. ~ 

Yazılan bir bap kAgir hane )il 

gö~terilen 7 -6-930 tarihinde l.st. .+ 
icra memurluğu oda ında işbu ~ 
gô5terilen antınnH şartnamesi d~ıi 
satılacağı ilAn olunur. 

lstanbul 5 inci icra dairtı 
Gala tada Karakö~ de börekçi f urıJfd 
nındaki sarraf dükklnında mukl~ 
elyevm ikametglhı meçhul y., 

~eı.im efendilere 
Beyoğlunda Tünel sokağında ff'. 

hanede mukim Pando efendiye ~ 
çek mucibince borcunuz olan 10V" 

nın maa masarifi icraiyesi zımmınd' 
ileyhin aleyhinize istanbul lktncl 
mahkemesinde istihsal ve ber•Y' 
dairemize te,·di ettiği ı-3-930 
930-5 No haczi ihtiyatı karan tJ 
ce emvaliniz tahtı hacze alınmışoJ' 
tınıza hacizname suretleri tevdi ~ 
~ede müddetinde itirazda bulun TJ 
nızdan dolayı mumaileyh Yaki .. ~~ 
icraya takip talebile müracaad•

1 
~ 

ihtiyatinin icraya tah,·ili zımmı~dl~I 
nıza doldurulan ödeme emirlcrı '· 
bulunamadığınızdan dolayı teblll~ f 
memiştir. nu ödeme emirlerinl11 ~ e f. 
müddetile tarafınıza illnen reblfıı;, 
rar verilmiş ve takibaa icrasırıa 

rızınız olduğu taktirde tarihi d 
itibaren 30 gün mururundan ~ 
ilk 7 gün içinde icraya müraca• 
riren \"e şifahen İtirazatınlZI serd 
IAzımdır. ak~i taktirde iriraı 

savılır. .\1ilddeti itiraz cdilııte~ 
b~rç te~vh·e edilmezse giyabırııı 
ri muamclei lcrai\·e tevessiU . 
malum ve ödeme emirlerin'~ 
makamına kim olmak üzere 11 

olunur. 

Malirr Vekdleti 
sinde11 : t!':I 

Maliye vekileti hukuk 't. 
virliği kadrosuna ili~.k ~. 
55 lira maaşlı mua.uJİ1111 • 
lira maaşlı birinci 1110 l 
mektebi hukuk meJUll 
ev5af ve şeraiti 1' 

suretile satılacağından talip olan
ları mahallinde hazır bulunma
ları ve müteveffayı müşarün

leyhten alacaklı olanlarla borçlu 
ların bir mah ve veraset iddia
sında bulunanların da üç mah 
zarfında senedat ve vesaiki ka
nuniyelerile birlikte Üsküdar 
İkinci Sulh hukuk mahkemesine 
müracaat eylemeleri ve aksi 
takdirde kanunu medeninin me
vadı mahsusası ahkamı tatbik 
olunacağı ilan olunur. 

tedir. Meblaiı mezburun tediye.i 
hakkında tebliği muktaıi öde
me emri ikametıihmızın meç· 
buliyeti haaebile tebliğ edile
memit olduğundan tarihi ilandan 
itibaren on üç gUn içinde 929-24 
dosya numaraaile 1.tanbul dör
düncü icra memurluğuna müra
caatla borcun tamamına veya 
Bir kısmına veya alacaklının 
takip icrası hakkında itirazınız 
varaa bildirmeniz veya tarihi 

_ilandan itibaren bir ay urfında 
borcunuzu vermeniz ve emvali-

haiz olanların nihayet • ~ 
15 inci gOnü akp~ ~ 

V A J( J T evrakı mtıabitelerıle dt 

T ahı iılerinizi yapar. memurin mOdürlOjfine 111 
, ___ _. ______ ._ _ _, 1 ları ilin olunur. 
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~ KHDIKIY i3Kf lf si Ol[HiftD[Ki ~ 

lo~onıo ~ozino ue Hile Dnns solonu 
Salonumuz İstanbulun en mfttena lıavadar ve cazip 

mahallinde olup mefrutat itibarile de İstanbul ve Beyoğlu 
salonlarının fevkindedir. Müzik meıhur Huseyin Kaymof 
8. riyasetinde fevkalade bir ıurette programlarına devam 
etmektedir, 

