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5 inci 1ene, l'lo 15!>3 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

IIRf!<m ... barriri.:·Siirt; :ı.:m:ehu.~ ... M:..4.H:ldUT 

DU 
2 inci sahifede · 

ı- Mısırda -.\-\ehmet Ali 
2-- Harici ve Son haberler 

3 Oncil sahifede 
1- Halkı aldatan bir ıllrli 

adamlar tlredl 
2- Bir motör bath, ilç kiti 

~ 

~ boğuldu 

~ 3- Önüne ra!lgelen gazete-

~ 
cl1ere çatıyor 

-
4 Oncil sahifede: 

-
ı- felek 
2- Hlklye 

-3- Roman 

Balkan Birliği 

Avrupa birliği hakkındaki 
~şalar, bütün dünya ef
~ wnumiyesini işgal etmek
te olduğu bir sırda Balkan itti
.. dı meselesi de yeniden mev
-.ıu bahsolmağa başladı. Geçen 
~e Atinada biı sulh kongre-

'Haydar Rifat B. ha.kkındaki karar Perşembeye .. · 
Adliy.e Vekili davasını üç 

saat teşrih etti ... 
diyor ki: Maznun M. Esat B. 

söğdü, saydı, 

Müddeiumumi 
iddianamesini 

fakat, artık 
iftira 
yeter ... 

etti, 
toplanmıştı. Bu kongrede 

'a.lkan devletleri arasında da
lıa. sıkı bir tesanüt husule geti
!lbnesi ve bunun için harekete 
'ltçilmesi arzu edilmişti. Şimdi 
leynelmilel sulh cemiyetinin 
llaimi bürosu meseleyi ele ala
l';ıfı. Balkan birliği hakkında ala 
l:adarların mütalea ve fikirleri
ili toplamağa teşebbüs etmiş
tir. Teşebbüs gerek mahiyeti ve 
~rek zamanı vukuu itibarile ve maz· 
\ayli dikkata şayandır. nur.un 285' 188 

okudu 
Malfun olduğu üzere Balkan 

ittihadı fikri de pek yeni bir ve 480inci mad
lty değildir. Yekdiğerini takip 
~en muhtelif Balkan hükumet delerle tayini 
!erinin teşekkülünden sonra • df " cezasını ıste . <>alkanlarda çarpışmağa başlı - Mahmut E'sat /'eyin beyan8lından bir parca : H. Rlfat 

Bey yalnız değildir; arkasında gizlenenler vardır. 
Bunlar namuslu adamlar11a benimle millet 111ahkeme11I 

ln siyasi ihtiraslar şiddetlen- ANKARA, 8 (Milliyet) - Anka
'kçe, Balkan ittihadı fikri bir rn Asliye mahkemesi bugün Adliye 

Vekili Mahmut Esat Beyin avukat 
lah çaresi ve iltica sahası ola- Haydar Rifat Bey aleyhindeki dava-

ileri sürülürdü. Balkanlarla sına devam etmiştir. Mahmut Esat 
tilaf ve cidal, yalnız yerli dev Bey üç saat süren iddiasını teşrih et- bu mektubu bizzat Adliye vekiline 

huzurund11 yüzyüze gelmelidirler. 

lerin ihtirasatından değil, ec miş. Haydar Rifat Beyin bazı mek- göndererek bu bir sahtekarlık tecrü-
bi ve büyük dev Jetlerin tahri tuplannı okutmuş ve huliiseten de- besidir, acemice olan noktalar bağıs-

miştir ki: 
1 
ıanınal: simei necabetleri iktizai alisi-

tmdan da doğmakta olduğu Maznun lehine kullanabileceği dir, diyor. Diğer bir mektubunda İs-
. hariçten ve dahilden Bal- tek bir kanuni mesnet kalınamiştir. tanbul hakimleri için müdahale isti·· 
nlara "birleşiniz, kendi işini- Maznun bu ane kadar istediği gibi yerek bu Efendiler İstanbul gibi yer-
kendiniz görünüz,, tavsiyele- iftira etti aklına geleni söyledi, so- de bağdas kurmuş oturmus buluni-
çok yapılmıştır. Fakat kuvve kaktagaz etelerde salonlarda koridor- yorlar eskiden feyzi sarim ilahi ve 

!arda mektuplarında söğdü artik ye- Esadullah ve saired n istimdat edilir 
• tarihin, coğrafyanın yarat- ter. Zann ederim şimdi iftira söğme- di,c umhuriyet adliyesinin keskin ki-
l zıddiyetler kolay kolay iza !er yerlerini türk kanunlarına birak- lincini kinindan çıkarmazmisiniz di-
cdilemedigi icin arzular ve sın da onları dinleyelim. Reisicum- yor başka bir mektubunda Adliye 
lrsiyeler şimdiye kadar müs- bur Hz.rine yazdığı mektuplar ih- vekilini üç dört gün için İstanbula 

bir neticeye iktiran edeme - barnamedir beni töhmet altına alan 1 davet ediyor, bend haneniz Bebek-
. ihbarnameleri Millet Meclisi Reisli- te gayet havadardir her türlü sbabi 

tır. ğine de göndermiştir ve muamele istirahati temine çalısırız, her şey ek-
liirlik fikrinin çok söylendi- mevkiine konulması için her tarafda sik olmaz musafir ve zairlerinizi ka-
sabalarda muhakkaktır ki, isaa ettirmiştir. Maznunun kitapları · bul edecek yerlerimiz vardir, diyor. 

lı. dır alınmayınca Avrupada talebeyi tef- Üç yüz ·bin franklik bir davasından ayrılık ve zıddiyet te var . 
tiş için istediği muvakkat müfettiş - bahisle gine müdahale talep ettigi 

