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Londra konferan M h İ Esat sının bilancosu a mu Beyin mahkemedeki müdafaas 
21 Kanunusanidenberi de

vanı eden Londra konfransı 
§_il satırları yazdığımız esnada 
fı.len bitmiştir. Alınan kararlar 
bir kaç gün sonra ımzalanacak 
ve hemen üç aydanberi cihan 
efkarı umumiyesini işgal eden 
hu konferans ta tarihe karışa
caktır. Şimdi her memlekette 
konferansın bilançosu yapıl
llıakta, umumi ve hususi nok
tai nazarlardan kar ve zarar he
ıapları görülmektedir. 

Konferanstan beklenen neti
. ':!erle nihayet elde edilen ne
,tıceler karşılaştırılınca, umumi 
noktai nazardan bir kazanç ha
•ıı olmadığı ve hatta cihan sul
hUnün takviyesi itibarile geri-
Ye doğru gidildiği anlaşılır. 
~Ondra konferansının ilk gaye-
11 §U idi : Denizci beş büyük dev 
1et arasında deniz silahlarının 

DarillflJnun bln11sı 

Darülfünunun ıslahı 
meselesi .. 

Ecnebi müderrisler celbi etrafında 
Darülfünunda ne düşünülüyor? 

Türkiye ve 
lngiltere 

İngiliz sefirinin 
beyanatı 

. Tarafeynin milnase
bah dostanedir 

İngiliz sefiri Sir George 
Clarck (Corç Klark) dün sabah 
ki ekspresle Ankaradan şehri
mize geldi. Sefir cenapları bir 
muharririmize kısaca demiştir 
ki: 

- Ankara'da Baijıvekll Paşa 
Hazretlerile Hariciye vekili be
yi ziyaret ettim. Türk '7 İngi
liz ünasebatı tabii ve ~tane 
bir haldedir. 

Mezarlıklar Adliye vekili-H. Rifa 
Şehir dahilindeki 

mezarlıklar kalkıyor. 

Emanet tarafından 
tedbirler alınıyor. 
Şehir dahilindeki mezarların 

Emanete devri muamelesi için 
icap eden tedabirin ittihazına 
devam olunmaktadır. Bu nevi 
mezarlıkların mevki ve mesaha 
!arını tespit için bir komisyon 
teşkili de muhtemel bulunmak -
tadır. Şehir içindeki kabristan
larda mezarlar açılarak kemik 
parçalan şehir haricine nakledil 
mekte ve serviler kesilerek me
zarlıklar muntazam toprak par
çalarına taksim edilmektedir. 

Bey davası 
Mahmut Esat Beyin mahlt 
mede verdiği mühim. izah 

• ~hdidine ait bir itilaf aktedi
erek umumi tahdidi teslihat Darülfünunda mühim tebeddülat yapılacak 

• ~Olaylaştırılacak ve bu suret- mı? Mu.'derrı'slerin N. Ömer Beye müracaati 
cihan sulhü daha emin esas-

İki memleket arasında halle-
Emanet diğer taraftan şehir 

içinde muhtelif yerlerde asri 
gasilhaneler açmak tasavvurun 
da bulunmaktadır. Bunun içln 
Evkafta bu işe muharrer vakıf
ların da Emanete devri mevzuu 
bahistir. 

'.:lta istinat ettirilecekti. Bu 
~ Utnit tahakkuk etmedi. Bu sü

tunlarda müteaddit defalar izah 
~tigimiz sebepler dolayısile 

Ş biiyilk devlet arasında rne-
';Ienin ne siyasi ve ne de tek
hık safhalarında bir uzlaşma 
isıı olmadı. Fransa ile t talya 
~asındaki derin ihtilaf Beşler 
ıı· ılifına imkan bırakmadr. Bu 
takdirde zevahiri kurtararak el
~e edilmis olan neticelerle ik

fa etmek.ten başka çare kalnu
Yorctu. 

Beş devletin de iizerinde u
~11Şabildiği neticeler ehemmi-

etsiz tali mahiyette blr takım 
~~!elerdir. Deniz silahlarının 
\1 dıdi metotlarına ait prensip 
~ talıtelbahir harbinin icra 
rzı ve tahtelbahirlerin tonaj 

~e teslihatı hakkında varılan i
tilaflar izhar edilen ümitler ve 
~tfoJunan zamanlarla mtitena
~p bir ehemmiyette değildir. 

' ~ıl teslihatın tahdidi hususun
~ l Yalnız İngiltere, Amerika ve 

1 •Ponya uyuşabilmişler ve Üç-
r· ;.r itiliifını husule getirmişler

r'r. Ancak Fransa ve İtalya a
~en bu itilafa iltihak etmedik
~ ?nun da büyük bir kıymeti 
~ ıstikbali oimıyacaktır. İngil
li tenin, Fransanın serbest tes
~ h;ıtı karşısında ilelebet lake.yt 
~ eli bağlı kalacağını tahmin 
''llıek müşküldür. 

ıla-~unun içindir ki, konferans 
~ !:tldıktan sonra da İngiltere, 
\.ansa ve İtalya arasında te
~ Sların devam etmesine karar 
1~l'İlıniştir. Konferans Avrupa 

ı ,. llloınasisine yeni bir hamle 
'~r:nı_iş o~acaktır. Bunun netice
~11nı şimdiden tahmin etmeğe 
kısmak doğru olmamakla 

ı. t.:tlıer, her halde Akdeniz hav
ıı'' ve burada arakası olan dev
~cr için dikkatle takip olu-

<lk bir mevzu teşkil ettiğine 
'llhe yoktur. 

ı i~londra konferansından en 
~lı ve memnun olarak ayn
~~ Amerikadır. Gerek Atlas 
~~}'anosunda ve gerek Büyük 

Yakıncfa kat'i şeklini alacak olan yeni Darülfünun bütçe ve 
kadrolarr işi günün mühim meselesi halindedir. 

Bidayette, Darülfünun hey'eti ilmiyesi maaşlarının Bareme 
tevfiki münasebetile zaruri bazı ıslahaun yapılacağı ve bu me
yanda bir kısım kürsülerin ilgası veya diğerlerine ilhakı cihe
tine gidildiği Darülfünun emini tarafından beyan edilmişti. l 

Fakat meselenin Maarif vekaletine intikal ettikten sonra Moskova, 24 (A.A) _ İzves- Adliye vekili Mahmut Esat Bty 

vekil beyin bizzat tetkikata başladığı söyleniyordu. tiya gazetesi, Türkiye Büyük ANKARA, 25 (Milliyet) - Adli-ı bunlardan lririnin hakkında veril 

Türkiye-Rusya 
dostluğu 

Darülfünun divanınca yapı- derrisler ikinci, üçüncü derece- ı Millet Meclisinin yıldöniimü ye vekili Mahmut Esat Beyin Hay- hüküm ve o hükmün infazını hep h 
lan tenkihat ve islahat ile iktifa de olacaklardır. münasebeti le yazdığı bir maka dar .Rifat Bey al':yhine ~çtıiı davaya tırla~z .. Hak•_ız yere, batı dara !ele 

d'l i k b' k ··d · 'k" · 1 d d' k' T"' k . 'kl~l .. bugün devam edilecektır. ler hakıme ıııderler; bu da Cumh e ı m yere ır ço mu erns- Binaen aleyh böyle ı ıncı ve e e ıyor ı: ur ıstı " mu- · t k 
1 

· bat ld g 

1 . [ Srr Gem ,tt '-'larck d 1 i . • . A Mahmut Esat Beyin perıembe ırön rıye anun arının ıca ı o uııu lerln çıkarmak ve yer enn. e ecne üçüncü derecede adamlanDarül ca e es nın en çetın hır henga- k.. 
1 

d k' .. d f d dar ııene Türk demokraıioinde 
d 1 d T .. . , u ce se e ı mu a aaa1nr aynen er.. . 

bi mütehassıs ve mü erns erge fünun kürsülerine celbetrnekle d'l em' hi bi 1 ·ı f mın a urkıye ye emperyali2- cediyoruz· adettır. Hafızamda yanılmıyorsa 
tirtm. k · t .. uı;.; h tt D D "lf k ·ı · ;fn kış ç r mese eve 

11 ı- me karşı vardım eden yegan· e M ht · . B ef d"· . he . hundan epeyce birzaman evvel Bat e ıs enwl>' ve a a a- aru iinun anca gen emış o- la yo tur , u erem reıs ey en ı, a:ıa -. k"I H 
11 

. d h"k" . 
1 rillfünun emini Neşet Ömer Be- !ur. · memleket Rusya'dır Derhal f d'I 1 azre en e a ıme ıııbn i 

~ Bir kaç gtin İstanbulda kal- R · .. . · ' ye en 1 er. 1 bir vatandaıtan dava etmişti. H 
yin de buna taraftar oldu6 u söy M l tt k dk k A k us7a ıle Turkıye arasında sı- Hiıkim çağırınca huzuruna çıkılw.ıkim davayı gördü ve 

0 
vatandaı 

lendi. aaş an ar ırma .. t ~ tan ~onra te rar n araya kı birdostluk münasebetivücude Bu kan~nlarımızın ica.~tı olduğu ka, bcraetine hükmetti. Türk bAkimler 
Bunun üzerine müderrisler Yapılan yegane müspet ted- gıdeceğim. .. • . \getirilmiştir. Bu münasebet bu da~ . Turk. de'.."o~asıeı~~e .adettir.,nin tesir altında. mudahale alhn 

Darülfünun eminine müracaat bir simdiki milderrislerin ma- J Ankarayı b uk ımar faalıye gün dahi Türk ve Rus harici ~~ çap-~'!!' gun bu.tun ıcr•. ve- kaldıklannı avaz avaz bagıranlara 
· l D ··ıfü d bu k "~ı'ar.rnı ıa·yık oldug'u halde yiik tile çok güzelleşmiş buldum. l siyasetlerinin temel taclarından "!lleab heycla'etınınhk"asıl _!ıır_ tehalüldhae, !erim ki bunlar birer intibah levha etmış er ve aru nun a a -. ı B'lh . . d 1 • , • • yıne ura ma eme onune, ıe • 

dar şilmullü bir değişiklik icra selterek Darülfünundaki mesai ~. assa ye~ı ın aat. ara~ın a hırını teşkil etmektedir. dete geldiklerini hep bilim. Hatta (Mabadı üçiincü sahifede) 
edileceğine dair dolaşan şayiala !erinin artmasını temin etmek- ;r~r~ocağr b!nasr cok cazıp vel======================================l 
rm aslı olup olmadığını sormut tetir. Şimdi aldıkları para ile 1yı hır eserdır .,, 
lardır. kendilerinden daha ziyade fe- ----.----

dakll rlrk istemek doğru değll
Ne teyit, ne tekzip. · • dir. Netekim sözde islahatın en 
Neşet Ömer Bey bunları ne hararetli taraltarı olan ve çok 

teyit, ne de tekzip etmiştir. eski ve kıymetli olan bir kısım 
Bu müderrislerin biri diyor müderrislerin kUrsU!erinl kaldır 

ki: mağı istihtaf ettiği eöylenen 
"- Güyıi her fakülte de beş Neşet Ömer Bey de Darlilfiinun 

altı müderris kalacak, diğerleri mesaisi haricinde muayenehane 
rrln yerine ecnebiler getirilecek sinde çalışmaktadır. Neşet Ö
miş !.. mer Beyin ıslahat meselesinde 

Darülfünunumuzun Avrupa bilhassa ban fakülte reisleri 
darülfilnunlan derecesinde ol- hem fikir olduğu da iddia edili 
madığını biz de itiraf ediyoruz. yor kf, bunu sük6n, emniyet · ve 
Fakat bu, en bliyiik ilim miies- istikrar içinde çalrşan bir ilim 
sesimizi, müderrisleri atmak IU müessesi olması Hlzrm gelen Da 
retile dü2elttmeğe imkftn yok- rülfUnun mefhumu ile telif et-
tur. mek imkansızdır. 

Esasen DarolfUnun bütçesin
den veri~ecek para ile Avrupa
dan getlf!eceğimiz ecnebi mü-

Ne olacaksa bir an evvel ala 
kadarlara bildirilerek dedikodu 
!ara nihayet verilmelidir.,. 

Hekimlerin senelik kon
gresi dün toplandı 

Gürültülü münaka
şalardan sonra 

Büyük bir alimin 
• 

vefatı 
Ankara, 24 ( A.A) - Urfa 

hafriyatile meşhur olan profe
aör Pol de Kok vefat etmiştir. 
1200 sene evvel buzlar altında 
kaybolan Ttirk şehirlerini o dev 
re mahsus bütün medeniyet e
serlerile beraber meydana çıka
ran ve Berlindeki müzede 1922 
salonunu,: bu eserlerle doldu
ran büyük müsteşrikin vefatı 
bugün kurultaya haber verilmiş 
ve kurultay ailesine bir taziyet 
telgrafı çeıkilrnesine Türk Oca
ğı da Berllnde bulunan bir zatin 
cenaze merasimine iştirakine 
mczarınınüstüne çelenk konul
masına karar venniştir. Alman 
sefareti vasıtasile kurultayın. 
duyduğu teessürün ifade edil
mesi de karargir olmuştur. Ku 
rultay, mütcvaffanm hatırası
na hörmeten beş dakika tatil 
etmiştir. Ttirk yurdu, bir nusha 
sınr miltevaffaya hasredecektir. 

.. 

... 
' .;. 

l lı 1 
Çoc111t balo!11nda danaeden yavrular 

Fakir çocuklara elbise dağıtıldı .. 

Dün 
~ )~ ~ilnosta İngiltere ve Japon-

r. 'ııı '~e uzlaşma neticesi olarak • 
~~ 111 Yet ve hatta hakimiyeti te- Sıgorta sandığına 

Altın rekoru 
Nevyork, 25 (A.A) - Nev

yorkun muhtelif bankaları için 
, Brezilya'dan Westernworld va
puru ile 3 milyon İngiliz lirası 
altın gelmiştir. İddia edildiğine 
göre, bütün dünyada değil ise 
de Şimali ve Cenubf Amerika 
arasında bu miktar altın yükü 
rı:korunu teşkil etmektedir. 

gürbüz çocuk müsabakası yapılmış, Türkocağında 
çocuklara mahsus bir balo verilmiştir. 

~l Cden Amerika tasarruf ede- I l h kk d 
~t~~cğj milyonları şimdi bir g rmey~n er a ın a 
0tıı U Uslanmıyan Avrupayı av- Vertlen karar 

~ ~ ak için kullanacak ve A vru
ıl ~r~:vıetleri silah yarışları ile 

ı. 1b 1rine girerken o dolarları 
tııı, Unlar etrafında iktisadi he

·0nya ağlarını örecektir. 

• 

Etibba muhadenet ve teavün 
cemiyeti senelik kongr"i dün 
toplanarak hararetli müzakerat 
ta bulundu. Kongre riyasetine 
Hakkı Şinasi Paşa, kitipliklere 

ZEKİ MESUT Beyoğlu hükumet tabibi Tahir /ı . . . 
---- • • 11" • , N~ F hri B 1 . 'h çtımaa rıyasl'I tıle11 il. Şına~ı Pş. 

li&11ka mümessili-eri 
ve azım a ey er mtı ap 
edilmişlerdir. Katibi umumi şma. geçmesi muc.ibi me~nuni
Fethi Bey tarafından okunan yettır. ~eı:ıl~ket ıktısadıyatın-

toplan ıyor cemiyetin senelik mesai rapo- d_~ cemıyetım~z k~ı~disine teret-
l1t runda bilhassa cemiyet azasın- tup eden faalıyetı ıfaya başlı-
W numaralı kararnamenin dan bir kısmının mecburi olma- yarak yerli ilaçları himaye için 

1 nden itibaren tatbikine sına rağmen sigorta sandığına tetkikatta. ~u!undu. V~ meı:ııe
b:na~.aktır. Banka müdürle- girmedikleri zikredilerek deni- ket.e han~ı ılaçları~ gırm~sı za-

"llunasebetle bugün bir iç- liyor ki: rurı oldugunu tesbı t ettı. Bir 
ı Yaparak tahviliit alım ve "- Etibba odalan!lln teşek- raporla doktor ve eczacıla~n bu 
1111a,ıının suretı icrasını ko-ı külile heyeti idaremizden kıy- yolda nasıl çalış':1ala~ı lazrm 
ilcaklardır metli iki zatın bu taazzuvun ba (Mabadı S ncı !::.hıfede) 

Flistinde idam 
cezaları 

Çocuk haftasının üçüncü gü 
nü dün şehrin her tarafnıda çok 
neşeli bir surette geçti. Şehrin 
muhtelif yerlerinde müsamere
ler tertip edilmişti. 

Daha erkenden yavrular ken 
dilerine tahsis edilen yerelere 
gelmeğe başlamışlardı. Sabahle 
yin saat 10 da Samatya Hima
yeietfal ocağı tarafından bir mü 
samere verilmiş ve bazı fakir 
çocuklara elbise tevzi edilmiş-

Kudüs, 25 (A.A) - Hebron tir. Müteakiben saz çalınmış ve 
kargaşalı klan esnasında, kasten yavrular arasında hususf eğlen 
katil filile itham e<lilen iki A- celer tertip edilmiştir. Öğleden 
rap idama mahküm edilmiştir. 1 sonra eğlenceler Gü!hane par
Başka bir Arap ta yaşının on se: kında tekasüf etmişti. Bu me
kizi geçmiş olduğu isbat edildi ı yand~ Sultanahmet nahi~eııi ~i 
ği takdirde idam olunacaktır.! mayeıetfal ocağının tertıp ettı
Mahkeıne, ayrıca 1 700 İngiliz ğigürbüz çocuk müsab<ı;kası ya
lrası tazminat ce2ası hükmet- pıldı.Parkın ortıısındakı kameri 
miştir. ye müsabakP yeri olarak l~ti- Müsabakada btrıııci gtlen Seı·inı H. 

hap edilmişti. Seçme kız ve er 
kek çocuklar arasında olmak 
üzere iki kısma aynlmı tı. Ku 
çocukları müsabakasına 40 çc
cuk iştirak etti. 

