
8cıyük Gazimizin TOrkooaAı kurultayını .tetr~f _eder~k. ~ü
~'"•tı dinlediklerini yazmı,tık. Reımimız buyuk re1&ımızl 
"-kı.ıı~ araa1nda g6ıtermektedlr. 

İlk h~Xim Hanım 
Resmen memur olduğu için 

. beyanatta bulunamadı 
l1t btlnku aayımızda Türkiyede 

defa olarak fatanbul asliye 
~'Yllcrneıi aza mülazimliğine 
4 \l~k aıezunlanndan Beyhan ve 
.:J· - ı· -alô2imljğ!ne 
~'hukuk ... sunlanna•u ı.......-
~het H. lann tayin olunduk-

l'ııaı yazmııtık. 

~Dan bir muharririmiz Beyhan 
1lllln düne kadar çalışbğı 

~--k~t ~&ruki beyin yazıhanesi
\ .ı•taııı ve kendisinden yeni 
~ zıfeıi ~akkında fikirlerini öğ-

rnek ıstemiıtir. 
-.ı_~Yhan H. arkadaıımıza de -
~r ki: 

~ Bugünden itibaren yeni 
"-. ~crne bqlamaklığım için bil· 
~en emir aldım. Artık mu
~ llıemur olmaklığım do
~le her hangi bir mes'ele 
~~llda beyanatta bulunmağa 
' 

1
Yettar değilim. Bunun için 

-.:.. 
1
taef ıize bir cevap vere

,.,ct~ 

-••Ilı. ,, 

Bevh1Jn H. 

Avusturyalı fabrikatör 
Avusturyanın en meşhur bakır senayii 

fabrikatorlanndan ve maruf zenginlerder. 

:\1. ( Lovy ) dün A tinadan şehrimize 
gelmiştir. Fabrikatör şehrimizde bir kaç 
j?iin kaldıktan sonra Köstence, Bükreş 

\'e Bulgarictnn tarikile memleketine 
dönecektir. 

~l. ( Lovy ) sırf seyyahat maksadilc 
gezmektedir 

~keri tahsili tamamlıyan gençlet 

!) Foto S. Siircrya 

..... "1llfnııu F k" I ~- taı, n ve )'ilksek mektepler mezunlarına mahsus a u te 

~ diba ~n~a~i alb aylık tahsil devresi mOdavimlerinin imtihan
~ t.f· ıt~lftir.Bu münnıebetle askeri ehliyetname alan ~ençlerle 

•11ııyenı·n ·mı . • d d' reaı enm erce ıyoruz • 

Mesaisini ikmal etti 
Ankara, 29 (Vakıt) - Sanayi 

kongresi halıcılığın himayesi ve 
dokumacılığın kooperatifleştiril
mesi, asgari on beş senelik bir 
sanayi proğraını teşkil •, sanayiin 
nasyonalize edilmesi için tetkiki, 
ithalat eşyasında muamele ver
gisini tezyit suretile sanayiden 
bu verginin alınmaması, saydiye 
kanununun tadili, İstanbul rıh-
tım şirketinin asri teıkHitla teç
hizi, imtiyazlı tirketlere ait de-
miryollarında da tenzilatlı tari
fenin tatbiki gibi temenni ka-
rarlannı tasvip ederek mesaisini 
bitirmiştir. Bu kararlar kitap ha
linde neşrolunacaktır. 

Encümen - -930 but9eıi tetkikatını bitirdi 
Ankara, 29 (Telefon) - En

cümen bUtçe tetkikatını bugün 
bitirerek bütçeyi tab'a verdi. 

Bütçe meb'uılara bayramdan 
birgiln evvel tevzi edilecek ve 
bayram sonunda derhal müza
kereye konacaktır. 

Müteakiben takaüt kanunu 
müzakere olunacaktır. 

Haftalık (Vakıt) 
Yarın 
takdim 

parasız 

dilecek 

Efkarı umumiye karşısında : 

Tarziye 
4 üncu sayıfamızdı 

Saime H. resimlerinin ar
kasına neler yazmıştı? 

.\nkarada bir genç kadınla bir gazeteci arkadaşın ölümüne, 
yaılı bir kadının da ağır surette yaralanmasına sebep olan feci 
cinayetin bü -
tün tafsilitını 

dünkü sayımız-

da yazmıı, rah
metli arkadaıı· 
mızın resmini 

dercetmiştik • 

Bu günde Sa
ime Hammın bir 
fotografını koyu
yoruz. 

Hikmek Şevki 
Beyin fizeri a-

ranmıı ve ıa

yani dikkat ev
rak , Saimenin 
iki resmi bulun
mUJtur. 

Ankarada Me
raklı fotorafa-

neıinde, çıkan
lan bu rt:aimler 
6 niaan tarihin .. 
de verilmiftir Cinaretuı lrurbam olan Saime Hanım 

...... lt-~--lliiiP-.....,.~~raarlaimadA .. Ebedi bir hatıra... Bum bak-
Haftalık VAKiT, size bir bkça beni batırlct » sözleri yazılıdır. ikinci re•mm arkasındaki 

hizmet olnıak üzere parasız yazılar iıe ıunlardır . 
takdim edilen mükemmel « Hikmet Şevkiye : Solgun bir batıra ,, Bu yazılann altına 
bir mecmuadır. Hikmet Şevki Bey kırmızı kalemle fU cümleyi ilive etmiştir: 

Edebiyat, fen, sinema ccSeni hatırlamak için resmime bakmağa lüzum var mı? Habran 
musiki, mizah, siyasi icmal kalbimde gömülil . » 
sütunları, tıbbi makale, re- ______ ........... _. .... _____ _ 

simler .•• 

Yarın müve.zzilerden 
isf eviniz I 

Yunan cevabı
na karşı 

Ne cevap vereceğinıiz 
bir iki güne kadar belli 

olacak 
Yunan hUkümetinin yeni iti

lafnameye de itiraz ettiğini, fa-
kat hangi maddeleri kabulden 
imtina ettiği hakkında bir ma-
lumat olmadığını yazmıttık. 

Bu mesele ile alakadar olan 
bir arkadaşımız dün Muhtelit 
Türk heyeti murahbasaaı reisi 
Tevfik Kamil B. ile konuıarak 
fikrini sormuıtur. 

Tevfik kamil B. 11Yunaniıta
nın ret cevabına karşı hüküme· 
tin ne gibi bir vaziyet aldığı ve
ya alacağı henüz malum degil-
dir. Fakat bir iki güne kadar 
hükumetin verecegı cevap an
laıılacaktır. O zaman gazetelere 
beyanat ve ızahatta bulunabili
rim,, demiştir. 

Çocuk sayıfaıı 
Takdirname kazanan keri
lerimizin isimlerini deroe 
6 ınoı ıayıfamızda devam 
ediyoruz. 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 
• 

ihtiyaç ile çare 
Bir madalyonun iki yüzü gibidir 

Bugan b1Jn1J h1Jlhta okumiJk ihlivacını veriniz 
1 

vaı ın ~ize kflt/101Jneleri kit1Jpla doldur1Jvını 1 

F1 üseyin Cahit beyin fikirleri 

Edebiyatı cedidenin sayılı üı· Üstat, anketi mühim Ye fay 
tatlarından HUseyin Cahit B. dalı buldu, ve : 

timdi Sirkecide bir banda tica- Suallerinizi bırakın, cevap-
ret ve komis- larını size gön-
yon işlerile meı... deririm, dedi. 
gul.. Fakat bu Üstadın bir giln 

işlerin Cabit sonra gönder-
Beyin fikir ve diği cevap işte: 
kitap Aleminde - Bugünkü 
haklı bir ıöh· okuma vaziye-
ret alan sayini timiz pek esef 
müteessir etti· edilecek bir bal· 
ğini vahut ede- dedir. Yeni ye-

bileceğini akla tişenler böyle 
getirmek ıçın bir ihtiyaç his-
utak bir sebep setmiyorlar gibi 
bile yoktur. Çok görünüyor. 

kıymetli kitap- Gençlerin ha-
ları ihtiva eden Hüjepin Cahlf B. yatında sinema, 

" Oğlumun kütüphanesi " Cahit spor ve hafif ruuaşakalardan 
Beyin bu yüksek sayine, bu aa- başka bir şeye 'hemen hiç yer 
yin istikametini değiştirmemiş ol- kalmıyor. Bu felaketi harf inki
nıasına Kifi bir miul olamaz mı? libma atfetmek pek aathi bir 



muhakeme neticesı o a ilir. en-=--ı~--~~--------~-~-------~--~--

like daha evvelden göze çarpı- LYAKIT IR TILC.RA•ve • • ,.~I 
yordu ve gittikçe arhyordı1:" --::: · H .A. 111:. L f: RI ~ az ıra 

Ben birkaç sene sonra 11 oku-
1 

~;:~;·~~;:.;2!!i!~:,~:~~; Ankara cinayetine ait tafSilfü Yunan cevabı 1 

Köprü müruriveıiniı1 

kalkacağı tarihtir 
Ankara, 29 (Telefon) - J(~~. 

rü müruriyesi 1 Hazirandan ıtı kitabı bile okumak istiyecek 
bulunmamaktan ürküyorum. Es
kiler ortadan kalktıkça okuyu· 
cular da azalacaktır. Y akm bir 
istikbalde okuyucuların adedi 
eksilmesine intizar etmelidir. 
Harf inkılabmm tesirile, biraz 
da ruhlarda vukua gelecek de
ğişikliğin yardımile ileride oku
ma ihtiyacı elbette hissedilecek
tir. Böyle bir ihtiyaç duyulduğu 
zaman çaresini bulmak pek ko
lay olur. Çünkü çareyi bu ihti
yac doğurur. İhtiyaç ile çare bir 
madalyonun ik yüzü gibidir. Bu 
rfin bana halk ta okumak ihti
yacını veriniz;, yarın ıiıe kütü
paneleri kitapla doldurayım. 

Eıki harflerle basılı kitapla
nmızdan hiç birini derhal yeni 
Tilrk barflerile basmağa lüzum 
yoktur. Bittabi mektep kitapla
nnı bahisten baric brakıyorum. 

Edebi eserlerimiziden canlı 
kalacak olanlar varsa onların 
yeni tabılan yeni harflerle ba
sılacaktır. Zaten, bin, iki bin 
nüshadan fazla basılmışları kaç 
tanedir. 

Tek tük ilmi, felsefi, tarihi 
kitaplarımm okumak ihtıyacını 
duyacak olanlar tahsillerini ol-
dukça ilerletmit gençler arasın
dan çıkacaklardır. O eserlerin 
eski harflerle basılmıı nüshaları 
varken onları yeni Tfirk harfle
rile tekrar basdırmağa kalkmak 
büyük bir israf teşkil eder. 
Okumak ihtiyacmı duyanlar 
ufak bir zahmetle eski harfleri 
öğrenebilirler. Zaten kütüpane
lerdeki el yazısı eserleri tetkit 
için de buna lüzum vardır. ilim, 
tetltik, tebahhur sahasına gire· 
cek müstakbel münevverler için 
bu ufak bir zahmek teşkil ede-
cektir. 

Mevcut eserlerimizin pek az 
olan matbu nüshaları tükendikçe 
kari, bulunabileceğine emniyet 
getirilenleri tekrar tabolunur. 

Bence, telaşe düşüp, acele 
tedbir ittihaz etmeğe kalkmak, 
masrafa girmek beyhudedir. Bu, 
kendikendiliğinden, (( otomatik » 

surette halledilecek bir m-:se
ledir. 

Milli kütüphanemiz hangi 

Olen kadınzn dillerde şayi olan bir unvanı da 
Ladam okamelya idi 

I...adanı Okanıeleya aşk uğrunda kan tükürerek 
öldü, hu kadın delik deşik vücudile can verdi 

Ankara, 29 (Telefon) - Dün 
sabahki feci cinayet tahkikatı 
bitmiş, fezlekesi yaıılmağa baş· 
lanmıştır. Tahkikat katilde bir 
taammüdün mevcudiyetini gös
termektedir. Bundan dolayı ka
til cezasız; kalmıyacakbr. 

Yaralı kaynana yarası pansu
manla kabili tedavi olduğundan 
hastaneden çıkarılmıştır. 

Saime gömülmüş, katil bugUn 
umumi hapishaneye naklolun
muştur. 

Katil cinayeti her türlü mü
dahaleden azade olarak yap
mıştır. 

Kurşunlar ho~a gitn1edi 
Katilin attığı ilk kurşunlardan 

hiç birinin boşa gitmediği tes
bit olunmaktadır. 

Kapının :kırıldığı uman Hik
metin ağır, Saimenin hafif ya
ralı oldukları kaynananın ifa
desinden anlaşılmaktadır. Katil 
evveli kansını öldürmüş, badehu 
Hikmeti parçalamıştır . . 

Kati] Hiknıeti tanı
ınıvordu 

.t 

Hikmetin ısrarlara rağmen 
o gece kalması facıaya bir se
bep teşJCıl etme te ır. Katil, 
Hikmeti hiç tanımadıfını, gö
rüşmediğini söylemektedir. 

Fena koca 
Cemal efendiye 

sıfat onun ( fena 
duğudur . 

ısrarla verilen 
bir koca) ol-

eserleri ihtiva etmeli, Garp lisan
larından hangi kitapları almah? 
Sualine tam bir cevap veremem. 
Bu, bütün irfan sahasına şamil 
bir sualdir ki ona yalnız başına 
cevap vermek salahiyetini hiç 
k: nıse haiz olamaz;. Birkaç şube 
için bile uzun tetkiklere kalk
madan birdenbire cevap vermek 
bizi hatalara sevkedebilir. 

A . Sırrı 

17 sene evvel aldığı ilk karısı 
Senihayı de yanlış yollara düşür
meğe onun bu sıfatını sebep 
göstermektedirler. 

Jialef ve selef 
2 sene evvel Ankara kibar 

hovardalarının kapıştıkları Seni
ha da burada paylaşmalar yü
zünden hadiselere, cerh vak'a-
larına sebebiyet vermiştir. 

Halef ve selef olmakla bera
ber Saime ile Seniha pek sevi-
şirler ve görUşürlerdi. 

