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H. Rifat B. davasında şahitler 
Sabık müsteşar, gazeteciler davasının nakli 
sebebinin ihtiıa ve icat edildığini söylüyor 

Müderris Cevat, eski Adliye müsteşarı Kenan Omer, müderris Ap
turrahman Münip, avukat Mustafa Hayri, eski Adliye nazın 

f smail Sztkz B. Zer dinlenildiler 

'et . 
'"rls Abtürrahman Münip C:. 

~~\'ukat Haydar Rifat B. aleyh_ine 
~ t Vekili Mahmut Esat B. tarafından 

ttt: r/' Ve Ankara. ceza mahkemesinde rff
fıı Unan davada istinabe suretile ifadeleri· 
'-ta •lınnıasına karar verilen şahitlerden 
ti ııbuldakiler, dün sabah lstanbul birin-

C~za ınahkemesincc dinlenilmişlerdir. 
tılr • lahkeme ~alonu temamile dolmuş
~ Sarniler arasında birçok hukukcu 

A \"Ukat lclAI ,.e Nigtr H. lar, 
d a. Cevdet Ferit B.. • avukat Ab

'ttı İıllrUıman Adil B., Sıddik Sami il., eski 
~b'usıardan Nesim ~1azilya Ef., müd
ldJ Utııunıilik muavinlerinden CelAl B., 
ke iye llıiifettişl::rinden Raşit B., muha-
~ din\i~·enler arasında idi. 

"e Et .tanı Onda reis \'Asıf, aza Ktzım 
B. Yetrı) ın B. fer, müddei umumi Ragıb 

r er' 
~ık ve ınc çıktılar. Katip Abdullah Sıd-
'1 Recai a ler .zabıt tutuyorlardı. 

sırada t r I{' •anıilcrin açtığı yoldan Hay-
t ıfat B., sür'atle geçerek dava edi

tııahsus yere gcldL .~rkasından a
~ elbisesini givinmiş olarak Adliye 
ı~n 'eki\ler:n°dcn Sadettin Ferit B. 
du. YUrüdü. da\•ncıya mahsus yer

s:..ıdu . Reis Vıtsıf il l laydar Rifat 
' Cttin Ferit B. ler mahheme karşı-

gelince, şövle SÖ\ Jedi: 
~iti Cclen isti.nabe ~arakasında yalnız 
\~r n isimleri, ifadcl rinin alınacağı 
~ ıştır. Kanunun sarahati mahlmdur. 
d ~· için sizlere crlpnaıııc gönderme
~ t ~rıacnale~ h, salonrla ancak sami sı-

Lt ulunabilirsiniz: 
•ıa,d 
....._ ar R tat B .. ko1unu uıattı: 

Sabık müstetar Kenan Es. 

Sabık adliye nazırı Sıtlu B. 

Mllderrls Cevat e. 
- ncşriya<tan muğber olmuştur. 

i~birtJr balui 
Müderris Cevat B., burada bir lahza 

tevakkuftan sonra, elini kımıldatarak ilA· 
ve etti : 

- Herkesin hissiyatı ruhiyeslne ken· 
disinden başkası \'4kıf olıımıyacagından 
iğbirar gibi maneviyatın şahidi olamam. 
Fakat, Asarı zahiriye kasrı batınive delA· 
let ederse, dPnilebilir k~ şu h~reketten 
bir tfbiran derunt vaki o1muftur. Gaze
tecilerin tarzı takibi, nakli dava, bu iğ· 
bir ara de!Alet edebilir. Çünkü lstanbul 
mehakiminde daha mühiın davalar ce· 
revan etmiş, fakAt bu da\lafu nakledll
memiştir. 

Reis VAsıf B. , bu esnada mübaşir 
Musta Ef. ye ~alonda başka sahit varsa. 
koridorda beklemelerinin bildirilmesini 
söyledi. Şahitlerden hepsinin dışarıda 
durduğu anlatıldı. Tatbikatı hukukive 
müderrisi, vaziyeti tetkike devam etti :. 

- ikinci cezadaki davaların bu ne
tice ve • bepten dolayı, müddeilerinin 
vali, kumandan, polis müdürü, müddei 
umumi olmaları itibarile bitarafane ita,·i 
hükmetmemeJeri melhuz bulunduğundan 
bahisle nakli dava, nakli da\·anın o şe
kilde talep ve kabulü, yalnız beni değil, 
bütün müntesibini hukuku hayrete sev
kedecck kadar gariptir. Çünkü bu mev
kiler, bu mevkileri işgal edenler valnız 
Istanbulda deği~ Başka şehirlerde Ölduğu 
gibi Bursada da \'ar. Esbabı makbule ve 
makule bunlar değildir fikrimce_ 

[ Alt tarafı 4 üncü aayıfamu:da ] 
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Yarın 12 sayıfa 
Azgın bir kaçakçı 

Bir inhisar memurunu yarala·dı ve 
kaç?Tiağa muvaffak oldu 

Taksimde Me-
şe sokağında o~ 

turan rakı ve is· 
pirto kaçakçısı 
Tevfik dün gece· 
evinde depo et· 
miş olduğu ra· 
kılan 256 numa
ralı şık ve husu· 
ıt bir otomobille 
kaçıracağı sıra -
da inhisar me-

murları ve polisler 
otomobili ablu
ka etmitler ve 
( dur r ) emrini 
vermişlerdir. 

Tevfik cürmü 
methut halinde 
yakalandığını his-
s< de · etmez bu t!mrİ dinlememiı ve tabancasını çekerek 6 el bir
den ateş etmiştir. Bu aralık çıkan kurıunlardan biri inhisar me
murlarından Niyazi efendiye isabetle ağır surette yaralamıştır. Bu 
kanlı cinayetini gören kaçakçı otomobiline ıon sürati vermeğe 
muvaffak olarak kaçmıştır. 

Boyuna fikir değiştiriyorlar ! 
Yunanlılar eskiden mahsup muamelesini kabul 

ettikleri halde şimdi vaz geçmişler 

Atina, 7 ( N. ) Alman 
mevsuk haberlere göre Türkiye 
hükumeti mübadil emlak mese· 
lesi hakkında itilaf projesinin 
5 inci maddesini kabul etmiştir. 
Maamafih bu kabul bu madde
nin ahkamına sureti mutlakada 
iltihak ve tebaiyeti mutazammın 
değildir . Çünkü Türkiye bu 
maddenin bitaraf ve TOrk mu
rahhaslarının iştırakile derecei 
vüı' at ve şilmulUnün tayin ve 
tesbitini talep ediyor, ve esbabı 
mucibe olarak şimdiye kadar 
birbirine tevafuk etmiyen iki 
taraf noktai nazarının tezada 
diişmemesi için bu maddenin 
aarib surette tesbiti icap ettiği
ni ileri sürllyor. Salibiyettar 

mabafilin fikrine göre TOrkiye
nin 5 inci maddenin yeniden 
tesbitini kabul etmesi gene mü
badil emlikin mahsubunu orta
ya atmaktadır. Yunan hariciye 
nezareti bu Türk teklifini pya• 
nı kabul görmüyor. Bu ret, ahi
ren Yunan hükumetinin noktai 
nazarında hasıl olan tebeddlll
den ileri geliyor. Zira Yunanis
tan evvelce mahsup muamelesi
ni esas itibarile kabul ettiği 
halde timdi fikrini tamamen 
değiıtirmiş ve emlik meselesi
nin bu tekilde hallini redde ka
rar vemıİftir. 

Bitaraf mllbadele azasından 
M. Henderson yann Sellnik 
tarikile lıtanbula hareket ediyor. 

"•r. tfcndim, bu hususta maruzatım 
..... 1\ 
~ . anun sarihtir. Binaenaleyh ... 

Avukat Muıtafe Hayri B . 
Heyet, yerine oturdu. Reis VAsıf il: 
- Söyleyiniz, dedi. irtişa davası 

Son bayram hazırlıkları Komünizm 
~. ıa.' 1 '• S07.ünü tekrarladı. Havdar Rifat 
tıı~d:i sıfatı~ hazır bulunm~k üzere 

·~adettin Ferit B., çekildi. 
~ ilderı is Cevat B. 

lı lık' eı olunan ilk şahit. Dıırülfilnun 
~ tiirr f:ıku1te~i müderrislerinden Cevat 
"'a, 81:11hnıan B. di. A~ır adımlarla geldi. 
' dett~' cta, dava edileni de tanıdığını 
)tltıi 1

' herkes avağa kalktı kendisine 
il ettirildi. • ' 
nır Şe\• k 

ıı. il kork • sa lamadan, katmadan, kim-
Ilı ltıu \'e ın~~an doğruyu söyliyeceğinize 

''ili.? 'ıcdanıınz üzerine yemin eder 

l' enı· 
~ ın ederim. 

'rtl\kı sayımızda 

llEşAy NURİ 
l\Ü\ 

~efia b· h"k" ''~ ır ı ayeıi 

amuslu sahtekar 
" 

dola},sile lrıtanhul gazetelerinin neşriya
undan müteessir olan Adliye vekili 
Mahmut Esat beyin sırf şahst iğbirann
dan dolayi efkAa umumiyeyi tehyiç 

maddesinden gazeteler aleyhine ikamei 
dava ettirdiği, "Yavuz, havuzdan çıkı
yor, hırsızlık çoğalıyor ,, gibi neşriyat 
dolayısile de ikame edilen dava}, hllAfı 
kanun olarak Bursaya naklettirdiği hak
kında ne biliyorsunuz ? 

- İrtişa da\·asında bendeniz hiç 
kimsenin vekili değilim. Binaenaleyh, 0 
dava ile hiç bir a!Akam yoktur. lrtişa 
meselesinin tarzı cereyanı hakkında her
kes ~İbi gazetelerden ve alAkadar olan . 
lann elslnesinden istihsal ettiğim malQ. 
mattan başka malOmatım yoktur. 

lnişa mes!lcslnin gazetelere fntikili 
pek tabit bir meseledir. Böyle mühim 
bir davanın herhangi bir istintak daire
sinde cereyanına muttali olan gazeteci
lerin bunu }tendi gazetelerine dercetme
lerl, serbestii neşriyat mukteziyatındandır. 

lhtimaf \1 bazı teferruatın harice sız. 
mamasını arzu eden Adliye Vekili, bu 

Buglln arife. Bayrama bir gtln kaldı. Bunu ça11ı Ye pazarların 
manzaruına bakarak da anlamak kabil. Dnn Mahmutpaşa, Sultan 
bamamı ve saire gibi yerler kalabalıktan geçilemez bir halde idi. 
Resmimiz bCiyle bir intibaı tesbit ediyor. 

İspanya darülfünunla
rında yer yer isyan ! 

Barselon, 7 (A.A) - Dün 
Darülfünun önünde bir çok ha
disele-r olmuş talebe polis me
murlarını taşa tutmuştur. Va
lansta da talebe keza Darülfü
nunda karıtıklıklar çıkarmışlar, 
ve kızal bayrak çekmişlerdir. 
Hnkumet memurlan bu Darlll
fünunların kapatılmasına karar 
vermiştir. 

Yeni anketimiz 

Ne okuyacağız 

Yarınki sayımızda: 

ı Ali ticaret me Jı tebi m'ildilrlJ 
H'l1snü Bevin fıkirleri 
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Macar takımı meselesi etrafında : 

Niçin susuyorsunuz ef endıler 1 
Halbuki biz kendilerile bu mevzu 

üzerinde bir az daha konuımak 
istiyorduk !ı.. 

Fener bahçe ve Beşiktaş kulüp
leri tarafından celbedilen Macar 
amatör muhteliti hakkında iki 
ıpor muharririne yaptırılan neı
riyata evvelki gün icap eden 
cevabı vermiştik. İki kulübümüzü 
zarara sokmak, bu suretle o 
~ ulüplerin başında bulunanları 
müıkül vaziyette bırakmak için 
başka maksatlarla; bir mektubun 
ötesini berisini silerek, işlerine 
gelmiyen tarafı yanlaş tercüme 
ederek aldıkları tenbihat daire
sınde envaı türlü marifetler 
yapan bu efendiler, derin bir 
süküte gömüldüler. 

Cevabımıza karşı dün yeniden 
bir şeyler yazmaları, icap eder
ken hiç ses, seda çıkmadı. Yal
nız (Milliyet) de bu bahsü7.erin
de intişar eden yazıda «derme 
çatma,, dedikleri takım için "ta
kımı. teşkil eden oyuncuların 
t kseri~i mutaaddit def' alar Ma
c ristanı ve Peşteyi temsil eden 
t:. u mlarda oynamışlardır.,, De
ı ek suretile, istenmiye istenmiye 
f ci bir rücu ve gülünç bir itiraf 
) apı ldı . 

Halbuki biz kendilerile bu 
mevzu üzerinde biraz daha ko
rıuşmak istiyorduk. 

Arkadaşlarımızın bu bak ve 
hakikat kahramanı rolünden pek 
çabuk vazgeçmeleri meslek hay
siyeti namına hayli fedakarlık
tır doğrusu!.. 
Akşam muharriri henüz yeni 

yazı yazmaya başladığı için bu 
huıusta pek titiz olmıya bilir. 
Fakat geçen gün "mes'uliyeti 
albndaki sütunlarda hak ve ha
kikat hilafı bir tek kelimenin 
intitar edemiyeceğini" söylemek 
mecburiyetini hisseden Sad11n 
Galip Bey, biraz daha g?.yretli 
davranıp yeni birıey ıapabilir, 
meseli bir mektup Jcat edebi
lirdi !. 

Fakat geçen günkU neşriya
tımızla bu r:.eselenin iç yüzünU 

olduğu gibi ortaya dakmemiz 
ve bir yüzil örten kara ma1keyi 
biraz aralamamız, karşı tarafı 
pek çabuk şaşırttı. Hadisenin 
spor mahafilimizde uyandırdığı 

nefret ise pek büyüktür. Her
kes, ıahsi bir kinin, ıpor varlı
ğımıza bir ihanet şekline dö
külmesini pek haklı olarak ayıp
lıyor. 

lf 
"Akşam,, ın ve " Milliyet ,, in 

spor muharrirleri için bu vazi
yette yapılacak en iyi şey sus
maktır. Zaten onlar da bunu 
yapıyorlar!. 