~ayra m da: Salon d&rt gün bayramda 1 den 24 de 
kadar açıktır. O günlere mahsus ve müıterilerimiıi bir 
kat daha memnun etmek için aslan zengin olan program
larımıza muhteşem Varyete, Dans, muzik v. ı. eğlenceler 
ilave cdilmittir. Fitıtlarımız, son derece ucuz ve 
ehvendir. 

Muhterem müıterilerimizden gördiliüm rağbete teıek
kürler eder ve her zeman teşriflerine intizar ederim. 

M'ildtir:ivet 

,, mu_, ..11\acabey harası 
"üriyetinden: 
b ... 1~lu dağ yaylalannda sağılacak koyunların sOtleri kapalı zarf 
~ tlt nıUzayedeye vazedilmit ve 21 mayıs 930 çarıamba günli 
,. ~n dörtte Bursa baytar müdüriyetinde ihalesi takarrür 

'ttır Şaraiti anlama'< istiyenlerin Bursa baytar müdüriyetine 
L ~•hut hara merkezine müracaatları, ihale günü de pey akçelerini 
~~· 
o/llıı ilen Bursa baytar müdüriyetinde hazır bulunmaları lüzumu ilan 

~ --------

Şehremaneti llana.tı 

Hastane eşyaşı 
~i Şchremanetinden : Çerrahpaşa hastanesinde yeni yapılan pa
b:on için lüzumu olan 175 demi~ karyola. 25 hususi matlasile 
lStabcr ~aryola, 175 dt"mir etajer, 10 galvaniz süprüntü kabı, 
12 ialvaniz kirli çamaşır kabı, 5 lastik tekerlekli hasta arabası, 
Rq Yangın söndürme aleti, 12 iki musluklu beyaz emaye hava 
\S ıı ocağı, 6 demirden mamul ayaklı pansuman ve ecza dolabı, 
d Camlı ve demirden dıvar vitrini, 25 telden yatak tablaaı, 30 

1 ktlıir arkalık, 2 demirden yemek tevzi arabas, 12 bulatık hasta
i~ ~ilta mahsus kirli çamaşır için demirden araba ve bunların 
l~at torbası, 1 elektirikli dıvar buyyoru, 1 mikroskop ( Liyiç) 
•ü emaye beyaz tükrük hokkası, 100 emaye ıu mafrabası, 15 
kar~c oturak, 100 emaye sütlük, 100 tabak, 150 kiıe, 100 
ra;ı ' 100 çatal, 100 bıçak, 60 cam bardak, 25 ıurahi, 100 
tltt mes Çaydanlık, 30 emaye beyaz orta su güğümü, 20 12 kapaklı 
~o ~sı ~e~ikli kova, 50 emaye ördek, 22 cam ördek, 20 kori
~t ar ıçın emaye tükrük hokkası, 19 paspas, 100 beyaz emaye 
~·boy Yemek tepsisi, 20 emaye beyaz büyUk yemek tepsisi, 20 
~•ta taşımak için lasik tekerlekli şaryo, 10 üç kanatlı demir 
\'"•n.a, 2 hasta tartmağa mahsus baskül, 25 kristal duvar 
~esı, 1 tetyerli lastik tekerlekli pansuman masası. Kapalı 
''• münakasaya konmuıtur . Taliplerin ıartnameyi almak için 
t"1 "tını mlidürlüğUne ntimuneleri görmek için Cerrahpafa bas
tQtıtsi başhekimliğine müracaatlan teklif mektuplarını da ihale 
~t ~ olan ?4 mayıs 930 cumarteıi günü saat on beıe kadar 

t ~r mUdUrlUğe vermeleri . 
'----~~~~---~~~~~-~-~~~~-~~~ 

b,I' ~ya,ıt dairesinden: Meyve hali haricinde emanete ait harap 
iatell • ankazı pazarlıl suretile bilmüıayede aablacağından almak 
dti;enlerin yevmi ihale olan 7-5-930 çarşamba günü saat 14 de 
~meninde hazır bulunmaları ilan olunnr. 

