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Takdir varakası kazanan kari
lerimizin isimlerini derce 6 zncz 

sayıfada devam ediyoruz! 

evlet bankasJl 25 milyon "ra ile işe başlJ1y r 

Gandi Tnevkuf· Gazi çiftliğinde 
tı. • Yıldönümü mera-
Qtndıstan baş tan başa simle tes'it olundu 
h • • d 1 or Ankara, 5 (Telefon) - Gazi eyecan ıçın e sarsı ıy o~m~n çiftliği kuruluşunun be-

flDCI yıldönOmil mOouebetile 
bugün çiftlikte bir içtima oldu. Gandinin zevcesi, kocasının yerine 

lngilizlerle mücadele edecek - Mecli. reisi, Başvekil, ~rkinı 
harbiyei umumiye reisi, vekiller, 
sefirler, meb'uslar, hllk6met er
kim ve gazeteciler bulundu . 
Davetliler çiftlik mamulatı, pas
talar ve ayranlarla izaz olundu. 

• 
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Raşıl Rıza Be
yin teşkil ettiği 

yeni tiyatro he
yeti bu akşam 

Fransız tiyatrosunda ilk temsili
ni •erecektir. Bu akşam oyna-
nacak olan Hanri Bernştaynio 
Samson isimli piyesinin son pro-

Candi ve arkadoşl1rı iş başında 

35 odanın murahhasları 
İki mühim rapor tetkik edildi ve ko

nıisyon teşkil olundu Jaldpur, S (A.A) - Gandi, 
l~e yanaı karargahında tevkif 
tdilnıiştir. Kaza hakimi ile polis 
~t\tlürü vP. 20 muellab polis 
'~ elektrik metaleain n z ı 
•ltında Gandinin derin bir uy
kuya yatmış olduğu yatağına 
doğru ilerlemiştir. Mumaileyhin 
talebi tiıerine dişlerini temizle
;e~ l ayininin icrasına müsaade 

llltş erdir 
t Gandi, k

0

amyona girmeden evvel 
araftarlanndan birine Hint valii 
~?1Unıisine hitaben yazmış olduğu 
~ mektubu tevdi etmiş ve gö

tıullülerden birisinden Hint mar
~ı terenniim etmesini istemiştir. 
~ ndan sonra arkadaşlarına veda 
lıniştir. 

Poona, S ( A,A ) - 3 polis 
~tomobili hapisaneye vasıl ol
~Uttur. Bunlardan birinde Gandi 
t \llunmakta idi. Muma leyh, Reu-
tl" Ajansının bir muhabirine 
~'Yahati esnasında bütün esbabı 
~•til"a ha tinin temin edilmiş oldu
~nu söylemiştir. Zannedildiğine 
~ te hükumet Gandinin iaşesini 
~an_in için mumaileyhe ayda 100 

l
. Pı tahsisat bağlıyacak ve ma
Ytt" te~ efradına da tazminat vere-

r. Vaziyet sakindir. 

8 
Matem 

ıoı 0nıbay, 5 (A. A.) - Gönül
<:; er kongresinin keskin zil sesi 
ilaitıdinin tevkif edilmiş o:duğunu 
l!ıa~ etmiştir. Bu ses bütün şehri 
\te em gUnilne riayet etmeğe 
t. iece aktedilecek umumi iç
'rtıad b a a ulunmıya davet etmiştir. 

tyl} 
0~bay, S (A.A) - Bombay 
etı kon l · k · · · !ilah gre erı omıtesının 

te,,k~ .harp meclisi Gandinin 
l,n 1 nı müteakip hemen top
lut~ıı ve bugün ve yarın matem 
din· nıasına karar vermiştir. Gan-

ın te•k'f' . . . alan 1 1 ıçın ı:;dar edilmjş 
''li ~Uıekkerec e şöyle deniliyor: 

!'İııi Ukfi.met Gandinin faaliyetle-
t endıtey· . . tli.kk· ı mucıp mahıyette 
lbail 1 etmekte olduğundan mu
lliıa eyh 1827 tarihli ve 25 No. h 

nınanıe 'b• h mucı mce apis ve 

tazyik olunacaktır.,, Bu nizam
name bila muhakeme hapis ce
zasını natıktır. Gandi sabahleyin 
saat 11 de Poonay,a vasıl olacak 

orttcı ha:pseou~~~~--~,_,..._. 

DükkAnlar kapanıyor 

Karaşi, 5 ( A. A ) - Siyasi 
vaziyetin gergia:Iiğine ve menfi 
mukavemet yapanların tehditkar 
vaziyet almalarına binaen zabıta 
bütün yerli mağazalardaki mühim
matı tersaneye nakletmiştir. 

Bombay, 5 (A.A) - Bütün 
H ndu dükkanları ile Mr-slüman 

mağazalarınm ekserisi kapanmıştır 
Borsalar işleri tatil etmişlerdir· 

1 00000 ki,ilik ordu 
Peşaver, 5 (A.A) - Polis bir. 

çok yerlerde taharriyat icra et
[ Alt tarafı 5 inci sayıfamızda ] 

Ticllret odaları kongresinde bulunanlllr 
Şehrimiz ticarel müdüriyeti lik kongrelerini aktetmişlerdir. 

mıntakası dahilinde bulunan 35 İstanbul mıntakası ticaret mü
Ticaret odası ?1urahhasları dün dUrünün riyaset ettiği bu içti
saat 15 te Tıcaret odası salo- mada evvela kredi zirai koope-
nunda toplanarak 4 üncü sene- [Alt tarafı 3 ünciİ ı;ayıfnmızdadır ] 

Ordumuz 200 genç zabit daha kazandı 

H4rbi.,,e mektebinden bu Jene mezun olan genç zabit namzetleri 
[ Yazısı 4 üncü sayıfamızın 2 inci sütunundadır ] 

.. 

nlan dOn yapılmışbr. 
Raşit Rıza Beyle be
raber Darülbedayiin 

· eski san' atkirlanndan 
Mina Hanım da tek

rar sahneye avdet etmektedir. 
Çok temiz bir Türkçe konuşan 
Mina Hanım muhtelif eserlerde 
muvaffakiyetlerile temayüz et
m~ bir kadın san'atkardı; av
deti sahnemiz için bir kazançtır. 
Resimde görülenler Raşit Rıza 
Bey tnıpundaki artistlerden sağ
da Fatma Dilrrllnev, solda Zehra, 
ortada Mina Hanımlardır. 

930bütçes· 
Tam bir tevazün 

gösteriyor 
Encümen nıazbataszn .. 

da neler var? 
Ankara, 5 (Telefon) - Bütçe 

encümeni 930 bütçesi tetkikatını 
tamamladı ve bütçe layihasının 
basılması biterek bugün meb'us
lara dağıtıldı. Umt mi mazbatada 
resmi mat baaların Ankarada 
tevhidi temenni edilmektedir. Büt .. 
çe encümeni resmi dairelerin mel
busat ve demirbaş eşya fasılları 
için de bazı temennilerde bu
lunulmaktadır. Buriler karşılıkla
rının hakiki olararak tesbit 
edilmemiş olduğuna işaret edil
mektedir. Bu sene Divanı Mu
hasebat binası genişletilecek, 
bir de evrak mahzeni yapıla
caktır. 

Maliye bütçesinde stadyomlar 
için 100 bin, iktısat programı 
dolayısile Seyrisefain bütçesine 
425 bin, Muhtelit mübadeleye 
180 bin lira konmuştur. 

Bu sene tam teşkillalı 80 na
hiye teşkil olunacaktır. Sular 
ve köprüler fasıllarına zam ya
pılmıştır. lktısat bütçesi geçen 
seneden 4,5 milyon kadar faz
ladır. Bunun mühim bir kısmı 
ihtisası artırmak iş ne ayrılmı§· 
tır. 

Layibanın nihayetinde ilmi 
tetkikler, görüşler, ve temenni
ler vardır. Bu mütalealann mü
him bir kısmı vergilere aittir. 

Bütçeye Osmanlı borçları tak
sitleri için 15 milyon 5 bin 447 
lira, demiryollar ve limanlar 
için de 27 buçuk milyon lira 
konmuştur. 

t.ncümen mazbatasında borç
lar için, harice olan tediyatın 
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35 odanın murahhasları 
Üst taraf ı 1 inc:l nyıfamızdadır 

ratifleri meselesi görütölmüş ve 
bu hususta hazırlanan raporun 

tetkiki için Ziraat bankası mO
dürü Cevdet. mllderriı Zühtti, 
doktor Muhlis ve Edirne mu
rahhası Ekrem Beylerden mü
rekkep bir encümen tetkil edil
mittir. 

Haydar Rifat 8. mahkU- IVAKIT ın. telgraf, 

miyet kararını temyiz etti ~~:~1~ 1ı:1~::~f 

Bundan sonra şehrimiz Tica

ret odası raportörü Hakkı Ne· 
zihi Bey tarafından iıtibsallt ve 

ihracatımızın arttmlması hak-

kmda kuvvetli tezlere istinat 
eri il erek yazılan raporun tetkiki 
içııı de Nizamettin, Zühtü ve 

izzet Beylerden mürekkep diğer 
bir komisyon seçilmiştir. 

Bundan .sonra Düzce murah
hası ve manifatura tilccarla-

rmdan Ali Rız:..t B. riyasete bir 
takrir vermiş ve : 

·-- Memlekette muntazam bir 
vahidi kıyasi olmaması yüzünden 

manifatura ticaretinde her gün 
mühim sui istimaller olmaktadır. 

Kongremizin buna bir çare bul
masmı rica ederim demiştir. 

Rıza Beyin bu takriri üzerinde 

müzakereler yapılarak neticede 
teklif şehrimiz Ticaret odasına 
havale edilmiştir. 

Bunu müteakip diğer bir tak
rirle tacirlerin yalnız borsalar

dan mübayaası, Oda tasdik üc
retlerinin mutedil bir nisbete 
ircaı, cezaların nısfa tenzili ve 
oda katiplerinin vaziyetinin ve· 

kaletçe tesbiti, kongrenin üç 
ıenedc bir toplanma11 madde
leri de nımameyc alınmış ve 

kongre hürmet ve tazim hissi
yatının telgraflarla makamab 
iliyeye ibliğı alkışlarla kabul 

edilerek çarşamba günü 14 de 
toplanılmak üzere içtimaa~· niha-

yet verilmiştir. 

paramızın kıymetine pek fazla 

tesir ettiği, büyük mali zorluk
lar çıkardığı kaydedilmekte ve 

mali siyasetimizin daimi hiz 
metlerde başkasma muhtaç ol
madan kendimize kifayet ettiği 
izah olunmaktadır. 

Encümen 930 
222,604,000 ve 
222, 732,000 lira 
etmiştir. 

F 

masarifatını 

varidabnı da 
olarak tesbit 

Layihada, verilen hüküm için 31 nok
tadan nakız sebebi gösterilmektedir 
Bu sebepler arasında müdafaa hakkının sel

bedilditine de iıaret olunmaktadır. 
Haber aldığımıza g6re Haydar 

Rifat Bey üçOncü ceza mahke
mesinin 3 aylık bapiı kararını 

temyiz etmittir. Temyiz• liyibası 
20 büyük sayıfa tutmuttar. Hay· 
dar Rifat Bey bu bOkmil nakız 
için usule ait 11 aebep zikrettiği 
gibi esasa dair nakız acbepleri 
gösterirken de 20noktaya temas 
etmiştir. 

Usule ait nakıı ıebepleri, kı

saca şunlardır: 
1 ) Dava bir hakime hakaret 

davasıdır : evrakta herhangi 
bir cümlenin açık okunmaması 

istenmiı de olsa buraıımn okun
mamasına karar verilebilirdi, mu
hakemeyi umumi adap. emniyeti 
muhafaza için caiz görillen bir 
hale kıyas edilerek, muhakeme 
gizli yapılmıştır. 

2 ) Şahsi davacı kendiıine teb .. 
ligat yapılmışken ilk 3 celseye 
gelmemiştir, 3 üncü celseden 
sonra gelen bir telgrafta da ilk 
celseler için öz.Ur göıtermemittir. 
Şahsi davacı böyle gelmez, ya
hut müdafi yollamazsa usul ka
nunu bunu davadan vaz geçmit 
sayıyor. 

3) Yunus Nadi. avukat Hilmi 
Beyler müıtantik Nizım B. in 
kendilerine · «benim davam yok
tur» dediğine şehadet etmişlerken 
mahkeme ~,ahsi davadan fera
gat hikim huzurunda olur• içti
hadında bulunmuıtur; t•hsi da· 
vadan her ~erde feragat oluna· 
bilir. Hikim dinler. takdir eder. 
kanaatine g6re kabul yahut 
reddeder. 

Usul kanununa mugayir olarak. 
•mücerret imamı azam kavlile» 
hariçte feragat ve ibra edemi
yeceği kararı ittihaz oluamuftur. 

4) Muhakeme hep gizli olsa bi
le karar tefhimi aleni olmak ge· 
ne kanun icabıdır, buna riayet 
edilmemiştir. 

5) Hakaret davasına sebep 
olan arzuhal hususile mevkuf bir 

mUekkile ait ve mevkuf, bu benim 
emrimle yazılmıştır diye haber 
vermiş Ye bu ıuretle de beraeti 
lizım gelmişken buna bakılma

mıştır. 

6) Haydar Rifat imzalı arzu
hal milddei umumiliğe hitaben 
makinede yazılmışhr. Bunu mev
kufun oğlu götürmüttür. Orada 
milstantikliğe verilmesi lazım 
gelmıştir. 

Bu genç miiddei umumiliğe 
ibaresini çizmiş, müstantikliğe 
kelime.sini yazmış, müıtantiğin 
katibine vermiştir. Mahkeme bu 
genci dinlememiştir : .cKendi fi
illerini beyan edecekleri cihetle 
beyanatlar1 9ehadet mahiyetinde 
olmıyacağı» yolunda MeceHede 
imamı a:r:ama ait bu hnknrn ve
rilmiştir. BugBnkli kanunun şa
hadet faslında böyle bir şey 
yoktur. 

7) Arzuhalde hep müstantik 
tabiri geçiyor; bu da mllstantik
liğe değil müddei umuıniliğe 
yazıldığını gösterir. 

8) Arzuhalin Nazım Beye va
zifeyi ifa esnasında verildiği 
hükme esas gösterilmiştir . Bu 
arzuhal, Ni~ım B. dairesini terk· 
ettiji bir sırada gilç hal ile ye
tiıtirilip kltfliinl\ verilafiı :aire
nifip liyleamif ve 6u 'citiet 
bükme mGeuir olacak iken buna 
bakalmamıtlır. 

9) 9 Niaan Perfembe baılayıp, 
limbalarla, yediden ıonraya ka
dar devam olunan celsesinde ve 
ıaat 7 de Edirneye vazife namına 
hareketi lllnımuna binaen talik 
iıtenerek hareketine müsaade 
edilmiş iken, vekillerinin müda
faa mes'uliyetini yalnız kendi 
ilzerlerine almamak istemel;:;rine 
rağmen, muhakemenin, bir gün 
sonra cumartesi avdetine talik 
talebi kabul olunmamış, müda
faa hakkı selbedilmiştir. 

10) Ankarada Adliye vekili
nin açtığı bir dava olduğu ve 

UTANMA 
tatmağa muvaffak olamadıktan 
ğeVler .. 