T. M. 
Yukarıki yazıyı yazıp dizdir

dikten sonra, dün akıam keç 
vakit Galatasaray kulnbn reisi 
Abidin Da ver, F enerbahçe mü
messili Zeki Riza, Betiktaş mü
messili A Şerafettin Beylerin 
imzasile şu tebliği aldık: 

"9 mayıs cuma sabahı şeb
rımıze Gelecek olan Peşte, 

B. E. A C. amatör muhtel'tinin 
bayramın birinci, ikinci ve dör
düncü günleri Taksim stadyu
munda yapacağı maçlar ha~ kın
da görüşmek üzere dün içtima 
ederek müzakerede bulunan 
Galatasaray kulübü reisi Abidin 
Daver, Fenerbahçe mümessili 
Zeki Rıza ve Beşiktaş mümessill 
Şerafettin Beyler, vaziyeti etra
file müzakereden sonra gayrı 

mes'ul imzalar tarafından bu te
ıebbüs etrafında yapılan neşri
yatın her üç klubümüzün mütterek 
menfaatleri noktai nazanndan 
nazarı itibara alınmamuı·ve tim
diye kadar olduğu gibi her üç 
klüp menfaatinin istilzam ettir
diği tesanüt ve ahenk dairesinde 
hareket olunması neticesine var
mıılar ve gelecek takımın yapa
cağı üç maçı kendi aralarında 

ıu şekilde tesbit etmişlerdir: 
1 - Bayramın birinci 9 Mayıs 

VAKl"ı· ın telrikasıı 170 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Birkaç yllz, birkaç bin nü- ıuyorsunuz. Şampanya ile daha 

fusun hakkını bir sofrada yiyen- parladınız.. Fakat açlardan kendi 
lerin vicdanları uykuda oldukça kendinize aldığınız vekileti iyi 
açlık mea'elesinin iktısadi hallini idare edemiyorsunuz. S6zleriniz 
hangi filozofa hangi mütehassısa pek biri birini tutmuyor. 
havale edebiliriz?. Kibar konak- Gene Şahap ani bir istifham 
Jarında, yüksek otellerde sofra- jestiJe durarak: 
ları süsliyen çiçeklerin maaarifile - Neden? Dedi .• 
kim bilir ne kadar aç ölümden - Deminden söylediğinizi 
kurtarılır? Açlık enfüsidir. Onun şimdi unutmamıt iıeniz tenaku
ıstırabını yalnız çeken bilir. zu ispat edebilirim. 
Tokları açlara acındırmak için Şahap sağa sola biraz ıalla-
aç bırakmalıdır ki yürekleri narak: 
eriy~rek, ölümün kokusunu hisse- - Buyurunuz bekliyorum •• 
derek merhamete gelsinler... - Biraz evvel Mösyö (Novi-

Bu komünist mev'izesini de- cowin) eıerinden iıtitbatla yer 
mindenberi sükutla dinliyen yüzündeki inaanlann ancak 
Afif bey sinirlerinin peyda ettiği 10 da biri doyabildiğini aöyle
gerginliğe artık tahammül götü- miştiniz .• 
rem yerek: - Evet .• sözümü inkaretmiyo-

L v•aıT •n TıLc.•A,'"H!'~~r:.:tJ 
İngilizler aleyhine 

~---

Hindistanda büyük nü-
mayişler yaj>ılıyor 

Kalknta, 6 ( A . A ) - Her 
türlü umumi içtimalar menedil
miştir. Yeniden 49 kişi tevkif 
olunmuştur , Askeri kıtaat silih 
başına çağrılmıştır . istasyonlar
daki hamalların hepsi grev ilin 
dmişlerdir. Bu istasyonlar asker
ler tarafından muhafaza altına 
alınmıştır. 

F errychrt ile Seramporeda 
iğtiıaşçılar polis komiserlerini 
yaralamıılardır. Kalkntadan 20 
kilo.metre kadar uzak bir yerde 
ahali bir trenin vagonlarını lo
komotiften ayırmışlaraır. Vak'a 
mahalline asker ve polis gön
derilmiştir . 

Bombayda gayet büyük bir 
nümayif yapılmıştır . Bir buçuk 
kilometrelik bir sahayi işgal ede
cek derecede kalabalık olan bu 
nümayiıçiler ellerinde İngilizler 
aleyhindC: ibareler yazılı livhalar 
olduğu halde şehrin başlıca 
sokaklarını dolaşmışlardır. Hiç 
bir hadise çıkmamıştır. 

Delhi, 6 (A.A) - Geçen gün 
vuku bulan arbedeler esnasında 
yaralanan 50 kişi hastaneye 
kaldırılmıştır. Bunlardan bir 
çoğunun yaraları ağırdır. 

Bombay, 7 (A.A) - Pazartesi 

Cu ına günü Macarlar-Galatasaray. 
2 - · Bayramın ikinci 10 Mayıs 

Cumartesi günü Macarlar-
Beşiktaş. 

3 - Bayramın dördüncü 11 
Mayıs Pazartesi günü Macarlar
F enerhahçe • 
Abidin Daver, Zeki Rıza, A. 
Şerafettin. » 

Bu bir tepliğdir. Fakat ihtiva 
ettiği fikirler itibarile spor ne
cabetini ve spor faaliyetleri
mizin senelerden beri idarecili
ğini yapan belli başlı şahsiyet
lerin kanaatlerini hulasa etmesi 
itibarile çok kıymetlidir. 

Bu busuata efkirı umumiyeyi 
tenvir için ayni bahse tekrar 
avdet edeceğiz. 

T. M. 

- Doyan bu onda biri de 
aç bırakmakla mı içtimai iktı
sadı düzeltmiş olacağız? Ya he
pimiz yiyelim, ya biç birimiz ye
miyelim demek mi istiyorsunuz? 

- Hemen onun gibi .. 
- Bu vahi iddia hiç bir za-

man da bir tatbik zemini bula-
maz .•• 

- Niçin? 
- Hangi millet ve her ne-

rede olursa olsun :nsanlar yol
lannı ıaşırmıt koyun 1Urüleri1Je 
benzerler.. Onlara bir çok kö-
semenler lazımdır.. Siyasi, ilmi, 
fenni, içtimai, mef galelerle n-
saniyete vflcudunu hasretmiş 
kafalar aç karnına çalışamazlar .. 
DOnyanın hesapsız mesafelerini 
aıfıra indiren Markoniye akşam 
sabah birkaç kap yemek yemeği 
insaniyet nasıl kıskanabilir? .. 
Atı kctfiyatile her gün binlerce 
can kurtaran Pastöre hayatta 
yeyip içtiğini helil etmiyecek 
bir vicdan sahibi tasavvur olu
nabilir mi? İnsan sürüleri ya
pyabilmek için fikren yüksel
mit güzide bir zümrenin idare 
sine muhtaçtır. 

Gene Şahap kasıklarını tuta-

gününden beri iplikhaneler ma
hallesini muhafa etmekte bulunan 
İngiliz askerleri çekilmiştir. Bu da 
vaziyetin salAh kesbetmit oldu
guna alamet suretinde tefsir 
edilmektedir. İplikhanelerin umu
miyetle bOtUn amelesi çalışmak
tadır. 

Bombay, 7 (A.A) - On dört 
büyilk yerli ticaret teşkilatı tara
fından aktedilen bir içtimada 
Gandinin tevkifi protesto edilmiş
tir. Bu içtimada Hint tacirleri 
odası teşrii meclis ile Bombay 
vilayeti meclisindeki mümessille
rini geri çağırmağa tetvik ve 
tahrik edilmiştir. 

Delhi, 7 (A.A) - Bugün sükün 
hüküm sürmektedir. Fakat dün 
kargaşalıklar ziihur etmiş olan 
mahallerde karakollar gezmek-
tedir. 

Londra, 7 (A.A.) - Gandinin 
tevkifini müteakip yetmiş bin 
amele işlerini terketmiştir. 

Moskova, 7 (A.A ) - Hin
distanda Gandinin tevkifini mü
teakip yüzden fazla gazete ka
patılmıştır. 

Hukuk talebeleri n1üşkül 
vazivette 

Adliyede memur ve Hukuk 
fakültesinde talebe olanlar şim
diye kadar öğleden evvel fakül
teye, .öğleden, sonra da vazife
lerine devam ederlerdi Adliye 
müsteşarı Ferit B. talebenin an
cak 3 gün fakülteye gidebilece
ğini, diğer günler sabahtan ak
şama kadar vazifeleri batında 

bulunmaları lazım geldiğini bil. 
dirmiştir. 

Bilhassa imtihanlan yaklaşan 

talebe bu emir üzerine müşkül 

vaziyette kalmışlardır. Talebe 
Adliye vekiline mül'acaat etmiş
lerse de vekaletten gelen ce
vapta Ferit Beyin emri tasvip 
edilmiştir. 

- ---
Hakkı Şinasi Pş. 

Fırka müfettişi Hakkı Şinasi 
Pı. bayram ertesi Ankaraya 
gidecektir. 

sonra: 
- Bu sözleriniz bana gıdık

lama gibi tuhaf geliyor.. Bey 
efendi kendimi tutamıyorum .. 
.Bu beşeri kütleler içinde bana 
kaç Paıtör, kaç Markoni çıka
rabilirsiniz? Böylelerini insaniyet 
kuş südile beslese sezadır. 

Fakat ötekiler hep böyle töh
retlere bürünmek istiyen şarla
tanlardır. Dünyadaki en zengin 
adamların insaniyete en faydalı 
şahsiyetler olduklarını bana is
pat edebilir misiniz? insanlar sü
rü değildir. Bu naliyık vasıf 
onlara aristokratik kafalann fır
lattıkları bir hakarettir. Sürüleri 
türlü bahanelerle soymayıp da 
hallerine bırakırsanız onlar ken
dilerini idare etmeği öğrenirler ... 

- Bugün bfitiln dünya neti
cesi bilinmiyen bir kabus geçi
rir. Herhangi bir sürüyü kendi 
haline bırakırsanız ondan daha 
kuvvetli bir sürü gelip bu anarşi 
kalabalığını ezerek kendine 
kalbeder •• 

- Dünya intizamsızlığa doğru 
gidiyo.r Beyefendi .. 

- Öyle, fakat galebe nisbeten 
en muntazam kala bilecekle-
ri11dir. 

Yeni layihalar 
İktısat programınıl1 

tatbikine doğrll t 
Ankara, 7 (Telefon) - ~ 

programının tatbiki içill ,,. 
kilet tarafından bazı liyitıal" 
hazırlandı. Bunlar pro~ 
tatbikinden ıonra Meclise te' 
rilecek, bu devrede mnıak"' 
olunacaktır. 

Bayram tatili 
Ankara- İstanbul post' 
sında yolcu kalabahJ' 

Ankara, 7 (Telefon)-Ba"1 
milnasebetile bugiin aabab 
akşam lstanbul trenleri k~ 
lık bir yolcu kütlesile hart".. 
etti. Y olculann bir kuma =~ 
kaldılar. Yalmz alqam 
700 den fazla iıtanbul y~ 
binmiştir • 

Asım B. 
Ankara, 7 (Telefon) - ~ 

kirat inhisan modnrn Ası,_ 

İstanbula hareket etti. 

At koşuları 
/ 

· Ankara , 7 ( Telefon J 
Ankara ilkbahar at koiJI' 

cumaya başlıyor. 

G. S. Birliği~i n J 
musame~ 

Güzel San'atlar birliği ~ 
fından dün gece birlik naif"' ... 
zinde azaya ve davetlilere _, 
sus bir müsamere tertip ~ 
miştir. Milsamere gece y~ 
dan sonraya kadar çok ej"ı 
celi ve neşeli surette devalll 
miştir. 

Fransız sefiri 
Fransız sefiri Kont de ~ 

bron dün Ankaradan tehrl"" 
gelmiştir. 

Buradan Parise gitmesi ~ 
temeldir. 

--- --
Fırkada bayran1 

Bayramın birinci günü -~ 
den sonra fırkada bayranı1"' 
merasimi yapılacaktır. 

idaresinin nasıl olacağını 
var mı? Hep bu müşkülü, b"J 

muhali keşf için uğraşılmıyor f. 
Hep bu harpler, dalaşmala~ 
!aşmalar, ahlaksızlıklar, ~ ~ 
yetsizlikler , merhamet•· f ~ 
ıerbest yürüyecek bir doi"'I 
bulunamadığı için devaıll ~ ~ 
durmıyor mu? Bu aranıl.0 11 
laskar istikbal idaresinin ~ 
kadar açların beklemeğe 
leri yoktur.. f 

Mestinaz ekşi bir surat1' 
babı süzerek: 

- Beklemeyip de ne ya 
lar? 

- Paralan olmayanlar 
lıları soymak için her 

17 baş vuracaklar.. Me.eli ~ 
ben birkaç yilz lıranııı " 
madan sizi bırakmıyacai':;ıl 

-Bu haydutluğu AvnO J 
tan mı öğrendin? d. t'J ~ 

- Hayır.. Ben ıinı 1 I' 
tanımıyorum kendi beti ul 
çalışıyorum. lı'~ .. 

O esnada birdenbire 
nin kapısı açılarak AVfl 
gözüktü. Afifle Mestin•~ 
de bir reverans yaparak· 



l-1er Türk vatandaşı senede 15 
lira 7 8 kuruş vergi yeriyor. 

Büyük harpt~r: evvelki vaziyete na
zaran veı gilerin yükselişi nisbeti 

nedir biliyor musunuz? 
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, 

lgl3 ve 19!JO senelerindeld vaziyeti gosterır temsili re5im 

~ 1930 senesi varidat bütçesinde gösterilen miktar ~22.732.000 
~dır. Bu miktar geçen sene bütçesinden 2.446.000 lıra fazladır. 

.o senesi varidat bütçesinin ° 042 sini bilvasıta vergiler, 0
, 22 sini 

d arlar, % 21 ini Bilavasıta• vergiler, % 7 sini Damga, harç, kay
t~t, 0 

04 Unü hasllat ve menafi, 0 ,.4 ünU Müteferrik varidat teşkil 
ektedir. 

~ bY aridat bütçesini teşkil eden 222. 732.000 lira umum nüfusa 
~ 8 

et edilirse adam başına düşen miktar, 15 lira 78 kuruş eder. 
til ~ l'ürk vatandAşı vasati olarak devlete 15,78 lira vermek surc-

e 'f~uhtelif vergi vermektedir.';J 
\>~t ürk vatandaşlc:rı 1913 senesinde adam başına 1,25 Türk altım 
~il ttıek suretile devletin hazinesine yardım ediyordu. Altınla kağıt 
dilt~ arasındaki fark hesap edilirse 1913 senesinde Türk vatan· 
,1/ arının daha az vergi verdikleri meydana çıkar. Şimdi verdiği· 
aı~'I. miktar altına tahvil edilirse 15, 78 lira 1,60 lira eder. Yani 
~ .. tı ~asına nazaran harpten evvelki vergilerden 35 kurut fazla ..... , -

\'erıyoruz. 

Ünka-.p-a---;.,_o:;-p~·
4

~ ........ İi~~-m-e-r-keZin-

de bir gece nasıl geçer ? 
~vv Ik· - - -~ p e ı · ı gece Un kapanında rinden fırlamıf, kaçmıştır. Biraz 

'ıllda b'o ıslerle iki s a bıkalı ara- evvel sokal<ta sabıkalılarla bo-

~ 'rut .. ır hadise olmıı~hl r. ğuşan polisler bu sefer asker 
-"lltun arnclcsinden Bekir ve kaçağının p~şine takılmışlardır. 
~te~· Efe; diler gece saat ikide Un kapanı köprUsü Oıerinde 
"t"ıl.k ca desindcn g eçerlerken yetişmişler ve arkasından dlSrt 
~~l~ ta bnlerine iki siyah el siiah atarak korkutmuılar, 
~4d· ı ve kasketli adam çıkmış, neticede yakalamıtludır. Bu 
)a ~~t~linde evlerine giden bu iki hadise o gece polisleri bir 
~ltq n amelenin yakalarına hayli yormuştur • 

~~tjtıf ta.k: ~abuk paralarınızı 
1ta'I. k Demışlerdir. iki amele 
~ de .. af a tutmak istemişler
• ~ht 0~lerinE: geçen sabıkalı 
:~~i ble lsmail hemen cllerin-
~~a~ ıçaklarları göğüslerine 
nl.ı •IŞlatdır. 

