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Dayinler Vekilleri Maliye Vekilile 

-:Yalova kaplıcaları açıldı • 
imtihanlar 

Kesif bir halk kütlesi dün bu şirin 
beldeyi ziyaret etti 

Aldıgımız malnmata göre orta 
mekteplerde liselerde bakaloreya 
imtibanlanna Haziranın birinci 
günü başlanacakbr. 

Derslere Mayısın on betine 
kadar devam olunacak ve 15 den 
25 e kadar dersler müzakere 
edilip bakaloryaya tabi olmıyan 
aanıf talebesine kanaat notları 
-.erilecek 24 Mayısta derslere 
nihayet verilecektir. 

Otel ve kaplıca ücretleri mutedil ıekilde 
tesbit olunmuştur 

Seyrirıefain idaresi tarafından 
~ilıel ve muntazam bir şekilde 
•rnar edilen yeşil Y alovanın kü-

~at reaıni dün yapılmış ve kap
b~darla oteller umuma açılmıştar. 
"'U münasebetle dün sabah Köp
tliden Yalovaya hareket eden va
"-r Ve Yalova iskelesi bayraklarla 

L.:~atılmış ve Yalova kalabalık bir 
~ ktıtlesi tarafından ziyaret 

l'lnıuştur. 

İk Sir haftadan beri son noksanları 
8-ltlıle çalışan umum müdür 
.._

6
duUah B. dün şehrimize dön-

1-;.' Ve bir muharririmize şun· 
&öylemiştir: .. 

~-. Aylarca evvel Büyük Ga-
~· il emir ve irşatlarile tanzi
tı '"t baılanan Y alovada bütün 
~•anlar ikmal edilmiş ve bu
'r ,Jo. (dün) umuma açılmıştır. 
itib a ziyaretçileri bugünden 
da •ren her gün 8,20 de bura-

" h k 19,3() •re et edecek ve akşam 
\' da dönebileceklerdir. 

Yalovadaki veni imar e~er
lerinden biı kaç ıntiba 

Bakalorya imtihanlanna 1 
Haziranda baılanacaktır. 

Bu sene Tarih, Coğrafya, 
tabiiyat ve riyaziyat dersleri 
tahriri, diğer dersler şifahi ola· 
cak ve bunlardan Tarih Ye 
Coğrafya sualleri mühürlü zarflar 
içinde vekiletten gönderilecektir. 

3 numaranın umumi surette 
terfi numarası olması hakkındaki 
habere gelince bunun orta 
tedrisat dairesi tarafından ileriye 
ıOrülmiif bir noktai nazar olduğu 
ye henuz tasdik ve teyit edilme· 
diği ıöylenmektedir. 

Neşet Ömer 8. --Dardlffinun emini i5fıf a mı 
edecek? 

Dedikodusu aylarca suren 
Darülfnnun ıslahat proıesı • 

nin Heyeti Ve-
kilede reddi ü
zerine dün Da· 
raUnnun emını 

Neıet "ômer 
B. Ankaraya 
gitmiıtir. Bu va· 
%iyet karşısmda 

ilerlemiş ve iki metre yükseltil- Neıet Ömer · 
miştir. Bunu da hazirana kadar Beyin takip e· 
yetiştireceğiz. Bütün bunlardan deceği battı 

hareket, bu sesonra size hülisa olarak söyliye-
yahatten son

bilirim kı Yalova Türkiyenin Neştt Ömer B. ra anlatılacak-
cenneti ve şarkın lsviçresi ol- tır. Projenin reddi üzerine Ne· 
muştur. Onu takdir için yalnız ~et Ömer Beyin istifa edece 
bir kere görmek kifıdir. • ğinden bile bahsedilmektedir. 

=============================== 
Amele Bayramı 

~~ ,'10
"•da dört büyük gazino 

ı,l'ın;~• .bütün istirahat vasıta-
(l(a 1 ·~ (Çınar), (Büyük), _ •t 
l,.,d p ıca ) otelleri vardır. Bura- • _ 

._._ il nıUteaddit dans, briç, te- 1 1 mayıs bütün dünya işçileri için bayram günü ·sayılır. Sanayiin 
~'"':•halleri ~e orman köşkleri en çok terakki ettiği memleket olan İngilterede bir .. zamanlar iktı
l1Ur, b~~adedır. Otel ücretleri sadi şartların ağırlığı altında ezilen işçiler hayatlarını 1'ısmen ko
-.._,fİ.r ııınci, ikinci ve üçüncü laylaştırmak imkanını 1 mayıs gününde bulmu~lar, 0 zamandan 
1~, ~ 

6 
ib:erinedir ve tarifeler itibaren 1 mayıs bütün dünya İfçileri için senelik sevinme, dinlen

'dilnı; .' 4 lira olarak tesbit me ve hayatı kolaylaştıracak imkanları arama günü ittihaz edilmiştir. 
~ ttir. Dünkü 1 mayıs şehrimizde umumiyet itibarile sükünet içinde 

'1... il aar· geçmiş, =,· olanlar işleri güçlerile meşgul olmuşlardır, işi olmıyan 
~tk. 

1 
fekle ifrağ edilen ve tatili olan işçiler ailelerile, çoluk çocuklarile kırlara çıkmışlar, 

' 11. "e alafranga hamamla-
~ qcreti d baharın, havanın güzelliğinden istifade etmişler, kendi kendilerine 
,. 8\ıbd e 100, 75, 50 kuruş· eğlenmişlerdir. 
~ baıka aahilde yapı· Dün ecnebi memleketlerde bazı hadiseler vuku bulmuştur. Bu 

p1'jlann inıaab husustaki telgraf haberleri ikinci aayıfamızdadu. 

m \1 
Gaziye 

m p 
•• • unc 

Üçüncü sayıfam1zda 

Müzakereye 

Bir doktor 
hastaya 

günde 00 
bakamaz 

" Ha5falar ivi olmak istivor,acsa meşhur doktorlara 
deqil, evlerinin vakınındaki/ere müracaat etmeUdirleı 

Doktor Mitat B. böyle söylüyor 

Birkaç gündnr doktorlar ara· 
sında devam etmekte olan mü· 
nakaşa dolayıSile İstanbul sıtma 
..mOcacJelesi birinci şube dokto
ru Mitat Beyden şu mektubu 
aldık: 

"Bir iki gilndenberi muhterem 
gazetenizde, şöhret almı~ dok
torlarla yeni yetişenler arasında 
hasta paylaşmak meselesi üze
rine iikirter yürütülüyor. Ben 
eski bir dotor olmakla beraber 

para kazanmak için hasta bak
mam; akraba ve ahbaplarımdan 
müracaat eden olursa mecc.anen 
tedavi ederim. 

Bu sebeple şu meselede bi
taraf bir vaziyetteyim. Fikrimi 
söylüyorum: 

"Deontoloji Medikal,, noktai 
nazarından genç arkadaşlarımın 
söyledikleri çok doğrudur. Genç
lerin yerden göğe kadar hakları 
vardır. Fak at burada en ziyade 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 
Okuyanlar azalmıştır! 

Fakat biraz da bugünü yarına 
feda etmeğe ahşalım 1 

Müderris Yusuf Şerif Beyin fikirleri: ı 
Darülfünun Garp edebiyatı yüzünden bu ihtisas mahsulii 

tarihi müderrisi Yusuf Şerif B. cevapların ilk kısmını bu gün, 
anket mevzuunun son derece tercüme ve Garp eserlerine ait 
mühim ve ıamil kısmını da ya-
bulan müderris- rınki sayımızda 
!erimizin ön sa· bulacaklardır. 
fında geliyor. Yusuf Şerif 
Sualleri aldığı B. cevaplarını 
gün bu ehem- şöyle başlıyor : 
miyeti derhal "Anketiniz son 
işaret etmiş ve : derece lüzumlu 

- Buna hak- ve son derece 
kile cevap ver- en eresandır . 
mek için galiba Fakat ona et-
cıltler dolduru· raflı bir surette 
labilir demişti. cevap vermek, 

Kıymetli mü- hem esasen çok 
derris bir kaç güç, hem hali 
gün sonra, dik- hazırda biz Da-
kata çok şayan rülfünun hoca· 
bir mukaddeme, ları için çok na· 
ile bu esaslı ."'1üaerri!J Yu$Uf Şerif B. zik bir mese-
memleket meseicsini titiz bir ledir. 
itina ile tahlil eden cevabını Çok güçtür, zira bunun i~in, 
ğönderdi. evvela maziye ait fikri hayatı-

Karilerimiz, bir hacim zarureti [ Alt tarafı o ıncı sayıfamızda[ 
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.ıı.:..sk!J:>~rçlar L YAK iT ın TILCRAlveTI IFO"' 1 
Dayinler vekilleri H.Aall:aL1:aı§§I 
esaslı temaslara irtikap ve irtişa kanunu Rifat bey 

başladılar - ----
Ankara, 1 (Telefon) - Dayin

ler V ckillerile Maliye Vekili ara
sında bugün 17 de müzakerata 
başlandı, bir buçuk saat sürdü, 
yarın da d~vam edecektir. Bu 
vaziyet karşılıklı bir anlaşma 

M. Meclisinde hararetle 
münakaşa ediliyor 

zemininin mevcudiyetine delalet 
ettiğinden cumartesiye bazı ma
lumatın elde edilmesi muhtemel
dir. 

nazarı dikkate alınacak mesele 
doktorların kazancından dah 
mühim olan hastaların 111hhi 
menfaatidir. 

Bir doktor ne kadar tccrlibeli 
olursa olsun beşi, altısı yeni 
mütcbakisi evTclcc gördüklerin
den olmak ıartilc günde azami 
30 but ya bakabilir, bundan 
fazlası için yorulmuş bir dimağ
dan ne beklenebilirse o hasta
lar da o kadar istifade eder. 

Ankara, 1 ( Telefon ) -
Bugün Millet Meclisinde irtişa 
ve irtikap kanunu müzakere 
edilirken heyeti umumiyesi hak
kında söz söylemek istiyen Kıhç 
oğlu Hakkı B. kürsüye gelerek 
dedi ki: 

- Bir noktaya temas etmek 
isterim. Memlekette irtikap ve 
irtiıadan bir hoşnutsuzluk var
dır. Tabii bunlar sayılamıyacak 

kadar çoktur. Bunun için yeni 
kaauna göre müstantikler ve 
müddei umumiler çok zorluk çe
kecekler. Evelce bir heyeti mah-

Bir hastayı bir görüşte (vesait 
susa vardır ki bu ilk tahkikatı 
yapıyordu. 

ne kadar mükemmel olursa ol
sun) tqhiı koymak müşküldür. 
Muayene ettiğimiz hastanın ana
sının, babasının ne gibi hasta
lıklardan Tefat ettikleri; çocuk-
larının hangi bastahkları geçir
dikleri, bünyeleri, ilaçlara karşı 
mukavemetleri, idiyosankrasileri 
bilinmedikçe o hastayı hakkile 
tedavi etmek mümkün değildir. 

GUnde yüzden fazla hasta ba· 
kan şöhretli doktorlarımız bu 
saydıklarımın hangisini yap1yor-. 
lar ve yapmak isterlerse zaman
ları müsait midir? 

Hiç görülmemit bir has•ayı 
layıkile muayene edip ( teşhis 
etmek değil ) teşhise yanaşabil
mek için asgari yirmi dakika 
ister. Bir doktor hiç dinlenme
den günde sekiz saat çalışsa 
( ki tahammülün haricindedir ) 
ancak 24 haata muayene ede
bilir. 

Hasta olan bir kimse hasta
lığım hakkile tedavi ettirmek 
sıhhatini muhafaza etmek ister-
se şöhretli doktorlara değil, e
vinin civarır. daki bir doktora 
müracaat etmelidir. 

Profe~rler, konsültasyon dok
torudur, tedavi doktoru değil
dir. Bizden başka dünyanın bii
tün medeni memleketlerinde bu 
böyledir. 

1 tanbul snma mücadclesl 
birinci şube doktoru 

Mitat 

Şimdi yalnız müstantik yapa
cak. Halbuki onun binlerce işi 

vardır. Sonra açık söyliyelim 
mülkiye memurları ile müddei 
umumiler arasında infiali mu
cip olacağını tahmin ediyorum. 

Sonra Mazhar Müfit B. şöyle 
söyledi: 

- Bu kanun bir usul kanu
nudur. Bir hüküm ifade etmi
yor. Yalnız ıan altında bu
lunan bir memuru kısa bir 
yoldan hakim huzuruna çıka
racak bir usule dairdir. 

Şimdiye kadar bu gibi ıuç

lann sabit olamflmasının sebep
leri memurin muhakemat kanu-
nunun noksanlarından clegıJdir. 

İrtikap işlerinin düşünülerek ya
pılmasındandır. Bunların mürte
kipleri öyle incelikler düşünürler 
ki çok kereler cürümleri sabit . 
olamadan yakayı kurtarırlar. 

Minareyi çalan kılıfını hazırlar 
bu demektir. • 

İrtikap ve irtişanın men'i için 
cezanın şiddetlcndirilmesi de 
zannetmem ki bir esas olabilsin. 
Çünkü cezası idam olan fiilleı in 
de mürtekipleri mevcuttur. 

Şu halde tenkili tedbirlerden 
ziyade menedici tedbirlere e
hemmiyet verilmelidir. 

Daha sonra Maliye vekili, 
ı Mazhar Müfit Beye verdiği ce-

VAKl°ı · ın tefrikası: 165 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Meseleyi bir muadele gibi 
şöyle bir kağıt üzerine koydu: 

Gebe bir kadın kız oğlan kız 
niyetine namuslu, kibar bir ada
ma yutturulmuştu. Bu komed
yayı oynıyan aile, şimdi Sama
nın foyası meydana çıkarılmak 
şantajile ürküdüle, ürküdüle so
yulacaktı .•. 

Gene Şahap bu macera hak
kında keşfedebileceği esrarı 
kendi hesabına işletmek için 
vermiş olduğu karardan dolayı 
kendi kendini tebrik ederek 
yeniden sokaklarn düştü. 

Muvaffakıyetin büyük çivisi 
yüz kaviliğinden ibaret değil 
mi? Utanmak (?) Asri boya 
ile en ziyade rengi uçan kelim" 
işte budur . Utanmağa ait 
vücutlerimizde kala kala bir don 
kalmıştı. Onu da birkaç sene· 

denberi topuklarımızdan sıyırta 

sıyırta oyluklarımıza kadar kü· 
çülttük. Şimdi bu sıkıntıyı büs
bütün üzerimizden atmak için 
medeni memleketlerde hararetli 
müzakereler cereyan ediyor. 

