
SALJ 
10 HAZiRAN 1930 

2 inci sahild• 4 Uncu sahife:le: 

-f - ."ttısırda Atehn1et -:\l 
2-- Harlci ve Son ha erl er '1 1 Felek 

5 inci ~ene, No 1554 
3 üncil sahiicd' ' 2 

- Hl kiye 
1- Güzel san'atlt.:r----aka.deml- 'Ilı 

p •• $$ - eı • u u • • w - ............... ~ ....... - -=--- u-.: 
NUSHASI 5 KURUŞTUR 

sinde yapılan ıslahat nedir? lı 5 inci sahifede : 
2 - Kasın1paşada.kl arbedenin ltıııı -

iç yüzü ) 1- Spor Alemi 

Tekaüt kanunu 

Cümhuriyet hükfunetleri, haz 
ile ferahladıkça, devlet emektar 
larına yardım etmekten geri dur 
llıadılar: 923 maaşları ile bugün 
kü maaşlar arasında hiç bir nis
bct aranamaz. İlk olarak cümhu 
ri Yet devrinde tedahül kelimesi 
Ortadan kalkmıştır. Hükfunet 
llıaaşlara, muntazam olarak ve
rebileceğinden emin olduğu ka
dar zammetti. Ve barem kanunu 
İle bir kaç senedenberi almakta 
Olduğu tedbirleri tamamladı. 1 

Bütçemiz hiç bir zaman bir 
llıaaş ve ücret, bir bürokrasi büt 
Çesi olmamış, iş ve istihsal büt 
Çesi olmak karakterini kaybet
llıemiştir. Maaş zamlannda bü
tün hedef, maaş ve ücreti geçin 
llıeğe elverir bir hadde çıkar -
llıak idi. Devlet makanizmasının 
İyi ve doğru islemesi, sıkı bir ni 
ıam ve kont d olması için haz -
lleden alınan para ile yaşayabil
llıek esatır. Tereddütsüz denile
biiir ki, bugünkü maaş ile Türk 
llıemuru sıkıntısız yaşayabilir. 
llir eksik kalmışsa, o da Ankara 
"İbi meskeni az ve pahailı şehir 
'erde memurlar için meskenler 
apılmasıdır. Ankara memurla -
rınm darlığı maaşten değil, nis 
bttsiz kiralar sebebindendir. 
Memurların bugünkü yaşayı

şı tanzim olunduktan sonra, ya 
rın ihtiyarladıkları ve iş göreme 
dikleri zaman aç kalmamalannı 
tinin e'1ecek bir tekaüt kanunu
na lüzum vardı. Eskiden verilen 
tekaüt maası, bir geçim parası 

e değil, hazne sadakası idi. Devlet 
r hizmetinde çalışanlar sonlarım 

karanlık görürlerdi. Yarın için 
bu şüphe ve emniyetsizlik, sü -
l'tinme korkusu ahlak ve iş 
lizerinde müessir olacağına 
şüphe yoktur. Hükumet 
makanizmasmın temiz ve 
ağlam i lemesinde menfaati o

lanlar, ki bütün vatanda lardrr; 
bundan emin olabilmek için me 
llıurlara yaşayış emniyeti verme 
li idiler. Me~ur zengin olamaz. 
~ğer kendisi geçinebilir, çocuğ~ 
ııu okutabilir, işten çekildikten 

S 
8onra son günlerini rahat geçire 
teğini biliyorsa, ancak o zaman 
devlete sımsıkı bağlanır. 

Son yapılan tekaüt kanunu 
ta l'ürk haznesinin bu hususta ya 

Pabileceğinin en fazlasıdır, deni 
ltbilir. Başka memleketlerle kı
~as yaptığımız vakit memurları 
llı12:m kendi hallerinden mem -
llun olmamaları için hiç bir se
bep kalmadığını görmekteyiz. 

aha fazla refah, istihsalin ar-

.,.. ' -s- • • ' • . • ' 
~ 

Gazi Hazretleri dün akşam Ankara' dan müfarakak buyurdular 
------------------------········-··---------------

istasyonda vekillerin cümleleri : Yunanistandan beklenen esas 
Sivas'a giriyor, ltilafnamenin imzalanması 

cevap geldi, Tren bir 
muhakkaktır .. 

temmuz da 

Ankara, 9 (Telefonla) - Gazi hazretleri 18 de Gazi istasyonunundan hareket ettiler, 

kendilerine kitibi umumi Tevfik, ser yaver Rüsuhi, Kütahya meb'usu Nuri, Falih Rıfkı. 
Cavat Abbas, kılınç Ali, Vasıf, Ruşen Eşref, Hasan Cavat Beyler refakat etmektedirler 
Maliye vekili Saraç oğlu Şükrn Bey de Gazi hazretlerini Abımesuda kadar teşyi edecek
lerdir. 

Gazi hazretleri istasyonu trenin kalkmasına 10 dakika kala teşrif buyurdular ve Baş 
vekil, Meclis reisi, Büyftk Erkanı harbiye reisi, heyeti vekile azası ile meb'uslar tarafın
dan karşılandılar. Merasim yapılmmaası evvelce emir buyrulmu1 o'duğu için istasyonda 
asker ve muzika bulumuyordu, Gazi hazretleri istasyonda İsmet paşa ve Meclis reisi ile 
görüştüler. Gazi Hz. ismet paıaya Yeşil Ankarayı işaret ederek: 

- Bu güzel yer bırakılırda gidilir mi Paşam, fakat ne yapayım Yaluva, Yaluval. 

Haydar Rifat 8. Adliye vekiJinin 
beyanatına cevap veriyor .. 

Müdafaa şahitleri de Mahmut Esat Beye 
mukabele ediyorlar - Omer Lütfi, Kenan, 

Is mail Sıtkı B. lerin cevapları .. 
•••••••• 

H. Rlfat B.in mahkemede okunan mektuplarının metni 

fsmail Sıtkı 8 . 
Sabık nazır 

Cevat Bey
Müderrıs 

, 

Haydar Rifat B, muhakeme
sinin safahatini ve Adliye vekili 
Mahmut Esat Beyin mahkeme 
ıhuzurundaki beyanatını dün 
neşretmiş tik, 

Adliye vekili bu şayani dikkat 
beyanatında iki nokta tebaruz 
ettiriyordu: 1- Haydar Rifat 
B. Eskişehir tevkifhanesi müdü 
rü vasıtasile Temyiz mahkemesi 
ne 25,000 lira rüşvet teklif et-

• 1 
mış 2 - Mahmut Esat B. Haydar 
Rifat B.in müdafaa şahitleri hak 
kında bazı tahlillerde bulun
muş. 

düm. Kanundan istiane için müraca-ı 
at ettiği yollar tamamen yalnıştır. 

Şahitlerime tam ediyor. Onlar 
memleketin en temiz adamlarından
dır. Her birini yükselten şıarı ilim
dir, fazilettir. Her zaman her vazife
de bu suretle müşarünbilbenan olmu§ 
!ardır.İlk tilavet ettiği nutkunda mev 
kuflar hakkında bir Türk ile yedi 
Yahudi tabirini kullanmıştı, bu sefer 
de Cevat B.fendi hakkında Arnavut
tur, lisan bilmez ki fakültede profe
sör olsun diyor. Cevat Bey fakülteye 
de, şimdiye kadar girdiği her mahfe
le de şeref veren bir alimdir; Fran
sızçayı ise Mahmut Esat Beyden eyi 
bildiği muhakkaktır. Kenan Bey için 
hususi bir mektubumda kullandığım 
bir kelimeyi diline dolamış; ve bunu 
daha davanın bidayetinde ilan ettir
miştir; o mektup yazıldığı zamanlar 
Kenan Beyi daha yakından tanıma
zdım ve kafamı bu muhterem zat a
leyhine dolduran, Mahmut Esat Bey 
ink6r edemez ki keocı.;~•dir. Sabık na 

/ 

Mahmut Eşat Beg mahke
me hu:ıurund• beyanatta 

bulupuyorlar 
nı bugün okudum. Ne zaman tanış
tılar? 

Dediler. Bundan sonra Gazi Meclis reisile görüşürlerken Nafıa vekili Recep Bey is
met Paşaya demir yolu faaliyetinden l:ahsetti ve günce bir kilGmelro }Ol )cp .. d:~.nı ~öy-
leyerek: 

- Sıvasa ilk tren 30 temmuzda gidecektir. 
Dedi ve ilave etti : 
-Müsaade ederseniz kütat resmini 24 temmuzda ve ya 30 ağustosta yapalım. 
Tevfik Rüştü Bey de Türk - yunan itilafnamesinden bahsetti: 
- Atinadan iki nokta hakkında cevap bekleniyordu, biri geldi, 

bekleniyor. Esas cevap gelmiş bulunuyor öteki de gelirse bu akşam, 
yarın sabah muhakkak itilafnameyi imzalıyacağız dedi. 

diğeri için anbean 
bu akşam olmazsa 

Gazi Hazretleri Bozöyükte tevakkuf buyuımadıklan takdirde yann sabah ( bu gün ) 
lstanbul' da bulunacaklardır. 

itilaf! 
Türk - Yunan ltl-

111/ı bugiln 
imzalanıyor .• 

425,000 lngiliz lirası em
rimize ı•erilecek ve pasa

portsuz gldell 
rumlar gelmlgeceh ... 

Ankara, 9 (Telefonla) -
Türk-Yunan itilafnamesi ya
rın öğleden evvel imza edile
cektir. İmza merasiminde Ha 
riciye vekili bir nutuk irat ede 
cektir. İtilafnamenin ihtiva et 
tiği mevat mucibince Yunan 
hükumeti hukumetimizin em 
rine 425 bin İngiliz lirası vere 
cektir. 

Bilkreşte ürand otelin 1Jalkonu11da .. 

Galatasaray Bükreşte 
nasıl· yenildi? İtilafnamenin tatbikatın -

da ihtilaf zuhur ederse muhte 
lit komisyon hakem olacak ve 
vereceği karar kat'i addedile-
cektir. Burhanın yokluğu ve Romen kalecisinin 

Harice hükumeti cumhuri -
yemizin pasaportile gitmemiş harikulade oyunu romenleri galip çıkardı 
olan rumlar Türkiyeye avdet 
hakkını kaybetmiş addedile - İlk maçın tafsilatı 

ceklerdir. 
İtilafname yai-ın imza edil- Bükreş, (.Milliyet) - Gala-

dikten sonra Heyeti vckilede tasaray bugün üçüncü Avrupa 
tetkik ve müstacelen Meclise turnesinin ilk maçım Romanya 
sevkedilecektir. Perşembe gü şampiyonu (Yuventus) takını 
nü Mecliste müzakere oluna- ile yapacak. Bürhanm bazı se
caktır. bepler yüzünden seyahate iş

L-------------' I tirak edemeyişi evvelcede yaz
dığım gibi müdafaayı kuvvetin 
den düşürmüştür. Bugün san 
kırmızılar nisbeten zaif bir mü
'.afaa hattile Romanya'nm, 

Macar 1'irinci sınıf takımların-

• 

Llmbek Rebll 

tarak bütçemizi memleket ihti
açlanm tam görecek bir derece 
e çıkarabilmesi ile mümkün 
labilir. 

Barem kanunu ve tekaüt ka
unu üçüncü Millet Meclisinin 
saslı eserleri arasında yer tu
acaktır. Bu memlekette maaş 

erdi diye bir dert bırakmamak, 
embellik, gevşeklik ve şuursuz 
uğa mazeret bırakmamak de -

Haydar Rifat B. hapisanede 
perşembe günü hakkında veri
lecek karara intizar ediyor. Mu 
maileyh evvelce mahkemeye 
göndermiş olduğu istidada du
ruşmadan feragat ettiği cihetle 
davanın müdafaa için 26 hazira 
na taliki talebi reddedilmiştir. 
Haydar Rifat Beyin ve avukat 
Ömer Lutfi, Cevat, Kenan ve 
İsmail Sıtkı Beylerin dün bize 
Mahmut Esat Beyin beyana' T~ 

H. Rlfat Beyin mahkeme-
de boş halall yeri 

zır İsmail Hakkı Beyin nezahet ve 
namuskarlığını sadakatla ifade ede
cek tabir azdır. Müderris Münip ve 
avukat Hayri B.fendilerin derhal la· 
zımgelen cevapları vermiş oldukları-

Mahmut Esat Bey benimle müna 
sibetinin başlangıcını (barodan tardo 
lunmuştu, bana müracaat etti) sure
tinde gösteriyor. Barodan, niçin çı- ı 
karıldığımı bu dava münasebetile a- ' 
leyhimdeki zaptı ilan ettirmesi üze
rine öğrendim; 

ı - Nazır Memduh Beyin imzası- 1 
nı taklit; 

da yer almış, ve hemen hepsi l laşmaktadır. 1 
Macar futbolcularından mürck-ı Karilerimize Yunan mili 
kep kuvvetli bir takımlıo karşı- (Mabadı dördüncü sahifede 

ektir. 

Tekaüt kanununa daha geniş 
ir şümul vermek imkansızdı: 

ndi) zaman bugünkü bütçeyi bir 
n 1 fııaaş ve ücret faslına kalbet -
de~ek, memleketin inkişaf.nıasraf 

larnuôir tarafa atmak demek 
ebc~lurdu. Şimdi sıkıntı çekmekte 

<141lan tekaütlerin ıztıraplarım his 
cekl•etmemiş olduğumuz söylene -

!lıez. Fakat bu ıztrrapların hep
hakldine birden kökünden ilaç bul
mür~ağa haznenin kudreti yok~r .• 

Hayrı bey 
Avukat 

Kenan bey 
Sabık mlsteşar 

na karşı gönderdikleri cevapla
nİı hulasasi ile Adliye vekilinin 

,------------ evvelki gün mahkeme huzrunda 
okuduğu vesikalardan bir ikisini 

Falih Rıfkı 

buna 
da bf 

Mektepliler 
müsabakası 

namef 57 inci hafta başladı 
ne k 57 inci hafta ba,ıamşıhr .• 

Gazetemizde çıkan haberler. 
nde v ilen en mUhlminl seçip cu
merk llıartesi akşamına kadar mu

' abaka memurluğuna gönde
-ı ---ı,ıınız. Neticeler pazar gunu 
'':1rhaol~eşredllccektlr. 

aynen neşrediyoruz. 

Haydar Rifat Bey cevap . 
verıyor 

Haydar Rifat Bey dün sabah ga
utelerde mahkeme tafsilatını ve Ad
liye vekili Mahmut Esat Beyin beya
natını okuduktan sonra gazetelere 
birer mektup göndermiştir. Bu me
yanda biz de aldığımız mektubun 
bazı parçalarını neşrediyoruz. 

Haydar Rifat Bey diyorki: 
Mahmut Esat Beyin davasını -

izah sadedinde okuduğu nutlı:u gör-

2 - Ayni yazıhanede hem müd
deiden hem müddeialeyhden dava te 
kabbülü masalları ... 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Taksi ücretlerine yapılan 
zam az mı? .. 

----·---
Şoförler 6 kuruş 

zamdan 

1 
menınun değil 

şoförler cemiye· 
tinin gösterdiği 
hesaplar ne? 

Koprü parasının ilgasile, şehir 
vesaiti nakliyesi ücretlerine zam 
yapıldığı malumdur. Bu meyan 
da otomobillerin belediye rüsmu 
na %100 zam yapılmıştı. 

Emanet heyeti fenniyesi bu 
ciheti nazan itibara alarak tak 
si ücretlerine altı kuruş zammı 
kabul etmiştir. Şoförler cemiye
tini bu zam hiç tatmin etmemiş 
tir. Bu hususta soförler cemiye 

. 
Müfide Ferit H. 
Londra sefirimizin zevcesi 

Müfide Ferit Hanım dün eks -
1 presle Londraya hareket etmiş
, tir. İşittiğimize göre kerimesi -
nin birdenbire hastalanması İs
tanbuldan çabuk hareketini icap 
ettirmiştir. 

Amanullah Han 
geliyor 

ti reisi Nihat B. şunları söylü- Sabık Afgan Kır~h Amanul-
yor: !ah Harun 1 ter.ıuzda şehrimize 

Şoförler cemiyeti reisi geleceği teeyüt etmiş ve Tarab 
ne diyor? yadaki köşkün ihzanna başlan-

"- Biz ne zamandanberi tak mıştrr. 
si ücretlerinin azlığından şika- Amanullah Hanın biraderi 
yet ederiz. aFkat her nedense, İnayetullah Han elyevm şehri
Emanet heyeti fenniyesi, maki- mizdedir. Amanullah Han şeh _ 
ne sanayi müdiriyetinin telkina . . 1. 1 

h .
1 

· 
nmıze ge ınce mumaı ey aı esı 

(Mabadı dördüncü sahifede) ile beraber Romaya gidecektir. 

Şerif Bey hem apartımanı 
hem de kirasını geriye 
veriyor! 

Dahiliye\' ckale-. . . 
t111ın enırı 

iskan Şerif Beye 
tebliğat yaptı .. 
Eski Polis müdürü Şerif Be

ye Trakyada hasara uğrıyan em 
!il.kine mukabil talip olduğu Şiş 
!ide Uncuyan aparmanın bi-
rinci katı temlik edilmişti. 1 

Haber aldığımıza göre Dahi
liye Vekiileti bunu muvafık gör -
memiş ve istirdadını Viliiyete • 
bildrimiştir. Vilayet te bu emri 
Emvali metruke müdürlüğünr 
tebliğ etmiştir. •;;erlf Beyi • ' ''"uy<111 aµ,,r 

Bundan başka apartmanın iş- lımamud. n aldıgı daire .. 
gal müddetinin ecri misli de Şe "- Bana hakkım olan apar 
rif Beyden tahsil olunacaktır. man verilmiştir. İstirdat edile 

Şerif B. ne diyor? ğinden, bedelatı iczresinin tar 
Şerif Bey dün bu hususta ken sil edileceğinden hab!rİ.n 

disile görüşen muharririmize: , demiştir. 

1 
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Hatta Mehmet Ali kendi elife bir 
Vehabiyi bile öldürdü .. , 

---·-

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
~ --

Roman yada ki mü.him tebeddül 
Kıral Karol yeni kabinenin· teşkilini 

M. Maniu'ya tevdi etti ... 
--~--- ·llııııı11u111q111111111111111111uu11ıu11uıı1111111ırı11uıııı1111ııuııııııı11111111uııııııı111111111111rıtııııu111u11111111uı111111 11u11111111ır 

ittifak ile .. ! 

Karol Kıral oldu 

Hindi çini 

Yerli mahkumların 
talebi reddedildi 

~iyasi ziyaret 

M. Grandi 

B. M. Meclisinde 

g 
~li 

~ 



san'atler akademi de apı an 
~-=.=.:..=-==-==-=~=---=.~-~~~~~~.:!!!-~~~--::---~~~~~~~~~~~~ 

Güzel Şirketi Gazi Yeni 
Uzel ••• 
Barıstılar 

' 

iisevin Suat ve Ali 
luhiddin B ler mah
emeden çıkarken ı 

öpüştüler 
ve banst1lar 

' 

sanatlar Hayriye köprüsü kararlar 

Mimari akademisi
nın ıslahı bitti 

Pr. Egli bu şubenin 
müdürlüğüne getirildi 

--~ 

Bilet ücretlerinde 
biraz zam yaptı 

İnşaatın ihalesi hazır-
1 lıklarına b lşlanıyor 

Hamit B. 
Ankarad11n 

bugün 
dönüyor 

Bu zam yalnız tenez
zühe gideceklere 

mahsustur 
Güzel San'atlar Akademisi Bir müddetteberi Ankarada 

lnzıbat komis,ronu 
dün ,rilavette 
içtiına etti .. 

Devamsız bazı me
murlar tecziye edildi [)iinkü dedikodulu 

tılcat davasının muh
lif safahatı nasıl geçti 

mimari şubesinin evvelce mevzu Şirketi Hayriye bir haziran _ Emanet işlerile meşğul olan mu 
bas edilmiş olan ıslahatı intaç dan itibaren vapur ücretlerine avin Hamit B. in yarın avdeti 
edilmiştir. bir miktar zam yapmıştır. Bu beklenmektedir. Hamit B. Ema 

. • . . İlk mekteplerde imtihanlar olmaktadır. Yeni harflerin tecı 
Vilayet ınzıbat komısyon~ tamamile bitmistir. Talebeye risatın icrasında çok büyiik fr 

d.ün V ~li muavini Fazlı Beyın imtihan not kağ;tları da veril- ideleri olduğu da tesbit olur 
~- Mimari: şubesinin proğramla- zam bazı mıntaklarda fazla oldu nete ait muhtelif işlerle ve bil-'l'lir Hüseyin Suat B. tarafın- · il · M ·f ,_., " 1 E 

rı ve tedns usu en aan vel<d g-undan alakadarlar bu fiat ta - hassa bu meyanda vil.ıyet e -
nyasetınde toplanmıştır. miştr. Bu sene ilk mektepler- maktadır. 

