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Her türlü tabı işlerı 

En iyi , en ızcuz , en çabuk 
V AKIT matbaasında yapılır 

Havdaı-Rifat B. davası 15 mavısa ta ik e 
lialkın biriktiği mahkeme 
kapısı açıldığı zaman ... 

kesif bir insan ıeli salona doldu, bir· 
hamlede her yer işQal edildi 

~ Ankara, 26 (Telefonla) - Bugün saat 1 O da Mahmut Esıt
k 'Ydır Rifat Beyler davasına devam edildi. Mahkeme salonu, 
~ 0"1dorıar, müddeiumumi oda11 daha saat 9 da dolmuftU. 

1,.'
1.k birbiri üstüne yıQılmıf, l9erl glrmeQe 9alıfıyordu. l9erlde 
21bıt ve intizamı temin etmek i9ln duhuliye kartı da§ıtmak 

"-cburlyetl hasıl olmuttur. Seyiroiler kart alabilmek mak-.-

Kenan Bey --Haydar Rifat Beye 
cevap veriyor 

lstanbal mDddelamumisl 
Kenan Bev 

Aldığımız mektuptur: Avukat 
Haydar Rifat B. aleyhine açılan 
ve halen Ankara ceza mahke
mesinde görOlmekte olan dava 
mOnasebetile gazetelerde mlin
deriç ve mumaileyh tarafından 
Reisi climhur Gazi Hazretlerine 
takddim edilmif bırinci mektu
bunda ıah11ma matuf ve muha

cll "-dltj'e vekili Mcılımat Esat B. in avult.atlarz mahlt.eme huzurunda lifi hakikat ve mahzı isnat olan 

ı.~~ boyuna kapıy• hücum ediyor, ve "Aqınız 1,, diye beOırıyor- hususatı berveçhi ati red ve 
· itilenler, kıkılanlar hesapsızdı. tekzip ederim: 

h11t1111'hkeme kapı11 e9ıldı. Bir insan seli salona daldı. Bir Mumaileyhin mezkür mektu-
"'-. lede her yer ifgal edild!. Birbirinin ayaAına basanlar, bunda istanbııl ik~ci ceza mah
~e ~'•r-ı jftlananler vardı. Dinleyenler •r•aınd• meb'u•l•r kemeainde tev_. g6rülmekte 
li ~UtQn avukatlar vardı. Saat 1 O da Heyder Affet Bey i9erl olan gazete daYalannı 31 kl
,;dı, yerine oturdu. Onu Mahmut Eaıt Beyin 3 müdafii takip nunsanide Ankaradn gelip bir 
C.tl, 1 O u çeyrek geçe heyoti hakime geldi. Mahkemeye şubatta adliye vekiJetine yazdı· 
~ıı Bey riyaset ediyordu. Azalar ayni zevattı. iddia mı- gım şifreli telgraf üzerine mez-

S '"da da Ekmel Bey bulunuyordu. kur davaların başka mahkemeye 
~llonda derin bir sükut var. Kendisi bu bina içinde bulun- nalcli tensip olunarak l!'uamelei 
~ eti h~kimeyi gözliyen nazar- duğu halde ve bu salonun üs- müteakibeainin veklletçe ifa 
~ tı derın helecan içinde ol- tünde oturduğu halde benim edildiği yazılmaktadır. 
~an belli.. Yalnız nefes al- burada muhakeme edilmemde Halbuki Adliye Vekileti ce-
--· r duyaluyor. Reis Haydar mahzur görmedi. lilesince Ankarada açılan Müd-
~ Bey~ hitap etti: İrat eylediği nutukta "Cilmhu- deiumumiler kursuna ittirak et-

' Vekıllere cevap verecek- riyetin ot yemeğe kadar varan mek üzere 19 kAnunusanide bu 
\Söz sizindir. hakim'eri bana şikayette bulun- radan hareket edip 7 şubat 
t~ Y

8
dar Rifat B. - Sadettin dular. Şikayeti aylarca sakladım tarihinde avdet eyledim. Bu 