Tabiata avdette ön ayak 
olanlardan bir takımları tenha 
1ssız adalara ormanlara çekile
rek Havva ile Ademi temsile 
atılıyorlar. Bu soygunluğa ku
laklarımız gözlerimiz biraz alış
tıktan aonra çarşıda pazarda 
hele balolarda bu yeni medeni
lere tesadüf edersek hiç şaşmı
yacak ve şaşırmıyacağız ... 

Bu işte en ziyade memnun 
olacağımız cihet modanın iflası· 
dır. Kadınları bacak, kol ve gö· 
ğüslerinden yavaş yavaş soymı· 
ya kalkışan modaya şöyle bağı
rabiliriz. 

vapta : " Filhakika aı'.cadatımın 
dediği gibi bu irtişa ve irtikapta 
öyle incelikler vardır ki sübutu 
pek güçtür. ,, dedi ve bir mali
ye memurunu misal getirdi. 

Bundan sonra Salihattin 
Neşet B. adliye encümeninin 
noktai nazarını izah edereke 
"Mazhar Nüfit Beye, hükmü ifa
de edecek bir şey söylemedikleri 
ıçın cevap vermiye lüzum gör
müyorum,, dedi. 

Mazhar Müfit B. - Cidden 
hükmü ifade edecek bir şey 
söylemedim. Çünkii müzakere 
adilen kanun da bir hükmü ifa
de etmiyor. Y almz bir usulden 
ibarettir. Eğer bir hüküm ifade 
etseydi, ben de hükümlü söz 
söylerdim. ( Bravo, alkışlar). 

Enver B. (İzmir) - Istediğiniz 
menedici tedbirler nedir? Bir 
kanun şeklinde teklif ederse
niz iyi olur. 

Mazhar Müfit B. - fıte me
murin kanunu. Memurların ta· 
yin, azil ve nasıplarından bah
sediyor. Bunun tamamen tatbi
kine çalışalım. 

Müteakiben Adliye vekili ten
kitlere cevap vererek bilhassa 
ıunları söyledi: 

" Biz bu kanunu ~imdiye ka
darki usul ve merasim müşküla
tmı kaldırmak, devlet ve millet 
malına göz dikmişleri süratle 
takip ve mahkeme huzuruna · 
çıkarmak içindir ki Büyük Mec
lisin tasvibine arzediyoruz. Ka
nunun eğer tabir caizse zübdesi, 
ruhu budur. Bugüne kadar ce
reyan eden tatbikat gösterdi ki 
eldeki usul ve merasimle devlet 
ve millet malma el uzatanların 
cezasını vermek çok uzun zaman
lara tevakkuf ediyor. 

Hatta başka bir tabirler bazı 
kimseler elde mevcut usul ve 
merasimi sui kııstlerine siper it
tihaz ediyorlar. Bilvesile şurası-

nı da arzedeyim. Muhterem ar· 
kadaşlarımdan bir zat bu kanun 

- Artık ipeklerini kendi ba
şma dola.. Soyununca kısmen 

değil işte böyle cascavlak olma
hdır .. 

Aman yarabbi ayıların, n\•Y
munların çok ayıp örten tüyleri 
var.. insanlar avuç içi çıplaklı
ğında.. bazı erkeklerin pöstekili 
tarafları varsa da diıilcr birer 
tabak elmasiye gibi .. Nim şeffaf .• 
tırıl tırıl bir taraftan bak öbUr 
yanını gör .. 

Gene Şahap iki lira temaşa 
ücreti mukabilinde donunu çı
karmakta beis görmiyenlcrden 
biridir. Çıplak beden teşhirile 
para kazanmak bir san'at sıra

sına geçerse .. 
Bütün caddeler Filürye plajı

na döner.. Belki o zaman bak
maktan bıkarak gözlerimizi yu-. 
mar gf!çerız. 

Son medeniyetin maziye avdet 
nazariyesi her diyarda bu kadar 
ateıli taraftarlar bulduktan son
ra mçın yakınlarda sokakları 
dolduracak çıplak alaylarına ka
tılmayıp ta elbiseye para verme
li?.. Az vakıt sonra caddede 
urubah bir adam görmek, bugün 

Mardine vali mi oluyor? 
Ankara, 1 (T clefon) - Mar

din valiliğine emniyeti umumiye 
müdürü Rifat Beyin tayin edile
ceği söylenilmektedir. -----
Ankara cinaveti davası ., 

Ankara. 1 (Telefon) - Ta
bakhane cinayeti muhakemesinde 
Saime Hanımın Vekaletini avu-
kat Recai, annesının avukat 
Şükrü Beyler ifa edecektir. Ka-
til Cemale ~oförler cemiyeti bir 
avukat tutacaktır. -
Para alanlar 

• 
Garbi Trakvttda mu$ttk.

kafaiı olanlar 
Dün Garbı Trakyalı musakkafat sa

hiplerine ikinci avans altıncı rııırti · tevzi
au olarak 5000 liradan fazla para dağı
tılınıştır. 

maksada acaba kifi midir? bu
yurdular. Her hangi bir maksa
dı tamamen tekeffül edecek bir 
kanun dünyada henüz vazcdil
memiştir, dersem itimat buyuru
nuz ki sözümde mübaleğa etmiş 
olmam. Yeter ki b..klif edilen 
bir kanunun eskisine nisbctlc 
biraz daha iyi olması lazımdır." 

Mahmut Esat B. çok uzun o· 
lan cevabında ağır ve hafif ce
zaların t~sirlerinden, mürtcıiyi 
mahkemeye çıkarmak hususun
da bugünkü usul darlığından, 
bu yüzden hakikatin kayboldu
ğundan, halbuki işi sıcağı sıca· 
ğına hallederek süratle ibret 
hasıl olacağından bahsellı ve 
hazırlanan kanunun bu husustaki 
zayıflıkları ortadan kaldıracağını 
bahsolunan tevatür beyyinesini 
mahkeme önünde ispat için bir 
delil olarak kabul edemiyeceğini, 
teftişi kuvvetlendirmek lazım 
olduğunu söyledi ve Süleyman 
Sırrı Be,in " memurlarımızdan 
niçin bu kadar tüphe ediyorsu
nuz?,. sualine de hiç kimseden 
şüphe edilmediğini, kanunların 

şüphe üzerine yapılmadığını, her 
hangi bir hadiseye hazırlandık
larını ili ve etti. 

Bu izahattan sonra da· kanunun 

1 
madde madde müzakeresine ge
çildi. 

kü otomobiller arasında atlı bir 
arabaya tesadUf etmek derece
sinde bizi yadırgatacak bir bal 
alacaktır .. 

Çıplaklığa alışmak belki insa
nın derisini kalmlaştırır. Hissini 
kabalaştmr. Tabiabm vahşileş
tirir. Fakat karnını doyurmaz ..• 
Gene Şahap karın doyuran 
utanmamazhk taraftarıdır. 

Bir yerde hele bir kere Mcs· 
tinaza tesadüf edebilse keneli
ğinin bütün tiddctile yapışacak 
artık bir daha aynlmıyacaktı •.. 
Şahap bu takibe zihnini o 

kadar vermişti ki gece rüyala
rında bile hep binliği yakala
makla uğraşıyor ona kolilc sım 
sıkı sarılmak üzereyken gene 
avını kaçırarak kan ter içinde 
uyanıyordu. 

Şahap uzaktan tanınmamak 
için şeklini, kıyafetini değiştirdi. 

Başına güneşliği geniş ve kulak
larına kadar geçen kocaman bir 
kasket giydi. Bu suretle yüzünü 
yarı yarıya nazarlardan gizliye· 
bilirdi. 

Gözleri atmaca kadar uzak
tan iyi görür kulakları tilki gibi 
işitirdi. Bacaklarında sırık ha-

ispirtizrne 
Bir ailenin f elai<etini 

mucip oldu 
Las Palmas " l\anarva adaları " ı. 

( A.A ) - Teide'den bildirildiğine gore 
bir gencin ölümünü müteakip yapıl•" 
i;;pirtlzme tecrübesi csnaSJnda ika edile~ 
bir clnayeuen dolayı 12 ki i re"'ldt 
edilmiştir. Ölen delikanlının mcdyonı 
olıın hemşiresi kardeşinin ruhunun gelil' 
kendisile görıiştı..iğünü ' 'C dogrud•0 

doğruya gftciği cehennemden kcndisiııiP 
kurtanlması için ailesi efradından bitfnin 
kurban verilmesi )Azım geldiğini cbe.,·ef 
nine haber vermlltir. 

Bunun üzerine aile efradı aracınd' 
kur·a çekilmiş. fakat ismine kur'a ısabe! 
edenlerden hiç biri bu yolda kurb•" 
glımeğe razı olmamışur. Bu hali gören 
mcdyom hemşire kendi kendisini fedJ 
<'lmeğe kırar vermiş ve ebeveyni ıle 
ahhapları tarafında 4 saat eopı ı'' 
dövülmek suretile korkunç işkenceler 
içinde kıvranarak ölmüştür. 

Hariçte amele bayramı 
ydney, 1 (A.A.) - Polis bu s.tbll' 

ufık bir nümayişçi alayını dağıtmış "e 
17 kişiyi te,•kif etmiştir. 

Japonyada 1 mayıs 
Tokyo. ı ( A.A ) - Bir mayıs goııa 

50 binden fazla kim e tarafından s~11 

içinde tes'it edilmiştir. Maamafih, bi' 
takım kimseler ıevkif ve baıı kimsele! 
de muvakkaten hapsedilmiştir. TokyodS 
bin kadarı kadın olan nümayişçiler eok•~· 
!arda dolaşmışlardır. Ozakadaki nüaıS 
yişçilerin miktan J 500 kadın dahil ol· 
duğu halde S0,000 kişiden ibaretti! 
Diğer şehirlerde de daha ufak mikyaıtl 
nümayişler yapılmıştır. 

200 kişi mevkuf 
Tokyo, 1 (A.A.)- Bu sabah tetıird' 

6500 polis sef crber edilmi~tir. Vati b 
tedbir olmak üzere müfritlerden ~ 
kiti tcvkir edilmiştir. Yalnız •;aroşlardl~ 
birinde bir hadise olmuştur. Bambo ıo· 

c 
._ı.rı. --'"'iir .... hh~7. 80 amelenin nüm'(ı: 
yapm:ısına manı olriiat ı uyen pvı"1's. 
den 2 ki~i yaralanmışur. 

Şanghayda 
Şanghay,l(A.A) - Bütün polis l11'. 

'eti cf erber edilmiştir. HükOmet ııı' 
marlan son derece ciddi tedbirler irdb' 
etmiş olduklarından amele bayramı ~ 
ane kadar sükOn içinde geçmiştir. y,lr. 
l\"ankin yolunda IJrak bir nümayiş yııl" 
mış ve 'l kişi tevkif edilmiştir. 

Fransada nasıl geçti 
Paris, l (A. A.) Amelenin çalışJ11~ 

tabii bir haldedir. İşlerini bırakan!~ 
miktan geçen senekine nazaran eb 
miyetsi7.dlr. Yalnız cbniye inşaan sııı' 
ile c.ıl.'i kumpannlarında amele i~le 
umumi~ etle ı~rk.ctmişlerdir. Varo~ı,r 
tJO kişi kadar tevkif edilmiş olduğ\J 
diriliyor. 

malı idmanı vardı. .J 
Bir akşam saat beşe d'lİ 

Beyoğlu istiklal caddesin I 
geçen bir otomobil içinde dl!. 
tinaza benzer bir kadın g~ dt 
Dikkat etti. O, yanında bıt 
yakışıkb delikanlı var... ~( 

Kendisi de takip emriltde~ 
men bir taksiye atladı. Ô1i ıJb' 
araba Maçka taraflannda ~ıır" 
teşem bir binanın önünde e"ç 
du. Mestinazla yanındaki 'ııtl' 
adam kendilerine karşı ç~çetİ 
madan açılan kapıdan 

girdiler... ·~••' 
Kene Şahap derhal tabk

1 
slt" 

koyuldu. Konak sahih~ 'i~t'. 
Tunuslu fakat Türkleş~ış, tl•~I' 
yarca amma çok zengın . 0' 
bullah Bey.. Yeni evleornıŞ· 91 
yet güzel bir kız alnı1~p•f 
ayını çıkarmak için A 
gitmişler... J' 

v t btar tt1~ 
Hah aradıgı ma a J(oll'~ 

1 
tastamam bunlardı. debil~J 
numarasını ve tahkik \, tef'(' 
kadar Habibullah BeY1 ge'1 

mei halini cep defterine nrt1"if' 
diı.. ten sonra Şahap ~1~,Jı J 
başladı. ( 



-
Güzıiye dördüncü ınektup 
Haydar Rifat Bey müstantik Nazım ve müddei

umumi Kenan beylerin muhakeme altına 
alınmaları fikrinde 
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40 sene e 
hastaya ha 
Doktorluğunun 40 ıncı senesi es'i 
edifenHacıKemalB.haya ınıan a·ı ror 

Haydar Rifat Beyin Can Hz.ne 
randerdiği mektuplar Ankara
daki mubakemeıi eınaıında o
kunnıuı, bunlardan ilk Oçü evelce 
iaıetemizde neıredilmişti. 

ihtiva ettiği maddelere Mah
llıut Esat Bey ye vekilleri tara
fındın ce•ap verilmif olan d6r
d6nc:ü mektup da dOnkü Politika 
ttfikimizde intitar etmittir; bu 
nıektup şudur : 

Adliyenin hali 
En büyük adımı 1 

De•let tqkilAhnın en mObim
ltrindcn olan Adliye, uçurumlar 
ktnarında dolaşmakta ve yangın 
'dliye binasının saçağını sar
"lllaktadır. Bu bapta hakikati 
ıötnıek için en basit Ye en emin 
Yol toplu bir manzara ve şii
ltıu))ü bir fikir Yerilebilmesi iti
h,tilc, fırkanın tamamen mute-

llıet beş on adamının bir gün 
~iehani lstanbul Adliye bina-

lııı, ıirerek rasgelecekleri it 
'•hiplerini, avukatları ve sonra 

d, hakimleri birer birer odalara 

~e~ip adliye hakkında kısaca 
kirleri sorulmalıdır. 

