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Dünkü futbol .-lik maçları 
Galaf asar ay (1) karşı (2) ile Beşiktaıı, 
Fener (O) a karşı (4) le Beykozu, Vefa 
(o) a karşı (t) le Süleymaniyeyi yendi .• 
~Şampiyonluk son futbol maçı 

maçları: Gala- •• . olması pek 
tasaray Beşiktaşt. rt mOmkündür. 
karşı . Fener , Çünkü soğuk 
bahçe Bcykoza alğınlı~ müz~ 

lcarşı. Vefa Sü- min nezle bron-
leymaniye kar- ıit, Zatürre ve 

ıı.5 .. t>adıypmun · ~., l ; daha ismini <.. '.~ ıimdi ha\ırlı-
apısındaki siyah il yam~ dığım bir 
tahtıya tebe- takım hastahk-
tirle büyük -. ..ı lanıı rüzgarla 

büyük bu satı- Fener - Beykoz maçından bir uradan uraya 
rları yazmıılar .. . intiba koıuştuklan ade-

Herkes seri bir göz atıyor ; ta gözle görüniyor. 
elini cüzdanına götürüyor , bir Öyle ama bu havıya rağmen 
bilet aliyor, içinde soğuk rüzgar futbol meraklılarını da, trihün-
lar koşuşan bir dondurma tene- leri t1khm tıklım doldurmakta 

kesi kadar dondurucu Stadyu • haklı bulmalıyız ..• 
mun bir köşesine geçip büzü - Çünkü d~nkü Cuma, İstan-
lüyor. bul futbolu için sayılı bir gün-

Üç maç, birer buçuk saalen dü. Fu\bol şampıyonluğu mevzu 

tam dört buçuk saat eder .. O- bahs birinci sınıf altı takımımız 
nun istirahati, seremonisi, ~öylesi likmaçlan yeni başhyan ikinci 

böylesi de vardtr. devresi münasebetile ilk defa 
Beş saat bu müthiş ayaza, 

bu kamçı gibi rüzgara kar~ ı ... 

Eger siz de benim gibi nez
leyseniz, paltonuzun yaka ve 
etekleri arasında ka:r.bolmamıza 
rağmen, bu maçın hayatınızın 

olarak karşı karşıya geliyorlardı. 

Galatasaray, Beşiktaş, F endr. 
Beykoz, Vefa, Süleymaniye 
gözlerimizin önünde:! bir gıçit 

resmi yapacaklar, 

f Alt tarafı 2 inci sa} ıfamızdadır] 

Dünkü konserler 
Dün Türk 

ocağında sa
at 16 da 
Profösör M. , 
lskarsiyelli ve 1 

talebeleri ta
rafından u
muma mah
sus bir (Şan 
konseri) ve· 
rilmiştir. Kon• 
ser çok kalabalık olmuş,Pro
fösör ve talebeleri müteaddit 
dafalar alkışlanmışlardır. 

Dün Tepebaşı tiyatro------------a sunda da konservatuvar 

zevkli saatleı 
dir. 

teganni mu
allimi M. Ta
loriko ve ta
lebeleri ta
rafından bir 
başka tegan
ni konseri 
verilmiştir. 

Burada ha
zır bulunan
lar da çok 
geçirmişler-

Resmimiz dün Türkoca
ğında konser veren heyeti 
gösteriyor. 

Topraklarındaki ecne
bi diplomatlarına da 
içki içirmiyecekler . 
Vaşington, 19 (A.A) - · 

Cenubi Caroline ayanmdan 
ve demokratlardan Mösyö 

Bieate, ayan meclisi divan 

riyasetine bir kanuni teklif 
tevdi etmiştir. Bu teklif 

mucibince mösyö Hoverden 
Vaşingtonda bulunan bü
tün diplomatlardan içki 
içmemelerini ve içirtmeme
lerini talep etmesi istenile

ceklir. 

Be~irlı~ ueruisi 

• 

Mosn~otamız 
-17 -

. E. lisesi mü-
ürü Cel81 Ferdi 
B. diyor ki: 

Evlenmek bu güt 
yalnız tabiatin değil, 
bu gün memlekette 
mevcut türk nüfusu
nun ve memleket va
ziyetinin icap ettirdiği 
bir zaruret, hatta is
tisnasız bir vazifedir. 
Ancak evlenmeyi ko
laylaştırmak ve muhi
~Aıc tararı 2 inci say ı f:ımızd:ı" 

Müsabakamız1n 
şekli nedir? 

Bit beklrlık verrtıl müaabal a ı 
açtık. Bundan maksat Yczınt me'.>' 
uıu Süleyman Sırrı Beyin Millet tcra ve z'fla' 8 ka- Medleino verdıtl teklifi kan ant .l ~ L' \lzerlne mllnakata edilen bekarlık 
verıritl hakkında muhtelif fllclrlerl 

nunıı ile. vilayetle - kı .. ca kaydetı:ıek ve bu fikirler• 
den hanııtelnln auetemlz karileri 

rin ızınıımi idaresi araemda daha fazla taraftar hu-
lundofunu teıplt eylemektir. Mü· 

h kk d k 
oabakanın ıekll tudur. Cazetcmlz a zn aki anızn her ailn ıördüiGnüz atbt muhtelif 
ıneıleklere meneup ve maruf Ze· 

evelkl gün B. M. vattan b:rinln bek&rlık ,·erıtıl 
hakkındaki nokta! nazannı birkaç 

M. l'Jıde fllU• ·zakere ıatırla yazacaktır. Ayni ıünde ıra· 
zeteınlzln bir köıeılnde bir de 

· • kupon neırolunacaktır. Karilerlmiz olunurken. Adliye razetede ııruUe verginin lchhıde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

D l 'I • nokta! na:ıarlarm ve bunl:um cı· ve a ız. zyen ve... babı muclbeılnln hanglılne taraf. 

kl'llerı· +nra.t.11dan tar olurlarsa o fikrin lr.tiıar cttlil 
U:t J L ı;azcte nüıhaımdakl kuponun. üze· 

rina adreılerlnl ve imzalarını k~ 

l·rad edz'len şa,1anı yarak diler kuponlarla birlikte 
. .J matbftamıza röndereceklerdlr. Mat· 

• b-mu:da toplanacak lrnpanların 

Viyana sefiri Hamdi Beyin kerimesinın cenazesi dikkat nutuklar tbtıu cclecetı re,ıor bUlhare ta•· 
dün kaldırılmış, Beylerbeyine götürülerek defnolun- olf olunacaktır. Neticede en ziyade 

muştur. Çok )lazin bir şekilde fcra edilen merasimde dördüncii sahife • :~~= ;::: :~~:r:e;.:::.: 
birço~ maruf ' zevat hazır bulunmuşlardır. Resmimiz ' ve kuaaacak 10 karımı:.,. mubte11ı 
cenaze alayını. gGate!iyor. mizde miinderf çtir • ._h•e•dl·'·.1•.r .•.aı..d.ım-e.dı.ıe.ce.kt.ir •. _ _,1 
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Adres,~~~~--~~~ 

Adi bir mantonun ( 40) lira olduğu devirde 
kadın çalışmıya mecburdur. Fakat !.. 

Hadiye H. 
çalışkan ve ha- ·~ ' 
yatını işile te
min eden bir 
Hanımdır. Bir 
tütün deposun
da çalışıyor, sa
bahtan akşama 
kadar uğraşı· 
yor, didiniyor 
ve bu yorucu 
hayatına rağ
men neşesini 
ve zarif görün-
ıniye müteallik, 
kadınlığın tabii 
temayülünü 
kuvvetle muha
faza ediyor. Fi-
kirleri de hayli Tüt® amelulnden Hadiye H. 

enteressan ... ve işçi kadın· teyzem elimden alırdı . Ben, 
ların bazı dertlerini kafi güya biriktirecektim. Hal-
bir samimiyetle göstermesi buki elimden alıp yiyor-
itibarile de mühim. 

lardı. Neyse efendim, bila 
- Annemi hiç bilmi-

hare evlendim, Bir tütün yorum babam da Balkan 
muharebesinde ölmüş. Bir amelesi ile. Hala da bu işle 
dayım vardı. O da ölünce meşgulum. 
teyzelerim beni işe, çalış- - Evlendikten sonra ni-
mıya sevkeltiler. O vakit çin çalıştınız? 
Selanikte idim. Paralarımı ~L\l ttır:ıfı :l uncj sa) ı!:ınm:ü.ı lır 

'Yerli ~Iallarıı11 Korun1a . . 
ceı11ı,retı ., 

T alcbe birliğinde dün nizamnamesi tespit edildi 

Cemiyet müessislerl dünkü içlinıoaa 

Milli Türk Talebe Bir- mak, bunları icap eden)en, 
liği dün bir heyeti umu- bildirmektir. 
miyc içtimaı yapmış, yeni- 5 - Cemiyetin gayesini 
den teşekkül edecek olan kabul ederek bunu filen 
Yerli Mallarını Koruma cc- tatbik eylemiye karar veren 
miyetinin nızamnamcsını her Türle cemiyetin tabii 
tesbit eylemiştir. azasıdır. 

İki saat süren müzakere Bu azalar şu suretle bi-
neticesinde cemiyetin ni- ~ rer taahütname imza ede· 
zaınnamesi şu suretle tan- ceklerdir : 
zim olunmuştur: " Yerli mallarını gerek 

1 - Merkezi Istanbulda şahsım ve gerek ailem için 
olmak ve şubeleri muhtc- tercihan istihlak etmiye; 
lif yerlerde bulunmak üz- dostlarımı ve muhitimi ayni 
re Yeı lı Nallarını Koruma tarzda harekete . teşvik cy-
cemiycti namile bir cemiyet lemiye söz veriyorum. 
teşkik edilmiştir. 6 - Cemiyetin umumi 

2 - Cemiyet Milli Türk kongresi hersenc Nisanın 
Talebe Birliğinin teşebbü- son haftasında toplanır. 
sile Ferruh, Kadri, İbrahim Dünkü içtimada bu ni-
Kamiran, Şehap, Süreyya, zamname kabul edildikten 
Maşuk, Ali Rıza, Haydar, sQllra yeni idare heyeti in-
Vasfi Samim. Nuri Beyler tihabatı yapılmıştır. Reisliğe 
tarafından tesis olunmuştur. Ferruh, veznedarlığa Sürey-

3 - Cemiyetin merkezi ya, katibi umumiliğe Hay-
Türk Talebe Birliğidir. dar, propaganda müdürlü-

4 - Cemiyetin gayesi: ğüne Adnan beyler intihap 
Türkiye hududu dahilinde edilmişlerdir. 
iı:. iıba. olunan eşya ve Yarın cemiyet müessisleri 
mevadın tercihan istima- ikinci bir içtima yaparak 
lini temin etmek ve· Türk teşkil olunacak talebe ko-
sanayiinin inkişafı çqreleri operatifi meselesini görü-
hakkında ilmi tetkikler: yap- , şeceklerdir • 

. ı 



İngiliz başvekili 
İnt"babat münasebetile fv. 

kasını müdafaa ediyor 
Londra, 18 (A.A) • Baş

vekil Müsyö Baldwin, bugün 
Brury Lane tiyatrosunda 
azim bir kalabalık huzurun· 
da mühim bir nutuk irat 
etmiştir. Mumaileyh, muha
fazakar fırkanın intihabat 
siyasetinin ana hatlarını 

izah ve teşrih eden bu 
nutkuna, bizzat reisi olan 
Müsyö Lloyd Georgeun 
itirafı veçihle, liberal fırka
sının bir mevait fırkasından 
başka birşey olmadığını, 

muhafazakar fırkanın ise 
icraat fırkası olduğunu söy
lemekle başlamıştır .• lüsyö 
Baldwin sozune devamla 
demiştir ki : " Başkaları 
hiç bir zaman tahakkuk 
edenıiycceğe benziyen bir 
takım siyasi programlar 
ortaya atarken biz seneler· 
denberi, gayesi işsizlik buh· 
ranına nihayet vermek olan, 
fa' al bir cidale atıldık. 

Birkaç sene evvelki bü
yiik grevden beri yeni bir 
muhit hasıl oldu. Şimdi, 

patronlarla amele arasında 
hüküm süren vifak zihniye· 
tinin memleketimizin san' a· 
tına yeni bir hayat nefhet
miş olduğunu iddia edebi· 
liriz. Salaha doğru gitmek
te ticaret ve san' atımızın 
cihan piyasalarında kaybet· 
miş olduğu mevkii bati ve 
fakııt emin bir surette is
tirdat etmekteyiz ve bu 
salah ile bu terakkiler, 
milli sanayi siyasetinde bir 
tagayyür bir şuriş hasıl ol
madıkça, daima devam e· 
decektir. 

Halı hazırda lngiliz sana· 
yiinin istinat ettiği esaslar 
o kadar sağlamdır ki daha 
şimdiden takriben bir bu
çuk milyon işsize iş teda
riki imkanını temin eyle
miştir. Ve pek yakın bir 
istikbalde işsizler adedinin 
normal bir miktara tenezzül 
etmsl ümit olunabilir. Bü
tün mesaımız, muvakkat 
tedbirlerden ziyade daimi 
say şeraiti intihabına ma
t f bulunmaktadır. 

Diğer taraftaıı dominyon 
hükumetleri ile bir takım 

iti1aflar akdederek deniz or· 
tasındaki dominyonlara mu
haceret etmek istiyen Bri· 
tanya adalarındaki kadın 
erkekleri oralara yerleştir· 
meğe uğ·aşıyoruz. Mösyö 
Baldvin, muhafazakar iıü
ktımetin iktidar nıevkiinde 
ka!dığ-1 takdirde, vasi istik
razlar akdini tavsiye eden 
lıutiın programlara muarız 

kalacağını çünkü bu istik
razların memlekette fazla 
m t<larda kavaimi naktiye 
il ı tehlikesini tevlit eyli-
) g-i"'li ehemmiye le kayd-
t..• .ş ;r. 

1 !a•:p sczune devamla 
c! '"i,tır ki: " Muhafazakar 
h umet, sanayi büyük bir 
a , ka vı: muavenet göster

" tır "anayie ağır gelen 
L:r . .ı! ı:ıı mükellefiyetleri 
1 •. ; iletmiş, ona şimdiye ka-

da? )apılmıyan muavenetlerde 
lıulunmuştur. Zira, sanayiin 
h ınayesi işsizlere daimi ış 

bulmanın en eyi çaresidir. 
Zı•aat için de böyl olmuş
tur. Muhafazakar hükumet 
z •aate pek kıymetli mua
vı:nellerde bulunmuştur . 

