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Çocukları 
koruyu .uz! 

aydar Rifat B. dav asllnlln rüyetine başla dıı 
Dava çok heyecanlı olmuş, samiinin, Yeni anketimiz 

kesafetinden sıralar kırılmıştır l NE OKUY ACA<iız ? 
Adliye Vekili Mahmut Esat B. mahkemede hazır 
bulunmuştuır. Haydar Rifat Beyin Gazi Hzretlerlne 
gönderdiği mektuplar mahkemede "Jkunmuştur 

cesinde birçok sıralar kırılc4ı. 
Samiin meyanında Maarif Vekili. 
birçok meb'uslar vardı. 

Alelusul Haydar Rifat Beye 
hfiviyeti soruldu. 

Reis: 
- MahkQmiyetiniz var mı? 

Diye sordu. 
Haydar Rifat B. l•tanbulda 

13 buçuktan 8 buçuğa kadar 
mahkeme edilerek kanun•uz bir 
cezaya mahkum edıldiğini 8Öy· 
ledi. 

Reis " iddianame okunsun " 
dedi. Haydar Rifat J3. evvell 
salihiyet meselesinin hallini iı
tedı. 

" - Ben efkln umumiyede 
beraet etmek isterim. Bu mek-
tuplar en büyilk adama ı&nde-

A 'liJ·e ııc~ "li Malrmı:t E~at B. rildi. Onu göndermek cilrüm 
\/"~~ara. 24 (Telefor )-Adliye değildir. Müddeiumumilik ilk 
d tlulı Mahmut Esat Beyin Hay- tahkikatın baılaması için kanu· 
t 1[ Rifat Bey aleyhine ikame nen lazım olak milhleti yermedi. 
L tdıği iftira davasının rüyetine Müddeiumumi Ekmel Bey: 
~ dJ 'İrtdun Ankara Asliye mahkeme- - Müddeiumumilijin A iye 

e saat 2 de başlandaı. Riya- Vekilinin temiri altında kaldıtını 
~e Cemal, aza Hıt?rettin ve söylüyor. Bayle bir hareket yok-
1 : -r.~.1 ... ; .. "'11"'~ ~luu .. I g.>. ~ur. SöaUndt: devam ederıe .... 
t:~. Adliye binasına fevkalmu- amelei inzıbatiye yapanm" dedL 
k . ır tehacüm vardı. Salonlar, Reis maddelerin okuomuuu 
t.!Otıdorlar lebalep dolu idi. s<>yledi. 
~ıne salonuna hücum neti- Makamı iddia : 

Mekteplerin aleyhinde bulunan 
hoca mahkum oldu 

Demir hafızın muhakemesi 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
devam olunmuı. tahıtler dinle
nilmiı. muhakeme bitmittir. 

Demir Hafız, vekili Mustafa 
Hayri B. le birlikte gelmiıti. 
Şahıtlerden evveli gazetemizin 
tahrir mUdüril Refik Ahmet B. 
çağmldı. 

Refik Ahmet B.. hadiseyi fU 
tekilde anlattı : 

- Kadir gecesi saat on bir, 
en bir buçukta Ayuofya cami
sine gitmiştik. Orada dolqıp 

muhtelif vaizleri dinliyorduk. Bu 
Hoca Efendi, minberin civarın
da vazediyordu. O tarafa yak· 

Haydar R]a/ B. 

- Ctırmun burada wkuu mu
hakkakhr. Hazırlık tahkikab mec· 
_burf t~tulnıamıfbt. Sallhiyet 
maeleaa için karar rica ederim. 

Haydar Rifat B. ayafa kalktı 
•e dedi ki: 

•• - Ben kimaedea abfet 
beldemıyonım. 

Kanun b6yle diyor, b6yle yap
mıya mecbununuz. ,, 

[ Alt tarafa 2 inci Hyıfamızda] 

ROMEN AYANI 
Dün şehri gezdiler ve 

pek beğendiler 
Ewelki gOn ıehrimize ıelen 

ye raıetemize beyanatta bulu-

laıhk, kalabahğına iltihak ettiğim 
Hoca "Bir ilmihal kitabı yaz- nan Romen Ayan Meclisi aza-
dım. Maarif Vekaletine g6nder- aından M. Sayne.ko ve mil
dim. kald,ınp bqıma atblar. ey let Mecli•i azasından M. Vali· 
ahali 1.,. diyordu. Bundan sonra bes~<O don refikalarile birlikte 

Mazide bıraktık diye 
Hasretini çekeceğimiz tek 

bir eser yoktur 1 
D1Jı flljiJnundiJ, Utince gibı, eski harıJeri ôğrefen 

bir ktJrsfi ıhdiJs edilebilir 

Mahrumiyet ve acıdan, sefalet 
ve ıstıraptan, konuşan ve hay
kıran bir heykel gibi erimez ve 
devrilmez bir 
ahenk yarat -
mak ••mnı bize 
nihayet "(i4y-

V•" ile veren 
· ıairin ilk söz
lerini not ede· 
bilmeğe bilhaı-
~ ıa çahfıyorum 

Elimde klğıt, 
kalem. ağ'zımda 
kendi kendine 

Denilebilir ki «Gayya» fairinin 
salonunda bütün eşya ikram ha· 
lindedir • Yerdeki tüylü halılar, 

şilteler, duvar
larda gülüm
siyen resimler, 
her ıey.. hatta 
bundan dışarı
daki bahar gli· 
neıine rağmen 

soba bile müs
teına değil!.. 
Şükufe Nihal 

Hf. ilk suale 
ıu cevabı veri
yor: 

- Litin harf· 
lerinin kabula 
terakkiye doğ· 
ru çok isabetli 
bir adımdır. 

yamp tüten bir 
ciıara. dizimin 
dibinde kilçllk 
bir maaa, line
rinde kendi ken· 
dine soğumak 
tehlikesine ma
ruz bir filcan 

Şair Şdkdfe Nihal Hf. Alışkanlık do
Jayısile bazı 

kahve, onun yanında Uç zarif 
hareketi milteakıp lütfedi1miı 
kilçük bir çikollta parçası var. 

mubafa zakAr lann biraz ca -
nını sıktıysa da gençler onu 

[ Alt tarafı 6 ıncı sayıfamııda] 

Çocuk haftasının ikinci günü 
Ocakta konferanslar, Tepebaıında 

temsil verildi 

.. 

kendisinin yeni harfleri de bildi- lstanbulun ıayanı tem••a yer- Ooaktakl "OO&lk ıerglıl t k ğinden bahsetti. Yeni harflerin -. 7 a dır olunmaktadır 

De~ı" k•fız ve ıvukatı 
1( ""•hkeme huzurunda 

L. .. •dir . . oqqe gecesı Ayasofya camı-
.,.._luu~••zederken bnkamet ic· 
~lcnı ~~zyif yollu bazı sözler 
~il c c maznun Demir Ha· 
Orı dablubakcmesinc dün saat 

rt buÇUkta Sultnabmet 

b d. . lerini, mUzeleri Te adalan rez- Dtın çocuk baftuınm ikinci K f e ce ını yapmıı. epeteaa, pece- mitlerdir. on eranstan sonra çocuklara 
tesa diye bir ıey okudu. gnno idi. Bu mllnasebetle ço- geçen seneki çocuk bayramına 

"Çocuklar, mekteplere ceple- M. Saynesko adalan çok be- cuklar gece Tilrkocağında top- ait bir filim gösterilmiştir. 
rinde rakı ıiıesi ile gidiyorlar. ğendiğini ve memleketine av· lanmıılardı. Ocakta Dr. Kadri Bundan maada Tepebqı 
Buraya g6nderin, ben okutayım. det ettikten sonra ilk fırsatta tiyatrosunda bir milsamere 

H f R-J:. • • Adal t k x. Rqit Pqa, çocuk doğumu ve Bana Demir a ız derler 1,, -.uıçı ve an e rar ıvr- verilmiş, çocuklar eğlenmişler, 
dedi. mek için geleceıv ini s6ylemiftir. çocuk· yetiftirimi hakkında bir dansetmişlerdir. 

Etrafında toplananlann ekse· M. Sayneako ve arkadqlan konferans vermiş. bu konferansta Ocakta açılan cocuk sergisini 
risi. hallerinden iyi tahsil g6rme- aalı gGntı memleketlerin d6ne- birçok annt:ler hazır bulunmuş- dün birçok anneler ziyaret et· 

[Alt tufı 5 inci sayıfamızdı) ceklerdir. lardtr. . mişlerdir. 

Millet Meclisi köprü mururiyesinin kaldırılmasını kabul etti 



Ha.ydar Rifat B. davasının Ankara da rüyetine 
( Oat tarnfı birlncı aayıfanuıdn ] 

Adliye Vekilinin müdafaa ve
kili Sadettin Ferit B. muhake
meye A~karada bakılabileceğini 
söyledi. Salahattin B. tahkikat 
mea' elesinde Haydar Rifat Be
yin ifadesinin gayri varit oldu
ğunu serdetti. 

Vasfi Raşit Bey: 
- Reis B. , mağdur mevkiin-

dc olan biziz, o değil, dedi. 
Haydar Rifat B. müdahale 

etti. Vasfi Raşit B. Haydar Rifat 
Beye doğru dönerek cevap ve
rince, Haydar Rifat B. : 

" - Bana değil oraya söyle
yiniz dedi dedi. Reis de 
V ufi Raşit Beye cc usule dair 
aöz ıöyleyiniz. ,, ihtannda bu-
lundu. . 

Vasfi Raıit B. Adlı ye Veki-
linin, muhakemesinin Ankara'da 
ı&rftlmesinde bir teıiri yoktur 
tarzında müdafaada bulundu. 
Salihattin B. de : 

« Mahmut Esat B. mahkeme 
huzurunda Adliye Vekili değil, 
alelide bir vatandaşbr» dedi. 

Müteakiben Haydar Rifat 
Beyin Reiıicumhur Hı:. lerine 
ıönderdiği mektuplar okundu. 
Haydar Rifat Bey: · 

« Bunlar ihbarname değildir. 
ihbarnameler mes'ul makamlara 
valilere kaymakam, nahiye 
müdürlerine gönderilir. Reisi
cümhur memur ve mes'ul değil
dir. Bahusus o mektuplar kendi 
büyük şahsiyetine hitaben gön-
derilmıttir" diyerek Reisicüml.ı
run vaziyetini tahlil etti. 

Heyeteti hakime müzakereye 
çekildL Y anm saat sonra ma
kamlarına avdetle kararı okudu
lar. Kararda salahiyet mes'ele
ıinde Ankara mahkemesinin sa
libiyeti derkir bulunduğundan, 
hazırbk tahkikatının mecburi 
olmamakla beraber ağır ceıa 
işlerine taallüku muhakkak ol
duiu dermeyan ediliyordu. 

Haydar Rifat Bey mlidafaa
ıına başladı: 

11 - Adliye vekili aleyhime 
iftira ve hakaret davası açtı. 
Ben de bilmukabele kendisini 
da•a ettim. Kanunen bunlarm 
te•hidi mecburidir. Adliye veki
li aleyhimde laflar !Öylemiştir. 
Arkadaılan bulunan Dahiliye 
ye Maarif vekillerHe Vasfi Raşit, 
zat ifleri mlidürii Cevdet beyler 
buu phittir. Onları da buraya 
getirecetim. Hakkımı anyaca-

it•·" 
Reis ceYap Yerdi : 
- Siz hak istediniz de ver-

aeclik mi 1 
Mahkeme mes'eleyi tahkik 

etti. Reiı karan tebliğ etti. 
Bunda maznunun Mahmut Esat 
B. aleyhine davalar ikame ey-
leditlııi söylediği, diğer dava
larla teYhidinini talep ettiği 
zikredilerek bu daYalar henüz 
mAlıkemece malüm olmadığı ve 
bayle iatidalar mevcut olduğu 
takdirde bilibare de tevhidi 
kabil oldujıınu, fakat şimdilik 
teYhit talebinin naz.an ıtibara 
alınmamasına karar verildiği 
mUnderiçti. 

Haydar Rifat 8. hemen ce-
•ap verdi: 

Efendim, davası henüz biz
ce malum değildir diyorsunuz. 
Halbuki evrak burada mevcut-
tur. Numarasını söyliyorum. Bi
naenalevh tevhidi kabildir. Da-

" yaya muhakkak Mahmut Esat 
B. de gelmelidir, dedi. 

Tam bu sırada Adliye Vekili 
mahkemeye geldi. iddianame 
okundu. 

Haydar Rifat Bey: 
« - Son tahkikatın açılmasına 

fimdi muttali oldum. Fakat ka
nunen evvela itirazları dinliye-

yeceksiniz. Soma muhakemeye 
bakacaksınız " dedi. Heyet mü
zakere etti. Ve '' mamun ta
rafından itiraz olunamaz. Maz
nunun bu talebi reddedilmiştir." 
mealindeki karar okundu. 

Müddei adliye Vekili Mahmut 
Esat B. aöz alarak beyanatta bu
lundu: 

« - Muhterem Reis Bey dedi, 
Hakim çağınnca huzuruna çıkılır. 
Türk demokrasisinde bu bir 
adettir. Bütün icra Vekillerinin 
mahkemeye nasıl icabet ettik
lerini biliriz. Halcsıı yere başı 
dara gelenler hikime giderler. 
Başvekil de bir mahkemeye 
gitmiş, bir vatandaş aleyhine 
dava açmııtı. O vatandaş beraet 
etti. Avukat olan bu vatandaş
tan da ben davacıyım. Sadece 
şahsıma ait olsaydı bu iş için 
Cümhuriyct hakimlerine müra
caat etmezdim. Bunu bir tenez
zül sayarım.,. 

Haydar Rifat B. atıldı: 

"- Tecavüz. ediyorlar. Bunu 
aynen kendilerine iade ediyo
rum» dedi. 