r~1Şe.hrem~nden: Bandırmada at koşula_r_ı _v_e_ p_e_h_Ji_v-an--gu-.. -_ 

lırıc ttt kaymakam Hasan Fikri Beyin himayesinde mayısın 10 
~e ;k\'c bayramın ikinci günü Bandırmanın Karazman mevkiin
hp \ bahar at yarışı ve pehlivan güreşleri spor müsabakaları 
Caa.~l lcaktır. İsteyenler şehremaneti levazım müdürlüğüne müra-

a bu nıUsabakalara ait programı alabilirler • ----~ - -
hn ~ih dairesinden : 650 lira 87 kuruş keşifli Aksaray Kaz
tar/ .

1 
adi' nıahalleıinin Çeşme sokağında kaldırım in,ası kapalı 

tar ı c nıünakasaya konulmuştur. Münakasa 25 mayıs 930 pa
t'tt,r.1ü ~aat 15 te yapılacaktır. Taliplerin teklif zarfları ile 
tıı~ll 1 lzırneyi zarf içinde olarak muayyen vakte kadar encü

•••••••••Tarif. ••••••••• • • • 1 Def alık kuruş 30 • • • 
: ;ı • • 50 : 
: J 65 : • • • 
: 4 • • 'I5 
: lhtlvaç lcalmavın· \ 
: cctylJ kc!ldar ( azaml ( 

100 ! 1 O Jda) il cin edil- ( 
: mek iizere mahlu } • ! Abonelerimir.İn her Uç aylıRt için : 
: bir defası meccanen! • 
• • • 4 satırı ıeçen llhlarııı faılı ~ıtırı : 
: lçlıı 5 er kur ş umntohıaur. • ·······-· ·······-······' Kiralık - Satılık 

Tebdili hava için - Çengelkö· 
yünde Kulelide 4 odalı mutpık. bahçe 
ve terkos suyunu havi küçük bir yılı 
kiralıktır. Görmek için Kulelide bakkal 
DiLbe tc Hanıma mürıcaatlın. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullınılmış 

Remington markalı Türkçe, İngilizce 
kltvyeli . İdarede l l numaraya müracaat. 

İş aranıyor 
Fransızca, ltalyanca ve Tlirk

çe- bilen daktilograf bir Trük hanı
mt hu ust ~lrketlerde \'e\'I müesse5elerde 
İf aramaktadır. 1stiyenle~İn \'akıt: Oık
tiloğrıf adresine müracaatlın. 

İdare amirliii - TecrübekAr ve 
her gOnı teminatlı hınbuldı idare amir· 
liği isteniyor, ı\1erkez po kutu. ·o. 197 
Ferit Beye. 

Ders 
lnıilizce ve F ra;sızca - En 

yeni usullerle hu~u5t dersler. Tepcbaşt 
51 t\o. Hacopulo •P•rtJmını ikinci im. 

Fransızca dersler - Münasip 
görecekleri a tlerdc evlerinde ders ala· 
rak cidden seri bir surette \"C pek mu
tedil 1eraitle Fransızca öğrenmek İ!'tİ\'cn· 
lerin derhal adreslerini [ Galata • . post 
restant F. K. D. ] adreslcrinebildir melcri. 

Muhtelif 
Hava parası yoktur - iki dük· 

kln bir lokanta kiralıltnr. Galatı topcular; 
trıım\'ıy caddesi Karakuş Hanı altında. 

Oğlunu arıyor - Sekiz sene 

evvel Jandarmadan kaçan oğlum Alinin 
I lusust \•c rcı;mt ill~igi olduğundan ne
rede bulunduğunun A14iy~ .Jandarma 
kumandanlıRJna bilenlerin bildirme.;i. 