Dairelerden gelmiş olan dos-

1

1 den mezun olan talebenin mik- Bu resimde 15 inci ilk mek Şekerci Ali Muhiddin B. · · 1 ·d· · d y ı !etinin bütün ınşaatının proıe e rı"fesı·nın· esasen tenha olan Bo- manetin tevhı ı, yem ka ro, ı bilmukabele Muhiddin B. ta- · ·1 · · ·-
.. . rini yapmak üzere getın mış o- ğazı boşaltacağını söylüyorlar.. dız bahçesi ve Gazi köpriısune 

'~dan Husey_ın S~at ve __ C~~ lan Viyanalr profesör Egli tara Bu zamma neden lüzum gö- lazım olan kambiyo mescleleri-

yalar tetkik edilmiş devamsızh tarı mühim bir yekuna baliğ tep mezunları görülmektedir. 
ğı görülen bazı memurların tec-I===~=========="'============ 
ziyclerine karar verilmiştir. 

~Yet gazete~ı m~s ul mud.uru fından yapılmıştır.İki senedir bu rüldüğü hakkında dün kendi~i- le m~ğu~.o~'.11.~şt?r. Emanet f_~n -<>-
alı B. aleyhine ıkame edılen proğramın tedrisat kısmının le görüşen bir muharrimize şır- heyetı muduru Zı~a ~· de d~". Yeni nahiyeler 
~alara dün _Beyoğlu sulhce- tatbikinde müşkülat çekilmekte kc•in erkanından bir zat şu iza- tekrar Yalovaya gıtmış olup ıkı Eskişehir vilayeti dahilinde 
llıahkemesınde devam olun_ - ı"dı". Zı"ra muallı"mler bu prog· ra- ' ·· k d 1 kt" O zama yeniden' beş, Zonguldak dahilin 

hatı vermiı<tir: gune a ar ge ece ır. -
· · d" - · d " H' · B d d t t de üç nahive tes_.kil edilmiştir. • mm. ıcap etır ıg_ı zamanı ers "- Bog· az iskeleleri bir hazi na kadar -· amı_ • t . .e av .. e .. e .-. , <>gah B. hazır bulunuyordu. d ı d - G --<>-

~ ., H . . S t lerıne hasre emıyor ar ı. ran 930 tarihli ücret tarifesinin mi olacagı ıçın azı koprusu Kars Yalı.sın· 
1
• takdır· •nuhidin B. useyın ua y · k d od ·· ı b ah • ı 1 k · • • b. r enı a r a ucret er u m tatbikinden evvel iki mmtakaya işi ile meııgu o an omısyon .

11 "-~h ~el:'lerden 10 ın ıra zuru kaldıracak ~e_çhile . tezyit ayrıldı. Yeni tarife ile her mınta toplaarak inşaatın ihalesine mü- Kars Valisi Salim Bey mı et 
ı..ınat ıstıyordu : . B . edilmiş o_lduğu ~ıbı ek~ık ?lan ka iki kısma tefrik edilerek dört teallik hazırlıklar başlıyacaktır. mektepleri işleri ile yakından 
"IUteakıben Muhıddın eyın muallimliklerde ıhtas edılmıştir k ılm t alakadar olduğundan Dahiliye 

~~li davasını teşrih etti: mınta a yap_ ış ':,'"· . Darülacezeye Alman Vekaleti tarafından takdir olun 
' Hüseyin Suat Beyin kuv- Geçen sene mimari tatbikat Bu tanf~. ıle B~~azda m~kım bir çocuk tahkikatı muştur. 
·tli kalemleri vardır. Kalemle- atelyeleri ve laburatuvarı inşa- olanlar kat ıyyen ır :ıam g_onne Daru··ıacezeye kimsesiz rocuk-

. mişlerdir. Şu şartlaki mukim ol ~ 
at ve tesısa~a başlanmışbr. duklan iskeleden aleretur bilet !ar ale!Usul zabıt varakasile ya-
Bunların tesısatı bu sene başın 1 1 H tt b·rinci rnıntaka tırılmaktadır. Halbuki geçenler dünkü ziyafeti 
d b" · 1 kt Maarif ve a sın ar. 

3 
a 

1 
de -1tsku""dar dairei belediyesin- İstanbul Valisi Muhiddin B. k~l 1.tn_ı1ş. 0 acab __ ır. .. t h - birinci kısım iskeleleri olan Üs u 

-<>-
Vali Mudiddin B. in 

Kasımpaşadaki ar
bedenin iç yüzü n·edir 
Içind en çıkılmaz bir hadise 

ve karşılıklı ittihamlar .. 

Mesele kızllbaşhk meselesi mi, 
menfaat ve rekabet meselesi mi? 

a e~ın ınşat uros~ mu e. a.s- küdar Harem, Salacak iskelele- de bir memurun delaletile o mm dün sabık polis müdürü Şerif 
-ı Vıyanalı profesor Eglımn . d ' ki .. d 100 ara bı·n·n taka zabitai belediye memurla- Bey şerefine Tokathyan da bir Evvelki günkü nüshamızda jmemden çrktı. ~n hak ve ada . . 1 k · rın e es sını en P , 

ve muallımı o ara tamamı- . k "ki · k · kelele rından bazılarının sahte zabıt va ziyafet vem1iştir. Kasımpaşada vuku bulan bir ar Jet namına mahkemede şahitli' · . . cı mmta a ı ncı ısım ıs · Şe l 
ı.k~dem~ye _h3:srıpınefsa~. eEtm1~ rinde birinci mevkide 60 ikinci rakasile DarUlacezeye bir çocuk Ziyafette Muhiddin Beyle beden bahsetmiş ve hadiseyi ettim diye karrmı dövdüler, y 

temın edılmıştır. ro esor_ g 1 k"d 40 b. t nezzül yatırdıkları anlaşılmış ve Ema- rif Beyden maada yeni polis mü : vak'a mah;: llinde bulunanlar - raladılar. . • b . . . • mev ı e para ır e ku 
mımarı su esının yem program dır net müfettişleri ise vaziyet et- düıii Ali Rıza, j:mdanna · dan dinh-erek tesbit etmiştik. Karımı yaralryan sabık muh 
!arını i?~ar e~~iş ve şubenin va~al~ız arasıra teznezüh için mişlerdir. Müfetti§likce de yapı mandanı Halil Fikri, vali mua- Dün bir muharrimiz hadise- tarTahsinin karısıdır.Bnular b 
meslekı ıdaresım deruhte etmiş . b" b 1 B ğaza gi lan tahkikat neticesinde hadise vini Fazlı, müddei umumi: Ke - n in kahramanlarile temas et- zi hiç çekemezler. İkide bird 
ti_~ · M. El':liden maada Av_rupa ~~~=ksaı~lc~~a~: :~k ebil:t üzerin teeyyüt etmis ve bu baptaki nan, Defterdar Şefik Beylerle miştir. H adise kahramanı ola mesele çıkarırlar, kavgalar o
yuksek mımarf mekteplennde d b" y im t tahkikat evrakı Emanet enclime daha bazı zevat hazır bulunmu , rak dede diye zikrettiğimiz !ur. Bu yüzden polise yim1i ta 

1 profesörlük etmiş_ ~iğer bir mil- e E~::~ ::r:em1In ~arnelerin nine verilmiştir. Meselede bele- ziyafette samimi müsahabeler Tahsin ve Ali Ef.ler dedelik, ne istida gonderdim. Tahsin b 
t~h.assıs dah~ getırıle.cek ve k_~n de yllzde 10_12 tenzilat yapıl- diye tabibinin de medhaldar ol- yapılmıştır. ~e şey~~ isnat ~iY_?r. Bu ~a 
d~sıne nazarı derslenn en m.u- makta idi. Yeni tarifede bu ten duğu anlaşılmaktadır. -o- ıyyen ıftıradır .Bız hükfunetım 
hımlerlnden bazılarının tednsa . 1 ~ f tt"k bebi tarihle mu . • Ali Rıza B. asil oluyor 1 zin, kanunlarına emirlerine mı 

d 'l kti B ·kı .. t zı .. n re e 
1 

se Yenı sokak Javhaları Polis müdürlüğüne vekaleten 1 ti insanlarız. TahsinEf. mahal ~
1

as:ıs:e::~~inlrk etı:n~k :ubi~~ bk~yyekt 01~1til:'an lblu kaernbeeple~~n Emaye üzerine imal ettirilen tayin dilen Beyoğlu kaymaka- / 1Iede bir bakkal dükkanı i letir' 
k · · ak·· ır ço suııs ma ere 5 

- k k l" hala Al" R B · b ··d·· ı·· V h · iki · ı· tn udretini her yerde göster here onların yenm tutm uzer~ masıdır Bunun yerine zaman cadde ve so a av rının ~as mı ı ıza eym u mu uru- e er şeyı mıs ıne satar 
ktedir. Bu defada Ali Muhid ücer yüz lira ücretle Avrupa mı .1 k. t f k t ahsa aı"t ol- nifine başlanmış olup yerlerıne ğe asalten tayini takarrür etmiş aBşka yerden alışveriş eden m; 
B 1 - · • - • · d ·k· 1 e mu ayye a a ş · · k d b" ·· h il 11 d'" ol E · · ey e egleıımek ıstemışler marı mektebın en mezun ı ı , b k k meler çıkardık takılması ıçın ya ın a ır mu- tir. a e ye uşman ur. vın 

· halkın arasında haysiyetini Türk muallim daha alınacaktır. :-1
) aı:1: aş_ a .. a d h k · şine nakasa acılacak ve ay basından barkını ta latır.,, 

'sredecek mahiyette bir şiir ya Profesör Eglinin riyaseti altın- 1
' muştenmızın a a ço 

1 
itibaren e;,vela caddelerinki, son Cocuk dispanseri 1 L4z T ah sinin karısı dt 

ak ve Mari Belin ismini de da bulunan Maarif vekaleti in- yarar. ra da sokaklarınki takılmağa 1 ne diyor? 
Zam yalnız Boğaza tenezzühe Halk fırkası tarafından Di-Ştırarak bu eg"lenccsine mcv şaat dairesi mimari atelyeleride · 1 başlanacaktır. 

. gidenlerin biletler.ne yapı mış- - ------ - vanyolunda açılan çocuk dis-ıttihaz etmişlerdir. ,, Akademiye nakledilecek ve M~- tır. Bu da mahza Boğazın daimi panserinde dün de bir çok ço-
~eis B. sordu·. an·f vekfileti diğer vekaletlenn Adı· K d d 

sekeneslnin biletlerinde tenzi - ıye a rosun a cukların muayenesi yapılmış-
-- Müvekkiliniz hakikaten yaptıracakları binaların projele !at yapabilmek içindir. tasfiye tir. Cumartesi, Pazartesi, Çar- · 

ati Belle yüzük vermiş midir? ri mimari talebemizin de iştira Sirketi Hayriyenin bu yeni . . . . . . . şamba günleri muayeneye ve ) 
..._ Bilmiyorum. Fakat kanu- kile burada ihzar edilecektir. Bu .f . . t tkik ve kabul eden Hazıran gırdığı ıçın muhtelıf Perşembe gun·· !eri de aşıya tah 

d .1. , b.. .. t ğ" tarı esını e . . . . k d 
&öylemeğe mecbur eği ız. mimarı urosunun gos erece ı tarife komisyonu reisi Ticareti daırelrde tatbık olunan yem a sis edilmiştir. 

Müteakıben Ağalı B. istiçvap liyakat ve faaliyet neti~esinde b 1 ri .. dürti Zeki Bey de bu rolara nazaren bazı memurlar --<>-) · n1 ·· l · · k d Ak demı mem a 1 ye mu f" 'b. 1 1 d y · f. 1 • ınış ve şu an soy emıştir: ya ın zaman a a · hususta demektedir ki: tas ıyeye ta ı tutu ~uş.ar ır. ag ıat erı 
''-- Ben evvelki celsede bu- leketimizin yegane mimari: oto- _ Komsiyonumuz Şirketi Bu meyanda A?lıye~n muh- Son günlerde yağ fiatlerl J 
llladım. Hüseyin Suat B. şair ritesi olabilecek ve memleketin Hayriyenin yeni fiat tarifesini telif dairelerindeki ~?plerden ehemmiyetli surette düşmüş

itibarile l!tifeler yapar her tarafında ki imar ve inşa muvafık buldu ve İktısat vekale ıoo kadan kadro hancı kalmış- tür. Mahlut olmıyan iyi yağlar Hadl&t'IJI anıatan Şefika 
bu yolda aldığı ilhamlan faaliyetinin talebine cevap vere tince de tasdik edildi. trr. 130 kuruşa kadar satılmakta- lrad111 
it edebilir. Buraya Mari bilecek kadar iyi mimar yetişti Boğazın asıl mukimleri?İn -<>- dır. Halbuki b~r _ay evvel ayni şeyhlik isnadını şidditle reddet 

il gelıniş,Beyoğlunda fileınler rebilecektir. himayesi itibarile yeni tarıfe Murahhasların teşek- yağ 180 kuruş ıdı. mckte ve kendilerinin ticaretle 
l>ılmıs, ziyafetler verilmiş, HU çok makuldü;: ••.. - _ kürleri -o- du··n müştagil , kendi hallerinde a -

. in sıiat B. de bundan ilham Gayri mübadilere . • T . Konsorsiyom damlar olduğunu söylemekte -
tak bu latifeyi yapmışbr. A- Dört ecnebının urıng Şehrimizde Turing klüpler it içtima etti dirler. 
Muhı"ddı"n B. gı"bı" 10 bı"nlerce tevziat klübe müracaatı tihadı kongresine iştirak eden • • . 

. ültl · Bankalar konsorsiyomu he- Mahalleyı birbırıne illık yüzük vercek kudrette o- Gayri mübadiller cemiyetinde Tiriptik usulii ile seyahat et- 'Turistler Türkiyede gôr~ en yeti umumiyesi dün bir içtima 
lar muharrirlerin, şairlerin bugün müsakkafat sahiplerine mek için İstanbuldan dört zen- hüsnü kabulden dolayı Turk Tu yapmıştır. Heyeti umumiye bu katan kim? 
gibi latifelerine tahammül et tevziata devam edilecektir. gin ecnebi Türk Turing kulübü ring kulübüne telgrafla teşek- içtimamda konsorsiyom icra Münazaanın sebebini, 

1 
ın ıç 

Clidirler. -o- ne müracaat ederek tiriptik paso kilr etmişlerdir. komitesinin son 15 günlük -f11- yüzünü vaka kahramanı Ali Ef. 
~eis Hüseyin Suat Beye sor- · Urla müddeiumumiliği su istemişlerdir. Kulüp tiriptik -<>- aliyet ve mua;ıneli-t:rnı gözden nin ağzından dinliyelim: 

.. 1., . • mukavelesi yapmak için muhte Bir Amerikan yatı geçı·rmi~..:.-. " _Ben cetbecet Selanikli-

Fakat buna mukabil, Tah~ir 
Eif.nin karısı Si~ H. di yo i: 

"- Ta'haliı Eif. hAHs dede, to 
yu şeyhtir. Muharremin onundt 
Melek tavus mabedinde ayin yr 
pacaklardı. Kocam bunu hil ·(l. 
mete haber verdi. Tahsin Ef. · 
bunu duyunca, etrafını toplıya 
rak bizim eve hücum ettiler 
Tahsin Ef. nin karısını hiç kin 
se dövmedi. Onun kafası göz 
kavga arasında yarıldı. Koca 
mm, mahallelinin işine mtidah 
le ettiği meselesi iftiradır.,. 
Şefike H. ne anlabyo 

Ali Ef.nin dayak yiyen karıs 
Şefika H. nasıl dövüldüğüniı 
şöyle anlatıyor: 
"- Biraderimin evinden do 

nü&ümde Sinem ile Emine, Ay 
se, Besi, Fahriye, Fethiyeni• 
hücumüna uğradım. Saçları!'! 
dan çekerek bir bodruma tıka· 
rak öldürücesine dövdüler. Bı

Bandırma ağırceza mu .. zıını 1 ~~ 
--Hödük kelimesini ne mak - '"dd · lif hükumet ere müracaat etmiş Limanımıza bir yatla Adı:ııi - Neticede icra komitesinin yim. Rençber adamım. Dedelik 

tla kullandını:r.?. Sabri Halil Bey Urla mu . cı ve gümrüğümüzle müzakerata ral Lo ; .. ,..,;ndLJ>ir-Amerikalı ve son bir aylık faaliyeti tasvip e- le, şeyhlikle alakam yok. Do- Kü,.ül---arda cinayet 
. d ummiliğine terfian tayin edil- ba lamıştır. 1 k · · · Bö" "' ... .,.._.. 

..._ Hödük demek enayı e- . • - Amerika Ziraat nazır arından bi dilmiş ve yeni bir arara lüzum kuz nüfus aıle beslıyorum. Y Kürükpazar Hi'~liahmer tu··_ 

çakla yaraladılar,, .. 

k mıştır. - - I h d f ~ "' e değildir. Kabasapa adam 91 .. lnC 8 8 risi gelmiştir. Admiral Lo evvel göıiilmemiştir. le şeylerle uğraşmak ne zoru- tün deposunda müstahdem 2 
ektir. '!!'!'---------~"'!"!'• ce Abdülhamit zamanında İs - -<>- ma?.. . yaşlarında Süleyman ile arkada 

ı\Ji Muhidin Beyin vekili ce- Mahkeme tarat"-."• :ıahitleri 8kdenizdl 1 tanbulda oturmuş ve yedi sene- Şeker sandığında 10 Dört senedenberi bu mahalle şı Tatar Feyzi arasında dün s< 
il verdi: nin celbiJra - -

6 azıranda de~ ateşnavallık yapmışıtr. Admi- kuruş fark var de otururum. Bu dört sene için hah çıkan bir avga neticesind 
..._ Ag!h B. binlerce lira israf v31'"'- _ ... ı akemeye karar verdi. ral Lo'nun yatı Kabataş önünde Şeker inhisarının kalkması de kavgasız geçen bir güne rast Süleyman sustalı çakı ile haSil' 
•n h;r ~.ı-- '-- ıo.,ueıere tı> Maamafih mahkemeden çıkar demirlemiştir. üzerine muamele vergisinin a- lamadım. Herf!Ün hiç yoktanbü nın üzerine hücum etmiş ver 
ltıınü! etsin dediler. ken Ali Muhiddin Beyin vekil- -o- lınınasına rağmen şeker fiatle- tün mahalle halkı biribirine gi- memesinden yaralamu:.+en Fey 
lıiz 10 bin, ıo bin lira israf leri ve tarafeynin _d~tları Suat Prenses tleana rinde belli başlı bir tebeddül ol- rer. Yarası tehlikelrdmak isten 

· . Fakat Agah &...ın para Beye banşma ~kl~fınde bulun- 1 .k. . K mamıştır. Yalnız şeker fiatl~ri Son kavga, bir meseleden do zi hastan~yolaa ölmüsttir. 
ı yemiyoruz. Hakar:;e kat- ~uşlar ve Muhı~_dın B. Suat .Be H ~om1an~~ kıhra 1 1 .:;1cı . arol sandık başına 10 kuruş ka?ar layı mahkemede şahitlik et- mir · 

kl op k t azret erının emşı e erı pren- artmıştır. Bu sandıklar 30 kilo-
ltııya mecbur değiliz. ~~~~. ;~: B. e~::ınuk~b~ke ses_ İie:ına Romanyanm . Mıs~r luk olduğundan fiatlerde ehem 
liüseyin Suat B. müvekkili- Ali Muhiddin Beyi öpmü~ ve eli sefıresı Madam Lahovar ıle bır miyetli bir tebedül olmamış

likte şehrimize müteveccihen ha 
· M:ari Beli ile Romanyaya git ni sıkmıştır. reket etmiştir . Prenses Roman tır. 
İni bilirler. Onların meçhul Şekerci Hacı Bekir zade Ali yaya gidecek ve biraderinin tet 
1ikleri adam müvekkilim Ali Muhiddin B. den dün şu mektu istiklal madalya•• 

almıyar-->.ırer/ik §Ube--Viç merasiminde hazır buluna-lıhiddin Beydir. Evet biz Bük bu aldık: calıtır. 
e gittik. Bunu herkes bilsin Muhterem Mililyet gazetesine SuJı- · · 
atıl asın. 

liüseyin Suat B-:!y bu 
bilmediğini söyledikten son 
l\gfıh B. cevap verdi: 

-o- • • • ••JUcadelei milliyeye iştirak 
Etem Pertev ıhtıfl!.l.i .. u edip henüz istiklal madalyala-

12 Haziran ... - .'."· .. m~r~_u- rını alamıyan tarihi ilandan 
eczacı J<'4 -'-'n yıl d'.:'n~~dur. on güne kadar İs! :;nbul şubesi 
. gun her se_ne oldugu ~ıbı mer mıntakasında bulunan zevattan 

\hum un kahrı arkadaşl~a, nıes- her kim varsa bu defa şübece Şimdi Mari Beli ile Bükre 
!{İttik diyorlar. Halbuki Ali 

· ş bhiddin B. gazetecilere Ro-
11.yaya hükumetin teşviki ile 
.Şube ac;mak için gittiiini söy 

Hüseyin Suat Beyefendi ile 
arada hasıl olan sui tefehhüm 
yüzünden mütehaddis vak' adan j 
ne derece müteessir idi isem bu, 
defa eski dostluğumuzun yeni- 1 
den ve cok daha kuvvetli olarak 
teessüsünden o derece mes'ut ve 
miiftehirim. 

Memnuniyetimi alenen beyanı 
bir vecibe addeyledim. 