Cemalin 2 buçuk sene evvel 
kayın babası tarafından kendi
sine sermaye diye verilen (S) bin 
alirayı yok ederek geçen sene 
karısını parasız. pulsuz bırakıp 
gitmesi de aleyhinde bir sebep 
te~kil etmektedir. 

l.~:)daın okamelya 
Saimeyi iki sene evveline ka

dar iyi bir kadın olarak tanı
yanlar az; değildir. Bir çokları 
onu (Ladam okamelya) diye tav-
sif etmekte idiler. 

Saime ile münasebetlerinde 
kuvvetli bir rabıtanın mevcudi
yeti Hıkmetin bazı arkadaşlarına 
11seviyorum,, itirafında bulunma
sından anlaşılıyor. 

~-11ikn1a'. "\ ereındi 

Hikmet hasta idi. Kendisinde 
boğaz veremi vardı. Hayatını 
büyük bir intizam içinde geçir-
mesi doktorların talimatı iktıza
smdan idi. Halbuki Hikmet, son 
ay içinde bütün memnuiyetlere 
rağmen içkiye, eğlenceye tema
yül ediyordu. Bu suretle bir ayda 
sıhhatından 7 kılo kaybedecek 
kadar sıbhatmı bozuyordu. 

Tahkikat fezlekesinin yarın 
ikmali muhtemeldir. 

---- -
l{azanç kanunu heyeti 

vekilede 
Ankara, 29 (Teleton) - Ya

rın vekiller heyeti toplanarak 
kaıanç kanunu liyihaımı müza
kere edecektir. 

dırıyor. Asıla hevenkler de çarık 
bile var .. 

V AKIT ın tetrikası: 163 

Pek işlek olınıyan bu ticaret
hanedeki ustayla çırak yüzüme 
bakışırlarken bir kutu sardalya 
istedim. Onlara maruf bir marka 
söylemek beyhudeydi. Bulunanı 
almak ıztırarında idim. Uzattık
ları tozlu bir kutuyu cebime 
koydum. Parayı verirken sözü 
açtım: 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
- Bindim. Ters yüzüne yola 

düzeldik. Oh artık içim rahat. 
Muvaffakıyetin geniş şahrahı 
üzerindeyim.. Tekerleklerin her 
devri beni aradığım esrarın mer· 
keıine doğru yaklaştırıyor. 

Osman Bey köşesinde-n sap
tık. Şoför sokak içinde bir eve 
emanet paketi bıraktı. Maçka
dan aşağı Beşikbta indik. Dere 
içine döndük. Ihlamur yokuşuna 
saldırdık. 

Şoför beni tepede, yeıillikler 
içinde bir konağın önünde indi
rerek : 

- İşte burası ... 
Dedi. Hesabını gördüm. T e

ıekkür ettim. Gitti. 
Şimdi ben Mestinaıın esrar 

hanesine g6zlerimi diktim. Toz
lar altında boya:: kaybolmuş 

inik, perdeler kapalı .. İçerde 
çıt yok ... 

Gayri meskun zannını veren 
ağır uykuda bir mesken ... Ö
nünde gezindim. Arkasını do
laştım. Hiç bir noktasından 
suallerime cevap verecek bir 
ses çıkmıyor .. 

Mestinaz burasını büyülemiş mi? 
Ne yapmış? Şimdi nasll bir 
münasebet tasarlayarak kapıyı 

çalıp ta içerden bir şey so
rayım? .. 

Bu düşüncedeyken civar da 
bir bakkal gördüm... Mahalle 
bakkalları alış veriş ettikleri 
evlerin esrarına az çok vakıftır· 
lar... Bir kutu sardalya alarak 
bakkalı haylı söyletebilirdim. 

Dükkandan içeri girdim. bu-

- Şu 51 numaralı konak .. 
Bakkal Evet. Mütekait 

Muammer Paşanın .. 
- Satılık mı? Kiralık mı? 
- Ne satılık, ne kiralık . 
- Öyle duydum da... Konak 

galiba boş? 
- Öyle görünür amma boş 

değıldir ... 
Kim var içerde ? 
Sahipleri ... 
Hiç sesleri çıkmaz mı ? 
Nesine çıkacak.. İhtiyar 

bir karı koca... Bir arap aşçı. 
Bir de kocamış uşak ... 

- Oğullan kııları yok mu ? 
- İki oğlu vardır. Dışarda 

memuriyette.. Kızları üç sene 

Atiııa sefirimize 
bildirildi 

Atina, 29 [Rumca gazetelerden] 
- Yunan hariciye nazırı M. Mi-

halakopulos dün vukubulan müka-
lemeleri esnasında Türkiye sefiri 
Enis beye Yunan hükumetinin 
cevabını tebliğ etmiştir. Yunan 
hükumeti bu cevabında mübadil 
emlake bitaraf mübadele azası 
tarafmdan toptan kıymet biçil-
mesi hususunda Ankarada mü
tahassıslar tarafından hazırlanan 
projenin beşinci maddesinden 
feragat edemiyeceğini beyan et-
mekte ve proje ahkimma teba
iyete amade bulunduğunu ilave 
eylemektedir. Enis B. Ankaradan 
talimat aldıktan sonra cevap ve
receğini söylemiştir. 

Yunan cevabı mutedil adde
dilmekte olup diplomasi tarikile 
yapılacak müzakere neticesinde 
bir itilaf zemini bulunacağı ümit 
edilmektedir. Buraya gelen bita
raf mübadele azasından M. Hen
derson bugün başvekille hariciye 
nazırı tarafından kabul edilecek, 
mübadil emlak mes'elesi hakkın
daki Yunan noktai nazarı ken
disine izah edilecektir. 

Dayinler vekilleri 
Maliye vekilimizle temas& 

ba§ladılar 

Ankara, 29 (Telefon) - İngi
liz;, Fransız Dayinler vekillc-ri 
gelJiler. Saat 18 de Maliye 
vekili beyle 2örüstüler. Yarm 
ınuL .. lctlectı uu Lulu u i olarak ver-
mek kaydile ayrıldılar. 

Müıtahberatıma nazaran da
yinlerin ikraz; ve Osmanh borç
lan için yeni bir formül tekli
finde bulunmaları muhtemeldir. 
Bu temaslar, dayinleıvekıllerine 

1 
meclisi idarenin verdiği bazı 1 

salahiyetlere müstenit olduğundan ! 
ehemmiyetli görülmektediı. 

Hükumet müzakeratta idari, 
mali, iktısadi istiklal hususunda 
hiç bir münakaşayı kabul etmi
yecektir. -M. Meclisi 

Hazirandsn evvel İ!ilerini 

ikmal etmesi muhtemel 
Ankara, 29 (Telefon) - Mec

lisin hazirandan evvel içtimaım 

tatil etmesi muhtemeldir. 

- Konağın bir tarafını kira
ya vermişler diye duydum da : 

- Hayır .. yalan.. ne geçin
mez başları var.. k ıraya verip te 
rie yapacaklar.. zaten harap ... 

Aldığım bu kadar malumat 
kafidi. Dükkandan çıktım. Fa
kat işittiğım sözlerin hiç biri 
merakımı halle medar olacak 
bir mahiyette değildi. Burası 
aradığım yere hiç benzemiyor
du: Bununla beraber Mestina
zm bu konağa girmiş olduğu 
bence muhakkak gibiydi. Bikri 
tam r olunacak kıı oğlan kız 

bu harap evin acaba neresinde 
saklıydı? 

Bakkal dükkanında evvelce 
kifi gördüğüm tahkikat.mm şim
di kifayetine kanaatle · oradan 
ayrılmayı da bir türlü canım 
istemiyordu. 

Gene düşüne taşına konağın 

etrafını devre başladım. Niya
yet zihnimden şöyle karar verdim. 

- Kapıyı çahp sorarım. 
Çaldım. Karşıma çıkan ihtiyar 

uşağa sordum: 
Üç gün. evvel buraya Mes

eldi mi? 

haren kaldırılacaktır. 

J(urultav azaJarınıı> 
"' zivaretleri 

Aneara, .129 (Vakıt) - nr' 
Ocakları kurultay azalan ..,.. 
Millet Meclisi reiai Klzlm, W 
vekil İsmet, Büyük Erklıu 1111" 
biye reisi Fevzi paşalar h..I 
bnı ziyaret ederek tazim~~ 
lunmuşlar, bilmukabele 
leyhim tarafından ayrı •~..ii 
har buyrulan derin ve aJIJI' 
takdirata mazhar olmufla;:r 
Batvekilimizin mozak I 

Ankara, 29 (Telefon) _, a..r 
akşam üzeri Başvekilimiz, '°I 
liye, Maliye, Hcriciye, JAıl!,. 
•ekillerile bazı müzakeratta ~ 
lunmuştur. 

Reisicürr.hur kim olıoıll 1 
Paris, - 9 [t\. A.J M. ouıııetl 

gelecek sene \"cr~a) "da kongre t~ 
dan intihap cdilmı:si lclzımgelerı bal~ 
nin intihabınban hah,eden Ec1ı<I 
Parb gazetesi hiç bir ?.aman reis c:; 
hur intihabatında hu kadar çok n•OI ti 

likler der(-iŞ edilme mı, olduğunu 'e bıııP 
daha bir sene kadar uıun bir '[) 
olduıı-u halde Sİ\ ast mahafilin fıu , 

h • 1'11 
le ile meşgul olmal\ta hulundu~ JI 
yn7.maktadır .. l\ lczktl r m:ıhafil tarafı cV: 
ık ~ık ileri sürülen isimler şunl• " 
\ yan ve mcb'usan meclisleri reislerı ~ 

Dumcr \C ~ 1. Buisson. Bunl• \ 
sonra .\ 1. Löhron. \I. C'lcmeııtel· 
Pcrct. M. Briand, M. Cheroıı '°' ~ 
BouillouX-Laffont. MezkOc g-.ızece-' 

Doumcrgue ile ~l. Poincarc'nin 11 ~ 
7.ctliklcrini ko) m:ıktan kat'i) yen f5tJJI 

edccccckkrinl \ aım:ıktadır. 
Vu~-- • ~ 

.-\ rina. 2f) [A.A.]- Pu:tır günfi ıs 
kif edilmi~ olan komünictlerdel1 
bcract kaııı ıım ış, 104 ü 10 ile 60 •, 
ar:ısınd:ı tehalüf eden muhtelif P' 
ceıalanna mahkOm cdılmıştlr. 

- . ~----__., 
Seyriefainde 

Yaz tarifesi ti 
Seyriscfain :ıdal:ır hattında r•'~ 

itib:ırcn vaz carlfesinin ı.:ıtbikinc b• ı' 
cuktır. Yeni tarife mucibince Yal~ 
hcrgun • :ıha lı 8.20 de bir \'apur r 
ketle ı 7,5 de \'ah-adan a\ det ed ... "' 

T e'ekkur 1"' 
Hima~·eietfal cenıi ) cti Fatih ~ıJ tıf' 

den: Çocuk Ba\Tamı \'C 1 laftası mil v 
betile 500 kc~e seker hcdı) e edell 
'er Gnzoı fabrikacı ahlbinr ,t 
çocuğumuzu gi} diren Fatih LtıOI ef/ 
fabrikası ahibı Akif Be\ e cııııi' 
namına tlŞCkkur cderiı. 

Bu çok yıllanmış adafll 
tereddüt şu cevabı verdı: 

- Geldi ... 

- Ne yaptı burada ? " 
- O bizim Hanımdı ~-~ 

eski ahbabıdır. Evvelden~ 
kadın hizmetçi bulurdu. ~ 
kibar olmuf.. Otomobille .1-' 
yor... Arada bir öyle biıe 

' geçer... tJf 
- Demek daima but• 

turmaı... ~ 
- Asli... Burada yatt" Z 

ten bile fazla kalmaJ.•• ~ 
alçatarak ) bizim HaDJdl 

1 
~. 

faizde parası vardır. ~te 11" 
nasebetle buraya ,elit··: _J 
bir hesap işi akıl e~.,.-

Mestinaı timdı 
oturuyor? Biliyor mı~ 

- Evvelden Y ·.,.r ~ 
otururdu. Şimdi çok kı. it°!~ 
~.erede oturduğunu bU::cui•~ r 
Uç gün evvel buraya ·tt•f' 'fd•· 
benim işim vardı. Beş~·Jine 1 tO' 

cektim. Beni otoın° U 
1 
dii· ~·~ 

İskeleye kadar göt ;et iJJ 1 

mobilden ikimiz ber• 
. f? 

- O nereye . ~~ 1 ..J) 
- Vapura bınd1···( Bt~ 
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Sağır ve dilsizler Son gün 
Cemiyet kurdular, bir de mek- Çocuk bayramı 

tep açmayı düşünüyorlar bugün bitiyor 

Nihayet 
Tapu dairesi 
yenileşiyor 

Dll$lzler cemlvetl idare lıeyetf 

tllrimizde bulunan sağır ve 1 Mektebin iki muallimi olacak, 
dllaizler birlqerek bir cemi- biri Tnrkçe, diieri Fransızca 
lttkil etmitlerdir. Snleyman &jTetecektir. Okuyup yazma-
laeyia riya- dan 10nra dudakla konutmak 

olmak ta &j'l'etilecektir. Talebelerden 
bir de ye- tedris Ucreteti alınmıyacakbr. -s; · idare Teberril oluna o parayı da 

'- ld aeçilm._ cemiyete terkedecejiz. T absil 
~r~ he!e~i müddete bağlıdır. Bili müddet 
,... ılk ıçti- devam edecektir. Cemiyet bi•· 
)-:.. o~~ma ve nıısızter c:emtıetı rch. sı Fatihte Haliç idman kultlbti 
L..-· uılmiyen ~üleyman Sırrı JJ. b' d h • b' d i ed d' ...... y.,.d d b 1 v k masın a usuıı ır ar e ır. 