'ıce Avrupa veya Balkan bir- lik salahiyeti verilmeyince ve gayp davası etrafında l>lıgunk; müdafaa 
i olsun, herhangi bir ittihat etmek tehlıkesine maruz kaldığı da- şahidi eski müstcsar nan Bey hak 

asıtası olmaktan ziyade bir ne valar için himaye ve sehabet teklif- Adliye Vekili Bey diin kında bazı tezviratta '1h;nı.ıyor. Bun 
cedir. Birlik kendi sihir ve te- !eri kabul edilmeyince muğber oldu- üh. !ardan ba ka daha on beş kadar mek 

mahkemede çok m ım h hk d' ı ·ile mevcut ihtilaflan derhall.--------------.. ı tu u ma emeye tC'\' ı o unmuştur. 
Tatbikı isten•n beyanatta bulundu. Yeni kanundan ter<ümesinin serhle-

dan kaldıramaz; ve hatta '<' rinin Avrupada talebe müfettişliği 
' lik ancak bunlar kabul edil- maddeler tantiki tahkir etti. Yakasından tutu- kendisine verilmesi hakkında yalva-
' ten sonra vuzuh ve emniyet- • !arak maznun mevkiine oturduldu, ran mektupları bu meyndadir, ikinci 
teşekkül edebilir. Son bir ü- Ceza kanununun 285 inci bundanbütün bütüne gazaba gelen celsede mahkemenin taliki talebini 
't gibi telakki edilen çarele- maddesi iftiranın derecesine , Haydar Rifat Bey Reisicumhurc ih- havi olarak maznun tarafından çeki-

d .. . d .. 1 göre maznuna bir aydan üç . barnamelerini göndermeye başlayd- len bir telgraf okundu mahkeme maz 
suya uşmesın en muteve - rak bana gönderdiği mektupda ay- nunun talebi üzrrinc duruşmadan 

büyük sukutu hayallere mey seneye kadar hapis cezasının nen hakkımda miıstantiki tahkirden vareste tutulmasına mahkemece ka
brrakmamak için bu cihetin verileceğine dairdir. j dolayı açılan hukuku umumiye dava rar verilmiş olduğunda ve ne vekil 
şeyden evvel nazari itibare 188 inci maddedeki ceza j sını hakime müddeiumumiye emir göndermiş ve ne de kendisi gelmiş 
ası lazımdır. Samimiyet bir seneye kadar hapis ve 30 vererek kapatmazsan ihbaratta de- bulunduğundan tehir talebini kabul 

h b 'b' t bb" l · liradan 50 liraya kadar ag' ır I vam edecegim kapatırsan yazmaya- etmemişstir. Mahmut Esat Beyin a-
VUZU U gı 1 eşe US erın cağım diyor, türk cumhuriyetinde şi vukatları kanunu mutalealarile muek 
şartıdır. cezayı nakdidir. kayet kapıları heo kese açıktır her kilerinin hukukunu müdafaa ettiler 

Bundan başka kıt'a veya mm 480 inci maddedeki haka- kes istediğini hatta aklına geleni sö- müddeiumumi Ekmel Bey talepna-
a birliği olsun, müteaddit ret fiilinin cezası da 3 aydan yleycbilir, fakat bütün bu ufuklar al mesine cürumleri birer birer tahlil e-

d . 30 aya kadar hapis ve 50 lira : mıyan huriyyet hakkına mukabil kü- derek iftiranın gareza müstenit bulun 
• lr]etler arasında vücu a getı- çük bir vazife bağı vardirki o da he- duğunu Reisicumhura gönderilen 
lecek bir İttihadın, hakiki dan 500 liraya kadar cezayı sap vermektir yapanlar ve söyleyen- mektupların ihbarname olduğunu 
ksadı sulhe ve medeniyete ._n_ak_d_i_d_e_n_ib_a_r_e_t_tı_·r_. ____ ..... : !er günün birindr k~nun karşısında müddeinn pek çirkin bir tarzda mü-

et etmek olmalıdır. Başka hesap vermezlerse bizim hurriyyeti- kerreren tahkir edildiğini isnat, ve i-
ğunu anlatarak hulasatan demiştir · d d - h ki k ı h ha Jet veya teşeküüllere karşı ki: mız nere e emege a arı a maz a r olunan meselelerin Adliye ve-

Mahmut Esat Bey iddiasını anlatır- (M 
ak ve yahut herhangi siya - Dü§ününüz muhterem hakimler ken samiler defatle heyecane gelerek amadi beşinci sahifede) 

Ve iktısadi bir hegemonya dav.,larını kazandırmakliğım için ha- alkışlamişlardır, müsarunileyh müd -
is etmek maksadile vücut na mektup yazan, benim müdahale- deiyatını isbat ve tevsik için bizzat 
lacak bir birlik mukabil ted- mi istiyen Haydar Rifat Bey bugün Haydar Rilat Beyin muhtelif mek

beni müdahalecililole ittiham etmek-
M. Hayri Beyin 

telgrafı lere meydan açmak itibarile 'f . tuplarmı mahkemeye tevdi etmiştir, 
te ı tıralarda bulunmaktadır. Baroya mektuplardan birisi Eskişehir tevkif 

ayet bir sulhü sükiln vasıtası iadesine rağmen bir memura rü,vet h "d · .. K" B 1 kl .f . - . . d h b aldı ane mu iıru öZım eye yazı ınış- Dün gece ger vakit ög' rendi-ğil, bir ihtilaf ve cidal mem- te ı ettıgını e a er m, mektup tır ve hakimlere yirmi beş bin lira _. . .. " . 
' olur. ıa1 rı getirtip ko.kuddum işi .~roy~ hava- rüşvet teklifini mutezammindir, diğe gımıze gore Haydar Rifat Be

e ettim. Ta ıp en muteessır olan ri yani Kustü efendiye yazılmıştır, 1 yin şahitlerinden avukat Mus
Haydar Rifat Bey pürt elaş mektup bunda beşer yüz lira alarak Atanas tafa Hayri B., Adliye vekiline 

siyaset ve ya 
lomasi işi olmaktan ziyade 
tarih ve tekamül meselesidir. 

er millet hayat ve inkişaf hak 
m beynelmilel teminatm

kat'i surette emin olduğu 
yahuz mıntaka ve kıt'a bir 

leri değil, daha cihanşümul 
likler bile kendiliğinden te
kül eder. 