Mestina - Şahap nedir o ? 
bilmece mi söylüyorsun? ..... Şahap - Bilmece şeklıride 
ı6yleıem föyle anlatırdım. Türk
lerin harpte kaybettiği bir mem
leketle, fransizca bir kuş ismin
den 10nra nihayet türkçe bir 
teaccOp edatı getirirseniz iste· 
diğim ıeyin adını bulmuş olur-

VAKl"I ın tefrikası: 169 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Şahap koca bir ekmek lok
masını havyara bulıyarak ağzına 
attaktan sonra dolu avurtla: 

- Benim cebimde birkaç 
p~pel var. Sizin cebinizde bir 
kaç bin .. Bu niçin? Bu nisbet
sizlik nereden geliyor? Siz Alla
bm benden ziyade vergili kullan 
mısınız? Hiç zannetmem.. Çok
tandır Cenabıhak dünyanın iç
timai iktisadi umuruna karışmı
yor.. Haşa kendinden bu kadar 
idaresizlik sadır olamaz ... insan
lardan müteneffiren dünya işle
rini şeytana bırakmıı olmalı .. 

Bu hezeyanların sonu nereye 
varacaktı?. Delikanlı ile koca 
karı gittikçe taşan bu sarhoşu 
timdi adeta korkuyla dinli 
yorlardı .. 
Şahap birdenbire mütevazi bir 

tavır almıya çalışarak: 

- Efendim milpardon.. Mil
pardon başınızı ağ'rıtıyorum ıa

liba? 
Bu nezaketi hiç bir estağfurul- ıunuz ... 

Jah ile karşılanmıyan çal çene, Afif Bey isteksiz bir tebes-
neş'esini hiç bozmıyarak: ıümle bilmeceyi şöyle halletti: 

-Şam•Pan· Ya-- Efendim yemeğin sonuna 
geldik.. ikrammıza tefekkür Şahap kahkaha ile el çırparak: 
ederim. Fakat bir fey eksik.. - Bravo .. Bravo Afif B~y-
Bu noksanın itmamma si:ri da- fendi. Çok :zekisiniz. Ya bu ka
vetimden dolayı da ayrıca affi- dar sıvn akıllı olmasaydınız 
nizi dılerim . Habibullah hazretlerine kızoğlan 

- 61 - kız niyetine gebe bir kadını 
Afif Bey artık sormağa mec- yutturduktan sonra konaklarda, 

bur oldu : köşklerde, otomobillerde ceple-
- Ne dır bu eksiklik? riniz para dolu olarak yatama-
- Malum ya böyle ziyafetle- nın sırrını ketfedebilir miydiniz? 

rin tetümmatından olan bir ıey Bu sarhoşluk patavatsızlıkla-
vardır •. Mü:zap albna benzer nna boğum boğum boğulan 
bir içki.. Kadeh içinde temeyüz ·;binlik kendini zaptedemiyerek 
etmiş güneş.. Çok kimselerin yarım bir haykırışla : 
adını iıidip te biltlln ömürlerinde - Burada öyle ıamatalı el 

miştir. Bura kongresi komitele
rinin hududun öbür tarafındaki 
Müslümanların lideri olan Barak
zai kabilesi reisi ile yapmış olduğu 
muhaberata ait evrak ele geçmiş
tir. Bu :ia.t 100 bin kitilik ordu 
toplıyabilecek iktidarda olduğunu 
beyan etmektedir. Filhakika mu
maileyh kabilesi efradından 400 
kiti ile hududa gelmipe de 
müslümanlar kendisinin davetine 
icabet etmemişlerdir. Nizam ve 
alsayİfİD muhafazası için askeri 
kuvvetler zabıta ile teşriki mesai 
etmektedir. 

Hapla deQilmi' 
Londra, 5 (A.A) - Hint işleri 

nezareti Gandinin bapsedilmi
yeceğini, yalnız mevkuf bulun
durulacağını bildirmektedir. 

Gendinin zevcesi 
CelAlpur, 5 "(A.A) - Bir ga

zete muhabirine beyanatta bulu-
nan madam Gandi zevcine karşı 
hükumet tarafından yapılan hak
sız muameleye icap eden muka
belede bulunacağını söylemiştir. 

Kar yağdı 
Yozgat, S (A.A.) - On iki 

saat süren yağmurdan sonra 
yOkıek tepelere kar düşmüştür. 

Venlzelosun seyahati 
Atina, 4 ( A.A ) - M. Venizelos 

Dedeağtca gitmek üzere bugün Atinadan 
hareket etmiştir. Başvekil, I 5 gün devam 
edecek olan bu seyyahatinde Trakya ,.e 
Makedonya ahalisinin ihtiyaçlan hak
kında tahkikatta bulunacaktır. 

lzmirde talebe bayramı 
lzmir, 5 ( A.A ) - Bugün şehri

mizde talebe bayrımr tesit edilmi~tir. 
9 Wn ÇD,Cukt~th iÇ.arçt ilk mektep tale· 
beteri müçtemian husust trenlerle Bucaya 
giderek geç 'ııkte kadar eğlenmişlerdir. 

Yarın da lise, orta ve muallim mektep
leri gideccklerd ir. 

usulün 12 inci maddesi muci
bince har~ket olunarak bunlan 
ya burada, ya Ankarada birleş-
tirmek icap ettiği halde bu tale
be iltifat olunmamıttır. 

11 ) gerek usule,· gerek esasa 
dair müdafaalar kanun hiç bir 
sebebe müstenit olmaksızın ve 
hiç bir suretle izah olunmaksazan 
reddedilmiştir. 

İşte Haydar Rifat Beyin layi
hada usule ait itirazları bunlar
dır; esasa ait olanlan da yarın 

hülasa edeceğiz. 

çırpılmaz. Burası Apostolun mey
hanesi değil. .. 
Şahap bu ihtara çok kızmadı. 

Güldü. Güldü. Afife dönerek : 
- Beyfendi bilmeceyi hallet

tiniz, şampanyayı da liitfcdi
niz de bir kadeh içtikten sonra 
ıu koca karıya cevap vereyim .. 

Şampanyayı ısmarlamak bir 
beli, ısmarlamamak daha fena 
idi. Çünkil Şahap içerse daha 
ıarhoş olacak ve dediği yapıl
mazsa ısrarında daha ileri gi
dect.kti. 

Şampanya küçUk buz kovası 
içinde geldi. Köpükleri saçıla

rak yayvan kadehlere akıtıldı. 
Kibarların ) udum yudum içtik
leri bu mayii Şahap birden dik
tikten sonra : 

- Bu altm suyu Fuzulinin, 
Nefinin, Nedimin zamanlarmda 
içileydi kim bilir methinde ne 
kadar kasideler soylenirdi. Şim
dilik şiirler de meyperesti mer
dut. Şairlerimiz içiyorlar amma 
methe cesaret edemiyorlar •• 
Hem Efendim esrar, kokain, 
morf İn dururken şampanya ara
yacak kadar cüzdanları ıişkin 

• telefon haberlett 
~ 

GaziHz. 
Tebrikleri n~rede kabul 

edecekler? 
Ankara. 5 (A.A) - Riyaseti 

cümhur katibi umumiliğindeD 
tebliğ olunmuştur: 

Reisicümhur Hz. kurban bat 
ramı milnasabetile vuku bulıc:tk 
tebrikita bayramın birinci gnoil 

saat 15 te Büyük Millet Medİljlldr 
ki makamlannda hueust surette 
kabul buyuracaklardır. 

Devlet bankası 
25 milyon sermafe 

ile işe başlıyor 
Ankara, 5 (Telefon) - De! 

Jet bankası bu sene kurulaCP 
sermayesi 25 milyon lira olacd
tır. Mütehassıs M. Morf Ba~ 
kiletteki dairesinde işe başJadJ. 

Hil-kat garibesi 
iki başlı, üç kollu .e 

sekiz parmaklı bir doğtt.rı1 
Lavur, 5 ( Vakıt) - Bu~ 

burada Emine isminde bir kael' 
iki başlı ve Uç kollu 618 ~ 
çocuk doğurdu. Başın biriai .,, 
koltukta, kollann birisi de 4'J 
tarafta ve sekiz parmakhdır. 

~ 

Suçlu memurlar 
Ankara, 5 (Telefon) - Millet 

Meclisi bugün bazı cürümlerde# 
dolayı memurlar ve şerikleraoİ' 
muhakeme usulüne ait kanuolll' 
biıinci müzakeresini yapmış fi 
kabul etmiştir. 

F11 ha ö• upuınla 
- ' f.'ı1 Ankara, 5 (Telefon)' - FıP:" 

grupu yarın toplanacak Başvekt 
!imiz beyanatta bulunacaktır. 
Şirketler unıum mü

dürlüğü 
Ankara, S (Telefon) - S~ 

umum müdürü Fehmi Beyin ıır 
ketler umum müdürlüğüne tafİ' 
olunacağı söyleniyor. 

Su nıütehassısı 
Ankara, 5 (Telefon) - ô'

çenlerde memleketimize gei" 
Hollandalı su mütehassısmın rlJd' 
kavelesi hazırlanmaktadır. 

Sergi kapandı 
Ankara, 5 (Telefon) - Y~ 

mallar nümune sergisi buı .. 
kapandı. # 
şairler nere de şimdi? Şimdi e' 
taşkınları ilhamı açlıktan alr 
yorlar. Açlık, açlık .. Açlıkla ~ 
yinleri yıldırımlanıyor.. Etr• 
şerareler saçılıyor. Korkunuz~ 
kıvılcımlardan, evet açlık,. e-;, 
simize gelin. Artık koca nin•r 
cevap 'ereceğim .. Burası AJ"'; 
tolun meyhanesi değilmiş .. ~~ 
biliyorum burası müdavimleJ'P':. 
vicdanlarile makus nisbette ~ 
sek bir meyhanedir. t 

Burada içtimaen filliğe te~ 
fii etmiş insanlar yiyip içeb~ 
ler.. Bugün burada yalnız lifi 
bir başıma yirmi beş otuı d•' 
yediğimi hesaplıyamıyacak kd 0, 

aptal değilim... Ben şura :it 
buradan yaşamağa uğraşan~ 
keçi idim. Bu gün sizinle b 
ber doymaz bir fil oldu~· yit011 

Fiat yüks ·kliği nisbetıle b•" 
otuz kişinin yiyeceğini tek d• 
şıma mideme indirdim. Dah:..,a
var mı diyorum .. Bugün 6~00,0 
zün yediğile UçilncO d&r f,sl~ 
sınıf ahçılarda yüz ~ndan eatt,
insan doyardı. sefaletın ceh 1,...
mi nereden kaynadığını an 
nıı , mı timdi? 8~ 
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lngiltereye gidecek TiJrkler 

l akyidat vaz'ı haberleri 
teeyyüt etmiyor 

l<onsoloshane yalnız iş bulmak jçin ~idenlerden 
her hangi millete mensup olursa olsun 

teminat istendiğini söylemektedir 

Böyle deniyordrı böyle olduJ!ıı dylt.niyor 

[)nııkn akşam refiklerimizden sühulet göstermekle mllkellefi~. 
~ biri lngiltere hUkümetinin ikinci kışmı aeyyablar tqkil 

fe~larından içeri girecek Türk eder ki bunlar da birinci kııım-
~· ıı ethasa karşı bir takım dan kat'iyen farkııı bir mua-
~ ıdat vaz'ettiğini, yanlarında meleye tabidirler. 
I t lngiliz lirası olmıyan kimse- Üçüncü kısım ise lngiltereye 

.~~ konsoloshanelerce pasaport iş bulmak için gidenlerdır. 
~im d" .. • · d bü .. e ıgını yazıyor u. Umumi harpten sonra tun 

td hiti çok yakından alakadar dünyada olduğu gibi İngilterede 
ltı tn bu mesele hakkında malii- işçi miktarı çoğalmıt ona muka-
~ tt alrnak Uzerc dün lngiliz bil iş miktarı azalmışbr. 
0naoı · u t tt'k · ' · ~ osanesıne rn racaa e ' . Bu vaı.iycte göre Inıılterenın 

ltıd 0 "' olosaneden verilen cevap her hangi bir şehrinde iş bul-
ur: mak bilhassa bir yabancı için 

Bu kadın kim 
8 yaşında bir çocuk 

evinden kaçırıldı 

Harbiyede 249 numaralı apar
tlmanda oturan avukat 

Celil Beyin e•ladı manevisi 8 
yaşında habcti Ayşe üç gfinden
beri ortada yoktur. Kllçük kmn 
kandırılarak kaçınldığı anlatıl
maktadır. 

Habeti kızın senelerdenberi 
Celil Beyin yaninda hizmetçilik 
eden annesi geçen sene ölmllş,

0 

bunun Uıerinc Celal Bey ktlçUk 
kızı lımirde Kemal Pı. nabiye
ıinde bulunan babasının yanına 
gOndermiycrek manevi evlat 
edinnıiftir. Ayfe 1stanbulda kim
seyi tanımadığı gibi biç bir ak
rabası da yoktur. 

Pertembe aünü CelAl beyin 
zevcesi kUçük kızı evde bırakı
yor sokağa çıkıyor; iki saat son
ra gezmeden gelen hanım Ay
feyi evde bulamıyor. Evde 
alt kat katta oturan boyacı Ma
nolun ailesine kıtı soruyor. Bun
lar ademi malumat beyan edi
yorlar. 

Komıulardan biriıinin ifade 
ıine nazaran siyah mantolu bir 
kadın kUçilk Ayıeyi yanına ala
rak Taksime doğru gitmiştir. 

Celal beyin ailesi polise mü
racaat etmiı, evladı manevııı
nin kayıp olduğunu söylemiştir. 
Zabıta ufak bir kın kandırarak 

Gümrük motörleri 

Müdüriyeti umumiye şa
yiaları tekzip ediyor 

Hiç bir yerlerinde bozukluk olmıyan motörler 
bugünler de açık denizlere gönderileceklerdir 

OiJmrflk motörlerlnden ikisi 

Geçenlerde rüsumat umum 
mUdUrU Ihsan Rifat Beyle 

iki fen müfettişi tarafından Pa
ris, Berlin, ve Londrada yapılan 
bir seyahattan sonra milbayaa 
edilerek Istanbula getirilen ve 
halen Hasköy tamirhanesinde 
bekliyen motörlerin dedikodusu 
el'an devam etmektedir. 

Bazı alSkadarlar motörlerden 
iıtifade imkinmm pek az oldu
ğunu söyliyerek yeniden şu iza
hab vermektedirler: 

bozulduğu zaman mutlaka alın
dıkları fabrikaya gönderilmeleri 
lazımdır. Halbuki beheri 50000 
liradan fazlaya alınan bu mo· 
törlerin gUrilltUsfi de çok oldu· 
ğundan kaçakcılıkta kulanıJma
sından pek faide beklenemez. 

Diğer taraftan dün şehrimize 
gelen umum gümrükler muame
lat müdürü C~mil bey şunları 
söylemektedir : 

"1. ......_ lngiltcreye gitmek için vi- hayli güç bir mcaeledir. 
a h. ......... ı .. - (;.7 +,,.h,,.'luv~ • n.:ul~bl' ı.... iıcilerden-t-·,j,,j\--"I•-, 
tıp kimselerdir. orada tamnmıf bir tüccarın ke-

- Motörlerin beheri saatte 
57 liralık benzin yakar. 

- Alınan motörlerde hiç bir 
bozukluk yoktur. Ticari rekabet 
neticesi ortaya çıkan bu yınw 
larm motörlerden birisinin bir 
civatasımn kopmasından galat 
olsa gerektir. Motörler bu gün
lerde açık denizlere gönderile-

~ ~İrinci kısmı tüccarlarla, avu- faleti istenir veyahut iı · bulama-
~~tlar, ilim adamları teşkil eder dığı takdirde kendisini bir müd-
~ biç bir suretle nakti temina· det için geçindirebilecek bir mık-
sn:•bi tutulmnmaları için büyük tar parası bulunması şart göste-
leri •nya hükumetinin kat'i emir- rilir. 