Bıbası: Altiyenin yenice köyünden 
Ali Hoca oğlu Mehmet. 

llUUl•lll'"'UllllUIHI~ lllll-11~~1~ 
Deri ve Barsak 

müzayedesi 
T. Ta. C. lstonfJul şubesiıtden: 

Kurban ba) ramında teşkilitımıı tara
fından toplanacak deri ve barsıklar 

ayrı ayrı mü:t.ayedeye konmuştur. i\layı-
5ın ilçüncti cumartesi günü saat on 
beşte ihalesi icra edilecektir. taliplerin 
şartnameyi görmek üzere Cagıloğlun

dıki ~uhemize müracaatlın illn olunur. 

enç n1e tepi ile re 
İmtihanlar yaklafıyor .. F ran-

11zcanın nıhu olan gayri kı· 
yaa1 fiilleri öğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 
imtihanınııı kolaylıkla vermiş 
olursunuz. Sabf yeri: Ankara 
caddesi Muallimler kitapanesi 
Fiatı 50 poeta paraaile 65 e tevdi etmeleri ilan oluuur . 

"-....__~ ................................... illi kunış. ~ ,.._ _____ __. 

€~lbise rnünakasası 
1 
~" ~nıyet sandığı müdürlüğüııden: 

,;tiin~'!:t s~ndığı · odaciları için yalnız kumaı Sandı~tan verilmek üzere 34 takım elbiıe imal ettiri· 
1tltıtlcri .talıp olnnlaruı 5-5-930 akıamına kadar her ıün aandık levazım memurluğuna müracaat 

ılan olunur. 

UCUZLUK 
Kaşe pantalonlar 6 lıradan itibaren 
F antazi kostümler 8 

" " Lacivert pard süler 13 ,. 
" Çocuk elbiseleri 4 " " 

-
• Kazınirci 1\ li Rıza müessesatı 
• Eminönü 

Akhisar belediyesinden 
Akhiıarda belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabrikası vardır 

Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fenni tekamü· 
lib tevafuk edecek ıekilde idaresi bir müteahhide verilecektir . 
Deruhte edecek olanların mevcut tesisatı görmek ve teklifatını 
vermek üzere Akhisar belediyesine müraccatları ilin olunur. 

Devlet matbaası idare 
komisyonundan: 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

20 
1 
ı 
4 

100 
4 
1 

1000 
23 
1 
5 
2 
2 

149 
9 
5 
7 
1 
2 
1 

Adet 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
" kutu 

Adet 
,, 

" Bobin 
Adet 
Kit o 
Adet 

" Kilo 
Adet 

" 

" 
" 
" Adet 

" 
" 
" 
" 

Bedeli Muhammenesi 
Lira 

Galvano b11kısı 
Sucendercsi tulumbasile beraber 
Galvano teknesi 

« için motör ve dinamo 
« mum plakası 

Grafit aleti 
Galvano bakır kazan 
Galvano bakır proYa tezglhı 
Kur~n kalıp galvayo banyosu 
Kul".şun ve mum ocağı 
Lito makinesi Belçika Julien marka 
battal boyunda. 
Tipo makinesi Ausburg ,, 
Motör A.E.G. ( on beygirlik ) 
Kabartma presi 

. Kabartma prova tezgahı 
Transport tezgahı 

Bilyfik mak'ap 
,, torna 

Torna tarama kalem; 
Küçük torna 
Plan ye 

1000 

1500 

2000 
400 
150 
20 
75 

90 
150 
25 
50 
80 

Tahta kasnak 4 
(Hurda) Cendere 500 kilo 17 5 

,, Kurşunlu kablo l 00 kilo 25 
,, Su kazanı 50 ., 1 7 

Eski çinko ve bakır klişeler 100 kilo 3 5 
(Hurda) Tel dikit makinesi 300 

,, Kart makinesi 10 
,, Çember ve saire 35 
,, demir parmaklık1800kllo 63 

Telefon santralı 5 
Telefon manyatolu 5 
Bisiklet pompası 2 
Bisiklet selası 1 .. 