;.ııdarrut cemlye 

· · ıııı ,...-.••1 d'0a~t Yerli vat·"' v 
malı kullan .. 

lektaşları tarafın?an z~~ret e- tanzim edilecek ikinci deftere 
dilecektir. Hususı motor tam yetlerinde bulunan musaddak 
saat onda köprünün Eyiı iske- vesikalaril~ müracaat ve kayd 
lesinden hıre~et edccekir. olmalao- Arbede t!•nıuında 1111r•landıklanm fdrll11 t'd~n luufınfı, 

ı. 

e 

1 
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Jl ·~ ~ (Birinci sahifeden mabat) ---------m:ı:ıı:m:ıı___ Zengin museviyl 

Asrın Umdeııi "Milliyet" tir. 

1 O HAZİRAN 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeal. 
o. 100 TeJ..-af adreaiı Milliyet, ı .. 
nbul 

Telefon n..-.lan• 
htanbul 3911, S913, 3813 

( Birinci sahifeden mabad ) 
tına kapılarak bu husustaki şi- takımını 8-1 mağlup eden Ro- sine kadar getirdi. Rebii'ye fev öldürenler 
kayetlerimizi nazari itibara al - manya milli takımının dört mu- kalade bir pas. Yerden sürüne-
maz. Halbuki, taksi ücretlerine hacim iki muavin, iki müdafii rek4iıkı bir şüt topu sol zaviye- Elyazar Roso Ef.yi öl• 
zam istemek.teki hakkımız afi· nin Yuventus taknnında oldu- den içeri soktu. Bu sefer halk 

'kı kadın arasın da kArdır. Cemiyet, zam talebinde ğunu kaydetmek, takımın kuv- bizimk>ileri alkışliyor. Yuven- düren kapıcı Mah· 
-Fran~u:cadan- bulu~urken ~~anet heyeti fen- veti hakkında kafi bir fikir ve- tus 2 - Galatasaray 1. Top orta- mut ile arkadaşı 

Doıtua rast geldiğim za- mı girdiği müşkUl itin içinden nly~~e ver~ği h~~apta, kaz~ç rebilir. Saat tam 5,30 da otelden ya geldi. Osman tevkif edildi 
ABONE ÜCRETLERi man kendisini sıkıntılı bir hal- kurtarmak çaresini aradım. Ni ver~sı, belediye. rusumu, .lAstık, hareket ettik. Sahada 5 bin lcişi Muhacimlerimiz karşı taraf ' 

G Ttlrlıiye için Hariç lçla de buldum. hayet aklıma bir çare geldi. tam_ıra_t, a!Ilortıs~an, s1:gorta, vardı. Taknnlar saat 6 da. saha- müdafaasını çok müşkül vazi- İki ay evvel Tepebaşında ı<:!• 
3 ayhiı ~~~kurut ı!oog ~ - Ne var? .. Yoksa işin iyi Dostuma sordum: şoför ticre~, benzı.~, gara] par~ ya çıktılar Mutat merasımden yetlere düsiirüyor. Fakat atılan yazar Roso isminde zengin bır 
6 " 1400 ·:. 2700 • gitmiyor mu? .. Diye sordum. - Bu iki kadın, yani meşru sı o~ak uzere gunde m~sa_nfl sonra maç ba~l~dı. Para~ı on- şiltler çok güzel oynayan Yu- musevinin apartmanı üç kişi ta 
z " - Bilakis, dedi, işlerimin gi- zevce ile kocalı metres biribir- 12 lira Hl santim g!Sstennıştır.. lar kazandığı ıçın toP.a ~ız ba§- ventus kalecesinin yerinde mü- rafından basılmış ve Rosonuı; 

Gelea evrak geri verilmez dişinden çok memnundum. Be- lerini tanırlar mı?. Fakat e~anet bu masra~ı 11 lira ladık. Galatasaray ruzgara kar dahalelesi yüzünden golle neti- çene kemikleri kırılarak konsO 
Müddeti ıı:eçen nuıhalar ıo kunı1tur. ni skıntdı görmene sebep şu bil - Evet... Söylediğine göre 21 santm1: kabu~ et~ştır ... E~- sı. Takım: celenmiyor. daki paralan çalınmıştı. 

Gazeten matbaaya ait 1'1•• lçlıı diğimiz adamın halidir. her iki kadın biribirlerini tanı- n~t ~ey~.tı fe~yesı şoforlenn Ası!v~itat . Bi~~i parti 2-1 onların le- Balat hastanesine kaldınlaıl 
a:1e~~:ı,etr.:ı~~~ca,:!.~:::f~~tinl Bahsettiği adam ikimizin de yorlarmış... b~.r gilnluk vandatmm hesabını Suphi Mihat Vedat hıne bittı. Roso, bir müddet sonra öl.ıniil 

kabul etme•. tanıdıg"ımız birisidir ki onu söy - Mükemmel... Şimdi sen gi şoyle yapıyor: M h E ·· İkı'nc· rt' O b .. "l .. .. • e met rcument Limbek ı pa ı.... yuna u se- ve gomu muşttır. 
ıF=""""""="""'-=----=--'--·ıı 1 !emek istediğini hemen anla- dip kocalı metresi bulursun. Me E .. bi Rebii Kemal fer onlar başladı. İlk hücumu Rosonun ölümünün hakiki s6 

BUGÜNKÜ BAVA Yıverdim. Arkadaşım devam seleyi ona anlatırsın. Ondan manete gore r G" ··ı.. ki G ı Mihat kestı' ve sag· -günlük varidat oru uyar ' a atasaray açıga uzun bebinin tayini için cesedin ııı:_-
etti: sonra çekilir, gidersin... böyle mühim bir maçta her ec- bir vuruş yaptı. Mehmet aldığı zardan çıkarılmasına lüzum göl 

Dan harım en çok 16 an az 
11 drrrce !di llu~n rüzglr 
lodos havı açık olacaktır. 

- Bunun nasıl bir şey oldu- - Meşru kadını gidip görmi- Her otomobil günde va - nebi takıma sıkıntı cektiren bu topu ortaladı. Rebii falsolu terildi ve filhakika ceset çıkal1 
g· unu bilirsin ... Her gördüg"il ka yeyim mi?.. sati 15 antre, yapıyor 15 k tı· "d f ··k . · bir vuruşla topu ku"şe tt · uvve ı mu a aasına 1 ı yenı ye a r. larak Morga gönderildi. 
dını sever, aşık olur. - Hayır ... Bu bir felaket ha- antre, beheri 20 kuruş~ oyuncu koymak mecburiyetin- Top zaviyeden girmek üzre .... 

- Peki ... Yoksa bunun girdi- ber~ olac~ğ~ için kocalı metres 300 kuruş eder. Her otomobilin de kalmıştı. Bu bizimkiler için kalecinin seri bir uzanışı topu Polis ikinci şubesi, o zarnaıl 
ği yeni bir maceraya sen de mi gelıp rakıbı olan meşru kadına günde katettiği mesafe de 94 bir talisizlik telakki edilebilir. direğe sürünerek kornere çıkar- firar eden vak'a failleri ha.k1'Ifl' 
karıştın?... derhal işi anlatacak, onun da kilometre ve bunun 75 i müşteri Hakemin düdüğü ile oyun dı. Kemal'in attığı korner a{lut da yaptığı tahkikattan soııt' 

_Kendi arzwn ile değil.. .. üzülmesi~i görmekle müteselli ile, 19 u boş olarak kabul edil- başladı. Limbekten Rebiiye la neticelendi. bunları geçen gün yakalrya~~ 
Köprü parası! Bak, sana işi anlatayım da bel- olacaktır···· miştir. 75 kilometre, beher kilo geçen topu Rebii kaptırdı. On- Bugün çok güzel bir oyun M!lddeiumumiliğe sevketmiştıf· 

ki bana bir nasihat verirsin.. M ki 111 b ~ metresi 1 S kuruştan olmak üze larm sağdan kalemize inen seri oynayan Nihat on sekiz çizgi- Polisin yakaladığı adaırılııl 
Malilm ya ı Şimdi bütün va- Bununla bir para işine girdik. 1 tp lr IÜH idil re 11 lira 25 kuruş eder. Buna konbine ilk akınları Mithat'in sinde topu yakaladı, ve çok sıkı 1 Roso apartmanının kapıcısı 

: saiti nakliye ücretlerine otuzar Kazandık. Biribirimizden mem- ismet Pş. Hz teklifi 300 kuruş antre parası ilave o- müdahalesile akim kaldı. Şim- bir vuruşla topu sağ köşeden i- Mahmut ile arkadaşları OsıııaJl 
1 para köprü parası zammedildi ... nunduk. Gittiğimiz yerden dön- · lunduğu takdirde varidat 1425 di hiicum sırası bizimkilerde çeri attı. Üç iki vaziyetindeyiz. ve Mehmettir. 
Bunun hakkında bir kaç söz ya- mek üzere trene binecektik. Fa .. 56 ıncı haftanın 3 üncülüğü kuruş tutar. Bundan 1121 kuruş Erctiment'ten Limbek'e ve ora Oyunun bitmesine 15 dakika Bunlar adliyeye teslim edil' 
zacağmı. Amma tenkide ve bin kat olmadı. Orada bir gece da- nu Galatasaray lisesinden 30 masarif tenzil olunursa 304 ku- dan Rebii'ye uzanan akınımız var. Vaziyet kurtarılabilir. O- ıwiş ve altıncı müstantiklik Jıil 
netice nokaanı hamiyete haml- ha kalmağa mecbur olduk. Fa- N~tık. Bey kazanmıştır. Yazısı ruş kar kalır. Emanetin hesabı ayutla neticelendi. Romenlerin yunu'. kazanmak hırsı bizimki- cinayet tahkikatına vaz'iyet e~ 
olunmasını kat geceyi nerede geçirmeli? .. şu ~ '.. . . . bu miktarda bir kar çıkardıktan bılhassa muhacim hatları güzel leri gayrete ve harekete getir- miştir. 

Karar maltlm. Umumi vası- Yemek ~edik. Bir ~erde o_tur- ~uyuk Mıllet M~_chsmde. Te sonra hiç ~esele kalmıy?r .. Fa- ?ynuyor. _Ort_a muh.a~~-Vetcer di. Akın akıµı taki_P ediyor. Ro İlk is i . . 
duk. Gelıp geçenlerı seyredıyor kaut ka~!f unun muzakeresı es kat emanetin bu hesabı külliyen ın fevkalade ıdaresı butun mu- menler sıkışık vazıyetleçde kor 

1 
d it: ne.tıcesınde b~ 

ıtai nakllyelerden zamma!~ - duk. Benim hiç bir başka mak- nasında smet,, Pş. H:ı: tara- yanlıştır. Evvela, bir otomobil hacimleri istediği noktaya sevk nere atıyorlar. Limbek'in çok ar an . u~. ıle Osman sl~ 
·cak. L:l.kin urnumt vasıta ne r? sadım yoktu. Geceyi uyku ile fından yapılan ye Mecl1:sçe a}- günde vasati olarak 15 değil edebiliyor. Müdafaada Mithat' sıkı ve müteaddit ıütlerini, di kI?da tevkif. muzekkeresi ke , 
·Vapur, tren, tramvay, tünel, geçirip devrisi gün trene bin- kışlarla ~abu edı!e.ıı ~eklif efka- ancak 8 antre yapabilir, saniyen, ın fedakarlığı Yunan milli takı- ğer muhacimlerin falsolu vuruş ınış ve tevkifane~e sevkolU:, 
ıotobtis.. mekti. rı umıımıyede alaka ıle karşılan bir otomobilin günde 100 kilo- rnrna (8) gol yapan.~u üç ~r- !arım kaleci hepimizin hayret muılardır .. H~dıse hakkın rl' 
' _üııkUdar ve Kadıköyde ~e oto Birdenbire arkada§ıın bana mıftır.. metre katetmesi pek enderdir. tayı ancak durdurabılıyor. Mıt- ve takdirini celbedecek şekilde istintak. daıresı tahkikatı ile 
•btisl~r var. B~ar ~ahsa aıt oto, bir kız gösterdi. .. {k~~f aynen ~udur: Bunu da kilometre üzerinden ka hat müd~faada İstanbulda oy- harikulade d~nece~ ~ekilde kur mektedır. 
:mobillerdir. İçme bırden fazla Güzel bir kız: d stı lal harbı esnasında or- bul etmek icap eder. Bu şekil il- nadığı guzel oyunları yapamı- tardı. Muhacımlenmızin gayret -
·adam alır ve namuayyen zaman - Bak, dedi, çok güzel değıil b~Yt;k vey"hkolo~~uya, ve yahut zerinden hesap yapıldığı takdir yor. Muh~k~~ ki y~da Bur leri hasım müdafaamı acze dü- Acaba bu kadın kim? 
1irda harekete gelir. mi?... Y. cep eye 1 en kumanda de varidat, masarife kat'iyyen hanın eksıkliğı belli uç ortanın ;Unnekle beraber ne yazık ki Bir ay kadar evvel Moda ill 

Bunlardan da köprü parası a- Tasdik etmekten başka bir ~::§ ol~lann almakta. oldu~- tekabül etmez. gü~l b~, akını, top ~ol iç Ma~ar g?lle neticelenmiyor. Ha~a Mühürdar arasmd~ deniz keııf 
macakmış .. Halbuki bu araba- çare yoktu. Fakat kızla uzak- Jekaut maaşlarına yüz ellı- Taksi iicretlerine il kuruş ı:am Rafınskı de sıkı bir şilt ... ılk bır aralık soldan yıldırım gııbi rmda 25 yaşında bır kadın cell-

l ar, otomobillerin maruz kaldı- tan bilmem nasıl oldu da çabu- şe~a~a ~:ı:ı:~·bu teklif _ hiçtir. Esnafı günden güne müş gol. Romenler bu ani golü çıl- a~ Kemali güç bela te':'kif e- dl bulunmuştur . 
. ~ı aylık zamma da tabidirler. cak münasebet tesis ediV'Crdi 

8 
d h d .. tiil klllJI kil vaziyete düşürmektedir, gmca alkışladılar. Top ortada. dcbıldller. Bizim bu tazyıklmiz Kıyafetine naazran, oldult~ 

~Madam ki bütün vasrtai nakliye Evelce gülmek istedim. Fakat .. i:r::et ~~et~ün~~ X:~i 1ç~kü 1928 senealnde şehlrde 1740 Bu sefer bizimkiler hasun ka- d~vam e?erken bi~ qıı.pe ile temiz bir aileye mensubiyeti~ 
erden köprü parası alınacak; ciddiyeti bozmadım. O da be- aldıkları ~kaüt 

1 
p erınln otomobil işlerken şimdi ancak leye .doğru sol tarafımızla gil- dördüncü gollerini attılar. Ve laştlan bu genç kadının ceeJ 

, >halde pazar kayıklarından, Ha nim yanımdan kalkarak doğru medilmesini tek~::~~~ ~1: 800 otomobil işlemektedir. Bu z:1. hır a~m y~p~ılar. Kemal Se- oy~ 4-2 Yuventuı'un galibi- Morğa götilriilrnüş ve fethl ~ 
:":'içte çalJŞan "dolmuş,,lardan, iki gidip kızın yanına oturdu. Gar- lilm olduğu V'CÇhile. ~'KA da gösteriyor ki, hıı.li hazırdaki ~~n aen bir 1nı:I uzun boy~u yetile bitti. yit yapılmıştır. 

1 
,ien fazla mü~erl alan otomobil aona bir takrm şeyler ısmarla- Kara Bekir'' "Ali Fu~t ve .~;1 tarife esnafın aleyhlnedir.,, 1x:ı ~uavini g~7d~~~aktxlıı G~- BURHAN Fethimeyit neticesinde kadl' 

i'.ere, talikalıı.ra hatta gebe kadın dı. Ben buna kızmağa başlamış fet Paşalar°"Halk Fırka 8 a 3 kı ~···· m kalını8 _vo ~ • • • nm denb:e dilşilp boğulmuş ol 
1 ':aşıyan Adadaki eşeklere de bu tım. Kendisine işaret ettim. Ya ve 'dolayısile İsmet Pş Hü:::ıa }lir vefat ~~ 1 j~ııunu k ec dı~e Üçüncü marı duğu teıbit edilıniıı, vUcudündl 
. ı·:ammm tatbiki haksız olmaz. nxma gelerek: metine muhasım bir va~iyet al~ · Bandırma Mahkeme Reisi kır P odn ~.a zdior urtar nl. op Y yara bere görillmeıniştir. 

. Be · .. d d' b omer e. vım gene o arın O S b Ü D d , B .1 1 Vasıtai nakliyeye zammedil- - nı mazur gor, e ı, u mışlardı Hikmet Beyin valdesi Şahnar:ı bizim kal d l'r ık b" · · • , ug n res en u kadmm ne kocası ne sı 
·; d gece senden a l • S B' . eye oı;.ru s ı ır ınış . d kra , ~ 

1 :niş bir nev'i vergi ol uğuna gö- yn acagım. a- ınaenaleyh bu teklif çok Hanım vefat etmiştir. Cenazesi leri Top sağ açıkta seri bir sü- d 11, ne e a basından kimse 
• •,•e bunun c~binde .parası varken hah tre!1~e buluşuruz: . ~ksek o~a~ ~-iyasf ter?i!enin bugün saat 10 da . Bomontide rüş, sağ içe hafif bi~ pas. Miida 1 oynayor meyd~a çıkmamıştır. . 

•.ramvaya bınmeyıp-tramvay yo . Devnsı sabah ben ıst!"-sıyo~a bir tezahurüdur. Ve bu ıtıbarla Bulgar Çar§ısmdaki hanesin- fUer ofsayt diye durdu sağ i- Galatasaray iicüncü maçmx Polis merkezlerine ve pol.ı1 
ı :undan yaya geçen piyadelerden gıtmeden ° otelde .. be?'ı g:~1J? 5~ ıncı haftanın en mühim habe den kaldırılarak Eyipte aile çln kaleye dört metre k~la pla- bugün Dresdende yapacaktır. müdürlüğüne de hiç bir müracl 
• ~Je alınması hatıra gelmez de- buldu. F~kat ne soyliyecegını ndlr. makberesine defnedUecektir. se sütü. İk.inci gol. Top iklnc.İ Galatasaray Bükreş ve Beut- at vAki olmamıştır. İkinci şıılıl 

·(İl. Sinemalara bedava girenler ~a~1?11ı~ b~.~alde ve hızlı, hız- Kendisine beyanı taziyet ede- defa olarak ortaya geldi. Şimdi hende yaptığı maçların her ikisi birinci kısun memurları kadil1' 
ilen istihl:l.k resmi istendiği gl ı ıyDor u ı. s f . Yeni neşriyat riz, Galatasaray o Yuventus 2 .... nl de 2-4 kaybetmiştir. hüviyetini tesbite uğraşmakta 

. ' ıi Bu vergi tabil ila maşallah - osturn.... ana re akat e- B · t üz · Galat ara dır 
c ahsil edilecek ve günün birin- ~tim~~~ecekğimd. Bu akşamı gördü yeni bir Jfigat Yınndın tdbaren m~::~e hatt~r~':uandı.as Bıi. hBükrd kieşt(eB(Ytühnvent)uaak) vunle Be- . -
Je çocuklarımız bu vergiyi ve- g uz ız an ayn amıyaca- o p ~ R 4 s· ~ ti k .. 1 Kıe 1 ut en e eu er t an Bir çocuk kuyud r. ğım. Fevkalade bir kadın .. Hem S. Muhtar B. tarafından ahi- ınemgsın 1 g .. n .ç? guze . oynayan ma nm hakiki kıymetlerini bilmi- a 

, ,ırlerken. .. . de tayyareci... ren vücude ~etirilen türkçe - U U ~~çiicilk bo~ ~le karşısmdak! yen bazı kimseler bu neticeleri boğuldu 
ı -. Caı;ıım bu koprü parası ~a Ben şaşkın, şaşkın bakarken f'._ansızç'.l yenı liigat kanaat kü- DlLBER VILMA BANKI nin ın boy mua~ kolarlık~~ geçı- fena buluyorlar. Halbuki hlç te Oedikpaşada Köşklü hanıaıt 

I{ ıedır? dıy~~ekler amma ~u soz · o gene hızlı, hızlı söyleniyor- tupa?'esı taraf~nd:ın neşredil- unutulmaz yor. Ortada Lımbek in guzel ve böyle değildir. Galatasaraylı- sokağında oturan halıcı Mıı 
1 4e mahut iskele maddesı,, ne-1 du: mıştAr. Lugat Jhtıyacı günden V f çok yerinde paslan .muhacim lara refakat eden husust muha- KAıırm Efendinin 5 yaıtmdll 
1 rin?en iza~ edilemeyip ge~ecek - Tayyareci kız bugün tay- gü1!e ~~ndini hisse~ti~ekte ol- SEHER Al(T ha~~ız h~sım müdafaasını birimizin ilk maç hakkında ver çocu~u Mehmet Ziya, evleriııil 

ı .e~llere bır muamma halınde yaresile Fasa hareket ediyor. d~gu ı~.ın z~anm ih~~yaçlarına esli ve tırkılı filmini görecekl miiskıl vazıyetl~re . sokmtığa diğl tafsllAttan da anlaşılacağı arkasındaki arsada kireç kuyıl' 
r atıkal edecek!. Ben de beraber gideceğim. Çün gore boyle bır eser vucude ge- •ahenkli mu•lklstnl dtnleyecek•lnlzll başladı. Sağdan ınkişaf ede~ veçhile Yuventus takımı tama su civarında oynarken muvaıe 
~ Dostluk kantarla! kü ayrılamıy~rum. tirilme&i_ ç?ktanberi bekleniyor bu akmrmız topu on ııekiz çızgı- men M~carlardan miirekkeptlr nesini kaybetmiş ve kuyuya dil 
ıt .- Ne, dedın, sen de beraber du. Y~nı tilrkçe - fransızça lu- ve bunlardan yedi tanesi Yunan m!lgtür. 
uı 1 Şuradan H. s. Beyin Cumhu ı mı?... . gat 1~. ba~ılmış,_ kol~ylıkla ta- T k . b h . takımını 8-1 hezimetine uğra- Ziya, kuyuda bağırmağa b 
·f ıiyet refikimizde Mari Beli mil- ~nu n~~ıl_bu fi_krin~en vaz şmabıhr hır şekıldedır. a sım a çesı tan Romen mllll takımında oy lamı§, nihayet bu feryadı valô' 
J' ıasebetile Hacı B. zade A. M. I g~çırec.egtm~ ~ılemıyordum. 1 Yarın ,kam I namışlardrr. Yiınan takımına si duyarak kuyunun başına gel· 
;r; dey hakkında bir nazm yazması Soyledım, soyledım. Fakat bey MELEK ·.İ 1 kendi hesabına gollerden beti- mit ve hemen bir adam buldll' 
ı ı ·üzünden aralarında kavga çı- 1 hude oldu. . . . Sı ELASINDA 11 Haziran çarşamba nl yapan Vetzel Galatasaraya rarak kuyuya indirmiş ve çocV 

• 1ıp işin mahkemeye dayandığı ı - Sen evlisın, dedım, karını iki muhte~em film ...ıa!ıa YAZ SAHNESİ AÇILIYOR karşı da merkez muhacim oyna- ğu çıkarmıştır. 
ı.1a!iim. ı nasıl bırakacaksın?.. • . . ı - ~:krana nakledilmiş operet- -- mı§tır. Doliç Raflneskl de usta Ölüm halinde bulunan çocll 

1 Bu iki zat arasındaki şeker ı ı-~u e; ~ona sakladıgıbm hırs~- lcrln en gilzelL Demir gö~i.i"Hi .Adam . .: hkta ondan aşağı kalmıyan bir eczaneye nakledilirken vefat 

~,enk vaziyet nihayet barışmala a tı. a at 
0 şu ce_va 

1 v~r~ı; l~K Pı'f lN~~~~ E D E R s- • c<>yuncudur. Bundan başka Ro - miştir. ı 'le bitmiştir - Karım mı?.. Gıt kendisını men kalecisinin fevkal:l.de ve z· di M • nak1 
ıı · ı g" ı · ı F k ıyanın cese orga 

1 or, mese eyı an at... asa a. şanın._ ~lr oyunla takımının ga- d'lmi . 
Ben Hacı B. zade A. M. Beyi dar gitme<Ye mecbur kaldıg"ımı limiyetine yu..... k d 1 ştır . 