Vekil devam etti: 
" - Ben buraya bu avukat 

B. için gelmedim. Bana, leDİ 
Türk hikimi çağırıyor, dediler. 
Onun için geldim. Bu zat bana 
vazife ve salihiyetlerine tecaYüz 
ederek Türk hakimlerine teca
vüz ettiğimi, Kadriye H. meıe
lesinde, Gaziye garezimden do
layı Kadriye H. m beraetine 
çahfbğımı isnat etti. Ben Mah
mut Esat, bu inkılabın faaılasız 

1 O yılında çalışan ben, büyOk 
inkılapçıya karşı ıui kastçılarla 
berabermişim. Bu kat'iyen varit 
olamaz,, Vekil B . .Kadriye H:ın 
mücrimiycti ıçm naeal ça

bıtığını ve bu mesainin safhatı
nı uzun boylu iz.ah Ye tafsil ede
rek dedi: 

" - Muhbirin gözleri karar
mış, ne söylediğini bilmiyor. » 

Haydar Rifat B. ayağa kal
karak; 

- Reis B. bana hakaret edi
yor, susturunuz, dedi. 

- Gözleri kararmlf dimek. 
hakaret değildir. 

Adliye Vekili irtişa ve Hikrpet 
8. meselelerine dair uzun tafsilat 
vererek Haydar Rifat Beyin 
Türk bikimlerine hakaaz yere 
tecavüz ettiğini anlatb Ye: 

- Haydar Rifat Bey bana 
Jan Basadi tahliye ettirdiğimi 
söyledi. Ne ile iabat ediyor? 
diye sordu: 

Haydar Rifat Bey: 

- Şimdi görUrsun ne ile is
bat edeceğimi... dedi. Ve ilive 
etti: Adliye Vekilinin okUduju-

nu evvelce hazırladaia belli. 
Kendisi zaten mahkemeye ltaıır· 
ladığı nutku okumak içjn ıseldi. 
Ona haber vermiye de IOzGm 
yoktur. 

Mahmut Eaat 'Bey IOD IÖz 
olarak dedi ki : 

- Bu emaneti ele alanların 
cesetleri yere gelebilir. Fakat 
aletleri asla!.. Haydar Rifat B. 
gazeteciler " irtişa meselesinde 
bir ıey yoktur ,, dediklerinden 
mahkemeye verildiklerini söylü
yor. Teşkilatı esasiyeden bah
sediyor. Halkuki kendiıinin teı
kililı esasiyeden haberi var mı? 

Haydar Rifat Bey cevap •er
di : 

-Evet .. Herkesten fazla. Hele 
zatı ilinizden çok daha fada. •• 

Vekil bu ihbaratın da asılsız 
olduğunu, lıtanbul gazeteleri 
davasının Bursaya nakli lıtanbuJ 

müddeiumamisinin talebi ve 
temyizin kararile oldufunu 
söyledi. 

Vekil burada dedi ki: 
-Ben temyizede mi müdahale 

ettim? Bunuda mı söyliyecekler? 
Methiyeleri beni tcıvik için yaz
dığını ıöyliyorlar, teşekkür ede
rim. 

Haydar Rifat B. cavap verdi: 
- Eatatfurullah .. (Samiin ara

sında l"lllOtmeler oldu.) 
Vekil B. devam etti: 
- Şimdi sizden bir çobanın 

istediği hakkı istiyorum. Beni de 
bir çoban farzedebilirsiniz 

Haydar Rifat Bey: 
- Zaten başka türlll olmaz ki .. 

Dedi. 
Vekilin .azil bitti. Vekil Sa

llbattin B. reise dedi ki: 
- Efendim, mllekkilim (it

mek İltiyorlar. 
Haydar rifat Bey: 
- Benim cevaplanmı da bek

lemiye tahammiil etmeaini iatc
rim. Dedi. 

Adliye Vekili gitti. 
Evrakı dbut!Jenin okunma

sına bqlandı. Bwllar aruanda 
Gazi Ha. ine 4, Adli1e Vekiline 
mllteadclit mektup YudL Hepsi 
okunda. Vekilin ..Odafü Sall
battin Bey; 

- Gazi Hı:. ine yazılan iki 
mektup uuında iftira cilrm&nU 
teşkil eden hakaret ve sövme 
cürümlerini de ihtiva eden muh
bralar var. Bunlar doğrudan 
doğruya birer ihbarnamedir. 
Çnnk6 Reilicümhur da mes'ul 
hir tahsiyettir, dedi. Ve Reiai
cUmhurun mct'ul mevkide oldu
ğunu uzun uzadıya izah etti. 

Muhtıralarda « karaman ko
yunu •_, askerden kurtuma~k için 
el etek öpllyordu ,. , ~Mahmut 
Esat beyi kimse sevmez,, fıkra
ları var. Mahmut Esat beyi kim
se sevmiyebilir. Fakat küfür 
doğru değildir. 

Sclihattin B. , Haydar Rifat 
beyin yazdığı bir medih mektu
bunu okudu ve: 

- işte, dedi, 340 da Haydar 
Rifatm Mahmut Eaadı, iıte şim
diki Nahmut Eıadı ... 

Haydar Rifat 8. cevap verdi : 
- Temenni etmişim, olmamq. 

Öy!e bir şey söylemiş olsam 
bile aldaamlf olabilirim. 

Aclliye Yekilinia vekillerinden 
Sadettin Ferit B. mektupların 
birer ihbarname Ye jurnal ma-
m.&1etinde oldutuna dair uzun 
lıeyanatta bulundu. Diğer vekil 
Vadi Rqit bey : 

- Hadar Rifat B. yalmz Ad
liye V ekilinc hakaret etmedi, 
ayni zamanda bir de kadın bqı 
iatedi, diyerek Kadriye H. me
aeleainden babaetti. Hay:lar Ri
fat Bey: 

- Kadriye H. bir bUlfirem-
dir. Kendiaini asla tanımam bi
le. Onun mahkOmiyetinden dc-
iil, vekilin davalara olan mü
dahalelerinden bahsettim. Bu 
meyanda Kadriye H. davası da 
vardı. Vekil bunu reklam olsun 
diye yapıyor. 

V aafi Raşit 8. yllkıek sesle 
ve hiddetle söz söylüyordu ; 

Reia ihtar etti : 
- Bu kadar hiddete lOzum 

yok efendim. Arkadatlannız ne 
gUzcl ı&ylediler. Siz de aUk6-
netle ı6yleyiniL 

Vufi R•tit B. Milran ve 
Puankarenin Haydar Rifat Beyce 
birer işçi telikki edilcliiini söy
ledi. 

Haydar Rifat Bey : 
- Muhakkak, dejildir. g6re

lim bu fıkrayı .. Dedi ve Adliye 

Vekilinin nutkunu tahlil etti: 
- Evet, hakim çajuınca bu

zunma çakahr. Bu bir mütearife
dir. BwiCfa bir fevkalidelik yok. 
Mahkemeye gelmemek Vekil 
Beyin baklan mıdır? Buraya ge
lişlerini fevkalade bir şey ad-
detmek hakimlere hilrmetsizlik
tir. Nitekim diğer arkadatını 
da buraya getireceğim. Başvekil 
Pş. Hz. nin dava ettiği vatandaş 
beraet etmedi. Pş. Hz. o Yatan· 
daşın kendi hocası olduğunu 
öğrenerek davadan vazgeçmiı

tir. Vekilin ı&ıderi hiliftır. 
Reiı burada Haydar Rifat 

Beye ihtar etti: 
- Bu kadar bağırrnayıoızl 
- Vekili taklit etmek istedim 

de ondan efendim. iftira ettimıe 
vekilin tahsına, tehdit ettimıe 
vekilin şahsına yapbm. Türk 
hakimine karşı kat'iyen bir hare-
kette bulunmadım. Vekilin söz
leri enelden hazırlanmıftı. hilif-
br. Vekil B. ıözlerinde mlltema
diycn muhbir Haydar Rıfat B., 
muhbir Avukat B. dediler. Bir 
vekilden ıikiyet için kime yaza
caktım? Elbette büyüklere yaza
caktım. Ben Kadriye H. dava-
sına da müdahale olduğunu 
söyledim.,, 

Ve gazeteciler davasının Bur
aaya ne sevaikle nakledildiğini 

sorarak Gazi Hz.ine yazdığı fıl<rayı 
okudu. Üzerinde ısrarar etti: 

-Efendim. Adliye lstanbulda 
çok fenadır. 20 günde tebligat 
yapbrama:ısınız. Tahkikat hi
kimleri mes'elesi de ayni vazi-
yettedir. Onlan bu hale koyan 
bu adamdır.,. 

Gene Kadriye H. işine intikal 
etti Vekilin naaıl müdahale ve 
Hikmet B. üzerinde ne derece 

::b.sylkat yaptıgını aG;rl.-Ji, ..... 

son olarak Adliye başmüfettiıi
nin imzasile gelen ve gayet 
sudan bir suali ihtiva eden 
fıkrayı okudu: 

«- Gnya Kadriye H. tahki
katı yapılırken Hikmet B. Kad
riye Hanıma «ensemde bir sivilce 
var, bakın bir kere bu nedir?» 
Demiş de bu ıureUe et ete 
değmif.. Bunu da sual olarak 
Hikmet Beye sormutla !... Görii-
yorsunuz ya, Vekil ne yapaca
ğını bilmiyor. Sudan suallerle 
hA~mleri rahatsız ediyor.» 

Sonra irtişa meselesine geçti: 
- Kanun daima raşileri daha 

hafif, fakat mürteşıleri daha 
fazla tecziye etmiıUr. işte bu 
vaziyette bir çok raıi tevkif 
edilmiştir, fakat ortada mürteıi 
yok. Ve bili da yoktur. Raşi
ler celp olmadan, ihzar olmadan, 
cürmü meıhut olmadan tutul-
dular. Sonra bihakkın tahl ye 
edilmediler " Bunları ne diye 
tevkif ediyorsun ? ., dedığımiz 
için biz fena olduk. Biz kanu
nu mlldafaa ettik ve ediyoru1. 

Per~palas'ta bir vekili maz
nunlardan birisinin kansını ziya-
ret ediyor. Yemek yeniyor. Ad
liye Vekili de davet ediyor. 
Adliye Vekili kadına' bir gazete 
için dava etmesini tavsiye edi-
yor ye vekilinin kim olduğunu 
soruyor. Haydar Rifat B. oldu
ğunu anlaymca sahibinin Anka-
ra'da bulunduj'u ıurada o gaze
te iduehanesini ziyaret ederek 
gazete tahrir heyetini ayn ayn 
taltif ve tatyip ediyor. 

Vekil B. elbette mahkemeye 
1 gelecektir. Ben kendiıine " ıui 
r kaatçılarla beraber bulundun,, 

demedim. Efkan umumiyeyi 
kazanmak i~n timdi böyle di
yor. Elbette o da mahkemeye 
dtııebilir ve mahkflm da olabilir. 

Vekil B. , Hikmet B. hakkın-

başlandı 
da birçok ıikayetler aldıt-' 
uzun müddet muamele ~ 
yıp sakladıj'ını söyledi. Ni9' 
muameleye koymamlf? şaplll' 
siz bunda kabahat etmittir· 

Ben hAlrimler teair ~ 
kalıyorlar, dedim. Adliye Ve'İ 
line müdahale ediyorsun, ·
mildahaleleri kes. dedim. ş.r8: 
da burada sui kast haberlell 
vardı. Davaların sonu hiç bİf 
ıey çıkmıyordu. Bunlann hepıİ' 
nin sebebi Mahmut Esat Beydir: 
Asıl kendiıi sui kaatçdann *' 
kashnı yapıyor. 

Niz.ım Bey meseleaine ıelill~ 
Ben İıtidayi l.tanbul m&ddet 
umumiliğine hitaben y~ 
gönderdim. MOıtantiki ~ 
ettim, kanunsuz hareket ~ 
dedim. Vakit geçikti diye -"' 
deiumumilikten almacılar. A._ 
resi değiıtirerek 7 inci mlltll' 
tiklij'e yazdılar. Onun Alll' 
Vekili olmakla bir İ1IAll ~ 
beni mahküm etmek m=:-; 
Bana küfür edemeL T 
bunu Adliye Vekili yap,..111' 
bana naaıl küfür edebilir ? 

Reis: 
- Bu kadar aylemeyinis 1 
- Reiı B. eğer bana ila~ 

bulunsaydınız ben de a6yl ...... 
dim. lbtarda bulunurken dW 
nın en mukaddes adamı oıaıd" 
nuz. 

Adliye Vakili irtita mad_. 
lanmn kefaletle tahliye edildi' 
ğini söyledi. Evet efendim, .,.
de biliyorum. Hapiaaneyi dolaf" 
ken " efendim, ben emir ftl', 
dim. Kefalet akçeıi ve~ 
tabliye etmediler mi? " dediiİ" 
hcotai JiVDİ veçbile maınun ·~ 
Jak dasattan beı bin, dit~ 
!erinden onar bin lira alındı. 

Vekil B. gazetecilerden ba~ 
derken " bu memleketin 111ur 
ranım telYiı eden nepiyatta 9"' 
lunmuşlardır ,, dedi. • t.ııi 

ben Edirnede iken 340 1111"' 

borçtan mevkuftur dedim. ~ 
icra kanunu çok yanlııtır •. v' 
icra kanunu, icraaının iflill lı" 
nunidir. Bunlar duyulmalıc:hr·~ 
kısa yoldan fenalıklarm 

alınmalıdır.. _ ,.-6 
Haydar Rifat Beyin _.....J, 

den aonra celleye hitam v~ 
Muhakeme cumartesi .Unll il' 

(10) a kalmıştır. -"" 
Adliye Vekıli - Haydar P ... 