Hakem ht1'eti bunlardan sih 
hat itibarile çocuğu tefrik ettik 
ten sonra erkek çocukların seci! 
mesine geçildi. Ve bunlardan 
da 3 yavru ayrıldı. Müteakiben 
hakem heyeti ufak bir çadırda 
ikinci bir içtima yaparak nihai 
kararını verdi. Çadırın etrafını 
dolduran halk sabırsızlıkla ne
ticeyi bekliyordu. Bu esnada 
hakem heyeti kızlardan birinci 
gelen İstiklal lisesi müdürü A
gah Sırrı Beyin kızı Sevim Ha
nımı, ikinci Muzaffer ve üçüncü 
Samia Hanrmları, neticeyi me-

(Mabadı S nci sahifede) 



• ·i\dliye vekilinin Haydar Rifat Bey aley- ş~·;~·:mırat• 
ıine açtığı davaya bugün devam edilecek meselesi 

r··----------·········ı··-ı 
e * ; SPOR •• ~ * 1 
h···------------------00~ Dünkü lik maçları . ·~ 

!· ·.faydar Rifat Beyin mahkemede 
p 

-~ 

~ 

ok11nan ÜÇ mektubu ... 
1 

1Adliye vekili Mahmut Esat 

ıf 
1eyin avukat Haydar Rilat B. 

· eyhine ikame ettiği davanın 
c fahatmr dün yazmrştık. Bu 
ıvaya bugün saat onda devam 

' 

0

lilecektir. Dünkü nüshamızda 
'i 1aydar Rilat Beyin Reisicüm
i rr H z. /erine yollamış olduğu 

ektuplarm maalinden krsaca 
' ıhsetmiştik. Bugün bu mek

plart aynen neşrediyoruz: 

'1 Birinci mektup 
1 

l ~ "Bir mücri~ vardll',. 

' J En büyük adam! I! ı Mahmut Eaat Beyi phaen seven 
J l olunabilir. Adliye Vekili olarak as· 

) ( Bu ıevitin çok kere piı bazan da 
mizce karaman koyunu sevmek ka-

"'

j. !inden l>ir teYdir. Yarın Vekillet-
/ ,n dütmeai lazım gebe kendisine 

; ~rdım edeceğime tüphe yoktur. · ·ı ı · ıinkü nazarımda hala harbin ikinci 
1 nesinde aık..-likten kurtulmak için 

1aJia komiser muavini olmak için el 
=·ak Öpen ve nihayet Maarif nazm 
asliip Şükrünün verdiği tahsioat ile 

, ıvrupa'ya kapağı atan toy Mahmut 
t i ıfendidir. Fakat itlerin tatbikatına 

J • ı ıkından vakıf olup ta Adliye Vekili 
' ğil < I · arak huıumet etmemek kabil de .. · 

r ve buna irtifa rezaleti münaıebe-

old11klarını söyliyen menhır bir ifti. 
radır. Bu bütün inkılap, adli inkılabı 
bütün bir dini inkar eden bir irtidat• 
tır. Bu kimin için yapılıyor? Gazete
cileri bakoız yere mahlı:umiyetten sı
yanet için Vekalet hali fiipheyi dai 
bulunduğu halde asıl alakadarların 
böyle bir f"Y aklından geçmemittir. 
Ve'ebediyen geçmiyecektir. Halk U· 

yanıktrr. Böyle olmasa metlı:Ur inkı
lôplarırnızın hiç biri olamazdı. Müte
rakkidir, ayakta değil iıe, iktısadi 
ıefalettendir. Hauastır, ne yapıldığı. 
ru görüyor, merak ve tecesaüıle ta
kip ediyor. Bu karar memleketin her 
türlü feyz ve devleti senin layetezel
zül membaından aldığı hakiki kuvvet 
le yürümüş olan adli inkılaptan, Ad
liye Vekilinin haberdar olmadığına 
v~ olacak bir hdkatte bulunmadığına 
bir delildir. Kapitülilıyonları atan çe
lik elCerin bütün dünyaya kartı Türk 
mahkemelerine hele adli inkılaptan 
sonra böyle murdar bir iftiraya cür' -

! 

lc yazılan bir iıtidadan dolayı takip 1 
lilmem hiç amil değildir. Çünkü 
iskinlerden gelen o kadar aciz sav

~ 
tl cr fiske ile durdurulur. Bu aptal 
lo Ali C=ıuıi Beyin evinde Rüauhi : j: 

1
11 eyin vasıtasile kapı dııan edildiği 

<rihtenberi ruyu mukaddesin gizli 
. ' 1 ı b ~) Ü 1manı olan serıerinin urada en 

ı }. '" şaheserini dikkat ve kıymet na
:', ı ti ırlarma arzedeceğim. lstanbul ga
< eteleri aleyhine irtİt" rezaletinden 

!. ahıettiler diye müddeiumumi tara-
ndan dava açlımıt ve müteakıben 

)' ırsızlık vak'aları çoialıyor diye bir 
f
1 
avadiı verdiğinden Cüınhuriyet ga· 
etesi aleyhine Polis müdiriyeti ve 
'ilayet tarafından ve Milliyet gazete 

,r. .l' ıi Y avuz'un havuzdan çıktıiından ve 
y Jiğer bir gazete lzmit'te bir tayyare 
f üştüğünden bahsettiler diye de ay
ol ıca bunllU' aleyhine davalar açılmış 
'1 e bu davalar tevhiden lstanbul 2 
n' tci cezaımda bakılmakta bulunmuş 
h Ji. 
F lrtiıa re:.aletinde gazeteler hüku
il lıetin g~eli gümiüzlü çalıştığı pis
b· 1 kler varsa meydana çıkarılacağını, 

0
1
1
fasan Beye atfolunıın 50 bin liralık 

f ' ,tomobil meseleıinin cılık çıktığını 
1ı azmıılardır ve bu ıon nokta Üzerin-

Haydar Rifat Bey 

et edenlerden bir hesau sorsa yeridir. 
Bu kararın Türk mahİ.emelerinin iı
tiklal ve basiretkBrlıklarına en alçak· 
ça bir tecavüzdür. Bu murdarların 
namus, fazilet ve irfan yoksullukları 
şöyle dursun akıl muvazenelerinden 
bile şüphe etınemek kabil değildir. 
Bu felaket, Vekaletten gelerek geçe
rek tahakkuk ettiğine göre mes'uli
yet daha azimdir. 

içinde her birinin çekileceği ııörüle
cektlr. 

Ey en büyüğümüz! Nibayet Adli
ye bir baldedirki ona müteallik İfler 
de iıabete vaııl olmak için Adliye 
Vekilinin arzu1armın tam makiı.sunu 
yapmak maksadı temin edecektir. O 
muhakkak o miyan arzettiğine göre 
fU kıymeti itibarile feda edilmemesi 
doiru olabilir. 

HAYDAR RIFAT 

En büyük Türke: 
Adliye vekili bir hafta evvel İcra 

ve iflas kanununu, memlekete uymak 
imlı:am olmıyan bazı hükümlerini mü 
dafaada ısrar hududunda ratip ve ya
bis beyanatına devam ederek: 

"Hiç bir Tü~kün esaretini yahut 
borç gibi bir sebepten dolayı bir va· 
ta.nda§ı hapis ettirmeğe riza göstere· 
bileceğimi asla aklımdan geçirme
dim. Bu kurunu Vüstai bir tedbirdir,, 
demiıtir. Memlekette bu tedbir lıükı1 
met namına tatbik edilip dururken 
bu beyanat gariptir. Hükiimete bcr
cundan dolayı bugün memlekette 
mahpuı bulunanların adedi akıllara 
hayret verecek bir derecededir. Yal
nız Edirne §ehrinde bunu yazdığım 
dakikada beş yüzü mütecaviz kimse 
mahpustur. istizah zımnında çekile
cek küçük bir telgraf bu ral<kamı is
bat eder. 

2 - Tahsili emval kanununun bu 
tarzı tatbiki de yanlıştır. Hayır .. 
Bilakis icra ve ifü11 kanunundaki 
borçluları tazyik usulünün "lsviçre
de böyle imiş!,, diye kaldırılması yan 
lıştır . 

Tarihin kurunu uli. ve vüsta tas
nifleri Lamamen indidir. Hakikatte 
ne Roma İmparatorluğunun sukutu 
ile ne de lstanbulun fethi ile bir ka
rın açılır. Dünyada hatta bugün taş 
devri yaşıyan yerler vardll'. 

termekten ibaret bir hedef addolu
nur. Bu gaye yolundadır ki Bursa 
ınüddeiumumiliği, telgraf hallan ve 
vekillet meıgul olmuılardır. 

Bu kere lıtanbulda tayi olan bir 
habere göre Hikmet Beye Adliyeden 
Kadriye Hanıma dair yeni bazı su· 
aller gelerek yeni bir dava zemini 
hazırlanmııtır. Suallerin biri §udur: 

1 - Kadriye Hanımı iotintak eder 
ken yanınızda kimse bulunmadığı bir 
ıırada: 

- Ensemde bir sivilce var bakar 
mısın? 

Diye etini etinize deydirmek için 
Kadriye Hanımın elini alıp ensenize 
rötürdüğünüz söylenilmiştir. Bunu 
izah eder misiniz? 

Bu sual Adliye bat müfettişliği im 
zasını taşıyormuf •. Vtki.let, dar ka
fa11 ile bu suretle işte korkutmuş 
hissini veriyordu •• 

Mahkemeler tamamen müstakil o
lup kanunda, nizamlarda karanlık bul 
duğu noktalarda vilemonun fikirleri
ne ve telakkilerile kanaat kesbeder· 
ler. 

Bundan başka idari makamlar Ü
zerlerinde ecnebi devlet mümessille
rinin bir tesiri olmaktan namütenahi 
uzak bulunmak iktiza eder. Halböyle 
iken bir sefirin lıtanbul ticaret mah· 
kemesinde bakılmakta olan davasına 
dair; 

- Buna mahkememiz bakamaz!. 
diye hariciyeye bir takrir verip "mah 
kemeyi tenvir ediniz!,, diyor, halte
diyor. Çünkü bunu mahkemedeki a
vukat söyliyebilir ve mahkeme o za· 
man ticaret mukavelesini tetkik eder. 
Mahkeme kanun hükmünde olan mu
kavele ile bağlıdır. 

Kapitülaıyonların ilgasından beri 
biç bir sefaret böyle bir nota yazma
ğa cür'et etmemittir. 

"lsviçrede iflas işi böyledir!,, diye Adliye vekili hariciyeyi tenvir ede-
kanunu aynen alıvermekteki mazar- ceği yerde mahkemeyi tenvire kalk
ratı takdir etmemek kabil değildir. mış ve bu meseleye dair bazı evrakı 

Krediyi daraltmak ıuretile ve dola lsta~~ul mü.d~eiumıJ~İsİ Ke.~ ~e
yısile umum halkı tazyik eden bu nok ye gonderınıştır. Adlıye vek ılırun •§· 

tanın tadili. zımnında tedabir ittihazı te görüldüğü üzere mühim meıguli
rehakar tesirler yapabileceği Ümniye ı yetleri olduğundan punu sezmemek
ıile arzına cür'et kdınmııtır efend~ te aıla mazur olmamakla beraber de .. 
ha etle · rakap haysiyet kırıcı esaretle tevem 

zr n. · HAYDAR Rl FA T kapitülasyon günlerini hatırlatan bu 
müdahale derhal refetmiş ve vekalete 
lazım gelen izahatı ile iade etmiı bu

'~Mücrim tam ke:ndiıidir!,, Setlev ... 
basını taşıyan üçüncü mektup ıudur: 

lunmalıdır. 

Ey en büyük Türk! Hepsi de ni
bayet dolayısile senin intihapgerden 

Paris, 24 (A.A)' - Şark ta· 
mirat komisyonu, dün gece M. 
Loucheur'ün riyaseti altında bir 
heyeti umumiye içtimaı akdet
miş ve mesaisini epey ileri gö
türmüştür. Filvaki, Macaristan 
muahede icabı olan mükellefi
yetlerine ait 4 itilafnamenin ya 
kında imza edilmesi deİ"piş e
dilmektedir. M. Valko, hüku
metile istişare etmek üzere Bu 
dapeşteye dönmüştür. Macaris 
tanın cumartesi günü cevap ve
receği zannolunuyor. 

Şark tamiratı denen mesele 
umumi harpten sonra Avustur
ya, Macaristan ve Bulgaristan 
galipler tarafından yükletilen 
tamirat masraflarıdır. La Haye 
konferansında bu mesele intaç 
edilmek istendi. Filhakika A
vusturya ve Bulgaristan hisse
lerine düşen paraları vermegı 
kabul etmişlerdi. Fakat Maca-

Fenerbahçe: 6 - Beykoz: 3 
Beşiktaş: 3 - 'Vefa: 2 

Dün gene lik maçları başla- 1 rulmuş bir vaziyet göstermes 
dı. Taksim stadyomu epey ke- ne ve Cevatla Kadrinin iyi oyı 
sif bir meraklı kütlesi toplan- yamamasına rağmen BeykG 
rnıştI. hücumlarını ·soldan yapmadı 

İkinci takımlar arasında yapı Böyle hareket etmiş olsaydı hı 
lan maçlarda Fenerbahçe Bey- ki beraberlik sayısını da tyapını 
kozu 'f-3 "Beşiktaş ta Vefayı 1-0 olurdu. Halbuki aksini yaptı!< 
maglup etti. ve derhal soldan hücuma geçe 

Birinci takımlar arasında ilk Fener gene Alanın ayağile be 
maç Fenerle Beykoz arasında şinci sayıyı yaptı. Bir az sonı 
yapıldı. Hakem Harbiyeli Ni- Muzaffer altıncı sayıyı kayde 
yazi Beydi. Fenerbahçe bu sene ti. Oyun 6-3 Fener lehine bit 
ki en kuvvetli şeklini muhafaza Bu netice Fener hücum ha 
ederek çıkmıştı. Beykoz da "son lehine ve müdafaası aleyhi 
zamanlardaki daha genç şeklin bir neticedir. 
de idi. Oyun başladığı zaman * * * 
Beykozlular daha fazla gayret 
le oynuyorlar ve bu suretle mu 
vazeneyi temine muvaffak olu
yorlardı. Bu, Beykozun ilk sayı 
sına kadar devam etti. Soldan 
bir hücum neticesinde müdafile 

• ri atlatan Beykoz muhacimlerin 

İkinci maç Feva ile Beşikt 
arasında ve Fenerbahçeden S 
it Beyin hakemliği altında cer 
yan etti. Oyu:1 i "< devrede k 
men Bcşiktaşın hikimiyeti a 
tında ve kısm:::n müsavi cerey 
etti Vefa kalesinde uzun mü 
detten beri bugün ilk defa oy 
yani!iisamettin ilk zamanlar 
gösterdiği acemilik Vefa aley 
ne oldu. İkinci devrede ı:ok g· 
zel kurtarışlar yaptı 'I halr 
çok güzel kurtarıslar yaptı 
ilk devrenin bidayetileri 
de lüzumsuz çıkı~ları yüzünd 
takımı aleyhine iki sayıya se 
biyet vereli. Maamafi!ı bu gi 
ri intaç eden Beşiktaş hücu 
rının da, kaleci yerinde de ol 
golle neticelenecek kadar teh 
keli olduklarını kaydedelim. 

) 

den biri bir şut çekti, Fener ka 
lecisi ancak stop edebilmeğe 
muvaffak oldu. Top tekrar Bey 
kozluya gelmişti. İkinci ve daha 
sıkı bir şut. Kalecinin davran 

Macar Hariciye N,;ırı M. Va/ko 

ristan mukavemet gösterdi. Ni
hayet sırf Maı;aristana ait olan 
meselenin halli Pariste yapıla
cak içtimaa bırakıldı. Şimdi Ma 
caristan noktai nazarında gene 
israr ediyor. Maamafih mesele 
nin bu sefer intaç edilmesi si
yasi bir cephesi bekleniyor .. Ma 
amafih bu meselenin siyasi bir 
cephesi de vardır. Fransa La 
Haye konferansında Avustur
yaya müzaheret etti. İtalya da 
Macaristana yardım etti. Görü 
lüyor ki, bu yalnız mali bir iş de 
ğil. Araya bir takım niifuzlar 
da karışıyor. 

.. ~•t<IMl+•-<ee+---

ita/yada 

M. Mussolininin 
kızı evlendi 

masına vakit kalmadarı, top sol 
ve oradan sağ direğe çarparak 
kale içinde bütün ağı dolaştı.Bi 
lardo karanboluna benziyen bu 
gol, Beykozlulardan ziyade Fe
neri harekete getirdi. 

Bu goldan devrenin sonuna 
kadar hakimiyet Fenere geçti. 
Hücum hattı mükammel kombi 
nezonlarla Beykoz müdafaasını 
naçar bırakıyordu. Bilhassa çok 
güzel aynıyan Fikret mükem
mel paslar ve ortalayışlarla bü
tün hücum hattına Beykoz için 
gayet tehlikeli fırsatlar hazırlı 
yordu. Bu tazyikin neticesi pek 
az sonra kendini gösterdi. Dev
re sonuna kadar, Ala, ikisi kale 
cinin hatası neticesi olarak üst 
üste dört gol yaptı. 

b I lle Adliye Vekili şahlanmıttır. Gaze
. si1' eler malılı:emede efkirı umumiyeyi 

ııeyecana vennek maddesinden takip 
, 1 .ı undular. 
1 O madde efkarı umumiyeyi bile

ı k ek beyecana vermektir. Yani bu neı 

Halbuki alınan tedbirde bir mana 
da yoktur. Naklolunan yerde hükü
metin ayni teşkilatı yok mudur? Müd 
dei.umumi, mütaleasında yüksek ma
kama! arasında kendisini de oayıyor . 
Halbuki müddeiumumisiz ceza mah· 
kemeıi ne demekti,.? Buroa'daki müd 
deiumumi dava etmiyecek mi? Şu 
halde bütün tehirlerimizde ikame o
lunan bütün bu kabil davalar diğer 
tehirlere mi gidecek? Alakadarların 
yol paraları nereden alınacak, parası 
olnuyanlar ne yapacak, hakkı müda
faa nerede kalacak? Bir kazada kay
makamın, belediye reisini~ poHı ko .. 
nôıer muavininin tesiri altında bil
farz kalacağını, hisıiyabna mağlôp 
olacağını Adliye Vekili tarafından 
yazılıp temyizce tasdik edilen mah
kemelere kim ve nasıl inanacak? Bur 
sa mahkemesinde temyizce ıureti i;ş' .. 
ara göre perdesi arksıından verilen 
karara riayet ve hürmet edemiyecek .. 
terini iıte biz alakadarlar ilk fırsab 
kelamda reddettiğimizi bizim namı
mıza bu yolda bir müdahalenin ka•tİ 
olduğunu anlatacağız ve temyiz ka· 
rarlarına karıı koyacağız. 