ım a u unmaga arar . 
•tr11aia b' kt k t Dersler de burada verilecektir • 
~..., ve ır ma ep açma e- . 
~ liannde bulunmuıtur. Dün Gelecek cumarteaı derslere bat· 
kı_~ririmiz cemiyetin reisi lanacakbr. Maarif iclaraine mil
~ Sırn beyle görüımüf, racaat ettik. Esiri clilaiz mekte-

8. tunlan söylemiftir: binin eıyalanm iatedik. Maarif 
~.~t"elcc 1stanbulda sagır ve emini Beyden çok rica ederiz. 
• re .._lUA.w- '"• " 1 , ..ı..-.. · · · 
Ja.."dı. iz mire nakledildi. latan- kllçllk •atar ve · • er. için bir 
8ia Jda bulunanlar açıkta kaldı. mektep açaın. Maarifia açaca
ct..Jc ~klcr bir cemiyet kur- ğı mektep batka bir binada 
~ ic6çnklere yeni harfler le yaz- olursa bilyllklerde cemiyette ge-

' •e okutmak öğreteceğiz. ce derslerine devam edeceğiz.• 

~dlfyede: 

•Nerminbar ,, cinayeti davasında 
kar ar verildi 

ti Ef., on iki sene altı ay hapse mıhkClm oldu. Hukuk 
tılebeıinden Avni Ef. beraet etti 

rnüddct ('Y\ el rn, an\ olunda 1 • 
nbar,, da marangoz Ahmet F.f.is-
htr gencı iildürmekle maznun Za· S.:'' bu mec:cle b11kkında bildiğini 

~tlt)a rnaıman D11riılfünun hukuk 
~ ~lebesinden A' ni t:f. nin mu
' bilerı dün lı:tanhul ıı-tr mahkemc-

l}u ~ittir. 
!._ --:u muhakemede muddei umus: nettin 8., esas hakkında mü
~ soylenıiş, , a7J' eti crrarı surette 
~ tesbit ederek Zau ı:r. nin ka

llltı lla\ı ;. ccrhten tecriminİ, A' ni Ef. 
'Jetini istemiştir. 

lteıı ltftıc l.ütfi Tahir \'e ~usret B ler
~~ nıu kot eden mahkeme heyeti, u
~ ~k~reden sonra Zati Ef. nin 
~lıı Jliq içtiği içki bedelini ver· 

~~e hır sahiplerine hu suretle 

~kt"' '"elite.sile müdahele edip kav
~:: _neticede Ahmet Ef. yi :öı
~ıt it g'ijnnüş, kendisinin tab'an 
,~ ~lduğu, yanında daima biçık 
'~1lll tan usulu bir genç olmadı
\...: 'ttitt ~lu bir genç olmadığına de
l~ • 

1Ydile, a.irtimde ceza\."ı azal-
'-dırt b J 

etcrıı S<l epler bulunduğanu 
~ llladd " kavga tesirile katilden 448 
\L_ !8 y t mucibince on beş sene hap-
~ lfını bitirig 21 ,·aşını bitirme-

Cezısın : 
r ~.: an onikı sene alu aya 

.. ne, ınak l" · ~ tu un aılesine verilmek 

1 
q...r l!rı tazminat alınmasına it

"-"'~ .,. Yerıniştir. 
ıı.~ "'tnd· 'a....._ .._n ;:e gelince, «Alomi beşc-

.:.""lltk 1111..-ı_lan diınagen meşgul iken 
TV.Yac dursuu, _,_ da "8illi bil l-•n atılın 

?..ti e lğftıntyecegi,, zikro
IL nin ikrannı i._ halde 

ha t ketmınden 

Arni Ef. nin beraeti )İne ittifakla hrar· 
laştırılmıştır. 

Heis 1 fasad LQtfi B. • karar bildiril
dikten sonra maT.rıün Zati Ei. ye nasihat 
vermi~. "Taip ol, töbe 'e istiğfar et. Biz 
~ana akıriz, fakat heyeti içtimaiyeye daha 
ziyade. Karan temyiz hakkın \"ardır!,. 
demiştir. 

Tokat nedir~ 
Dayak mı, 

hakaret mi? 
lzmlr polis müdürü Ômer Bev tara

fından da\ak yediğini iddia ede~ aktör 
l\luammer B. dün polis müdürı··.,;; 
d d·ı U6 .. ne 

avet c ı miş, tekrar ifadesi -'·-
ô U11JID1Ştır. 

!\ luammer B. mer beyin kendistni to-
katladığı iddia ında ısrar etmiştir, Polis
çe bu hareket dayaktan ziyade habret 
telakki edilmektedir. Tahkikat genlfle. 
tilmektedir. 

Krepdötin fıbriket6rl•N 
Krepdô, in fabrikatorleri -Owı sabah 

sanayi birliğinde fevkalAde bir içtisla 
aktcderck oktruva yüzünden çektikleri 
müşkil:ltı müzakere etmişlerdir. Fabı ika· 
törlcrin hepsi bu vergi ) uzünden san'atlan
nın tehlikeye düşürdüğünü söylemişler, 

bu aralık fabrika sahiplerinden biri : 
Benim 10,000lira sermayem nr şehre: 

mancti 20,000 lira okturuva fsdyor bu 
nasıl şey ., diye bıRlnrıış ve bu hususta 
cereyan eden birçok münakaşalardan 'IOl1Ta 

cemiyeti umumlvc n hüktmet nezdfnde 
derhal ttşbhüsatta bulunalmu kanr· 
lışnnlmı 

Tt:peb•ıında b'/iyiJk bir md· 
Mmere J1erilecek 

B u,en 90cuk bayramının aon 
pldllr. Bu mllnaaebetfo 

Tepebqı klf· 
&k tiyatroaun
cla uat 17 de 
&lyftk bir mil· 
samere •erile
cektir. Bu mtı
aamereye ıelı

rimizia bllttln 
tan1D1Dlf fÜ.· 
aiyetleri, YJ1l
yet erklaı, ga
ıeteciler davet 
edfüniflerdir. 

MOsamerede na,, r~ _,.,.. ~-
1- -mektep çocuk- Jlısan Hllmi B. 

lan tarafından \,ok glbel numa
ralar hazırlanmııtır. Sahnede 
çocuklar tarafından ukeri bir 
geçit resmi yapılacakhr ki, buna 
iftirak edecek olan çocuklann 
en Mtytl 4 dqındadır, hepai 
de Unifonnlalıdır. BinbaŞJ elbi
sesi ıeymiş olan kliçllk yaıta 
hir çocuk kılıcını çekerek u
kerlere kumanda edecektir. 

M&aamerede daha bir çok 
ejlencell numaralar, muhtelif 
danslar, oyunlu oynanacak, 
IDefaki komedili tCDl8il edile
cektir .. 

MOaamereye bqlanmadan ev
vel, bir haftalık Türk ocajı re
~ -.Cevdet ..Naki • cocuklann 
ltaytamı na,d sedrdiklerine 1 
dair rapor o)tuyacak, \u rapor
da, çocuklann bayramın birinci 1 
gOnll resmi dairel~ri, mGeueae• 
leriri, razeteleri ele alarak mü
vaffakiyeUe idare ettiklerini 
a3yliyecektir. 

Bug&nkll mO .. mere iki saat 
kadar devam edecek, ondan 
10nra Tlirkocapa dannlerek 
ocak idaresi çocuklardan alına
caktır. 

Dünkü konferM• 
Dün Tınocapada tı..a Hilmi 

B. tarafından çocuk bakımı hak· 
inada bir konferana Yerilmit, 
konferanatan monra çocuklara 
sinema r6aterilmittir. 

Geç kalmış bir 
cevap 

Hatularda olduğu üzere bir 
müddet evvel 
( Vakıt) •Her 
erkete ıöre ka
dm nedir?•diye 
ltir anket açmıf, 
birçok zevattan 
bu suale kal'fl 
aldıiı cevaplan 
neıretmiıti. A
hiren muharrir-
lerimizden biri 
muhterem meb

Maz11'11" MIJ/it B. ualarımızdan 
M.._., Mlfit beyle ~fllrken 
bu anket mevzuuu temu edil
miıtir. Mazhar Mlfit B. ......ı..
be •11auncla flyle demiftit: 

Topu idaresinde ufak bir işin 
takibi için uzun gOnlere ihtiyaç 
olduğu, it sahiplerinin azami müt· 
kOIAt çektikleri bir çok dafa 
yazılmıı, hatta gazetemizde mu 
ıahedeye istinat eden yazılar 

çıkmıtlı. 
Dnn memnuniyetle aldıianız 

habere göre tapu idare•İne ait 
dahili tqkilitın yepyeni bir 
ıekJe ifratı kararlathrılmıfbr. 
Son teftiti unuında sıkıtık va
ziyeti yakından gören Tapu 
umum m6dlirü Atif B. bu yeni 
ıekil için bir proje haıırlam1ttır. 
Buna ıare idare odalannda 
bankalarda olduğu ıibi gifeler 
açılacak Ye itlerin teshili için 
bazı tertibat alınacaktı . 

Tapu idareainin kaloriferle de 
teçhizi kararlqtınlmlfbr. 

ee 

Sipahi ocağı ---FalJli'J'ette bulunmatlılı ld-
diah1nna mukabele edivor 

Akıam refiklerimizden biri 
bundan bir kaç gün enelki 

nOahumda Sipahi ocaj'IDm •&.
mir hiç bir faaliyette bnlan•a
cbpa yuıyor. Atçıbk Ye biai
cilik baklanda memleket ı-ç
lijine bir suretle rehber olmi
dıjmdan tikiyet ediyordu. 

Sipahi ouı#ı 
Bu mesele baklanda dOn 

Sipahi ocapm ne dedipi an
lamak iateclik • Bize pmlan 
.e,Miler: 

- y alllanlar iftiradan ltaflra 
Mr ter defildlr. 

Eaaaen pzeteye bmılan yazan 
zat biaim çahfma ve çalatbima 
programmuz hakkında klfi ma
ll\mata malik olmayan bir kim
aeclir. Spahi ocata çok munta
zam bir diaiplin dahilinde icrayı 
faaliyet etmektedir. Binicilik 
muallimlerimizia hepsi Fnnunın 
dftrİ mekteplerinde tahlil et
mif genç ve muktedir zabitlerle 
bir de Fransız mutaba....ıır. 

Kulübümlize bili iatiana her 
Türk aza olabilir. Son zaman· 
larda muhtelif spor kullpleriae 
mensup 25 renç ile ıene renç 
kadın muallimlerden mUrekkep 
bir grup ocatamıza kaydolmut
lardar. Gençlite biniciliti aev
dirmek meıleaine gelince: 

Bu hu•uıı a ıimdiye kadar u
mumi bir pkilde te,ebbftsatta 
bulunulmut dej'ildir. Yalnız nı
zamnamiıde bayle bir madde 
meYCUtblr. 

Bu ctımleden olmak 6ue önli
mllzdeki ha&iran ayı içinde bir 
konfur tertip edilecek ve bu 
konforda erkek ve kadın azala
nmız tarafından manaj ve ma
nia atlama talimleri yapılacaktır. 
Bu •Üaamereye halk meccanen 
davet olunacaktır.,, 

ee 

- Bence bd .. m ne demek 
olclut- iula etmek i8tiy_._ 
bata edi1orlar. Ben lna Y• 
ıeldim, buslne kaclm lraclman 
ne demek olct.ts• .....,._dua. 
Kaclın 1J1e Wr -cleledir ki 
ODUD ltltfiD hadleri tamamen 
meçhullerden ibarettir. Blyle ltir 
maadeteyi WebDu kabil midir? 

Bir Aom•llJ•h ilim 
Romanyanın ıanınmış dtplomadann

diln M Todorcsko dün tehrimi.ze gel
miftir. 1\1 Todoresko wıh ve asan 

atik& tetkiblua dır. 

Feci bir kaza 
Bir araba altında 
kalan iki kiıi ölüm 

halinde 

Don Unkapanı köprüsü üze
rinde bir araba kazası olmuş, 
d&rt ki,i yralanmıtlır . 

HaliJin idaresındeki yük ara
baaa don Unkapanına gitmek 
Oıere Unlcapanı klpr6.0 üzerin
den geçerken dizginler kopmUf, 
anbacı Halil yere döıerek 
bafllldın yaralanmıfbr. Bunun 
Uıerine hayvanlar k<>.\ımağa baı
lamatlar Ye 6nleriae çıkan posta 
ve teJıraf mektebi talebesinden 
Salim efendiye, gemilerde atetçi 
Aliye ve Hacı Huan isminde 
bir ihtiyara çarpllllflarclır. 

Bunlardan Salih efendi ile 
Hacı Hasan ağır surette yara-
landıklan için hutaneye yatı
nlllllflarclır. 

Berberler 
Cuma tatllınln tatbiki l~ln 

RnluuaJ1a bir z;at gitti 
Berberler cemiyeti bir mlld· 

det ene) yapbğı bir içtimada 
berberlere cuma tatili verilmesi 
için hllktmet nezdinde tqeb
bllsatta bulunulmasına karar 
•ermit ve bu hususta tamim 
edilen mazbata Ankaraya g8b
derilmiftl. Cemi,et idare he)et 
iki ,en eYYellri içtimaanda bu 
m.elenin daha yalandan taki
biae llmm ptermif ve idare 
lıe,etind• bir zahn Ankaraya 
fitmelini kararlqtumlfbr. 
Ernanet:te: 

Muhiddin Bey 
Bir meıelenln helli itin 

ewdett bekleniJor 
Geçen hafta Emanete ait mesaili. 

halli için Ankarayı giden Şchremlnı 
Muhiddin Beyin yann ıvded beklen
mektedir. Oktruvanrn tahslU işinin E
manetten ıhnmuı üzerine bütçedeki 
açılJD iki milyon liraya bulması kev
fiyeti bir btftadanberi Emanet btitÇe 
encümeninin mesaisini durdurmuştur , 
Enc:Umen Muhiddin Beyin avdetini bek
lemektedir. Varidat betli olduktan 80nra 
btıtÇeniD ıanzfmfne de\"am edilecektir. 

Taksim abidesi 
Tamiri bitti, oilAlanıyor 

Taksim abidesinde iki aydanbcri ya
pdmakta olan tamirat nihayet dün bit
mittir. Abidenin baştanbaşa cil!lanmasına 
hl:!lınm~şbr •.. Emanet fen heyetinden üç 
muhendıs dun abide tamiratını tetkik 
etmişlerdir. 