H vardır. · Bu usul yalnız Türklere mun· 

ll)d ~tta lüccarlara · mümkün hasır değ ldir, her millet ve her 
~dar müşkillat değil memleket için caridir.,. 

~~~ . .ı.-ıi~---~-----.LE:~C::~~ 
Bu telaş nt=den? 

c~11k.. ı ı h. ı· ı · d · ıd· ı· · u Jll ya nız ır ta <ı 111 u:ese esı eğı ır. şın 

bir de esrarengiz tarafı var ! .. 
1lı'ı h~l?ılekettn en İ\'İ iki kulühiı Mncar- Tnkıhlın muhtelit olma~nı mal bulnı u~ ' 
"tı e;ti. hıaç )apmak üzere l~tanbula da- mngribi gibi guctclcriııe geçirdiler. 
~Çe Ba)rarndn gelecekler ,.e Fener· Akşııın gazetesinde bir kopya ı İnti ar 

ftc,~11; Beşiktaş k ombine:rnnllc kaı·şıl:ı. eden bu mektup ~lncar federasiyonunda 
'}' Ci,1.ct . değil (i\1.T.I\.) kulübünde yazılmı,: ~on-
~ UT\ıPoClllıi'., Politika. Cumhuriyet ve ra fedcrash on den gazete) e gel mi~ re mi 
tfıe r teflklerlle beraber hu takımı bir tezkere olmadığı nnlışılıyor. ı\ Iektu· 
~u'fllıtör muhıelitı şeklinde yazdı. bun [!\Ionşernmi] diye başla~·ı~ı \e her 
~.l\i 

0 
gelecek takımın sekiz onıncu~u nedense terçüme edilmemiş olan bir ye-

IİılJa.rı il birin ddzi ) : i(imlef'i e oyna· rinde .. her znman mektuhunuztı ı:ıkuma· 
~ .. latı ~"~~ilı maçların cerihlerile, 'ap· ~a am:ıde olduğumu beyan ederek 
t ~le il ~o lcrin adeclcrilc en cnıe bir ta· demesi mektubun bir ğazeteye de~;! 
ltrcr eşte formasile Peste futbolunun şah!lla hattn dost olan bir ah a \'Uıfdı. 
~"~H~ec kuwrtinı tc~(il etmişlerdi. gını gosceriyor. • 
~-..... ~) .~Za)ir muhtelit takımını Avtupıı mcktupl.ırının başındı hitap 
~'ak,t \c ( 8 3) yenmişlerdi. edilen müc esenin "Y• ııdarnın IBmi 

a• ne ı · n 1 k d ~dıklnrı Çın n: ne mnk~atln vazı \·ardır. i { at e ilirse gorülüyor ki mek· 
~ rnaıo · ll:ıa.k · . 111 olan ve bu m;ak atla vazı tubıın li tünde lst:ınhul kclinır•i \'ar da 
t •çın ·· .. . • 
~ l'tıtçı b·İ go,, rınude cereyan eden kime hitıtp ettiği )ok. Yııhııı \'ardıda 

ıka. tij 
1 
.. 

1 
e er tcsi giin gn:ımelerinc silindi!. 

P!b..._ r u aks · 
-·ıı b cttırmcktcn ve hu suretle 

ltıot nlttılaınaktaıı çekinmeyen iki 
~<lıııt111 llıuh.triri bunu 
"' er. Çu kendilerine iş 
ı· ~Palıları nku onların b:ışında 

Aceba bu mektup kime geldi? Jmn
bul Spor cfkAn umumi~ esini tenvir eden 
bu kahraman klmdır acebn? iyi bir 
h:ırcket } apu i~e 1 mln I neden 
itiyor. Böyle e.rarengiz kıılı)or. Kendi· ~ tbııdlsind n bo~·Je bir temasın 

'c en b k 
~tk t ettiği 'k• ş ·n biri, bllha~sa re. ni ilftn etsin. Bu temi7. adımı tanıyalım 1 
"'r~İYek ~ eı 7t tararından yapıldığını İşte hadisenin mn buradadır. Peştc-
tıı\; r. O cfend· ı kanan biı efendileri den gelen kuvvetli bir takımın kuvvct-

t>ı J> 1 onlara bu yazm yazdt· d C~tede r 1 • • siz gösterilme i hevesi buradan doğuyor. 
k ö tuna · 1 · K. ) kuhıbündeki işin iç ) üzü aJclAdc bir futbol teması 

~ 'halurrı rrıu taccl bir mektup ~önde- 'e sırf sporifi Fikirler 'e naıım·c-
ac da getirtti. • 

!erir halledilemcvecek hir mc(cle değil-

Avrupa ve :XmcnlCada tenez
züh için kullanılan ve hususi 
tertibata malik olan bu maki
nelerden Türkiyede anlıyacak 
makinist pekaz olduğu gibi 

ızmır kolleji 
ı Spot takımı dün şeh

rimjze geldi 
f:zmir Amerikan mektebi tale

besinden 25 kişilik bir kafile dün 

k şehrimize gelmişlerdir. Evvelce 
meçhul bir semte açıran siyah ı d 

de yazdıg" ımız gibi sporcu ar an 
elbise ve şapkalı kadını arama· h · 

mürekkep olan bu kafile ıe tı-
ğa başlamıştır. mizde Rober kollej sporcularile 
dlr. Takım g-etfrcn iki kulübün ba~ında mtisabakalar yapacaklardir. Mü-
bulun:ınlıırıı kar,ı şahcf bir kinin bu ve· sabakalar Voleybol, basketbol, 
ile ile de ııle\'lenİ\ crmcJdlr. Hadi:.e d 

Voleybol, futbol olmak üzre ört takip edilince lıu noktaya teki-ar ı1'·det 
edeceği,.~ kısımdır. Futbol müsabakası cuma 

lfü şimdi a ıl ıakırn ınc-clc:ı inı me\ 7u günü yapilacak ve geçen sene 
hah:- edelim. <; ünkii hiziın lıııgun hulun- İzmirde yapılan maçın rövanşını 
du~um117. 'c kıı7.eth nrkad:ışlarınıı7.ın te· teşkil edecektir. 
IAşla müdafaa eımck i~rcdiklcri noktanın !=~=============== 
görü:ıı:n yü?.ii hurııdadır. cem..;il etmiş olan bu sekiz Macarı buraya 

Muhtelit t:ıkım değil mı dire iddia peşlerine bir muhtelit kelimesi takarak 
edi} orlar. Kabul edelim. gelın,..lcı i için kırta i) e an'ana~ından g~ç~ 

Onlar bahsini anlanır, lıir hafı;ı; gibi rnemiş olmrılan onlann ku\"\'Ctını 
sure,·İ baştan ba~a ıııuıemadi tckrarlı\'D · azaltır mı? 
rak işin ruh , e ınnnacına deği! kılişesİnc Bunu onlnr kimi yazarak şahsi bir 
r:tlolmış bir p:ıp:ığaıı vıı1.l~ erindcdirler. Bız kı kanrhğa kapılarak. maç:ı . nz adıım git· 
i c nınk~:ı tlı, karıuılıklardn tıınıim edılmlş sin nıkiplerinı ~ nptıkları masrafı çıkarama· 
kombineı:onlu maçlar tertip etmemiş bir srnlar diye neşri) ot ynpıınlnrla ayni snfta 
bitaraf sporcu sıfntile i;.in spor tarafını, yer ıılmamıza imkıln ~oktu. 
işin ruhunu nnlatm:ık iHl;oruz. onrn şu ne garip tecelli ki, bu efen. 

Biz. eaha dün kendilerinin akşam top- diler, efendilerinin f ;;tanbula para topla
lantılarınd:ı a\·az a\'aZ mtidafaa ettikleri mak için getirttiği tnkımları, mükerreren 
hir sbor hnrekctİni - nma yapan kim şampi)Oll vaziyetinde göstermışlcr 
olursa olsun - müdnfaa \'e rckldm etmı:- , e bu ekipler snhnlarımızda feci magJı) . 
) i hu mt'mlckettc sporlın f(tenen terek- bİ) etlere uğradıkları halde [ vol vorp;uııu 

kiye Vn.!ıl olması için IUzumlu gbrdilk. idiler, &)ak kaplnnnın altında fırampon 
Bu itibarin bunlnnn getirttiği dört po- ) oktu ] diye gulünç (cbcplerle bunu 

lis, iki belediye değnekçi i, ve bir o ısrarl:ı gllnlerce il~ndan çekinmcmi,lerdi. 
kadar da nerede çnlışuklan m:alOm olmı· Bu ucunları takip eden knıilerimiz 
yan <,'ocuklnrdnn mUteşekkıl Yiyana belki hatıılayacaklardır. Üç dört sene en el 

takımını nasıl vazdıksn; sekiz O\ uncusu htanbuln merkeıı:i J\1acariHan millt tnkı· 
Cezayirde Pc~;c ~ehri namına m;ç yapan mı isimli bir takım gelmişti. Şimdi bbylc 
bir t:ı.kıma da Pe~te muhıcliti demeyi J>eştC\'e mektup \azarak , ııhsl do~tlıırını 
Jüıumhı gorcliık 'e h'il:l da gürin Oru7.. kullanıp ı~tedl~İ şekilde malOmat alan 
Fakat daha ) irrııi glın C\ \C1 Pc~te\ i ve nıckıuhun u~tünden ı.smini .sildikten 

cek ve istimallerine başlanacak· 
tır. ,, 

Hıdırellez 
Bugün Kahtane sefası 

günüdür 
Bugün Hıdırellezin ilk gtinü

dür • Havaların son gtinlerde 
bozuk gitmesine rağmen her 
sene mutat olduğu üzere, bugün 
kırlarda eğlenmek, ziyafetler 
çekmek iç.in bir çok kişi evvel
den tedarikli bulunmaktadır , 

Eski itiyada göre, hava mü
sait gittiği takdirde, Kahtane
nin bilhassa kalabalık olacağı 
tahmin edılebilir. 

sonra çıj);ırtkanların:ı neşrcttiren bu es· 
rarenglz ndnm, o zaman şlmdikı gihı 
mu\'azaa vazl} etinde değil açıktan açığa 
sitadyum işletiyordu. 

.\·~ b~ düzme milli takımın karşısı 
na furkıye milli takımını km arak millı 
forma,·ı böyle bir kazanç • ka,·gusuna 
alet ermişti. 

Biz 0 'akıı bunu \'e ı::ırtlanna he) az 
bir fanile geçirilerek ve gene ayni uretl 
Vi)ana muhteliti şekline sokulup muh
telit takımımızın mağlöp ettirildıgi ( lo 
\'en ) facinsını bu sütunl~rJa günlerce 
) nımış ve gene bu sütunlarda mücadele 
etmiştik. 

\'akıtın ~por 'nzıl:111nı tnkip cdenl('r 
bu husu tnki gtl\ rctimizi halırlıyacaklar· 
dır. 

'\c tnd,omd.ı hı cmız \ar. Ne de 
imdl\c kndJr mııhtc-lif komblnczonl:ır' ı 
takım getirtmiş .. c\ a hıı hch·nzifc cmrı· 
miz altında bulunanlarn bazı maksatlarla 
gecirttiğırnlz takırıılıın rekUm ettirmiş ve 
rctirmck nh etinde bulunmuş adamlarız. 

Mnk adımıı memlekette ~porun terakkı
slne elimizden geldiği kndar ç:ılışmakur. 
Gelen takımlara hıç hir menfaat bekle 
medcn ı ek lanı } apına) ı da ':ızifc bilır11. 

T. M. 
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SÜTUNLARDA 
SEYAHAT ~ .._.. ...... ..-Ilı! Baıkalanndaki 

Id =?=-==-== himmetler! Dava niçin açı ı. Fikret, bir tiirinde: « Göz 
açıldıkça ruh perdelenir! • 

Adliye vekili Mahmut Esat 
Beyin Haydar Rifat dey 

aleyhinde açtığı dava tevakkuf 
safhasında olmakla beraber ef
kAn umumiyeyi işgalde devam 
ediyor. Sık sık işitilen sözlerden 
biri şudur: .. Mahmut Esat Bey 
bu davayı açmamalı idi:)) 

Bunu şahsen belki bizim de 
s&ylediğimi:ı olmuştur. Fakat ~u 
sözü söyliyenler muhakememn 
neticesine şimdiden hükmedenler 
veya Mahmut Esat Beyi haksız 
görenler değildir ; bilakis 
onun ıahsına karşı vuku bulan 
bazı isnadahn umumi bir dedi
kodu halinde etrafta çalkanma
aını bot bulmıyanlardır. 

tık müllbazada insana doğru 
görünen bu fikir biraz 
tamik ediline tasdik ve ka
bul olunur ki yanhşbr. Haydar 
Rifat Bey haklı olsun, haksız 
olsun bir takım iddialar serde
derek bir taraftan Reisicümhur 
Hazretlerine, diğer taraftan biz
zat Mahmut Esat Beye arizalar, 
mektuplar yazn:pıtır, bunlarda 
ağır edalarla bir takım ithamlar
da bulunmuştur. Memleketin en 
yüksek bir şahsiyeti huzurunda 
kendine karşı tevcih edilen 
ithamlan g6rdllkten sonra sü
kut etmek v~ biç bir ha
rekette bulunmamak netice iti
barile bunlan kabul etmekten 
başka bir şey midir? Bu tarzda 
ithamlan ve hakaretleri kabul 
eden bir kimsenin Adliye veka
leti gibi en mnhim bir makamı 
işgal etmesi caiz midir? 

Binaenaleyh böyle bir vaziyet 
içinde elbette en doğru hareket 
açık muhakemeye müracaattan 
ibaretti. Mahmut Esat Bey de 
bunu mahkemede iftira ve ha
_karet davası açmak suretile 
tahrik etmiş ve gerek kendi 
besabma, gerek memleketin 
menafii namına isabet etmiştir. 

Memleketimizde demokrasi ba
yab henüz çok genç olduğu, 
mevzuu bahis davaya benziyen 
bir işin açık bir mahkemeye 
verilmesi emsalsiz bulunduğu için 
Mahmut Esat ve Haydar Rifat 
meselesi birdenbire efkin sars
mıştır. 

Eğer bu davanın esası mevki-
leri, şahsiyetleri ne olursa olsun, 
iki ıatın hususiyetlerine müte
allik bir mesele olsaydı efkarı 
umumiyeyi bu derecede alikadar 
etmesine imkan yoktu. 

Hakikati halde bu dava ilk 
nazarda zannedildiği gibi şahsi 
bir hadise değildir. Çünkü da
vanın sıklet merkezini milletin 
hukuku esasiyesinden bir nokta 
tqkil eder. Haydar Rifat Bey 
phsi dedikodu şeklinde görü
nen mektuplan arasında cüm
huriyet mahkemelerine Mahmut 
Esat Bey tarafından mftdahale 
vuku bulduğunu iddia etmittir. 
Bu itibar iledir ki mevzuu bahis 
davaya karşı umumi bir alika 
husule gelmiştir. 

Fakat burada bir noktaya 
bilhassa dikkat etmek lazımdır. 
Cümhuriyet mahkemelerinin te
sir ve nüfuz altında olması mev
zuu bahis bile değildir ; Türk 
bikimleri, Türk adliyesi böyle 
bir şüpheden kat'i surette mü
nezzehtir; Haydar Rifat Bey 

'de dahil olduğu halde hiç bir 
ferdin bu yolda bir iddia der
meyan etmesine imkin yoktur. 

Olsa olsa herhangi bir Türk 
mahkemesine Adliye Vekili veya 
herhangi bir fert tarafından mü
dahale etmek iddiası ileriye sü
rülebilir. Bizim anladığımıza gö
re HaY.dar Rifat beyin iddiası 
da bundan ibarettir. Şimdi bu 
iddiasını ispat etmesi lazımdır. 
Ve bunun ispatını istemek yal
nız Mahmut Esat beye deği~ 
bütün Türk milletine ait bir hak
br. 

Böyle bir ihbarı, resmi olmasa 
bi le resmiyete kalbetmek, ve 