~~ tıun .. 
~ 1 Çıkt ... uıerine iki amele avaz-

ııı ,~la 'it kadar bağırmağa baş-
~ tdtr F • 
, ~t~e . · eryatlc~ra Unkapanı 
\~ ıı 
~tıı Ö l'llcrnurlarından devriye 

,
1 

ll> ı..ış ı t'tıcr ve Rıza efendiler 
~ikıe ~r •. r.abıkalılar polislerin 
"' tını ·· d "ıışı,, gor ükleri halde kaç-

~ «t h .. 
de ,..' atta Oıner Efendı-

tıı • Uıeri 
~a~cı. b ne atılarak dayak 
iltanı kşlitmışlardır. 

illi ı la alt k' . b' b' . 
Ş, llolisl -~ .. ışı ır ırıne 

1 
a başı er duduklerle istim-

l~Olia darnışlar ve biraz sonra 
~!itti kaha gelmiştir. 

ısırn ı· l . e po ıs erın gelmesi 
~İşi, t sabıkalılar kaçmak 

't.~ ~iS ,:: dl e Yakalanarak mer
r ı qru rn·· 1 
'ıc•t uş erdir . 

'e..... hadi b ıı.... '4.ltş •e u kadarla 
'"~"' ' rnerkeıd b k 

1 "' edu· e ıa ı alılar 
ilttı ırlerken bir k" d ,.. ı~ &'· • oşe e 

li · y <:>Otij 
lgl'llitıde n~~ ~sker kaçağı 

bırısı ansızın ye· 

Emanette: 

Ceın iyeti belediyede 
Cemiyeti belediye dün top· 

lanmış, feshi istenen asri ilinat 
~ulübeleri tesisi mukavelesinin 

kavanin encümenince tetkikine, 
seneden seneye devredilmekte 
olan 909140 lira bakayanın ter· 

kini kaydine karar vermittir. 
·-----

İktısa t programı ve 
ticaretimiz 

Öğrendiğimize göre İktıaat 
programında ticari itlere veri-

len ehemmiyet arasında istandar

dizasyon da kabul edilmiştir.Bu 
itle uğraşacak olan Ticaret 
mektebi laboratuvan genitletile· 
cektir. Aynca bütün liman faa
liyetinin de bir elden idaresi 
için yeni teıkilit yapılacaktır. 

DayinJer vekiJleri 
İngiliz dayinler vekili M. V ayt 

ve Fran9ız dayinler vekili M. 
Deklozye dün Ankaradan tehri
mize gelmitlerdir. Bagün Parise 
ıideceklerdir. 

1 liraya 
Tayyare bileti 

Mı1d6rivet bavi 'crin J'llfJfık
ları ı~ nzilat için n e d1 1 ıor ? 

Son günlerde Tayyare piyanko 

biletleri gene asli kıymetinden 
aşağı satılmağa başlanmış ve 
hatta Mahmutpaşada işport alar 

içinde 150 kuruşluk biletleri 
« Bayram geldi de böyle oldu 
bir liraya bir tane! » diye ba

ğıra bağıra satan bir takım 
esnaf peyda olmuştur . 

Resmi fiatı bir buçuk lira 
olan ve müdüriyetten bile 150 
kuruşa alınan bir biletin kıyme 
tinden aşağı satılması bir kısım 
halk arasıncfa haklı düşünceler 
uyandırmıştır. 

Şehrin en kalabalık semtle
rinden dördüncü vakıf hanı önü, 

Karaköy gibi işlek caddelerde, 
hatta kahvelerde seyyar bayile-

rin herkesi taciz edercesine pa
ıarlık!a bilet satmalarma mü
düriyetin niçin mani olmadığım 
anlamak istiyen bir muharriri-

miz dün piyanko müdürii Fikri 
Beyle görüşerek ıu izahatı al· 
mıştır: 

-Bilet bayileri müessesemizden 
biletler !Iİ keşide keşide alırlar. 
Bunlar hariçte biletleri kaça 
satarlarsa satsınlar piyanko ida
resi bilet bedelini tamamen alır 
ve hiçbir zararı olmaz. 

Ancak bayiler keşide arasında 
biletlerini almayıp takip etmiyen 
mfişterilerinin serbest kalan bu 
biletlerini daha ucuz veriyorlar. 

Bir müşteri bilhassa 6 ıncı 
ke9idede bir bilet almak isterse 
o zaman iki lira kıyn:etinde olan 
bir bilet için 4-S lira talep edi-

yorlar. Bu suretle enelce ucuz 
verdikleri biletlerin zararım çı-

7,ardıktan sonra kir da temin 
1 edebiliyorla•. 

Halbuki .... o,teri aldığı bileti 
son keşideye kadar takip etse 

bayi ayni numarayı kendisine 
vermekle mOkellef olduğundan 
ne eVYeli ucuz ve ne de niha
yette pahalı satmak teşebbii
sünde bulunamaz. 

Esasen Temmuzda başlıyacak 
olan dokuzuncu tertipte bir 
kefidelik biletler büıbütün kal
kacaktır. 

--:~-----

M· Rist 
Aldığımız haberlere nazaran 

hfikumet maliye miltehassısı o
larak eski Bank de Frans di
rektorlarından M. Risti celbet
miye karar vermiştir. 

VAKiT a 
Abone olun.uza 
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1ınız en geçen meş ... 
b·r kadı .. tayyareci 

Londra ·Vır ana - ıstanbu) - Ha ep - Bağdat yo~u 
ile Avustra lyaya gid~yor 

Dün bir İtaLJ1an ıavvaresile geldi ve gitti 

• 

lngj}terenin mc-şhur kadın t r.y-
yarccile rindcn. Mis Conson 

Kadtn tnyl'nrrdnin ıakip rft'fi yol 

iki gün evvel Londradan kalk
mış akşam saat 6 da Viyanaya 
muvasalat etmlf, ertesi gün 
sabah gene saat 6 da Viyana· 
dan hareketle evelki gün akşam 
saat 6 da şehrimize inmiştir. 

Mis Conson dün sabah Hale
be gitmek üzere saat 5 te ıehri
mizden hareket etmek iıtemiş
sede tayyarenin motöründe 
ehemmiyetlice bir arıza zuhur 
etmiş, motör beynellmilel tay-

yare, şirketinin miitaha~sısları 
tarafından tamir olunmuş ve 
tayyare saat 10 buçukta şehri
mizden ayrılmıştır. 

Mis Conson Londra Viy;ma, 
Halep, Bagdat tarikile A vustu
ralaya gitmek niyetindedir. 

f ngiliı: kadın tayyareci bu 
seferi He İngiltereden Avustu
rulyayaya ilk tayyare seyahati 
yapan kadın olacaktır. 

Bir İtalyan tayyaresi de geldi 
Romadan kalkan bir tayyare 

dUn sabah SelAniğe muvasalet 
etmif ve gene sabah saat yedi .. 
de hareketle saat 11 de şehri
mize gelmiş, Y eşilköy ha Ya ku
mandanlığı, İtalyan konsolosu . ' 
ltalyan Aero Ekspres müdürü 
Ye beynelmilel Sidna (Cidna) 

şirketi müdürleri tarafından karıı-

Tayyare öğleden sonra saat 
1 buçukta Sofyaya müteveccihen 
fstanbuldan ayrılmıştır. 

Pilotu İtalyan ordusuna men
sup Binbaıı M. Derğekeo olan 
bu tayyare Sofyadan Bnkreşe 
gidecek ft aym 12 ıinde Ro
maya dönecektir. 

Muhittin Bey dün geldi ...... 
« Zift işine itirazı anlamıyorum. Taksim n1eydanı 

haziran başında bitecek. » 

Bir mOddettenberi Ankarada namesini hazırlamak Ozere bay
bu)unan Vali vekili ve Şehremini ram erleai Vekllette bir komis-
Muhittin B. dün avdet etmiştir. yon te9ekkUl edecektir. 

Muhittin B. kendiıile glSrOşen Yarın Yalo•aya giderek inıa-
bir muharririmize şu beyanatta abn baıında bulunup bayramı 

·ılunmuıtur: orada geçirceğim. 
- Ankarada mektepler bUt· Buz fabrikuının teniine bat-

çcleri, kambiyo yollar mesele- landı; makineler ıeldi. Kambiyo 
lerile meşgul oldum. emrini de istihsal ettim. 

Vilayet blitçcsini vekllet Sokaklann ziftlenme meae-
encUmeni aynen tasdik etti. lesine gazetelerin hücumundan 
Emanet bütçesinin bu seneki birıey anhyamıyonm. 
varidabnda tenakus •ardır. Bu Biz bu iti bir müteahhide ihale 
tenakusu bazı hizmetlerden ve 'k Mü hh. 1 
istihlakittan kısarak kapataca· etti . tea ıt mat up neticeyi 

k temin edebilirae emanetten para 
ğıL Oktruva ve i bsat prog- alacaktll'. 
ramı meselesine gelince: 

Eaaaen bunda vekaletin nok· Fakat ıunu illve etmek i.te-
1 d · b' rim ki ziftli sokaklar çamurdan tai nazan a anmasına aır ır 

madde vardır. Oktruvanın ilgası Ye tozdan kurtulmuı oluyor. 

hakkında resmi hiç bir muame- T akıim meydanını bugün teftiı 
le geçmemiştir. ettim. inşaata süratle devam 

Vilayetle Emanetin tevhidi edilecek, haziran iptidasına ka
eylülde olacak ve teşkilit nizam- dar bitirilecektir. 

•••••• 
•• 

Neşet Omer B. geldi 
-~-·-----

Darülfünun emini, istifayı akhm. 
dan bile geçirmedim, diyor 

Baremin tatbiki tasavvuru 
üzerine Darülfünunda bir ısla hat 
orojesi hazırlanmış, bu proje 
taıdik edilmek üzere Maarif ve-

kaletine g-önderilmişti. Fakat bu 
proje r~ddedilmiş, bunun iizerine 
Neşet Ömer Bey Maarif veka
letile temas etmek ilzerc Anka
raya gitmişti. 

Neşet Ömer Bey dün şehri
mize dönmüştilr. Darülfünun 
emini, kcndisile görüşen bir mu
harririmize demiştir ki: 

- Bu ıene Dariilfünunda Ba-
rem tatbik edilmiyecektir. Isla· 

hat meselesine gelince, bu işle doğ· 
rudan doğruya Maarif vekaleti 
meşgul olacaktır. " 
Neşet Ömer Bey istifası ıayi· 

ası hakkında da: 
- Bunu aklımdan bile geçir

medim, demiştir. 

İtizar 
"Diişkünlcr,., tefri kamız münderiaı.· 

tımızın çok l u~una ıncbni bugün derce. 
dilemedi. Karilcrimizden özür dilcnz. 
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Haydar Rif at B. davasında şahitler 
Sabık müsteşar, gazeteciler davasının nakli sebebinin 

ihtira ve icat edildiğini söylüyor 

[ Üst taran birinci sayıfamııda ] 
Rsarı uıhirlye 

Kanunun vakar ve hürmet görmek 
hııkkı \'ardır. Bir Mldmden şüphe hakkt 
hiç bir kimseye verilmemişur. Böyle bir 
sebep, bence ne varit, ne de doğrudur. 
.Ru hareket bu ec:er ııs:ın ?.ııhiriye go~ıe· 
riyor. Asarı zahiri ·e, ynni nakle te,·esc:ül. 
J\Juvafıl.ı hal olmıyan hu hali vnkiin ve· 
ldlin kendi tnlep ve ar:ı:ularile olduğu 
anlaşılıyor. Şu nümayandır ki bu hal 
mll\ acehesinde \ekil bu hale mani ol
mamışar. 

Cevat B. daha yüksek se~le i!Ave et· 
til!;i bir cümle ile sözünü tamamlııdı: 

- Ru da iğhirarina ve ifayı vazife 
etmedijtine delalet eder. 

-Şupheyi dal sebep giirür~c. da\·a· 
yı naklettiremez mi? 

- Şüpheyi dai esbap, karabctler, iş· 
tirakler, adavetlerdir. Bunlar şüpheyi da
idir. 

- Yavuzun ha\'Uzdan ı;ıktıjtına, 
hırs.,dı~n çoğaldığına ait davalarda 

nkili müteessir edecek \"aziyet rnrmıdır? 
-- Bunlar, te\hidi ceraime teb'an 

gitmiftir, Da' alar, birleştirilmişti. Biri 
nakledilince, digerlerinin nakli lılzımıtclirdi. 
Sebebi nakil, cümlesine teşmil edilmiştir. 

- Nakli dandan müteessir olan 
mahkeme hevetinin istifa için gösterdik· 
leri temayüle kar,ı trrfi ve taltiften 
bahsetmek suretile vazifei memuresini 
~uı lı:timal ettiğine dair malOmııonız 

var mı? 
Ben istlf a ederim 

- lklncl ce7.a mahkemesi heyetile 
hiç temasım yoktur, Bilmem. :\laamafih, 
onların yerine kendimi ikame edersem, 
ben böyle bir hal karştsında çok muj!;ber 
olur \'e derhal istifa ederim. 

- Kadriye hanımın 1zmirde cereyan 
eden muhakemesinde beraetine çalıştı.ttı 
'e aynı meselede karnr veren müstaıı· 

tık Hihmet l1eyi tnşuın taşa çarptı~ı. 

mu~tııntik Nazım beyin ic:e maaşına elli 
lira zammettirdi1ri husu:-ları hakkında 
bildiğiniz nedir 'i' 

- .l\JalOmat ve mesmuacım yoktur. 
Yıılnız Hikmet beyin tahtı muhakemeye 
alındığını bili} orum. 

- Bu, garez suretile mi olmu~tur 'i' 
- Orasını bilmem. 
- Müc:tantik i'\azım beyin maaşına 

zam ke}ii~ eti-
- Nazım B., orada icra ettiği mua· 

meleden dolayı vekili memnun etmiş 

olacak ki akabinde terfi ettirilmiş ve mii· 
fcttişliğe 'geçirilmiştir. 

- Rilistihkak terfi olamaz mı 'i' 
- Dillstihkak şayanı terfi olanlar 

daha çoktur. zannedirorum Asarı zahi· 
riyeye göre, bu terfii, 'ekilin memnuni· 
yetine hamletmek hissim galiptir. 

- İrtişa maddesinden maznun Basa· 
tı tevkifaneden çıkartıp bıış kiltip Tev
fik ve reis vekili fla(an B. lere ne ve· 
rildİğinl mü~tantik Nazım B. e tekrarlat
tırdığt ve bu suretle şahide telkin icra 
ettirdiği.. .... 

- Suat anlaşılmıyor. Müphemdir. 
Çıkartan, kimdir? 