ZEKi MESUT 

aglfibuz 
lkiııci ı11açta da 
2-4 venildil( 
Bükreşte bulunan takımımız 

'ııtığı ikinci maçta da mağ lı'.ip 
uştur. 

Dün gece sabaha karşı şu ka 1 
haberi aldık: 
BüKREŞ, 8 (H. M.) 
çı dört iki kaybettik. 

yazmağa basladi, imza ve yazı takli- V ·ı Ef dil h · ı · · d • · · 
dinin kolay oldug' undan bahisle biz- ve ası en er şa ıt erını egıstır ı ŞU telgrafı göndermiştir· 

mişler~r: S~ha~etini de~tirirsen sa Adli e vekili M h t 
zat benim yazı ve imzamı taklit edip na da ıki bın !ıra ve aynı mektupta y E a mu 
gönderiyor, rüşvet teklif eden mek- sat Beye 

b b hakimler için altın anahtara onlarda A k . . 
tu unu u suretle taklit olduğunu dayanamiyacaklarını diyor. Dı'g"er n ara mahkemesınd. e şahi. t 
bildiriyor, daha sonra rügvet maznun l d b h d k b 
!arının vekili iken muekkillerini iate- bir mektubunda Mahmut Esat Beyin er en a se er en .enı de zık 
diği zaman tahliyee ttirmeyince müa yazısını ve imzasını taklit ediyor ve rederek [Haydar Rifat yalnız 

değildir •... ilah ..• J ifadenizi 

ıHiiddeiuaıunıi Ekmel Bey Haydar Rl/at Heu 
lfakl ithamnamesini serdetti 

• 

gazetelerde okudum. 
Bahsettiğiniz namus vadisin 

de mücahitler gerçi çoktur. Ben 
ise onun fedaisiyim. 

Vaki davet üzerine İstanbul 
mahkemesinde kanaatimi söyle
dim. Millet mahkemesi huzurun 

ı da beyanatta bulunmak üzere 
1 Ankara mahkemesine gelmekli 
ğimi istiyorsunuz. İstanbul mah 
kemesi de millet mahkemesi ol 
duğunu kaydile beraber tekli
finizi hemen kabule sitap eder 
ve mahkemeden de davete sa
bırsızlıkla intizar eylerim. 

İsnat eylediğiniz maske kul
lanmasını henüz tecrübe etme
mis olduğumu bu vesile ile bir 
kere daha teyide fırsat bulaca
ğımdan kenrı:mi bahtiyar addey 

hal:kuı- lerim efendir:.. 
Avukat: M. Hayri 

Gazi Hz. 
Bu akşam Anka
radan harek~t 
buyuracaklar 
Gazi Hz. bu akşam tireni 

mahsusla Ankaradan haraket bu
yuracaklardır. Reisicumhur Hz. 
Bozöyükte tevakkuf buyuracak
ları cihetle lstanbulu zamanı teş
rifleri henüz malum cleiildir. Mü
flll'Ünileyh Hz. merasim yapıl
muıru arzu buyunnadıklanndaın 
istikbal için proiram yapılmaya
caktrr. Yalnız Vali Muhiddin B. 
le kolordu kumandanı Şükrü Na
ili ve frrka müfettiıi Hakkı Şi
nasi paf8]ar Gazi H:ı. nİ Tuzla
dan istikbal edeceklerdir. Muha
fız taburu ile kitibi umumı"lik bü
rosunun bugün şehrimize Yiirvd~
beklenmektedir. Halk fırkası met 

kezinde büro için aynlan yer tan 
zim olunmuıtur. 

ANKARA, 8 (Telefonla) Gıı
zi Hz. yarın gece huıuıi trenle 
lstanbula müteveccihen hareket 
buyuracaklardır. 

Kibrit! 
Mukavele imzalandı 

Gurup hükumete 10 
milyon dolar 
verecektir. 

ANKARA, 8 (A.A.) Türki
yede Kibrit inhisarına talip o
lan Amerikan grupu ile Maliye 
vekili arasında cereyan etmek
te olan müzakerat itilaf ile neti
celenmiş ve mukavele bu akşam 
innalanmıştır. Grup hükumete 
on milyon dolar avans verecek
tir. 

Türk- Yunan itilafı 

Atinadan ne haberler 
geliyor? 

ATİNA, 8 (Anek.) - Ankara 
Yunanse firi hariciye nezaretine gön
derdiği uzun bir telgrafta Türkiye
nin ısrar ettiğin okta1arı bildirmiş 
ve yeni talimat i>temiştir. 

M. Venize1os siyasi İ§ltr müdürü 
ile badelmüşavere Ankara Yunan se 
lirine çektiği müstacel bir telgrafta 
Yunanistanın yeni her hangi tadili 
kabul edeıniyeccğini bildirmiştir. 
ATİNA, 8(Anek.) - Bu sabah Anka 

radan gelen telgraflara göre dün ak
şam Tevfik Rüştü B. ile Yunan sefi
ri arasında vuku bulan mülikatta i
ki tarafın noktai nazarı telif edilmiş
tir. İtiliifnamcnin Anbean imzalan
ması bekleniyor. 

Yunan itilafı imza-
18 namadı 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Türk - Yunan itiliifnamesi bu
gün imzalanamadı. Bugünlerde, 
imza edilecektir. -··----A 

Ali iktısat 

Encümenler tetkikle
r.ni bitirmeğe 

çalışıyor 
Ali iktısat meclisi katibi u

mumisi Nurullah Esat Bey dün 
An1nrı :ı-, n-elmiştir. 