.. dil • • d .. "' 2 KOLEN !\IUR'un temsili . se sen erece- !!!!!-""'!!~!"'!"'------_.,,, or m ve ışı sor um: soy le .. Sonra sana adresini ve- d sinde amil olduğu g ~- k - - ~- - t 
r ı ı Tatlıya bağla~ık! ~edi.. receğim. bi~ _kadın daha .var. ?- 'EJI f L'I 1 O l~lff KEN ve trapez e uçan lardan t~akkuk etmekt~.~~ i!~.Kaleci Ulvi de iltihak edece 

v İytiyat tabiatı sanıyedir der- na da gı_t, ışı anlat ... Ya1nız dık IJ IJftl\IJffJI JI JI v ~ ~ o H E M ~ ı' H E L E H na mukabıl Galatasaray Burhan * ,,. .,. 1 
ı naat te ayni te'siri 'Yapı- kat et kı kocası e".de olmasın!.. dan mahrum olarak müdafaa ve Ik. . 

· Jı ıyor de~ Zavallı_ kadın benı uz~n mü?- sesli sozııı ve şarkılı muaz- kalesinde ikinci takı oyuncula- lllC\ maç 
1 J FELEK det goremezse kederınden o- :tam filmi Tenzilatlı flatlar: n koymak mecburiyetinde kal- D" k B ô 

1 Iu"r 25-40 ve 65 kuru~ un ta ımınuzm oyten 
••• T •ı k t •k t bl .. tır. • • 1 f tıı ,...... •• --ı Bu iki vazifeyi de reddettim ı e e san rı rum ers _,, . yaptıgı maça aıt te gra ı kıı) 

1 ) 
I· 

Bugun •• -- · k d ı d k" 'h · Tiyatrolar: Th K e dl ' (Beuthner) takımına gelince dederken mahreci sehven Bii~ı l ·'fi\l 0 a ar ya var ı ı nı a- b k günd d ıı: 

d. . yde t • ·~m. Çekildi gitti. Ben Beşilı:taş milli sinemada Bu gece e ı n ey s u ta 'bD?Cı, geçben k" eAlyaz ıı;ı r~, ~larak kaydedilmiştir. Mar 
Fırka ıspanserı.. e rene o.·- D • ld' N . s n_ mız gı ı enu u şar ı manya kıncı maçtır ve Boytende _y 

- Şimdı her ııı.il~s; ge ım. aşıt ve 'evkl veyier iki çiçek şampi,onudur. Bu cihet, bu ta- pılmıştır. 
Beyoğlu Halk fırlı:uı dispanseri· sd haberdar edecegmı ft.f, na~ bir böcek komedi 8 P. kınım spor sahifemizde klişesi • • * 

nin bugünkü muayene saatleri ced· tarafındın şayanı hayret vo fevkıltdi numerol1r 
1 ı r: veli berveçhi atidlr: nüyorsun?... lfflkırköy milli sinemada çıkan bir mektubunun başında Cuma maçları 

Doktorlar - Pek tabii değil mi? .. Hay- temsilleri C' ... inkılap tiyatrosu 1 h d M 1 r da yazılı bulunmaktadıt. Beut- Futbol Heyetinden: 
Saoı Ha•talılc di gidip öbür kadını bulayım perde kılıbık komeıilU facıa 3 . tti a 1 ı• "ı hende takıma Burhan ve Şadi- 13 Mayıs 930 cuma gü 

1 n 1 i: :~ g:~W~~ ~~~:;~::~~s!İi da ona işi anlatayı::\:ğlar, ba- ini de iltihakı karşısında gene Taksim Stadyomunda yapıl 
l'.l.JO-l:l,W Edtl Karalco Bev ğınr ... Fakat her a e bilir ki Kuşdili Hil~l sinemıı yarın ı Ti'ı k . t . k 2-4 neticesi hasıl olması, (Beut cak maçla aşağıda yazılıdır. 

1 2 llariclye Operatör . Salih ergeç sevdiği adam kendisini akşam sanatkAr Fahri B. tarafın· Barik ~.r sıgor a şır eti ner) talCımınm Yuventuste de Vefa - Kasımpaşa saat 1 
Hclcir Bey bırakacaktır. Asıl zor olan şey dan Gazinin >esi vatanı temsil • • M • • ta l . kuvvetli olduğunu göstermeğe Hakem Salahattin B. Milliy 

2.J Cildiye lsmail Kenan 13. mesru zevcesini haberdar et· 3 perde ve Cevdet ve Fahri icra eyleriz. SiğöffJP.!'. s~g~~ . ?1ua~e ~ı kafidir. Maçın tafsilatı geldiği kupası. 
:!_~ ~.'.~~i~e ~::,:~:•,c\\:~1 Bey mektir. Bu kadıncağız kimbilir Beyler b<'kçl Tosun ağa. şeraiti havidir'·~ OlUSJllt zaman bu hakikat daha iyi anla Fenerbahçe _ K. T. saat ıs. 
4.5 ı::tıaı . .\Lındıl Bey ne kadar üzülecekti~ ... İştedbu s h t b r h 13 akşam • td . G l u· şdacaktır. Hakem Salahattin B. Milliy 
, 5 ,\; !:ıiye ,,ç0 ,~ı.ı l:vhm- nu düşünere_k can bs~ 1 ınt.ısın an ,e zal c :ş ·era u Merkezı aresı: a atada nyon ffanıncl· _, Galatasaray bugün Dresden - kupası . 
.,.. - mıyoru '"' :ıtk <lr komik Fahri B. ve ko· "'"'' \ıırn; il . • ne yap_acagı.mı .. . ı e ın. \cııt -'il lınlunnıayıın :;elılrloı-.ld aco:ı:~ aı·."ı •ı'\'•" 111 ,_~ deoynadıktansonraikimac_ yap "Şilt" Final Maçı .. 

L" ıı ıı B b h - t ınik Cevdet l.I. birlikte sinema .• 
6·7 DJl ıi livo :\le1ınct " .\;n · an~ .. 'r ~ası at ogre ... Telefon: BevoJlu _ 2003 <d %>-.-S J ~;ı.k üzere Viyanaya geçecektir. Fenerbahçe - Beşiktaş sa. , 

ili> hast, l•k' ı rı " ul!> n. t\111 ll e ı Dllstındum. Zavallı 'trk:ııiası- rnry~l9 2 ·- Vıyaı...A" takıma Kemal Faruki) 17,15 Hakem Saim Turğut B. ' 
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l1"ransa beynelmilel tenis • 
şampıyonası Çok ayıptır ... Efendiler ... 

Amerikalı Tilden 

Fransız Lacoete 

El ele ~eriniz de 
Galatasaray turneye çıktı. ı 1 ~ 

~ 
Hareketinden bir gtin sonra Alı 
man federasyonundan, bizim 
merkezi umumi kararile inhilll 
etmi~, fakat Avrupa'ca eldeki 
rehbere nazaran yerinde dunı
yor zannedilen futbol federas
yonuna bir kart gelmiı. 

Bu karta göre Alman federaa 
yonu Beutheııı'deki maç ıçın 
Bahçe - Galatasaray kombine 
ııomv na müsaade verdiğini bil 
diriyordu. Federasyonun bizim) 
merkezi umumi kararile sabık, ı 
fakat Avrupadaki federasyon-, 
larm elindekei rehbere nazaran 1 ... OKA~ r: 

yerinde duruyor zannedilen 1 

-ne bilsinler- reisi Muvaffak 
Bey, Galatasaray klUbünden 
keyfiyeti tahkike bile lüzum 

Borotra'yı tıcrletı "1 Japon Ohta 

~örmeden bu kartı bize getirdi 
· ve bu kartın kli§esini bize neş
rettirdi. Daha doğrusu gazete- ' { 
cilik icabı neşretmeği muvafık 

Son haftalarda Paris'te çok 1 

mühim ve hararetli tenis maç
ları yapıldı. Fransa beynelmilel 
tenis şampiyonası namı altında 
yapılan Fransız Cochet (Kaşe) 
Borotra, İtalyan de Morpurıo, 
Amerikalı Tfülen, Fransız Bru 
gnon (Brünyon), de Buzelet, 
Japon Ohta, (dö Büı:öle), Avuı 1 turalyalı Hopman, W4llard, Mo

1 on (Mun), Cravfort (Kraffort) 1 
kadınlardan Mislı Will11, Miı 
Yacobs (Yakobıı), Matmazelı 
Ausııem (Ossem) gıibi dünya-: 
nın en maruf ve en iyi tenisçi
leri dahil oldular. 

Erkekler arasında tek müsa-j 
baka finali Fransız Cochet ile 
Amerikalı T~lden arasında ya
pıldı ve Cochet kazandı. 

bulduk. Fakat -gene gazeteci-
lik icabı- hemen ertıesi gün 
keyfiyeti Galataıaray klübtin
den ve Galatau.ray namına tur 
neyi tertip eden zatton tahkik 
ettik. Bütün muhaberatın tetki
ki neticesinde anladık ki bu Al 
man federasyonunun bb: yanlış
lığıdır. 

Zira Galataaary'ın muhabera 
tında "Fenerbahçe,, kelimesi 
bir tek defa geçmerniıtir ve e
sasen Galatasaray klübü ne Al
man federasyonu ile ve ne de 
Alman klliplerile muhaberede 
bulunup seyahati tertip etme
miştir. Ancak ve yalnız Viyana' 
nm Avusturya kliibile muhabe
rede bulunmuş, bu Viyana klü
bil de GalatMaray'ın Almanya' 

C h 
da yapacağı iki maçı tertip et-

Fransız oc et · · B.. ·· 1 ın 
Kadınlar arasındaki tek mü- mıştır. uttin maç arm . ya !z 

tabaka finalinde Misis Wills Tllden Borotra'yı dömi-fl- ~~~a~asaray namına tertıp edıl
hemşehrisi Mis Yakobs'u mağ- nalde sveterini çıkarmağa lil- digını ispat eden ~~~~ya ~o
lftp etti. zum görmeden yenmiştir. ~rasyonu Umun:~'kA~ıbı Mus-

~· 

Cochet ve Tilden arasındaki yu Hügo Maygel ın bır mektu-
Erloekler ~rasında çift müsa- maçın ilk setini Tilden kazan- bunun da, Galatasaray'ın arzu- "if u,u-1 ,,, , 1 

baka finalini Cochet ve Brug- 'k' . t d 1 C su üzerine -Muvaffak Beyi':ı 
ka d l mış, ı ıncı set e e sayı ar o- . . • 

non zan ı ar. chet lehine 7-6 iken Tilden v~s~kas~ı k~i~ıl~ bastı~ımız 
Muhte1it çift müsabaka fina- hakem tarafından kendisine ve- gıbı- hır klişesını neşrettık, v~ 

li Cochet ve Mıisis Bennett ile j rilen şüpheli bir sayıyı kabul et ?u hu~usta Gal:ıtasaray hey et~ 
Tilden ve Matmazel Aussem a- memiş, bundan sonra ise artık ıdar.esınden Arıf Beyi~ turneyı 
rasında yapıldı. Tilden ve Mat Cochet'nin karşısında dikiş tut tertıp eden Galatasary lı zatın 
mll2JC1 Aussem kazandı. / turamamıştır. söylediklerini aynen kayd~ttik. 

Japon Ohta ile Borotra ara-1 Tilden 39 yaşında olmasına Bu sarahat ~arşısında ~u luzıµn 
sında yapılan bir maç çok ha-, rağmen Cochet ve Lacoste (La suz .meselenın kapandıgıru zan
raretli olmuş ve tam üç buçuk, kost) tan başka herkesi yen- nedıyordu~;,_ald.~nmışım .. 
saat sünnüttür. ! mektedir. ~~~lki günku Cumhunye! 

refıkimızde Fenerbahçe umumı 
katibi Hayri Celal Beyefendi
nin bir mektubu intişar etti. 
Şahsen tanımamak şerefile mü 
bahi olduğum bu zat, aksinin 
ispat edilmiş olmasına rağmen, 
Galatasaray'ın turneyi Galata
saray - Fenerbahçe namına 
tertip ettiğinde zımnen ısrar, 
beni de bu noktayı tevil ediyor
muş gibi gösteriyor. Hem de 
bakınız nasıl: 

Turneyi tertip eden zat haya
tı içtimaiyemde benim amirim 
olduğu için muhaberattan iste
di mektubu neşrettiriyor ve gfi
ya turnenin (Galatasaray - Fe 
nerbahçe) namına yapıldığını 
gösterecek mektupları vermi
yormuş. 

Filhakika hayatı içtimaiyem
de alın terile gördüğüm bir işin 
aylığını alan bir memurun, fa
kat her hangi bir klübün turne
sini ne bahasına olursa olsun 
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1 ~3lmôo .... .._.,.,.,adı namizetlerinf:halan; _4 - 60000 kişilik bü- stadyomu; 7 ve 13 yüzme havuz 
ııı'. anyadaaıı · v.:~ıo~ya "'ıı i_ik ıtadyom (futbol ve soo ları; 8 - hokey sahası; 9 - te-

.nel sahalara malıktir~ . - nis kortları; ıo - Velodrom 
l _ Stadın methali. 2 _ metrelılt-ptst); 5 - futbol ve (ZSOOO ,_, 'li"'. U i 

• • '. • _ _ _ -""§l .., ,. - munı 

a~ vay ıstasıyonu; 3 - ıdman atletizm sahası; 6 - atletizm harekat için çayır. 

bozmağa memur olanlardan • .. ..;.r 
değilim. Bilmem aradaki farkı 
Hayri Celal Beyefendi idrak bu 
yuruyorlar mı? 

üJ.a.sa... olarak fuyri Celal 
Beyefendiye iki teklifim var: 

Haftadan haftaya spor hldtselerı .. 
Geçen haftanın en mühimi 

spor hadisesi Feneı:bahçe klü
büntin tenis turnuvası idi. Mev-\ 
simin ilk turnuvası olması itiba 
rlle bundan sonraki turnuva ve 
maçların daha zengin ve hara
retli olacağı şüphesizdir. · • 

Önümüzdeki haftanın en mü 
him hadisesi de hiç şüphesiz, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş takım
ları arasında yapılacak olan İs
tanbul Şildi finalidir. Her iki 
takımın son yaptık'arı 

ı - Bir klübün umumi kati
bi olduklarına nazaran usulü 
muhabereye bigane değildirler. 
Galatasaray'ın turnesine ait mu 
haberatı, diledikleri bir noter 
huzurunda kendilerine tevdi et
tireceğim. Bu muhaberatm için 
den tek bir mektup çıkarılma
dığını ve mektupların içinde 

1 de tek bir (Fener bahçe) keli
/ mesi bulunmadığını anlarlarsa 
"haksızmışız,. kelimesini o no
tere tasdik ettirmek resareti 
medeniyesini gösterecekler mi? 

2 - İkinci bir vesika neşre
di orıırn. Kli esini astı -ım bu 

binezonu) na maç yapmak üze-ı edeceğini, ne vakit oyruyacak-ı ceğim. Zira bı. n.üsabaka faz 
re müsaade V'Crdiği Beuthende- !arını, hangi otelde kalacakları- mükafat kaldırmaz! 
ki klüpten Galatasaray'a gelen ru, ne vakit hareket edecekleri- Ayıptır Efendila-... Hem ç 
mektuptur. Bu mektubu Alman ni, keyfiyetin Dresden'e de ya- ayıptır!... El ele veriniz 
ca biliyorlarsa okusunlar, bilmi zıldığmı ve sair teferruatı bil- Türk sporunu yükseltmeğe ç 
yorlarsa okutsunlar. Bu mek- dirmektedir. Hayri Celal Bey, lışımz. Yoksa gelişi güzel 
tup, Galatasaray'ın hareketini bu vesikada da tek bir Fener- yanlışlığı ganimet bilip te B 
bildirici bir mektuba cevaptır. bahçe kelimesi bulabilirse ken- then'e mektup yazmağa değil 

1 
j 
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H. Rifat B. Aillıye 
(Birinci sahifeden mabat) 
Bunların ne isnatlar olduğunu 

ugün bütün Türlriye öğrenrnit bul'7-
uyor. Müracaat etmi,im. Bu bır 
ıak idi. Kanunun tayin ettiği daha 
üksek bir merci o kararın münasi
ıctsizligini gördü. iptal etti. Bunda 
ccndisinc matliıp bana zimmet kay· 
etmeğc ne hakkı var? ya her müna
übetle tekrar tekrar tekrarlaması ne 
lemektir? kendisi şimdi masal ol
nuş bu iki hadiseyi bu dava müna
ıibetile ortaya atınadan evvel de şu
·ada burada diline dolamasile tarafım 
lan işidilmiş ve bunların ne isnatlar 
ılduğu kendisine o hususi mektup
arda az çok acı bir surette tekrar e
'ıilmişti. Münasibetimize başlanı:ıç 
',ıarak bu müracaatı ileri sürüyor, 
•alan. Ben validesine kardeılerine 
9 sene evvel Göztepede bir doetu

nun mükemmel bir kii91ıünü tama
nen ve meccanen tahsis ettirmi§tim. 
/alidesi de o doıt da sağdır. 16, 11 
ene evvel gine validelerini Delir· 
nenderedc kötkiime misafir olarak 

· .Jmıştrm. Mahmut Esat Bey beni 
nuhterem bir doeta riayeten Jl&pb
·ım bu muamelelerd"n evvel de ta
:U.. Kendisini bir mektupla bile lı:öt· 
:e davet etmiftim. Bunu mahkemede 

'.kuyor. Kendiıi beni telgrafla Hey
peliye köşküne davet etmemit mi
' ır? ve citmi§ miyim? ıu halde bun 
ardan mahkemede babı etmek ne de-

bunu hayretle karfıladıiınr söylemi§ le beraber mat'unu olan Cevat Beye 
tir. Ö. Liltfi B. bu münaıebetle &Ön· de vardı - intihabı tasdik buyurdu
derdiği mektupta hareketini §Öyle an Jar. Çok samimi ve çok ciddi bir fa-
latıyor: aliyetle çalıtırken nıevzuumuzun o 