d ~u süalin samimiyetle ıorul-
Ugunu görenler bili istisna 

}'lkasını yırtarak "İllallah,, diye 

bağ•racaklardır. Adliye inkilabı
l'llrt teşkilat ve tatbikatının bu 
~~~cc vaohıS P.IP.'ac;ınrl=- ,...ı;,..,.im. 

<lhye vekilidir. Memleket, 
•diiye, inkiJap bütün iyilikler 
tııUcerret senin eserin olduğundan 
:u _halin muahakkak böyle ol
b~Runu görünce elbette yeni 
ır hamleyle bu tali ve arızi 

Pislikler de bertaraf olur. 

d Adliyeden halkı nihayetsiz 
erecede bezdiren ve bin türlü 

dedikodu veren pisliklerini 
~•bap b" · · l" ~ ırı üç ayda temız ıye-
\ lir ve sana yeniden minnet-

• ' şükranlar toplıyabilir. Adliye 
'~·ı· ~ 1 tnın •aziyeti, gfıya hfikumete 

d düımanlığı varmış ta cephe-
tıı hü f I~ •• d" ~ cumu muva ıK gorme ı-

ı, tlden, arkadan ve karanlıktan e 
\ l>usudan hücum ıçın çare 
a;'Yarnıuş gibidir. Bu böyle 

b,~"ea: "O mübarekten bir şey 
td lennıcz.,, Bizde Bu fikri hasıl 
'tikttı \1akıalardan bir kaç misal 
\t~tedelirn: Kadriye hanım da-

•nın k d 'o temyizden na zın an 
~, llra Adliye vekili Kadriye 
ı- tıınıın b 
!:'.ten eraatine çalışmıştır. 

flıle· l . 
~ .. , .._ Iİnıİr müddei umumisi, • •n S . 
llıit eyfettin, Ankaradan Jz-c d .. 
llıirıd k~nünce Galip Hikmet is-
~tttı c 

1 8tkadatı bir avukatı ça
•lııı ıı, lllaznunların vekaletini 

~aL'k•~ttı kendisi her ne kadar 
' rı Urtıj-
'4e d Yet talebinde bulunacak 
~tlı c beraat tedbirleri alındı-
1 "e b u...._ Craat edeceklerini an-
~ 'ql'ftır B 
u}ilk . u avukat bu hakikat• 

~llaarn:dada Kavala eşrahndan 
'~•lld ttin Ve cemiyeti belediye 
~ı ..... •n avukat Avni Beylere 

'"-ıar 

Kenın Bey 

NAzım Bey 

alet kalan Nazımı terfi ve ma
aşına elli lira zammetmiştir. 
Hikmeti İzmirden Jstanbula dö
nemıyece aerecede pardıı.ıL 

bırakmıı ve nihayet İstanbul 
, müddei umumisi Kenan Bey 
vasıtasile başına akıl ve heyale 
gelmedik davalar açmıştır. 

3 - Bizı at bi1e Kenan da, 
kendisi de hemıeban olarak ayni 
mesele dolayisile bütün bir gün 
Şükrü Kaya Beyle huzura alın
dıklarını, envai müdaheleye ma
ruz kaldıkları halde neticede 
gene hakkı ili ettiklerini söyle
mişlerdir. 

Bu münasebetle vekil, Kenan 
Bey için:"sersem iki hakaret işit-. 
mekle Çankayadan dönüşte isti
fadan bahsediyordu. Şükrü Ka· 
ya Bey "ne münasebet?,, Dedi. 
Kenan Beyin gördüğü hakaretin 
Şükrü Kaya Beyin on mislini 
her gün gördüğünü bilmiyen toy 
Kenanı istif adan vaz geçirmek
te müşkülat çektiğini söylemiş
tir. 

B - İrtişa reıaleti davasında 
eski müddeiumumi Nazif Beye 
tevkifhaneden intisap peyda eden 
Basatı lstanbulda iken Vekil teri 
kifhaneye gidip çıkarmış ve di
ğerlerine ve diğer alakadarlara 
daima başkatip Tevfik ve ikinci 
reis Hasan Beylere ne verildi
diğini söylemelerini müştantik 
Nazım Bey v sıtasile tekrar
lamıştır. Bu böyle bir tel
kin idi ki yalan da olsa böyle 
bir şey ihdas ediniz, demek idi. 
Maznunlardan birinin vekili ol
mak sıfatile yakından biliyorum. 
Bu i~te irtişa maznunları adliye 
vekılinden namuslu olduklannı 
isbat etmişlerdir. 

muttur. Biiyllk Lider büyi}k inkı
Jlplan dütüniip, hedefi gösterip 
y&-0 demiş, Adliye inkılibı da 
yalnız böyle olmuı, fakat adliye
deki aenem, ihatasız ve hiç bir 
ilim ıubesini tetkik etmemiş 
iptidai bir zihniyette oldugundan 
yeni kanunlann tatbikati mutlak 
bir hercümerç arzetmiş ve bütün 
bir memleket bundan bizar Ye 
mutahayyir bir hale düşmlif, ve 
aenin bunu ne zaman göreceğini 
beklemekte hulunmuıtur. 

Bu halin devamı rejime karşı 
Ye inkıllbın hAni ve hamisine 
karşı taarruzdur. 

D - Her işte klSr alet olarak 
kullamlan, fak et ne kullananda, 
ne de kullanılanda basiret ve re-
.iyyetten mahrumum fitrette olma
lannın bir nitanesi olarak mOd
deiumumi Kenan B. Ankaradan 
aydetinde Adliye vekilinden 
duyduğuna yeminler ederek, Ali 
Cenaninin huzura çağınldığını, 
borçlarını ödemek üzere gaze· 
teler aleyhine dava açması lôzu-
mu irade buyurulduğunu ve bu 
halde ait olduğu makamatça 
icabına bakılecağını ve iki yüz 
bin liraya karip boreun yüz bin 
lirası bu suretle temin oluna
bileceğini ve Milliyete ait olarak 
hfikmolunacak meblağın bizzat 
tesviye buyurulacağını anlatmış
tır. 

irtişa rezaleti davasında ala
kadar ~örünen tevkif edilmiştir. 
Adhyc" ye kiti Manııntt=--Esat b~ 
kanunları bilmediğinden ve 
huzurda ve ani feveranı ruhide 
hakikati söylemiyerek gününö 
gün etmek istediğinden ve o 
gün muhtemelen hiddete maruz 
kalıp üç gün sonra daha ziyade 
söylemek yolu varken gününü 
gün etmek siyasetile bunları 
timdi tevkif ettirebilirim, şimdi! 
demiştir. Halbuki rüşuet, evlen
me gibi laakal ıki kişi arasında 
olacağından ve bunun biri memur 
olmak lazım geldiğinden ve 
efradın memur ile müşterek 
oldukları cürlimlerin tahkikatına 
cürüm o memurun mensup ol
duğu dairede tetkikat ve isticvap 
neticesinde tahakkuk ve Şurayı 
Devletçe lüzumu muhakeme 
kararı verilmeden adliyenin bu 
kabil ceraime vaııyet etmesi 
memnudur. 

Adliye buna o suretle elini 
bile süremezdi. Halbuki hala da 

, 

Yetiştirdiği asistanlar arasında 
Haseki hastanesi sertabibi Esat, 
Cerrah paşa hastanesi serta 1Jibi 
Ahmet Rüştli, Adalar bel diye 
sertabibi Nurettin Tahir, El ·ktrıl< 
şirketi sertabibi Salım At met, 
Hendek hastanesi sertabibi Mu
:zaffer, İzmit emrazı dah !iye 
mlitehassısı Fahrettin, S m un 
emrazı dahiliye mütehassısı R d
van, Kütahya hastanesi s~rtabibi 
Nurettin, Sivas hastanesi dahili
ye mlitehassısı Necmeddin Bey-

J Jer, şimdiki halde yanında çnlı
tan doktor Mesut Bey, Fatıma 
Şakir Hanım ve daha birçok 
kimseler vardır. 

Üstat e ki doktorlukla bu-
Hacı Kemal B. günUn bbbı arasındaki farı lann 

Hacı Kemal Beyin tebabette pek azim olduğunu söylüyor, 
40 ancı senesini idrak et- diyor ki: 

mesi dolayısile lstanbul Guraba - Bizim hocalanmız olan 
hastanesinde merasim yapıldı- Avrupa ve Amerika doktorla-
ğım yazmı§tık. nnın fasılasız tetebbüatı saye-

Bu mOnasebetle don tıp ale- ıinde tıp bugün en ziyade inki-
mimizin bu en ihtiyar Ye muh- şafa mazh r olmuş bir meslek 
terem siması ile görüştllk. Ha- haline gelmiş bulunuyor. 
yatını kendi ağzından dinledik. Şimdiye kadar hp sahasında 
karilerimize de anlabyonız: en çok inkişaf eden kısım 

Hacı Kemal B. 1286 da lı- cerrahiye kı mı idi • Halbuki 
son zam nlarda emrazı dahilitanbulda doğdu. Pederi Maltepe 
ye de emrazı cerrahiye ile hem 

askeri hastanesi ser tabibi dok- ayar bir seviyeye gelmeğe mu-
tor kız Ali bey namile maruf vaffak olmuştur. 
ve bp hayatına 50 seneden faz- Türkiyede doktorluk çok es-
la hizmeti olan bir zatb. kidenberi başlamış ve bu müna-

Hacı Kemal Bey sırasile ipti- sebetle bugiin Avrupa hp iile-
dai ve liıe tahsilini bitirdikten minden hiç de aşağı olmıyan bir 
sonra bbbiyeye girdi ve 1306 raddeye gelmiştir. 
senesinin martında doktor ola· Bu, bizim için çok şayanı ifti· 
rak diploma aldı. har bir hadisedir. Maamafih 

Dört ay belediye doktorluğu Avrupanın her halde gene bizim 
yaptıktan sonra Haseki Nisa hocamız olduğunu inkar edeme· 
hastanesine tayin edildi ve 20 yiz. Bizi bugünkü terakkiye ulaş
ıene yorulmak bilmiyen bir azim- tıran Avrupa doktorlannın te· 
le çalıştı. tebbüat ve dolayısile eserleridir. 

1326 senesinde Cerrahpaşa Fakat şunu da ilave etmek is
hastanesi dahili emraz mlltahas- terim ki bugün lstanbulda her 
sıslığma getirildi. Üç sene çalış- nevi hastalığın tedavisi için her 
tıklan sonra 1329 da qalen ça· türlü vesait ve her türlü müte
lışmakta olduğu Gureba hasta- hassıs vardır. Tıp tarihinin bu
nesinde vazife aldı. güne kad r kaydettiği ne kadar 

Doktor 40 senelik tababet hastalık varsa İstanbulda Avru-' . . 
hayatının hemen her saatim pa doktorlanna ihtiyaç hissettir-
hastanede hastalann yatağı meden tedavisi mfimkündür. 
Öaşında geçirmiştir. Her sene Türk doktorluğunun inkişafında 
hastanelerde tedavi ettiği hasta balkın bp hakkındaki telakkisinin 
miktan 5000 ve kendi muaye- değişmesi de hayli müessir 
nehanesinde 1500 ü mütecaviz olmuştur. 
dir. Bu hesaba göre 40 senede Eskiden çiçek aşısını polis 
baktığı ve hayatını kurtardığı ve jandarma kuvvetlerinin yardımı 
kimselerin adedi 200,000 raka- ile yapabiliyorduk.Halbuki şimdi 
mını bulmaktadır. m~nevver Türk kad.ını çocuğunu 
Hacı Kemal B. bugün bizim için elınden tutarak bıze getiriyor 

yüksek kıymetler teşkil eden bir aşının yapılması için kudretince 
çok doktorların hocasıdır. bize yardım etmek istiyor,, . 

mücrim bir memur çıkmamıştır. 
Bu meselenin izahı Şurayı Devlet 
reisi Nusret Beye irade buyuru
labilir ve bu tevkif müıebbiple· 
rindcn müstantik ceza kanununun 
181 İnci maddesi mucibince üç 
seneye kadar hapis ve müddei 
umumi 185 inci maddesi muci
bince bir seneye kadar hap
solunmak lbım gelirdi. 

Kehribarcılar Ankaraya bir heyet gönderiyorlar 
f labcr aldığımıza göre h kehri~ar~ıl~k _ 

COmhuriyet vardır, kanunlar 
mutadır. ve bu adamlar du ce
zaları yiyeceklerdir. 

Cümhuriyete imanı olanların 
bu davayı nasıl bir ateşle yürü
teceklerini yakında duyup takdir 
buyuracaksın. 

Haydar Rifat 

Ümanite aleyhinde dava 
Paris, .30 (A. A.) - Askerleri itaat

sızlığa teşvik ve cinayete tahrik ettiğin
den dolayı Ümatine gazetesi aleyhine 
iki dava açılmışor. 

,.e aj!,ızlıkçılık ~n_'an~ın A~:~~: 1~1i~ 
kchrıb:ırcılar cemı) etı ·· ıerdir 
he\'et gondermi\c karar vermıı, . 
Bu. husu~uı a'\ rıca kehribarcı tık san atının 

ilk Piri Ali haha tarafından da 
\'arım acır b" ıa "h 
Başvekil lcmet Paşa l iz. ne ır il.yı a 

.. d ·ımi<tir. Dün sandal bedestenındc gon erı , . h ... 
kcnclisilc gorüşen hır mu arrırımıze mu-
mailt') h mcmlekctimizcle bu san "atın gün
den p;üne inkiraz ettijtini söyliyerek bu· 
nun himnyco::i için alınması lazımgelen 
tcdblrkıi şu suretle hülı\sa eylemi tir : 

Kchribarcılık Türki)ede asırlardan
beri tanınmış en milli bir san'attır. Son
senelere kadar lstanbul tesbih ve ağız-
lık1:ırı A \'TUpa ve Asyanın bütün mem
leketlerinde tanınıyor, aranıyordu. 

2 .._ ~r. T abkiki zor değildir. 
~~ıı ak'ada aleyhe kanaat 
b_ -· llıllıtanrk H''- . 
~ "lir 1 •Kmetı taştan 

ınuı ve kendine kör 

C - Memlekette her inkılap 
membadan geldiği ve kendisinde 
yüksek hiç bir tecelli olmadığı 
halde her münasebet düştükçe 
ve düşmedikçe büyük Liderin 
irşadile bunları yaptık suretinde 
bir hisse çıkarmak volunu tut· 

ltalyan mültrdlerc da~ıulmak üzere 
ftalyanca oları!.. 'azılmış birçok ri~alclcr 
elde edilmiştir. <iazctenin mc~'ul müdürü 
hakkında celp muzckkcrcsi çıkanlrnıştır. 

Bu cümleden olarak Yalnız Mısır ve 
Mekkeye bir senede şehrimizden 300000 
tcsbih gönderilmiş 'e Avrupa şehirlerine 
binlerce a~zlık ihraç olunmuştu. Halbuki 
hu ı:enr hunun 5000 i hile geçmediğini 

1 co\Jj, chilırim. San "at ıı;undcn güne ıon
mcl..tc \ e san "atkılr ıu:alınakıadır. işte 

bunun önüne geçmek için hiikOmettcn 
dahile Avrupa tesbihlerinin sokulma
mac:ını ',.. hariç konsoıo~lanmız \ac:ıta' c 
A"rupada propagan a )apılma mı Ye 
daimr bir sergi açılma~ını rıca ed ruz. 
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Muhakeme karşısında 

Adliye vekıli Mahmu Es~t 
B. ile avukat Haydar Rı-

fat B. arasında cereyan eden 
daTanın ilk safhasına ait :ıabıt
Iar (Yakıt) ta intişar etti. Ayni 
zamanda davaya mevzu teşkil 
eden bazı vesikalar çıktı. Bugün 
bu muhakeme müvacehesinde 
aJacağ-ımız vaziyet herhangi bir 
hak ve adalet meselesinde ol
duğu gibi tam , bir bitaraflıktan 
ibarettir; muhakeme zabıtlannı 
imkan derecesinde sadıkane 
kaydetmek, hakların ve haksız· 
Iıklann tefrikini cümhuriyet ha
kimlerine bırakmaktır . (Yakıt} 
ıupbesiz bu prensipten ayrılmı
yacaktır. Şu kadar var ki bugü
ne kadar cereyan eden neşri
yatt.ın sonra şimdi g&rüyoruz 
ki bir taraftan bu neşriyata 

(V akıt) m zaruri bir vasıta ol
ması, diğer taraftan muhakeme 
esnasında kendimizin ve mesle
ğimizin hukuk ve haysiyetlerine 
ait bir takım iddialar serdedilmiş 
bulunması bizi de birkaç ıöz söy
lemiye mecbur ediyor. 

Haydar Rifat Beyin " En bü
yük Türke,, hitabile Reisicüm
hur hazretlerine gönderdiği mek
tuplan okuyunca mütehayyir ol
mamak kabil değildir; bunun 
sebebi bu mektupların içinde 
Adliye vekili Mahmut Esat Beyi 
tahsi kıymetten düşürmek için 
kullanılmış olan muhakkirane 
tabır ler ve tavsiflerdir. 

Haydar Rifat Bey Mahmut 
Esat Beyi mektuplanoın mevzu
larını teşkıl eden meseleler üze
rinde haklı veya haksız surette 

tenkit edebilirdi. Bu tenkitlerini 
ve şikiyetlerini teşkilatı esasiye 
kanunu mucibince resmen vekalet 
