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Başmuharririmiz Arif Oruç B. bugün tekrar 
keme huzuruna çıkıyor! 

- •.,.., -,,.,. • - •. • : .· :._ - r.'. :· 

.... Ankara davamız! ... ,,., IM.Morf rapo Bugün temyizin adalet.ne 
Maliye Vekili ile ~avamız dik- 1runu bitirdi Layihal'!_~~.'!!~~ı tevdi ediyoruz 

~ katlere şayan safhalar geçirecektir. . ~-·~ .. !Arif Oruç B. in muhakemesine saat 
Bu gün öğleden e;;.-;;;;ı ..- -k;tinin Tütün inhisarından yok Heyetı vekıle mu- 10 da başlanacaktır 

on buçukta Herman Spl- bahasına almak istediği bir zakere edecek Bugün Baımuharrirtmtz Arif l rif Oruç ve Şemsettin Beyler 
ter da vasile ayni mesele ile buçuk milyon kilo tütün, naaıl Ankara 21 , ( Telefon ) _ Oruç B. aleyhinde mahut Herman hakkında verilmlı olnn kararı 
tiddetle alaka ve iatibah bu- Ankarada kısa bir müzakere C lb d 1 i 1 l -t 1 k f d l bu gün temyiz edı"yoruz. l e e i m f o an ma iye mu e- ıp rer ıir eti tara ın an açı an 
Unan "Tütün,, inhisarı muhake- neticesinde firketin memuru hassısı M. Morf devlet bankası davalarla hakaret ve mGheyyiç Şemsettin Beyin üç s ne on 
llıesine devamedilecektfr.Bun- "Kohen,,e satıldı. tf•tklli hakkındaki raporunu neırfyat davaları ağır ceza güne mahkumiyeti kararının 
lardan baıka, Ankarada yine , Maliye veklinin bu kadar tebyiz etmektedir. Tebyiz yarı- mahltemeslnde rüyet edilecektir. temyiz hey'etince nakzedlleceği 
bu fılerden doaan bir dava- acelesi hazneyi göz göre deh- na kadar bitecektir. Rapor Muhakemeye öğleden evvel saat kuYvetle ümit edilmektedir 
rtlız daha \/ardır: ıetli zararlara soktu mu sok- tebyiz edilir edilmez sür'atle 10 da baılanacak, A .. if Oruç 8. Arif Oruç 8. hakkındaki 

Maliye vekili ~araç oflu madı mı? Ve nihayet devlet hey'etl vekileye taktim oluna- mahkemede hazır bulunacaktır. kararı da temyiz \tik. Arif 
Şükrü beyin, •Ankara asliye ' elindeki kıymetli tütünlcTi 1 caktır. Heyeti vekile Devlet Ağır ceza mahkemesince A- Oruç bey beraat fstemektedir . 

Bankasın raporunun müzakere- Q • .,,.__.... _ _ 

teza mahkemesinde aleyhimize! elinden çıkarmak zaruretini l j sine hemen baılayacaktar. D k l J b • J d h I 
açanıı olduğu: "Madde tayini hhsedecek kadar ihtiyaç için- ı Raporun öbür günkü vekiller 0 tor Q1'aan sonra zr aert Q Q . 
•ureUle hakaret,, davasına önü- de mi idi? daha sonra, yapılan içtimaında tetkike baılanması • !'\- -
llıüzdeki Pazar günü Ankarada mukavele milli hRzneye ne muhtemeldir. Eczanelerı·n tehdı.dı· Ecz -
haılanacaiı malumdur. f gibi faydalar temin edebilmi~tir? ---

Maliye vekilinin davau, 1 Biz bunlar• Saraçoğlu bey- Amerika tayya- ı _. ht•k k 
lierman tütün tlrkettnln yolsuz den defat ile sormuı, arnvtır- cı ıgı te ı eye_ oy 
muamelesi birer birer kayde- mı}tık. Ortadaki dava, yalnız recilerİnİ 
dilirken, Sarac Oalu Şükrü B. veraset meselesi değildi. Bi- -t~- Eczacılar mesleg" i 
in bu tirkett himaye yollu mu- razcık bu noktalara da temas E k • h • 
aınelelerine iıaret edilmiı ol- eder, dokunur cihetleri vardır. s ışe ır sema- de tehlikededir ' 
duğu için açılmıı idi. 1 Halbuki o cihetlere yJk la · larında J5 favya• b b• 

Herinan meselesi, bir ara- tılmak ıöyle dursun, uzakl~- 'J, İr eczacı IIl 
lık ta Millet meclisine intikal rında dolaıılmaktan bile, gene remiz karşıladı murnlaaranacaktır! 
etanfı, Maliye vekili, her ne- nedenıe içtinap edilmiı olun- Eıkiıehir 21 -Amerikalı dört 
dense, resmi tahkikat ııleri bil- du ! n'çln ? tayyarecı buğün saat 16 da h-
llıed Mill t il i d " t İtte biz, hala aydmlanma-en e mec ı n emus a- tanbuldan ıehrimize gelmitlerdir. 
celen izahat vermeye lüzüm mıı olan, hala, Millet buzu- 15 tane tayyaremiz tarafından 
Rôrmüıtü. Bundan sonra da: runda müphem\iklere gömül i p havada karıılanmıılardır, lıtikbal 
Millet meclisini tahkir ettiler kalan noktalar üzerinde ısrar- merasiminde Tayyre cemiyeti 
dıy • hk k dil i la durmakta ıebat ediyoruz. e ma emeye sev e m ı- erkanı ve diğer tayyareciler ha-
lik. Bu cihetten beraat etti· Mahkemeye intikaletmlf o· zır bulunmuılardır. 
~ı-ı l·... d lan davadaki hakaret isnatla-• ... z ma um ur. Tayyare cemiyeti misafirler 

Fakat biz burada kendi be- rı arasında bu maddeler de ıercfine bu akıam büyük bir 
vardır. Bunlar elbette orada taeUmizl aaıl olarak kabul et

llılyoruz. Çünkü bizden ziyade 
Maliye Vekilinin yazdıgımız 
llıesclerde beriyyüzzimme ol
duğunun tahakkuk etmesi çok 
l&:ı.ıhıaı. 

ziyafet verecektir. 
da sayılıp dökülecek, adalet _ ••••"* ,_.,.._ 

Saraç Oğlu Şükrü Bey ne
den memleketi açık zararlara 
•okan bir ılrkete karıı bekle
nen muameleleri tatbik etme
lrılttir ? Bunun sebebi ve ya
hut ıebeblert nedir ? Bunlar 
ne olabilirlerdi ? Herman tir· 

müvaceheıinde memleketin za-
rarına yapılan itlerin cema?.i
yelevvelleri tarafımızdan ara
nacaktır. 

Biz her zaman hakikat hu
zurunda eğilenlerdeniz. Fakat 
hakkı da tımıtmak, öğretmek 
biricik ıtarımızdır. 

Bu da Pazar günü Ankarada
ki mahkemede anlatılacaktır. 

A?·if Oruç 

Meclise verilen iktisat 
Program esasları ne dir. ? 
5 

lifllQn yapılacak vergiler yeniden 
değişecek 

Ankarat 2 ı ( T \ ' ~ 
liıe verilen lktıaad~ ef on ) Mec- ı toprak ıahibi edilecektir. 
eıasları ıunlardır: 

1 
Proframı n Milli para kıymeti tespit edi-

M illet iktıaadfyatı lecektir. Vergilerin iktisadi vazi-
~ af aıına istinat etmek1hn1k'nzım yete göre tetkiki lazımdır. Güm-

n vazifesidir. ilk ıart a <kıne- rük tarifesinde de ona göre tet-
Adalel iktıaadi faalıy:~rıur · ki kat yapılacaktır. 

t u· k erın Memleketimiz çiftcl memle-
eanelidir yollar mi 1 f tııadın keti olduğundan ulluklar tevzi 

Vaaıtalarıdır. Ve.aiti nakliye tohurn p .. 
trıllli iktısadın araltine uyacak- tem Juklar isl~h, zurraa kredi 
ı f in edılecektır. hayvan tica-
~r.Tarkiye için müıtacelen bet it- reUnin inkJıafı için de tedabir 
•ü:n yapılacaktır. Milli gemiler ittihaz olunacaktır. Ormanları-
ku:tle memleketin ihtiyacına mızın iıleUlrneaı, ıanayiln hi-
lece Yet edecek dereceye ıetıri- mayeıi maden ihracatını teı-
aö k, transitte azami kolaylıklar vik için resim tenzili gibi ted-

Muhtelit mahkeme 

Bugün Mecliste 
müzakere edile

cek 
Ankara , 21 (Telefon) 

Muhtelit mahkeme kararlarının 
ne suretle ve hanği müayyideler
le f nfaz edileceği hakkında tan
zim edilen layiha encümenlerce 
intaç edtlmtıttr. 

Layıha Meclis ruznamesine 
ithal edilmlıtir. 

Mecliste bazı kanun müzake
resine bu gün baılanacaktır. 

Yeni evkafa doğru 
La yıha heyeti vekileyc 

sevkedildi. 
Ankara, 2l (Telefon) 

Pek mühim olan yeni evkaf 
layıhası heyeti vekileye ıevk 
edilmittlr. Derhal tetkik ve mü
zakeresine baılanacaktır. 

Haydar Rifat B. 
l\1 üdafaanın tahrif olun
maınış n1etni devan1 ediyor 

- 4 iincii sa/ti/ede -

Doktorlardan ıonra Eczacılar 
mes'elesi nazarı dikkati celp 
ediyor. Ec-ıacılar arasındaki 
memnuniyetsizlik oayanı dikkat
tır. Eczacılar cemiyeti bir taraf
tan (50) bin lira gibi cfü.I bir 
sermaye ile de bir ecza fabrika·· 
11 yapmağa tetehbüs etmekte 
ve bu maksat için hi11e topla
makta idi. Eczacıların maruz 
kaldığı tehlikeye ve hakikatlara 
tercüman rlmak üzere bir mu· 
harririmiz eczacılar cemiyetin
den çıkmıs olan eczacı Mehmet 
Necdet Beyle aörüımüıtür. Mu
maileyh demlıtlrkl: 

(Devamı 5 inci sahifede) Eczacı A1elunet B. 

CI 

Yeni tefrikan11zın pürheyecan safhalarından biri 
Milletin ıuur ve vicdanı huzurunda hesap vermeğe çalıı n 

Kıraliçe Mart Antuvanet .. 

Büyük fransız ihtilali nasıl hazu-Iandı ? 

Nasıl başladı ? Nasıl patladı ? 
Büyük ihtilalin içinde dönen antrikalar ... 

içki, kadın ve kumar 
Dikkat • • •terilecektir. Topraksız köylü birler vardir. ~~~~~~~~~ 

Yeni te&lkamız ne bir ro
mandır, ne de bir maıal. •. 
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Hakikati tavzih ! ... ~ - ~/I 
f:(}_·_, ~ ~~ ... ~-1~~~~~-~~i~F=hR ~~ -Halk bilmelidirki ... ~........,,.-' ~---.~--~~"""~~no:::ı=ııt:tı-=~:m::l~DC~-..._,,,..... ____________ ._,,_..,,,,,_~,._.----m••=-----

Kıtal başladı ... Çinde harp başladı! -Genç doktorlarımızdan Muhip Nuret
tin B. büyük- küçük doktorlar mesele

sindeki hakikati izah ediyor! 

lngilizler Hint ih- H~kum;t ihtilalcifu;~f;;ıklar oe 
tilalcilerıini öldü- tayyarelerle hücum ediyor. 6000 

rüyorlar esir var ! 
Genç doktorlarımızdan ikisi ı 

doktorluk meslekini tereddi etti
ren amilleri ifıa etmiıler ve bu I 
yüzden Etıbba odasında mesele I 
Çıkmııtır. Diger bir genç doktor I 
Muhip Nurettin B. aynı hakıkali 
müdafaa ve teyit ederek hak ve ha
kikati müdafaayı ılar edfnmit olan 
gazetemize sırf hakikat namına 
bir makale yazmış, dün bu ma
kaleyi neıretmişUk. 

