
k bir müıteı· 
rik öldü 
kurultayı bu ölü-. 
hatırasır ·a hürme-

dakika süktit etti 
, 24 ( A.A ) - Urfa 

ıle methur olan profea&r 
~ok •etat etmiftir. 1200 

TARiHE KARIŞACAK 
OLAN KÖPRO 

PARASININ T ARiHI 
« Mahalli mezkure bir k~prü İDfQI 
taifei tüccar tamfından umumen 

niyaz ve istirham olunmut··· » 

latanitullulel' bu P.8NJI 87 MM vel'llllJ• 
deY8"' ettllel' 

Enellri ,na Aakaradan relen bir telpaf, 
k6prll paruamn kalchnltm9t laalrkıadaki teklifin 

Mıllet Meebila· 
aı•kııl•rla ka· 
bul edilcliiial 
Wldirl,orcla. 

aa....ıı.ı.. 
ta•ln'M••, 11 ........... .......... .............. 
ww-.Wr .... 
...... lnutula· 
cMJerclemılctlr. 

24 .... 
12'1 tar*ill ... ....., -·T.ım.nv. 
..,. .. klprl-

• •• sfltl Wr ...,.. karul-

et: ':m.'t 
makta dar: f akıilda irtlk kUl'llfUlftU:IUft Dartlllaltau-

etelmtJ80ll1 k.ıtll tlueniyecle ki• 
ile Cl.I~lJ 

Bugünün çocukları 
yannın büyükleridir 

Çocuk l3üncüeünl haftası 
Yavrularımız dünkü günü çok 
eflenceli bir surette geçirdilP.r 
Çocuk bayra· 

• .anHeltetlle 
tertip eclilea et-
lmcelerin .. -
.... dla Tlrk· 
ocajmda 1ıpd
.... kıa, er
kek ylzlerce ço
cuk ailelerile bir
likte ..atleıce ..... .., .. 
1 ...... : 

Bu .... .. 
betle tstlp _. .. ~ ... 
..... iftlrak 
.. mubteltf 
-.ısteplerd•a 

tıefrlk ·- ta
lelleler •at içte 
..ı.roe lıHkte ~ ..,,,..,.,,. 6alwn ,,..,....r 
ocata plillep 111111'& ı 1 ft fOC"lmna fmclan bonboa •e ~ta paketle ~ 

~ ... ~=-~=~· IPI ban- •lteaeni kotiyonlar ikram edilmiftir • .... ,,_..,., la.--··· Diter taraftaa parkta n rttzel un'at· 
ilanda mini ... tlft1- tehir ban- lar birliğinde malıtelif talebe puplan 

d..._ .... aat..ı.t aramda bil· da diln ubah •e •kpm toplanarak 
J1kı.t wı. 1'.._dıncak ciddiyetle muhtelif ejlencelerle Yalrit pçlrmifler 
la• ....... clau. etmifler, · etleDmifler Ye kendilerine ı&teriJen kulda, IİDeml, 

ltlidil9rine Per•pılu. Tokıthyan, hokkabaz oyunlanm 1eyrederek ~ 

..-ı buzlar albnda kay· 
'Tlrk tehirlerinl o dewe 

batlla medeaiyet uer· 
'-aber meydau pkaraa 

.,... ..... elii ....... lft2 ... 
ba etlerlerte c10lduran 
lm!ll!İ . v b b 

~-..~--ıiıliialJIM! ..... 
tara-- ......... • 

A.d ·ye vekilinin açtı~ı davada 
Haydar Rlf t • in ahkemede ver-

Ziyafet 
25 tTel.,_) - Milb 
••iJeti tarafmdan 

'-sreti marabbulanna 
Ankara paluta bir çay 

Gelra.,. ektnı 
• 25 ( Vakıt) - Alrmlar 
8-laa ~-gelmek· 

dijl ce 
Ankare, 2& <T.aefon)-Adll

r• vekfllmialn evuket H .... 
Rifet 8'J al•Jhlne •ttlla d1-
vade H•Jde.- Rif•t Be11ft .... 
keme huzurundekl Jfedelel'l
nln •••• kıaunlerını dG11 hOll
•• olerek blldlrmlttllll. H.,. 
der Alfat Beyin lfedea..lnln 
t.m_.ı eynen t6Jl9411r: 

Acllıye •ekili bir araldt ...... 
lalmeye plip matkuma llJlecllL
tea ..,.,. mOMade Wmiıtir. 
Haydar Rifat B. : ceYap..._ 
.. ~•ek taba•mtllbcl• bulana· 
bİlmelbll temenni ederdim. de
mif, Acili,. vekili mabkemecl.a 
ça" mlfbr. Haydar Rıfat B. beJa
aabDa flylece deY&a etmiftir: 

Malı1D11t Lat Bey lcliatl-
balcarak ılael bir makam De 1 
temt &zerine o1naa.1u nutlaiaa: 
HAldm çajırmca ............ plalW. 

Birtakımftldl ..... tlm ..... 
baylece tehadet için _._., 
lere aittikleriDI Ye lftj ••elli 

StJ At 14 EA:A.)- Bu 11bıh l\Jat· de çaianlank .-...w 11,-. s: :aı•nı ile Kont Ciıno'nun İZ· melde bqlıy•. Halda. ~ 
- ~ lttmet erktnile ııefirler he· rak pbaeclL Muhakemeala _. 

· ~duıu halde kilisede icra \ t111nda, haftalarduatlerl u.t&-
~~----------...-..~ dajl claJulaa atiua klplll lca-- Ok j ., kıymetli olm11aa ,....._ 
~ uyacaıız 1 .. kam &serine okumak içia 

lr~İıniz de ed. ıeldi. Vekil arkadatlan fellacle-
.f !'f!llPMI vam ıyor te, lsUIUl'U hlld111efel*Clete çak-

? .., ... •de AptGff9Jr•a llUflar. ltt• ketldlll de &yleee 
leitn lllOtll•••• 1ell1or11n11- Bil lalliaa lmiara.da 

Cllmliud'8l clevıiacle bir telal 

hı n~şre~i.!«!!~~ a.. 
bir klflr dolaaut: Ma,Wr, bir 
ihbarname, Kadriye, ba nalla· 
ratta tekrar ediyo.. Altı llyiba 
1ollamı11m, birer •"ıha• Gaziye, 
birer allahua Meclil Reiai Pqa-
1a. 

._,_ ltlfld w H"""'1d Jlaat 6erler üvaaıntl• 

... 
,.,,,,.,, Mirim~ k eli •• 

ile ea .._. Wr , ... fft Aılrad11•··-- ye ea amıa 

*dul&&• dltk•ma;ls. Pakat •••h•IJ• ..... eri Adliyede 
ilaha.at llllt ...,.. ......... .. .... .,., c1iJea1ere bir le•-
tibi ....... .. ....... o Wr w ....... diyor. Bu çok 
••- ... plıeetir. mlMla•• bir kanaat olup 

Kadriye mueletiae seliace : 
Kaclri1e nihayet bir bel..-. 
Mlcrim bile olu idi. aed• ol
da diye aardm. Buradan da 
onan babra ... -det temeaai
lerl.ı yollanm. Kadriye meae-
1.ı yoktur. Mabiaat Eaat Beyin 
adliyeye mtldahale meseleli 
varcbr. O meaelede de bir nevi 
mldabalai oldaju kimlere rİ••· 
yet edilmif ise iıimleri, ciaimle
nle ghterilerek llyibaya koa
mutlur. 

4 - Beni on ıene yamada 
ayırmadığı mukaddea liderime 
k1r11 bir hareketim olabilır mi, 
diyor. Olur, seu adliyeye dola,.-
aile memlekete hiyaaet ettin ele 
herkese de biyanet edebilinia 
demektir. On HDedir berabenlİf. 

S.. aıe,Mae Od dan 1~, bir ftldlia ıe1ıadet için mah
MD .. ıtW Ankanda acap k••.,. relmit olma11nı Ad-
1.t•lsala t ..... t ft aire ile llJe JDefalairiaden uyacak ka- [Devamı 2ind sayıfada] 
mit .......... liı•ek .... bir lihaiyete acımaktan 1------------.. 
..,. letnlNlcle deiU. AMara- " Aclli1eain bayle dar bir ka- 2 ve 3 üncü mekt lar 
ela .._ I••• -.... ela Waa kurtulmumı temenniden 
rehl;I; ........... em ye buna Mdclimce çabwmaktan H•Jd• Rlfat B.ln Oeal Ha.ne 
.,.. a •» ıs •.P. ne yapabilirim. ..,..,.cllil 2 lnol ve 3 llnoü 
oa.1 FAllt -...,.. Mahmut Eut Bey fikri 1erma- IMktupler •rn•n betlnol 
Mr ..... J• itibarile yobullajunu, bua ••J• famız dedır la imal llocam edebilmek 1u1e llİllaJel- .._ _______ llllllll.,,. 
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1 V AKIT ın telgraf, telefon haberl~ Adliye Vekilinin açtığı davada 
[ 1 incı a' ıf-ıd:ın de' :ıın İstanbuldayız, o işe dair iki tahit 

On sene beraber bulunmak İstanbulda, biri Cemiyeti bele-
refah ve scdakat ilamı mı almak diyede aza ve avukat; işte ilin 
demektir. Tarih böyle mi söylü~ ediyorum, şu kadar aydır ken-
} or? Zaten her irat ettiğin nu- disini arayıp bu İfe dair tek 
lukta bu yeniliklerin asil şerefi bır kelime konuşmuş miyim diye 
büyük lidere aittir diyerek kP.n- şahit Kavala eşrafından bir zat. 
ciine bir hisse ayırmıyor musun ? . O ~a Büyükadad~ mukim. 
Bu yeniliklerden hiç birini haz- Bır ~un yazıhaneme tüccardan 
medebildiğini iddia edebılir Efe zade Mehmet Bey bir da-
misin? vasını anlatmaya geliyor. iki ay 

5 - Mahmut Esat Bey , na- kadar vardır; işini bitirdikten 
sıl sui kastçilerle beraber olur sonra sordu: Yanımdaki bu zatı 
muşum diye bir cümle tilavet tanıyor musun,hayir. İşte bu zat 
etti . Ona mahkemelere, ezcümle siıin Gazi Hz. ne yazdığınız bir 
şu ve şu davalara müdahale layihada mevzuu bahsettiğiniz fi. 
eltin derken o dava da sayıl- landır, dedi. Benden ne cevap 
mışh. aldı biliyor musunuz, hadisenin 

Müdahaleye misalimdir, am- ıekil ve mahiyetini kendisinden 
ma kendisi sui kastçilerle bera- dinlemek isteroiyerek hemen 
her olur mu olmaz mı ? Ben kendilerine konuşmayalım belki 
onu düşünmedim. b" ·· b. ' l k" 1 B . ır gun ır ıua va ı o ur. e-

6 - Ben tesır yaparak ha- · b.ld.kl · k d' ·b· 1 · . • .. .. . mm ı ı erım en ı zı m erın-
kımlere makus hukumler verdı- d h. b" t t ld v · · d. l d K d" e ıç ır yer u masın, o ugu 
rıyormuşum, ıye sız an ı. en ı .b. b k' k 1 d d" 
k · f ı -h - ..... ı ı a ı a ıın e ım. uvvetıne az a teveccu goste- • ' 
riyor ; hakimlere keyfine göre 
hüktim verdirdin demedim.Müda
hale ediyorsun, dedim . Mü
dahale ettin dedim. Ne avukat
lar ne hakimler rahat değildir. 
Şahit olarak bir liste getirdim. 
Matbu, İstanbul barosuna dahil 
olan avukatların listesidir. 

Gazi hazretlerine de yazdım. 

Adliye hır raddededir ki dava 
sahiplerine , mutemet bir heyet 
gelip keyf emettefak bir gün Ad
liye sarayında birer odaya çekip 
samimiyetle sorsunlar. Herkes 
yakalarını yırtacaklardır, illallah 
diye bağıracaklardır. Bunun tec
rübesi zor mudur? 

7 - Müdahaleye bir misal 
'Olarak zikredilen İzmir avukat
larından bir zata müracaatla İz
mir müddeiumumisi Seyfettin be
yi tanımadıgım, bir kağıt aldır
mış, mahkemeye de verdiriyor. 

Ey hakimler, bir adam avukat, 
genç , miinevver, it başında 
İzmirde, İzmir müddei umumi
liğinde ve ağır ceza rehdiğinde 
bul.unan zatı tanımam diye bir 
kağıt alıyor, davamız huzurunuz
la kendisine hak ile kendisi 
aleyhine şehadet edebilecek 
olan bir avukata Ankarada 
müracaat ederek böyle bir kağıdı 
imzalatıyor. Bu, dürüst bir Ad
liye vekilinin yapabilmeğe diret 
edebileceği bir iş midir? Hem 
işte esas rol o zatta mıdır? Biz 

Ha.,,dar Rifai B. kendini 
m-fJ.da/aa ederken 

O mesele bu iki zatın ıeha· 
detile tenevvür edebilirken be
nim hareketimin ıeklile Mahmut 
Esat beyin meslek ve meşrebi 
arasındaki farkı benim bu iki 
zata karşı hareket ~e kendisinin 
avukata miiracaatla hem de imza 
aldırması gösterir. 

8 - Nazım beyden neden hınç 
almadın diyor. Bu sual midir? 
Bir kere bir adama fenalık eden 
mutlak arkadaşına da eder, de
nebilir mi? Sonra Mahmut Eht 
beyin şu iki arkadaştan birini 
yerden yere vururk~n diğerinin 
terfi ettiğini ruhan tahlil ve ten• 
vir için bir mecburiyetim mi var 
zannediyor? Daha ıonra irtip 

rezaleti da•asında o Nizım beyi 
istihdam etmemif midir? 

Mliddei umumiliie de duyur
duğu ve eabap ve tahlili kanu
nisini gösterdiğim vücuh ile 
yoltuz, kanumuz tevkifat yapıl
mamıf mıdır? İnsanın en mühim 
mulc:addesabndan olan hUrriyeti 
selbedici indi, keyfi hareketle
rinden dolayı Nizım Bey aley
hine kalkınca Nizım Beyi mü-
fettişliğe terfi, maqına zamlar 
yaparak latanbuldan alan o değil 
midir Te böylelikle Nazım Beyi 
kurtarabileceğinimi zannediyor? 

9 - Aleyhimde müdahaleler 
yapıyor diyen Haydar Rifat Bey 
şimdi de dönüp filin aleyhine 
tahkikat yaptırdığımı çok· görü
yor. 