- ]fadedcn kim ımlıı~ılıyorsa! 

lrll~a mesele.si 
- lrtişa me~ele(i hakkındn hildijtiml 

anlat:mm, Ne(im ~1azilyah Ef., mevkuf 
iken beni çağırdı. Hakkında cereyan 
eden muamelAta ait cvraki gösterdi. Bi
rer lıirer okudum. 

Cevat H., reddolunan tahliye taleple
rini vekile milracant üzerine gelen son 
cevabı görduğünü zikrederek me\'cuc 
muvakkat te\ kif karanna nazaran o ta· 
rihteki usul mucibince bu husustn lı\?.ım 
~lan miıddei umumlnin mtıtaleası alınma
dııtını. muahhar usule gorc de karann 
müddeti geçtiği halde tahliye yapılama
dığını anlata; dev:ım etti: 

- Bunları gördüm. hu ~ckilde ka
nun~uıluk gördüm: f:~nıtl'i tahkikatta 
cürmün vasfı deği~mek ihtimaline mebni 
tahliye talepleri reddtdllmlş. füı bende
nize gayri kanuni geldi. Runu kabul 
edersek, hakkı tnhliyeyl ortadan kaldır· 

mak iktıza erler. 
Sonra ortada ra~f vnr mürteşi yok. 

Halbuki e\"\'ell mürteşlnin bulunması 

icap eder. Sonra ra~i hakkında tahkikat 
c ortada bir memur 

olacak, memur kendi usulü muhakemesi
ne tnbidlr. Dolayı@ile mesele Şurayi 

De,·I tten geçecek ve sonra_ ..... 
HülAsa, bu cürüm \'ahldüttar:ıt yü· 

rÜ\'emezdi. Hundan back:ı af ve tecil . ' 
kanunu var. 1 lııdisenin hunun neşrinden 
ev,·el vukuu mevzuu bahı:olma!ınn na
zaran, tııkihnt yııpılmamak lı\zımdı. Tem· 
yizin muknrreratı dn bu ) olda idi. Bü· 
tün bunlar nn1..an dikkate alınmamış. 

J\1nzilyah Ef. , tc\•kifanede hana \'C· 

kilin oraya gcldı~ni, yanında miiddei 
umumi ile te\ kifonc mudürünün bulun
duğunu, " Ben arzı şlk~yet ettim. Dert 
anlatırken vekil müdde: ıımunıi\·e döne
rek " Racata tebşir ettiniz mi tahlive 
edileceğini ? ., dedi ,. diye Baı:aıın tahli· 
ycsini anlaıu. Bu mesele hakkında hil· 
diğim hunlardır. 

J!enan Ömer Bev 
F:ski Adlive mu~ccş:ın, Darulfünun 

t:ıthikııtı ce1.aİ\•e müderrisi Kenan Ömer 
B., ikinci şahitti 1 

- Taraf eyinle tahil muarefe vardır. 
Karabet, ada ver ? 

-Ben doğruyu sö~ )emekle mükellefim. 
Şehadetimi dinlemc;ı:deıı evvel, sö~live· 
<:e~m bir cihet var. ı:v, clı\ onu dinle· 
yiniı. Ben müstcşardım. Mahmut Ecat 
Bevle pek az tecrikl mcsni ettik. )ı;ıifam 

etrafında dedikodular oldu. Adliye Ve
kilinin bana karşı kuvvetli kini vardır. 
Fakat bu kinin hende makcsi yoktur. 
Bu itibarla hakikati df.'ğiştirecek değilim. 

Müddei umumt Ragtp B., ceza usulü 
kanununun elli yedinci madde~ıne göre. 

dinlenilmesi için kanunun mani olmııdı~na 
işaret etti. M:ıhkeme, dinlenilmesine 
karar verdi. Yemin ''erdirildi. 

- Namus ve \'icdanımın üzerine 
dosdoğru ısöyliyeceğime yemin ederim. 

Kenan H., ı:a;ı:eteciler davasının ikııme 
ve nnkli sebepleri etrafındaki istizah 

karşısında:"Runun ikamc~inin ~ahsi iğh"rar 
ile al,\kadar olup olmadığını bilmem. 
Bu, ikinci cezadaki da\ :ı olacak.,. dedi 
\ "C nakil ilılmındaki mnkkemenin tesir 
altında kıılması ihtimali esbabı mucibesine 
temas etti: 

Tenakuzlar. tereddutler 
- Mücerret nakil için "lıillfı kanun,. 

diyemiyeceğim. Çünkü kanun, nakli 
da\·a şnraitlni tesbit etmiştir. Bu şarait 

dahilinde vekile de bir hak vermiştir. 
Yalnız bu da~ada sebebin İhtira ,.c icat 
edildiği kanaatindeyim. Gostcrilen ı:ebep, 

kanunen makbul <ilğildir. Tenaku7.larla 
doludur. Mesela kendi açu~ı da\a ken
disinin bulundu~ yerde rii'yt't olunuyor. 
Şıı halde buradaki o dava içln ikinci, 
üçüncü derecede tesirlerden b:ıhsetmek. 
bir tenakuzdur. Ve bence bir mahkemeye 
karşı böyle bir şe) den bahsetmek. 
memlekete ihanet teşkil eder. 

- lstila temayülü karşıcında terfi ve 
taltiften b:ıhc:edildiğini biliyor musunuz. 
T\oyle bir şey ...... 

- Ben Mkimlerle temn~ta bulun· 
mam. Gazetelerde gördiim. Bence .en 
ziyade sui istimıı.1 edilen tarik, bu nakli 
dava meselesidir. Eğer ben h~kim ol
saydım ..... 

- O cihet başka. Sual o de~il. 
Kenan Ômer R., Kadri) e H. mese

lesi sonıhınca, hu meselede iki defa ~e

hndet ettiğini, kendi~inc müdqh:ıle\ i kap 
ettirecek bir hal olmadıjtını, nncak hu 
da\'anın lzmirı- naklinde lıirhirini tutmaz 
vaziyetler olduğunu söyledi. 

- Mü~tantik 1 Iikmet B. taştan taşa 

nırulmıış mudur? 
- Vicdanımın hitabını söyliivonım. 

Rence miitereddit bir hal yapılmıştır. 

fiazan okşanmı~. baıan .. ".. Me cin ~on

radan hakkındaki muha\eme intaç edil· 
meden daha muhim bir memuriyete ta· 
yln olunmuştur. 

- Kanun müsait değil mi 'i' 
- Olsa da ) apılan şe 'ler, başı so-

nuna uymp;an hnrı-ketlerdir 
Kenan B., irti~a tahkıkan için de şun· 

\arı il~ve etti : 
- Mc' kuflıınn tahliye için müra 

caııtlarının bır ihtimale müqeniden ls'af 
edilmediğini öğrendim Herde 'aki ola
cak herhangi vaziyeti cürmiyeve ait 
taha\ \•iil neticec;inde yeniden tevkifi erine 
mani 'oktu. Rinııenaleyh, te' kifin de\3-
mını, bo)lc bir \ azi; etin tchaddu~Li gü-

mine tehir ve tahliyeyi tercih muvafıktı. 

f:lpturrahman Hünip B. 
Oarülfünun hukuk fakültesi hukuku 

medeniye müderrisi Apturahman Mü
nip A., iıçüncü şahit~ Yemin rtmeden 
eyvcl, Kenan Ömer R. gibi, vaıiyeti hıık· 
kında SÖ7. -:öyliyeceğini kaydetti : 

- Vrkille hı~ımlığım yoktur. Adne· 
te grlince. izahat \"areyim. Eskişehir ajtu 
ceza mahkemesinde bir davada vekildim. 
Reddi hAkim talep ettim,talebim reddo· 
lundu. Dava müekkilimln aleyhinde ne
ticelendi. ]ki karan da temyiz ettim. 
Verdijtim i!;tidndan dolayı heyeti hdki
mc) İ tahkir da\aı;ı açıldı. fhı dava açıl

mak için vekilin şahsen tahrikte hulun· 
duğıına kanaatim \'tirdır. Muhakeme 
<'dildlldim, mahkeme beraet karan verdi. 
Cı.ule miitedair nokı:andan karar nakzo
lıındu, mahkeme nak7..a ittiha etti. Müta· 
lea için e\ rakı alan müddei umumilik 
mlitalenyı tetkiknun bitmediği kaydile 
dalma talik ettiri ordu. flı.i, üç ay geçti. 
Giınlİn birinde anladı)• ki bu mest"le 
hakkında müddei umumilik iddtııı;ını der
meyar.dan ep•el 'ekalete noktai nazan 
ademi mec;'uliyet olduğunu tnhsiscn hil
dirmiş,tııhsisen"Kanuni \·azifcniıi ) apınıı .. 
ce\nbını nlmış. Bundan F><>nra,lır ki 
ademi me\ıliyet istrdi \"C üçüncU ce
za da böyle karar verdi. 

Karar, vekAletin iş·anna U\'gıındu. 

Temyiz edilmedi. Temyiz müddeti geç
ti. 1 laberdar olan vekil, yaıılı emir ver
di, karar tl'!myi7. edildi. 

Ihincl olarak 
SQnra Maliye tahsil şubesile aramız· 

da ihtillf çıktı. Kazanç kanununun yet· 
miş birinci maddesinde avukatların üç 
sene müddetle beyanname ita~ına 
mecbur olm:ıdıklarına dair sarahat 928 (e. 
nesi \ardır.! lalbuki tnhsil şııbesi,hııkkında 
VCl'medim,diyc tahsile teşebbüs etti. Da· 
ular açıldı. Gerek maliyenin, gerek 
adliyenin )aptıj!;ı tahkik2un neticesine 
kad:ır snbn muvafık görme) en vekil, 
müddei umumi} e hakikati ıagyir ederek 
nefsclemre mufafık olmıynrak ...... 

Reis VAsıf .R., hu noktada hunların 

istinabe ile alAkadar olmadığını söyledi. 
- Sözüm yarıda kalı~ o·. Müsaade 

buvurun ! .. 
• - Bu tafsil:lc, salahiyet haricidir. 

- Ben kendi vaziyetim! tesbit için 
sö~ lü) orum. Demek istediğim hü!Asaten 
şudur ki be) an name vermediA"im halde 
:ı.·crmiş de ku:ancımı saklamışım gibi 
Vekil Blroya müracaatla hakkımda ta· 
kihat yapılması için nıliddei umıımiliğe 
emir vermiştir. 

Maamafih, bütün bunlara rıığ'rnen 

ben uzun zamanlardan beri Avukatım. 
1 li~ l\anma hAklmim. Dojtruyu sovlerim. 
Şııhitliğim olur mu, olmaz mı? Mahkeme 
tııkciir etsin. 

Mtiddei umumiliğin talebi veçhile 
mahkeme şehadetinin davaya te~ir dere
ceci dn\'lı ya bakan mahkeme} e alt olmak 
üzere ic;tinnbc nraka!:t mucibince Münip 
B. in dinlenilmesine karar verdi. 

J lukuku medeniye müdercisl, yemin· 
den sonra, tevcih olunan bıitün suallere 
karşı "Ailmcm., dedi, "J la yır,, dedi. 
Re s VAcıf B. , k:ltiplere cevaplan hülha 
ederek tekrarladı : 

- Yazınız, " Elcevap: Hayır ! ., l\lü· 
nip B., bu ~rada parmağını kaldırdı : 

- Yalnı7., ikinci Ce7.adaki davanın 
na\,il e5h:ıbı mucihcs', hAkimlerin te~irc 

knpılac:ıjtınd:ın şüphe. .... Rıınun hakkında 
dcnm, ki pir hakime bo)Je bir şey İS· 
nadı, o h:\kimcc gani kabili tnhammül 
bir h:ıldir, kanaatindeyim. 

- Yaıdını;ı: mı ? JI~klme böyle bir 
şey i~nadı. o h~kime hakaret.. ... 

- lJayır, hakaret kelimesini kull:ın
madım. Tahammül ,.dilmez bir vaziyrt 
ihd:ıs eder. 

- Ö yle yazınız l 
Mu5fa(a Havrl B. 

Dordüncu ş:ıl•İt. &\ ukat :\lucr:ıra 
l la) ri B., kiirsünün ta \'anına geldi. ye· 
min etti, elini kulaıtt arkasına kalrlırıırak 

suallere CC\ ap 'erdı. •· ljtblrarla mı, İğ· 
birarsıı mı nakli da\'a cdildiıtini bilmem. 
Bir davanın nakil sebeplnrinin kanunda 
aranmasını kabul ederim. ftğer rü'yet 
eden hılkimler şaynrıı emniyet deıt"ilse. 

o hakimler kanun daİrcc;inde ce?..a gö
rürler. 

Kablelhıiku n h \k imin da Hı ya hiya. 

Muhırrırı : Ömer Rı~8 

Kırmıtilerin mehdisi me-
zarından dipdiri çıkmıştı! 
Bütün müritler yere kapanmışlar, 
sonra Mehdiyi kucaklıyarak başla

rının üzerinde taşıınışlardı 
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Bu ıiddetli hareket Kırmi
tileri, sarsmıı, dağıtmı~, fakat 
onları imha etmemişti. Bizzat 
Zikreveyh henüz. ıağdı • Onun 
bir üçüncil oğlu da vardı. Ali 
namında olan bu ilçüncü evlat, 
maktul düşen kardqlerinden 
farksızdı . Y almz Ali Şam ıle 
Kfıfeye musallat olmıyarak Ye
mene hücum etti. Ve orasını ele 
geçirdi . Yemenin imdadina 
yetişecek bir kimse yoktu . 

Ali Yemeni tarümar ediyorken 
babası Zikrcveyh başka adamlar 
kullanarak yene Şama karşı 
akınlar edivor ve ortalığı altnst 

neti, emniyeti ihlAI veya suiıstimali bi
linemez. l Ierhangi bir sehepJe makamı 
\•ek~lctln müdııhalesi kanunsuzdur. Baş

ka ) ere nakil hakkındıı efkarı ~ahsiyenin 
müe sil' olması. emri kazaya, hı\kimin 

istikldline muhaliftir. Sonra o hakime 
kin emniyet eder 1 

Bendeniz mahkeme heyetinin yerin
de olsaydım, müt~cs~ir olurdum. Ben 
olsam, istifa ederdim. 

Kadriye H. me~elcslnde. hen müı;tan· 
tikim başına mahkeme azasının dikilme
sine, muan;ı:ım. Bu, müdahaledir. Hik
met B. taştan taşa mı, topraktan toprağa 

mı vurulmuş, yahut vurulmamış ? Ben 
ne blltyim ! 

&ki Adllve nazırı 
Eski At'll~ c nazırlarındnn avukat ls

mıil Sıtkı it, ~ol kolu ile ktirsUnün ke
nanna da.yan:ırak söı söyledi. Yavaş ve 
muntazam anlatıyordu: 

- Mahmut Esat B., i ta mektep 
sır4lıırından tanınm. Havdar Rif at B. in 
mfü:tantik Nazım n. fu açoğı danda 
müdafii idim. 

• Beşinci şa.hir, yemin ederken kolu· 
nu kür~ii kcnıınndan indirdi, yemin etti. 
Sonra şöyle dedi: 

- Simdi ye kadar hiç bir tesire tabi 
olmadım. Şimdiden sonra da olmam. 