Muhip Nurettin B. in hakika
tı teşrih için dün gönderdiği ya

zasını da bervec;hi ati dercediyo
ruz: 

"Halk bilmelidir ki : 
Büvük tabiple küçük tabip a

rasında, kendi ameli istifadesi 
noktal nazarandan büyük bir 
fark yoktur. Alim doktor, ya
lnız ortada cari olan tababetin 
fevkinde bir ilimle büyüktür, o 
ilim ki bugün için henüz naza
riye ve tecrübe halindedir ... 
hasta üzerinde ancak seneler 
ve e.ıırlardan scnıra belki daha 1 

fazla bir huzur ve memnuniyete 
vesile olabilecektir. 

li ve ıııklı ıeylere atılmaktadır

lar. 
Bombay, 21 (A. A.)- 40 polis 

zabitile 100 müsellah poliı ve 300 
hadar sopalı polis kongra bina
sında geceleyin icra edilen ta
harriyata ittirak etmiıtir. Bulu
nan vesaik temamen müsadere 
edilmittir Halk ile polis arasında 
vukua gelen müsademe esnasında 

Changhai, 21 (A.A) Hükü- lan Chang·Kai-Chek Alnı•0 

met kuvvetleri bir kaç hafta askeri talimi görmüı olan bi" Bu rengin, bu ziyanın ken
dilerine umdukları kadar henüz 
müfit olmiyan tatbikınız bir ilim 
kudretinden i[eri geldiğini fark 
etmezler. Çiftini çubuğunu 1atan 
merkezlere koıar. Halbuki bura
da bilet keser gibi tevzi olunan 
reçeteleri memleketlerindeki ta· 
bip te pek ala verebilirdi. 

devam eden çetin bir müca- rinci ı .ümune fırkasına nihayet 
deleden sonra Honan ve Ki- hisarlarda bir gedik açarak 
anguı ve hududu üzerinde ki- ıehri hücumla zaptetmeleriP1 

in müstahkem Kvveiteh ıehri- emretmiıtlr. 

ni zaptetmiılerdir. Bu müca- Hükumet, 600 bin kit1°10 

14 kiti yaralanmııtır. dele esnasında hükumet kuv- esir edilmtı, düımandan 8 toP 

SiU'thla vetleri, tanklar ve bombardı- ve bir çok mitrelyöz lğtlna~ 
man tayyareleri kullanmaia olunmuı olduğunu beyan et· 

Bu cahil akına kare• durmak 
kendi muhitlerindeki etıbbanın 
da değeri olduğunu öğretmek 
her irıat vazifesinde oldu~ gibi 
münevverlere, ve bu iıte bilhas
sa yüksek etıbbaya teveccüh et
mektedir. 

Madrı..ı, 20 (A. A.) Muuli
patana'tan bildirildiğine ğöre, 
zabıta izin almadan yapılan iç- il 

mecbur olmuılardır. Tehlike- mektedir. Her iki tarafın za· 

. :.~d:e~n::.ih~e~r~n~a:s~ı:ls:a~k~u~r~t~ul~m:u~ı:ımom-.. my~imamtıi.llİa~ğmırmdmımr ........... ~~~ 
timaı menetmek için ıllah kul- Atinada 
lanmağa mecbur olmuıtur. Bir 
kaç kiti yaralanmııtır. Bir kongra aktolunuyor 
Bon1ba ile öldürüyorlar Attna, 21 (A. A.) - Hükümet 
Peıaver, 20 (A. A.) Hacıturan Bizanı tarihine ait tetkikatta bu 

Bu alicenaplığı onlar zaten gazi oğlu olan ve tlmali garbi lunaca" ve önümüzdeki Teırint 
göstermektedirler, fakat gençlik hududundaki bazı kabileleri hü- evvelayanın 12 ıile 14ünde inikat 
biraz aculdür. daha çabuk ve kô.met aleyhine ayaklandırmağa eyllyecek olan kongreye itUrak 
daha çok yardım iıtiyoruz. kalkııan Badshah Gul bir bomba eylemeleri için ıair hükumetlere 

Hocalarınızdan biri demiıllrki: ile yaralanmııtır. davetnam.?ler göndermiılerdir. 

(Etıbbayı alim, prof~sor tabip 100 Kişi yaralı ! Suriyede kanunu esasi 
ve pratisiyen, orta tabip olarak ( Paria, 21 (A. A.) - Suriye ka-Dharsana, 21 A.A) - Gan-
iki kuma ayırırırsnk Avrupamn dinin oğullarından Manilal ile nunu esasisi yarın neıredilecek-
profesör ~tıbbası bizimkilere Gandlnfn ve halefinin tevkifin- tir. 

daha faiktir. Çünkü orada mal- den sonra silahsız ftaatııızhk Yunan hariciye nazırı 
zeme, vesait mebzuldur, servet ı hareketinin idaresini eline almıı Pariste 
vardır, fabrika vardır, her ıeyi t olan madam Sarajinl Naidu 

Y ogoslavyadaki 
Vatandaşlarınnzın 

emlaki 
Ankara, 21 (T elefoo) 

Y ogosla vya 'da agrarA ta~ 
emlak ıahibi bulunan Türk f• 
tandaılarının mukim bulundulı· 
ları vilayetlere müracaa tle bll 
huıusta lazımgelen beyannalJJr 
lerden alarak bunları imla fi 

vilayetler vaııtaılle Hariciye fl
kaletine gönderilmeleri lazımıe 
diii bugün tebliğ edilmiıtir. 

Hindistanrdan silah 
alıyorlar Bu yüksek ilim haricinde, 

ha11ta üzerinde salah ve oif a 
verecek malumatı ise her tabip 
bilmektedir. Hekimin eyfsi fe- t -b t tkik ı kA 1 Paris, 20 (A. A.). - M. Tar-

lı ecru e ve e e m an mev- 1 2000 gönüllü tuz ambarına akın 
cuttur. Bu ıühulet ıayeainde 0 r k l dieu Yunan hariciye nazırını ve 

na11 olmaz. Fena kunduracı, 1 etme için le örgüleri açmala- Yunanistanın Paris orta elçisini 

Moskova, 21 (A.A.)- Taı •· 
jansı bildiriyor : Sovyet matbu•" 
tına Berlinden blldirildifine gör• 
birtakım ıüphell eıhaı Hindiıl•
na gönderilmek üzere Almanya" 
da, Lehlatanda ve Baltık medl" 
leketlerinde Rus modelinde til" 
fenkler satın almaktadırlar. 

fena terzi olur, fena doktor o-1 profesörler bizimkilere galebe rma nezaret etmekteler iken kabul etmlttlr. 
lamaz, mevzuumuz sthhata beee- çalarlar. Pratlılyen etıbbaya ge- tevkif edilmiılerdir. Polis gönül- M. Tardieu, bir müddet din-
riyedir. Fena bir elbise nihayet lince bilakis bizim orta doktorla- lülere ıopa ile hücum etmf• ve 

" lenmek üzre yarın Paristen ay-
bir sene sonra atılır, fekat fena rımız Avrupanın orta derecedeki 100 kadar gönüllü yaralamııttr. ı 

rılacak ve 27 mayısta Parile av-
bir teıhis, fena bir ilaç belki doktorlarının fevkindedir. Çün- Tarvı·t(fer det edecektir. 
madamelhayat kötü bir iz bı- kü hayat orada pek dallı budak- .l ~ 'J · 'J 
rakır lıdır. Umumi yaıayııın binlerce Ankara, 21 (Telefon) - Çiv- Jngifterede İŞÇi er 

Onun için tap fakültesinde eğlentili safahatı arasında tevzi ril kaymakamı Recep B. Sırı ye, Londra, 20 (A.A.) - fııizle-
cahil bir talebeye diploma veril- olunan saatlarm büyük bir kısmı Bayındır kaymakamı Zeynelabi- rin miktarı 12 mayısta geçen 

Mezkur eıhaıın bu ıuretl• 
Sevy et Rusyasını Hindistan h•" 
reketine mu-ıahir olmakla lttih,_ 
niyatlnde bulunduklarına ıüpb• 
yoktur. 

························································ 
Kumsal kimin? mez. Her doktor san'atının sa- heba olur. Bizde ile o kadar din B. Saraya, &aray kaymakamı haftakine nazaran 27 ,504 kiti 

bibi, hastasının hakimidir. zevk vasltası yoktur. Daha faz- Şe:nsettin B. Ayas kaymakam- l fazla olarak 1,739,500e halli ol- -~-
Fakat bunu halka söylemek, la çahımak, daha eyi yetiımek lıklarına tayin edilmlılerdir. ı muıtur. Etnanetle defterdarlık 

halka öğretmek lazımdır. Baıka imkanı vardır.) Ankara ya çok yağnu1rlar ı\lani<lar teftişler kozlarını Ştlrayı devlette 
memleketlerde neden aile he- Demekki genç tababetimtz yağ·dı j Nevyork, 20 ( A.A ) - Rei- paylaşacak ! 
le imleri, mahalle hekimleri var- çok dinçtir. Halkı bize teıvik Ankara, 

21 
( Telefon)_ Bu- ', •icümhur M. Hoover Salt Take Şehremaneti ile DefterdarblJ 

d ? Ç k h ık b h ki 1 1 1 b · -ki · i d City ismindeki hafif krovazöre 1 ır ün ü a u e m er n etme erini iıyu erım z en iste- gün buraya çok miktarda yağmur- arasındaki "Kumluk arazi" ıht .. 

lar yağmııtır. da Amerika donanmaıını teftit 
de bir kıymeti olduğunu müdrik-

1 

mekte çok hakkımız vardır." 1 rakip olarak Los Angelos açığın- lafı devam etmektedir. 

tir. Mu'taden onlara muayene J). ı.J/ultijJ JYuretlin A .1 . k · ... ı Mülga Maliye nezaretinlll 
olur, onların tedavisini görür. 'E:;:;;;:::;;;:;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=;;;;;~~;;,;;;;~~;;::::;::;;;;;:;:;; nıerı <ada IÇ 1 yasagı 1 etmiıtir. Bu sırada bir çok tay- vaktiyle ıehrematine sattıAı Ka" 
Fevkalade bir lüzum helinde bü- · kalkıyor 1 yare harp gemilerinin üzerinde dıköyü kumsalı için Defterdar 

ki k ltf aİ)'t':)7e )'eni ınakine (A A) UÇUf yapmııtır. hk Emanetten 20 bin lira fit•• yü ere oşar · Nevv - Jeraey, 21 • • · 1 
Bizde orta etıbba bu nisbet- Emanet muavini Hikmet 8. Kongrada Nevv·Jerıey mume11ilı Zeı)lin ııerede ? mekte, Emanette ferağ muame-

i ı lesi yapılmadığı için kabul et" te bir teveccühten mahrumdur, Ankarada itfaiyeye yeni maki- olan M. Norton içki memnu yeti Madrı't, ·.~ ı (A.A) _ Zeplı'n k d ş d k j • meme te ir. urayı evlete a • 
Jebebi ise halktaki seviye düt- neler almak için Vakaletle temas hakkında arayı umumiyeye mü- ııaat 3 te Kanarya adaları üs- ıeden bu mes'ele için yakınd• 
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hafJfçe tebe11üm etti. 