Beyin muhakemeaini dinli~ 
üzerinde heyecanlı bir ~ 
bırakmııtıır. Herkes cu..,... 
cellcaini sa bınııı lıkla bekli1"' 

Haydar Rif at beyin p.t 
.... h R l-"'e zsıcum ur z. eıır 

gönderdi(Ji birinci 
• 

mektubun metnı 
Ey btıyil adam! fi'. 
Mahmut Eıat beyi ....... ~ 

ven bulunabilir. Adliye ..-' 
olarak aıla. Bu sev f r,1# _J 
piı hazan da temizce pıP"""~ 
koyunu sevme kabilindell dfll' 
şeydir. Yarın vekilett~ll 'J". 
mesi liıım gelse kend__. ~· 
dım edeceğime tüpbe j,~ 
Çünkü nazanmda bili ~ 
ikinci ıeneıinde ukerliktell ,,,,,,._, 
tulmak için polis komild ~ 
vini olmak için el ayak~ 
ve nihayet Maarif naurı. t iJ1 
ŞükrünUn verdiği tahlİ"~ 
Anupaya kapaia atan to1 ~ 
mut efendidir. Fakıtldf ., 
tatbikatına yakında11 va rt-" J 
( Devamı 4 üncü ••Y 
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Haydar Rif at B.davasınınAnkarada [Üsttar•l·i~:~::,,-~~,~-.d:~-- Köpru par 
1 

ruıı ı·yetı·ne başlandı zan sulh muahedesinin verdiği 
aalihiyet ve timdiye kadar bir 
TOrk tahlisiye kumpanyasının 

teşekklll edememesi yüzünden 

Kanun Mecliste 111 

tacelen müzakere 111 
[ 2 inci ca\'"ıfadıın mabaat ] 

ta Adlyie vekili olarak husumet 
etmemek kabil değildir ve bu
na irtişa rezaleti münasebetıle 
yazılan bir istidadan dolayı ta
kip edilmem hiç amil değildir. 
Çünkü miskinlerden gelen ° ka
dar aciz savletler fiske ile dur· 
durulur. 

Bu abdal hele Ali Cenani Be-
yin evinde Rusuhi B~;.in v.asıta
sile kapı dışarı edildıgı tarıhten
beri ruyu mukaddesin gizli 
dUşmam olan ıesrserinin burada 
en son şaheserini dikkat ve 
kıymet nazarlarına arzedeceğim. 
İıtanbul gazeteleri aleyhine irtişa 
rezaletinden bahsettiler diye 
Müddeiumumi tarafından dava 
açılmış ve müteakiben hırsızlık 
vak'aları çoğalıyor diye bir ha
vadis verdiğinden Cümhuriyet 
gazetesi aleyhine Polis müdiriyeti 
ve Vilayet rarafından ve Milliyet 
gazetesi Yavuzun havuzdan çık
hğmdan ve diğer bir gazete 
l:ımitte bir tayyare düştüğünden 
bahsettiler diye de ayrıca bun
lar aleyhine davalar açılmış ve 
bu davalar tevhiden lstanbul 
2 inci cezasında bakılmakta bu
lunmuş idi. 

irtişa rezaletinde gazalerin 
hükumetin giceli gündüzlü çalış
tığını pislikler varsa meydana 
çıkarılacağını, Hasan Beye atfo
lunan 50 bin liralık otomobil 
mes'elesinin çıhk çıktığım yaz
mışlardır ve bu son nokta üze
rinde Adliye Vekili şahlanmıştır. 
Gazeteler mahkemede efkarı 
umumiyeyi heyecana vermek 
maddesinden takip olundu. 

O madde efkarı umumiyeyi 
ı>İlerek heyecana vermektir. Yani 
bu neşriyat ile o madde arasın
da dünyalar kadar mesafe var
dır. Bu dava ancak hükumetin 
prestijini kıran bir dava idi. 

Çünkü gazeteler tehdit değil 
. teskini mucip neşriyatta bulun
muşlardı. Böyle bir dava açmak 
için ancak Adliye Vekili kadar 
kör ve abdal olmak lazımdır. 

Hırsızlıklar çoğalıyor fıkrası 
üzerine dava açıldığını mütea
kiben bir ikişer gün fasıla ile 
Valınin Vılayette paltosu, Polis 
Müdirinin şapkası, Valinin ma
sası üzerindeki yeşil örtü ve 
Adl iye emanet dairesindeki nukut 
ve saire çalınmıştır. Güya hırsız
ların hamiyetı milliresi galyana 
gelmiş, Adliye Vekilinin açtır

dığı davaların mahiyetini gös
termek istemiştir. 

Yavuzun havuzdan çıkmasını 
yazan lzmitte hir tayyare düş
tüğUnü teessüratı umumiyeye 
arıeden yazılardan birincisi Mil
liyette hükumete karşı şükran 
hislerini beyan edecek bir işaret, 
ikincisi yeniden muavenet lüzu
munu teşdit edici bir haber 
vermek demek idi. Hal bu mer
kezde iken İstanbul müddeiumu
misi Nusrat B. 31 kanunusanide 
İstanbula geldı. 1 şubatta Veka
lete bir şifre telgraf verdi. 2 şu
batta Vekalet bunu tervicen 
Eskişebirde baş müddeiumumi
liğe yazdı. 

3 şubatta ba~ müddei umu
milik temyize müracaat ve 4 
~ubatta temyiz, sureti iş'ara 
~öre siperin arkasına çekilerek 
bu davaların Bursaya nakline 
karar verdi. Aleyhine dava olu· 

nan her fert kendi hakimine 
teşkılatı esasiye kanununa göre 
i.ticn kendi bulunduğu yerdeki 
hakimine tabi iken acaba bu 
sureti iş'ar nedir? Davanın baş
ka bir şehre nakli selamet ve 
emniyeti amme gibi bir mUli
haza ile kabul edilmit mUste
şarı hal olduğu halde bu nak
lin sebebi nedir ? işte bu nok
tayı arayalım. 

Kenan B. telğrafında şu su
retle anlatıyor : 1stanbuldaki 
mtiddei umumilik ve polis mü· 
dllriyeti ve Vilayet gibi yüksek 
makamatın davacı buluudukları 
bu davalarda mahkeme heyeti 
hissiyatına mağlup olarak bita· 
rafJıktan inhiraf edecekleri mü
talea kılınmakta bu bal şüpheyi 
dai bulunmaktadır. 

Bu mütalea sekameti hayati
yane denilecek mahiyette fahit 
bir mntaleadır. Bn mütalea Türk 
cümhuriyeti mahkemelerini, ha
kimlerini yıpratıcı, öldürücü bir 
cifedir. 

Bu mütalea Türk hakimlerinin 
hissiyatına mağlup olduklarım 

sarahatle söyliyen merdut bir 
yalandır. Bu mütalea hakimleri
mizin bitaraflığınıdan inhiraf fBİ· 
besile malul olduklannı söyliyen 
menfur bir bir iftiradır. Bu 
kimin için yapılıyor? Gazeteleri 
haksız yere mahkümiyetten 
siyanet için Vekalet hali şüpheyi 
dai bulunduğu halde a11I alika· 
darlarm böyle bir şey aklından 
geçmemiştir. Ve ebediyen geç
miyecektir. H~ijc uyanıktır. Bayle 
olmasa meşhur inlCılaplanmı:nn 

hiç bir olamazdı. Hassasbr, ne 
yapıldığını görüyor, merak ve 
tecessüsle takip ediyor. Bu karar 
memleketin her türlO feyze ve 
devleti senin liyetezelzül mem
baından aldığı hakiki kuvvetle 
yörümüş olan adli ikkıliptan, 
Adliye Vekilinin haberdar olma
dığına ve olacak bir hılkatte bu
lunmadığına bir delildir. Kapıta

lasyonlan atan çelik elleri bütün 
dünyaya karşı Türk mahkeme
lerine bele adli inkılaptan sonra 
böyle m~rdar bir iftiraya clir' et 
edenlerden bir hesap sorsa ye
ridir. Bu murdarlann namuı, 
fazilet ve ırkan yokıulluklan 
şöyle duı sun akıl muvazenelerin· 
den şüphe etmemek kabil değil
dir. Bu felaket, Vekaletten ge
lerek ve geçerek tahakkuk etti
ğine göre mes'uliyet daha azimdir. 

Halbuki alınan tedbirde bir 
manada yo"tur. Noklolunan yer
de hükumetin ayni te~kilitı yok
mudur? Müddeiumumi mütalea• 
sında yüksek makamat arasında 
kendisini de sayıyor. Halbuki 
müddeiumumisiz ceza mabkemeıi 
ne demektir'? Burıadaki mOd
deiumumi dava etmiyecek mi ? 
Şu halde biitün şehirlerimizde 
ikame olunan bütün bu kabil 
davalar diğer şehirlere mi gide
cek ? Alakadarların yol paralan 
nereden almacak, parası olmı

yanlar ne yapacak, hakkı mü· 
daffaa nerede kalacak ? 

Bir kazada kaymakamın, be
lediye reislerinin, polis komiser 
muavininin tesiri altında bilfarz 
kalacağını, hissiyatma mağlup 
olacağını Adliye Vekili tarafan· 
dan yazılıp temyizce tasdik edi
len mahkemelere kim ve nasıl 
inanacak? Buna mahkemesinde 

temyiıce sureti iıara g&re per
deai arkasından verilen karara 
riayet ve hiirmet edemiyecekle· 
rini iıte biz allkadarlar ilk fır-
sab kellmda reddettiğinizi bizim 
namımıza bu yolda bir mildaba-
lenin kaıti oldupn anltacağız 
ve temyiz kararlanna kartı koya· 
cağu. 

Bu adli vazifeye makUs g6· 
rülse de vatani vazifeye mtlll
beıtir. Hem lıtanbulda Şehre· 
maneti, Polis müdilriyeti ve Va· 
li ve yahut irtiıa rezaleti dava
sında olnuğu gibi doğrudan 
doğruya Müddeiumumilik tara· 
fından ikame edilmiş nihayetsiz 
davalar vard1r. Hatta bu me• 
yanda bizzat bizim idare etti-
ğimiz davalar vardır. Bu dava
larda varit g6r0lmiyen bu ihti
mal o davalarda nasıl varit ga
rUlüyor. 

Temyizden alınan ve mahke-
menin hissiyabna kapılabileceği, 
tesirat altında kalacağım kabul 
eden bu . mtitalaa evvelki glln 
mahkemede mea'elede allkadar 
olan bütnn lstanbul gazeteleri 
mlldllri mesulleri ve vekilleri 
muvacehesinde alenen oknnmut
tur. Ertesi günU mahkeme hep 
birden istif aya karar vermit ve 
telefonla haberdar edilen vekıl, 
hepsini ayn ayn taltif edeceğini, 
kendiside bC>yle ilham aldığın
dan mazur aörülmesini be· 
yan ve ricaya Mnddei umumi 
Kenan Beyi tav.-ıt ettiği yine 
Kenan Beyin kendi dz&dtlr. 

Bu facıada bir mOcrim bulun-
mak lazımôr. Bu hain mtıcrim 
kimnir. Bu tüyler llrpertici, en-
diıeler verici ubeca •' o ... -ı •• 
teadat etse de ele bqiları kim
dır? 

tetkilib esasiye kanunuun 
çıgneyen, mahkemelere, bir 
çok makamlara atfen müdahale 

eden Tiirk hlkimlerini . tahkirleden 
Türk ceza mahkemelerini ıunun 
ve bunun altında böyle bir 
mezeltin mevcudiyetini ilin 
eden bu gerih zihniyet 
her kimde oluna olsun 
o kafayı ezmek ve zihniyeti ilel
ebet .akOp atmak llnmdır. 
Mahkemenin heyetçe istifa et
memit olmakla beraber bir ay 
içinde lıer birinin çekileceii 
görülecektir. 

Ey en büyOiOmliz ! nihayet 
Adliye bir haldedir ki ona mil· 
teallik itlerde isabete vuıl olmak 
isimlerin Adliye Vekilinin aezu-
lanmn tam mak0.6n0 yapmak 
masadı temin edecektir. O mu· 
hakkak o miyan arz ettiğine 

göre ıu kıymeti itibarile feda 
edilmemesi doğru olabilir. 

Haydar Rifat B. mektubunda 
Adliyenin bir uçurum ken•nnda 
dolaıma1'.ta olduğunu, Adliye 
inkilib1D tqkillbna tarbikinin 
bu derece yanbt .olmuında 

mücrim Adliye Vekilinin bulun· 
duğunu söylememekte ve irtita 
reıaletindeki mllaebbiblerin tec· 
ıiynini istemeji diger mektu-
bunda icra muamellbnın çok 
fena olduğunu yazmaktadır. 
Mumaileyh diier mektubunda 

adliyeden fiylyet ederek f6yle 
demektedir. 

- Kendi eserile sen kendin 
de acımazmıaın, buda kendine 
acımamak olmaz mı ? 

Haydar Rıfat bey Mahmut 
Esat · beye yazdığı mektuplarda 
da ayni meelde ' teylerden balı· 
aatmekte, itleri doz,on fimedi· 
tini a6ylemektedir. 

(Senperparatos), (Lenina), (Cezar) 
(Kleopatra) gibi ecnebi kum• 
panyalar ifa etmektedir. 

Bunlann sulanmızdan çekilip 
gitmesini · icap ettirecek milli 
bir tahlisiye kumpanyasının ttı
ıekktılllnu gannl tabii bütlin 
kuvvetile arzu eder. Fakat işe 
bir miltehums gözü ile bakılırsa 
bunun bOyllk bir sermaye iti 
olduğunu ve memleketimizde 
timdilik yapdamıyacağını itiraf 
llzımdır • ., 
Deni~ ticaret erk~nı ne 

dtvorlar ? .. 
Diğer taraftan aallhiyettar 

bir zat ta Necmettin Beyin bu 
fikrine ittirak ederek ıunlan 
saylemiıtir. 

- Ben bunu uzak bir hayal 
olarak g<SrUrüm. Çünkü it ihti
sas ve sermayeye bağlıdır. Bu 
yllzden tahlisiyecilik Avrupada 
beynelmilel bir ihtisas iti haline 
Jirmiıtir. Bunda en ileri giden 
lngilizlerle lsveçlilerdir. 