bunun sıhhat veya ademi sıhha
tini, tahkik edilmese bile ettirmek 
hukuku ammenin beklediği 
bir hareket idi. · 

İşte Mahmut Esat bey Haydar 
Rifat bey aleyhinde açtığı da
va ile umumun en esaslı huku
kuna teallük eden böyle bir me
seleyi tahrik etmiıtir. Böyle bir 
meselenin bütün millet muva
cehesinde açıkça tetkik olun
ması ise - dava her kimin lehin
de veya aleyhinde neticelenirse 
neticelensin - elbette Cümburi
yet tarihi için başlı başına şeref 
teşkil edecek bir hadisedir. 

.JIJUlıd .A&UH 

Ordumuz 
200 genç zabit 

namzedi kazandı 
Dün Harbiye mektebinde bu 

sene mezun olan piyade, topçu, 
süvan, istihkim, muhaberat, 
nakliye, levazım sınıflanna men
sup iki yüzü mütecaviz efendinin 
şerefine bir çay ziyafeti tertip 
edilmiş ve merasim yapılmııtır. 

Merasimde ordu mnfettişi Ali 
Sait, Şükrü Naili, Nihat, Pertev, 
Hayri, Alaettin, Keramettin, 
Kazım, Nazif, Emin. Sabit, Hay
ri, Talat paşalarla bir çok büyük 
rütbeli zabitler hazır bulun
muştur. 

Harbiye mektebi müdürü Mi-
ralay izzet Bey ile Ordu müfettiıi 
Ali Sait Paşa tarafından yeni 
ve genç zabitlere hitaben birer 
nutuk irat edildikten sonra bu 
sene mukaddes Türk ordusunun 
sinesine birer kıymetli zabit ola-
rak giren gençler hep birden 
şu yüksek namus yeminini tek
rarladılar: 

" Hazarda, seferde, karada, 
denizde, havada her zaman her 
yerde milletimize, memleketimi
ze, ve cümhuriyetimize doğruluk 
ve muhabbetle hizmet, kanunlara, 
amirlere itaat edeceğimi ve as
kerliğin namusunu, Türk sanca
ğının şanını hayatımdan aziz bi
lip vatan, cümhuriyet ve vazife 
uğruna seve 'seve canımı feda 
edeceğime namusum üzerine söz 
veririm• 

Vatan müdafaasında dünden 
itibaren kahramanca vazife alan 
bu kıymetli gençleri hararetle kut
lular ve kendilerinden cümhuri
yete pek bnyük kizmetler bek
leriz. 

VAKiT 
Tabı işlerinizi yapar. 

hllkmünü verir. Bunua ne zaman 
bir i'erçek olduğunu, her birimiz 
ayrı ayrı öğrenmif, acı acı tat
mışızdır. 

. Evet bilginin hududu geniıle
dikçe, insanda teselli azalır, ümit 
eksilir ve avunma kabiliyeti kal
maz. Kim bilir etrafımızda ne 
bilyilk facialar geçiyor da, biz 
gülen gönlümQzll"l sevincini ce
haletimiz sayesinde duyuyon~z. 

Amma, diyeceksiniz ki bu te
selli, kendi kafasını yapraklar 
içine sokup avcıyı görmiyen ve 
kendisinin de görülemiyeceğine 
inanan beyinsiz kutlara yakışır. 
Sizi tekzip edemem, fakat hazan 
hakikatin ytizü o kadar yalçın 
oluyor,ki görmemek için çoğu
muz gözlerimizi kapamaktan baş
ka çare bulamıyoruz, demek
ten de kendimi alamam. Meseli 
işte kaç gündür ben, gene içim
de bir damarın derin derin 
sızladığını duyuyorum. Bu ma
nevi sancının aebebi, okuduğum 
bir haberdir. 

F ıranaanm gazeteci muharrir
leri arasında kuvvetli göriifle
rite sivrilen bir kalem var: 
"Louis F orest,, in kalemi. Bu 
talili adam, keskin birkaç kalem 
darbesile yazdığı bir makale
cikte bir "resmi kilşat,, manza
rası canlandınyor. Bu resmi kü
ıat, niçin benim içimi sızlat
b? Onu anlatayım: 

Parisin yanı başında "Mont 
souria,, isimli bir yer varmış. 
Birkaç yıl evvel 18 hektarlık 
çıplak, çorak bir toprak parçası 
olan bu yerde şimdi bir semt 
bir mahalle, adeta kllçük bir 
ıehir yükaeliyormuf. 

"Cite universitaire" adile anı
lan bu ıehri "Honnorat" nın 
himmeti meydana getirmiş. Ci
han yardım cemiyetleriyle tema
sa gelmiş, merkezler dolatmıt, 
bnyUk zenginlere mnracaat et
miı, ne yapm11sa yapmış, bu 
koca ıebri yoktan var etmişi 

Şimdi "Mont aouris" ye 140 
milyonluk para döklllerek 1420 
oda, muhtelif milletlere mensup 
talebeye verilmittir. Bu yıl so

nunda Paris belediyesinin yardımı 
ile Fransız telebeye mahsus ol
mak üzere daha 1100 kitilik 
bir yurt yapılmıt buluna<:&ktır. 

insan bunlan okuyunca, ister 
istemez, kendi memleketinin ha
li ile mukayese ediyor. Bu öl
çülerden ise sade bir ıey, yal
nız bir netice çıkıyor : iç yarası! 
Talebe yurtlan, şüphesiz mede
ni bir memleket için çok lüzum
lu şeylerdir. Fakat hastalan so
kakta sllrünen, veremlileri gök· 
lerden ebabil kutu ile kudret 
helvasının yağmasını beklemek
ten baıka çare bulamayan bir 
yerde böyle yurtlar beklemek 
köyde yağmur duasına çıkmak 
olur. 

O yurtların yardımla yapıldı
dığım ben de biliyorum, fakat 
gene biliyorum ki ianeler ancak 
eser yaratanlara verilir. 

Bizim " Honnorat ,, lanmız ne 
vakit yetitecek, ne zaman biz de 
böyle bllyük himmetli vatandaş
lann sevgisile gönüllerimizi dol
duracağız. 

C•nn•t ~~~ 
~f.elaYil,.rt. 

Muharrırı : Ömer R•~ 

Kırmıtiler fırkası neler 
istihdaf ediyordu ? 

Tasarruf hakkını ilga, herıeyi, batı' 
kadınları umumileştirmek! 

-32-
( Dünkü nüshadan mabat] onlara takdim etmekten ~ 

Ertesi sabah hükumet kona- merlerdi. Tabiidir ki bu ıefİr"ıd 
ğanda fevkalade hazırlıklar ya- düşen insanlarda din ve~ 
pılmış, ehali erkenden toplan hissinden eser kalmaz. "';. 
mış, cellat ile askerler hakimin namazı, niyazı ve her tnrlll _!.., 
evine gelerk Zahidi alıp götür- deti bı~akbktan bqka ysı,-_ 
mek istemişlerdi. ve gareti,kan dökmeyi ve h" ,Jt 

Hakim yatağının altındaki mü irtikap etmeyi mubah 5' 
anahtan alarak muhafızlarile müşler ve öyle hareket ,,,. 
birlikte odayi açmış, fakat Za· lerdi.,, [1] ti/ 

müştü. mıtiliğin Bahreyn havali"p 
hidin sırra kadem bastığı görül· Müverrih lbnül Esir de_.~ 

1 
Hakim yeniden takibata hazır- intişanndan bahsederken .• ~ 

lanlrken hadise şayi olmuş Za- Sacy yi teyit edecek hadi"' 
hidin etbaı ona bütün bütün kaydeder. .i 
gönül bağlamışlardı Halk Zahi- Hicretin 281 senesinde ~ 
din kaçtığını bilmiyor, onun için rende bir adam zuhur ~ 
hadiseyi başka bir şekilde tevil kendisinin beklenen M~ 
ediyordu. adamı olduğunu aöylemif, ~ 

Zahit, kilitli bir odada mah- dinin yakında zuhur ed1 
pustu. Sabahleyin odanın kılidi tebıir etmit, ondan sonra 
muayene olunduğu zaman onun diği yere giderek bir 'llJ~~ 

yerli yerinde durduğu ğörülmüştü. sonra ahaliden mallannuı ~ 
Demekki zahit odadan çıkma- birini istemişti. Ahali ~ 
nııştı. Odadan çıkmadığına göre, tarafından gönderildiği 83~ 
mubakkakki, uçmuştu. Ve onun bu emre itaat etmişler ve ~,. 
keramet sahibi bir veli oldu- namında olan bu adama.~ 
ğunda şüphe kalmamışb. larrnın beşte birıni vermif':/ 

Halkın bu tevilleri zahidin Yahya bu bavalide Cennalıl l 
işini bütünbütün kolaylaştırmıştı. mında bir adamı bırakarak~ 

Zahit birkaç gün saklandıktan miş, fakat Y abya CeaO ,
ıoora Küfenin baıka bir mubi- evini ziyaret etbği za~ 
tinde görünerek Kirmıt nanın· adam ona kansını takdime 
detlti adnmnn burada '-•-~•&--•• kculmıu vuca t..nı:ıı llb "'u'ıJ 
söylemi• ve kendisi birden bire atta bulunmamasını emr~ 
kaybol;,.ak izini buldurmamıştı. (Bit"" 

Acaba bu zahit bizzat Zikre- [ l] Silvestre de Sacy 
veyhin kendisi midi?.. Yoksa 
onun adamlarından biri mi idi? .• 
Bunu bilmiyoruz. Fakat lbni 
Meymun cemiyetinin bu adamı 
hakikaten muvaffak olmuş ve 
tarihte kanlı bir iz ve müthiş 
bir nam bırakarak cemiyet 
vücuda getirmişti... [1 J 

-5-
Kırmıtiler 

K.ırmıt selefi olan zahidin ha
zırladığı muhit içinde mükemmel 
bir surette çalışarak asıl mak
sada adım adım yürümüş ve 
cemaatini derecele:-e ayırarak 
her dereceye işler ve vazifeler 
verdikten başka ona kabiliyeti
ne göre telkinatta bulunmuştu. 
Bunlar derece itibarile ilerledikçe 
znhtü takvayı bırakarak yavaş 
yavaş dini ihmale başlıyor ve 
en ileri deıecelere vardıklan 
zaman onlar için her ıey mübab 
oluyordu. Bunlar istediklerini 
yapabiliyordı. Çünkü her dini, 
ahliki ve içtimai hayattan sıy-
nhyorlardı. Cemiyetin nesi varsa 
onlanndı. Hatla garplı bir ili
min anlatışına göre "Kırmıt,, 
tasarruf hakkını ilga etmiş, son· 
ra yapmak istediği komunizmi 
en şeni derecelere kadar götü· 
rerek kadınlan da umumileştir-

mişti. 
Bu garplı müdakkık derki: 

«Kırmıt tasarrut hakkını ilga et
miş, onun bütün daileri buna 
muvafakat ettiklerinden Kırmıt 
bir gece kadınları toplatmış ve 
her erkeğin istediği kadınla 
zevketmesıni ilin etmişti. Ona 
göre samimiyetin en kimil de
recesi, kardeşliğin en yüksek 
mertebesi bu idi. Bundan dola
yıdırki bu adamlar arkadaşları
nı memnun etmek için karılarını 

Gözleri yoktur! /. 
M. Venizelos bir gazeli b'. 

habirine verdiği "";/ 
natta: " Anadoluda ,V 
yok!" demiş. l 

Ayni muhabir, bana d•. ~ 
bu mesele bakkinda fi)uidll 
saydı derdim ki: Ji 

- Evet hakikaten ytj· 
Çünkü vaktile biz çıkarJlllf" 

Soğuğu: sebebl/ı 
Semavatın Aleminden-~/ 

mize mahsus vasıtalsır~ 
dağımız bir habere glSrf f 
günlerde havanın birdirdd 
soğumasının sebeki şudur~ 

Semalar mabudu, tb 11 
daha gelmeden Aptnlfe)')'~ ~ 
fik Beyi memnun etmek~ 
tir. 9'.oıı/!. _m 
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[!] Bu hadiseler, lbni 1 Jaldun \ 'C ı-.~--------~: lbi Esirin tarihlerinden naklolunmuştur. ii 



Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 
Erbabı liyakatı iğna 
ederek çalıştırnialı! 
uTifrkocağı bir tiytttro müsabakası açmış .. 

Buna ben girer miyim? Evvela ..• ,, 

Müderris Ali Ekrem Beyin fikirleri: 2 

- Peki, halkı okutmak için 
"Yapmalı? 
"ot 4li Ekrem B. ayağa kalkıyor 

lll dolaşıyor, hem söylüyor: 
ı:ı_"'":"' Halkı okutmak için benim 
İ.~lbce evveli bir mecmua çı
~alı. Fakat bunu çıkarmadan 
~tl bunun maddi manevi ser
"-Yeıini hazırlamalı. Sonra bu 
;:ınuayı dört kısma ayırmalı. 
İlciıa • kısmında mütabassıs~ara 
tel cı kıamında ailelere hıtap 
'1t ~· diğer kısmında da mektep
b .. ~ll halkın istifade edeceği 
·~ölr bulunmalı. Fiatı ucuz, 
~ayesi çok ve resimli olmalı 
(, kimin ne isterse içinde 
~bileceği bu mecmuanın is
L_ ~ı okumak veya mütalaa 
~lbah. 
d I" •kat bu ~ecmuada her şey
)"- evel er babı liyakat yazı 
ı:a:aalı. Bunun için de fedakar
~ -e takdir lazımdır. Mesela 
-._den bir yazı isteseler, bir 
ltt;ale yazsam bana ne verir
Jir •• makale başına beş altı 
l' • farzedelim. Halbuki ben bu 
d~lb İçin keyfimi, cıgaramı, 
~ tr işlerimi feda edermiyim. 
'l ,lb-a bu yazıların nöbet bek· 
e11ıeai de caba... Hayır, hayır 
~hı liyakati iğna ederek ça

~ oğlum !. Tarihi alem 
h . da. Bu bahislerde her 

:.b~likl1net yapmıştır. Fransız 
leilbi'J1•tı . nasal çıkmış, nasıl yük-
1\at f Ritliyodan başlamış: Lui 

orz., h tta b · · L .. · 'el . a on eşıncı uı o 

)• tpsızliğile beraber onu hima
... etaı· · ~ bu lftir. Fransız edebiyatı 
l'· suretle yükselmiştir. 
~ürk OcaR-ı bir tiyatro mü
\ lca~ı açmış, bu müsabakaya 

" gırerrniyim? Buna girmek 
~ e~el~ anlamalıyım bakayım 
\ b tn kun tetkik edecek, tak
~1 •kkı kimindir? Müsabakalar 
~ olmaz. Evveli eserleri 
~. edecek heyet seçilir, ilin -·111a.., ı 
ı. .. ~İJen mektepler için kitap
ltbı )'&malı.. Bence mektepler 
~ ~tl\'afık hiç bir kitap yok
~ e~ep kitabı kolay yazıl
~ bılikis çok güç yazılır. 
' ;:- mnntehabat kitapları .• 
Hre kre göre değil ihtiyaca 
~Pılır. 
~ . dı ıiıe sorarım , bizim 
-.,,.: lhecmuai müntehabatımız 
bu

16 
r ki Şinasi mektebi edebinin 

'-ttl: ~adar yazılmış olan şah
~ ilin bir kısmını olsun cami 

~--:Un, Meaeli bir mecmua ki 
l>trç Kemalin lialettayin iki 
,•aıru. almıı, diğerl~rini al