( Ankarada bir macera) ı Dııarıda sıkıntıdan yanan 
alnımı, saçlarımı karııtıran serin 
rüzgarlara uzatıp "erdim .. 

çıkarken kapı ardına kadar açıl
dı. Safiye hanımın üç, dört hafta 
içinde siyah ıaçlarının ıakakları 
üstüne tesadüf eden kısmı agar
maya baılamııtı, yüzü ıoluk, uil 
bakı ılı, sakin göylert çukurlarma 
göçmüı gibi idi. Oracıktaki ka
nape üzerine oturduk, memnu
niyetten gözleri parlıyordu, am
camı sordu, Viyanaya glttliinl 
ıöyledim. Katlarım çatıp, baıını 
salladı: 

- 11ttın1tt1k. 
Demekkı macua Ankaranm 

velveleli muhitinden Keçi ören 
bağlarının sakin köıeclkleflıae ka
dar aksetmiıti. Handanın hasta
lığı dolaym ile doatları görmeye 

Yazan: AY //AN 

fırsat bulamadığı~dan uzun uzun 
tikiyet etti. korkarak ıordum. 

- Nasıldır ? h&nımefendi ... 
Tebe11üm ederek cevap ver

di : 
- İyidir. Feridun Bey ümit 

ederimki üç gün ıonra görüıebi
lirsiniz .. 

- Ne diyorsunuz. sahimi ? 
diye ellerine sarılacaktım. iza
hat verdi: Son buhranı tama
men atlatmıı. Yatak içerisinde 
muavenetle oturabiliyormuı. Bu 
üç aün zarfında her hangi bir 
kriz gelmezıe yavaı yavaı günefe 
çıkarak güneı banyoıu yapabl
leceklermtı. Ayulırken : 

- Artık aık aellrslnlz delil-

14 .~ 
~~ rı'eıltlltil:Z~ 

Safiye hanım oda kapııını 
açtı. Beni kapının dıı kanadının 
arkasına sakladı: 

_ handan kapa gözlerini bak 
ıana ne getirdim? dedi. Yatak 
üzerine oturmuı; arkaıına 11ra
lanan yaıtıklara dayanıyordu. 
gözlerini kırpııtırarak kapıya 
doğru baktı. Dudaklarında der
mansız bir tebe11üm belirmiıti. 
Tahammül edemedim. alacala
rında bir vakitler duru bir deniz 
azameti gölgelenen gözleri bü
yümüı, çukura batmııtı. Bir 
aydanberi keıilmiyen taçları kı
vırcik perlıan bukleler halinde 

beyaz ve çok zalf omuzlarına 
dökülüyordu. Saçları hastalıktan 

dokülmemiıti, etikten bir adım 
attım, elini gögıüne basdırdı,göz
lerinin içi gülüyordu. 

• - Feridun bey ılz ? .. . diye 
kekeledi. Koıtum. Zafiyetten 
incelip süzülen ellerini tuttum, 
yavaıca : 

- Sf zi çok merak ediyor
dum, dedi... Bir ıandalya çe
kerek karyolanın önüne lllttim, 
derin derin gözlerine, yüzüne 
bakıyordum, gözlerime bakarak 
aülümıemeye çalıııyordu, an
neıl ayakta duruyor. 

...:.. Eh, artıh hergün bizdedir, 
sıkılmaıın kızım, diyordu ... ah, 
annemi bile bu asil bakıılı, ay 
yüzlü kadın kadar ıevdiilml 
bilmiyorum, kolları arasına atı
larak : 

- Anneclylm ... dememek için 
çok güçlük çekiyordum, hep o, 
eıki ıükunetl ile pençere kena-

rına çekilerek dantel itleyırı 

arada bir bize ittirak ediyor· 
Handan, kesik ve çok yavaf• 
hastalık hatıratını anlatıyor. 

O yagmurlu gecenin sabah• 
vücudu kırılmıı. Ehemmiyet ver 
memif. pencere önünüe oturaralı 
göğıü nüruzgara vermif. Akta dil 
tiddetli nöbet ile ıarsılmıı. ve ne" 
tice kendisini yatağa~ermf ıtl çolı 
iztirap çekdiğinl çok zaytfledtftol 
ıöyliyordu:-bir aralık yGzüm kidl 
bilir nasıl korkunç olmuı tur. De" 
dl .• bunu ellerinin ve bileklertnlJI 
zaiflama11ndan anlıyormuı anne" 
si aıağı inmltti kumral taçlar•" 
nın ıakaklarına dökülen dolatal• 
larını ince parmakları ile tarr 
yarak dediki. 

- Annemin yanında tize ıÖ'/" 
liyemedim Feridun bey bllınelll 
neden ölmekten çok korktum ÖY" 

le ölürsem bütün sevdiklerimi bir 
daha görmiyecefim hlltırıma .. ıel-

(Devamı var) 
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Bu gün ve 
yarın 
~ 

Hilali ahmer gü-
"d" nu ur .• 

.. YARIN Sahife 3 .. 

Ticaret odasının ictimaı Beyoğlunda bir cinayet! __ __,., ____ _ 
Bu gün ve yarın hilaliahmer 

ltlnü olarak kararlaıtırılmııtır. 
lı Onun için bu gün ve yarın 

Zahire borsası muamelatının azlığı 
yüzünden 10,000 liralık avans istedi! 

Polis merkezi önünde bir genci öldür
düler. Katil kanlı bıçağıle yakalandı 

lllliabmerin bütün ıubelerl ken· 
dt nunta.kaları dahilinde güzel 
'le •arofmi eilenceler tertip ede
celderd!r. 

lilllli ahmer merkezi bu hu
•uıta. bütün ıubelerine talimat
na.1neler göndermiıtir. 

Binaenaleyh bu aün, bu ge
ce, Yarın ve yarın gece İıta nbul 
'fe civarının bütün eilence ve 
lntılre yerlerinde • müıamereler 
tertip edilecekÜr. Bu müıame· 
relere halkın iıtiraki için bilet
lere ucuz bir ffat konmuıtur. 

iuralarda hili.liahmerin fe
'laldtnden bahis nutuklar ıöyle
llecek, halkın bu hayır müeaae
•eılne aza olmaları temenni edi
lecektir. 

Bu ıamtmi arzuya aııl Türk 
lblllettnın hahitle ve tereddütsüz 
ltllrak edeceii ıüpheıtzdir. 

HUali ahmer her ıeyimizdir. 
Ona yardım vatanımıza yardım 
et1nek demektir. · 

Hilali ahn1ere yardıın 
~delin1 ! 
~~=========~====:::~~= 

Eğirdir de 
Bir cinayet oldu 

Eiirdir ( Huıuıi ) - Kaıaba
lbııın Seydlm mahallesinden 
liaıan Ali oğlu Cemal, camiike
bır mahallesinden İbrahim oğlu 
Muıtafayt öldürmüıtür. Hadiıe 
Şapçı zadelerin otelinin kah
'lebaneainde cereyan etmtıttr · 
Cemal, tabanca kurıunu: ile 
Muıtaf ayı müteaddit mahalle
rinden yaralainııtır. 

Mecruh, oturmakla olduğu san 
dalya.dan yuvarlanmıt ve darhal 
C>lmüıtür. Katil Jandarma kara
kol kumandanı ve efradı tarafm
daıı yakalanmııtır. Hadise ikl ay 
'"•el aralarmde ceryan eden bir 
'ak' adan tevellüt etmlıttr. 

Ticaret Oda11 Dün saat dört
te reli Şerif Sadi Süreyya be
yin riyasetinde toplanmııtır. Fv
vela ıekizlnci içtima zabıt hula
ıa11 okunduktan sonra ruzname 
rr.üzakeratma geçilmiıtir. Ruz
nameye bazı mevat müstaceliyet 
karariyle idhal olunduktan sonra 
atideki husuıat görüıülmüttür 
köprü mururiyesinin lagvl ve ve
saiti nakliye ücrellerine ilave 
olunacak miktar hakkındaki ka
nun okunmuıtur. 

\ mak taıı koyup ihbar ederek 
yakalanması üzerine tüccarin kena 
dilerfni himaye huıuıundaki mü
racaatleri nazarı dikkate alına
rak Dahiliye vekaletine, vilayete 
müracaat. 

Sanayi birliğinin açacağı bir 
sergiye odanın yardımı talep edil
miıtir. Oda bütçesinde tahsisat ol
madığından buna yardım imkanı 
olmadığı ancak [Liyej l sergiıine 
vertlecek paranın veklletln 
tenılbi üzerine sanayi birliği 
ıerglalne verilmesi, borçlardaki 
tenzilattan dolayı komiıyon aza
larının tikiyetlerlnfn tetkikı, faiz 
miktarının ıerbeıt bulunup bir 
teamül mevcut olmadığından bu
nu yüzde 12-18 de teıbit etmek. 

Geçenlerde Sultan hamamın
da bir tüccarın dükkanına çak-

Ticaret zahire borsaaı,nıu~'ll~\ıı · 
tm azlığı ve f lyilt dü11i'c\üğ~ 
ıebebile bir senede vermek ıarlı 
ile l dadan 10,000 Urabk bir a
vanı istemiı, 5000 lira11 hemen 
verilmek,mü\ebakmnı de hey'eti 
idareye havalesi. 

Bir hazirandan itibaren ıe
ker inhisar idareıi ve resmi kal
kacağına nazaran inhisar resmi 
olan 8 kuruı yerine yüzde 6 mua
mele vergili alınması, gümrük 
reıml olan 27 kuruı 25 santim 
de ilave olununca ıeker fiyatı 

eskisinden 3 kurut f azlalasıyor. 
Bunun için alakadarlar odaya 
müracaat etmiılerdir. Bu hususu 
İktisat vekaletine tahrlratla 
müracaat ve telgrafla tekit. 

Bunlardan baıka bir kaç me
zuniyet talepleri okunmuı ve iç
tlmaa nihayet verilmiıtir. 

. Deli ~~.poru \ halı ~areti 
Tıbbıadli müdürü-1 

nün beyanatı 
Karakaı ( Ali ) nammda bir 

katile tıbbıadh aeli raporu vere
rek Bimar haneye gönderdiği, 
Mazhar Osman beyin de temaruz 

Yeni Zellandın maruf ta-
cirlerinden mürekkep bir heyet 
halı ticareti yapmak için ıehri
mize gelmlıtlr. 

Heyet Ticaret odasından ma-
lümat almııtır. 