Nurullah B. 
yin izahatına 
göre, meclisin 
tediye müvaze 
nesi ve zirai 
kredi raporları
nı hazırlamak
la meşgul en
cümenler bu

günlerde mesai 
Jerini bitirecek 

• . -•"l uey ve çarşamba 
günü meclis heyeti umumiyesi 
toplanacaktır. Ali iktisat mecli
si gelecek pazar günü son içti
maını aktederek faaliyetine ni
hayet verecektir. 

Meclis. tediye müvazenesin
deki açığın esbap ve amillerini 
bir rapor halinde göstererek 
izalesi çarelerini tesbit eyliye
c•lctir . 

~eneral Uuro Marmara vııpuruna çıkıyor .. 

Ceneral Guro ve eski 
muharipler dün gittiler 

Bııgiin mezarlık
larda mf'rasiıı1 

yapılıyor 

Türkün şerefini ve 
zaferini hakim kılan 
Türk şehitlerinin ka-
birlerine de bir çe

lenk konulacak 
Dün akşam saat on sekizde 

Topane rıhtımından hareket e
den Seyrisefain idaresinin Mar
nara vapurile Ceneral Guro ve 

maiyeti Çanakkaleye gitmişler
dir. Central ve maiyeti, Seddül
bahirdeki Fransız, İngiliz ve 
Türk m zarlıklarını ziyaret ede 
ceklerdir. Fransız sefiri Kont 
dö Şambron, yaveri M. Dore. 
erkanı harbi M. Laru, ateşemili 
ter M. Saro, ateşenaval M. Over 

(Mahadı ikinci aabifede) 
firansı:ıı 11t!//rlle birlikte 

rıhtıma lnerkl!n 

Dlspan11erln resmi .lılltadınaa •• 

Çocuklarımızı koruyalım! 

Fırka, 

nin 
dün bir çocuk dispanseri
küşat resmini yaptı. -----

Küşatresmi 
nasıl yapıldı? 

Cevdet Kerim ve Dr. 
Sami Beylerin 

nutukları 
Halk fırkası merkezi tarafın 

dan Divanyolunda tesis edilen 
çocuk dispanserinin dün resmi 
küşadı icra edilmiştir. Bu mü
nasebetle dispanser binası 
Türk bayraklarile süslenmişti. 
Küşat resmi fırka müfettişi 
Hakkı Şinasi paşa tarafından 
yapıldıktan sonra fırka Vilaye1 
idare heyeti azasından Cevdet 
Kerim B. bir nutuk söylemis 
ve ezcümle: ;/k muayene t!dllen çocuk 

"- Harbi umumide insanla- • .a ise her tarafta çocuklarla e
ra kıymet verilmezken Avrupa hemmiyetli surette meşgul o
da çocuklara çok kıymet veril- lunmağa başlanmıştır. Çoculr 
meğe başlamıştı. Harpten son- (Mabadı ikinci aahifede) 

.ı:e 



c 
3 
6 
2 

.{ 
1 
e 

"Milliqel,,in tarihi tefrlka.ı;;ı: 4 HARiÇTEN ALDIGIMIZ HAB 

P rens Karol kıral oldu 1 
Vehabiler • 

ıs yan etınisl erdi . 
~eyh Saidin oğlunun muhakemesi 
ANKARA, 8 (Telefonla) -ı arkadaşlarının muhakemelrine -

Şeyh Saidin oğlu Salahaddin ve 1 7 haziranda başlanacaktır. B Babasıııdan kalan Roıııanya tahtına nihayet geçti. 
•• 

• 

reisinin hareketi 
telaşa verdi ... 

, 

Babıaliyi Yeni kıral Karıştı! .. Delilik! .. Çekirgeler Kayseriye kadar geldi şl 
ANKARA, 8 (Telefonla) - riliyor. Hasar yoktur. Mücadel~al 

Cenup vilayetlerimizdeki çekir- sayesinde uçkunların Adananııı 
gelerin bir kısmının Kayserinin çukur ovasına girmesine mfuü o 

' 
ikinci Karo/ 

tahtla •• 
Hindistanda geni 

müsademe/er 
Bir sefir 
iildilrüldil ! 

bir kazasına kadar geldiği bildi- lunmuştur. lalk, 

Prens Karo! meselesi kat'i bir saf KALK~tTA 7 (AA ) LİZBON, 7 A.A. - Almanyanın 
Meclis perşembeye tatil yapacak~~:. 

haya girmiş görünüyor. U • • • 

D.. ı - d Midnanore eyaletinde bulunan Portekiz orta elçisini öldüren şahsın 
un ge en ve aşagıya ercedilen Piechwski isminde Danzikli sabık bir 

bir telgraf haberine bakılırsa prens Gheehnaghat 
K Alman bahriye neferi olduğu rivayet 

ANKARA, 8 (Telefonla) - resine başlanacaktır. Meclis, an· 
Yarın, Mecliste bugün müzake- cak hafta sonuna doğru tatil ka 
resi başlıyan Tütün inhisarı la- . be 

1 arol Romanya kıralı ilan edilmiş- .-.o"yu"nde vahı"m ı Alı .. · mal o unuyor. nan mutemmım fı-tir. Eğer bu haber resmi surette <le k al argaş ıklar mata göre katil iki sene Alman timar ' teyit edilirse Romanya da hayli mü-
1 tu K .. hanelerinden birinde tedavi altına a-

hiın bir hadise cereyan ediyor demek O muş r. oy 
tir. Ölen kıra! Ferdinand 'ın Karolu \ halkı iki polis lmmış, fakat son günlerde Madrite 

h kaçmağa muvafak olmuş ve herhangi M R • • • } • ta tu taçtan mahrum eden beyanna- müfetişi ile 4 • ıstın zıvaret erı 