1 - Kadriye Hanım davası müs- olan bu adamlar adım adım olsa ve 
tarİtiklerinden Hikmet Bey Adliye bu adımlar dev adımı bile olmasa ı 
vekiliemri ile açılan dava da Bursada memleketi nereden nereye doğru gö 
22 Mart akıainı beraet etmiş ve 23 !ürüyorlar? R 24 (A A) B b h 
Mart tarihli Milliyet gazetesi bu tel-, oma, · - u sa a 

İkinci devre başlar başlamaz 
coldan ve seri bir hücum yapan 
Beykozlular ikinci sayılarını 
yaptılar. Fener müdafaası ve 
bilhassa sol taraf epey aksıyor. 
Daha canlanan Beykoz bu ak
samadan istifade ederek üçüncü 
sayıyı da yaptılar. Fakat bu, bu 
kadarla kaldı. Zira Sadinin yo-

Vefa, aleyhine vaprlan bu i 
sayıdan sonra seri bir hücu 
ilk sayısını yaptı. Bir az son 
bir korner esnasında Hüsnü ç 
güzel ve plase bir kafa vuruş 
Beşiktaşın üçüncü sayisini y 
tı. Daha sonra Vefa penaltıd 
bir sayı kaydetti. Devre 3-2 
şiktaş lehine neticelendi. İki 
devre umumiyetle Vefanın h 
miyeti altında ve kısmen m 
vazin geçti. Fakat ne Vefalı 
arasında ve cidden güzel oy 
yan Beşiktaş müdafaasını y 
rıp sayı yapmağa ve ne'Beşi 
taşlılar münferit hücumların 
Hüsamettine gol yapmağa m 
vaffak olamadılar. Oyun da 
devre gibi 3-2 Beşiktaş leh 
neticelendi. S. G. l ı liyat ile o madde araunda dünyalar 

grafı yazarken müddeiumumiliğin bu Adliyenin hali harap türap .. Ad- Matmazel Mussolini ile kont 
kararı temyiz ettiğine dair Ankara- liyenin feci hallerini hükümetc ve da Ciano'nun izdivaçları hükumet 
dan gelen bir havadis daha neıret- ba evvel sana göotenn<k üzere lstan 1 erkan ile sefirler heyeti hazır bu 
miıtir. Davada Hikmet Beye bir sec bul barosundan üç bet awkatın ve' lunduğu halde kilisede icra edil 

, c J<adar meaafe vardır. Bu dava ancak 
\ 1 rr ıükU.metin prestijini kıran bir dava 
. h~ di. 
~ y:İ Çünkü gazeteler tehdit değil teski-
1 ır' ıi mucip neıriyatta bulunmutlardı. 

cade aldığı adama 10 lira borcunu ! lstanbul'un en iyi tanınmıı iki üı; ha- !. f KT G bl 0 h lıl ·1 
vermemek için guya: "P<k üstüme kiminden mürekkep h~y'etin iki gün' ışır._ 1 ı~e,. ~ e .. a. arı e Bu"yu"k . 
gelme:. Se?,i de tıka~ırn!,, .Kaza ya- de vazifesini ikma~. e~ek üzere b_~rl tezy~~ -~dılmıııtır. Kılısenın k~- bir Sergt 

Amerlkada Mısırda 

Kaçakçı şebekesi 
fül löyle bir dava açmak için ancak Ad· 
b .1 iye Vekili kadar kör ve aptal olmak 

c İlzımdır. Hırsızlıklar çoğalıyor fıkra
F ,;ı üzerine dava açıldığını müteakıben 
le •>ir ikiıer gün fasıla ile Valinin Vila

, re ııette paltoıu, Poliı müdürünün şap-

pan bır şofore de guya bır adam: hey' etle tema• ettınrsın. Umum hu. İ pısı onune toplanmış olan kesıf Kahireden yazı/Iyor: -
"Bana 150 lira verirsen seni Hikmet kümeti bilmem, Adliy". işleri pek pis i bir halk yeni çifti hararetle al- New Yorktan bildiriliyor:- kain ve esrar kaçakçılığı y 
Bey kurtarır .. ,, demit olmaoı gibi ha bir haldedir. Adliye kın, cehil, zeka , kışlamışlardır. Bu sene Amerikada beynelmilel makla maznun olarak bir ta 
vai suçlar isnat olunuyordu. zannedilen rezil bir kurnazlık hüner- ........... ....,.._ __ 

r l 1mıu. Valinin masası üzerindeki yew 
_f t J ;il örtü ve Adliye emanet dairesinde
• yr <i nukut ve saire çalınmııtır. Güya 
ı Vf unızların hamiyeti milliyeıi galeya 

ra, •a gelmiı, Adliye Vekilinin açtırdığı 
. sa :lavaların mahiyetini ıöıtermek iste-
• d( mittir. 
ke 1 Yavuzun haV11zdan çıkmaıını ya-
t zan l:mıitte bır tayyare düıtüğünü Bu adli vazifeye makus görüloe de 

Şahit te lstanbul müddeiumumi•i 
Kenan Beydi. 

Bunları mahkeme atmış ıupur
müştü. Böyle bir davada ne vekilin 
ne de onun yüz miıli büyüklerinin 
teıiri olamaz. Bu tesirlerin müstakil 
mahk""1elerin kararları ile hiç bir 
alakaları olmaz. Bu ancak vekaletin 
Hikmet Beyi nasıl tazip ettiğini gös-

teri içinde bcğulmakta ve kör, topal bliyük bir ticaret sergisi açıla- yahudiler yakalanmıştır. Bir 
meflüç kangren bir halde bulunmak- Hind/standa caktır. Sergi ağustosun . 4 ün- cu Viyanada bulunan vasi 
tadır. den 9 una kadar devam etmek kaçakçı şebekesinin bir ta 

Haydi bu millet herhangi bir pa- Siyasf istila üzre New York şehrinde küşat efradı. evvelce yakalanmı 
haya. ıeni ~etap harici ~uhun. Fakat Simla, 24 (A.A) _ Teşrii edilecektir. Sergide üç kısım eş Mısırdan V•iyanaya giden 
kendı eserme sen ~endın acımaz mı- meclis reisi M. Patel istifa et- ya teşhir edilecektir. Amerika-/ polis memurunun teşebbüsü 
aın.. Bu da kendıne acnnamak ol-ı . . İ "f b b' h"'kfi ya ithal edilen ham mevat ile bu şebekeden daha bazı eşha 
maz mı? mıştır. stı anın se ~ ı, u • yarı imal edilmiş ve temamile yakalandıkları oradan bildi 

HAYDAR RIFAT metle arasında siyası mahpus- yapılmış olan eşya teşhir edile- yor. 
lar hakında yapılacak uamele- cektir. Sergi için tahsis edilen 1 Tahkikata göre yakalan 
ye dair olarak zuhur eden ihti- bina New York şehrinin ence- eşhas şimdiye kadar Mısıra 
laf olduğu zannedüiyor. · s · · · · h l -. l 1 sim binalarından biridır. ergı kilo kokaın ıt a etmege mu Leh- Alman ihtilafı a 1teesıürab umumiyeye arzeden yazı- vatani vazifeye mülibeıtir. Hem ls

kc 'lardan blrinciıi Milliyette hük\imete tanbul'da Şehremaneti, Polis müdi-
1 - , kartı tükran hiılerini beyan edecek riyeti ve Vali veyahut irtiıa rezaleti 

, •bir itar«, ikinciıi yeniden mııavenet davaunda olduğu gibi doğrudan doğ 
, lüzumunu tqdit edici bir haber ver- ruya müddeiumumilik tarafından ika l d k 

mek demek idi. Ha bu merkezde iken me edilmiı nihayet.iz davalar vardır. kı" meınleket arasın a ı· 
_j' lstanbul müddeiumumiıi Kenan B. Hatta bu meyanda bizzat bizim idare 

kimse top anmıyacak.. be nelmilel olduğu için Ameri- fak olmuşlardır. Bunun kıy 
Peşaver, .2~ (A.A) - ~ngiliz k: haricindeki yerlerden de iş- 25.000 İngiliz lirası tutmak 

kıtaatı tedrıcı surette çekılmek- tirak edilebilecektir. dır. 
tedir. Beş kişiden fazla kimse
nin bir araya toplanıp umumi 
içtima yapmaları menediimiş-
tir. Baş komiser, sulhü sükunün Sabık Alman i~peratoru:ıun Viyanadan yazılıyor: -

• H Kinunuıanide lıtanbul'a geldi. 1 ettiğimiz davalar .-ardır. Bu davala•-

1
. htı" la" f d 1 d 

' Şubatta Vekalet bunu tervicen Eski- da varit göriilmiyen bu ihtimal o da- yenı· Pfl taze en {• 
l ıehir'de bat müddeiumumiliğe yazdı. valarda na11l varit görülüyor. Tem• 

Eski bir perns 

3 Şubatta.bat müddeiumumilik tem• yizden alınan ve muhakemenin hissi Merkezi Avrupada seneler 
r•ze müracaat ve 4 Şubatta temyiz, yatına k~pıl»tileceği, tesirat altında denberi süren bir ihtilaf var 
'?reti it' ara göre siperin a,rka11na çe ı kal;ı.!:'.~ını kabul eden bu mütalea ev-

na kılerek lıu davaların Ruraaya nakline velki gün mahkemede meselede alil- Almanya- Lehistan arasında , 
ı karar verdi. Aleyhine dava olunan kadar olan bütün 1 ıtanbul gazeteleri güç hal ile ve uzun zamandan 1 

ber f...-t kendi hakirıP":.b tetkilil.b eaa- müdürü mes'ulleri ve vekilleı·i muva- beri sürüklenip giden müzakere 
siye ka.n11n~ 1Jore atiyeb kendi bu· cehesinde alenen okunmuttm·. Erte•i lerden sonra nihayet bir ticaret 
~ .. ucfı:;gu yerdeki hakimine tabi iken günü mahkeme hep birden iıtifaya muahedesi aktedilmiştir. Al
acaba bu sureti it'ar nedir? Davanın karar vermİf ve telefonla haberdar 
batka bir ıehre nakli selfınıet ve em- edilen v kil, bepıini ayrı ayı-ı taltif manya ile Lehistan ortaAvrupa 
niyeti amme gibi bir mülahaza ile ka· edeceğini, rei• ile azadan birini tem· da iktısaden biribirlerine çok 
bul edilmiı müstesna hal olduğu bal- yize ge9ireeeğini kendisi de böyle il- muhtaç iki mıımleket olduğu-
de bu naklin sebebi nedir? İşte bu bam aldığından mazur ııörülmesini na şüohe yok. Onun için yeni ~ 
noktayı arıyalım. Kenan B. tel:ı:raf"! l>eyan v~ ricar• ~üd~eiıımumi Ke·] bir ti~aret muahedesinin aktile C. 
da ıu suretle anlatıyor: İıtanbul'dakı ııan Beyı t11vtıl ettiği yıne Kenan Be b "k' k .. b · · ? 
miiddeiıımumilik ve Poliı müdiriyeti yiıı kP~rll sözüdür. ? ı ı ~!11ş?nun. munase atı l· 
ve Vilayet ribi yiik••"- aı.k~~.,alın yıleşecegt soylenıyordu. 
davacı bulıınd,.!:!arı bu davala,da Bu facıada bir mücrim bulunmak 

'mahkeme hey' eti hiHiyatına mağlup lazımdır. Bu hain mücrim kimdir. Bu 
olarak bitaı·t:ı.fJ·l<tan inhiraf edecek1e· tüyler ürpertici, endişeler verici na
l'İ mütalea lıılınınakta bu haf şüpheyi boca ıniicrümler teaddüt etse de ele 
lai bulunmaktadır. bapları kimdir? Tetkilatı esaıiye ka· 

Bu mütalea sekameti caniyane de .. , nununu çiğniyen, mahkemelere, bir 
nilecek mahiyette fahit bir mütale.:ı-' çok makamlara atfen müdahale eden 
Jır. Bu mütalea Türk Cümhuriyeti Türk hiıkimlerini tahkir eden, Türk 
mahkemelerini, hi.kimlerini yıpratıcıt ceza mahkemelerini şunun ve bunun 
öldürücü bir cifedir. altında böyle bir mezelletin mevcu-

• 
tesisi için ileri gelen yerlilerle torunu prens Ferdınand ahır~n \vekil M: Scho~.er Paris ve 
müzakere etmektedir. Geçen Arjantinde bir bangerin kızı ıle , draya gıtmek uzre ayın 27 s 

ı C b .. ·· k l nişanlanmıştır Prens epi za- de buradan hareket edecelt 
arşam a gunu vu ua ge en ar · . B 

"""" b- d d t 1 f l ı "kt mandanberi orada bir otomobıl Ayın 29 unda Avusturya ~-~ e e e e e o an arın mı arı ı .. F B k"l" M 
..:;!# 50 k" · t h · d"lm kt d" ticarethanesinde çalışmaktadır. vekılı ransa aşve ı ı · 

· ışı a mı~~ı e e ır. • 1 dieu ve Hariciye Nazırı M. 

A/rlkada . 1 and ile görüşecektir. Avustu 
Mimarlar kongTesı !Başvekili mayısın ilk günü 

Beya~lara karşı · . . . . . ndraya gitmi~ olacaktır. C?r 
Beynelm~le~. o~ık~_ncı ~ımar- 1 kıra! tarafından kabul edıle 

Bloemfontein, 25 (A.A) 
Yerlilerin kongresi, Avrupalı' -
lar tarafından 1910 senesinden 
beri Bantu ırkma karşı takip 
olunan tahakküm ve iktısaden 
boğma siyasetine karşı bir pro
testo makamında olmak üzre 
31 Mayıs gününün bütün Afri
ka'da Bantular tarafından ria
yet edilecek bir dua günü adde 
dilmesine karar verilmiştir. 
ıtet..-.••••O•••eıeıeteı•ıet 

---- ·-----
lar kongresı onumuzdekı Ey- tir. 
lülün 8 inde Budapeştede topla 
nacaktır. Kongre altı gün ka Baltık memlek' tle 
dar sürecektir. Kongre mimar
lık itibarile büyük bir ehemmi
yeti haiz olacaktır. 

konferansı 
Varşovadan bildiriliyor: 

müzdeki mayıs ayının on . 
:liinde Baltık memleketile.r! 

İngiliz V eliahti 
1 

üçüncü hidr~!çıjik liıebhaslil 
, ko11.ferar.!iı burada açılara 

Marsilya, 25 (A.A) - J'rens' mayısa kadar devam edec~ 
de Gal buraya gelmiş ve tay- Alakadar meleketler acledı 

Lelı Hariciye Nazırı M. Zahski ren protesto etti. İhtilaf henüz 
' . 1 • 

yare ile Le Burje'ye hareket et dur. Şimdiye kadar, nanı 
Bu mütıılea Türk hakimlerinin hu diyetini ilan eden bu kerih zihniyet 

siyatlanna mağlup olduklarını sara her kimde olursa olıun o kafayı ez
natle söyliyen merdut lııir yalandu·. mek ve zihniyeti ilelebet söküp at~ 
Bu ınütalea hakimlerimizin bitaraflı mak lazımdrr. Mahkemenin hey'etçe 

Lehistanın ihraç ettiği buğ
day için Almanya iyi bir müşte 
ridir. Fakat işe bakınız ki orada 
yeni bir ihtilaf daha çıktı. Al
manyada çiftçiler buğday itha
latında Lehistana yeni ticaret 
muahedesile bir takım kolay
lıklar gösterilmesine itiraz edi
yorlar. Son zamanda kabul edi 
len gümrük tarifeleri de hariç
ten Almanyaya getirilecek huğ 
davlar çin yüksek bir re.~im kon 

du. Bu takdirde Alman-Leh ti- izale edilemediğine göre Alman 
caret muahedesi ehemmiyetini ya- Lehistan arasında uzun za
kaybetmiş olmuyor mu?.. mandan beri süren aulaşama-

miştir. 1 ka, Estonya, Finl.an?iy~, 1' 
Paris, 25 (A.A) - Prens de, anya, Estonya, Fınlandıya 

Gal, saat 11,55 te Le ;::ı,,rie'de Norveç konferansa iştiralt 
karnva inmiştir ( ceklerini bildirmişlerdir. n inhiraf et ıııık albesiJ.- maJ."JI İstif;. 0 tmcrnit olmalrla heraber bir ax Lehistan hükumeti bını.u ahi- ' ın~zlık rlev~>n edivor elemektir. 
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~er sene liiks. · derilere · 5-6 milyon lira veriyoruz. Kon
çareleri ; gösterilmiştir. 

1 

' 

~rede deri ihracatını 
~hablr mektupları : 

~ursada iskan işleri 
----~~~~~~----

~ -
reffiz -muamelatının ikmaline haşlanıyor. 

Dosyaların miktarı ... 

~ ---------Noksanlarını tamamlamıyam mübadillere 

MiiteferrUt H. J 

SöRiltlil Çeşme 1 

Yeni bir istesiyon 
yapıhyor 

Anadolu demiryollan idaresi 
banliyo hattmda Haydarpaşa 
ile Kızıltoprak arasındaki mesa 
fcınin uzunluğunu ve tren güzer 
gil.hında bulunan halkın bu yii:ı .11.it 170 dosya iptal edildi 

Dtrl fabrikaları mOmtssl/I Atımıf 8 . 