Roma hdriç olmak üzere her 
bir Avruya limanmda ticari tah
lis teıkilib yoktur. Bir kaza 
Tiıkuunda buralara lngiliz veya 
laveç tahliaiyeleri çağrılır. Hatta 
Bulgariltan, Romanya, Rusya 
gibi memleketlerin tahlisi • 
ye itlerini limanımızda bulunan 
(Semperparatos) gibi Ingiliz tah· 
lisiyeleri görmektedir. 

DtJha vapurcular ~il'keti 
V1Jp1Jmazken ! •. 

Ecnebi tahlisiye kumpanyala
nnı ıulanmızdan &•karmak için 
btitün vapurculann birlqip vü
cuda getirecekleri bir müessese 
için en apğı {400000) lira ve 
Awupalı mUtehassıslar iıter. 

Binaenaleyh aylardanbcri ıura 
daki iki Uç vapur kumpanyası
nın birlqip bir anonim tirket 
yapamadıkları bu zamanda 
böyle birteY ummak hayal de
ğil de nedir? 

Enis 8. 
Atina sefirimiz Yunan 
hariciye nazırile uzun 

boylu görüştü 
Adna 24 [ Anek ] - Diln Türkiye 

sefiri Enis 8. Yunan harici •e nazırile 
uzun bir mültkatta bulunmuş, Türkiye· 
nln son teklifleri hakkında talep edilen 
izahab vermiştir. 

Bu mülAkatta umuml meselelerden 
başka teferruata da temas edilmi~tir. 

Görüşülen meseleler hakkında ketumiyet 
mabafaza edilmekle beraber Türkiye mü· 
badi! emllkin umuml takas ve mahsu· 

buna meylediyor. Bu teklif mucibince 
mübadil emlA.kin tasfiyesi meselesinin 
bitaraf azay tevdi edildiğinden bahis 

beşinci madde itillfnameden tayyoluna· 
caktır. 

Mübadil emltkin tasfiyesi hakkındaki 
Türk teklifine Yunan hariciye nazın 

cevap vermek hakkını muhafaza etmiş 
,.e Yunan scfirinden gelecek malılmata 
intizar edeceğini söylemiştir. 

B ütçe 

lerek kabul edilL'ı 
Ankara, 24 ( A.A )

Millet Meclisinin burnkil 
maında Dahiliye vekili. 
Kaya Beyefendin:Ln tııkbfİ 
rine diğer bir varidfıt k;f 
gösterilerek İstanbul k~r:ı 
mururiyeleriniu ilgası haklCJV. 
lcanun liyıbası müstaceliY~ 
tercihan müzakere edilotİI 
alkışlarla kabul olunaıuf~ 

Bu k11nun ile İstanbul rJ.. 
panı ve Azapkapusu •·~ 
yaptmlacak demir k6P'~ 
inşa masarifi karşılığı 
üzere bazı zamaim i 
dair kanunun birinci ııı• 
deki resimler otuz par•~ 
maddesindeki nisbetl~ 
misli resim ilave olundl 
Yük hayvanlan arabaı.t' 
kamyonları bu illvede11 
nadır. 

Kanunun OçilncO 111• 

tayin olunan müddetler 
makta ve Gazi köprUsnnll'~ 
sına müteallik hükümler dl 
tutulmaktadır. Naklıyat i, ı1 
şirketlerine tahsilat muktD" 
rilecek yüzde nisbeti itf 
kanun ile yapılan zadll~ 
dahil olduğu halde yOP"' 
buçuk olarak teabit olu 
dır. Kanun neıri t 
muteber olacaktır. 

Meclis cumar~esi topl7 

Başvekilimizin oe 
larz 

kil Aı:::t 2:a!~·~~ -,, 
hakimiyeti mılliye bayrl' 
naıebetile telgraf ve tP l 
tct>nhcu."... ı. .. ı.......... ._.,f JI 
çocuk haftası münasebl"' · 
zih ve asil duygular iıb~ 
necip Türk çocukların• 
n cevap yazmağa vaki~., 
dıklarından teşekkürleri 
ğına Anadolu Ajansılll 
buyurmuşlardır. _A 

• • 
Dayinler vek 

Ankara, 24 (T eleton 
ler vekillerinin 29 mayıtt' 
leri beklenmektedir. / -·-
S p o 
Peıte amatör ~ 
litı şehrimize 1 J 

ltalya Milli B. tskımınırıl, 
mımızla karşılaşmak Oze~e t1' 
lannda şehrimize geleceğınl 
şehrimize gelen M. Mavrcı ,1 
yon reisi Muvaffak Bey aras 
dığını yazmıştık. . I,' 

i\)emnuniyetle öğrendil I_, J 

latan bul bu beynelmilel ll''e / 
bir ecnebi takımının ıi~etil' 
olacaktır. . . '1.1, 

Peşte amatbr mubtelıU a\ 
mında şehrimize gcler iiÇ :,ı' 
için Beşiktaş kulübune ınor:1~,t j 
muştur. Bunun uzerine 6t pP f 
bahçe ile mutabık ka]rı:ııŞ )ı;ıfll 
esasas üz<'rinde Macar t• 
mışur: i"oıı" 

Peşte amatör şarııP s•djjf 
ba,.·raınının ilk gilnüne ıe rı''' 

J rı:ı•' .... ~ 
mayısta Beşiktaşla ıo ,~ıP"' 

·t·f ' J ve l 2 manstada hu ı" ~~ 
!itile karşılaşacakur. !D1' l 

Bayram ertesi mecliste 
müzakersine baolanıyor 

Gelecek olan takıtıı•1 .;e \ 

( ~l.T,K ) yı (6·2), yenrrı ~r' 
ile berabere kalmıştır· . ıe dt ~ 
tan amatör muhtel•" •" Ankara, 24 (T eleton)- Bütçe 

encümeni toplandı. 16 bütçenin 
tetkikab bitti. Encümen bütçeyi 
arife gün:j ruznameye alacak, 
bayram sonunda müzakeresine 
bqlanacaktır. 

• il 
kalmı~ur. Bu mahltn1' 