m~kamı üzerinde murakabe sala
hiyetini haiz bir makama veya 
diğer makamlara da verebilirdi. 

Ayni zamanda bu müracaat
larının birer suretini Reisicum
hur Hazretlerine de arzedebi
lirdi. Hatta isterse yap~ığı gibi 
«En büyük Türke » hitabile 
yalnız Gazi rehberimize de 
tikiyet arizesi gönderebilirdi. 

Eğer bu tarzdaki müracaat 
ve şikayetleri kanunlarımızın 

tayin ettiği eşkal ve şerait da
iresinde vuku bulsaydı, devlet 
riyasetinden ve Millet meclisin
den itimat ve kuvvet alarak te
şekkül etmiş bir hUkfımetin 
uzvu olan bir zatı mutlaka tah
kir etmiı olmak için hiç bir ka-

} arıma11r tlıtıdlf.ı : 
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lngiltere devleti Derıea
det sefiri Sir Hanri Uyar
dın Derseadette kalaca§ı 
maznun olup lngiltere hari
ciye nezaretini idareyi der-· 
uhte etmi' olan Lord Gran
vil mütarünileyhin bir mu
hibbi kadimi oldu~undan her 
gün batelgraf muhabere 
etmekte imi,ler . 

Sefiri rT.ü,arünileyhin Der
ıeadette kalması ihtil'1aline 
mebni heyeti sefaret dünkü 
glln Tarabyaya nakletmittir. 

nunun tecviz etmiyeceği kelime
leri yazmaıaydı elbette teşeb
büsü daha müessir, elbette söz
leri daha kuvvetli olurdu. 

Y egine makul tarzı hareket 
bundan ibaret iken Haydar Rifat 
Bey " En büyük Türk ,, olarak 
hitap ettigi Reisicümhur Haz
retlerinin manevi huzurunda 
«En küçük, en hakir bir Türk»e 
hitap ederken bile kullanmıya 
insanın dili varmıyacağı tabirler 
kullanmakta teessürden başka 
nasıl bir f aide elde edeceğini 
düşünmüştür? 

Doğrusu bu suallere bir ce
vap bulmak mümkün değildir. 

Mektuplara ait mütaleamızı 
bu suretle tesbit ettikten sonra 
mevzuu bahis dava esnasında 

doğrudan doğruya bizi alakadar 
eden meseleye geçiyoruz: Bu 
mesele İstanbul gazeteleri aley
hinde açılmış olan davanın Bur
saya nakli keyfiyetidir. 

29 nisan 1930 tarihli "Haki
miyeti Milliye,,yi bugün okurken 
Mahmut Esat Beyin mahkeme~e 
serdetmiş olduğu beyanatın son 
kısmında bir nokta nazarı dik
katimi cdbetti. Adlixe vekili 
Mahmut Esat Bey gazetelerin 
davalarının İstanbuldan Bursaya 
nakledilmesi kendi emri ile ol
madığını kaydetmekle beraber 
bu nakil kararını tasvip ediyor, 

batta bu tasvibinde biraz da 
ileriye giderek İstanbul müddei 
umumisini takd ı r eyliyor. "Ad
lıye mekanizmasının herhangi 
bir şüpheden uzak kalarak ç;ı

hşmasını tem·n hususunda lstan
bul müddei umumiliğinin göster
diği hassasiyeti tebrik ile karşı
lamayı bir vazife sayarım.,, Di
yor. 

Mahmut Esat Beyin bu tasvip 
ve tebriki yaparken hata ettik
lerini söylemek lazımdır. 

Bu hatayi ıspat etmek 
için biz kendi tarafımızdan tet
kikat yaparak deliller gösterecek 
değiliz. Yalnız bizzat Mahmut 

Esat Beyin, hukuki kıymetini 
takdir ederek Haydar Rifat Bey 
aleyhinde Kendine mUdafaa ve-
kili intihap ettiği Adliye encü
meni mazbata muharriri Sala -
hattin Beyin rey ve fikrini sor· 

masanı istiyeceğiz. Fılhakika Sa
lahattin Bey muhakeme esna
sında bu bahse temas ederek 
şu sözleri söylemiştir: 

11 Gazeteciler davasında bir 
hata edilebilir; ancak Haydar 

Rifat Bey bilmem neden gaze
teciler davasını karıştırıp mem
leketi işgal ediyor?,, 

Biz gazetelerde intişar eden 
dava zabıtları arasındaki bu 
sözleri Salahattin Beye hatırla
tarak fikrini tekrar sorduk. Hiç 
bir tereddüt göstermedi, gaze
teciler davasının Bursaya nakli 
tamamen hata olduğunu kabul 
etti. O halde öyle zannediyo
ruz ki Mahmut Esat Bey için 
bu meselede yapılacak bir fey 
varsa lstanbul müddei umumili
ğini tebrik etmek değil, mev
cut hatayı tamir ve tashih ça• 
resini düıünmektir. 

.Jtd,,,et ~ 

• ..... 
Muherrırı : Ömer Rıza. 

Zerdeştlikt~n alınma bir mezhep 
Müminler derecesine girmek 

ahıt etmek kafi idi, fakat ... 

• • 
ıçın 

. 
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BCSyle bir tarikat için gay~t 
kuvvetli ve son derece itimada 
şayan adamlardan mtire&Ck:kep 
bir nüve llzımdı. İbni Mey
mun babasının arkadaşlarında 

bunları bulmuş ve bunlara isti
nat ederek tarikatinin teıkila
tını ve derecelerini tayin etmiı
ti. Fakat Abdullahın asıl en bü
yük muvaffakiy:eti, aarfedeceği 
mesainin hedefini tayin ~debil
mesinde ve kendisi ile adam
lanmn yeryüzünde bir devlet 
sahibi olmak üzere gayret gös
termelerini temin etmesinde idi. 

Bu gaye İçin çalışacak cemi
yet tabii ki hafi olacak ve son 
derece kati bir inzıbata tabi 
olacaktı. Bunun için dereceler 
ve her dereceye göre Amirler 

'tayin olunmuş, Meymunun mira
sından, yani onun başmda top· 

lanan ve dinsizlikten başka bir 
sıfatla tanınmıyan adamlardan 
gizli ve yıkıcı bir teıekkill vü
cude gelmişti. Herkes buraya 

intisap edebilirdi. Fakat asıl 
tarikat bu değildi. Bu ancak 
tarikatın dış yüzü idi. Bu dış 
yüıde kalanlar biç bir ıey bil
mezler, bıç ısıt şey sevmeııer, 

onlar yalnız zavahirin satbmda 
kalarak eyi kötti hizmet eder
lerdi. 

Tarikin dereceleri 
Ibni Meymun gizli tarikatını 

tesis ettikten sonra onun mu
vaffakıyetini temin için onu de
recelere ayırdı. Ve bunların ye
di derece olmasına karar verdi. 
İbni Meymun bu yedi dereceli 
tariki, ağlebi ihtimal zerdüşti
likten kopya etmişti. Zerdiltti
likte gizli bir an'ane vardı, bu 
dinin gizli "1abetlerinde yedi 
dereceli bir ayin icra olunur ve 
buraya kabul olnnmak istiyen 
her namzet ıon derece ıiddetli 
imtihanlardan geçerek bu dere
celerin birincisine alınırdı. En 
kadim menbalara göre zerdüş· 
tiliğin bu gizli mabetlerine ka
bul edilecek olanlar bir m~ğa
raya sokulurlar, orada aıdan, 
kaplan,ıırtlan ve bunlara müma-
sil vahşi hayvanlar ıekline firen 
1aliklerin taarruzlarına uğrar ve 
ancak bin bir müşkülü ikt•bam 
ederek mağaradan kapkaranlık 
ikinci bir mağaraya girer, orada 
g&k gürlemelerine benziyen 
korkunç seslerle karşılanır, da
ha sonra başka bir mağaraya 
daha girer, bu suretle yedi ma
ğarayı geçtikten ve dayaktan 
korkudan bitap bir hale geldik
ten sonra baş maginin huzuru
na ahnarak orada mezhebin ilk 
esranna muttali olurdu. 

Eski iranın din tarihine vakıf 
olan ibni Meymun serdeştiliğin bu 

gizli teıkilitını örnekalarak ve lazım 
gürdüğU tadilib yaparak yeni 
derecesini fU tekilde tanzim 
etmişti. 

Birinci derece Mtıminler 
dereceai - J arikate giren , 
tarikatin ta_.dlına bafla ol•u-

j'una ahit veren her ferde mil .. 
min denilirdi. Fakat bu derece 
hiç bir kıymeti haiz değildi. Bu 
ancak tarikate intisap ve tarika
tin imamına biatten ibaretti. Bu 
müminler ne olduğunu bilmedik
leri, ne yapmak istediğini anla
madıkları tarikate muzaheret 
ederler ve telakki ettikleri 

emirleri icraya koşarlardı. Bu 
birinci dereceyi atabilenler tari. 

katin vazifedarları arasına girer
lerdi. 

İkinci derece: Müellefler, Mü
minler arasından yükselen ve bir 
vazife deruhte edenlerin ilk işi, 

zahiriler arasına sokularak onla· 
rı tarikate celbetmek, bu celbet
tıkleri adamları bir dereceye ka- · 

dar hazırladıktan sonra bunları 
kendi imirlerile görüştürmektı. 
Bu vazifedarlar muvaffak olur 
ve daha yüksek bir dereceye 

irtika kabiliyetini gösterirlerse 
üçüncü dereceye varırlardı. 

Üçüncü derece: izinli Dailer, 
bu dereceye yükselenler hariç
ten tarika girmek üzere müra-

caat .AAnlPri kabul ~clerlert Qn
lardan imam namına bıat a ırlar 
ve mezun Dai ünvanile tanılırlar-
dı. Bu dailerin haiz olduklan 
salahiyetlerden biri tarikate gi
renlere ilmü marifet kapısını aç-
mak, onlara tedrici bir surette 
tarikatin sırlarını ifşa etmekti. 
Müminlerin derecesini yükselt
mekte bunlara aitti. 

Dördüncü derece : Daiye Ek
ber. Bunlar mezun dailiğe kadar 
yükselenlerin reisleri idiler. Me-
zun dailer, mükellefler, mümin
ler bunların emrn irşadı daire.
sinde'! harekete mecburdular. 
Daiyi Ekbere bir de kapı mana
sında olan Bap denirdi. Bu 
dereceye varanlar asıl kapıdan 
girmek liyakatini kazanmış olur· 
lardı. Çünkü bu derece en 
yüksek derecelerin kapısı idi. 

Beşinci derecede: Daiyi Ekber 
derecesinden sonra harac olunan 
derece "ilmü marifetin,, hamili 

olan HUccet'ten bir yudum ilim 
emmeye muvaffak olanlar dere-

cesidir. Çocu~ lar nasıl anneleri
nin memelerinden süt emerlerse 

Daiyi Ekberler de Hüccet alan

lardan öylece ilmi emerlerdi. 

Onun için bu dereceye yükse

lenlere Zumassa yani bir yudum 
emenler derecesi denilirdi. 

Bitmedi 

l\latbuat cemiveti azasına 
ol 

1ıtanbul Matbuat cemiyetin
den: Bayramın ikinci günii ya
pılacak olan Matbuat cemiyeti 
Yalova teneızühüne ancak hü
viyet cüzdanını himil olan aza 
iştirak edebileceğinden henüz 
cüzdanını almamış olan azanın 
ikişer kıt'a fotoğraflarile cemi
yet merkezine m racaatları ilan 
olunur • 

Spot 
Bugünkü maçlar 

Fenerbah9e ile Beflkt•t 
hazırhk ma91 yapıyorllf'· 

Bugün şayanı dikkat müsabakaJa!' 
şahit olaca11-ız. Sabahle\'in Maslak • All' 

• b • d~ 
yükdere yolunda FederaRyon tarafın 
tertip edilen bisiklet koşusu yapılaCl~k 

Bu müsabaka iki haf ta e\•el 'fili' 
Spor refikimiz tarafından yapılan kôfU~ 
dan sonra mevı;imin ikinci mühim 'fJf'• 
~lac~ktır. 45 kil?m~t.relik büyük Y~ 
uLCrınde kıdcmlı bısıklctçiler ko~acat 
kilometrede de genç istidatlar yarışac•~· 
tır. 

Öğleden rnnra Taksim Stadyut1londl 
ve Kadıköyündeki Fenerbahçe stadıııd' 
muhtelif futbol maçları seyredecef 
:tadrumda likrnaçlanna devam ediJccf; 
Gnlatasara\ la lstanbulsppr Vefa ile 
Beykoz karşılaşacaktır. 

Fenerbahçe stadında Fenerbahçc <' 
Beşiktaş birinci takıınlan Peşte mubttl' 
ile kurban bayramında yapacaklan -

. -~~· lara hazırlık olmak üzere bir e\;JGO'd-
maçı vapacaklardır. Her iki takıdl 

l\lacarlara karşı iyi bir netice alma1' I~ 
aıaml gayretle çalışmaktadır. 

49 saat 

"Graf Zeplin~ 
ile havada 

Geçen teşrinievvelde bir Sİ 
kan seyahati yapan Graf Zlf 
lin'e o sırada Almanya'da bo; 
nan Yunus Nadi Bey de bill 
ve Cenubi Avrupa üzerinde rl 

F 1 L.. L--:ı,..1;4 ~ 
seyahatinin en küçük tefe~, 
tına kadar kaydeden yası. 
vaki birçok talepler tııe~ 
kitap halinde ~e mevkii in~~ 
vazedilmiştir. Üç renkli zal'1~ 
kapak içerisinde elliyi milte 'f 
resimle tezyin edilen kita~., il 
bika olarak Yunus Nadı.8·,Af 
tayyare ile yaptığı Kayaen - 1 
kara - lstanbul seyabatiol İ 
Berlin - Dessav yolculuğu;; 
baatı ve tayyareciliğin son t 
kiyatı da ilive edil~iı~r •.. I 

Kitap yannın hikımıyetıol; 
malarda bulan büyük Türk fr. 
letine ittihaf edilmiştir • ~ 
kütüpanede bulunur. FiatJ 
liradır. 

Teşkldirü aleni 4J 

Q~lum HalO.kun gerek doğ2 
\'e ~erekse r:ıhatcızlığında g ~&' 
hazakat ve ihtimamdan dolar' ırı'' 
kabilelerinden Kadrire Hanıına 

teşekkür ederiz. -· iifıuJ'l 
Ail,.si lstanbul tiraret mud ti 
1 Ianlfe mume) ızi: Nu 

Mayıs 

1930 

Namaz 
')abat• oıı. flclnd• 
3 21 12,\ 1 16,0Z 

B .. -ku'" ha,,• ugun t' 
!lava bugüıı aç k c~:ıca ' 
haf f /odns eseCJ'ek_·ır · 



r VAKiT ın ŞEHİR HABERLERİ 
Adliyede : 

''Resimli Ay,, davaları 
Temyiz mahkemesi, ağır ceza mahkemesince 

verilen kararı bozdu 

-s. "Resimli ay. mecmuası aleyhinde 
\rulun geliyorum! .. \·c "Köyümde ne 

~İiftl? .. yızilanndan dolayı açılan da-
~~ ı k &in n stanbul a~r ceza mah ·eme-

l Ce tli)·eti neticesinde dava edilen
~den imtisaı sahibi Sabiha Zekeriya 
d 

1
• ll'lcaul müdürü Behçet ve "l\öyüm

~t de gordüm?. yazısının muharriri 
'ftıtlıhı Türk Beyler hakkında hakikate 
d llhafif ve müheyyiç neşriyat madde~in
-rtJt·~ 16J inci madde ceza tayin edilmiş, 
tt llddci umumilik, karan aleyhte olarak 
~}'h; etmiştir. müddeiumumilik. " Sa
ıuı:" hen geliyorum ,, yazı~ında Türk· 
~ Ve Reislcümhuru tahkir mahiyeti 
~)"~: 158 ve 159 uncu mad~elc.rin 
~ klııı istiyordu. Diğer taraf tan ~abıha 
ttfı'• Behçet ye Emin Türk Beyler ta· 
~· "dtn da ortada hiç hir cürüm me,·cııt 

llıadııı-. ·- · k d"J \tfilt "''' beraetleri icap erngı ·ay ı e 
't n ~arar temyiz olunmuştur. 
~ttııyız mahkemesi. karan bozınu~tur. 
~"Savulun ben geliyorum .. yazısı~
~'~ •sicümhur l lz. lerini tahkir . m.ahı
b)~~~ buJunmadı~ı ne sureti~. ıs.tıdlıll 
dili 'k'u. buna ait delillerın goste.rılm~
%1 ~ hangi meselelerin müheyyıç ı;o· 
1ftıı U&uı:ıün tasrih edilmediği noktaların· 
le dır. Yakında ııj!;ır crzada tekrar ccl
,~~Çılacak, evvela nak;:a ittiha edilip 
01ıı ltieıııesi menuıı hahsolacak, ittiba 
Ut lltııtı davalar • eniden ni'yet edılecek-

~~ın gezet esinin davaları, 
-hkemeye verildi 

Jif ~ım, gazetesi aleyhindeki muhte
Jik <1a\"'ıılardan dolayı ikinci müstantik
u~ ~pılan tahkikatın bıttiği, müddei 
~~~lığin. miıtaleasını bildirdiği ve 
~rfi~nın ya 7.ılmasına başlandı~ı kay-