Önümüzdeki senelerde de 
bu muavenetlerine devarıı 

ed c~ktir. Bunu miiteakıp 

ır.ösyö Baldvin, pis nıes-

-== 

kenle i )!lktıra;ak yerine ye· 
ni ve sıphi evler yaptırmış 
olan sıl hiye •nazırının me· 
saisind n ı; ·n uzadıya bas· 
etmiş ve demi tir ki: 

" Bu !Jibi pis mesk n· 
!erin ortadan kaldırılması 

için daha süratle ve dııha 
geniş program dahilinde 
çalışmanın tam zamanıdır. 
Muhafazakar hükumet tek· 
rar mevkii iktidara gelirde, 
bütün dikkat ve faaliyet 
kuvvetini bu noktaya tev
cih edecektir. Çocuk an -
!arına ve çocuklara mua· 
venet meselesini ciddiyetle 
nazarı dikkate almak için 
şimdiden bir takın1 teklif
ler ileri sürülmüştür. Bu 
mesele ile iştigal muhafa
zakar hükumetin ilk icra· 
atından biri olcaktır. 

Muhafazakar hükumet, 
müstemlekelerde yeni servet 
menbalarının inkişafı İm· 
kanlarını tetkike memur 
müstakil bir komisyon ih
dası teklifinde bulunmuş· 
tur. Müsyö Ealdwin netice 
olarak, miintahiplerden mu· 
hafazakar fırka hakkında 
icraatına göre hüküm ver· 
melerini talep etmiş ve ye
rine getiremiyeceği şeyleFİ 

vadedemiyecejtini söylemiş· 
tir. 

Yunanist nla 
müzaker~ 

Ankaradan bildirildl~ine göre 
Yunanlılar •on teklıflerimize 

çevap vermiılerdir. Bu cevaplar 
Hariciye vekili Sar~coğlu Şükrü 
B. tarahndan tetkik edilmektedir. 

Mukabil cevabımız yakında 

bildiri! ecektir. 

İran Afganistana tecavz 
etmiyecekmiş 

Cenevre, 18 (A.A) - lran 
hcycU murahhasası Cencvredeki 
ecııobi matbuatı muabirlerine 
Afga,ııistan hududunda ittihaz 
edilmiş olan ihtiyat tedbirlerinin 
yegane ğayesi, bazı Afgan ka
bilelerinin lran toprağına akın 
etmelerine mani olmak olduğunu 
bildirmittir. 

Arnavutlukta 
Tiran, 19 (A.A) - Arna

vudu~ıın Belgrat sefiri, Arna
vutluk hariciye nazırlığına tayin 
edilmt~tir. 

Çinde harp 
Changhat, 16 (A.A) - Y ~n

gtçe nln iki sahilinde Shasi ile 
Y acbng arasında muharebe 
devam etmektedir. W uhan kıla· 

atınchn 15,000 kişi, sağdan 

Naıı~dn milli kuvvetleriııin ve 

soldan rr ili! kuvvetlerin tırrafdarı 

olan Setchonen kuvvetlerinin 
taarruzuna utjramaktadır. Y chang 
ve havalisinde ikamet eden 
kadın ve çoc'Jklar Japon gem!
lerine iltica etm~lerdir. 

= 

[ Üstt rafı 1 ind ıayılamızdadir ] 

Dün , yeşil, siyah, kırmızı, 

beyaz' laı:ıvert formalı altı takım, 

topu idaredeki muvalfakiyetlcrini, 
müdafaa ve hücumdaki kabi· 
liyetlerini, yani oyun kudretlerini 
merclilna döktüler, bu suretle 
ora) a gelen ledak aeyirciler 
ayrıay rı hu usıyetlerl, batkabaıka 
heyecanları ihtiva eden üç 
müsahaka seyrettiler. Ve bilhassa 
B il<t~ın. Galata>'l!"ayın kartı· 
ıında alacağı vaziyeti gördüler. 

Baştan bruJıyalım: Evvela 
Vefa, !lüleymaniyeyi mağlup 

etti: Sıfıra kanıı birle ... Hakem 
Beşiktaşlı İzzet B. Her ik! 
takım da sahaya geoç oyunoı

larla geldi. H•le Vefada .,..ki 
ve tanınmış O)\nculardan bir 
Hayri Ragıp var. D mirbl!§ 
oyuncu. 

Genç aşılarla yeni bir kuvvet 
ikJhap eden bu ili takım canlı 
bir oyun oynadılar. Y ela ilk 
devrede rüzgar altına düşmüştü. 

Buna rapen sayı yaptırmadı. 
ikinci devrede rüzgarın da 

ııard;mıyla rakibini tilkıttırdı. 
İki sayı fırsatı kaçırdı. Fakat 
üçüncüde topu içeri attı. Bir 
iki dakika sonra oyun da bitti .. 

İl< inci maçla F enerbahçe 
Boykozn sıfıra kar§' dört sayıla 

yendi. Bu netice bekleniyordu 
ama Beykozun yabaııo. atılır bir 
kuvvet olmadığı ve baz.an, hatta 
çok dala, yüksek bir kudretle 
çalı§llrak rakibine sürpriz yap· 
bğı unutulabilir mO Bu düıü· 

nülünce maçtan eve! bir (Aca
ba? .. ) alda gelebilirdi. Fakat 
maç baıladıktan ve biraz devam 
ettikten 10nra F enerbahçe takı
mının ııırprizsiz kalacağı aııla
ıldı ..• 

Beykoz müsmir bir oyun 
oyniyamiyor. Çünkü Beykoz 
takımı iki açığını iyi ııletmiyor. 

Müdafaası eslıisl bdar kuv
vetli degil, hasta olan Sekiz 

Mehmedin yokluğu Fenerin 
her hücumunda hiSS<'diliyor .. 

Bir takım müsmir hücumlar
yapamaz, müdafaasının kuvveti 

karşı tarafın hücum tazyikine 
karşı gelemezse ne olur? Gol 
olur, mağlup olur .. 

Hakem lstanbul sporlu Ke
mal beyin idare ettiği maç ek
aeriyetle F cncrin hücuınlariyle 

geç'\. 
Topu ta sahanın bir tarafın· 

dan kaqıkı kalenin önüne kadar 
götüre~ek bir pi lazımdır. itte 
bu yolu Zeltl hC$8plı paslarile 
lemin ediyc·, lop daima Bey• 
koz kalesinin önündedir. Fener 
iik golünü bir hücumla kazandı. 
ikincisi penaltıdan Üçi:ncüyü 
Zekinin kale yakınmda. verdiği 

aüzel bir pasla Ala yaptı. Dör· 
düncüde de top bir Beykozlu
nun ayağ:na çarparak içeri girdi. 
Beykozun {ansı da yok .• 

Üçünçü maç: Galatasaray Be· 
iktaıla karıılaşıyor.. Bu, günün 

Galatada mill~t mektebinde 
şahadetname dağıtıldı 

Dün saat 14 te Oalatada Seferkaya ocağ1 millet mektebin 
yeni harfleri öğrenen 44 kişiye şahadetname dağıtılmıştır. Şaiıa

d trı:ımelerin tevziiııden sonrıı Cevdet Kerim B. bir nutuk söyle· 
nıiilir. Bilahare davetlilere çay ve pasta ikram edilmiştir. 

Yeni harfleri öğrenenler ar~mda Mehmet Ali El. isminde bir 
ih!iyar da bulunmaktadır. Resmin iz dünkü merasimi göstermek· 
t~dir. 

ea mühim karşılaş1118'1dır. Fener 
Galatasaray muhtdilin yenen 
Beşik.taştan lstanbul f'lmpıyonuna 
karşı bir şeyler bekleniyor .. 

Filhakika Be °ktM ıımdi Ga. 
latasarayla en muvaflakiyetli 
maçı yapacalc takımdır ve ka -
zanabihr. 

Galata:ıaraylılar da bunu bi
liyorlar. On n için maçın ilk 
devresi asabı bir hava içinde 
geçiyor. Fener • Galatasaray 
musabakal:ır ı habrlatan sahne
ler ve O oyun. Fenerin Galata· 
raya kar§' oyunadığı o buzuk 
oyun .. 

Bu asabi hala l!eıiktaşı ümit 
elliği gibi IJfnalınıyor. Gatasa -
ray bi aki nıileoini canla batla 
ifa eden fedahr tek bir adam 
gibi oyauyor, hiicum ediyor, 
rüı;ııira tağllıen •. 

Nihayet küçük K~malin at • 
tığı nefis bir k'lmeden ilk golü 
kazandı.~ 

·kıaş it vakiC kendini 
toplıyor, fa~ bu ~ıııiyeti 
devaııı ettirme~ için kafi, daha 
doğı-usu devamlı değil, binaan
aleyh ümitsiz .. 

ilk devrenin son kısımları 
mütckahit akınlarla geçti ve 
Beıiktq ıııu~affak oyununu de· 
vamlı suretle anca1 ikinci dev
rede bulabildi. Maknl ve sıkı 
bir oyun Galatasarayın müdafaa 
hatlarında derakap tesirini gös

terdi. Beşikta, sanki ilk devre· 
nin ilk dakikalarında kalesine 
yapılan hücwı:ıları ödüyor .• 

Bir~ sonra yapılan sayıyı ö
düyor. Küçük eye!, soldan 
güzel bir hücum ve vuruıla 

Kiiçük Ke~Pı'in ııebep olduğu 
sayıyı telafi ediyor .. 

Bu aayı Beııktaıııı oyununu 
büsbütiln açb. Hücumlar tevali 
ediyor. Top sanltl la.tik 

bir baj!la Galatasaray kalesinin 
direğine bağlı .. 

Bır tUrlil aradan ayrılmıyor, 

ayrılsa bile bir lastiğin esneyiti. 
kadar.. Bir az sonra daha ıulu 

bir tazyilde 'tialaıasaray kalesine 
çarpıyor .. 

Sarı kırmızılı kaleci büyük 
bir soğuk kanlılıkla bu akınları 

atlatırken Beşlktaıın genç kale
cisi ikinci defa olarak mağlup 
oluyordu.. Galatasarayın sol 
açıj!ı Kemal aldığı pası sürüp 
güzel bir vuruşla ikinci ve 
galibiyet sayısını yaptı. 

Bundan JOnra sarledilen gay
ret neticeyi değiştirmedi ve 
l.tanbul taınpıyonu likmaçının 
kendiıinden sonra en fazla pu
vana malik en kuvvetli takımını 
mağlup etil. 

T. M. 

İ. E. lisesi mü
dürü Celil Ferdi 

B. diyor ki: 
C'st t:ırarı 1 incl ~:1yıfJm1zlladır, 

tin son zamanlarda 
mecbur ettiği düğün, 

nişan merasiminin tah
mil ettiği tahammül 
yıkan mecburiyetlere 
mümkün ise bir ka-
nunla set çekmek 1

' 

. lazım. 
1 

Ayni zamanda aile 
ve çocuklar için hiç 
olmazsa istikbali teşci 
edecek kadar aile .ba
balarına yardım edil
melidir. 

Bu yardımın bir 
kısmını olsun, sühu
letlere rağmen evlen
miyip bekar kalanlara 
vergi şeklinde yükle
mek de tabii görülmek , 
icap eder. 

T hdidit 
konferanu do 

it 
fikrin 

ihzari konfe
tansında Çe
koolovak ya , 

Romanya, Ja
ponya mu· 
rahhasları So
viyetlerin ver-

1 
miş olduğul 

takriri müzı.
kere etmenin 
komisyonun 
salahiyeti da 
bilinde olup 
olmadığını di-

t.; 

Tahdidi ıe.uı..ı kon· 
feranaı relal Te fcte 

mıenk murt.htl:•"• 
vanı riyasellen Mö•yö Laıl ... 

~ıiiB~i· 
- Muharriri : füttf _. 
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b. (11'!1" 
Şair Eşref, arkadaşlarzndan ır ~ · d 1·a~ 

kata 1neşrutiyetin ilk senelerrn e .. ,·. .. l 111~ ı. 
dığı bir rneklupta şunları soy CT • 

· D l r ııııı. " APukat ne denıektır?. ese e 
h 

. :r·d· d\·ece. 
te arrık yalan lokonıotz1 ı ır ı, k'· 
ğinz. !!ayır!.. Diyebilir 11ıisin ? .. Es .~i 
den 11efesçi lıacı babalar ~·ardı. es 
uıodalar geçti, şiındi aı·ukatf arıTZ ~~~/~ 
fesleri le para ka::.anılıyor. L.a1 cu· 
tencere ka;-naınaz derlerdi; şimdı a 

. . rof· 
katlann el'lennde ka::.anlar ka,l ".'· s·r 
Laftan giinıriik a,lu111ıa::. derlerdı. 1 

istifsar ıeldilinde bulunmuşlardır. 

ftalya murahhası Mösyö de Ma· 
rinis Avrupanın bütüo devletleri 

tarafından kabul edilmek şartile 1 1 
teofiha\t<\ tahdid~t icrasını şimdi
ckn kabul edeceğini beyan, fakat 
Sovyeı takririnin diğer iki nok
tasına itiraz eylemiştir. 

za111a~~ar 1na~buatın sansür ,,~:m 1~; 
Zarı ;·ıızde yuz aldılar. Bugıaıle 
1. l l .. .. , , . l e kıt''' stan 'JU gunıruıC erllUı e {j'CT1 ' f • 
sözden günırük alınnuya başfallıfı ı 
ğını işidi)·orıan. Bıı haller için ,il'~'~ 
pada bulıaıdzığıun zaman şu kıt 01 

sö;-leuıiştim. 

Niçin intihar etti? 
Semiha ha~ımın babası 

Kızını bir. mefkure 
kurbanıdır diyor -·-
Meclise müracaat 

edicekler 
Londarda hükumet hesa

bına tahsilde iken hazın bir 
surette vefat eden ve ce -
nazesi şehrimize getirilen 
Seniha Cevdet Hanımın 

defnedildiğini yazmışbk. 
Bu mesele için gazeteler

de intişar eden haberlerden 
mütees&İr olan merhumenin 
pederi Cevdet B. bir mu • 
harririmize şunları söyle -
miştir. 

- Kızımın vefatı etra • 
fında birçok yalan yanlış 
şeyler yazıldı. Parasızlıktan 
intihar etti denildi. Kazaya 
uğradı denildi. Hayır, kı • 
zım bir mefkure kurbanıdır 
Tahsil edeceği müesseseyi 
tayinde gösterilen ihmal yü 
zünden meyus olmuş oku
duğu mektepte bütün bir 
tahsil senesinin boşa gide
ceği düşüncesi yesini tezyit 
etmiş, bu sıralarda birçok 
dafalar intihar teşebbüsünde 
bulunmuş ve nihayet fela
ket vukua gelmiştir. Bunu 
ispat için kafi vesaike ma
likim. B. M. M.ne müraca
at ederek keyfiyeti bildiri-
ceğim. 

Ewelki gece saat yirmide 
Yenicami kemeri altından geç. 
mekte olan terzi Koçoya 2461 
numaralı otomobil çarpınış, Koça 
başından yaralanmı§tır. Şolcr 
yakalanmışbr. 

Hamamda yangın 
Eyipte cami karşısında Ali 

bey hamamında soyunma yerin • 
den yangın çıkmıı , sirayet 
etmeden söndürülmüştür. 