-~di:f. Namık Kemalin şahsiyeti 
() Yo~ rubu nerde tecelli etmiş? 
~ • Mecmualar böyle ruh
L. \'e ••h • l • 
ııq heıı b aıyet en •• ca~i olmalı 
. Sc.1lra ~a antoloıı dıyeyim. 

l'if biJittifa unu .. yapacak zatı şc'eli le· k guzel olan eserleri 
)'tı bu ~oraya koyıun. Edebi
~iz.ll la halka abştırıp öğrc-

W~ IOıır -....._ aha mlbıtebabatı yapacak 
1 ut heyet intihao olu-

nan asan edebiyeyi hakkile 
izah edecek iktidarda olmalıdır. 
Müntehabat içinde hocalara hi
tap eden bir ayn kısım da ol
malı ki hocalar anlamadıklarını 
orada okuyup anlasınlar. 

Avrupada böyledir "Livre dü 
metr » var oğlum ... Hocalar bel
ki gaflet edebilirler, sonra eski 
lisandan sarfı nazar bugün Fik
rette, Cenapta bile anlaşılmıya
cak şeyler ki bunların hepsini 
hocaları bilmekle mükellef de
ğildirler. Ona yardım ister. 
Avrupada böyledir de, bizde 
niçin olmasın!. 

En sonra matbuat yahut birinci 
derecede matbuattır, halkın oku
masına yardım edecek kuvvet .. 
onlar da enteresan şeyler yap
malı. Matbuatımız görüyoruz ki 
sansasyonel nuvelleri, açik hika
yeleri, Amerikan usulü gazete
ciliği tercih ediyor. Halbuki biz 
daha bu dereceye gelmedik. 
Bunlar da bulunmalı ama li
sanı açık esası ciddi şeyler de 
bulunmalı.. Meseli hikayeler ya
zılmaz oldu! Edebi hikayeler 
mutlaka şairane mi o!malı ? .. 

- Aman efendim. her gaze· 
tede ve her gün var .. 

- Var amma gene az ve nis
beten güzel ya21lmış değil .. 

- Eski kitaplarımızdan han

gilerini yeni harflere çevirmeliyiz? 
- Benim fikrimce eski kitap

ları yenilerinde n başlıyarak ve 
geriye doğru g iderek tedricen 
basma lıdır. Mümkün olsa hepsi
ni b irden basmalı derim. İstis
naya salahiyetim yok.. 

- Diyorlar ki eski kitaplar 
içinde lisan, tesir, kıymet itibarile 
çevrilmesi lazım eserler hemen 
yok gibidir?! 

Ali Eıcrem Bey hiddetleniyor: 
- O halde dımdızlak kalmz! 

diyor. Her millet kendi edebiya
tını tesir altında yapmıştır. Sade 
b iz değihz ya.. Akvamı garbi
yeden tesir altında kalmıyanlar 
kimlerdir göstersinler. 

Asarımızın mühim olmadığını 

ispat için bile olsa gene hepsini 
basmalıyız.. Halbuki pek mühim 
eserlerimiz vardır. Bir kere Şi
nasi neslinin eserleri hepsi bir
birinden mühimdir. Serveti füoun 
edebiyatı mühimdir. Fuzuli, Ne
dim, Nefi gibi şairlerimiz yalnız 
bizim değil dünyanın büyük şa
irleridir. 

- Ya Garp eserleri? 

- Fransız edebiyatına çok 
bağlı kaldığımızı söylüyorlarmıf. 
Doğrudur. Maahaza FranJtz 

edebiyatından hep gayri mtihim 
olanları almışızdır. Onun için 
gene oradan başlamalıyız. Şe
dövleri almalıyız. Ondan sonra 
diğerlerine geçmeliyiz. Bakınız 
mekteplerde bugün okutacak 
bir estetik kitabımız yok. Fran
sadan Tenin, Güyonun, Lansonun 
hatta Öjen Veronun estetiklerini, 
Tenin, Sarseyin te~kitlerini alsak 
fena mı olur? Ya tarih kitapları? 
Onlann hangilerini tercüme et-

[ (VAK iT ) iN ŞEHıR 
, 
J HABERL ERi 

Vilayette: 

Ticaret muahedesi 
Amerikalıla, ı;-'°vapılan mu
ahede vılc!vete tebliğ edildi 

Amerika müttehit cümhuri· 
yetlerile hükumetimiz arasında 
aktedilip B. M. Meclisinde tas
dik edilen ticaret ve seyrise· 
fain muahedenamesi viliyete 
tebliğ edilmiştir. Bu muabedeye 
göre, Türkiye emtiası Amerika 
gümrüklerinde, Amerika emti
ası Türkiye gümrüklerinde en 
%iyade mazhan müsaade devlet 
muamelesi görecektir. 

Türk gemileri Amerika müt-
tehit devletlerinde, Amerika 
müttehit devletleri gemileri 
Türkiyede aynile milli gemilere 
yapılan muameleden müstefit 
olacaklardır. Ancak kapotaj 
hakkı mahfuzdur. 

Muahedenin mllddeti üç 
senedir. 

Tevfik K6mil B. 
,\luhtelit mübadele Türk heyeti mu· 

rahhasası reisi Tevfik KA.mil beyin bugün 
Ye yahut yarın muhtelit mübadele ko
misyonunun 1930 bütcesini tetkik etmek 
üzere Ankaraya gitmes muhtemeldir. 

T evziata devam 
Dün Garbt Trakyalı gayri mübadil

lere ikinci avans al tın cı para tevziatı 
olarak 5400 lira dajtıtılm ıştır. 

içki <'ü!manları 
Yeşil hilıll cemiyeti içki aleyhindeki 

mesaisine de,·nm etmektedir. l\Juhtelif 
mekteplerde içki alevhinde konferanslar 
,·crilmekted•r. Bu s.eri konferanslardan 
üçü umumi hapisanc başdoktoru lbrahim 
Zati Bey tarafından kız muallim, İstanbul 
kız lisesi ,.e Darii,şafakada verilmiştir. 
Bu konferanslar geni. nesil tarafından 
~Aka ile lia~ı ııom ıştu:. 

!"üçük haberer 1 

Mülkiye müfettişleri müteaddit 
dafalar hudut haricine çıkarılan 

Yunanlı matmezel Malamanın !'ahte bir 
pasaportla lstarıbula geldiğin i haber ala
rak tahkikata bıışlamışlardır. 

Şirketi IJayriy~ .Boğazici seferlerin· 
de dünden ıtıbaren ilkbahar ta-

rifesinin tatbikine başlamışıır. 

Şehri~izin .. ç?.c.~k ~.ününde çocuk 
polıs muduru muteferrikada ça-

lıc;an babası Hikmet efendi\·i Taksim ' . 
merkezine tavin etmişti Bu emir dün 
polis müdürÜ Şerif B. tarafından tasvip 
edilmiş ve Hikmet Efendi Taksim mer· 
kezine naklolunmuştur. 

Hava tchitleri ai.lelerine 2500 li ra 
tazminatla bır rütbe mafevk 

maaşı verilme5i hakkında yeni bir layiha 
hazırlanmıştır. 

Mısır Hidh'i A~ba c; Hilmi Paşa 
en mühim hıssedarı bulunduğu 

ticaret ve sanayi bankasından çekilmiş 
ve banka 4 milyon lira ile bir ecnebi 
guruSna de,rolunmuştur. 

eyrisefainin göç eşyasını mecca· 
nen taşıyacağı hakkındaki bir 

gazetenin neşriyao idare tarafından tek
zip olunmuştu r. 

Anadolu demiryolunda 10 gün 
müddetle tatbik edilecek olan 

11
, 0 46 tenzila tlı tarifenin tatbikine dün 

geceden itibaren başlanmıştır 

AIAkadar un tacirleri bu sene tah
min edildiği .kadar buğday is

tihsal olunursa ekmeğın 8 kuruşa satı
lacağını söylemektedirler: 

K iliste çekirge hücumundan dük· 
kanlar kapanmış ve herkes mü· 

cadeleye başlamış tır. 

Hariçten satı n alınarak limanımı za 
getirilecek olan vapurlardan ha· 

zirandan itibaren gümrük resmi alınma
sı tekarrlir etmiştir. 

Balıkcıbr ccmıyeti balıkları tuzla· 
mak için !Azım olan tuzun tali

matname mucibince ucuz satılmadığı nı 

lktısat vekAletine şikAyet etmişlerdir. 

Kolon\'a Amilleri hük Qmete müra· 
caatla oktruvan ın kaldırılma~ı-

nı istemişlerdir. 

mişiz. En kolayları hangileri is' 
onları almışız!.. 

işte Ali Ekrem Beyin fikirleri.. 
R. Sırri 

Postada. : 

76 milyon pul 
On beş güne kadar posta 

idaresi ne geliyor 
Dünkü refiklerimizden bir i 

posta pullarının azaldığını ve bil
hassa gazetelere lazım ola n 10 
paralık pulların müşkülatla teda
rik edildiğini yazıyordu. Dün bu 
hususta kendisile görüşen bir 
muharririmize Posta erkanından 
bir zat şu izahatı vermiştir: 

- Elde ihtiyaca kifayet ede
cek pulumuz vardır. Her hangi 
bir buhrana mani olmak için de 
şimdiye kadar Londraya 80 mil
yonu pul ısmarlanmış ve 3 mil
yon gelmiştir. On beş güne ka
kar 76 milyon yeni pul gelecek· 
tir. 

Ma.a.rift.e 

Mektepliler 
Na$ıl l!avram vapacaklar? 

Dün, birkaç seneden beri 
mektepliler bayramı ittihaz edi
len 5 mayıstı. Fakat bu sene 
böyle muayyen bir günde bay
ram yapılmasından vazgeçilmit
tir. Bütün ilk mektepler mayıs 

ayı içinde bir gün kırlarda ge
zinti yapacaklar, gezintinin er
tesi gün de bir gün dersleri 
tatil edeceklerdir. Tabii gezin
tiler için açık ve güzel havalar 
intihap edilecektir. 

Dün hava bozuk ve serin ol
duğu için hiç bir mektep ge
zinti yapmamıştır. Havalar iyi
leşince mektepler münferit mün
ferit olarak bayramlarını yapa
crldarduı. 

Adliye müsteşarı 
Ferit B. dünka trenle 

İstanbula geldi 
Adliye müsteşarı Ferit B. 

dünkü trenle Ankaradan lstan

bula gelmiştir . 

Emanette: ---------
Kapana n fırın 

Yetilköye Bakırköyünden ek
mek gidiyor 

Yeşilköyde Koça i"ıuinde bir fırıncının 
çıkardığı ekmeklerde mid,·e kabuklan 
ve böcekler bulunmuştur. · 

Emanet dün bu fırın hakkında tahkı· 
kat )npmış, bu fınnın muhıelıf defalar 
fena ekmek çıkardığı \'e tecziye edildiği 
anlaşılmış, fınnın seddıne karar 'ermi;tır 
Y eşilkö) de başka f ınn olmadığı İçin ye
niden bir fırın açılıncıya kadar emanet 
B:ıkırköyden ekmek tedarik ederek Ye· 
şilköye Se\'kedecektir. Emanet diın de· 
'ııiri beledi) e) c emirler vermiş, ekmek· 
)erin kontroluna ehemmiyet verilmesini 
bildirmiştir. 

Taksim meydsm 
Emanet mua,·inlcrinden Hamit Bey 

dün tramvay şirketi müdürü ile temas 
etmiı, Taksim meydanında yapılacak yol 
inşaatı hakkında görüşmüştür. Tramvay 
şirketi abidenin etrafından geçen raylann 
zeminini ve etrafını asfalt olarak yapa· 
caktır. 

Asfalt kısımlardan madasını emanet 
parke olarak yapacaknr. 

EmlAk şirketi meydanın tanzimi için 
24000 lira vermeyi teahhüt ettiği için 
bahçenin \'e havuzun, bunlarla birlikte 
diğer kısımların inşasına derhal başlana· 
cakur. 

Yeni sene bütçesi 
Emanet yeni sene bütçesinin tanzim 

ve ikmali hazirana kadar yetişemıyecek· 
tir. Emanetin varidaunın henüz kat'i 
surete.; tesbit edilmemesi buna sebep 
olmaktadır. 

Verilen mulumata nazaran varidatın 

henüz tamamen tesbit edilmemesi Ye ey-

lülden itibaren yeni belediye teşkilAtının 

başlaması nazan itibara alınarak üç aylık 
bir bütçe yapılacakar. 

Bir iştial oldu 
Dolmabahçedeki cepane sev

kiyat iskelesinde dün kazaen 
bi~ iştial vukubulmuş isede der

hal söndürülmüştür. Bir amele 
hafifçe yaralanmıştır. iştialin ıa
hile yakin geçen b ir vapurun 
kıvılcımından ileri geldiği nok
tasından tahkikat yapılmaktadır. 

Ferit B. i istasyonda ağır ceza 
mahkemesi reisi Hasan Lütfi , 
müddei umumi Kenan, başmu
avin Kemal B. ler müfettişler 
ve diğer adliye erkanı karşıla
mışlardır • Ferit B. istasyondan 
doğru evine gitmiş, istirahat 

~ I Bu akşam 

etmiştir. 
Mumaileyhin şehrimizde kal

dığı müddet zarfında adlıye 
işlerini ve bilhassa icra muame
latını tetkikle meşgul olacağı 
söylenilmektedir . 

Temyiz nıahkenıesi :.ıza 
nanızetleri 

Adliye vekaleti zat işleri mü
dürü Cevdet, ceza işleri müdürü 1 

Aziz, bqmüfettiş Nafiz beylerin 
kıdemleri temyiz azalığına nam
zet derecesine terfi olunduğu 
haber alınmıftır. 

Sine mala r: 

Alkazar - Şehir uyurken 
Alemdar - Gece hırsızlan 
Asri - VenOsten de güzel 
Beşiktaş Hilal - Çann yaveri 
Ekler - Çarın elması 

Elhamra - Elem yolculan 
Etuval - Macar sevdası 
Fransız - Beyaz gölgeler 

Majik - Sevda tw.ağı 
Melek - Üç nikAh 
Opera - Aşk hakimdir 
Şık - Bir an için 

B a r v e Müzlkh o 11 er ! 

Garden-lrena, Naneli Balet, Tal. 
maç ve Siril, Bekefi, 
Vantura 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 
\'e Lidina T arsov 

Yunan cevabında •••••••••••••• •••••••e•••••• 
Yunan lılann hiıkümetimize son \'er- : Y a rmki Çarşamba akşamı : 

eikleri ce,·apt.a mübadil emlAtc kı~ met o M [ l t " ~ ·ı ff[ M H ~ 1 n o ff : 
takdiri işinin bitaraf mübadele azası ta- : l I\ U llL U : 
rafından yapılmasını ileri sürdükleri an- : Ekranın en meşhur yıldızı ! 
!aşılmaktadır. : BEBE DANIELS : 
Aydın Barosu hakkında i in i 

Bir refikimiz. Aydın Barosunun icra 
kınt•nuna dair vekalete ) azdığma mü
talcanın Adliyeyi tahkir mahiyetinde ol
duğu cihetle takibat vapılnca~ 6Ö\ len· 
diıtini 'a:r.rna'·ıadı 

0 e n son çevirdiği • 

i fH fff MHn üf Cf ~ 
• k • kahkahalı sesli omedi • 

" "'l• 'CC"'O .. .,,. 
~~~-~~~~~~~~~--~---------~·~~-