Sual, cevap: 
- Gazeteciler da\'Uının naklinde 

garaz, iğbirar tesiri vır mıdır sizce 'i' 
- Onu bilmem. Yalnn: gazetelerde 

esbabı nakli okuyarak müteessir oldum. 
J1unun hi\Afı kanun olmasından zi adc 
Türk hAkimlerfnde şimdiye kadar tesire 
tadiiyet görmediılmden İtlmatsı1Jık tev
lit eden bu hareketten cidden müteessir 
oldum. 

- irtişa meı;clesine dair diyeceğiniı 
var mı 'i' 

- lrtiıa meselesinde r\e~im l\Jazllyah 
~:f. nin \'ekili idim. Dosyayı tetkik ettim. 
O davada muhalifi J<anun harekette bu· 
lunıılda~u kıınalltindeyim. 

Sıtkı B., diler smıllcre kar~ı o mesele
leri bilmediğini ı;oyledl. 

- Peki, buyurun 1 
- Yalnız sualler ara~ında kanuna 

muhalif hareket kaydide nr. Renim mu
amel:\tt umumiye üzerinde muhalefeti 
kanuniye meseJe,inde malnmatım \'ar. 

- Kanuna muhalefet suali, yalnız 
ga7.etecilcr davac;ındadır. Onu da ı:orduk. 

- l\1li~a:tde ediniz, sııallr-ri okımıyım. 
Suıılden çıkan mana, şamildir, zannında· 

yım. 

- 1 Iayır. hal\ınız ! 
!"ıd:ı A. • kAğıda ~öz ıezdirdi, iade 

ederken i\ı\ve etti : 
- Bu c;uallere ecvaplanmı \·erdim. 

Benim muamelatı umumi\ ede muhalefeti 
kanuni~ e hakkında bıldıklerim var. 

i\lahkeme , ı~tinahckr tamamlan -
dığından, müddei umumiliğİn talebi 
,·eçhile evrakın Ankllra mahk,.mesine 
gönderilmesi kararlaştınldığtnı bildirdi. 
Cel~e kapandı. ,amilcr dağtldL saııc 

tam on iki idi .• 

ederek hiç bir yerde enıııif 
ve huzur namına bir şey bı,.r 
mıyordu. 

Zikrcvcyhin bütün hedJ. 
İbni Meymunun özledıği gar'. 
tahakkuk ettirmek ve bir dJİ 
kurmaktı. Oğullarım birer_~ 
bu maksat için harcamış, dökt" 
bütün kanlan hep bu gır' 
gözeterek dökmüştü. 

291 senesinde Zikrevyh ! 
maksada doğru kat'i bir "'· 
atmak kararını vermişti. Y'~ 
seneden beri bu maksat 
her cinayeti irtıkaptan çeki,! 
yen bu adam bu sefer mC~cl 
mel bir surette hazırlanmıtbt 
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~1e~ardan çıkan Şe~~ 
Ibnı Mcymunun özlediği # 

let ~ve sallanab. kura bilnı~ ~ 
Bagdat. ~evletıne şiddetli I 
darba ındırmek, onu imh•. J 
mek ve onun yerine kaim ~ 
lazımdı. Zikreveyh 261 de ~ 
yapmak için hazırlanmış .,e ( 
lifelerinden Kasımı bu işle::, 
zif etmişti. Kasım Küfe (."~ 
zaptedecek, ondan sonra 'J,}'; 
veyhin mehdiliğini ilan ed"J 
ve bu ıehirde devlet 
cakb. 

Zikreveyh, gerçi yir111İ 
neden beri bu havalide 
yor, her hareketi o idare 
yor, her hamleyi o tertip e 
fakat onun kim olduğulld 
nerede bulunduğunu an~ 
kaç kişi biliyordu. Bunlar 
en mutemet adamlan, erı 

mi ıırdaşlarıdırlar. Fakat ~ 
fer Zikreveyh de harbe 
edecekti. Ve askerlerile 
hareket edecekti. Onun içİ' 
tarafa adamlar gönderilrof 
taraftaki kırmıtilerin e111tf 
heyya olmalan temin ed# 
Bu ıon hareketin zahir~ı 
Bağdatta idam olunan Me 
yani Zikreveyhin oğlu H 
intikamını almakb. 

Zikrcveyhin tertibatı 
olunduktan sonra yapıları/, 
onu yirmi senedenberi 
dığı yerden çıkarmak ol~ j 
rası Dürriye mevkiine Y-;i~ 
raltr bir indi. Bu inin 
demirden bir kapı k• 
zaman onu bulmak id1~· 
Zikreveyh takipten endıŞ~ 
sıralarda bu ine girer oı:., 
mahrem etbaı hemen orı 
rine kapıyı kapar, kapıf111' 
nn taş ve toprakla ö 
Hatta Kırmıtiler kanlarat!' 
ya sevkedcrler, bunlar 11)1 
edildiklerini bilmede~ 0 bulunduğu yerin uzerırı 
maşır yıkamak, hamur 
rôak gibi işlerle meşgul 
dı. i 

Bu da yapıldıktan 60 

rin altmda bir yanar d•
daha dehşetli, yılanlar 
zehirli bir adamın b 
anlaşılamazdı • 
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iki rapor oBumacao Bu akşam 
eınemalat'. 
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f Mahkeme ve icrailanlarıl 
Kiita/:J'O ıııüddeı umıımil'lfmdc11: /((Is/ 111011u Aslı c hu uk ma/ıkc-

~İcaret odaları kongre
.,ınde biribirine zıt çıkmış 

DOnktı bulmacamızı hallede
mcdin ·zse bugün dl halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı· 

Alkazar - Sahra esrarı 
Alemdar - Gece hını?.lan 
Asrt - Çaraviç '. 

Beşiktaı Hilal-Gençlik Çtleınlıkl"ri : 

Relediycce kabul edilen hlrinci de- mes ndcn : 
recede harcı ekmrktcn Ye hcheri SOO 
dirhem bulunmak ,.e ye\ mh·c nr.aml 3;10 
asgari T .30 adet nlmak iizere l\titnh,·a 
lıapic:ane ve te\'kifarfesinin f .(j.(),10 uıri· 

hinden itibaren bir ~cnclık ekmek ilıtl· 
yacı 4·5·930 tarillindt•n ltih:ıren ~0·~·9!10 
pu;ar giinü saat J'f) te kapalı zarf usuliJ .. 
ihalesi icra kılınacağından taliplcrın temi 
nıı t akçelerin! muhtrvi teklif mckcuplan.,ı 
yevmi muayycnde . m(.inakac:a komic:yonu 
riyaı::etine \'C cyvAml <111rede hapı~al"e 

müdüriyetine m11kbu1 mukabllınde tevdı 

r.olün kıı<:nha kan·rdndcn H:ıttp nj'!;lıı 
Mu-tafıı mahdumu 1 l:ısanın ınüddrı aicvlı 
(;ol• n k:ı-::ıha knn e"İndcn olup l•tan
bıılda Odun knp~ınd:ı 81 11umaralı hcl· 
''acı düklı:Anındıı hch acı Kııhra o~lu 
J\lehml't nle) hine ikııme c~ lt'di~i şııfa 
dın ıt•ının muhakcmrsindc müddeulcvhin 
~oqerilcn ıkameı~llhındıı hulunamadı~ın· 
dnn ıehJij!-aı ifa kılınıımııclıJ'tı dneti ·ec:inr 
~-~7.ılan "1('Şrtıhıtt:ın anlaşılmış ve ,;,ahal· 
lı ıkam<'tlııin m<'tı·hul olduıtu müddei tıı· 
rııfındıın da beyan edildi~i rih<'tle i!Aneıı 
teblı~aı ifaçına ,.e muhakemenin 25 ma· 
yı<: 9.10 pn?.ar ~ünıi ~a:ıt onda icra ın1 
l.arıır \'Cr/lerek yazılan davetİYe mahkeme 
dıvanhane~ine yapıştınlmağl; , e\ mi mu
n~ yeninde hazır bulunmaciığı \'e \•ekil 
de göndermediJti surette muhakemenin 
gıyabında bakılııcaıtı ilAn olunur. 

Şehrimiz ticaret müdürlüğü 
dahilinde bulunan ticaret odala
tı kongresinin ikinci ve son iç
timaı dun aktedilmiştir. Muhsin 
Beyin riyaset ettiği bu içtimada 
e~eli encümen)erden gelen ev
tak okunmuş ve bunda garip 
bir tesadüfle iki encümenin 
birbirine zıt fikileri ihtiva eden ., . 
ll(ı raporu kabul ettiği görü)-
lniiı:t·· . ... ur. 

Bunun için rapor sahibi Hakkı 
~eıihi Beyle diğer raporu yazan 
"enızi Safa H. araRmda hararetli 
ltıUnakaşalar cereyan etmi~ ve 
lletice ticaret odası raportörü 

liakkı Ne1ihi Beyin ihracatımızın 
arttırılması için İstanhulda bir 
! ihrecat emtiası kontrol servisi) 
~~ Avrupa piynsalarınd:ı (muha
l ır ofisler) temini teklifleri aynen 
~bul edilmiştir. 
~ongre bundnn sonra kömür

C\iluk ve peyn:rcilık hakkında 
)tn!an raporlnn da kadul ede
t'tk gelecek sene tel<rar toplan
~ak üzere mesaisini bitirmistir. 

Rus)1ad~ n1esçitler 
lil fdl-urnl i~tikUI merke1. komltc~i müh
~c .nıühUrlcnmlş olara!,, dUn gaietemi7.c 

tlınden pO!\trı)a \•crılmiş bir maznıf 
~lnıiştır. Bu l C)anname~c göre Ru~ya
nı: C'~~j \'e mesçitlcrdc nnmnz kılınahil-

k •çın ahali orac:ının kirasını \'erml\ e 
l'lı"c-1'- • 
l' 

1 
Ur tuttılmn"tur. Be\ nnname, hu kı· 

da. ~r 50 yül sek olduğu için veri eme· 
"l.ılt,ını. bö~ !ece camilerin kapandığını ya· 

· or A \'nı beçannııme htillin en mi ,.e 
nı~ıılerdekl halılann dıı z:ıptolundujtn. 
ııu 
~ ve ~ııltan Rc~adın 191? de Peren;. 
b ~ camıınc hedı~ c ettiği halının d11 
bııtaruı içındc bulundu~unu bHdiripır 

Cumhuriyet refikimiz 
tİrttl C'urnhoriyet refikimiz altı ya~ını hi· 
td~ Yedi ~aşına hasmıştır. Tebrik 

Ş h . Mısırlılar 
' rırn · ra'llın b· ~tdc bıılunnn Mısırlılar hay· 

..\h ı11nci günü Konı:olos Doktor 
rnet R 

td 
1 

emzi Rey tarafından kabul 
1 cteklerd· ır. 

t tı srı 
qt dn Amerikan U!:ulune tevfikan isrih· 

ılrnlŞ hu dış macununu hır deta 
Ubc edı 111. J ıcr erde bulunur. 

r. 
•ıırıerıl'I 
• dogu~11: 4 Si 
''

11 
do ' ıışu : 14 45 

Zi'~lcLt 
1148 

talıcı : 19,12 

hah~ı : 3.00 ------ . ~~----~ 
'ı Nanıaz vakitleri 
1 l Utı~ lı,lod 

12 to A.ktam Yaı11 İm111'< ' ıs,04 19,IO 
20,55 2.54 

S---u ..... "I. -&unkQ hava 

zm sırrını meydana çılrnrabilirsi· 

niz. Bunun için aşağıdaki tarife-

yi tatbik ederek üç beş dakika 

meşgu l olmanız kafidir: 

Ekler - Bılli Oov 111 

Elhamra - Elem yokulan iıi 

Evelki günkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

ı 2 3 4 5 o l 8 9 10 11 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa : 

1 - Takarrüp (9) 2 - Büyük (3), 
bela (5). - 3 Fuldn snyı (3). öteki 
dünya (S). 4 - Keremin eşi (4), sen 
(6). 5 - Gövde (3), 4 (3), ı-ski elek· 
erik (3). 6 - Yemin (3). 7 - Eski 

otomobil (5). harp (4). 8- Gelen ukit 
(4). gümuş (.1). tepe (2). 9 Suda 
roprak (a). hf'ubcr (i!). JO Bfr ııskcrl 

rürpe (4). 100 (4) 11 - B (2), sanem 
(3) 

Yukardan aşağı : 

J - Sırbistan (10). 2 - Alo (3), 
ra (2). 3 - Jşiten uzuv (5), pazı (5). 

4 - Fani degil (4). 5 - Halk (5), şi· 

ken (2) 6 - Tepe (6). 7 - F.mln 

(3). bir mukaddes kitap (5). 8 - Vası· 
ta ı4), kök (5) 9 - Sır s:ıklıyan (5), 

sicim (2) I O - Bir balık (7). J f -
Söz (5). beygir (6). 

• 1 
1 

Etuval - Macar ~evdan 
Majik - Sevda tuı&t 
Melek - Ne vamıın gect 

Opera -Af~n 
Şık - Bır an için 

Bar ve M özlkholler t 

Garden-frena, Nandi Balet, Tal· 
ınaç •e Sirtl, Belcefi, 
Yantur11 

Türkovaı: - Arizona' baleti Tize, 

ve Lidinı T ıuov 

Knrhan havramı müna-
• 

5ehet!le 10, ı 1, 12 llayıs 

930 tarihine miisadif Cu

nıarte~i, Paznr, Pazarte!'i 
günleri bankanıız kapalı 

bulunacaktır. 

Zayi hisse senedi 
Müverrisimiz Mehmet Cavit 

Beyin mülga ltiban Milli Banka· 
sına ait 144686/785 ve 125763-
862 numat alı iki ytlz adet hisse 
senedi zayi olmuftar. Yenisini 
alacağımızdan eakilerinin bükmn 
olmıyacağı ilin olunur. 

Fattnı Aliye Cavit 

Gayri mübadiller Tahsilat ve Tevziat komisyonu 
n. N. Semti Mahallesi Sokağı No Me"Ykil 

418 Üsküdar Selmanajta Çıkmaz hostan 36 Bostan 
I 199 Kadıköy Hasanpaşa Ofu~oluk 2·2 DükkAn 
1200 Kadıköy Hıı~nnpaşa Kurbalıderc 105 KAr~ir dükkan 
J 201 Kadıkôy lta~anpaşa Olusoluk ı -2 Ahır 

1262 Roğaziçi Tarabya Tarıhya caddesi 256 Yalı maa mobilya 
T 263 Roğazlçi Tarn bya Kilise 39 Köşk .. .. 
10/3 RevoP;lu Kamerhatun Kızılcık 3/19 Apaı tmıaıı 3 üncü kat 
243 Adalar Rüyfikada Nizam 24 Hi!!tli hane 

l f<)3.4 Rcyo~lu Kolo~lu Kalaycı ve Teru:i 16·9:1 Dükkln 
1053 Kndıkoy Caferaj.!;a YaveraP;a 8 KArglr hane 

Balada mevkileri muharrer emlakin bir sene milddetle icarı 
mfizayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların ihalei kat'iye ghft olan 
17-5-930 cumartesi günü yüzde on nisbctinde pey akçasile saat 
onda Beyoğlunda imam sokağında 20 No. da Komiıyonumuza 
milracaatları ilan olunur. 