1 

bir yüksek şahsiyeti öldürmek mak-
mesi ne oldu? Demek ki Karo!' un ta- polise hücum sadile Madritten Lizbona gelmiştir. 
raftarları zemini hazırlamakta hlç bir ANKARA, 8 (Telefonla) -

etmı·ş bunları Katil, öldürdüg-ü zatın kim oldug-unu Sultanhamamında gayretten geri durmamışlar .. ! Karo!' j ' Mösöy Rist, bugu·· n Maliye ve-
1 d kt öğrenince kendisinden bahse vesile un avdeti filhakika anı olmuş ise de yara a ı an kil" ·ı b" k d ·· ·· ·· d .. kk d 

b 
.. "f olacak böyle bir cinayetin faili oldu- ı 1 e ır saat a ar goruştu. u an yan 1 unu hazırlayan esbap gözden kaçma sonra uru orma 

yihasına devam edilecek ve dev rarı verecektır. Perşem ye ka• 
let bankası layihasının müzake- dar uzaması muhtemeldir. 

Geceki yangın 
ik~ 

. " l ğundan dolayı çok memnun olduğu- B. M. Mecıı·sı"nde 
malıdır. Karo! zevcesi ile barışmış, !arım ve silah- nu söylemiştir. Cinayet Alman seli- Dün akşam geç vakit Sultan l 
hatta geçenlerde Avrupanın sakin !arını alıp gı·t- · · K . b hl h "f t 
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b rının oenıs erg zır ısı suvarisi o- ANKARA, 8 (A.A.) B.M.M. amamında bir manı a Urac~ 
ir yerinde zevcü zevce buluşmuşlar · · y al lan amiral zyaret ettkten sonra avdet 

dı. Prensin senelerce süren macera- mıştır. ar a- bugün-Reis vekili Nurettin Ali ı dükkanından yangın çıkmış ve 
1 ··f tt" 1 etmek üzre otomobile bineceg~ i sıra- ,.. ardan sonra nibayet zevcesile barış- nan mu e ış er Beyin riyasetinde toplanmıştır. yanındaki tabakçı dükkanına da da vuku bulmuştur. Sefire iki kurşun -
ması bir hayli dedikodulara yol açma meyadanda yo isabet etmiştir. Mumaileyh, kendine Türkiye cümhuriyeti ile Dani- sirayet ettikten sonra her iki 
mış değilcii. Prensin Romanyaya a•- ord lrvı ktur. Bunlar- ı d k h""k' · d d"'kk' d - h Jd bast ı 
d h ge me en vefat etmiştir. mar a u umetı arasın a akte- u an yan ıgı a e ırı • Hu 
ete azırlandığı söylenl!liŞ, fakat bu 1 rl indistan valii dan bı'n"nı·n 0··1- K ·ı b · · · 'k 1 '-k b'I .al k . d'l . . atı. u cınayetı ışledı ten son- dilen ticaret ve seyrisefain mua mıştrr. Tahkikat yapı mar<ta-ıprl 
a ı ~ayı ar te zıp e 1 mıştı. Fakat umumısı d ·· - ·· ·· l · ra elinde tuttuğu revolveri otomobi- d son günlerde Romanya da Karo! ta- ugu soy enı- hedenamesinin tasdiki ve ıslahı ır. ıtayı 

raftarlarınrn çalıştıkla rı gizli bir şey yor. Zabıta, Midnapore eyaletin !in içine atmış ve tevkifi esnasında h biç bir mukavemet eseri gösterme- ayvanat kanununun 9 ucu mad ıtar 
de kain Balisaide harekete ge- rniştir. desinin tadili, Türkler ve Türk itlık 
cen 1500 gönüllü üzerine dün Katil ne olacak? şirketleri tarafından satın alına M uharre iTi Bu 

• akşam ateş etmeğe mecbur kal- LİSBONNE 8 (A A ) _ cak ticari gemilerin gümrük res ,.. • • t şu 

1 mıştır. 15 yaralı olduğu söleni- Al t 1 : · · ··ı··· . .. minden istisna<ına dair kanuna aytnl H 
Yor. Bu mıntakada vaziyetin bman or a e_ çısını.? '! umune ~ ••• u 

. dd' b' k'l ld _ .. ı se ep olan suıkast uzenne na- iki madde tezyili hakkındaki ka •• , n bi 
iste 803 harekatının başında, ruf bir müşavirine, Yukarı Mı- cı ı ır ş: ı a ıgı ve.musta- zırlar meclisi bir kararname tan nun layihaları müzakere ve ka- lranlıların dukkanı kaz 
bdül Aziz bin Seud bulunuyor sırı oğlu İbrahime, Aşağı Mısı- ~~~:nd ta~vıye kı~aatı gönderil- zim etmiştir. Bu karaname mu- bul edilmiştir. Müteakiben inhi- dOn kapalı idi ıde 

lı . Vehab\' cereyanı git gide 1- rı da kaynı Hüseyin Beye bırak- ıgı e rıvayet 0 unuyor. cibince Lisbonne hükumeti nez- sar kanununun müzakeresine ge D .. M h onu bu 
M hk

A l l 'l k d . . un u arrem ayının na 
k ve Suriye'yi bile tehdit etli- tı. Bunların idari ve askeri ka- a um o an ar dine tayin edilmiş olan sefirler çı ere 44 ma desı kabul edıl- ·· dift' B .. b tle ş h Zan - S 