\., · salahiyet, Salihattin B. da ondan sonra muameleye 
L.:~ıa tahkikah meselelerinde koy~um. Koymamalı mıdım?,, husus kaydi reami ile sabittir. 
~~ düşünmüyorlar, diye bq- Dedıler. Binaenaleyh: Haydar Rifat 

~~~qe~be~~ bana ~z ~~~[ =D=~=~=m=ı=2=in=a=· =~=p=b=~~]~~~=b=e~=·~-m·e··=~~-m·e=k•~=p•t•a•b•~~s=d--
~~d~edi. Liyikile aayliyemedim. Efganı·stanın sabık harı·cı·ye nazırı ili i,:. IÖzlerimin zapta geçmesi-

C 1Yorum. . 
Dün Mı~ır volundmı memleketine gitti f,tij •ı~ Hz. nin bir vatandaş sı

"•lt t ılıbarname meselesini ha- ~ 
l,tı ttrnesi, gönderilen mektup
~tia "trnıesi mümkündür. Fakat 
~il ~~Unıhur sıfatile, hayır .•. Ve-

ltf 
~ild· lfa rezaleti bana ihbar 
d"'1 \,Ben de tahkikat yapb
)ar. 11Plarmamalı mıydım?,, Di· 

t a,tı G . 
lıJ) •• azı Hz. ne birkaç mek-
)t 9',0~~trdim. Bunlar da Adli

Şi'tl 1 •ne verildi. 
)aJ) dı bu . V k'l" k ltıa11 1• vazıyette e ı ın ne 
tııc1 1,i d azım gelirdi? Mademki t birtı :n ~absediliyor. Mecli· 
~ kkınd •krır. verecek, kendi 
kıı.. hnıut:"E.Yanı Adliye Vekili 
't~t YapıJ •t B., hakkında tab-
~·ı. ken;'~•nı talep edecektir. 

~~"lbtılQ ~ınden emin idi ise •• 
ti.~. Yetd ekil B. bunu yapa- 1 
~ te11~t tuttu, "vay sen misin 
~ et.,. ... eden?I." Dedi. Ve 

S ...... •çb. 
-.ıottcilerin d 

\L .... ttirnaeıc avaaını Buruya 
~ , bir fiil ~erkesi cerihedar 
~ ~ dir. Kendisi vekil 

'-al buraya çağırdı. 

Oul4m Sıddık Han teı,yldlerl arasuıda 

iki hafta evvel ıebrimize gelen sabık Efgan hariciye 
Gulim Sıddık Han dün Romanya vapurile Mıaıra gitmiştir. 

GulAm Sıdık Han lskenderiyeden Ciddeye giderek 
giden biraderi Gullm Ceyllni Hanla birletccektir. 

iki kardef Mekke, Medine tarikile memleketlerine 
edeceklerdir. 

nazırı 

trenle 

avdet 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 

Müşkül ve nazik .. 
Gençlere zengin bir kütüpane bırakamıyorsak 

müfit bir dolap temin edelim! 

Aptülfeyyaz Tevfik Beyin fikirleri 
Aptülfeyyaz Tevfik B. anke- ı yarayan hareketleri jsabetli bu

!'in :.nevzuu etrafında uzun müd- buluılarla her zaman ortaya 
det m e f g ul koymıya muvaf-
olmuı, tetkikat fak olan gaze-
yapmıı kıymetli teniz bu defa da 
fen adamlan- bu anketle ilmi 
mızıdandır. Ken- ihtiyaçlarımızın 
dilel".i uzun müd- en can alacak 
det Telif ve noktasına do-
tercfime heyeti kunuyor. 

riyasetinde de Metotsuz, ge-
bulunmuştu. Bu- lişi güzel sar-

nun içindir ki fedilen emekle-
anket suallerini rin daima ziyan 
alınca bu mem- olduğu malüm-

leket meseleıini dur. Gençlere 

derin bir alika "memleketin iı-

Ye ehemmiyetle tikbali sizin gay· 
karşıladı. Aptülfeyyaz Tevfik B. retinize vedia-

Muhterem hocanın işte verdiği 1 dır; okumak ve çalışmak milü 
cevaplar: borcumuzdur" diyebilmek hakkım 

- MiJli irfanım1Z1n inkifafına [ Ah tarafı 3 üncü sayıfamızdadır J 

tiği tarihlerde ı.tanbulda vazife Bursadakı· dava 
başında bile değildim. 

Şu itibarla tarafımdan Adliye 1 
Vekileti celilesine böyle telgraf Türk metbutı şa-
keşidesine maddeten imkan ta- •b 1 d kt 
ıavvur edilemeL Nakli dava 1 e er en uza ır 
keyfiyeti usulen ve resmen Bursa 21 (Yakıt) - Gazete-

cilerin mabakemesine devam edil-Mnddeiumumilikçe mahkemei 
temyiz Bqmüddeiumumiliğinden di. Polis müdürü Şerif Beyin 
talep edilmiı ve talebi vaki avvukat mumalebin apartman 

aldığına dair bilitabkik nqri
mabkamei temyizce de kabul yatından dolayı ( Politika )nın 
olunarak davalar Borsaya nak· tecziyesini istedi. Avukat İrfan Emiı 
lolunmuştur. Bey, muasır gazteciliğin vazifeai, 

Mektubun diğer bir fıkrasında makalat müfide ile neşriyat yapmalt 
mabkemei temyiz ilamında mün- değil günün havadislerini top
deriç nakil sebepleri üzerine lamak olduiunu, gazete makineye 
ikinci ceza mabkesi heyetinin verilirken bile gelen haberlerin 
istifaya karar verdikleri ve bu tahkikine girişilirse gazetelerin 
istifaya mani olmak için telefon- yevmi değil ayde bir bile çıka
la haberdar edilen vekiletçe mayacağmı söyledi. 

mahkeme heyetinin taltif ve bu Emanet avukatınm(Cumhuriyet) 
meyanda Rciı ve azada~ biri~in gazetesi için: "Bu gazate sabikai 
Mehkemei temyize terfi edıle- mükerrerelik rekorunu kırmıştır.,, 
ceti vadinin kendilerine tebliği- sözlerine karşı lrfan Emin Bey 
ne memur edildiğim yazılmak- şunları dedi : 

tadır. - Matbuat cemiyetinin vekili 
Halbuki mahkeme heyeti sif atile söylüyorum. Hiç bir ga· 

b&yle bir arzu izhar etmedikleri zete hakkında sabıkaı müker· 

gibi, tarafımdan da vekaleti rere tabiri kullanılamaz söyleııi
celileye maruzatta bulunmamış len cümlevi iada ederim. Türk 
ve yazıldığı gibi tebligat ta metbuata böyle şaibelerden uzak· 

vaki olmamıtbr. tır. 
Bu hususa mahkeme reis ve irtişa tahkikatına dair gelen 

azalarının pak vicdanlarını işhat cevatpta tahkikatın bittiğinden 
başka kayıt yoktur. 

ederim ayni zamanda baı. İm· lrfan Emin 8. ' " Mahremiyeti 
lerin terfıi hikimler kanununa ti- kalmaıan irtişa dosyası teferrila· 
bi olduğunu muharririn bilmesi tile gelmeue davanın rilyetl 
icap eder. Hiç bir hakim terfi imkinıızdır ,, dedi. 
vadile tatmin edilemez. Ve vic- Heyeti hakime, Enis Tabıin 
danını karalaması te\clifi tas- Beyin zorla celbine, Aglh beye 
avvur olunamaz efendim. celpname yazılınasma ve muha-

lstanbul C. mı.iddeiumumisi kemenin 3 mayısa talıkine karar 
Kenan verdi. 



•• - -~ - VAKJT 27 Nisan 1930 

Hav dar Rif at B. dav ası 15 mayısa alik edildi 
1 inci .sa~ ıf:ıdaıı de,·am sıne haber gönderdığini anlattı ı 

r 

dendir. Bakm11ğa aizin salihiye
tiniz. yoktur. 

Heyeti hakime bilmüzakere 
Haydar Rifat B. sözümü bitirdik
ten sonra Salahattin Beyin siSz 
söylemesine karar verdi. 

Her şikayeti vaktinde mua
meleye koydurmak Adliye Ve
kilinin vazife,i iken niye bunu 
vaktinde koymadı? Salahattin 
Beyin, her meb'us tahkikat 
istiyebilir, tarzındaki sözünün 
bununla alakası yoktur. 

İftira cürmü tekevvün edebil
mek için gareze mebni bir ihbar
name yazıp isnatta bulunmak 
lazımdır ve böyle. olursa müfteri 
addolunur. Bu mektuplar, Reisi
cumhur olsa da, olmasa da en 
büyük adama yazılmıştır. Demek 
ki Adliyeye bir şeye yazılmamış
tır. Biz ne söyledikse hep bir 
haki kattır. 

Reisicümhurun mevkii 

Adliyeye havale etmek mec
buriyetinde olan hir memura aslı 

olmıyan bir ihbarname verildi
ğinden bahsedildi. 

Şimdi: Evvela mahkemeniz 
Reisicümhur memur mudur ?Me
mur değil midir? Bunu hallet
melidir. Buna dair vereceğiniz 
hüküm yarın hukuk fakültesinde 

okunacaktır. O memur ise al
dığı kağıdı Adliyeye vermek ile 
mukayyet midir? Bunu da halle
decekıiniz. Gazi Mustafa Kemal 
memur değildir!.. O tek bir 
mes'uliyet kabul etmiştir: Hiya
net. Onu sizler muhakeme ede-

mezsiniz, onu Ağırcezada muhake-

me edemez 1 Gazi HL hatta mu
karrerat ittihaz buyursa ve altına 
" mucip oluna ,, kaydini koysa 
gene mP.S'ul olamaz. 

Reisicümbur Heyeti Vekileye 
riyaset edebilir. Fakat bundan 
kendisine mes'uliyet teveccüh 
etmez. 

Mes'ul olmıyan adam ise me
mur -değildir. Bu t cşlcilitı esa-

siye kanununda böyledir. Öteki 
kanunlar 3-5 seneye kalmadan 
yeniden balta göreceklerdir. Fa
kat te~'kilatı esasiye öyle diğil
dir. Ceza usuln muhakemeleri 
kanununun 151 inci maddesi 
mucibince ihbarname addedilen 
kağıtlar zabıta memurlanna ve 
idare memurlarına verilir. Bu 
liyihalar kime verilmiştir? En 
bnytık Türke ! O ne memur, ne 
de mesut,, 

Haydar Rifat B. bundan sonra 
Adliye Vekilinin yazdığı mek
tupları okudu. Adliye Vekilinin 
ihbarattan vaz geçmesi için da
vayı durduracağına dair Belgrat 
sefiri Sabri B. vasıtasile kendi-

ve: 
" - işte goruyorsunuz, ben 

kimseyi göndermedim. O bana 
sefirler, meb'uslar gönderdi. İşte 
bu mektup şahittir.,, 

Mektupta Adlive Vekilinin 
kendisini müdafaa için Gazi Hz.nc 
çıkmak istediğini, fakat Gazi 
Hz. nin (müdafaaya lüzum yok) 
dediiini anlatb. 

Salahttin B. itiraz etti: 
- Bu doğru değil. Gazi Hz. 

nin harimine kadar nereden 
biliyorlar? Dedi. 

Haydar Rıfat B. - O halde 
aksini Salihattin B. nerden bi 
Jiyor? 

Salihattin B. atıldı: 
- Bunlar 

dedi. 
hilafı hakikathr, 

Haydar Rifat B. hakikat ol
duğunda ısrar etti. 

Müddeiumumi Haydar Rifat 
Beye: 

- Dava durdurulsun diye 
müracaat ettiniz mi? Diye sordu. 

Haydar Rifat Bey: 
- Ben mi mütacaat elnNtim? 

Diye haykırdı. Ben Allaha bile 
müracaat etmem. Adliye Vekili 
kim oluyur! 

Salihattin B. : 
- Adliye Vekili dava dur

durulsun diye bir ıey söyleme· 
miştir, dedi. 

Haydar Rifat B. cevap verdi: 
- S6yledi. Şahitleri• •ar. 

İrtişa ve tahkikat itinde bir ka
rar heyetinden bahsettiler. Ne 
karar heyeti? Bizim için münte
ha temyizdir. 

Temyizin bu hususta bir ç.ok 
içtihat kararlan vardır. Müddei 

umumi B. 192 inci maddeye is
tinat ettiler. Halbuki bu mad
denin bu İfe uyar hiç l>ır yeri 
yoktur. Mezkur maddede ( mev-

zuubahs mesail bir kimaenin 
namusunu ıhlil veya haysiyetini 
kıracak bir ayıbı var ve ifta 
ederse Ye bu ifşaat matbuat 
vasıtasile olursa bu kadar ceza 
yer) demektedir. Bu maddenin 
benimle bir alikaa yOktur. Müd
dei umumi B. biraz daha talakik
kat buyururlarsa ..mea'cleyi ona 
göre kallederler. 

Kaldı ki Reiaicümhur Hz. ne 
yazılan kijıtlara mahkemeniz 
bakamaz. Çünkü onlar kendi 
aziz şahsiyetlerine gönderilmiş
tir. O kağıtlar bir cürüm teşkil 
etmez. O mektuplar büyi\kleri
me yazdığım mektuplar kabilin· 

V AKrı ın tefrikası: 160 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Ama hep kuru farf arahk. Kati 
Jir Laber getirdiğin yok .. 
Şahap mağrur bir gülüşle: 
- Kuru, sulu yakında işitir-

siniı .. 
- Yakında.. Hep bu terane. 

Fakat bu yakın o kadar uıak 
bir fCY iki hiç irişilemiyeceğe 
benziyor .. 

- Yakında irişilir lakin aldı-
ğınız binlerce liraların ucundan 
kenarından bir parçada bana 
parmak bandırtmalısmız .. 

- Ne istiyorsun hiç bir ha
ber getirmeden kazancımızın 

yarıaına ortak olmak mı ? 
- Y arııına değil onda birine 

razıyım.. avı ağzında Efendisine 

tamam getiren köpek gibi yal
nız yutkunma ile iktifa etmek te 
güce gidiyor.. bundan başka 
böyle takibatın ganice para ile 
kabil olduğunu bilmez de değil-· 
siniz... Bazen mühimce mesarifi 
tcabettirten kulpolar ka11ısın da 
kalıyorum ... 

- Ulan nankörlük etme. Biz
den Jaiç bir ıey alıaıyormuşam 
gibi söylüyorsun ... 

- Almıyor gibiyim ya.. Haf
tada sekiz on lira almanın ne 
hükmü olur ... 

Ali ıafder öteden IAfa atı
larak: 

- Sahte farloka bukadar 
verirler.. Hakiki detektif oldu-

Onlann içindeki söğmeye ge
linceye kadar Adliye vekili 
hakkında sui istimal, müdahale 
mes'eleleri var. Binaenaleyh ev
veli M. Meclisine gitmesi la
zımdır. 

Mes'w olmıyan adam memur 
olamaz. Binaenaleyh Gazi Hz. 
memur olmayınca iftira mevzuu 
bahsolamaz. İhbarnameler zabıta 
ve adliye memurlarımı verilir, 
onlar da alakadar makamlara 
vermek mecburiyetindedirler. 

Gazi Hz. bu llyihaları verme
seydi, kimse kendisinden sora
mazdı. Sual mevkilerinde bulun
madılclan zaman da bu layiha
lar ihbarname olmaz ve binaen
aleyh iftira da olamaz. 

Ben müddeiumumiye bir istida , 
vermeseydim, o da alakadarlara 
vermeseydi o zaman görürdük 
onun halini .•. İftira, iftira ola
bilmek için Adliye Vekili bir 
kere suçsuz olacak ve ben de 
onu bileceğim. Halbuki ben onu 
suçsuz bilmiyorum. Evvelki gün 
kendisi de burada s~lannı say

dı. Ben ona suçsuz demekten 
çok uzağım, o Adliye kuvvetini 
sui istimal etti. Hangi misali 
anlatayım? Temyiz deiresini bir 
gtın llğvetti. Bir gUn sonra milli 
irade ile tekrar teıkil etti. Ha
kimlerin llyenar.illiği kalmamışbr. 
Siz nasıl rnev'kiinizden emin olur
sunuz da ben nasıl siıe kendimi 
teslim ederim? 55 senelik na
musum ve şerefimi sizden bek
liyorum, fakat bugUn karşımda 
titriyen bir hakim ğ'Otlesi var. ,, 

Ben onun suçsuz olduğunu 
nasıl söyliyebilirim? O bqından 
kilometre yukanya kadar suçlu
dur, dedim, yarın Divanı Ali 
tetkil edilecek. Eğer orada o 
suçsuz çıkarsa o vakit ben suçlu 
olacağım. ,, 

Bu sırada Salihattin B.mnda
hale etti: 

- Efendim, Haydar Rif at B. 
davasını takririnde memleketin 
menafii iliyesini alakadar edecek 
derecede ileri götürüyorlar. Söy
liyebilirler. Fakat gençliğin tesir 
albnda kalmaması için bizim de 
söylememi?. lazım. Dedi. 

Haydar Rifat B. : 
- Sözllmü kesmeyiniz. diye 

cevap verdi. SaWıattin B. iftira, 
hakaret, tehdidi anlattılar. Ce
vabımıza da onlar tahammül et-
sinler. 

tun zaman ceblerin dolar: 
Şahap ml\stebzi dudakla: 
- Okadar tekemmtU edebil

mit olsam burada benim y&d
ml pemeuiniz. O zaman bo
zuk kıdar macerası arkasından 
ne kotayim.. Daha çok mühim 
itlere seyirtirim ... 

Suduri - Şahap sen sade 
kene dejü daha çok çenesin .. 

Şahap - TeveeclihiinUze te
ıekktir ederim.. Bu zamanda 
bu iki vasfa malikiyet epeyce 
mühim bir varlıktır... insan aç 
kalmaz. 

Haydar Rifat B. Mahmut Esat 
Beye yazdığı mektupları okuma
ğa ve onları tahlile devam etti. 
Bunlarda Mahmut Esat Beye 
icranın bir bela olduğunu, tica
ret kanunu maddelerinden bir 
kısmının da mübadele sistemine, 
temas ederek birbirine yan bak-
tıklarını söylüyor ve : «Siz maz
hflr olduğunuz itimadı sui isti
mal ettiniz. Elinizd~ bir kılıç, 
ağzınızda bir nara, Cümhuriyet 

kanunlarının demir pençesinden 
bahsediyordunuz. Bu kime kar
şı? Masum halka karşı mı? .. Et
rafınızda tesadüf edeceğiniz bir 
kaç müdahinden başka kimse 
dzi sevmez.,, Diyordu.! 

Haydar Rifat B.: 
- Kendisine, dedi, 4 ay eT