"Hakikat ~udur: zamanlar ayn bir komiıyon halinde 
Mahkemei Temyizden ayrıldıktan çalışan ahkamı ~absiye komi•yonu 

beş altı ay sonra müteaddit zevat mü ile alakası tahakkuk etti. Çünkü Ve
şarünileyhin beni hayır ve hürmetle Ji ve Vasilerin salahiyeti tesbit e
yadettiğini ve hakkında azim azim dilmeden yetim mallarınm tarzı ida
sitayişlerde bulundu~unu söylediler. resini tayin etmek imkiini mantıkisi 
Bu haberler tevali ettikçe etti. yoktu. Bu sebeple ellerimizdeki tali-

Düşündüm. Mahmut Esat Beye- mata tevfikan Ahkamı şahsiye komi
fendi de nihayet bir insandır. Ne ol- syonu reisi Hacı Adil Beyefendiye 
dise oldu. Lotüs davasındaki muvaf- Veli ve Vasi hakkında abkim teıbit 
falriyetleri üzerine kendilerini tebrik edilmit iıe tanzim olunan maddele
ettim, ve görüttiim. HUrmet ettim, rin iraalini, edilmemi§ iıe beraber 
börmetlerini cördüm. Vakii hal bu- müzakere ve teabit olunmak üzre yev 
dur. Maalesef ben yUJlan mektuba mi içtimaın iJannı yazdım. Henüs bu 
&•lince: Mahmut Eaat Beyefendiden bahse sıra gelmediğini, ı:eldiği za
bu huıuata dahi nefiılerlnde munsif man malumat vereeelderini cevaben 
ve idil olmalarını rica ederiır bildirdikleri gün Vekil Beyin Millet 

Ben o mektupta nefsim için biç meeliai kürsilsünde tanzimi ile mu
bir mutalebede bulunmadım. Yapılan vazzaf olduğumuz kanunu bir aya lı:a 
muamelenin ıılabı temennisinde dar meeli•e sevk edeceklerine dair 
bulunmadım. Milletin menafiine ta- resmen vaidde bulunduklanm ıuete 
alluk edee"k umumt mutaleat darme- !erde okudum. Vaziyet bu vadin bir 
yan eyledim. Hatta mektulıu BllfVe· ayda değil, altı ayda da tahalı:lı:uku
kll Pata Hazretlerine takdim eden na imk&n bıralı:mıyaeak bir mahiyet 
zata mll§arünileyh hazretleri: de olduğunu, v.,kilin malum olan 

" Mektubu allka ile okudum. Ll- f8hllm hakkındaki telakkilerine nua 
lıin bu zat kendisi için bir ıey iate- ran bu tubhuru da vaaiyetin icabatı 
miyor. Huıuıl bir anuıu varmıdir" na değil, ale!Qıul kendilerini mUflıll 
buyurmuflar. variyete aolı:mak kasdına atfedeeek-

0 ıat bu keyfiyeti bana yudt. Jetini blldilim için bu dlltüncelcriınl 
Baıvekil Paıa Hz. rinin ibzal buyur- kendilerine biuettiğim a:ibi bilclire
dukları bu iltifata te9elı:kür ettim, Ve rek yem bir ıui telikkiye mahal br-

oektir? h ! hi b' lmad " .a. --•----'- u··-e ı'ıtifa ;...:--.ı. kal-Para almak için Avrupada mü- usuı ç ır arzum O ı,.ıru ... r11&«ıarna& - ·~-'" 
ıet~lik istemitim, yalan. Mektup arzeyledlm. Mutavaaait olan •at bu dıfmn yazdım, Meyer Vekil Beyin 
.eırolunmuştıır, paralafı yoktur. lfadatıını da mütarunileyh hazretle- doğruya kulakları tıkalı imit ki en 
ılilf.,ttitliği çok &örmek te yok. Çün rinc arzey!emlflerdir. namuskir bir hareket yeni bir ıui te-
ü elimde el yazısı ile derakap veril- O mektubun yazıldığı zamanda !Akkiye sebep olmut. 

1 
ıiı cevabı vardır iri, memur olmadı- Vekil Beyin manııurları olmuııu eid- tbıarı kavanin komiıyonlannın 
ımdan bunu kitap ile telif edeme- den temenni eylerdim. hakkı huıur almalan bütçe icabından 
ıittir. Kitapları hikimlere sat demi- Yemin Ue temin eylerim lıi: O bulunduğu için hakkımı pek all latl
im. Mektup neırolunmuştur; sen al dalrikaclan itibaren ortada ne tlmdlld yebillrdim. Bu bütlin reia ve asaların 

'.a hakimlere dağıt diyorum. Çünkü ahvalden eser kahr, ne de iıtiıdıalde aldığı bir ıey olduğu için mucibi bi-
endi bastırtttığı lritaplann çoğu it· mümaıilleri olacak ahval zuhur eder. eap da bir fCY olmasdı. Fakat iste-

ı :re vefa etmekten uzaktır. Velril Bey ayni zamanda V"lıtleti medlm. 
Şimendifer davasına müdahale ta bini teıriflerlnde olvakit mUıteıar bu Adliye Vekilinin beni usulU muba-

:p etmişim. yalan. Müdahalenin e- lunan Kenan Beye: "Cumbuly"t Ad- kematı cezaiye komiıryonuna me
cli düşmanıyım. Gördüğüm kusur- liyeainin eaaalı islahata muhtaç bulun mur buyurduğuna dair tefabürleri 

ı an bahis etmişim, müfetti§lere tet- duğunu" söylediklerini beyan huyu- de tamamen yalandır. Bu komiıyo
"ik ettiriL-nek iktiza "derdi bu da ya- ruyorlar. na intisabım kendilerinden Uç vekil 
ılmamı•tır. Meslekin az çok tecrübe görmüş evvel başlar. 

' b h eski bir hadimi olmak ııffatile arzc-ı Ru··şvet teklifi a il Yine kendi hatıralarına göre ye-
ylerim ki, cumhuriyet adliyeılnde · ı K'- B ı d t 

Yanko Papa Dimitri aleyhine açıl . 1 ih . rıme ge en oumı ey e o sıra a s-
şimdı de bazı mertebe 11 ahata ti- tanbul müddeiumumisi olan Esat 

a 11ş, Yüz yirmi bin liralık sahte senet yaç vardır.Bu ihtiyaç neden Mahmul S 
•vaıında sahtek'rlıgın, imza takli- Beye en bu oandalyada oturamaz11n _ " Esat Beyefendi yedile olmasın da, b d-' al · ı·d· d · · k 
m. ı'n ve onlar zımmında yirmi be• B 1 . u aan .. y ar ıyne ı ır emışım, en • Hasan veya Hüseyin eye zail ol- dil · d k d b" ı 
'n lira rüşvet sigaları hakkmda sun. Bigaraz olanlar, iyi bir Adliye- erı e ma amınız a oy e muame 
endı.ın. e 1·,ahat vermı' •tır' . Dava Es- le eden kim olurıa olsun poliıe verin • nin vücut bulmasını isterler. Onların b 

1 1 1. hı' r Agırcezasındada, temyı'zdedc al uyurmuılar. eşhas ve esaınii eşhas ile alak arı o-
azamlmı tı r. Sahtekarlıklar, imza Jamaz. Mahmut Esat Beyefendi için Bir kere Müddeiumumi E6at Be-

. , klitleri tekmil sabit olmuştur. Bo- bu yol kütadedir. Mutekit bir adam ye lıllyle bir ~y söylemedim benim 
I• temvı·ıce katiyet keıbeden bir ld - · · .. 1 · • b IU · buna benzer ıey söylediğim zat o za-
~ , o ugum ıçın, aoz erımın ma su vı-

likümle silinip süprülen slgalar- edamın olduğuna allahı azimüşşanı ınanlar Milfettl;ı bulunan ve timdi 
, . an bahsetmcğe neden iftikar edi- işhat eylerim. avukatlik eden Eaat Beydi. Sonra 

1 ı yor? sermayesizlikten mi? Sabık mabkemei temyiz Reia.i gerek Kazım ve &erek Esat Beyler 
lı Nazım Beyin davasını geri aldır Eevveli Avukat ·ok hususi olduğum iki arkadaş idı. 
tı 1 emişim. Nazım Beyi tahrik edip ÖMER LOTFl Bu zatler Ankanya geldikleri zaman 
I · avanın açılmasına kendiai sebep ol- " Vekilin muhitini Avrupada tahsil 

1 uğunu ilk celıedede ikrar etmedi Müderriı Kenan B. in görmlitlerden terkip etmek emelinde 
J ı ti? velev Müddeiumumi karıtsada cevabı olduğu şayiası meydana çıktı. Bunun 

· •, i ah si davalara bılkim olan kimdir? imldni bulunsaidi daha evvel yapılır-
· ı 1Uzım Beyin feragatile hunlar kendi- Müderris K"nan B. de Adliye ve- dı. dedim. Fransada okumuş olan 
~. ğinden dü mez mi? Müddeiumumi kilinin mahkemedeki beyanatına kar K8.zım ve Esat Beyler de bu pyiayı 
1 ı 1 d h .. k ·· fi bize çok uzun bir cevap gönderdi. i•itmit olacaklar ki Necati Beyı·n ver ı una razı o masa a u mu var mı- ~ 
!, ır? Temyiz dahi Nazım Beyin 482 Bu cevabın en mühim noktaları şun- diği veda ziyafetinde bana "Artık 

1 0 Tevfikan hal etmedim? amma !ardır: modanı.. geçti, maalinde lfttlfede bu-
l ı 4 uddeiumumide iştirak etmiş, ya- Adliye vekili Mahmut Esat Beyin lundular. Ben de "Sandalyam bot du-

l .ut pişva olınuş, şahsi davada bunun hakkımdaki ln•men yanlış ve lnamen ruyor, kendinize güveniyonıaniJ: otu
; I' r .e hükmü olur? kendisi onu açdrrdı- yalan ta'nını gazetelerde okudum, ve runuz. Fakat o sandalyada çivi var
•, ~ gibi geri aldırmayıda bilirdi. (Ah- yalan kısmını da hafızalarının kendi- dır, uzun müddet kalamazııruz" gibi 
1 ma vefa et) demişim, yerinde bir !erini aldatdığma atfederek mazur bir Jitlfe ile mükabelede bulundum. 

alep değil mi? aramızda muhterem gördüm. Meğer Vekil Bey {.Sen bu makamda 
• • . b · · A k d eldi Tevcih edilen sualler karıısmda oturamaz11n, bu aandal~ iğnelidı'r) ır zat gi i imıştı, n ara an g , ,-

1 · ı rni gördü, yanımda ve. diğer iki zat şehadet sıfatım ehli bibreliğe döndü- latlfeıini - ciddi de olaa • polise tcıı-
k anrnda Mahmut Esat Beyle telefon rülünce bana düıen vazife bildilı:leri- liml icap "der bir süç ad buyurmuş-
t ı~ görüştü. Bana (Sende ıus) dedi, mi değil, ilmi kanaatlerimi söylemek )ar, fakat Garo'nun hangi sözüne is
~ • Tanm Beyin davaaıda geri aldrrıla- ten ibaret kaldı. Ve Adliye vekilinin tinat eylediklerini bildirememİ§ler
~ l aktı. Üç dört gün sonra öğrendim şah&rnı kasdederek nakli dava keyfi- dir. Maha.za benden sonra milat"pr
J 1 ~. 0 telefon mubabereıinin cereyan yeti Adliye vekilinin icat ve ihtiram- lığa gelenlerin tam altıya baliğ old-
• r ttıginin ferdasında Gazi Hazretleri dan ibarettir den başka bir şey aöyle- duğunu dilşUndükço o zamanki l§tife 
r vvelce gönderilmiş olan ilk mektu- memiştim. Bugün bu iddiamda ısrar min meğer pek ciddf olduğuna benim 

ı r u okutturmuılar, Mahmut Eaat Be- ediyorum. Bundan şüphe edenler ye- de iman edeceğim geliyor. 
, ı d ıd· • · d b · ı dil ı ne ceza usulü muhakemeleri kanunu Yine bir gün benim Hain Damat • e ras ge ıgı yer e enım e e - b' • nl :ıd bah · · t na ızzat Adliye vekilinin emrile me' Ferit Pata divanı harbinde bazı va-

. l 18~~a ba:f:::: 0~:.ta~:d:~f fe~~-- haz ve esas ittihaz edilen Alman ka- tandaglar aleyhinde ıahitliğimi haber 
f • atından evvelki tarihe ait bir hare- nununda Adliye nazırlarına böyle bir almıılar, bunu doğru bulmadıklarını 

ı d 1 'd ·· u salahiyet verilip verilmediğini kep- haber verenlere söylemioler İmif ..... •1 r etten o ayı yenı en ıov p sayma- d' d d lmı • 
ı T. 1 'll kalkması üzerinedir ki, bugün ha- ın en ve esas a o yan bir hakkın Evet ikrar edeyim ki Divanı harpte 

J ·· dd tti'"' ı ne gibi tesir ve mülahazat altında ki- bir değil, iki kere •ahadet ettim.Çün 
•
• • :aret ve aovme a e .,ı yazı mıı- • 

1 taba konduğunu da bu iş için çahfan kil divanı harp haberim olmadan iki 
'I: ı J r. K d' • · .. daf komisyonun reis ve azasından sorma defa celp çıkarmış, ademi icabetim 

1 en ııını mu aa lıdırlar. halinde ihzar mU.ekkereıinin isdari-
1 ı edecek mi? Vekil Bey 'Şahitler diier ....Ue- le cebren temini icabetim tabif bulun 

, Bunlar masal ve temamen kendi rin hepıi hakkında ademi malumat muştu. Ettiğim phadet de gayet 
leyhindedir. Kanuni cihetlere dair beyan etmitler, yalnız sadet harici tabii olarak - kendi baklarındalıi şa

' 
1 4üdafaamı yapmak üzre Mahkeme- bazı ıeyler söylemiılerdir" eliyor. badetim &ibi - bildiğimi söylemekten 

ı en bir kaç giin istedim, çünkü iki Ben de diyorum ki: Cevaplar değil, ibaretti. Şabadeti ben yaptığım bal-
.tin evvelki cumartesi günü ayni ıu.ner hem aadet harici hem ele n- de bazı vatandaılar aleyhine pbitll-

1 :ıahkemede Ali Cenani Beyin davası zife harici .Orulmuı. Bittalıi, verilen ğlmi hatırlamıyorum. Kendileri taba 

1 • \ardı. Onu ayni mahkemenin 23 ha- cevaplan da aaclet harici farz etmek detime ait zaptı bulup çıkaracak bir 
t ,ırana biralı:tığını gazetelerde oku- •ilhuleti hiıaıl olmuttur. mevkide bulunduldarı için bunun !Ot 

• lum. Bukadar bir natik bir davadada Filbalrika Adliye velı:ilini tayinin- fi nqri auretile hatıramın tek.tiblnl 
:- le r .ana müdafaamı yapmak ilzre 26 den bir kaç &Un aonra gördüm. Srt- kendilerinden rica ederim. Maahaza 

ı · i rtcmbeye kadar müsaade rica et- ~m sen7ler süren nöbetleri benli- lrlma baklanda bir ıey söylememi§ 
> c 1 . Hem mahpuaum, hastayım. Di- ğimde faalıyet bırakl'l&dığı, o zaman iaem aakladığım için değil, hakikat 

r taraftan muhakeme ı:ünü için lar Müsteprların alabildiği 184 lira öyle olduğu içindir. Yokaa Veldl B. 
1 

l] elp gelmemiştir. Raporla yolladığım dan ibaret rnaa§la lmkinı bayat ola- namus ve bayaiyetle yalan ııahadeti 
1 

• tida okunmuı, rapor Tıbbı Adliye madığı için hakikaten fırsattan bilisti kabili t.,lif mi buluyor? 
ıt ı ll tkik ettirilmek için muhakeme ta- fade istifaya karar vermi9 bulunuyor Cevat Beyle benim DarUlflinun 

J. k olunmuş, o e"Jsede duruşmadan dum. Hatta N""."ti Bey merhumun miiderrisli~ine tayinimizi ifitlnee 1-
~ ı ·, ariste tutulmamada karar verilme- zamanında da hır kaç defa buna ka- sabct olmadığını merhum Necati 

r iştir. Şu halde müteakip celse için rar v_ermış, .fa~t ar~ada~ların. ıaran, Beye söylerni9ler, çünkil biç bir ce
t cip gelmek Jazım gelirdi. O ela ,.,ı ı~rcfil b2ysıy~tı ve ~·~ti nefaı ken- nebi dili bilmc:ı miıiz ... 

emiştir. Müdafaa için ale!ide ah- dıne basretmiyen Buyük Necatlnln Necati Beyden hayatında böyle 
ide mühlet verilmek hükmü lı:a- adam kullanmak hususundaki kabiliy bir ıey işitmedim. V efatmdan sonra 

undur. Verilmemiıse verilmemi1tir, Y"ti yüzü':'d~n file. çıkaramam'.!~· da bittabi tahkike imkan yok. Fakat 
nim elimden kanunu ı:öetermekten Evet ıstıfa ettım. Fakat 11tıfam Mahmut Esat Beyin Necati Beyin 
şka ne gelir? zaten esbabı sıhhiyeye müstenit ve tertibile istifa ettiğimi zanettiğinden 

Ömer Liitfi Beyin Tıbbı Adli müessesesinin resmi rapo dolayı hakkımdak teveccühü günden 
k b rü merbut bulunduğu için Vekil Be- ı:ünc çoğalırken Necati Bey gibi ka-

r me tu. U . . . 
1 

yin esbabı sıhhiye k~ydinin ilavesine nuna farti hürmeti efalile aabit bir 
Sabık mahke~~yı te?'yız reısı: raporu şart göstermış olması da ga- Vekile, hem d" bui istifaya cebretti-

1 l~ukat Ömer Lutfı. Beyın de adı Jatı .. hafız.ad.an başka bir tcyin mab- ğini tevehhüm eylediği bir vekile bö-
( ıwa~mut Esat Beyın beyanatında sulu degıldır. yle bir ıöa söylemit olmalarını afle-

~çıJ:'ordu; Mahmut Esat. Bey ~er Filhakika Mahmut Esat Bey isti- rine mağruren makul bulmadım. ta
ut.fı Beyın mahkeme nyasetin~eıı famın tertip eseri olduğuna anaamim tifanamem altına kendi elile ''Kenan 

nra İsmet . Hz. ıne kani oldu u halde te kil ettiği eytam Beyin iıtifalarmı t-ıürle kabul •· 

ı ının 
ıükrandir sözlerini yazan, yeni ka
nunları tedvin edecek komisyonlara 
beni reis intihap etmekle tefahür e
den bir vekilin o kanunları tedriı 
kudretini çok görmffi hakikaten tu· 
haftir. Hiç bir ecnebi dili bilmediği
me gelince: Garo'nun işime gelmiycn 
ilmi kanatlerini de tedkik edecek ka
dar lisan bilirim. 

Haydar Rifat Beyin art:aflllda 
&izlendikleri ve yani başında maske
li durdukları iddia olunan eşhas ara
sında bilmem bana da bir mevki ve
rilmiş midir?.. Ben melankolinin bu
kadar bir devreye ı:irdiğini zannet
miyorum. 

Cevat Beyin M. Eaat 
Beye cevabı 

Şu beyanatm iftira, zemmü kadih 
ve taarruz ve hakaret mahiyetinde ol 
duğunu gazetelerdeki inti~r üzerine 
muttali olduk. 

Mahmut Esat Bey, hakkında her 
hangi gayzımız olsa Haydar Rifat 
Bey ı:ibi, celidet göstererek ortaya 
atılmaktan da korkmayız. 

1 - M. Eaat B. diyorki: Cevat 
Bey Damat Ferit divanı harbinde 
Milddelumıım1 idi; biz, iıtiklU için 
çalıtırken, o bizi takibe memur diva
nı harpte vazife kabul etmif; ayni 
hükumetin Adliye hizmetlerini deruh 
te cylerni!tir. 

Damat Ferit hükilmetini - bütün 
müdahalelerile, kanunuıikenane ha
reldtlle - ittiham eden uzun bir isti
faname vermekle nihay"t bulan; ve 
bir ay bile devam etmiyen o memuri
yeti ne suretle kabul v" terk eyledi
ğim bir çok lrimse!erce malumdur. 

Tarihi 15 nisan 335 dir. O tarihte 
mütearriz Bey nerede idiler? O ta· 
rlhte Yunan itı:ıli vaki değildi lıviç
renln hangi dağında zevkiyap idile? 

1,ıe tekrar ediyorum: Ben Damat 
Ferit divani harbinde Müddeiumumi 
sıfatile bir çok fenalıklara, idamlara 
mani olurken; sabık başvekil Fethi 
Beyefendi gibi zevatı tahliye eder
ken; ve bunu hoş görmeyenlere kar
şı istifa ederken o nerelerde neye ça
lışıyordu? ... 

Benim istifam, zamanın meclisi 
vükelbında kıymeti kopartmış ve 
beni tayin ettirmiş olan Adliye Na
zırına, hücumlar vaki olarak, İsmail 
Sıtkı Beyin istifasını ta'cil etmiştir. 