Ben cümhuriyet Adliye veki
liyim. Şu kadar aylardan beri 
bekliyen aleyhe bir arzuhali 
imha mı etmeli idim, bunu mu 
yapmalı? Ey cümhuriyetin mu-
kaddes hikimleri, naralarile ta
zallüm ediyor. Efendi müdahale-
lerin var. Onlar kebairden cü
rümler. Filin aleyhine tahkikat 
yaptırdığını değil, tahkikatı bu
kadar durduran hücumlannın 
envaına uğrayan o zat bütün 
iınadattan beraat ettikten sonra 
ıana nefes aldırmamak garez
kir tabiatimin borcudur, kabi-
linden o şikayetin muahharen 
çıkarmaktan bahsediyorum. 

isnat olunan şeylerin hepsi 
birden görülecek, bitecekti. O 
zat, yanı Hikmet Bey Bursada 
blltün tazyikat ve tertibattan 
beraat ediyor. Bir perşembe 
günü beraat ediyor. Cuma ,nn-
kü Milliyet ikinci sayıfaaında bu 
beraatin tafsılitını veriyor. Al
kıtları, tebrikleri ya11yor. Fakat 
daha altında ne var tahmin bu-
yurununuz? Muhterem hakimler 
daha altında da Ankaradan bir 
telıraf var, müddi umumi bu 
hnkmU temyiz etmittir diye. E-
fendi senin itin mi yok, sana 
koca bir Tnrkiye cümhuriyetinin 
adliyesi emanet edilmiş, senin 
Bursada on beş saat evvel be
raat eden bir hakiminin aleyhi
ne temyiz edildiğini aniyen duy
mana imkin var mıdır? 

Halliuki haller vereyim ki 
clalıa o ,on temyiz de edilmemiş. 
Bu beraatten soma kanun 
haricinde aynca açılan talıkika
tın ruhunu uber vereyim: Hilc
met Bey Kadriye Hanımı iatic-
vap ederken, ensemde aiTilce 

Devamı 5 lltCi ayıftda 

Hindistan da kıyam 
~------'!'-------~--~~ 

Gittikçe kanlı bir şekil alıyor 
lngilizler be' kitinin bir araya gelmesini menettiler 

Gandi tarafından başlanılan 

medeni isyan kareketi ıün geç
tikçe teTessü etmektedir. Birkaç 
yerde kanlı hadiseler vuku bul
muş lngiliiler buna karıı askeri 
tedbirler almışlardır. 

Dün Anadolu Ajansı fU habe
ri vermiştir: 

Petaver, 25 (A.A) - İngiliz 
kıtaatı tedrici surette çekilmek
tedir. Bet kifiden fazla kimse-
nin bir araya toplanıp umumi 
içtima yapmalan mrnedilmittir. 
Bqkomiser, sulhu sükün tesisi 
için ileri gelen yerlilerle müza-
kere etmektedir. Geçen çar
tamba günü vukua gelen arbe
dede telefolanların miktarı 50 
kiti t~hmin edilmektedir. 

Son posta ile aldığımız İngiliz 
gazeteleri , Hindistanda bq
lıyan hareketlerin kanlı bir ma
hiyet aldığını göstermektedir. 

Kalkütadan Deyli Eksprese 
bildiriliyor: Asri silah ve cephane 
ile mücehhez bir çok ihtililcılar 
ani bir baskınla Çitlagong tele
tor. istasyonuna taarruz etmiş-

lerdir. 
Ayni zamanda polis karakolu 

ve cephanelık te tecavüze uğra
mış ve ika edilen yangınla bina 
harap olmuftur. 

Bu asiler hücumdan sonra 
civar dağlara kaçmışlardır. Mn-
ıellih polis kendilerini takip 
ediyor. Bu hücum neticesinde iki 
lngiliz, iki arabacı, iki muhasip 
ölmüş, birçok kimseler de yara
lanmışbr. Burada teli.ta düıen 
kadın, çoluk ve çocuk, emniyette 
bulunmuş olmak için gemilere 
nakledilmiştir. 

Bu çeteye dahil olanlardan 
beş kişi tevkif olunmuştur. Za
bıta bütün evleri ve tepeleri 
aramaktadır. Çete taraf andan 
kullanılan dört otomobil ile beş 
sillh elde edilmiştir. Cephane
den bir çok silA.h ve mühimmat 
eksildiği söylenmektedir. 
Başka bir hücumdan korkul-

duğu için yardımcı ku~ 
getirilmiştir. . 

Son posta ile gelen Hiodi!' 
tan gazetelerinin verdiği ra-' 
mata göre Hindistan M::::; 
ları, bu ıon hareket e 
diger vatandatlarile birli~~ .. ~ 
lışmaktadır . Hindistan Jlll"", 
manlarının reisleri nqre~ 
beyannamelerde, Müslilma~ 
bütün varlıklarile medeni ~ 
ittirak etmelerini istemitl~ 

ee 
Fillstinde idımlır 

J\udüc:. 26 (A.A) - Hcbron k~ 
lıkları esnasında kac:ten katil fl~wıl 
ham edilen iki arap idama fft(lfl"I 
edilmişt ir. Başka bir arap u ratlf'I! 1 
sekizi geçmiş olduğu ispat edildiP ,,J 

dirde idam olunacaktır.Mahkeme, ·~ 
1700 lngiliz lirası tumlnıt ti"' 
hükmetmiştir. 

Altın nıkliyıtı 

Ncvyork, 25 - { A.A ) - ~e~ 
kun muhtelif bankaları için BreıılY"' .. 
\\'cqernworld vapuru ile 3 dil 
lngiliz lirası altın gelmiştir. iddia 
diğin · göre, bütün dıinyada değil ıs' 
şimali \ e cenubi ı\merika arasıJI~ 
mikt:ır ? altın .>:iıkü rekorunu 
etmclaedir. 

Yunanistanda Rus ıltınl,t' 
Atina. 25 \ . \ .]- Zabıta, pro~ 

da maksadıle amele arasında teda~ 
mekte olan !'o,•yet alnn lannı rn~ / 
etmiştir, 1 mayıs komünist bayrııot.,..J 
nasebctile polis tarafından Mat~ 
~chirlcrinde fevkalAde tedbirler 111"' 
olunmuştur. 

-------------~-~ 
Bir sinemada 

Filmler tututmut '""'--' 
Evvelki akşam 1elek sineıo'~ 

« Rlşar T a\'ber ,.in bir filmi 0)11-
makıne dairesinden alr.vler çıkın•'.,; 
lamış ve halk büyük bir heyecan• 
rek ~ılondan dışan fırlamıştır. ı/ 

Mamafih bir kaç d:ıkikı sonra.~ 
sükOnet bulmuş 'e hadise anJıştl"'i 
makine dnircsindc tamırat yapıltıi"' 
kontak olm uı ve birkaç parÇ' 'J 
tutuşmuştur . Fakat makine dal~ 
mevcut tertibat ile derhal kazanın / 
geçilmiş. fil m gösterflmeyc de,.,.,, 
muştur. 

Sayaiacle pzcli~ .M. Hay- bqhyor.. Bu ölnm, mazohist 59 - J 
li eğlendik. F .. t hu etleati- yani nefsine edilen eza ve işken- Şahap, Mestinazın 
lerin ka-ılıgv ında aemizi ka•bet- ceden zevk alan maktullln ide- f I b. · .uıı ~ •y ı o unmaz ır esrar evı ...- r. 
tik ? Biliyorsunuz ya ? Siy- aline uygun dil9üyor. göstermeğe uğraştığı hane~.J 
lemeğe utanıyorum.. Bir aceme isnat olunan fıkra- mak için kuduzca bir f-"!j 

VAKiT t f ık 159 Elalem yüzümüze karşı tim- da söylendiği gibi Nasıh Bey ıriritmiıti. Şüphelendiği ytJt'l"I 
ın e r asu di bize ne nam veriyor? Evvel- özlediği şekilde ki ölüme nail burnundan soluyarak, ıotl J 

Yazan : Hüseyin Rahmi den surahm•z• böyle bir huaret 0 1uyor. ruıtura dolaşıyor, fakat ~? 
"Yan belinden aşağısı çıplak aranızda anaforum.. lskarmom savuranın gırtlağına atılıp bo- Üç çocuktan Nuri beraat etti bir iz \berine bastıracak bit 

bulunan cesedin en ağır yaraları kırarsın... Nuri sana na mah- ğuşurduk.. Şimdi ezilip büzUllp diğer ikisi tashihi ahlak etmeleri reye tesadüf edemiyord·u.· ~ 
.söylenmez uzuvlarındadır. Mak- remdir... hemen oradan .. vUfuyoruz çün- için birkaç sene hapse mabküm Müracaata üzerinden ıki • f... 
tul, bu ziyafeti on beş on altı ihtarında bulunmuş. . Nasıh kü evvelden ° sözler bize iftira oldular. geçti. Fakat kocakarı tetelti

1 
~ 

yaşlarında tüysüz tüssüz üç ço- bey böyle anaforlarda kilrek idi. Şimdi hakikat oldu.. Teselli yurdu müessisleri de duna uğramadı. Ne oldO I 
cuğu kapana düşürmek için ha- çekmedeki idmanına güvenerek Aldığım11 hamam paralarile bu suretle şerrinden kurtulduk- bitti? Gebe kızın çocujUpd /. 
zırlamıştı . Tahir, Hasan, Nuri.. bu küçük kabadayının tehdidine biz bu kirden temiılenemeyiz. ları maktulu··n ruhuna rahmet ,, b" a.İ 

l k 
· t ·k k l ı· f şürtüp bikrini tazeliyere• d'l P" 

Meme ehn tortu tabakasından criilmüş. Memnu meyveye el U· ntı amamın çı ara ım. ıte ır- ı 
0 - B k k okumak lütfunu ondan esirgeme- pullu günahkarı dery• 

terbiyeleri kıt bu Uç haşarı mü- zatmakta devam etmi111. O za- sat... u or mut vücutlen akı-
k 

Y k l l k 1 mek insaniyetini gösterdiler. adama çaktılar mı? ~ 
tenevvi bol iç ilerle kafaları man sustalı çakı ihtiyar çapkı- tacağımız anlar a e e erimizi ı,rt .!il 

ld•v• üt -1 d.k b. ı ·ı · 1 Ali Safder - Herif az kaldı Teselli yurdu sovııcU jı· ala bi ıgıne t su e ı ten sonra nın ateşli bağrına bir kaç defa ır az o sun 11 mış o uruz.. ,- biı' . ,1 
· d l t d v l 8 l H d bize galebe edecekti. bozuk aileden birkaç _ı,llP. dere içın e reza e , ag arı, taş- girmiş, çıkmıf, mecruh sarhoş u söz eri asanın ağzın an '";.-' 

l d k b. h l kl k v ·b· K k Suduri - Tamam vaktı.nde daha sızdırmadan 111 a.I 
arı utan ıraca ır ayasız ı a göğsünden kan zayi ederken çı tıgı gı ı yazmıyoruz. ır ıdo .. 
kmımıştır. damarlardan boşanan bu kızmazı defa sabunla yıkayarak nakledi- göçtü.. ellerinden kaçırmıı 0 

' 

Mehtap altında çıplak vücut- hayat mayiinin kokusile cana- yoruz. Çünkü şehvetin kudurt- Ali Safder - Hem arzuladığı yeriniyorlardı. 8' 
lar afrodizyak bir dans halkast var kesilen Hasan mecruh aley- tuğu i4retin azdırdığı o ifadeyi ölümle ·· Bir gün gene Şab•P 
olmutlar. hinde yanındakileri kı.tkırtmak aynen kalemden geçirmek, ki- Aunüsselih- Allah günahla- bir tela,la yurda uğradı• 

Hasan Nuriye tutkunmuş.. için şöyle hitabeye baılamıı: ğıtlara çizmek mümkün değildir.. rını affetsin.. Avnüsselib sordu: 
Nasıh Bey bilhassa bu oğlana - Arkadaşlar bu herif ahla- Yazana, okuyana istifrai getirir.. Suduri- Onun paruile geçi- - Ne var Şahap 1 

savletler iÖsterdiğinden hampa kımızı bozdu. Namusauzlukta bi- Bu tahrik üzerine sustalı ça· nen oğlanlara ecir,aabır versin. - Çok ıeyler... t• 

~.--.....,.dl et .... ·-~"~.w.tauc:_ı_.._ıuJ.AI.JN~IJ!a~s!!ıh~Be in vücud ünü oy._·_,_~_A_v_n_u_· s~s_el_i_h __ B_iz_e_d_e __ g:::.e_ç:_m___:if_ı_ _____ E_t_ek_l~e-r_in_z_il_ç_•_1i:1Y;;.rl~0'.:}ll 
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Veremle mücadele yolunda 
C>r. Fahri Can B. cemiyete 

1,200,000 lira getirecek 

1 Memleket haberleri 1 ::-~ Slt8 ~~~rq_ 
Garip bir vak'a ~~'il ~~~ -

senede 
bir 

menba gösteriyor 
İki memur hırsız diye 

kovalandılar ! 
Adanadı, rakı kacakçılarını takip e· 

den iki inhisar memurunun başına l-Ay-

8 
!-Jr. Fahl Can B. 

"c UtunkU ( 24 nisan ) Vakıtta aziz 
'-thCVgilj S~yyahın (Aziz bir cemiyet ) 
~ tı •!tında çıkan yazı~ı. eski ve 
~ '"'lı derdimi tazeledi. Ta üç yüz 
~ ı dörtte verem, frengi. sıtmayı 
~ederek ( üç başlı cana\3r ) scrJA,·-
~ altında uzun hir makale silsilesi 
~'lırıiştinı. Uu } zzılarımda ( Turk 
14 kuv-.etlı ) sözünü cihanşnmul bir 

ttb, llıc"cl haline ko)an giirhii7., ycjtit 
ırı ll•IJ ıe 1imi.r.in aziz hun) esine 

1.aı1a 
~ t oları bu z:ılim dertler hııkkmda 
'>tj; 60tJenmiştim. Ö\ledim. O\ ledik, 

llc}"lf Oruz, faknt neye yarar?. ( !-'özlP 
<lir. ıt gernbi \ nrumez ) f eh\ a 'l bizim-

oz "' ı. • • • . u-, . .ıra ı ç,ı"tan geça, ış gununun 
"it Şı de gergi ~bi ) iık~elmiş bulunu

'i! ... Verem. hizim umumt derdimiz
bir. d '1ununt11 mücndele~i. 'alnız, bin 
buko Crt \'e bin bir ihtiyaca karşı olan 
bıra,k trlct bütçesine. resml rnaknmııta 
t<ftr. lllak çok gunahkı\r bir p;aflet teşkil 
idrak \1 hlltikat ço1' şükiır ki bugün 
'er~ 

1 
CdOınıştL f.;tanhul \'e lzmirdeki 

~ ~ _e lllilcadele teşekkülleri bu idra
ltrid· k Ve çok sevinç veren müjdeci
clır. ır. Den çok kuwetlı. çok amansız
~~ 8~na karşı bugünkü kalkanımız 

8 
'ı.aıf \'c çok kifayetsizdir. 