Fen müdürü Yalovada 
I<:manet fen heyeti müdürü Zh•a bev 

dün sabah Y alovaya gitmiştir. • Ziya 
beyle birlikte üç müfettiş de gitmiştir. 
Yal ovada yol inşaatı teftiş olanacaknr. 

Borsada: 

Dünkü i9tlm• 
Banka müdürlerile acenteler dün 

.Nurullah Esat beyin riyasetinde topla
narak esham ve tah~ il Atın Jikidesi mu
zakeresini ikmal etmiştir. Bu hususra 
tarafeynin menafiini sfranet eder mabi
,·ette bir sured tesviye bulunmuştur. 

laterlin 
JngiJJz lirası dün borsada 1033,7S 

kurufla açılmış ve l 034,25 kuruşa kadar 
yükseldikten sonra J 033,5 kuruşta kı
panmışar. Dün borsada 37000 !sterlin 
muamele görmiiştur. 

Ylt'tlk peraler 
Yırtık paralann tebdUine dı.in de 

zinat hanka~ında devam edilmiş ve 
ÜGÜJlcu dcliştirme guniı hafta~ a Salın 
kılmtft!r. 
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Borç için hapis meselesi 

Son zamanlarda geçen se- tarz tapu idarelerindeki emlak 
ne kabul edilen yeni icra kuyudatı isim ve eşhas Uzerine 

h kk d k k 'k.ıı. tertip edilmiş olmadıg" ından buusulleri a ın a sı sı şı .,.-
yetler duyuyoruz. Malumdur ki ralarda herhangi bir kimsenin 

· h · hüviyeti malüm olduğuna göre 
yeni usule göre borç içın ~pıs mutasarrıf bulunduğu emlakin 
kalkmıştır; haczi ihtiyati demlen kayıtlarını çıkarmak imkansızdır. 
usul yerine de 24 saat evvel Bundan dolayı borçlu olan kimse 
medyuna tebliğat yapılması şek- icra dairesine verdiği beyanna· 
li kaim olmuştur. lşte bütün şi- mede mutasarrif bulunduğu bir 
kayetler bu iki nokta üzerinde malı saklarsa onu alacaklı tah-

d kik edip meydana çıkaramıyor. 
tekasüf etmekte ir. Maamafih yeni icra usulünün 

Hatta bazılan bu tikiyetlerde iktisadi buhran üzerine tesir et-
0 kadar ileriye gidiyorlar ki mesi bu usul ile alacaklıların 
buglin mevcut olan iktısadi buh- haklarını borçlulardan tahsil et-
ranın adliye icra usullerinde bu medeki müşkülattan ziyade piya-
iki noktanın değişmeıinden mü- sada kredi dağıtan, yahut vere-
tevellit bulunduğunu söylüyorlar. siye mal satan iş adamlarının 

Fıkrimce meseleyi bu ka&ar şimdiye kadar alacakları için 
mübaliğah bir ıekilde görmek manevi bir teminat telakki 
doğru olmamakla beraber mev- ettikleri borç için hapis Usülü
cut şikayetlerde bazı haklı ci- nün kalkmasından korkarak ge · 
betler bulunduğunu da teslim rek nakit, gerek mal şeklindeki 
etmek lazımdır. krediyi kesmiş olmalarındandır. 

Borç için hapis usulü kaldı- Bu suretle husule gelen kredi nok-

k 1 h .. k. l ·· sanlıg" ı esasen piyasada mevcut rılırken fi ir ere a ım o an mu-
lihaza henüz unutulmamıştır . olan sıkıntıya inzımam edince 
Esasen eski icra usulUne göre tabii mütkülat artmıştır. 

h · d'l Diger taraftan haczı ihtiyati 
her borçlu mutlaka apıs e ı - üsfilünün kalkması da icra işle-
mezdi; eğer meydanda hacze- rinde ayn bir müşkülat amili 
dilecek malı olmıyan bir borç- olmuştur. Zira yirmi dört saat 
lunun borcunu vermeğe iktidarı evvel borçluya tebliğat yapıl
bulunduğu hakkında kanaat ması hususundaki mecburiyetten 
hasıl olursa hakim medyunu istifade eden bir kısım borçlu· 
tazyik için 91 gün hapis kara- lar ellerindeki menkul emvali 
rını verirdi. Bu usul yerine bu· süra'tle saklamağa imkan bul-
günkü usulü ikame etmek yal· maktadır; bu da icra itlerinin 
nız borçlular hesabına değil, bazan neticesiz kalmasını mucip 

olmaktadır. 
aynı zamanda alacaklılar men- '~ 

f 1 Her halde Adliye Vekileti 
faatına da daha muva ık o a- . . . . U Ull . . . d' 

ıçın, yem ıcra s ennın şım ıye 

ca~ ı düşünülüyordu. Çünkü yeni kadar verdiği neticeler hakkında 
kabul edilen usul mucibince ciddi ve gayet seri bir tahkikat 
borç için alelitlik hapis yapmak lazımdır. Tahakkuk ede-
usulli kaldırılmakla beraber cek bir usul hatası ne kadar 
borçlulann elinden ne gibi em- çabuk tashih edilirse elbette 
val ve eşyaya sahip bulundu- o kadar eyid •. 
ğuna dair bir beyanname alını-
yordu. 

Şayet hilafı hakikat beyanna· 
me imza edenler olursa alacaklı 
tarafından medyun aleyhinde 
dava açılarak eskisinden ağır 
hapis cezasına mahkum edilmesi 
yolu vardi. Binaenaleyh nazari
yat itibarile borç için hapisten 
'kurtulacak olanlar gene esasen 
yalnız eski icra üsulü mucibin
ce hapis edilmeleri caiz olmiyan 
borçlulara munhasır kalacaktı. 

Fakat yeni üsul tatbikat sa
hasına geçtıkten sonra arzu edi
len netice elde edilmemiştir. 
Bunan başlıca sebebi memleke
timizde herkesin mutasarnf bu
lunduğu emval ve emlakin tah
kik ve isbatı Avrupanın müte
rekki memleketlerinde olduğu 
kadar kolay olmamasıdır. Bil· 

} cııımaaır cu;el/{i : 
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Hıdiviyeti celilei Mısrı

yeye eıt hane ve sat.ilha
nelerin iı eıahei sathlye
lerini almak ve mefru!a
tile eşyeyı saıresini septi 
defter eylemek üzere bu 
defa hıdiviyeti müıarrü-

nileyha canibinden me
muru mahsus gönderilmiş 
ve memuru mumaileyh 
Oerseadete gelerek Mir
c.unr.e kAin sahithanei Hı-... 
c iviye inmiştir. 

: · .. G E ·L i S i ' -, . 
: : GOZ . :. , 

Çocuk haftası 
Dün çocuk haftası nihayet 

buldu. Artık yavrularımız, 
gelecek 23 nisanın hasretile 
evlerinde ve mekteplerinde 
otura ve çalışa dursunlar. 

Dünkü Cumhuriyet refikimiz 
çocuk haftasının son gününü 
temsil eden bir resim basmıştı. 

Bu resimde çocuk bir tahttan 
aşağı iniyor gösteriliyordu. Zeki 
bir çocuk bana bu resmi gös
terdi ve haklı olarak sordu: 

- Biz bir hafla Padişah mı 
olduk? 

Anladım ki çocuğa hitap eden 
satırlarda istiare yaparken çok 
dikkatli davranmak lazım. 
Çocuğa bu istiareyi anlatın

cıya kadar akla karayı seçtim. 

* Kaşık çaJmışlar 

Garip bir haber aldım: Bey
oğlunun eğlence yerlerin

den birisinde her gün bir mik
tar kaşık eksildiği göze çarp
mış, garl'onlardan, şundan bun
dan şüphelenmişler; bir şey çık
mamış. 

Nihayet anlaşılmış ki bu ka
şıkları çalan Avrupadan gden 
bir musiki heyetidir . Herifleri 
meşhut cürüm halinde yakalıyıp 
mahkemeye vermişler . 

Bu vak'ayı yadırgamadım. 

Çalgıcı değiller mi , çalmışlar • 
1.oplu J~ 

Efkarı umumiye------• 

Tarziye! 
Pazarlarımız Adliye vekili Mahmut esat 

bey muhakemenin batında 
davasını teşrih ederken, Tllrk 
hakimlerinin tesir altında kal
dıkları iddiasının reddine en 
çok yer ayırdı. Cümhuriyet A.d
liye Vekilinin hakkını tealım 
ederiz. Türk hlkimlerinin hü-
kümlerini kendi vicdanlarından 
almadıkları yolunda, umumiyet 
ifade edecek bir hükmü çürilt-
mek yalnız resmi bir makam 
mümeşıiline düıen şekli bir 
vazife değil, Türk lıikimlerinin 
umumiyet denecek bir kat'iyetle 
insanlan dalalete sürükleyen bü
tün maddi tazyıklara boyun eğ
meden nasıl dürüst, nasıl idil 
kaldıklarım eski yeni misallerle 
tanıyıp bağlanmıt ve inanmış bir 
vatandaı boynunun borcudur. 

Ve bu borç kanunun emir ve 
cebrile değil, gene vicdanın 
amir ve hakim ıeıile ödenir. 

Iıte Haydar rifat Bey bile 
mahkemelere tesir yapıyor! de
diği Mahmut Esat Beyin bu 
uzun reddiyesi karşısında derhal 
sesini yükseltti: 

- Ben, müdahale ediyor, 
diyorm, hikimler müdahaleyi 
kabul ediyorlar, demiyorum ki! .. 

Diye, Türk hakimine şüphe-
den kaçan haysiyeti önünde 
eğildi. Bu ıöz ya bir tarziye, 
ya bir tebcildir ve pek yerindedir. 
Şimdi buna mukabil, efkin 
umumiye bir tarzıye, bir tecbil 
daha bekleyor: 

O efkirı umumiye ki hlkim· 
lerimizin uzak, yakın tesirlere 
mağlup olmadıklanm söylemekte 
müttefiktir. ve adliye vekili 
sıf abnı ta.ııya J..otüs muzafferi, 
bugün kendine edilmit hakare-
tin ceı:alandırılması için değil, 
fakat Türk mahkemelerinin 
şerefini tecavüzden korumuı 
olmak için bir dava açtığanı 

söylemiştir; o halde hikiyeıi bu 
dava arası!'a karışan bir hadise 
üzerine dikkati celbedelim : 

Gaı:eteler aleyhine açılıp lı
tanbul 2 inci ceza mahkemesinde 
toplanan davalar Bursaya nakl
edildi. Bugün haftada bir şu ve 
bu avukatın türlü masrafa girerek 
ve lstanbuldaki it saatlerile telıf 
edebilmek için türlü miitkülleri 
yenerek Buraaya ıilrüklendiğini, 
yarm hasta yatağında sızlanan 
bir meı6ul müdür hakkında 
zorla getirilmesi kararı alındığım 
öğreniyoruz. 

Bu davalann lstanbuldan Bur-
saya kaldırılmaaı usule uygun 
cereyan etmiş olabilir; fakat bu 
usule uygun muamelenin . içini 
örten pardeyi kaldırınız: Efkirı 
umumiyenin bu manzaraya llkayt 
kalmadığım görürüz. 

Gazeteciler veya vekilleri a
leyhlerindeki davalardan ıllphe
ye mi düşmüşlerdi ? Asla ! 

Polis müdüriyeti, Şehremaneti, 
kolordu kumandanlığı gibi ma
kamlar, bu makam veya mümes
silleri namına ıalAhiyetli olsun, 
olmasın, bir yerde 2 inci ceza 
mahkemesinin bitaraf kalamıyac· 
ağı hakkında bir mütalea, bir 
alep mi ileriye sürdülerdi? Hayır!. 

( Cümhurit müddei umumiliği 
ile ıehremaneti, polis müdiriyeti, 
kolordu kumanClanlığı gibi latan· 
buldaki yüksek makamatın dava
cı bulundukları davalarda mah· 
keme heyetinin hiNiyabna mağ-
lup olarak bitaraflıktan inhiraf 
edeceklerini) miltalea eden ve bu 
hali (ıUpheli bulan) kim? 

Bu davaları gene kendi elile 
bu ikinci ceza mahkemesine ve
ren makam dev il midir? 