Lito taşları ( Müstamel) 745 
Hurda varil 9 
Hurda damacana 2 5 
Hurda pompa (lökı lambaları için) 10 kilo 3 
Eski çini soba 5 
Su geyci 2 
Hurda barik tulumbası 5 

" 
" 

List 
No . 

1 

2 

3 
4 

s 

6 

7 

8 

9 

6~7-81-60-

Yukarıda ecnas ve envaı gösterilen 9 liste muhteviyatı olan 
muhtelif hurda eşya ile kullanılmıı makine alit ve edevat kapalı 
zarf uıulile ıatılacaktır. Talip olanların satılacak eşya ve alat ile 
ıartnameyi görmek üzere herıün matbaaya müracaatları ve yevmi 
müzayede olan 19 mayıs 930 pazartesi a:ünü saat. 1_5 te usulü. da
iresinde ihzar edilmif kapalı zarfla tekhfnamelerını ve temınatı 
muvakkate makpuzları veya banka kefalctnamelerini matbaada 
müteıekkil idare komisyonuna tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
Gazi Muallim mekteb laboratuvar instalasyonu 28 nisan 1930 

tarihinden 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir 
edildiğinden taliplerin evvelce ilin edilen şerait dairesinde ihale 
tarihine müsadif salı günü saat on dörtte Maarif Vekaleti inşaat 
komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Ankara Ticaret mektebi elektrik tesisatı 28 nisan 1930 tarihin

den 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir edildi
ğinden taliplerin evvelce ilan edilen şerait dahilinde ihale tarihine 
müsadif salı günü saat on dörtte Maarif vekaleti İn§aat komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Muğla vilayetinden: 
Çiçekli - Karabörtlen yolunun tesviyei turabiyesi ikinci kısmının 

34400 liralık tahsisat ve vahidi fiat uıulile münakasaya çıkarılmış
tır . İhalei kat'iyesi 21 mayıs 930 çarfamba günü saat lS te 
vilayet makamında icra kıhnacaiı ilin olunur • 



Türkiye Sanayi ve Maa in Ban alanna ait 

Yerli Mallar Pazarı 
Bahçe kapıda Birinci Vakıf Hanı altnıda 

İpekli, yünlü, tuhafiye, iskarpin, fotin, terlik, çocuk ayakkapları, örme jaketler, 
ipekli çoraplar, mendiller, Qömlekler, kravatlar, Feıhane, Hereke, B~ykoz, BakırkÖY 

fabrikalalarımızın en saglam ve zarif mamulatı ••• 

B 11 k bilumum (Y ll e111 M 1111 p ) d tedarf• tıyraııı11ı ihtiyacınızı er11ı a1111arı azarı ın dllediniS. 

Yerli malı alınız, yerli malı kullanınız. 

Bayram münasebetile: Orozdi- Bak müessesatı 
Yaln•z 9 Mavısa kadar % 10 tenzilatlı ıatıılanna devam edeceklerdir 

··.s~tıi;k·~~i~;·~~~;~~i~;--fi.ı~·ü~-------------------------------· 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden : 

ı - 11 tyriyc, F,tt!ııa ve Zeynep Jıan?mlann ist°kı·az 

·--~·letlikleı·i nıch:tliğ 11ı1ık hiliıaıle idareıııiz ulıde~ ıı<le \C

faen mrfr11Cr huluııan Kf'<'t'C IPrdP Karabas uıahalles : u e . .. ~ 

Jlurreııı ~·avuş ~okağıııda 78, 80, 8 !, 84 1Hm1ara ı "'' 
150 ar~ın üzeriuc uıehni 3 h. ı Jl diikk:)m müstem 1 6 o<Lt, • • 
1 sofa, 1 ııal:iyı lıa\' . , d ıkkanları İ!'llor kt>petıkli . iks: 
taht.~. hiri çimeulo dfi~e ı i; t~Yİll bir kısmı k:\rgir, bir kıs
o ıı :)Jı~a ptır. 