,rı.., . "rı. 
~I •11ınc1 müstantiklik, kararnamenin ya-

rtlasını dün akşam bitirmiş, davalar 
1\l~eıne kararile b.tanbul n t"ır ceza 
~11hkenıcsine int ikal etmiştir. Muhake
"ıe ıri 
,, v °'unu daha tavin olunmamıştır 

1 illyet ,, gazetesinin sabık 
dere memuru mahkOm olc'u 
" :v·ıt lbt 1 Y.et ." gazetesi sabık idare 
ınuru Nurı B. aleyhindeki zimmet 'e 

ihtilas davasının rü'yeti dün İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde bitmiştir. 

Kendisinin idare memurluğunda bu
lunduğu sırada bin küsur lirayı muhtelif 
tarihlerde zimmetine geçirdiği anlaşı lmış, 
beş sene, bir ay, on beş gün hapsine, 
parayı Defterdarlığa ödemesine, müeb· 
beden amme hizmetlerinden mahrum 
kalmasına J.:arar \"erif miştir. 

Nuri R., ilk muhakeme celsesinde 
başı dônduğünden, IAkırdı söyliyemiy<'· 
cek halde bulunduğundan bahsetmiş, 

muhakeme düne bırakılmıştı. Dün mah
kemede iHicrap edilmiş, ''yckOnda ~eh-

volmuş., diye yaptığını te\•ilcn ikrar et
miştir. 

Bedi B. davası bir cihetten 
nakzec'ildi 

Gazetemizin müdürü Gireson meb'
usu J l akkı Tarık B. i yaralıyan Ahmet 
Bedi R. hakkında lstanbul ağır ceza 
mahkemesince \'erilen hir sene, dört 

ay hapis kararı. Bedi H. in ,·ekilleri 
tarafından temviz olunmuştu. Temyiz 
mahkemesi, karan bir cihetin kafiyede 
tesbiti için nakıetmiştir. 

Rıı cihet. atılan kurşunlardan birinin 
i5ahetıl c Tarık Beyin yüzlındc açılan ve 
teda,·i neticesinde kapanan yaranın bı 

raktığı izin raporla tesbiti cihetidir. Tem
yiz bunun Tıbbı adil müessesesince mu· 
ayene yapılarak \'erilecek bir raporla 
kat"i surette tcsbitine lüzum görmüştür. 

ı\Jayıcın dördüncii paıar gunu sabahı 
agır cezada tekrar celse açılacaktır. 

ihsan Ziya B. in ölümü dava11 
mat: kemede 

Ur la ha ımi Jh:.an Zi ·a B. i öldür
me ide maznun Zvneiı-:ndc l Jü;;e) in i l 
ıle değirmenci .\1ehmet, .\lc.vlOt ve 
dil!;er maznunlar hakkındaki da,·a. 1zıvir 
ağır cr.za mahkemesine \"eritmiştir. 

:\luhakemeye yakında başlanacaktır. 
Tahkikat neticesine göre, maznunlar, 

hAkim Ihsan Zi~ a H. i öldürmek için 
değil, korkutmak maksadile başına 

sopa indirerek yaralamışlar, fakat. bu 
yara ölüme Eehep olmuştur. 

Deniz korsanları?! 
tve/ki gece 

bir 
Halicte cüretkarane , 
hadise oldu 

~ ~~l,rı~ltine göre evelki gece Ha- Tremvay altında öldü 
~~ Cijr'tkArane bir hırsızlık ve bunu Dün Eminönünden Rebege hareket 
l.~ en de bir müsademe olmuştur. Bir eden 1145 numaralı Sülevman Efendinin 
lthııllıeçhuı deniz hırsızı bir motörle idare ettiği tramvay Çift;saraylar önüne 
flıak '. Y•naşarak bir gaz deposunu soy· gelince bir kaza olmuş, za,·a\Jı hir genç 
f 1 ~tcıni 1 f d tram ... ·ay altında kalarıık ölmüştür. ttk,d $ er, fakat zabıta tara ın an 
""L ılınişl d' b' · · Yapılan tahkikata göre, 25 ~·asında ·•,.rı er ır. Hırsızlardan ırısı ya- ; . 
!\lt tllış fakat kunulmıya muvaffak ola- bir genç olan i\1ustafa tütün deposunda 
t1'ıi~tiotore. binen arkadaşlarına iltihak iş aramak üzere Eminönüııden tram\ayın 
1, _ " r D en arka romorkuna binmiş, depo 
~ııı~ · ığer taraftan sahilin iki nok- önüne gelince, araba yünirken inmek 
tttılil ~ ınotörc iki polis sandalı hareket istemiş, fakat atlıyamıyarak, arabaya takılı 
~!)tij~1~ ve cf~r emrine itaat etmiyen bir halde 20 metro kadar sürüklenm it 
O(tJa arşı sılAh kullanılmış \'e hırsız - tram\'aY durdujtu zaman da zavall ı'nın öİ-
~ or011

s arasında hencanlı bir müsade- müş olduğu görülmüştür. 
td, 11 llıuştur. Netlced; süratinden istifade Vatman ve kondüktör hakkında takibat 
l)l rrıor-
~u or ortadan savuşmın muvaffak vapılmaktadır. 

L Stur Z b • . ld 1 ~-ı•tınd • 4 a na dün bu hadi~edc alı\- 50 lirasını 91 ı er 
~ ttnı ·~ ~Uphe ettiği iki üç kişiyi tev- Ercnköy istasyonu Cİ\'arında 1 lüseyin 
"' t•ttı iştir. Hırsı zların bir iki gün için- Hüsnü efendinin dün evinde misafir Şük-
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Bayram 

Hediyesi 

KClVJ.BARA 

Alınız 

Bayram için çocuğunu

za hedi~e alacaksanız 

kumbara alınız:. Çünktl 

kumbara hem çocuğun 

en güzel oyuncağıdır, 

hem de onu tasarrufa •lıt

tıran bir vasıtadır. Kum

bara bütUn evin neteıidir. 

• 
Türkiye iş Bankası 

Orta mektep mektebi mu
allimli§i için imtihan 

Yann Darülfünunda ilk mektep 
muallimi olup da orıa mektep muallimi 
olmak istiyenlcr için bir imtihan açıla

cakur. Bu imtihanlar hangi dersin m ual
limi olmak istenili) orsa o dersten yapı

)3caktır. imtihanlara yi.ız kadar muallim 
girmektedir. l mıihanda mU\·affak olan
lar orta mekteplere ta•yiu edilecektir. 

VflAyette: 

Barlar. talimatnamesi tatbik 
. ediliyor 

Bir müddet ev\'cl vilayet ve pofüçc 
hamlanan Barlar talimatnamesi tatbike 
başlanılmıştı r. 

Bu talimatname hangi barların saat 
kaça kadar açık kalacaklannı ıesbit et-

mektedir. Bazı barlar tayin edilen saat· 

teri erken bulmu~lar, bunların şikılyeti 

dinlenilmiş, makul şikAyetler kabul olun
muştur. 

Yeni lskAn İ!leri 
Dahilive he\"eti teftişive reisi 1\Juı-. . . 

tafa Arif R. dun vali mua,·ini Fazlı Re-

yi ziyaret etmiş ve )'eni iskan i~lerinin 

ne suretle idare edileceği hakkında mü
zakerede bulunulmuştur. 

Proje gönderildi 
lstanbul mülkiye teşki!Atı kanununa 

esas olmak üzre hazırlanan proje ,·ila
yetten Dahiliye \'ek!lctine gönderilmiştir. 

Maliye müstetarı 

iki günden beri ~ehrimizdc bulunan 

Maliye müsteşan ı\li Rıza B. dün tütün 

inhisarı nda müfettişlerle meşg-ul olmuş 

'e ~eç vakit borsa~ ı ziyaret eylemiştir. 

Bek9inin g6zü kızmıtl 
Şoför Necip, Şukrü, Sadettin yanla

rına üç kadın alarak Fenerhahçe ~azino 
.suna gitmişler, rakı içmiye başlamışlardır. 

Gazino bekçisi Osman kadınlardan Sa· 
dan H. 1 gozune kestirerek sarhoşların 

arasından alıp kaçırmak ictcmiş,hatta hu
nun için tabanca çekerek tehditte bile 
bulunmuştur. Osman vakalanmıştır., 
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Açık veren bir icra 

memuru intihar etti 
Bayındır kazası icra memuru 

fbrahim Ef. tabancasını beynine 
sıkmak surctile intihar etmiştir. 
Bedbaht memurun cebinde bu
lunan bir mektupta şu satırlar 
vardır: .. İcra işlerinden on bin 
lira açığım vardır, bu açık yü
zünden lekeli yaşamaktansa 
ölmeyi tercih ediyorum. » 

AŞK NAG~IELERİ 
T amamile sesli sözlü ve 

şarkılı filmi 
11:\vecen: Sesli ,.e sözlü .FOX 
DC'~'ı'A IJA \'ADISLERl 

Bugün sabah saat 10,45 de 

lıitlı fiatla maıinc. 