Bir kadın avcısı 

Kıt'a 

em Mizü, hemfikri nJsın koniurol altı~ 
Kimseler T4rkiycdc bu hale mani olrn~ 
Eskiden derlerdi kim gı11nriik alınmaı 

1 imdi sansür yüzde yüz gümrükle kani o 

HAVA 
Bugün 
He açık 
hemkapab 
Ham, dün de sertliğini 

muhafaza etmiş ye hararet 
+ 2 ye kadar düşmüştür. 

Fakat yağmur olmamış, ak

şama doğru bulutlar biraz 

sıyrılarak açılına İstidadım 
göstermiştir. 

Anadolud.ın gelen haber. 

Jcrc nazaran birçok yerlerde 

müthiş soı:tuklar hüküm 
sürmekte Ye bazı ycrkrc kar 
yağmaktadır. 

fırtına cirnr denizlerde 
h:ıLl ılernnı etmektedir. 

Karadcııize çıkan birçok 

Y<tpurlar açık limanlara u!lrı
yamamışlardır. 

En·clki gün :\!arnıarada 

20 kişilik bir balıkçı karilcsi 

mühim bir tehlike atlatmışlar, 
güçbcl,i Siniadııya iltica et· 
nıişlcrdir. 

Ra, ·ıtan~dcp aldı~mıız nıa
lüınata gör~ bugün lıaYa 

poyr.ız escc~k. lıaY•t baz:ın 

açacak, bazan kapanacaktır. 
lfa rnnııı dün~ nazaran 

biraz daha ı&ıııın:ısı nıuhtc -
meldir. -

Kar 

-_ . ' 
TehlikC_:

1 
[ Üsttaralı 1 inci ••>"1~ 

Sabahki celsed_e 0ıJtl 
Schacht, talepetınıŞ ~ 
siyasi menafi .. h~eıtıt' 
ayni zamanda ıniıt h .,, 
bulunulmadıkça da 

8 
. ..,)ıl-

b·t 1 .. 
sek bir taksit tes 1 bd' 
nına ait müzakeratta " 
lunmaktan kat'i su_r~= ır 
tina etmiştir. Daın ~ 
mamen mali ola11 • bİ' 

1 'h ··d siyası yet erı arıcın e . ~ 
. . e11ıll 

m.üzakereye gırı_~ın fi"tirJel· 
kansızlığında mutte pJ-
Binaenaleyh konfera;~9tı 
man ültimatomu do. aitiJilı 
esas itibarile adem• bBf 
tesbit ve tebyinden 
bir şey yapamamıştır· iti~ 

Paris, 18 (A.A) _.ur~· 
imkansızlığı Alınan -~ 111ır 
haslarının da huıurı . r'' 

h 1 k ·ı sioıo te assıs ar omı e 5111el1 
k. 1 . d re 

rın ı ce sesın e ··ıe~· 
tescil edilecektir. Mu htır•' 
sıslar, 15 nisan nııl b,)' 

· at sına tevfikan tanıır tfı.J' 
kında, 58 sene ıa !< si' 
vasati 2,200 ınilyoolıı ıırd' 
nevi taksit ile hali h

3 
jbl' 

kıymeti 40 milyardall Jiı< 
bl

•1, te ·. 
ret olan me aıc;ı .1 pır 
etmek esasına ınüstcllı ·1el 

ıoı 1 

sureti hal ve beyo:hdV'' 
bir tediyat bankası . 1 

nı teklif edeceklerdırporı'll 
Almanların bu . ra ~~ııol 

tanzimine iştirakı .tıiJll 
kl ·o'"· edip etmiyece crı pır 

değildir. Konferııl15111 ' ol• 
1 p•ı? 

neticeye vasıl o ın~ ~t rııı' 
makla beraber, tarnır 11Jş 

Gümüşane beyaz- selesiı1in tetkiki _h 050~~or' 
l~r giydi terakki gösterını~ Hıi~~· 

G (V 
teslim edilmcktedır. ~3s· 

ümüşanc, 19 akıt)- utr•• 
iki gündür müthiş kar yağ- metlerin bilahare -~kri et' 
maktadir bahar içinde her sısların tcsbit ettı tt~' 

kam esasına istiııadcll .•e~ 
C b l d S 

yer bembeyaz bir hal al· • ·şnı•' 
i a i e aray cadJe inde rar müzakerata gırı 

P 
mıştır. 

oturan anayolun 16 ya~ınd ki m~l • 
kızı Eritiyi izdivaç vadi le kan- 1 ız' ... .. }1-, { • • ( 'l ..... ., O"c'llll~tHll dırarak kaçıran T anat zabıtaca ~ '-1 

Y ed 
" Namuslu kokotlar ,, , t:ı ı.ılt/' 

edikul e bir evde yakalan- -H 1' mıştır. Genç lız evine iade "Süleyman Paşa ve akibeti,, Amanullah anın irdi 
edilmiştir. isimli tefrikalarımız bugün ve ti eri Gazneye g A ,. 

K aJ .. drecedilmeıniştir. itizar Sirnla, ı 9 ( A. /'..) .:,·c•.' tı 
ony ı tuccarın parası ederiz. nullah Han hiçbir ıııu• ·i ı'"' 

Konyadan ticaret için şehri- ,.,. __________ _,, maruz kalı;ıadan oazJJC) > 

mize gelen Mükerrem ağanın sinde M. Betinin yağ fabrika- etmiştir. J·-P 
ıJOO 1 k sında çalıpn amele Rıza dün T b' ha ı::ıv - irasını üç iti mantarq.- unusta lf ı·ı_.fıS 1 

1 k 1 d 1 d 1 d 
sıcak su dolu bulunan havuza A A ) - .. ı sureti e o an ırmıı ar ır. Tunus, 19 ( · · bİf bul'' 

fecı· kaza dütmüt ilci ayağı yanııııfbr. i'eneral konsolos!uğuııd~-ıu,çı ,,. 
Rıza Balat muoevi butane· ba infilak etmıştır. Nu 

Eyipte Silibtar ağa cadde· sine yatırılmıştır. yiat yoktur. 



\' Cdiııc, llU. 
ıı devairi 1 ' nıua~limlcr ( 24 - 25 lira m:ı:ışlı ) vekil eti er \ <' 

, ~ ın nıenn 1nerkezı)e birinci sııııf depo, müb:ıra·ı, te\n·.t 
c ltıci ~~·e n~ :ı.~· ve ımılemetkri ( 25 hra ına·ışh ) Jev.ıirı 

f Sllltf fTJQ tıt • sınıf nıfııneyyi~leri ( .2:;) lira lll:l slı ) dl."ır:tt 
t~lttkik, he hleyyızıeri (30 lira nıaa~lı) dr\·:ıiri ıııerk~ziye 2 iııl:ı 
25 1.

1 ıncınurı P, tnhsis tahakkuk \'e :•ıuaıncı:ıt, dos)·a \'t' ııılı
,.~r~ ıııaaşı 1 ~·· ~.;:; lira .ıı~aa~t• ) dosr:ı ıııcmıır refrkkr-i. ! ~?
~ ~ 1 ) dev • 'ıl.ıyet bırıncı s1111f hesap 111e111url.1ıi ( 2:) rıra 
\ . 'Vrak Ilı aırı tııerkezire ve ( :30 liı'a ıııa:ı, lı ) \•fü11·ct hırıııci 
1 ~lefkt 1 enıurıaıı, ikinci sınıf şifre ıııeııııırl:ırı ( 25 lirn ıııa.ı\ilı) 
1 

ayet lascı 'llaık'hıcn nıeınurları dcv.ıiri merkezi re biriııc.ı sııııf \'e 
•~ ı tab" oaşvekaJctt . ıı;-et _tetkik meınu liırı ( ~- li~a ııı:ıaşlı ). . 

1~UstiL: e. l lazıuc e\'rak ml ınunı, ıkıııcı sınıı l::ı\':ıııııı \'C 

.\dliyc . .'uenuırfarı ( 15 lir.ı maaşlı ). 
\ h... sınır ~kale_fincie: Sekizinci ~ınıf müddei umumi ve allınm 
d ~İtıci ua,ınıeri ( 20 - 23 lira maaşlı ) yedinci sııııf fızc 
t;tı6ıiCG sısı~ıt aza ınül:ızimleri ( 20 lira m.:ıaşlı ) mlısfantikler 

" 1 ( 20 ~ ( 20 lira maaşlı } fıçuııcü sınıf mahkeme başka-

lf!arai ~nı·aıı~şhd). "\·-ıd • . ·ıı· .,.. r ı . 
ı ltJc ·"'uaır . ıye e : " u aıa:u mı ıye 11w1cı smı nıu ı " 

1 ·ınıf ımı ( 25 fita maaşh ) - riyaseti cümlıur nıuzık.1 ;ı 
h..L 1ntı2!'k 
Q"111H 1 ·acısı ( 2;, liı a ıııa·ı~lı ). 

'2ı. •ııa.%~1 \)tk .. i!etinde: Birinci sınıf nahiye müdürleri ( 20 lira 
t~lira. bıriııci smıf hapishane ve tevkifaııe ınfı,ıiirleıi 
t~ İserı:~şlı ~ ikiııci sııııf polis, müfettişleri ( 20 lira maaşlı ) 

, 1 ( 25 'rPolıs tercümanları, rolis birinci sınıf emanet me
t ~ı ) Por ıra 111aaşlı } polis birinci sınıf tabipler ( 20 lira 
~~1 llıektc~~ iiçü~1cü smıf mektep müdürleri ( 20 lira maaşlı ) 
t{ı. 11tıltri / ~ahıliyc müdürleri, polis mektebi_ bi.ri~ci sınıf. DQlis 
t ıs bıtiııcı 2

:.1 hra maaşlı ) jandarma mektebı sıvı! nıuallııııleıı 
ı ~~· ı&Jc~ıı sını[ ren memurtarı (?.O lira maaşlı) iskfın kondlık· 
r 'eı·~'~kezi idare llH:ımırları. Posta \'e telgraf dördlıııt Ü 
i a llJQd• CI \C fen ıniHettişleri ( 25 lira m:ıaşlı ) iiçiincii sııııf 

ıı.r nı..._urıcri ( 30 lira maaşlı ) posta ve telgraf hıdııci !'ıııır 
b"""fltırıar . 
,1aticıv 1 ( 25 lıra maaşlı ). 

1 t• tıı llıeın~ı ~·ekfıletindc: Pul alıbar memurları, hariciye koıı:ığı 
ı ne, il~lı ) ; ?rı, ıııatbu:ıt dörd~rıc~ ~ııııf. ~ııfıtl'rcimleı i ( ~~ 

lıatim esen şehbt-ndcr v~kıllerı - harıcıye merkez dev:urı 
, ~alı ye er'..<. 25. lirA maaşlı ). 
'libi korıt;;kaletınde: f l:ızlrıe 1ıukuk müş:ıvirliği d:ıad "e 

( 7 ( 25 1. 
1 ınemur!uğu, duyunu umumiye koıııiserliğı birinci 

.ı • 30 lir ıra ıııaa~h ) darphane birinci sııııf rc.ı ıııeıııurlan 
r :';~~lı ) a ll1a:t~lı ) vil<lye tuz dördü·:cü sıınf müdürleri ( 20 
ı ~ 1 

) ıne ~Crkez tapu mfınakııle ve sicil memurları ( 25 lira 
• 1 ltıerıı r ez tapu mahzen memurları rüsunı:ıt takip, teııfizı 

• .~' •nenııır'ı'rları rüsumat avniyat muh,ısibi, nısuııı:ıt ıııerl(ezı 
~~aaş1ı ) ar~ rfısuıııat birinci sınıf ınuayeııc ııırımırları ( 25 

b) tusı rusunıat birinci sınıf aııbar mı'ınurları ( 25 lir.ı. 
t ~ı aık~tıpı~~.:ıt ~pi; n<k muh:ıfaıası nıenıunı, rfüıtrııat iiçüııdi 
~- t(l 11111 

1 ru tıınu s:ıydıye ikinci sırıü müdürleri ( ·ıo lira 
, ~~rarif at. ınuh·ıfaza nııııtaka ıııeıımnı. 

ltı llıuı~Ckfılctindc: l\\uallim ınua\inleri ( 20 lira ınıı:ışlı ) 
te ~e nınd· rı~eskCıkat şube müdürü, ıneskt'ıkf'ıtı ııtU a mütalı:ıs ıs 
• taı tıru . ·r ·•· · · f ~I ıı ıı· 1 • \'e duhuhye depo memuru, ııı:ı:ırı 111111.:1 sırıı 
\~~lar1 ( ~~tl, ımıbaraa, aııb:ır ıııcrı urları \\: aı:ıtı dersıyc 
~,afıa .. lıra ınaa~lı ). 
~t ııın,r~~Lletinde: f dc\·:ıtı fenniye nıulıafızları dörcliiııcü 
• ~ lsa.t Vek~ı ~eınuı lan ( 15 liı a ıııaaşt1 ). 
~ııJ <s lıra i.tlctınde; Orınan \'C ziıaat ikinci rnııf müdürleri 
r ın tıt bal'ta:rnaşlı ) baytar bıriııci sınıf rmıa) ene nıeınuı l:ın 
ıı 1 1ı~11ıllıl .. :ırı ( 23 Jiı n maaşlı ) oı marı vt! zıra:ıt bıriııcı 

t. aıı l?ılerı {~ ( ~5 lira ına:ışlı ) ticaret mektebi beşinci sınıf 

S 
1nıııt..1k .. 2 _Iıra maaşlı ) bırinci sııMf zınıat nıemıırlnrı 

Ihııi. :ı nıııfettişleri. 
~e \'Ck" • t

1 
.ıletıııdc: Baklriyolojilıanelcr asistanları. 

''t:ı. 

b }ıdcvıettc· B' . • f 1 ·t· 1 . ( '>- ı· 1 ) l\• • ır ıııcı sıııı rn ı p erı -:> ı r.. ırnı:ış ı . 
aııe:t i . 

ı c· •tıaıtslı ~;e;•nde: Ririııci sınıf ıniififı nııir.ev\ illeri ( 40 1 ira 
1 tıı1f ld • t:ıdeınci h<ı}rat mür:ıkiplcri ( 25 lır:ı ın:w~lı ) 

eı ~ıamı:ır ( 30 lira ıııaa~lı ). 
11 ın·r.ıJI 

tııril/JfLAR 
l)l.JRUNCR . ~ 

Yed· k • , 
ı 'fi,,,1 l~ çıralar~·el/erine aldılar 
~,. hu/111<( !. · , -

J·,.ec1 f! iı ıııuııaslar ,·aı11 \"fJI' \'<1 hunu 
cı~. küJ·Uilcr acl~ta İnil ılı; hir cihana 

ıurşı p.·urıll' chll·ul·orlarcb 

1 ~uhtarı - 4!"':. -· .., Yazan: Sadri Etem '1'' arın tk u 

1 ıp ~oın. rne cplere yük. tınaı.lar oibi yııı.ıld. 
tı' L ,u lö 1 d " 5 

}' 
1 

1111111,r ~ Y er en gelirdik .. Esma ile Dudu da kumatfa· 
~İ; 8~'i•nı yükseltikçb 

ck.~11 r.iM.... ıaat içlnlle 
(~ ... IJllf ne ~•tlar ku 

~ var11 hep.1 

rın yanma merasiminde' hazuı 

bulundu. iki ltadtn. dergahın ö 

nünde ayakta durdular. Y&hla 

nnda da liızırlar heyetiRc mea 

Tefenni muhadirimiz ya
zıyor: 

T efenniye bir saat mc
saf e de yeni teşkil edilen 

Karamanlı nahiy:esinde bir 
kahvede, yüzlerce halkır. 

içinde, duınina oynam~kta 

olan bir adanı feci bir su
re.tte öldürülmüştiir. 