2 - ~ltdınwt Cemal bevin, Fatih ch·arında Husrev 
"' 

pn~ada Kaza~ker Melııııct eft-ııd i nı~hallesirnJ<• e~ki Hacı 
Sefik efendi ~okai!:ııula, vcııi 15 nrntrel ik ~liınar S nan . . . 
c<H.Jdtt~iaıde eski lil,15 mii~errcr, ~·erı i 25 ve 173 ati• ı , 

3578 harita mınıaı·alı 1 l .3 1 ar~ııı yüzlü ve 881) ar~ın 
tt·rh inde 352 lır. ı kı~' nıfll.İ nıtıhammeueJi hir Hr ~a. 

. 3 - , f'ltare haı ı ııuııı Yüksek kaldınnıda ~lol !a g\ıraııi 

nıahalle~: ııde Topkapı ca<l<les:ude e~ki 23.\ yt'nİ 283 \ ' t' 

~85 ve257ada,5206 harita ııtım~u·:ılı, ıaraflan 5207 lıar : ta 
uuınar.ılı arsa ve bir tar.ıfı 518~ harita nunrnr.ılı ar~a 

i\lerkeı acentesi: Galata Köprü başında 
Beyng-lu 2362. Şube acentesi: i\Jah· 

mudiye l fan ı altında f stanbul 2740 

Trabzon birinci ~ostası 
( 1 Z M 1 R ) vapuru 5 Mayıs 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, 
Rizeye gidecek ve Sürmene 
Trabzon, Tirebolu, Gireaon, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu 
Zonguldaia utnyuak gele
cektir. 

Hareket gtlnll ytlk kabul 
olunmaz. 

lzmir · h ersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 6 Mayıs Salı 12 de 
Galata rıhtımından hare-
ketle Çarşamba sabahı İzmire 
gidecek ve akıamı İzmirden 
hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersin~ gidecek ve d6nüıte 
Taşucu, Anamor, Alliye, An-

İlf~ Emaı·el rnah arsa, replıesi Topkapı caddesi olan talya, Ku~adası, lzmire uğn-
13,85 Hl'~lll yiizlii 439 arşın lerbiiı ı dP. lıir kll'c.t af'Slllllll yarak gelecektir. 

m~ır lıissesi • Ayvaıık sürat postası 
-! - Nahide ham 111111, Ta~ ka~apta ~lolla gt'ırani ma- ( M ER s ı N) vapuru 6 

hallPsinde Topkapı caddf'sinde ~ - ki 2:15, yt>ni 28:1, 285 Mayıs Salı 17 de Sirkeci 

ve 257 ada, 5~06 harita ııumaralı tarafları 52 7 harita rıhtımından hareketle Gelibolu, 
rnınıarah ars:ı ve bir lm\ıfı 5182 harita ıımııaralı ar~a anakkale, Küçükkuyu, Edremit 

Burhanive, Ayvahğa gidecek 
ile Emarf\l malı arsa,ceplıesi Topkapı t•a<ldesi ol.111 1 :~.85 ve d6nilşte mezkftr iıkeİelerle 
ar~·n ylizlu, 439 arşm terbiiııdt> bir ku'a aı·sanıu uısıf birlikte Altınoluğa uğnyarak 
lıissP~i. ( Bu lıis.-e 3 ııuıuarah. arsaıım d i ~er nısfı olup gelecektir. 

------------------------· 11.ezı-.1ir <ırsanm tamanıı olan 439 zira satılıktır ) 4 Mayıs Pazar Karabiga 

f> - Emi11e ~af ıa lıa111uıı11 Kii<·ük L:lııgada Bostarıcı postası yapılmıyacakbr. 

h ı ~ı Aptullalı ağ:ı mahalle:-iirıde e~ki Kliçiik Laaıga cad- ~"••ıa::aaaa;a;aııaaam•1&11&1::ı1n1aa1111111r.:a 
tle~inde ~·eni 15 metrelik cadde iizeriHde es"-i 56, ve ~! aOıK ıaoe oıraaerıer waourları 
1 ... 95? ı:arila numaralı ~lustaf 1 Kemal ya~a catld<'~İIP ıii Karadeniz 
Lell,H ~ eşıııesı arasında trann·ay caddesmde ve Baklah U M L L , 