, 

.ı aporu verdiği yazılniııtı. D\ın 

bir muharririmiz bu mes' ele 
hakkanda tıbbıadli umum müdü
rü ile ıörüımüıtür. Bu meı'ele 
için dlyorki : 

Türkiye-ispanya 
~-

·ricaret cen1iyetinin bir 
azası istanbukla 

İspanyada yeni tetekkül eden 
Türk-lıpanyol ticaret cemiyeti 
azasından M. yan Fabregaa il· 

"Bu adam mahküm imfı biz

deki evraktan anlatıldığına göre 
mevkuf bulunduğu yerde cinnet 

G<iya Cemal bir gece. yanında 
'ena bir kadınla hamamda bulu
ll\lrken Muıtaf a gelmit ve kadını 

aıarı göstermiı, Ötekinin beriki

nin üzerine atılmıf. Tevkıfhane
nin gösterdiği lüzum üzerine 

tıbbıadliye gönderilmit ıebebi sevkı 
tevkıf anedeki halidir yoksa mah
kemede görülen 1'.izum üzerine 
değildir. 

minde bir zat ıehrimize gelmiı
tir. Mumaileyh buradan lzmire 
gidecektir. Ticari tetkikat yapa
cak olan M. yan ticaret odaıı
lle temastadır bir de konferanı 
verecektir. · 

alarak döğmüı, ıürüklemiı, aö
Ulrnın,. Cemal bu sebepten Muı
tafaya muğber bulunuyormuf .• 
Tahkikata clevam ediliyor. 
. - ·•••t>« t••···-· 
Italyan ataşesi kazada 

öldü 
Madrld, 20 (A.A) - Geçen 

birinci klnundan beri ltalyanın 
Mdrid ataıe n•vallne vekalet 
., ... kte l 
k 

0 an zat bir tayyare 
azaıı ••ıa ___ •_•_•tada telef olmuı tur. 

••• 
Bütün dünya 
teveccahkar ! 

Müfahede hanece cinneti asar 
ve . tehevvürü teıbit edilerek te
davi edilmek uzere Bimarhaneye 
gönderilmittlr. Zaten cinnetinin 

cezaaına tesiri yoktur. Çünkü 

cürmü iılerken deli olmadığı 

malumdur. Sırf tevkıfhanedeki 
hnll nazarı ita.bara alınmııtır. T e
maruz meı' eleıinden haberimiz 

yoktur. 

Matemli gezinti ! 
1 ->fıoiO"l4-

ı 1\.~ n c zz ü h vapurunda kız 
talebe büyük bir helecan 

geçirdi 
Dün İstanbul ff" ız orta mek

tebinin Sarızer gezintisinde çok 
heyecanlı bf r lhadise olmuıtur. 
Mezkur mektep Şirketi hayriye
nln 53 numaralı vapurile Sarı 
yerden dönüt le tam Kandilli ö-

Zabıtai belediyeyi 
teftiş 

nüne aeldiğl 11rada vapurda ta· 
lebe ile beraber huluan çlnkog
arf Necati B. fücceten v..:fat 
etmlıtir. 

Bunun üzerine talebe fevka-

Evvelki gece, Beyoğlunda, 1 ya kasından sımsıkı yakalamıı v~ 
lıuklal caddesinde bir cinayet bağarmağa baılamıthr. 
olmuf, bir çocuk cerh ve katle- 1 Aptullah yak 1 

1 
· ayı e e verece-

dilmittf r. Y ~ptığımız tahkikata ğini anla yanca ikinci bir bıçak 
nazaran vak a bir otomobil içinde darbesini çocuğun kalbine tevcih 
cereyan etmittir. etmfttir. 

AptuU-ıh ve Sadettin isminde Sadettinin feryadı üzerine 
iki ıahıı Opera sinamaıınm önün- otomobil durmuı, polis hadise 
den bir otomobile binmiıler, 
otomobil Galata saraya doğru mahalline yetiıerek AptuUah 

kanh bıçağı elinde olduğu halde 
hareket etmiıtir. Tam polis mer- tutulmuıtur. 
kezinin karııımda hadise vuku-
bulmuıtur. Aynalı çeımede kahveci Hak-

Gece ıaat 1 bucukta olan bu kı efendinin oğlu olduğu anlaıı-
cinayet bir m 11 nav tarafından lan Sadettin Beyoğlu zükt1r 
yapdmııtır. hastanesine nakledilmiı, fakat 

Siirtli Aptullah, otomobilde fazla kan zayi ettiğinden ölmüı-
btrlikte bulunduğu Sadettine ta- tür. 
arruz etmek istemi§, mümanaat 
görünce bıçağını çekerek çocuğu 

vurmuıtur. 

hk bıçak yarasını boynundan 
alan Sadettin, Aptullah otomo

bilden atlayıp kaçmak isterken 
1 

Bir efe 

Bayazıtta iki 
polis vurdu! .. 

Meıhur bir sabıkalı Beyazıtta 
2 poltı memurunu yaraJamıthr. 

Beyazıt polis merkezi müret
tebatından Kadri ve Şükrü efen· 
diler; dün gece yarısı, devYlye 
olarak Taıhanın 6nünden geçer
lerken bir feryat tıltmiıler, ne 
olduğunu anlamak için derhal 
hana girmitlerdir. Handa pollı 
memurlarını sabık ali efe Niyazi 
hiddetle ve küfür ederek kartı· 

lamıttir: 

- Ben bağuıyordum, buna 
ne haltedebilirainiz! 

Efe Niyazi; bir elinde bıçak, 
diğer elinde bir demiri polis 
memurlarının üzerine atılmıı 
bf rint kolundan diğerini yanağın
dan yaralamııtır. 

Poliı Kadri ve Şükrü efen
diler efe Niyazinin elinieki de
miri ve bıçağı almiılar ve ken
disini yakalamıılardır. 

Hırsızlık 
Çengelköyünde oturan devlet 

demir yolları memurlarından Os
man efendinin evine hırsız gir
mit bazı eıya çalmııtır. 

Feci bir kaza 
Dün ıabah Bebekten .ıalata

ya gelen Tırabzonlu Hilmi ef · 
arnavutköyünde tramvaydan ba
ıını çıkardığı ıırada direklere 
çarpmıı ağır surette yaralanmıı-
tır. 

Aptullahla Sadettinln evvelce 
tanıttıkları anlatılmaktadır. 

Bu sabah polis doktoru ve 
müddeiumumi hastaneye gitmtı
ler ve adliye tahkikatına baıla
mıılardır. 

Soygun! 
-.... ~-• 

insan borcunu 
böyle vermeli! 
Evvelki gece Üsküdarda ka

racaahmet mezarhğında bir soy
ğun vakası olmuıtur. 

Kartalda sıvacılık eden Ka
zım; batından aıeçen bu ıoygon 
had•ıesini poliı merkezinde ıu 
suretle anlatmııtır: 

"CÇetmemeydanlı Muhittinle 
Hüınüde alacağim Tar. Muhtelif 
def al ar istedim, vermediler. tararım 
üzerine dün bir yerden alıp vere
ceklerini fakat kendilerile birlikte 
gitmemi sö,lediler. Kabul attlm. 
Karacaahmet mezarlığından ae
çerken birdenbire üzerime atıl
dılar, beni dövdüler ve baiırta 
bağarta 50 liramı ao kuruıumu ve 
ıapkamı alıp kaçtılar.,, 

Polise Mühttttnle Hilıeynln 
tutulması için muhtelif yerlere 
emir verilmiıtir. 

Biçak çektiler 
Dün Beılktaıta Ihlamur dere

sinde Dervlı Ali ile Mehmet Vey
ıel birbirlerine bıçak çektikle
rinden her ikfıi de yakalanmıı
lardlr. 

Urla hadisesi 
... ima I(· 

Rüşvet nıeselesinden kay
nıakam ve fırka 111uten1e

di istintak ediliyor 

Pariı, 20 (A.A) - Briand 

lDuhtarasınıo netrlni nıüteakip 
bütiin dünya matbuatında 1rör(i-

len teveccühkar makalelere dtk

kau celbeden Tempı iazeteıl bu 

kabul ıuretlnln beynelmilel daha 

Avrupa efklrı umumlyeılnln 

•aaıl olduiu tekl"'ül hrddini 
\altdlre müea ' l olduğunu yaz
lnaktadır, 

Emanet müfetttıleri dün bazı 
zabıtai belediye merkezlerini 
tef tlt etmiılerdir. 

__. ..... ~-·-

Etıbba odasının bir 
tezkeresi 

lade heyecana dütmüt hatta kar
gaıahk arasında kendini denize 
atmaya kalkııanlar dahi olmur 
tur. vefat eden zat eıaıen 
tenezzühii.n batından ~eri geçen 

İstihbarat 111en1uru 
Poliı müdiriyeti İstihbarat 

memurlarından Hüseyin Hilmi · 

bey ikinci tube k. muavinliğine 
terfi etmf ıtlr. 

• Cerh 
Ayvanıarayda oturan sandal

cı Hüınü ile laz Alt Oıman bir

birlerile kavga etmitler, bunlar 

dan Osman, Hüsnüyü tabanca 
ile hllcağından yaralamııtır. Ha
idsenin sebebi meçhuldur. 

Urla hakimi İhıan Ziya beyin 
katlinden maznun olanlar lehi
ne ıehadette bulunmaları için 
Urla kaymakamı Talat beyle rü
fekası tarafından ıahttlerden 
İslam oğlu Haydarla Şabana rüı
vet teklif etmlılerdi. Şahitlerden 
Şaban ve Haydar dan üçilncü iı---' 
tlntak hakimliğince isticvap edil
mlılerdir. kaymakam Talat beyle 
Fırka mutemedi Kaytan göz Av
ni beylerin de lıtlcvaplarına lü· 
zum görülmüıtOr. Dün mnatantlk• 
Çe kendilerine tebllıat yapılmıt• 
tır. 

Bazı doktorların reklam için 
il~nlarda ileri gittikleri etıbba 
o. a sının na~rı dikkatini celbet· 
mfş ve birer tezk~rc ile meslekin 
şerefinin muhi\ faza edilm.Pıini \ t>· 

menni etmittir. 

lıene intihar etmlı olan kızını 
hatırlayarak gayet mükedder 

1 

oturmakta imiı. Diler bir kızıda 
vapurda hazır ve talebeler ara
ıındn bulunduğu için heyecan 
ve teeaaür çok büyük olmuıtur. 
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ŞÜPHE! 

. . . Saat gece yarısından son
ra bir buçuğu çalmııtı ... 

Afife hanım geniç bir kol
tukta sigara içiyor ve genü ko
cası Narin beyi bekliyordu ... 
pakikalar daha bir az ileriledi. 
O yalancı, rizakar erkek hala 
gelmemifti... Afife hanım ince 
sigarasını söndürdü... Elindeki 
kitabı yazı masasının üzerine 
attı... ve sinirli bir tavırla a
yağa kalkarak terasanın a
çık kapısının onune gitti ... 

Sokakların, caddelerin gürül
tQsü artık hafiflemiı, suımuı, 

ıehir uyumuıtu .. • Yalnız uzak
larda bir kaç ha va gazı 'feneri
nin donuk ziyası görünüyordu .. 

O, Narin Bey ile evleneli 
daha henüz bir kaç ay olmuıtu .. 
Böyle olduğu halde iıte kocası 

onu ihmal ediyor, ona onun aı
kına, samimiyetine hlyanet edi
yordu • • Yakıt gece yar11ını 

geçmif o hala neden ve niçin 
gelmemfıti . . Genç kadın artık 
kocasından füphelenmek te haklı 
idi ! O sefih, huvarda, sarhoı 

bir erkek değildi . . 
Bunu biliyordu.. Biliyordu 

amma ya gece yarnını 
saatlere ne demeli idi? 

geçen 
Acaba 

baıına bir kazamı gelmlıti. Fakat 
buda varidi hatır olmazdı. Çünkü 
kocası çok defa eve otomobil 
içinde gelır.. karmanyolacılığa 

müsait çapraıık ve dolaıık yer· 
lerden de geçmezdi .. Afife ha
nım zihninde, fikrinde bir çok 
istifham l§eretleri insiyaklarla 
kmlıyor.. nihayet kocasının 

kendisine hiyanet ettiğinde karar 
kı}ıyordu.. O davelte, suvarede 
olsa, muhakkak karıaınıde koluna 
takar götürürdü •• yalnız. gltmez ve: 
gidemezdi •• genç kadın hiddetten 
asabyetten parmaklarının arasın
daki ince ipek mendilini diıleri
nln ucunda ezdi 1·e sonra yırttl 

Boynundaki incileri kopardı attı 
Fiatanının piliıelerinden bir kaçı
nı söktü. O bu tılerle meıgul iken 
kapımn önünde bir otomobil iti· 
dilmtı bir az sonra da kocası Na
rin Bey odadan içe.rl gtrmifli. 
Afife hanım 'manidar bir ifade 
ile gülümsedi ve. 