Hadisenin sebebi ve şek
li cereyanı şudur. 

Karamnlı da iki zengin ve 
nufuzlu adam yaşamaktadır. 
Bunlardan biri Aşık Ömer 
zade Himmet Ef. diğeri 

Çinar zade Kadir ağadır. 

Bu iki zengin adam, bir 
türlü biribirini çekemiyor-

lar. hliınınet Ef. okumuş, 
zeki bir adamdır; 
büsbütün cahil. 

öbürü 

Himmet Ef. kanunun ken
disine bahşettiği haklardan 

istifade etmesını bilerek 
Kadir ağayı mütemadiyen 

ızrar ediyor. Bundan başka 
Himmet Ef. nııı mevkii 

günden güne yükselmekter 
dir. Çünkü Himmet Ef. 
güzel cömert, mültefit ol
duğu için halka ve fukara-

ya kendisini sevdirmiştir. 

Kadir ağa ise inadına ha
ris, bet, kaba bir adamdır. 

Himmet Ef. nin kasaba 
halkının gönliinde yer tut

ması Kadir ağayı kudurt
mıya kafi gelmektedir. Ar
tık bu cahil adamın işı 

gücü rakibi aleyhinde ter
tibat almak, tezvirat yap
maktan ibaret kalıyor. 

Bir aralık gene kasaba
nın zcng.inlcrindcn Rişvan 

Ahmet ağa ve oğlu Eyip 
te Kadir ağaya iltilıak e
diyor. Şimdi bu üç ada
mın bir tek fikri, bir tek. 
düşüncesi vardır: Himmet 
Ef. yi öldürtmek ... 

Sırf bu maksadın temini 
için Kadir ağa, lstanbulda 

Esma yiiziindt~ki nikabı kal
dırdı, arka,1nda bekliyen delikan

lıya emir verdi: 

- Atlılar önden geçsinler! 

Çır'alar ) üklcı in yanına kon
sun .. 

Esmanın 

sonra çıralardan teşkil edilen 

kümeler eşya yığınlarının yanın~ 

yerleştirildi. 

Paz\·ant oğlu silahlıları çeşm" 

bavnda top adı. Kendisi kır atın 

bindı ,·licudu sılahtan, cepan 

den tarkolunınuyor<lu. aı.adt 

~lu da gelırıce hemen merasiıWı 

batladı. 
ı. 

Oncie atlılar, arkada piy.adeld( 

~ın evinin önünden~. 

mekteP,lerin birinde oku
yan oğlu Mehmedi, m"kte
bini teıkettirerek yanına al
dırıyor. 

Ka~bada Mehmedi bir 
gaye arkadaşı beklemekte· 
dir: Rişvan Ahmet ağanın 
oğlu 0mer. 

Bundan iki ay evel, Meh
metle Ömer, Bir geceyarısı, 
Himmet Ef. yi İçerde zan

neder.ek.. evine silah atıyor
lar ve öteyi beriyi delik 
deşik ediyorlar. Belediye 
meclisinde vazifelirini ifa ve 
su tevziatını icra he.ngamın· 
da, her hangi bir sebeple 

Himmet Ef.ye alenen kama 
t~şhir ediyorlar ve haka· 
rette bulunuyorlar. 

Bunun üzerine flimmet 
Ef. ınahkcmer.e ~nüracaat 
e<liyor, Mehınetle Ômeri 

tevkif ettiriyor. ~rdur ağrı 
ceza mahkemesi katil müte 

şeöbislerini birer 6ene ha~ 
mahkum ediyor. Mclmıetl 
Ömer, mahkümiyet kararını 
temyiz ettiklerınden kefalete 

rapten tahliye edilerek kö
ye dönüyorlar. 

Himmet Ef. nin hasıınla
n bu defa daha kızgındır.
lar, ral<iplerini behenıeha• 
öldii reccl:.lerclir. 

Nihayet 4-5 nisan gece i 
Himmet Ef. kahvede domi
no oynaı kcn, Ka<lir ağanın 
oğlu Mehmet, taşıdığı ta
banca ile kahveye girmİ§ 
ve Himmet Efendiye ateş 
ederek zavallı admnı kan
lar içinde yere sennişlir. 

Mesele adliyeye intikal et
miş, k~til yakalanmıştırı: 
Katil hadisesinde miiş vvik 
ve muharrik olduğuklam 

anlaşılan Kadir ağ·a, zev
Ct"~i. Havva, Ri~van, Ahmet 

oğlu Eyip, Nuri çavuş, s 
merci Halil ve hoşafcı oğlu 

Ahmedin de tevkifleri bek 

Geçil resını sonra 

Esma Paırnnt oğluun emir 

gönderdi: 

Pa?.vant oğlu yedı atlı 

ile türbenin önünde puhın un 1 

Emir deı hal yerinl l uldu. 

Pazvant oglu yedi atlı ile tiir· 
benin önünde göründü. 

Ahali bu manzarayı çıt bile 
çıkarmadan seyrediyordu. 

Esma kalabalığa dönda, birl· 

ken kızlardan yedi<ıine parma• 

~ile ijaret etti. Yedi kadın bir 

gibi d nıat 

Eı.ma bac.ıııın onünd dız 

tül er. 

Esnun onlara baıpuı 

Hır ıııiiddetteııberi. inşasına 

devam cUılnlekte bulunan f"a. 

tilı- 1.: firııekapı traım·ay hııttı

mn ray ferşiy<ıtı <;u~urbostana 

k:ıdar iknıal edilııııştır. Raz.1 

yerlerde ııı:ıı.e\ ra m:ık:ısl:ırı ya
parak işi tesri etmek smdile 
resıııi hiişadııı hir aya k:ıd:ır 

icra olımac:ığı söyleııınddedir. 

İskan işlerini teftiş 
bkaıı utnumi müdiırü 11acı 

Melrm('t B. iskan muamelatını 

tehi~ için iı;ınire gitınşlir . 
liacı ı\\elırııet B. birkaç 

ı!İuıe lrnd;\r tekrar şehrimize 

! el rcJ.: lıc-nüz ikmal olurunıyan 
ıı~ ;ı leh iz i~lerini intaç edc
c-cidir. 

Kararda kalmasa!. 
l:ıııaııet şehrin ıııtz:ırlıkları 

ile al;ikadar olııııya karar ver
miştir. 

I!illıass:ı, biitfııı mezarlı}\ların 

dll\ar!a çenilınesi, mütevelli· 
ledn lı.1lktcuı yüksek fiat alıııa

malıırı mcşelcsi tnkip ve int:ıç 

edilecekitr. 

Deniz hamamları 
r ıııaııcl, banyo lllC\' inli' in 

takarrlibfı lıasebile geçeo senekı 

İfierdeıı ıllıam al:ırak bu srııe 

e\'\'rlclcrı ten ıbat :tlını~·a \'e 

lımn:ııııl:ırı teker teker ihaleye 

kar.ır \'{\fflliş!ir. 

Esnaf cemiyetlerinde 
Bütün esnafın mensup olduğu 

cemiyetlere kaydolunmalarının 

mecburi oldu~u malomdur. 
Yafuıt en·elce ~iyette 

oluP, ta bilahare çıkan ve bu 
defa tekrar giren esnaftan ev\·el· 

ki taahhüdatı istenmiyecektlr. 

Zürraa kredi 
'Trakyadaki ticaret odaları 

lktısat \ ekaletine müracaat ede· 

rek zürraa kredi açılmasını 

hayvancılığın ıslahım rica \'O 

bankaların ufaklık almadıklarını 

şikay~t etmiştir. 

Şeker inhisar müdürü 
Şeker inhisar müdürü Anka· 

raadn şehrimize gelmiştir . 

Sadullah B. 
Seyrisefain müdürü Sa

dullah B. diin akşam An
knraya gitmiştir. Sadullah 
B. An karada 1 O giin kadar 
kalacak. idare bütçesinin 
B. M. M. inde müzakcre

sonra avdet ede 

tılar, Esma tekrar emir verdi: 

- Çıraları elinize aluıız .. 

Y<·di kız çıraları ellerıne 

aldılar, ilk çırayt Esma ıuıuş· 

turdu, ı.onra yedi yerden y<'di 

alev peyda oldu . onra bu 

rnukadde~ \'a~ıfeden hisse almak 

i. tıyeri halk ta çıralarla yıgırlı 
büyüttükçe büyiittüler. 

Pı hır koku etrafı kapladı , 

sh.alumsı d~man l>uram buram 

yrıheldı, kitle ateşte yanan 

kurtı~ parçalarını gördükçe 

çırpımyor. s~\iniyor, seviniyor, 

ve adeta bütun bir cillana ~artJ 

l>ir ne\'İ tefe,·vuk iddia ediyordu. 

Y..ığın halinde yaRan k~r .. 
cM p siyah QUIDIA bir 

- Değilim, kat'ıren ... Bu 
hayattan memnun olunut' 

mu hiç!? kocam da mem
nun değil. İstiyor ki bana 

l:>aksın, bl·ni çalıştım1asın. 
Fakat az y~vmiyr: alıyor~ 

Saat altıda iş: başında 
bulunmak, a!Cşama kadar 

fasılasız 9-10 saat <;!!lışınak, 

toz topra1C içinde didinıııel: 
kolay iş mi? 

Bundan başka grnç ka· 
dının çalı\imasmda çole 

müşkülat vardır. Bir ço~ 
münasbctsiz.1ikleıe nıanız 
kalabilirler. 

iftiraya uğrarlar, netice 
çalışılan yerin terki sure· 

tinde biter! Bundan ınadaa 
doğru dürüst yem~k yen· 

me:ı. Eve geç kalınır. Bu 
hususta çektiğim sıkıntıları 

ben bilirim. 

Çok ist~rdiın ki hakiki 
bir meslek sahibi olayım 

Fakat ailevi vaziyetim bu 

na mani oldu. Mahaza ye_· 
nı harfleri öğreniy0ırum. 

Ondan sonra kendime eyi 
bir iş bulmıya qalı~mı 

- Kadının çalışmasına 

taraftar değilsiniz şu halde? 

- Kadının çalışması doğ
rudur. Fakat eyi bir mes 

lek seçmek şartile. Bugiin 
kadınlar büyük ihtiyaçlar 
karşısındadırlar. · 

Adi bir mantonun (40) 

liraya tedarik edildiği de
virde kadın çalışmıya mec

burdur. Yalnız guzel kadın 
her işe girmemeli !. Koca-

lan z ngin olanlann Qil• 

lışınası ise- çok ayıP-tır ! 
Hadirc Hanıma: siyasi 

haklar meselesinde ne dii· 
şiindiiğünü de sordum. Su
ali izah eltim . 

Her şey yapabiliriz. 

Eğer erkekler kadınlara 

daha hürmclkar davransa

lar, kadını bütün manasile 

arkadaş telakki etseler ben 
kendi hesabıma . aske~ de 
gitmiye razıyım. Silah ata· 

mazsaın yemek pişiririm!. 
dedi 1 

4.S. 

yeni rabıta vücuda getiriyor ; 

kö}'lüler nki mukadde ateş 

önünde tütı;ülenlyordu. 

Köylüler bu ateşli içtimadan 

daha derli, daha toplu çıktılar, 

hele ~u yangın oyunundan sonra 

Adaköy birçok cepanenin ümit

leri biraz daha çelikleştir<lı, hatta 

bundan sonra fabYika mallarını 

ateşe atmak, ve bunu mukaddes 
bir fıyin gibi icra etmek: yeni 

bir ibaClet tarıı olaca1C bir nal 
aldı. 

az 7.amanda Anadolunun çı!Crıklar 

ifliyen yerlerinde ~uk çabuk 
göründü. Ve sönmeden yandı, 

mütemadtyeır. y;anch. 

Sıddalmw.te. ve ıck~r tücCan 

ııkııduıtum .. iirh:rdcn biri ... i. 

Tc\ fil., 1 ı!..rtlin .. Zl:rıi~tl' ... i .. 
i<li. ll.ıhmd inin ülıımlimL· 

1ı rİ l,adınl:ırt O Ntrl t .. \:di 
~ ı, i t:ıılı m .ız ... :ı m. tu rı r:ı;;m:ı 
lıurm t .. i7.1İh l'tmi~ olaL":lı!ı•n 

p,ıhi ~di~ or. Kendi kcndinh· 
de du~ımtr) ornm: ~ u ... o~ııl\ 
h:I\ :ıl:ınfa 'ıımtı'Mk kurklcrc . . 
h1mıneıı 'c dl.ilı ttrntıkl:ırı 

nın ııcunıı .. j\ rilcuı guzd 
hır lı:ıımu, 11:11.lı hir \ rıl,ara 
kedi-ini ~ıııdırrıııyor dc~I 

lı...i .. hıin k.ır~ı .. ııHla da 
vl. :ımat, bıh :ıkım 'c '0· . . . 
nunda tmııal.ınımık ihtim ıli-

ni \ c cndi:;csini 
m ll'· \111 m;? 

• sat şairl 
" A_ k~am _ p·:tzcte-inin 
~ udchi}at ıınkccçi-

~inc cc\ at) ' eren 
Kitr:ı~ıY. nhihi < Jrharı 't·~ (i 

ue~'. l b:ılir ı ·ahri l>cyclcn 
h:ıh!\Cderi{cn: 

..... · S.H hir ~:ıiı1 dt>nıh·ti. 
( )rfoın ... l:) n heyden hir 

gun :.onra kıc.:ın:ıg1 Yu)>l•f 

.Zi~ :ı bey be} unıma bulundu 
'e o d:t htı :-der Orh~ın 

~ C) fi İÇİtı: 

Sılf .. :ılı~ 
tll:di. 

~ırtı Yu uf 7.i) a Ueyc ":-:H ~ 
dt·nilınl',.iılc gekii anın, bunu 

:ıl,lından bc~·irccck cdNıi) :uçı 

1ı ·ıurlıırm ~ orıım. 

ti 
Gaıişi Güzel 

G
.rn~ ıc ı-utıınlı ınıı mkı· 

lem tim :ınl;ınnı da 
~alib:ı aı;uk hul.ııl, 

mahkcmc-.intlc tc .. cil t ltırmı.: !. 
lı'ı.zım 

~nn hir 

[ 
Tasdik edilen ceza 
Ağır ceıa ınııhkrnl si Kahta

nedc bir yumurta alıp ''ermek 

meselesinden hadis olan katil 

davasını nab.en rü'ycı etmiş \'e 

katil Nurinin cnasını 1 Ssenedcn 
yedi sene altı aya indiımiştir. 

mukadd •s ocak mes · cleı:mı duy 

duklan zaman kukrcdılcı, bir 

çoklarının d.ıdal.ları çatladı. 