hayli kuvvetlidir. 1,,-ı #, f 
Likmaf 0oı" ,il 

Bugün Taksim Sıadi"r'f ~.; 
bahçe • lk)·koz ve 6;!, ,
sında likmaçlarını de 



[ f\I AKIT )iN $EHIR HABERLERİ 1 
~~~----------------------------~~~----------~ 
SA.eds1ı·inye •• de Gayri mübadillere Emanette 

kaybe- Köprü parası 
den şehir 

"•nzumesinden dolayı aqılan 
dtvı, tekrar rüyet edilecek 
. " Sesini kaybeden şehir ,,manzume· 
~den dolayı bir müddet evvel "Re!Iİm· 
U Ay .. mecmuası mes'ul müdürü Bch· 
Çtt B. hakkında tecilen on gün hapis. 
On ı· ·1 • 1· . ıra para eczası kararı ven mış, em· 
'tiz ttıabkemesl, lstanbul üçüncü ceza 
~hltemeslnin halkı kanuna karşı teŞ· 
'ille 'Ve tthrik maddesinden verdiği bu 
~· tahrik ve teşvikin ne suretle ol-
uıu izah edilmediği noktasından boz

ıııu,, Fakat üçüncü ceza, bu nakza ittiba 
ttılııınıişti. Bu sefer Temyiz ceza heyeti 
OQıu • .. 

rnıyesi karan nakzcttiğinden, uç 
!tı'Yısta üçüncü eczada da,·a tekrar 
tiiy,t olunacaktır. 

Cene dayak! 
~İnönü merkezinde 
J'ı kitivi dövdüler mi? 
p Cıddel umumilik, tahkikat ya-
'Y0t-. Muayenede darp eseri 

g6rüldü 
~ bun müddri umumiliğe l lafize ,.e 
~~n . H. isminde iki kadın tarafından 
~la11tida \erilmiş, bunlar bir saat çal
~ 11ndan hasıl olan şüphe üzerine po· 
rııı(\ Yakalanan ;\cşat ve 1 lasan isimle· 
f 'ki O~llanmn l'.:minönü merkezinde 
~ hıldc dbğüldüklerinden, şikAyct et· 
l'ııı r, pazartesi günündenberi hakla-
dı dt tahkikat yapılan oğullarının ferya· 
d~l k~nilerinin dı~ardan işitip döğül· 

~tını anladıklarını söylemişlerdir. 
itli u Dllıracaat üzerine müddei umu
kik !bua\•inlerinden Necmettin B. , tahJ.t:: Vaziyet etmiş, adliye doktoru 
ltn... et B. kerhal Ncşatla Hasanı mua-

··)c ait • i M ~· mışt r. 
tir A Uayene netice~inde rapor verilmiş· 

., ~ ld.ığııxıız malömata göre, N~şaıl~ 
·~ Oın Vücutlarında doğülmek ılzlerı 

"''•t\iı t . 
heını:rıiyetle tahkikat yapılıyor. 

c -......:.:.:..:. ---
s~ l k hareketleri : 

~il' at mektebinde 
1.ln gece çok güzel bir 
S. ~üsamere verildi 

~ıf rı tt mektebinde dün gece $On 
--~ lıl.~besi tarafından çok güzel bir 

t ltıutıımcrcsi verilmiştir. 
lııt h""'lA mektebin tarihçesi hakkııida 
~abe söylenilmiş, san'at marşile 

\bir san'at tablosu çizilmiştir. 
~ dan &Onra, son sınıf talebesinden 
~ heyin )'azdığı Mektepten hayata 
~ Pi~ Perdelik piyes temsil edilmiş. 
~{''t~ Naki, Avni, CelAl i\lir'at. 

'A.tif, Selim Beyler rol almışlardır. 
~'l, 01oğ ve Spor eğlencelerinden 
'-!ı 2. Perdelik Hasbahçe komedisi 

~11'dılıniştir. 
lt~lldltttıerenin sonunda mektep ate!
~ gu c Yapılan bazı eşya, masa, dolap 
~tir ~I ttıoblle takımlan teşhir cdil

lttıı.~L u eşya Yerli mallar pazarında 
"'tır. 

--------....... ~~~--
bu" Giden sefirler 

~ti ~1. ~ıncrika sefiri 1\1. Gru, ltalya,. 
Otid1 1' 0 tneo ve Japon sefiri M. 

titııııeı,rdi evere vap~rq ile İtalyayı 
- r. 

b Dun "htelit mübadelede 
r:~'ti r,ısil\~uht:lit mübadele )~unan 

hııa.y 1 '-İ 'M. Fokas. bitaraf hcyetı mu· 
Ct l\tur•hh }tret etmı~tir. 

\>•hı h 151!1-rın veni gelen Yunan 
~lııı tkkınd k. 

tlctcd· a ·onuştukları tahmin a...:· ır. 

J'"-' ~er · · aı~ lttırıb 9111 artırılmıyor 
~1ı1 b lll "i'a r ~tt itlcaç k · ye tnden: Sayım vergi· 
l't~ı:ı tden tt arttrılacağı hakkında de-

"'t' Şa •· ı · 1P olu ~ ıa ar hılAfı hakikattir. 

1 
nur. " ., 

't",lki ~· iz seyyahları 
ıtı~"'t lngu· n şehrimize gelen Ameri

S ı,ti ve 
1
: 1 s~~yahlan dün camileri, 

~~ı, '))-ahlar ;tıc·ı· ge_?-mişlerdir. 
~. " Sotır1 y~fun Ü!küdnn da gez. 

arına devam edecekler-

Dün de altı bin lira 
dağıtıldı 

Garbt Trakyada musakkafat sahibi 
olan gayri mübadillerden 60 kişiye dün 
ikinci avansın dördüncü kısım tev:ı.iatt 
yapılmış , .e 6000 lira kadar para da~tıl· 
mışnr. 

Dün a\'ans alan ze\'at şunlardır: 
Hafız Mehmet Ef. , Şe,·kct bin l\lch

met Safi. , l lacı lbrahim B. ve Adile H. 
veresesi, Ahmet bin mchmet Ef. , Meh
met Emin, Ömer, Neş't B. ter ve saire, 
Mustafa Ekrem ve Apturrahman B. 
zevce· i Refia H. , Halit Sezai B, . l ladiye 
H. ve Saadet H. Şcfia H. binci Süley· 

man Ef. • Hatiçc H. Hamdi Ali B .• 
Hayriye l l.. i\ lustafa Arif, lsmail r\tcmi 
H., ;\Jehmet Te\'fik B. hemşiresi. , Hafız 
,\Justafa Ef., Tahsin Ef. , Mustafa E.f. 
Şerbetçaki vercı;esi Emine, Edibe ll. !ar., 
Fatmn H. ,-e saire. • ismet ,·c Halide H. 
)ar .• i\Iuzaffer Süleyman Ef. Zehra. Bel· 
kis H. Haydar E(, İhsan ve ~ahinde H.lar, 
Fatma 1 I., Dr. Apturrahman B. . Etem 
Şinasi 13., binbaşı Hasan Tahsin B. , 1 la· 
san Cevat B., İbrahim B.. Hacı Ahmet 

Ef. Eczacı Ahmet B. Mehmet Ef. Ap
cul!ah 'e Yakup Ef. ler ~1ütekait Talip 
B. Hatçe Şehnaz H. H Ahmet Ktmil 
B., Kavalalı Jbrahim Pş. veresesi Hatçe 
H., Fatma H., \'e Ahmet B., Mehmet 
Ata Ef . • A vşe H. , \'e Ha.yn B., :\luhit· 
tin B., ~eydi B. , Mustafa B. , ve saire 
yüzbaşı Ahmet B. Zehra H. , Ali, 1 lalit 

B. ler Ye saire. , Nihat Sezai B. , Esma 
;\lüne\'\'er H • Zübevde H. ,.e saire., 
İffet ve Refref H. lar.: PakizeH. ve saire., 
I facı Hüse\'İn B., CelAI ,.e Muhsin B.ler., 
i\lu~tafa 

0

:\°uri Ef. , Diıçi Akif B . .' 
Müdafaai milliye mü8teşarı Naci Paşa. 

Borsadaı 

2 numaralı kararname 
Türk pıraııını koruma kanununun iki 

numaralı kararnamesi dün resmen !\taliye 
:vekaletinden şehrimi.ı bmbiyo borsasına 
tebliğ edilmiştir. Yeni kararnamenin tat· 
hikJne yanndan itibaren başlanacaktır. 

Borsada umumi bir 
içtima 

Tahvi!At alım ve satımının sureti ic
rasile 1 numaralı kararnamenin likide 
edilmiyen muameleleri hakkındı umumt 
bir müzakerede bulunmak üzere şehri

miz banka müdürleri ve borsa meclisi 
idare aıalarile bütün acenteler yann 

14 te konsorsiyôm komitesi reisi Nurul
lah Esııt Beyin riya~etinde umum, bir 
içtima yapacaklardır. 

KOçOk haberler 1 
V akit küresinin işlemesi için 

icap eden aletlerin bir an 
evvel getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Alpullu şeker fabrika ı fuliyetini 
tezyide karar vermiş ve bundan 

maada şehrimizin tamnmış iki şeker tüc
carı da müstakil bir şeker fabrikası açmak 
için teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

K aradeniz boğazı haricinde görü· 
nen sel'kri torpilin htlA imha 

edilm~dip;i ve a1Akadarların müteyakkız 
bulunması \'apurculara bildirilmiştir. 

İHanbul limanınm müstakbel şeklini 
tesbit eden komisyon yarın son 

bir içtima yaparak kat'i raporunu vere
cektir. 
· Jürkiyeye gel~cck seyyahlara son 

derece teshılit gösterilmesi Da
hiliye Veklletindcn teblig edilmiştir. 

On gün encl Galata gümrü~n
den kaçak olarak mühim mik-

tardı gramofon yayı kaçınlmıştı. Dün 
bu mesele ile al!kadar olduğu zannedi
len Galata gümrüğü memurlanndan 
Kazım ve Ihsan Beylere işten el çekti-
rilmiştir. 

K rom, simli kurşun ve gümüş 
istihsalilc uğraşan Balya Kara-

a vdın Türk. A. şirketinin dün senelik 
k~ngresl yapılmış ve şirketin faaliyetinin 
geçen seneye nazaran azaldığı tes
bit olunmuştur. 

Un fiatlarında ı-on günlerde 15üyülı1 
bir tenezzül başlamıştır. AJtka-

dar tacirler bunun Anadoludan buğday 
yerine un gelmesin8 atfetmektedirler. 

Mayısta mı 
Kaldırılacak7 

Köprü mün.ıriyeslyeslnin kaldınlması 
için hazırlanan kanun llyihasında, mezkftr 
kanunun tarihi neşrinden itibaren mer'i 
olacağı kaydedilmesine ve kanunun bu 
günlerde meclisten çıkmasına intizar 
edildiğine göre,köprü müruriycsinin ma· 
yıstan itibaren kaldınlacağı tahmin 
edilmektedir. 

· Bu itibarla Emanet şimdiden: hazır
lıklara başlmıştır. 

Köprüden senede 700·750 bin lira \'&ri· 

dat alınt\'ordu. Vesaiti naklive ücretlerine 
:ummedÜecek 30 paradan . senede 800· 
850 bin lira hasılAt temin edileceği 
sö\'lenilmektedir. 

·Köprü tahsildarları kadrosunun ilgasile 
epeyce memur açıkta kalacaktır. 

Men'i muhekeme kararı 
Emanet encümeni bir müddet evvel 

sabık ctfalye kumandanı \'edi, lstinye 
grup Amiri Avni, İstanbul grup memuru 
Süleyman, Beyoğlu grup memuru Mahir; 
Bakırköy grup memuru Hulılsi, usta 
başı ~lustafa Beyler hakkında lüzumu 
muhakeme kararı vermişti. Şurayi devlet 
bu zevat hakkında men'i muhakeme 
karan vermiş ve keyfiyeti bildirmiştir. 

Posta.da.: 
Postaneye nıeklneler geldl 

fstanbul · Ankara ,·e lzmir arasında· 
ki telgraf muhaberatının muntazaman 
cereyani için A vrupaya sipariş edilen Si
mensrapit markalı son sistem otomatik 
makinelerden bir kısmı dün şehrimize 
A"elmlş \'e yapılan tecrübesinde h i ne· 
tlcelcr elde edilmiştir. Telgrafları· matbu 
teritle nakleden bu makinelerden icap 
eder!le diğı-r merkezlere konulacaktır. 

lngilizl~re muvakkat mukavele 
İngiltere ile olan mU\·akkat ticaret 

muahedesinin in giltcrenin mUstem lekeler 
\'e lngiliı mandası altında bulanan mcm· 
feketleree de rcşmll ildiği df.in ticaret 
oda511lda bildirilmiştir. 

Romen talebe gitti 
iki gün e\~l lstanbula gelen Romen 

darülfünun talebesi dün memleketlerine 
dönmüş \'e Türk talebesi tarafından teş· 
yi edilmiştir. 

Konsorslyom komitesi 
Bankalar konsorsiyomu umumt komi

tesi dün dcaret .:>dasında toplanmış \'e 
on beş günlük borsa 'u:iyctile dünkü 
muameleleri tetkik etmlştir. Komite umu
mi kambiyo nziyetinl çok ~ayanı mem· 
nuniyet bulmuştur. 

lnglliz lirası 
lngiliz lirası dün borsada l 032,5 

kuruşta açılmış ,.e 1034,5 kuruşa kadar 
yükseldikten ı;onra açıldııı fiatta kapan· 
mıştır. 

! Bu akşam-
- ,. eınema1ar t 

Alkazar - ÖlOmden yılmaz 
Alemdar - Kaniye Llten 
Asri - Zoraki baba 
Ekler - T ılıli T ot 

Elbamra - Mahpusun prlaa 
EtuYal - ilk macerası 
Fransız -Şehvet diyarı 
Lükıenburg - Son çarlar 
Majik - Atk ihtiyacı 
Melek - Kadınlaİ'a inanmam 
Opera - Para, ı.kelet dann 

Şık - Bir an için 
Bqiktq Hilil - Çınn yaveri 

Bar ve MOslkholler ! 

Garden-İrena, Naneli Balet, Tal-
ı maç ve Sırtl, Bekefı, 

l
r Vantura 

Ttırkuyaz - Arizona baleti Tize, 
ve Lıdina T arsov 

Blw- t•n•r• kaza11 
Hclyopolis, 23 ( A.A ) - Prens dö 

Galles'in tayyaresine refakat eden hava 
filosuna mensup bir tayyare yere düş
miiftür. J,indc bulunan iki kişi ölmüş· 
tUr. Prenşin s~yabat etmekte oldugu tay· 
yare Sudan istikametinde tekrar hava· 
lanmıştlr. 

BBBBBBBBBBBBBBB&mmmmmmBBBBB o p ER A SINEMASININ = 
Bilyllk muvaffakiyetle göaterilmekte olduğu ti 

• p A R A B 

1 SESLi FiLMi herkesi alakadar eden heyecanlı bir mevzudur. il 
Paramn sebep olduğu saadet ve felaketleri ZOLA nm ese- mi 
rinden muktebes bu şaheserde hakkile görebilırsiniz. g B lıaveten: S E S L i i S K E L E T O A N S ı El 

lllBIBBBBllllBBBBBBBBBmmmmeaaamam 
•••••••••••••••••••••••••••••• • Bugün M E L E K S i N E M A S 1 N O A • 
• Berlin Operasından meşhur tenor • 

: RiŞAR TAUBER : 
• bütiln seyircilere göz yaşları döktürmekte ve azim muzaffe- • 
• riyetleri ihraz etme.kte olan • 

• KADINLARA iNANMAM • 
• Harikulade sözlü ve şarkılı filminde taganni etmektedir. • 
• Saat 12,112 den itibaren matine • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
r~~~~~®~~~@~~~~~ii Bugün ELHAMRA SiNEMASINDA ® 
® RIŞAR BARTELMES ve BFTTİ KOMPSON : 

"MAHPUSUN ŞARKiSi ® 
tamamile SÖZLÜ ve ŞARKILI ~ 

filminde taganni etmektedirler. ı· 
• Bugün saat 10,45 te tenzilatlı fiatla matine ® 

IIAveten: SESLİ ve SÖZLÜ DÜNYA HAV ADISLERI ® 
~filil@~lili]~~~®~~~®~@ 
Mektepler;n aleyhinde burunan mahkum oldu 

Üıt tarat l ııı i sayıfamızdadı r 
dikleri tahmin edilebilecek kim
selerdendi. T elkio, tesir altında 
kalabil rlerdi. Bu sözleri ben 
halkı idlil edecek, yeni terbiye
den, mektep tahsilinden soğuta-
cak mahiyette buldum, sırf bu 
noktadan daha başka mazarratlı 
ı6zler de söylenmesinin önüne 
geçmek için : 

- Hoca, dinden bahset!.. 
Dedim. Hoca önce şaşırdı, 

batını kaldırap bakandı : 
- Din budur! 
Diye cevap verdi. 
- Değıldir! 
Diye seslendim. Haca fazla 

ısrar etmedi. «Efendiler, vaaz 
bitti.» diyerek duaya başladı. 

Fikrimce, bu kabil telkinlere 
müsaade etmemek lazımdır. Bu 
hocanın diyanet işleri riyasetinden 
vaaz ruhsatnamesi olduğunu öğ
rendik; hadiseyi gazeteye yazdık 
nazarı dikkati celbettik ki bu 
ruhaatnameyi alsınlar, böylelerini 
vaazdan menetsinler diye ... 

Hikim Sait bey sordu: 
- Bunlan vaaz esnasında 

söyledi, öyle mi ? 
- Benim müdahalem üzerine 

~ın bittiğini söylemesi ve 
duaya bqlaması, bu sözlerin 
vaaz dahilinde olduğunu açıkca 
göaterır. 

Demir Hafızdan ne diyeceği 
soruldu. "Muharreftir. Hükumet: 
ten maaş alıyorum, Topkapıda~ı 
aakeri liaede hocayım . Hıç 
b6yle ıeyler söyler miyim ? " 
dedi. 

Hlkimin " pbitle aranızda 
phai husumet var mıdır? .. sua
line de Refik Ahmet B. ~e hiç 
tanıımadığı cevabını verdı. 

Gazetemizin tahrir ~üdür 
muavini Mehmet Nurettın B. , 
ikinci pbitti. Şehadetinde şun-
lan söyledi : . .. 

_ Hoca, vazedıyordu. Uç 
arkadq dinledik. Vazın muay

yen bir mevzuu, ıeJ?kfi raptı yoktu. 
iki cümlede bır şarktan, iki 

cümlede bir garptan bahsedi
yordu. 

Nurettin B. , hadiseyi kendi
sinden ewelki şahıt gibi tesbit 
ettikten sonra, Demir Hafızın 
bir aralık Şehremanetinin yap-
tırdığı kaldırımların bozuklu· 
jundan da bahsettiğini ilive 
etti. 

Gazetemizin muharrirlerinden 