Şile halk mektebi 

tenzi-

lstonbul mnarif müdürlüğü Şile mın

takası ıcdrİ•at müfeıtişi .\hmet S:ımi B. 
refak:ıunde 1 iır:mnhman, Raşit, mufettiş 
Ömer 1.-0tfi, Jızet Be\ )er olduğu halde 
Şileye Jiitmiştir. Şilede btitun muallim-
lerin i~tir:ıkile bir toplanma yapılacak, 

V A K 1 T a 1 halk mektepleri mezunlarına ~ehadetname 
Abone olun.uz. 1 dağıtılacak, bu munasebetle bir musamere 

"--------------- verilecektir. 



o Bulmaca o Yeni anketimiz 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
Madam Nen Sacitle Fahametin 

bir birine ılık ılık bakışlarına, bir 
birine sokuluşlanna dikkat et
miyor değildi. 

Fakat parasının Muallanın 
cici cici bakan gözlerinden, yu
muşak ve ilik konuşuşlarından, 
hırsla dolu bedeninden ·daha 
kuvvetli olduğunu biliyordu. iki 
saat kadar süren bu konuşmalar 
eınaaında madam Neri kah Sa-

cidin cıgara paketinin arkasına 
usulca şunları yazdı : 

«Beyoğl.. Perapalasın arkasın
daki sokak No. 10 » Sacit bu 
yazıyı okudu. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

cidi, kah Fahameti süzüyordu. 81 ı· 
l 11/(( l 

Fakat Mualla hepainden da- 1 
ha baskın çıktı. . . . .. .. Şu halde sebep ne? 2 

Bu akşam Nerıye pek şırıngorun Salih Zeki beyin varisleı i 3 
dü. Maamafih Sacit tc ampuller hakkı telif istemediklerini 4 
altında madamı iıtahlandmyordu. ~övlüvorlar S 
Şacit Fahamete son bir kadeh Gazetemizin memleket irfanına 6 
şampanya verirken Madam Neri hizmet e~e!ile .r~.zdı*ı bir fı~- 7 
masanın üstünde duran çantasile ranın tesın goru~muş . Ye bır 

w . . seneye yakın bır zamandan 
oyn.a~aga b~şladı, ~anta~ı evır?ı, beri nerede bulunduğu bizce 
çenrdı.. Sacıde dogru ılerlettı.. meçhul olan Salih Zeki beyin 
Bu çanta ile oynayış sinirli bir Riyauye kamusunun fen fakUltesi 
adamın tabanca ile oy!lamasma katiplerinden birisinin yamnda 
ne kadar benziyordu. Sizde bilir- olduğunu müderris Hüsnü Hamit 
· · k ' b t t b cada bey bir refikimize söylemiştir. 

ıınız ı u çan a a an n T h · . · .. b · . . . . . a mınımıze gore u eserın 
daha tesırli veda ha kudretlı ıdı. ve "Asarı bakiye,, nin son cilt-

Bu hareket Sacidi tehdit için mi !erinin müsveddelerini ihtiva 
yapılıyOl'du,yoksa kadının sarhoş- eden beş sandık Darülfünun kü
luiundan mı ileri geliyordu, tüpanesine tevdi edilmiıtir. 
anlıyamadım. Fakat Madam bir Hüsnü Hamit Bey Milliyet re
t eviye elindeki çantayla oynayıp fikimize verdiği beyanatta bu 

meselenin varisler tarafından 
duruyordu... telif hakkı istenilmesinden zühur 

Mamafih Sacit zeki bir oğlan- ettiğini söylemişti. 
dı biraz geç kalmakla beraber Bu hususta müracaat ettiği-
işi anladı .-e atalarını tamire miz varislerden birisi: 
başladı ... Madam Neriye süzgün "-Hayır, demiştir, biz biliyo-

ruz ki Salih Zeki merhum bu 
süzgün baktı· Madam Neri de eserler için Maarif nezaretinden 
şaıkoloz gözlerile ona aşıkane telif hakkını hayatında almıtlır.,, 
baktı. 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aJ8ğı: 

J - Tencere [5], kurtul uş [4]. 2 -
Yemek [2], hükOmet [6]. 3 - Nota [2]. 
4 - Bayağı l 3 J, hazı r [6]. 5 - ? [2]. 
yakınlık [5J, vii7. [2]. 6 - ÔlmUş Fa· 
kat lııll:1 meşhur bir sinema. artisti [9]. 
7 - Krderlcr [ 5 . 8 - Nota [21. V. 
~. [5), iki [2. 9 - l~t [~J. 10 - A
' ukatlnr cemi) eti [4],şu [2]. 11 Beyaz 
[2], sal dırmak [5J. • Seyrisef ain 

l\Jerkez acentesi: Galata Köprü başımla 
Beyoğlu 2362. ~ııbe acentesi: Malı 

mudire I lanı altında İstanbul 2740 

• 

[ Üsmır:ırı l inci sayıfad:ı 1 
mızın isabetli bir pilançosunu 
yazmak ve eserlerimiz arasındaki 
pırlantaları (eğer varsa) seçip alt 
tarafını eski kiğıt alıcılarına 

satmak, ondan sonra da yani 
bir fikri hayat programı çizmek 
lazımdır. Takdir edersiniz ki bu, 
muazzam bir iştir, ve onu bir 
kitinin tek başina ve birkaç 
satır veya sütunda başarabilme· 
sine imkan yoktur: böyle bir 
eser ayıklama ve böyle bir prog
ram çizme ameliyeleri ancak 
bir heyet ve mesela Talim ve 
terbiye gibi bir yüksek mUte
hassıslar heyeti tarafından yapı
labilir. 

Fakat bizim için anketinizin 
güçlüğü bundan ibaret değildir: 
Bilirsiniz ki şu sıralarda Darül
fünun hakkında birçok dediko
dular dolaşıyor; benim size ıöy
liyeceğim sözler ne kadar bita
rafane olursa olsun, bu dediko
dular kapalı bir cevap telakki 
edilebilir. Keşke bu anketinizi 
birkaç ay evvel veya birkaç ay 
sonra yapsaydınız. Bununla be
raber ve işin bütün bu miişkll
latına rağmen, ıızı cevapsız 

bırakmak nezaketsizliğinde bu
lunmıyacağım ve fikrimi elim
den geldiği kadar açık söyle-

meğe çalışacağım. Yalnız şunu 

evvelden haber vereyim ki ben
den orijinal şeyler bekliyor ise
niz çok yamlırsınız; ben orijinal 
fikirlerden hoılanmam, zıra on
ların yüzde doksan dokuzu 
bence fena manada orijinal, 
yani gOIUnçtUr. 

lf 
Anketiniz şu Uç sualde top· 

lanıyor: 1 derece: okuma vaziye
timiz ne merkezdedir? 2 derece: 
eski harflerle tabedilmiş eserler
den hangilerini yeniden tabet
meliyiz? 3 derece: Garp escrle-

Bu bakışların ne demek iste- Boğazlar komisyonu Bozcaada postası rinden hangilerini Türkçeye çe-
diğini Sacit pek ali anlıyordu. tekzip ediyor (GEL i 8 OLU) vapuru virmeliyiz ve bunun için de nasıl 

Bakışı ile ihtiyar kadın: Boğaz/cır Jr.omisyoml umumi k/ttipli- bir program takip etmeliyiz? 
d Bo ı K 3 Mayıs cumartesi 17 de idare 

~ - Delikanlı benimsin, baş- jfm r.ıı: ğaz ar omisyonunun on iç· Birinci sualinizin en sagw lam 
timaınd:ı Humcn murahh:ısı nın kanunu a- nhtımından hareketle Gelibolu, 

kasına bakmJya hakkın yoktur. nide Kııraden ize geçmiş olan Rus gc · Lapseki, Çanakkale, İmroz, cevabını, ancak matbaaların, ki· 
Demek ister gibidi . milerindcıı dolayı hükCımetiııiıı endişe tapçalar ve kütilpanelerin vere-

d k 
ettiğini sô) lemi~ olduğu hakkında <Tür- Bozcaadaya gidecek ve Ça-

Masanın üstün e i çanta d ·· d · f k k G l b cegw i malumata müstenit bı"r ı's-kişe Po t,, gazete in c mun enç ı r" nakkale, Lapse i, e i oluya 
gülümsuyordu . Onun da dili hakikate mugayin:lir. Komisyon böyle uğrıyarak gelecektir. tatistikten alabilirsiniz. Türk va-
vardı.. O da Sacide bir şeyler bir meseleyle a la meşgul olmamışur. tandaşları arasında aşagıw yukan 

1 d Neşriyatı \akı'a tekıip olunur. 
ıöy üyor u : Antalya postası ne kadar okuyucu vardır ve bu 

"- istersen diyordu ... Düşün ZAYİ LE r:> k 1 k d ki l ~ ( ANAF ARTA ) vapuru 4 o uyucu arın o u u arı eser er 
taıın... Bak nasıl.. işine geliyor h · 'l 'tti ? B l h Namimı7.a mukayyet 25 tecrübe nu· Mayıs Pazar 10 da Galata angı nevı ere aı r un ar ep 
mu... Bir tarafta para.. bir ta- k ı ı 'd' b 

nhtlmlndan hareketle izmir, istatisti mese e en ır, ve u rafta güzel kadın var .. var iste- maralı plAkalar zayi olmuştur, Scyrüse- h . •w Ü • 
d. · Küllük, Bodrum, Rados , F et- ususta istatıstıge m stenıt ol-
ıfıni beyen... fer merkezine l -5-930 tarih ve 2815 h n l h . d 
Ben nasıl madamın etekliği biye, Finike, Antalyaya gi_de- mıyan er m ta ea ta mın en 

iç pantalonu gibionun malı isem numaralı istida jJe müracaat edildiğinden cek ve dönüşte mezkiir iske- ibarettir. 
sen de öyle. hükmü yoktur. lelerle birlikte Dalyan, Mar- işte sırf bir tahmin mahiye-

Sacit bunların hepıini işitti.. maris, Sakız, Çanakkale, Geli- tinde olmak üzere benim fikrim 
H . Grant Garaj k ı kt şu merkezdedir: Halihazırda epsıni anladı. Onun ıçın is· A Azim şirketi namına Galata itha- boluya uğrıyara ge ece ir. 
kemlesini yavaı yavaş Fahame- !At gümrüğünden 20·8·929 da :ılınan okuyanların adedi muvakkat 
tin iskemlesinden uzaklaştırdı. I!l,7tı9 No. ve I 83 ı lira 4 ımnıştuk Trabzon . birinci postası bir zaman için azalmııtır; bu-
F h t l b makbıız zayı oldağundan hükmü yok- ( İ Z M l R ) vapuru 5 Mayıs nun bir çok sebeplerı' vardır.· a ame o up itenleri anlamı· tur. Azim şirketi 
yordu. Fakat Sacidin yavaş ya- ···--::::m .. ı::nm.-··-:ı:·· .................. rın· Pazartesi 12 de Galata Mali vaziyet, umumi harptenberi 
vaş ayrıldığını antadı ve hafifçe 1~r~dıKk ··,aadera·nirdaoe0r~nr .. v1~zpÜ·i;a·r~ 1~· rıhtımından hareketle lneboıu, fikir işlerinin duçar olduğu rağ-
de kırılır gibi oldu .. Sacit is- Samsun, Gireson, Trabzon, betsizlik , sinema iptilası ve 
kemlesini biraz daha ileri çek· Rizeye gidecek ve SUrmene saire gibi az çok her memle-
tikten sonra: Muntazam ve Lüks postası ıı· Trabzon, Tirebolu, Gireson, kette mevcut olan sebepler; 

.. _ Sizi dedi fazla rahatsız 1 ad Ik zade vapuru 4 Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu bu sebeplere bizim memlekete 
ettim.. ! '-' Mayıs ı Zonguldağa uğrıyarak gele- mahsus sebepleri ilave edebili-

F ahamet: · i: 1) A ZATJ g~nkU ~kşahmı ı cektir. riz: Her karie göre eser hazır-
o·ı '! - .l Sır ecı rı tı- Hareket günü yük kabul 

"- Estağfrullah.. ıye cevap i mından hareketle Zonguldak, olunmaz. lıyacak müesseselerin yokluğu 
verdi. Bu cevap • İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, güzel eser kıtlığı ve harf de-

"- Be adam ne diye çekili- ;: G ' S•vahili mütecavire budu- gw işikligw inin verdigw i tabii ve ge-
ıı ıresun, Görele, Vakfıkebir, .. 

yorsun. Hele şu Hikmet buraya ı Pulathane, Trabzon, Sürmene duna işliyen vapurlarm kahve çici durgunluk. Umumi ıebep-
bakarken .. demek gibi bir seydi. J ve Rize iskelelerine azimet ocakları müzayedesi görülen lere bizim dlitünebileceğimiz 
Sacit Nerinin MualJa ile derin : ve avdet edecektir. •

1 
lüzum üzerine 3 Mayıs 930 çare yoktur. Memleketimize ait 

derin bahse daldığı zaman usul 1 Tafsilat için Sirkecide ı= tarihine talik edildiği ve yev- olan müessese yokluğu ve eıer 
usul: Meı'adet hanı altında acenta· mi mezkürda saat 16 da kat'i kıtlığına üçüncü sualinize cevap 

" - Nerede oturuyorsunuz .. Dedi.. lığına müracaat: ihalesinin icra kılınncağı ilin verirken avdet edeceğiz. 

da söylediğimiz veçhile pek~! 
çicidir: Harf değitikliii .,...,~
okuyucuların adedini ynıde r; 
mi nisbetinde ar.alttı ised,diıai 
on sene zarfında onlann • .,d,0 
beş on defa f azlalaıtırac•i1 batit 
emin olabiliriz. Bu pek 
bir beıap meselesidir: Ok~ 
yazmanın bir senede ağr~ 
memleketin mi yokıa, ok~ 
dört beı senede 6ğrenildıf 
yazmanın da çok defa hiç 6f;:i 
nilmediği memleketin rni ~ 
çok olur? Evet, biz bu,011 .'.:t 
harflerle gUçlUk çekiyoruı; ~ 
dütünmeliyiz ki bizim nes~. ~ 
geçmek üzeredir; bu de~. 

bizim rahatımızı bir aı bo~ 
diye gelecek nesiJleri fed• M 
miye ve mazide olduğu f 
istikbalde de bu milletin ~ 
doksan, dokun betini , 
bırakmıya hakkınız var rtJ!? ~ 
rakmak istesek bile, bır~ 
elimizde mi? Medeni dGa~ 
göbeğinde mU.tekil bir ~ 
sıfatile yerimiz olur mu? IJllll"'". 

asırlardanberi kökletmif ~ 
bir itiyadımız varclu: Y ...... * 
güne feda etmek • Bir il j 
bugtinü yanna feda etmiyt 
şalım. 