Hatta şehirde: 

Köylerde putpcre~tlik zu

hur etti, dinimübini islanı teh

liked , ey ümmeti Muhammet. 

Atc1e tapıyorlar, at~e... Diye 

bir heyecan dalga l geçti. Zaten 

o zamana kadar Sıddık zadenin 

hazırladığı bir hayli feyler 

\'ardı , bir taraftan köylerin 

qkıyalı~ı. yollan tahribi, diğer 

taraftan ve nihayet Bolu hapisa· 

nesinin açılması ve yer yer 

teedof edilen ve hiç gtzlenmiye 

ltntım görmiytlll' g•)'i'l me111nun-

hır dolıyiill• Kul11Donu valisi , .. ..., 



tAKIT 20 Xisan 

Dahiliye ve Adliye vekillerinin eve iki 
Skapaflovda ·==--

Atman donanması kendi kendisini 
nasıl hahrdı? 

B. H. M. nin evelki gankfl celsesinde icra ve iflas kanıınıı ile vilayet
lerin umumi idaresi hakkındaki kanunun kabul edildiğini yazmış, bu 

münasebetle Adliye ve Dahiliye vekili Beylerin çok mühim birer nutuk 
söylediklerini bildirmiştik. Bugün bu nutukları aynen dercediyoruz 

• 

günkü 
~ 

/sınem• 

avı!• 

T' ~y~O 
' Muharriri: Amirali-on Röyler 

D~-------· ---"" - 2() 
Mütercimi: '\-!. Gayur 

~~----~~---~~·' Vilayetlerin umumi 
idaresi kanunu mü -

zakere edilirken 

icra, iflas ve tatbikatı o 00@1 o 0000 [il 00 ~o . 
İngiliz hükumetinin emeli 

lngili:: p;rı:::etelef'İ: c _lfeı·kı~( llnırın µ:eıııi
leriııi iade ı·eı·a diğrr deı·lrtlrre takshıı 
<'111ırkt1•11 ıse bunlrın bi:::::rıt İ11p:ili::lrri11 
fuıtırnıası •:/ilrılr/ir 111ı"italr!rıs111drı irlil<'r 

:\!artın ilk ~[inlerinde ln
!(iliz amiralı muhafaza dra
tlıııın daha zi) ade azalnlma
>ı için bir teşebbüste daha 
bulundu. Teklif etti~i tenkis 
notları g;ayct mlihim itli. :.\le
'cla zırhlılarda Ye harp krıı

' azörlcrindc efrat miktarı 
200 den ~ 8 zc indirilccck
krdi. Bu mikrnr İngilizlerin 
kadro harici tuttukları gemi
krdeki miktara tcatllil edi
yordu. Filonun erkanı harbi
yesi rnh:•ffuz 'e >efinedc 
' 'asarnbilmck me-ailinden do-. ' -
layı bu tenzi!.\cı kabul ede-
mezdi. 'dinenin büyüklüğü
ne göre .ı il:ı 2J adam 
:ızaltmak teklifinde bulunduk. 

lnp;iliz bahriye nezareti 
mukabil tekliflerimize cevap 
Yermedi ve mesele\i uzatu. 

Bahriye na;mrctinin böyle 
bir teklifte bulunmamızdan 

şiiphelcmemiz tabii idi. Xa
zareriıı mak:<adı ya hu>ule 
gekn kargaşalıklardan dolayı 

mürettebatı aıalrmak, yahut 
mürettebatın a;mlması gemi· 
lcrin idaresini imkı\n<ıı bıra-

kacağından bifütiiade Alman 
Remilerini muhtelif limanlarda 

tevzi C) !emekti. 
itilaf gazetelerinde ,\iman 

gemilerinin >ulhlin :ıkti ile 
beraber zabitleri hakkında 

imalar ba~ladı; aJııı zamanda 
bu gemilerin ltildf limanla
rına tevzi e<lilmcleri lazım 

ı;cldiği açıkça siiyleniyordu. 
Fakat lngiliz matbuarıııın 
nc~riyatından, lııgilrerc bizim 
kıymetli . dinelcrimizi miir
rdiklerinc yermek ha\'csinde 
olmadığı anla~ılıyordu. Zaten 
muhtemel bir bahri harpta, 
ı..cndi teçhizatına muadil teç
hizata malik rakipler mey
dana çıkmak lngiliz mc!lu)
rcsile rnban tabana zıttır. 

lnı;iliz p;azetelfri \iman filo
sunu iade Ye ya ha,kaqna . . 
tc,liııı ctmekt~n>e mezkur 
filoyu hizwt lngilizkrin ba
tırına"nı ten.-<ip ediyorlardı. 

Filomuza karşı meydana 
atılan bu rc~ebhusat sulhün 
;ıktindcn sonra ln~;iltcrcnin 

~enıikrimLd iade etnıiyeceği 

kanaatini yerdi. Bu nokrayi 
<liı~tinerck süktin dahilinde 
redlıir almap;a ba~ladık. ( :e
mil eri batırmak nıe,desinde 

kafi bir fikir yürütmeden 
mukaddem >tılh ~crairinin .\!
manyaya tebliğini,' c bu tck
liiatın .\Jmanyada ne suretle 
kar~ılandı)tıııı bilmcklip;im icap 
e<lcrdL Zaten mc\ kur filo 
zabitanı ara,ında bir çok ca
rafdarı bulunan batırma fik
rinin 'aktinden en el ıntina
ka~a edilerek mürettebatın 

ve dolaym ile lngili7Jerin 
nazarı dikkatini cclbctnıcmesi 
lazımdı. 

c\ksi takdirde bu te~clıbü

siin suya dü~eccP;i muhak
katı. Bir çok bahriye zabit· 
!eri benimle konu~urken ba
tırma fikrini ileri >iircliilcr. 
Y ukardaki mütalaa dolayısı 

ile kendilerini fikirlerinden 
vaz geçirmeye lüzuııı gürdüm. 

Eıcr cliii ta;wip tarafını 

ilıium ct,ydinı, bu haber 

~im~ek gibi bütiin liloya ya
yılacak, koğu,larda mevzuu 
balısolarak, elrat haber ala
caktı. 

\!ürettebat bir 
tek ea<u<un bulmıma,ı lngi
lizlerin haber almaları için 
kafi gelecekti O sıradaki mu

halefetinin sebebini kimse 
anlayamadı. Fakat zarardan 
~:ıkınmağı tercih eylcdiğiııı

den bu anla~ılmamazhğı ter
cih ettim. 

(Bitmedi) 

1 Mem ıekette ( Vakı t) 1 ·'-K-a•r•i_M_e_k•t•u•p-ı a-r·' -' 
89yaşında 

Biı· ih_LiJ ·ctı· 
l:eııcli11 i cıslı 

Bursa muhabirimiz yazıyor: 

Dün J\luradiyede eskiden 

takallık eden 1 facı Kasım is
minde 89 yaşlarında bir ihtiyar 
intihar etmiştir_ 

İki ay evvel bir kızı dün
yaya gelen ihtiyar, son zaman

larda hiç çalışamamakta ,.e ka
r•sı tarafından idare edilnıckte

idi. fakat bu hal ihtiyara :;:iran 
·eliyor, ikide bir karışına: 

- Ben zaten sana yük olu
yorum, şimdi bir de bu çocuk 
çıktı, ne olacak halimiz bizim? 
Diye dert yanıyordu. 

Dün Kasımın hamını eve 
gelmiş, ihtiyarın ikide bir çes- · 

nıe başma l?iderek elini sabun
lamasını hayretle görıııüştür. 

Bir az sonra adamcağız 

gözden kaybolmuş, hanım me
rak ederek arayınca, Hacı Ka

sıını aşai'1<faki odada sabııııla 

y~i\lanınış bir irıle asılı ve hırıl

tıl:.r içinde bul!mışt'lr. 

lfaıııuı d~ıl,al imdat çaj!ır

ıııış ise de b?ı l'a' il kaJ .. r ihti
\'ar terl;i lıa\<t dmi~tir. 

Kardetini arıyor 

Kuzbrı.ıncukta Pıışalimanııı

da 11 5 numaralı yal! 'ahibe-

,i llayriye hanımın yanında 

bulunan .\rttıvinli llediye 
1 lanıın iki senedir haber 

alamadıp;ı. kanle~i Reım.i Du
ı;~ııı aramaktadır. 

1 tediye 11. Samsun tlarlilcy
tamıııdan kardc~ile beraber 
gelerek Beykoz darülcytamına 

YCrlc~mi~ler Rrmzi Elendi 
buradan Trilycye giindcril

miş YC I lediye 1 !. karde~inin 
son mektubunun ~hen .\khi-

rnra gidiyorıım" ,ckliııdı: ola
rak almıştır. Aradan ,eneler 
j?;eçmiş, llediYc il. da mek
tebi terkctmi~, adre-ler de

ği~miş Ye iki kardc< birbir· 
!erinden haberdar ~lamamı~
lardır. l !etliye 1 J. dye\ m 

Aklıb1rda olduğunu tahmin 
ettiği karde~ini aramakta ve 
bilenlerin kendi<iııe 'e kar

dc~ine malumat vermelerini 
rica etmektedir. 

HAK'l'iLO 

DERSHANESi 
Beşiktaşta polis ııırrkc1i itti

salinde olurı ruhsatı rcs:niycyi 
haizdir. 

tlcr ııün talebe kaydolunur. 

._. -

Şi"ık:rii Ka)'H B. ı1clcr 
sövlccli 

~ 

kanunu müzakere 
edilirken -

.._\Jahıııtıi I~sat B. ııcl<•r 
si))~l<"d i ( 

\ııkara 19 - Bünı k \!illet :.\lcclbindc 
vilAyetlerin umumi ldare>i hakkıııdaki ka
mııı müzakere edilirken Dahilh·e vekili 
Şükrli Kaya bey hu ınünaseheıl~ mühim 
bir nutuk irar ctmi~tir. Şükrü Kaya hey 
tc~kilau csa>iye kanumımııı te,·sii mezuni
yet e,asını kabul ettiğini s0y!~ıliktcn -onra 
vilayetlerin idaresi kanununun bu e,a>a 
güre haıırlandıp;ını bayan etnıi~ 'c ?cmi;

,\nkarıı, l ~ \.\ .. \. ) H. \I. :\lcdisiııiıı 
hu glıııkii içtiıııaında icra 'c ıflıb 'c lııın

Jarııı tarbikine air kanun lıl\ıh.ılarınııı ıniı
zakcresinc ha-Iaııılması d<;layı-ile \dlive . - . 
vekili :\lalııııut ı·:'<ıt hey atideki nutku İrat 
etmi~tir: 

.. Muhterem lıeycfcndilcr, lıugtin büyiik 
heyetimizin miizakerc•ine arzolu

nan Türk rnmlrnriyctinin kra \C Hlıh ka
nun lay ıh:N l~\içrc;ıin federal kra 'c HI:ls 
k~nuııu ıirnck nıtularak y:ıpılrııı~tır. Fede
ral kanununun kanton kanunlarına atfettigi 
iflasa ait bıızı kıı-ınılar da lanhada insi
camı muhafaza eııdhesilc nr:ıdan alındı. 
l3ir taraftan bakıhr;a cumhuriyetin icra \'C 

Hlas kamınıı Jayıhası lııikLınılcrine nıcfhuın
Jarına de~il hacra kclinıelcrinc kadar me
Iınzına sadık kulmı~ hir eserdir denilebilir. 
Lay·ıhaııın lıazırlannıası için lıuhukçuları

mızdaıı miirekkep bir heyet tcrdımc ecra
fında bir sene çalı~tı. ~onraı\an te~kil olu
nan ikinci hir hukukçular heyeti ikinci bir 
kerre daha hu tereiııneyi gözden ge<;irdi. 
\ "c nihayet Adliye 'ck:llctinıi/.in Yerdi)ti 
direktHler dahilinde layıhaya kap ede,ı 

üslı1p 'e şekil 'erildi. Bu çalı~ma da aln 
ay 'tırdii. Biiyiık \Iedbin .\dliyc encllnıc
nini teşkil eden ıı;iızidc heyet te lı\yıhaıım 
etrafında unın uzadıya tetkikatta huluııa
rak vaziyeti anlııılattı. Bundan sonradır ki 
h\yıha ylik,ck heyetinize arzedilebilccek 
bir hale J.!;eldi. 

tir ki: 

M
erkeziyet km \'Ct ve 'ahdet tl'-

« . d ı· J • d k" mm e er. •.v, c emır c ta ·ıp et-
tiğiniz ve temin etmek brediğiniz ıı;a ye 
budur. Fakat bir iltibastan korunmak için 
derhal ilade etmek latım<lır ki tclT\erkuz 
merkeziyetçiliğin temin edeccp;i kun·et 'e 
vahdeti, kendi sıkleti alrın<la ezer. 1 lurri
\'Ctİ tefekkürden ve hareUtımlan mahrum 
~ e idareyi mefICıç bir hale getirir. 

A ksi yani tevsii mezuniyet , e nzaif 
hudutlarını atarak 'asi 'e hudut

suz ademi merkeziyetce devletin kuvnti
niıı ve vatanın Yahdetini ihl:\I eder. 

Efendiler, 1 Hiklımctiniz lılitliıı bu mli-
1:\haza Ye endişeleri derpiş ederek 

bu kanunu ihzar etmi~tir. Kanun iki nıiin
tcha arasında hu mu\ azeııeyi temin etmek 
iddiasındadır. 

Layıhanm e,;aslı fasıllarından biri mlil
ki taksimat , . e idari te,;kil:\cnr. idari 

' 
taksimatın coğra!l yaziyetlerc 'e iktbadi 
ihtiyaçlara göre yapılması csawr. 

Coğrafi rnziy er clcği~se de yollarımızın 
Ye demir yollarımızın, limanlarımızın inki
şafı iktisadi yaziyetleri ve ihtiyaçları remin 
edecek esaslara göre tahav\·ül etmesi za
nıridir. Bunun ani ye feni olmaması i~in 
kanuna l:lzım gelen kayıtlar konmuştur. 

i dare tc~kilı\tı bahsinde ise hükumetimi-
zin proğramı köyleri tak\ iye eılcrek 

komiin kanunu ile temeli kurmak Ye rnun 

Elimizde nıeYcut kanunu bir. tarafa bı
rakarak 'e bunun yerine IS\-içre fe

deral kanıınuııu 'e niçin J,, içre federal ka
nunlarını dij!;erlcrinc tercih ettik·? 