Bekir Sıtkı B. , uçuncü ıahit 
olarak dinlenildi : 

- O gece, Ayasofya camu 
çok kalabalık, diyorlardı. Gör
mek ıçm üç arkadaş gittik. 
Vaazlan dinliyerek geziyorduk. 
Bu arada bu Boca Efendiyi de 
dinledik, dedi. 

Bekir Sıtkı B. , hadiseyi di
ğer iki şahit gibi anlattı. Ha
kim Sait B. , Mehmet Nurettin 
ve Bekir Sıtkı B. lerle araların
da bir husumet olup olmadığını 
Demir Hafıza sordu. Şahitlerden 
hiç birile Hocanın tanışmadığı 
anlatıldı. 

Avukat Mustafa Hayri 8., 
müekkilinin müdafaasını yaptı. 

Demir Hafız senelerdenberi 
hocalık ve vaizlik ettiğini, hüku
met icarlı aleyhinde bulunacak 
vaziyette bir adam olmadığını, 
şahitlerin kendisinin sözlerini 
yanlış telakki ettiklerini kaydetti, 
beraetini istedi. 

Hakim Sait B.. muhakemenin 
bittiğini söyledi, kararını bildirdi: 

- Hükümetin icraabnı vaz 
esnasında alenen takbih ve tez
yifle maznunu aleyh Demir Ha
fız Mehmet Efendi hakkında 
alenen İcra kılınan duruşma 
neticesinde Demir Hafız Kadir 
gecesi Ayasofya camii şerifinde 
vaazettiği esnada etrafında top· 
lanan halka karşı alenen hüku
met icraatını tezyif maksadile 
sözler söylediği, yeminle dinle
nilen şahitlerden Refık Ahmet, 
Mehmet N urittin, Bekir Sıtkı B. 
lerin zabatnamede zaptolunan 
sureti ifadeleri, mazbut tahki
kat münderecatlarile sabit gö
rülmüştür. 

Maznun vekililin sureti müda
faasına gelince, hadisenin bir 
telakkiden ibaret ve sarfolunan 
elfazın hükumetin icraatını takbıh 
maksadile yapılmadığı keyfiyeti, 
istima kılınan hakuku umumiye 
şahitlerinin sureti şehadetlerine 
göre gayri varit görülmüş oldu
ğundan Demir Hafızın hareke
tine t;mas eden Türk ceza 
kanununun 341 inci maddesi 
mucibince bır ay hapsine, mu-
hakeme masrafının kendısinden 
alınmasına kabih temyiz. olarak 
karar Yerildi. 
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Anketimiz 
[ Ôst cara[ı 1 inci tıayıfada l 

kolaylıkla =~!!jmsediler. Yeni 
harflerin verdiği yorgunluk ile 
çok okuyanlann adedi belki a -
zaldı. Lakin buna mukabil oku
mağa başhyanlarm, istikbalin 
okuyucu adedi çoğaldı. 

Kütüpanemize gelince ; onu 
yeniden tesise mecburuz. Eskı 
kitaplarımız hayati, içtimai kıy
meti haiz değillerdir. Telif eser
lerimiz nadirdir . Felsefemiz , 
içtimaiyat, tarih, fen kitaplarımız
hep tercümedir. Edebi kitapla
rımızdan birkaç tanesinden maa
dası ruhi, bedii ihtiyaçlarımıza 
bile tekabül edemiyecek kadar 
ruhsuz ve kurudurlar. 

Genç şair burada gülerek : 
- Aman aksini iddia eden

duymasınlar .. 
Diyor ve ani bir hareketle: 

- Namık Kemalin, Hlmidin 
eserleri.. Fikretin de yarı yarı

ya.. sonra bilmem ki Ziya Pa-
4anın hakimane ıeyleri de az 
çok işimize yarar. 

Y cnilere gelince şüphesiz bun .. 
farın içinde de caerleri yeni 

harflere çevrilmesi icap eden

ler yok değildir. 
A. Sırrı 

o Bulmaca o 
-·-Dünkü bulmacamızı hallede

medinizıe bugiinkil halledilıgjş 

şekle bakarak yeni bulmacamı -

zın sırrını meyJana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife

yi tatbik ederek üç bq dakika 

- Bunu da ~. yazdınız, rica 
ederim siliniz diyor, bittabi der-

1 
ler hal siliyorum ! 2 

Bu arada kahvem nasılsa 3 
bitmiş gibidir. Şair gene üç zarif 4 
hareketle çikolata tabağını uza- S 
tıyor, kaldırılan kahve filcanının 6 
yerini de çay bardağı ile kura- 7 
bi}1eler doldurmuıtur.. 8 

Kendi kendine: 9 
- aa,,yadan sonra li'ıtufkar- 10 

lığını bu derece artırmak, ne 11 
zeki bir buluş ve düşünüş diyo- L;;.;~-:-;;;;;;;:i;~;;m;;:;:...,:=ii;;;;:;;.:;;;;;~..:-...:.ı 

Dünkü bulmacamızın rum. «Gayya»da bizi canlı bir 
sefalete doyuran ıair, onu artık halledilmit tekli 
kafi görüyor, onuu verdiği ma- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 

nevi elemi bununla tadil etmek 1 ~ :ı=ıı 
istiyordu. Bu iltifatta kızgın bir 2 --=- fil,=1====/11==1 
çölde seyahat eden bir yolcunun 3 {il l [il 

- Ruhsuzdurlar , kurudurlar, 7 ı- -il- -,-[i--ı-
diyordunuz. ~ :_ 'm1 =:= ii =1lil = = rmıl=. 

- Evet manasız kelime oyun- ~ ı ı• 
!arından ibarettir, lisan itibarile ~~ .=,- [!J==ı=~=ı--lllil_ -_,-_j 
de bir ecnebi lisanı kadar öğ- 1· -ı 
renilmesi bütün bir ömür has
redilmesine muhtaçtı. 

Eski yazıları okuyanların kaç 
tanesi onlan okuyup anlamış 

olmak iddiasında bulunabilirler? 

Demek ki mazide bıraktık 

diye hasretini çekeceğimiz ve 
bugün ihtiyaca tek.:ıbül edecek 
yeni hayatımızda bize rehberlık 
edecek eserimiz yok dersem mu
balaga etmiş olmam zannederim. 

Yalnız tanzimattan sonra ya
zılan edebi eserler kısmen yeni 
harflere çevrilebilir. 

Tanzimattan sonra ataletten 
kdrtulan, garp kültürile beslenen 
bazı edebiyatçılar, hayatın canla 
cephesile karşılaştılar ve bize 
birkaç eser verdiler. 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - \'akit (5), bakış (5). 2 - Şi-

_kftr (2), mesteden (5), nota (2}. 3 -
Kon) :ı. vihl) etinde bir ~ehir (7). 4 -
4 l~scrler (4), peygamber (4) . 5 -
ı\ tcş (!l), ~aş (~), kaldırmak (3). 6 -

2;\ ni~an bnyrnmırıın s~bebi (9). 7 -
Yarını (~ •. Fran~anın bir ıayfiye şehri 

(S), Alman - Fransız hududunda bir 
ne hir (3). 8 - Acemiscan (4), at çiftliği 
(4). 9 - Askerler (7). JO - Af (2), 

daha fena (5), H usça evet (2) 

Yaıı~ın (5), ibadet (5). 

il -

Türk Spor 
TürkSpor Viyana maçları münasebe· 

tile nushayi fe\•kal~de şeklinde 32 sahife 
olarak çıktı. 

Maçların re~imli tafsilin \'e 1\1. l\la.,.·
ronun beyanatı \'e nefis karikatürü 
haberler· makaleler- resimli enteresan 

Bunun haricinde Garpten ilim, 
fen, edebiyat ne varsa almağa 
mecburuz . Kütüphanemizi bu 
eserlerle ve bundan sonra telıf 
edeceğimiz kitaplarla doldura-
cağız. yazılar- hik:iyeler-roman-sinema-Yusufun 

Artist Vı~d paralar mo~orlOHn~en: 
14 üncü sayı!ı nefis l'esim 

yazılarla çıktı. 

ve güzd ~ lüzaycde ikraz 
bedeli No. 

.Merhunatın ~cmti meşhuru ile cinsi 
\. c müşccmilla 

Sinema - Tiyatro - Müzik Edebiyat
ı likAye müsabaka Sinema arListlerinin en 
son ve en güzel resimlerini yalnız Ar
tistte bulabilirsiniz. 

Jandarma imalathanesi mü
düriyetinden : 

10 ili 20 bin metre kılıflık 
bez pazarlığı 28-4-930 pazartesi 
günü saat 14 e kadar temdit 
edilmittir. Pazarlık Jandarma 
imalathanesinde yapdacaktır. 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

Faika Hanımın 19661 ikraz 
numaralı deyn: senedi mucibince 
Emniyet sandığından istikraz 
eylediği mebaliğ mukabilinde 

Sandık namına merhun bulunan 
Erenköyünde mukaddema Tuğ-

lacıbatı Mustafaefendi elyevm Göz.· 

tepe mahalle •e sokağında eski 
3 mükerrer numaralı kırk dokuz 
arşın arsa Uzerinde kirgir maa 

zemin iki lratta ikmal edilmiş 
bir odayı ve temelleri mevcut 
diğer bir odayı ve tlç evlek nç 

yüz elli bir UflD bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı vadesi hita-

mında borcun ödenmemesi ha
sebile mGzayedeye çıkanlarak 
yedi yüz on lira bedel mukabi-

linde miifteriıi üzerinde olup 
26-4-930 tarihine müsadif cu-

marteai giinil kat'i kararı çeki
leceğinden talip olanların yevmi 

mezkurda Sandık idaresine mü

racaat eylemeleri Uizumu ilin 
olunur. 

lstanbul isktn müdürlüQünden: 
Jsk:ln dairesindeki dosvalarında nok

san olduğundan dolayı ikmal eylemeleri 
için birçok muhacirlerin isimleri Vi!Ayet 
g:ızete~inin 19 Ni an tarih ve 2225 No. 
lı nüshasında ilan edilmiştir. Bunlar i!An -
tarihinden on ğün zarfında dosyaların
daki noksanlarını ikmal eylemedik
leri takdirde mahfuz kılan hakları sakıt 
olacağı ilı\n olunur. 

Ernniyet sandığı 
1n ücliirlliğiiııdeıı: 

Emine Radiye ve Fatma Üm
müssilade hanımların 14572 ikraz 
numaralı deyn senedi mucibince 

emniyet sandığından iktikraz ey
ledikleri mebllğ mukabilinde 
sandık namına merbun bulunan 

Üsküdarda Altuni zade elyevm 

Mecidiye maballeıinde Nişantqı 

sokağında eski 4, 4, 4 mükerrer 

ve yeni 12, 12·1, 12-1 numaralı 
ve 777 arşın arsa üzerine. mebni 
ikişer buçuk kattan ibaret sekizer 

oda, diğeri llç birer sola, mutfak 
birer hamam, birer kuyu, elli bir 

bin dokuz yüz yetmiş bet arşm 
bahçe ve miiftemilitı saireyi 
havi barem ve ıellmhkh iki köt-

315 21838 Eyipte Cezri Kasımpafa mahallesinin Ç6m
lekçiler caddesinde atik ve cedit 50 numa· 
rah zemin katında methal çini döşemeli 
taşlık iki oda gusülhane bala birinci katın-
dcı sofa dört oda hali kiler ikinci katında 
ıofa üç oda balayı ve babçeıinde aynca 
musakkaf çini dUşemeli yemekhaneleri ile 
dört adet hali ve kömürlüğU muhtevi ve 
630 zira arsanın 228 zira mahallinde mebni 

6000 lira kırmeti muhammeneli kagir mekte-
bin tamamı. Müteveffa Mehmet Şerafettin B. ıet 

84 21838 Eyipte Defterdar Mahmut Efendi mahal
lesinin Çömlekçiler arkası sokağında cedit 
35, 39 numaralı 1405 zira arsa üzerine meb-
ni 1000 lira kıymeti muhammineli ve fev
kinde 37 numara ile ayrıca methal olmak 
üzere bekar odalarını mutevi kagir ahır ve 
dükkinın tamamı Müteveffai mumaileyh 

Şerafettin B. 
21 22439 Boğaziçinde Tarabiyada Ayakiryaki ayaz

ma sokabında mükerrer 98-1 numaralı ve 
290 lira kıymeti muhammineli yedi dönüm 
400 zira miktannda müfrez bir kıt'a harap 
bağın tamamı Doktor Resmi Ta 

105 22503 Erenköyünde Merdiven karyesi mahallesinin 
Bahariye caddesinde cedit 28, 28 numaralı 
zemin katında : methal oda hali mutfak 
gusülhane, birinci kabnda : iki oda sandık 
oduı, çatı katında : iki oda sofoyı ve balı· 
çesinde kargir ahırı muhtevi ve 2700 zira 
arsanın 140 zira mahallinde mebni 1500 
lira kıymeti muhammeneli maa bağ ahşap 1.M 

kaıkO.n tamamı. Eyftp "' 
315 22686 Eyüpte Cezri Kasımpaşa mahallaainin akar 

çeşme ve Çömlekçiler sokağında 9, 9 nu
maralı üzerinda hamur yuğurma mahalli 
ile bunun nzerinde iki oda ıofa un depo
IUDU ve harıcen hali ve ahırı muhtevi ve 
700 zira arsanın 140 zira mahallinde mebni 
5200 lira kıymeti muhammeneli maa ana 
kirgir furunun tamamı Ahmat Macl 

158 22607 Kuzguncukta ve mahallesinde İcadiye cad
deıinde 148 ve Sinagon sokağında 2 ve 4No. 
bodrum kabnda mutfak, zemin katında 
iki methal, taıhk oda birinci katında ıki 
oda, sofa, beli, camakinh sandık odaıı, 
İkinci kabnda Uç oda, sofa, heli, çatı 
katında basık sofa ve daraçayı mahteTİ 
ve 288 zıra arıanın 11 S zara mahallinde 
mebni 2588 lira kıymeti muhammeneli kö
şe başına müsadıf tahtında dnkklnı milt· 
temil bir sakıf altında iki bap kiıJir 
hanenin tamamı. 
Esrail Kastoryano Ef. ve zevcesi Cuya H. 

Vakıf paralar müdürlüğüne merhun olan yukarda yazdı 
menkul emlik, sahiplerinin borçlarını vermemeleri buebilf 
kılınan son milzayedeleri neticesinde bizalannda g6sterilen 
lerle talipleri uhdesinde tekarrilr etmit iıe de mezk6r 
dun olduğundan 26 mayu 930 tarihine mUsadif pazartesi 
kadar müzayedesi temdit edilmiş ve tekarrür edecek 
haddi liyıkında görülilrse o gün saat on beıte ihalei kat'i 
icrası mukarrer bulunmuştur. Taliplerin °/1JO niabetinde pe1 
si vermeleri ve bizzat veya musaddak vekaletname ile 
etmeleri milzayede ıartlarındandır. Müzayede Bahçekapıda 
cü Vakıf hamn ikinci katında No. 17 Vakıf paralar mftdO 
icra olunacaktır. Taliplerin vaktinde müracaat eylemeleri ye 
pey vazedip te ihale zamanında bulunmayanlardan ıoa 
maadumın keffiyet etmit addolunacağı ilin olunur. _A 
~ Beşi/f.tll§ su/iz birinci huku~utıdan: edilen hüküm neticesi mahkO~j 

menakibi- i~in alayı. 
Eski eserler ancak edebi bir l rr.!~~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~!!i!!i!!!i!!i!!!!!i!!!!§ı l 

tetkik yapmak için lazımdır. 11 Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassıtı 
Doktor 

kün tamamı vadeıi hitamında 
borcun verilmemesinden dolayı 
satılığa çıkarılaralC d6rt bin lira 
bedel ile mUıteriıi namına kat'i 
karan çekilmiş iken bu kerre 
yüzde on zam ile başka bir müı-

Zehra Arif l ~anımın -~eşiktaş birinci lerin ikametgAhlannın meçhul J 
sulh mahkemeı;ınc muracaat ı...derck lan şerh verilerek bili tebliğ ıl(., 
Beşiktaşta Scnlikdedc Azi~iy~ caddesinde miş olduğundan olbapta müt~ı 
110 numaralı hanede sakın ıken elycvm tc\fikan mczkılr hüküm neti~ 
ikametg:\hları meçhul olduğu anlaşılan mc divanhanesine talik cdilrııif t 
Selim ve Abdülkadır ve ;.\lchmet ve dan ilan tarihinden itibaren bif 
l~zet ve Hayri . ve .'l'e•;f~k Beylerle ~e- fında kanuni yollara müracaat~ 
hıye ve Suphıyc . Nacı.ye ."e Ha.yrıyc takdirde haklarındaki gıyabi h~ 
Hanıml:ıra usulen ılAnat ıcrasıle Beşıktaş- k . d . bl. ak•dP" Şükufe H. hurada mühim bir 

fikir ileriye sürüyor, diyor ki: 
Hüseyin Naıit 

Türbe, eski Hililiabmer binası 
No. 10 Telefon: lst. 2622 

- Mesela Darülfünunda böy

le bir kürsü bulunabilir. Ede
biyat tarihile meşgul olanlar 
burada Latince öğrenır gibi ' 

e.kl. harfleri ögv renerek tetkikat Emrazı ' ' ERJ-1=,N} mütebauuı 
dahiliye doktor 

yaparlar .. 
- Eskilerden kimlerin eser-

lerini yeni harflerle basmak la
zım Hf ?. 

- Söylememek daha iyi.. di
yor, ısrar ediyorum, düşünüyor 

ve söylüyor : 

Şekip Habip 
Cumartesi, pazartesi, çarpın· 

ba, perşembe Ayasofya Yere
batan caddesi Hacı Snleyman 
apartmanı Tele fon: l.t. 3035 

teri çıkarak müzayede bedelini 
4400 liraya ibllğ eylemi, olması 