Ve bu yüksek makamlar ara- a· 
ıında sayılan müddei umumilik Başlığı görünce iktisat kiti 
bu mahkemenin bitaraflıktan kalesi yazdığıma ~ eO 
inhiraf edecekleri mutaleasını hilkmetmeyiniz. Hayır, 0 .ıJl • 
hatıra getirir bir hadise mi anlamam. Mallanmızı hangı f 1 
kaydetmiştir? zarlara göndermek lizllll ırp 

Bundan sonra burada ve bil- Sualine mııtahassıslar ce1• .,,. 
tün villyetlerde böyle yüksek versinler. Ben cumartesi P1 dl 
makamların davacı oldukları rından bahsedeceğim. Bihoellf 
davalar baıka bir mahkemeye hangi devirden beri adet ollll 
naklolunmak, ve davacı sıfat- hafbnın her günü, şehrin •1~ larile böyle yapıldığı gibi ken· bir semtinde pazarlar kurU • 
dilerinden dava edildiği vakit de Evliya Çelebinin onlara sa~e 
ayni nakil esbabı mucibesini 1 d b k l ~ 
hatırlamak laZlm gelmiyecek mi? ar ver iğine a 1 ırsa. 111 1 _.ı11 

hayla eski. Onun ıçin burı "~ Türkiyede ve düyanın nere- ~ 
sinde bir müddei umumilik ma- menş~i hakkında izahat.~. ~ 
kamı, • bir ceza davasında ' hu- yeceğım. Yalnız hep bılırı~ f 
kuku umumiye namına davacı de- pazarcılar, semt semt bel ~ 
ğildir; bu kaide ıle hiç bir müddei- dolaşıp sergilerini kurarl~t· I 
umumiliğin kendi mıntakası da- yüzden o tarafın ahalisi ıtk 
hilindeki bir mahb.emede davacı ceye uğrar. ı,ı 
olmaması netıcesine varmıyor Meseli, bizim Beşiktaşt• ol 
muyuz? bela cumartesi günü kurısl lı" 

Hikimlik sıfatını her türlü zan Daha cuvma akşamından ar~ 
ve ıüpheden korumakla mükellef lar sokagı d~n~ler, sepet, ~ 
olan bir makam veya mümessilinin, tahta kalabalıgı ıle doldurur . . '.JI 
kendi davacı olunca, bu sıfatı · tınasları, sebze yığmları nıer'"o 
haiz olanlann bitaraflıktan inhi- ları tutar ve yol.lan . kes~;; 

f d ki . ü heıine dücmesi akşam mahallenın ınsanl . ..ı 
ra e ece erı ş p y d y • 1 k" kl . b·ı ra" 

d kt• ? egı ope erıne ı e 
ne eme ır . oktur. t 

Hukuku umumıye namına aç- y Ert . il f ki b•rtlı' 
d d "dd . esı g n ıa a a .... ·_ı.r 

tığı ~i?lerce ava a mu . eı gürültü başlar ve akşam, •uı; 
umumılık makamına karşı bıta- kararıncıya kadar şamata d 
raflığı kabul olunan bir mahkeme meı . 
heyetimiz var. Bu heyetin oma- Pazarların kurulduğu seııı~~ 
kam şahsen de davacı. old~~ de geç tlerden eser kal,,..
vak!~ bitaraflıktan çık~bılece~ın~ Kendi paramııla yaptırdıi1~ 
düşunmek ve bunu b~yl~ce ıle yollardan geçemeyiz. Halk o-
riye sürme~, (vakıa bız ~ır dava omuza kenetlenir. Bu ka~ 
artık; belkı haksız, belkı haklı- l kt t b 1 b 1 'ıff"' 

Y • ı a o omo ı oru arı 
yız. Bunu hikim tayın edecek. suru tesirini yapar. .1.. 
Hlkim de bizim arkadaşımız ... s .. ~ . _ , . ... .1 ı
mut1aKa 1t:lıhu .. e hUKmeoıvmr, lar ayal<lannızı çiğner ve 'jJıl b~ 
adalet nerdedir ~ ~elli olmaz f azaptan kurtulayım derkeıt ,.~ 
lyiıi bir başk~ hakım~ ~evkede· ciğercinin pis dolabına çarp• of 
lim ! ) endiıeaınden mıdır? . üstünüzü kirletirsiniz. Porsu~/ 

Eldeki vesikanın ~uayyen bır tenteler, dolaşık, düğfimlü ;~ 
hadise ve muayyen bır m~hke~e- de kah başınız kementleJ1~ 
ye matuf gösterilmemesı ~fkar! kah ayaklarınız köstekleıı . ..;,~ 
umumiye için daha çok dı~ka~ı yürümiye mahkümsunuz. N1y 
calip olmaz ve bun~n res?1ı bı.r Bunu soran yok. Hangi k~f 
vesika olarak teshıt edılmesı, hatimiz yüzünden bunu çe1'l:J 
her hangi ferdin "davacı bunl~r ruz? Buna da cevap ft'" 
olunca mahkeme bitaraflıktan yok. 1 
ayrılıyor derim ,, iddiasında!' Şehre bir kurunuvusta P~f 
daha kuvveti, bir hareket teşkıl manzarası veren bu hal rıı~ 
etmez mi? v Zarardan sıhhatımızı zehirle~--

Naklin kanun yo~u~la oldngu: ten pislik ve rahatsıılıiJ.!. 
nu ifade ederek ıstıfa et~eyı başka ne faydası var? ;J' 
düşünmüş kimse yoktur dıyen saflar bunlarda ucuıluk .J 

· · · dün gazete- ' F. mahkeme r~unnın h d' in mederler. Hayır, ucuzluk t 
lerde çık~ .mekt:ubu a ısen tur. Var gibi göründüğü r > 
ehemmiyetını eksıltmez. l d k dit" . k olundan er e para no sanı, 

Bir badisenın anun y l hilesinin mahsulüdür. f 
geçmesi her zaman muta 0 m~sı Şu halde bunlara niçin ~ 
demektir; fakat her ~~m~n,l;s- veriyorlar ? Yahut nasıl ,~ 
tiına11z, m!dkdu~ ve dm~T ? 0 u· yumuyorlar ? Bunlarla ui~ı~' 
ğung kim ı ıa e e 1 ır bir makam varsa şu çir1'ı:-.~ 

Şahısların arzularını, makam- . ' 11'~~ 
emir ve arzularına uydura· ten şehrı kurtarsan ve se. efY 

18;1101 k b. h" k b'liyeltir rahat nefes almasım tem•11
0, ~ bılme ır ~:er ~e. a ı ff Çarşı içinde pazar. Bu ·~ıJ'eV 

ki hü~~met ı aresındın v muva a- demek oluyor ? sebebi, b?I 
kiyetı ışte bun~n ogar: . . ve nihayet manası ned~ 

1 

Efklrı umumiye görmüştür kı ~~ 
mahkemenin hiç bir ~esir.e. bo- ile bunun şümulünil şöıd:,r 
yun eğmiyen mevcudıyetını teş- çırmamışlar, bunu bııde.. ~· 
kilitın bir cüzü «şüphe» altında görmüşler, kaydetmişler~!~ Jt?'.ı1 

·· termi tir Muhakeme usulle- Belki birgün bir hakim, .; f'JJr. 
&:

0
de btr (reddi hikim) biliriz; keme heyeti muayyen b~ef ~ 

~n U he olunca temyizin bir tesirine tabi, bu da şUhıceıııe1_, 
d ' p b". mahkemeden alıp olabilir, lakin bir m_~ .. kOI oJ 1 avayı ır k d' · ·b· b' teş~ ~' "blirline verebileceğinden habe- en ısı gı. ı ı~ . raflı ;f 0

• • a dır devlet daırelerının dt• bit• • 
r1Fmıkz vt br • ddı· hakimin resmi biri olduğu bir dava • .. bild'ee' 

a a u re v dil.nrı... · f 
k mlar namına yapıldığını, lıktan ayrılacagını 1~ ... efirıı ( 

ma a ~ l b.l k ke ırP '/ • " ü h nin resmi makam· ve soy eye ı me , . 0,b~ ~ 
bl u d'avpaceı "olmalarından ileri kil Mahmut Esat beybı~ :ııı:t•'' J 
arın . Ad . d k t ... ır J'f JJe" 

ld ... · ı' ve buna da bızzat - rın e ya ış ıracagı, 5ev'" •• ıı, 
ie ıgın . · k yize J ır 
il.ye vekile tinin müddeı umumı- bunu imzalıyara teııı .. reoe -1 

· k k l k · d · ve 11"' "" lik makamı tarafından ımz~ . ~- a em ım e ıse dalet (1 
nulduğunu ilk defa görüp ışıtı- kör ve sağır olmıy~n 8f8811ıı~;l" 

da sesini ve ını;1~akifl'I 
icap ediyorsa Tür . . 

0
,. 

tarıiyesini işitmek ıstı 
yoruL '-·ı· . . k· bu Adliye veKı ımız, ınanı~~ l• 
hadisenin tazammün ettıgı mana 
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[ Küçük haberer 1 
Dahiliyt vcktletinde yeni hazırla· 

nan bir talimatname,·e nazaran 
gllıuntazam pasaportla mc.mleketimiıe 
tlcn ecnebiler şehirler arasında serbestce 
seyahat edebileceklerdir. 

1' ib~t inhisarını 20 milyon İster
~ lıne ı 5 sene müddetle almak 

l~in bir İngiliz. grubu tarafından hükQme-
te Yeni bir teklif yapılmışur. 

Bir birahaneyi kapattığından dolayı 
Şurayı devletçe hakkında lüzumu , 

ttıuhakenıe karan verilmiş olan Polis 
llılidUrij Şerif B. bu karara itiraz etmiş 
"e Devlet şurasına· bir istida gönder
lll1·r 
"ır. 

"arış v~ ıslAhı bayn.nat cemiyeti 
1 Fransadan damızlık merkep 

tetiroıeğ" lı:arar vt-rmiştir. 
Bu seneki mahsulün bolluğundan 

diı. buğday fiatları I O kuruşa kadar 
.... ırıü,tür. 

'buslar memleketimizden mühim 
)' 1\. miktarda incir ve üzüm müba
•l&ına başlamışlardır. 

0Bulmacao 

Muharrırı : Ö n-:ı er R.ıza 

Yeni tarikat tesis 
edilmişti 

Bunlar ruhani ilimleri ve hafi sırları 
telkin edeceklerdi ! 

-26-
Meymunun oğlu AptuUah ço

cukuğunu babasının muhitinde 
geçirmiş, ondan felsefeyi ve 

maddeperestliği öğrenmiş, bütün 
cdyanı tetkik etmekle beraber 
babasının usulü dairesinde din-

siz yetişmiş, belki devrinin en 
müteassıp dinsizi olmuştu. 

Meymunun oğlu da babası 
gibi dinsizliğini açığa vurmiyordu. 
O da, açıktan açığa dinsizlik 
propagadası yapacak olursa ha

yatının tehlikeye uğrıyacağmı 

takdir ediyor ve müfrit şii l iğe 
bir şekil vererek adamlarına 

bir hususiyet vermeği düşünü

yordu. 
Meymun zade Abdullahın bul· 

duğu çare: 
Şılığe yeni bir şekil vermek 

ve yeni bir tarıkat icat etmekti. 
Meymun zade uzun uzadiye 

düşüudükten sonra kanr ver· 

mişti: 

Hazreti Muhammedin kızı 
Hazreti Fatmanın ahfadından 
imam lsmailin oğlu Muhammed 
Mektumun babasından öğrendiği 
hafi sırfarı ve rul1ani ilimleri 
tahsil ettiğini iddia· ederek 
herkesi bu imam İşmailin tari· 

kine davet etmek.. Böyle bir 
tarika rağbet edecek olanlar 
çoktu. Avam da havas ta böyle 
bir tarikten hoşlanırlardı. Bil
hassa nubüvvet hanedanına men-

sup bir imamın bildiği ruhanı 
İl!mlere ve hafı sırlara agah 
olduğunu söyliyen ve bunları 
müritlerine telkin ettiğini ilin 

eden bir tarikata intisap etmek 
bir çokları için mahzı nimetti. 
Hele öteden beri Şiiliğin karar
gahı olan bir muhitte muhakkakki 
bu tarıkat muvaffak olur ve 
kuvvet kazanırdı. 

lbni Meymun bunu düşündük
ten sonra kararını vermiş ve bu 
tarikati tesis etmişti. Onun ba
basındar.ı tevarüs ettiği propa
gandacılar ona bütün kuvvetle
rile yudım ettiler. Ibni Meymun 
karar verdikten sonra hareket 
başlamıştı.Propağandacılar,yahut 
o zamanın istılahile, dailer, her 
yerde mütemadiyen ondan bahs 

ediyorlardı. Bunların kimi onun 
ilminin derinliğinden, kimisi 
onun zekasmdaki yükseklikten, 
kimisi kerametlerinden ve ha· 
rikulade ahvalinden, kimisi onun 
takrindeki ülviyetten ve sima
sındaki teshir edici sabahattan 
l:.ahsediyordu, bu suretle onun 
şöhreti her tarafa yayılıyor, 
onu görenler de görmiyenler de 
ona aşık oluyorlardı. Bir kaç 
sene evvel adı sanı bilinmiyen 
bu adam her tarafta tanınmış, 
ve devrin en benam şahsiyeti 
olmuştu. 

Bu azim şöhretin, bu mtite
madi propağandanın verdiği ne
tice şu idi : 

Aptullah İbni Meymun bütün 
Şiilik aleminin piri olmuş, bu 
alemin bütün manevi idaresi 
onun eline geçmişti ..• 

bu adam mevzuu bahsettiği
miz tarikatin ilk şeyhi, belki o· 
nun .P~ri ve en kudretli mües
sisi ıdı •.• 

-2-
Ilk sevhin hedefi 

İbni M;ymun ile taraftarları 
ve propagandacıları imam İsma· 
ile mensubiyet iddiasında olduk
larından onlara lmıaıliler, denil
diği gib'i go, a Kuranın zahirile 
değıl batınıle ve hafi manasile 
amil oldukları için onlara «batı· 

niler" de deniliyordu. 
lbni Meymun kararını verdik

ten ve tarikatine tesis ettikten 
sonra bütün adamları harekete 
geçmiş ve teşkilatı kurmuş, her 
yerde şubeler, zaviyeler ve tek
keler açmışlar, münasip gördük
leri adamları toplamışlar, ve 
enikonu kuv vetlendirmişlerdi. 

B.tmedi 

' 

ZAYILE~ ____ :. __ _..._.. 

Z11yi mühür - İstanbul müftü
lüğündn müstehikkini ilmiye tertıbinden 
almakta olduğum maaş.t mahsus tatbik 
mühürilnü zayi e!'ledim \•e yenisini tat
bik ettireceğımden hükmü olmadığı ilAn 
olunur. Mehmet Safılyıhı 

A. 2-2- ı 930 tarihli 22839 ~o. be
yannameye ait 33399 ;\o. makbuzu zayi 
~ttigimden hükmü yoktur. 

Tahtakalc ~o. 62 

Bardo 
A. ;\ lühürümü zayi eyledim ven isini 

alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Galata Kapı içi hamam 
hissedar 'e müsteciri 

1 lacı .\rif 

Raşit Riıa \ 'C arkadaşları tarafından 1ı,1~~~~~~~~~~~~~ 
FRANSIZ tivatrosunda 11 Bu akşam f 

., Sinemaları 
1 

6 ma), . !lalı ~ünii akşamı saat 9,45 Alkaıar - Şehir uyurken ı 
de SAi\1 ~0:\ 11. Bernıştayinden ter- ' Alemdar - Güzeller güzeli 
cüme 4 perde. Tiyatro gi~esi her gun 

10-12 ve 5-8 açıktır. 

FFRAH SİNE1'1Al)A 
Ru akşam komik Cevdet B. he~ eu 

temsiliyesi varyete sinemada Düztaban 
bastıbacacak BALl~ÇI duhuliye 15 kr. 