1 Jcr \akıt hatıra gclebile;ı lıu (!ii~iincclcr 
etrafında kı"tea mah'ımatımı ııaklccnıek için 
n1i..i,aadcnl.1.i rica cdcccgirn. l1uı.,!;lınkli icra 

lrnııuınırnux, dtinkiı kra k;muıııımuz, dünkü 
nıi i lıı;a kamı nlarınıızon nıllcy) ide, idir. Bu-

iizerintle tıım teşekküllii nahiye dediğimiz ıı;tinkiı kanunlarımız ha~ta kamımı ırnxknl 
kaza mahiyetindckileri ikmal ederek 'l'ila- olmak iizre elimizde kra kanunile miieyyi-
ycrlere ınüııtchi olmak, bun- P'!". -----------. de>i;, !;almak tchliksiııc ma
lam k.ıfi saUhiyctlHi vc'..lik- icra Ve iflas kanU- nızdur. fsliçrenin federal ka

ten sonra merkezde yakın nundan bir parça ııumınu diğer memleketlerin 
mürakabeyi temin için büyiik kanunlarıııa ıerdh ermekli-
mıntakal:mı ,·ı)· ıraı·aJ,- uıııum On dördüncü bap: Fevkalade · · · ı b. ı 1 •· P;ımızm se )C ı ( e )U ,.;amınu 

miifctti~likler tesis etmektir. mühlet onlardan daha pratil<, daha 
F evkaliide hallerde, devan ılı 

Vilayetlerin muhtelif ~ua- yiiksek hulu~unıuzla beraber 
b ki ·r iktısadt buhranlarda, icra vckı'l- · atta - vazı e ,-e sa- Tiirk ciııııhuriycti içiıı !"içre 

!eri heyetinin kararile, bu gibi 
lılhiyctlcri ayrı ayrı maddeler- h 

1 
d kanunu medenisini , e lıor,.-a !er en müteessir olan mıntaka ' 

de sayılmıştır. \ali hu madde borçlularına muayyen bir müd- lar kamıııumı e\ 'eke alınış 
ıcrı·n kcndı'sinc temin crri~i d t · · 1 ··hl t ·ı k · B olıııal.lııtımı/. 'e hu kanu.ıılar b e ıçın, mu e verı ece tir. u " 
sal:lhiyetten ba~ka Yil:lyetin mühletin hitamında borçlu., arasımla insicamı ınuhal'aza 
muamelatı unıuıııiycsini ten- borçlarını tamamen \'erebilece- içindir. it,e bıı, )s, iı;rc irl<l' 
sik 'e onlar ii ?.crindc haiz ğini ahval ümit ettiriyorsa, ni- kanununu digLr nıemlckct-

hayet altı aylık bir fevkalade !erin kanunlarına tercihe :cc-olduğu idare Ye miirakabe 
salı\hiyetini ce,is için riic,ayı 

istediği zaman toplayarak 

, ih\yet ahvalini miinaka~a et
mek gibi yep yeni bir >ala
hiyct 'e bir ce~ekkıil ile de 
tcçlıi1. e<lilmi,tir. 

Lıiyıhanııı son !aslı Yila
Ft \'C kuza idarele

rinin re~ekkiillerini idari Ye 
kaza! sah\hiyct Yazifelerini 

~imdiye kadar oldugu µ;ibi 
gayrı muayyen ve gayrı \·a

zıh hir surette değil ilmin 
ve tecriibeniıı ı;ıi>terdi~i hak 

ve adalet c;aslarına göre Ya
zılı bir surette tayin etmek

tir. fmkan oldukça tatbik 
edilmek üzre idare hey'etle

riııiıı yerine kaim olacak da
imi ,.c miıtehas-ıs bir idare 
heyeti te~kili . dahiyeti Yardır. 

M uhtercın elendiler, ka
nunun bu faslı bittik

ten sonra fikir ve göz der

hal onn rakip etmesi lazım 

ı;elcn ikinci kısmı arayor. 
1 lıısmi idareler yukarda arz· 
ettiğim mııJahlza Ye miıta
lılalar mahalli idareler hak
kında tamamilc Yarittir. .\la
halll idarelerden belediyelere 
ait kanun ıııedisi aliye tak
dim edilıni~tir. Enciinıendc 

ktkik edilmektedir. 
l Alnaralı 5 ia<I '4yıfaıııll.d;dır) 

mühlet daha istiyebilir. hep oldu. 
Mühlet, alacaklıların itirazını 

Y
iik,ck ra"·ibinize arzo

tetkik ve ehli hibrenin malo- lunan icra \ e iflıl' ka-
malına müracaat sureıile mer-

lciince verilebiliri. Bununla beraber 
borçlu, borcunu bir ve ya mü
teaddit taksitlerle ödemiye 
mecbur edilebilir. Mühlet tale
bine karşı verilen karara borçlu 
veya alacaklılardan biri 1 O gün 
içinde temyize müracaat ede
bilirler. 

Mühlet kararı katileşince icra· 
daire•ine tebliğ ve ilAn olunur. 
Mühletin devamınca borçlu 
aleyhinde takibat yapılmaz \'e 
işlerine devam eımesi!!e müsaade 
edilir. Ancak alacaklıların ka -
nuni menfaatlerine dokunacak 
ve yahut alacaklılarını biribirine 
tercih edecek tekilde muamele 
yapmaz. 

Fevkalade mühlet yirmi lira
dan Bfa~ı alacaldılarla muayyen 

.. müddetlerde verilen nafakalar , 
rehinli alacaklar, maaş ve ücret
ler hakmda cari d~ildir . 

Fevkalade mühlet nihayet 
dört ay uzaıtırılabilir . Borçlu 
iflh yolu ile takibe tabi ise , 
istidasına mütemmim bir blanço 
raptetmiye mecburdur . itiraz 
mercii alacaklılardan birinin veya 
komiserin talebi üzerine, borçlu 
muayyen taksitleri verme-zse, ko
IDİS<'rin lalimatı hilafına hareket 
ve alacaklıların kanuni menfaatle
rini ihlal ederse, merde verdigi 
malOJaalıo .. ıl•ızl~ anlqılırsa 
mültlııti~ lı:alkmasma karar 

mııı layih:1>111111 pratik kıy

meti hak kında hir senelik 
tecrüblcrimizdcn nıii,..adcniz-

le bir misal ar1.etnıck isterim. 
(;e<;cn ,ene lıiiyuk heyeti

nizce kabul edilen 'e hu hl 
yihanm k1'ınılarındJn olan 
ilı\nNI. icra usuluniin tatbi
kine ba~laııılalı bugün bir 
>ene oluyor. Hu mııddct 

içimle dimlıuriycr icra daire
lerine 4~0 bin il<inısız icra 
i~i ıı;elıııi~tir. Bu miktarın 80 
hini inl;;\r edildi~ind<•n mah
kemeye p;lindcrilmi)rir. (:eri 
kalan .J~O bin il<lnısı;, icra 
i~i 1 O ay içinde eiiınhuriyet 
icra dairelerince ınahl;cıneye 

up;ratı J ıııaksı1.ın hallol ıınnı u~
tur. Demek oluyor ki icra 
dairelerimize mahkemeye uj!;
ranıaksı/.ın gunde !. J ~O i~ 

~clıııi~tir. İl:lııNz icra ıı<ulıı
niin mahiyet ,.e kafiyeti fi

len :mla~ıldıkça icra dairele
ri 'aridclcrinin gelecek >ene
ler içimle daha çok azalaca
j!;ınatla ~üphe edilmemelidir. 

• Bugün mahkemeye uıı;-
ranıadan lıallcuileıı k

nı i~lcri lllııdeniz ~üphe et
mh nrııııı ki ~·arın icra daire

v<rilir. .. ___________ • ~ine utranıadan dugrudan 

• Melekte. 
Elhamrada: 

1 
bak~ 

i,panyol güzeli Çı gın 
Majikte: 

Operada: İhtira> kurbaDI 
rla \&ı fırhnalan 

Ferahta 

:1111111111 ll11ıı111ıııı111uıı 1 1ıııı1111111ıınıııu111ııı ııı11111ıl!: 

~ Bugünkü ile yarınki g 
@ Cumartesi Pazar günleri 1 

l ASRİ sinemo~a 
J Saat 16 1 /2 matinesinde 
~ ŞARKI KİT AR 
I ve gramofon iştirakile 
~ Varyete c 
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~ aşil Be>~ tııısilleri 
Bakirkay Mlllt ahıe!mada 

20 N"an Cumartcoi günü ııkıamı 
iki oyun birden 1 Koca islerim 1 
komedi 2 perde l Cici Beyim J 

Aıride: 
Kale anıan 

Koska, 
civarında 

F antazi 1 perde Kanto. Danı, Van yele 
ı;.:;;;;;;;~~~;;;;;:;~;;:;;,,,;,,;;;;~~===-==~hk'fll' 
do~nıya alacııldılarla borçlu- bilirki i-kri 111'

1 Jıl 
' . ·atıuk , 

lar arasında halledilecektir. siırnıelkn çarı; ,. 
' l lı·ıkk1 • (.. • ı ·· ı · 'I ' · , e tc:l< en ' r .• t , ıin,li ıııuun ;(ı ı anısız ıcra 1 le · ,., 1··1;·1<'ı .... 

\ aridclcri bugünün değil, tirmek, ur ', Lı..J;ll ~·· 
diinkLi j~Jcrin t:I" iycsidir. adalet (inuı:dc [<lk:ıt 
li:lnı>1z icra usuliiniiıı t:ıcbi- riiııen dcgıl ı iıl' 

ı·ıinıa · .ı 
kine ba,,landı~ı :rlindenbcri kaYu<an 'c l' ··ıt:lll" . ~ ~ · " e ,. 
mahkemeye uğramadan icra iıı .•anları ' !iı 
d . 1 1 1 1 .. k , rc'llckt•~ " aırc erince ıalleı ilen i~ er- gormc · 1' . . ,ıe r 

den bazılarını yüksek heye- şu cıhcn . b 
he\. ·criniııı_~ ,.,, ~ 

tınıze gerek nıcııılehtinıizc •· "" 
k . r·riıll•ı ~,.ı 

borca güsttrilen 'ük.,,ck sa- arzctnıe ı- c "kille,,.. 
dakati 'e g·erek il;\nısız icra l:lyılıasıııın tachı ,.Jc~ı 

. . ırtL: 

usulünün tatbikattaki tesirini dı~~ ~ün lıutuıı .;~ 
l lıı~ll " •I bildirmek için arzctıııek i~- lcketlcrde 0 ' . .' bıı '' 

terim. horç icin hapı' ~1 
T "1 ı [' 

u k • 1 1 . ~··n t• l ı nu '· e ·unlar için< c ma ı- ıııazıye "e~-. . ,.., ··ı~rrr. 
1..cıııeı e nııirııcaat edilmeden >ırasında :ııııl<t•• 
doj\nıdan do"nı\.·a icra daire- >esleri 1 hıı~ .. M - ıtnııı3 ~· lcrindc itir;ıf cdilnıi~ tıO hin eı~ıcı tıuııın3" 
~O hin, JO lı i n, 20 hin l O a . ·ı-ııP~11 

ula Ye' u,rnı ı • • .. ıı· 
bin liralıkları az dcp,ildir. k· ıar J~ l" 

\luhtcrem hcycEcndilı•r, zamanımız~ ·" tıif 
len bu >ı,teııı ı 

il:\n1~1z il'.ra tı'u}linün bir :-c· : 11.tt.'(" 
""iirc mcmk!..«l•' ·I ı• 

ndik 'erimi budur. Bu nıiid- " · ıı· 1ııı.; 1 
• :ı 

~allihcliğin he ı .. t•·v 
der zarfında icra dairesine ,iJı\hlarıııdan birt111 i•-rı 
' erilen 'c miktarı bOO hin ııı~ktedir J)c~cr'c ı ' 1 

1 ·ı \ 1 1 k k 1 . 1. ·ih3' . o an ı 'm ı ceza, ıu -u · i~ eri iflıis kanun a) .. e bil 

dahil dcp,iltlir. II<lnısız icranın heyetinizin kahulL1°<'0 bV 

'erdip,i bu neticeye ı;ure ı SO lekem.: iradcııııı ti ~ı 

bin i~ 'ahibi rntanda5 'c ya nıtiıııe"ili ıılıın .. h~ıilePP 
yalxını.:ı mahkemelerde dıl\ ,ı nızla , e _~ııı;ILI bU ,ııa~ı 
ctrnfında '.-'edrcceklcri rnsati ı ,. n .. • mllteg;allihe ı"ı qif· 
altı <l\. lık bir senelik bir · ı·ıc.:c• 

pııranıpar\·a '" ı. , ,. 3IP• 
zaman kazıııınıı< olu)·orlar ki ı ı • 1 ' (Bra\o oC> er . f•' 
adalccin hu <lercce sadelik ]ıc\' ıir 

Muhtcrcın iııdı• 
tecellisine İ" iı'rc, • \ lnı:ıın. a, ı·ınıc • z·ınıw• ı ı' 
Tiirkiye nıii<tc>na olmak iiz alacaklar ··rnticyJidC~~;: 1 
re has,ka nıcnılckctlcrde ra>t- ı b3'1 ' tiin borçlu ar .'' ·ıııC r~ 
Iııanıayız. •Bra\o sc>lcri• caktır. Yeni ;ı;t•01 ,,,,,ı', 

M uhrerem benlcndilcr, alaca~ımn ilk ,c f1' 
hundan lıaska ilamsız borçlunun bilinen ııJıf• ~ 

icra usulünün mcmlckctiıııitde <landa buluıı:ın ın~srıl3 ~ 
itibarın, emniyetin belli ba~lı ka:ı:ançlarıdır. ııun 1,.,r(vPI" 

· ı· l<l "" 1 .. h . , i<lc 1 p anıı ı ıı . Uhtına la ~up e .,,a mn 111 ııc~ ~ rıın• 3 ır 
cdilnıcnıclidir. ilı\ııı"z icra icra daire,i JıLıı'.ı , tııı 

1.. · 1 k k 1ı ·f ıılıl•r· uqı uııiın ( iger yıi ·se · ir ) anatıdır. ı:; cı lıll'~~ 
1 • 1 J k 1 . . .. ıılC \~I "ıynıetı le m:ı ı cnıe crımızi ıııi daire (iııuı ,c ,; 

1 

\e h:\kimlcrimizi mahkemeye sc\' olıııadı/:';1113 ,,, 11 ı: 
' "' \;lı.. ft.· 

u~ramatlaıı halledilebilecek bulunnıadıgına · , • ~ 
i)lcrle nıe~g;ul etmemek ol- n<1ttıı buluıırnuş.. i'' ~ 

il 1 h·'k' 1 . . . f J etıııı; .• ııU nıu;tur. u suret e ıı ıın c- <laıren ığ a k~n" ·jıl 

rinıiz rlkrindcl;i i:lerini daha kında Türk ~eı:ı · ıııu'' 
ı,ıe,ı ~· 

~:ılinı 'e daha c,a~lı bir ,u- .J.+J unôi ıııa< .,·c ( 
' ·ı · ' 1 1 b 1 ce ·~ a)·(l·,ııı il-i ,cı:ııı•ı.ıı:l lı3 rette tet'ı' ım"' ııını ı a u - • 113• 

nıu~lardır. hukuku amme ıı 
'I' f ~' J \luhtercm bq efendiler, ilı\ııı- cezası 'erı ır. ııcY' •,,, ..... 

sız kra tNıliiPlin bir senelik Muhıcr~111 ·ıı ·tinin ~ ·ı· ·rk ını L - ,ı 
. 1 d b 1 1 u 1 kı ıı> \Crl111i lll Ur, ve un arL ır. tn_-ı,Jcr (iniiıH. C 1, h:\~I 

B k 1 1 c . . ·ı ıır" . 
u -aırnn arın isti 1.aın i,tidadına 'c. ,. 