cibetile mezkfır emlakin 26-4-930 
tarihine müudif önümüzdeki cu
martesi giiail tekrar ıon müza
yedeainin icrası ve muamelesinin 
ikmali mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkür gtınde 
nihayet ıaat on bete kadar san
dık idareıinde ha7.ır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

· · A . . attYet e cceğı te ııı- ın 
ta Şenlıkdede mahallesınde zızıye so· 

1 
• ı. _ . 

1 
ı. . . o ma..: ıızcrc ılin o unur. 

kağında k:lın 11 O numaralı hancııın ka· 
biliyeti taksimiyesi olmadığı cihetle tık· 

dir olunan iki hin iki ~·üz elli lira be
deli misle razi olmıyarak mczkôr hane· 
nin satılmasında israr eylemesinden naşi 

müzayede ile satılarak esmanın hi~s<·dar· 

lar arasında taksimi suretile şuyuun iza· 
lesine dair Beşiktaş birinci sulh huk11k 
mahkemesinden 22 - 3 - 930 tarih 'e 
ı 74 numarasilc gıyabi hüküm istihsal 
etmiş bulunduğundan bahisle usulen 
mahkümu aleyhlere bera~, ihbar mahke· 
me başkatibi tararından tanzim olunup 
tebliğ edilmek üzere mübaşire tc,·di 

•····· .. 1nnı:a·aı•ı:a:.-wıa: ~ .,.;' ft ...... Cilt, • •• ~, frenci hatt' 

?: mütahutıtl F' 
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H Ahmet H~ 
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1

:: Atina banka11 yanlJI~ 
n üçten sonra. 
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lstanbul Ziraat bankasından: 
k~si 
il.tepe 

sokatı No, cinsi 

Bağdat 13 hane 

" Mektep 13 • 
Hat boyu 7 köık Ye çiçek bahçesi 
Bağdat 609-11 ,. ve meyva bahçeıi 

7 ~daki emlak kiraya verilmek üzre müzayedeye çıkanlmıştır. 
._ :'1• k6ık 5-5-930 pazartesi diğerleri 28-4-930 pazarteıi günü 
l)c t •.kide ihaleleri yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk pey 

Çeslle beraber bankamıza mllracaatları. 

ımıı 
Tayyare Piyankosu 

8 inci tertip 4 üncü keıide 

11 Mayıs 1930 
K~ıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarhk, 1,, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 45, 000 liradır. 
keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Devlet Demiryolları il&natı 
dtr Mağazamızda mevcut palanga, palanga makarası, 17 ton ka· 

• kablo tel, araba teker ıeği ve muhtelif madeni malzeme ile 

~diye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çıkanldığı halde 

;::-tnıyan malzeme ve eşyanın 26-4-30 tarihine mUsadif cumar• 

tünü aleni müzayede ile satılacağı ilan olunur. 
.. lf 

28/ .«\ıada yazılı malzeme pazarlıkla sabn alınacağından taliplerin 
~30 pazartesi günü saat 9 dan 111-2ğa kadar isbatı vücut 

leri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

4~ adet Tesviyeci ve çengelli test iye ruhu muhtelif 

350 
Kg Bakır lavha ( muhtelif ) 

~ » Pirinç çubuk » 
~ " külçe kurşun 

~ adet Tarihli damga ( Avrupa tip veçhile ) 

200 " Lastik damga 
3 Kg Bakır tel ( Muhtelif ) 
250 m Sinek, kalbur, hudut, kafeı teli ( muhtelif ) 
:oo adet Dereceli, dört kö~e cetvel ( muhtelif ) 
l SO ,, Dublu ve t iribli desimetre » 
20 ,, Sabit ve müteharrik T cetveli ( muhtelif ) 

l 3 " Kalamaço kolu 22 x 36 
38 » Hasta duvar, tecrübe, iskozimetro termometrasi 

11 ( muhtelif ) 
l 40 Kg. Madeni katran 
lOOoSOo » Benzin 20 derecede 0.680X0.720 

adet Knlopili kurşunu 
1 ,, Kay~akçı gö~lüğü ( Elektrik için çok koyu ) 
~ » Çeli ı< ve bez şerit metre kutu içinde ( muhtelif ) 
"V\I Kg. Şeker ( yerli ) 
185 adet Kırma çelik ve tahta r.ıetre ( muhtelif ) 

43 
8 kalıp Beyaz sabun ( yerli ) 

l 7 Kg. Mermer tozu ( yerli ) 
00 adet Ampul cdison normal 220 X 200 
30 )) ~rmatör ( görç kanden V. S. gibi ) 
~ m Ustüvani şekilde lastık boru 10 x 20 ( numune gihi ) 

39o() m H artigümni sert lastik ( numune gibi ) 
lOQ Kg Yuvarlak ( demir muhtelif ) 

» Galvanize demir tel ( 1 M/m ) 

1
2 adet Ayarlı buji ( muhtelif ) 

,, Mahruti uç frezesi 
~ » Vitvort kılavuzu ve mala paftası 

18 
adet 5 Manivela!• ırgat maa tabla 

11 
,, Plombajin pota 

12 
,, Yolcu vagonu a rmatörü 

99s ,, Hurufat teknesi 

1 
Kg. Matbaa hurufatı ( muhtelif punto } 

gg
0
,89 ~ Dublo bina camı 2180 x 86~ . . 

22os Kg. F~eze, y~ssı, yuvarlak per5m çıvıai ( Muhtelif ) 
,, Ooşemecı, tavan, modelcı, kabara ve çatal çivileri 

lS~ctO ( muhtelif ) 
,, Kara karfiçe ve döşemeci çivileri ( muhtelif ) 

Muht~lif miktarda ( çelık bilya ) rakor, muhtelif 
35() "'g. menteşe, muhtelif kilit ) 

"' Ham a nahtar 
Muhtelif miktarda piton, elbise çengeli, Jcayıı 
raptiyeleri, kayış tokaları ve saire 
Muhtelıf miktarda su, tevkif, yangın muslukları, 

._ kanape yaylan 
~)ilb:t 11 1_-2 den sonra tiyat kabul edilmez. Malzemenin mubte
"1Gra~ havı cetveller cumartesi, pazar günleri mübayaa kısmına 
ıtlnij t •l~a talep edilip işbu cetveller imla edilmit olarak pazarlık 
t,~1 ~alım olunacaktır. Yerli olacak aksam için iftirak edecek 
Ctk t:ktf numunelerini beraber getirmeleri numunesiz vuku bula· 
~trij hli 1 at~~ ~~bul edilmiyeceği cetvel alan taliplere tekrar liate 

Yecegı ııan olunur. 

VAlCIT 25 Nisan 1930 - 7 ~ 

Asabi hastalıklar • • 
Romatizma, Siyatik, Nevralji v. s. 

Artritzm, Cilt H•stehklırı, Ekzemeler v. •· 

YALOVA 
Raplıca.Jarında iyileşir. 

Fl•atl.=ar • oteller, 1 • 6 Liraya kadar. 
'-A • Yemek, 226 • 600 Kuruş. 

1 MAYIS • 
Türkiye ziraat bankası 

umum müdürlüğünden: 
Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, Ankarada kiin idare 

merkezi binasına ili•eten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
bir bina yapbracaktır. Bu ite talip olanlar aıağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir: 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2 - Talip tarafından evvelce yapılmıı olan işlerin bir listesi ve 
fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 

bankası levazını ve mebani müdürlüğüne fstanbulda Galatada 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye mfiracaatla bu baptaki plan 
mukavele ve wtnameyi yirmi bet lira mukabilinde alabilirler. 

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

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 
umum müdürlilğnne ve İatanbulda Ziraat bankası lıtanbul tubesi 
mGd&rlq;tıne tevdi olanmalıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin 1
/ 0 10 nu nisbetinde temi

nat gisterecektir. Ttirl<iye Ziraat bankaıı, mutlak surette her han
gi bir talibi tercih hakkın1 muhafaza eder. 

Emlak ve ~ytaın bankası lstaı1bul 
şubesinden: 

Euı No. 
78 

214 

215 

216 

203 

169 

198 

Satılık emlak 
PEŞiN ~ARA iLE : 

Mevkii ve nevi 
Kandilli Mezarlık sokaiı 23 No. (36 112 
döniinı) arui. 
Kandilli Mektep Hanımoğlu sokağı 25/14 
(49 1/2 dnnum arazi). 
Kandilli Mezarlık sokaiı 26 No, ( SO dö
nUm) arazi. 
Kandilli Mezarlık sokağı 27 No. (70 112 
dannuı) arazi. 
SEKiZ TAKSmE: 

Y edikule Fatih Sultan Mehmet mahallesi 
Salhane çıkmazı sokak yeni 20/1 No.h arsa. 

PAZARLIKLA : 

Ayazağa çifliği mn,temilitından Hacı Os
man bayın gazino ve odayı müştemil 14 
d6nüm dutluk. 
Büyükdere Hacı Osman bayırı yeni 8 No. h 
maa karakolbane ar sa. 

Kıymeti 
1275 Lira 

1730 

2000 

3525 

4400 

4940 

4000 

" 

" 

" 

" 

,, 

,, 

206 Cenderede 6 dönüm 2 No. lı bahçe. 180 ,, 
208 Cenderede 33 dönilnı 4 No. 1ı bahçe. 990 " 

Balada evsafı muharrer emlAk aleni müzayede ile sahlacağın· 
dan taliplerin 7-5-.930 çarşamba günü saat 16 da şubemize mü
racaatları ilan olunur. (B.) 

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

HABIG 
Erkek 

levazımatı 

iksaiyeıinin 
en mühimmi 

şapkadır. 

HABIG 
Şapkaları 

Cins ve şekil 
itibarile en 

mükemmel 
olanlardır. 

Başlıca şapka mağaza
larında satılır. 

•••••••••Tarife••••••••• • : 1 Def alık kuraş 30 : 
• l 50 • . " " : 
: J 65 • • • • 
: 4 " • 25 

: ihtlvaç kalmavın- ı 
• caya kadar ( azamt 100 
: 10 defa ) il&n edil-• : mek üzere maktu 
: Abonelerimizin her üç aylığı için • 
: bir defa11 meccanen! : 
• • • 4 satırı geçen llAolırıo fazlı ~atın : 
: içle 5 er kuruş zammolunıır. • .......... ............... : 
Kiralık - satılık yer 
Satılık hane : Şehzade başında 

Çukurçeşıne yanında Taş han arkasında 
,\1arm~.raya .nezaretli 9 numaralı bq oda 
ve muştemılAtlı müceddet kArgir hane 
tıaolıktır. lçindekilere müracaat 

Satılık hane - Şehremini Mev
IAne caddesi Mimar acem mahallcsı 58 
No. lı hane saulıktır. Talip olanlar Sir
keci Kemal Rey sinemasında Ali Beye 
müracaat. 

Kiralık hane - K ızıltoprak polis 
merkezi karşısında \'asi bahçe derununda 
istasyona \'e Jblamur çarşı!ına bir dakika 
mesafede. gayet kutıanışlı yedi odı\lı 
~ane kır~lıkar. Gezmek isteyenlerin 
1stasyon cı ,·arında 28 numaralı haneye 
müracaatları. 

Satım 
X azı makinesi - Kullanılmış 

Rcmıngton markalı Türkçe, Jngilizce 
k!Avyeli . İdarede 11 numaraya müracaat 

Lüks gramofon - Hem çanta 
hem salon için fcvkalAde şık ) ükseL: 
sesli maroken 1 13 A Kolombiya 50 lira 
noksanına Sirkeci gümrük kimvahııncsinde 
Şerifo J 1. • 

İş aranıyor 
Fransızca, Italyanca ve Türk

çe- bilen daktilograf bir Trük hanı
mı husust şirketlerde \'eya mtiesseselerdc 
i ş aramaktadır. J ti~enlerin Vakıt: Dık
ıiloğraf adresine muracaatları. 

Ders 
y iiksek orınan ıı1ektelJİ rektör- İngilizce ve Fransızca - En 

J l.). g"' u"' l'} den .• yeni. usullerle hususl dersler. Tcpeba,ı 
51 No. J Jacopulo apammanı ikinci kac. 

Mektebimizin mayıs 930 ıayesine kadar erzak ve levazn~ı Fransızca dersler _ Müna~ip 
saireıi kapalı zarf usulile münakasaya konmuş~r.. Ta!i~lerın görecekleri saatlerde evlerinde ders ala
farlnamelerini görmek üzere lıer gün münakasaya ıştırak ıçm de rak cidden seri bir surette Ye pek mu-
yevmi ihale olan 30 nisan 930 çarpmba günü ~aat 14 te Defte~- tc~il şeraitle Fransızca oğrenmek isti) en-
darlık binasında milessesab ziraiye mtıbayaat komtsyonuna gelme len. lerın derhal adreslerini [Galata · po~t 

restant F. K. n.] adre.c:lerine bıldirmcl:ıri. 

Balıkesir vilayeti daimi encü- lli~'l 1 uı ~ ~ ı ~ ı . 1 1 ~ 

mepi1:1den: . . . . . ~.~; .~ .. :.,~~,!~.~.! ... 
Balıkesinn Pamukcu maballesande ıdareı hususıyeye aıt ve Karaköy börekçı Fırını sırasında No 34 

satılmak Ozere mevkii müzayedede bulunan Pamukcu fabrikası 
ve mliştemilltı ve arazisi ve Bakırlı değirmenine ihale tarihi olan 
16 nisan 930 tarihinde zuhur eden talibi tarafından vuku bulan 
teklif bedeli muhammeni oJan 1800 liradan dun olmasından haddi 
llyık g&rOlmiyerek 19 mayıs 930 tarihine kadar pazarlık suretile 
talibine verilmesine karar verilmiştir . Talip olanların ve feraiti 
anlamak istiyenlerin encümenivilayek müracaatları ilin olunur • 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
Gülhaoc \ 'c C'crrııhpnşa hastaoelerl 

Marazı ışerlh muallimi 
pahlll •• IDtaol .bulalanı11 Cama •• Puar

.laa mada her ırfio lldden aonra Dl•anyolu 
Şekerci Sokak N. 7 de ka\tal etmektedir. 

Telefon. 1 t. 2236 



G.-ye pderl1ecet mettaplann ~erine idare içinse (İdare) yazıya 
alt te (Yazı) ı,aretl toaulm&lıdır. 

MATBAA VE iDAREHANE: 

..... _.' ·- ........... ~ ............ ~ .......... ......... 
•• , ....... " ........ ~ ...... -'wl ...... . 

1 fSTANBUL. Babıall, Ankara caddesinde •VA KIT YtJRDt1 • 

ı T.e . ,.,. ( frAb f~Llltl) 1m ( YAZJ ı~u:ıd) r.a.nıı VAKiT .............. ~ 

5ahlık evler ve arsalar d:!1ba odası .riyasetin· 
Odap ...U,,.t • ...., lkametglh Yeya muayenehanelerini 

Istanbuı emvali• eytam 1t~~pil-etti1 .. ~1:z.:.ç.e:1y .. e:....ni-'-~~. erini odaya ıOr'atle ihbar eylemelerinin 1---------~J 
_ _

1 
""""•' 111111 ORlllUI" Merkez acentesi: Galata Köpru 

Reyoğlu 2362. :$ube acentesi: 
1 idaresinden : Villyet daimi enciime- mudiye Hanı alnnda 1stanbu1 2 

d lnta~a postası 
1 - Ali Ratip beyin istikraz eylediği mebaliA muka- Oift en : ( 1 NE BOLU) vapurl 

bilinde idarenıiz uhdesinde vefaeı1 mefrnğ bulunan Cs- bk mekteplere teni edilmek here alman iki ytız adet llvba Nisan Pazar 10 da 
çerçeftai paıubk mretile yapbnlacağından taliplerin 30 niaan 930 nbtımından hareketle 

küdarda Altuni zade mahallesinde Veysi paşa sokağında çupmba pi uat on bire kadar encOmene mGracaatları. Küllük, Bodrum, Radoı, 
Şeyhüslam köşkü yolunda eski 6, yeni 8 nunıaralı 'Ve -- hiye, Finike, Antalyaya 

225 arşın üzerinde 11 oda, 2 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu Vilayet daimi encümeninden: cek ve d6nUfte meıkGr . 
b h lelerle birlikte Andifli, ile 13236 zira a çeyi havi bir köşk, Yalova • Hamam yol11Dun tahminen dört yüz bin liralık intaatı kan, Sakıza uğnyuak 

2 - Zeynep hanımın, Kasımpaşada, Seyit Ali çelebi vahidi kıyut 6atlerile ••kapalı zarf uaulile 14 mayıs 930 çarpmba cektir. 
mahallesinde Badulla sokağında eski 28 mükerrer, )'eni pD Aat on birf' kadar mOnak-ya konulmuttur. Taliplerin yollar , ... _______ ....,.-:: 

bq mtıbendialitlnden alacaklan ehliyeti fenniye veaaikile teminat 
6 nunıaralı ve 70 arşın üzerinde 5 oda, 2 sofa, 1 mutfak, ve tekİif mektuplanm yeYmi mezkarda vakti muayyene kadar en· 
2 hala, 30 arşın bahçeyi havi zenıin katı kargir, üzeri cGmeni Yilayete te.cli eylemeleri, 
ahşap yeni bire~ ı--

1
~~~~b~~-