vel Memduh B. meselesini anlat
mııtım. Buna rağmen on gün 
evvel bir gazeteciyi yanına ala· 
rak bu meseleden bahsetmiş 
ve sonra bir zat ile bana haber 
göndererek: 

işte sana küfür ediyorum. 
Hakkımda dava açl Demiş. 

V ufi Raıit !B. hemen atıldı: 
- O zat benimi ... 
Haydar Rifat B. devam etti: 
- Bunu bana söyliyen Vasfi 

Raşit Beye Adliye Vekilinden 
daha çok inanının, dedi. Ve 
mektuplara devam ederek Mah

mut Esat Beyin kendi annesine 
yaptığı muameleden bahsetti. 

Sallhattin B. : .. _ Bunlar aile 
arasında olan itlerdir. Burada 
ıövlenemez. 

Haydar Rifat 8. - Müddei
umumiden söz aldım da öyle 
söyledim. 

Hydar Rifat B. 
- Adliye Vekili evveli Mil

let meclisine gitmelidir. Orada 
hakkını ishat etmelidir. Sui isti
maUere, müdahale meselelerine 
bakılmadan evvela oraya gide
cek, masum olduğunuu jsbat 
edecek. Sonra ben masumum 
diyecek ve benim hakkımda 
sogme davaaı ikame edebi
lecek., diyerek sözünü bitirdi. 

Söz Adliye Vekili 
vehillecinin 1 .. 

Müteakıb~n reis sözü Adliye 
Vekili vekillerine verdi. Evvela 
\'ekil Salihatiin 8. söz aldı: 

[ Devamı 4üncü sayıfada ] 

geyirdikçe midesine sinmiş olan 
kokuyu bir hafta da defede
mez. Salçasında, yağında, sir
kelİDde o kadar kuvvet ve yük
sek kalori vardır. Mostrada 
uzun müddet gUneılenerek ültra
viyole tesirile mavileşmit söğüşü 
yiyip te sövmemek kabil midir? 

Ali Safder - Velinimete söv-
me ... 
Şahap - Hangi velinime~e? 
Ali Safder - Sana tabağı 

onkuruşa söğüş yediren velini
mete ... 
Şahap - Söven ağzımdaki 

dilim değil midemdir ... Ali Safder - Fakat sen kıt
lıktan, açlıktan bahsediyorsun ... 
Şahap - BüsbOtün aç de

ğilim amma ekseriyetle dördün
cü sınıf lokantaların müşterisiyim. 

Suduri - Allah kimseyi gör
düğünden yad etmesin ... Bızim Şa
hap evvelden T okatlıda muzika 
:ile yemek yerdi .. 

Avnüuelih - Dördüncü sı
mf lokantalar.. Hangisi onlar? 

Şahap - Efendimiz kibar-
lqalı arnavudun bol sinekli 
ciğer kebabı, piyazı, hazır lo
punu unuttunuz galiba?.. İnsan 

Şahap - E~kiden vurguna 
gelen adamlar çoktu. Şimdi en 
avanak sandıklarınız bile tetikte.. 
Kimse on parasını kaptırmıyor .. 

Avnüsselah - &rakınız boş 
lafları. İzi nerede yakaladın? 

1 Telğraf haberı!!!J 
2,000 Hintli 

~-

lngiliz polislerini 
taşa tuttu da 

Kalküta, 25 [A. A.] - 2,000 k• 
köylü dün akşam tuz yapılmakta ~ 
Diamond Harbour civanndaki bir kö)~ 
coplanınışlardır. Zabıta, bu içtlmaın ~ 
nuna mugayir olduğunu beyan ennlş 
ahaliye dağılması için emir ,·crıni 
Ahali polisin bs ihtarını hiçe saf~ 
polisleri taşa tutmuştur. 19 poli! , .. , 
lanmı~nr. Bunun üzerine polisler, • 
üzerine ~açma ateşi açmışur. 

kişi yaralı düşmüştür. 

SimlA, 25 ( A. A.) - Hükome -
murlan son vak'alan, bilhassa Patı~ 
zuhOr eden hadiseleri vahim olarak 
IAkki etmektedir. tı;' 

Pl1a\•crdcki kadınlar ile cOCorJ 
hepsi ~ehir haricine çıkanlmışur. 
ve askerlere şehrimizden uzak bir ~ 
gitmek içik mezuniyet vcrilmcıneSı 
rol unm uştur. 

Bir grup 
HükQmete ikraz teklfl"'9 

bulundu 
.Ankara, 26 (Telefon) - H~ 

miıhlm miktarda ikrazattı hutonmd ~ 
re kuvı,·etli sermayeli bir 1ngillz r:ı. 
namını bugün bura~a bir mümed'r. 
miş ve fleklifleri etrafında Maliye f 
Beyle uı.un müddet görüşmüştür 

ee 

M. Meclisinde,, 
Ankara, 26 ( V akıt ) r. 

Ankara M. meclisi, b~ ~ 
timaında bazı liyıhalan ~ 
etmiı ve pazartesi slDI _... 
nılmasına karar •ermiştir. 

Zavallı tllml 
Meksiko, 26 (A.A) - El Unl~ 

gazete!!İ gayet garip bir batıl itik•t J 
:ısı yazmaktadır. Sonun neticesi ~ 
Norveç ilimlerinden doktor Ed~r ~?/. 
man, Puedla yakınında raşa tufll 
suretilc öldürülmüştür. Mumaileylıt 
dürmüş olmalarından şüphe edil~ 
kişi tevkif edilmiş olup idam edil 
muhtemeldir. Bıldirildiğinc gore 
ahali Kuhlmanın Mcksıka büktlrned 
:rafından çocukl:ınn kafasını ket.;..J 
vücutlarından yağ çıkarmak meJ11'1 

le gönderilmiş olduğu fıkrindc b 
yorlardı. ,.. 

Mektep kitapların1n p,. ... 
ücreti ~ 

Ankara, 26 ( Tclefoa) -
Vekı11eti mektep kitaplarının post•~ 
alınmaksızın sevkini temin için 
bütçesine 2.> bin lira tahsisat ko)1SI ..i 

Hariciye Vekilini ziyırr 
Ankara. 26 ( 1'clefon) - Ytı~ 

ltalya sefülcri Harici} e Yckılinİ 
ettiler. Yunan sefiri Vekıl Be) Je 
müddet gbrüştu. 

Matbuat M. büt9esi tA 
Ankara, 26 ( Telefon ) - \ 

umum müdürlüğü bütçesi encuıtJ;/ 
bazı tadilı1tln kabul edilmiş \'e h 
ye raptolunmuştur. 

Nereye kadar takip etti .. ?~ 
neticeye kavuştun? yabut 
vuşmayı memul ediyorsun? .. ~ 
Şahap - Daha neticef;t 

dar varmadım. Fakat 91 

ğımdan eminim... . / 
Avnüsselih - Anlat dıf 

Ne olduğunu biz de bileli.,, 
Şahap - Sonra beninıle 

edersiniz.. / 
Avnüsselih İş alay 

bir tuhaflıkta mı? ,, ~ 
Şahap - Değil a1111" ..,ıt" 

edersiniz. lştihamı kaçı 
•..lef .. _;/ 

takibahm falso olup l1'1d.yt'.:t 
Avnüsselah - Anlat ~ 

Şahap anlat .. Biz ala)' ~ $' 
Sana aklen yardım ~deri'" ,il 
gayretlendiririz .. ;t*'j 

Gene şahap elini " 
- Öyleyse <:ıgal'• ~ 

Kahveyi de ısmarlaydl~ ~ 
Şahap k&1larmı~ ~'-1. 

rasını yaktı. Yamadaki 
bıraktığı kahve füı ( 



lstanbul gaz fiatları iki 
misli artacak mı? 

tınerikan trüstü tarafından verilen 
~~rar için alakad!}rlar ne diyoTla.ı ? 
llevyorktan alınan haberlere 

ilti göre dünyanın en mnhim 
d gaz kumpanyası olan (Royal 
~:!f ! . ile ( İstandar oil ) ıir
~bet n ~rasında devam eden re-

1>.a •lııren bir itilifla kapanmış ve 
~ llıtlesseseler uyuıarak bir trüst 
~bniılerdir. Trüstün ilk karan 
"1.dYı şarkta gaz fiatlanna 
t e yüz zam yapmak olmuı 

,~ullu~ tatbiki için buradaki 
t.J· telcrıne verilmek lizere yeni 
~at . hazırlanmışbr. 

)\p ilrkiyede vasi miktarda aabı 
"-~kta olan bu iki kumpanya
'İ fiatıannı bir misli yükseltme 

~iz gaz piyasaSJna mühim lirse derhal icap eden şey yapı
ti . er Yapacağından gaz tacirle lacakbr. Diğer taraftan ben 
l\ ~den dOşllnmeğe baılamıı böyle bir tr6stü bmm piyasayı 
' karara kal'fı mukabil ted· alacağını zannetmiyorum, Çilnktı 

b._ •lnıağa baılamıılardır. bu iki tirkettcn maada ıehri-
' gaz inhisar idaresinin mizle iş yapan ( Neft sendikat ) 
~- kartı alacağı tedbirleri ( Etuval Romen ) gibi ayrı iki 
f!ll~'ek isteyen bir muharriri- kumpanya daha vardır. Eğer 
~~ feker ve petrol idaresi er- trüst şimdi 27 kuruş olan gaz 
laıtı11ı~•n birisile görüşmüş ve fiatını 54 e çıkarmağa teşebbfts 

•ileyh ıu izahah vermiştir. ederse tabii diğer iki rakip şir-
' ld ket .birbirini kırmak için natı 
~ ~remiz haziranda Iağve- 27 de sabit tutacaklar ve ballam1Z 
,~r. Eğer bu müddete da bundan ı.arar görmeyecekler

fıaUarda ihtikir hissedi- dir. 

V eremlilere yardım 
~eın.iyet idare heyeti ileri sürülen 

eklifi muvafık görmüyorlar mı? 

Poliı n zabıtai belediye mc
murlan otomobillerin llratmi 
kontrolda denm etmekte, ma• 
ahaza şoförlerin cezalandırılmuı, 
sokaklarda arabalarını yaldınm 
gibi sürenlerin adedini eksilt
memektedir. 

Yeni anketimiz 
Üst taralı 1 ınct sayıfııımızdıd•r 

ihraz için herşeyden evvel önle
rine ilme 'eriştiren yolların en 
kestirmesini açmak, tetebbu 
usul ve vuıtalarım ihzar etme~ 
l&zım gelir. 

Kılasik tahsilini ikmal etmiş 
olanlarla serbest okumak beve
ainde bulunanlara ıimdilik zen
gin bir kütüphane hediye ede
miyonak bari iyi tasnif edilmif, 
okuyanları gayelerine yormadan 
eriftirecek aı&tevazı ye fakat 
mOfit bir dolap temin edelim ı 

Bidayette basit görülen bu 
İf çok mll,kül, çok naziktir. Mü 
terakki memleketler bile heaOz 
bu gibi itlerle nıqguldur (Kan
dil} gazetesinin gençler ve aile 
k.itapbaneai seçmek makaadile 
açtlj'ı anketi herku okumuttur. 

Bu çok müfit anketinizin is
tihdaf ettiği IDeaelenin nezaketi 
~~yd~dır. Bu ankete öyle gc
lıtı pı.el cevap verilmez. y ahm 
bazı kanaatler serdedilebilir. 

lıte ben de halkın seviyetlİlli 
yükseltecek [ Ansiklapedique ] 
malumata hitap eden eserlerin 
~asıl aeçileceği ve bizim eski 
eserler arasında değerlilerin bu
luomadıjı hakkındaki kanaatimi 
.ciyliyec~k tam bir liıte değil, 
ancak bırkaç nümune S"öatere
bileceğim. 

Mülga telif ve T ercllme he
yeti l'İyaaetinde bulunduğum 

:zamaa garp nıuhalledabndan 

milli kUtüphaneıniz meyamna 
tercümeleri ithal edilmeai lhım 
gelen eserlerin bir Ji•teai yape
larak ilin edilnıiı, ba:ıalannın 
dilimize nakillerine de mayaffa
kıyet huJ omnıtbı. 

Eski harflerle yazdı eıerle
rimizden hangilerini ;reni harf
lerle yeniden basmak lizım sil
alinize gelince, bence anketini
zin en nazik kısmını bu sual 
teşkil eder. Çfinkü Carp eser
lerinden alacaklarımızı intihap 
buaa nispeten kolaydır. 

Zaten Avrupada bizim bu 
hedefimize g6re aynlmış yeni 
bir neşriyat şebek~si vardır. 
Hatta ben ( yer ve gök ) na
mındaki eserimi bu ıebekenin 
usulüne ufak bir nftmune olmak 
üzere yazm11tım. 

İşin en mühim ve güç tarafı 
biraz evvel dediğim gibi eski 
eserlerimizden değerli olanla
nnın seçilmesidir. Bu İf uıun 
tetebbua muhtaçbr. BöyJe bir 
liste yapmak kudretini kendim
de bulamadığımdan yalnız hatıra 
gelen bir, iki nümune göster
mekle iktifa edecejim. 

bmi eserlerimizden mesell 
Katipçelebi, Mirem çelebi, Hoca 
ishak efendi, Vidinli Tevfik pBfa, 
Salih Zeki bey... gibi ilim ta· 
rihimizde yerleri bulunan zat
lann en kıymetli telifleri, Salih 
Zekinin (Asanbakiye) sile .be
raber ~F elıefei ilmiye) gibi de
ğerli tercümeleri, Ecnebi eser
lere gelince hiç olmazsa ede
biyat tarihimizin kabul ettiii 
de.irleri t...a eclea (Ftlalli~ 
(Nedim) ... divanlan gibi muhal
let eserler bir de Şinasi, Kemal, 
Hamit, Fikret, Cenap... gibi 
Fikri teceddOt ve lisani teki
mllllerimizde mllbim roller oy
namlf, bugün kaVUftuğumuz 
ana lisanımıza geçiılmeai zaruri 
bulunan menzilleri sUratle ka
payıp açmıı bulunanan birinci 
llmf ediplerimiM mlhi• 9ef"' 

lari ••• 
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Çocuk haftasının dördüncü günü 

Türkocağında çocuk bakımı 
için bir kOnferan verildi 

Bugün Gardenbarda balo, Türkoca
ğında müsabakalar var 

Dün Türkocatında bir konferans veren 
Ali Şü/r.rü B. 

oun çocuk bayramının dör-
diincli glinli idi. Havanın 

açık olmasından istifade eden 
çocuklar tehrin muhtelif semtle
rinde eğlenmişlerdir. Tnrkocağm
da da çocuk doktoru Ali Şftkrti 
Bey tarafından çocuk bakımı 

hakkında bir konferans verilmiftir. 
Konferansta bir çok anneler ha
zır bulunmuşlardır. 

Konferans 
Ali Şükrü Beyin konferansını derce· 

diyoruz: 
•Muhterem \'e müşfik Türk anneleri ! 

sizin şefkatiniz bu millete çelik kollu 
aslanlar yetiştirmiştir. O ,aslanlar ki Türk 
rarihinin en şanlı sıyıfalarını yaratmışar. 

Bund:ın sonra da sizden bu büyük \"a
zif eyi beklemek hakkımızdır. Türk genci 
eski kudretini muhafaza etmek için an
ne sütüne \'e iyi bir bakıma muhtaçtır. 
Anne süttinden başka sutlerle beslenen 
-çocuklar ölüme mahkamdur. Anne sütü
nün hıssai $İfılyesi başka hiç bir gtda
da yoktur. Bu süt çocuıu yalnız do
yurmakla kalmaz, hastalıklara karşı vü
cutlannın mukavemetini de artınr. Anne 
sütü alan çocuk kolay kolay hastalanmaz 
ve hastalanırsa ölme7.; binaenaleyh ço
cuklarımızın anne sütü ile beslenmesi 
bizim en başlı arzulanmı7"9 ve sizlerin 
de en mühim nzifelerinizden biri olma
lıdır. 

Havı ve günet: 
Çocoklan h:ıstalıklardan muhafaza 

etmek çarelerinden birisi de hava ve gü
ne~tir 1 lavasız, güneşsiz ~aranlik odalar
da yaŞayan çocuklann renkleri solgun, 
iştihalan u:dır. Hastalıklara karşı muka
vemetleri yoktur. Derhal hastalanırlar, 
kemik hastıhtı olur. Hava. ciğer ve de
rimiz vasıtıısile kanımızı takviye ederek 
kanımızın saf ve vücudumuzun dinç 
olmasını temin eder. Ayni zamanda hava 
cildimizi gıcıldıyarak kanın devranını 
temin eder ve iştihayı arttırır. Keza ha· 
va cildimizin mukavemetini arttırarak 

soguk almak hastalığından kurtanr. Güneş ... 
bu da hava kadar mühimdir. Yediğimiz 
yemeğin hızmolunan kısmı kana kan
.şınca bu karı:;-an gıdanın vücudumuza 
nafi hizmerlerini temin eder. Keza gü
neş, viıcudumuzun dahil! ifrazatını ten
miye ederek ' 'azifcsinl hüsniı suretle ifa 
ettirir. Rütubeti 'e küf yapan mikropları, 
ve mikroplan öldlirür. Kemik hastalığın-

dan kurtarır. 
Bu sebepten çocuklanmızı kar, fırtına 

ve yağmur hariç olmak uzere her glin 
soka~ çıkanp hava aldınr ve güneşlcn
dirirsek viıcut1annın mukavemetlerini 
arttırarak soğuğa karşı alıştırmış oldu~u
muz gibi hastalıklara karşı da vücutlan
nı mokavemetlendirmiş oluruz. 

.. ?>cukl~.1 do~duğunun on beşinci 
gununden rnbaren soğuğa çıkarmığa baş
lamalıdır. 

Banyo: Çocuklınn vücutlannı sağ
Jamlaşı:ıran ve hastalıklardan \'ikaye eden 
tedbirlerden birisi de banyodur. Banyodan 
~kscr ıınneler çocuğum hastalanacak di)·e 

korkar. Halbuki usulü dairc~inde , ap;1w 
banyo çocuğun hastalanmamasına , ar lım 
eder. Çocuklar sık sık derilerini de • -

"' ' 
tirmeğe mecbur olduklarından ham o bı 
d.e~işecek olan derilerin çabuk de~i, mc
sını teshil ederek cildin mc,amaunı .ıçar 
ve cilt \a ıtasile olan tenrffu•u temin 
eder, kirleri giderertk ~ıbanlara mnnı 
olur, çocuğun derisini gıC1kll\ anık knnın 
seyrini faaliyete getirdiğinden işriha(ını 
artınr, cildin mukavemeuni artırdığındnn 
çocuk pek çabuk !:Oğuktan mi.ıteec:c:ir 
olarak hastalanmaz, ateşli hastalıklarda 
banyo vücudun ateşini dü~ürür, kalbin 
kuvvetini arunr, idrarı çoğaltarak vü::>udu 
hastalığa karşı mukavemetlendirir, ilaçtan 
daha ziyade faidesl olur. 
Şu izahattan anlaşıldığına göre banyo