Teşekkür 
Se\·gili \'alidcmiz, merhum sera::ker 

e~bak Rıza paşa haremi Ad\·iyc hanımın 
cenaze merasimine i, tirak buyuran ze
vata tcşekkürııttmızı taktime imkıln bu· 
bulamadığımı7.dan alenen arzı teşekküre 
gazetenizi ta\ sit eyleri<'M 

Merhum Serasker cspak Rıza Paşa 
mahtumlan 

Süreyya, Şükrü. Zh·a 

Asri - Zoraki baba 
Ekler - Çarın elması 
EJhamra - Aık na~mefeit 
Etuval - Macar sevdası 
Fransız -Şehvet diyarı 

Lüksenburg - Son çarlar 
Majik - A~k ihtiyacı 
Melek - Kadınlara ir:anmam 
Opera - Para, iskelet dansı 
Şık - Bir an için 

Beşiktaş Hilal - Çarın yaveri 
Bar ve Müzikholler! 

1 

Garden-1rena, Nandi Balet, Tal- ! 
maç ve Siril, Bekefi, 1 

Vantura 

: Tilrkuvaz - Arizona baleti Tize, 
ı . ve Lidina T arsov 

ı __ 

Istanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

llatice Y. hide Kamer harıırnın i~tikraz e)rlecliği meh
haliit mukab·l nde idareıııiı ula\esinde vefaeu mefruğ 

• 
bulunan Kıııltoprakta, Ziihtii paşa mahallesinde Zahit 
hey sokağıııda ı numaralı maa bahçe hir hap kö~k saLı-
lıktır. ~lczktir kö~k 8 oda, 2 ~ofa, 1 ayrı mutfak, 1 tu-
hınıbalı kuyu, 4 hah\ ve 4 hodrun!u havi olup 426 zira 

SATIŞ • btthcesi "ardır. Bir tarafı ~iıneııdifeı· lıattı, bir tarafı Za
hit hey so"agı, lıir tarafı <la Süleyman ,,aşa çıkmazıdır. 
l\ızıltoprak istasyonu kar~ısmda<lır. l\ıynıeti uıuhamnıe
uesi 7 ı 86 liradır. 

mir vapur ve .. .. 
!İmendifer tes- ·~ 
limi 60 liraya 
çok sağlam her 
hususta garan
tili muceddet 

Birinci ihalE>si 27 O lira bedelle talibine 28-4-!330 
ıarih=wle icı-.ı edildi. Kal'ı ilıale:si <le 14-5-930 çarşamba 
güuii yapılacaktır. Fazlasına talip olanlar o gliu. saat 
15 e kadar Adlh1e biııası dahilinde lstanlml Emvt1h e~·--.. 
ıam idaresine müracaat etsinler. 

Muğla vilayetinden: 
Çiçekli • Karabörtlcn yolunu.o ~esviyei. tura~iyesi ikinci kısmının 

34400 liralık tahsisat ve vabidı fıat usulıle munakasaya çıkarılmış
tır • lhalei kat'iyesi 21 mayıs 930 çarşamba günü aaat 15 le 
villyet makamında icra kılınacağı ilan olunur • 
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1 Çocuk Sayı tas ı 1 İstanbul Zıraat bankasından.: Devlet Demiryolları ilanatı T akd r varak ası kaza
nan karHerimizin isim

lerini derce devam 
ediyoruz 

Usküdar 
149 - Üskudar po:.tane .. inde muha

bir c0"a<lında.n sitajyer J lali! Ömer H. 
1 ~O - Ü.:ıklıdar po:ıtane~inde a ker 

Çorumlu i lamdi \ri( B 
151 Çamlıca cadde i :\o. 21 de 

Bl'rna Hagıp 11. 
Haydarpaşa. 

152 - ~ı·nt ofemi mektebi talebe
sinden Nevnihal luhtnr H. 
• I.33 - Ça)ır horn karakol okak 

!\o. 100 Utarıt B:ıhaettin B. 
Kadıköy 

154 Y ddiğirmeni k:ıh\'e sokak 
miralay ~uphi Bc}İn hane iııde ;\lüccl-
1! H. 

I.35 - Yeldeğirmeni kah\ e sokak 
miralay Suphi Beyin hane~iııde ı\ lualld 
Hanım 

l 56 - C evizlik h:ı"1rcı başı .:ılıkak 
No. 48 .Kadm e J L 

ı s:- - Acıbadem )Olu :\o. 27 Şa
ziye Refik 11. 

l 58 - l\adıköyi.ınden 11 ü~e} in Rıza 
Bev. 

• 159 - Kadıkor Araml\·nn ilk mek
tebinden Sona Kulbenınaıı 11. 

160 - Zamba oğlu caddesinde 25 
numaralı hanede Fe' zi) e i Jamdi 11, 

161 - Kı 7.ıl toprakta Ç'ıfteha\Uzl:ır
da .l-5 numaralı kö~kte Hebi B. 

Hı2 - 7\ l uhurdardıı Le\ lek sokak 
numar:ı 5 de Scnjo:ı:cf talebesinden :\hi
cahit Hedi B. 

163- l\ndıköy 1\ urha!!"alıdcrc birinci 
sokak numara 66 \lı) c .ı\li 11. 

164 - Yeldcğirmen :!I ;\o. 'ernıan 
Necip 11. 

16.3 - :\Iı-ırlı oğlu Ya\lıZ Selim 
caddesinde numara I) HalOk Cemalet· 
tin B. 

166 - Doktor 1 likınct B. oğlu J lik
met Ziya B. 

167 - Kurbağalıdcrc birinci sokak 
numara 8 de .\suınan 11. 

Eren köy 
168 - l ~tanb.ıl gazinosıınd:ı Hııcı 

lsmail efendi va ıtn.silc :\uri B. 
1 b9 - lst:b} on gazinosunda l lacı 

l•m:ıil l!:f•·ndi \3Sıta ıle .:\lelımct H. 
Bostancı 

I 70 - ( 'ami sokağı 8 Xo. Scnt o
fcmi mektebi talebesinden Ferizer Cc
nı:ıleddin 1 J. 

171 - ( ;uztepede Eni-e Ziıhdi.ı 
ilanım. 

1 ;'2 - Coztepcdc :\lerdi\ en kb) 
ilk mektebi ikinci ~ınıfından ı 10 .\'us
ret ,\luzaff er B. 

1 i' .~ . Iaıtepc Remzi paşa koşkün-
dc K:lmuran Te,fik 1 f. 

174 l k)!'taııcı \°likcl:l c.ıddesi No. 
'l de Ali n. 

·175 - Fcııerbahçe sol :ıçığı Suat 
Be\. 

• 176 - Kıııltoprak Ömer dendi çık
mazı numara 7 de \'edat Ali B. 

Karyesi Sokagı No. Cinsi 

Maltepe M e ktep 13 Hane 

,, Bagdat 13 ,, 
Balada yazılı ve gayrı mübadillere ait hanelerin müzay e desi 5 

mayıs 930 pazarte si g ünü saat ikide yapılmak üze r e bir hafta 

müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin pey akçelerile bankamıza 
müracaatları. 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden: 
Kuvucu Mihal:lkinin is tikraz eylediği n1cha]İğ 

mukabilinde idareınizu hdesinde vefa~n ınefruğ· bu
lunan G a latada Sultanbeyazıt nıahallesin<le Arap 
oğlan sokağında 14, ırı, J nunıaralı bir olel ve iki 
dükk:l n satıhktır. i\1ezklır otel 19 oda 2 sofa :ı salon, 2 

koridı ı r, ;; hal:\ ve '"' balkonu ha vi olup kapısı de
nıİI' ka n <-l tlıdır. İkinci katında ahşap nıerdiYen)c 
çıkılan bir sofa iize rin<lc :ı oda ve ccphed n büyük 
balkonlu ı salon, ı hala, Ü~"iincü ka tta keza ahşap 
ınerdivenle çıkılan bir ~ ofa üzerinde 2 baJkonlu 
büyük 1 sa lon, ~ oda ı hala , dördüncü katta bir 
sofa üzerinde ;-, oda , ı hal:i, 2 balkon, beşirıci k a tta 
ı koridor, s oda, ı halii, vardır. J)ükkanJann ze
ınini ç ini dö~eli \'l' istor kepenldidir. OıeJe ge<ı.·ile
cek ka pıları vaı·dır. Ayrıca büyük nıap;aza nın sol 
cihe tinde bir halci ile hodruıııa inen kapıs' ve a y
dınl k ına halJi vardır. B ina lar ldırgir, i<,: hölnıcleri 
badadidir. Tophane traınvay hattına pek yakındır. 

'T'alip olanla r ve fazla nıalılnıa t alnıak isteyen
ler her g ün saat f.i e kalh~ r adi iye )ıtJ esı da hifindc 
İ stanbul Eınvali evtaın idaresi ne· nıüracaat ., 

et nıe le r i . 
-~----

Mah e ve 
Hendek 1\lahkcnıe i a s f i, ·esinden: 

Fevzipaşa - Diyarıbekir hattımn 143 - 252 kilometreıi arası ra1 
ferşiyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. l t 

Münakasa 26-5-30 pazartesi günü saat 15,30da Ankarada De' e 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. t 
Münakasa) a iştirak edeceklerin teklif mektuplannı Te mu•akk' 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kAtipliğine .;et' 
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarad• 
Maliye ve muhasebe reisliğinden tedarik edebilirler. 

* * * Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. d• 
Münakasa 26 mayıs 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankara 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacakhr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkf 

teminatlarını ayni günde 8aat 14,30 a kadar münakasa kitiplifiO' 
vermeleri lazımdır. dl 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankar• i' 
Maliye ve muhasebe dairesinden lstanbulda Haydarpaıa vezne! 

den tedarik edebilirler. 

Berveç h i zir malz eme kapalı zarfla münakasaya konmuıtut· dl 
Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15,30 da Ankar' 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. ~ 
Müna kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu~ 

kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa kitipli~ 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde A~'I 
t . d~ 

rada, Muhase bat dairesinde n, s tanbulda Haydarpaşa veznesıo 
tedarik edebilırler. 

Kaol, zinpara kağıdı, toz boya vernik, Gomarika neft ve b~ 
yağı, daha mufassal malümat ıçın münakasa ıarlnamesine mUt• 

at olunmalıdır. 

ffsfr 
Kayseri - Sivas hattının 469 - 603 kilometreleri arasında ~. ,v 

özü - Bedirli ve Sivas istasyonlarında yapılacak mebani ve tesı• 
* * 

sabite kapalı Zctrfla münakasaya konmuştur. ıet 
Münakasa 19-5-930 Pazartesi günü saat 16 da Ankar da Def 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 16'1 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve m~"~ . ...:ııf 

teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon katıplli"'' 
v e rmele r i lazmidır. 61 

Taliple r münakasa şartnamel erini 60 lira mukabilinde Ank•11 

Mai~; ;hasebiiş&~ı:;. tedarik edebilirler.1 

Be, pınar, Tepecik. tıırla hır döııiim, t-ıırknn karı U-nuın g.ırbcn ç:ıv , ima len r .ôtfi ccnuben tarik, Osman Be\ oğlu Ali B.:y nıcıf hi~se. . ~) 
2 - \ l ııhalle dcruıııı. f ed•:ıni iki n,la tahı-ını l'ir nıııtf:ı k 'c ahır hir ba • hane .ahıbi :-en edin dığer hane:ıi. tarik, ~I hm et h:ınesi ar:ıa. ) ırmi bir sehmınc 
,3 ~ 
4 
5-

,. 
.. .. 

\\·ko\un. nı-ıf tarhı, do t d ımi•n arl,;ın 1 lacı .\ li mcllanııı ~ l chmet garben çorbacı oğullnrı, :;-iın:ı!rn ,\ lchmct Ali, cenubcn ~ l ustafa. nıA his:ıc. 
<.'ıınıkıiprü, t.ırla lıir dı ır.iiın iki e\ lck şııı kıııı Bihil ~:ırhen \ rıı:ı' ııt Stile~ m:ııı. ~im:ılcn dere, cenuben \ akup hocanın lbrahim tarlası, Sülüsan hissesL 
. ulu otlak, taı l:ı lıir dön 1111 sarkan Yusuf. ~.ırh ·n \rna' ut 'ule) ınnn şimal en sahihi senet: cc-nubcn hacı Osman tarlatan tamamı. 

177 - Guztcpc ilk mektep Cİ\'arın-
da kAtip Jlü:.nı.i B. ko~kundc )'ah\ a B. • 

1) - l\ııl:l\cıl:ır. t.ırl.ı. if..: donum, ,ırl..ıııı l l 1cı \lı n'l'lu \lı g;ulıcıı tarik \'•malı.:n ,\lahınct .\li, ccnubeıı kara Fe,zinin l\lustafa tarlnlar ile mahdut tamaıt11 
• 

~1ahallc dcnıııu. fcüııııı uç oda. t·ht.ıni lıır ınurfak \l' bir damı mu~tmil han. )emini mumcu oglu hane"i. taıil" :ırka ı Osman Bey hanesi cephesı ~t• 
.\J.ıhal'" deı ıınu. fe\kııni ik ı uda bır :ıufa t:ıhtani ıkı oda hil" ~ora , e bahçe) i ını.iştcmil bir bap hane, ltjr tarafı Fatma il anımın, \ c a\ lusı, wik, l ;'8 J\ızılcoprnkta Ztihtu p:ışa 

ınahalld Şefik Bey sokak :\o. ı ; de 
Leyla Sa it l I. 

Bakırköy 
179 - li:ılıklı hastaıte't hasta b:ıkı 

~ lanndan madmazel l\larik:ı :>tefanidi~ 
180 - Halık it hastanesi cerrahi) c 

kovuşunda 1 l iristo Kıl:1nkfü B. 
181 - Yeni mahalle Fınn sokak 

numara 26 da ~ecl:\ lJ. 
182 - Barutanc caddesi numara 30 

da ~czahet \ chbi 11. 
Yeşil köy 

J 8.1 - Şe\ keti) c ıııahaHesi Yakutçu 
sokak numara 1 de Selçuk \'a"fi 1 :1. 

Buğa.ziçi 
1 ;-4 - Arna\ ut köyünde J layriye 

Emın 1 I. 
185 Ortak•ı} bkelc caddesi ~o. 

l8de "\ asil$1:ı,oflt · 
18u - Kuı;iık Bebek numara 28 de 

Şerife J I. • 
18;" - Ama\ ııtko\ iın le Ko~ti lsta\·· 

ddi apartıııı:ını No. 2 .de ~" im arnl B. 
188 <;ubuklu .1:- ınci ı lk mektep 

sınır 4 den <'ahit .\1 B. 
189 - (\ılı· ı.ıu .r:· inci ilk mek

tep ~ınıf 5 dl"n 1{ ıhıni Sıı.lıh ıs. 