" - Şimdiye kadar nerede idin 
koca bebeğim dedi. Gelmeden evel 
lütfen bir defa saatine baktıomı. 
Sen karını kaba bir adam gibi 
tahkir ediyorsun! Du saate ka-
dar nerede Jdin? Beni hizmet
çilerle bat bata nasıl bıraktın 
Bunu anlamak istiyorum .• 

Bana cevap vermt>ğe borçlu
sun. Narin bey ıapkasını port
mantoya attı. Evvela büfeye 
gitti. Bir kadeh viski yuvarladı. 
Bir kadehte karısının önüne bı
raktı. Onun ılnirlendiğlni, üzül
düğünü anlamııtı. 

Afifeciğim! Dedi. Hırçın ka
rıcığıml! niçin ,larılıyor
sun. Senin ıene sinirlerin 
bozulmuf. Bir az kenelni topla. 
Benim bu akıam kotre kulübüne 
davetli olduğumu biliyordun. 

Sen de bu kadar üz6lüp 
ılnlrleneceılne, kalkar, oraya 
gelebilirdin. Hatta ıeni bekledim 
ve gelmedlım içln açık, samimi 
söylüyorum.· Biraz da ıüphelen
meğe baıladım.. Senı ne kadar 
sevdiğimi bilmez miıln.. Slnirlt· 

sin karıcıiım!.. Ben seni aılun 1 
fevkinde bir aıkla ıevJyorum .• 

Yazan : llvsnn lthami 

Riyakar, sahte ve mürai değilim. 
- Kalbimle oynama Narin!. 
- Oooo ... Rica ederim Afi-

fe !. . Komedya yapmıyorum ... 
inan bana ... 

- F;vet ! evet ! .. inanıyorum. 
Fakat inandığıma inanma koca
cığım !.. Sen maskeli. makyajlı 

aıkfn ile istediğin kadını uyalaya 
bilirsin, fakat beni asla !.. 

- İtti ham etme Afife.. Ara
mızda noterden tastik edilen bir 
mnkavele var .. Aıklarımıza sa
dık kalacagız.. Bunu fesh ede
meyiz cicim,. Belki ıeni bilme
den, sebebini anlamadan darılt
mıf, gücendirmıı olabilirm .• Beni 
affet karıcığım.. · 

Münakaıa devam etti.. Ve 
karı, koca o gece ayrı ayrı oda
larda yattılar! 

* Sabah oluyordu •• 
Eyler, çatılar, camlar ve ıtı

kln kubbeler, gün ıııklarlle pırıl
daıiyor ağarıyordu .. 

Tek tük açılmağa baılayan 

dükkanların kepek sealerinde; 
nalçalı kunduralarını sürüye sü
rüye sokakları dolaıan erkenci 
satıcıların makam ve ahenklerinde 
bile baıka bir çeıni, bir sabah 
lezzeti vardı .. Kaldırımlarda uya
niyordu.. Af ıfe hanım gözlerini 
açtı .. Karyolasından kalktı.·Ge
cenin üzerine yüklediği rehavet 
kabusunu atmak için kollarını 
baıından arkaya atarak tatla tatla 
gerindi .• Sabah mahmurluk ve 
dafğınlığı He gözlerini kırpııtırdı •• 

Banyosunu aldı.. Bir az spor 
yaptı .. Sonra tuvalet masasına, 

aynanın karıısına geçti •• Hayran 
hayrım bakmdı .. Hafifçe gülüm
sedi .. 

kendi kendine 
Ben nekadar aüzelmiıtm. ! ! 

dedi ve güldı\,. Parmaklarını 

çatlattı .. . Pencereyi açtı .. Birden 
bire hatırına bir ıey aeldi telaı 
ve helecanla karyolanın yanına 

gelip, yastığın altında~ küçük 
bir mektup çıkardı.· Bu gece 
kocasının cebinde bulduğu bir 
mektup idi.. Onu bulduktan 
sonra okumak, kocasının hlyane
tinl tevsik ve tesbit edebilmek 
için o yatak odasına altmlıti .• 
Fakat tam bu esnada tuhaf bir 
aksi tesadüfle, alektfrik cereyanı 
kesilmiı, anpüller sönmüı ve 
karanlıkta kibrit le bulamıyan 

Afife hanım parmakları arasınaa 
sıkı sıkı tuttuiu hiyanet vesika· 
sını, aık mektubunu yaatıfm 

altına saklayıp yatmııtı .. 

Mektubu açıp ta daha ilk 
kelimeyi görünce hayretle ye
rinden sıçıradı . . Kanatıncaya 

kadar ince dudaklarını ısırdı •• 
Bu kocasının hiyanet vesikası 

değildi . . Kendinin kocasından 
sizli olarak genç bir sevgiliye 
Behiç Sermete yazdığı bir ran
devu kartı idi . • 

-le 
Narin Bey gözlerini açtı .. 

Karyolasından kalktı •• Banıyo
ıunu aldı, biı az spor yaptı •• 
Sonra tuvalet masasına, aynanın 
karıısına geçti .. Traı oldu .• 

Parmaklarını çıtlattı.. Pen· 
çereyt açtı... Birden bire batı 
rına bir ıey gelmlı gibi telaı 
ve heyecanla karyolasının ya
ıuna atdlp, yaılıpn altmdan 
kGçGk bir mektup çakardı... Ku 
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japonyada H. Rif at Beyin müdafaa-
da varmış! sının aynen metinleri 

- ~Pı'P<< -

Nazırlartahtı mu
hakemeye alındı 

Tokiyodan yazıhyor: 
Sabık Baron Tanaka kabıne· 

sinin düımeıini, Kabine erkanın
dan ve hükumet fırkası ruesasın
dan bazılarına tınat olunan ruıvet 
mes'elesi mucip olmuıtu. 

Bu huıuıta aylardan beri de
vam eden kazai tahkikat hitam 
bulmuı ve yirmı üç kiti muhake
me altına alınmııtır. Bunlar me
yanında sabık Nafia Naz1rı Ocava 
ve sabık Maarif Nazırı Tubaıi bu
lunmakta dır. 

Şah için 
Misli görülmemiş 

bir otomobil! 
Şerburgtan bildiriliyor : Ma

yısın altıncı günü buraya va1ıl 
olan Amerika bandıralı "Min
hanka,, vapurunda İran ıahı Jçin 
imal olunan otomobil bulunmak
tadır. 

Bu otomobil flmdiye . kadar 
misli görülmemif bir ıan'at ha
rikasıdır. Kapıları altın kapla
ma olup üzerinde elmas ile İran 
arması ıılenmiıtir. 

Mefruıatı en ağır kırmızı i-
pekli kumaı ve en kıymetli kürk
lerden yapılmııtır. 

Fenerleri, dahilen büt(in tez
yinatı a~ır taılarla muraHa al
tından mnr&ıuldur. 

Sıpor 
lstanbuJ Futbol Hey'c

tinden: 
23 Mayıs 930 Cuma günü Tak

sim Stadyumunda yapılacak maç

lar ıunlardır: 
Suleymaniye - Üsküdar aaat 

U Hakem Sedat Rıza B. birinci 
takımlar. 

İstanbul - Vefa:saat 15 ,45 Hı
kem Şeref B. birinci takımlar. 

Bcılktaı - F enebahçe : saat 
17,30 Hakem Kemal Halim B · 
birinci takımlar. 

Kadıköyünde yapılacaiı ilan 
edilen Milliyet kupası. Usküdar
Sule} maniye ikinci takımlar maç
larıle Taksim Stadynınundaki Be
ıtktaı - Vefa Milliyet kubası Macı 
görülen lüzüm üzerinde tehir 
olunmuıtur. Suleyınaniye - Us
küdar ikinci takımlar• da 2[) 

Mayıs 1930 Pazar aünü ıaat 
14,30 da Taksim Stadında karıı
laıacaktır. 

geee karısının -cebinde bulduğu 
bir aık mehtubu, bir kiyanet 
vesikası idi... Ampüller söndf
gü, kalranlıkta kibrit bulama
dığı için mektubu yutıaın al
tına saklayıp yatınııtı. · • Karısı
nın, kendini hlyaQetle ittiham 
eden karısının açık hiyanetini 
tevsik ve teıbit edecek, onun 

yüzüne atacaktı •.. 
. . . Mektubu açıp ta daha ilk 

kelimeyi görünce hayretle ye
rinden ııçıradı... Kanatıncaya 
kadar dudaklarını ısırdı.·· Bu 
Bu karısının hlyanet vesikası 
değildi... Kendinin kanımdan 
gizil olarak genç bir sevailiye ; 
eli aözlu Mualliya yazdıiı bir 

randevu kartı idi ! 
? ! ... 
., ' . . . . . 

Ona gelinceye kadar sabah olar! 
Haydar Rıfat beyin dün neı

rettiğimiz müdafaasından mabat: 
" Bu defa dinlenilen ıahitle

rin ifadelerini tevsik zımmında 
telhlaen almakta f aide mülahaza 
edilmiıtir. 

1 CrwaJ JJ. 
Bazı teferrüatın harice çık

masını istemeyen vekil belki 
bundan muğber olmuıtur. İğbi
rarı manevi bir ıeydir, fakat 
asarı zahiriye bir kasdi manevi
ye delalet ederse bu iğbirarı 
kabul etmek lazım gelir. Kasdi 
maneviyeye bu suretle nufuı 

edilir. Gozetecilerin tarzı takibi 
bu iğbirara delalet edebilir. Çok 
daha mühim davalar Bursaya 
nakl edilmemiıtir. Bu nakil bü
tün hukukçuları hayrete ve eıef
lere garketmlıtir. Bursada müd
deiumumi yokmudur;Hakim emin
dir, hilafına hüküm olmadıkca 

daima emindir. Adliye vekili 
buna mani olma~tıtır. Şüpheyi 
dai esbab: adavet, karabet vesai
redir. Hadısede ıüpheyi dal bir 
ıey yoktur. Mahkemenin telek
kisini bilmem. Ben olsam derhal 
istifa ederdim. Hikmet beyi tahtı 
muhakemeye almııtır. Nazım B. 
memnun etmiı o'acakki müfet
tfıliğe geçirtlmittir. Biliıtihkaka 
gelince: Ona geli.1ceye kakar 
sabah olur. Basata dair ıüal 
anlaıılmayor, mana çıkmayor, 

kim çıkarmıı deniyor, ıahtt kim. 
Manasız bir c6mle. Tevkif mO
zekkereslni gördüm. Gayri sllln

mlı, muvakkat kalmış, münde
recatı ise gayri muvakkat oldu
ğunu gösteriyor. 