KAN S 1 Z Ll K 
N6raıtenl 

zafiyet v t 

Chloros • 

>ewz.:.ıUık acın yegı\ne deva kani ihya eden 
lll mantahiıı ctibba tarafuııi&D tertip cdclmittir, SIROP DESCHlENS, P ARiS 
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Çocuk Sayıfaları 1 o Bulmaca o Maarif vekaletinden: 
Takdir varakası kazanan 
okuyucularımızın isimleri 

. ıb 
inşa edilmekte olan ismet Paşa Kız Enstitüsü elektirik tet11

1~ 
4 mayıs 1930 tarihinden itibaren on gün mUddetle ve paıat 
usulile münakasaya konulmuıtur . · 

E ren köy 
1 2ı - istasyon gazino sahibi İ5mail 

I·:fondi vasıtasile Mehmet Nuri B. 
ı 22 - Eğri sokak No. 3 de Ül'han 

C. B. 
Bostancı 

l 23 - Vükcll caddesinde No. 48de 
Ali B. 

Bakırköy ciheti 
124 Bakırköy postanesi karşısın-

da 41 numaralı hanede l lüsamettin J 

Celal B, . j 
125 - y eşilkô~: istasyon caddesı J 

No. 90 Ermine Rafnilyan 11. J 
Buğazlçi ve adalar 

126 - Sarıyer: Doktor ~ecdet Bey 
kerimesi Selma i"azime l 1. 

J 27 - Ortaköyde Cavi dede de 51 
numaı ada Halil Recep 13. 

128 - Ortakôyde G:ızipaş:? yan 
mektebinden ~. B. 

129-Ç',cnğclköy 'fnrln başı ~lel~lıatl 1. 
130 - Küçi.ık Bebekte 28 numarada 

., erif B. 
Ankara 

1J1 - ıhhat ve içtimai muavenet 
vckAleti mutahassıslarından Seyfi B. 
kerimesi acide 1 ı· 

132 Gazi erkek mektebi sınır 5 
den 446 Fethi B. 

13.1 - Bedestende çiçekli zade Sa
mi Be\·. 

ı s4 - Gazi ilk erkek mektebinden 
5 inci sınırdan 398 i\Titat B. 

I 35 - Erkek lisesinden 18:' J•:nvcr 
Be~. 

l.3fi - Gazi erkek mektebi 4- 1 den 
124 Dündar il 

13:' Erkek liseJnden 69 A. Ne-
cati B. 

J 38 - Erkek lisesinden 137 Şükrü 
Be,·. 

139 - Ağır ceza reisi Ali Rı za B. 
mahdumu Kaya B. 

140 - Posta telgraf umum miidür
hiğü C\ rak kalemi memuru Ali Hıza B. 
kerimesi Şazı) e 1 1. 

141 - \'ilAyet muhasebe mümeyizi 
Ha.ı im 3. oğlu Ferit Glineri B. 

J 42 - Gazi mektebinden 203 Sü· 
leyman Zeki l3. 

Bursa 
143 - Lisesinden Ba· ri B. 
144 - Muhtelit orta mektebinden 

373 Yaşar Salim B. 
145 - Hırinci liseden 203 J Jüseviıı 

Cahıt B. • 
146 - J\oznne No. 71 de a\ukat 

ls"mail l I ııkkı Bey o~lu Fikret B. 
İzmir 

14:' - lzmlr Karşıyaka Türk birliği 
mektebi sınır 2 den Tevfik l l acı Da\'ut B. 

148 lzmir l\araııtin:ı Cerrah l\1eh-
mec l~f. sokak l\e. rn te l 1id:ıvet Cemal H. 

Konya · 
J49 -· l lndikai sıhhat eczahane i 

~ahihi Zekeriya Bey oğlu Arif B. 
150 - Konya lisesi ikinci sımf A 

, ubesinden 177 .H. Faik B. 
151 - 1\00\'a muhtelit orta mekte

binden 263 .\ luzarrcr B. 
Vilayetler 

152 - Adana: Yanık orozJibak el
\ arında berber lbrahim !Uendi mahdumu 
.\li th~aıı B. 

15.i - Adana: Eski hamam cİ\·arın

dn l'enı kar lbrnhi m I lakkı I~f endi keri
ıncsi LOtflye l 1. 

154 - Eskişehir: Akar başı dere 
ça) ır sokak ·o. 2 ıl e llalit B. 

155 - E,..J,işehir: Turan mektebi 
4 üncü ~ınıf talebesinden 2 I 6 lehmet B. 

1 Sfı - \laşehir: htikl:\I terakki 
t<:r.1.ihanc~i ~ahibi Kasım Behçet B. 

157 .\laıehir· 1 Hma\ ei etfal karşı-
·ıınla hakk:ıl Ali I .iltfi B. 

158 - \dupai'.arı l:ıtasyon cadde
... ımk 1 lo.-nudi)c ili,, ınel-tebi sınıf 4 den 
1 rı.3 !\lt:hmet B. 

159 • \d:ıpazan: İzmit caddesi 
nuınııra ::ı;; de :\"e~ime 11. 

ı tıO ' l\:kirdağı : Namık Kemal 
mektebi bcı:ınci sınıftan 0:'ejat Ali B. 

Iı.ıl Kütahya: Polat bey mektc· 
binde 11· tiçe Giinn~· l 1. 

162 - Orhang:ı7.i merkez mekte-
binden 132 !~mine l ). 

Muhtelif 
ı 68 - Çubuklu ilk mektep 37 sı 

ıııf dört Cahit Ali B. 
J 64 - Ka~ımpaşa ilk numüneden 

18~ i\luhittin Fikret B. 
Hı'> ilk mektep 49 dan 188 !\I. 

Turğut B. 
1 t:ı6 Be' oğlu ilk mc.ktep J 5 den 

J 67 - Vefa orta mektehiedcn 4t>9 
Kemal B. 

I68 - Vefa orta mekt;binden 107 
Gıılip B. 

I 69 - Şişli Boyacı oğlu sokak Se
lim zade apartımanı Ertoğrul Davut B. 

170 - Jsranbui lise5inden 751 Rauf 1 r=ı:~~~~~~~~~~~:";'I 
Cemil B. 

2 
171 - Nışanta~ında ilk mektep 

15 ten Rüçhan Asaf B. 3 
1 72 - Kütahva orta mektebi No. 4 

128 Izzeı Bekir n." 5 
173 - ~oma Altıntaş ilk mektebi 

No. 220 Xezahet Faik H. 
l 7 4 - Bursa lisesi 132 Fehmi B. 
I 7 5 - Beşiktaş Abbasağa mahallesi 

Ôzcngi soJ.: ıık No. l 7de Adil Hayreddin 8. 
176 - Boğaziçi Sarıve~de doktor 

Necdet bey kızı Selma N~ime J I. 
177 - Göztepe ilk mektep civarında 

kAtip l lüsnU Bey köşkünde Yahya B. 
178 - Beyoğlu Camcı !'Okak No. 

12 de .\ 1. ll:ı m paryan B. 
179 - EsL:işehir şimendifer aile 1 

mektebi 169 ungur B. 2 
180 - Balıklı hastanesi cerrahh·e 

koğıışund:ı Anastıs Nikolatldis B. - 1 

181 Bostancı cami .sokak numa- 4 
ra 8 da Feriıer Cemalettin il. 5 

182 - Göztepedc: numara 20 de 
Fatma Cemal l 1. 

18!1 - Bakırköy Baruthane caddesi 
30 ~o. Xuzhet Vehbi I J. 

184 - İzmir Karşıyaka Barbuos 
sokak 9 No. de Biilent Mehmet B. 

185 - Şişli Bomonti. Ferda Avni 
1 lanım 

186 - Arnnvutköy Sabriye Emin H. 
187 - Hur~a Hoşkadem mahallesi 

Sabri !~fendi sokak 0:0 13 te Osman B. 
188 -Kadıkiiy O ram·an llk mektebi 

Sonu Gülbenkyan. 11. • 

189 - Kadıköy Dam dö sion mek
tebi Zabel Peştimalcıyan I l. 

190 - Gııl atasaray Jise:.in<len IOlfi 
l•:m er Faik B· 

J !JI - Orta köyde Gaziı;aşa yau 
mektelıinden Hale Saim II. 

M1Jtb1Jamıza gelen eM:rler: 

Bursa kaplıcaları 
Dr. .'.\ü1het Ş:ıkir B. in eseridir. 

l\aplıcalard:ın istifade etmek isteyenler 
bu kitabı muhakkak okumalıdırlar. 

· içtihat 
lçtıhat mccmu:ısının 269 uncu sayı ~ı 

çıkmışnr. 

.&. Türk tarih encümeni mecmua~ı -
98 - 21 - 2 nü hası in tişar etmiştir. Köp
rülü z:ıd1: l\ lchınet Fuat, ,\lah mut Kemal 
Xecir> .\ ~11n. .\li ı~ua t, lsmail 1 lakkı: 
i\1ehınet Behçet, i'\ahit Sırrı Beylerin 
ınııknlclcrinl muhtc\ idir. 

h,ııı ıı iye t san clığ·ı 
ıı ı ii cl lirl Liğ·ii ııden: 

6 

Bugunlt ü bulmacamız 

Soldan sağa : 
1 - Adam öldürmek (7) 2 - Ta

' il (4). eski bir oyun (5) 3 - Bina ya
pan (5) sulu toprak (5) 4 - Bedava 
(6). y ılan (8) 5 - Havayı anlayan yer 
(8) 6 - Ö n değil (3). i\Jacarca sen (2) 
7 - Sen (2). ekilen şey (5) 8 - isim· 
ler ( 4), ihtiram, şeref (2) 9 - mader 
(4) ı o Ltarl~tik (8), dert Ç.!} 11 -
Döşemenin .aksi (5) ... 

Yukardan aşağı : 
ı- Birgün (10) 2 - ~1o~aade (4), 

e5a~ın müf~di (2) .3 - Rakkam ( 6 ), 
dört ayaklı tahta (4) 4 - Çanakknlede 
meşhur bir yer (8) 5 - Bir yemek (4), 
köpek (2) b - H:ı (2), uyanık rüya (.5) 
7 - 1Aşa konan şey (3), bcld (4) şikar 
(~) 8 Hir oyun (3), cet (:J) 9 - Bir 
saz (5), art değil ('1) 10 -Asıldan kop
ya (5) 11 - mani (.5) 

Hihlliahn1er 
unuın1isinden: 

merkezi 

Kurban bayramında çıkacak 
Hilaliahmer gazetelerine ilan 
vermek isteyenlerin Ankara 
caddesinde 11 Hofer Samanon ve 
Huli ,, ilin müessesesine müra
caat eylemeleri . 

Son sahifede santimi otuz 
ıondan bir evvelki sahifede 
santimi kırk kuruştur . 

l)ERİ MÜZA YEDESi 
T. Ta. C. istanbul şubesi11den: 
Kurban bayramında teıkili

tımız tarafından toplanacak deri 
ve barsaklar pazarlık suretile 
talibi uhteaindedir. Taliplerin 
6-5-30 salı günil saat 15 te 
Cağaluğlondaki şubemize müra
caatları ilin olunur. 

Ürolog - Operatör • 

1 BH~~6UKlU6U ve i~rar YOiiarı 
! mütehassısı 

~ Ve. 1.uat ~ 
Muavenehanc: Türbe ;\fahmudh·e caddesi 

• :\o. 10 Telefon Is. 26~b 

ebliYett Talipler tartname ve plinları tedarik etmek üzere . ,. 
fenniye vesikalarile beraber her gün Maarif V ekileti inşaat dail' 

sine milracaat edebilirler . ·ır 
İhale Maarif Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edı t4 

ceğinden mfinakasaya iştirak edecek olanlar ihale günü olası _:le 

mayıs 930 çarşamba saat 15 te % 7,50 teminab muvakkateler11 

birlikte hazır bulunmaları ilan olunur . ~ 

§rterdarı.'.k ıı~natı 1 ~!j~•s_,~~ 
KIHALIKDUKK .. \ N;No. ~. - ı:e:~ 

353 - 363 - Topaue kışla 
ahı , ~enel i k kira~ı 33 ı lira, 
kiralamak uıu an1elcsi a lenı 
ııı üzay<\de ile 14 mayıs 

H3 ' çarşamba günü saat 
14.HO da defterdarlıkta va-.. 
pılacakt ır. ( ~I, - 163) 

l\IHALIK DCKKAN; No . 
36 t- 371 - Topane kı~ la 
altı , seııelik kirası 180 lira, 
kiralamak muamelesi aleui 
rıı iizayede ile 14 nrnyıs U30 
çarşamba günü saat 14,iJO 
<la <lefter<larlık ta yapılacak-
Lır. < M - 164) 

Jandarma imalathanes i 
ilana ti 

Sığır eti 

Azami Asgari 

15000 13000 
Koyun ve keçi 
Tuz 

eti 12000 8000 
3500 3000 
3000 2500 
1500 1000 
ısoo 1200 

Üzüm 
Seker 
Sabun 
Kırmızı 
Zeytin 
Gaz 
Odun 

biber 200 150 
• - - 30<} 200 

1800 1600 
160000 120000 

İLAN 
Bitliste sekizinci jandarma 

mektebinin haziran 930 tarihinden 
1 ağustos 931 nihayetine kadar 
on beş aya mahsus yukarda 
cins ve miktarı yazılı on kalem 
erzak 1 mayıs 930 tarihinden 
itibaren münakasaya konuldu 
münakasa31 mayıs 930 cumartesi 
saat 14 te Bitlis jandarma mek
tebinde yapılacaktır. Şartname 
mezkur mektep müdüriyetinden 
tevzi olunur. (274-53) 

Ankarada işi olanlara 
ı\nkarada resmi d:ıirelcrdeki işleri

nizi takip için ( 'amık Edip B. Posta 
kutu u: 166. \ nkara) ııdre ine bir 
mektupla müracaat ediniz: doğruluk, 
sürat 'c ucu7.luk ~öreceksiniz. ........................ ~ 

.Satahk Nümune çifligi 
Kanlıca körfezinden şose tarikile on 

dakika mesafededir. elli İki dönüm erıızi 
ile akar suyu havuzu dört odal ı köşkü 
büyük bir ahırı, su dolabı ve beşyüz 
kadar e~carı mii mircyi hA\'İdir. Talip 
olanlar ~arnlı mağazası müdürü 1\lünir 
Beye müracaat edebilirler. 

(ienç ınektepl ile re 
İmtihanlar yaklaşıyor .. F ran

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

Seyrisef ain 
i\Jerkez acentesi: Galata Köprü bd': 
Beyo~Ju 2362.. :Şube acentesi: ~fi 
mudıye Hanı altında lscanbul 21 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S t N ) vapurd 

Mayıs Salı 17 de Si~ 
rıhtımından hareketle Geli 

Çanakkale, Küçükkuyu, Ed 
Burhaniye, Ayvahğa gid~ 
ve dönüşte mezkur iskelel' 
birlikte Altınoluğa uğrıyJ 
gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 1 
( A N K A R A) •apurf 

Mayıs Perşembe ak~ 
Galata nhtımından harekftl' 
Zonguldak, İnebolu, Sioaf 
Samsun, Ünye, Fatsa, O~ 
Gireson, Trabzon, ~ 
Hopaya gidecek ve PY 
iskelesile Rize , SilnDeıt' ' 
Of, Trabzon, Polatb' ' 
Görele, Gireson, Ordu, f ,tJI' 
Samsun , Sinop , İneboıııf 
uğrıyarak gelecektir. 