1
, cıJı , 

ettiği te~kil:\tı htitçc- l mı' .. u · ı< r 
rıııııı ı enen ' . d<'rtı 

ıııızııı ,ia-ı nhherinde her , li y:ıJ"ı 1 ıı 
kıllarına 'L · 1 .• 11 ııııı ff 

sene g·iirü) onız. Bu tc~kilıltm 1 1 ·, \ıll " 1 ı• 'en ere' 11" ıııı 
yakııı bir atide rnmamlmıa- ,mı rnchikattıı•la lı• ,111ıı' 
ca~ıııı 'e hu suretle yeni !· n <llP 

oluııac:ıgın< a ' ı 
!,anunlarımızın '11.anıl >enıcre- .11111 

1 . . 1 l ruz. . . \ 1 ', •• di'ı ·ı'ı erının a ınaca~ııı( an eminim. • 
TaS\ilıinizc arzolunan ı.ı,_·i- [kıncı il. · ııı olan {ı~ 1 

'at:uıa arnıaır:ı . "tr•ı i' 
hanın miihiııı bir kısııımı, ·dcııi;ı . ~a 

ı..anıınu nıe . ,. ı:ıyııı' •ıı 
hatta rııhııııu tc,,·kil eden ı ı·· 11 «'"ll'1 , ,,. teCel l ut 1 

' )•.:~" f 
ilamsız icra u<ııliiniın es:ısı 1 ır () n r 

lwıiiıe rııaz ı: <''"'"~u .~1 • 
ol:ın hu l:l) iha içine yeniden raııııımlannıı~ ·ıncsı•· .ı11 
1 ·~n~ •ı~ a 1111111;-cır. fırı.:altıl c ... ırg ·,ı fi c 

'll'tin l "' ·' cra 'e Hlas ı..~nuııu la- rafına nıı c 1 üı·ıı~ ~kil 
1 1 · kell 1 -J,,,.., ) i ıaml/ln lıir rek ciiııı c vıırahılece 1 j( O . . . ,·JıJI 1 
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r. 
........U Savıfı 

Vi!a 1 . 'd Yet enn umumi 1 are · k zak 1 anunu mü-
ere edilirken 

şltırıı 
Kıya B 

· neler diyor ? 
·~ --.._ . 
n ••r•zl.ı 

• c 'cı rcrk 1 jru-

~< clı'i~ <~iııit.l 

• /. rc«li r 

tı l .ı İ\T !;-ı 
l . 

un 'c fırkamız 
1 ıtı ıd:ııı olan 
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~.ına \ı ımıhtdi t 
k t.ı ınd:ı lıh.ır 

t t. nı tl, muta· 

· · h t 'c 1.kmQ1; 
l \ 

t ıd.1. c olunnrı 
le tn:ıh.ı!Ji idareler 

~~le,. 
"ı~ ~' 'iksar ·ı-
·~ -..ıctıg mu • tı-ı .... · . tnuau ahiz ve 
·•g'4lıbi 

~,:k~ ku n on altı lira 
«~"11 tırf~ u tnüddeti 
... ~, k a eda etme. 

Ilı~~- azancı 
~ o.ay~it • nıahalle-

ııqinj~ Oglu Ahmet 
. 1 t~le·•· _sanclıı'!i ıtıezkClra 

. 4l~ı •. 
llliJı lşaı,:ı çarşuda 

k._ Ve Ye .... s li.lrı sahibi 
~ alıııı 
· ~ efendi cep-
ı • ~'llıi·· lll.aJıdut bir •a ••I ' 

ııı1 efen· salıUıi senet 
t tfıı~i ı arkası Salim 
ır ç~"'u · • ., ıe h-

. •h canibi ma 
:ııı ~ıbı sen ı·erniııi ve 
~ Ph~i et arkası Salim 

• çar.u . 
- c~İlı · ' ıle ınah-

ııı.. l Yetıı. 
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li~ "'l!ıy • . 
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ıJıj iJ• liıııtış O}du-
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e~lc kuru§ 
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KEŞiDE TARiHi 
30 llı\ZIRAN 929 

JAKIT iO Nls! 

B '" ük iltlttlk
1

' uy ~:c.~~· 
Ol 1. 

Eşya piyango u 
Türkocaklan merkez heyetinin ( 50,000) liralık ikramiyeyi ihtiva 

eden pyangosunda çok ncadide ve kıymettAr CfyAlcr vcardır 
Tiirkorakları n erk ez heye tinin tertip ettiği biiyük eşya ikramiyelerı 

lıa::,ılatı, iıışaatı bitmek üzere olan Tiirkoeakları merkez heyeti binasırıın nıef ruşaı 
Ye tesisatına saı·fedilmek iizere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edifmiştir. 
Bu piyangoda ikramiyeye 50 bin lira tahsis edilmiştir. Bu seneki ikramiyeler geçen 
~<'ııekiııdeıı ~ok daha kıymeltardır. Merkez htıyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını 
ıcıııiıı i~:iıı iI,.ramryelerin kısım :izamını en nefis yerli nıanıulatından intihap etmiştir. 
Arada Jiif,.s otomobiller ve bl•lıeri 2000-2500 lira kıymetinde pırlanta Jlantaııtif ve ki.ipe
f('r, hc!H'ı'i biııcı· lira kı~ metinde biiyiik salon halıları, pl:Hin erkek ye kadın saatler, 
ı-al<ııı takınıları, (')mas yiiziiklcr, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 400 
lira kıyınctiııdl' miıı)'atiir resimli paravanalar, llcreke battaniyeleri, Jlerekenin ipek 
~ asıı I,.ları, ~ ('rli f alırikalarııııızın maınuh\tından zarif bavullar, e\rak c;aııtaları, Esirge
me derııt•gilc iliJ<ilialımer Saıı'at evinin en zarif ve en nadide el işlerinden iki yiiz par
<;3. e~ya vardır. fkraıniyelerin mecmu ıniktan bindir. 

~l<·ı·kcz fı('y'etiııin bu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş e:ıya piyan
~olarımn en zeıı~iııidir. 

Cins 

Kapalı 929 ıııodeli 27 katalog No. hı 
Ue~ kişiliı.. Buik otomobili 
Kapalı 929 ınotldi Şevl'ole olonıobili 
Pıl'lanta Pantaııtfi 

« Kiiı e 
Riiyiik saloıı halısı 
Yüiii 

(( 

Pırlanta Pantarıtif 

Pilfıliıı c;ift kapaklı erkek 
« Kadın kol saaıı 
:ılon takımı 

ipek seccade 
Halı seccade 
llrrekc battaniyesi 

(( « 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

.aa1ı 

llerekeuiu Cantazi ipekli yastığı 
(( 

(( 

« 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

Ilcreke kumasından vastik. , . 

(( 

(( 

(( 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
10 
10 
2 
20 
80 

50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 

(( « (( 5 
llerekcnin ipekli mendili 200 
Beykoz fabl'ik.ası mamulatından ba\ ul 20 

« (( (( (( 20 
« « « Mektep Çantas 150 
« « « eğer takımı 5 
« « « evrak ç ntası 5 

(( (( (( (( 

(( « (( (( 

Esir"cme Derniııile Hih\lialııner 
~ <' 

San'at e\ inin Şöıııen tlölabl, i pcklı 
Bhı1, yaslık , çay takımı, masa örtüsü 
ipekli komlıineıou, eş rap, <;amaşıı· 

Takımı gibi nefıs eşyaları 
Zarif bir oya 
El i~i bir alY.ıjor 
Hurdebin 
İki parça ceYiı sigara kutusu, dokuz 
Par<;a işlemeli fil dişi ııarnın sigara 
Tabak.asile on lıir adet gümüş mineli 
er~ek. ,.e kadın s~gara taba!;aları 
içerisi Tiirk tipi nıinyatürlerle 
İşlemeli büyük paraYana 
İki ki.tçük paravana 
Ga~·et musanna çcr~c,eli ıninyatür 
Hattat • 'tıı·i Efendi tararından bronzla 
·azılmış leYlıa 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
« 
(( 

(( « . (( 
I"iit. lıya çinisi 50 s!lnliın tulünde vazo 

« « « ava oz 
« 40 « arzında tabak 

(( 20 
(( 50 

2 
2 
ı 

1 
l 

1 

1 
6 
7 

lQ 

231 

1 
1 
l. 
22 

Fıat 

5000 
2500 
2200 
1850 
GOO 
900 
500 
400 
250 
200 
1000 
250 
100 
10 
15 
20 
25 
30 
lÔ 
20 
4;5 
3 
25 
20 
3 

50 
30 

5 
100 
sa 
20 
10 

20 
25 
25 
• 

t• 
40(),f, 

20() 

200 
50 

• 

50 't ı 

50 
5(} 

25 . 
25 

10 

« ro « ıulünde ·azo --1 çift fiA 

,., -

Yekıln 
LiRA. KU. 

5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
600 
1000 
400 
2500 
2000 
2000 
5000 
8000 
500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 
1000 
600 
220 
500 
250 
400 
500 
3178 50 

20 
25 
25 
450 

400 

400 

400 

50 

50 

50 
50 
25 

150 . 
71 
100 

180 

4 L . 3 

Sultan Abdülaziz 
Nasıl hal'edildi? 

Nasıl intihar etti 
( Yazan: J _ Ayhan _ 

( Z) ınci cilt 

Çıktı 

[ 
Eski harflerle çıkan 

en son eser ---

s 

Devlet Demiryolları ve Li-
• 

manları Umumi idaresinden: 
idaremize Jiizunıu olan asetilen lambaları münakasası 3-6-929 

pazartesi günü saat (15) te Ankarada Bolu palasta malzeme daire
sinde icra edileceUir. 

Münakasaya i~tiral; edeceklerin teklif mektuplarını ve (450) 

liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkOrda saat (14,30) a 
kadar Umumi ldtre yazı ~!eti müdürlüğüne \'ermeleri l~ımdır. 

Talipler m nakasa şarlnamelerlni ( 250) kuruş mukabilinde 
Ankarada malzeme dairesi mu!ıasebesindcn Haydarpaş:rda muba

yaa! komisyonundan tedarik edebilirler. 

füfüilfüili~ ~lakine - Elektirik Mektebinde iaiffilli·· .... 
mı 1 mayıs 1929 çar14mba günü terlsata başlamak üzere 

illi ayrı ayn elelr.trik ve Dizel şubelerine alt dersler için yeni kayıt 
fül muamelesine baılanmıştır. Galatada Çinili nhtım hanı arlc.asında 
fül (Arapyan) hanına biıitik • Malc.ine - Motör - Elektrik • mektebi 
::::::ı:::::::::::::::-·--·:::::::::::::============ın:.::m:s::ra::ar~==~ :::::::::::::::::::::::O::i!!SS!:::::::::::::::::::::::::::::= ... - .......................... rm.; 

M. ~I. V. İstandul satın alma komisyonundan: 
Sahra telefon teklif ve numunelerin kabul mtiddeti görülen 

lii1.uma mebni ·929 senesi nisan sonuna kadar temdit cdiımiştlr. 

. ·i n sonundan sonra •ki müraca t ş:ıy nt k tul olma· 
yacaktır. 

Sook alguılıkJnnnda j l k gö

rü len rahatsizliklar ses kı· 
~ıkhği H ötctôrüktür • , 

Bu ııahoş a!AmeıJerin ' aüratl& 

izalesi 

' 'Krezival,, 
ile kabildir • 

Emniyet sandığı müdür-
lu .. g'"' u'" nden· Hmr elendinin .1~567 ikraz .numara lı 

• deyn senedi mucıbınce ve yedı dırhem 

inci terhini surelile Emniyet sandığından istikraz eylediği mebla~ ı'I 

vadasi hitamında borcun vcrilmemcti hasebile istikraz esnasında 

tayin olunan ikaml'lgiihına tebligat ifa.<ı ıçin gönderilen doksan Lir 

gülük ihbarname :ı.ahrıA3 mahal! i heyeti ihtiyariyesincc mumJ· 

ileyhin !abanı matbaasında idare memuru olduğuna dair yazılon 

meşruhat üı<"re İkdam matbaasıyla icra kıhnan muhabere ııelice

sinck bu ııaıncla bir hmııcnin idarelıancd< mevcut olmad~ı ve 

mahallı ihmeli hırzırasıııın meçhul bulunduğu anlaşılmı~ olduğı:ndon 

il~n ıarihinden itibaren (doksan bir ) gün zarfında sandık idaresine 

bilmüracaa tcsviyei dPyn \'c ya l''Cdidi muamele edilmedi;i ıakd:rJ~ 

mukOr merhu!lzhn bilmiizaye<le ı.atılaca;ıı iliın olunur, 

"''-~~g:sı~~~ 
Tür iye İŞ bankas ·N. 

Sermayesi tediye edilıııiş 4000000 ~ 
1 

liradır Umunıi müdürlük I'· 1 

Ankara 
Şubeleri: 

A 'KARA AD.\l\".\ 
ıSTA 'BCL TIL\BZO .. 
İZ:tlllt GİUESO. 