Şu halde tevkif için müddei 
umuminin mütalaası alınmak la
zınıgelirdi, alınmamııtır. Müvak
kat lae otuz gün ıonra tahliye 
veya gayri muvakkate tebdil la
zımgelirdl. Yoktur Vekilin Baıa
tın tahliyesini tevkifhaneye teb
tir ettiği Masliyah efendiden 
duyduğunu söyleyo•. Raıi var 
mürteıi yok. Rati mürteıinin 
uıulü muhakemesine tabidir. Vas
fı cürmün tebeddülü ihtlmaline 
binaen tahliye talebi reddolunu
yor. Af ve tecil kanunu vardı. 

Kanunun neırinden evvelki za
mana ait bir raıi takip olunuyor. 

2. Kenan IJ. 
" Nakılde esbabı mucibe icat 

edilmiıUr. Kanuni değildir. Te
na'kuzlarla doludur.Mahmut Esat 
beyin Haydar Rıfat bey aleyhine 
ıahsan ikame ettiği dA vanın An-
karada rüyeti tesir ve müdahale 
göstermezken lıtanbulda polis 
müdürünün, Şehremininin Gaze
teler aleyhine açtıkları davalar
da hakimlerin hiaslyatlarına mag
lup olarak bu yül<ıek makamat 
lehine hüküm vermeğe kalkacak
larını mütalea etmek ve bunu 
mahalli ıüphe görmek ve bu se
beple davaları Buraaya naklet
mek ihanet teıkil eder. Bu türk 
hakimlerinin haysiyeti ile istihza 
olur. 

Onlar itimat edilmeyecek a
damlarsa ne diye balkın batına 
taslat edilmtılerdir. Kadriye Ha
nını davasının lzaıire nakli de 
böyledir. Kadriye Hanımın be
raettne çalııtıiını duydum, aöz
le görmek kabil deilldı. Hikmet 
Bey aleyhine davalar açıldı, Na
zım Beyi taltif etti. Vicdanım 

1 
Hikmet Beyin bazen taıtan tata 

vurulduğunu söyler, irtifa aıas· 
nunları tahkikatın esnayi cerr 
yanında vasfı cürüm tebeddüll 
ihtimaline binaen den ibaret bit 
sepeple tahliye olunmadılar. 1b· 
tlmal tahakkuk etmedikçe tel" 
kike veya idamei mevkufiyet• 
sebep olmaz.,, 

8. Abdürrn/111uuu tJlünip B. 
Eskiıehirde mahkemeyi ıah" 

san tahrik ettiğine kanaatllll 
vardır. Müddei umumi kanaati" 
ne ve vekaletin tı'arını kendi 
mütaleas1na muvafık bularak 
temyiz etmed!. Yazılı emir Ue 
nakz istedi. Bir vergi itinde ha" 
ki kati tagyf r ederek, beyannaaıe 
verilmediği halde verilmif dt 
ketmedilmiı gibi emir verdi. Et
ki bir hakim ve eski bir avu" 
katım. Hisaiyatıma hakim olma" 
yi btllrJm. Taktir ediniz. Rel• 
"vekile kalben münkesir oldu· 
ğundan taktiri istemiıUr.,, dtye 
yazdırdı - Nakilde tahkir görii· 
yormusunuz: -tabli.-"Hakiaı• 
isnat mi olunuyor,, -olunuyor.ta" 
hammül edilmez bir vaziyet ıh· 
das olunuyor, kanaatim budur• 

4 - Mustafa Hayrı Bey: 
Kablelhüküm hiyaneti bili· 

nemez. Nakil yolsuzdur, kanun" 
suzdur, böyle Jndi nakil olmaz, 
temamen yanlııtır. Hakimler 
emniyette, millet mutldlr. Hadi
seyi müıtantikten daha iyi bfli· 
rim. Ben ol11am istifa ederdim· 
Kadriye hanım itinde müdahale 
mahsustur, vakidir, hele men·i 
muhakemeden sonra büsbütün 
vakidir. Müıtantıka zamimeten 
bir mahkeme azasını taılitl 
müdahalenin tarihi adilde~ gayri 
meıbuk bir nümuneaidir, 

5 - İımall Sıtkı Bey: 
Sırf ıahıı igbirarı bilmem· 

Nakil yanlıı, bunuda affederim. 
Ancak hakimlerin tesire tabi 
olduğu resmen ifade] ediliyor. 
Buna kahırlanmamak kabil de
ğildir. VJcdanen mütee11irİm. 
Mahmut Esat bey terfi teklifi 
suretile vıızifeıinl sui iltfmalde 
bulunmuı, itltlyorum. Ben de
rekap istifa ederim. lrttıa dava
sında kanunauz hareketler oldu
ğunu bilirim. Muamelatı umu 
mi yede kanunsuz hart ketler 
irtikap edildiğine dair malumatın 
vardır. 

MahClut ve mukayyet süal· 
lerin aık çerçevelerine rafmen 
verilen bu cevaplar vaziyetin 
ne derece dikkate ısyan oldu
ğunu isbat eder.,, 

Haydar Rifat B. in müdafaası 
burada bitiyor. Yarinki nOsha· 
mızda Haydar Rıfat B. in müd
deiumumiye verdlfl ve pek ıa-1 
yanı dikkat olan cevaplarını 

gene hakiki metinlerinden neır 
edeceilz. 

D~ktorlar için 
)1 c IC• 

Sıhhıye vekaleti yeni bir 
talimatname hazırlıyor 

Sıbbıye vekaleti doktorlat 
için yeni bir talimatname ııa-r 

elmifUr. Buna nazaran doktor
lar 4 kuım olacah ve bunlar• 
Profesör, muavini, müteball11 

ve pratisyen namları vertleeelr 
tir. 

Bu tasnif ilzerlne Gcretler 
teıbit edilecektir. 
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Doktorlardansonra Cemiyeti belediy ',. ~···· •••••••··~········-' e : TIYATRO VE SiNEMA : 
bir dert daha! ,~.<- •• • : ••••••••••••• ., ••••••••••••• ": 

Britanya - Afganistan mü na sebatı 
Londradan: Nadir ıahın Afganistan Krallığma geçtiği sırada Bri

tanya ve Afganistan hükumetlerinin ğösterdikleri arzuya binaen 
1921 lngiliz Afgan muaheden:.ı.mesinln tecdidi hakkındaki müzake
tatın hitam bulduğunu İngiltere Hariciye Nazareti ilan etmiıtir. 

Şimdi Hindistanda bulunan İngllterenin Kabil Sefiri derhal ma
halli memuriyetine azimet için emralmiıtur · 

• • * 
Şarkta neler oluyor.? 

İrak 
.................... - -

maliyesi için İngilizler çalışıyor ! 
Londradan - lrak ahvalı ma- ' 

liyeıinin ıalahı için hak ve ln
iiltere hükumetleri arasında ve
tilen karar mucibince meıhur 
rıgl}f7. maliyecisi Sır Helton 

'Ydung derhal Bağdada azinıet 
e ecekur. 

ıındaki Hivtli tayyareci Man 
l\iohanseng Londradan uçarak 
buraya nazil olmuı, Ağa Hanın 
lngiltereden Hindistana gelecek 
ilk hinti tayyareci için tahılı 
ettl~l 500 lira mükafatı kazan· 
mııtır. 

Mumaileyh bütçe ve meskü-
~ita müteallik müstacel meı'ele- r>a n1uk işleri 
erde Irak hükümetine muave- Kahireden: Vade ile ıatılan 

net edecek ve Irak nazırlarıv in· pamuk flatlarının düımeıine ve 
tiliı müıteıarlardan teıekkül zürraın zarar etmesine mani ol-
edecek ıslahatı maliye mecllıine mak üzre temmuzda teslim edl-
tfyaıet eyleyecektir. lecek pamukların kantarı 28 rf 

17 yaşında bir ta)'yareci yal üzerinden satın almağa hazır 
~eraç&den (Hindistan)-17 ya· olduğunu hüki'ımet ilin etmittir. 
~~-;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kadınların askerliği ? 
- -------

Birlik hanımları "Maksadımız sadece 
bir yardımdan ibarettir,, diyorlar. 

l nıyordu kadınlardan neye alın
ı masın madamki erkekle müsavi-

Kadın Birliği adeta mühim 
lnüe11eselerden biri oldu. Gaze· 
lectler muntazaman buraya uğ
taınak mecburiyetinde dirler. 
Ztra, hanımlardan daima yeni 
Yeni mevzular sadır oluyor. As
kerlik.. polislik.. belediye me· 
lnurluAu.. bunlardan baıka bir 
de yol verilsi mes' eleıi dedi-ko
du halini aldı. Latife Bekir ha· ı 
nıbl, Efzayif Yuıuf hanım ve 
daha bir çok hanımlar ıöz 
•öylediler. Fakat fikirlerinin 
Yanlıı anlatıldığından tikayetci
ler. 

1 

yiz diyorsunuz? Bu ıüale Efzayiı 
H. güldü ve. 

j - Bunlar pek azdır ekalli-

Dün Latife Bekir hanımla 
törüıtuk dedi ki : 

- Efendim, bizler aıker ola
lıbl dedikse yüzbaıı, binbaıı 
01alım, yahut nefer elbisesi gi
Y~lirn demedik ki ..• Kadın esa
•en sulhperverdir... yumuıak 
"Uhludur. Harp lıtemez, kavga 
1•ternez. Bizin "Asker de olu· 
ruı" demekten kastımıs icap 
ederse cephede de erkege 
Yardım ederiz idi. Bunu ga
ıeteciler yani sizler bu ıekle 
•oktunuz. Türk kadını bu günkü 
'1Yaıi hakkını almadan evvel de 
aıker gibi çalıımııtır. Hatta sade 
cephe gerisinde değil atef hat
tında da göğüs ğermiıtir. Niıan 
ve rütbe almııtır. 

d yol verafıine gelince çalııan
an alnıa\ d 

sökük dik~n ır · Yalınız evinde 
kadın yol ve,r Çamaıır yıkayan 

lrl•l veremez. Me
mur kadın verınelidı 
. Bu ıırada EfzayiırS. 

. llat hanım 
odaya gırmiıti .. O da d d 

e i ki • 
Ben bunlara muar•zırn b.. •1 l~•- oy e 

ıey olmaz.. «Uiin yardım n-.. za-
blan ve ne tekilde olsa horcu-
ınuzdar. Bencede memur hanını
lar yol vergisi versinler •.• 

Şulalde bir ıüal sordok, de
dik kı: 

- Çalıımayan kadından vergi 
~hnblaıın buyuruyorsunuz ça

~lınayan zevceıinin eline ba
an erkeklerden yol vergisi alı-

yetler ekseriyete tabidir dedi Lamia 
Refik hanımın lçeriki odadan seıi 
geliyordu. kendilerilede görüı

mek istedik .. 
Latife hanıma: 

- Sizin söyledikleriniz be· 
nimde düıüncemdir ilave edecek 
bir feyim yok.. · 

Meıgul oldukları için belki 

1 

koıiuıamadılar diyelim asıl itin 
garibi Lamia hanım efendinin 
Retse hanımın fikirlerini aynen 
kabul buyurmalarıdır. 

Böyle beyanata doğrusu di
yecek yok .• 

Garip şey! 
--.~ 

Baykuş bir gencin 
gözünü çıkardı 
İzmirde münteİir Anadolu 

refikimiz yazıyor: 
Evvelki akıam Göztepede 

Sadık bey semtinde fU garip 
hadlıe olmuıtur: 

Sadık beyde tramvay cadde
sinde ikamet eden lise talebele
rinden Ahmet efendi dün akıam 
yemeğini yedikten sonra saat 
2 ı raddelerinde evinin bahçesine 
çıkmıı ve gezinmeğe baılamııtır • 

Ahmet. efendi, bahçede bir 
aıağı bir yokarı gezinmekte iken 
ansızın büyük bir kuı üzerine 
hücum etmif ve pençesini zavallı 
talebenin gözüne vurmuıtur. Ah
met efendi gözünden yediği 
Pençenin acıaile feryada baıla
ınıı ve ev halkı yetiıerek kendi · 
~nl bır otomobille memleket 
aıtaneılne götürmüılerdirr 

Ahmet efendinin gözbebeği 
tırnak yarasından ti t 

d .. pa amıf ır. 
Ken isine hucum eden kuıun 
baykuı olduğu anlaıılmııtır. 