~~ u Çok aziz teşckkullerin bugünkü 
ıCti • 

~ ıse bana akıntıva kurek çekmek-
~bışka bir mana ifade etmiyor. 
~!erde Abidin Da\Cr B., Cümhu-

cltj sütununda (ne feci) serl~vh:ısile 

~lik hareketleri 

Müsamere 
bG. ---
~~~il :s~anhul Kız lisesinde 
~ b1ır n1üsaıııere verildi 

~"ıf ~ 
1
stanbul Kız lisesi son 

~~ • ebesi tarafından mek
til!b~ti~zel bir mfisamere ve-

~t'k . 
~141 rnarıile müsamereye 
... fll\d mı,, talebeden birisi ta
'd lır/lrı davetlilere teşekkür 
~o"ot'' rnilli oyunlar oynanmış 
1-taıa og söylenmiş, "Azizlik,, ve 
"•ffakrın hastalığı,, piyesleri mu
~ttle temsil edilmiştir. 

•Ohnek Atipte parlak 
!Jt~ilct bir s.ece 

~tkttb· aşta ( Şemsülmekitip) 
~r,.,d 1 

aon sınıf talebeleri ta-
\'~d an d·· k . 
~ ' un a şam güzel bır 
~"lb:il~arneresi verilmiştir • 
lu lbu,{e .~ Maarif erkim ve 

tl'-'laft lrfumessılleri hazır bu-
~toRra-Ur: Müsamere zengin 
"tk ••ıı ıht. 

lıcş'eı- b~a ediyordu. Gece 
~ Rob ır halde geçmiştir. 

~t ?bert ert ~ol lejde 
ı4 ttııyeti Kolle1 Tiirk talebe 
,..,. tc b' tarafından dün saat "IUh lt rn·· 
t~~ telif mu ~samere v~rimiş ve 

bir pi ıık par_çaları çalına-
D· ~6 Yes ·ternsıl cdilmiıtır. 

~ti lln 2~ncı nıektepte 
~U bir ın~ncı mektepte gü
~~ ~llllercyi usamere verilmiştir. 
._ ~~•rtıış rnektep talebesi 
~lit~~ı ... ,11 nve m~dire Zeh

l bir fek·İJ•retı altmda pek 
ı e devam etmiştir. 

bir ~ neşretti. Bunda bir veremlinin 
feci kelimesile de ifade edilemiyecek 
hali, ,·eremtilere has karakteristik haleti 
ruhiye, dünyanın en samimi lisanile an
latılıyor ve yatacak bir yatak bulamıyan 
ltedbıht bir veremlinift hasta1ığın aman
sız sıvletlerine karşı-akim kalmıya mıh

k&m-bütün tekayyüt ve korunmalarına 
rağmen kansile yuTUsunun da ke~İk \'e 
kuru öksürüklerlt sarsıldıklarını gördük
ten sonra cemiyetten nasıl intikam almı
ya çalışuğı, 1.ihinleri yakıp knuran çok 
kadir bir ifade ile alenen söyleni~·ordu. 

Ne yazık ki bu çok acı ve şamil hakikat 
ancak bir ga7.etenin hir ~ün süren öm
rii !tadar htırlarda ~·aşıyabildi. 

Vereme karşı bütün milletçe ~efer· 

ber olmak zamanı çoktan geldi. Kı) metli 
Seyyah, yazısında çok güzel, çok pra-
1 ik bir yol, çok gür hir mcnba gösceri
' or_ Sigarn pııketlerlne on paradan 
kırk puaya kadar konacak bir zammın 
bizi her sene yeni bir sıhhat yurduna 
kavuşturacağını söylü) or. Ben, bu teklifi 
tamamla) ıcağım: Bir hesaba göre Tür
kh-ede enedc on iki mih•on kilo içki 
"'a~fcdiliyormuş. içkinin b~her kilosuna 
konacak meselA on kuru,tiln ibaret bir 
zam, kcyf ve eğlence sahiplerine hiç bir 
yük t:ıhmı\ etmemesine mukabil hir 
milyon iJ...i yüz hin lira gibi, iyi ellerde 
çok büyiik faydalar doğuracak ku' ,·etli 
bir menha tcşl.:il eder. Runu halkın dili 
olan gazete S:t\ ıfasile sal:lhiycttar makam· 
lar:ı nrz ''e teklif ediyorum. 

Dr. üın 
Ha!iye: r.eçenlerde bir sabah biraz 

erkence çıkmıştım. Ellerinde çantaları, 

paketleri, be~ altı ya,·ru güle konuşa 
mckteplcriııe gidiyorlardı, kendilerini 
7.C\ k 'c muhabbetle seyrederek yuru· 
, ordum. Köşe\ i dönünce bütün ncş'em 
kaçtı, adeta h;balı anrplar gibi cinlerim 
b:ışım:ı lişüştii. Belediyenin qir sokak 
süpürücüc:ij, elinde koca bir çalı süpür
gcı.6L .sozde sokağı cüpürüyor. Ye oruını 
tozdan bir bulutla örtüyordu .• Yanular 
her tehlikeden bihaber oradan geçerken 
sanki bir sis tabakası içindeymişler gibi 

görünüyorlardı. Bu hareket bana bu 
taze ve körpe ciğerlere bir sni kast hissi 
verdi. 

Sokaktan yıkamaktan, ı lak süpürmek· 
ten çoktan 'azgeçtım . Şehrcmanetine 
yalvannm: Hiç olmaz~a çok erkenden 
o:;üpüıiılsün de yavrularımızın ciğerlerini 
bu kadarcık olsun ısiyanet etmiş olalım. 

li «arip bir vak'a gt:lmiş \'C iki memur 
mühim hır tehlike atlatmışlardır. 

Cezir zade .Ali çavuşun adamları bu 
memurlan görünce derhal bir dolap çe-
virmeli dü ünmüşlrr, arkadışluına ha· 
bcr vermi, lcr 'e miına~ip hir andı yay
garaya başlıyarak. 

- Hırsıdar L:açıvol'. tutun!. Diye 
bağtrmı~lardır. · ' 

An!a kalkan mahalleJive karşı hmız 
olarak gosterilen iki mem~r ne olduk-
lannı şaşırmışlar, her tararaftan hücuma 
uğradılclarını görünce canlarını kurtarmak 
için kaçmak istemişlerdir. 

Kaçmağa yalnız birisi muvaffak ol
muş, K~mil ismini tası\'an diğer memur 
kaçakçılar tarafından 'cütularıık döğülmüş 
tlir, :\'!hat hadiseye zabıta yetişmiş \'e 
zavallı memuru lcunarmıştır. 

Bir cinayet 
Bursadı Gokçcdağ merkez nahiye

l!i olan Jneyotlarda iki kadından biri \"lh· 
şi bir ıarzda öldürülmüş, ÜT.eri ra,ıar
la kapatılmak suretilc bir dereye atıl
mıştır. 

Diğer kadın da a!Jr yarılı olarak 
öldü zannı ile cinayet ) erinde bırakıl
mıştır. za,·allı kadınlann ic:mi Hava ile 
Fatma katillerde a\•ni ko\'den Hidayetle 
Abdürrahmandır. 'İ'arla dtsniişü kadınlara 
tasallut etmişler, cme\Jerini tatmin ede
meyince bu işi yapmı~lardır. 

[ Küçük haberler 1 

Fırka ,-il~ye~ idare heyeti toplanarak 
fırkaya gırmck isth·en hanımların 

talepnamelerini tetkik et~iştir. Şimdiye 
kadar fırkaya 9 kadın müracaat etmiş
tir. Bu hanımlar ırasında Hakkı ŞlnAsı 
Paşanın refikasile merhum Reşat Paşanın 
refikası yardır. 

Iktı at programına konan bir madde 
ile Cümhuri) et idaresinin \'ergi sis

tf'mlcri kat'I surette teshit olunmaktadır. 
Kaide olarak: L mumi, husut-f, beledi 

her hnn'i bir ıcsmhdku~at vekaleti ta
rafından tetkik ve ta ~ ihi lılzımdır. Bazı 

liman, oktun·a \'e belcdıyc resimleri tah· 
ı:isen hu cümledendir. 

işte vergilerin tadilAt 'c nisbetlerinc 
taallOk edip programa konacak esaslar 
bundan ibareuir. 

Tek tJksi hakkında bir müddettcn
beri Şehremaneti heyeti fenniyesi 

tarafından yapılın tetkikııt bitmiş ve bu 
hususta bir rapor canzim edilerek ma· 
kama !\'erilmişıir. Ka?ul edilen esasa gü
re sür'at ve masraf ıtibarile ayni şekilde 
otomohil işletilecektir . 

Etibba muhadenet cemiyeti 
Doktorların a1dıtlı ücretlerdeki nispetsizlik hara

retli .müzakerelere sebep oldu 

Etibba muhadenc:t cemiyeti 
dün sabah Tür ocağında sene-

lik kongresini yapmıştır. Kon

gre riyasetine Hakkı Şinasi Pı. 
ve katiplilclere Nazmi Fahri ve 

Tahir Beyler intihap edildikten 

sonra cemiyet umumi katibi 
Fethi B. idare hey'etinin birse· 

nelik mesai raporunu okumuştur. 
Rapurun müzakeresine başlan
madan evvel lazım gelen ma

kamlara tazim ve tqekkür tel

grafl'lrı çekilmesi teklifi kab~l 
edilmiştir. Bundan sonra bır 
kısım azalar söz almıılar, idare 

hey~ etinin raporu hakkında 
sözler söylenmiJtir. 

Cemiyet azalarının sigortaya 

dahil olmaları meseleıi hara
retli olmuıtur. Neticede cemiyet 

azasının behemehal sigortaya 

girmesi girmiyenlerin üç defa 
vaki olacak ihtara da ehemmi· 

yet vermedikleri taktirde cemi

yet azalığrıdan çıkanlmaları 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra doktorların üc

retine geçildi. Bir kısım doktor

lar fazla kar:ançtan şiımişl !r, 
diğer bir kısım doktorlar ka-

Lik maçlarında dünkü neticeler 
F enerbahçe Bey kozu 3-6, Beşiktaş da 

Vefayı 2-3 mağlup etti 
Oün Fencrhahçe 

İle Beykoz, Beşik
taşlı da Vela kar
şılaştılar. 

Müsabaka tahmin 
edildiği veçbile 3·6 
gibi büyük bir 
farkla Beykoz aley
hine neticelenmesine 

raP;men çok heyecanlı 
geçti. Çünkü Bey
koz çok· canlı, her 
an için tehlikeli va· 
ziyetini oyunun so
nuna kadar idame 
etti. tik devre mü
tekabil hücumlar 
ırasında hemen he
men yans1nı bulur
ken ovunun ilk sa
yısını ·.Beykoz yapı-
verdi. Bundan he- Beykoz Ftner:balıre maçuulan bir enstantane 
men üç beş dakika sonra Fenerbahçe be ile Beşiktaş ilk maçlarında Fenerbahçe-
arka arkaya yapuğı iki sayile galibiyeti den sonra lkind dereceyi almış oluyor. 
ele alıyordu. Bunu bir üçüncü sayı takip Bakalım önümüzdeki müs:ıbıkılar bn 
etti. Bu sayılar, Reykozun Fener tazyiki \'aziyete ne şekil verecek? 

altında lıunalıp maçı hüyük bir farkla İkinci takımlar arasında 
kaybedeceğini düşündürebilirdi . Fakat 
öyle olmadı. B~ykoımn aulgan for hat· 
u güıel hir sayı yapu ..,.e biraz sonra 
Fener buna mukabele edince arkasından 
Beykoz dıı üçüncü sarısını kaydediyor
du. Bu suretle Beykoz galibiyet yolunda 
Fenerbahçeyi hat\ e hat\'e takip ediyor

du. 
Oyun Beykoza sayı kazandıracak ve 

orunu beraberlikle bitirecek bir cereyan 
rakip ederken Fenerbahçe bir iki fırsat· 

aın istifade ederek iki gol yapu. Ve 

daha listün olduğunu ispat etti Oyun 
böylece 3·6 netice ile bitti. 

Giinün aSJl al&ka ile kar~ılanacak mü· 
sabakası Beşiktaş-Vefa maçı idi. 

• 1üsabnkayı Fenerbahçeli Sait Se
J4hattin B. idare etti. O•;un hemen umu
mi\'etle berabere neticeİere \'eniden hale 
ka~ndıracak bir cereyan takip etti. Vefa 
cidden canla baş1a çalışı yor Hcşiktaşın 

pizcl oyununu akim bırakmak hususun
da mu\·affak oluvordu. 

o~ un bu ecre.} anı değiştirmeden de· 
\'am ederken fırsattan i\İ kovalıyan 

Beşiktaş muhaclmleri on d~kika ara ile 
iki ~ayı kaydettiler. Bundan ~onra Vefa 
daha gayretlendi. Ve penaltıdan bir sayı 
kazandı. Arkasından Beşiktaş üçüncü sa· 
yıyı da kaydedince galibiyeti iyice keııdi 
tarafına çekmiş oluyordu. Fakat bu, o~·· 

nun ikinci devresinin başındaki \'BZiyet· 
tir. Ve bir Sl\1 daima bir dakikalık iştir. 

Ôğlcden evvel ikinci takımlar ara
sındaki karşılaşmalara de\•am edilmiş ve 
yapılan maçlarda Beşiktaş Vefayı (l-0) 
Fencrbahçe de Beykozu (3-4) mağlOp 
etmişlerdir. 

Konyada at yarıtları 
Konya, 25 (V akıt) - ilkbahar 

at koşuları büyük bir seyirci 
kitlesi 6nünde yapıldı. 

Bisiklet yarııı 
Türkiye bisilf,let federasyonundan: 
Me\'Simin hulOlü hasebile Bisiklet 

Fedcra ~onu yol ve pist üzerinde mü
teaddit müsabakalar tertibine karar ver
miş ve bu cümleden olarak ilk yanşın 
2 mayıs tarihine müsadif cuma günü 
Şişli - Maslak arasındA icrasını tensip 
eylemiştir. fştirak arzusunda bulunanla
nn mevaddı atı) eye dikkat etmeleri icap 
eder: 

1 - Yarış tam 9 da başlıyacaktır. 

2 - Birinci sınıf koşucular için 
Şişli • l\1aslak ) olu üç defa yani 4'1 
kilometre, ikinci sınıf için iki defa yani 
82 kilometredir. Üçüncü sınıftan arzu 
edenler ikincilerle beraber koşabilirler. 

3 - lştir:ıki arzu edenler l mayıs 
akşamına kadar Federac:yon merkezine 
,.e )ahut lstanbulba Postane civarında 
Mekikçi ve Be~·oglunda Marengo mağa-
7,alanna miiracaatla isimlerini kaydetti
rebilirler. 

l lcle böyle beraberlikle ceryan eden 4 - Birinci \'e ikincilere Fe-deras-
maçlarda nctekim Vefa bir sarı dnha yon tarafından mük:ı.fat \'crilccektir. 
kıı7.anınca. \'e kaleci Osman alnından 
ehemmi)·etli suretle yaralanınca Be~ikta
şın galibi~ et ) ıldızı pek haklı olarak ka
rarmın başladı. 

0 °sman küçlik bir müda' attıın ~onra 
tekrar verini aldı. Ve Beşiktaş bu bir 
~avılık farkı gaip etmemek \'C hatta im· 
kİn bulursa bir sayı daha i!Avesile tak· 
\'İye için bü\'ük bir ga)T<'t sarfct
me\ c başladı. N eticc Beşikraşın mU\ affa
kıy~tile, 3·2 gıılcbesile bitiyor. Bu ga~ 

zançsızlıktan zayıflarnışlardır. 