nun faydası yalnız temizlik için değil 

çocuğun vücudunu hastalıklara karşı mu· 
kavemet ettirmek içindir. 

Elbis~ Elbisenin vücudun sağlAm ol
masına ve dolayıslle hastalıklara karşı 

mukavemed artnnnıya bir tesiri \'ardır. 
Sıhhi bir elbise çocuıun sıhhatinin tam 
olmasını temin eder. Soğui alma ha ta
lığından çocuıu muhafaza eder. Maatte
essüf memleketimizde çocuklanmıza bir 
elbise giydirmesini bilemiyoruz. Ne k:ı
dar fazlı elbise giydirsek o kadar so
luktan muhafaza olunacağını zannediyo
ruz ve böyle çok elbise giydirmemize 
nğmen bllAkiıı çoculdanmız daha çabuk 
eoııtt alarak hastalandığını görüyoru1. 
Buna sebep kat kat elbiselerin alttndı 

sımsıkı sanlmış zavallı çocuk ter içinde 
kalıyor \"C bu terin buhan uçamıyarak: 

çocuğun cildinde soğuyor, billlds üşütüyon 
keza sıkı elbise çocuğun cildindeki kının 
seyrini de güçleştirdiğinden kanın oralara 
kadar l~yıkile girip çıkması güçleşiyor 

Sıcaklığı muhafaza edemiyor, kda c it 
havı tabakası ile temasa gelmediğinden 
narin bir hal lrcsbediyor, muka\'c
met hassası kalmıyor. 

Sokağa çıkıncı el veya yüzüne temas 
eden soğuktan derhal müteessir olarak 
hastalanıyor. Esasen bu husus .sizlerce 
malOmdur. Kat kat elbise giydirdim gene 
öksürük oldu şaşıyorum acaba nereden 
soıuk aldı diye ht)Tet ediyorsunuz. Sa
gu~ karşı koyacak elbise değil cilttir. 
Elbise bunun yardımcısıdır. Bunun için 
en iyi çare çocuklann cildini soğuğa 
alıştırmak IAzımdır. Bu da çok giydir
mekle dcği~ az giydirmekle olur, Köylü 
çocuktan bu hususta sizlere en güzel 
bir misaldir. Üzerlerinde bir gömlek bir 
entari olduğu halde hergön ~·az kış so
kakta geZİ)'Orlar, hiç hasta olmıyorlar. 
BilAkis renkleri pancar gibi ve vücutları 
sap sağlamdır. Sizler de onları taldıt 
etmelisini7., az elbise giydirmeli daima 
sokağa çıkarmalı, nezle \'e öksürük ol
duğunuz zaman çocuğun yanına mecbur 
kılmayınca girmemeli, şayet girecek olur
ı;anız burnunuza bir tülbent bağlıyarak 
gırnıelisiniz, 

Çocuk elbiseleri sıkı dr-ğil bol ve 
gevşek olmalı, teni ile elbise arasında 

boşluk olmalı ki bura~a hava tabakası 
girebilsin ve çocuğun tcncffusü cildisine 
mani olmasın, ayni zamanda 0 hava ta
bakası tcbahhuruı cildiye ile ısınarak 
orada bir kalorifer vazifesini görsün. 

~ula-ık hastalıklar: Bu hastalıklann 
kalbımizde açtııtı varalar pek d . d' & • erın ır. 

Bundan korunmasını bilmek her anneve 
farzdır ""em! · · · • • · ın e etımı:ıun bazı yerlerinde 
kıvılcım halinde bulunan ve arasıra alev
lenerek etrafa sirayet edip mini minileri 
mahveden bula~ık hastalıklann böyle 
kork""Unç bir şekil almasının kabahati 
kendimizdedir. 1 lükOmetin bu hususta 
aldığı tetbirlerden l.:açıyoruz, sonra da 
elim akibetc düçar oluyoruz. 

Ya kendi kapınıza ve yahutta kom
şumunın kapısına hükOmet tarafından 
bu nde bulaŞtk hastalık var kimse gir
mesin diye menfaatımıa ~ asılan kA
ğı da güceniyoruz. Ve yahut hiç ehem
miyet vermeyerek adam sende her şey 
allahtaydır diyerek giriyoruz. Yahut ta 
hastanın batın sorulmazsa komşu arasın
da dargınlık olur diye mecburi olarak 
giriyoru1., ve bu suretle oradan hastalığı 

[ U\tfen Sa) ıfarı çeviriniz ] 
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alıp hem kendi evimize hem de giccilti- H d R•f B d ı k d•Idi 
:::r.~~·~.~~::~,i:~.;~iğ::ti~~~.n~; ay ar ı at . avası 15 mayısa ta i e ı , 
h:ışkalanntn başını derde soku) oruz. 2222 nu d 
Keza evde bulaşık hascalık varken sak- [ 2 inci sayıfadan devam ] kimseye küfür etmeğe hakkı ğırdı. Mes ' eleyi anlattı , tiıuimi \:ei Rciı::umhur memur ınu, e· 
yalarak misafir kabul ediyoruz ve bu - Haydar R ifat B. kendisini yoktur, dedi. sordu. ..Haydar Rifat B. a ley · ğil mi? Bu mektuplar ih barnaJ11e 
suretle onlara d 1 hastalığı bulaşonyoru7.. kurtarabilmek için bir takım Bundan sonra diğ.er vekil Sa- bine dava açmak doğru olmaz.,, mi değil mi? Esasa tma karar 
Evde bir kardeşi bulaşık hastalıktan ya- · ti t b' h ı· d d B f b D d V k 1 B k' b d · I 1es er yap ı ve ır. • ay ı . e ettin Ferit • müda aata aı· e im. e i . " pe ı en e vermesı hım dır. ,, •dı' 
tarken diğer kardeşini gürültü etmesin ff k ld R l b 1 bı 

muva a o u. eyını a a ı e· lıyarak mektuplann ihbar mahi- buna tahammül edecegv im,, ce- Haydar Rifat B. müdafaa şa . 
başımız rahat etsin diye mektebe veya 11 
sokaj!;a diğer çocukların yanı na gönde- cek tesirleri kaçırmadı. Fakat İŞ yetinde olduğunu, bunlardaki vahım verdi. olarak Mudanyada Neşet, Ista 
rerek bu suretle onları da ayni hasralığa memleketin kuvvei kazaiyesine mesailin iftira mahiyetini göster· 24-25 martta tekrar çağırdı bulda müderris Ceva t, l(eıı~ 
bulaştınyoruı. intikal etmiştir. Gazeteciler da· diğini s6yledi ve dedi ki: "bu ihbarnameler yalnız bana Abdurrahman Münip, Jsoı• 

Yapılan bu tedbirsizlik neticesi sene- vasında bir hata edilebilir. Fakat - Haydar Rifat B. bir memur yazılmıyor, ifşa ediliyor . Ben bu Sıtkı, A hmet Hilmi, fbrah"' 
de ne kadar çocuk kayboluyor biliyor Haydar Rifat B. bilmem neden hakkında " haiz olduğu vazifeyi vaziyette kalamam. Ya çekilme· Beyleri g österdi. 
musneuz? Bu~ün hiç ehemmiyet verme- t ·ı d k t k ı· • H k ~f 

ki gaze ecı er avasını arış mp sui istimal ederek gayri anuni ıyım.. eyeti hakime müza eı .. 
diğiniz suçiçeğinden bile ölen çocu ar 
ve be~ inlerine ~irayet ederek aptal kalan memleketi işkal ediyor. emirler veriyor ,, diyor. Bu bir Ben, eğer Haydar Rirat B. çek.ildi ve şu karar okundu: 
çocuklar vardır. Salibattin B. müteakiben Hay- cUrUmdür. " Mahkemelere mil· bu ihbarlarım isbat ederse ken- "Haydar Rıfat B. tarafından 

Görülürnr ki hu müthiş felAketin dar Rifat Beyin tekrar Baroya dahale ediyor' ,, diyor. Bu da disine çok minnettar kala'cağım vel b eevvel karara raptı t alebi 
sebebi mf tedbi~~izliktir ve c:are~i de nasıl . alındığım, v Adliy Vekilin~ bir cürllmdür. Misal getirseler ve kendisinin yanında çok küçü· nan hususa t esas karar ile ~irlj 
sizin elinizde olan pek basit birşeydir. methıyelr yazdıgını, fakat Vekıl bile gene iftira vardır. Burada leceğim.11 ve esbap ve dela il gösterılet" 
Böyle basit birşey için bu kadar felaket- B b 1 d v · · V k" M h B d k ... · un arı yapma ıgı ıçın e ı· mevzuu bahis zat, mUekkilim a - Haydar Rifat . cevap ver i: hii me raptı lazım gelen "" 
lere neden maruz kalıyorsunuz? J 

1 1 n f l" lin aleyhine döndügv ünU söyledi mut Esat Beydir. Haydar Rifat - Zaten sen benim yanımda vattan bulunmakla bu b Muhterem anne er ntı müthiş e ... rJ 
ı..,.cin önüne geçmek için azmedini;r~ Y:ı- ve: B. madamki vatani bir vazife nesin ki?.. şimdilik karar vermeğe lil 
pılacak tedabir pek kolay \'e pek basittir. - iftira vardır. Cüriim tahak- ifa adiyorlardı. Ve failini de bi: Haydar Rifat B., tekrar ihbar- olmadığına karar verildi.,, -~ 
Elverir ki nasihatlerimi hüsnü surede ka- kuk etmiştir. Gazi Hz. de mu'ul liyorlardı. Bu ihbarların sahıbı name mes'elesine temas ederek Bunu müteakip Müddeiudl~ 
bul ~dinil. ve tatbik edini7" Ru tedabir bir adamdır. Haydar Rifat B. olarak ortaya çıkabilirdi. lcabatı sözüne devam etti: Haydar Rifat Beyin gösteı'CJI! 
cümlenizi ~hz)aşları dökmekten ve acıklı M h t E t B • 1 l k B l h l B k 'l Ad h ill-a mu sa eyın suç u o - kanuniyeye tevessüle lüzum yo tu, - u iyi a arı aşve ı - ta itlerin istimaım talep ev-" 
felakeclerdcn kurtaracaktır. 1 

madığım bildiği hale Vekili ( Bunlar ihbarname değildir ) liye vekiline ne tarzda tebligy Müzakereden sonra bul1';J l liç bir hastayı ziyarete gitmeyiniz, 
girmek mcchuriyetinde iseniz çocukları - tahkire davam etmiştir. Kendi- diyorlar. O halde dava ret mi etmiştir? (Al şunları, bak senin mahallerince istinabe su f 
nı zı lıerabcr ıtütiirmevini;: ve giıci~iniir. sinin müda ha leyi isbat etmesi edilsin? Haydar Rifat B. mez- için ne diyorlar anla ! ) Diye mi, ifadelerinin alınmasına ve -
zaman üste giyecejtiniz entari yıkanacak lazımdır.,, Diyerek sözünü bitir· hebini sarih surette izah etsin,,. yoksa (bak senin hakkında böy· hakemenin 15 mayısa tal~ 
bir şekilde ol .. un. eve a\·detini?.de daha di. Mahkeme öğleden sonray Haydar Rifat B. cevaben: le söyliyen herifin kafasını ez ! ) karar verildi. -" 
a~a~ıda iken çıkarıp kaynar su ile )ıka- kaldı. - Davada ihbar yoktur diye Diye mi? Şüphesiz Başvekil Pş. Haydar Rifai Bev gell~ 
m11ga bırakın ı7., el ve yüziinüzü yıkadık- _,., 
tan sonra ispirto ile de bir defa yıkayı- ikinci celse vaz geçmeyi habrımdan bir da- ona ( al da bak senin için ne Haydar Rifat Bey dün ak';dıı 
nız. Evinizde hulaşık hastalık varsa mi- Saat 3 te celse açıldı ve Sa- kika bile geçirmedim. Elinizde diyorlar ) diye tebliğ etti. Eğer ki ekspresle İstanbu)a • 
safir kabul etmeyiniz ye mii'afirliı"te ~ic- Jabattin B. sözüne devam etti: ne kadar vesaik varsa hepsini Adliye vek li vazifesini yapmış etmişir. _/ 

m~yiniz, gerC'k hasta çocuğu ha,:)t:ılığı - Bu varakalar ihbarnamedir. odkaufayauneudze. cBeg~nı·md, edeodnı·a. göre mü- alsaydı o zaman kendi hakkmda Yen,. ·t-ı' y atro 
geçer grçmrz \'e 11:crekse kardeşini ne iftira cürmü muhakkak, tabiri- tahkikat yaptıracaktı. Adliye va-
sokakca di·,·er çocuklarla oynamağu ve S 1 h · B S J' k 'J' Adi' k 'l' M h k E t ıı kat mutlaktır. Cürüm bütün a a attan • - ırası ge ınce ı ı, ıye ve ı ı a mu sa 
ne qe mektehe ka.tiyyen göndermeyiniz. 

hll h anasırlle mevcuttur. Haydar Rı·• herRi okunacaktır. Beyden dava edecekti. Adliye TT d . eJ/1 Biraz sonra söyleyeceı'!;im veç e er .O..ı t b ( ~· 
ha~talığa mahsus olan karantine müdde- fat B. müekkilime hakaret et· Adliye Vekilinin vekillerinden vekili bunu yapmadı. Vazifesini, a rOSUnU es l ~ 
tini beklettikten sonra şönderiniz. miştir. Bu hakarete muhakeme- Vasfi Raşit B. mlldafaaya baş· salihiyetini sui istimal etti. La- San'atkar Raşit Rıza ~-"' 

Kapısına sarı kağıt yapıştın1mış e\'e de de devam etmiştir. Cürüm ladı: yihalan alan ve veren Reisi yeni bir temsil heyetile faalır 
hiıkı'lmet tarafından sarı kaıtı t kaldırılma- pek aştkardır. Artık başka de- - Ben efkArı umumiyeyi ten- cümhur memur değildir, mes'ul geçeceğini yazmıştık. J 
dan ne ıridiniz ne de oradan ~elenlcri d d" d "ld' V f ' R "t B F H b ld v • • il' " )aile lüzum yok. Ayrıca tehdit vir için söz söyliyeceğim, e ı. eğı ır, as ı aşı . ransa a er a ıgımıza gore ; 
evinize kahul ediniz. Hastalık olsun ol- b't v 

b f 1 te Vardır. Haydar Rı'fat B. h~- Adliye Vekili bir gün beni ça· reisi cümhur ( Döküy ) den bah- Rıza B. arkadaşlarını tes 1 ı.A 
ma~ın çocuklarınızı hcra er misa ir ip;c 4 zev.~ 
getirmt>) inız, !!;Clen misafirin ) anına ço· kimler hak kanda çok fena bir r ' sediyor. Mevuu genişletmeğe mişti r. Kadro şimdilik ~ 
cıı~unu ztt çıkarma) ınız, hiç bir kimsenin kanaat besliyo r. Türk hakimleri 26 Nisan 930 lüzum yok. Nebahat, Şayeste, Hulya. 
çocuıtunu öpmeyiniz, ve kendi çocuğu- bu şaibeden münezzehtir. Hay· B ı Bundan sonra Haydar Rifat nev Hanımlarla , Nurettill 
nuzı.ıda kimseye öptürmeyiniz. Çocuğu- dar Rifat B. bütün bu yaptık· orsa ar Beyin kitaplarını sattırmak için kati, Ertuğrul Sadettin, Y 
nuzu da ateş ile müterafık bir hastalık larını sırf davadan kurtulmak Adliye vekiline yazdığı mektuplar Muammer, Ruşen, Talat, J'tl 
başlamış ise hemen hekime müracaat A ıd K•o>andı d H d R'f t 8 S d ' M B 1 d O 
edinir. , e diğer kardeşi hekimden cevap için yapıyor. -: ı ' okun u. ay ar ı a • nazarı a ı , uammer ey er e 
alıncıva kadar muvakkacen nnına sokma- Sövme filine gelince biç iınat Kamb vo dikkati celbetti: rekküp etmektedir. 
) ınız.- l lastahj!;ı muskalarla,· yazdırmalarla aramağa lüzum yok. Kimsenin l lngiliz lin11 K.r. 10 - Dikkat ediniz, dedi. Ben bu D arülbedayi artistle 
ok utııalı sulnrlar, kocakarı ilaçlarlarilc " T :.L. mukablll Dola kitaplan hakimlere dagı~ t , dedim. Halide Hanımın da orad•" 

Frın k 
teda\i edeceğim diye beyhude vakit ge- zarfında temasa gelen çocuklarda ayni Liret Avrupada müfettişlik meselesine rılarak yeni t iyatroya 
çirip tedavi zemanını geciktirerek \'ahim- hastalık çıkahilece~inden şayet hastalığı .. • Belıı:ıt gelince esasen Avrupaya gide· bildirilmektedir. 
l~şmc~ine sc lıehiyct verme) ini?.. alm ış ise ve karan tine müddecini hekle- " • Drahmi k l l k '' Yeni tiyatro, temsil 'f/e 

l lastahğa tutulan çocuğun hastalığına " • tıs. Frank cektim. Me tup arım a at ıyyen 
d mezse hasta olup yatağa yatıncaya kadar .. • Leva bir ücret talep etmiş değilim, " hazırlıklarına başlamıttır. 

göre beklememesi şarc olan karantine mü · herkese bulastırır. Bunların da her haı::ta- " • 1 ·· •· k f 
deti vardır. Bu müddet beklenmezse ço- · Florin Salih isminde b ir efendinin sın a tmcı gunu a şam, . 

lığa göre karantina müddetleri şunl ardır: · • Kuron 2~ • d 'Ik ·ı ıl 
cuk, hasta.lıjtmı temas eniği diğer .c;ağlam .. • Slllııg Tıbbı adliye yerleştirilmes i hak· tıyatrosun a ı temsı ver 

T 1 h 1 .. Kızamıklı hir hastalık ile temasa ge· K d • tu ... , çocuklara bulaşunr. er asta ıp;a gore " • Pezetı kında Adliye vekiline yazdığı sonra ara enız mesh• 
karantine müddeci şrnlardır. len çocuk temasa ~eldiği günden itlba- .. • Mark d R f l caktır 

ren ı 8 t?;ün başka çocuklarla temasa - • Zloti mektup okundu. Hay ar İ at a ilk · temsil edilecek fil1t "'1/ro fOW~Jodo 
ı~rnaM ll'lmtmtlı 

· Kızıl ., 40 ,, 
" .. " 

" 
,. .. .. .. .. 

"uş palazı ,, 30 