Muvakkat butceyı Yaz sezonu münasebetile 
[Birinci sahifeden devam ] k b / • ' Mangasar teyatrosu yeni Şehir 

- Meslek tehlikededir. Size , a U effl Milli dıram kumpanyası 
gerek cemiyetin, gerek bizim Cemiyeti belediye dün umu- Müdür r Rejisör 
vazlyetimizin hakikatını açıkça ' Aram Elmas Karaluıı mi içtimaını akt etmiıtir. Dünkü 
izah edeceg"'lm. 23 May11 cuma gecesi müzakerede timdiye kadar tera- ' 1 

Memleketimizde eczacıhğıo b Ik müsamere küm etmiş ekaya emanet hi-
mihrakı olan cemiyeti ve Naıiri sahatmın tahsili hakkında Mu- J)İl..SİZ ONBAŞJ 
efkarı olan mecmuası boşluk hittin bey izahat vermittir: 
içinde çırpınmaktadır. Filen ve Bu izahat kabul edilmiılfr. 

Dıram 5 perde 

fennen çalııması lazım gelen Badehu, muamelatı kontrol • • 
lnkıl:tp l~iyatrosu 

cemiyetin her husustaki vazife- için yapılan vize raporu okun-
lerini ikmal etmit yalnız aidatı muş buda hey'eU umumiyece teınsilleri 

şehriyesini toplamak üzere var- şayanı takdir görülmüıtür. 
lığını gösterebflmitlir. ne ya- Cemiyet, bu sene umumi 

22 mayıs perıembe akıamı Şeh
zade batında Millet tiyatrosunda 

zıktırld bu iktidarsızlığı her ec- budçenin yetiıememesi dolayi-
zacı yalnız iken bildiği halde sile bir aylık muvakkat bir but-

CANA \'Al~ 

kitle haline inkilap ettiği zaman çeyi muvakkaten kabul etmittlr. 
milli facia 3 perde 

rrA ) ' Y Al~E PİY 1\1 JKOSU ilk alkııın peşine düımekten _ ,,,,._ -
komedi 1 perde kendini almaz. 

c:en1iyetiın fa ydasi Etibba odası 
oluyornnı? 

Bugün kadar cemiyet hangi 
bir f ti takip edip baıarmıı mes
lekin cevher aslisi olan ve ecza
cılığın susduğu alkolü alabilmek 
için cemiyet ne gibi teva11ut 
ve fedakarlıkta bulundu? Çıkar
mıı olduğu mecmuanın muhte-

--- J)jvanyolunda Biçki yur-
Gaztecilm·e havadis verilmesi dunda nıukin1 iken elyevın 

lrararlaştınlnuş... 1 il<an1etgahı n1eçhul 

. viyatı kimya la.bra.tuarına ıdt 
adapte edilmiı yazılarının illersek 
ashndan okuya biliriz. 

Asıl meslek lazım olan fenni 
ispençf yari plup bu 

1
hususta 

eczacılığı ikaz edecek eserler 

lazımdr. İ§tc fennen çahıılmaLı 
mecburi olan ıaha temamen boş 
ve çıplaktır. Acaba bu bo§luğu 
dolduracak kimse yokmu ? 

l3ir düstur vapıJn1adı 
- Kaç senedir bekliyoruz : 

Yeni Türkce Kodıks hala bitiri
lememittir. 

Fabrika! 
- Fabrıka mı ? Bukadar ba

sit olan vezalfi ifa etmekte te
kaııül gösteren cemiyetin yarın 
kuracağı fabrikanın akibetini 
f imdiden tahmin etmek gerektir, 
ufak bir para ile azim bir itin 
peılne sürüklemede ne mana 
var? 

Asıl en mühim ihtiyacımız bü

tün eczacıların arzusile bir ec
zayı tıbbiye deposu açmaktır. 
Bugün depoculuk maalesef anasırı 
muhtelife elinde hali inhisnrdaclır 
malın uf ak tereftuu dolayısı ile 
fahit olarak satan ve kimse neden 
diye sormaz. ahı fiatı indiği halde 
mal yine çengelde asılı kalır! 
Daima yükseltirler. Binaenaleyh 
biz onların oyuncağı olmakdansa 
meslek kendi arasında böyle bir 
teıebbü&te bulunsa hı ç f üp
hesiz bütün paralarımız aramızda 
kalır. Depoya gelen edviyeye 
bir heyeti fenniye tarafından 
tahlil edilip tevzi edilirse o zaman 
eczazı aldığı malının mahiyetini · 
tetkik etmeğe lüzum bile görmez. 

Tevhit ınesleği öldürüyor 
- Yalnız münasibi endiıe 

bir mesele eczacılığın yüksel
mesi için ıneılek adamı halbuki 
Eczacı mektebi içinde sivil ta
lebe yoktur. Esbabına gelince 
oda tahdidin acı bir hakikatidir. 
Çünkü bir genç çıkınca Eczaha
ne açabilmek için muhakkak 
birinin ölümünü bekliyecektir 
Bu istikbale gün geçecek bir 
eczacı bir mumla aranacaktır. 

Kokıuuş pastırnlalar 
238 çuval kokmuı pastırma 

yakalanmıı ve Emanetçe üzerine 
gaz ve kireç dökülmüıtür. Mal 
ıahtbl timdi bu pastırmaların et 
kısmından tutkal' yaglarmda 

sabun yapacaktır. n 

Etıbba odası dün Tevfik Sa- Sadiye hanını 
Um P~famn riyasetinde içtima T evflk beyin 1 Sultanahmet 

etmDlt~ırk. .. 
1 

d Sulh ikinci Hukuk hakimliğinden 
un u top anma a bazı iza- K i 930 t ıh 2 7 anunusan ar ve 

hattan baıka gazetecilere hava- 8 .1 . h 1 1 d "' 
. 65 numara ı e 11ti tıa ey e i~ı 

dıs verılmemesl de tahtı karar 11 ~ d , f b l 
am &fayı v.n mutasarrı ı u un

alınmıstır. 
duğnnuz Bin bir direkte Terzi-

l\larşal Hindenburg 
tahliye edilen yerlere 

gidecek 
F1ransızlar tarafından tahliye 

edilmekte olan Ren mintakaıum 
t 

tahliyenin hitamından sonra Al-
manya relsicümhuru Marıal Hin
denburg ziyaret edecektir. 

20 Temmuz tarihinde başla
yacak olan bu ziyaret bir haf
ta sürecektir. 

Kibrit işi kaJdr 
Kibrit inhisarını almak iste

teyen İsveç gurubunun Maliye 
vekaleti ile teması timdilik te
hir edilmlttir. 

İkinci 1~icaret nu1hke-
111esinden: 

Galatada yüksek kaldırımda 
524 numarada matbaacılıkla 

ietigal eden "Miıel Zelliç mah
dumları,, fstanbul icra riyasetine 
vuku bulan müracaatları üzerine 

alacaklarile 80·4 - 930 tarihinde 
akdeylediği konkordatonun tas
tiki zımdında mahkememize ha
vale edilmlt ve müddeti kanuni
yesi mürur etmf ı olmakla kon
kordato tasdiki hakkında karar 
verileceğinden 2 haziran 930 saat 
1 •1 te alakadaranın mahkemede 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul ~1lahken1ci as
li ve 6ıncı kukuk daiı·e-,, 
sinden: 

Mahmut efendinin biraderi 
Siirt vilayetinin Ttllo karyesi e
haliıinden ıeyh İımail Fakirullah 

ahfadından olup beıiktaıta Orta 
bahçede kas telli fabrikası yanın
da kahvenin üıtündeki odada 
sakin iken on sene mukaddem 

gaip olduiu bt!yan olunan İıa e

fendinin gaip olduğuna dair mah
kemeden gaiplik kararı tıidil
mlıtir. Bundan dolayı mumaileyh 
İsa efendinin kanunu medeninf n 

321nci maddesi mantukunca ha
yat ve mematından ,malumatı 
olanların bir sene zarfında lıtan
bul asliye mahkemeıl 6ıncı ku
kuk daireı;ine müracaatla haber 

vermeleri karargir olmuıtur. Key

fiyet bu maksatla ilan olunur .•• 

hane sokağında 11 No. lu arsa-
nın ıuyunun izalesi için ıahlma
sına hükmolunmuı ~·e ilanın in
fazı talep edilmiı bulunduAundan 
Han tarihinden itibaren on beı 

gün zarfında kanunun ılze bahı 
ettiği itirazınızı dermeyan eyle
mediifnfz, bir ay zarfında vecl
biyeyi bilriza ifa etmezseniz ka
nunun tarifi dairesinde Açık artır
ma gur~tıle ıatılarak bedelinin tak

simı edebileceeği ödeme emri 
makamına kaim _ olmak üzre ilan 
olunur. 

İstanbul dördüncü icra 
n1en1urluğundan: 

Hasibe Mediha ve Hatice 
Tevfika hanımların mütevefflye 
Zafer hanımın hail hay4tında 

Cemile hanımdan borç aldıkları 
yüz ıekıen liraya karıı temlnen 
Uıküdarda hacı Hesna hatun 
mahallesinde paıalfmanı cadde
sinde atik 121 mükerrer cedit 
2-14 No. tevsi intikali bir kıt'a 
arsa otuz gün müddetle ihaleyi 
evveliyye müzayedesinde vazolu
narak otuz lira bedelle sahibi 
uhdesinde bu def' a yüzde beı 
zamla ve on beı gün müddetle 
ihaleyi katiyye müzayedeaine vaz' 
olunmuıtur. Hududu taponun 
ifraz haritau mucibince cephesi 
paıalimanı caddetıi sağ taraf 1 

ve arkaaı Ayıe hanımın sol ta
rafı Saniye hanımın kayden mü
frez arsalarfle mahduttur. Ber 
nıucfbf senet ve harita 281 zira 
terbiinden önü yıkılmı§ duvarları 
28l lira kıymeti muhammeneli 

. tehi arsadır, Mezkur arsanın it
tir asma talip olanla ve daha zi-
yade malumat almak isteyenle
rin kıymeti muhamenenın J;:ı onu 
niıbetinde pey akçesini ve 
·926-5258 dosya ~umaraaiJ• İstan
bul dördüncü icra memurlufuna 
müracaat etmeleri ve 14- 5 - 930 
ta rihlnde ıaat 14 den 16ye kadar 
birinci ıhaleıi yapılacağı ilan 
olunur . ,-.aN.-,-T-,,--•. _, 
TEıJlhl A L J 1".tl Al 1 il A 1l 
Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alalı mu
sikiye teminatlı surette tamir 
olunur. Adres : Beyoğlu, tü
nel hafı, Tekke caddesi, No 464 

~ ıllAKİl\rİS1l REAtZi ..1 
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Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İo, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

yü • • 
ı ramıye 

r 

··tün inhisarı 
amsun başmüdü lüğQnden : 

idaremiz depolarında mevcut takriben (20,00J) yirmi bin kilo 
miktarmde mefsuh reji ıirketi zamanına ait müstamel ve gayri
müstamel matbu defter ve evrak n kilo ile gayrı safi mikdar üzerin
den berveçh1 zir §erait daire inde llatılacaktır. 