Halk meşhur doktarlara adeta 

tapıyor. Böyle methur bir dok

torun kapısının önünde yüzlerc_c 
hasta bekliyor ve o doktor, hır 
çok meslekdaşları boş dururke_n 

kendisine gelen hastalara hır 
günde bakıyo~. Etıbbanın hast.a 

ted'lvisinde hır muvazene tesıs 

etmelidir. Almanyada meşhur 
doktorlar muayyen nisbette hasta 

kabul ederler. Almanyada ol

duğu gib: bizde de kartiye usu

lünll ihdas etmelidir. Bu suretle 

hem işsiz doktorlar kazanır ve 

hem de halk f~zla para vermek
ten kurtulur.» 

Bu mevzu müzakere edilmif, 

tetkiki idare heyetine bırakıl
mıştır. Eski idare heyeti aynen 

ibka edildikten sonra kongreye 
nihayet verilmiştir. 

Gelecek seyyahlar 
Rüsyaya da gidecekler 

1 mayısta Otanto ve Atlantis 

transatlantikleri şehrimize killli

yetli miktarda seyyah getire

ceklerdir. 

Atlantik vapuru limanımızda 
iki gün kaldıktan sonra Rusya· 

nm Yalta ve Sivastopol limanla

rını ziyaret edecektir. 

Bu suretle karadeniı tarikile 

Rusyaya ilk defa olarak seyyah 

gitmiş olacaktır. 

( VUKUAT ) ·----
İyi bir usta! 

Kara~uınrükte Terlikçi E)ip çırağı 

ııkı ile bir alacak Hizunden f..a,ga et
miş \ e nt't ıccde Sıtl•ı} ı ka. ığından bı
çakla ) aral:ıınıştır. 

Döviiştiiler 
Şehremininde abri 'c '\luo;tafa efen

diler her nedense munnkıışa etmişler, 
sonra da birbirini do\ müşlcrdir. 

24 saatte 
Son 24 saat içinde muhtelif Yerlerde 

9 hır u:lık 'ak·a .. ı olmu, ve çıılanlann 

ekscri'i ) .ıkalanmıştır. 
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Emanet bütçesinin açığı 2 milyon lira! 
Son günlerde ıehremanetinde 

ıayanı dikkat bir telif eseri 
görülilyor. Bu telltın sebebi 
Emanet varidab ile maaarifinin 
biribirini tutmamasıdır, hem de 
arada varidat aleyhine pek bll
yilk bir fark bulunmU1dır. lkı 
hafta evvel Emanet (1931) bilt
çeıinin masraf k11mı (7) milyon, 
varidat k11mı ise (6) milyon lira 
t. hmin olunuyordu, bu tahmin
lere 16re blltçe açığı bir milyon 
liraya buluyordu. ( 6 - 7 ) mılyon 
liralık bir blltçe içinde (1) milyon 
lira açık mObim bir mes' ele ol
duğu için bunun kUfısında ne 
yapılacağı bilinemiyordu. 

Halbuki timdi it daha ziyade 
ehemmiyet peyda ediyor. Hilkii
metin yeni tanzim etmekte oldu
ğu iktııadi program belediye 
vergilerinin tarhını ikbaat veka
letinin muralrabeıine tlbi tuta
caktır. Şayet iktıaat vekaleti 
herhangi bir belediyenin almakta 
bulunduğu bir resmi zararlı bu· 
Jur1a ilgaya aalAhiyettar ola
cakbr. 

Hükümetin ıimdiye kada yap
tığı tetkikat iıe belediyelere aıt 
oktu"a resminin milli iktisadiyat 
noktasından çok zararlı olduğu 
neticesini vermiı ve bunun ilgaıı 
lehinde bir cereyan tevlit et
mittir. 

Binaenaleyh eğer hOkumct 
okturva rillümunu ilga ederse 
Emanetin mili vaziyeti daha 
milfknl bir safhaya girecektir. 
Çllnı. O Emanetin okturvadan 
aldığı varidat 1 milyon lirayı 
mütecaviz olduğundan masarıfa 

niıbetle varidat noksanı da 2 
milyon lirayı bulacaktır. O vakit 
Emanet ne yapacak ? 

lıte bu sual kartısındadır ki 
Emanet mahafıli telif etmekte
djr. Gene bunun içindir ki ga
zetelere akseden haberlere göre 
Şehremini Muhittin B. ıimdiden 
tetbir olmak llzre Ankaraya git
meğe karar v·~rmiftir. 

Bütçe tevazUnll bir memleket 
idaresinde ne kadar ehemmi
yetli iıe belediye idaresinde de 
o kadar mühimdir. Onun için 
ne yapıp yapıp Emanet varida 
tı ile mesarifi arumda mllva
zeae temin etmek lizımdır. 

Yalnız nazarı dikkate arzet
mek isteriz ki hlikümetin bütçe 
tanziminde takip ettiği prensip
lerle Emanetin tatbik ettiği 
uauller arasında esaslı bir fark 
vardır. Malümdur ki Osman
lı İmparatorluğu devrindenberi 
Devlet biıtçesi tanzim olunurken 
evveli yapılacak masraflar kavt 

} arım IUU' ~~ : 
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yedinoi •ktanunda •••yı 
imperetoriye gidip lmpera
tor aleyhinde bazı tefevvü
hetı nebeoede bulunmuı oı .. 
duAunu bilitlref erzı ned• 
met ve istid 'eyı ef l9fu mü
tırünlleyhi görmeOe ısrar 

eylemlt ise de merkum ah
ıii girift olunerek tabiplere 
mueyene ettirlldikte mec
nun oldutu enleftlmııtır. 

ve tesbit edilir, ondan ıonra 
bu masrafların kar11lığı olmak 
üzere varidat aranırdı. lımet 
Pata hükumeti mOtevazin bütçe 
yapabilmek için her ıeyden ev
vel bu prenaipi deiiftirmek 11-
zımgeleceğini anladı ve iptida 
hOkümetin muhtelif menabiden 
ne gibi varidat alabileceği tu
bit olunmağa baflandı, sonra 
bu varidatın kifayeti dairesinde 
maaraf bütçesi tanzim olundu; 
ve ancak bu ıuretledir ki en 
doj'ru mütevazin bOtçe tanzim 
olunmak imkanı bulundu. 

Demek istiyoruz ki bir kerre 
Emanet blltçe tanziminde bu 
esaslı prensipi kabul ve tatbik 
etmelidir. İptida elindeki varidat 
miktarım iyice tahmin ederek 
masraflarını da ona gBre tayin 
eylemelidir. Aksi takdirde Ema· 
netin bir iflas uçurumuna dojru 
ıürilklenmeıi tehlikesi muhak· 
kaktır. 

6 milyon liralık varidab olan 
bir idare her sene blltçe harici 
2 şer mılyon lira masraf naııl 
yapabilir? 

Binaenaleyh bu gilnkll vaziyet 
içinde çok mOfktU olmakla be-
raber Emanet ıelecek aenel~.r 
için bir kısım itleri tutmak zaru
retindedir. Batka tOrlii vaziyete 
çare bulmak imkluw:lır. 

Acaba hanği nevi itleri tut-
mak lazımdır? Fikrimizce bu 
ıülle hiç tereddnde lüzum f6r
meden "kanal ızuyon itleri .. 
cevabını verebiliriz. Filhakika 
kanalizasyon itlerinin bu ıene 
ilk devreıi nihayet bulacaktır 
ve ilk tecrübe de bu tene 
mutlaka yapılmak icap edecek· 
tir. Bir kerre bu ilk denenin 
tecrübeleri yapılarak kat'ı neti
celeri almadan kanalizuyon it
lerine devam etmek bir cinnet 
olur. Bu noktai nazardan kana-
liszaayon iılerini hiç olmazsa 
tutmak lhımdar. Diğer taraftan 
Emanetin mili vaziyeti f evkall· 
de bir varidat bulmadıkca ka
kanalizasyon ıtının devamına 
milsait değildir. Çünkü her sene 
ıehir balkı için (750,000) liraya 
mal olan bu masraf adi btltçe 
üzerine tahmil ec:lıldikce varidat 
ile maaraf araamda milvazene 
temini kabıl değildir. Bu itibar 
ile de kanalizasyon itlerine bir 
nıhayet vermek zaruridir. 

.Jte/uııeı ""--

GELiSi / 
GOZEL 

Çocuk bayramı 
n1ünasebetile 

Evvelki gün çocuk bayramı 
idi. Muhtelif ilk mektepler 

deD zeki çocuklar aldılar,muhtelif 
makamlara yerleştirdiler. Bunlı· 
nn bepıi yerlerine gidip çabt
mıılar, yalnız Darülfünun Emini 
olarak ıeçilen çocuk makamını 
kilitli bulmut. 

Bunlann hepsi iyi. ho,, fakat 
himayei etfalci dostlanm danl
masınlar, birıey ıorayım, niçin 
çocuklarımız Vali , Şehremini, 
Polis mOdOrtı, Gazete batmuhar
riri oldular da bir mağaza tez
glbtan, banlca mlldOrO, yol mll
bendiai, amele bqa olmadılar? 

Çocuklanmıza yalnız Valilik ve 
Polis müdürlüiii içın mi yetifti· 
receiiz? 

SUTUNLADDA 
SEYAHAT 
Bilaeymiı !! .• 

Şehir, iki ._,....... birden 
kutlulamap laamlanır

ken, bu aziı gilnlerine bir dam• 
la zehir kaftfb. Gene bir paç 
intihar etmifti. Yirmi bet ya• 
pnda it ve mMlek aahibi bir 
delikanlama intihan aç, bata, 
ruh bozpnuna utr•mlflann ken
dilerh'&e luymalanna benzemez. 

Bunlara iki kere acamak. ya· 
hut iki kere kızmak Jarafll'· Şi
fa &midini kaybetmit bir dert· 
linin uzvi aabrabı, ona hayabn 
kıymetini unutturana, biraz ma• 
zur ıörillebilir. Ruh boqvnuaa 
utramıtlann zaten kilDH)'e ve
rilecek beaaplan yoktur, ki on
lardan nual ? Ye niçin ? lerimize 
cevap iatiyebilmek hakkını ken· 
dimizde girelim. 

Ben ençok atk ytıdnden in
tihar e'tenlere tutuluyorum. He
le bu zamanda, blltOn aevdalann 
nihayet bir mevaim ıllren birer 
mart maceraıından ibaret olduğıl 
111 demlerde qk yl1z8nden inti
har banalaya 11paz bir aca
yıphk tesiri yaptyor. 

Aylık bir frenk hekim mec
muasında .. qk ve inkibaz ! " 
isimli bir yaza ıarmllftUm. Mq
hur bir profealr ilmin aotuk 
kanb adeaeai albna ko1dutu 
atkı uzun uzadıya tetebbll et· 
tikten aonra bu kararı veriyor. 
Atk muannit bir inlobuın neti
cesidir, diyor. San'aba okadar 
6j'dtığil bu ıönUI fartımısa, bayle 
bir hllkme llyık mıdır? M&na
kapya imkln yok. Yalnız mut• 
lak bir hakikat olarak fU var,ki 
'inç 4'ir MY~ in.ana ii'itn ~ev· 
kini verecek kuvvette de;ildir. 
Bıraktıtı mektupta bir kadın 
için kendini 61dllrd0ilinil yazan 
nefis katilı, kendi kafaunda 
kendi binamlanna atet eden 
biı betbahttan bqka biqey 
değildir. 

Yirmind unn en bOyllk bari· 
kasa ılrattır ve bundan qk 
denilen azgın n&bette kurtula
mamıfhr. 

Meseli ifte fU aon lcanh ha· 
cll.edekf iç ayhk aevcla il& ka'flra 
ve gilrllltlllerle ancak llç ay .O· 
rükleaebUmiftir. 

Son macerada bir tek dikkat 
ve il rete llyak nokta var. SeY
sllWnin kendi JB•dea bepiai 
parçalaclatım lir•• kadua 
d1z,anuı ,lblade bir •.ı. ık 
,.... izi l8fl•JOUIUI ve aa 
haberi veren ıaeteciJe: 

- Bileydim. Mld ODU t~imt
madim. 

Demif. Eminim ki Olp, ...,_ 
flllDClaki muhbire M ...._.. 
beraber çıplak ommla ....Uni 
verirken ıı.diaenla kan palatala
naclan yeni aflld-rma lbe 7a
pabileceihri dlflDllp ~ 

Ey Mnem Afaklar. Olıanıa 
dudaklarmc!aa dikilen ba 1al
yah yalan kulatımzda kipe 
oı.ml 

S,.iA . 

ltalya re Balkanlar· 
Kotidiyen ıazeteli bir maka

leainde ltalyamn ıulbUn hadimi 
oldujuna dair ldclialanna cevap 
vermektedir. Kotidiyene nazaran 
ltalya Balkanlarda Ye Akdenizde 
karıaphk buule ıetirmek iste
mektedir.Ayni makaleye ıare ltal-

ya Macaristan.ta tekrar Hapabarı 
hanedanını ıetirmek iatemekte, 
Arnawtlaju da liyuet ve eme• 
line laallanmaktadlr. 

Muherrirl: Ömer R• 

Selini size kardeşler 
Efendil~r,Efendimiz ıizi bir saat 
kabul edebilecekler!o·zamanak 

bahçede kalınız ! 
-23-

Bellidi ki genç kızlar genÇlerin 
tehvant hıralannı tahrike me
mur idiler. BOtün maksat bu 
ıençleri buraya bağlamakb. Ka· 
dınlarm biri onlan esir edebi· 
line gerili kolaydı. 

Bu aık onlara hayat mOddetince 
devam edecek bir esarete malolur
du. Neyaeki Mearurenin nasihati 
bu çocuktan kurtarmıtb. Yoksa 
bu zevki tammak ve bu ihtiraı 
kaurpsına galebe etmek kolay 
dejildi. 

Gençler, itlerini bitirmek ilzre 
iken perdeler açıllDlf ve bizzat 
MMl'W'e 16r0nm0ftil. Bembeyaz 
bir · elbiM IİJ• Mearurenin be
linden kıpkarmızı hançeri sarkı
yordu. Omuzlarından d&kOlen 
Iİyah saçlannın llzerinde beyaz 
bir &rtl dalıalamyordu. Haldun 
onu bu kadar gtlıel ve muhte
pm glrmemifti. Mesrure ıtıle
rek ilerlemif, takrak ve tatlı 
ıeaile: 

- Selim kardetler! demi9ti .• 
Haldun ile Zeydun kalkmıı· 

lar, Mesrureyi, minnetdar g6z
lerle kart1lamlf, bOtiln kızlar 
ayata kalkarak ellerini batla· 
mışlardı. Belliydi ki burada 
Mearur.§nin 1evltillde ltiban 
Yardı. 

Haldun ile kardeti bir lih
zacla kıhçlarııu ve mahmuzlanm 
takmlf, miğferlerini ve zırhlannı 
giymiflerdi. lkiai de Mesrurenin 
k.,.....da duruyorlardı. Bu ka
dın, bu dakikada onlar için her 
fe) eli. Ellerinden ıelae ikili de 
OllllD · boymma aarılacaldardı. 
Burada yesAne doet ıima o idi. 

Me1n1re .au baflada: 
· - Efendiler, Efendimiz aizi 
bir 1Ut aonra kabul edecek. 
Bu mlddet · larfında bahçede 
dolapbiliı:iz. 