. . .. ' · :ı untazam ve lll\S postası 
l\ttmaletun camu harabesine bifr.;ik ')0 metre ceplwli 11 S d k d 4 

• , 'J .... h a za e vapuru 
602 ıııetre murabbaı hır kıt'a arsa. !I l Mayıs 

Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılan nrsı\ ,.e hi- l PAZAR l?.nü ~kıamı 
nalar miizayede ıle satıhğ.t cıkarılrnıstır Tali(l olanhr ı· d har k ti ırkzecı nlbdtı-k 

"ı \ . 1 k · · • ·• • .. < 1 mın an e e e ongu a , \'e (az1a ma •• mat el ma ıstıyenler her gmı ~aat 16 '-';\ ı b 1 s o o d 
• • • # .1 1 ne o u, amıun, nye, r u, 

\adar .\dlı)~_e hınası <~alııhnde lstanbul Emvali Eytam il Giresun, Görele, Va~kebir, 
.daresine mur·acaat etsınler. ~· Pulathane, Trabzon, Sürmene 

Şirketi Hayriyeden: 
ve Rize iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

TafsilAt ıçın Sirkecide 
Meaadet hanı altında acenta-

----------------------------------~~ 
Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve, örümcek ve ~ 

haşaratı kat'iyen helik ve ifna eder. Kokusu hafif ve sıb~ 
insanlara ve hayvanlara zararı olmaz. Yerli malıdır. Türk jl 
yesi, Türk akıl ve irfanı, Türk dimağı, Türk amelesi il• ıl_,. 
edi 1 miştir. Avrupa ve Amerika mamulitına kartı müthit bit ~ 
olup yarı yanya daha ucuzdur. Ticaret ve san'at sahasıll~ 
zandıği ~uvaffakiyet hasebile rakiplerini şaşırtmıştır. P İl 
gayet saglam ve aynen yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyeO 
yapm~z . . ~ 

Bütün devairi deylet, müessesatı milliye ve hususiye, ~ 
demir yolları, Evkaf, Seyri sefa in, Hilaliahmer, yatı mek~ 
hastaneler, Sevahıli sıhhiye, ecnebi müessesat, büyük ~ 
büyük lokanhlar hepsi FLİ DA yı istimal eylemekte, m8? 
bulunan eczacı Hasan Beyi tebrik etmektedirler. Şişesi 50, 
ve pompası 75 kuruştur. 

Deposu: Hasan Ecza Deposudur. Toptancılara tenzil&t. 

Devlet Demiryolları ilanaU ..................... _. .......... ~~ 
\ Kayseri- Sivas hattanın 469 - 603 kilo metreleri aruıodl ;J 

1 
özü - Bedirli ve Sivas istasyonlarında yapılacak mebani •' I 
sabite kapalı Zdrfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 19·5-930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarab ; 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. fl!J 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 111 .';f 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon "'/ti 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 60 lira mukabilinde 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirlet• 

* * * .. J Beı ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ,.,,,.- ı 
Münakasa 26 mayıs 1930 pazartesi günü saat 15 te 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve~• 

teminatlarını ayni günde saat. 14,30 a kadar münakasa 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Maliye ve muh'asebe dairesinde!! lstanbulda Haydarpa,a 
den tedarik edebilirler. ,.. . . _,, 

Berveçhi zir malzeme kapalı zarfla münakasaya koD 
Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15,30 d• / 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. e tP~'J 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ~jtif"" 

kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münak_,. ~ 
vermeleri lazımdır. · .. de ':J' 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabıhO~ 
11 

rada, Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa • ~ 
tedarik edebilirler. . eft ff.".J 

Kaol, zinpara kağıdı, toz boya vernik, Gomarıka ~· , ,J 

Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi Mayıam S inci 
pazartesi aabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler kiıelerde 
aablmaktadır. 

yağı, daha mufassal malümat için münakasa şartname 
lığına müracaat. at olunmalıdır. 

Telefon: İstanbul 2134 R . ....:::.:._:._---------------:---:n 
...... il hl 8 "''' 1 