1 - Mevcul evrak ve d fatirden hiç kullamlmamıı olanların 
sureti istihlak ve htimali serbe8.l ''e ielimal edilmiş olanları dahilde 
istihlak edilmeyerek idaremizin kontrolu altında harice sevk ve ih
raç edilecektir. 

2 - Müzayedeye iotirak edecek olanlar (150) yüz elli lira depo
zito akçasrnın makbuz mukabJli vezneye yatıracaklardır. Ve lhal eyi 
müteakip bedeli ihaleye nazaran teminat miktarı kanunlslne kafi 
gelmedl~t urette müddeti kanunıyesl zarfında haddi kanuniye ib
lağ olunacak ve müzayede ve münaknııa kanunu ahkamına tatbik 
muamele olunacakbr. 

3 - Verilen fiyatlar dun görülürse f da re daha bf r hafta temdit 

llelahiyetinl muhafaza edecektir. 
4 - Vezin masarifi ve her türlü hammaliye ve nakliye matıari

fiyle tnsdik harcı ve dellaliye ve pul masrafları mü§teriye alt ola-
caktır. ~ 

5 - ihaleyi müteakip nihayet on gün zarfında mezlcur levazım 
tartılıp ve bedeli vezneye yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. 

Talibi bu müddet zarfında kaldırmadığı takdi~de bir hafta için 
günde beı bin lira tazminat vermekle mükellef olncak ve bu bir 
hafta zarfında da \eılim muamelesini f fa etmeyecek olut"sa teminat 
irat kayl olunacağı gibi hakkında da müzayede ve münakau lca
nununun maddei mahsusası tatbik olunacaktır.Bu hususta daha fazla 
malumat almak isteyenlerin Samsun baomüdürlüğüne müracaatları. 

~~~Bıc~·~~ 

Do 
p VE 

elep· Otomobil 
Yedi kitllik yarım kapalı FİAT marka az kullanılmıı 

ve elyevm Takside çalıımakta olan Otomobil acele 
8alılıktır. Görmek ve aörülmek için Anadolu Ajansı 
ilanat ıobesindc Nihat Beye müracaat: Tel. Is. 2735 

2452 ton me§e, gürgen, çam odunundan kapalı zarfla münakasası 
9 haz.iran Pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet Demiryolları 
idareııinde yapılaca\itır. 

İ~tlr k edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 14,SO a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnaınelerini beı lira mukabilinde Maliye 
ve muhasebe i§leri Reisliğinden latanhu\da Haydarpaio. mağazasından 
Ukedar edebilirler. 

YARIN 

işte Elfistiki · 
Kemerle· 

ri n Şaheseri 

-Mttiii"vc hususi bir trikoJBn mn· 
mul "ayet şık Housscl kenıcrı hali ,., ' !> • 
hazır nıodnsı mııcibinct sıze !!}at· 
lup""ıeıınsHbu,knlçanızn letafet ve 
zaroıet, Vucudunuıa 'yumuşaklık 

tY:-1.'C\' \'nliyet ""\'rrdiğı gtbi do~ru 
r: d - t . "' durmanızı n enıın eder. Ma~nıa· 
"'ıanmııı zlyPret Ve musavver ko~ . ... 

taloğumu ııı..,talr111 •cd inh 

Yegfüıe satış iııahalli: 

·~·3:~ 
. ( 
htaııbul şıı~dcrı ; 
Beyoğlunda 1 

Tünel nıeyduında No ı'J 
ve lstikldl ,caddesinde No ~iS!ı 

Fiatı 6 lırodan ıtıbnrco 

------·---· 

.il 

(iavri ınenkul nıalların 
"'açık artırn1a ilfını 
İstanbul 4 üncü icra memur

luğundan: Açık artırma ile para-
ya çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu:Maa bahçe ve bağ,harem 
ve selamlık ve müıtemilatı saire 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki mahallesi sokağı, numarası: 
Kadıköy tuğlacıbaıı M. Yavera• 
ğa S. atık 6. 7 .E C. b2 .34 No. 

Takdir olunan kıymet:6371 OL. 
61 kuruf. 

artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: ht. 4 üncü icra dairesi 
23-6-930 pazartesi 14 ilfı 16 ya 
kadar. 

ı - İıbu gayri menkulün ar
tırma ıartnamesi 12-6-930 tarihin
den itibaren 930 - 45 No. ile 
İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda 
yaz.ılı olanlardan fazla malumat 
almak istey,.nler ııbu 111rtnameye 
ve 930 - 45 dosya numaraıile 
memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya ltlirak için 
ukarda yazılı kıymetin yüzde 

beı teminat gösterilet.ektir. 
3 - Hakları tapu sicllilc sabit 

olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların V-' irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarn~ı 
ve hususile f af z ve masrafa daır 
olan iddialarını i§bu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me
rnuriyetlmize bildirmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu sicl
llle sabit olmıyanlar satış bede
lini 1 paylaımasmda hariç kalırlar· 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya ;ıurak edenler artırma 
ıartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmlı ad ve itibar olunurlar· 
Üstünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verilmezse 
gayri menkul ikinci bir artırma 
ile satılır ,.e bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde beı faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyetimfzce 
alıcıdan tahsil olunur. Beş nu
maralı fıkradaki §art tahakkuk 
etmek kaydile üç aefa bağırıl
dıktan sonra gayri menkul en çok 
artıranın üstünde bırakılır· Şart 
tahakkuk etmezse artırma geri 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 _ Artırmanın birinci veya 

ikinci olmasına ve gayri menku
le tealluk eden kanuni hakka 
ve satııın tarzına göre diğer 
oartlar. A o 

Vergl,Belediye, icare ve bıl-
cümle rüsum müıteriye aittlr. 

Yazılan emlakin temamı yu
karıda gösterilen 23-6·930 tari
hinde latan bul 4 üncü f cra me
murluğu odagında iıbu ilan ve 
gösterilen artırnıa ıartnameıi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

• ve 
Bilclınıle Günırül< n1uan1elatı ve nakliyat işleri ~ 

kenıalı sürat ve enıniyetle ifa olunur. ~ 
MALI ve İDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLIR ,.. 

Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 

Telefon: Beyoğlu 4515 

,. ,.. 

lstanbulda Tahta kalE'de Hoca 
~Hamza mahallesinde Şekerci so· 
fkağında 12 Numaralı eleklhik 

:. tesfsatile 'mücehhez 

athcı ve pas a
cı fırını 

Kiralıktır 
Taliplerin Galatada rıhtım §ir

keti müdiriyetinde baıkalip 
Zihni Beye müracaatları 

Sultan Ahı11et sulh 
mahkenıesinden: 

Rüsumat müdüriyeti umumi
yesinin galatada Alekslyadi ha
nında 1 7 numarada Aleksandırı 
Kolera aleyhine ikame eylediği 
23 lira 6{ kuruı gümrük resmi 
davaıına ait muhakemenin yevmi 
muayyeni olan i 9·5-930 Pazar
tesi günü müddei aleyhe ilanen 
tebllğat ifasına rağmen gelm~· 
diğl cihetle hakkında gıyap ka
rarı verilmiş ve müddei bu bapta 
bir kıt'a beyanname ibraz eyle
mi§ olmakla ikametgahı mechul 
bulunan müddei aleyhe bukerre 
tayin olunan 30-6-930 Pazartesi 
saat 13,5 da mahkemeye gelme· 
dtği "Ye ınüddett kanunlyeai zar
fında itiraz etmediği taktirde 
hukuk uıulü muhakemelerine tev
fikan gıyap kararını ve vakıa1arı 

kabul addile davaya ıabit naza
rile bakılacağı ve 305 inci mad
deye tevfikan mahkemeye kabul 
edilmeyece~i muameleli gıyap 
kararı makamında ilan olunur. 

fi 

Ve • 
sıye 

~ lzmir terzihanesinde 
moda, ehven flatlarla, ıon 
derecede suhuletli aeraitla 
erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karımnda No. 1 7. 

MUSTAFA ve KEMAL 

İstanbul 111üddeiunuııni
liğindcn 

1 - İstanbulda bulunan ve 
fakat adres! meçhul olan Söke 
Müıtantikl Ali Şefik beyin he
man dairemize müracaat etmesi 
lüzumu. 

2 - İıtanbulda bulunan ve 
fakat adresi meçhul olan Manyaı 
sulh hakimi ,.;abi beyin heman 
dairemize müracaat etmeli. 

Doktor Feyzi Ahın et 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

teda vlhanesl 

Cumadan mada her gün 
. 8aat 1O-6 ya kadar hasta ka

bul edilirr 

Adres Ankara Caddessl N. 43 
Telefon lstanbul 8899 

ZAYi - Şahsıma ait Tatbik 
mühürümü zayi eyledigimden 
hükmü olmadıgı ilan olunur. 

Adres : Kuzıuncuk Arap Za
dede Servili sokakta Numara (1) 
Hakkı Emim. 

ill 

Sadık zade 
vapuru 
25Mayıs azar 
Günü akıamı sirkeci rıhtı· 

mmdan hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samıun. Ünye, Ordu, 
Giresun , Trabzon , Rize ) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes'a· 
det hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon İst. 2134 

TA VİLZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvalık Ekspresi 

Selamet vapura 
Her per§enbe ak§amı 17 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu , Çanakkale, Küçük 
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bür· 
haniye, Ayvalık. hkelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve· 
rilir. 

Dikkat: Cuma akoamı Ed· 
remil yolcuları trene yeti§· 

' Urilir ve Ayvalık yolcuları 
gurupta karaya çlkarılır. 

Yemit Tavil zade biraderler I 
Telefon ist. 2210 

339 •enesinden beri haıta· 
nelerde pratik olarak eczacı kal· 
falıAı yapan bir genç Haseki, 
Cerrahpaıa ve Etfal ve Beyoğlu 
Zükur hastanelerinden birinde f§ 

ariyor. Böyle bir eczacıya ihtiya· 
cı olanların Üsküdar imrahor 
eczanesinden eczacı lbrahlm Sual 
beyden süal edilmesi. 

Beyoğ·Ju f>inci sulh hu
kuk n1ahken1esinden 

Feri köyünde Türkmen soka· 
ğında 29 numaralı hanede llakıne 
Nl§an Kurubyan efendi kerimesi 
bakire Makruhl kadının akıl 
hastalıgına müptela oldugu usu· 
len sabit olmakla hacrile kız kar-
deti Zabel hanımın 6 Mayıs 1980 

! 
tarihinde vasi tayin kılındıgı ka· 
nunu medeninin 371 inci madde· 
sine tevfikan alel ısul ilan olunur· 
1~----~~~~~~~~~a 

1 "Y Al~IN,,IN 'TAl{Vİl\11 
1\1ayıs 

Senel PERŞEMBE Senet 
Resmiye 22 Hicriye 

1930 13~ 

Nan1az vakıtları 
Alafranga 

s. d. 
Güne§ 4,36 
Öyle 12,10 
İkindi l 6,09 
Akıam 19,26 
Yalllı 21, 19 
imsak 2,28 

Zilhicce 

23 

Alaturka 
•. d. 

Güneı 9,10 
Öyle 4:,4:5 

ikindi 8,4:8 \ 
Akıam 12,00 
Yatsı ı,54 
imsak 7, O,!_ 

Ruzı Hızır il 
17 ] 