1 
k . . M'" k" ddl . .. musa ı. u munase e e -._ 

, ırdu. eud bununa almıya- biliyetlerinden emindi. PEŞAVER, 7 (A.A.) _ Ge- , il~ _ko~solo~l~r. hakkıı:ıda 1927 mıştır .. utea ıp ma er~n mu rimizdeki İran tebeasının bir" g 
' k 810 da 6,000 kişlik bir kuv- Mehmet Ali 813 eylı'.ilünde çen ay içinde Peşaverde çıkan I b~rın~ı teşnnının 17 sıı;ıde ne~re zakeresıne yarın devam edılecek kısmı Üsküdarda Seyit Ahrnet.~t 

tle Şam crvarına akın yap- Ciddeye gitti. Oradan Mekkeye kargaşalıklar esnasında itaatsiz · dılm.ış olan kanun tatbık edıle- deresine gitmişlerdir. Evvelkiıım 
ştır. hareket etti. Mehmet Ali Mek- likte bulunmak cürmile maznun cektır. Bu kanun ahkamına gö- gece de so ayini yapmışlardır.tııa 

, Mehmet Ali Mısırın coğrafi kede pek parlak merasimle kar- Garwhal alayına mensup 17 as- re siyasi m_. ümessillere ve konso Tusfı"ye t 1 T.. f t m - bu · · · d . "f d .1 H" u •• ran ı uccar ve esna a aga-1 b 
zıyetın en ıstı a e ı e ıcazı şılandı. (6 teşrinievvel) Vehab\' kerin divanı harpte yapılan mu- loslara suıkast yapanlar askeri za ve dükkanlarını açmamışlar-r 

geçirmek istiyordu. Lakin meselesi halledilmekle beraber hakemesi bugün bitmiştir. Di- l mahkemelere sevkedilecek ve dır. ~ t 
nun için de Vehab\' hareketini Hicazda nüfuz sahibi Şerif Ga- vanr harp bu muhakeme netice- ' bunlar hakkında nihayet yedi 500 Ü bulan cemiyet 0 

da boğmak !azim geldiğini lip vardı ki bir taraftan Mehmet sinde edindilı'i kanaati mahalll gün zarfında bir karar verilecek kadroları yol~ giriyor 
şünüyordu. Vehabllere karşı Aliyi, bir taraftan da Vehabile- hıra/ Karo/ otomobile asker\' maka~ata bildirecektir tir. Binaenaleyh Alman orta el-
pılacıı.k asker\' harekatın ida- ri idare etmeg-e çalıqıyordu. biniyor. · · · · k tir h kk d d b Ticaret müdüriyeti murakıp . . . . sa 
ı. ı"çı·n en ı"yı' mevkı'ı'n Bag"dat c"Bı"tmedı') Bu makamların verecekleri ka- çısının a ı a ın a a u leri esnaf cemiyetlerinin kadro. . (Bınncı sahif::den mabat) an 

rar biraz sonra bildirilecektir. suretle hareket olunacaktır. f t k- ala ug-una karar veren Mehmet ve bütçeleriniı:ı tanzimile meş- nı ve se are er . anı, cener re- lya 
Ayni alaya mensup 43 askerin Teessür telgrafı 1 ı - b ı t fakat etmektedır 

i ayni zamanda Arap kabile R d •k // gu o maga aş amış ır. · . m a l a er daha ayni clirilmle maznunen LİSBONNE (A K d 1 · kik Saat sekizde L• slerinin de arasını açmak, Ve , 8 .A.) a ro ara aıt tet atı yap- · · · 'ile 
tevkif edildikleri Si:iylııeiyor. R · · ·· h Alın · · akt ı k ı· ·ı Marmara vapuru bu sabah bilere iltihak edenleri ayır- M. Herrlol'un eısıcum ur anya reısıcüm m a o an mura ıp smaı e 

k istiyordu. 809 dan 811 se- '• '"' ~' huru Hindenburga gönderdiği Hakkı Bey yakında mesaisini saat 8 de Morto limanına vasıl ve 
sine kadar Mehmet Ali ufak nutku bir telgrafta Alınan orta elçisi- bitirecek ve miktarı (500) e ba- olacaktır. Geminin limanda de-•tn 

donanma vücude getirebil- SALON, 8 (A.A.) _ M. Havada fsyan Baron Fon Baligandın maruz !iğ olan bu kadrolara dahil me- mibrlehmkeshini 1müteakıpıl vaakpurda1an 

Ceneral Guro 

'k' · · • d"kall b" ı--· Zeplin yolcuları bir Portekiz milleti ve gerek kendi miler arasında ehemmiyetli bir sonra filikalarla karaya çıkıla-~ 
iş, bu sayede Hicaz sahiline Herrir • radikal sosyolis.t ve ra- ~ kaldığı suikastten dolayı gerek murlaı; ve bilhassa katibi umu- sa a a va tısı yap ac veıun 

·v ıyatı temın etmıştı. ~ ı er ır ıgı- . .· k d F 
Mehmet Alinin cesur ku- nde söylediği • hadise çıkardılar! namına teessür ve taziyet hisle- tasfiye yapılacaktır. ca 'tam saat 9 a ransız me-iye' 

~j ·, ..Jndanlarından Ahmet ağa ile ~~ bir nutukta ra- rini bildirmiştir. Aciz veya sui idare yüzün- zarlığında merasim başlıyacak- 'k 
ı ı, Mahruki orduya kumanda e- ~'11 dikal ve radi- Almanyadan Cenubi Amerikaya Sefirler heyeti azası Brezilya den bir çok yolsuzluklara sebe- tır. ı 
ı B . f k . \' 1 1. f ,,.... oradan da şiınal! Amerika ve Avru- sefirinin riyasetinde toplanarak biyet veren memurlar hem ter- Ceneral burada uzun bir nu- c 

n Tosun eyın re a atınde ,... / ·a sosya ıst ır paya seyahat eden "Graf Zeplin" de · k k · d d k · a· ı dı B d b ka K ı ', ·· müteveffa sefirin zevcesine ta- tıp haricinde bırakılaca ve tu ıra e ece tır. 
1:, ıy~lr ar . dun an ?§ a·ı a- r-' lasdına son glun Kırallığını bir çocukluk hatırası yol~uıa;. biAr hadise çıkadrıruşlardır. ziyette bulunulmasına ve bay- hem de haklarında takıbat ya- Mezarlıklarda ? ( re ıi emasın an tayın e ı en ) er e yapı an olarak taııyacak olan ve babasından ep ın !manyaya öndükten son .••. 
' heyet te ordu ile birlikte gi- hücum ve tariz evvel kırallık eden Michel annesi k.ı- ra Avusturyaya seyahat edeceğinden rakların yarıya kadar indirilme- pılacaktır. Heyet bundan sonra, orada W' 
11 yordu. Bu din üleması Veha- !erden bahset- ralıça Helene ile beraber Brazilya ile müttehidei Amerika ara- sine karar vermişlerdir. hazır bulundurulacak otomobil-
,! I . d . k . . M H sındaki seyabat müddetini iki gün T • ı • k J !erle İngiliz mezarlıg- ına gidi. 