Vekalet koltuğuna sığınarak l'Cra
fa şiddet saçmak o kadar kolaydir 
ki, bunu düşünerek , yapmamak eseri 
kemaldir: 

Az istisnalarle bugün , Mahkemei 
Temyizin reisi evvelinden tutarak, 
bütiln bakmlerile, muhakkak, memu 
riyet arkadaglığı yapmışız; Mahmut 
Esat Bey bu tearuzlardan evv 1 her 
hangi bicisind~n bizi tezkiye etmek 
zahmetinde bulunsalardı hiç biri ken 
disini tesvik etmezdi. 

Kendi~inin dairei intihabiyeai olan 
İzmir Vilayetindeki hizmetlerim ise, 
kendisinin talebeliği zamanına teaa
düf ettiğind.,n, bilmemekte mazur
dur. 

Geçen seferki beyanatında, top
rak ve ot yediklerinden, bahseyledik
Jeri hııkimler biz idik; çamur gibi ek 
meğe para bulamıyan hakimler biz 
idik; o çorbada bir katre tuzu bulun 
mıyan bu Beyin bir celsede bilmiye
rck tekrim ettiğini, bir celse sonra 
tezyif etmek isteyişine her kes gibi 
hayret ederim. Ben yemin ederim ki; 
Mahmut Esat Beyin, zikre tayan ve
kıiletindcn mukaddem, ne bir itini 
ne de namını bilen kınseye tesadüf 
ettim; dünyada mevcudiyeti vekalet
te gelmesinden beridir. 

Okuduklarını okumug ve okut
muş; yirmi beş senedenberi en yük
sek hakimliklerde bulunmuş; kanun
ların ihzari komisyonlarında çalışmış 
olanları. ancak ifayı şehadetten son
ra, tezyif etmek her halde her kesi 
tebessüm ettirecek '&ir hallettir. 

!arı dava açılmadan evvel Darülfü
nun koridorunda okumuı olduğu
mu; bu ıayzurun dereecııini göster
mekte olduğunu" ıöyliyor. 

Buda böyle değildir: İf mahkeme 
ye intikal ettikten: bu yazılar mahkn 
meye verildikten sonra bir tanesi hak 
landaki noktai nazarını bir sefirin 
takririnden bahis idi - Hukuku Düvel 
Müderrisi Ahmet Reşit Beyefendi
den teneffüs odasında anlamak mak
sadile sormuştum. O sırada ki üc; 
müderris de vardı. 

Mahkemede bu 'Ckilde beyanatta 
bulunacağından bahs ile beni korkut 
mak; şehadetten men etmek maksa· 
dile şebadetimden evvel bunu kulağı 
ma isale çalışdığını dahi ispat pek ko 
!aydır. 

4 - "Bazı davalarda Adliye veki
linin schabctimde bulunmasını iste
mişim de reddetmiş" 

Bu ifade JriJ:bi mutlak ve bübtanı 
muhakkaktır. Kendisi ispat ile mü
kelleftir. 

5 - "Benim bir çok idue şuaba
tında vekil olmamı muv;ıfık görme
miş; mcnfalim lchi.ı.dc ohnayan bu 
mütaleaıında güp haberdar oldu
ğumdan dolayı gayzım mevcut oldu
ğunu" aöyliyor. 

Bir defa benim idare şuabatında
ki vekilctlcri,mlc anın mevkii araaın 
da kanuni ve resmi değil akli bir mü
naıebet bile &örmüyorum.Benim ida
re şuabatındaki vekaletimin iylijin
den, veya fenalı~ından, veya daha 
müstebikine verilmesi lazım gelece
ğinden adliye vekaletini alikadar e
den ne vardır? 

6 - "Benimle Kenan Beyin, Da
rülfünun Müderrisliklerine tayinleri
mizi itidince, isabet olmadığını mer
hum Necati Bey" söylemiş olduğu
nu" söylüyor. 

Halbuki benim intibabımı tasdik e
den merhum Necati Bey değil, şimdi 
ki Maliye Vekili Şükrü Beyefendi
dir; Kenan Beyle ayni zamandada 
tayin olunmadık. 

Ben tatbikat dersi okutuyorum; 
bu hususta kitabım matbudur mukad 
dimesindeki tenkidatı okumuşlarsa 
müteessir de olmuşlardır. 

Bu dersimin ameli olması itibari
le Almanca bilmeye mecbur değil
dim; mebazlardan anlayacak kadar 
Fransızcam vardır. 

Bize o esnada şu telgraf gelmiş-
ti : 

"Kanunu Medeni le Borçlar kanu 
nu İsveçreden alınmasına göre hem 
ahenk olmak üzre oranın Usuli mu
hakemesini alınız diyordu; Bununle 
İıveçrede X Kanton miktarınce U
suli muhakemenin mevcudiyetinden 
haberdar olmadığını gösteriyordu. O 
halde bu zat Friburg'ta ne okumuş? 

7 - "Benim şehadetim hissi imiş; 
hissi şehadette caiz değilmiş". 

Usuli Cezaiyenin 57 inci madde
sinde muharrer olduğu üzre, §ahitten 
yalnız gördüğü değil bildiği sorulur; 
Bilginin mcn1lıalarından biri de his· 
tir. 

Ben 335 senesi mart ve nisan ay
larında Divanı harpte müddeiumumi 
iken, ne Adliye vekaleti vardı; ne 
onun umuru cezaiye müdürlüğü var
dı ki Nazım Beye tarihte onun mua
vini buluna bilsin? 

9 - Biz Adliye vekilinin arzusu
na muhalif fakat vekayie mutabık be 
yanat ve mütaleattan hoşlanmamak 
itiyadında bulunduğunu işitmiştik; 
hakkımrzda olanca kuvvetile tearuz 
edeceğini tahmir ediyorduk; Fakat 
mahkeme davetine, ve kanun ile ye
minin kutsiyetine hürmetimizden ma 
IOmatımızı söylemekten çekinmedik. 

Varsın gayzını en müfrit tarzda 
izhar etsin; Taki millet, bu zatın han 
gi yollara saptığım ve sapabileceğini 
daha eyi anlasın. 

Cevat B. bu er 'üına leffetiği isti 
fanamesinde Divanı harp riyasetine 
verdiği istifanamede o zamanki fena
lıklardan bahsetmekte ve bu sebeple
ri izah etmektedir. 

Adliye nazırı Sıtkı Beyin 
cevabı 

Eğer ben bunun dediği gibi pibe 
dar olsa idim hükumeti Cumburiyl"' 
fevkalftde bir maaşla ve riyaseti ula
yi hukuk dairesine nakl etmek sure
tile beni nasıl riyasete layik görür
dü; Cumhuriyet Muarif vekili Saraç 
oğlu Şükrü Beyefendi, fakülte ve dl- 1 - Mahmut Esat Bey bilmelidir 
vani Emanetin kararını tasdiken, Da ki benim ne kendisine ve ne de baş
rülfünun muallimliğine nasıl tayin ka bir kimseye garazim yoktur ve 
ederdi? meıleğimden memnun olduğum için 

Haydi bu tayinlerden kendisi başka bir emel ve arzuda da değilim. 
mes'ul değildir. Fakat bu zat vekille 2 - Ben damat Feridin ilk kabine
te geldiğinde • islilhati Adliye ıçin sinde bulundum o vakit Yunan İz
Ankarada topladığı mütehaBSisin kon miri iggal etmemif ve kuvayi milliye 
greaine • beni niye davet etrniftir? de teıeklı:ill eylememiş idi. Binaena
Benimle Kanunu Medeninin ne9ri ü- leyh Mahmut Esat Bey selçuk dağla 
zerine neden tetekkilrname ı:önder- rmda harp ettiğini söylemek için yan 
miştlr? liş bir vesile bulmuştur. 

Bunlara br cilmle ile cevap vere- 3 • Kendisinin ihtiyar vasfile tav-
yim: Çünkü biz o vakit şehadet et- sif ettiği ben yaşadiğim altmış altı 
merniştik. seneyi kemali namus ve şerefle idrik 

Ben Adliye Heyeti teftişiyesi rei- etmiş bulunuyorum. 
si iken Nazır Arif Hikmet paşa za- Benim Adliye nazaretinde bulun 
manında tahtı riyasetimde Tahir ve duğum zaman biç bir vatandaş nef
Kenan Beylerden mmekkep tablük ye gönd•rilm=iş ve ltlç bir Türk 
komiayonunda Sait Mollanın tevkifi- hakiminin şerefine halel getirilı:rıe
ne karar verrnişdik. Tevkif müzekke- miştir 4 Adliye nazaretini kanun dai-
re• imzamla polisçe infaz olunurken resinde idareye imkan bulduğum 
mevkuf !ngiluleree kurtarılmıştır. müddetçe devam eltim ve bu müd-

2 - "63 numaralı davayı kaybet- det zarfında bir hakimi yerinden 
miş olduğumdan Abdilrrahman MU- kaldırmak bir mahkemeyi lağv edip 
nip Beyle birlikte hükmü veren mab- bir gün sonra tekrar teıkil etmek su 
kemeyl takdire kadar cesaret etmi- retile hareket etmedim ve vazifemi 
şiz; Heyeti hılkiıne hakaret davası bihakkın ifa edemeyeceğimi anladı
açtı bunu Adliye vekilinden biliyo- ğım d~kikada (~dliye). nazare~nde 
ruz" diyor. devamım kanaati kanunıye ve vıcda-

63 numaralı ocak davasının mahi- niyyeme muhalif olduğu beyanile) 
yetini bilmiyen kalmamıştır: bu me-' istifa ~ttim ve itilftf fırkasındanda 
sele tarihe geçdiğinden uyandırmak ayrıldim. 
münasip olmas; ve en çok Mahmut . , İstifamdan ~nra .teşekkül eden 
Eaat Bey için münasip olmaz. Çilnkü dıger damat kabınelennde teklif e
bu dava hakkında batında ve sonun- dilen biç bir nazzareti kabul. etmeye
da naaıl kanaatler i.J:bar ettiklerini rek Jıırei cabım olmadığını ıapat ey-
batırlamalannı tavalya ederim. !edim. Benim nuaretten çekilmem 

· üzerine o valrtın temyiz istinaf ve bi-

c 
Adliye erkani tarafından (ahkimina İrfanpenah hayatta çok müs:;_ıııı· 
tamamen riayet ettiğim cihetle yadi- kada geri kaldım. En Jaymetlilcrıo· 
kir olmak kaydile) cümlesinin imza- den biri olan zati seniyelerine b•Y
larlla mumza bir kanunu esasi hediy ram münasebctile arzi temenniyatV 
yeai aldim. Arzu ederim ki Mahmut herkese tefevvuk etmeme mfü,aad• 
Esat Bey de vekaletten çekildikten buyrulsun. kemali tazimatla 
sonra rüesayi mabakim tarafından Haydar Rifat. 
mümza bir tcşkilati esasiye kanunu ı . . . d t e· 
alabilsin: Şehadetin tahliline gelin- d Bınnkcı yalan şahadete ave 

1 

en me tup: . 
ce: . . . Birade1 · muhteremim Bakı ı<ostJ 

Mahmut Esat Bey ıstınabe zabtı- Ef . b kt b T f,f. 
ku k · tb tt ı ., ış u n., u umu ve anaş 

nı 0 h 7-a ~ızı~. ma. ua ~ n~\r odu: nin bugünkü kartını veren Leonilıt 
nanı ılu. asa akr udz~rınbe. . azırh.al nlıgı adamimdir. Emniyet bahştir. Tanal 
an aş ıyor, en ı ta ırı veç ı e 1en V .1 ba beb' b' · i ol· 
'h · h' hk d · ve ası se ımeşru ızım e 
ı tıyar şa ıt ma eme e yemın el- d ki 'b' b' b' d'" hit· 

d 1 . · N · u arı gı ı ırer ırer ıger sa 
me en evve ırtışa davasında . esım 1 d d.. .. 1 M.. kkil' • onl~· 
M 1 h Ef d. · N' · B er e onuyor ar. uve ım 

azc ya en ının ve azım •Yı be .. r di". h ld si« 
dava&ında Haydar Rifat Beyin vekili ra k şer '!:t b'ıra ve~ gı \ e edin 
olduğumu söyledim yeminden sonra- mpa dtual nk.ı hın vetmn'!olr. b' endig"etİ 
d hl b. ih · "b' lın k an e a ıye enze ış er, ır a ç ır tırasa t .. ı o avara f d . 1 d • d' ecek 

la ali d · il .• 1 tara ın an ımza o un ugunu ıy 
soru n su ere aır mal matım o • . . b k d .k al b hfyaf 
madığmı ve ancak gazeteeiltr dava- s~n'.z u akarcı P~dr ı .v~ aM 'dalll 

B k . . . . d sızı vapora arum gı trsınız. a 
sının uraaya na li ıle ırtışa av ası A . hk' t · , jııT 
h kkı daki .. k . . l naıtasyayı ma um e tıreug · 

a n teeııur ve anaatimı ·e- b . ..1 k . u h 1 · e ı· 
tti. y· k d' · · d d'"' apıste o ece tır .... a vo sun, sız 

yan e m: mc en ısının e ıgı . k d h' b' k t J11'1 
gibi kanaat ve teessür şahsidir benim cıyorum argım a ıç ır uvvc aı 

.. ·· ·· • 1 b · 1 kavemet edemez. Bunu ben Hayd 
td~~ssı:ır~mu mucıp. 0 a~ı . ıbr d~esl eb~ Rifat söylüyorum. Her ne pahası"' 
ıgennın memnunıyctını a ı o a ı- d . k - tb'J ııaıı-lir. avayı azanacagım, ta ı <atını ·(ı 

·B . . . delaki lehine yaptirdiğim iknaa k~ 1 

en yemın ettıkten sonra (yemın 1 1 · h ·mı kili ,_;• 
ı bil } ~ah E B . ge mıyor mu ası ;u ve enı_.· 

o maaa e .,. mut ıat eyın db' 1 . ed r · Mahk ed• 
her hareketinin muvafik kanun oldu , tc_.dırfforı neb~ etgde ınız. . •. em ci· 
ğuna şehadet edemezdim: 1 mu a ata ızza evam ett~gım a-

ö e L ,,,tf. B Ef d' · k hetle korkma Tanaı ve Vasıl seh 
m r ,. ı ey en ının me - d .. ·b· H da 

tubunu (Yarin) gazetesine ben ver- / ette~ dondufu i' ı ay .'· 11• 
mcdim vermiş o!aaidim bili tereddüt .N"cıp ve muazzez B. fe?~ e~kap 
aöylerdi;.,. ' rıle yazıla? 31-1~-3~0 tarıhlı_ bır ıtı<~ 

HuUisa Mahmut Esat Be •ahitle 1 t~_pta denıy~r ld :~ır ~ere sız teşek 
· h y ' . . ı kurlerden milataınıa!nız aonn bendi 

re tayın akkını yanlı eaaslara ıptı- · · t kk" il ·· d b' b ·y• 
na ettirmFiş. • • · ~';:kt~r~ v~:d:~: ... :. e~n~'r:a"ıııı 

abh Rıfkı B. ın yurdunuz. Eaaaa gelince evet Meııt' 
bir makaleıi duh Beyin aabık Adliye nazın :Me!ll' 

Falih Rıfkı Bey "Hftlı:imiyeti Mil- dub Beyin imnsı atılmııtır ve ilk de
liye" de «Niçin gelmedi?• serlivha- fa ikrar ediyorum ki, onu yazan ya· 
sile neşrettifi bir batmakalede Ha- but .~iki unutmU§Um yazdiran bell" 
ydar Rifat Beye hücum ederek diyor denızım. 
ki: Haydar Rifat B. bundan sonr' 

"İlk gilnlerin demagoji ve çığırt- 1 mesele ~öyle cereyan etmigtlr, diy~ 
kanlık bavuına kaprlmış olanlar, 1 rek Mdı~~yi ~~~~o~:. Avrupa ~ 
dün Ankara mahkemesinin kocidor- 1 taleb~ m~fettişlıgı ııtiyen mektub 
larmda kahraman avukat Efendiyi da soyledır: . 
boş yere aradılar. 1 Arzi t•zimkllranemdir dünkü arı· 

Hesap mantığının ve bir kaç ga- zamdan sonra bugiln de tasdi cür'et 
zete yaprağının kopardığı fırtına dur Bııgünkil ı:azetelerin viHlyati sark1" 

muştu. Artık hesap vermek sırasıy-ı' yede teftitc çıkılacağını ve bu ttftı• 
dı." . şin uzun süreceğini yazmalanndaı' 

Falih Bey makalesinin sonunda n~şet et~iştir. Bendeniz. ebetmedJ1
1 şunları ilave ediyor: bır hatıraı me~.aret .. te,lril ı;tmek !, 

"Haydar Rifat zihniyeti, kendile- gayet yorgun vucudumil dinlendif 
rini devlet kuvvetleri Ustlinde görme mek ve baata':"' ~a . nakle ~e?ar. o· 
ğe alışan ve bu kuvvetleri ancak za- ~~k . üzre teftiş. Işın~ bay~ı fıle sa~ 
yıflar ve eli dili işlemiyenler için ku- Iİ':'ı .ıa_tlt~f ederım, li!tfu inayet efe 
rulmuş zannedenlerin küflenmit zih- dımıundır. Haydar Rifat. 
niyetidl". Pek muhterem Efendim hazretli 

H. Rlfat Beyin 
mektupları 

Mahkemede Adliye ve 
kili B. tarafından oku 
nan mektupların me
tinlerini neşrediyoruz 

"Efendimiz on beş giln müddetle 
dinlenmek üzre İzmiri te§rif buyura 
caklarını okuduğumdan bu arlzayi 
oraya takdim ediyorum. Rieamu: §U
dur ki şu on beş güniln dört gününü 
de kabilse lutfen İstanbulda geçire
bilseniz. Bendcbaneniz Bebekte ı:a
yet havadar yerdedir, her türlü eı
babi istirabatı temine çaliprt.1. H"r 
ıey eksik olınaz en har ve en aamimt 
bir aşiyancye inmiş bulunacağınızı 
temin ve teyitten kendimizi müıta
ğni addediyoruz. Misafir ve zairl.,rl
nizi kabul edecek yerlerimiz ve tele
fon da vardır. Aka GündilJ:den bu
ı:ün aldiğımız bir mektupta tevec
cüh ve iltifatlarınızı okuyarak mu
bah! ve müteselli olduk, arzışUlı:ran 
ederiz Efendim. 

Hazretleri kemali tazimat ile 
Haydar Rifat 

Haydar Rifat B. 14/5/921 ve 15-
5921 tarihli iki mektubunda ticaret 
mahkemesinde rüyet edilen bir da
vasi hakkında uzun boylu izahat ver 
dikten sonra hakimlerden gildyet et
mekte, mildahale talep eylemekte ve 
bugün müdafaa şahidi gösterdiği Ke
nan Bey i~in de demektedir ki: "A
lelbesap 300 bin isveçre franki tale
bine mütedair açtığımu davada kar
şıma mahut milstetar Kenan' Beyi 
diktiler. Kenan B. Reis Esat Beyin 
babası ve herkesin hocası olan Hay
dar Efendi aleyhine davalarında veld 
lidir. 

Ekonomi 

ri. 
Yeni kabinede ve gene Adliye ~e

kiıletinde bulunmaları memleket ~1 

Adliyemiz iç.in nevin bir be§aret ol· 
mak itibarile tahdla n tahmit edl 
yoruz. Son mUzak.,rat eenaamda b,. 
le takriri stlk\ın kanununu ve o ruh~ 
müdafaa buyurmalari bütün müııe~ 
verani minnettar etmiştir. Muvaff•: 
kiyeti celil.,rinin devam ve tealisin1 

temeni. ~ ı- teyidi tazimat eyleriJll 
efendim. Haydar Rilat 

İrfanpenah Efendimiz: Hazretle· 
ri, hariciye vekaleti eelileıind"n is•· 
fi ürnniyeme bugün imlı:An olmadıl' 
na dair cevabi aliyi t"lakki ettim. J.J• 
ti Aliniz sat olunua. Bu tarihi günltl 
de her an birer ıuretle muvaffak o· 
lan memleket iatlkball için mukaddtf 
atıler menbai feyu feyzi olan büyi)J 
dimağlnizdan nur ve iman dağilsin 
Ebetmedar bir aUailerl mefahir ter 
kil edecek olan bu ailailerl muvaffa· 
kiyati görmek bahtiyarlığı da bizl•1 

için mazi yadeden klfl blrrnazbariy•' 
tir. Baki daavati muvaffalriyati edil' 
ri hepinılJ: için bir faruadir efendııı 
hazretleri. Haydar Rıfat. Diğer bif 
mektubunda ı:ene blldmlere müdalıl 
le istlyerek diyor ki: 

Bu Efendil"r İstanbul &ibi bir yel 
de bağdat kurmut oturmuı buluııır 
yorlar. Eskiden aeyfilaarlmllahı ve 11 
sadullab ve ııaireden istimdat edili! 
eli. Cumhuriyet Adliyeainln keski~ 
lalıncı lanmdan çılı:amu mi? Birirı 
ticaret hakkında IOtfen ııatl Alinifl 
balı:aiki aunu tefrik '" arzedecek ;tıl 
fettifler yok mudur? bele bu mühl~ 
davamın bütlln aafbatina ittılai sJ' 
mileri millhak olmak çok faydall olıı' 
du. Bllveıile teyidi tazimat eyleriıl 
efendim, hazretleri Haydar Rifat. 