Mesrure d6nm0t •• ilerle
mİf, miaafirler arka11na dGı
mlfl..m. Mu .,. pertl.,e nr
cliti .... fll'lattan iatifade 
ederek arcleılln •aibatlerini 
kati,_ •••••alarma taniye 
et•fı, IOlll'8 perdeyi açarak 
n..ı.mif.,. Od tarafmcla muha
fmlar ......... Wr ......... sir
miflercli. MubaWar beyu elbi
leler giriJor ft ellerinde mız-

dinleniyor, havayı tatir e. 
kular inuna .. rlaotluk 
du. Her taraf reak r_. 
lerle ıo.lenmifti. itina ile 
tirilmif meyve at·*btnnaStı 

gelmiyordu. Etnfta 
gllvercialer uçuyor, ta 
dan dala konuyor, y 
minde dolqayor, tlrll 
kutlar &tOyordu. Yollar 
kumla d6fenmif, ve 
temiz tutulmama dikkat 

miJ:i~r taraf o llaclar sll 
imanın buradan ayn 
geliyordu • Dtlnya nim 
hepü burada idi. G 
mına ne YUN, refah ye 
hat namına alda ne 
ihtirasa tatmin için ne 
lebilirae hepsi nrclı ye 
çoktu. 

Misafirler teziyorlcen 
dllfllntlyorlardı. Bunu 
ten bir cennetti. Fakat 
nin aonuna varıldıjı 
değitmifti. Bu cennetin 
nemle hemhtıdut olduja 
man anlaplmıtb. Ç 
cennetin serhaddi, kale,. 
dikleri zaman seçtikleri'. 
uçurumdu. Bu uçun1m, İ{ 
kaleyi Ye etrafını ihata • 

Geri dönmek vakti ı 
Mesrure onlan bqka bir 
kaleye g6ttırdll. Ve onlaıt: 
aldı. 

lçude on iki muhafd 
lanmıılardı. Hepsi de 
camittiler. Mesrure 
bunlann arumda bara 
ledi. Ve bir kaç 
geri d&ndo, miufirlere 
etti. Hepm de bir d 
diler, " llirtalam 
6ntınde durdular • .-.
de iki muhafaz du~ımfll• 

Muhafızlar perdeleri • 
hepsi de içeri PmitierdL 
genit bir oda idi. ~ 
lar oturuyorlardı. Her 
belinde kocaman bir 
dı. Bura11 feclayilerin 
dıklan yerdi. a..ı.rm 
teybin her emrini tatbik 
ve bu uprda 61mek 
dllftlnmeden ölmekti. 

raklar tabaJorlanla. Mell'UfeClen 
..... ........, pçer pçmez, • v AKIT .iN T 
-bafızlar ela arkumclaa JlrO- 1-----------~ 
mlllercti. Cumartesi 

Haldun ile kardeti enell 11111 
atlanm prmek iltemifler ve m 
alıira sitmitlerdi. Buradan Ç•· N, aan 
kala kardqler buyllk bir kapı· 1930 
dan bahçeye ainfıler. 

Bahçeler ba1u1'aten ,Ozeldi. Za
manın en nadir çiçekleri burada 
yetiftiriliyordu. Her taraf ataç
lar ve ,Oller içinde idi. ôtede 
beride nefiı ve muıanna havuz
lar, fıaldyeler g6rl1ltıyordu. Baza 
yerlerde çamlar o kadar kesifti 
ki ,OnOn lflit loflanıyordu. 
Baza yerlerde ,On b6t0n lfliile 
sizi kamaftırı1or, lflktan kaçan l•iiiiiiıiıiiİllliiiiı .... 
auu, ,_ lluriacle dolqarak 



pahr, icabmda Şmaıi cle.tet 
IOzumu muhakeme karan •erir, 
ondarı •oma o fert de ayni mera-
•imle mahkemeye •erilir. Mlr
tqi kimdir, kimin aleyhine tah· 
kiat yapılmlf, fezleke yapılm11? 
Şuradan karar abnmıt da mı o 
adamlar tevkif olunm'lfhır? 

Eneli bu •ebeple onlar aley
hindeki hareket battan &f&it 
kanunsuzdur. Saniyen bu mretle 
Gç ay yattılar, diyoa. Hillf s&y· 
lOyor. D6rt buçuk ay yahmflar
dır. Habız, kanunam olarak 
giz ,are bu kadar blylk bir 
tecarit ihtiyar ohlnmufblr. Bunu 
bilerek, Adliye •ekiliain terfi 
ettiji mo.tantak Nbım Bey yap-
m11tır. Salisen, bu tevkif yapd
dığı zaman mlUıa usul& muba· 
kemah cezaiye cari idi. Celp 
olmadan, ihzar olmadan, dlrml 
meıhut olmadıtı halde bihakkhı 
tahliye talebi reddoluaarak tev· 
kif yapılmıtbr. Bu da battan 
bqa kanunsuz bir tevkiftir 

Bunu bilerek Adliye vekilinin 
terfi ettirditi Nlzım Bey yap
mıthr. Rabiaa, meYkuflyeti idame 
kararlanada tabkikabn eanayi 
seyrinde vuh ctlrmDn tebeddlllll 
ihtimaline binaen, diye esbabı 
mucibe g6tteıilm•ttir. Bu ihtimal 
altmda bOtün bir Ommeti mer· 
hume tevkif olunabilir. Buau 
bilerek, Adlıye vekilinin teıfi 
ettırdiği mO•tantik NAzım BeJ 
yapmııtır. Hamiaen, ıl;c durur 
mada, ikinci dul'Ufmad• ıe.kif 
kararlarmı aıla tudik ettirlOe
miş, ilçüncll du1111mada 16 tet
riniunide ıene mevkufiyeti 
idame karan verereK tetkiki 
yirmi kOsur ,On sonraya tayın 
etmif, o gllnlln aktamı Adliye 
vekilı bfemi mahsu• mtklllrlne 
lıtanbulda alAkadarlardan birine 
.b.iı telıraf ~or. 

Bu "'*'* Me'rld'hılr • difer bir •eldl tarafinclaia Ad-
lil e vekiline aılıı sıla taniye 
edi·mif ve Adliye vekili onun 
zevcesine, Cemal Hilann demek 
ben demetim, ben demek Cemal 
HftsnO demektir, demiftir. Ve 
hatuna bir gazete aleyhine, ne-
den dava etmiyonua, ben mB
zaheret ederim, demiftir. Ve 
icadına sorup vekili ben olchatu
mu öğrenince İfı ,Ocll bırakıp 
Nbtbi Avrupada bulunan o ıa· 
zeteye kotlllUf ve. odaları bırer 
birer ziyaret edip, biz hareketi 
milliye kardeı1eriyiz. hep o lem 
babrat ile y..-nz, dem•ıtir. 

Aleyhine dava açalmuam iste
diği o gazeteye daima yeni poı-
da sureti mahsuada fot.,afla· 
nm glndermekten hali kalmaz. 
O telgraf llzerine mllddei umumi
ye mOracaat edilir. MO.tantik 
çajınldı, her uman ellerini 
uvufturarak : içimde dertainil, 
bir an bile mevk .. ı:..·etiniz caiz delil ..... , 

Ba~ da acıyımz, Vekilden 
haber bekliyoruz, diyen mO• 
tantik Nizam Bey pmulayı ta· 
firmtf, mllıtantip. merbut oldu· 
p OçOncll ceza r6i Kudretul
lah efendı kalurlanuak ne ya
pılaca~, ta~liyenin ıu ,Onden 
evvelkı mq um ve eaumdan 
bakırı tevkif lcartntaan nuaı 
kaldmlacatı düflbaOJma., •tla
tantijin bir glln ewellıı· karan
ma taıdike arzı Kudretullah e
fendi tarafından tudik edilmi
yerek iadeai ıuretile tabliJenla 
tahakkuku dOfGallm&t Ye it 
b6y!ece pya kitaba uymaftur. 

Halbuki ifte bu hareket ma.-
tantipn ilk dUl'UflD&clan me•· 
kuflAn kanulllUZ tuttajuaa dair 
kendi elile, kendi ale1biae bir 
hlldlm " ilAm .......- d-akti. 
Bu illmı w Aclliye wla1illi 
terfi ettip ma.taatik Nam. 
~ ki ilAm ela badi ...,.. 
wlir. Bu ilim AclliJe yelrilfnln 
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l Gazi Hz. ne gönderilen mektuplar 
Haydar Rifat Bey 2 inci ve 3 üncü 
mektuplarında neler yazmııtı ? 

mlekldl • .._ mukacldee bir 
naife ifa ettitimd• dola11 beni 
pdermelc iatediti yere benim 
1erime rhderecefine ftlphem Ankara, 25 [Telefon) - Hay· Şahitte lstanbul mDddei umu-
yoktur. dar Rifat beyin Gazi Hazretle· misi Kenan Beydi. 

Her yere bq VUrafUmda rine yazdığı ve adliye vekili Bunlan mahkeme atmıı süpllr-
tabliye ettiremeyiace Nlıama ha- Mahmut Esat bey tarafından milttllr. Bayle bir c!avada ne 
k t ~ Hi11f Bu M L enakı ailbutiye olarar okunan vekilin ne de onun yüz misli 
are • ·• ' aa- bll·.nkJerinin tesan· · olam•• Bu mut Esat • n adetidir. mektuplardan ikincisi ıudur : ' , u --

Ki L...... En bllJllk TQrke tesirlerin milstakil mahkemelerin 
me -. wr11111ıum ? Bir Adliye ve kili bir hafta evel kararlan ile hiç bir allkalan 

adam ıtatenin. Bea llakkımı icra Ye iflla kanununa, memle- olmaz. Bu, ancak Veklletin 
keneli anJU, lmnetini kendin· kete uymak imklm olmıyan Hıkmet Beyi nual tazip ettiğini 
de llmmundan fazla balan bir bazı bllldımlerini müdafaada g6ıtermekteo ibaret bir hedef 
adımım. Nlum Beyi davaya iuar Ndediode ratap ve ya bis addolunur. Bu gaye yolandadır 
ben tepik ettim. Haysiyetimi beyanabna devam ederek : ki Buna mliddei umumiliği, tel
korumak isterim, diyor. Nbam « Hiç bir TOrkihı esaretini graf hatlar1 ve Vekllet megul 
Bey DaJDUSUDa, terefini aramak- yahut borç gibi bir sebepten olmutlardır. 
ta Mahmut Eaat Beyin ve•aye- dolaya bir vatandqı hapsettir- Bu kere l.tanbulda fayİ olan 
tine muhtaç bir biçare midir? mete nza g6tterebileceğini asla bir habere r6re Hikmet Beye 

O, Nbım beyi t•avik ettim aklımdan geçirmedim. Bu, kuru- Adliyeden ICadriye Hamma dair 
eli N .,.. · nu vuslat bir tedbirdir " demiı- yeni baza sualler gelerek yeni 

yor, amma izam bey daima · M ı k bı·r dava zemı0nı· bazırlanm·.+.·. tar • em e ette bu tedbir hn- ., ... 
kaçaufbr, •e blyle l&ylemiyor. lcOmet namına tatbik edilıp Suallerin birisi ıudur: 

14 - Tabli,.eye muyaffak ol· dururken bu beyanat gariptir. 1 - Kadriye Hanımı istintak 
maJ!Dca • bana yazdı ve yol g6•· HilkOmete borcundan dolayı ederken yanımzda kimse bulun-
tercli, dıyor. Kendisine daima burDn memlekette mahpus bu- madığa bir •ırada: 
pi pterdım. hulanlarm adedi akıllara hayret - Ensemde bir sivilce Yar 

15 - Basatı .....ı olur da tah· verecek bir derecededir. Yalnız bakar m111n? 
liye ettiririm, diyor. Ettirdi, mi- EcHa:ne ıehrinde bnnu yazdığım Diye etini etinize deydirmek 
dabale ederek bet bin lira ile dakıkada bq yüzil mütecaviz için Kadriye Hanımın elini abp 
tabliye ettirdi. Tevkifbuede bir kimae mahpustur. istizah zam- enaenize ı&tlirdDğ&ntız s&ylenil-

mnda çelrilec:elr kOç&k bir tel- miftir. Bunu izah eder misiniz ? 
çok tlhut ml•acelauinde mlcl- paf bu rakama iapat eder. Bu sual Adliye batmnfettit· 
dei umumiyi iatibfaf ederek mil- 2 - T abaili emval kanununun liği imzasmı tqıyormuş. Veki· 
dahaleı•Dİ batırdı. bu tarzı tatbiki de yanlıtbr • let, dar kafa•ı ile bu suretle 

Dij'er meYlaaflar on bin lira Hayır •. Billkia icra •e iflls ka- itte korkutmuı hiuini veriyordu. 
kefaletle taltliye edildiler. Mllda· nunandaki borçlulan tazyik usu- Mahkemeler tamamen mO.ta• 
halesinı r&enler bir iki kiti de- l6nilll • l•Yiçrede bayle imitl " kil olup kanunda, nizamlarda 

i ildir O bl 1 b. b diye kaldırdmuı yanllfbr. karanlık buldu;u noktalarda 
• Y e ır eup pll- Tarihin kurunu ulA ve vusta vilemonun flkirlerile ve tellkki· 

alla plerek yakaama yap11acağım fi · d di H len·ıe '----at keabederler. d..._ • k taani en tamamen in i ·r. a- llUllUl 

...-ma7ere bu miclaltaleyi kikaten ne Roma imp~ratorlu- Bundan bqka idari makam-
alenea yapb. jumm aukutu ile ne de lstanbu· lar lzerlerinde ecnebi devlet mB· 

l6- ikrar ettirmek için emir fmı fethi ile bir kam açılır. meuillerinin bir tesiri olmaktan 
••rmifim, blJle demedim. Mew- Diblyada batta buglin tat devri namOtenaht uzak bulunm•k ik· 
kuflar, batJdtip Tnfik 1teJe Ye JaflYaD yerler vardır. tiza eder. Hal b6yle iken bir •e
Maliye vekili Haua Beye para "lıYiçrede iflb işt böyledir!., firin İstanbul ticaret mahkeme-
verdim dedirttiraaek için envaa diye kanunu aynen alavermek- sinde bakılmakta olan davuuıa 

i
~e ma~kalmıılardar. teki mazarrat. takdir etmek ka· dair : 
l!P!.. 1rd 'lDemleltette bil deiildir. - Buna mabkemenis b.ka

iaalarile t\'arO etmiflerdir. KreCliyi daraltmak •uretile ve mu 1 diye barıciyeye bir takrir 
Sinirleri berbat ediei bir taz· dolayıa·le umum balkı tazyik verip .. Mahkemeyi tenvir eclinial,, 

yik ile meYkuflar bunlar aley- eden bu noktanın tadili zam- diyor, baltediyor. Çtbıkl bunu 
bine beyanata tep,lr, tahrik, mnd• tedabar ittihazı rebakir mahkemedeki avukat s&yliyebi
tebdit olunuyorlardL O mada tairler yapabileceği tımniyesıle lir ve mahkeme 0 zaman ticaret 
•ekil oldum, dOIJ•Yı tetkik ettim. anma diret kalınm11br efendim mukavele•ini tetkik eder. Mah-
D k k · b hazretleri. Ha-aar Rt~at keme kanun hükmihıde olan 

osya o uyor, ••yul ir aui " '' mukavele ile bağlıdır. 
kut tertbi mi kokuyor? Uçiincü mektup KapitOliayonlann ilgumdan 

Ben ~ oldukça buaa kim- " MOcrim tam kendisidir!" beri biç bir sefaret bayle bir 
seye alet ettiremİJ.cejjmi mlld- Seıllvhuanı taflyan 6ç6nc6 nota yumağa cllr'et etmemiftir. 