I den müşkilata uğradığını naza I 
ri itibara almış ve yeni bir ista- l 
siyon yaptırmağa karar vermiş 
tir. Bu yeni istasiyonun, Hay
darpaşa ile Kızıltoprak arasın
da Kurbağalı dere köprüsü ci
varında inşası muvafık görül
müş ve laznngelen tesviyei tiira 

Dericilik 

Bur1Jada l1Jlf•n miJdiJrd v• m•murlan 

!!il!~rs. (Mlliyet) - İski.n i,- kik ve teffiz yetmiş dosyamız 
tıı nıayJS 900.una ·kadu hl kalmı§tır ki, bunlar da bu ay so 
~ et'tirihne.ai ıha'k-kındave- nuna kadar intaç edilecektir. 
~ verdiği kat'i emir, bir çok Muayyen müddet .sarfında nok 
b ~8.dillerin alikadar bulundu- sanlarını tamamlamıya muvaf-
1 ursa iıık!l.n dairesinde pya fak olmıyan mübadiller 170 'i"s 
~Yret bir faaliyet husule ge yaıııda Müfettiş Şerif Bey emrii 
'Ilı ttlr. Bugüne kadar tckern- le iptal ettirilmiş olduğundan 
~ ,attlrllmiyen dosyaların in- bunlar adt iskAn muamelesine 

1 t ıçln alAkadar komisyonlu tlbl tutulacaklardır. 
~ faaliyet sarf ediyorlar. lhkakı hak maksadile viliyet 
h ınlidürlyeti bu miinaııebet ve isk6.n dairelerine müracaat e 
Ubaf~ yalnız iki gUnünü den ve dosyalan ibtal edilmit 
~ ~dıllerin müracaatlarına bulunan mübadillerden bir ço
ıı~s ~yl~lğinden eshabı me- ğu da kabahati isk6.n memurla 
~ Şımdıye kadar resmi de- rında buluyorlar. 
~~de bu şekil bir muamele gö 
'"lled!flni ileri sürerek hakla Bunlardan bir kısmı köyleri-
~ ziyaa ufradılacağı endişe nin uzak bulunması dolayısile 

Vekllete şikayette bulun- noksanlarının ikmali içln müd
~blardır. Bursa ve mülhakatı deti kanuniyesi zarfında iskll.n 
lı .. 'dillerinl hayli hey, . ına mildliriyeti tarafından kendileri 
h~ten teffiz işleri hakkında ne tebligat yapılmadığını, diğer 
"l!Ur Halit Bey bana dedi ki: bir kısmı da muamelelerinin ta 

l' fflz mamlandığrnı, ancak kefalet ve . e muamelAtının hazi 
ıp · taahhüt senedi gibi bazı evra-

-. tıdaama kadar hitam bul km noksan olması itibarile hak 
b lazımdır. V eık!l.letçe veri tarının iptal edildiğini, bunların 

ltbi~ emrin tamamen tatbik e ikmali içi de vaktin henüz mü
lıı1t esi için ali.kadar komlıı sait olduğu iddiasında bulunu
~lt r azami faaliyet sarf edi- yorlar. 
~I r. Merkez ve mülhakat mU 

1~rlne ait teffiz dosyalan- Bunlar meyanında bütün mu 
~ltııktan bin betyUzü müteca amelesini ikmal ettirmiş, fakat 
·ı{ Bu dosyalar meyanında her nasılııa bili tetkik hakları 

i ~ &kattan gelenler kAmilen iptal edilmiş olanlarda vardır 
~tt komiııyonlannın taııtikine ki, bunlara ait hukukun ziyaa 
~an etmek suretlle tekem- uğramaması için alfi.kadar ko

l ~ettirilmiştir. Yalnız merke misyonlarca lbnngelen muame 
t t olanlardan derdeııtl. tet- leye tevessül edilecektir. 

Haydar Rlfat Bey davası 

( Birinci sahifeden mabaat ) 

blyenin icrasına başlanmıştır. 
Yakında inşa edilecek olan ye
ni istasiyonun ismi " Söğiitlli 
çeşme., olacaktır. 

--o-
Çiftçilere petrol 

Petrol inhisar idaresi tarafın 
dan çiftçilere ucuz petrol için 
mayıs nihayetine kadar mazba
ta verecektir. İdare bu seneS 1 7 
bin liralık mazbata muamelesi 

1 yapmlf ve talimatname ahkAmı 
na mugayir 319 bin liralık maz 
hatayı da reddetmiştir. 

--<>-
Halk şarkıları ~ 

Viyana musiki akademiııinde 
tahsilde bulunan Suphiye H. bu 
ay içinde şehrimize gelecektir. 
Suphiye H. konservatuvarın 
halk şarkılarını plAka okuduk
tan sonra mukavelesi mucibin
ce Viyana radyosunda Türk 
şarkılannı söylemek için tekrar 
Viyanaya avdet edecektir. 

--0-

lzmir vapuru 
Karadenize seyahat eden İır

mlr vapuru Trabzon önünde sis 
yüzünden kayalıklara oturmak 
tehlikesine maruz kalmış isede 
gönderilen motörler tarafından 
tahlis edilmiştir. 

--o-
Türk - İsviçre ticareti 

Türk - İsviçre ticaret mua
heresill'ln müddeti bittiği için 
yeniden ooreyan eden müzake
ratın neticesine kadar müteka
bil ticaret eşyaııı için en ziyade 
mazhan müsaade millot mua
elesi taıtbik edUecektlr. 

ı••···················•••ı••· mut E .. t, inkılabın ıefine auikaatçı-
larla bir safta bulunuyonnuı. Eier 
milletin adalet itleri emanetini elim
de tutan bir adam olmaaaydım böyle 
iftinlarla maruz kalacağım akıbetin 
ve hükmün aplıiı ne oluna olaun 
cevap vermek için kendimi yormaz. 
dun; .. dece kaderime gülerdim. 

Ben şimdi kendimi değil, bu emene 
tin bayaiyetini müdafaa edecetim. 

Düıününüz Türk hakimleri haya· 
tın düıkün tecelliyatı, düıüklükleri, 
küçüklükleri insanları neleri müda
faaya kadar ııötürüyor. Muhbir avu· 
kat diyor ki ı 

\ Kadriye Hanım ve arkadaılarını 

il..: ,a.., de bugün size Türk ha- iabat için belli batlı vakii. olarak: beraet ettirmek için ben mahkemeye 
•"'lııe relclim. Avukat sıfatını ta· ı _ Türk Reisicümbur Hazretleri teair yapmıfım. Fakat bilinmelidir ki 
\ .!""adaki vatandaıtan davacı- ne huaumet ve ııarazimden dolayı oldukça kesif bir muhalefete rai-

~hdar Rlfat &e.nft Türk a.,.· - men Kadriye Hanım hakkındaki ta-• • ~ Kadriye Hanım davaaında bu hanı-
~ ""' H•-etlenn· ~ Bu"yu"k Mil- k d ı kibat emrini veren benim. Acaba a-'11 -- -• mın ve ar • af arının beraetini te--
\ı .. liıi Reialiğine yazdığı ihbar- min ettiiimi. vukat Be~e ııöre ben ~d~ye Hanı-
~ 'tle bana gönderdiği mektup- . . mın ve rufekaaının takıbıne karar 

t ~ tııııı.tevaaı yalnız ve sadece talı- 2 - Geçen se.ne yazın açılan ırtı- verdiğim gece bana muhalif kalmıı 
1\ ~~"•ib edilıniı ıeyler olsaydı f8 davlaaını ikda ~lıne akib'!na b~~~~ bu- olanlar da suikaatçılarla beraber mi
lıı,ı ""lcimıerl • ük ek uifel • ıumet er sa ası • t P ettıg~. dirler Demek l&znn ııelecek7 Vicdan 
~ \ ltı"f ı°' y mı:.. vd" .. en a· 3 - Gazeteciler davasını mahke- icabatından tecerrüt eclilirae ıüpbe 
~ı .. A guku ttane da da uı~~!: meler üzerinde tesir yaparak Buna- yok ki evet. Eğer ben Kadri1e Hanı• 
.:~ v a va a__.. akl · d'i' · bild' · M hb' ~,.;._ ~iil sayardım. Fakat ne ya- ya nk t ebttırl ı dımı b' • ~>':or. . uKadır mı ve rüfekaamı bereet ettirmek sev-

ı,; ..... ki bu mektuplarla ihbanıa- a:"u a un ar an ırıncıaı yanı . dasında bir adam idi uem bütün bir 
~. 1'ürk ·ıı ti • ba rıye Hanım ve arkadaılarını beraet muhalefete rağmen neden takibat em 

ı ı'/tiii v 'fmlı ~ .nın .. t' nal emaedil- ettirdiğimi isbat için: rinde musır kaldım ve neden ce•• l"' azı e erıru ıuuı una - _ 
;'ti ~r veriliyor. Bu vatandaıın A) Müatantik Hikmet BeTi bu muhakemeleri uıulü mucibince haiz 
S:,

0
"• bütün bunları aaklaınak, maksat y~und~ ku!landı~ı, olduğu salahiyeti kul~nm~ s:_ö.:ı 

1 · k milletimin hukukuna ken- B) lzmır muddeıumuınm Haaan kırpmadan latanbul muddeıuınumılı· 
~ ı., bir tecavüz olurdu. Bunun Beye bu yolda emirler vererek beraet ğine Kadriye Hanım ve rüfekaaı aley 
11)0 ~ bunları oldukları gibi Cüm zeminini hazırladığımı, ~de d~va açması i~n bar~et emri
l ~'..~kemeıinin önüne koya- C) Hatta bu huaua müddeiumumi nı ver~~m. Madem~ muhbır avukat 
~ takdirine ve bu takdirde Hasan Beyin Hikmet Galip Bey için beye gore ben Kadnye !f~nımı ve ar 
,. ç olan mi!letin iradesine hı- de bir avukat söyledii'İni ve beraetle kadaılarını kurtarmak ıatıyonnuıum 

' ~ ~1 boYnumun borcu bildim. Bu neticelenecek bu davayı almaaını tek o halde .neden. bunlar bakkmda taki-
1 ~ 8"Vukat bey için geldim. Ona lif ettiiini, bat eınn verdun? 

1 \.cevapları kanunun her va- D) Beraette muhalif olan müstan- Takibat emri verdim çünkü inkıll 
lt.0.,. nıdığı sali.hiyetle ben de tik Hikmet Bey hakkında timdi Ban bm ıefi hakkında en küçük bir ıüp
~itııd a:"ukatlaruna bıraktım. Fa dırma ağırceza reisidir. Kadri1e Ha- heTi cemederek bir cürüm doa.,aunı 

1 ~· ~.ki .emanet etrafında adalet ri vermiı olduğumu yazıyor. Muhte- bir köıeye atınaia ııönlüm razı olma 
'I" :Ylıyecefim sözler vardır. rem hakimler, ben Mahmut Esat ya- dı ve olamaz. Bu bir kanuna dayanan 
~ lıo.ı.· Yl~ek için en emin biryer ni bu inkılabın arife.ini dolduran u· bu emrin üzerine latanbul milddeiu-
1;;· ı...k;'•run ya~.mı bul~~'?,' Mu~ zun gec~.lerle ıafağı söktüğü günler- munüliği Kadriye Hanun ve arkadaı 
ı.ı·>~ı. ~ler; Turk. ~euıc?~h~rı d.~n bugun~ kadar faoılaoız o~ yıl bü- lan hakkında dava açtı ve iti müatan 
i'Otcı;ti !let Meclisı Reıılığıne tun zevkını ve aıkını bu ınkılabın tikliğe verdi. Maznunlar tevkif olun
~ !\ifa ıhharnamel~rde a~ukat ve .onun Gazi. reisinin mu".affakıyet- dular takibat neticesinde bir'41y bulu 
'tttt~ Bey ~~nım vazife .. ve ltta ve zaferı altında dınlcndiren namadığından müddeiumumi ve müı 
"'ııeı...;0 teca.~uz ed~r~k T'!rk Mahmut Esat, bu avukata göre sui- tantik, Kadriye H. la arkadaflarUW'I 
~-le e, Turk hakımlerıne kastçılarla berabenniı. Türk inkıla- men'i muhakemelet"ine karar verdiler 
"'1 ih~~~~~ir ~tti~iıni i~dia edi- ~ının bir vatandaıı kad r ' 

Sanayi kongresinde 
ne görüşüldü 

Kongre 
raporu 

hazırlanan 
kabul etti 

Ankarada toplanan büyük sa 
nayi kongresi bir haftaya ka
dar mesaisini bitirecektir. Kon
gre encilmenleri, işleri tesri için 
geceli gündüzlii çalışmaktadır. 

Kongre debagat encümeni, 
diğerlerinden evvel raporunu 
hazırlamış ve heyeti umumiye
ce bu rapor müzakere edilerek 
kabul edilmiştir. 

Debagat encümeni reisi ve 
İstanbul deri fabrikalan miimes 
sili Ahmet Bey Ankaradan dün 
şehrimize avdet etmiş ve kong
re mukarreratı hakkında atide
ki izahatı vermiştir: 

"- Debagat fabrikalarının 
ihtiyaçları hakkındaki rapor he 
yeti umumiyece tuvip edilerek 
hükfunete bildlrl1meııl takarrür 
etmiştir. 

Raporun esaıılan şunlardır: 

1 - Mevaddı iptida-iyenin ıs
lahı çareleri; 

2 - Memleket debağlanna 
Sanayi ve Maadin Bankası tara
fından, Ziraat Bankasının çift
çilere yaptığı gibi, uzun vadeli 
ve az faizli kredilerle muavenet 
te bulunması ve faaliyetinin yal 
mz Beykoz- fabrikasına münha
sır kalmamaııı. 

3 - Muamele vergisinin ge
rek dahili mamul!l.ttan ve gerek 
ihracattan kaldırılması; 

4 - Teşviki sanayi kanunu
nun tamam! tatbiki; 

• 
5 - Mamul deri ihracatın-

dan muamele vergisi alınmama 
sı ve bunlara prim verilmesi; 

6 - Memleketimizde yeni 
tesis edilen asri vesait ve terti
batı haiz deri fabrikalarnnız 
lüks deri ihtiyacını tatmin ede 
cek vaziyette oldukları için ba
dema ithal edilecek olan lüks 
derilere ait gümrük resminin 
tezyit olunması . ., 

Bu esaslar hükumetçe de tat
bik edilirse, memleketimizde bu 
giln çok buhranlı bir vaziyet i
çinde bulunan deri fabrikaları 
kendilerini kurtarmış olacaklar 
ve dolayısile senede (5-6) mil
yon liralık lüks eşyanın girmesi 
nin önüne geçilmiş olacaktır. 

Deri ihracatımız 

Bundan başka memleketimi
zin şimdi (2-3) milyon lira kıy
metinde olan deri ihracatı da 
bu tedbirler sayesinde takriben 
üç misli artacağına kanaatimiz 
vardır. 

Memleketimizde mevcut sı
ğır derisi ihtiyacnnıza k&.fi de
ğildir. Bunun için en çok Avnı 
pa sığır derilerini sarfediyoruz. 

Memeleketimizin sığır derisi 
az olmasına rağmen mevcüdun 
en mühim kısmı da doğrudan 
doğruya çarık yapılarak telef 
ve ziyan edilmektedir. 

Köylünün çarığı 

Buna meydan verilmemesini 
ve köyl!ilerin hiç olmazsa debağ 
la t ı" · · · 

Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Çocuk haftasının ilk cuması 
Patlıyan şampanya şişeleri karşısında kahve nasıl içilir. 

Barın kazancı müşterilerinin adedile ölçülmez .. 

Felek soruyor: Bir şarkıyı dinlemiye göre-

• 1 

1 

! 

1 • 

23 Nisadanberi çocukların 

haftasını yaşıyoruz. Ah, ne o
lurdu, bizde onlar gibi çocuk o
lup aralarına karışsaydık ... 

- Yla, sizin adınız ne kü<eük tim: Mahalle çocuklarının ağzı • 
hannn? na düşürmeyince içiniz rahat et 

- Hand.ım ... 
Şaşırtmaca yapıyor: 

mez ... 
Bu gece bar, pek tenha idi 

O kadar tenha ki adeta her ta-Fakat, ben size bir şey söy
leyim mi? Çocuk namile hayal
lerimizde vücut verdiğimiz malı 
lUktan bugün hiç bir eser yok. 
Hakiki çocuk biziz-. Asıl büyük 
onlar. Yürüyüşleri, oturuşları, 
bakışları ve görüşleri dünUn ço 
cuklanndan o kadar farklı ki ... 
İnsan bunlara "çocuk!., deme
ğe bir türlü dili vanntyor. 

- Hangi handan? rafta pırıl pınl yanan lambala· 
Küçük kelime oynunu anlı- rın niçin yansı söndürülmedi

fini insanın soracağı geliyordu 
_. Fakat, kazancım mlişterileıinin 

- Han ayn, dan ayn degıl.. adedi ile ölçmek do(ru değil
"Güler., min!l.ııma gelen Han- miıı .. Sağında bir masa var ki, 
dan... 1 mütemadiyen şampanya açtırı-

yor: 

- İyi amma ben sizin güldü yorlar: 
ğünüzü görmedim? - Pav pav ... 

M - Pavvv pavvvv!. agrurane: 
Matbaayı ziyarete gelen kü- -· Vara yoğa güliinmez ki.. 

çüklerden birine sonıyorum: diyor ... 
- Siz küçük Hannn, kadın Felek, yalancıktan bir kahka 

birliğinde hangi partinin taraf- ha atınca da: 
tanıımız? -

d ki H d H 
- A ... diyor, o zoraki gülüş. 

11 yaşın a an an annn K d' • · ı d · ı 
kü il ilk l k ld k en mızı zor ama an gü iin ba ç c omuz arını a ırara 

şu cevabı veriyor: il" kayım ... 
K d b. 1. JUnl w- k Bu kadar ince görüşleri olan 

- a m ır ı;;ı uıı; ura "mh · ğ d - K d b' 1·x· t cu urıyet çocu unun sene e 
cagız... a m ır ı .. ı, am ma- . . 
nasile bizim kurduğumuz Birlik bir hafta bızi ıdareye hakkı 
olacak ı vardır. 

Dedik ki: 
- Meb'us olmağa 

var galiba? 
- Elbette!.. 

niyetiniz 

- Ama nasıl olur, diyoruz, 
hepiniz meb'us olunca ev işleri
ne kim bakacak? Yemeği kim 
pişirecek? 

GülUyor: 
- Efendim, Meb'us olmağa 

. . "' 
- Elinizden öperim Madam. 
Son günlerde iptizale uğn

yan şarkılardan biri de bu .. Al-
mancası, Fransızçası ve daha bil 
mem necesi ..... 

Sinema perdelerinden tut ta 
barlara, birahanelere, sokakla
ra kadar her yerde bu: 

Bir kenarda masumane kah. 
veıeiğim içerken arkadaş dedi 
ki: 

- Seni böyle barda elinde 
kahve fincanı ile görseler dur
amdan Yeşil Hilale aza kayde
derlerdi. 

İlerdeki masada şampanya 
palatanlan gösterdim: 

- Sen beni Yeşil Hilfile kay 
dedeceğine gel şunları kaydetl 

- Yok, dedi, onlar zaten ka
yıtlı .... 