Bundan bqka kanunu medeni ır 
earet kanunu ve ııaire ı:Jbi kanuıı1" 
rm tercüme ve ıerblerlnin kendisin 
verilmesi bakkmda on kadar meltt~I 
vardır. 

Gene Fındı){ • 
nıescl~Sl 

Ticaret oda"' ıcıare heyeti 1034,5 kuruşta açılmış ve bir 8 
dün bir içtima yaparak gene ralık 1035 kuruşa kadar yül~se 
fındık meselesi etrafında tetki- dikten sonra 1034 kuruş otııl 
katta bulunmaya devam etmiş
tir. İdare heyetinin dünkü içti
mama şehrimizdeki fındık ta
cirlerinden bazıları da iştirak 
etmiştir. 

İctimada bu zevat dinlenil
miş 've Odada şimdiye kadar 
yapılan tetkikat gözden geçiril 
miştir. Neticede Oda idare he
yeti bu hususta bir karar verme 
ği kendini salahiyettar görmedi 
ğinden bugünkü vaziyeti vekale 
te bildinneğe karar vermiştir. 

Kambiyo fiatleri 

parada kapanmıştır. 

Liret 8,96,5 Altın 912 kurııf 
tan muamele görmüştür. 

-0--

Kambiyo borsası 
"l -9 - 930 

(EKUR 



"Milliyet" in eğlenceleri 

123456789 
- Yüksek mühendis mektebi 

Mü~ayaat komiJsonun~ao; 
1 

&ıgünıw yenı 

bllmeceml:ı 

&OLDAN SAGA 

r - 1ştiki (7. 
2 - Kuru ot (5). 
3 - Beyaz (2). Bir yemiş 

(3). İsmi işaret (2). 
• - Alamanların Fransızlar 

tarafından işgal edilen 
bir eyaleti (3). Ay (3). 

S - İnsan (4). Yilatin (4). 
6 - Ene (3). Kabahat (3). 
7 - Hicap (2). Güç (3). No-

ta (2). 
8- Kalp (5). 
9 - Gemileri ziftleme (7). 

Dünkll bilmecemlzin 
llalledllmi\I teldi 

YUKARDAN AŞA(H 
ı - Köpek ismi (7). 
2 - Dert (5). 
3 - Duman izi (2). Ekmek 

(3). Nida 
4 - Damarda dolaşan (3). 

Zillet (3). 
5 - Valden (4). Fırtına (4). 

Erzakın cinsi 
K.yun eti 
Kuzu eti 

Mıkdarı 

18000 K. 
3500 K. 

Müaakasanın tarzı 

Kapalı zarf 

.. 
Müııakasanın tarihi 

29 Haziran pazar 

.. .. 
Sığır eti 3500 K. ,, ,, ,, 

Yüksek mühendis mektebinin Mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan cins ve ınıkdan yukar
da yazılı et münakasaya kunulmuştur. Hlzalarında muharrer günlerde saat 14 de münakasaları 
yapılacaknr. Taliplerin şeraiti anlamak üzre müracaatları ve yevmi münakasadan eve! yüzde yedi 
buçuk teminat akçelerin! mektep veznesine yatırmaları i!An olunur. 

HAVAGAZt
A p A R T 1 M A N ve E v SAHİPLERİ 
Aparbmanlannızı, evlerlnlzl bot olarak bırakmayınız. 

Cüz't bir masrafla yapılacak olan havagllZf tesiHah bulanların konforunu 
mükemmel surette temin eder 

VERES • 
1 YE 

Telefon: B. o. 898 • 899 
6 - Mevcut (3). Kaldırmak !iiiiiiiiiliiiiiiliiiiiilli!liiiiiiliiiiiiliiiiiilii!iiiiiiililiiii!J!!iiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiilllij!!:J7::-=~==--==~ı-.:~ 

<3)· SYRISEFAIN 00Y1'E LEVA~T LL'IIYI· Emniyet sandıgv ı 7 - Genişlik (2). Koku (3). ~ Y 

B ir (T) ilavesile katma- •----;._...------ Hamburg, Brem, Anver~' ITIU •• du·· 1·}t·l· t:ırrt·l· nden Merkez Acenıaı; Gaaıa köprll _ 
nasma gelir. b ş b lstanbul ve Bahri Siyah ara. 

uında, Beyoğlu 2362 u • f D h \ I 
8 - Şarap ı·ıa'hr (5). nnda azimet ve avdet munta •atma ıra şan anım:n ıenıeııı Mahmudiye Hını altında d 
9 - Hicret eden (7). lsıınbul 74-0 zam postası: Hamburg,Brem, 14322 ikraz numaralı eyn se-

Stetin, Anvers ve Hoterdam nedi mucibin..:e ve iki bin do-
Trabzon ikinci dan limanımıza muva

5
eleti kuz yüz dirhem gümüş tcrhint 

Postası suretile istikraz eyledilti mebla~ın 
lıeklenen vapurlar ; 

\ adesi hitamında ödenmemesi 
[Karadeniz] vapuru 12 haziran Kreıa vapuru l Sllnzirana doğru hascbile istikraz esnasında tayin 
Perşembe akşamı Galata rıhtı- Yalcı " 19 • " eyledilti ikametgAhına tebligat 

-JUBOL 
Darma sıhhat ~· ı 

zere olmak için 
her akşam bir 
komprime (JÔ
boJ) alınız~ 
l:>aris hastaneıeı1 
rnbteahhltleri 
ŞATELEN 
• MUESSESATI 

-
JÜBOLt 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 

mından hareketle Zonguldak, Heraklea " ~ı • • ifıısı için gönderilen doksan bir 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, günlük ihbarname zahrına ma· Burg&T., Varna, Köstenco, Kalas 
Fatsa, Ordu, Giresun Trabzon, ve ibra!! \çln limanımızdan hailesi heyeti lhtiyariycsince 
Rize llopa·ya gidecek ve dö- hnrekct cdec•k vapurlar: borçlu mumaileyha Fatma Dı-
niiştc pazar iskclesile Rize, Yalta vapuru 19-20 ı laziranda rahşan Hanımın \'ar~uvada Tür-
Of, Slirmene, Trabzon, Polat- tahmilde kiye ~:lçlsi nezdinde olduğuna 

dair yazılan meşruhat üzerine 
hane, Giresun, Ordu , Fatsa, 

İ H b Brem • - R t <lam bu bapta )·apıbn muhabere ne-
'amsun, ncboluya u~rayaralı: am ur~, • .-uıven, o er tlc,.,ı·nd" mumaı'\»ylıa Fatma 

vo Dnnçlg için yakında limanımız- ' ' ' 
gelecektir. dan h.reket edecek vapurlar: Dırahşan Ilanııııın orada da bu-

AGRI
LARI 

TESKıN 

iÇiN 
PEK 
MÜ
KEM-

MELDiR 

l'APAT\ .\ 

f:.~A . ·~ı 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastalı!jı - Alamı mafsaliye ---

VICHY - ET AT MUST AHZERA Ti 

VI CHY ·EJ AT TUZU 'llchr ıutırı hOttıeı1o k::~ıpmalc ıcın u&n NL 
• • 

VICHY•ETAT PRSTl~LERI Y:m•~~:d:=~:.:~y;.:ı,;:•.:.... 
VICHY·ETAT KOMPRIMELERl 8lıza• k--;:~:~:0.k içi• 

I'aklitlerden ve başka markalardan sakuumz. 

7 - 8 aylar-ından itibaren •Utteın kaallme zam. 
ve ne,vU nUnv.eı eerıaeında letımaı edilen 
-- emNl•ız bir uneut'u 6f!d&ll olan -

ı 
• 

l 

Bıt~mum ecza
l'lelerde satıııc. 

il TIHABI EMA 
USRETI HAZIM 

Ayvalık sür' at 
postası 

Osıeı vapuru 19·20 haziranda 
lunmadıjtı anlaşıldığından ilan 

PHOSPHATINE 
FALltRES - f 

ır 

l• 
iıı' 
t~I 

rılf 

' 

BIGREM 

Ball~kların nzıı11n1 olan t ,JÜBOL ) lwkıbı.lda.ı mustarip 
alanlara muanen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

Kanı emen 
bu hayvanı ~I 
öldürünüz I ~11- ..,..., 

Küçük shırlelnekler yalnız baflarına bütün· 
vahfl hayvanattan daha bUyük mazarrat ya-. 
parlar. Her· Q-eçtiklerl yerde ısıtma ve saır 1 

öldürilcü hastalıkların tohumlarını saçar-· 
•ar. Onları aı.iı _efradı allAlıden uıaklaştırı-

t
ız ve bunun_ için Fiil I istimal ediniz. 
ltt sinek. srvrı elnek, pire, güve, karınca.; 
amam böceii, tahta kuruları öldürür ve 
umurtalarını imha eder. Tehllkeslzdlr. 

Kat•ıyen leke yapmaz. Flltl tıa,.rat öldürQ. 
cü dlfer mayllerle kar•ftırmayınız. Sarı t•· 
!"&keya elyah kuşağa dikkat ediniz. 

.. 
Ulllllıııi Depolu :J. BERT" Ş(IREKASI lttuııuı. Balata Vorvoda llaıı 

------~ 

Eskişehir vilayetinden: 
l!vrihisar · S3rıköy yolunun 14 + 243 nçil kilometrosunda üç 

llıetroluk menfezin müceddeden inşası 25-5-930 tarihinden 15-6. 

930 pazar günü saat 16 ya kadar 1456 lira 16 kuruş bedel lle 

llıüııakasa ya vazolunmuştur. 

Taliplerin yevmi ihalede bedeli kc~fin % 7 ,5 ğu nisbetlnde 

ternınat vermesi ve işin devamı müddetince ehlil·eti Nafia daire· 

0 11 lince kabtıl edilebilecek bir {en memuru istihdam edecekltrini 

oO laahhut etmeleri l:\zıındır. 

'" \"ev ıni ihalede encümeni vilayete ve yapılacak inşaat hakkında 
. 6 ... 
:~ rl ·~aluın:ıt almak isteyenlerin ;:.i~[ia Baş mühendisliıtine müracaat 

(Mersin) vapuru 10 Haziran 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçiikkuyu, F.dreınit Burha
niye, Ayvahjta gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle bir
likte Altunoluıta uğrayarak 

gelecektir. 
Gelibolu için yalnız yulcu 

!arını yük nlınmaz. 

t ı, 12 Haziran 930 Kadın

: ara 
f 4 1 lazirnn 930 J<:rkeklere 

Türkiye Seyriscfain idaresi 
miıtckaicliıı eytam ve erami· 
lin Mayıs 9JO maa~ları ball
dn muharrer günlerde verile· 

ccktir. 

=-----~-Yelkenci vapvrları 
Karadeniz postası 

V t vapuru a an 1 11 laziran 

Çarşamba 
akşamı Slrkecl r rıhtımından 

hareketle ( Zon!(Uldak lııe
bolu, Samsun, Ordu Gircson, 
Trabzon, Siırmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet gidecektir. 
Tafsilt\t için Sirkecide yelken

ci hanında k&ln acentasına mü
racaat Tel lıtanbul 1515 

Trabzon lüks postası 

Sulh121"!':~:n Perşembe 
günü saat 18deSirkeci rıhtımın
dan hareketle (Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Vakfıkebir , Görele , 
Fatşa ve Ünyeye ugrayarak 
avdet e~cektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müraca:ıat: Sirkeci salonu karşı 
sınd:ı Mizan Oğlu 1 lan No: 2 
Telefon lstanbul 354 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Dryinden dolan mahcuz ve sarı

lması mukarrer bulunan 37 saç masa 
ve 200 demir sandaliyc ve bir mer
kep 15 haziran 930 pazar günü 
saat 11 de BUyükdere çarşısında 
satılacaıtından talip olan!ann yevm 
mezkurd• mahallinde bulunacak me· 
murana müracaarlan ilin olunur. 

Dr. Horhoruni 

taritlımkn itibaren doban bir tabmllde 
Ollmpo• vapuru 2::?-2J haziranda gün zarfında borç ödenmediği 
ıahmilde veya yenilenmediı;i takdirde 

Fazla tafsilAt için Galatada merhıınatı mezkurenin bilmüza-
Ovakimyan Hanında ktin yede satılacağı ilan olunur. 

umum! acenteliğine müracaat Liseler ınübayaat 
Telefon' Beyoğlu 641 -674 komisyonundan: 

1-stanbul Erkek lisesine mül 
hak Pansiyonda her mucibi ke-

FOSFATIN FALIER 
sayesinde temin edilir. Fosfatın Faller 
,yavruların yüzlerine tazelik ve penbellkt 
adelci.ta kuvvet verir, ve onları gürbüz 
kılar. 

vaıınız bir Foefatln vardır 

o da FOSF ATİN F ALİ ER dir. 
( AIAm•U f&Tlk"a) 

T .. LIJLUINOU IÇTIHP EDiNiZ =HER YEIDl UTIUI 

şif yaptırılacak olan dıvar inşa- .!11-----------------------
lngiliz mamııla.tı 

"NASJONAL,, MOT~H! 
:\1azot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve liatı her türlü rekabetten 
aridir. Tediystta tcshilAt 1 fer 
zaman teslime amadedir. Tafsilat 
için Galatada Per;cmbe pazarında 
.\rslan Hanında f -5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
müessesesine müracaat olunnıasL 

atı, 6/ 7 / 930 tarihine müsadif 
Pazar günü saat on altıda iha

lesi icra kılınmak üzre kapalı 

zarf usulile münakaşaya konul 

muştur. Keşifnameyi gönnek 

ve izahat almak istiyen taliple

rin Galatasaray Lisesindeki 

Komisyon kitabetine mürcaat
ları. 

Bcyol\'lıı dördücü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Taksimde Tatarağası mahalle
sinde ağacaltı soka~ında 1 O nu
maralı Köse oğlu apartmanının 

4 numaralı dairesinde mukim 
iken 9 nisan f 930 tarihinde 
,-efat etmesi üzerine terekesine 

insanın Kıymeti Elblseslne Göredir 
Elbisenizi şık ve kusursuz giymek i~terseniz en mü~kiılpcsentlerl 

bile memnun edebilen C:alaıa\la Karakdyde Bfückçi fırını • 
yanındaki lnh uk ha!lehicinio u•tıindc kil;n 

• 
1 

uı.ivük elbise fabrikasına nıüracaat ediniz • 
Kumaşları miıkemmel, blçimlerl son moda ye fiatlar 

gayri kabili kıra.cır. 

Kostümler, pardeslller, Trençkotlar, beyaz ve bej fanila 
pantalonlar ile çocuk kostüı'lleri ve lngiliz biçimi lvlt 

vesaire kadın mantolarının müntahap çeşilleri. 

ısmarlama sip~rlşat dahi kabul edlllr. 

Keşan beledive ri
yasetinden: 

mahkemece va.zı yet olunan köse !fll-------11!1!!!!1!1!1!1!!'!11!-l!l!!!!llll!l!l!!!!!l--------
oğlu Haralambo efendinin mi- iSTANBUL V Y~~T 

rascılarından gaip . bulunan oğlu DEFTERDARLIK ILANATI 
A!eksan efendinin hukukunu 

Ke~an Belediye eczanesi. için 
80 lira aylıkla diplomalı bir 
eczacı aranıyor talip olanların 

müracaatları. 

muhafaza ve onu temsil etmek 
üzre mahkemece ikinci vakıf 
hanında üçüncü katta ı O nuına
rada avukat Ahmet Nur Beyin 
kayyum edildiği ilan olunur. 

lstanbul Vilayetinden: 
Yalova Hükumet konağı ile ya iştirak edeceklerin mezkur 

Jandarma dairesinin tamiratı gün ve saatta teminat akçeleri
keşifnamesine tevfikan 20 gün le birlikte kazada müteşekkil 

KİRALIK EV No. t Çakırağa caddesi hacı 
Muhittin mahc\llesi, Edirnekapı, orman me· 
murlarının işgalinde bulunan kagir binanın 
bir kısmı şeraiti dairesinde kiraya verilecek
tir. Senelik kirası 72 liradır. Kiralamak mua
melesi aleni müzayede ile 12 Haziran 930 per
şembe günü saat t4-30da defterdarlıkta yapı· 
lacaktır. (M.203) 

müddetle münakasaya vazedil- komisyona ve şeraiti anlamak ı D • il 
miş ve 28/6/930 tarihine müsa- istiyenlerin her gün Yalova ka- ev et emıryo an 
dif cumartesi günü saat 16 da zası K.;ıymakamlığma veya vi-llJ_ ... 

ihalesinin icrası mükarrer bu- !ayet mektubi kalemine müra- da •. resı· ı· ıa-nalı 
!unmuş olduğundan münakaşa- caat eylemeleri ilan olunur. 

Marmara Üssübahrl ve müstah
kem ınevki kun1andanlığından: 

4000 ton ına~en köınoro 
1- Kocaeli vi!Ayeti menatıkı dahilinde gerek hariçten gemi· 

!erle gelecek ve gerekse dahildeki depolardan verilecek 4000 ton 
maden kömürünün nakil, tahmil, tahliye ve istif ameliyesinin ic
rası açılı: münakasaya konmu~tur. 

2 - ihalesi • 1 laziran 26 Perşembe günü saat 14 te icra 
edilecektir. 

3 - Şartnamesini görmek Ye münakasaya ~tirak etmek isti• 
yen talipler kum3ndanh!c karargdhındaki satın alma komisyonuna 

Eskişehir ateiyesine muktazi beş tezgAbın kapalı zarfla münakausı 
21 Temmuz 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

~tirak edecekltrin teklif mektuplarını ve muyakkat teminatlarını 
ayni giinde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
!Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabiliPde An· 
kara:da ve Haydarpa~ada idare yeznelerin.'e ı tedarik edebilirler. 

• • • 
Travers hariç olmak üzere ft9 kilometrelik yol melzcmesinin 

kapalı zarfla münakasası 14 temmuz pazarte,;İ günü saat l6 da 
Ankarada Devlet Dcmiryoliarı idaresinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ,.e muvakkat teminat· 
Jannı ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyona verrae\ 
lazımdır . 

Münakasa şartnameleri (5.0)elli lira mukabilinde 
'ir-------
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asan Zeytin Yağı okkası 
Artık yemeklerde, ,,ılatalarda, tatlılarda, pilavda. havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin y1ıgı ı-tinıal ediniz. Çtinku pe'< ,,.f ve hahsur. :;i\:rbct gibi car:ıdır. J bnı:ziycti voktur. 13akkallardan aldıi1;ını7. fiatt ın d:ıh:ı ucuzdur. :\!ah 

ya~lardan tevakki ermek lazımdır. Tcreya~ı yerine J !asan zeytin yağı istimal eylemek karı akıldır. Bilhassa içmek ,urctilc l l:ıs:ın zeytin yai(ını doktorlar tavsiye etmektedirler Kum. taş, bobrek ve lıilh:ı"a karacigcr, safr.ı, sarılık 
Jarında bol bol Jlasan zc}tin ıa~ı içiniz Kiloluk şi~clcrdc 80, bir ve beş ve daha lıuyiik tcnd.derdc ~:ıfi okkası 100 ~unı~tur. llas:ın l~c;,,a deposudur. Toptancılara tenzilat. 

UCUZ SATAN ÇOK SATAR. 
lstanbul'da: ~;mınönünde, Ankara'da: Kooperdtil kır uında 1 
KAZMİRCl ALİ RİZA Müessesatı 
Kadın mantoları t3 Liradan Hlbaran 
Trençkotlar 13 .. " Kat• pentalonler 5 ,, .. 
Çocuk elblsalarl 3 ,. " 

1,marlam ı Kostümler 25 Liradan itibaren-

APTANLARlN NAZARI DiKKATİNE 
Bir gemi sahibinin birinci, ikinci ve üçüncü kaptanlık vezalflni IAyiklyle 

ifa edebilecek kobiliyet ve rutbeyi ve bu hususu ısvsik edecek evrak ve 
'fi:uild hai• Tıirk tabiiyetinde iki kaptana ihtiyacı vardır. 

A!Akadarının bu husustaki tekliflerini lstanbul 439 numaralı posta 
kutusu adresine tahriren bildirmeleri ilAn olunur. 

Emlak ve eytam bankası Jstan
bul şubesindcrı: 

Kiralık Emlak 
Esas No. Mevkii ve nevi senelik bedeli icarı 

36 Beşiktaşta Kaptan lbrahimaj(a mahallesinde 426 lira 
42-44-46 numaralı arsa 

161 Beşik taşta Cihannüma mahallesinde Bostan 120 lira 
Balada muharrer emlak birer sene müddetle bilmüzayetlc 

kiraya vcrileceıtinden taliplerin I! 1-6-930 tarihine mlisadif cumartesi 
günü saat 16 da şubemize müracaatları. _ . ----.,.----

l k tıs at vekaleti levazım müdür-
lüğünden: 

llmsat vekaletinin Ankara'da Ziraat mektebi cıvarında inşa enlr
mekte olduğu Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri ve Enstitüler! 
ikmali inşaat ve nevakısı kapalı zarf usulilc münakasaya vazedil
miştlr. 40 k~sur kalemden ibaret ln~aatı mezkurenin münakasa, 
inşa şartname ve mukavele suret ve projeleri iktı~at vekAJetl mu
hasebesine on lira teslimile alınacak vesika mukabilinde inşaatı 
nıezkOre mahallinde bulunan lktısat VekAleti heyeti fenniyesinden 
taliplere verilmekte olduğu ve münkkasa müddetinin bir Temmuz 
930 tarihine kadar de~nm ve yevmi mezkfirda saat iki buçukta 
zarfların kii;at olunacaj(ı ilAn olunur. 