~s~i harflerle tabedilm~ .~ 
lerımız arasından hanjileriJll ~ 
harflere çevirmeliyiz? 8eO 
1iualımize cevap vermek ~~ 
dim; çünku mesleğim itibl"i~. 
şark eserleriyle ittiialim ~ 
Onun için bu ıualinize el'; 
verirken edebiyatın ve takditf~ 
şayan bir siması olan HaD~ 
beyefendiyi kendime iİJ>e'...:-:.J 
neceğim. Zannederaem ~ 
Etref beyin bir kaç ıene ~ 
yapbğl bir anket Yeti~ 
mlltartinileyh eıki muharriri~ 
hakkında fU mealde bir mu~ 
da bulunmuştu: Onların y? 
içinde zevkle okunabilece" 'I 
az parçalar buldum. Ben d•. I 
fikirdeyim. Şüphesiz ki ~..J 
harrirlermiz arumcla "jı 
•İmalar vardır ve meHll r' tJJ 
ile Galip dede en cim f"· 
d9d~ ' 

Fakat ne yapalım ki 0111" 

Acem ve Arap tetirindel' f 
ıun'ilikten kurtulamadılar. / 
zılarmı anlamak için çok_..; 
hayli mütebahhir olmak ,,. 
Bana kalırsa eıki edipl { 
mutahassıslara bırakmak "' ~ 
keıin okuyabileceği iyi ya~ 
ıerhli bir antoloji vücuda ,...,, 
mek en makul harekettir• 1 
devir eserlerimize geline•• J 
yanlardan biç kimaeyi ,,,, 
mek için onlara dair birt'~ 
lemiyeceğim ve kıymetli J' 
rını seçmek huıuıunu TU~ 
biyatı mütahassıslanna ~ 
cağım, yelnız ıuruını k•~ 
ceğim ki onlann da ~ 
bir kısmı orijinaliteden 111~ 
dur, ve onun için yeni ~ 
çevrilmesine lllzum yoktO'; , 
söylerken tabiidir ki illll

1 ~ 
leri ve mektep kitaplarJOlbl if 
na edıyorum. Bunlar ~ ~ 
lerini meydana ıetiriaci.1• te lf 
ister istemez okunacak ti~ 
naenaleyh yeni harfleri• 
dilecektir. ---------- " Rıdy~ . idare51 ~ 

Radyo şirkeri meclı sı ffl'~ 
toplanarak Jstanbul radyo5urıut1 rt~ 
tini görüşmüştür. Neticede ~·i 
behemehal hu hafta fııli)ClC Ve kadına derin derin baktı.. Telefon: lıtanbul 2134 B olunur. Harf değişikliğinden mütevellit 
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....... İ~TAl\'Bl'L ~EllBEMANETJ iLA~ATI 
!\1al sahibinin ismi İstimlak olunacak emlAkin N. Saha Takdir olunan ı.ıy met 

liacı Karabet ve Artin 
Mahallesi sok atı M.1\1. L. K. 

Ef. Selmanağa Karacaahmet 61 151.94 4300 ,, 
63 6.09 1050 M " ,, ,, ,, " ,, 

ehnıet aia ÜmmU Gülsüm ve 
l' Abdiilkerim B. Zade Ali Ef. 

" " 65-67 17.70 1800 
fi 11ıcu Tabi Ef. 

" " 
69 7.96 1100 

E ~ız Ef. Kazanoğlu Yusuf Ef. 
" " 71-1 1296 750 

A.~ afa ait Tekke. 73 204.28 1842 24 Mu bahçr " " 1' illet Bahri Ef. 
" il 75-77 7.65 750 

.;.klceye ait (Ahmet Hulusi) B. " ,, 83 4.19 500 
lb klu ve Tabir Ef. ve saire. " " 

85-87 25.29 1300 
ralıinı Şükrii Ef. i, 

" 
89 16.97 1000 

fi· . 
r,ı•tıstaki Ef. ve saire. Karadavutpııa " 

173 88.34 4000 
111tda Niyazi Ef. ve Meırure 

1" ffeana H. 
" " 

175 12.87 800 
J:' •hınut Nedim B. 

" " 
177 11.00 850 

A. t~nıa Pamuk H. Ye saire. 
" " 

179 32.29 1300 
~ P~lc Ef. ve Sofik H. 

" " 
181 8.90 650 

li~~be Samiye ve Saime H. 
" " 

183 8.55 650 
't41?iato ve lsmail Ef. Selmanağa ti 66 33.06 2000 
'1t thnıet Emin Ef. Ye saire. " 

68 91.18 4230 Mu bahçe 
" thınet Ali B. vesaire. " 

70 63.90 4500 
" ,, 

" •• " 72 7.14 600 ,. '° ,, " il " " 74 6.77 soo 
h ile H. ve Hacı Tatyos ve 
~ıeyin Hüsnü Ef. " " 76 17.77 1300 
~ Fevzi B. " 

,, 78 15.86 1300 
~er H. " " 80 15.37 1100 
~dar Polis merkezi. " " 71 326.92 11900 Maa bıbçr 

n Fehmi Ef. " " 91 115.97 9000 

Sehremanetinden : 
BalAda ıemti muharrer emlak tevsii tarik dolayısiyle İstimlaken hedmedileccktir. Keyfiyet 

~tıtaaamflannın ikametgiblanna tebliğ edilmekte olduğu gibi bu hususta muktezi malumat ve 
~•illtı haYİ harita ve cetveller mahallerine talik edilmif olup asılı olduklan yerlerde 8 gün 
b •taktır. Alakadarlardan itirazı olanların ilan ve tebliğ tarihinde!' itibaren 9 gün zarfında lstan-
lıl Vilayetine ve fazla malumat almak istiyenlerin Şehremaneti Üsküdar şubei idariyesine müra

c'-tları ilin ol~nur. 
* • lf 

h· l1eyoiflu dai.rtsi11d,n: Galatada borsa hanı tahtındaki dükkinlann kiremit tamiratına 1-5-930 tari-
~tıden itibaren yirmi gün müddetle vefkapalı zarf uıulile münakasaya~onulmu9tur.Talip olanlaro/ 7 5 
~ kseaini daire veznesine yatırdıktan ıonra yevmi ihale olan 25-S'-930 pazar günü saat onb~şte 

te encUmenine mUracaat e yle m eleri ilAn o lunur. 
:ıf- lf lt 

8eyo/lu dairesinden: Bedeli keşfi 1006 lira 4 kuruştan ibaret olan Şehit Muhtar Bey caddesindeki 
llıct~t tirotu~arı~ bir kısmı üze.rin~ . karo ~erşi ameliyatı için müstace~!yetine mebni pazarlık 
llırttile mevkıı munakasaya vazedılmıştır. Talıp olanların 4-5-930 pazar gunii aaat on dörtte daire 
;bctim~nine müracaatları ilan olunur. 

VAKiT 2 '93J - 7 

T"' k" ez~ 
il 

umumm 
Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğii, Ankarada kain idare 

merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yrnı 
bir bina yaptıracaktır. Bu işe talip olanlar aşağıda yazıiı V<!saiki 
ibraz edeceklerdir: 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2 - Talip tarafindan evvelce yapılmış olan jş(erin bir listesi ve 
fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Zıraat 
bankası levazım ve mebani müdürlüğüne fstanbulda G alatada 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki pilin 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabiJirler. 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat banknsı 
umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin ' /0 10 nu nisbetinde temi-
nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette her han

gı bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

lstaı1lJul ''ila ,,eti Iafıa l)aşnıüheı1-. 
disliğindeı1: 

384 lira 45 kuruş bedeli keşifli Kadıköyünde kain Nafıa anba
rının tamiri 4 mayıs 930 tarihinde saat 15 te vilayet mUnakasa 
komisyonunda pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin pey akçele
rile mezkur komisyona mliracaatları. 

Maarif Vekaletinde • 
• 

Gazi Muallim mekteb laboratuvar instalasyonu 28 nisan 1930 
tarihinden 6 mayıs 1930 tarihine kadar sekiz gfin müddetle tehir 
edildiğinden taliplerin evvelce illin edilen şerait dairesinde ihale 
tarihine müsadif salı günü saat on dörtte Maarif Vekaleti inşaat 
komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Ankara Ticaret mektebi elektrik tesisatı 28 nisan 1930 tarihin

den 6 mayıs 1930 tarihine. kadar sekiz gün müddetle tehir edildi
ğinden taliplerin evvelce ilan ed ilen şerait dahilinde ihale tarihine 
müsadif salı günü saat on dörtte Maarif vekaleti inşaat komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gaz, Benzin ve V akumyağı münakasası 
)r üksek Ornıan mektebi Rektörlüğünde~: 

[ Mahkeme 
~lrctırda 2 inci seyyar jandarma 

• • ı A ı .] Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazi 1800 kilo Ve } er a } an arı benzin 1650 kilo Gaz ve 150 kilo Vakumyağı kapalı zarf usulile 
__ mü~akasaya konmuştur. Taliplerin seraiti öğrenmek üzere hergiin 

Fatih sulh iiçiincü hukuh hô~imli/indm: lstanbul aslı}·t. nıah~emesi i.kınci münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7mayıs 930 çarşamba 
~1tzctan: 