1
~E~~~~~

1
~-E~~~~~~ 

3 - Ahmet Nazif ve ~fehmet efendinin Unkapanmda &tan U MVa İ ytam 
Hızır bey mahallesinde Sabunhane sokağında mükerrer d d 
2 numaralı ve 165 zira üzerinde 7 oda, 3 sofa, 1 mut- i aresin en : 
fak ile 30 arşın hahçeyi havi sağ tarafı Hayriye hammın Bürhancttin Beyle Eçriye ve Seniha hanımla-
hanesi, arkası Atiye hanımm hanesi cephesi ise Sabun- rın istikraz eyledikleri mebali~ mukabilin~e idare
hane sokağı olan, dahilinde tatlı suyu mevcut bir ev, miz uhdesinde vefaen mef ruğ bulunan Usküdar-

4 - Şerefettin beyin Şehzadebaşı Revani çtılehi ma- da Mukaddema Altuni zade elyevm Mecidiye ve 
hallesindc eski Sekbanb[işı Jbraluuı ağa, elyevm 3J met- Valde· bağı civarında eski kalfa çeşmesi, yeni Atıf 
relik cadde üzerinde eski 3,5 yeni 3 ve 399 harita, 12 Bey sokağında eski 5 mukerrer, yeni 23, 25, 27 - 1 
ada nunıarah 1\ üçiik kovacılarda 14, 40 n1etre cepheli numaralı biri 265, diğeri 210 zira üzerinde iki köşk 
ve 29,60 derinlikli Revani çelebi cami harabesi cıvarında satılıktır. 
702 arşın terbi inde bir kıt'a arsa, Büyük köşk 14: oda, 3 sofa, 3 kiler, t mutfak, 1 

5 - Fatma Zehra hanımın, Vefada Molla Husrev dr.mir yclkuvanlı kuyu, 4 banyo odas1 ve 4 hela 
Revani mahallesinde Revani çel~bi sokağında l, 4, 10 bir ..odunluk, ~Jükten iearet ohıp zemin katı 
mükerrer, 332 harita, 11 rada nuınarah; i\~ncıhw cad- 1ounna~ ktrgrt; "ftzeri ahşaptır. Dışı boyalı, içi 
desinde Revani çelebi cami harabesi karşısında, 30 n1et- boyasızdır. 
relik cadde üzerinde 12 arşın cepheli ve Mustafa Kemal Arka cihetinde harap bir limonluk ile ayrı bir 
paşa caddesine yakın, 218 arşın nıürrez hir kıt'a arsa, mutfak ve çamaşırlık vardır. Küçük köşk ise to 

Yukanda borçluları ve nıe,·kileri y:ızılan arsa ve bi- oda, 2 sofa, t mutfak, 2 hela ile ı gömme soba,çini 
nalar müzayede ile satılığa çıkarılnuştır. Talip olanlar döşeli bir taşlık, keza çini döşeli bir yemek oda-

sından ibarettir. Birinci kati yontma taşlı ikinci 
ve fazla malömat almak istiyenler her giin saat 15 e ka- kati ahşap olup yenice metin binadır. 9 dönünı 

Yalova sahilin 
Pilij mahalli ile ~ 

Haziran tarihinden iti 
bir •ene mnddetle ayn. 
ve yahut mü9lereken • 
verilecektir. Şeraiti 

Levuım 9ube.ine mira 
g6r0lebilir. Talipler v 
leri bedel ve arzu eyi 
ıeraiti kapalı bir zarf ~ 
nunda bildirmelidirler. 11• I 
zarfın içine arnca ~ ~ 
niıbetinde mebaliği haYi ~ 
bir zarf koyacaklar ve tt"'. 
nat zarfının Ostilne yalnıı 
akçeai ) dir diye yaza 
dır, Kapalı zarflar 12 
930 zevaline kadar k 
edilecektir. Seyriıefain i 
mutlak aurette her h..,, 
talibi tercih baklmıı mu 
eder. 

=mu11111aaa111u111maua: 

.. adlk zade 01raoar.ır • 
Karadeniı 

Muntazam ve Liiks pos 

. 1 N ÖN Ü vaN. 
dar İstanbul Adliye binası dahilinde lstanbul Emvali 3 evlek bahçesinin dahilinde sünger taşlı bir havu
Eytam idaresine müracaat etsinler. zu yelkuYanlı kuyusu ve ağaçları vardır. Nısıf 

masura da tatlı suyu bulunmaktadır. lnebolu, Samsun, Ordu. 1STANBUL ŞEHR&\IANETI ILANATI 
Talip olanlar ve fazla malumat almak isteven- Ü ye, Giruun, TrabzoO 

)er her gün saat 15 e kadar Adliye binası dahilinde ı:· Ri1e iskelel~rinc azimet ve ŞehremaMtinden : Çelebioğlu Allettin mahallesinin Yenicami 
avluaunda 10345 numaralı dükkina 1600 lira kıymet takdir olu
narak aablmak için ka~ zarfla mftzayedeye konmut oldufun
dan taliplerin tartname almak için her gün levazım müdürlO· 
ğene ıelmeleri. Teklif mektuplannı da ihale günü olan·17 mayıa 
930 pazartesi gGnO saat on bete kadar mezktir müdürlüğe 
vermeleri. 

Şehremanetinden : Bundan iki ay kadar evvel Bakırk6y ile 
Topkapı aruındaki yolda bir otomobil lutiği bulunarak Büyiik
çekmece belediye dairesine teslim edilmiftir. Sahibi her kim 
ise oraya mGracaat ederek tekerleği alması ilin olunur. 

Fatih dairei belediyesinden : F atibte F eyzipqa caddesinde 1·1 S 
No. hane kartısındaki arsa açık mOzayede ile kiraya verilecek· 
tir. MOzayede 17 mayıs 930 cumartesi gilnü Aat 15 te yapıla
cakbr. Taliplerin muayyen vakitte enctlmcne gelmeleri ilin olunur. 

Beyoğlu dairesinden : Daire binası zemin kabndakilokanta 
bir •ene için açık miizayede ile talibine kiraya verilecektir. 
lıtiyenlerin dairede mevcut ıartnameaini giSrerek ihale fllnll 
olan 25 mayu 930 pazar gilnO aaat on bette daire encilmenine 
mOracaat e lemeleri. 

Karacabey harası 
m üdiriyetinden: 

20 nisan 930 tarihinde mllzayede auretile ve parça halinde •b· 
)acağı illn olunan haraya ait ( 1,500) bat kuzu için verilen 6atlar 
haddi llyık g6rlllmediğinden mllzayedenin 28 nisan 930 tarihine 
mllaadif pazartesi rfinOne talik edildiği illn olunur. 

lstanb•·I Emvali Eytam idaresi• e müracaat et- det edec~~tır. . . . . 
1 

Tafsılat ıçın Sırk 
sınler. Mes' adet ham altında 

Maarif V ekaıetinden : 1ıtm• müracaat. 
• Telefon: İstanbul 21 Llbiratuvar tesısatı •11111

•
11--=•11••= 

miinakasası 
1 - Ankara Gazi Muallim mektebinde tesis ettirilecek llbu· 

ratanrlann t_..b mlnakua, mDzayede Ye ibalit kanununun 
( 18) inci maddesinin (2) inci fıkrasma pazarlak ıuretile 21-4-930 
tarihinden 28-4-930 tan°lliae snllaadif pazarteai gflnU aaat(lS)te Ma
arif Veklleti t.at komisyonu tarafından ihale edılmek üzere 
mlnakuya konulmUflar. 

2 - Bu İfİ yapmaya talip olacaklar prtnamesinin auretini 
Mf. V. inpat claireeinden alacaldardar. 

3 - Talipler, evvelce bu nevi itleri yapmıt olduklanna dair 
Yeaika ptermek prtile puarbia iftirak edebileceklerdir. 

4 - MIDakıuya iftirak edebilmek için kanunen verilmesi 
muktezi temimb muftlrkatenha •erilmesi f&rtbr. 

Istanbul vilayetinden: 
ŞoH Ye k6prlller kanununa gare villyet umumi meclisi tara· 

fmdu 930 waMi JOI paruuwı birinci tabidi haziran ve ikinci 
tabidi Teplaienel aylan tarin eclilmit oldu;u gibi yollarda be
deaea ifa11 mlkellefiJet edecek olanlar için eylOI, tqrinienel, 
tepmiuDi, niuD Ye maym ayları it zamanlan olmak üzere tayin 
lalmchtı ilb oı--. 

akar &yünde itar)'• 
yeıinde bazinei maliyet~ 
d&rt oda bir sofa bir 111 ~ 
havi hane. Tahmin eclilell '6 
vi bedeli . ic~r 84 liradırcd,,ı J 
pey akçesı, ıcar mua!!...a ~ 
mayıs-930 cumartesi ~ J 
on bqte Bakırk6y MAi 
lüğtind~ yapılacakbr. ~ 

Jf. Bakırk6y Kalitary• ",1C ~ 
ıinde bazinei maliyye fİ '-. 
oda gazino ve bahçeyi b• 

1 
~ 

bir sene mDddetle kira1' ,..,;}. 
lecektir. Tahmin edilell , ~ 
bedeli icar 720 liracbt• .,1 _J 

pey akçesi icar · maa~~ ... " 
mayaa 930 cumartesi r.-",., 
OD bqte Bakırk&y 11181 
lllğtinde yapılacaktır. 

Tioerethene n-•l J!J 
Ticarethancml 17 nisan ı9'0 ~ 

den itibaren Rüstem ~ 
Kadıoğlu sokağında S num~ 
na1dtttim. Mehdi" 

Mes'ul mOdllr: R"'i/11' 