dei umumilije yazdım. Mllddei mektup tudur: Adliye vekili hariciyeyi tenvir 
umumilik,~ mllekkilim otlu tara- t - Kadriye Hanım dava11 edeceji yerde mahkemeyi ten· 
fından 8'ttrllmlt bu iatldaJI mliatantiklerinden Hikmet Bey vire kalkmıt ve bu meseleye 
veklleten yuıldıjandan YekAJet- adliye vek.li emri ile açılan dair baza evrakı İstanbul mllddei 
name olmacbtıadan .ım...., davada Buraada 22 mart ak· umumisi Kenan beye g6ndermiı
çocuk da istida11ndalıi mllddei pmı beraat etmit ve 23 mart tir. Adlıye vekilinin itte ,arW-
umumilit.::ib....UU .m_ daire tarihli Milliyet gazeteai bu dOjG üzere mllhim meşguliyetleri 

d 1-P telpafı yazarken milddei umu- oldafundan bunu aezmemekte 
ain e va • o autuau bil- milijin bu karara temyiz ettijine ula mazur olmamakla beraber 
dili Teclinc:i mlllbıatildtfe yaz· dair Ankaradan gelen bir ha- derakap haysiyet kana esaretle 
llllf. içi battan bata •n.tantik- •adis daha nqretmittir. Davada tevem kapitillsyon ıDnlerini ba
Jiii fikl.yet olap alddei umu· Hikmet Be1e bir aeççade al- tarlatan bu mlldahale derhal re
ıaılije fikayett• ibaret ikea, dıiı adama 10 l'ra borcunu fetmif ve vekllete llzım gelen 
batlak mlcldel umamillte yazıl- vermemek için ,Oya: "Pek llstO- izahata ile iade etmif bulunma
dajma da fhterirken mOatantik- me gelme .• Seni de tıkarım! " bdır. 
liji tahlHr daYUI açbrddar. lCaza yapan bir ıof6re. de 16y• Ey en b&y&k T&rk: Hepıi de 

içinde yapmn teyler zıaltım bir adam: •Bana 150 lira verır· nihayet dolayıaile senin intihap
olur demifim. Yapılan mana81Z aen seni Hikmet Bey kurtarır .. " ıerden olan bu adamlar adım 

ldf demıt olma81 Jibi havai suçlar adım olsa ve bu adamlar de• 
tev leria ·zul.a. efDU olduju isnat olunuyo u. adımı bile olmasa memleketi 
halde alpkça bir •Yll ile mlibn ı..;;;;;;;.;...;;.;.;.;~----=-:~~~I nereden nereye doğru g6t6rilyor
demem pyretuUalaa dokundu. Tltktln aAleti razı olacağam lar? 
Oç ay hap19 mahkam oldum. hayalimden ... mem. diy~r. Bu ~dliv~nin hali harap tBrap .•• 
17- Guet~er· da• .. ınm Bur- yanbt, demafO.iik .azlerdar. Bu Adliyenın feci hallerini hlildimete 

uya naklini Jl,Uicamhura fİklyet tedbiri r memleketi, balkı sefa· ve daha evvel ıana göstermek 
t tmlfim. S. ltir faciaclar. Bu, lete .arDldemiftir. üzere İstanbul barosundan il~ 
Mahmut Lat beyin blltla Hoktmet borcu için her tev- bet avukabn ve latanbulun ea 
Tl!rk baldmliiiai tahkir etmeai• ldfbaaede bir çok adam vardır. iyi tamnmıt iki üç lılkimdea 
dir. Bu bGtia bir idil inkillbi Tlrk .,.Jeti borcu için vatanda mürekkep heyeti iki günde 
iakAr eclea Wr illibclattar. flD teYkifine ran olmaz derken vazifesini ikmal etmek llzere 

Y almz bu clreti Mallmut E· Lıu&• bir manzumei hllldimeti tah- bir heyetle temu ettirirsin. Umum 
uu~.... bUk6meti bılmem, adliye ifleri 

1&t BeJin bircleablre YUrulm.- kir ettijini anlamayacak kadar ka- pek pis bir haldedir. i. bellı-.abellı klfi bir fua dar mıdar/ Bir takım yer- Adliye kin, cehil, &ekA unne-
1ebeptlr. Bu hareketi tqkil'b terde idam cezaaa da kalkmaşbr. dilen rezil bir kuraulak billler
W!llJe kaaamma mlaaficllr. ....... kadar mukaddes bir bina leri içincle ~ •• kir, 

BU Mnıketi Wıv Wr ııllri•ia- olur mu? lmçrede kanun teklif topal, mefl6ç U.nn bir halde 
'ele •1116met. .......,._ Wriai ederken bayle mi dOtOnillllr? bUlawktaclar· 
qldl dili .._.._. INdul••a- <Y•lut - ldllve vekiliml•ln Haydi ba millet herhangi bir 

~-.L.. .... bir ı • baha~ selli hesap harici tut-
- __. ıilı aa, •illet luhnamealnl son daklk8f• .._ Fakat keacli aenne sen 
taftrcllr. kıc!ıl' bekledik, fak.t lnk•• kenclia ac:unaz m1S1n. du da 

18- ...... bir ..._ iP• Wr muhebll'lmlzden bu IMl•u•te keatliae acamamak olmu ma? 
......... .......... lüt bir mel6fn•t ....... k.) ~-· 



Dünkü bu1macamızı hallede
medinizse bugünkü halledilmiş 
fekle bakarak yeni bulmacamı -

Devle·t Demiryolları ilanatı 
Fevzipaşa - Diyarıbekir hattının 143 - 252 kilometreıi arası r•l 

ferşiyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. I~ 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Münakasa 26-5-30 pazartesi günü saat 15,30da Ankarada Def 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. k 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 

11 

teminatlarını ayni günde saat' 15 e kadar komisyon katipliğine ,er 
meleri lazımdır. 

Yazan : Sadrı Etem 1 
Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarl 

Maliye ve muhasebe reisliğinden tedarik edebilirler. 
Ben dudak büküyorum, ikisini 

de süziiyorum .. 
Şöyle bir : 
« _ Hay enayiler demek 

için bir daha bakıyorum .. 
Kadının gözlerinin ucu gülüm-

ıüyor. Hikmet kesikn, keskin 
bakıyor . Bu bakış hasretin, 
ayrıhğm acısını tatan bir bakıştı. 
Kadın kapıyı çalmak için bir 

adım daha atlı.. Bir eli çmgı-
rakta ... Biz artık gitmeğe • 
hazırlanıyoruz ... 

Hikmet emininin kafasında 
şu cümleyi tasarlamakla meş

gul: 
- Affedersiniz efendim, sizi 

rahatsız ettik. 
Kadın zili çekti, kapı aralandı, 

kadın tekrar döndü ... Dik, dik 
göğüs geçirerek baktı gülümse
di. Hikmet bunların farkında 
değil. 

Kadına: 
"Allaha,, ısmarladık demek için 

elini uzattı... Kadın bir adımını 
zaten kapıdan içeriye atmıştı. 

Hikmet elini tuttu, sıkı, sıkı 
tuttu... Kadın bir saniyelik bir 
tereddüt devresi geçirdi. Çünkü 
bir an içinde parmakları sıktığı 
elin üstünde gevşer gibi oldu. 

Bu zamanda onun da içinden: 
- Allaha ısmarladık demek 

geçiyordu. Bu bir sanivelik te
reddütten sonra parmakları Hik
metin eline bir sülük gibi sarıl
dı, sıktı ve onu kuvvetle çekti .. 

İkisi de kapının içinde idiler ... 
Üçümüz gene birbirimize bakış
tık ve gülümsedik... kapı çat 
diye kapandı. 

Galatasaraydan matbaaya doğ
ru ileriledim. Daha ne baş ma
knleyi yazmıştım, ne de yaz
makta olduğum tefrikanın par
çaları hazırdı . Matbaadayım, 
sersem sersem gazeteleri oku
yorum. Gazetelerin hepsini la
mından cimine kadar okumak 
lazım... Aksi takdirde şapa 
otururuz. Masanın üstünde ya
yılan gazeteler, bana birer yor
gan hissini veriyorlar. Maamafih 
gazete yapraklarını çevirmiye 
başladım. Sürü sürü haberler. 

Süleymaniye çeşmesinden ba
lıklar çıkmış, bir başka haber, 
ağzı mühürlü su şişelerinden 

Bu akşam , 
lnemalar ı 

Alkazar - Ölümden yılmaz 
Alemdar - Karanlık ıııazi 
Asri - Zoraki baba 
Ekler - Talili Tot 
Elhamra - Mahpusun şarkısı 
Etuval - İlk macerası 

1 Fransız Şehvet diyarı 
Lüksenburg - Son çarlar 

1 

Majik - Aşk ihtiyacı 
Melek - Kadınlara inanmam 

1 

Opera - Para, iskelet danrı 
Şık - Bir an için 
Beşiktaş Hilal - Çarın ya .. ·eri 

Bar ve M ü.zlkholler t 

Garden-',ena, l andi Balet, Tal
ına~ ve Siril, Bekeli, 
Vcıntura 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 
ve Lidina T arsov 

fare ölüsü çıkmış. mübadele 
komisyonu bugün toplanacak mışl. 
Arabacılar cemiyeti fesholunmuş. 
Frank düımekte devam edi -
yormuş.. Macaristanda sahte 
evrakı naktiyi meselesi mü-
himleşmiş.. Baş makalelere ba
kıyorum. belki mühim bir şey 
vardır .. işte birisi: 

Behrenk boğazında bahk av
culuğu .. 

Geç... dedim, öteki gazeteyi 
açtım. İsviçrede patates zeriyatı .. 

Bıtmedi -Tarihe karışacak 
olan köprü para

sın1n tarihi 
[ lJ.,ı ııır.ı l ı bır~ocı a..~ıfamııda ] 

tliccar ve ikisinin meyanında 
bulunan deryadan iyabü zihabm 
kesreti bedidar olarak gerek 
akça naklinde ve gerek gidilip 
gelinmekte pek çok telefat ve 
tekellüfat vukua gelmekte olup 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 

Dünkü 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

bunun def'ü teshili dahi mücer- Bugünhü bulmacamıı 
ret atıfeti mülfıkaneye mütevak-
kıf bulunduğuna binaen masa· Soldan sağa: 
rifi tamiriyesine medar olmak ı - 9 uncu hariciye koğuşu mu
üzere her ne miktar müru- harriri ( fO) 2 - \okluk ( 4 ) . Kurak 
riye resmi irade buyurulur ise değil (5) S - Dinliyenlcr (6) . şiir vez· 
bilmemnuniye ita olunacağı be- ni (4) 4 ~ Ustalar (5), ırransızca R 
yanile mahalli me:ıkure bir köp- (~) .5 - ('abuk (4) ö - Bir sulh şeh· 
rü inşası hususunda müsaadei ri (5) 7 - Bir sebze (':') 8 - Duy
mülukanc erzan buyurulması gu (J), baş ziyneti (3). Kadın doktoru 
Dersaadette mütemekkin taifei (J) 9 - Anlıyan \ 4), atkı (~) lU -· 
tüccar canibinden umumen ni- Adi ha)\8n (6), akıl ız (4) 11 - Kabil 
yazü istida olunmuş ve vakıa (2), \]u anın çıkuğt doğ (4), bir cins 

ktiınür (3) 
bu bapta sekenei Derseadetten Yukardan aşağı: 
ekserisinin giriftarı mazarrat 
ve meşakkat oldukları nezdi 1 Kudur. ilı\cını bulan (6) , yanlış 
alide dahi derecei sübuta vasıl (4) ~ - Ödemek (3). yaz yemişi (5) 

3 - Eski Osmanlı devlecinin ('n u1.ak 
olmuş olduğu cihetle mahza kııa~ı (S), hür de~il (4) 4 _ i\1üdiır 
ahalinin zahmet ve meşakkattan (4) ,\frikaıla bir Arap memleketi (3) 
vikayelerile beraber teıhili seyrü 5 _ Dua (G), nota (2) 6 _ ı nat (5), 
hareketin ve tehvini esbabı men-
feat ve ticaretleri iradei ihsana- do~ıluğumuz yer (S) 7 Ap (2) ya,·-

ru ta\'Uk (5) 8 - iyi (3), ınu (3) 9 -
desile Galatada vaki Karaköy J\üı;ük sıçan (4), mektep (4) ıo _ Ku-
kapısından berü tarafta kain durmu, (4) , dan 1ı toplanış (4) ıı 
atik gümrük mahalline mUced-
d d b ha asiyet (7) 

e en ir cesir tanzim ve inıası 
hususuna irad~i isabet ifadei Doğum ve Kadm hastalıktan 

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

Devlet Demiryolları idctresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva~~~ 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa kiliplıi" 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka~ 
Maliye ve muhasebe dairesinden İstanbulda Haydarpa~a veıl1,_jj 
den tedarik edebilirler. 

* * * 
Kurban bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa·Ank•ff 

Kayseri-Eskişehir-Konya-Adana; Adana-Mersin; Arifiye- Adap•ı', 
Alayunt-Kütahya Değirmisaz kısımlarında ( banliyö hariç) adi~ 
tarlarla seyahat edecek yolculara 6n mayıs gecesinden başlıy•~ 
16/17 mayıs gece yarısında hitam bulmak Uzere on gün mudd 
tenzilatlı Bayram tarifesi tatbik olunacağı ilan olunur. 

Fazla tafsilat almak için istasyonlara talik edilen 
racaat buyurulması muhterem yolculardan rica olunur. 

f;~ AK 11' ıın:ıl 
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: ihtivaç kalmavın-) : 
: caya kadar (azami 100 ! 
: 7 O dcf a ) ilan edil- \ : 
: mek üzere mahlu J : 
• • 
: Abonelerimizin her üç aylığı için : 
! bir defası meccanen 1 : 
: 4 satın geçen ll!nların faıla ~ıtırı : 
: için S er kuruş zammolunur. : .......... ················ Kirahk - satılık ver 
Satılık hane: Şehzade başında 

Çukurçeşmc ;, anında Taş han arkasında 
Marmııraya nezaretli 9 numaralı bet oda 
ve mUştemllAdı müccddec kargir haııe 
eaolıktır. içindekilere mıiracaat. 

Satılık hane - Şehremini Mev
lftne caddesi ~limar acem mahallesi 58 
No. lı hane satılıktır. Talip olanlar ' ir