- Nereye? Yeşil Hiliilemll1 
- Hayır, Millt tasarruf cemi 

yetine! 

Tepebaşmda son tramvayı 
beklerken karşı sıradaki biraha 
nelerden birer ikişer "Mesti ıt. 
yaka!., ler düşüyordu. 

karar veren kadın, hayatını ken - Elinizden öperim Madam 

Bunlardan biri tramvayı biy· 
hude yere bir kaç dakika belde. 
dikten sonra: 

di kazanmasını da bilecek. Ka- Diin akşam bir birahanede - Tramvayın geleceği yolC
1 

zançı olunca bir ahçı tutamaz gramofon gene bu şarkıyı çalı.. dedi, gel seninle ortaklaşa bir 
mı sanki? yordu Arkadaşım: otomobil tutalım! . 
İmladan imtihan etmek iııtiyo - Yeter artık, diye yerinden Öteki kalenderane yeleğinin 

ru. Yanlışsız yazıyor. Sonra di- bir fırlayış fırladı: ceplerini karıştırıp lambanın lfl 
yor ki: - Madamın eli öpüle öpüle ğmda muayene ettikten sonra 

- Durun, ben de size bir sey eskidi yahu... tramvay durak yerine doğru yU 
yazdırayım.. Oradan kalktık bir bara gittik. rüdU: 

Arkadaşlardan biri eline kale Çok geçmeden başladı: - Kafayı tuttuk, dedi, bir ıla 
mi alıyor: - Ce n'est que votre main üstelik otomobil mi tutalıınl 

- Yazınız : Tahtakurusu Madam __ e_._·-------------------~M. 
iğrenç bir hayvandır. 

Kağıdı eline alınca: 
-Aaaa. diyor, işte kocaman 

bir yanlış .. Eğilip baktyoruz. 
Fakat o bizden evvel atılıyor: 

- Tahta kurusu .. Yazmış, 

hiç mürekkep isimler ayn ya1:1-
lır mı? 

O sırada Felek geliyor. Han-
dan Hannn, diyor ki: 

- Ben sizi tanıdım ... 
- Kimim bakayım ben? 
-Felek ... 

Sade tannnakla kalmıyor, ya 
zılarından da bahsediyor. 
••••••••••••••••••••••••••• bunun Romanya gibi bazı mem 
leketlerde olduğu veçhile bir 
kanun ile teminini kongrede is 
tedik. 

Kongre ı>u teklif! kabul etme 
miştir. 

Ankaradaki sanayi sergisi 
çuok mükemmeldir ve iyi inti
balar bırakmıştır. 

Daimi bir sergi 
Ankarada daimi bir meşher 

vücude getirilmekle beraber sa
nayiimizi bütün memlekete ve 
bilhassa ecnebilere tanıtmak i
çin İstanbulda da daimi bir ser 

'Poliste ----Arkadaşlar arasıııcra ... 
Recep arkadaıı Mustafayı su•talı 

çakı ile yaraladı ve kaçtı 
~ecep ve Mustahi isminde iki arkadaş dün Galatada kavga 

etmış ve Recep sustalı çakı ile Mustafayı kaburgasından yara. 
lanmıştır. Yaralı hastaneye ya tırılm~trr.Öteki aranmaktadır 
Münakaşalardan sonra Terlikçi ile çırağı 
Şehremininde söyle bir vak'a 

olmu~: 

Caddede biribirlerile karşıla
şan Sabri Efendi ile Mustafa E 
fendi evveli hafiften münak.aşa 
ya başlamışlar, fakat sonra yek 
diğerini dövüşlerdir. 

--<>-
Osman ile Hüııeyin 

Beşiktaşta Y enimahallede Ka 
rahisarlı Osman arkadaşı ame
le Hüseyini sol böğründen yara 
lamıştrr. Carih yakalanmıştır. 

-o--
Boru çalarken 

Kasımpaşada yeni inşa edil
mekte olan bir evin kurşun bo
rularını çalan Mahmut, arkada-

Karagümrükte Karabaş ma
hallesinde terlikçi Eyip çırağı 
Sıtkı ile bir alacak meselesin
den dün gece kavga etmişler ve 
buna fena halde canı sıkılan E
yip Sıtktyı kasığından bıçakla 
yaralamıştır. 

--<>-
Hırsız tutuldu 

Hamayak isminde birisi Tıı.
vukpazarında Seher Hannnın e 
vine girip eşya çalarken vaka-
lanmıştır. · 

Tütüncünün malı 

Bebekte tütüncü Esat Efen
dinin dükanına hırsız girerek 

ı ' 

• 

l 
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Sıhhi bahisler 

Anne ve çocuk 
ve yapılamıyacak şeyler. Yeme
ğin çaşnisine bakmak bayat ye
mekleri tazelemek usülleri, et 
suyu ismi altında sular tarzı ih-

Asrın Umdesi "Milliyet" tir. zan, çürük yumurtaların nere
Aiıne siltii naııl 

çoğalır? 
26 . lSAN 1930 

iDAREHANE - Ankara caddui-
~o. 11)() Telsraf adresi: Milliyet, J,. 

ır :anbul 
, Telefon nıunaraları: 

fttanltul 3911, 3912, 3913 
( 

ABONE ÜCRETT,ERl 

'j G 
3 aylıfı 
6 .. 

l 2 " 

TI!rkiye lsin Horiç için 
400 kurut 800 kurut 
7$0 " 1400 " 

HOO " 2700 " 

- -· 
Gelen evrak geri verilmez 

I Müddeti ıeç.en nuabalar 10 kutuıtur. 
Gaııete ve matbaaya alt iıJler için 

l 1 mlldüriyete müracaat edilir. 
.i Gantemb: ll&nlarm mee'ullyetini 

:ı BUG;~;~AVA 
1 Jiln buaret .,. çok 1 b •n az 

f dtrtce idi. Bucıın riizgtr poyra 
1 u cık, bava bulutlu olacaktır. 

lerde kullanılabileceği, sofracı
lık, sofra tanzimi, kırık iskemle 
lerin ev sahiplerine nasıl tevzi 
edileceği, sofrada yemek tevzii Anne sütü nasıl çoğalır? 
ve az yemeğin çok adama nasıl Doğumdan bir, iki gün sonra Papatyanın dili kafi gelebileceği, su, şarap ve meme uclarından süt akmağa 
sair içkiler, az yemek yedirmek başlar. tik defa doğuranlarda Bu ılık Temmuz akşamının lnun için papatyaya soracağım!. 
için misafirlere kör bıçak ve süt nisbeten daha geç kalır. Me gönülleri tahrik eden tatlı bir Erkek hayrette idi: 
kilt çatal verilmesindeki muhas melere süt geldiği, memlerin kuvveti vardı. Yüksek çınara- - Papatyaya mı soracaksı-
senat, meyvaların hamını al- şişmesi, gerilerek sertleşmesile ğaçları arzın sıcaklığını eme- nız? .. dedi. Böyle batıl itikatla
makta ki fevait... anlaşılır. Memeler sızar, sancı- rek baygın bayim yapraklarını ra kulak asar mısınız? .. Ben hiç 

Çamaşır ne zaman toplanır lar. Bu hal ı0-ı2 saat devam e- yayıyorlar ve lacivert semada- zannetmiyordum. Siz ha, siz? ... 
ve ne zaman nasıl yıkanır, kirli derek yava yavaş hafifler. Me- ki yıldızların aydınlattığı dar Sizin gibi Darülfünun tahsili 
ve az kirli çamaşırlar kaç su yı melerden bol bol süt akmağa yolu serinlikle yamalıyorlardı. yapmış bir genç kız papatyaya 
kanmalıdır? Kaynatma usülleri, başlar. Bazen bu zaman lohu- Etraf gayet şairane idi. Bu inansın? .. Doğrusu şaştım kal
çivit sabun miktarları, yağ, pas, sanın başı ağrır, terler, susar, şairaneliği bir genç kızla bir drm ! Bu çocukluk!.. 
boya, mürekkep lekelerinin te- yüzü kızarır, kımisi sararır. Bir genç erkek büsbütün itmam e- Erkek mütemadiyen söylü
mizlenmeıi, çıkmıyan lekeler, ilci gün sonra bu haller geçer. diyorlardı .. ,. Bir sıranııı üstüne yordu. Gene kız ise bir papatya 
ütü, yakalık, gömlek ütülenme- Çocuk meme emdikçe süt artar. oturmuşlar başlarını biribirine almış hiç k~lak asmadan beyaz 
si, kola, yama, c;orap yamaları- Ve ne kadar fazla kuvvetle e- zaviyelemişlerdi ... Hiç şüphesiz yapraklarını yoluyordu! .. 
nın envaı. merse ııüt te o nisbette çoğalır .. iktısadi buhrandan, siyasetten 1 _ Evet.. Hayır .. Evet. . Ha 

Dikiş, biçki, don, gömlek, pi- Çocuk her emişte memeyi ta- k?nuşmuyorlardı, aşktan bahse 1 yir .. 
j&ma hırka, entari, gecelik, fis- mamile boşaltmalı ki süt gür- dıyorlardı. Erkek devam ediyordu: 

BugUnkll yeni 
bilmecemiz. 

Soldan sağa: 

1 - Aydınlıiın akıi (8) 
2 - Nida (2) Etajer (3) 
3 - Siyah (4) Dadı (4) 
4 -Tüy (3) 
5 - Şafakta ajaran (3) 
6 - Odanın üıtü (5) Arkanın zıd 

dı (2) 
7 - Nida (2) Avuç (3) 
8 - Nota (2) Afet (4) 
9 - Vücudü olmıyan kuı (4) Bir 

itim ( 4) 

eğlenceleri 

Dllnkil bilmecemizin 

hılledi!mi• •elıli 

Y ukarclan apiı: 

1 - Baia serpilen madde <•1 

Beraber (2) 
2 - Duanın ton sözü (·\) 
3 - Nota (2) Dahi (2) 1 
4 - Kaim kuınaı (3) Nida <' 

Nida (2) 
5 - lıtillıam (2) Çensel (5) 
6 - Ekmek olan (2) 
7 - Uzak (4) Valde (3) 
8 - Maruf Hmt (7) 
9 - Remil (3) Faydalı (4) tan, eteklik, bulfız, rop, ropman leşsin. Çocuk zayıf, memeyi bo, Erkek civ~rdaki .. fab:ikanın 1 _ Yapmayın, bırakın şunu!. 

to, manto, ropdöşaınbr nasıl di- şaltamıyorsa memeyi emdikten ~ok genç n:uı1.cndısı ıdı:··· Kız Eğer beni sevıniyorsanız bu- ............ --. .................... - .. ·-·-·------·-.. ·-·· ..... _ .. _.._..,...; 
kilir, ölçü nasıl alınır?. sonra fazla kalanı sağıp boşalt- ıse burada bır kımyakeı-dı ... Her nu açıkça söyleyin.!.. 'tt• h d M • 11" 

'. ~~-;,;.;....;,._., ___ oo=Jo 

i 1 

1 

l 

Çocuk bakma usülleri, süt ni- malı veya sütnine tutup sütni- ikisinin yaşı mecmuu, elliyi dol _ Evet .. Hayır.. Evet .. Ha- • • 1 a J 1 1 
nelik, dadılık, çocuğu ağlatma- nenin çocuğuna memede kalan durmuyordu. Her ikisi de güzel- yır ... 
manın çaresi, çocuk mamaları sütü emzirmeli. Bu sayede ka-' di ve kalpleri gençliğin bütün Beyaz yapraklar birer birer 

bi ve envaı, kundak aalturka ve dınııı sütü azalmaz, artar .. Ço- arzularını ve çılgınlıklarını ya- baharın karı halinde yere düşü 
Ev işi mekte alafanga, emzıkıer ve envaı. cuk kuvvetle emmez ve her de- ' ramaz çocuklar gibi ham ham yordu. 

ı Şeh . . b' Ev· süpürme ve temizlemesi, fada meme tamamile boşanma z!' yemek istiyorlartk.. _ Evet ... He; yır .. Evet .. Ha-
etanbul remanetının ır · ·· .. k M F k · b. ı 1 · tahta silmek, ortalık süpünnek, sa memenın sutu açar. eme- , a at ne garıp ır 1a etı ru- yır .. 

Haftanın 
yazısı 

Türk sigorta şirketi 

' liyiha ~ıazırlamakta olduğunu süpürğe, faraş. tahta .fırçası ve nin kuvvetle 7.m!lip ~~mam.~le 1
1 
hiyedir ki bunları ihmal edip Geç kız bu işi gayet büyük 

• \ -k mevsuk olarak haber aldım. b lt ı t 1 · k d d b h ... - . çeşitleri. Yatak yapmak, yor - oşa ı ması su u en guze gur- 1 çıçe ten, ay an, sema an a - bir zevkle yapı,Y.or ve erkek te 
, Bu laviha yakında mevkii tatbi 1 · d K d k · 1 kl 00· 1 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için ınüsaitr 

şeraiti havidir 
ı\1erkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanındadı gan kaplama metotları. Tahta eştıren vasıta ır. a mm ar- ı sedıyor ar \'e aş arını Y e u- kenclisile alay edildiğini zanne- , 

i. 'ka vazolunacak olan Belediye k k k • 11 d .. " kl' k 1 ., kurusu, pire ve sivri sineğe kar- nına sı 1 uşa sarması, meme- zak yo ar an suru ıyere yaş- diyordu. 
> 1 ı..anunu mucibince intihap olun ı k t tb'k' 1 b' ı h l' d 

A<·ı t '<\i ' tı lıt1\~ll~\ya11 ~(·lıirlct••le 8(':6ttte ar:\'' tt'l'i t· ., \ıt" 

... Telefon: Beyo~lu - 2003 ı "' o.ı alınacak tedbirler ve saire. ere sıca pansman a 1 1• ma- ı ve yorgun ır yo cu a ın e Nihayet yapraklar koparıla . ı mak hakkını iktisap eden ha- .. . k b l .. . k . . . kd' d' 1 d ' Şu hulasasını yazdıg"ım prog sa1 yapma , o sut ıçme , şer- bırib · rlerınc ta ım e ıyor ar ı kop::> rıla iki tane kalmıştı. Kıı: ı 
ı " nımlann evlerinden ve ev işle- b h f 'b' k l' 1 k ' 1 1 · d t ~ 1 V'I" tt ~ 

I~ rinden uzaklaşması üzerine aile k b k k h 1 j ı 1 ' ' ramm mektepler de tatbikine et, oşa gı ı şe er 1 su ar, ST B(;v ece saat er geçıyor u. bir tanesin i çekti ve: s an u 1 afe 10 en· 
. i 1 ri kt ğ makamı Emanet namına Mua- sı anyo etme •açı · ~~a. ar~ Nilıa, et mü lendis .. se.n. e er~e - Evet! .. ded i ... Sonra sor- • 

'· yuvasına aıt ş e n se eye u - d 1 d k t k ı ı · b 1 ' 1 • k ki · · vin Şerif Beyefendi nazaret e- a yoru ma an gezme su u gu ' çalı~ara e c e ettıgı mus et 1 
- : du: ·~'"'' ve güpnıler kanununa güre vilayet umumi meclisi tarafıll 

ramamaııı çın er e ere ev 1t1 decektir. rleştirir. Balık yağı, süt, anason ı mi kendi nefsine tatbik etmek, ! _ İkinciyi de koparmak la- ~ 
)' ö~retecek mektepler küşadı hak K ·b· m ddele ı ı ... tt b' d · · ·· ·· dan <JJO st nc>i ,·ol para,ının birinci taksidi 1 la /. ir.m ve ikincı ta• 

6 Mektepler açıldıktan ve ilk un yun, ısırgan gı ı a r ve ma Jacıu a ı a an ınıp sozu . zım mı?.. , 
fi krndadır ve yakında tatbik olu- imtihanlar yapıldıktan sonra ev sütü çoğaltır. Müshiller sütü a- 1 Ubcy" d•ılla lı Efendiye bırakmak 1 Erkek cevap verdi: si<li Tc, rinlcncl ayları tayin edi l miş olduğu gibi yollardı bedeneı 
,nacaktır. Şöyle bir göz gezdirdi lerde ve dairelerde teftişat baş zaltır. Çocuğa vakitsiz sun'i .gı : i~tedi. Çün~ü b~ genç kız şi::;~ _Hayır! .. değ i l mi? .. Hay- ifayı mükdlcf'i r ct cdccl' k olanlar k in Eylül, Te~rinlcv1el, Teşrınl· 

; ;ğim bu layihaya göre 20 ile ,60 lıyacaktır. Şurayı kemali ehem- dalar vermek abur cubur yedır- dıye kada: rlırnagında besledı~ı l yır!.. Öyle ise bana yol görün- saı;i, \'isan \'c :\la y ı , adan iş zamanlan olmak Ll Zrc tayin kıtıo· 
y arasındaki biltiln evliler bu • ev mffietle hatırlatırım ki bu işten ~e~ hem çocukta haz'.msızlık . ve Y. arattıgı hayat . ~r~adaşı tı- , dü .. Elveda! .. Elveda !.. dıı'(ı ilıl.n olunur. 
F işi,, mekteplerine gitmeye ve ., b ahatsızlıklar tevlıt eder 1 t d rııaı:i:ıam•ıı:;:;•m•m••ıma•Eim•a:::=ı:ı-11111m••-hi,. bir evli istisna edilmemiştir. gı 1 r · ' pın.ıı amamen avnı 1 1• B ·· 1 d·ı d 
~ dört aylık bir tahsilden sonra " he mde çocuğun az meme em- ı Ona bunu ~nlatıyordu ve ı h 

1 
um~ soky lel HteVn so

1
nral her- D 1 D • il 

n' geçireceği imtihanda muvaffak Emanet erkanı şimdiden bu . . . 1 d 1 . l d' J' d a ayaga a <tı.. e uz ı ız- ev et em ıryo arı işe kendilerini hazırlamaktadır- mesını mucıp o ur ve o ayısı- ! genç k ı z ,;ar ece ın ıyor u. 1 .... d" 
le olduğu taktirde şahadetname al lar. Bunlardan ekserisi mesela le memedeki sütün azalmasını Mühendis diyordu ki: 