190 <,'ulıul\lu :17 ıncı ılk ınetep 
~ınıf 4 den z .. ,ı il. 

A nka r a. 
191 - Lise 1 ·~ den Saadet Nurı 

Hanım. 
1 '>2 - ( ;:11;i ili... erkek mcktebı 4tı7 

Arif l likmf't B. 
1 'M - < ;ui ilk erkek ınektehi 97 

Te-.fik 1-"ilm~t Be) 

194 - ~:rkck !besi ;-oı Bülent B. 
J 95 - Yenişehir ıni.ıdafaaiınillıye in

pı:unda şoför Recep B. 
196 ~:rkek Jic('st 13;' Şükrü Bey 
l Q] - Erkek lisesi sınıf .~ ~ube 2 

Şiıkrll H. 
198 

8- ,. 
Ef. hanesi 'c tıırik :ıın ılc mahduttur. 

9 - " l\ l ahııllc dı:ıunu. ar:ıa ikı donum ,:ırkın pırucı \ ll'-.Uf, garbcn t.ırik şimalen çakırın Yu ur, \e lsm:ıil 'e Osman Bey hanesi. 
ıo- ,, ('aınki.iprü. t.ırl:ı •. l·O lıÖııiım. ~arl..:ııı çtlı.:hi oglu gJrben harı \'c~en ~imali çelebi ıığlu lbr:ıhinı, ccnuhen ça} ile mahdut. 
11- 1 ucaklıtm:t. tarla. ekiz duniırıı, ~:ııkan tar k. ~ırb.:ıı, ,,. şım'llcn d TC. cl'nuheıı Haıııp o~lu kara Osman. 
ı 2 - ,. \'akı hr, tıır1n l ır döıılıııı hir cdel .. ~arkan -.ahıbi S<"net. gaı hen han nğlu \' u uf, şiırıall'n kara ) akalı l\ kHafa. cenulıcn atmaca oğlu Ali tarla lan. 
ı J- .. (akı ıl:ır r.ırla bir duniım bı.ı e\ Irk. ~ıırk::n ~·ay. ~arhen \ e ş malen 'ahibi ~enet, cenuhen atmaca oğlu Halil tarlası. 
14 l\cınali~ e. Kara :ıı'!;U\". t:ııla bir doıııim şarkJn tarık. ~nrben torunun 1 l.ıfı..:. -:-iınalcıı ~ar oğlu 1 ınaıl tarla.-ı. cenulıcn tank. 
15 ., c;ıır·ud:ı hır hap mıP:az .rıııı nıcıf his e-ı. ,enı•ni hal'i Kc~k n \e•an sııhıhi .. enet nı:ı~ .... .1ncı .nr!,ası mallı o!tlu hane i \C tariki am. 
16- Dcrcbojta:Lı, .\lahalle u tu ikl c.ı~ ı hır bap dl'girmrn \\! zemini iki dıiniıııı. \emini. l l:ıcı u-man taıık f;Cnc ilacı O mnn tarlası ve bent tariki 
I 7- .. \çkm ıın tarla. hir don ım, bir c\ l'k, ş ırk:ın 11 ı im hav:ıcc. I! ırl e•ı \ lab.ı~ak taıJ.ı,ı tarik 'c Lütfi tarla~ı. 
18- Şc) h kar\ e~i. \0ir:ınko\, t.ırl:ı .. i·O d•mum. ~:ırkım \l t:h ı·d. p;arlıt:'l • \ı1 c\ nıaıı, şıınalcn 1 1.ırk 'c F.ızlı Bt., tıırlıı"I ve sahihi sence tarla. ı. 
]Q- ,, (;ti\crcinlik, tarla. be~ dııııurn, ş:ırk:ııı s. lıılı :-~net. g;:ırbeıı hacı oğl ı \li ı.::nJı Be' J .. mail uc:t ı t:ırl.ılan. 
20 - l\unılar kırı, taıl:ı dört dönüm. şarkaı Rıt:ı. ~arhen l lasın Çn\lı~. siınalcıı larıkı :ı ın \'C :.ahihi :;enet t:ırla.:ıı. 
Bııladc ınuh~n·cr 'irıni kalem den ih:ın ı ga~ ri menl...ulliıı ı..a' tl.ırı a-lın:ı ınııtahıkur. 

Hendek icrassından: · ,,~ 
l lcndcktc nnitc,cff ... \lı Be\ in borcu olınasındnı lı lmiıı:ı\rtlc furıılıtuna karar \erilen halada müfredatı muharrer cmrnli garri menkuUan ikinci müza)ede ı: . ' icrasına karar \erilmiş olınakln tarıhi ill\lhi:ın ıtibaren on be, gun <:onra ihalci l,at"i) esinin ida cdilccn~inden taliplerin 1 lcııdek ıctasına 929-65 nu~aralı docy•Y 