7 ı\.layıs 1930: Kadınlara 

8 " " : Erkeklere .~ 

TOrkiye Seyrisefain id'. 
mütekaidin, Eytam ve_E~a~ 
Nisan 930 Maaşları b' .. 
muharrer güolerde verilec~ ·-----·-"" Kiralık dükkan 
Evkafı mnlhakadan Ye beJ'.. 

tani J:Iacı Hüseyinağa vakfı ~ 
ratından Bayazıt da o~~~ 
başmda 53 sayılı diikkin ~ 
verileceğinden talip oıaol ~ 
1 Mayıs 930 taribindeo 20 ~ 
yıs 930 tarihine kadar mnte ~ 
lisi Esma Zilha hanıma ye f 
lei kat'iyesi olan 21 Mayıl / 
Çarşamba gfinü badezzeval I 
ikiye kadar lstanbul Evkaf I 
düriyetinde Evkafı Mülhak• / 
düriyetine müracaat eyle~ 

lstanbul iskan , 
M · 'd · · ı · · x · · de~' u ıır u~ un ~4" 

lskdn dairesindeki dosyalıırının rı01;1 
1annı ikmal edemiyen muhacirleri" b ~ 
leri vilftyet gazetesinin 6-5-930 f '1 
2239 numaralı nüshasında Han cdısrf ' 
lltın tarihinden itibaren 5 gün ~ ~ 
milrac:ıat etmiycnlerin haklan p ) / 

c:ığt i!An olunur. ~· 

Yenil.ö,ı s11llz icra dairtS~~' 
:\."'k ·ı F.' ı· k üdüı'l iJıo " ı,ı ·o ı e ~mva ı metru ·e ro ,ıe 

şn~ ıan mutasamf olup şuyuun Jt1, ~· 
karar verilen Yeniköyde AyanflcO "~ 
hallesindc Ayanikola sokağında $Si ,P' 
Bahçekö) Iü l\osti 'eresesi h~110 ıı•~" 
arka tarafı Yakmi veresesı ,r! 

· hane d 
arnlııtı soltnrafı ntnc \ cresesı ' ııı ılt 

Fitnat ve Atiye Hanımların 
6222 ikraz numarali df'yn senedi 
mucibince emniyet sandığından 
iıtıkraz eyledikleri meblağ . mu· 
kabilinde sandık namma mer
hun bulunan Silivri kapıda Ha· 
cı Kara gö:r: mahallesinde Hisar 
dibi Silivri kapu sokağında eıki 
2-2 ve yeni 2·4-6 numaralı ve 
189 arım arsa ü:r:crioe mebni 
bir k.altan ibaret bahçe ve müş
tem ilatı saircyi havi harap bir 
mağaza ve iki dükkanın tamamı 
vadesi hitamında borcun veril
memesinden dolayı satılığa çıka
rılarak 70 lira bedel ile milş
terisi namına kat'i kararı çekil
miş iken bir kere yüzde on zam
mile meştcri çıkarak müzayede 
bedelini 77 liraya iblağ etmiı 
olması cihetile mezkfır harap 
bir mağaza ve iki dükklnin 
7-5-930 tarihine müsadif önü
müzdeki çarşamba günü tekrar 
son müzayede1inin ıcrası ve 
muamelesinin ikmali mukarrer 
bulunduğundan talip olanların 
mezkur günde nihayet ıaat on 
beşe kadar sandık idaresinde 

:p::u:ws nsarwnnuwıı;aam:::::::::m::::: kuruş. 
1: Cilt, ıaç, frenai hastalıktan il --M•ı•ı•a•ı•ıe•r•e-n•a•k•d•f•m-ü•k•6•f•a•tmıııii 

i>n tarafı A' anikol:ı sokağı ile r :t.fP 
atik 89 cedit 39 numaralı ,.e .~ ı~ 
kıymeti muhamm neli hane -; r"' 
arttırma suredle 8 Haziran ~ 1~ J 

günü s:ıat 14 te Y cnikb) sul -· ııc • ~ 
satılacağından daha ziyade caf >1 ııtıl\ 
istiyenlerin istedikleri gün ve ;, ı-ı'~ 
mak isteyenlerin yevmi mezkılr 1,bt· ...1 
muhammenesinln vüıde orıı 11 

r)"' 

.: ~ h :: 
li muta a.11&ıı :: Fatilı Askerlik dairesi reislitbzde11: 
E DOKTOR f: Mal Ol zabitan ve efrada verilecek mükd-i Ahmet Hamit H fatı nakdiye için 14 ve 15 inci defter-
:: :: )er lstanbul Emvaline gelmiştir. ene r. Galata, Voyvoda caddeal :: 
- •• niha.veti takarrüp etmekle eshabı mııtlu -c -* Allna banka1t yanında her gün.g bun mensup bulundukları şubelere 
ı· •• .: üçten sonra. ,:: derhal müracaat eLmelcri lu:.ı:u mu ilin 
" . l 1 ılAıl pey akçulle rnurucaat at 



(~·~--M~_a._h_k_e_r_ı_-ı_e __ v_e __ ı_cıııiıııımr_a. __ i_ı_a ... n~l ... a_r_ı ___ " .. ] 
~'t~eJOl!u bt'ş net su,h hukuk lıti dm· ı sklidar bir:11d suUı lıuku~ lıa- Kaııı/e.öJ' ikınc: sulh lıukrıkundall: 
t
llzden· Nebiye hanımın Nazım bey ~imliJ!indell: Terekesine mahkemece ,·azıyet edil· 
~· Ü dtık) ·•an. ':e müştereken ~utatıarnf • ol- sküdarda Sultan tepesinde Haşim miş olan müteveffa Akabi Hanımın 

Sok an Şışlıde Bom on ti cı \·arın da f ınn Beyin :konağında Recep Ağa ile ~ayıan tahtı tasarrufunda bulunan Kadı köyünde 
de ağınd:ı kAin olup mahkeme dosye~in· \"e müştr.rc\:en mutac;arrıf oldukları Cafer ata mahallesinin Yoğurtçu çeşme 
dut~evcut ifraz haritasında işaret olun- Üsküdarda dabaklar mahallesinde orta caddesinde Sekerci bakkal sokağında 
~alı vcçhile 223,';'8 metre murabbaında sokakta ~ağ tarafı Abdullah Beyin hane kdin iki taraflı dokuz ayak mermerli 
ıııuJ:ı: ve derununda mebni üç odn, bir bahçesi arka taraf Azi?. F:fendinin merdh•en ile çıkılır birinci katta bir sofa 
tııl ve bir halAyı ve arzan 5,40 ve hahçd sol tarafı Rıza Efendi ,.e hisse· üç oda bir kiler bir bel:\ camelctnla 
l'tb~ 6•9~ ve terbian ~7,26 metre mu· darı hanesi ön tarafı orta ~okak ile tefrik edilmiş merdivenle ikinci kata 
bir t rrııktannda ve 13 numarayı havi mahdut hanenin kapıdan girince toprak çıkıldıkta bir sofa dört oda keza came-
~ıfııt •p ahşap hane maa bahçenin icra 
~n •n müzayedesi neticesinde teklif cdi· bir e\· altı \'C bir kuyu ve bir hıll ve ktnla tefrik merdiven ile üçüncü kata 
ilrııı~425 lirn bedel dun görüldüğünden küçük bir oda ve yukarı kattı ufak bir çıkıldılcta taraçalı bir büyük sofa üç oda 
~l .8Çık arttırmasının icrasına karar ~ofa ve Ü7:erinde iki oda \'e ataçsız bir kiler bir he!:\ ve zemin katında çini 

!(. trıı~tir. bir bahçe ve içinde bir kuyu hnl ha· döşeli bir taşlık bir mutbak bir kiler 
'rttı Yıncti muhammenesi 2000 liradır, nenin kabiliyeti taksimlyesi bulunmadı· odunluk ve kömürlük ve beyaz merin 
lirı ;~rna ve saolma şartnamesi her kc- ğından furuhtile esmanı huıluının his· döşeli ve kumalı çamaşırlık \"e çama· 
4?4~ OrebiJeceği surette mahkr.menin 929- sderi nispetinde te\'zi \'e taksime mah· şırlıkta tulumbalı bir sarnıç ve bir 
t~ı nuınarasına mukayyet ve açıktır. kemece kıırar verilmiş olup yüz etil lira yemek odası bir hcllyı ve eşca.rı müs· 
ııı~' l'rıalOmat almak istiyenler mahkc-
tir~kt. ~üracaat edebilirler. ,\ rttırmıya iş- deger n kıymetinde ol dutu erbabı vu- mire ve gayn müsmircyi havi bahçeyi 
ltıı ıçın ) üzdc on teminat göstcrll:nck kuf tarafından takdir ve tayin edilmiş \'C hava gcızi ve kumpanya suyu ve 

Ccırtdır. Tapuda müseccel \'e gayri mü· nlıın mc?.kôr hanenin bilmüzayede elektrik teııiııatını muhtevi ve dahilinin 
,h.rt~I ~ak sahiplerini tarihi ilftndan iti· funıhtu talep edilme<ine binaen bir ay aksamı küllisi yağlı boyalı zemin kan 
"t!c ~:~mi gün içinde e,·rukı müsbitle- müddetle mevkii müzayedeye vazedilmiş ktgir diğer aksamı ahşap ve alu bin Ura 
dıtdt nıuracaat etmeleri 11\zımdır. Aksi tak- olduğundan talip olıınların mahkeme kıymeti muhammeneli ve bir numaralı 
'iç tıı Satış bedelinin paylaşm:ısından ha· kalemine ve souşa iştirak etmek üzere hanenin tamamile yine a\·nl mahailenin 
'!tıı~ulacaklardır. işbu gnrrl menkul dnhi 7 haziran 930 tarihine müsadif Moda caddesinde kAin gg, 101, 103 ve 
llı-ıc1c t ve kıymeti mulıammenesi üze· 
lıll;; . &;ıtılır. Garri menkulün tamamı cumarteı:i günü saat on dörtte Üsküdar Yoğurtçu çesme caddesinde kAin ı. S. 
\ı tllıltn ve sartnamede muharrer ku~.·ut ~. 7, 9. l I numaralı , c ~ ekdiğerlerine 

' tu • hirincı nılh h~\:imliğlne ınlıracaat eyle-
~ .~ ~aircsinde ~ ~azır:ın 930 tari- muttasıl üıerlcrindc birer oda birer 
;'!() ltıusadıf salı gumi sıı ııt on bc~t meleri ilftn olunur. (274·68) sofa ve birer hcl~) 1 h:wi \'C rnmam-

~ll~ sulh m:ıhkemt>sinde s:ıtılacagtn· · 
"''P 1 1 1 · lstn11hul iiriincii. icra 11umıırfu. larının 99 ı unıaralının 1200 ve 101 "I, o an atın müracn:ıt etme crı 
v Unur. lf1111 ian: numnralının 1600; I0.1 numaralının 

~ 4t - Calat.ıda 1 Jı:t.ır oğlu hanında 8 X u- ı 600; 1 ntt:ımralıııın 1 (ı()() .l numaralının 
ı..:tt ~llbul 3 iincii irrn dr.ire. inde.n: mar:ıda mukim Va5ıl hacı Yani f.fendi 1600. 5 numaralının 2200: 7 numa· 
~~de tramva\' cadıfe,indc l\tiçük Ô 

~Paşa hanında 12 num:ırada Ali Bey mt•r l.ılcfi \'C 1 lafız Ahmet kolek- ralının 1600; 9 numaralının 1600; l I 
~I adc Abdiilkadır Bey tarafına : tif şirketinin zimmctinil:de alacağı oldu- numaralının keza 1600 lira kıymeti 
e 1tıarnrrıer A, nı Ue\" ve Saime Sa- ğu bcy:ın edilen :"60 lira \'e 50 kuru- muhammineleri bulunan tam k:\gir dük· 

dtk1 l:ınıll'ın Den·iş zade lhrnhim l\e\" şun nıa:ı faız \e masarifi icrai\'e tahsili kAnlann nısıf hisseleri tarihi ilandan iti· 
!,~ ala~akların:ı \aki ı..efaletınizden hakl..ında ııdiyerı hacıı yolm.•le. \'&ki ta- haren bir ay sonra yani 10 - 6 - 1930 

~arı zımmctinizdc alacakları olduğu 
~1 ;;~~~d• b~~; ::; h~~;~ ~::~n!"~:~~ ~r.~;'·~~nu';;::n~·;::ı~: ı:!~~';!:~ :;~t,'.~;;:' 1~~,:ı·~~.:';,~~~e~:,, ·~.~ ı~;: 
liJtrı lllep!eri üzerine tarafınıza f'.Öndc- kôr m11h:ılden çıkurak ikametgahınızın mi gün ~onra dahi ihalei katiyelcri icra 
llıt~kQ~dcıne emri 7.ahrına ~azıtan terhtc meçhul oldug-u gii~terOmesine mebni kılınacağından talip olanlnnn hanenin 
klttk hıından ~ekiz ay mukaddem çı· ilAnen tebliğe karar verilmiştir. ,\I.:7.kôr tamamının \·e dükkAnlann nısıflarının 
l'lstcril •.kametg::\hınızın me~·hul oldu~u ödeme emri daireyi icra di\·ananesine bedeli muhamminelerinin °10 10 u nisbe· 
1tiht nıış olmasına mebni tarihi ilılndan talik edilmiş ve dosya numarası 30- ı 640 tinde pc,.· akçelerile beraber yevm ve 
ıt;_ 'en h. h f 1 

'- "<lt: d ır mn znr ını n müracaatla lıir olduğu, ödeme emrinin tebliği makamı- \'akti mezkOrde Kadıköv ~ulh ikinci hu· 
'bt'ft~,y ~!:meyan ctrncdi~iniz ve anı takip na kaim olmak ii7:erc il:\n olunur. kuk mahkemesine gelırı~leri ilAn 0lunur. 

l'ltea ııckiz gün zarfında lıoreucla veya - -
S..ır, rctecek mal irac cylemcdiğiniz. sı·nop C Mu''ddeı· u -
dtvattc ıı:ıyabınızda muamcl:hı icraiycyc • mu-
lth(j ttı olunacağı mrzkOr ödeme emrinin • 1 w • d 
~ ~lu~.~kamına kaim olmak üzere mı igın en: 
~ ( 274 - ;;9 ) • 

ltıar~!a~dk llızır oğlu hanında 8 N-Tu-- Sinop hapisanesinin 1 haziran 930 tarihinden itibaren 30 

1 ı:ncı;hutu ,!rn iken el) e' m ikametgdhı teşrini sani 930 gayesine kadar altı aylak E K M E K ihtiyacı 
sta .• b,,1 .. llsil I lııcivan ı~rendh·e. d · 'b 

Ô "rii - · · · şeraiti atiye daireıinde 1 mayıs 930 tarihin en ıb aren otuz gün 
ıncr l ?cu ıcra nzemurluffandun: 

~llloıetini :trı ve hafı;: .\hmet şirketinin müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuttur • 
~ tuş 1 ı e iddia et• iti 760 lira 50 Yevmi almacak ekmeiin adedi asgari 420 ve bundan fazlasını 
~llııtıe~ ·~•~nın temini ıı;iıı eşhası ~alise talebe hapisane mOdOrll mezun bulunmak ve noksan talep eyledim 
~rı .~. c ' 80 lngiliz liralık matlubu- b' 

ı. t bı~ tı):ııt~n haczine dair lst:ınbul a!'· takdirde müteahhit tarafından bir giina itiraz varit olmamak ve 
'1' L ncı t•caret dairesinden sadir o- ekme<Yln Samsun ve ya Boyabat dUz karmaamdan mamul ve her 

ı;ararı .. o· 
1 uzcrine olbaptaki hacı:mame danesi 300 dirhem olmuı lazımdır. 

tc >liıı- 'a· h .. . ı ·ı . 
a,. t- • zı anq c gonucrı mışse- Taliplerin 715 liralık teminata muvakkatalar teklifnamelerile 

-"tthıhancden ı;ıkup gittiğiniz \'e ika· 
~ı>tt~~ızın ~l~·cvm meçhul bulunduğu birlikte 31 mayıs 930 cumartesi günll saat on beşe kadar ihale 
~tlını t~hlığ. z:ıhrı.na , nzılnn şerhile komisyonuna tevdi etmeleri prttır. Bu ıaattan sonra vuku bulacak 
~tııı 11 ş \ c bıııaberın, ınezkOr hacizna- tevdiat kabul edilmiyecektir. 
~-~ı. ~Amen tclıliğinc ı..ar:ınerilmlş ol· İhale Adliye vekileti celileeinden bidelistizan icra edilecek ve 
t <l1,a CZktlr hacıınamcnin ehevm dai- k l 
~ Qı•ru rıhane ine talık edilıriş · ,.e dos,·a cevap vuruduna değin mtıteahhidin teahhüdü bakı a acaktır. 
arııına ~,kı; JO. ı 53.3 o l duı:;u ıcblığ m'a.- Daha fazla malumat almak ve şartnameyi görmek isti yenlerin 
ı aım olmak U?.ere ılan olunur. dajrei hükümette milteıekkil hapisane komisyonuna muracaat 
lta,,b ---