1 y~ru ~.. .. , 
F mağa mecburdur. Bekarlar bu intac eder Cocuğu en kuvvetli N 1 b k .. 1 .. Şımdı genç kız gulerek arka • • d • • ı - t 
it mekteplere devam edip etme- piyaz gibi kolay yemekleri bili gıda~mda~ ~ahrum eder. Süt' ıb- \our, a . ksızıne g~:_ sından haykırıyordu: , 1 aresı 1 ana 1 b mekte muhtardırlar ancak ev- yorlar ve diğer yemekleri öğren veren bir kadın günde 4 5 defa' ze. . ır kia'. be y~vadsıd turanz:··. r. - Nereye? Nereye gidiyor- ••ıııİıı••••••••••llllll•lllll!l••llll!l••m••-ı 

· b miye heves ediyorlarsa da çama • r:ıınım enı re e mezsınız... 7 • k 
o lenmek için milracaat eden e- şır yıkamayı ~k güç buluyor- hazmı kolay, poaa bırakmıyan Ailem sizin gibi bir kızı kazan- sunuz... . Be.ş ton kalay kapalı zarfla müna.ka~a~.a onmuştur. r' 
fı' karlar "ev i,i., şahadetnamesi ı-- besleyici yiyecek yemek, yiye- makla kim bilir ne kadar sevine - Nereye mı? .. Bu menhus Miınakasa 26 Mayıs 1930 Pazartesı gunu saat ıs te Anka 
h1

1 ılbra:ı: edemezlerse nildh aktetti lar. Yemek işinin başta sıhhiye ceklerin hem nebati hem. de cektir papatyanın gönderdiği yere.. da Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. d 
· 1 B k ı t müdürü oldug"u halde Emanet · K h'J' · ·ı · d d M · · k d kl · kl'f k ı rıı m1 rernez er. u me tep er stan- hayvani olmasına dikkat etmeli Söyleyin, söyleyin bana ha- . ız a a _gu mes. ın e ev. am. ünakasaya ıştıra e ece erın te ı me tup arını ve 

b l h lif 1 · d ,.rkam tarafından, çamaşır me d d ıı ~ d d ı · 1 · ·· d JA 30 k d M.. •·a • u un mu te semt enn e ve Bilhassa bol unlu yemekler ye- \ vat arkadaşı olacaksınız deg" il e ıyor .u. ave ettı ve e ı n: vakkat temınat arını aynı gun e saat .. , a a ar una" 
aJ 1-•-- 'h lo kt selesinin gazeteciler cihetinde, , s d h 1 1 " · · - · l · I" d 

1 ' e <=>er terzı ane, z me e- meli .. Sütü bütün bu vesaite rağ ı mi?... -. ız e emen yan ış an a- katıplıgıne verme en azım ır. 
bi gibi yerlerde ,.,.ılacak ve şu sofra ve çocuk bakma işlerinin - ı ı ı ' ıver orsunuz ı Papatyanın Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde A k -.. hekimler aleminde mütehassıs- men çoga mıyan, az 0 an ar ço- Genç kız bir tek kelime söy- Y ıy . ··· 

1 dersler tedris edilecektir: cuklarını sütnineye vermeli. , lemeden gülümsüyordu. ne kabahatı var? .. Ben bu yap- karada Maliye ve muhasebe dairesinden Istanbulda Haydar 
le ı Yemek pişirme ve pi!lirtme, lan yetişeceği tahmin edilmek- . . . rakları koparmadan evvel ken- şa veznesinden tedarik edebilirler. 
er. -'-ıurka ve alafranga yemek, tedir FELEK Dr. CEMAL ZEKi ı Erkek ısrar edıyordu: d' k d' . tt' E " • • • • .....a • .. .. .. • . ı ·en ıme nıyet e ım. ger ı 0 'mutbah edevatının hüsnü muha 1: - Du~unun hır kere .. Benım "Evet çıkarsa bu "evet evlene- Fevzi paşa - Diyarbekir hattının 143-252 kilometresi ar~ 

b~ .. 1 ~:~a;·g· ::~~· yke:ı:p· işy::,1 k:~ Tak sı· m bahçe sı· ~:~~~~~·~tt:l~~:~~1~!~':1 ;ea~ı~~ ceğim~ d~:ekti.. k ? ray ~~§~~~~sa k;f ~l: 3~a~;~a~~~~~~~asa:to~~~~UJ!u~nkars6 
1 ht kı lmak sizin bir tek kelime- - a ayır., çı arsa.·· 
~ lay ne zaman lizundu, yemeğe n · bağl dır _"Hayır beni bırakıp git- Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
~ •konacak tuz biber ve sair baha- , h . t·' ~ , .•. , ı2'Ce 1 h .• 

1
• ..

1
.. .. 

1 
mesine mevdan vermiyeceğim,. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarıı:ı ; 

1 
. • rat hakkında felsefi miitalealar, l ler cum• 'c pazar gunu ava musaıı 0 uu,u ı .. uıru•c ıern; ktz a a gu umsuyorc u d k · B- · · muvakkat teminatlannı ayni günde saat ıs e kadar KomısY · . - eme tı. unun ıçın papatya-

e yag'lar ve tesirleri, göz yaşt dök A R y E T E p R o ~ R ! M ı L E Sonra bı rden bıre ayaga kalktı. b · · 1. 1 katipliğine vermeleri lazımdır. • r•' 1 . IE k, f 1 ·-d 1 1 nın enım gız ı arzu arıma ta- .,. 
~ meden soğan soymak usulü, sar r eK ev rnıa e leyecan an- t ·· 1 • bT Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde r> 

ııcl . mısak hangi yemeklere konur? mı8tı. mamd en ~rcuman ° acagını 1 1 
karada Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler· 

Y ·Et ayırma, zerzavat ayıklama, , ·_ Ne o gidiyor mlisunuz? yor um..... ,~ '-' * * * * ; 
V( dolma doldurma, usulleri, pilav, B Ü \ " [ K '1 \ r J' İ :\ I•' j diye haykırdı. Gidiyor musu- İyi ya be hatun bunu söyli- Kurban Bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa~ 
~: · r.erde, aşOre, mahallebi,, irmik " • · ı 1 n~z? .. ~ırakn:ayın. ~eni!.. Afie- yecektin d" nl' derneğe insanı Ankara-Kayseri- Eskişehir- Konya- Aadana; Adana -Mers~5 
de ·helvası ve paça hakkında husu- 1 dm benı!.. Eger sızı kırdımsa bu kadar üzersin?.. Arifiye- Adapazaı-; Alayunt- Kütahya Değirmisaz kısııll rf 
ke sim. etodlar; dibi tutmuş yemek 

1

1 
Pazarlıkla Dolap imali affedin beni!.. rrnda (banliyö hariç) adi katarlarla seyahat edecek yoJcu13 ıı; 

1 1 h k d Kız cevap verdi: Bunun da sebebi var: derhal 6;'7 Mayıs gecesinden başlıyarak ı6, ı7 Mayıs gece yarısı.il, ta~ erıııtarzıısa ı,azmı tar aye · • , . '{'' • I· h' ··b· , . t 1· ',.. d· 'E f' 
~ meğin nasıl cok gösterilebilece A ı ıcaı et me ,te l ınu a~ fl,l -.oınts\C>llun .ın - Yok, rica ederim!.. Bila- ' vet,, dest' bu koca hikaye hitam bulmak üzre on gıin müddetle tenzilath Bayram tarı e 

~ : ği, yemek ku'rtarma sistemle~, ~e~te~ için. l.üzu~~ olan ik~ adet dosya dol:ıb ı pazarlık kis, cok mütehassis oldum.Yal meydana gelir mi?.. tatbik olunacağı ilao olunur. ti 
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1 çörekler, börekler, hamur işlel\ suretıle ımal ettırılecegınden talıp olanların 27 Nısan 930 Pazar nız, ~vleneyim mi, evlenmiye- Nakleden Fazla tafs;ıat almak için istasiyonlara talik edilen itanl3 

, ı eli hamurlu iken yapılabilecek günü saat 14 te mektebe müracaatları. yim mi, bunu düşünüyorum. O- MÜMTAZ FAİK müracaat buyurlması uhterem yolculardan rica olunur. ,,,,,1 

"M illlyet,,inpa 3 bi romanı: 80 man zenginleri sevgililerine ho- j şimdi müşterek ihtiyaç etrafın-ı zel kıza tesadüf etiler. Bu ma: zengi.n~n arzusunu yerineg etir- ~-Avrııpaya gitmezden evvel _1: 
sgörünmek için, hastanelerde ı-ıda biribirlerinin bilgi ve tecrü ruf ve zengin ziyaretçilerin da- mek ıçın nefes nefese genç kr- ksimdeki evde yaptıklar· 01 

l'l il ~ bı , b şık için gaz bulunmadığını bile belerinden istifade etmek isti- l veti onları düşündürmedi bile zın evine koştu. Vaktile Cev- lemde artık yüzgöz olmuşlar~ 
R lft!, ıs;> et il hatırlamıyarak adadan İstanbul yorlardı. hemen hazırlanıp çıktılar. det Beyden sekiz yüz lira alıp Böyle bir gece alemi O!lllfl ~I 

~- l!!l ~ ~-g la husus! motör yollayıp gece Nusret Bey: Nusret Beyle Cevdet Bey annesinin evine gittiğini söyli- ıstediği ~eydi, hemen yıı~ç~ 
~ 1• ı yarıları Beyoglundan dondur- - Mühürdarda İhsan Hanı- Altıyol ağzından daha ileri ge- yen Hülya hala Kadıköyünde, koştu ve işi h·lli etmemel<} 

,ında kavak yeli esmeğe başla
mıştı. Ziyafet sahibinin ağzın
dan çıkan bu arzu, mayhoşla
şan davetlilerin kafalarını kal
dırdı, kulaklarını dikleştirdi. 

Fısıltı kuvvetlendi. 
Böyle havadislerden pek hoş 

ıanan Nusret Bey dayanamadı: 
- Böyle bir eğlenti sarmı

fOr monş_er ! diye bağırdı. Biraz 
~anlı nevale bulmalı. 

Canlı nevale tabirine hepsi 
güldüler. 

Cevdet Bey Halenin hasta
lık hahanesile bu eğlentiye gel
mcyışindeki sebebi zaten anla
mıştı ve bu hali görünce genç 
kadının zekasını bir kat daha 
takdir etti. 

Galip Bey de dahil olmak 
uzre şimdi hepsinin başında bir 
on sekiz yas rüzgarı esi yordu. 

lıürlıall Cnıılt 1 ma ve pasta getirtirlerdi. mm evini bulsak, diyordu. On- c;ip Kuşdili sokaklarında Azize v;şne sokağında bir evde dadı- büyük bir telii~ ve heyec~ııı~s 
. . ! Ve şimdi gözleri ve damar- da ne zaman olsa iyi parçalar Hanımın evini müşkülatla bul- eile oturuyor, evinin iki oda- - Arnaı. Su~an, da~ıt'l lıff 

Nıhayet .. hep~ı. damarlarını ları kadın arzusu ile yanan bu hazrıdır_ dular. Fakat kadın tesadüfen smı da (Suzan) a kiraya veri- talanmış, chırıunıyacagım ... ' 
kızdıran, gozle;ın~ kıvı~~ııı_ı:lan- , yaşça geçkin fakat kesece zen- Ahmet Sami: evdeydi. Ummadığı bu ziyaret yordu. İki genç kız beraber ol- tersen sen de gel ben gıd 1ı,, 
?•~an bu k.adın ıhtıyacı ustunde 1 gin insanlar, deniz ortasında - Bahariyede Benli Seniha onu şaşrrttı. Maksatlarını anla- <iukları zaman daha çok sükse rum ! dedi. Bunu söylert<efl tıl 
ıttıfa.~ ~ttıl~r. .. !duydukları bu ihtiyacı tatmin var amma acaba bulabilecek mi- yınca hemen örtündü: yapıyorlardı Suzan ut ralıyor kadaşına yan gözle bunUJl 

Kuçuk hır ~uzakereden so.n için mümkün olmıyanı bile yiz?.. - Beş dakika bekleyin! dedi keman çalıy~r, Hülya" piyan~ bahane olduğuı:ıu da anlatı~ol 
ra A.hmet Samı kaptana emır!mümkün yapacak bir çılgınlık- Diye Hüdai Beye soruyor. çıktı. çalıyor, biri sarışın, biri esmer, Suzanla bu ışlerde ok1.t<0,~ verdı: .. , .. .. la içiyor, içiyor, köpürüyorlar- Ahmet Cevdet: Kadıköyünün bu dar soka- .k .. d . b' .f uyuşmuş, anlaşmıştı "1-

- Son sur atle Kadıkoyune ! dı. - En iyisi Azize Hanımı ğındaki iki katlı evde İs tan- 1 1ısı ~ a~nı :Jaşı:_, tam . ır çı t kız bu şeytan arkadaşının ~,ıı 
Gecenin bu saatinde deniz orll •.. Motörün kuvvetli perva- bulmaktır. O yarım saat içinde bulun en meşhur bir zengini ile 0 uy~r a.r ı. . u a şam sınema- sadım derhal anlamıijl:ı .. ~o 

tasında 19 senesi zenginleri- nesi bir ok gibi suları yarıp ge- bir düzüne kız bulur, diye akıl maruf bir meb'~, 'imdi Arap ya gıtmışlerdı. larındaki genci atlatmak ıÇ' ~ 
nin hissettikleri bu ihtiyaç der- çiyor, arkadan gelen kuvvetli öğretiyordu. ahçının getirdiği kahveleri içer İhtiyar dadıdan bu haberi a- daha güzel bir plan buldtl· ft 
hal tatmin edilmek mecburiye- ay ışıkları motörün açtığı yolu Nihayet rakı gibi müthiş bir ken Azize Hanım yuvarlana lan Azize Hanım hemen bir o- ni telas ve teessürle: 3ı 
tinde idi. ipekli beyaz kurdela gibi parla cephane, hırs gibi kuvvetli bic yuvarlana sokakları dolaşıyor, tomobile atladı, sinemaya ko!!- - Gelmez olur muyurıı 1\ıı 

Ve bu çılgın arzulara, lstan- tıyordu. ııilihla hareket eden gece avcı- bu kıymetli efendilerini boş çe- tu. . deşim, dedi. Faruk ka!sıll so;ıf 
bulla adaları ayıran Marmara- Yarım saat sonra (Moda) is !arı, Afrika içlerinde dolaşan virmemek için taştan kız çıka- Hülya ve Suzan hır loca al- bize sinemanın sonunu a:ılll! ı· 
nın oynak dalgaları çok tahit keleııini tuttular. heyeti seferiyeler gibi üç kola rırcasına gayret ediyordu. mışlardı. Yanlarında . Karlıl:öy Delikanlı kızların bu t~.ı ııı 
olmuşlardı. Memleketin gür-! İş hayatında, hususi davet- ayrılarak Kadıköy sokakların- Cevdet Bey Ahmet Samiye monşerlerinden genç bir çocuk· nı o kadar tabii buldu ki sıı!' 
büz evlatları ateş ve ölüm ge- ı lerde, reıımi tesadüflerde biri- da şiddetli bir tarama hareke- bir sürpriz yapmak için Azize vardı. Azize Hanım büfecinin lenmedi. ' 
len cephelere tcmi;ı: göğüslerini I birlerine karşı pek ciddi hare- tine ba,ıadrlar. Talileri vardı. hanıma Hülya ile arkadaşı (Su çırağını yollayıp Hülyayi ça- İki çapkın kız hemen a~e~ 
siper ettikleri devirlerd~ a.?al~~ ıket e~en bu beyler şimdi ı1;rtı.k Hüdai Beyle Sedat Adilden zan) •. bulmaıını söylemitti. ğırttı. Vaziyeti bir hamlede an- ya i.m.liler. A::i~e HanııT'Jn 
ra sabahlara .. kadar (Epıkur) u can cıfe~ o?nuilardı: He~sı. ~ır ınürelı:lı:ep kol Mühürdardaki f~tıyar ~-~~~~k .. p~r~~ını !attı. Ge?ç kızın .cevd~t Beye lettıı;ı otomob~le atl~d,lar·n 
andıran (OrJı) ler yapan o za- noktada ıttıfak ettilrlen ıçın lhıan H11rııman evinde iki (Ü· alıl>•• •. cıılı ıvılıe-ını l!'ordiitu bu kartı çekmecek hır ıeY1 "Oktu. ('Rıtn1td -· . . ... 
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Fakir çocuklar 
(Birinci sahifeden mabad) 

rak edenlere taktim etti. Güzel diyorlar ve aralarında çok neşe 
ve sıhhatli yavrular çok alkış- li bir vakit geçiriyorlardı. İçle 
landı. rinde balo tuvaleti giyinmiş kü 

Hekimlerin kongresi 
( Birinci sJhi fcdeıı mabad ) 

geldiğini anlattı. Bu rapor mem ı yeti umumiye vaziyete hakim -
leketteki ecnebi ve hiristiyan clir. İsterse çıkarır . ., 

- . 
. . ! 

:· .... "~ 

BUYÜK 

TlYJtBE PIJING~IO 
Çdcarılacaklar .•• . . . :r .. 8, iNCİ TERTİP 4, uNCÜ Kiı:ŞiDE 

ı, 
' ___,,~eyrisela '.u ___ I 

lllerkez Acent . C: ıı.ıı k•i~r 
bcısın :h, llero ~ı ı 2 ı·ı ! ~ 1b• 
aentesı : 'Iı~111~.li\·e 1 lıı. allınd 
lstınhul ~40 · 
----------

. Birinciye bir tuvalet takımı, 
'kinciye dikiş, üçüncüye tuvalet 
takımı hediye edildi. Erkek ço
cuklardan Sen J ozef talebele
rinden ve Ankara avukatların
dan Cemal Hazım Beyin oğlu 
raşit Bey, birinci ve Erzurum 
Ş Bankası vez!)edlln Ruşen Be 
Yİn oğlu Orhan ikinci intihap 

çük hanımlar olduğu gibi reş
ınl elbise giyinmiş küçük beyler 
de vardı. Aralarına yabancı bu 
lunmasmı istemedikleri için ço
cuk velileri ve 15 yaşını geçmiş 
küçükler balo salonuna kabul 
edilmemişti. Balo saat 8 e ka
dar devam etti. 

doktorlarada dağ>tıldı. Ettihba · 
odası vücude getirildikten son
ra cemiyetin atisi hakkında bir 
tereddüt uyanmış, artık buna 
lüzum kalmadığını tahmin eden 
lerolmuştu. Fakat daha cemiye 
tin yapacağı pek çok işler mev
cut olduğu için tatili faaliyet 
doğru değildir.,, 

Heyetı umumıye, badema :· ı 

gorta sandığına girmeyen ve a- 1(· .] 11 MAYIS 1930 
idatını vermiyenlerin üç defa ih 1 

- · 
1 

- - • <l l V .1 , Ş h 
tardansonraheyetiidareceka __ esı e er; J ayet, e re-

Mu~aOJa postası . 
Cuml, Pazar, Slaı, ç.ır. 1 

şamba günleri idare rıh·:mın l 
dan 9 da kalkar. 

yıtları terkin edilmesine karar • • ]) {" d. l k J Z · 
verildi.İhsanSamiB.vearka- ll18nCtJ, t' 1el' ar l , Ş, :.Jl-
daşlarmın takriri üzerine nizam 
namede şu tadilat yapıldı. raat, ve ()sı11a11lı Bankaları 

26 Nisan cumartesi Boz· ; 
f 

caada postası yapılmıyacnktır · ı 

Ve kendilerine bir yazı takımı 
İ~e bir mektep çantası hediye ve 
rıldi. 