Istanbul vilayetinden 
Vekaletçe her ay neşredil- yevmi ihale olan 21/Haziran/ 

mekte olan İdare mecmuasının 930 Cumartesi gününe kadar 
Z7 inci nüshadan itibaren bir se VekUet muhasebe müdürlü
neliği, malzemesi Vekalete ait ğ~de müteşekkil müba>:a~t ~o 
lmak .. e kapalı zarfla mü- mısyonuna ve şartnamesını gor 

o uzr k'. 1 h .. Ak T r me ıstıyen er er gun n a-
~asaya k?nulmuştur.. a ıp- rada Dahiliye levazım memur
lenn % yedı buçuk temınat ak- luğuna veya Vilayet mektubi 
;esi veya hükfunetçe muteber kalemine müracaat eylemeleri 
oir banka teminat mektubu ile ilan olunur. 

~atalca ıntıstahkem mevki sa
tın alma komisyonuntlan: 

Hadımköyünde bulunan kıtaatın ekme~ni askeri furunda pişir
mek için sanatkar ve kıtaaun bulunduğu mahalle nakil edicisi üç 
aylık olarıik munakasaya konulmuştur. ihalesi 15-6-630 pazar günü 
saat ı 4 ıedlr. Taliplerin .ılel usul Hadıınköyünde sann alma ko
milyonuna müracaatlan 

• • • 
Çatalca müstahken mevkiine ait askeri fırında istihdam o

lunmak üzre bir hamurkh bir pişirici ve üç yardnncıya ihtiyaç 
~rdır. 10 Haziran 930 da ihalesi yapılacağından her gün saat 
10 dan 16 ya kadar Hadım köyünde müstahkem mevlô satın 
alma komisiyonuna müracaat etmeleri. 

lsküdar TraıntaJ ,irkeünden: 
ı - Kadıköy Tramvay şebekesi lntaat ve tealsatlle buna mili 

teerrl malzemeye alt bulunan ve 2 Temmuz 1930 da bitecek• 
elan monakasa mOddctl araya Bayram girmesi ve şartnamelerde 
:rapılan bazı tadilat hasebile 14 Ağustos 1930 tarihine kadar 
temdit edllml\ltlr. 

2 Bu temdit üzerine teslim ve lafa mlldd :tlerinde vulıua 
pecek tabavvOllerl natık metnin flrketln Osklldar'dald merkezln

Jea aldırılmsı nan olunur. 

. 
BUYÜK 

TlYYIRB PlllNG~I~ 
8. lNCI TERTiP 5. INCl KEŞiDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
manet~ Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osmanlı Bankaları 
Murakıpları ve halk huzu

runda yapılır. 
BQyQk ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nıımara -
lar tekrar dolaba koıımaz 

EıııniJet san~ı~ı emlak ınnzaıedesi 
Kat·ı karar ilanı 

·Müzayede 
bedeli 
L. 
46S 

i80 

79 

340 

lkras Merhunatın cins ve nevı l:lorçlunun 
No ile mevki , e müştemilAtı ismi 

82 Beylerbeyinda Bürhani) e mahallesinde Rasimağa ~okağında 
<ski 12 mükerrer ve yeni 16-1, 16-2 numara!ı e111 altı 
arşın arsa üzeriedc ahşap bir buçuk katla iki oda ve dok
san altı arşın ır<a üzerinde bit buçuk kana öuvar taşından 
bir fırını ha\'i bir hanenin tamamı. Ab<lulka<lir Ait• 

12~18 Eytipsulıan'da Kızılmcsçiı mahallesinde Kızıl ı·esçit cadde
sinde eski 86, 86 mü:<crrer ,.c ~eni 42. 44, 44 1 numaralı 

iki yüz on beş arşın arsadan ibar<t münhcdim hane arsasının 

tamamı. (Yalnıı yan duvarlan mevcuttur). Fuat Ef. 
15258 A}\aföaray'da Atik Mustafap:ışa mahallesinde Bt»tan soka 

ğınd1 eski 36 ve yeni 52 numaralı seksen bir arşın ar;a 
üzerinde ahşap iki katta üç oda bir sofa bir mutfak bir 
kuyuyu haıi bir hanenin tamamı. ;\lusıafa Ef. 

15306 llasköy'de Kiremitçi Ahmetçelebi m1ha\Jc,inde sinago so
kağında eski 28 ve ~eni 22, ~4 numaralı biri yermiş yedi 
arşın üzerinde ahşap hir katta iki oda bir koridoru ha\i 
olup cam ve çerçeveleri sökulmüş diğeri iki ytiz altmış 

Ozerinde ahşap iki katta dokuz oda ve bin iki yüz altmış üç 
arşın bahçeyi havi tamire muhtaç iki hanenin tamamı. 

lsmail Ağa 

120 1564-8 Bqlerbeyin'de BUrhanlye mahallesinde Çamlıca caddesınde 
e•ki 2 mükerrer vo yeni 22 numaralı yetmiş sekiz arşın 
üzerinde biri kAgir diğeri ahşap olmak üzere iki kana biri 
sandık odası olmak üzere dört oda iki ıofa bir kuyu ve 
elli arşın üzerinde adi ıaşlık bir mutfak bir ahır ve Uç 
dönüm iki yüz bir arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

lsmail Vefa El' Hatice lladiye \'C Şazimet Hanımlar 
JOO 1 S709 Kasımpaşa'da Kulaksız Ahmeıkaptan mahallesinde Kulaksız 

caddesinde eski 82, 84, 84 mükerrer 84 ve yeni 1~, 150, 
154, 1 numaralı yirmi ikişer buçuk arşından kırk beş artın 
üzerinde mebni olup kırk arşın ilzerinde bir oda ile türbe 
itılha! kılınan bir mahalll havi iki dükk~nın tamımı. 

Emine LOrfiye H. 
145 1596!1 Mevlcvihanekapısın'da Aydlnkethüda mahallesinde Keresteci-

ler sokağında eski 3 mOkerrer \e yeni 3-2 numaralı yetmit 
altı arşın üzerinde ahşap bir bQçuk katta alonda bodrumu 
havi iki oda bir ulak rnla bir mutlak ve yetmiş dört arşın 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Necmettin El. Hediye H. 
700 1627• Aıpazannda Mağnisalı Mehmetpaşa ınahalltslndo eski sora[ 

ve yeni bakkal sokağında c<ki 2, 4, 6 ve yeni 2 nemaralı 
yüz yetmiş arşın üzerinde kigir bir kattan ıhar<t bir gara
jın tamamı. Mustafa Aga 

l!SO 16473 Halıcıoğlun'da Abdüsseldm mahallc<indc Kumbaracı saka-
ğında eski 163 ve yen~ 151 numaralı elli yedi arşın arsa 
üzerinde dört duvar üzeri kiremitsiz adi tahta ile örtülü 
bir hanenin tamamı. Zehra ve Fatma De;tine Hanımlar 

68S 17141 Eyilpsultan'dı Emirbuhari mahalleolnde Kışla caddesinde 
eski 53 ve yeni 11 numaralı dort yüz beş arşın arsa üze• 
rinde ahşap bir kattan ibaret moloz taşından adi bir asma 
odayı ve yedi yüz altmış beş arşın bahçeyi havi bir ot 
mağazasının tamamı. Ahmet ağa 

'® 171186 Yenibahçe'de Defterdar Ahmetçelebl mahallesinde Kazas
kercamail sokağındı eskl 5 ve yeni 7, 6 numaralı doksan 
arşın arsa üzerinde kAgir bir katta ilç oda bir ulak antre 
bir mutlak ve üç yü• kırk sekiz artın bahçeyi havi natamam 
bir hanenin tamamı Hacer H. 

56S 17811 Kasımpaşa"da Kazasker civarında Gazi Hasanpışa mahalle-
sinde atik Tersanekapı>ı Sıraberberler cedit Tersane soka
ğında eski 17, 19 ve yeni 37, 39 numaralı yüz on arşın 

arsa üzerinde klgir üç katta ikl odası adi tahta ile 
bölünmOt olmak üzer~ sekiz oda bir mutfak bir kuyuyu 
ve altındı adi tahtı ile bölün111üş Uç dUkkinı havi bir 

hanenin tamımı Mehmet ve 1 laaan Elendiler 
1400 18200 Şehıadebatında Hoşkedem mahallesinde Kınktulumba soka-

ğındı eski 6,8 kalp ve yeni 8, 10 numaralı üç yüz otuz 
ılı! arşın arsa üzerinde ahşap üç buçuk kattan lbam bir 
bölüğü dokuz oda Qç sofa bir mutfak ve dört yüz elli 
dört arşın bahçeyi ve dlger bölQğti keza dokuz oda üç 
sola bir mutfağı havi iki bölQklü tamire muhtaç bir hane 
nin tamamı Bedia H. 

158 181114 Edirnekapısın'dı Çakırağa mahallesinde Hançerllkilis~ so 
k&gında eskl ~ ve yeni 28 numaralı altmış ılb arşın arsı 
üzerinde mukaddema kArğir lkibuçuk katta dört odayı 
havi iken ilıt katı yıkılmış yalnız iki oda bir bodrumu ve 
harap bir mutfağı havi bir hanenin tamamı. NP.ıim El. 

3H 19346 Avvansaray'da Atik Musıflapaşa mahallesinde eski Fırın 
sokağında e1ki 13 ve yeni 17, ~2 numaralı seksen beş 
arşın arsa üzerinde klrgir iki katta dört oda bir mutlak 
bir kuyu ve onbeş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

HaUI Ağa 
610 19418 Fatih-te Plrinççisinan mahalleoinde kalaycı sokağında eski 

1 ve yeni 11 numaralı seksen üç arş n arsa üzerinde 
kArgir bir buçuk kaııa biri yemek odası olmak ti?.ere üç 
oda bir antrepo bir koridor bir mutfak ve elli altı arşın 

bahçeyi havı bir hanenin tamamı Riza Ef. 
'30 19440 Paşabahçesi'ndc Sultaniye sokağında eski 21 ve 'eni 28, 

28-1 numaralı üçyilz otuz arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta on üç oda bir ıola bir kuyu ve yedi yüz elli arşın 

bahçeyi havi harap bir hanenin tamamı Zihni B. 
311() 111615 Çengelköyün'de köprUIU sokağında eski 5 ve yeni :3 nu-

maralı yüz yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde ah~ap iki 
katta ikisi kUçük olmak Uzere alb oda bir mutlak. bir 
ıaılık ve ild yllz elli doku• u•ın bahçeyi havi bir hanı
nın tamamı Müzeyyen H. 

ıoas 1977«1 Fıtih'te Dülgerude mahallesinde ada 119 ve harita 764 
mevkHnde eski 15,15 mükerrer ve yeni 12, 14 numaralı 
doksan sekiz artın arH üzerinde ktrglr maadaraçı üç bu
çuk katta Uç oda bir mutfak 'ft alnnda bir dtikktnı havi 
bir hanenin nısıf hiseeıl Muharrem B. 

19777 Fatihte Dülgerzade mahalleslodı Nalbant sokağında eskll8 
ve yeni 8 numaralı doksan UflR arsa üzerinde lligtr 

bir kıttan ibaret müfrez bir dllkkanın tamamı 
Muharrem B, 

980 19779 Fıtih'to Dülgerzade mahallesinck Nalbant aokagıııda eskl 
20 ve yeni 15 numaralı dokun be• arf!n arsa Unıinde 
kargir bir katta mOfrez bir dUkklnın tamamı MuharremB. 

8659 19701 Fatih'ıe Dülgerzade ma.hallosinde Nalbant sokağında eskl 
23,25,27,119 vı yeni 15, 15-1, 15-ll, 17, 19 numarılı üç 
~ür. Uftn arsa Ü1.erlnde klrgir iki katıa b.,.erden on oda 
birer sofa birer mutfak birer aarnıç birer taşlık altındı ild 

e 

880 

1710 

üç katta altı oda altı ..;ofa \C dort yüz "ekiz ar~ın bahçe)i 
hovi iki bap hanenin tamamı :\luh.ıtrcm il. \C Fatma 11. 

20013 Fatihte Dülgerzadc mahallesinde N•lh:ınr sokağrnda eski 
16 ve yeni (J nilm:ıralı doks:ı , :ır~ın nr~a üzcrındc kitrgir 
bir kattan ihuet müfrez hir dıikaanın wnıamı . azım il 

20014 Fatih'te Dillgerzade mahallesindo l\albant ve <;ama~ırcı 

sokağinda e>ki 14, 22, 5 ve yeni 4, 4- 1 numaralı doksan 
beş ar~ın arsa üzerinde kArgir bir buçuk kattan ibaret 
kotreyi ha l'İ bir dükkanın tamamı Nazım B 

Yukarıda cins ve ncv'ile mevki ve müşıcmilatı yazılı cmlilk 
hizalarında gösterilen bedellerle ıalipleri tize rinde olup ı 4 haziran 
930 tarihine mlisadif cumartesi !\Ünü saat ikiden itibaren mi.tza
yedeye mülıa~cret olunarak saat on altıda kat'i kararlarının çekil
mesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkQr gUnde saat 
on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on 
altıdan sonra \ uku bulacak müracaatların kabul edilmiyeccği ve 
mezkQr emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır 
bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki 
taliplerin mtizaycdeden çekilmiş a<ldolunacakları lüzumu i!An olunur. 

:\letro 
5000 

600 
7:10 
150 
250 
200 
150 
150 
150 
300 
250 
200 
125 
120 
20 
20 
10 

25 
15 
15 
15 

100 
15 

150 
10 

100 
2000 

20000 

Patiskaya yakın düzgün dokunmuş yerli Amerikan bez 
ince kefenlik yerli Amerikan bezi 
Bij~melik yeril keten kumaş 
Çift yün çorap 
., Tire Çorap 
Çil terlik 
Tüylü havlu 
Peçete 
Sur ahi 
Bardak 
Çini yemek tabağı 
Çinko çorba tası 
Madeni kaşık 
Çay Fincanı 
ülak kevgir 

,, kefçc 
Ekmek pıçagı 
30 Santimlik müdevver küvet 
Muhtelif kıt'ada mustatil küveı 
Çinko güğüm 

,, lazımlık 
Cam ördek 
:\luhtelif kıı'ada aliminyom tencere 
Kutu filiı 
Adet flllt tulumbası 

,, ülak kutu kaul 
;\letre sargılık yerli Amerikan bezi 

,, tülbent 
Yalnız yirmi sekiz kalemdir 

Ankara Niimune hastanesi baş 
tabipliğinden: 

Hastanenin 930 senesi ihtiyacı olan balada muharrer (28) ka
lem melbusat, malzeme ve müteferrik mevat 20 Mayıs 930 tari
hinden IO Haziran 930 salı gününe kadar yirmi gün miiddeıle 
aleni münakasaya konulmuş olduğundan talip olanların yevmi 
mezkOrde saat ikide teminatlarile birlikte hastanede mUteşekkil ko
misyona ve numune ve şeraitini ögrenmek için de her gün idare 
ve hesap memurluğuna müracaatları. 

Kitap mı 
Kumbara mı? 

Zıraat Bankasına yeni gelen 
cepte taşınabilir gayet zarif 
kitap şeklindeki kumbaralar
dan alarak tasarruf edeceğiniz 
paraların kftrh faiz ve ikrami
yelerinden istifade ediniz. 

zlRAA 7 BANKASI ŞUBESi 
Bahçekapı DördüncU Vakıf Han birinci kapı 

Nafia V e~aletinden: 

Köprü inşası 
Kayıeri - Sıvas yolunun 62+530 kilometresinde kiin be

tonarme iki gözlü ve 2X14 m. tulünde Sarıoğlan köprüsünün 
inşası kapalı zarf usulile ve yirmi beş gün müddetle münakasa 
ya konulmuştur. 

Münakasa 1 Temmuz 930 Salı günü saat on beşte Nafıa Ve 
kileti müsteprlık makamında müteşekkil komisyon tarafın
dan icra edilecektir. 
Taliplerin ihale gününden laakal2gün evvel Yollar umum mü 
dürlüğüne ehliyet vesikalarını ibraz eylemeleri ve ihale kanunu 
ile şartnameler tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını makbuz mukabilinde Vekillet müsteşarlığına tevdi 
eylemeleri ve şeraiti öğrenmek üzere İstanbulda Nafia Baş
mühendisliğine, Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne müraca 
at etmeleri lizundır. 

PJ-• BAl(TERiYOLOK j 1 Dr. IHSAN M 
.. Bakteriyoloji lab<1;atu' 

Umum kan tahlilatı, Froo~i n 
tat nazarından \1aserm:ın tt::1nıül 
kın kürcyvatı sayılması, ıiıo ve :ııJ' 
ma ha!'ltalıkları teşhisi, idrar, ~ ... 
gam, cerahac, kazurat \.'C su pı·_ 

lilAtı, Ülıra mikroskobi ile fren 
ranması, hususi aşılar i ... tıhztn fil 

yenesi. Divanyolunda Sultan \lahtıl 
türbesi No. 189 Tiefon k 981 

Dr. A. KUTI~ 
Muayenehane ve tedavH ~ 
rlklye labratuvan. K~ 
Topçular caddesi 34 

PROTEJiN 

Her eczanede bulunur. 

SATILIK HAN~ 
lstanbul Çarşambada Sultaıı 

llm'de Cebeci mahallesinde ve si. 
tan Selim caddeıindc Camii -~ 
kurbünde 47,49 numaralı ve ti"'. 

Tahir Beyin muıasarnf buluo 
kargir ve ikl dUkkAnı müşıemU 
9, diğeri 7 odalı ve bahçeli iki 
ıınlıktır. Görmek isteyenlerin ~ 
kOr 49 numaralı hanede ID~ 
Hacı derviş agaya pazarlık 19"] 

Galıta'da Tapıa Hanında HAT 
inşaat fİrketine müracaat etııı 

il~n olunur. 

Tayyare Cemiyeıl Umumi ; 
kezi reisliğinden: Borsada yapı 

·emlyet ve sinema binası inf!I 

.apalı zarfla ve 5 Haziran ıarill' 
kn itibaren on beş gün mu.ıcıı' 
'rnnakasaya konmuştur. Talip ~ 

•.ııtnameyi almak üzere 10 

r.ın tarihine kadar Ankarada et 

ı erin Umumi merkezine 

eylemeleri lltn olunur. 

~hremaneti ilanatı 
Şehreınanetlnden: Haliç 

ile mecra ağzına teaadüf eden 
gun ve kirli ıular, akıntı ve an 
bulunan mahaller müstesna ol 
ü•ere Boğaziçlnde aakln havai 
Alttnkum, Büyilkdcre, Beykoz, Be 
Çengellı.öy koylarında, Yenlkı 
Yeşil köye ve Modadan Bostan 
kadar olan ıahllde, Adalardı 

ve koylarda açıkta denize giril• 
cegl lltn olunur. 

• • • 
Şehremanetlnden: Zabitai b• 

ye ıallmamımeslnln 309 uncu 
dei mUzıyyeleılne encümeni 
net kararile ( v• ulak tenek• 
vıznedllecek saf petrol rnlkdan 
dön kilo olacaktır ) Fıkruı 
edildiği !JAn olunur. 

• • • 
Şehremaneılnden; Ohanglr 

gın yerinde 31 inci adada Firu 
da Sormağlr KU!han sokagında 1 
27 metro murabbaı araanın 

murabbaına 8 lira kıymet 

olunarak satılmak için kapa~ 
müzayedeye konmuşnır. Tallpl 
f&l't"ame almak için her gün !ev• 
mttdUrlüğilne gelmeleri teklif 
ıuplarinı da ihale gUnU olan 90 
ziran 930 puatesi gtlnU saat 
beıe kadar mezkOr mttdUrlillt 

* * • 
Kıdıkoy daire inden : 

mevcut terazi dirhem •e ölçek 
mlkyasatı ışagıda yazılı gün! 
damgalanacatındın mezktlr tarl 
de en yakın mahalle mttracaar 
mest ıkıl talrdirde umuru bele · 
möteslllk ahkamı cezaiye kan 
11vfllı:ııri muamele ifa edllecegi 

Junur. 
15 ilt iS Haziran Daire merkez 
26 • 81 ,, Yel deıirmeni 
ı ,. 4 Temmuz Ihlamurda 
5 • 8 ,, Erenköyünde 

• • • 
10-6-930 dan 15·6-930 tarihin• 
dar Kısıldı 
16-6-930 dan 22·6-930 tarihin• 
dar Yeni mahalle 
23-6·930 dan 2-7-930 tarlhln• 
dar iskele 
3-7-930 dan 15-7-930 tarihin• 
dır Dogancılar 

Üsküdar dairesi 
930 senesi Evzan ve Ekyai 
muamelesine bal~da muharrer 
terde zabital beledive mevki 
batlanacağı a!Akadaranın 

· olmak üzere il:ln oluner. 
Pro" ve şartnameler Ankara~ Yollar Umum Müdürlüğün- ----