keci Kemal Bey sinemasında Ali Beye 
müracaac. 

Merkez acentesi: Galata Köpriı ~ 
Beyoğlu 2362. $ube acemcci: .. , 

mudiye Hanı ahında 1 uınbul 'lı 

Antalya postası ~, 
(İNE BOLU) vapurıı ı• 

Nisan Paıar 1 O da Gal~ 
rıhtımından hareketle lıııt~. 
Küllük, Bodrum , Rados, ~dt 
biye, Finike, Antalya ya ~ ~( 
cek •e döniifte mezkfır ı• 

lelerle birlikte Andifli, ~( 
kan, Sakııa uğnyarak g 
cektir. 

N udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarf~ 

ba günleri idare rıhtıınıod 
9 da kalkar. 

aliye mütaallak ve şerefsudur mütehassısı 
buyurulmuş ve mahalli mezkur Doktor Kiralık hane - Ku:.ılcoprak polis 
açık ve deniz altı yer olduğun- Hüseyin Naşit merkezi karşısı rıda vasi bahçe derununda 
dan cesri atik misillu sal üze- istasyona ve Ihlamur çırşısına bir dakika 
rine yapılması uyamayıp altın- Türbe, eski Hilaliahmer binası me~afede gayet kullanışlı yedi oddlı 
dan deniz işliyecek ve şiddetlice No. 10 Telefon: İst. 2622 / hane kiralıkur. Gezmek ist~yenlerin 
havalarda zedelenmiyecek su- L~~~~~~~~~~~~~Si4! iscasyon ch arında 28 numaralı haneye 
rette dubalar üzerine bir tarzı Lzunköııı·ii hayvan ve murocaat1arı. 
diğerde cesir inşasına bundan ======::::::::======== 
akdem bed'ü mübaşeret olun- eşya panayırı Satım 
muştu. Cesri mezkfır bu defa y k. · azı ma ınesı Kullanılmış 
residei haddi hitam olarak şehri Uzwıköprri Belediyesinden: 

d 
Remington markalı Türkçe, lngilizcc 

zilka enin 20 inci çarşamba gü- klAvyeli . idarede ı ı numaraya müracaat. 
nü ( 1261 ) akşam üstü mahal- Uzunköprü hııy,-an ve e~ya panayı" 
line vazolunmakla ertesi per- nisanın yirmi scklçinci pazarccsi günü Lukı gramofon - J lem çanta 
şembe g:.inü küşat olunmak kUıat edilip bir hafca dc\'am edeceği hem salon için fevkalAde şık ) üksek 
üzere ledelistizan cesri mezkii- illn olunur. se!li maroken 113 A Kolombiya 50 lira 
run olveçhile küşadı hususuna noksanına Sirkeci gümriik kimy:ıh:ınesinde 
iradei maali ade sadır olmuştur. Şerife 1 1. 

Cesri mezkürun güzeran eden- ... Kelepı· r ~ 
lerden alınacak müruriye res-
minin miktar ve kemmiycti dahi Otomobil 
malüm olmak için berveçhi ati 
zikrü beyan olunmuştur: Kapalı 7 kişilik 503 Fiat 

ı:rnıdı kc andan: 10 para marka az kullanılmıı otomobi-
Yiıklu hamalı.lan. l O ,, 
Tehi beygirden ; 20 .. lin sahibi taşraya azimeti do-
Yiıklü ,. : 40 ,, layısile 28 nisan pazartesi günü 
Tehi arabadan : 100 ,. saat 1,30 da Sandal bedeste-
Yiıklü ,, : 200 • 
Ko) un keçi ve ko' unun ninde gayet ehven fiatla ıa-
bchcriııden - 3 ,, tılacaktır. 

87 sene evvel konulan mec
buriyet nihayet kalkıyor. Bun
dan sonra köprüden kolunu 
~allıya sallıya geçecek olan 
lstanbull~lara hu köprü parası· 
nın vaktıle nasıl konulduğunu 
anlatmak için bu tarihi satırları 
iktibas ettik. 

}alldarma 1 ma/dtlıanesi 111üdiiriye· 
1İllde11: 

10 ila 20 bin metre kılıfhk 
bez pazarlığı 28-4-930 pazartesi 
günü saat 14 de kadar temdit 
edılmiştir. Pazarlık Jandarma 
imalathanesinde yapılacaktır. 

İş aranıyor 
Fransızca, Italyanca ve Türk

çe- i>ilen daktilograf bir Trük hanı
mı husust şirketlerde 'eya müesseselerde 
i~ aramaktadır. 1 ıh·enlerin \'akıl : Dak-• . 
tiloj!;raf :ıdresinc mı.irac:ıatları. 

Ders 
İngil ı zce ve Fransızca l~ıı 

yeni usullerle hususi dersler. Tcpebıışı 
51 .:\o. I lacopulo aparumanı ikinci kat. 

Fransızca dersler - .\luna ip 
görccel.leri saatlerde c\ terinde ders ııla

rık cidden seri lıir surette ve pek mu
tedil eraitle Fran~ızca öğrenmek i ti,·en
lerin deı hal adreslcrıni Galata - po~t ı 

re::ıtant F. K. D.] adrcslcrinel>ildir ·- ·' ... ı 

BOYÇE LEV.Ai\T l.1iı1~ 
llaınbur~. Brem, Anvers, 1 tanb"'cı 
Bahrlsiyah arasında aıimet 't a\ 

muntaum postaları 

Hamburg, Rrcm. Stetln, An\'Cr ve tı. 01 
dan limanımıza mııvısa!Atı beklenen 'ıı(. 
!\llLOS vapuru 30 nisana doıı· · 
AKAYA vapuru 29 nisana 0& 
VOLOS vapuru 4 mayı a 00~ TR OYA vapuru l O m:ıyı~a d 

.ı 
Borgaz Varna. Kostcncc. Kalas \ e fbr~ 

limanımııdan hareket edcceı. '•P11 
'd 

AKA YA vapuru 27 - 29 111 

cahrfl ,< 

d•f!I l:lamburg. Brem, An~ crs. Roter diş 
Dançlg için yakında ıımanını 1.ı: 

hareket edecek npurıar • O ~ 
GALATA vapuru 29 - ;fl1ıl e 

anda ta f 
VOLOS vupuru 4 - 8 ~~I 

cııı• ı 

rflll) t 
NOPLIA vapuru 9 - 1 O 0111 

t8 •' birıefl 
Yal;ında I.ondra \ c Ruen ~c 

· hareket edecek \ apurıar ~111 
[4 tB J \'OLOS ,·apuıu 4-4 ma) ıs 1,t• ı:azla ıafsilAt için G~ 1111 r 

Ovakimyan hanında urrııl J 
centıılı~ına mliracHııt. 64 ı ıı 

Tclt'lon: Be oıtlu 

V AKl'l' ~,. 
Tabı işlerinizi Y3 
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Emniyet Sandıgı mü
dürlügünden: 
hcraz No. 

154089 

162osı 
181266 
182427 

304 
333 
390 

439 

493 

499 
637 

ı00o 
l()Ss 
ııos 
ı2ss 
1304 

1440 
1448 
\/45 

2o.t1 
~4 
23ıa 

2489 
2694 
3036 

318() 
3253 
3265 

• .3~47 
" 337.ı 

3377 
3498 
362a 
37sı 

6126 
64s2 
6516 

6110 
67sı 

J\1ücevherat satış ilanı 
Merhunatm cins ve neY'i Borçlulann 

ismi 
altın yüzük, 1 altın saat, 1 altın madalyon, 1 

1 gümüı tabaka 
1 pırlanta iğne 

Hüsniye H. 
Zebra H. 

Düriye H. 1 pır lan ta yüzük 
1 çift pırlantalı gül kUpe Mebruke H. 
1 çift roza küpe, 1 roza yüzük 
1 çift altın bilezik 
1 pırlanta el ığne ( 1 yaprağı karık ) üç roza 
iğne, birisi hurda iki pırlanta bilezik, bir çift 
roza gül küpe, 1 pırlantalı gerdanlık, 1 roıa 

Kamer H. 
Cemile H. 

menekşe iğne, 1 roza yaprak kravat iğnesi, 9,50 
miskal inci, 1 altın saat, 1 altın şadlen Hasan Hayri B. 
1 çift karavanalı küpe, bir karavanalı yüzük, 1 
altın saat, 1 altıu kordon 10,50 dirhem Hatice Hayriye H 
1 çift pırlantalı ağraf, 1 pırlantalı yüzük, 1 
altın saat, 1 gümüş tabaka. Lutfi B. 
1 çift roza gül küpe. Nesibe H. 
1 roza kuş iğne ( bir kanadı karık) 1 pırlantalı 
pandar.tif. Kevser H. 
1 altıa saat maa şadlen 7 dirhem. Ayte H. 
1 roza dal iğne. Nuri B. 
1 pırlantalı dal iğne Sabiha Hidayet H. 
1 roza broş. Hüseyin ihsan B. 
1 pırlantalı yüzük, 1 çift roza küpe, 1 roza yü-
zük, 1 altın yüzük, 1 gümüş kese. Abdülkerim B. 
3 altın bilezik 24 dirhem.. Cemile Gü:ıide H. 
1 altın saat (bir kapağı noksan) Zeynep H. 
1 çift pırlanta kol düğmesi 1 roza yüzük (2 tat 
noksan~. Nezihe H. 
1 çift roza küpe 3 gümüı ayna Nazile H. 
1 çift roza küpe Şek6re H. 
3 roza yüzük (1 taşı noksan) 1 pırlantalı yüzük 
6 taş noksan Serap H. 
1 altın saat 1 altın kordon 13,50 dirhem Cemile Güz.ide H. 
.L roza yüzük 1 gümüş divit Mehmet Celilettin B. 
460 dirhem gümüş 1 çift roza küpe 1 adet 1 
liralık Türk altını Fatma Zehra ikbal H. 
1 çift roza küpe Hediye H. 
1 roza güneş 1 roza ay iğne Fadıl 8. 
1 pırlantalı yüzük 2 roza yüzOk 1 albn bilezilc 
4.50 dirhem Güzin H . 
1 çift roza küpe. Serap H. 
1 çift pırlanta küpe 1 Toza kut iğne. Fitnat H. 
1 roza iğne. Ali Riza B. 
1 roza akar pandantif. Ayte ıH. 
(1450) dirhem gümüı. Nadire H. 
1 çift roza küpe 1 roza menekşe iğne 1 roza · 
tek taı yüzük bir roza maıallah bir altın bile-
zik saatı. Azize H. 
1 pırlantalı el iğne. İsmail Şevket 8. 
1 altın mineli saat. Mehmet Cemal 8. 
1 roza bilezik. ibrabim Kemal B. 
1 r?za elmaslı saaL Naciye H. 
1 ç~ft roza küpe. Ayşe Seniye H. 
1 çıft roza küpe. Fatma H. 
1 pırlantalı hurda dal iğne ( 3 taş sırça iki taı 
noksan ) Nadire H. 
1 çift pırlantalı gül küpe. Kevser H. 
1 ro:r.a incili iğne. Faruk 8. 
1 pırlantalı hurda bilezik saati 1 pırlantalı 
yüzük. Nadire H. 
1 pırlantalı iğne. . Belkis H. 
1 çift karavanalı bilezik ( 1 t.ş noksan ) 1 
altın saat. Hatiçe H. 
1 pırlanta tek taş yüzük. İsmail Şevket B. 
1 altın hurda saat 1 altın incili kordon 11,50 
dirhem. Saadet H. 
1 pırlantalı yüzük. Pakize H. 
ı .. pırlantalı akar ~~ndantif (ortası kırık) 1 roza 
gul yüzük 1 altın ıgne 1 altın bilezik saati 1 
Pırlantah yüzük 300 dirhem gümüı. Yusuf Ziya 8. 
1 pırlantalı saat 1 altın kol saati 1 altın kordon 
7 dirhem. Mehmet Şükrü 8. 
1 pırlantalı şemsiye iğnesi. Makbule H 
1 pırlantalı tek taş yüıük. Yako Ef: 
~ ç!ft roza l<üpe. HUdaverdi Ef. 

çıft roza el küpe. Ali B. 
1 roza bilezik 2 roza yilzUk 2 altin saat 1 
~ırlantı yüzük 1 bir liralık 3 lira çeyreti ıinet 
altını 1 altın köstek 1 incili nazarlık altını 
~ııü~üş tabaka. Hayri~ tf. 
l dırhem gümüş. Fatma H. 

1 
ro:ıa yüzUk 1 roza maşallah 150 dirhem g~mUf. Saadet H. 

.. toza yüzük 1 çift roza küpe 420 dırhem f Utnüş Leman H. 

1 
P~rlantalı gerdanlık. Nüzhet H. 

d çıft pırlantalı tek taş küpe 1 elmaslı kol 
6irnesi takımı 1 pırlanta tek taı püsktU par· 

~ası 1 elmaslı saat 1 altın kordon 1 altın saat 
ro::z.a. ge.rdanlık kolu 6 parça 2 roza yüzük 1 
fi bılezık 1 pırlantalı şemsiye iğne 1 pırlantalı 
21

: 11f0 maa elmaslı saat pırlantalı iğne. Mustafa Tel!t B. 
1 pır .. nta yii2Uk. Abdullah Raşit B. 

11' anta çiçek iğne ( bir taşı noksan ) . Hayrettin 8. 

TERAKKİYE KARŞI MÜCADELE ETMEYİ İZ 

. . 

SERViS 
FORD1D11 Hllfları ... 

'•• fOIDION •tniıteri 
il• Waber~r. llt011 ,.... 
mi FORDION .c111taları 
tra1ır1r1111ıo alllıa-ar eM
... .. ., ....... içi• lıahat 
"'•" •• ,.,... ıtlılllıle 
llalıt11ar ılacıktır. 

Veni FORDSON trakt6rü aı btr 
masrafla daha seri, daha itinalı ve daha 

fazla i~ yapabilmeniz icİn vücuda gctirn. 

mlştir. l ar1alarınızda kadim usulleri tat. 

bik etmeyiniz. Kürci arzda çiftçilerin kJf. 

fesi artılc FORDSON'u istımal ediyorlar. 

Çfinku ziraat maktnclerh1in harlkast 
dcnmcğc scıa alan bu makine istihsat 

masarifini mahsus bir sOrctte azaltıyor. 

En yakın f ORDSON ıccntasına 

müracaat ediniz,, Size meccanen tecrü

bede bulunmasını isteyin~ . O vak il 
FORDSON 'suı geçecek her günün §izln 
İçin vakit ve nıkittt ne kadar zararı 
mucip oldutunu takdir edcceksiniL 

Kolaylıkla temfz ma.zutlı 

fffıyıcek bir hale gelebilir 

ve ıize ifletme masrafın

dan % 500 kazandırır 

Fordson-
fOR'O MOTOR COMPANY EXPORTS INC;, 

-~- 00~~1 ~ il 
6873 2 alhn halka 3,SO dirhem. Talit H. [-----------, Defterdarlık llanatı 
6892 1 pırlanta tektaı yu:ıtık bir yakut yüzük. Sabiha H. _ _ 
6927 1 roza menelqe iğne. Nazire H. SATILIK EV, No. 47 -
7026 1 pırlanta tektaş yüzük bir roza tek taı yüz&k Havuzlu lıamam caddesi, 

bir albn mineli saat maa k6stek. Maide H. şeyh ferhat mahallesi, Kum-
7063 1 pırlantalı pandantif. Zühtü B. (> d 
7079 1 roza hurda kelebek iğne bir roza menekşe kapı. JO rum katında odun-

iğne (bir taş noksan ) bir çift roza gül küpe hık kömürlük, 1 inci katta 
beş roza yüzük (yedi taı noksan) bir pırlan- 1 oda 1 hala 1 sofa 2 inci 
talı bilezik bir pwrlantah kravat iğnesi. Asını B. katla 1 oda 1 sofa 1 hala 

7103 1 çift roza küpe. Fuat 8. 3üncü katta 1 oda 1 sofa, 
7162 t altın madalyon 200 dirhem giimüf. Pakize H. tahmin edilen kıymeti be-
7206 1 roza yüzük. Fatma Zebra H. 
7461 1 çift roza kOpe 1 roza pi yüzük. Hasan Ef. deli def'aten verilmek şar-
7493 1 çift roza menekıe iine. İzzet B. tile 2000 lira, satış ınua-