Çocuk balosuna bir kaç mües 
sese meccanen şeker ve pasta 
göndermek suretile iştirak et
mişlerdir. 

Bugünkü konferans 
Bugün Ocakta Dr. Ali Şükrü 

Bey tarafından bir konferans ve 
rilecek ve müteakıben annelere 
sinema gösterilecektir. 

Raporun kıraatini müteakıp 
Gazi Hz. ile M. Reisine, Baş ve 
kile, Sıhhiye vekiline tazimat 
telgrafları çekilmesi kararlaştı. 

Hücumlar başladı 
Gülhane sertabibi Refik Mü

nir B. idare heyetine hücum .e
derek dedi ki: 

ı - Cemiyet reis ve katibi 
umumisi heyeti idare azası ara 
sından intihap edilecektir; 

MlırakıpJarı ve halk huzu-
- runda yapılır. 

28 Nisan pl7.artesi Trab ~ 
zon birinci postası yapılmıyn-

1 

cakor. 

ANTALYA postası 
(IN~ROLUJ vapuru 27 Nisa . 

pazar 1 Oda Gılata rıhtı:nın1ar. 
1 

hareketle lzmir Küllti'<: BoJrutr , 
Rados Fethiye Finike Antalyıy 
gidecek ve dönüıt! mezkCıı ı Gürbüz çocuklar 

Diğer taraftan Güzel San'at
lar birliği de bir müsamere ve
re.rek bayrama iştirak etmiştir. 
1'ıyatro şubesi talebeleri" zor
nikah., piyesini temsil etmişler, 
E:debiyat talebesi de şiirler oku Yarın gürbüz çocuk müsaba 
tnuş ve iki hannn tarafından mu kası yapılacak ve pazartesi gü
siki parçaları çalınmıştır. Ayni, nü Dr. Niyazi Ali, sah günü 
lamanda Türkocağında çocuk- Dr. İh~an Hilmi Beyl~r tarafın 
lara mahsus bir balo verilmiştir. dan koınferanslar venlecek ve 
~üçük davetliler saat birden i- sinema gösterilecektir. 

Cemiyetin masrafları pek 
çok. Halbuki iktısat senesinde
yiz. Osman Şevki B. Rapor bir 
az haşin yazılmış. Daha yumu
şak bir lisan kullanılmalıydı. 

2 - Kongre ilk içtimaında 
kaç aza bulunursa bulunsun ta
lik edilmiyerek toplanacaktır.,, 

Cuma mı, pazar mı? .. 

İhsan Sami B. aylık ictimala 
rın cuma yerine pazar günleri 

Bi!yük ikramiye 
45.000 Liradır 

I-Ier kcşidcde çıkaı1 numara
lar tekrar dolaba lcoıınıaz 

iskelelerle birlikte Andifli. Kal-

olmasını teklif etti. 

kan Sakı'za uıtrav.ıra{ ı;el~c~kt 

Haftalık seri ve muntazam poı 
46ATTIKI,, ,e "MIAOULI! 

tıbaren Türocağına gelmeğe 
b~şiamışlardı. Kapıda gene ken 
dı arkadaşları tarafından istik 
Oal ediliyorlardı. Saat 3 de balo 
b~lamıştr. Küçük yavrular tak 
dıre değer bir ciddiyetle danse 

Fakir çocuklara esvap 
Himayetietfal cemiyeti Şeh

zade başı nahiyesi heyeti idare
si de bazı fakir çocuklara elbise 
tevzi etmiştir. 

Bazı aza da sigorta sandığı
na dahil olmıyanlann kayıtlan 
hala cemiyet defterinde bulun
ması şayaııi hayret olduğunu, 
bunların vaktın3e çıkarılması 
icap ettiğini söyliyerek heyeti 
idareyi tenkit ettiler. 

Reis Niyazi İsmet B. - Ce
miyetin masrafları heyeti umu
miye karalarına istinaden ya 
pılmıştır. Rapor sert değil, bil
akis çok mülayim yazılmıştır. 
Nitekim çıkarılacak aza isim
lerini rapordan silmemekliği
miz de yumuşak haraketimize 
delildir. 

Neşet Osman B. buna itiraz 
ederek cuma günleri toplanmak 
ötedenberi bir anane olduğunu 
ve esasen diğer günler doktorla 
nn meşgul olduğunu söyledi. 

\ 'asi 

İhsan Sami B. artık cuma pa 
zar farkı kalmadığını ileri sür f 
dü. Fakat te!~lifi kabul edilme-
di. ser, is 

s1lonları - l:lahçc,;i - Taraçası - l:lirinci sınıf 

- Kalorifer - Elektrik - Telefon - Banyo -

LUks vapurlarlle 
PİRE·ISKENOERIYE-PORTSA 1 

ilk postı ."v11ı1sın J,J üncü Salı gur 
saıt 18 de Galatı rıhtımınd.ı~ har 
ket edecektir. 

Fızla tafsil!t için Galata· da Me 
kez rıhtım han·ndı 4 numıra;la ki 

İ 'h b ;\ledeni konfor. ntı a a gccilcli. Hakkı Sina in umumi acanıalm Çelebidi , 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
si Pasanın te~d; fi'e eski ;.-ı--~ • ~ Od:ılar: 1•1 12-2, 1 /2 -3. 1 /.2 l.irı ~ Stalilopııi vapur acrnulı~ını mllr• 
heyetinin .İP~ası itt.;r,ı.ı,. 1 ! .'ı /t~ Telp;rafıa odalarınızı t~min edebilirsiniz. Porsuk f.skişehir. ~ caat. Telefon. B. O. 8ô4 ı 
o!unarak ıçtımaa nıhaycl veni- ~ll.X.%%X%XXXIl El ::IIIIIllXXIl• . . . , • 

Mücevherat satış ilanı dı. ....... ....... - - CHG••=····· ••• ··········•• I SADIKZADE BIR:\DF.RLLR 
·kraz .., n•o. ~erhunat cins ve nevi borçluların 

isıri 

Ekonomi GÜLlJA 1E KLİNİK DERSLERİ KARA "i~~u-~),'·"~ıu 'TA·' 
1 

154089 

162051 
181266 
182427 

304 
333 
390 

439 

493 

499 
637 

ıooo 
1088 
1105 
1255 
1304 

1440 
1448 
1745 

2041 
2274 
2318 

2489 

2694 
3036 

3180 
3253 
3265 

3347 
3371 
3377 
3498 
36'28 
3751 

3847 
3891 
3911 
3913 
4278 
4324 
4388 

ısı8 
4612 
t6?.0 

155g 

l1r8 
4831 
4861 

5006 
5049 

5083 

Peynirciliğin ıslahı 
Bir altın saat, bir altın madalyon, bir altın yüzük, bir Fethi B. - Münakaşa lüzum 
gümüş tabaka. Hüsniye H. suzdur. Sigorta sandığına bazı 

Küşadı mukarrer olan Tica
ret Odaları kongresi hazırlık- 1 
ları devam etmektedir. Kongre 
memlekete ait muhtelif mesele 
!erle meşgul olacak ve bu me
yanda bilhassa peynirlerimizin 
ıslahı ile ihracat meseleleri mü 

Dahiliye KllnlOI muallimi .ABDÜLKADİR ZAM VE I.Cı..:s Pü.:il'ASI 

LÜTFİ BEYİN ' lnönü 
Bir pırlanta iğne. Zehra H.) sebeplerle girmeyen beş, on kişi 
Bir pırlanta ylizüK. Düriye H. hakkında yapılacak muamele i-
Bir çift pırlantalı gül küpe. Mebruke H. çin mesele bir kaç defa heyeti 

Yeni harflerle intişar eden bu eseri 

Sillürrie, Astına, Perikarditler, deveran 
nateınanıiyeti, fakrüddenı)er, yerkan ve 
tedavileri hakkında en yeni nıalumatı 

çok gUzel ve mUtenevvl Riye Radyografi~ 1 
lerini h21v:dir. ikbal kUtUphaneslnde bulu-

vapuru PAZAR 
27 • 'isın 

cünil alr~amı Sirkeci nbtı-. 
mından hareketle (Zonıuldalı, 
laebolu, Samsun , Ordu, 
Ünye,Ofresun, 1 rabzon ve Rlz 
lıkelelerlne azimet ve avdet 
edecelrtlr. 

Bir çift roza küpe, bir roza yüzük. Kamer H. umumiyeye arzedildiği halde 
Bir çift altın bilezik. Cemile H. radikal bir karar verilmediği 
Bir pırlanta el iğne (bir yaprağı kırık) üç roza ıgne, için iş olduğu gibi kalmıştır. He 
birisi hurda iki pırlanta bil.ezik, bir çift rozo gül küpe, =============================== 

zakere edilecektir. 

bir pırllntalı gerdanlık, bir roza menekşe iğne, bir roza 5650 Bir pırlantalı şemsiye iğnesi. Makbule H. 
yaprak kravat iğnesi, 9,50 miskal inci, bir altın saat, bir 5707 Bir pırlantalı tek taş yüzük. Yako Ef. 

Tafalllt için Sirkecide Mea 
adet hanı altında acentalıtınEt 
müracaat. Telefon:lstanbul 21 • ................... altın şalden. Hasan Hayri B. 5876 Bir çift roza küpe. Hüdaverdi B. nur. Flatı 3 clldllsi 3,1-2 llradır. 

Bir çift karavanalı küpe, bir karavanalı yüzük, bir altın 5957 Bir çift roza el küpe. Ali B. =·===·=====···====·====···· saat, bir altın kordon 10,50 dirhem. Hatçe Hayriye H. 6017 Bir roza bilezik iki roza yüzük İki altın saat bir pırlan-

~Likör Fabrikası~ Bartın -lnebolu Posta 
Bir pırlllntalı ağraf, bir pırlantalı yüzük, bir altın saat, talı yüzük, bir bir liralık, üç lira "eyreği ziynet altını 
bir gümüş tabaka. Lütfü B. bir altın köstek bir incili nazarlık altını bir gümüş ta- HİLAL 
Blr çift roza gül küpe. Nesibe H. 
Bir roza kuş iğne (bir kanadı kınk) bir pırlantalı pan- baka. Hayriye H. 
tandif. Kevser H. 6126 410 dirhem gümüş. Fatma H. 

İnşaat münakasası npııru 27 Pa ~c'l l' 
Ni,an · 

Bir altın saat maa şalden 7 dirhem. Ayşe H. 6452 Bir roza yüzük bir roza maşallah 150 dirhem gümüş. 
Bir roza dal iğne. Nuri B. Saadet H. 

ispirto ve ispirtolu 
nıüdürlüğünden: 

içkiler inhisarı umum 
ıı;ünü ak~aını Sirkeci rıhtımı ııd:ı 
hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Bartın, Kuru~aşile, Cide, lnebol 
iskelelerine azimet \ 'C avdet 
edecektir. Yük ve yolcu içill 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 
acentasına miiracaat Telefonu 
lstanbul 3105 

Bir pırlantalı dal iğne. Sabiha Hidayet H. 6516 Bir roza yüzük bir çift roza küpe 420 dirhem gümüş. 
Taliplerin ~art~amede y:ızılı ahkdma ri:ıyet etmcmele

ıinden dolayı ~i~l i'dc tesisi takarrur eden lik<ir fabrikasının 
ln~ası için yeniden münakasa icrasına zaruret hasıl olmuştur. 

Bir roz'!- boroş. Hüseyin lhaan B. Leman H. 
Bir pırlantalı yüzük, bir çift roza küpe, bir roza yüzük, 
bir altın yüzük, bir gümüş kese. Abdülkerim B. 
Üç altın bilezik 24 dirhem. Cemile Güzide H. 
Bir altın saat (bir kapağı noksan). Zeynep H. 
Bir çift pırlanta kol düğmesi bir roza yüzük (iki taş 
noksan). Nezihe H. 
Bir çift roza küpe, üç gümüş ayna. Nazile H. 
Bir çift roza küpe. Şeküre H. 
Üç roza yüzük (bir taşı noksan) bir pırlanta yüzük 
altı taş noksan. Serap H. 
Bir altın saat, bir altın kordon 13,50 dirhem. 

Cemile Güzide H. 
İki roza yüzük, bir gümüş divit. Mehmet Celilettin B. 
(460) dirhem gümüş bir çift roza küpe bir adet bir 
liralık Türk altını. Fatma Zehra ikbal H. 
Bir çift roza küpe. Hediye H. 
Bir roza güneş bir roza ay iğne. Fadıl B. 

6710 
6751 

6843 
6845 
6873 
6892 
6927 
7026 

7063 
7079 

Bir pırlantalı gerdanlık. Nüzhet' H. 
Bir çift prdan talı tek taş küpe bir elmaslı kol düğmesi 
takrmı bir pırlanta tek taş püskül parçası bir elmaslı sa-
at bir altın kordon bir altın saat bir roza gerdanlık kolu 
altı parça iki roza yüzük bir roza bilezik bir pırlanta 
lı şemsiye iğne bir pırlantalı fiyango maa elmaslı saat 
pırlantalı iğne. Mustafa Talat B. 
İki pırlanta yüzük. Abdullah Raşit B. 
Bir pırlanta çiçek iğne (bir taşı noksan) Hayrettin B. 
İki altın halka 3,50 dirhem Talat H. 
Bir pırlanta tek taş yüzük bir yakut yüzük. Sabiha H. 
Bir roza menekşe iğne. Nazire H. 
Bir pırlanta tektaş yüzük bir roza tektaş yüzük bir al-

lhale 5 :\layıs 930 pazartesi gunu saat ondörtte yapıla· 

caktır. Taliplere ~artnameler ve silsiiei fiat cetveli muhasebe· 
ce on lira mukabilinde verilecektir. izahat almak isteyenle
rin Galatada Kefeli Hanında komisyon reisliğine miıracaat 

etmeleri ilan olunur. CX:X:X::X:X:X:: 

~zunköprll HaJYan ve 
E~ya paoa1ırı 

ALEMDAR LAı>r.L - , 

VAPURLARI 
Sert, lilks karadenlı postuı 

Millet vap~r11 28 
Nısan 

tın mineli saat maa köstek. Maide H. Uzunköprü Beledlyesineen: Pazartesi günıı :tqamı 
saat 18 de Bir pırlantalı pandantif. Zühtü B. t:zunköprü llıyvan ve eşya pa-

Bir roza hurda kelebek iğne bir roza menekşe iğne nayın Nlsnnın yirmi sekizinci pazar· Sirkeci rıhtımından hareketle 

NAl:\1 VAPl'RLARI 

lzmir Postası 
Seri, lllrs ve muntazam 

ADNAN \'apuru 
~İs!n tn 

28 inci pazartesi 
güaU 16 da Galatı rı 'ıtı :nından hare· 
ketle ( lzmlre ) ve Ç r;Jmhı gün l 
lzmlrden htınbulı lıar<ket eder. 

Galata g jmrük karşısındı Site 
Fransez hanında 12numarad• Umu· 
mi acantalığını müracaat Telefoo 
Beyoğlu: 104.J 

Bir pırlantalı yüzük iki roza yüzük, bir altın bilezik , 
4,50 dirhem. Güzin H. ..., 

(bir taş noksan) bir çift roza gül küpe beş roza yüzük tesi günü küşat edilip bir hafta de · (Zonguldak, İnebolu, Sım. 
(yedi taşı noksan) bir pırlantalı bilezik bir pırlantalı vaın edeceıti l!ln olunur, sun, Ordu, Gtreson, Trabzon TAViL ZADE VAPURL

1
ARI 

Bir çift roza küpe. Serap H. 
Bir çift pırlanta küpe, bir roza kuş ifne, •Fitnat H. 
Bir roza iğne. Ali Riza B. 
Bir roza akar pandantif. Ayte H. 
(1450) dirhem gümiif. Nadire H. 
Bir çift roza küpe, bir roza menekşe iğne, bir roza tek 
taş yüzük, bir roza maşallah, bir altın bilezik saati. 

Azize H. 
Bir prlantalı el iğne. lımail Şevket 8. 
Bir altın mineli saat. Mehmet Cemal B. 
Bir roza 6ilezik. İbrahim Kemal B. 
Bir elmaslı saat. Naciye H. 
Bir çift roza küpe. • Ayşe Seniye H. 
Bir çift roza küpe. FatmaH. 
Bir pırlantalı hurda dal iğne (üç taş sırça iki taş noksan 

Nadire H. 
Bir çift pırlantalı gül küpe. ~ Kevser H 
Bir roza incili iğne. ~ ,....... Faruk B. 
Bir pırlantalı hurda bUezik saati iki pılantalı yüzük. 

Nadire H. 
Bir iJırlantalı iğne. Belkıs H. 
Bir çift karavanalı bilezik (bir taş noksan) bir altın sa

at. Hatice H. 
Bir pırlanta tek taş yüzük İsmail Şevket B. 
Bir altın hurda saat bir altın incili kordon 11,50 dirhem. 

Saadet H. 
Bir pırlantalı yüzük PakizeH. 
Bir pırlantalı akar pandatif (ortası kırık) bir roza gül 
•yüzük bir altın iğne bir altın bilezik saati pırlantalı yü
zük 300 dirhem gümüş. Yusuf Ziya B. 
Bir pırlaıı.alı saat, bir altın kol saati bir altın kordon 
7 dirhel'Y" - ı.met Şükrii B. 