\.,~el seyyar jandarma alayının 
~·~~n itibaren alu aylık ihtiyacı 

(1t ~~ kilo arpa kapalı zarf usu
~6 nisandan itibaren münakasaya 

ltıışrır. Muvakkat teminan 900 

~~~~ rrtahalll teslimi Iğdır ve mili· 
r. 

~1 · 
hp 

1 
Unakasa 16 nis&n 930 tarihinde 

~ 
~~anbu_l_b_e_ş_in_cı_· -ic-ra_d_a_i-re-s-in-d-en_:_ 

ıı._l dcyni mahkOmünbihtcn dolavı 
"'•ıcı.ı • 
'ltlllııcı~ Ve fUruhtu takerrilr eden Bey-
~~ • tokatliyan oteli ittisalinde sol 

ldct bit 17 No. lu dükkAnda mevcut 64 
UY\ik ~ ~ küçüle fıçı ve bir baskül ve 

l~ dcl\ttr 8 mayış 930 perşembe saat 
t'tırıcı_ ll'lnhallinde bil müzarede s:ıtıla· 
~r buı n talip olanların mahallinde ha· 

.ı urıan 
"lttj iJArı. memuruna müracaat eyle-
~ olunur. (29-4-930) 
'leql":tt • ~.---------

l§ltr.ı umum müdiirlliJ ünden : 
t!St ıtı Ulca VcJ 

t lt enırncsı mahalU kanunJınna 
" l'lıfnı d ~t Otı.ız l . e llerek usulen tescil kılınan 
titul?ıl 1kıncı teşrin 330 tarihli kanun 

'tb· er ne .. 
r ıı}tt\ ' gore tescili istenen Amerika 

\1 ı \·c on b 
ı~ ts.lcrn El .. eş bin dolnr sermayeli, 
aı ttııu11 V ;ktırık Kompani Nir lst ) 
tıo..~tl'ak e Alete verHen evrakı tetkik 
. "'ttı~- muvafık .. ül "llkl u gor müştür. Bu enak 
~lf\ct na... Illtımt vek4letnameve göre 
"\\' ... ına y • 
trı '1arda apacağı işlerden doğacak 
"ttı, bUtUn 
~ tdilen ve .. . ?1ahkemelerde dava 

r hııtun uçunca şahıs SJfatlarile 
rı • lllağn sa14hiyettar olarak tayin 

\1n unınrnt vek·ı M . . 
L• Yıllls,. dır ı ösyö "Lanaing 
~c . 

\el ~1iyct 
desırıc rnezkQr kanunun yedinci 

tevfikan ilan olunur 

Fethiye Hanım tarafından koca~ı hukuk dairesinden: gUnü saat on beşte Defterdarlık binasında müessesatı ziraiye 
Gerede kazasının Seydi Aliler kariyesi ~Jüddei Levon f.,Otufyan Efendi ve- mubayaat komisyonuna müracaatları. 
muh~n ~lusu~ E~ndi m~dumu kal· kUiavukuŞ~in~nE~nd~inKa&k6yünde ~~~~---~~~~~---~-~-~-~~~-~-~ 
dınmcı Ali çavuş aleyhine ikame eylediği .Moda caddesinde Fransız kız mektebi 
nafaka davasından dolayi müddeialeyh civannda 236 No. lı hıınede mukim sabık 
namına gönderilen davetiye 7..ahrındakı Mersin jandarma mektebi müdürü Deh-

~ h ta zaran hal' h 'k .. h z:ıt Bey aleyhine ikame eylediıti müddei 
me~ru a na ı u:ır ı ametgıt t aleyhin müvekkili LOtufvan )~fend'ıden 
meçhul bulunduğu anlıışıldığından ildnen k • rehin mukabilinde isti ·raz eylediği 700 
tebliğat icrası tekarrür ettiğinde ye,·mü liranın man mesarifi muhakeme ve ücreti 
muhakeme 24 mayıs 930 tarihine müsa· vekalet ve faiz tahsili talehile istida su· 
dif cumartesi günil saat 11 de mukar· reti müddei aleyhin gösterilen ikamr.t-
rer bulunduğundan yevm ve vakti g.Ahını terkederck semti meçhule gitme-
mczkOrda mahkemeye gelmediği ve sınden dolayı hukuk usulü muh:ıkenıc-

Jeri kanununun 141 inci maddesine tev-
tararındAn bir vekil göndermediği tak- fikan işbıı istidasının bir ay zarfında 
dirde gıyabında muamele ifa olunacağı cevap vermek üzere ilinen tebli~ tckar-
il:ln olunur. rür etmit ve tarlfau kanunive dairesinde 

istida suretinin tebliğine rağmen müddei 
aleyh cevop \'ermemiş olduğundan 3-6· Kadlk/JJJ sullı icra memurlujrmdan: 

Sükrü paşanın Faiz her zimmetin· 
deki bedelftn icardan alacağının temini 
i srirası için icra ve iOAs kanununun 266 

met maddesince hapsolunarak sebti def
ter olunan mııhtellf ülclns e\' eşyasının 

parayı çevrilmesi zımnında ·apılan ilk 
açık artırmada kıymeti muhammenelerini 
bulamadıkbrından eşya satılamamış ol
makla 7 mayıs 1930 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 9 dan itibaren Ka
dıköyilnclc pazar mahallinde ikinci defa 
açık artırmak \'e en çok artıranın üze
rinde brııkmak ı;uretile satılaca~ından 
satın almak isteyenlerin mezkOr gün 
ve saatte satış mahallinde hazır bulun. 
malan il:'ın olunur. 

lsıanbul Beşinci icra dairesinden: 
Mahcuz ve füruhtu mukarrer bulunan 
demir karyola ve sairenin Kumbarıcıda 
Tercüman çıkmaz sokağında 32 numu· 
r:ılı hanede 5.5.930 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on ikide furuht edi· 
Jeceğinden talip olanların mahallinde 
bulunacak 1J1emuruna müracaatları i!An 
olunur. 

930 tarihine müsadif salı günü saat 
13 buçuğa yevmü tahkik tayin kılınmış 
olduğundan müddeiale~ h Bchzat Beyin 
muayyen tahkik gününde mahkemeye 
gelmesi veya bir vekili kanuni gönder~ 
mesi lüzumu tebligat makamına kaim 
olmak üzere ildn olunur. 

BeyoJ!lu birinci sallı hu~u'/ır. mah
ir.emesinden: 

Koço Ef. nin Beyoğlunda Su tera;:esi 
sokağında kilin Dango birahanesi müs
teciri ı fristo Şirkas er. aleyhine istihsal 
eylediği 10-3-930 tarih ve 929-1929 No.lı 
hükmün ikametgAhında bulunama51na 
mebni llAnen tebliğnt icrasına karar 
\'erilmiş olmat;lo başkatip ihbarnamesi 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilAnen tebliğ olunur. 

KREM PERTEV 
Bütün sergilerden al

dığı altın madalyelerin 
adedi 22 dir. 

Maraş vilayet· 
baş mühendisl~ğind : 

Maraş_ G. Antep tarikinin 28+000 kılometrosunda Aksu köp
rüsünün tamir ve iki ayağının tecdiden İnşası keşif mucibince 6776 
lira 96 kuruş ile 930 haziranı iptidasına kadar aleni suretle mü
nakasaya vazedilmiştir. Taliplerin ehliyet vesikası ve dipozit mak
buzile Nafia bat mühendisliğine müracaatları. 

~-=-~--------~----------------

-- Emniyet sa11dığı ıniiclürJiiğüııflen: 
Hatice H. ·Veli Rıza Ef. nin Hs255 ikraz numaralı deyn sene

di mucibince Emniyet sandığından istikraz eyledikleri meblağ mu
kabılinde Sandık namına merhun bulunan Üsküdarda Murat reİB 
mahallesinde Mescidi şerif sokağında eski 21 mükerrer ve yeni 
23 nun.aralı ve 63 arşın arsa üzerine mebni iki buçuk kattan iba
ret dört oda, bir sofa, bir mutfak, 118 arşın bahçe ve müştemi
latı saireyi havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun ve
rilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 280 lira bedel ile müşte
risi namına kat'i karan çekilmiş iken bu kere yüzde on 2am ile 
müşteri çıkarak milza~ede bedelini 308 liraya iblağ eylemiş olması 
cihetile mezkür hanenın 7-5-930 tarihine müsadif önümüzdeki çar
ıanba günU tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ik
mali mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde niha
yet saat onbeşe kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur • 

Deri ve Barsak 
müzayedesi 

T. Ta. C. fs 'anbul şubesfode.n: 
Kurban ba) ramında teşki1Atımı 7. tar:ı· 

f mdan toplanacak deri ve barsaklar 
ayn ayn müzayedeye konmuştur . .M:ıyı · 

sın üçüncü cumartesi gı..inü saat on 
beşte ihalesi icra edilecektir. taliplerin 
şartname} i gi;r~ek üzere Cagaloğlun· 

dnkl şubemize mür:ıcaatlan il:\n olunur. 

Deri ve barsak 
T. Ta. C. lstnnbııl şubesinden: 
Orhang:ızl ' c l.\1:ını :ı ~ubclerıncc top-

lanacak kurban deri \ e bar:.nkları ma

hallerinde miızn) ede ve konu im ~tur. !\ lu-

7.a} rde ,artları ,u1'"rıı'ıde de mc\ruuu 
Taliplerin murcıcaatlan ilih o!unuur. 
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HASAN KOLONYASI: Limon çiçeklerinden :!;!~:~:oı~~ 90-~eretıi 
Dünyada mevcut bütün mütemeddim memleketlerin ıtriyat mUtehassıslan, esans fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnivaz kokusu karşısında lal ve ayran kal:~ 

ve bu nefis Şark mUstahzarmdan külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zavatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve;
sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda mUthit t 
yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde ~atılır. Hasan Ecza deposudur. • •' 

···--------------·-·------------------------·-····-··--·---------------·· 
Devlet Demiryolları ilanatı 
Aşada yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

5151930 Pazartesi günü saat 9 dan 11-1-2 kadar isbati vücut 
~tmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

200 Kg. Amonyak 
200 ,, T uzruhu 

2 adet Ayarla büyuk amerikan rende tığı 
210 " Muhtelıf çelik bilya 

2 ,, Perger takımı (büyük) 
S " Gaz dişi pafta lokması (muhtelif) 
8 ., Otomobil lastiği iç ve dış 

2000 ,, BakJr amyantla rondela 36 X 52 
6 " Elektirik tornası vidası ve muhtelif pens 

350 ,, Tevkif musluğu muhtelif pus 
100 ,, Galvanize gaz borusu iç tapası 

40 m İçi helezoni telli lastik boru 
3000 Kg. Yuvarlak lsveç demiri (mu'.ıtelif) 

40 add Pirinç levha (numune) 
51 " Su ve yanğın musluğu 

150 Kg. Ç:nko üstübeç (şabari marka) 
356,500 ,, Demir tel 2 m/ m 

4 kalem f stilo mürekkebi, kalem ucu, renkli kağıt, cep defteri 
1 top Milımetrelik kağıt 
3 tüp Makine mürekkebi 

150 adet Dosya ağrafı 
15000 " Kestriyer kopya kağıdı 

32 " Makine listiğı 
40 ,, Adler ve Kontinantil makine kağıdı 
2 ,, Kurşun pensi lokma hakki. 

Saat 11-1-2 den sonra fiat kabul edilmez .. Malzemenin muhtevi
yatını havi cetveller Cumartesi Pazar günleri mübar,aa kısmına 
müracaatla talep ed:lip işbu cetveller imlci edilmiş olarak pazarlık 
günü teslim olunacaktır. Yerli olaeak aksam ıçir. iştirak edecek 
tal .plerin numunelerini beraber getirmtleri, numunesiz vuku bulacak 
tekiifatın kabul edilmeyeceği cetvel alan taliplere tekrar liste 
verılmeyeceği ilan olunur. 

* * Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 26 mayıs 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasebe dairesinden İstanbulda Haydarpaşa veznesin
den tedarik edebilirler. 

• • • 
Kayseri • Sivas hattının 469 - 603 kilometreleri arasında Kara• 

6zü • Bedirli ve Sivas istasyonlarında yapılacak mebani ve tesisatı 
sabite kapalı z.ufla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 19-5-930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 60 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

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

Devlet Dem ryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

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

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukab'linde Anka
rada, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

Kaol, zinpara kağıdı, toz boya vernik, Gomarika neft ve bezir 
yağı, daha mufassal malumat için münakasa şartnamesine milraca
at olunmalıdır. 

Akhisar belediyesinden 
Akhisarda belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabrikası vardır 

Bu tesisat memleketin hakiki. ihtiyacına tekabül ve fenni tekimü
litı tevafuk edecek şekilde idaresi bir müteahhide verilecektir. 
Deruhte edecek olanlann mevcut tesisatı görmek ve tekJifahnı 
vermek üzere Akhisar belediyesine müraccatları ılin olunur. 

-VAKITın, 
IKüçük ilanları ı 
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ihtlveç kalmavın·) 
caya kadar ( Gzamr 100 
10 d~la) il.tn edıl- ( 
mek uzere maktu J 
Abonelerimizin her üç aylıAi . 'çin 

bir def aıı meccanen l 
4 ~ıtırı geçeıı llAnların f11.l11 • ~atırı 

• için ~ er ıuruş zammoloııur. ' • .......... ·······-······· 
Kiralık - Satılı)( 

Tebdili hava için - Çengclkö
~ ünde Kulelide 4 odalı mutpak, ba,hçe 
\·e 'terkns suyunu havi küçük bir yalı 

kiralıktır. Gormek için Kulelide . oakkal 
Dilbe~te Hanıma müracaatları. 

Satım 
Yazı m'akinesi - Kullanılmış 

Remington markah Türkçe. İngilizce 
kl!\'yeli . idarede 11 numaraya müracaat. 

Iı aranıyor 

Fransızca, JtaJyanca ve Türk
çe- hilen daktilograf bir Trük hanı
mı husu~l şirketlerde veya müesseselerde 
iş aramaktadır. fstiyenlcrin Vıkıt: Dak
tilop;raf adresine müracaatlan. 

idare amirliği ·- TecrübckAr ,.e 
her gOna teminatlı istınbulda idare amir· 
liği İHenİ\'Or, Merkez pos. kutu . .Nn. I 97 
Ferit Reye. 

Ders 
lngil:zce ve Franaızca En 

yeni usullerle hususl dersler. Tepebaşı 

51 ~o. Hacopulo apartımanı ikinci kat 

Fransızca denler - Milna~lp 
görecekleri saatlerde c,·Jerinde ders ala
rak cidden seri bir .surette \'e pek mu
tedil şeraitle Fransızca öğrenmek istfycn· 
terin derhal adreslerini ( Galata - po5t 

rcmnt F. K. D. ] adreslerin ehildir meleri 

Hava parası yoktur 
iki dükkAn bir lokanta kiralıktır. 

Galata topcıılar: tramvay cadde.si Ka· 
rakuş Hanı altında: 

MuhteUf 
Evlatlık isteniyor - Altı ilt se· 

kiz yaşında bir kı;ı; alınarak evlatlık edi
lecektir. Bu suretle çocuğunu · evlatlık 
,·ermek İ<;tiyenlerin Alemdar Rıiyük park 
karşı.;ında 1;; numara,·a müracaatları. 

••ıımm-~•ııı~ 
Satılık Nümune çifliği 

Kanlıca körFezi nden şose tariki le on 
dakika mesafededir. elli iki dönüm erazi 
ile akar suyu havuzu dört odalı köşkü 
hüvük bir ahırı. su dolabı \'e beşyüz 
kadar eşcarı müsmireyi hAvİdir. Talip 
olanlar Şamlı magaza;;ı müdürü Munir 
Beye müracaat edebilirler. 

:::::::::::: Ki m ya ge r mımwıa 
il M. Vahyi : · 
Ü Kimyahanesl • 

0 Her nevi tahlilita kimyeviye • 
H yapılır 
U Eminönü lzzetbey ban ı 
H 

1 

Telefon Is. 4200 
H. qıwwwaıw nı•••ıa 

Satılık evler ve arsalar 
Ist~nbul emvali eytaJ11 

idaresinden : 
llat~mi heyin istikraz eylediği mebaliğ mukabili/ 

idarem;z uhdesinde ,·efaen 11:efruğ bulunan Bey~ 
Kaınedıatun mahallosirn.\e Kalyoncu kulluğu cadde51 
196. 198 ıuuiiar.ılı lıir·i 9 odah diğeri 8 odalı diğer 

s~mı bir~i riııin ayni, 3 sofa, 3 mutfak, 3 hala, 1 r/.ı 
şırhk, 1 ku~·u, 2 daracalı \'e 1 er diikk,iuı miiştep; 
apartmıan saulı kur. ~ 

Mezktlr aparıımanlar biribiriue bitişik olup biri -' 
diğeri 127 zira iiıeri11e iıı~a edilmiştir.T<ı~simatları •r 
olup fü; basamakla çıkılan demir kauat~ı kapıdan ot; 
mer döşeli ta~lıklara geçilir 2 oda, 1 mutfak, 1 1ıaJAV 
l.odrumlara · inilince 1 çaıı aşırhk, 1 kuyu, ikinci .J 
tarda t sofa, 3 od.ı, 1 lıal3, 1 mutfak; iic:iiucii kada'I 
gene 1 sora, 3 o<la, 1 haltt, 1 mutfak; dördüncü kad ; 
da 1 sofa, 1 oda ıle cephe ve arka taraflarda çinko 
şel i e tr ,, fı ıh". arlı dara c al ı r Yardır. Binala rııı ceıı~ 
rinde kepenk~iz iki Je dlikk:\n \'ardır. Arkalarmda 1 ~ 
arşın aralık mevcuttur. Kıymeti urnhammenesi ıJ' 
liradı~· • .\ yda 8ö lira icar g(•lirmcktedir. r 

Talip ulcutlar ve fazla ı. a 'timat alnıak istiyenler \ıe~ 
gün sa,ıt 16 ya kadar ~\<llıye binası dahıliude ısıa11 

Emvali eytam idarfls·ne rni' r cant etsinler. 
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1

i n saadeti! 
K•nsızhk, nfiytti umumiye YC 

ılnlı rabatsulıltlarıaa kartı bin· 
Jrrct doktorlar tarahod&A tavıi· 
ye tdiltD 

senofe1Tato 
kuvvtt ilAcını dftnyanın lıtr t .. 
rafında validt.ler ~c çocuklar 
büyük blr memnuniyetle kuUan .. 
rak ptk büyük faidt görnıtktt• 
clirler. Her eczanede bulunur, 

Tayyare PiyankostJ 
8 inci tertip 4 üncü keşide 

11 Mayıs 1930 
Krşideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lft 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mUrakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 45,000 liradır:· 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 