Ao~maca ,, 40 
Çiçek ., 40 
Su çiçeıti ,, 1 G 
Kı7.amukçık ., 16 " " Kabakulak ,. 21 .. .. 
Tifo ~ 30 ,, ,, 

M, ~nııt ,,..,,,.,., o.,nal 1"'I 40 ,. .., 
pııli rni \'elit :30 ,. ,. 
dizant~ri ,, 30 ,, ,. 

gelmemelidir. " • Pengö B. bunun için de dedi ki: 
Kızıllı bir hastalık ile temasa gelen 20 tey Kuruş - Adliye Vekili bu işi yaptı Hanri Bemiştaynin "Sa 0 ~ ı Türk lirası Dlnu piyesidir. Şehrimizde geçe ol, 

Çocuk teması "eldiıti gu"nden itibaren 8 ç d b ıs' temedı'm Tıbbı adlAı 
" b .. ervoneç KQruş a en • M. Aliksandır tarafındaO 

gün baş>ja çocuklarla temasa gelmeme- U ssesesinden sorabilirsiniz Kuş· ff 
Nukut m e • nan bu piyesin muva 41 

lidir. adasında demiryol ida resinin t 
"uşpalazlı bir hasta ile te· 1n gün başka ço
ma~a ~elen çocuk cemasa U cuklarla tema-
geldigi gı.inden itibaren sa gelmemeli 
Roj!;macalt 
Çiçekli 
Su çiçeklili 
Kııamıkcıklı 

Kahakulaklı 

Tifolu 

" 
" 
" 
" 
" .. 

21 
" 18 .. 

18 .. 
18 

" 24 
" 

2I 
" 

t ı~terlln (lnglllı) :! ıçın çok çalışıldığı işare 
ı Dolar (Amerika) bir binası vardır. Mahmut Esat mektedir. 

20 Frıınt [Fransıı B. kanunsuz olarak 3 sene bu 
Liret [halya 

o Frank Belçika] binayı idareye verdirmedi.» 
o Drahmi [YQnanJ Bundan sonra Müddeimumiye 
o Frank [lsvlçrel hitaben: 
O Levı ·Bulgar) 
ı Florin [Felemeolc ] - Adliye Vekili hakkında 

Kuron [Çekoslovak ] mukabil iftira davası açtım. 

• 
İtizar 

"Cennet Fedavileri,. • "Dil: 
. "' tefrikalarımız yazımızın çokluğferi 

Ruıtün dercedilemedi. Kari 
özür dileriz. 

Ilasca çocuklarla cemasa gelen dij!;er 
çocuklar veya e\'deki ha~ca olmayan 
kardc·şlerinin de bekkmcsi şart ol:ın 
k:ırantıne mlıddeci \ardır. Bu müddet 
ı-------------•--1111!! M••""1•f ıntbn o•~Wollı . 2 8 

ı Şllın ~ Avustorya) 
ı Peıeta (ispanya) Fakat iiila meydanda yok. Ko-

r arım asır et re/ki : 

VAKiT 
27 N iSAN 1880 ........................................................ 

PPtresburgda Vasiliyef 
Edasında "Rusyanın !&nl,, 
nemile demir ve billurdan 
oJmek üzere büyük ve 
müzeyyen bir bine inşa 
olunacak ve derununa 
Rusyaca zikıymet olan 
ganaimi harbiye ve Rus
yada mevcut olan büyük 
asarın birer modeli vaze
dilecekrrıif . Bina dehi ha
riçten Rusya tacına ben
ziyecekmit. 

Polimiyelitli .. 28 .. 
Dizanterili ,. 21 ,,. 

Bu müddetleri nazan itibara alarak 
hasca olan çocuklarınızı ve kardeşlerini 

karantine müddetinden evvel diğer ço
cuklar ile oynamak için sokap;a veya 
mektebe göndermezseniz, hastalı~ın baş
kalarına sirayet ecmesine mani olmuş 

olacağınızdan az zaman zarfında memle· 
ketimizden bulaşık hastalıkla rın kelkma-
5ınıı ve bu sayede birçok ) a\'ruların has
talıktan veya ölümden kurtulmasına yar· 
dım etmiş olursunuz. 

İşte bu nasihatlerimi tatbik ederseniz 
birçok zamanlar sizlere ıı;öz~ aşlan dök
türen, kalplerinizde ebedt hicranlar bıra
kan evldt hasrecini, evlA.t gaybubecini bay-
iiden hayliye azaltır, neticede nüfusumu
zun çnğalma~ına, çalışan kolların anma-
sına, hulasa memleketin refah ,.e Made
tine pek çok hizmet etmiş olu rsunuz... 

1 Rayşmnk lAlmanya laylıkla davaları tevhit edebil-
i Zloti Lehistan k d d 
1 Pengö Macaristan me için verilen isti a a mey-

20 Ley [Romanya] danda vok. Binaenaleyh bu da 
o Dinar YngoslovyaJ Adliye Vekilinin müdahalesile 
ı Çevoneç ISevyet 

Altın 

l\leeldfye 
Baolcno 

1 Borsa 
harıcı 

l ıcaret ve ıahır~ 
l'latlu T!car•t bora••• kltlblumumıUtı 

tarafmdaa ırerllml ttr 

Bu~day 
Yumuşak 
Sün ter 
:>ert 
- Zahireler -

Çavdu 
ArpA 
Mısır 
~ a uh·a 

Okka ol 
A....u ,,..,.,, 
K. P. K. P 

to Ui 12 to 

10 11 20 

7 10 7 2 J 
5 30 6 

7 2fl 

olmuştur. 
Hakkımda olan dava bitiyor. 

Adliye vekili işte bu meselede d e 
vazifesini sui istimal etmiştir. Bu 
dava İstanbulda tevhit edilseyd i 
o zaman sizin adaletinizden m ah
rum kalacaktı. Fakat kanun ye
rine gelecekti. Ben tevkif edil
memişim, benim tevkifim lazım 
idi de bunu yapmadılarsa gene 
bir müdahaledir. Benim tevkifim 
için emir verdiğini bana memle 
ketin iki büyük adamlie haber 
yolladı. 

Heyetı hAkimenin evvel beev-

N;san 
1930 ~;; 

Kazimodo ( K(1f· ) f 
bafı1' : Güneşin drıguşu: 5,05 - . l 

Ayın doğuşu : 4,40 - batıl' • 

Namaz 
'iabah Öfte &klnd• 

3,29 12.11 16,02 



[ c y AK 1 J )iN ş EH l R HA a E R ~ &ı B İ ) i 
~d~lyede =.. .. Darülfünun Beledıye kanunu \/edıa H. ı oldu-

S _ VAKiT 27 Niaan JQ~O ~ .. 

ran talebe 
flilcrettn idamı {5tenlldl 
Aırcak ,,.,. 5ebebile-

8ir mnddet enel, Kızıltop
l'lltta yolunu bekliyerek ken
tli.iı.e ytiz •ermiyen Vedia H. 
-._de bir kızı bıçakla bir kaç 
hrincten yaralıyarak &ldllrme~e 
....... talebe Fikret Ef • nm 
"-laakemeaine dtın latanbul 
'i:lr Ceza mahkemesinde devam 
~. 

De.ki celaede mnddei umu-
"1 Ceınu B. iddianamesini 11erd
~ clirmtın teammDt auretile 
~' ceza kanununun. 2~ 
. .L_. IDaddeaine tema• etti~?' 
~ llrmllf, maznunun tecnmı-
'i ~ 

8- llaadde: idam cezuını tesbit 
~· Ancak, maznunun YBfl, 
~ıt ve münakaşalardan 
~ 326 senesi tevellüt tarihi 

olunarak, taalıih edilmifti. 
..n. ......... la mahkemece talep 

karar veril11e de yaıı 

~e uılmaktan kurtulacaktır· 
lf. "'-meden sonra Ved~a 
r...._ ~esinin vekili mildema 
~ Ferit B. , ıahıi iddiayı 
;:- •e tesbit etmiı. Muhake
--. '-'Wafaa için kalmlfbr. 

Dıyek h•dl•••I 
~ l~fl merkezinde hakların
.._ litkatten tahkikat yapılan 
:~ .. Haun isimlerinde iki 

........ ~lcl8klerinden ıieAyet 
ıi Ozerine mOddei umumi-

tQldkat ,...~ .. ~-
!:Vllltot ....... _ ...... , ... netic•lllU• 

ablmaktan haaıl olan be
llrdfljihıO, rapor verdiğini 

P•l'••ı vermlyeoetlz, 
fak•t. ... 

Ecnebi müderris 
getirmiyecektir 

·Darillfilnun ıalahab dedi ko
duu gene son gOnlerde aldı 
yOrOdG. DarOlfthıun mahafilinde 
devam eden pyıalara gire, 
Darülfonunda yapılacak ıslahatın 
veçhesi detiıtirilmit olup bu 
defa daha bir çok Ttırk mll
derrisleri açıkta bırakılarak Ye: 
lerine ecnebi milderrisler geti
rilecektir. 

Bu pyıa hakh olarak kud
reti ilmiyelerinde ula ınph~ 
ed:Imiyen bir çok kıymetlı 
müderrialerimizi mGteeuir etmit
tir. Avrupadan getirilecek mll
derrislerin Gçüncll, dördiinc de
recede muall mler olacait, mO
derrialerimizin dununda olan bu 
ecnebilerden TOrk gençlerinin 
hiç bir istifade temin edemiye
ceği ~ylenilmektedir. • .. 

Bir arkadqımız dGn, ısmını 
gizli tuttuğu bir mllderriıe atfen 
bu hareketin doğru olmadığını 
yazmıt ve bu pyıalar üzerine 
bazı müderrislerin Darülfünun 
emanetine milracaat ederek 
izahat istediklerini haber veri· 
yordu. 

Bu mesele hakkında DarGlftl
nun emini Nept Ômer d. de
miştir ki: . 

- DarOlGfnun mOderrialerin
den birine atfen, iaim tasrih 
edilmiyerek neıredilen ve Darl11-
f0nun ıılahatına ait bulunan 
ber anat hakikate müa11irditt 

-iptida Faldllte lleclWeri •• 
10nra DariilfOnun D&vam tara-
fından bu hususta ittihaz edilen 
kararlar bütçe ile beraber daha 
iki ay evvel Maarif veklletine 
gönderildiği gibi, matbuata da 
tebligat yapılmııb. Bundan sonra 
DarOlfonunca hiç bir yeni karar 
ittihaz edilmit olmadığı tibi 
bu meseleler hakkında izahat 
almak için Emanete bazı mll
derrilaler tarafından mllracaat 
edildiği rivayeti de temamen 
aıılaızdar." 

Radyo 
BI,. ild glJn l~lnde ı..ıı11ete 

qeçiyor 
Uma mnddetten beri nqri

yabm tatil eden ıehrimiz Radyo 
tirketi yeniden faaliyete geçmek 
için bllttın hazırlıklarıpı ikmal 
etmit ve don diğer bir tirketle 
yeni mukavelesini imzalamıtbr. 

Dlln bu hususta Şirket müdB
rll Hamdi B. tunlan a6ylemiftir: 
-Perşembeye kadar netriyata 

bqlıyacağımw kat'I surette 
limit ediyorum. Bu aeferki prog-
ramımı7. daha tekemmOI ebnİf 
ve. zengin olafak haZırlanauttır. 

O•m•nll bank••• ve yırtlk 
p••l•r 

Yıruk paralann tebdJli için hükGmet· 
J O manlı bankası araemda Ocret mese-e s B .. 
lesinden bir ihtil!f çıkmıştır. u muH-
sebede banka tebdil aıpellyesi için )Azam 

1 bütün ıeşkilAanı ikmal ettiği halde fu ~~ henüz başlamak niyetinde değildir. 
Değiştirme ameliyesine hükdm: 

bankı ırasında zuhOr ed~n ibtil&fın -
tinden aonra bqlanabilecettlr. 

QQ 

AfNnull8h han 
Sahlk Efgan kıralı Emaullah han 111&· 

yıı nihıyedertnde oehrlmize gelerek 
nıa TenbJlda ~· 

Dün vilayete teblit 
ediJdi 

Yeni Belediye kanunu vilayete 
tebliğ edilmiftir. Bu kanun baza 
maddeleri nefrinden itibaren tat
bik edilecektir. Bu maddelere 
göre mDddetleri bitmit belediye 
heyetleri eyl6le kadar vazifele
rini ifa edeceklerdir. 

Mezarhklana Evkafa ait olan
larile aabipaiz bulunanlar hukuk 
ve vecaibile birlikte belediyelere 
devredilecek ve Evkaf tarafın
dan aablmıt olup taksitleri alın
mamıı olanlann bedelleri bele-

ağazasında tasfiye münasebetile 

ermayes~nden eksiğine 
Satılan mallardan 

'-m. istifade ediniz. -~ 

n i i 
diyeye ait olacaktır. Sevimli artistler 

Belediye hudutlan dahilindeki MEAi PIKFOAT ve ŞAAİL ROJEA in 

metruk orman, baltahk konı bllOy~~pü':ı~f~~rtHe:rnr:~~:.~mtebmi.1
5,ee~c1slndıensltıibn·r~e·ı 

11 ttlkJeri bu sesli ftlm 
gibi avanzın iratlan belediye-
lere ait olacakbr. 

Belediye budutlan dahilinde, 
bağ ve bahçe eYleride dahil ilaveten: SESLi ve SÖZLÜ MET· 

olduğu halde, botln banlar '~=R:O:T:O:N:D:ON:Y:A:=H=AV:A:D:IS;L;E~Rl~~~~~;;~~m 
;:;!!! .. tutı. ... kerpiçten ı: Bu U.am ;SEVnATiıZA&ı 

Hazirdan itibaren, tatbik e- eınemaıar, mllmeuilleri 

:. .. :ıoo-.t!eıer...-;-:: "! ~.-=-b :- l OH 8 l B P lft nJ f 
merkes ittihaz edilmiyeıı im"!' Amf _ Zankı balıo •• 

ve nahiyelerde k&y kanunu tat- lder Tahh Tot n f l n M · ı J o 1 
bik edeceği zikredilmetekdir. ~lh•m;- MahpUIUD ,.m. ı• 1 1 

Bu iki bin nufu.un tayini alUI ilk U 
9'},7 tahriri nufumaa predir. Etunl - macıeruı ÔnBmllzdeki Pel'fem .. 
Bu cribi belediye muamelAb Franm -Şehvet dlyan MAJIK SINEMASINDA 

•· L&benburı - Son çarlar ·~"'~'°"~ ....... k6y heyetlerine devredilecektir. Majik _ AV. thtiyaa 
latan bul dahilinde Y abcık •- Melek _ Kadınlora inanmam Buglln 

hiyeainde bu aıaclcle mac:ibince Opera - Para, lakelet dann M B Jı. K ,, . n f M B' 1 n o D k&y kanunu tatbilc edilecektir. Şık _ Bir an için U U il 
Emanetle vili,..._ Mhidi ey- Betiktat Hilil - Çarin yaver\ EVLiN HOL T ve HANRl. 

lalde yapdacaktr. Bar ve MOslkhoner- r STUART 
latabul mlllkl te,lrUAt kanu- G.!ard=e~n-~lrena=:;;, ~N~an~dı~Balet:i:'", -=rr::iaı~-11111 Umumun takdirine maıh•r olan 

nuna gire tetkil edilecek olan maç ve Slrtl. Bekefi. AŞ Kı' HTı' YA c ı harita tesbit edilmiftir. Vantura 

Bu harita tuclik eclilmek lbe- TOrlmnz - Artzona baleti Tize. muht .. -m dramında re m __ u_e ...Anderilecek Ye ve Lldlna Tanov -,-
ıcgg •- ll.i!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!~~~=7-~!!!ll Bfiyük muvaffakiyetleri kazanmaktadır. meclisin bu içtima deneainde K6muroüy•n B. •••rındM 

behemehal çıkarılacaktır. ı 20 
ee Ameli hesabı ticari 

1 
so 

f k Amell usulü defteri 4 laam 50 Kibrit apri ası Ameli ve tatbikt kambiyo 150 
Ticari mahlmat ve J:>ankıcılık J7S lzmlt ve K••t•monud• tetkikat Yeni mubuebe usulü ?S 

y•p•o•k heyet h•reket etti Amerikan usulü: Yevm. O. Kebt. 
200 Anadoluda yeni yapılacak Yeni hesabı ticari 

olan aart kibrit fabrikua hak
kında bir aydan beri tebrimizde 
nazari tetkikt yapan heyet 
evvelki ıGn bu m.._ilini bitir
miftir. 

Heyet fabrika İllfUI için 
ormanlan itibarile en zeapa 
olan lzmit ve Kutamonu havali
aini mlbait bularak mahallinde 
de tetkikat yapmak llzere eY· 
velki gUn Buna tarikile lzmite 
hareket etmiftir. 

Postada: 

Bir sul l•tfm.1 

Borsada: 

İsterlin 
ı .m lirua dün borsada 1033 ku-na ... z yüksel 

l'Uft& açalmış ı 034 kurufl kadar • 
dikten sonra 1030 kuruşta kapanmışar. 

dahil. ilk ola-Dün borsada isptrazı .. 1 •. diı: 
nk 97 üzerinden mu•mele gormuş . 

iki l9tlm• 
. n sured ic· Esham ve tahvılAt sınşını . 

raslle muamellun likidesl hakkında mü
diln 1&bah bfiıakerede bulunmak üzere ilah 

tün borsa llmsar ve acenteleri Nulru dır 
. . d toplanmış ar · Esat be~in rıyasetın e 

Yirmi seneden heri 

fil8K30111 
blltb dtbayada binlerce anala
ra çoceldanm pyam memnu
niyet bir IUl'ette Ye uprl zah
metlerle beslemelerini Ye on

lan gllzel Ye ı&rl>Gz olarak 
yetiftirmelerini temin ettip 
birçok m&phedatla sabittir. 

Öğleden sonrada fehrimizdeki bütün 
t>.ntı birektörlerinln iştirakile bir içtima 
yapılmış ve tahvillt satışı hakkında buı 
usuller tesbit olunmuştur. 

Punarhisar merkezi dahilinde mü
him bir suiiltim•I meydana çıkanlmlf 

ve bu hususta tahtik.t yapan mttfettltler 
qrafından dün mezkl\r merkez müdürü 
Niyazi beye ifmı el çektirilmittir. 

L·T· Pi v~ER 
Bir kdl rllk•l•ndı 

Bundan binz evvel Yemişte sebze 
halinde eski bir kin yüzünden bq Ar· 
n«vut arasında kavga olmuş. Fettah. 
Hasan. lsmail ;mıınde üç tlfl Rıza ve 
Selimi isminde iki kardefi tabanca ile 
öldOrmiifler ve kaçmıftarch. Kadlerden 
lsmül polilin satı takih.b sayeainde dün 
Unpda Raif atanın büçeainde yaka
lanmıştır. ismini delifdren ve sabi bua
kan lımail cUrmUnü inkar etmiş, dqv 
tatillerin yerlerini söylemlfdr. 

Tatdlka batl .. ldl 
~ numara'ı borsa tanrnımnlnln 

tatbikine dUnden hibe.ren baflanlDlf ve 
bu -1uretle dUn borsada ftl aydan beri 
ilk otr,at aham aabmfllr. 

PARIS 

FRANSA çiçEKLERI 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOllE 
AUXFLEURSGE,_ 

• lstanbul Şubesi PorfumOrl L. 1. P 1 ~ER A • ..,.. 

"'8 AluMt.., _. No. ae. Tıt. Beyollu I044 



• eyrisefain t 
1 
~~~~~~ 