cmlılk için müraeaatlarının tc,hıt etl rılme::ıi İl;\n oluııu ı·. ~ 
~~~~~-~~---..._._,.....,_-.--.--.--.--.--.--.-~---.-~~~-.-~~~~~--~~-.--.--.-~~~~-.-- ~lı 

{ skü.fart!a l~üuıbul u fltrı icra İstanbul /J ·ri11ci tirııret malı 'rrme- lst ·11b11l i~i11ci ticarr1 ma/Jl~cmcs 'm/en · lstanbul ıkinci icra mem11rtaf ı ~ 
memurluğımdan: Ühiyc hanımla \dııan sillden: Turl...l\e J, banka$ının Z:ıhana Türki,c iş hanJ..:ı .. ınııı ~·c,it \bdül Bir borctan dolayi ınahCıi /ı'u' 

beyin, .'ülc) ınan l>cn er be\ ziııııııctiııdı:ki .\lene\ idis 'e Cııln;ada Ömer \bit hıı- ilah 'e Fatihte J la ~ın 1 lalife · mah:ıllc - sahlması mukarer Mine~' ,det 
alacnklannd:ın dolayı mııhcu..: bulunan nında zemin katta 5 numaı ada mukim , inde Taksim ~ôkall·ında .l numaralı ha- 'k · l · d bır ~ 

11 1 o rı ası mamu atın an ..tbiıl 
Kuruçcşmede traııı'·" cadd•·.:ıiı1de IOJ .\ lchmct Zi\a ve Ko~t:ıntin açopo o nede ınu ldm ı\ hanm: zade Seli\hattin k a pali otomobil 4.5.930 tılJ't tl 
numaralı .Yalıdaki e,_,·ai be.\ tİ\. enin 4-5·9JO efendiler ale~ hi'l" ikame C\ lcdiAi alacak ı 

" J he) ter :tlc) hine ikame «'ylcdiği alacak da d.f il ·· ıs ı!:' 
tarihine mu adif pnzıır gu· nu sa:ıt ı u da da' a~ıııdan l\lum:ıile) h ;\ lchmet .%i) a musa ı pazar g nu '1" Ar \ a~ının C'lla) i muhakemesinde i kaınetgı\hı d J r 1 ınnhalliııdc fııruhtu mukarrer ın:ıh:ılli \ e Kostııııtın denclileı c heı a) ı ıehlig ila 12 ye kadar Taksim e _.,.,~ 

" d meçhul olan ScU1ıattin Be) ilanen \aki tcb- ar- .11 mc1.ktlrda hazır hulunacak meınun gondenlcn arzuhal \ e ınu,.teııi at "uret· SİM garaJ·inda açik t"lır 
h 1 h 

lıgata rağmen tn) in kılınan güııdc ınahkc " 
mürac!\at etmeleri ilıln olunur. leri ikaıııetg<lhlarının meç u i) ecı a:.ebıle ' l ·1 v • dal1 ; 

d · b · · · 11 k '- ı suretı e satı acagın do$\ tebliğ ı.·Jılmeıni~tir. nıe e ıs atı ~ ucut ctmcnıı~tır. u ·uıı; usu ll ı,.. O ' ... 
muhakemeleri kanununun 406 ncı madd- olanlarin 930 69Y22 e~"r 

mahal- Bıttıılep 1 lul,uk tı~ulü muhakemeleri • • y 
kanununun 141 inci madde i mucıbınce si mucibince ıttilıaz kı lınan gıyap ka- numaralarini müıteshibell ıliııoe 

:'\ccati B. 
1 C)9 - Çanlar \ nafnrtn 

Diindar ilı\ncıı tebligat icr:ıcınıı karar 'erilerek rarannın mczkl1r 1-..anunun 141 inci mad- v e saati mezkiirda ınabB ,ııiİ' 
mezkur kanunun 141 inci madde~i huk- deci ınucıbince ıl:inen teblığınc ve 142 hazir bulunacak menıuruıı' 

lesı numara 5 Şukrıi H. 
-00 Gazi mektebi 125 

Bey. 

201 Yenişehir Mud:ıfaaimilli\'c in-
şaatında el«'ktrikd Recep il · 

201 Y enişehır mLidafaaı millı\ e 
in~aaunda ekkırikçi Hcccp B. • 

202 - THbakhanede :'\o. 29 Ka~a n. 
20:3 - l'o"ta kutusu No. 2. ı l'ık

runni~a l .ütfı H. 
[De\ anıı 'ann 

müncc arzuhal \"c miı5tcnidat suretleri inci mııdd1 • mucibince de " I ) ap kararna-

nıahkemc di\anhancsine talık edilmiştir. rnc:ıinin m.ıhkeme dh aııhunesine talikinl" =ra=c=a=a=t=la=r=ın=d=a=i=ra=e=o==l==u~:;;-,~; ı•~ ;, 
;\ Jumaile\ h iehmet Zi) :ı \ e Ko-caıı· 'e ) C\ mu 111ııh.1J,emeııiıı 18 hazirnn ~ıynp kararına itira:ı: edeme ' ,aııi \ el 

tin Haı;opolu dendilcr ıl:1nın neşri tari- IJ,lO çıır~aıııb:ı gunü ~a:ıt 14 de talikine 2:' kanune\\ el , c 15 ıqrltı ı.1ı'• ·' ,4 

hinden itibaren (arzuhal ve mtı tenidat harar 'eril mi, tir. tc~rinc:anı <126 tarihli dbrt 1;,ııt.11 11-1 

1 l 00 
'

·ra\'I , . ,ttı urct erini t(' 1c1Hııt edip) bir ay zarfında :\lıınıa 'c\ • ·ıl,\hattiıı il:iııın llf"Şrinclen ıT'urte\ hacı olan .14 ı 11 tı~ 
cc\ap Hımedı~i tal...tiıdc haUında gnııp ıtiharcn muddcıı 1 aııııPıyc-ı ;rnıfında ıkı.ıı etm ~ ad'e bir d hıı :,. 
muamele "nin ifa edil ece~ iJ,\n olunur. caı ifatı kanur) Hı daiı c,ı.ıde ın uttr'.ıaz kabul edılmc\ eceği ılı\n oJııtl 
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0
0000000 Likor fabrikasioooOooooG l•~-----... ·1 ~.· ~J];ın Tarih~n asırlardan . g 1 ~ ,ıı:.1 Tanıdığı P.n büyük Şıfa ve Sıhhat kaynagı ~ 

11ı~aal nınnakasa .. · ı o I ~ Zümrüt Yalova kap•ıcalari1 rm ı o Seyrisefain ~ 11 m 
spirto ve ispirtolu içkiler inhisarı O 1 J mJ Her türlü ~ıhhi tesisatı ( Muhtelif usu!lerde Banyolar, Duşlar, ~ 

umumi müdürlüğünden o 1---k----------J-ı t! Masaj, lnhalation, İçme, Elektrik, Ziya, ila ... Tedaviler) rn 
Taliplerin şartnamede yazılı ahkama riayet etmemelerinden O .\l cr ez acemc,i. Calata Köprii ha~ın a ~ ~ 

llcyo~lu 2.%2. ~uhc accn tc 'İ: l\lah- !J. ff f- ı- E w J ) • J ayı Şişlide tesisi takarrür eden likör fabrikasının inşası o mudiye ı t:ım altında i"c:ınhut 2:- ıo m er ur U fi CDCf' erı 111 
yeniden münakua icrasma zaruret hasıl olmuştur. O l ~ Her sınıf Otel, Lokanta, Gazinoları ... ile f;! 

İhale s mayıs 930 pazartesi günü saat on dörtte yapıla- o ~.zmir sürat postuı mi W 
<:aktır. Taliplere şartnameler ve silsilei fi~t cetveli muhase- O ( GULCEMAL) vapuru 2 mi 1 M AY 1 S Si 

CJ bece on lira mukabilinde verilecektir. izahat alm«k istiyen- o Mayıs Cuma 14,30 da Galata il fZf 
tJ lerin Galatada Kefeli hanında komisyon reisliğine müracaat g nhtımından hareketle Cumar- ·11 Fiatlar: Odalar 1-6 Liraya kadar. fa 
~ etllıclcri ilan olunur. o tesi sabahı lzmire gidecek ve Yemek ( s.~b~h, ~ğle, ~~fam d.ahil ) Tabldot 225 - 500 ~ 

O O CJ O o o o o o o o o o O O o O O O O O O O O O O O O O Pazar 14,30 da Izmirden 13 kuruş. Her turlu malumat ıçın Seyrısefain umumi müdürlük ka-~ 

t b l ı h 1 
A • • • • ğ • • • • hareketle Paurtesi aabahı il lemine müracaat. Telefon, Beyoğlu 17 45. i1! Stan U t a at gUIDfU U IDU- gelecektir.Vapurda mükemmel B!i&&&llmllil&DHmfl!&miEIDBBBllrlm:l&EElmm 

dürlüğüllden: ::vcu~::::.·'·· V• cazbant Akhisar belediyesinden 
80 Fıçı tarama havyar l rabzon ikinci postası Akhisarda belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabrikası vardır. 
2 • salamuralı zeytin 291 } Tranıit ( CÜMHURİYET) vapuru 1 1 

Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fenni tekimü-
28 Sandık Ringa balıgw ı 661 M p latı tevafuk edecek şekilde idareıi bir müteahhide verilecektir. 
48 

ayıs erfembe akaıamı 1 ı Şişe peynir mayası G ...- Deruhte edecek olanların mevcut tesisatı görmek ve teklifahnı 
279 alata nhhmından hareketle 

Cuval patates . z d '- · vermek üzere Akhisar belediyesine müraccatlan ilan olanur. 
~ k ı ongul &K, Inebolu, Sinop, ı ---------------------------d •lada muharrer üç kalem eşyanın transit diier bir a emın . 

'tthıırtiklü olarak 28-30/4/930 tarihlerinde latanbul ithalat gümrüğü ~~:::~, Ünr.;;a~:~~· ~::: Çanakkale viliyetin den: 
~misyonunda satılacağı ilin olunur. Hopaya gidecek ve Pazar 
~ ı kl b • b iskelesile Rize , Sürmene , Çanakkale vilayeti dahilinde Balya- Çanakkale yolunun Çanda• azar } a eygtf ffi ti a yaaSl Of, Trabzon, Polatbane, itibaren vilayet hududuna kadar olan yirmi bir küsur kilomebe 

~endik Seronl darülistihzarı 111üdürlüğünden: Gireıon, Ordu, Fatsa, Sam- 1 tulü üzerindeki imalitı ımaiye ile tesviyei turabiye ameli,ab vahidi 
p b b 

7 
sun, Sinop, İneboluya ugw rıya- kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf uaulile münakasaya konm"fblll. 

9~ tndik Serom istihzarına alınacak altı aş eygirin mayıs 
"\I rak gelecektir. Münakasa 14 mayıs 930 çaPEJtnba -~ü saat oa b...ıe ÇMYkble 

llıııb Ç&rşamba günü defterdarlıkta zirai ve ticari müesseseler 1 • r- 5""- ...,.. 
•illi 'Yaat komisyonunda pazarlıkla satın alınacağından şartname- 1 Mayıstan itibaren y alova vilayetinde yapılacaktır. Münakasaya i,tirak edecekler teklif mek-
llıG Rörnıek istiyenlerin her gün defterdarlıkta zirai vr. ticari ve Adalar tarifesi değişmiıtir. tuplarını ve muvakkat teminatlannı aynı ginde IHt Oll bete kadar 
"e~CSeler muhasebeciliğine ve Pendik müdüriyetine ve hayvanatı Yalova postası Köprüden 1 Çanakkale valiliğine vermeleri linmdll'. Münakasaya koomı itbu 
ko1rı·'ic talip olanlann yevmi mezkurda saat on dörtte mezkür ! 8,20 de Yalovadan 17,50 de inşaatın muhammen bedeli 200000 liradw. Talipler mQnakas2 
~a müracaat eylemeleri. 1 kalkacaktır. şartnamelerini Çanakkale, Balıkesir, İzmir, latanbul bq mnhen-

~\ik f •• d •• ı •• ğ •• d ıs--l-d-a-re_m_i_z_e_9_30--se_n_e_s"'!"i -i-ç-in-ı disliklerinden ve Ankara yollar umum müdirJijiiDdea tedarik 

Fu'-
a um um mu ur u un en: lüzumu olan defter, cetvel ve edebilirler ve münakasa evrakı dosyasını mlltalea edehitirler. 

trıünaıt~•ra imaretlerine liizumu olan üç yüz kilo zeytin yağı aleni saire şartname ve nümune- Daha fazla malumat istihsaliyle mahalli tetkikat icrua için Ça-
tt~rtt .. aaaya vazedilerek mayisın yedinci çarşamba günü saat on lerine tevfikan bilmünakasa nakkale baş mühendisliğine müracaat edilmesi llnmdır. 
Gıtre~ ihalesi icra -edileccğinclcw -talip olanların ıeraiti mılamak tabı ve imal ettirilecektir. 
• her ...nn levazım idaresine ve ihale gilnil de idare ~ncüme- Kat'i ihalesi 13 Mayıs 930 

"•ııe 5
-~ilracaatları. tarihinde sant 16 da icra kı-

;, 

Balıkesir vilayeti daimi encü-
meninden: vı· ıa"' yet daı· ml\ı encu·. menı· n.den ·. hnacağından talipler şartna-meyi görmek için her gün ve 

İd münakasaya iştirak için tarihi Balıkesirin Pamukcu mahallesinde idarei hulllSiyeye ait ~ 
~ arei hususiyeye muktazı yirmi beş kalem nıakbuz ve defter mezkiırda teminat akçelerile satılmak üzere mevkii müzayedede bulunan Pamukcu fabrikası 
~ •k imal edilmek üzere 21 mayıs 930 çarıamba günü saat on leTazım müdürlüğüne müra- ve müştemilatı ve arazisi ve Bakırlı değirmenine ihale tarilıi olan 
b... adar münakasaya konulmuştur. Taliplerin encümene mü- caatları, 16 nisan 930 tarihinde zuhur eden talibi tarafından vUku bulan 
~att_ları. d l ı l d b dd. ~ ~-----------1• teklif be eli muhammeni o an 800 liradan dun o masan an a ı 

V~.-1-A~--~d~---.-----------d--~ Satılık Nümune çifliği layık görülmiyerek 19 ~ay~ 9~ tarihine kadar paz~kk suretilc 
l ayet aimı encümenin en Kanlıca körfezinden şose tarikile on talibine verilmesine karar verilmiıtir. Talip olanların ve şeraiti 

l, 'hd S · d ·1 ş h d (takı" ka me~afcdedir. elli İki dönu"m erazı· anlamak istiyenlerin encümenivilayetc müracaatlan ilin olunur. 
tı e oğuk kuyu me resesı e e za e başında Ebulfadlı _ _ 

~ et Efendi arsası icar müzayede müddeti 7 mayıs 930 çarşan- ile akar suyu hanııu dört odalı koşk ü Ek k b k 
ttı biiyük bir ah ırı, SU dolabı \"C beşyüz me ve se ze mu•• na asası 

~-c~~ saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin encümene kadar eşcarı müsmireyi hA,·idir. Talip 
~tları . olanlar Şamlı mağazaq müdürü !Vlünir 
h~~-1-.~~~~~~~d~ .. ~l-.. -~-.-.~~~- ~yemorn~at~~ilirl~ Bay~r mek~bi &l~i rekt6rlilQilnden: 
~nı,ra ı ıııetriike 111ii ur ug·unden: k ............ LI • y .:::ıo Cll"e 1... .. Yüksek baytar mektebinin bir aylık ekme ve ıebzw mevkii ............ ~ ı m c;;.411!!ıt r .... r. •• nı 

Satılık hane hı. ssesı· 11 M v h · ı: münakasada olup 30 nisan 930 saat ondörtte defterdarlıkta mnes-

t 'İııdt ~n&nünde Şehmehmet Geylini mahallesinde Arpacılar cade-
tlld iin zemin katile beş kattan ibaret 9 oda bir hal4 ve tah
k. '.ik• °" t dUkkanı müştemel Niğde namile maruf hanın 1200000 
~dtıı~tibarile hazineye ait 113285 hiasesinin bedeli sekiz taksitte 
'lltı.,d.ek Uzere 3780 lira bedeli muhammen ile 19-5.930 tarihine 
"ıtıL af Pazartesi günü saat 15 de pazarlık suretile müzayedesi 

'

'rr erdir. Taliplerin % 7,50 hesabilc teminat makbuzlarilt: 
buı 

1: • a y ı :: · ı1· .. • d ·haı · · i ;: ıesatı tüccariye ve ziraiye muhaaibi mes u ugun e ı esı ıcra 
.. Klmyah&nesi S: ti 
n Her ne~ bhli~tı kimye~ye " kİİı~lınia~c~aiğ~ın~d~a~n~t~a~li~p·o~l~ain~la~nin~m~fi•n•u~a~a~n~.~~~~~~~~~ 

== :mı 
H yapılır fi ı· 'T" !\" IH ~) DfJn~·~ıA ,}~'fj JLANATJ H Eminönü lııetbey han ii ~ .l'l l ., > L J "I...., J J 

İİ T eJefon Is. 4200 ~ Şehremanetinden : Usküdarda Kepçedede mahallesinde Bottan 
ilamncı1mmn~111uı..,.m11a1111mmmn1U sokağında 463 metre murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. 
Em~~zı \TJ~ JJ J~ i\ı] mütehassıs T 1. 1 . 7 930 çarşamba günü saat onbeşe kadar levazım 
dahıhye -' .\ ..:...ı doktor a ıp erın mayıs . 

müdürlüğüne gelmelerı. 

enıvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. Şekip Habip ŞehremanP.tinden: Üıküdarda Sel~anaAğa mahallesinde Ka
racaahmet sokağında 79·81 numaralı dukkan pazarlıkla kiraya 

----1:-. s_t_a_n_b_u_l __ T_r_a_m_,-,a-,-,--:Ş=-:-ir-:k:--e-tı-. ---- - - Cumartesi, pazartesi, çarşam· verilecektir. Taliplerin 7 mayıs 930 çarşanba günü saat on beşe 
ba, perıembe Ayasofya Yere- kadar leva:ıını müdürlüğüne gelmeleri 

İ L A N batan caddui Hacı Süleyman Şehrenıanetfnd~n: . Battal bi~inci hamur doksan altı top, 
~lı apartmanı Telefon: İst. 3035 ikinci hamur yüz yırmı top, tek lstanbul birinci hamur elli top 

d~llile .. tri 50 kuruı kıymetinde bulunan ve « Bono karneleri )) )'-. ( kağıt pazarlıkla satın alınacaktır Talip olanların 3 mayıs cumar-
ı.. •• ab 

930 
'h d • BEl..SÜ\.:ıUKLU iU ~ te•ı günü saat on befe kadar levazım müdürlüft.nne gelmeleri. 

-qla\ .. L 0nnıan karnelerinin 1 haziran 1 tarı in en itibaren iJI 5 .. 
~ı çotr l Fircngi ve ademi iktidar 
~t k o rnıyacağı ahaliye ilan olunur. Bu karneler 31 mayıs tari- Dr. Sıtkı Necip 

t.u •dar arabalarda bermutad kabul olunacaktır. 
-.tt\cr. trinde bu karnelerden mevcut bulunup ta muayyen olan Beyoğlu Parmakkapı tramvay 
~ .. r t ·h ı•-• caddesinde ~o. 111 _ _. 
~ tibiııe karı e kadar bunları sarfedemiyenlerin 31 mayıs 1930 --------------
. ~~eı·ı.. •dar Tünel meydanında Metro hanında şirketin merkez , .. ------ ------• 
t ... e ıı Doktor 
C\p td llluracaatla bu karnelerin bedellerini istirdat etmeleri • 
~ er. Ihsan Şükrü 

~e~~ilddctin mtirurundan sonra abonman biletlerininin hiçbiri Sinir hastalıklan mDtehasmı 
olnııyacak ve kabul edilmiyecektir. Cuma ,.e pazardan muda 2 den 6 ya 

kadar Tcpebışı 73. Td. Beyoğlu 

lstanbul 26 nisan /930 862, KadıkO\ 49 

MÜDÜRiYET 

Eın valiı11(~tru ke 111 iidiirl iiğürıdeı1: 

Satılik iki hane 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Küçük Divarcı sokağında 

1 numaralı hane ile bu hanenin arkasındaki Arnavutçıkmazı sok•
ğında 11 numaralı münhedim diğer hanenin talibinin nükfılüne 
mebni 2100 lira bedeli muhammen ve 3100 lira mefsuh bedeli 
ihale ile 4-5-930 tarihine müsadif Pazar günU saat 15 de temdi
den müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin ° o 7,50 hesabile teminat 
makbuzlarile latanbul Milli Emlak Müdüriyeti Satış komisyonuna 
müraca•t eylemeleri. 



KUV 

Dalıa lıavoetli ı 

Veni model F O R O SON 30 beygir kuvvetl 
vertr. Fakat bu kuvvet fazlalıtı - bu fazla men• 
faat - traktörü idame hususunda f.azla hiç bir • 
masrafı mucip olmıyacaktir. • 

Fazla iı /. 
Yeni Fordson 8 saatlık bir gün zarfında 25 

ifa 35 dönüm çift sürer. lska hususunda 10 par
maklık bir tulumba çevirir. Tarla tesviyesinde 
20- 25 santimetrelik disk harrow çekebilir, 

Birden üç çizgi açaT ! 
Eski Fordson traktörünün ikni pullukla iş

lediği yerde Yeni F.ordson kolayhkla üçlü pu!~ 
tuk çekebilir. 

Daha ottiraklı : 
Arka tekerlekler bir mania dotayisite yerinde 

nııhlanmış bir halde iken ve yanltşlıkla motöre 
tam gaz da verilse traktörün ön tarafı yerden kalk·. 
maz. Çamurlukların arkasındaki yataklar otoma
tik olarak ön tekerleklerin yerden kalkmasına ma· 
.-aidir 

. 
Ma%ut ! 

Şimdi Fordson traktörleri, pek az bfr fiat farka 
nıukabilinde • Motörine ··yakan ve binaenareyh iş-.i 
1etme masrafını pek çok azaltan hususi karbüra~ 
törlerle teslim edilmektedir. Her resmi FORDSO~, ... 
acentasında bulunu. 

1 

Manyeto ile iştial: 
Ayar edilecek ne bobin, ne de bobin çekiçle-. 

ri vardır. Yeni Fordson traktöründeki manyeto 
sayesinde bu cihet en sade ve en sa~lam bir şe-· 
kilde yarılmıştır •• 

·venl manyetoda yapılan hususi tertibat sayesinde en 
soğuk havalarcfa bile motorü i'letmek çok kolaydır, 

C ift sürmek fçi'n, tezek kırmak lçtn, tohum ekmek 
.fç!n, biçmek için, harman yapmak için; - motör kuvveti 
l<ullanınız. Yeni FOROSON Traktörü bütün bu l~leri hay• 

van kuvvetinden ça.Quk ve ,daha ko.ıa.y )'&par. 

Fordson. 
'~"' •ASRiF'l.a frf •fsl.f ıs ,.,, 

Fo 

Fo 
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