Vilayet dairni encümeninden: 
14 Mayıs 930 da ihale olunacağı ilin oJunan Yalova Hamam 

asfalt yolunun şnrtnamesinde yaptlan tadilAt mOna1ebetile 9 Mayı• 

930 tarihinC:en itibaren 28 Mayıs 930 Çarşamba gOnll saat on bire 

kadar yeniden yirmi gün müddetle mUnakasaya konulmuftur. 
' Evvelce müracaatla şartname almış olanlann bu şartnameleri yeni 

eylemeleri ılı1.n ôlunur. 

Edremıt asUY' mahk,emtsindrn : 
Edremitte Kııra hafiiı: ?.ade 1 Jnc;nn 

Rey ile f .dremltte sabık yol inşııatının 
ta~ naklh·e müteahhidi i\ lünir ReYin miı-• . 
te~ayyip \'e 11\amcıgı\hı meçhul bulundu-
ğundan hakkında alacak dava.stnın mu· 
hakemce:! 5-6-930 perşembe giinü kahlcr.· 
1cvıl ~aat 1 o da l~dremıı sulh hukuk 
mahkcmesindt- icrası mukarrer hulun· 
mıkla hi7.zat gclmesı \·eyn vekil ı:ı;önder· 

me!i liı7.umu ve aksi halde hakkında 
gıyap kararı verilcceı?I il4n olunur. 

lstanb11l liçiincJl icra mr.mur/ulf11n
darı. 
l~tanhulda Çiçekpar.arında Fındıkyan 
hanındaki dükkanda mukim iken ~ıyevm 
rkamctg~hı meçhul ol11n Zar Znkarnn Et 

Menaşe Kur.en f:fendiye olan borcu· 
nuzdan dolayt dükk~nınızda mevcut e~· 
yanın deync kAfı mıktarının hııczinc kn· 
rar \'erilmiş olduğundan hc:cze 17 ·5-9.10 
tarihinde cumartesi günti 9· 12 saatte 
gidilecektir. Y cvm ve \'akti mezkördı 
mahallinde hulıınmanı7. 'eya bir \'ekil 
vera kanunt bir tnOmes~ıı bulundunna
nıi lüznmıı ıllnen tebli~ olunur 

274·90 

lstanbul müddei umumili/f:nden· 
ı~canbul Adlı) e dairesinde mevcut iki 

yüze karip koltuk ve kancpelenn tamı· 
ratı icra ettlrılece~inden taliplerin 14.5. 
930 mlhine muc:adlf Çarşamba günü sa· 
at 16 dıı J tanbul Dcfterdarlıl';ındı mlı· 
te;ekkıl ıhale komisvonuna ,.~ me7.l.Cır 

kolııık ve kanepclerı ~örme\:: ü1ere ta· 
rıhı m~tköra kadar Adlı\'t le\•a1ım me 
murlııguııa muracııaıları ilan olunur 

f274-98] 

lstanbul mütl el 11m11m!l/lfıntlm: 
ı~ranbul mtlddeı ıumumth~i lanıfından 

d<irt adcı { lıop~i feıhı mevn ıımdıvatı 
alacı sandı~ı mtioayaıı edil('<:e~nden ca· 
tiplerin 14 · ~ • <l~O carinlne müsadil 
c,:arcambıt h'llniı ca:ıt 15,:lQ dıı lstanbul 
Defterdarlı~rnda mtitc~ekkıl ihale koml5· 
~onuna mürıcaatluı ilAn olunur 
. ( 274 99) 

Adalar mal müdürıüğü 
llAnatı 

Klralık voli mshali 
iskele mevkü Kınalıada balık 

tutmağa mahsustur. Tahmin o
lunan bedeli ican her ay peşin 
abnmak f8rbyle (150) liradır. Üç 
sene müddetle icar olunacakbr. 
lcar muamelesi 15·5-930 pcr· 
fembe günO saat 14 te Adalar 
Mal miidürlftğünde aleni müza-
yede He yapılacaktır. M. 

Klrellk voli mahalli 
Manastır mekii Burgaı ada 

balık tutmağa mahıustur. Tahmin 
olunan bedeli icarı her ay peşin 
alınmak f&rtile 1 O liradır. Üç 
sene müddetle icu olunacaktır. 
icar muamelesi 15-5-930 per· 
şembe günü saat 14 le Adalar 
Malmüdürlüğünde aleni müzayc· 
de ile yapılacaktır. M. 

Kirahk voli m&hali 
Jarden anü me•liiı Kınalıada 

balık tulmağa mahsustur tahmin 
olunan bedeli icar her ay peşin 
alınmak tartile 150 lira<lıt. Üç 
sene müddetle icar olunacaktır. 
İcar muamelesi 15-5-1930 per
şebe günü saat 14 te Adalar 
malmüdürlüğündc aleni müzavc-
de ile yapılacaktır. (M) · 

"Aleni te~ekkür 'l' ,, 

Ddrı seneden heri te~hic: cdılemhc l 
reflkamın apandisıt ha~tah~ı opcrator ~ 1. 
Kemıı 1 Reyf endi 111raf ından teşhis cdılc 
rek hilameliye tifıvap olmu tur. Aleni 

şar tnameler]e tebdil eylemeleri ve yeniden ıartname almak iste
yenlerin leva!Jm idaresine müracaatları lazımdır. Taliplerin Vilayet 

nafia baş mühendisliğinden alacakları ehliyeti fenniye vesikalari 

teklif ve teminat mektuplarım vakti muayyene kadar Daimi encil· 
mene tevdi eylemeleri ilan olunur. 

teşckküratımı ccridc)i alın en izle ncşriniıi 
rica ederim. baytar binbaşı 

Yusuf Kenen 

lsta11bızi 4 ti11cü icra daircsind'ıt: 
(°;avn menkul malların açık artırma ilAnı 

Açık srıırm:ı ile para ·a çevrilecek 
gayrı menkulün ne olduğu 

Tev li intikal ı:ahilhane ,.e derunun:ı 
cııri nıcrıf mııcurn rııtlı su ga,'TI menlmhin 
hulundııttıı me' ki m:ıh:ıllc i,. soka~ı. nu-
maracı · 

Bo~aziçi Mirgün M Mirgün caddesi 
eski 20. yeni 24 numaralı Takdir o1unan 
kl\•metl. ~eki?. hin beş rüz yirmi iki lira 
Otu7. doku;r. buçuk kuruştur. 

A rtırmıının yapılaca~. yer. gün, saat: 
l•tnnbul 4 Hncii icra dairecindc 2·6-Q30 
perşemhe g-iınti snat 14 ten J 6 ya kadar. 

1 fşhu ganı menkulün arttırma 
Şartnamesi 22-!i-9JO tnrihinden itlharen 
29 • 21 1 numara ile lctanbııl 4 üncü icra 
dairtsinın muayyen numarasında herlcecin 
~ôrehilmesı için açıktır. llAnda ,·azılı olan· 
fardan fazla malümat almak istiyenlcr, 
işbu şartnameye \'e 2Q • 21 l dos\'a nu
m.ırıı.c:ile nıemuriyctimııe mür:ıcaat et· 
melerı 

2 Arrırmayn i~tir:ık için yukand:ı 
yazılı 1\1\ merin vuzdt" yedı ıemin:ıı gos
terıleccktır. 

~ Hakları rııpıı cir:ilile c:ıhit olma· 
r•n lpôtekli alecaklılıırl:ı di~t'r :ıl~kadarlıı
rırı ve ınllak hııkkı ,..ııJıiplerinın \'C hu
,ı.ulifle fahc vr mıı~ ııfa clııir nlnn iddialıı· 

nnı ışbu lltn tarlhındrn itih:ıren 20 ırun 
lçınde evrakı mOsllllt·leri birlikte ınrmıı· 
n\'ctımıze hildirmelerı icap t>dcr. i\l;ci 
hıılde b*ttrı ıapıı sıcilile <::ahit olmnan
lar "'ıaş bedelının payla~ma~ından harıç 
kılırıar. 

4 - Göcrerilcn gunde ıırnrmaça iş· 
cirak edenler ırnrm:ı şarrnamesinı oku· 
muş ve IOzumlO malOmııtı almış hunları 
tamamen kabul elmiş ad ve itibar olu-

nurlar. Üstunde bırakılan gayn mcnkuHın 
bedeli T.amanında verılme?.sc garri men
kul ikinrı hlr anırma ile sınlır ve be· 
deli farkı ve mahrum kalınan yüzde beş 
faiz ve dijter zararlar ayrıca hükme ha· 

cet kalmaksızın mcmuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. Beş No. la yukarda· 
ki ŞllM tah:ıkuk etmek kaydilc üç defa 
bagınldıktan ~onra gayri menkul en çok 
ıırtnranın ü~tiinde bırakılır. Şart tahak
kuk etmez"e amırma geri bır.ıkılır alıcı 
taahhiıtlcrlnden kurtulur "e teminatta 
kalkar. 

S Armrmanın birinci \'eva ikinci 
nlma(ınn 'c ga\•rı menkule tealltik eden 
kanuni hakka ve -:atışın tarzıııa göre di
ğer şanlar. Satış peşin para iledir. Art
tırm:ı hirıncidir 'erj\i \'e c:alr rusum 
mliştcri~ c uiıtir 

Yn7.ılan (ahılhanc ,.e nı<::ıf ma•ura 
t:ıılı (lJ \ ukarrl:ı gııctcrilen ~.lj.();JO ta
rlhınde l<canbııl dordüncu icra mernur
lujtıı ocla~·ııd:ı i~hu il:ln ,.e ırn•terilen 
artııtma Şlrtnamcc:i dair.-<:indc <:atılaca~ 
ıl:\n olunur. 2: ı 96) 

Edrrmrt nsfiıc malı rmr.s ndm: 

l•:dr m it<' heh acı Mehmet Efcndıle 
lstarıbıılda Fıııihıe Eınrib:ıhrfrcdc Dogra
macı Çt Şnll'.;ı kar_.ı,•ndJ .!4 nuın;rralı ha· 

neıll' c;~kııı ıkrn şimdiki halde mııceı:ın · 
\ip \ e ık:ım<'t~Ahı meçhul mutdaıdıni 
ııckt'rl\ rJ(•n '\lı fk\' J..crıme'ı f"crz nr 
l lanıın :ırıılıırındakı kAt'ı ıı:ılakıı c'a\a•ır ın 
muhakcmrcı <lQ fi.t>,{0 prrş(mh ~unu 

ca:ıt 1 O d1 1 drc mil •ulh hut uk mahke· 
mc• ndc.: ıcr ı mı J..nrrcr lıulundııt!,t·nda ı 

hız at p,~ ı c<ı H\A tarafından l r \Cl-.ıl 
J;Öndc.:rmcc 1 • mu \'C nt..si halde ha ı... 
kında ~ıuır ka•arı H'rılecc~ ilan olunur. 

Kurban derilerini ve bar
saklonnı Tayyare cemiyetine 
veriniz. 



6 - V AKIT 8 Mayıs 1930 

Emniyet Sandığı emlak 

Mfizıyed.e 
bedeli l.M 
~uhammerı ikru 

müzayedesi 
Kafi karar ilanı 

,\Jerhunatın cin~ ve nev'i 
ile mevki ve müştemildr 

L~fterdarlık ilanat~ 
Satılık evler ve arsalar sATILIK onA YE MA'f • 

BAII - No. 1~.18 Valde 

Istanbuı emvali. eytam hanında Çakniakçılar, tahmin 
edilen kıymeti bedeli defa· 

ı. daresı·nden ·. ten alınmak şartiJe 550 Jira . 
satış nnıamelesi pazarlık 

l -Habibe ve Cemile hanımların istikraz evledikleri suretile 31 n1a,·ıs 930 eu-Kn·mcti L. • 

SOS 1410 1219 EyOpte Sofular mahallesinde Sofular mehaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefru~ martesi günii s;at 14,30da 
yoku~u sokağında eski 9 yeni 9-1 bulunan Cerrahpaşada Kiirkçiibaşı mahallesinde Cerrah Defterdarlıkın: yapılacaktır. 
numaralı yüz on arşın arsa üzerinde f 80 · ·· · d ( R 
birinci katı kirgir ikinci katı kısmen paşa camii sokağında 11 numara ı ve zıra uzerm c - 54 ) 
kargir olmak üzere iki katta birinin 4 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 kuyuyu ve 18 arşın bahçeyi * SATILIK ARSA-NO· 
tavan ve döıemesi ve sıvası noksan havi ahş~p bina, 1 eski Kurbağh dere yeni 
ve biri natamam olak üzere bet oda 2 - Ali beyin, Ayasofya Yere hatan maha1lesinde birinci ~luradi'ı·e s·okağt 

bir t vanı noksan bir mutfak ve altmıı " 
dokuz arşın bahçeyi havi harici Muhterem efendi sokağında 13 numaralı, 13,5 arşın Hasan paşa mahallesi, 1 
sıvası7. bir hanenin tamamı. Mehmet Emin Ef. duvarlı Cf>phcyi haYİ ve ahşap kapısından girilinc~ sol tarafı 3 harita numarah 

280 1360 1441 Kadıköyünde İbrahimağa mahalle- cilıet hududunda 34 arşın boyunda duvarı ve arsanın mahal 1 tarafı 26 numaralı 
sinde eski Köftüncüoğlu ve yeni ortasında evvelce nıeycul olan evin bodrum kati ile üç aı sa 1 tarafı ~luradiye so-
Hekimlambo sokağında eski 11 mil- kuvusu hıluııan 2052 zira bir kıt'a arsa, kag"'ı Ye 1 tarafı Kurbağh 
kerrer ve yeni 31 numaralı yüz yirmi & 

altı arşın arsa üzerinde yarım katı 3 - Şefika ve Fatma lladiye hammlarm, Eyiipte dere ~addesile mahdtı& 
kargir bir katı ahşap olmak üzere Ni~aııcı ~lustafa paşa mahallcsiıHle Davul ağa sokağmda 1600 arşın arsa satılık" 
bir buçuk katta beş oda bir sofa 2 numaralı bir tarafı ~f->yh ~hırat efendi tekkesi, bir tarafı tır. Bedeli defaten verilme1 
bir mutfak bir taşlık bir tulumbalı s··ı fı d. ı. l . ı. f 1 s l' . fı r ş·~rt·ııe t·.· lıı\1ı·n edı'len kıymed kuyu ve bin dört yilz yetmit dört ar- ~- ll e~·nıan e t'll ı ua açesı, >ır larn 1 şey l C amı e Cll( 1 u , 

ıın bahçeyi havi yalnız kargir kısmın zade Kazım efendi hanesi, ve diğer tarafı yol olan, 270 (600) liradır. Satış mu3" 
aıvaları bozuk bir hanenin tamamı. arşın mıktarıncla gayet mürtefi mevkide, bir de kuyusu melesi pazarlık suretile sı 