~ Ctır ".l müd .eiumı111ıılığm•lr11: ı~ş- eylemeleri ilin olunur. 
~ tı hi Ttırnı c ta·fh·c komı•Hınu tarafın
~~dcrıı ~7.a\·cde atılma l. tt nldujtu mu
~ ~1tec1~ ~an olunan Yıldı z gazinosu 
"• llılş 1. Mar~ o :ıradan mu ııdcre e
·~•rııe 11t0~cr ve rulet masa ,.e sanda i
til t \c ee erruatından ibaret olan kumRr 
il: en rıaı ~\atına tulipleri t.ırafından ve
~: tııuza . un ghrulmüş o1dıığunclan yev
tc "-ar . ~ede 18·5-C).W tarihine mlisadıf 
il) •l'ı'I J~unc bırakılmı~ olmakla mezkOr 
• t>k~ ... ı •,tira ına talip .. olanların Ye\•mi 

!)\ '\l"I ~a . 
l: dai 8.t 14 te ı~tnnbul Adliye 
~r. .r~s~.dc hazır bulunmaları ildn 

Kocaeli vilayeti daimi encü
meninden: 

8~·4·930) 
oe otıu ik --------

~% aircnizde ınct t:'oter/ifine: 

140104 lira 42 kurut bedeli ketifli Karamürsel Yalova yolu 

inşaatı olbaptaki ıartnamesi mucibince 25 mayıs çarfamba günü 

saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 

vazedildiğinden talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 

mektubile ehliyet veaikalarıaı teklif mektuplarile birlikte mezkür 

tarihe kadar Kocaeli villyeüne tevdi etmeleri ve tafsilit almak ve 

şartnamesini görmek isteycnleı in Kocaeli bat mühendisliğine 

müracaatları. 

rı<I \ c 41 j tanzırn J..ılınıın 29-4-930 
~ U~urn C' 

1
7 numaralı •rnetle miisteciri 

"•ı~S No •1 :ı atada eski Gümrük sok:ığın-
>ııı:kt . 1 Pat 
Clıi nının d er~. naınile maruf şapkacı 

it il\ rn 1 erununde me\'cuc olan ve 
~lh \c 

8 ırn olan \İtrin c:ırnekô.n 
~tif~tc Ve ap~alnr 'c sair eşyalar ile 
t111~1lıı dahi gukkAnda bulunan hakkı 
~~ Ali~ ıı. eyoğluııda Sof) nlı :,oka
~ ... t inde 061 u. ap rtıınanının 5 No. lı 
vs 0 ınukım v . 
t b rcııs E no tıınıın oğlu Hari-
~ •Ilı dükk:'l~Chd~):e kat'iyen satıp teslim 
~ •tctan kat' \ c bu ~ıpkıı ve sair 
(tt kc~IiYct 1 alAka e~ lcmiş olduğum-
~!~ \ iltyet, tcr~c ce mal Om olmak 

u 1 rica ed .akıt gazetelerinde usulen "°' erıın 0_llund y · 
"9~ eni ~arşıda Tom Tam 

'Plr11aı 4 l'lo. lı ı:ıerıeryadi 
anında mukim Pandeli 

Marmırino 

lstanbul ithalat gümrüğü mü~ 
dürlüğünden: 

80 fıçı tarama Havyar transit 

28 - 4 - 930 tarihinde transit olarak il•n edilen berveçhi hail 80 
fıçı tarama Havyarın beher kiloıu 25 parada talibindedir. Bozula

cak eşyadan olmak itibarile fazla fiyatla talip olanlar 7-5-930 ta

rihine müsadif çarıamba günü lstanbul ithalat gümrüğü satış ko-

, misyonunda bilmüzayede mutlak satılacağı ilin olunur. 

VAKiT 6 Mayıs 1930 - 7 -

Devlet Demiryolları ilftnatı 
Fevzipaşa - Diyanbekir hattının 143 - 252 kilometresi arası ray 

ferşiyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 26-5-30 pazartesi günü saat 15,30da Ankarada Devlet 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni gUnde saat 15 e kadar komisyon katipliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe reisliğinden tedarik edebilirler. 

* * * Be"eçhi zir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa katipliğine 
vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 

tedarik edebilirler. 
Kaol, zinpara kağıdı, toz boya vernik, Gomarika neft ve bezir 

yağı, daha mufassal malumat için mUnakasa şartnamesine müraca

at olunmalıdır. 

• • • 
Kurban bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa-Ankara-

Kayseri-Eskişehir-Konya-Adana; Adana-Mersin; Arifiye- Ada pazar; 
Alayunt-Kütahya Değirmisaz kısımlarında (banliyö hariç) adi ka
tarlarla seyahat edecek yolculara 617 mayıs gecesinden başlıyarak 
16/17 mayıs gece yarısmda hitam bulmak üzere on gün müddetle 

tenzilatlı Bayram tarifesi tatbik olunacağı ilin olunur. 
Fazla tafsilat almak için istasyonlara talik edilen ilanlara mü

racaat buyurulması muhterem yolculardan rica olunur. -

Satılık evler ve arsalar 
_Istanbul emvali eytam 
idaresinden : 

1- O~man ağa iJc Emiue hammm i~tikraz eJledikleri 
mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen ınefruğ 
bulunan Şehremini civarında Macnncuda Seyit Ömer 
mah:ıllesiııde Yeııi sokakta 16 rıu~naralı ve 65 zira üze
rinde 4 oda, 2 sofa, ayrı L mutfak, 1 kuyu, 2 hala, l 
odunluk ve 97 arşın bahçeyi haYi 552 lira kıymeti mu
hammeneli, Çukur bostan karşısında, bir lmp hane, 

2 - İmam llli~evirı efrın.li zevcesi Zt>hra lıamnıın 
Jlaskfiyde Siiılii~mle ~lahmnl ağa uıalıallesi11de eski Mi-

• 
ralıor, veni A vui efendi sokağm<la 30 11unıaralı vr, 90 
arşııı ii~erirıde 5 oda, 2 sofü, 1 mutfak, 2 hah) iJe 310 
<lr~m balıçe\ i Jıavi 44 > lira kıynıeti ıııulıamıııeueli de-

~ . 
nize nazır, bir h:tp ahşap ev, 

3 - Fcvzi\'e lıarıımııı, Fatih, Karamanda lloc:-ı Hay
rettin malıalle~irıde ~talla çarşısırı<la 33 numaralı, bir 
tarafı Rörckci flliseyin a~a kızı Şükriye lıammın <lük
k~tnı, bir liH'a .. fı llasan efendi hanesi ve tliğer tarafları 
sokak olan, köşede bir kıt'a arsa. Kıymeti uıuııamıne
nesi 60 liradır. 

4 _ Nazife ve Saime lı:ımınlarm, Atik ..\lip :ışa mnhal-
lesinde Tavuk pazarı caddesinde 58 numaralı ve 87 
zira üzerinde cephesi · d(lmir parmakhk ve zemini mer
rueı· döşeli, duvarlaı·ı metin kür·gir ve asma iki odası 
mevcut bir ·3lfıanenin 6 hissede 2 hi esi, 

5 - Cenıil h:!yin, Kadıköyiinde Osnıan ağa mahalle
sinin Hasırcı başı sokağrnda 29-6 ve 5 harita rıurmıralı 
sağ tarafı muıııaileylı Cenıil beyin 6 harita nurnar·alı 

ıuiifrez uma halıçe lrnııesi, sol tar8fı Vasıf beviu 4 lıa
rita numaralı uılifrcz arsası, arkası Şahirıde lıa

0

rıırn balı
ce i, ecıJhe i llasır·cı ba~ı soka uı olan ''e balıee lıaliıu.le . ~ ~ -
kullauılınakta bulunan 731 ar w bir kıt'a nrsa. 

Yukarıdtl. horcluları \'e ıııcvkileri vazılnn nr i\ Y~ f :-
~ . 

mılar müzayede ıle sauhğ.ı çıkar·ıhnrşlır. Talip olanla:· 
ve fazla mrıh'ımat almak btiyenler hrr :-riin sr.at 16 ya 
kadar Adli\'(1 biııa!i'ı dalıiliude İ~taııbul Eııl\Hli E~ tam . 
idHJ·e~iHc 111ür acaal ets:nler. 



Y avruların11zı (YERLi MALLARl)jlesüsleviniV 
Şapka, isÖkarpin, fotin, yünlüler, ipekliler, örme jaketler, gömlekler, tuhafiye eıyası 
BAKIRK iY, BEYKOZ, FESHANE HEREKE fabrikalanmızın en aal"lam ve zarif mamulatı 

TClrKIYE SANA YI ve MAADIN BAlfKlSI faMk•laPID• rilF 

Yerli M·allar Pazarı 
Fiatlarımızı, kun1oşlarımızın cins ve biçimini piyasadakilerle 

oalatada Karak6yde 
B6rek9l fırını lttl-
aalfndek I bllyük 
mahalleblolnin 
üıtllnde klln 

Büyük 
Elbise 

Mat azalarının 
Kat'iyen rekabet kabul etmez fiatlarla satmakta oldutuna kanaat edıniz. 

Bazı mallanmmn fiatlan benechi aticlir: 
• 

lngHiz biçimi kumqtan asri biçimde Ş.k Ye hafif teminatlı cins 

Kostümler 16 1
/ 2 :!i'b::U Trençkotpardesiiler 18 

Empermeabilize her renkte " Mandeleberf " 

PardPsÜler 24 1/ liradan 
2 iitbaren 

lapiz biçimi kumqlarclaa ve kusunuz 

Pardesiiler 161/2 ~~:~-;ı 
Çt>CUklar için spor ve iyi cins kumaılardan 

Kostümler 6 :b::U Hanımlar dairesinde : 

En IOD moda kqa l.,WZ biçimi lramqtaa tık ve 10n moda 

Paiıtalonlar 6 1/ 2 
Mantolar 

Beyaz ve pyet ıık biçimde iyi cİDI Hanımlara mubauı teminatlı cinı her renk 

Pantalonlar 7 1
/ 2 ~=.. Trençkot pardesüler 16 :::: 

Çocuklara mahsus kostümter, pardesüler, treçkotlar, mutambalar, panta•onlar ve 
aairenin en müntahap ç~ıitleri dahi mevcuttur. 

Tediyatta büyük teshilat 
--~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~-

Satılık l apartıman 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

PERTEV 
TUALEf 
PODRASI 

Kad m tualetlerinin IAıum ıayri milfankı cildin tera•etinin 
hamilidir. Fantazi nevileriai en yOk1ek muhitin tercihan 

istimal eylemeai nefaetinilt en bGyOk delilidir. 

TÜNEL ŞiRKETiNDEN - Ozerı-i eıki Arap huruffab ile 
yazdmıı Ttlnele ait Tllnel fitleri, karton biletler, ve abonman 

•••••••••Tarife•••• • : ı Def alılc nnat 

: 2 • • 
: .t • • • 
: 4 • • 
: lhtlJ1a~ lıal~vın-) 
• c:ava ltadltr c tlJllld 
: 1 O tkla) 11.tn edil- ( 
• mele t&ere nuMJa J • : Abonelerinmin h• lo .,.. 
: '* defaa meccanen! 
: 4 uurı ıeçeu Ublana lala 
: için 5 er tllnlf wnmohaaar • ..................... 
Kiralık - Sab 

Tebdili hava içia -
yünde Kulelide 4 odalı muıpelr. 
ve terkoa suyunu havi ldltöt 
kiralıktır. Görmek için Kulelide 
Dilbeste Hanımı müracaadan. 

Kirahk~ Büyükada a 
yah hane f'4tznl iktnd .Jt 
No. 2 Galata. De,çe Odyen 

Sabm 
Yazı makineli -

Remington marbh TUıtçe. 

klavyeli • idarede 11 DUIDIRJ.& 

it iltiyorum - 3!4 
Askerlikten terhis oldum. 
Beni himaye edecek kimKID 
İki aydır, her tanfa baş 
yerde çahşmaga muvaffak 
Erkek muallim mektebi U 
kadar tahsil gördüm. Her 
otelde ticarethanede., kidbllk. 
bir mektep veya apartmanda 
hk. velhasıl, her şeyi her 
mıyı buınm. if istiyorum. 

Galatada Doğru yolda 
Düzce otelinde Hdlll 

Hateıni beyin istikraz eylediği mebaliğ muka bi
linde idaremiz uhdesinde vef aen mef ruğ bulunan 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde Kalyoncu 1<111-
lugu caddesinde 196, HlS numaralı biri 9 odalı diğe
ri 8 odalı diher aksamı birbirinin aynı, 3 sofa, 3 

n1tıtf ak, 3 hala, 1 çamaşırlık, 1 kuyu, 2 daracalı ve 
1 rer dükkanı müştemil ~ apartın1an satılıktır. 

kanıeluiaia 1 Huiran 1930 tarilıiadea itibaren muteber olmaya· ı-------~ 
caklan Ahaliye ilAn ohmar. Muhtelif 

Mezkur apartımanlar biribırine bitişik olup biri 
120 diğeri 127 zira üzerine inşa edilmiştir. Taksi
n1atları aynı olup üç basamakla çıkı1an denıir 
kanatlı kapıdan mermer döşeli taşlıklara geçiJir 
2 oda, t nuıtf ak, ı hah\ ve bodrumlara inilince ı 

Ellerinde ba kabil fitler, karton biletler, ve ya abonman kar
neleri bulunup ta balan 31 Mayg 1930 tarihine kadu iıtimal 
edemiyecek olanlann, yeni fitler ve abonman karneleri mukabilinde 
banlan tebdil etmek lbere mezldir tarihe kadar TGnel Gifelerine 
mlracaat etmeleri icap eder. Bu mlddetin mOranından 10nra 
mezkar fitler, biletler Ye abonman karneleri muteber olmayacak 
ve kabul eclilmlyecelderdir. 

çamaşırlık, ı kuyu, ikinci katlarında 1 sora, a oc1a. Vila"yet daimi encümeninden: 
· 1 hala, t mutfak; üçüncü katlarda gene 1 sofa, 3 
oda, 1 hala, t mutfak; dördüncü katlarda da t sofa, Bet•ktatta Kalmçalı maball.mde tramfty caddesinde tiittin de-

k 
pom ittihazına ve mreti lbarle iatimale elveritli Barbaroa mektebi 

t oda ile cephe ve ar a taraflarda çinko döşeli namile maruf bina Oç ıene mtıddetle icare verilmek Ozere 28-5-930 
etrafı duvarlı da racalar vardır. Binaların cephe· çarpmba gUal 1Ut on bire kadu mtbayedeye konulmUfblr. Ta-

~rin~ ke~nk~z 2 de dükkAn vardı~ Arkalannda 1~~~ı~~~-e~n~d-m.e.M~m-~~~~~~"-·~~--~~~~~~~~ 
t5 er arşın aralık mevcuttur. Kıymeti muhamme- zartesi günü icra edilecektir. Fazlasına talip olan
nesi 10484 liradır. Ayda 85 lira icar getirmektedir. )ar ve maltimat almak istiyenler o gün saat 16 'a 

Birinci ihalesi 5500 lira bedeJle talibine 4 - 5 - 930 kadar Adliye binası dahilinde İstanbul f:mvalı ey
rihinde icra edildi. Kat'i ihalesi de 19-S-930 pa- tam idaresine müracaat etsinler • .. 