\ lerkez accntefr Galata Kôprii b:ış!llda : 
Bcroğlu 2362. ~ubc acente c:i : l\bh- ., 
mudiye !fanı altında lstanbul 2740 14

65 ~yvafi:C sürat posta:>ı 
( M E R S İ N ) vapuru 29 

Nisan Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

7 

8 
9 

Çanakkale, Küçiildruyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek l 1 L;;.; .... ;.:;;;;;~iiiii;;;;~~iiiiii;;;;iiiiiiliii::iiiiiiiiiii-:.1 
ve dönüşte mezkÜI' iskelelerle 
birlikte Altınoluğa ujnyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
ahnır. yük alınmaz. 

28 Nisan Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. • 

Bugünhü bulmauımız 
Soldan sağa: 
l \'ücutça fenalık (8). 2 - 10 

(2), memnuniyet (3). 3 - Bir eski orun 
(7), orta (3). 4 - Trakyada bir nehir 
(4), cemi edatı (3). 5 - Almanca tartık 
(2), çağırlık (5). 6 - Par! nehri (3), 
atılgan (4). 7 - Bela (4). 8 - Ame
rikad:ı bir şehir (8). 9 - 1 Iane (2). 
1 O ı\cı (7). 11 - fi eri (3), tok de
ğil (2) ön (2). 

sa:n::::::::::::::s:mraa:::::::::::-.:r.::::::::n Yukardan aşağı: 

1 
Y ık • 1 J - Utif (3), arpa suyu (4). 2 -

e ı,areadennizCpolsta\~1APJriLARI çan:ıhtede meşhur bir rer <s). 3 -Lehte tezahurat (5). 4 Gözetlemek (8). 
5 - l laya (2), abla kocn (6). 6 -

Anadolu n E~ki bir cin araba (6). 7 - Afrikada 
9 bir göl (3), gözlüklü yılan (5). 8 -

va~uru 30 ( ') rS ') 1)] h 'l ~ Nota (2). küşat et (2). 9 - Katın ip 
Nısan ~.Ac \ c ~ fi (5). 10 Küçük e\· (6). J 1 ~ Bir oyun 

1giinü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın-!i tıleti ( .i). eski Yoku kararı (6). 

1 
dan h~reketle doğru ( Zongul- ff 1~---·0-0-k-t:•o-r----.ı 
<lak, lnebolu, Samsun, Ordu, 9 • Q k 

ı Giresun, Trabzon, Sürmene ve 1 hsan ""T'Ü rü 
Rize) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasına 

Sinir haatalıklan mütehası11ı 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ya 
kadar Tepebıışı 73. Tel. Beyoğlu 

A 862, Kadıköy 49 ı müracaat. Tel. İstanbul: 1515 H 
~mnam:wn1111r.x:::-.&.":a:".:1r.a:111nuı .. ______ _ _____ .. ! 

Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden; 

.\plü ... s.ımeL ve Alımet Afif beylerle Adviye hanımın istik
raz evledikleri mebali~ mnkalıitiıule idaremiz ulıdesinde . ._ 

vcfacu m~frug bulunan ~lolJagiiraııide Nuri dede mahalle-
si11de 'fopkaııı caddesiııde e~ki 148, yeni 242, 244 nu
maralı ve ma ıııii~ıcmihtt 21 7 ar~ııı lizerine mebni 8 oda, 
2 to.)ık, 1 mutfak , ı kurnalı hamam, 2 hala, 1 tulum
halı kuyuyu lı:I\. betou kftrgir hina saıılıkıır. Demir 
parmaklıklı lıalu;e kapısmdan girilerek on üç lmsamak 
nıozayik La~ ıııerdivenle <;ıkılıp ikinci kata girildikte 
renkli çirıi döşeli taşlıkta dört oda, hir hal=\, zeıniıı katına 
iuild kte lrr koridor iizeriııde reukli çini döşeli bir mut
fak, hiı· kurııah lıamanı, ve iiç oda, bir ham; üçüncü 
çatı katında bir oda~ı olup pencereleri hancnrhıdur ,.e 
2131 (JJ'Şlll bahçeyi havi ve tramvay hallı üzerindedir. 
Kıymeti nıııhammenesi 3920 lıradır. 

Birinci ıhalesi 2000 lira bedelle 22 - 4 - 930 tarıhindc 
icra edildi. Kal'i ihalesi de 7-5- 930 çarşamba giinü ya
pılacaktır. F;ızlasına talip olanlar ve müzayede şartlannı 
öğrenmek i teyenler o giin saat 15 e kadar Adliye bi
nası dahilinde fatanhnl Emvali e\·tam idaresine miiraeat 
~·~iııl~· . 

ıse ITluna as as 
Emniyet sandığı ınüdiirliiğ·liı1den: .. 
Emniyet s;ndığı odaciları için yalnız kumat Sand11{tan verilmek üzere 34 takım elbise imal ett~ 

leceğinden talip olanların 5-5-930 aktamına kadar her gün sandık levazım memurluğuna aılirac 
eylemeleri ilin olunur. _./ 

GAYRI MENKUL MAILARIN 1 t b l E ı. E t nı 
i~~~ ~~~ı~~~n~~~~len: s an u m va l y a 
Açık artırma ile paraya çevrilecek • d • d 

gayri menkulün ne olduğu: Bir bap dük- ı aresın en ,· 
kfnın ram:ımı 32 hisse itibarile 9 hissesi. 

Gayri ınen1colün bulunduğu mevki İzzet efendi ile Halil ağaııın islikr:-tz eyledikleri ınebt 
mahalbi, sokaA"ı, numarası- 1\Iahmutpaşa Ji!! mukabilirıde idaremiz ulıclesinde vefoe11 mefrn.11 b' 
Hactköçck m. i\1ahmutp3J1a caddesi s. ._, ~ ~ 

atik 166 cedit gs ı. ·o. luuaıı Eğrıkapı Ke mekuyud,, llanıami Muhitt·n mah3 
612~·a;~~~k ~~~:~. kıymet: Tamamına lesıııde öğütlü bakkal ve Yoğurllıane sokağrnda Z 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 24, 26, 28, 1 numaralı birbirine muttasıl varım karf 
lstanbul 4üncü ia-a dairesi 31-5-930 cu- .J 

martesi giinü 14 ila 16ya kadar. 5 bap hane satılıktır. 
ı - işbu ga~·ri menkulün artırma ~ı k ' ] 1 p 

c:artnamesi 20·5·9JO tarihinden itibaren ll ez · ur CV er 263 zira iizerine İrısa edilmiş O ti 
m -221 • To. ile J tanbul 4 üncu icra numaralı enle 1 Malta tashk, 1 muıfak .. ve 1 bodru~ 
dairesinin mnan-cn numarasında herke- • IJ 
sin göreoilmesi için açıktır. U~n~ ~·azılı l JıaJ:i ve hahçede müşterek kuyu, ikinci katta 1 O 
olanlardan fazla malömat almak ıstıyen- l ~ofa, 1 yiikliik, iiçliıwii katta 1 oda \'C 1 daraca (Jfl 
ler, işbu şartnameye 'e 929-221 dosya d ') ') 1 J d 
num:ırasile memuriyetİmize müracaat il'. w..., IHIJUara l CV( e l «JİUİ döşeli taşlık, 1 O 8 ';ı 
etmelidir. Malla dö .. eli mutfak, 1 bodrum, 1 ku."'ll ve ı imi~ 

2 - ı\rrtırmaya iştirak için yukarıda k .1 Jrl, 
\:azılı im metin \Üzde 7 teminat göte- i · ınci katta 1 oda, üçiiııcii kalla 1 oda, 1 daraca varcv 
rllc~;1'-tiı~ Haklar: tapu ::.icillile sabit ol- 24 ııunıaralı evde Malta dö:eli 1 taşlık, 1 mutfak, 1 b'. 
ınıyan ipotekli alacaklılaı·da diğer altıka- 1 kömiirJük, ıkinci katta l oda, üçüucii kalla 1 od~ 
darlarin ,.e irtifak hakkı sahiplerinin bu daraca vardır. 26 nunıarah evde ~)alta döseli 1 Ulf_J 
haklannı ve hususile faiz ve mn•rııfa dair 1 (; k k "pr 
olan iddialarını işbu ilin tarihinden iti- nıut a ' 1 . uyu, 1 lıala, ik nci katta 1 oda, üçtı ~ 
haren yirmi gün içinde evrakı müsbitcle- katta 1 oda, 1 daraca vardır. 28 numaralı evde de -
rile birlıkte meıııurijetimize bildirmeleri dfişeli 1 taşlık, 1 mutfak, bir lrnl:i, müşterek bir kll~ 
icap eder. Aksi halde haklan tapu sicillile ikinci katta bir oda, iiçiincii bir oda ve bir daraca °'" 
sabit otmıyanlar satış bedelinin paylaıma- 'I 
rnda hariç kalırlar. y:trıru kalları ka,.gir, Ü lii alışap, pen<'ere ve duyar_..1 