AYYALıK 
KAYSEHİ 
MEl\SI~ 

SA~ sı;.' EDRElIIT nrns.\ 
BAL1KESIR ZOXGl'LDAK 
Müsait muamaıaı ı kumbaralar maw 



1 Cazeteınizde ç.lkan yazı Te 1 · 
I EU~E ~ l.RTLARI: '·eaımletin bi\U)n he.kları mahfuZdur 

_ Tiırı: l)'cdc mırlÇtc 

Kuru~ Kuruş 
1 ı'>) lı!ı 1 !O 000 
3 400 800 

llll ı26 • ;so 
.. 1.(00 2700 

1450 

Gazeteye gönd-.rllccek mcUupların üzerin• 
idare içinse ( idare). yauya aitse ( Yuı) 

1, arctl konulmalıdır 

Ba.-!11117an ır.elctuplann bıdeılndea, luymnU· 
1 

mukaddercılz sr.ektuplara konulmuı pvalarm 
ka1bolmaımd!'ln ve Uinlum mündcrlcatmdan ı 

ıc:are mc,ul dciildlr. • 

20 ııs an 
1929 

!11 gcc:ckl a 

f neı Ta'1 
İsı~fa TO~ m-.eplerlJ_f faydf! ~ 

illnlarında o/o 20 t9a&lllt yapıhr 
6·8 inci m1adJ 

Büyn;ı ve ya blr çok dcf4 lpn verilen llilnlarla ~ • • 
hususl mahiyetteki lltnların ücreti ; f ; • 

idare ile kaıarla,t\f}lır. 1 ~ • • 
' ı ·8 ı:cı sayıtaJl 

Gazetemize buııu1 illıı kabıal edeıı yer 1 resmi m.nı:ır 
H. S. H. lllnat acente1l. __, --·--------

teU970 r Ularc isleri J 1871 .c. vazı isleri ı * telımı ı 

l~ınlak veEytaın bankası Istan
bul şubesi ıniidürliiğünden: 

Esas Mevkii Bedeli icarı sene\'isi 
numarası lira 

2 Galata da Sirkeci i5kclcsinde mezbaha müf cltl~liği müştemilatından 
4 numaralı dükan 96 

22 Boğaziçinde Mesarburnu gazinosu 200 
24 Şiılide fzzet paşa çilliği dahilinde ı numaralı tuğla furnnu 290 
81 Kadıköyünde Kuşdilinde dere kenarında 18 ve 18/1 numarah ars.ı 751 

14 4 Çırpıcıda 66 9 dödünden müfrez l O dönüm tarla 100 
144 Çırpıcıda seyir mahalli ve ma oda kahvehane 55 

Emlak ve Eytam bankasına rut balada muharrer emvali birer senelik bedeli· icarı §eraiti 
aliye ile mi.i1.ayedeye çıkarml§lır: 

1 -- Müzayede müddeti 24 nisan 929 çar~ba gününe kadar olup ihale muamelesi 
yevmi mezkOrda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - Bedeli icar iİk taksiti ihaleyi müteakip \'erilmek üzere üçer aylık mfüavi taksitte 
tediye alunacaktır. 

3 - Müzayedeye i~tirak etmek arzusunda bulunanlar Bahc;ekapıda Emlak ve Eytam 
bankası lstanbul ıubesi!le müracaat etmeleri. 

. . l .. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi lcarı lira 

Boğaziçi 'Veniköy Ayanikola Köyba~ı 195 Gazino 20 Şehri 
Beyoğlu Hüseyin ağa Yenişehir 169-151 Dükkan 12 « 

c « Bülbüldere 7-72 Mağaıa 10 .. 
Bostancı Bağdat cadd~: 498 Dükkan 96 Senevi 
Üsküdar Sel§mi Ali Ef. Sarraf 4 Hane 84 a: 
Balat Karabaş Vapur iskelesi 41 « 72 < 
Fener Oülcami Fener 27S-Z40 Dükkan 150 « 
Kınaiı ada Zeytinlik 8 Hane 96 « 
Sirkeci Hoca paşa cadde5i 45-49 Maa dükk~n oda 120 « 
Kadıköy Rasim paşa Otan efendi 27 Hane 240 < 

« a: « 29 Dükkan 60 < 
Büyük ada Nizam caddesi 9 Hane 40 « 
Uııkapam J laraççı Kara .Mehmet Fener caddesi 7-19 Dükkan 270 « 
1 ieybeliada Livadya caddesi 18 Hane 72 < 

Balada evsafı muharrer emlakin 29-4-92CJ tarihine müsadif paz.ırtesi günü saat 15 te ıuüza-
ycdeleri mukarrerdir. Talıplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracadtleri. 

Hanım Efendiler! 

NASH 400 
1 l:ırikulide ve acube mülayemet hassası 

Priz direkt ile beş kilometrodan yüz kilomet
royu geçer. Bugün fennt mehanikide ve s:uıayif 
nefisenin nail olabildiği en ala derecesine, ve 
terakkıyatın bütün evsafına malik olan Naslı 
arabası her ahvalde, yolda olsun şehirde olsun 
tefevvuk \'e temeyyüz evsafı hususiyesini izhar 
ve isbat eder. Onlar terakkinin vasll olduğu 
haddi azamisinin en ali derecesine vasıl ola
bilmiştir. 

Naslı .Motors Co 3 muhtelif tip imal ediyor: 
« Standard » 23,5 - 50 li P c: Special » 

25,5 - 65 H P ve lüks arabası tantanalı ve 
debdebeli « Advenced > 28,5-80 l iP otomobil 
Jfü;s arabası olmakla rahat ve refalıııı e1' 
zevkli aksamını da birleştirmiştir. 

Vekili umumileri: 
Konstanlin Daasira ve Jorj Dassira 

Galata Voyoda cadded No. 66-70 

Trabzon birinci po1~t 
roı::~iTPASA)\·apurıı .. 
\.•u...-y '> Galata rı 
Pazartesi 12 de l 
dan hareketle lneb~~. 
Gireson, Trabzon, p,ıar 
gidecek ,·e dönliı!e 'f r 

S"rınene, 
sile Rize, . u Ordu, 
Gürele, Çireson. 'la 
Samsun, lnebolı:, . 

ı cekıır. 
uğrayarak ge e ınJZ-
günU yilk kabul oluıı 

Antalya Po~~' 
'ÇANAKKALf.)vaP 

1 

rıh 
pazar 10 ~a Gala~~jjk. 
hMeketle l~ir, J( jııike. 
Rados, F ethi)~e, ··~e rıı 
gidecek 'e donu~ clıflı. 
lelerle birlikte Arı 
Saluz, Çanakkal~, 

'- 1 cektır. uğrayaraıı; ge e _..... ~ 

~po~~ 
(GELİBOLU) ,·ap: 
Cumartesi 17 de ı I 

G )iboll· 
dan hareketle e 
Ç ~ '-k 1 İınrot . 

anııA a e, akkale. 
gidecek ve Çan k 
Gelibolu ya ~ğr~Y~ .. 'af 

Mersin- Mersin sur rıı 1' 
(KONYA) ,.,pu rıh 

salı 12 de ~·~:ıalf" 
hareketle lımır, 'f 

d k ve 
Mcraine gl ece A0 

Alaiye • "' Anamur , gelecek"' 
İzmire uğrayar~ 

SeyriseTa 
1---.;;._--;--, 1Gal3'• 

Merkez :ıcentesı: c.f.." 
1 2J'.'"' 

ba~ındJ. Beyoğ ~·e H- ıı 
acentesi: Mahınudı)z740 

İstanbul 

r· ,.ret 
lstanbul ıc fil 

• • )· ıll 
yetinden: 'J ur' r>b ı 

ı caıı u misyom:ulnr :- , 
20-4-920 curıı:ırt' [ Devlet demir yolları ve liman

ları umumi idaresinden: Beyoğlunda İstiklal cad

desinde 391 numaralı meş
hur EPREM KÜRK mağa-

ırıı:ıt 
ı·······---····· .. ··········r············ı·················ı················:ı······-····· sa t J 5 re ruı;:L 1

· ıiii:i:::::i!i!!!!::::::::::::::::ı:::::::::ii!!!!::::::::::::!::::::::::::::i:::::::::e::: · a .. lınd~ ~ 

236 adet vagon ıusıw münakasası 4 mnps 929 cumartesi günü 

•ant 16 da Ankarada Bolupalaıta malz.eme dniresinde icra edilecektir. 

Münakasaya fıtiralc edeceklerin teklif mcktuplanm ve 550 liralık teminatı 

muvalkatelerini yevmi nıeılıirda gaat 15,30 a kadar umuml idare yazı 

iıleri müdürlüğline \'ermeleri lazımdır. T alıpler miina1casa ıartnamelcrini 

200 kuruı mukabilinde Ankarada malzeme daireıinden. Haydarpa~ada 

rnubayaat komisyonundan tedarik edebilirler. 

Devlet Demiryolları ve Li -
• 

manları Umumi idaresinden: 
idaremize lüzumu olan çam dilme kalas ve tahtaların müna

kas~sı 8-5-929 çarşamba günü saat (16) da Ankarada Bolu palasta 
malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (450) 
liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkCırda saat (15,30) a 
kadar umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde Anka· 

rada malzeme dairesinde J laydarpaşada mübaya:ıt komisyonundan 

!:darik ecıebilirJer. 

'• Vakt :ı zn 201\risan 1929 tefrikası: 28 

koşarak yol açıyordu. Az 
sonra küçük "Kugs,. ken
disini otelin dişarsındaki 
kaldırım üzerinde buldu. 
"Ştark" ın kapı dişa:ı edil
mesi o kadar bile sürmedi. 
Daha sonra şapkaları, par
desülcri ayni yolu tuttu, ve 
otelin büyük kapısı kapa
narak içerisini tekrar sükun 
kapladı. " Cones ,, UŞ'1ğa 
emretti: 

- Eğer bu heriflerden 
biri tekrar buraya gelirse 
bir polis !ağırınızl 

- Baş üstüne mösyö 
lö kont 

" Cones "cıgara solonu
na avdet ederken düşünü
yordu: 

- Kim bilir, bu cins 
m~luklardan daha nice
leri ile uğraşacağım! 

Halcikaten bu R~ster 
iylc bir tuzağa düşmüş ki .. 

Ne kadar şantajcı, sarhoş, 
keyif düşkünü varsa hepsi 
ona musallat olmuş. Bu 
vaziyet hiç te hayırlr değil. 

Mürekkep lekelerini te
mizletti ve henüz asabiye
tini gidermediği lıa!dc M. 
Çorçu çağırtarak dedi ki: 

-Çorç, evden iki sülük 
daha defettim. Şimdiye ka· 
dar görüşmek hatasını ir .. 
tikap eylediğim şahısların 
kaffesini tanırsınız.Rica edi
yorum böyleleri geldi mi 
kapı nm eşiğini aşmasınlar. 

"Cones", "Çorç" e bir 
şey daha soracaktı. Tabii 
bir tavırla ilave etti: 

-Acaba çek karnemi 
nereye koydum? Yoksa 
bittesadüf gôrdünüz mü? 

"Çorç" yazıhaneye yak· 
laşarak alt gözlerinden bi
rini açarken diyordu ki: 

- Zannedersem burada 

:::: ım mektebi ~:ııoıı d , 
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ve şık kürkleri görmek zah

metini ihtiyar ederseniz 

mevsimin ilerilemiş bulun

ması hasebile tenzilatlı fi. 

atlarla satılacak olan bu 

kürklerden memnun kalır-

sınız. 
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Adı 
olacak maylort. 

"Çorç,, hata etmiyordu. 
Kahya dışarı çıkınca "Co
nes,, karneyi açtı. Sahife
lerin başında Kut bankası· 
nın başlığı vardı. 

"Cones,, şu suretle ban
kerinin ismini de öğrenmiş 
oluyordu. "Roçester "inmek
tubunu cebinden çıkararak 
yakından tetkik etti. Sonra 
eline bir kalem aldı ve 
mektubun altındaki imzayı 
taklide başladı. O vakte 
kadar kimsenin y•ısını tak
lit etmemişti. 

Maamafih bunda az çok 
maharet gösterdiğini gör. 
dü. Daha sonra kullandığı 
kağıtları yaktı, çek defte
rini yerine koydu ve saate 
baktı. Saat on biri bul
muıtu. .. Cones ,, elektriği 
söndürerek dışarı çıkb ve 
birinci kata giden merdi-

veni tırmr nd:. Bir gece 
evvel yattığı odayı tekrar 
bulacağına emindi. Bunda 
yanılmıyordu, Hafifçe ten
vir edilmiş bir dehlizin 
ucunda kapıyı keşfetti. 
Filhakika aldanmıyordu. 

Oda boştu, oda uşağı 
eşyayı hazırladıktan sonra 
çekilmişti. Kapıyı kapadı, 
sonra pencereyi kaldırarak 
pancoru açtı; dışarıya baktı. 

Kamer "Londra" sema -
sında yükseliyordu, parlak 
şuaları parkın ağaçlıklarını 
ziyadar ediyordu. Koca bir 
yaz kameri.. f nsanın hatırı
na balkanlar ve önünde 
gitara çalan aşıklar geli -
1ordu. "Cones. soyundu. 
Yatağın üstünde bulduğu 
ipek pijamayı giydi. Sonra 
başucundaki idare kandi -
linden başka ışıkları sön • 
dürerek yorgana sarıldı. 

Bu inzivadan istifade 
ederek, ogünkü hadisatı 
dimağında tasnif hevesine 
düştü. Fakat buna muvaffak 
olamıyarak ışığı söndürdü 
ve derin bir uykuya daldı. 
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Ledi Plinlimon 
"Cones,,in başına gelen 

garip vakada en şayanı 
hayret cihet, "Roçester ,,e 
taalluk etmesi icap eden ha
diselerde alaka ve asabiyet 
göstermesi idi: 

Mesela klup azasının so
gukluğu onu içerretmişti. 

Bu bürudetin kendi şahsı
na karşı olmadığını pekala 
biliyordu. Bununla beraber 
bundan son derec;e kızmıştı. 

"Voles,, mes' clesinde de 
ayni şey olmuştu. "Volcs"e 
o kadar şiddetle hucum 
etmesini mucip olan şey 
ne idi? Aslına bakılırsa 

"Volesn, "Roçester"in mek
tup]armı ne yaparsa yapsın 
onunla bir aJakası yoktu. 

Böyle vlmakla beraber 
"Voles"e taarruz görmü~ bir 
insan şiddetile hücum etmiş, 
başkasının yardımına koşan 

bir adamın itidali demini 
gösterememişti. 

Hugs Spiçcr ile refikinin 
vaziyetleri onu son derece 
hiddetlendirmişti. Halbuki 
iki rezil herifin serserice 
hareketleri kendi evinde 
vukua gelmemişti. "Roçcs
ter" in hayatı maziyesının 
bu gibi muamelelere maruz 
kalmağa müsait bulunduğu 
ise muhakkaktı . O halde? 
Böyle olduğuna göre bu 
mes' elerle fazla meşgul ol· 
ması nedendi ? 

Halbuki, şurası aşikar -
dı ki, olan biten kendi 

evinde oluyormuş gibi azap 

~~ 
oc111e ı 

duyuyurdu. hıı~'~ı·I 
'çin ıt" çester" 1 bil' rı 

olan herşcY• . etiflde 
ınahıY e ı 

taarruz . tbiseS 
caktı. Yenı e da\cİ tıı 

k. ha)•atıfl . ~ es ı ·ctı• 1 

f ctf1lı.,, Jgf 
muha aza ~,o J 

"k o ne ev rikah ı e 1 hafaııı f tı 
rını ınu d sı ıı 
lngiliz Jor \9fııı' 

k 1 nlll ., 
bu va ar .. 11.-

·J'lrıle•· ~ 
d Bu iş• ı t' 

u. abeı' 
olmakla ber ı 

. ·d· J9 
vakı ı ı. Jfit' 

E .. er fılade. drııı ı 
g bır ~. e 

d ... sırada, disııı 
ıgı .. fl . 

bir uşağın ir'"' esill' ıJ 
deJll ·~ OV 

cenapları,, .. Jeı111 y · soY .,.,s' 
cdeceğını kıı•· 

.. Iiyen Jı 
bunu soY de,,.. 

"h J1l e .,tı 
netle itt• .. 8 gelı11'" 
buki bugun idi· 

k .. ıere ~ 
i-Clme u 