Zeynelabidin 8· Fatma H. mevcut arsa, kıvmeti mulıanımenesi 351 liradır. Mayıs 9 30 cunıartesi gün3 
~::.s 1500 1782 Ortaköyde Papasoğlu sokağında 4 - Ali nı;a ve .\dnan beyfer]e Dursun hanımın, saat 14,30 deflerdarlıkt• 

eski 27 ve yeni 33 numarah doksan .. 
arım arsa üzerinde iki buçuk kata .., oful~rda Sofular mahallesi ve caddesinde eski 79 nu- ynpılacaktır. ( H. 53) 
ahşap bir katı kargir olmak üzere maral•, iiç tarafı sokak ve lıir tnrafı kısmen çıkmaz so- * SATILIK KAGiR Ef/ 
üç buçuk katta çatı odasile yedi kak olup ctr.ıfı taş duvarlı, dahilinde 5 kuyusu mevcut No. 17, Ali efendi soka#' 
oda iki sofa üç mutfak ve odun ve k k il l 1 j aJ 
kömürlüğü ve yirmi arıın aralığı 3000 zirahk elyevm yıkıcı ve kire~haue olara · · u anı - mrohor lyas bey mah " 
havi eskice bir hanenin tamamı. SimailPintoEf. makta bulunan bir kıt'a arsa. lesi, Yedikule, 2 katta S 

1l 'L 8350 1789 Kocamustafapaşada Sancaktarhayrettin 5 - Hatice hanımın, Kasımpaşada Hacı Ferhat ma- oda ' 'e sair miişten1ilat tah: 
rnc.hallesinde Kocamustafapqa cad- halle~inde Altı ocaklar sokağında 7, 4-2 ııumaralı Ay- min edilen kıymeti bedel1 

desinde eski 142 ili 162 yeni 186 1 I b · · d k · k t · T ı)e':\fen !tlııın.ıak şardll ili 196 numaralı iki yUz on arşın na ı ÇPŞme ıara esıuıu yunın a · ı yo · u~ an ına wce yu- '" a.. • 

üzerinde kargir üç katta ve bir çatı karısı .Altı ocaklar sokağına tesadüf eden yüzü 27metre 1200 liradır. Satış muamtr 
altında 186 nunıaralısının bir taıhk çıkmaz sokakta yiizü ise 3,58 metre olan 2 kuyulu lesi pazarlık suretile S! 
bir mutfak diğer hanenin bir taıhk 186 zirahk ,.e Tepebaşıua yaluıı ' 'e mevkien miirlefi bir mayıs 930 cumartesi güıılJ 
bir odası arkasında yirmi arıın kıt'a arsa. saat 14,30 da Defterdar' 
üzerinde mutfağı ve her iki hane- yukarıda borcluları ve mevkileri vazı lan arsa ,.e bi- lakta ''apılacaktır. ( R - 76) 
nin ikiı.ci katların<!a ikişer oda birer • • " 
sofa ve ortalarında bir dükktnı ve nalar müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar * SATILIK TAKA ......... 
üst katlarında ikiıer oda birer ıofa Ye fazla malumat almak istiyenler her giin saat 16 ya Ayakapıda Giimrük atölİ' 
ve bin dört yüz on arşın bahçeyi kadar Adlive binası dahilinde lstanbul Emvali E'.Ttanı yesinin deniz tarafınd• 
havi iki hanenin tamamı.Mezkur iki " ' .:1 
hanenin ayrı methalleri vardır. Fatma H. idaı·esine miiracaat etsinler. (27 4-96 l mevcut beyaz boyalı ye~ 

1:1 1790 !818 Küçilkmustafapaşada Cibali Kara- y 1 d . . . t kenarlı taka satılıktır. Talr 
h., mahallesinde ı<ıvn1ı •okakı. Bayramı a ova a geçırınız ... ~ ıııiııediıeıı kıymeti 40 li~ 
eski ve yeni 20 numaralı yüz yedi zu·· mru··t Yalova kaplıcaları dır. Satış nıuamelesi aıeııı 
arşm arsa üzerinde ahşap üç katta 9sO 
ikisi bir sofa üzerinde olmak üzere En kısa bir zamanda ağrılanndan ve yorgunluklanndan rııiizayede ile 18 ~layıs 1 
altı oda bir sofa bir çini taşlık bir kurtulmak, bayramı zevk ve neş'e ile geçirmek iıtiyenlere p,,ztu· giinii saat 14,30 
dolap ve çini mutfak ve mutfakta tavsiye edilecek yeginc yerdir. defterdarlıkta yapılacak''' 
tulumbalı kuyu bir bodrum ve otuz Da" ıklı·mı·, orman gezı·nıı·ıerı·, ( ~ı ıoo) (214 9s) 
dokuz ar~ın bahçeyi havi bir ha· ~ • - - J. 
nenin tamamı. İsmail Ratip B. Şİfall banyolar, Slhhi teSİSat Jf-Bakırköy Kalitarya karly J 

1010 2280 17059 Galatada Kemankeş Karamustafa- de hazinei maliyeye ait OD ~ 
Mükemmel servis : gazino ve bahçeyi havi otel ~ paşa mahallesinde Çömlekçi ıoka· sene müddetle kiraya veril~ 

ğmda ve Kılıncahpaşa caddesinde Fiyatlar: Odalar bir geceliği 1 • 6 lira T h · d.l · &'-'-
eski 11, 13, 15 ve yeni 15, 17, 19 7 tir. a mın e ı en sencvı I 

. Banyo: SO, 5, 100 kurut icar 720 liradır. % 115 pey -" 
numaralı yüz yetmiş arşın arsa Ü· Yemek : Sabah, oğle, akşam dahil 225 - 500 kurut çesi icar muamelesi 10 )fi~ 
zerinde beş odayı ve iki dükkanı Her tOrlO tafailit almak ve odaları tutmak için Seyrisefain 930 Cumartesi günü ld~Ji 
havi bir mağazanın üç yöz otu~ Umumi müdOrlfik kalemine m6racaat. beşle Bakırköy Mal müdürllf .. 
altı hisse itibarile yüz doksan hissesi Telefon: Beyoğlu t 745 de yapılacaktır. • .. / 

Hasan Mukbil B. Emine Nurinnisa H. cJP 
Jf- Kalitarya kariyesinde ~ 

1905 6160 17401 Galatada Sultanbeyazıt mahalle- kası ahıap üç katta altı oda iki askeriyeden müdevver ahır ell f. 
sinde Topçular caddesinde eski ıofa bir mutfak bir kuyu ve altmış olan taı ve tahtalann ınO~w 
177 ve yeni 173 numaralı elli altı arşın bahçeyi havi eski bir hanenin desi 19 Mayıs 930 t-";1 ' 
arşın arsa üzerinde kirgir üç bu- S H musadı'f pazartesi ....n ... o -~ tamamı Ahmet Cemalettin B. Fatma imperver . 5-• 
çuk katta birinci kat zemini çini te Bakırköy Mal müdftrl 
astor kepenkli altında bodrumu ve Yukarda cins ve nev'ile mevkii ve müştemilatı yazıh emlak 

1 
kt ~ 

ı·k1'nc1· kat bı'r oda bı·r m•rdı'ven 1 d ·1 b d 11 1 t ı· 1 · ·· · d 1 14 M yapı aca ır. __. "" hiza ar1n a göıten en e e er e a ıp erı uzerın e o up ayıs . ~ 
b Ü - k b b d' /f!dirde ilü11ci seyyar JtZd aşı çuncü at ir oda ir mer ıven 930 tar!bine milaadif Çar,amba günü saat ikiden itibaren miizaye- ala··m tan: İkinci seyyar jan / 
başı üstünde zemini çimento dara.. deye miibaıeret olunarak saat dörtte (muhammen kıymetlerini alayının hazirandan iti~~~ 
ça ve bir ahpp odayı ve elektrik geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğun- aylık ihtiyacı olan 1?~~6' 
tertibatını havi bir dükkanın tama- dan talip olanların mezkur günde saat dörde kadar Sandık idare- arpa kapah zarf usulıle 
mı. Ali Rıza paşa Mehmet Affan Bey ve ıine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak sandan itibaren mUnak• 

Aytc Leman Hanım müracaatlann kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip çıkanlmıştır. Muvakkat .te. fZ 
308 711 20406 BeşiktaştaŞenlikdede mahallesinde 900 liranın mahalli teslını1 ~'i. 

Mezarlık çıkmazı sokağında eski olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip ve mülhakatıdır. MO°';I' 
3 ve yeni 5 numaralı doksan iki zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş 16 mayıs 930 tarihinde 

-~~-~-~-----.__ .... a..JW!.rirucie_..c_cohesi iki ar· addolunacakları lüzumu ilin olunur. , lacaktır. (374-52) 
~------~~~---~------~~~~~~~~~ 
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lak müzayedesi 
J\rız No. 

L Aiııhıııınıcn 
sı2 kır11ıet1 11 ra 

740 1507 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun tımi 
mevki ve müştemilatı 

Fatihte Haraççı muhittin mahalle-
sinde eski yeni Şifahane ve yeni 
türbeişerif sokağında eski 13, 13 
mükerrer 13 mükerrer 13 mükerrer 
ve yeni 11, 13 numaralı yüz beş 
arşın arsa üzerinde kagir bir katta 
üstünde asma katta bir pasa oda· 
sını ve otuz Üf arşın bahçeyi ve 
altında bodrumu havi bir fırının 

yüz yirmi sek iz hisse itibarile elli 
beş hissesi (Mezkur fırın mahalli 

Si() haraptır) Nadire H. 
1116 1515 Ayvansarayda H9caali mahalle-

sinde Hamam sokağında eski ve 
yeni 43, 45 numaralı doksan iki 
arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
biri ayrı kapılı olmak üzre beş oda 
iki sofa bir ocak bir kuyu bir top
rak avluyu havi dahili ahşap bir 

\s hanenin tamamı Memduh Ef. Fatma Badi H. 
1102 1589 Beykozda Yalıköy mahallesinde 

Gaziyu91us sokağında eski 31,33 ve 
yeni 39 numaralı yüz elli arşın ar· 
sa üzerinde ahşap üç buçuk katta 
biri harap ve biri çatı odası olmak 
üzere sekiz oda bir sofa bir mer· 
mer taşlık bir sarnıç mutfak yıkıl· 
mıştır bir ve ikinci katları harapça o· 
lup iki yüz elli beş arşın bahçeyi 

l()s havi bir hanenin tamamı. Ahmet Zekeriya B. 
900 1837 Anadoluhisarmda Göksu Yenima-

hallesinde Kuyu sokağında eski 7 
mükerrer ve yeni 6 numaralı biri 
doksan altı arşın arsa üzerinde ah-
şap iki katla bir çatı katından iba· 
ret olup beı oda iki sofa iki bal
kon l:>ır bodrum ve diğerı yirmi al-

tı arşın arsa üzerinde bir oda ve 
kırk arşın arsa üzerinde bir mutfak 
ve yüz altmış altı arşın bahçeyi ve 
bir kuyuyu havi muhtacı tamir iki 

120 198
9 

hanenin tamamı. AbduJlah Ef. 
10476 Sultanselimde Tabakyunus mahalle

siude Kıvrılı sokakta eski 41,43 ve 
yeni 45,47,49 No. lı ikisi yüz yir~ 
mi altı arşın arsa üzerinde ahşap 

dörder katta altışar oda birer u· 
fak sofa birer antre birer mutfak 
birer daraça diğeri altmış altı arşın 
üzerinde maa bodrum kargır dört 
buçuk katta bir sofa altı oda bir 
mutfak ve dördüncü katta daraçayı 
ve on yedi arşın aralığı havi üç 

~ .. .. L hanenin tamamı. s r Ef ~ eım . 
12098 Tophanede Firüzağa mahallesinde 

sıo 

Ağahamamı sokağında eski 8, 10 
ve yeni 8 numaralı otuz üç arşın 

arsa üzerinde ahşap bir katta es
kice ve tamire muhtaç ve şerefli bir 

30 13552 mahalde bir dükkanın tamamıe Meveddet H. 
Hasköydc Keçeciperi mahallesinde 

1823 13697 

Halilbey sokağında eski 11 yeni 
31 numaralı beş a:-şından ibaret 
aralık mahallile elli altı arşından ibaret 
~ünhedim hane arsasının tamamı. Ratail Ef. 
Usküdarda Selimiye mahallesinde 
Hamam sokağında eski 12 ve yeni 

20 numaralı yüz seksen yedi arşın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta yedı oda iki sofa bir mutfak 
bir kuyu ve iki yüz altı arşın bah
çeyi havi harap bir hanenin ta-

l~S 40 mamı. Jsmet ve Fatma SamiyeH.lar 
2 13874 Hasköyde Sütlüce mahallesinde 

Tekke sokağında eski 22 ve yeni 
26 numaralı yüz dört arşın arsa 
üzerinde bodrum katı kargir 
diğerleri ahşap olmak iizere iki 
buçuk katta beş oda bir sofa 
sofa bir mutfak bir taşlık bir kuyu 
ve yetmiş altı arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Salih ve Mehmet Ef. lerle · 

Zeliha H. 
Kandillide Kapamacı meydanı el-

7 - YAKIT 8 Mayıs 1930 -

~ Kff DIK~r i~Kf lf Si ~Zf RinDf Ki ~ 

lokanta üazino ue Hile Dans salonu 
Salonumuz İstanbulun en mütena havadar ve cazip 

mahallinde olup mefruşat itibarile de İstanbul ve Beyoğlu 
salonlannm fevkindedir. Müzik meşhur Haseyin Koymof 
B. riyasetinde fevkalade bir surette programlarına devam 
etmektedir , 

Bayramda: Salon dört gün bayramda 1den24 de 
kadar açıktır. O günlere mahsus ve müşterilerimizi bir 
kat daha memnun etmek için aslan zengin olan program
larımıza muhteşem Varyete, Dans, muzik v. s. eğlenceler 
ilave edilmiıtir. Fıatlarımız son derece ucuz ve 
ehvendir. 

Muhterem müşterilerimizden gördüğüm rağbete teşek
kürler eder ve her zeman teşriflerine intizar ederim. 

Hüdürivet • 

rnetre mik'abı kereste 

mübayaası: 
İn lı isar1 u nı unı miidürlii-Tiitiin 

ğiinden : 
23-4-930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Samsun 

fabrikası için 1500 metre mik'abı kereste şartnamesinde bazı 
tadilat yapılmıt olduğundan taliplerin her gün gelüp şartnameyi 
almaları ve 14-5-930 çarşamba günü saat 10,30 a kadar zarflarını 
Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri . 

* * * Kırpıntı ınuka,~,ra ' re J(ağıtlar ile 
sığara kağıdı ıJlisJ{iilleri ve aı1])aJaj 
kağıtları satışı. 