4· - Gö~terflen gilnde nrttırmıya iştı- demir· ·"a.rnıaklıkhdır · .. TalİJ• olanlar \'t' fazla ma. lt)IY., 
rak edenler arttırma şannamesini oku-
muş ve ruıumıu marnmat aımış buntan almak ıstı yenler lıergun saat oıı l>eşe kadar Adhye _J 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu- nası dalıiliıu.Je Jstaııbul Emvali E."'lanı idaresine miirat'ı 
ntıı·l:ı r. Üstiinde bırakılan ga)ri menku- ,, 
Jün bedeli zamanında \erilıııe.zse ga~ri ebifllflf'. 
ınenkul ikinci bır anur~a ile satılır ve !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bedel farkı \c mahrum kalınan yilzdc 1·s.,J,Al\'l3l·J .. l~IJl>,J "1fANE1'J l•A" 1ATJ 
beş faiz 'c diğer zara lar nynctı. hükme - l' - ~. - 1' 1.1 

haC'et kalmaksızın mcmurivctimizicc alıcı- = F==h= d 
dan ıah il olunur. Beş nu'maralı hkradnki ati airesinden: 792 lira 38 kuruş keşifli Hasekide 
şart tahakkuk etmek kayclile üç defa behar sokağına kaldırım inşası kapalı zarf ile münaka.,fı 
bağnldıktan onra gayri menkul en çok konulmuıtur. Münakasa 18-5-930 Pazar gfinfi saat 15 te y.f 
armr anın iistünde bırakılır. Şart tahakkuk fi 
etmezse arttırma geri bırakılıp alıcı tanh- lacaktır. Talip olanların şartnamesini görüp teklif varakal•..,, 
hiltlerinden kurtulur ,.e teminatta kalkar. icabeden vesaik ile beraber zarf içinde olarak muayyen "'" 

5 - Arıurmanın birinci ''eya ikinci kadar encümene tevdi etmeleri ilan olunur. 
olmasına 'e gayri menkule tealll'ık eden · -=--'-"" 
kanuni hakka ve satının tarzına göre Kadıköy dairesinden : Altıyol ağzından itibaren Y oğuı1~ diğer _,anlar. köprüsüne kadar telefon caddesinin tamiri dolayısile Kad~IJI'! \ ' ergi Belediye rü umu tenviriye tan-
:t.ifiyc icare ve hilciimle riisum miişteri- iskelesi ile Kızıltoprak arasında işleyen bilumum vesaiti ıı 
)e aittir. yenin Altıyol ağzından itibaren Söğütlüçeşme tarikini taki"' 

Yazılan diikk:lnın yukarıda gösterilen Taşköprüden mürür etmek suretile gidip gelmeleri ın" 
31-5-930 tarihinde İ tan bul 4 üncii icra olmak üzere ilan olunur. 
mf'murlugü odasında işbu ilan ve gö te-
rilen arturma şartnamesi dairesinde sa
tılacağı ilan olunur. 

ltdırda 2 inci seyyar iafldarma 
1ıumantlan/J/111dan : 

İkinci seyyar jandarma ala)ının hazi
randan itibaren alo aylık ihtiyacı olan 
t 20 000 kilo arpa kapalı zarf usulilc 
26 ~isandan itibııren münakasaya çıka-
nlmıştır. Muvakkat teminatı 900 lirtının 
mahalli teslimi Iğdır \'e mülhs.katıdır. 

Münakasa 16 mayıs 930 tarihinde 
yapılacak ur. 

Yazıhane nakli 
Milli Marukat Şirketi Ömer 

Abit Hanındaki yazıhanesini 
Galatada Havyar Hanında ikinci 
katta 11 numaraya nakletmiştir. 

lstanbul 2 inci icra memurlutundan: 
Bir deyni mahkOmunbıhin temini is

tifası zımnında mahcuz ve furuhtu mu
karrer hır adet şapka makinesi 29-4-30 
tarihine müsadif salı günü ~aat ikiden 
itibaren Tepebaşında . Lüksenburg oteli 
önünde açlk antrmı ıle furuht olunRca-
gından taliplerin yevm ve saati muay
yende lstanbul ikinci icr~ dairc5inin 
930.} 57 numarasını hamılen mahalli 
mezlrorda haıır bulunmaları i!An olunur. 

Kadı~v icrasından: 
Şükrü Paşanın ~·aiz Bey zimmetindeki 

bedclAtı icareden alacağının temini isti
fası için icra ve iflAs kanununun 266 
ıncı maddesince hapsolunarak septi defter 
olunan muhtelifülcins ev ctyasının paraya 
çe'v'Tilmesi tekarrür etmekle 29 nisan 
ı 930 tarihine müsadif salı günü saat 
dokuzdan İtibaren Kadıköyünde Pazar 
mahallinde sanlacağından aÇJk arttırma 

suretitc iştirısına talip olanlann yevm 
\'C vakti mezkQrda satış mahallinde hazır 

• ' .,.., '1 1., 1 :1 ;,l , ,' .. 

Gönen belediye riyas 
tinden: 
Gönen Belediye tabipliği münhaldir. Maaşı tcaddiil talimatıtl~ 

mucibince 108 liradır. Talip olanların diploma, ihtisas Ye sair""' 
asıl veya suretlerini dairemize göndermeleri ilin olunur. 

t9' 

' 

İngilterede kazanmış 
mükafattan 

• • 
sonra 

FILIP5 (PHİLiPS 
RADYOlaı1 

Çekoslovakya'da daha 
Ki parlak muvaffakiyet kaza~ 

200 kişiden mürekkep bir hakem hey f 
Dünyanın en mükemıne 
RADYOLARI 

olarak tasnif edilmiştir 

işletmek için: ~ 
F'i. i cere)rana takrrı8 

tek düğmesini çevirf!le 
KAFiDiR 

Umumi vekilleri : 

fII~LiOS 
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Kırklareli yarış ve islih encü- 1 Defterdarlık ııanat:• I İstanbul gümrükleri baş mü
SA'l'llJ 1\ DUVA ı\LI AR- d ·· } ·· ·· d Ineni riyasetinden: SA: No. 3, 59-Eyi1p cad- Uf UğUil en: 

R . . t desi; Ali bey köyü, etrafı BqmOdOrlOk binası dahilindeki nümunehane damı pazarlıkla 
p eıııcllmhur Hazretlerinin ili himayelerinde ve Başvekil ımet ve acele tamir ettirilecektir . 
.,:: Hazretlerinin riyasetlerinde yarış ve islih enctlmeni ilisi na· 2 metre duvarla çevrilmiş 
Pala 23 mayıs 930 tarihinde cuma günü Kırklareli merkezinde ya- 195 arşın nıurabbaında Talipler keıif ve f&rlnameyi görOp münakasanın yapılacağı 

cak ilkbahar at koşulan. karakolhane arsası satılık- 29-~930 sah gOnn saat 14 te temmat ewakile birlikte bq mll-

p 1 
, dlirlllkteki komisyona mliracaatları. · 

1 
rogram ar tır. Bedeli def'aten veril-

~°'° - Umum Trakya namına Kırklareli merkezinde lıkbahar at mck şariile tahn1in edilen Gaz, Benzin ve Vakumyağı münakasası 
2 

lan 23 mayıs cuma günü yapılacaktır. y k k 
3 - Yanılara 23 mayıs cuma günü saat 14 de başlanacakbr. kıymeti 200 liradır. Satış Ü se Orman mektebi Rektörlüğünden : 

0
1l - Kayit ve kabul muamelesi 21 mayıs çRrpmba günü aaat muan1e)esi aleni nıüzayede Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazi 1800 kilo 

4
•ekize kadar olup ondan ıonra kabul olunamaz. ile 17 ına\·1s 930 cun1ar- benzin 1650 kilo Gaz ve 150 kilo Vakumyağı kapalı zarf usulile 

S - Yarışlan müteakip pehlivan güreşleri de vard1r. tesi günü" saat 14130 da mil!!akasaya konmuştur. Taliplerin ıeraiti <Sğrenmek üzere hergün 
lr.._ - Birinci mevki bir lira ikinci mevki elli duhuliye yirmi beş münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7mayıs 930 çarşamba 
~~ olup alelumum hanımefendilere birinci ve ikinci mevki ye Deflcrd:lrhkta yapılacaktır. giln8 saat on bqte Defterdarhk binuında mOeueaab ziraiye 
'~ talebelerine ikinci mevki nısıfbr. ( M. - 44) mubayaat komisyonuna müracaatlan. 

M . •f v kAI t• d * SATll.ılK ODALI MA-
aarı e a e ın en :, GAZA HİSSESi, No. 5 -

laboratuvar tesisatı Yenicami caddesi, Hoca 

mu•• nakaSaSl Alaettin mahallesi,Mahmut
paşa, 120lıissede 17,buçuk 

~ - Ankara Gazi Muallim mektebinde tesis ettirilecek llbo- hiss~,gi sa\ı1ıkt•r • Mezkur 
(l&). ~ann tesisab münakasa, müzayede ve ihalit kanununun hissenin bedeli iki sene ve 
~:,.~cı maddesinin (2)inci fıkrasma pazarlık suretile 21-4-930 
.;."lllıden 28-4-930 tarihine müsadif pazartesi günll saat(15)te Ma- iki taksitle verilmek şartile 
~kileti İnşaat komisyonu tarafından ihale edilmek Ozere tahmin edilen kıymeti 3355 

t saya konulmuştur. liradır • Sauş muamelesi 
"1. 'i- Bu işi yapmıya talip olacaklar ıartnameıinin suretini aleni müzayede ile 29nisan 

l • inşaat daireıinden alacaklardır . t' ..... Talipler, evvelce bu nevi işleri yapmıt olduklarına dair 930 sah günü saat 14,30da 
göstermek şartile pazarlığa iştirak edebileceklerdir. defterdarlıkta yapılacaktır. 

~ '": Münakasaya iştirak edebilmek için kanunen verilmeıi ( R - 148 l 
~ teminatı muvakkatenin verilmesi şarthr. * SATll..ılK HAN OD.ASI; 

Satılık evler ve arsalar 
:. lstanbul emvali eytam 
ldaresinden : 
~b~ .- Nevnihal hanımın istikraz eylediği n1ebaliğ mu
~" •hnde idaremiz uhdesinde vefaen nıefruğ bulunan 
~atpazarında Kiirkçii başı Ahmet Şemsettin ınahalle
~~ Langa caddesinde eski 180, yeııi 186 numaralı 
'iuk J~nga tramvay hattı iizerinde penzar kalfa mek-

ne hıtışik 11 arşın yüzhı ·ve arkada 1 kuyusu bulu
,405 lira kıyıneti muhammeneli 365 arşın bir kıt'a 

, 
le~2 :- Mustafa Hayri beyle Güzide hanımın Drağmanda 
)~~~nıan Yunus mahallesinde ~fescit sokağında eski 3, • 
~ ... •. ~' 5 nun1aralı, Drağman çarşısı ilersinde Kariye 
''t ~sıne giden !ol üzerin~e 2 kuyulu :e etrafı kuru 
~t,a Uvarlı 434 lıra kı~·ıuetı nnıhammenelt 542 arşın bir 

arsa a , 
Ortak...._ Kömiircü Foti ve kardeşi Alekonun, Ortaköyde 
~l'ırıd~y m~lrnllesi~.de Hacı Ser~is ''e Tavnkcu sokakla
'"ş1rl ij es~ı 9,9 mukerrer, yenı 37, 10 numaralı ve 66 
a"şın h Zerınde 1 oda, 1 sahranç, ı ahır, ı hala ile 60 
~p h ahçeyi havi 150 lira kıyn1eti nıuhammeneli bir 

ane 
4 ' 

~ .. d -- Haydar efendi zevcesi Emine hanımın, -Os.kii-
t&ki i 

7
1\efçe_ dede mahallesin~e Par makkapı sokağında 

'~i, d·-..' .Yenı 21, numaralı, hır tarafı Huriye hanımın 
~l'~fı •ıer tarafı Hoca Ahmet efendi veresesi evi, bir 
,.,. ' .. ahçe olan 103 lira kıymeti muhanımeneli 9,20 

'
1 Yuıı .. 5 u, 154 arşıu murabhaı bir kıt'a arsa, 

..._baU _ lliiseyin Ziya beyin, Mercanda, ftlercan ağa 
~Qh esınde Harbiye caddesinde eski 48, yeni 23 nu .. 
~~ 1;e 5~ arşın üzerinde lUercana inen yokuş cad
~lu"a 18 hra kıymeti muhammeneli üzerinde 1 odası 

\tuk~ kargir bir dükkan. 
IQI' ın ~da borçluları ve meYkileri y:ızılan arsa ve bi
t 8Un :ayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar 
llbuı E at 1~ e kad·ar lstanbul Adliye binası dahilinde 

mvalı Eytan1 idaresine müracaat etsinler. 

No. 45 - llüyük yenihan, 
3 uncü kat, Cakmakcılar, 

• • 
tahmin edilen kıymeti be-
deli def'aten alınmak şar-
tile 600 lira, satış muan1e
lesi pazarllk suretile 19 
mayıs 930 pazartesi günü 
saat 14,30da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. ( R - 59 ) 

* SATIIJIK DUKKAN 
HiSSESi, NQ. 8 - Valde 
hanı altı, Çakmakçılar, 9da 
6 hissesi satılıktır. Mezkur 
hissenin tahmin edilen kıy
meti bedeli def'aten alın
n1ak şartile 700 liradır.Sa
tış muanıelesi pazarlık su
reıile 19 n1ayıs 930 pazar
tesi günü saat 14,30 da 
defıerdarlıkta yapılacaktır. 
( R - 58) 

KiRALIK KARGİR 
HANE 

Betiktawta Akaretlerde S-9, 
14,49,78,91 n&mrola haneler bil
mlizayede icar edileceğinden 
ıehri halin 27 inci pazar giinün
den itibaren yirmi gtin mOddetle 
aleni mihayedeye vaz edilmiftir. 
Talip olanlann mayıam 21 inci 
çarşamba ~il saat on üçe ka
dar mahalli mezkurda 54 numa
rada mlltevelli kaymakamlıfına 
ve yeTmi mezkürun saat on 
Gçlndea on bqiae kadar İıtan
bul Evkaf mUdnriyetinde idare 
encllmenine mllracaat etmeleri. 

KiRALIK KARGİR 
HANE VE DÜKKAN 
Bqiktqta Akaretlerde 105 

numanllı hane ile 20,28,32 muaa· 
ralı dftkkAnlar pazarlık aureb1e 
icar edileceğin talip olanlann 
nisanın 30 ucu Ç&rfamba gthıO 
saat on içe kadar mahalli mez· 
kftrda mftteveUi kaymakamlıjma 
ve yeTmi mezkftrun saat on 
üçünden on betine kadar latan· 
bul Evkaf müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri • 

• 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden: 
Firari Emin Paşanın istikraz eylediği mehaliğ 

mukabilinde idaremiz uhdesinde vef aen mef ruğ 
bulunan Kadıköy Osmanağa mahallesinde eski 
Ça vuşbaşı yeni Değirmen sokağında 9-1 numaralı 
ve 142 zıra üzerinde 1 oda, 3 dükkan satılıktır. 

Mezkur dükkAnlardan biri kahve.diğeri kireççi dük
kanı, öbürü de aşçı dükkanı olarak kollanılmakta
dır. Her üçünün kıymeti muhammenesi 4224 
liradır. 

Birinci ihalesi 2000 lira bedelle talibine 6-4-930 

tarihinde yapılmış ve kat'i ihalesi de 23-4-930 tari ... 
hine bırakılmıştı. 