er e ıcap e en ımina aşalarda ~ıştır. f k. er deg" ildi. Hatta muhalefet fırkası, şım· - kısaltmıştı r. e m) z ) ' 
• 11 ı k b h d d 1 b t le · ek bir çelenk konulacaktır. unara n sa a a a ga e e- rıo . ır anın diki köylü fırkası hükumetini~ Karo! Yolcular buna kızmışlar, Zeplinı·n ! il. temine çalışacaklardı. M. Her. vergı hususun- ı taraftarların• karşı tedbir almamak- Kuba adalarının merkezi Havanaya Am~rlkada Müteakiben gemiye avdet olu-
ı !lll teşrinievvelinde Mısır da mütevazin bir usul w idare la hham ediyorlardı. Huliisa bu av- uğramaması üzerine ise hadise bü- Piyasada buhran Köprü altındaki narak, Karanlıkliınan civarında 
'l , Kıusu da Senbay sahiline ~e- kabulü ve tahsilin meccani ve 1 detı hazırlayan esbap mevcuttu, fa- yümüş; Yolcular kumanda köprüsü- batan Golva ve Buhe zırhlıları-
!!) ·ı L 812 şubatında ordu laik olması meselesi hakkında kat pr:nsin _gelm:si kendisini isteme ne hücum ederek balonun kumanda- NEVYORK, 7 AA. - Bir çok dükkanlar nın magruk bulunduğu yere gi-~ 
J'tıı La' kın· _. yenlerı cmrı vakı karşısında bıraktı. nı Dr. Ekneri ve muavinlerini başka haftalardanberi hiç bir faaliyet ve ha- dilecektir. Burada merasimle .e 
ı, . 'iııeye h.a.reket. e_tti... fırkanın ne _meslegınden_ ne de PARİS, 7 A.A. _Bu" kreşten "As- b' k'b' raret eseri göstermemiş olan esham kaldırılacak ... _ _ ır rota ta ı ıne icbar etmek istemi• d · ·· · 1 ki b k J r 
. 1 f ra mevkıınde, ıkı da~ arasın evveldenberı almış oldugu va- sociated Press"e gönderilen ve !erdir. • ve tahvilat borsasında bugün fiatlc- enız uzerıne çe en er ıra ı a ın 
ı 1 bir gecitte Mısır ordusu bü-I ziyetten ayrılmıyacağını teyit Temps gazetesinde intişar eden bir Bu d d 1 k d k" .... rın hemen hemen umumi bir sukuta Şehremaneti köprü altındaki caktır. Daha sonra Türk şehit· I'· 

ı b' ı b'l l H b b · · M H · A h telgrafa .. ·ıı· r c n an ° ayı uman a oprusu uğraması Amerikan sermayedarlarını likleri ziyaret olunacaktır. Me- ~y 
~ 1 ~ ı~. ~~ ı e o ~ ar ka !le 1 etmıştır. . . errıot . ~UP<>:. Ü- . !' R gore ~ 1 m;':. ıs pre~s. a- yol~ulara seddolunmuştur. Zeplin'in yeniden ümitsizliğe düşürmüştür. Ba dükkanların hepsini kapatınağa ıu 

r ıın hucumuna ugradı ve aınr I kumetlen arasında bırlık vucu- 10 u 0~~ra .. rraı '~n .etmıştır. zabıtlcri ellerinde revolver olduğu zı esham ve tahvilat fiatlerinde 2 den karar vermiştir. Çünkü bu dük- zarlıklarımızda resmi bir mera-<!" 
rnYiat verdi. Bunun üzerine To de getirilmesi tasavvuruna dahi Yurutulen fıkir_ler halde yolcuları itaat altına alınmış- 7 puvana kadar, bazılarında ise daha kanlar hem köprünün manzara- sim yapılmıyacak sadece cene- ı: 

~ :, n Mısır ordusunun elinde ka- / temas ederek radikallerin bu hu _PARİS, 7 A.A. - Parıs gazete- !ardır. fazla tenezzül kaydedilmiştir. sını ihlal ve hem de harabisine ral Guro, mezarhii;a dahil olarak~yc 
1 A bak" .. 1 . . . M B ·ana .. h. lerı Romanyada cereyan eden vak'a- Türk şehitleri üzerine çe1enk ~ti 

~ n 1 ıyesı ı e gensı gen ye susta . rı a muza ır ola- !ara uzun ıilitunlar tahsis etmekte ve -- --,-- sebep olmaktadır. Bundan baş-' '1 ·nbağa dönmeii:e mecbur ol- caklarını ve bu tasavvurun el- prens Carol'un Romanyaya uzun Ç kl k J Sıtma mücadelesı" ka bazı salonların da Şirketi hay vezedecektir. Cenerala bu sırada~le 
m1ştur. Lakin diğ"er bir vasıta- yevın mevcut bir çok manilere müddettenberi hazırlanan avdetinin OCU arı OfUya lffi riye ve Seyrisefain idareleri ta- bir Türk zabiti refakat edecek,ı· 