1/'i.lı l 11~ iızlıisarı zı1111 l111 111Llcliir

l1lf,.,/ııclen: 

Tıraş olduktan sonra 

y üzünüze kolonya sOre

b iliyormusunuz :/ 

Al<si takd i rde , 
Jılet tıraş 

Seyrisefain 
Merkez ıcente!İ: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi : Mah

mudiye Hanı altında İstanbul 2740 

fludanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Trabzon ikinci postası 
( A N K A R A ) vapuru 8 

Mayıs Perşembe akıamı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 

Hopaya gidecek ve Pazar 
iskelesile Rize , Sürmene , 
Of, Trabzon, Polathane, 
Görele, Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun , Sinop , İneboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Cibali fabrikasında teraküm edecek kırpıntı mukavva ve 
ki~ıtlar ile püskül ve anbalaj k"ağıtlar pazarlıkla ihale edileceğinden 
t~hp1erin her .ilfn gelüp şarrn,ıfteyi atmaları. Ve fabrikada mez- ı 
kur malzemeyı görerek paı:arhğ ı için 17-5-930 cumartesi günü 
saat 10,30 da Galatada föübayaat komisyonunda bulunmalara. - ~ ______________________ _. 

İzmir sürat postası yevm' iskele caddesinde eski 19 ve 
yeni 51, 53 numaralı biri yüz alt
mış arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta alb oda iki sofa bir mutfak 
bir taşlık ve diğeri yüz arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta iki oda 
bir sofa bir mutfak bir taşlık ve 
iki yüz kırk arşın bahçeyi havi ha· 
rap ve eskice iki hanenin tamami Salih Ef. 

Fatma Hanım 

1025 2010 14632 Beyoğlunda Feriköyünde Ayazma 
deresi sokağında eski 36, 36, 36 
mükerrer ve yeni 106, 108, 110 nu· 
maralı yüz otuz arşın arşa üzerine 
kargir iki katta pasa tahtalarını 
koyacak oda diğer iki oda bir 
mutfak en üstte bir salon iki oda 
mezkür iki odanın biri içinde kiler 
ve un çuvallarını muhafazaya mah· 
sus bir odayı ve yüz yetmış arşın 

bahçeyi havi bir fırının tamamı. 
2351 5783 20084 Zeyrekte Kasap demirhan mahal

lesinde Filyayokuşu sokağında eski 
15 yeni 29-29-1 numaralı yüz elli üç 
arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
biri sanclık odası olmak üzere sekiz 
oda biri ufak olmak üzere iki sofa 
bir ·antre bir taşlık bir mutfak bir 
kiler ve üç yüz doksan yedi arşın 
bahçeyi ve bahçede tatlı su hazne-
ıini ve hane derunünde cari msıf 
masura mailezizi ve harici sıvası ile 
dahilinde ciiz'i noksanları mevcut 

Ali Ef. 

bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. 
Yukarıda cins ve nev'ile mevkii ve müştemilatı yaıılı emlak 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 17 mayıs 
930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtten itibaren mü
zayedeye mübaşeret olunurak ( muhammen kıymetlerini geçtıği 
takdirde ) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
talıp olanların mezkur günde saat on a .tıya kadar sandı~ idare
sine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku bulacak 
müracaatların kab4l edilmiyeceği ve mezkür emlake evvelce talip
lerin kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur 
eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş add
olunacakları lüzumu ilan olunur. 

( G ÜLCEMAL ) vapuru 9 
Mayıs Cuma 14,30 da Galata 
nhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İzmire gidecek ve 

Pazar 14,30 da İzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapur.da mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Antalya postası 
( İ N E B O L U ) vapuru 11 

Mayıs Pazar 1 O da Galata 
rıhtımından hareketle fzmir 

' 
Küllük, Bodrum, Rados, F et-
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrıyarak gelecektir. 

.Genç n1ektep1 iJere 
imtihanlar yaklaşıyor .. f ran

sızcanın ruhu olan gayri kı
yasi fiilleri öğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız· . . ' 
ımtıhanınızı kolay ıkla vermiş 
o lursunuz. Satış yeri: Ankara 
caddesi Muall imler kitapanesi 
Fiatı 50 posta parasile 65 
kuruş. 

ım **'' 
Ankarada iş o aniara 
An k:ırada re~ml daırel<: rdeki i;-leri 

nizı ı:ıkip için ~.mı l .dıp fi. Posta 
kuıusu · 166. \ nkara adı e ınc hır 
mclmıpl:ı mür:ıc:ı:ıı <'dıni.~: do~rulu 1 
~i.ırn t ,. 1 uılu, gıırrccl.~in·/ 

--~ .............. .. 
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ISTANRUL. Babıall. Ankara caddesinde •VAK 

Tel . Jm ( lrAltE ftual) ıın (YAZI llLDi) T.ı.rar. 

Kacabey harası mü- Satılık lokanta rv~.AKIT 
düriYetinden: ve kıraatane ~ç~!~:-

uıu dağ yaylalannda .. tı••cak koyu•l•n• atıtleri kap•h .. ,, Istanbul Emvali eytam r;··;;,:,:-·~ 
usulile müzayedeye yazedilmiı ve 21 mayıs 9J0 çarpmba gilnü : 2 • 

oaat on d&rtte Buna baytar mUdüriyetiade ihaleli takarrlir idaresinden: : .f • 0 

etmiştir Şaraiti anlama'< istiyenlerin Bursa baytar mid6riyetine • • • • • • : 4 • • 
ve yahut hara merkezine mOracaat!arı, ihale gtınn de pey akçelerini Samıyc hanımın ıstıkraz eyledığı mebalığ mu- : llıthNlc lralnMvıllfl 
hamilen Buna baytar mlidüriyetinde hazır bulunmaları lnzumu illn J kabilinde idaremiz uhdesinde vef aen mef ruğ bulu- : caya kadar< aarri 
ohmur. nan Hoca paşada Emin mahaJlesinde Vezir iskelesi i :!t;':.!::!",,:::J;. 

08 caddesinde 13,15 numaralı ve 178 arşın üzerinde : Abonıılertmllin her e; 

KAPPEL ' mebni 1 lokanta, 1 kırattane, 3 oda, 2 koridor, t : bir defaa meccanen! 
1 hala ve t bodrumu havi binanın nısıf hissesi satı· i ıp! ~': "'= ~':moıa:.. 

tanuunıle tekemmlJl etmlı ~ lıktır. ••••••••• ••••••• .. 
YA z ı M A ıı. ı NA s ı ' Mezkur binanın bir tarafı Nemli zade hani. bir Kiralık - Sa 

Franmz hük11ınettnin c1ahi ta1cc1tr ve terctb ı4 tarafı Kayserili Hacı Ahmet efendi ve iki tarafı W. T~bdili han içia -
eltili makine KAPPELdir Hafif, metin .. zari ~ yol olup Sirkeci •tasyonu karşısında cephesi ca- yünde Kulelide 4 odalı mu 
Her ciheti teahhüt olunur, ve tabitJe Mtıhr 1 . '""' n terkos suyunu havi kfl 

TiirkiJe 1eılne umumi acenteai 1 mekAnlı , zemini çini döşeli lokanta ve kıraatane kiralıktır. Görmek için Kul 

Y Şinorkyan. latanbul Sacbktye · han 31 -33. TeL s 2258 ve arkada bir hala ve bodrum, ikinci ka • ında iki Dilbeste Hanımı 
• c:--~E--!'l(e)C'ğ ac--==~~c~:=C@OSCPOC--:i~ koridorla üç odası olup köşede kargir binadır. Kirahk- BüyOkada 8 

Devlet Demiryollan ilanatı 
Hareket şakirtliği müsabaka imtihanı 

l>t!vlet demiryollannda iıtibdam edilmek Ozere bilmllaabaka 
elli hareket pkircli alınacaktır. 

Miiaabaka imtihanı 15 mayıa 93o tarihinde yapılacaktır. imtihan 
için mOracaat edilecek makamah anlamak ve sair tafsilit almak 
iıle)'enler istaıyonlarda talik edilen ilinları görebilirler. 

• ,,. Jf. 

Mağazamızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan muhtelif 
numara ve cins llmba tifeleri timdiye kadar satıbğa çakanhp 
muhtelif 1ebepler altmda sabla1D1yan qya 13· 5.930 tarihine ml
ıadif alı g&nll saat on dörtte aleni müzayede ile satılacakbr. 
T alipleriD miiracaat etmeleri ilin olunur • 

.... * 
Eğeler markalı ~lik ve kaynak malzemesi kapalı zarfla mO-

nakasaBI 23 haziran 930 pazartesi glinü saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapdacakbr. 

lttirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatla
nnı ayni gtınde saat 14,30 a kadar milnakasa komisyonuna verme
leri llzamdır. 

Talipler mthıakasa ıartnamelerini tlç lira mukabilinde Ankarada, 
maliye Ye muhasebe işleri daireainden, lıtanbulda Haydarpqa vez
nesinden tedarik edebilirler. 

lf lf. • 
Muhtelif ebatta 5550 kılo bakır borunun mtınakasuı 23 haziran 

1930 pazarteai gtinO saat 14,30 da Ankara devlet demir yollan 
idaresinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarm 
aynı gilnde saat 14e kadar m6nakasa komisyonuna vermeleri lizımcLr. 

Talipler münakua taımamelerini üç lira mukabilinde Maliye ve 
Mulraıebe itleri daireainden, latanbulda Haydarpqa vemesindea 
tedarik edebilirler. 

.. .. lf 
Muhtelif demirler kapalı zarfla mOnakasaıı 23 haziran 1930 

pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan ida
re9inde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak
kat teminatlarım ayni gilnde saat 15 e kadar münakasa komİl
JOD'bna vermeleri IAzımdır . 

Talipler milnakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve mubaıebe itleri dairesinden ve lstanbulda Haydarpqa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

.. Jf. • 

1-0000..,uraj kazmasının kapalı zarfla mOnakasası 23-hadran-1930 
pazartesi pi aaat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idarelİDde 
yapdacakbr. 

lftirak edeceklerin teklif mektuplannı ye muvakkat teminatla
nnı aynı gOnde saat 15,30 za kadar milnakua komisyonuna vermeleri 
lbımdar. 

Talipler mtlnakasa tartnamelerini (bq) lira mukabilinde Anka· 
l'&C.~ Maliye ve muhasebe itleri daireaiııden, lstanbulda Haydarpap 
veznlainden tedarik edebilirler. 

Muğla vilayetinden: 
Çiçekli - Karabörtlen yolunun teniyei taraW,eai ikinci •1Smının 

54400 lirabk tahliut ve vahidi fiat uaulile mlba•ka1aya çakanlmıt
br. lbalei kat'iyeai 21 mayıa 930 çarpmba pi uat 15 e 
Yillyet m•kımmda icra kdmacajı illa olwaur. 

yalı hane Nizam ikind 
Talip olaıılar ve fazla malômat almak istiyenler her- No. s Gatara. Doyçe 

gün saat 16 ya kadar Adli~e b.nası l'ahihn4e lstanbul Zeki e mUS:~m 
Emvali Evtam 1darPsine müra'9ant p,tsinlP-r. 276 - 95 

Şehremaneti llanatı 

Şebremaaetiadea : Do.tanca Yapar ilkelemncle numarasız 
baraka kiraya Yerilmek için açık mtlzayecleye konmaftm'. Talip
lerin prlnamefİ slrmek için h• J1n mluyecleye girmek içia 
ihale gGn8 olaa 29 maJl8 930 Per'f91Dbe pi ıe.... mldUr
lllğllne plmoleri • 

Şehremanetinden: latubal temizlik itlerine ait bir katar 
14-5-930 çaqamba pi aat 9 da Fatih At puarmda miza· 
yede ile sablacajı ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~ 

Şehre •: Emaaet matbaa11nda biriken k&jıt kırpm-
blan pazelıkla sablacakbr. Taliplerin 14 mayıı 930 cartamba 
gOnO sut on bqe kadar leftZlm mldlrltıjOne gelmeleri. 

Maarıl vekaletinden: 

ı. aranıyor 
İdare amirlili - T 

her gQnı ceminıdı lstanbulda 
ligi isteniyor, Merkez pot. 
Ferit Beye. 

it 18tiyorum - 3t4 
Askerlikten tahis oldum. 
Beni himaye edecek 
iki aydır, her tarafa bq 
yerde çal1tmı1& 11n1..,... 
Erkek maallim melrcebl 
tadar wwl gördüm. Her 
otelde ticarechanede. kidb1lk. 
bir mektep veya apanmancla 
• '<, velbuıl, her feyf her 
maya bmnm. it istiyorum. 

G&latada Do1ru yolda 
Düzce otelinde H ı.... edilmekte olan tamet Pqa KD Enatitlla~ elektirik teaiıab 

4 mayıa 1930 taribiaden itibaren OD ıtm mtlddetle ve pazarlık 1
----.... -=--• 

mulile m6Dakuaya konalmuttar. 
Talipler prtname •• plblan · tedarik etmek kere ehliyeti 

fenniye Yeaikalarile beraber her ,on Maarif Veklleti İllfaat daire
Iİoe mlracaat edebilirler • 

İbale Maarif V eklleti inpat komisyonu tarafmc:lan icra edile
cetmden mOnakuaya iftirak edecek olanlar ihale gllntl olan 14 
m&)'l8 930 çarpmba aat 15 te % 7,50 temiDab muvakkatelerile 
birlikte buır buhmmalan illa olmwr. 

Bursa umumi hapihane mü
dürlüğünden: 

Hapiaaneain 1/611930 tarihinden 31/51931 tarihine kadar Ekmek 
ihtiyaa kapah zarf aaulile mtbllıbsaya konulmuttur. Mtlnakase 
mlddeti 25/5/1930 tarihine kadar 20 glnd&r. Glacle hami 600 
kilo •a safi yerli buid&y unundan mamal ikinci nevi Ekmek •er
meie talip olaMnn mlnakaaa prtlanm 6freamek Bzere Hapİlhane 
mldllrltttOne •e mO...kaıaya iftirak etmek iltiyenleriD ihale pi 
olan 25 Map 1930 Pazartai uat ıs te Adliye daireainde tqelddll 
edecek komisyona mlracaatlan Din olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Yalon-Hamam yolunun tahminen dart ,az bin lirahk İDf&ab 

•abidi kıyui fiyatlerile •e kapalı zarf uolile 14 Mayıs 930 çar
ıamba gthlll -t OD bire kadar mOnalcuaya koaalmuftur. Talip· 
lerin yollar bq mllhendialipden alacaklan ehliyeti fenniye 'ftla· 

ikile teminat we teklif mektuplanm yevmi mezkOrda wakti muay· 
yene kadar enclmenl villyete tevdi eylemeleri. 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri: 
1 - Sut 10,!0 da Kaprlden A. Hiaan. Yenikay, Beykoz, 

T arabya,. Blylkdere, .llearbanm, Y eaimahaDe ve Kavaklara 
kadar bir wer ilin edilmiftir. 

2 - 157 Ye 161 aamarah aeferler fazla olarak laa olanacakbr. 

Han pa ..... yoktur 
ktn bir lokanta kiralıkıır. G 
ttamvıy caddesi Karakuş Har 

Matmazel Anjel -
enjeksiyon mtltebauasa. Ti 
Fınn IObk No. 10 

5 - batiyam lire Klprüdea9 o.Jdidara n Oakaclarclaa Kap- I ..... _. Kmu;IP• 
rllJe aeferler ill•e eddecektir. ..a'ul mllcUlır : 