O gün yapılan müzayedede fazlasına talip 
zuhur etmemiş, mezkur miktar da haddi Iayikında 
görülmiyerek müzayede 24-5-930 cumartesi gününe 
kadar temdit edilmiştir. Fazlasına talip olanlar 
ogün saat 15 e kadar adliye binası dahilinde İstan
bul emvali eytam idaresine müracaat etsinler. 

Türkistan Türk geneler birliğinden: 
Evvelce gCSrUlen lüzum üzerine l.anbulda bulunan Türkistanlı 

hemıehriler arasında yapılan bir mazbataya imza vazeden zevat 
birliğe kaydolunduklarından bu kere bir Umumi içtima aktile, bir 
kaç eıhasın kendi aralannda intihap ve tayin ettikleri vekil Mina 
Rahim kari Ef. nin vekaletinin umumi olmadığı Ye mezkfir maz
batanın hükümsüz olduğu hakkında, zirdeki karan kabul etmiş
lerdir. 

A - Evvelce yazılan mazbata, suüatimale maruz kaldığından, 
bu günden itibaren hiikOmailzdOr. 

B - Bu hususu, mazbatadan yolauz bir surette istifade etmek 
istiyen eşhasa kanuni ıekilde tefhimi. 

C - Badema resmi makamata mtıracaat etmemelerini temin 
için gazete ile ilinı. 

Ç- Şayet gene yolsuz hareketlerinde devam edecek olurl; 
haklannda muamelei kanuniyeye teveasOI olunmasına mOttefikan 
karar verilmiştir. 

İstanbul emvali eytam 
idaresinden: 

Ömer Fey~i Ef en~inin isti~raz eylediği mehaliğ 
mukabilinde ıdaremız uhdesınde vef aen mef ru<Y o 
bulunan Sultanahmette Kabasakal mahallesinde 
eski Kemeraltı, yeni 15 ınetrelik caddede, eski 5 

yeni !J, 11 ve 398 harita, 29 ada numaralı adliye 
binasının yan tarafındaki tevkif ane civarında, 
çap mucibince yüzü 8, 80, sahası da 269 metre mu
rabbaıdır. Bu ev satılıyor. Kıymeti muhan1menesi 
1167 buçuk liradır. 

Birinci ihalesi 330 lira bedelle talibine 22-4-930 

tarihinde icra edildi . Kat'i ihalesi de 7-5-930 

çarşamba günü vapılacakktır . Fazlasına talip 
olanlar ve müzayede şartlarını öğrenmek isteyen
ler ogün saat 15 e kadar adliye binası dahilinde 
İstanbul emvali eytam idaresine müracaat etsinler 



Guet9fe shderilecek mekttrplann üzerine idare lçtııse ( İdare) yazıya 

alt ııe ( Yazı ) işareti konulmalıdır. 
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KHOIUY iSKHl ozmno[ Ki ... ~ 

lo~ıntn onzino ı Hvn Hile ~nns salonu 
Salonumuz tezyinat, mefruıat, mevki itibarile İstanbulda 

bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meşhur Hüseyin Ka.ymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gtin 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 12 den 24 e kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitte, 
lanma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için 
verilebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

Miidii.riyeı 

Sinir Yorgunlukları 
.... .__. 

Mide, Bağırsak, Cilt, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek 
Sancılan ve Kumlan V ... 

Kadın Hastalıkları 
Yalova Kaplıcalarında iyileşir. 

FıATLAR 
Odalar : 1 6 Liraya kadar. Yemek : 225 • 500 Kuruş 

. .__.._ ... 1 MAYIS .... -·--

Divanı muhasebat murakıp 
muavinliği için müsabaka . ilanı 

Madde 1 - Ankarada ifayi vazife etmek üzere otuz lira maaıı 
asli ile murakip muavinliği için Ankara ve lstanbulda 930 se~esi 
mayıs 14 üncü ve 15 inci çarşamba günü ve perşembe günleri 
müsabaka icra edilecektir. 

(Maaşatın tevhit ve teadiilüne dair olan kanuna merbut cetvele 
nazaran 11 inci derecede bulunan muavinliğe mahsus olan 
30 lira maaşı alabilmek için ya Yüksek mektepten m !ZUP olmak 
veyahut Y üksek mektepten mezun bulunulmadığına göre 12 inci 
dereceye dahil memuriyetlerde üç sene hizmet etmiş bulunmak 
meşruttur.) 

Madde 2 - Müsabakaya muayyen olan günlerde saat 13,30 da 
başlanacak ve nihayet on dakika sonraya kadar ispata vücut etmi· 
yenler müsabakaya kabul edilmeyecektir. 

Madde 3 - Müsabakaya kabul edilebilmek için. 
A - Mekatibi aliye veya tam devreli Lise rı.ıezunu olmak ve 

yahut devairi Resmiye ve müessesatı maliyede liakal üç sene 
istihdam edilmiş bulunmak. 

B - Sinleri otuz beıten yukarı olmamak. 
C - Memurin kanununun dördüncü maddesinde muharrer sair 

evsaf ve şeraiti lazimeyı haiz olmak lazımdır. , 
Madde 4 - Müsabaka tahriren. ve mevadı atiyeden icra 

edilecektir : 
1 - Ticari ve mali usulü defteri. 

2 - Muhasebei umumiye ve muvazenei umumiye kanunları. 
3 - Vjze muamelesi ( Muhasebei umumiye, muvazenei umu

miye, memurin kanunile memurin maaşabnın tevhit ve teadülüne 
dair olan kanun ve maaş, harcırah kanunlanoa temas etmek üzere 
tasvir olunacak muayyen bir mesele üzerine bir murakıp tarafından 

kabul veya reddi mutazammın olarak yazılacak esbabı mucibeli 
hır müzekkere veya tahrirat, ) 

4 - Divanı muhasebat kararnamesi ve müzeyyelitı. 
5 - Hesap ( Faiz, Iskonto, Tenasüp ) 
6 - ilmi mali ( Vergiler, Türkiye usulü teklifi hakkında 

malumatı mücmile ) bütçe nazariyatı. 

7 - İktisat ( Evrakı naktiye, Kambiyo ve meskUkit bahisleri ) 
8 - Kitabet ( Vize sualinin tarzı tahriri kitabet için derece 

tayinine esas olacaktır. ) 

Madde: S - Fıkrai sabıkada tadat olunan suallerden 1,2,3 ve 
dördüncüye kadar olanlara takdir edilecek numaralar diğer dört 
suale takdir olunacak numaralarm iki misli itibar olunacaktır. 

13 mayıs sah günü akşamma kadar Ankarada Divanı mubase· 
bat baı kitabetine ve İstanbulda Yeni postahane binasında Divanı 
muhasebat murakıplığına vesaiki lazimelcrile birlikte müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Not : Murakıp muavinliğine alınacak olanların Fransızca veya 
İtalyancaya vakıf ve divanda bir müddet hizmet edipte kendile-
rinden istifade edileceğine kanaat hasıl olan.aran sitaj için Avnıpaya 
gönderilmeleri mutasavverdir. · 

VAKiT 
Tabı işlerinizi yapar. 

Dr.A. Kutiel 
Efrcnci ve cilt ha!ltalıklan mütt1haıı~ı~ 

Karakö börekçi Fınnı sıra$lnda No 3i 

-- SAVISI HEF\ V 6 f\DE 5 KU~UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

fST ANBUL. Babı atı. Ankara caddesinde •VA KIT TUJU)t1 • 
; 

Tel • 1m ( iDARE f~LERf ) 1971 ( YAZI lşu:rd ) T.._f, V AKIT, ..-. ......... 

Balıkesir vilayeti daimi 
meninden: 

.. -V AKITııı 
encu- Lrcü~ük nanlat1 

Balıkesirde idarei hususiye namına mtıceddeden inşa edilmek 
ilzere kapalı zarf usulile mevkii münakasada bulunan sinema 

binası ve teferriiatının şeraiti muharrere dairesinde inşasana ihale 
tarihi olan 13 niıan 930 tarihinde talip zuhur etmemiş olmasından 

15 mayıı 930 tarihine mGsadif perşembe günü saat on beşe kadar 
bir ay zarfında pazarhk suretile talibine verilmesine karar verilmiş-

tir. Talip olanlar inşaata ait dosyayı 20 lira mukabilinde Balıkesir 
Nafıa dairesinden ve yahut lstanbulda Galatada Hüdavendigar 

hanında 61 numarada murahhas mimanmız imar yurdundan tedarik 
edilebilir. Ve yahut Balıkesir Nafıa dairesinde mevcut projeler 
dairesinden ·harice çıkanlmaınak şartile tetkike amadedir • Talip 
olanlann Balıkesir encOmeni daimii vilayet.: m iracaatları ilin 

Çankırı vilayet yollan 
başmühendisli~inden: 

Çankırı- Ankara yolunun 16 + 000 ile 28+ooO kilometreleri 
arasında mticeddeden yapılacak 10 adet (0,60) hk ve 1 adet üç 
metrelik tahliyeleri beton arme diğer aksamı kimilen beton 11 
adet menfez inpatı (10595) lira bedeli keşfiyle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

ihale 8 mayıı 930 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte 
encümeni vilayette icra kılınacağından teminat akçesi teklif mek
tuplarına leffedilerek vakbmuayyeninde makamı vilayete tevdi 
edilmiş hulunacaktar. . 

Fazla malumat almak isteyenlerin Nafia baş mühendisliğine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Karacabey harası 
müdiriyetinden: 

20 nisan 930 tarihinde mllzayede suretile ve parça halinde sah· 
lacağı ilAn olunan haraya ait ( 1,500) bat kuzu için verilen fiatlar 
haddi llyık görülmediğinden müzayedenin 28 nisan 930 tarihine 
mtısadif pazartesi günllne talik edildiği ilin olunur. 

~------~----------~ 

Türkiye ziraat bankası 
Ui:llummüdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, Ankarada kain idare 
merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
bir bina yaptıracaklar. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdİr: 

1 - Talibin ·mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

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

bankası levazım ve mebani mfıidürlüğüne İstanbulda Galatada 
Bozkurt hamnda mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki plan 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

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

....... ::,~~ir~:: ... 1 
: 1 Defalık kuruş -': 
: 2 it • • • 
: 3 • • 6! 
: 1~ • 4 • • 
: ihtivaç kalmavın· ) 
• caya kadar ( azami { 10 i 10 defa ) il.!n edil· l 
• mek iizere maklu J • 
: Abonelerimiz.İn her ilç aylığı 
: bir defası meccanen 1 
: 4 satırı geçen l!Anların faz:Ja 
: için 5 er kuruş zammolunur. ....................... 
Kiralık - satılık f 
Satılık hane: Şehzade 

Çukurçe~me yanında Taş han a 
Marmııraya nezaretli 9 numaralı lıd 
ve müştemilatlı müceddet kArgit 
Mnlıktır. içindekilere müracaat. 

Satılık hane - Şehreminl 
linc caddesi Mimar acem mahaU'* 
No. 1ı hane satılıktır. Talip oıant.r 
keci Kemal Bey sinemasında JJı 
müracaat. 

Kiralık hane - Kız.ıltop~ 
merkezi karşısında vasi bahçe de 
istasyona \'C Ihlamur çarşısına bir. 
mesafede gayet kullanışlı yedi 
hane kiralıktır. Gezmek iste 
istasvon civarında 28 numaralı 
müracaatlan. 

Sabm 
Yazı makinesi - Kull,; 

Remington markalı Türkçe, W 
klAvyeli . idarede 11 numaraya Ol 

Lüks gramofon - Hetıl 
hem salon içın fcvkal!dc şık 
Se!lli maroken J 13 A Kolombiya 
noksanına Sirkeci gümrük kimyah• 
Serife l I. 

Iş aranıyor 

Fransızca, ltalyanca ve 
çe- bilen daktilograf bir Trf.i~ 
mı hu-=.uc;t şirketlerde vey~ müe 

1 iş aramaktadır. lstıyenlerın Va~1 
tilojtraf adresine müracaatları. 

minatla - İstanbulda idare 
isteni}Or, l\lerkez pos. k11tu. f'l 
Ferit Beye. 

Ders 
İngilizce ve Fransızca ,,1 

veni uı:ullerle hususi dersler. 'P 
51 No. Hacopulo aparamanı ilci 

Fransızca dersler -
gôrecckleri ~aatlerde evlerinde ~ 
rak cidden seri bir surette ve r. 
tcdil şcraitle Fransızca öğı:enroeı: 
!erin derhal adreslerini [ Gal• 
rec;tant F. K. D.] adresl.!rinebildi Teklif mektupları kapah zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 

umum mildürlülrilne ve latanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürlüğüne t;vdi olunmalıdır. ip::::::::: Ki m Y a.g~I 

lıi dc;,uhte edece.k zat ihale bedelinin °/n 10 nu nisbetinde temi- !~ M • Va. h .J 
!! Kimyahanesi 

nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette her han· i! Her nevi tahlilatı kiıo1' 
gi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. i~ yapılır 
~IE~eEMJ8C9E'9~90tsEN~~a~ee~ !i Eminönü lzzetbey b,ıs 

v .. . ·rz A k h . ~ ei Telefon "' ı enı ıcra ve ''~as annnu şer ı C!t ii::::~:ı:::rn::::m:::::m.. ~1~ 
Hakim oğlu Ahmet Refik Bey © KİRAl.JK K;\GiR P 

•• Mahk~~ei Tem:1ıztHukuk ve İcra azas,ı ndan d ~ VE DÜKKA~ ~ 
3 UnCU CI neşrO Un U Beşiktaşta Akaretlerde 

Bütlin nilmunelerile ameli ve nazari mühim bir şerhtir. maralı hane ile 1 • 3. tJ: 
Her cildi 150 kuruştur. Satıı merkezleri: İstanbul Ankara cad· dükkan bilmüzayede .ıcs 16 
desinde VAKiT, CİHAN ve İKBAL kütüpaneleri. ceğınden şehri halın ;d 
~aE~8aGMa8ii~~~~~ çarşamba gününden ıeııl 
.., ~~~ yirmi gün müJdetle .• 

Gümrük muhafaza müdürlügvünden: :;::~~e v:~:~~ın~r;:de 
Gtımrlik muhafaza mlldilriyeti bahri merakibi için 48 kalem 

malzemenin mubayaası 20 gün müddetle aleni münakasaya konul
muştur • Kanuni şeraiti haiz taliplerin müdüriyete müracaatla 
fartnameıinc ittili huaulilnden sonra münakasa günll olan 13 mayıs 
930 salı gilnii saat 14 te muhafaza müdüriyetinde müteşekkil 

komisyona mllracaatlan • 
Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

mat almak istiyenlerill 
yedinci çarşamba . gUn~ 
üçe kadar mahallı uıe 
numarada mütevelli 1'•Y 
lığına yevmi m~zkfu·ulldat 
Uçünden on beşıne k_• ele 
bul Evkaf müdUriyetın t 
encümenine müracaat " 