7530 1 çift pırlanta küpe 1 pırlanta yüzük 1 pırlantalı melesi pazarlık suretile ı 7-

ignv e 1 roza ranta. Bedia H. ılı avı~ 0 3() t · ·· · ~ ., .::--•1 cumar es1 gunti 
7633 1 parlantalı yüzük (bir taı noksan) 1 roıa yüzük saat 14,30da defterdarlıkta 

1 gfimilf kese 125 dirhem. Aliye H. 1 
7943 
8383 
9866 

10526 
10856 

1 roza tektaı ynznk. Emine H. yapı acaktır. ( R - 22 ) 
Yirmi iki adet pırlanta çıplaktaş 4,40 Yakop AbahamEf. Gemlik malmüdür-
1 gllmUt ytlzük kolu elmaslı . Fatma H. [ "· x • • d 
Yirmi yedi miskal inci. Fuat B. U~Un en: 
1 çjft roza küP.e bir pırlanta lokum yOzllk bir T ersene kulubesi, Yalıayazma, 
roza tektaı yüzük. Fama Zahide H. Tuzla, Kavak, Amahiros, Narlı 

S d k H ayazma Göztepe, Zeytinburnu, 
11977 1 pırlantalı pandantif. ı 1 a · A J k rmut u, Kolana, Miliso, Koca-

Yukarda iıimleleri yazılı zeyat gUnıüt ve mücevherat mu abi- çukur namındaki 12 parça dal-
linde Emniyet sandığmdan istiknz eylemiş . oldukları m~baliği ranın mayıs 931 gayesine kadar 
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerıne alelusul ıhbar- ıcara verilmek üzere 28 nisan 
nam tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin eylememiş oldukla- 930 tarihine müsadif pazartesi 
rından ecnası yukarıda gösterilen merhunattan deyne. kifayet gUnU ihaleleri mukarrer oldu
edecek miktarı ıandık aabf amiri ile icra memuru huzurıle mayıs ğundan taliplerin Gemlik mal-
1930-21 inci çar-mba günü açılarak 22 inci perşembe ve 24 müdürlüğne ve mahalli mal 

Y- d memurluklarına müracaatlan. 
üncü cumartesi günleri saat 10 dan 16 ya ka ar ve 25 inci pazar 
günü nat 10 dan 12 ye kadar sandık satıı amirliğindeki came-
kinda tqbir Ye ıehri mezkiının 26 ıncı pazartesi günü saat 14 te 
Şeheemaneti Sandal Bedeıteninde mOzayede ile satılacağından 
talip olanlann teşhir gOnleri sandık ıabş amirliğine ve sabş günü 
mahalli müzayedye ve tediyei deyin veya tecdidi muamele etmek 
iatiyen medyunların hitamı müzayededen evvel sandık idaresine 
mUracaat eylemeleri IO:rumu illn olunur • 

' ZAYiLER 
335 - 336 Senesinde Sanayi 

mektebinden aldığım şahadet
nameyi zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan hükmü yoktur. 

inşaat kl~mından meıun 159·460 Şevket 
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C....,. ıoıderllecclı: mektupların uzc:rfne idare içinse ( İdare ) ymya 1 
ait se ( Yazı) işareti tonulmılıdır. 
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ODOOODDOO Likor fabrikasi 000000000 o o 
g ınşaat mnnakasası g 
D ispirto ve · ispirtolu içkiler inhiıırl O g umumi müdürlüğünden g 
0 Taliplerin ıartnamede yazılı ahkama riayet etmemelerinden 0 o dolayı Şişlide tesisi takarrür eden likör fabrikasının inıası o 
O için yeniden münakasa icrasına zaruret hasıl olmuıtur. O 
O İhale 5 mayıs 930 pazartesi günü saat on dörtte yapıla.. O 
O caktır. Taliplere prtnameler ve silsilei fıat cetveli muhaıe- O g hece on lira mukabilinde verilecektir. İzahat almak isfyen- § 
0 Jerin Galatada Kefeli hanında komisyon reisliğine müracaat 0 o etmeleri ilin olunur. o 
nooooooooooooooooooooooooooooo 

Maarif Vekaletinden : 
Libüratuvar tesisatı 

münakasası 
1 - Ankara Gazi Muallim mektebinde tesis ettirilecek libu

ratuvarlarm tesisatı münakasa, müzayede ve ihalat kanununun 
(18) inci maddesinin (2) inci fıkrasına pazarlık suretile 21-4-930 
tarihinden 28-4-930 tarihine müsadif pazartesi günü saat(15)te Ma
arif Vekileti inşaat komisyonu tarafmdan ihale edılmek tiıere 
münaksaya konulmuştur. 

2 - Bu işi yapmıya talip olacaklar şartnames"nin ıuretini 
\!f. V. inıaat dairesinden alacaklardır. 

3 - Tıılipler , evvelce bu nevi işleri yap:nış olduklarına dair 
•caika göstermek şarti;e pazarlığa iştirak edebileceklerdir. 

4 - Münakasaya iıtirak edebilmek için kanunen verilmesi 
muktezi teminatı muvakkatenin verılmesi şarttır. 

Beton arme köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden: 
Malatya-Elaziz yolunda Furat nehri üzerinde yapılacak beton

arme köprfinün inşaatı 15-4-930 tarihinden itibaren iki ay müd
detle mUnakasaya konulmuştur. 

1 - Münakssaya ancak betonarme köprüler inşaatiyle İftiğal 
eden ve şimdiye kadar en az (60) metro açıklığında betonarme 
demir yol köprüsü veya (80) metro açıklığında keza betonarme 
ıoıe köprüsü yapmış olan veyahut bu derece mühim bir köprü 
yapmak için lazım gelen tcşk ı latı haiz olduğunu şimdiye kadar 
hllsntı ıuretle yapmış olduğu büyük inşaatı nafıaya ait göstereceği 
yeıikalarla isbat eden büyük inşaat müesseseleri ıştirak edebılirler. 

.P·ERTEV 
Müstahzaratı 

fıl.trikası 
Pek NEFiS olan 
ve TÜRK eseri 
aan'atı mamuli-
tını muhterem ... 
haliye takdim 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERETV 
Pertev diş ma

cunu, Pertev ko
Jonyalan, Pertev 
PUDRALARI 

~ 

f
~--~ = e.ı'\VISJ HER VE~DE & KURUŞ ~ 

MATBAA VE iDAREHANE: 
!ST A?lı"BUL, Babıali. Ankara caddesinde • V AKIT Yt.ı~DO • 

~ T.t • 1171 ( IDAJll: 

.--... Sinir Yorgunlukları 
Mide, Baiırsak, Cilt, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek 

Sancıları ve Kl1mlan V ... 

Kadın Hastalıkları 
Yalova Kaplıcalarında iyileşir. 

Fi ATLAR 
Odalar : 1 - 6 Liraya kadar. Yemek : 225 - 500 Kurut 

----~ t MAYIS ~-1~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--/ 

Çanakkale vilciyetindef 
Çanakkale vilayeti dahilinde Balya- Çanakkale yolunun Ç•J 

itibaren viliyet hududuna kadar olan yirmi bir küsur kiloJ. 
tulü üzerindeki imalatı sınaiye ile tesviyei turabiye ameliyatı 
kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya konlll 
Münakasa 14 mayıs 930 çarpnba günü saat on beıte Çan 
vilayetinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teklif 
tuplannı ve muvakkat teminatlannı aynı günde saat on bete 
Çanakkale valiliğine vermeleri lizımdır. Münakasaya konaD .J 
intaatın muhammen bedeli 200000 liradır. Talipler ınO,-, 

f~r~nam~lerıni Çanakkale, Balıkesir, İz.mir, İstanbul bq ~ 
dıslıklerınden ve Ankara yollar umum müdürlüğünden t' 
edebilirler ve münakasa evrakı doıyasını mütalea edebilirler. 

Daha fazla malumat istihsaliyle mahaJli tetkikat icraaı içitl f 
nakkale bat mühendisliğine müracaat edilmesi lizımdır. 

Satılık evler ve arsal 
Istanbul emvali eyta 

idareSinden : 
1 - M hmet Ali beyiu istikraz eylediği mebali~ 

k~bi1ınde 1tlarerniz uhde:;inde vefat»n mefrug bu 
Aksaray Alem bey mahallesinde Aksaray cadd 
117, 123, 125 numaralı ve 54 arşm iizerinde ~ 
camisinin · çeşmeleri karşısmda ve fırına muttasıl dtJ 
1 n karg:r, dfi'ieıue ,.e tavanı ahşap natanıam talı~ 
r ımu lıavi 130 arşın da ıniişterek bahçesi bulun' 
bap dükka11, 

2 - Ehliyeti fenniye vesikası alabilmek için şartn amede yazıla 
ftUİk ve evrakın münakasa gününden lAakal bir hafta evel mU
aakua komisyonu riyasetine tevdii. 

3 - Münakasa şartnamelerinin Ankarada Nafıa vekaleti yolJar 
umum müdürlüğünden on lira mukabilinde alınabileceği ve şeraiti 
ağrenmek isteyenlerin keza yollar umum müdürlüğüne ve lstanbul 
ye Malatya nafıa başmühendislerine müracaat eylemeleri. 

2 - Şem~elli11 be)·le Şaziye hammın, KüçiikJ;ttl 
Roslanc1 h~t~ı A ptullah ağa nmhallesinde Tokmaklı 

BEI.JSOGUKLUC'iU ~ sokağmda mukerrer 34 Ye 2108, 2119 harita null 
Fircngi ,.c ademi iktidar .\k~aray karakolun<lan Kiiçlik Langaya giden yol 

4 - Münkasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu
niyle ıartnameler tarifatı dahilinde hazırhyacakları tekltf mektup
lannı 15-6-930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 den evvel 
Nafıa vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Istanbul vilayetinden: 
Şose ve köprüler kanununa göre vilayet umumi meclisi tara

fından 930 senesi yof parasının birinci taksidi haziran ve ikinci 
taksidi Teşrinievvel ayları tayin edilmiş olduğu gibi yollarda be
denen ifayı mükellefiyet edecek olanlar için eylül, teşrinievvel, 
teşrinisani, nisan ve mayıs aylara İf zamanları olmak üzere tayin 
kılındığı ilin olunur. 

Borsa rehperi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsası tarafından maliye ve 

iktısat mütehassıslarımıza tertip ettirilm iş ve memleketimizde 
ilk defa neşrolunmuş mükemmel bir eserdir. Dokuz fasılda sekiz 
yilz ıayıfadan mürekkep olup ayrıca eski ve yeni evrakı nak
diyemiz ile Cümhuriyet altınlarının fotoğrafilerini havidir. Mün
dericabnm en mUhimleri şunlardır : 

Borsaların tarihi, Türk ve ecnebi borsaları hakkında malii-
mat, İstanbul borsası muamelatı hakkında izahat - Türkiye ma
liyeıi tarihi, mali teşkilatımız, meskukat tarihi - esham ve tah
vilat hakkında malumat, Düyunu umumiye tarihçesi - kambiyo 
hakkında nazari ve ameli malumat - banka muamelitana ait 
malumat - memleketimizdeki milli ve ecnebi bankalar, boruda 
mukayyet şirketler ve bu işler ile alakadar daha birçok malümat. 

Darülfünun ile Mülkiye ve Ticaret mektepleri talebeıini, 
Ticaret odalannı, banka memurlanm ve hüttin mlinevverleri ala
kadar eden bu mühim eserin mevcudu pek az kalmıttar. Sataı 
yeri Dördüncli vakıf hanında borsa idaresi-lir. 

Dr • Sıfkı N eclp ı• nde ve ıranı yay garajı karşısmda, köşede bir ce 
Beyoğlu Parmakkapı tramvay 

.. _caddesinde No. lll --= 13, diğeri 13 :ır~ın, 229 arşm terhiinde bir kıta a 
3 - llasau ~lüııir lwyip, YPfa ~lolla Husrev, il' 

fİ::u:::::: Ki m y age r ._ı:nm 

n M. Vahyi 
çelebi uıahallesinde Bevani çelebi camisi sokağı~d' 
4, 10 mükerrer ve 11 oda, 132 çap numaralı i~' 
lıeli, ~lustafa Kemal caddesıııe pek ~·akııı 1 7 ,50 ~ 
45 metre cepheli 26, f>U metre derinlikli munt .. zaJıl 

:ı Klmyahanesı 

li Her nevi tabJilAtı kimyeviye r' . :1 yapı ır . 
H Eminönü lzzetbey han 
!i T eleton lı. 4200 
:1 ::::n::::mmamlRllSllllllllUllllZllmll 

Emlak ve Ey
tam bankası 

killi 69l> zira terbiinde hir kıt'a arsa. 
. 4 - Süleyman Faik heyin navııtpaşa l\asap t 
mahalles·nde eski t~pa11akç• viranesi yeııi Ça,·tJf 
sokağ·nda eski 56, ~· eııi 22 ınuıı:u·ah bir rephesi 16 

şın, cliğeri 22 aı şın olan Davuıpaşa tramvay yolufJ' 
kın denize nazır cflm'an 2780 ve müfrez olarak 
536, 226, 300er ar.şııı terhiinde 4 kıt'a arsa, 

1 
)erıımi 20.•.000 llrk lirns 
ihtiyat Akçeli 754,000 " ,, 1 

5 - Mavnacı Ömer Hğanm. ç~11g~lköy, Çen88 

mahallesindP. eski Mezarlık f>fvp,,·uı R ı ~ırcılmşı sok:ıP 
9 numaralı ve 52 ar~111 üzerinde 3 oda, 1 sofa, 1. 

'J ~I 
İnşaat ve Emlak 

üzerine mftıait ıeraitle 

Para· ikraz eder 

fak, 1 hah\yı havı bostanlara karşı nezareti kamı e; 
. iz. iskt>leye h;r çeyrek me~aft•de 134 aı\ ıı ı b~JıçeY'ııı 
f olup bu b.tlıçeden mezarlık sokağına kapısı da btJ 
I bir ahşap ev, 1 

1 Bit 1 ı Yukarıda borclııları ve mevkileri ynzılaıı arsa • 
RI 01111 1 11111 lb 1 nalar ıııiizayede iıe saıılıga çıkarılııııŞıır. Talip ~i 
lıtanbul Şubeai Balıçebpı her giin saat 15 e kadar lstanbul Adliye binası d3 

lsıanbul Emvali Eytam idar~sine rniir.ıcaat elsinler• Telefon latanbul : 3972 