7103 
7162 
7206 
7461 
7493 
7530 

kravat ig"nesi. •snn B. Rlz M Muntazam Ayvalık zmlr "" e, apavri, Pa1.ar, Arde· 
Bir çift roza küpe. Fuat B. şen, Viçe ive Hope ) ye pottasıJ 

. al dal di h . p Pıngalu sinemasında ,. 8 d Bır tınma yon 200 r em gıimüş. akize H. azimet ve aynı iskelelerle •cö 3 a at 
Bir roza yüzük. Fatma Zehra H. Bu geçe Nışit ve Ş "ki Bey rele, V ıkfıkebir ve Ünye ve " c '' 
Bir çift roza küpe bir roza gül yüzük Hasan B. temsilleri ( X:ırmtT.ı Fener ) gülünç- Sinop • a u!rayırak ndet vapuru 
Bir çift roza menekşe ifne. İzzet B. IU piyes 4 P.. edecektir. 
Bir çift pırlanta küpe bir pırlanta yüzük bir pırlaitalr Muracaaı mahalli: lstan'lu: ller Pazartesi saat 17 de 
iğne bir roza çanta. Bedia H. Kirahk köşk Meymeııet hını altındılı:t yazı- Sirkeciden hareketle (;eJiholu, 

7633 Bir pırlantalı yüzük (bir taş noksan) bir roza yüzük hane. Telefoıı lstanlıııl 1154 Çenakkalc, Kuçiikkuru. Al. 
bir gümüş kese 125 dirhem. Aliye H. Göztepede ıstasion caddesinde B tunoluk, Edremit, Burhaniye, 

7943 
8383 

9866 
10526 
10856 

Bir roza tektaş yüzük. Emine H. 28 No. lı kö•k kı'ralıkor. Fev· OyaCI aranıyor • Ayvalık, Dikıli lzmirc azimet Yirmi iki adet pırlanta çıplak taf 4,40 Yakop Abra-
ham Ef. ka!Ade havası ve nezareti, bil- Otomobil işlcrile me~gul ma- ve avdetle Dikili ~"nakknle-

Bir gümüş yüzük kolu elmaslı. Fatma H. yük bahçesi, terkosu, bava gazı ruf bir ticarethane boya pllsklır- ye uğrayarak lstanbula mu· 
Yirmi yedi miskal inci. ' Fuat B. telfonu vardır. Gezmek için me tıbanculle kullanılacak mah- vasıtlat olunur. 
Bir çift roza küpe bir pırlanta lolCum yüzük bir roza lçnidekilero mtlracaat. !ut boyalarda tecrübe p;örmüı Dikkat : E:drcnıit yolcusu 
tektaş ytiztik. Fatma Zahide H. vo lng!Jlzce konuşablfen bir trene yeti~tirilecek yolcu hilctl 

11977 Bir pırlantalı pandantif. Sıdıka H. D ff h i bo lı: d T '-l'f r Or Orun yacı arama ta ır. oa. ı atın vapıırdada verilir. 
Yukarıda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat muka- • "Otomobil,, rumuzu tahtında 

bilinde Emniyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaU~ lttanbul 176 Posta kutusu ad· Adres ; r emi~te Tın ll~!lılç -
g"i vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelQsul ı"h- Beyoğlıı Mektep ıokak No 35 · biraderler :.,roıı ist·ınlml u fr•I 
bamame tebliğ edildifi halde gene tesvlyei deyin eylememlt ol- ıııuayone sabahtan alqama kadar. resine tıhrtren gönderllmesL _ 1,~_,:iıl---·-··-· •ı••"..;' 
duklarmdan ecnası yukarıda glSsterilon merhunattan deyne ki- ı------:--:--::-----"!'""'."'""-.,------oe...----------::----------

~~:;!e~~~~~~f~~aC~~: ::!~ ~~~~~ ~;1f:: p~ı;.Z:: ıstaobıl llmaw ıabH ııii1Jı rı 11artezi ıerlıba~ıli n~en: 
be ve 24 üncü Cumartesi günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve 25 
inci Pazar günü saat ıo dan 12 ye kadar Sandık Satlf amlrlltfn- Merkezimiz lh~y•oı l9'1n tapalı z4rf uıulile nihayet 31 Mayıs 1930 tarihinde merke- zimiz 
deki camek~nda teıhir ve şehri mezkQrun 26 mcı Pıu:arteıd g(lnU anbarı.na te1llm edilmek tamlı iO ton 9ub11lı: külı:ürt mübayaa edilecekti{ 
saat 14 te Şehremaneti Sandal Bedesteninde müzayede ile eatı- fallplerln meıı;IE6r ktkilrle alt tır(namc ve numunesini görmek. üzre her gün Galatada Kııra 
ıacağmdan talip olanlarnı tethir günleri Sandık satıı amlrllflne Munafa pua 991'alındı Uln merkezimiz levazım memurluğuna murıcaatları ve bu ouretlc tanzim 
ve satı~ glinü mahalli müzayedede ve tediye! deyin ve ya tecdidi tdeoelderl tekltf mektuplartle yevı:ııl münakata olarak tetiblt edilen 7 Mayıs ı 930 tarihine müsa· 
muamele etınek istiyen medyunlarm hitamr müzayededen evvel du Car1amba gtlntl sut 14 d~n cıvvtl meskOr merkezde miıtesekkil ihale komisronıına tevdi ile 
Sandık idare<ı.ine müracaat eylemeleri lUzumu illn olunur. mtzk6r aaatto komi!vonda bulunmaları Uln olunu.r 

. .. --· 
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Dlln 'Taksim stadyosunda yapılan maçlardan: FeaerbabÇ4 • Boy koz maçından iki tatlba 

lST ANBL'ı.. V Lh YE' 

DEFTERDARLIK ILANATI 
KİRALIK EV 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
'o 127 Yılı caddesi 11 y lıeliıda: ılı kat odun kömürlllk, birinci kat 

bır . ala, iki oda bir taş dciş emell ufak •ofa harlctn mutfak v11i bahçe, 
ikinci kıt dürt oda bir ıofa üzeri ve eırah kapılı bir darıça, Uçüncti kat 
d<irı oda blr ~ofa t ir halt gcnif balkon ayrıcı bir odı bir mıtbıh evin 
,,n taraiı Yalı cadde;ine '" timıle nazırd ır. FevkalAdı nezareti vardır. tah
min edllen bedeli i carı bu ay pe~i n ılınmak Uzere 550 liradır icar mua· 
melesi 4 mny1' 930 pazar (ÜnU saat on dörtte Adalar Ma!mOdUrlüğünde 
alenı müzaytde ile yıpılıcıktır, R 

* * * 
Satılık hükümet dairesi 

Adalar r.1aJ müdürlüğünden: 
• 'rı. ~8 Çınar caddesi maruftur. Karanftl mahallclt 8Uyllkada 

lıırınd !..at: S ııJa bir ta~lık bir hclA harap bir haldedir. llitnci 
k.t dört nc!a bir • rıfa bir htll. Üçüncll kat: dört oda bir '-Ofa 

bir lıeJA i~bu kısımla &)'rı bir kmmda iki oda kabUi iskAndır. 
E\ in ön tanılı ~im~le ve çına• caddeı.ine naıırdtr. Bina çınar 
'aılde•ile Pa•kal sokağının birleştiği köşededir. Ahşap olmak üzre 
( 40) sene e\ Yel yapılmı~tır. Muhtacı tamir olup sağlam hrastası 

ıa•dır. Tahmin edilen kıymeti sekiz senede Yerilmek ~artile (3287) 
1 a birinci taksiti ihaleyi müteakip alınftcaktır. Satıs muamele•! 

4 \layıs 930 panr günü saat on dörtte Adalar mal mudlirltiğün
ıfe aleni mü:.ıayede ile yapılçcaktır. -- -Sinir yorgunlukları 

\lldç, Barsak, Cilt, Karaciğer, ha"talıkları, Böbrek 

Sancıları ve kumları V ... 

Kadın hastalıkları 
Yalova Kaplıcalarında iyile;ir 

F 1 A T L A R 
Odalar; 1 • 6 Lir;ıya kadar 

Yemek: 225 - .'iOO kuruş 

"~~'"' 1 M A Y 1 S 
Mustafa -Samlı ___ _ 

' ı\1ağazzısında tasfiye miinast·betile 

Sermayesin-
den • 

Si 
\J • e 

Sat' lan malfar a 
istif(_ de edin iz~ .. · !-\1'~,\;'.>r; 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA ILANI 

lsıınbnl 4 üncU icra memurlufundan 
Açık arurmı ile parayı çevrile· 

cek gayri ıaenkvlün ne olduğa; (~ç 
bap hanenin 16 da iJ hissesi. 

Gayrı menkulun bulunduğ11 mev· 
lıJ mıhalleıi soklfı numaram Batır 

köy Kartalıepe Bohar ve Gülşen 
sokaklarında at ik va cedll 8, 41. 
43 No. 

Taktir olunan kıymeı: Tamımını 
Sekiz bin beşyüz yirmi dört liradır, 

Arnrmanın yapılıcığı, yer gUn 
ıaıt: btınbul 4 üncU icra dairesi 
29 mayıs 980 ptrtembe ~ut 14 
den J 6 ya kadar 

l - lıbu gayrı menkulun artır• 
1111 f<irtnamesl a.S..tliO· tı~duı 
itibaren 930 U !':o ile lstınbul 4 
tlflcü ~ ... dılreılnln ıautyyen nu 
merasında.. herkcıJn görebilmesi · çin 
açıkar. 11:\nda y11.ıh olanludan fazlıı 
malumat almak isteyenler, işbu şart

nameye ve 930 ~4 dosya nnmarasl· 
le memuri.,.·ctimize: · mür:-1caıt etme· 
lidlr. 

2 Anırır ayı iştirak için yu · 
karda yazılı lcıymetln yüde yedi ıe· 

minaı gö rerebllecektir. 

5 - Hakları ııpu slcilllle ;;ıbiı 
olmayan ipotekll alacıklılarla diğer 

aUkadtrlırın ve irtifak hakkı Hhip· 
lerinin bu h•kl&rını ve hususile faiz 
ve ma>rafa dair olan lddlalarını işbu 

ilin tarihinden icibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiıeltdlt birllkıe 

mcmurlyctimiıe bildirmeleri lcabeder 
akıl halde haklan ıapu sicilllle 
sahit ol mıy•nlar <atış bedelinin pay· 
lışmas: ndı hariç kalırlar. 

4 - Gosterilen günde arttırma· 

ya i~tlrak cdcnfer ırurma Şl"tname· 

sini okum ıış ve lüzumlu malômau 
almış bunlan tamamen kabul ett..ıiş 

ad ve itibar olunurlar. sıllnde bıra· 
kılan gayrı menkulün bedeli zama
nın ı.la Hrilmczse gayri menkul ikln
cı hlr artırma ile ' atılır ve bedtl 
fark ı ve mahru m ka lı nan yOzde bef 

fai z ve di~cr 1.ararlar aı rıca hükme 
ha ·et kaim tksızı n mcmu riyeılmlzce 

•l":ıdan tah ,ı l ol unur. Heş numaralı 
fıhadak i ; a rı tah ıkkıı k etm ek kay· 
d 'c ç de a bJ~ırcık t>n onra gay rı 

m ı ıık ı l \: O Çl>k arrırtrln ti'tün l· l'İ · 

r '"''1 '1rr • 1 akk ı k ltrT ezse .ırtır· 
mı & ı ak ' p ?ıcı ı ahh; tlv ·n· 
! n k r 1r \ c tc•nin , k3lkar. 

'i - ' n ı·:ı lııri rı \ \ l ,, cı 'l ı ... ı vr g:ı\ ri mc k.!e 
UJ lwı nl ~· k v.._ S2 ı " t " re J l' r ~a nl !l r. ı~ ı ın ı~ 

Bunlar Amerikanın bıı sene 
beynelmilel güzef ilk oıDsabaka· 
ıına l~tlrıık edecek 11ıen dilber· 
teri bunlardır, Şimali Amerika 
müttehit devletlerini teşkil eden 
her mımleketteıt birer fOzcl 
intihap edilmiştir. 

Jandarma lm :ı llthaneıl müdürlü· 
tünden: 

10 ilA 20 bin metro kılıllık bez 
pıurlıgı 28·4 9.30 pazartesi gilnU 
s1&t J 4 de kadar temdit edllmlıtlr. 

Pazarlık Jandarma lmılltlı ınesinde 
yapıfacıktır. 

1 LAN 
USMA:-JLI BA:\KASI gişeleri, 

Mayısın 1 inci per; embe gününden 
itibaren ifan ahire kadar zirde mu
lıarror ...uJeıde ı :\lı holunıı:aktır: 

ı GALATA IDARl~I MER.Kli:ZIYESI 
Eyamı ıdivede, SMI 9 1 ! ıan 16ya 
kadar. 
Puar gllrıleri, saat 9 1-2 tın 12 ye 
kadar. 

2 YENICA\11 Sl llE I; 
Eyımı adiy l"; ~aa ı 9 1 ı tan UI va 
kadar. 
Pazar gUn !eri, saat 9 1 · 2 tan 12 ye 
kadar. 

3 BEVOCLU . l ııt:SI; 
F.yımı adlycde, uıt 10,lan 12 1 2~a 
ve saat 14 ten 16ya dadar. 
P•zar günleri, <aıl 9 1-2 t•n 12 \t 
kadar. 

BELSOGlJKLUGU 
Frengi ve Ademi iktidar 

Dr. SITKI N[~lr 
Beyoğlu Parmak kapı tramvay 

lıııı•• caddesinde :-<o l l l ••mil 
Ustabası aranıvor • 

Otomobil lşlerile mc,ıul hii· 
yük hlr ticarth~ne ılı i;-c·nıccili k 
ve karosericilik işlerinde tccrıı 
beli bir usta aram~ktad• r. l nı:ı· 

llzcc knnu ~ması mcşrıı tt ır. 

Yalnız hu u-ta haşı lı k \ axifc

, ini ifaya m ık t l'llir olanl ar "l"•
ta Ba~ı., nını u t-.ı l < ı h tmda J,r~ ıı 

htıl 116 P, ta k• tust.n a tahri

ren m ural' ıa t ede hı ir1 r. 

CUı\IARTESİ 
26 NİSAN 930 

fuTô-1 
HAL İL 

l>Ua letaabul lws liseslııd• nınuıı olacak hanımlar tarafından senellk veda müsameresi veril 
mit va pek parlak olmuştur. MUeaıııeredo Bolu meb'usu Cevat Abbas Beyle Maarif emlnl 

muavini ve sair zevat buluomu,ıardır. 

>ô<><1
• Satılık Boş Şişe ~ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarın1n 
Bc,ikta1 ~işe anlıarında mevcut nıtı lıtelif gramlık 20,281 

add bo, H yeni şi~c 5-5- 1 Q30 Pazartesi günü ~aaı onda ) 

paza rlıkla satılacaktır, 

T alipkrin o giin mczkllr anbara ınUracaatları ~ 

Çanakkale vilayetinden 
Çanakkale viliyeti dahilinde Balya - Çanakkale yolunun 

Çandan itibaren vilayet hududuna kadıµ- olan yirmi bir küsur 
kilometre tulu üzel"indeki imalatı sınaiye ile tesviyei turabiye 
ameliy-aU vahidi kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf usulile müna
kasaya koı:ımuştur. Mttnakasa 14 mayıs 930 çarşamba günü sa
at on beşte Çanakkale vilayetinde ycqıılacaktır. Müna.!<asaya iş
tirak edecekler teklif mektuplarmr ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat on beşe kadar Çanakkale Valiliğine vermeleri 
lazımdır. Münakasaya. konan işbu inşaatın muhammen bedeli 
200,000 liradır. Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale, 
Balıkesir, İzmir, İstanbul Başmühendisliklerinden ve Ankara 
Yollar Umum müdürlüğünden tedarik edebilirler ve münakasa 
evrakı dosyasına mütalea edebilirler. 

Daha fazla malumat istihsalile mahalli tetkikat icrası için 
Çanakkale Başmühendisliğine müracaat edilmesi lazımdır. -----

7 • 8 aytanndan itibaren •Utten k .. 11~ z:amaı1t J 
ve neşvu nUmreı eenaıında l•tlm•I edllan ve· 

__ ,.... -- emeal•ız bit" un•uru aıdl'\lı oran 

il FOSFATİN FA Lİ ER 
sayesinde temin edilir. Fos'J tin Faller 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbelfk, 
2del.it a kuvvet verir, ve onları gürbüz 
k ı lar. 

vaı ı nız. bir rosfatln v.'\ rd ı r 

:ı da FOSFATİN FALİER dir. 
( Allmetı farika) 

TAKLITlERINDE.N iÇTİNAP EDiNiZ =HER YERDE SITILllll 

Doktor 

HAFIZ CAMAL 
Cumadan mıdı günlerde 11gle

drn ıonra saat ( J 4 • 16 dı 1-tao· 
bul Dlvınyolunda ( J 18 ) numc o· 
lu hususi kabinesinde hastalann1 

habul eder. 

lktısat VekAletinden: 
F.sk:işehlr Vi!Ayeti dahilinde ;M· 

,·ıran karyesinde ıimalen Oluktı•l1 

çeşmesinden topal Musa değirınenln' 
müstakim; şarkan vı cenubcn b~ 
noktadan kağnı durağındaki nofıtıJ 
111bitedcn bllmürur Kemikll ' çeşıne!I 
ne hattı mıjnkeslr; gırbcn bu no~ıı· 
dan Kötö Pınarından bilmUrur ıııcb 
dei hudut olan Oluiba~ı çeşmesin' 
hattı münke:m- ile mıhdtıt va mcsa?ıı'1 
uthhtsl (QIO) cerip arazli milli)"• • n 
husudyede lsvcç tıhaasından Orh1 • 

Brant bey tarafındın blttaharri ırıc1 
danı çıkınlan Krom madonlnin (flJ 
ıcne muddeıle mumıhllevh uhde!I0' 

ihalesi icra olunacajl;ından Mıd~ 
Nizamnamesinin 36 ve 37 ne! ırı• 
delerine tevfikan hu bıpıı iıir'l' 
olanlann tarihi ilAndan itlharen iki ıı 

· ııC 
zarhnda Ankaradı lkusaı VeklltU 
ve mahallinde makamı \"illyete ~; 
arzuhal müracaat <>ylemelerl i 

HA B 1 G 
Erkek 

levazıma•ı 

iksaiyeslnln 
1 en mUhim"'cııt 

şapka 

Ol 

tj 