;ı 1 I • müracaat edilmekten de ge- rağmen hakikat şeklini alacağı- k?ylü !~~mm vaziyetini kuvvetlen Ar-.ı:KA_RA, 8 A.A. - Sıhhat,. rafından işgal olunarak atelye ve cenerala arzı teşekkür edecek ı-7: 
3 1 :ckalınınamıştrr. Beni Harb ka- nı beyan etmiştir. direceğı mutaleasında bulunmakta- Birinci sahifeden mabat ve İçtımaı muavenet vekfiletin- haline konduğu anlaşıldığından tir. ~r 

:aesirrin bir kısmı e:önderilen al M. Herriot radikal sosyalist dır. müstakpel neslin temelidir. c~ bu se?-e sıtma mücadelesi i- Emanet bunların da boşaltıla- :Adnan vapurile. . . 1 
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-,tarın cazibesile Mısır ordusu- ve radikal fırkasının iktısad\' sa- Nevyorkta bir muallimi- Vatan demek, çocuk demektir. ç~n Manısa mıntakasına Alaşe- rak halka tahsisi için teşebbüste Dün Adnan vapuru da 100 
j karşı düşman olmaktan çık- hada bir nevi derebeylik idaresi mizin bir konferanu Biz de çocuk ıneselesile yakın- hır, Konya mıntakasına İnevi, bulunacaktır. Yalııız köprü baş kadar Fransız tebeasını hamilen 
1 tesisine matuf her türlü tema- NEVYORK, (Milliyet) _ dan meşgul oluyoruz. Bu etim- Ank~ra mı~takasına .. Kaleci~ lannda yeni yapılmış olan beton Seddülbahire hareket etmiştir. il 

812 senesinde, gene teşri!1"i- yü~e~e kıı:şı _müc~del_ey~ giriş~ Kanatlanın Tuvarento şehri da- leden olmak üzre bugün burada ve Çıçe~~agı ş~belerı ılhak edı- barakaların kiraya verilmesi ve Marsilyadan hareket edenlld 
ve! avında Tosu? hare~ta cegını, as~ı bı~ ~evlet~? ıktısadı rülfünununda toplanan Ameri- bir dispanser açılmıştır. Bunun lecek, Sıl~f!<enı~ de Adana mm bunlardan başka köprüde dük- Dikala ve Tadla vapurları da bu 
\:tı. Bu sefer Medinı:.Ye gıcler- kuvv:tlerıı; ~sı~ degıl, f:ıkat l ~a müsteşrikleri kongresinde da pek yakında Beyoğlu fırka takasına ılavesıne çalışılacak- kan bulunmaması kararlaşmış- sabah Seddülbahirn~ h"1 ··~~M1t~ll 
{1 a:t~k ta";1"ru~a ugra~yor, mut~':~ . h~~ı . olması lazım Istanbul darülfünunu sabık mü- merkezince açılan dispanser de tır. Ayrıca Men~meniı;ı ~e mü- tır. Barakalar da köprünün ne- tır. Dikala vapurunda "Çanak.llt 
ışkülatsız ılerlıyordu. İki haf geldıgını soylemış ve fırkanın derris muavinlerinden dokt recesine geleceği şüphesizdir. cadele sahasına ılhakı ıçın tetki zahatini ihlal etmiyecek tarzda kale muharipleri cemiyeti,. ne~ 

1kadar süren bir muhasaradan kendisine karşı gösterilen iti- Mehmet ağa oğlu Bey Topkaor Halkın da bu gibi işlerle alaka- kat yapı~a~tadır. . . . ki satıcılara verilecektir. dahil 400 eski muharip bulun-~9 
~ra Me~e Ve11?~ilerden alın ~ats~zlığa-~~ğüs germekten çel sarayı müzesi kütüpanesinde~ dar olması temenni edilir." De- Freng_ı ~uc?delesı ı~ı'.! Zon- maktadır. Diğer vapurda dahi~ 
. _813 ~anunusanısınde. M~~e kınmıy~cegını kay~e~erek nut- şimdiye müsteşriklere malı'.im miştir. guldak vılayetınde ~eşkılat ya; S f) k muhariplerin arasında Fransız e 
'uf, Cıdde de zaptedılmıştir. kuna nıhayet vermıştır. olmıyan bazı resimli yazma eser Müteakiben Dr. İhsan Sami p~lacak, ayrıca İzmırde de hır eç ece V8pUr muharriri Klod Farerin hazırt. 
"tık Vehabller mağlup olmuş- İktısadi mütkülat ler hakkında bir konferans v _ B. de bir nutuk söyleyerek ço- dı~panser ?~ı~acaktır. Trahom isken deriye hattı için bulunduğu haber verilmektedir.~ 

\ llab~ali~i~ 1:1ica.z .kıt'a~ı ü- . PA~İ~, 8 (A.~.) -_.Başlıca miş, bu konferansı büyük ~fr cuk dispanserlerinin lüzum ve mucadelesı ıçın mevcut Mala- h . I k Bu akşam, bütün merasimin hi~a 
rındekı hakimıyetını yenıden ıktısadı zumrelerın murahhas alaka ile karşılanmıştır. fevaidinden bahsetmiş ve bun- ty~, Adıyaman, Behisni, Gazi- angı vapur a ınaca ? tamında Canakkaleden hareket~ 
bul etmislerdir. reisleri iktısad\' inkişaf milll bir -·-·~------: • !arın çoğalması temennisinde a:yı;ıtap ve Kilis mücadele .tı;_ş- Seyrisefain idaresinin İstan- edilecekti;. ~ 
Fakat Mehmet Ali buna rağ- !iği binasında toplanarak ihra- Bataklıklar ıçın bulunmuştur. Merasimin hita- ~ı~~;n~-~y~ıc~ seyyar teşkılat bul - İskenderye hatti için yeni Yarın sabah... 4e 

m Vahabilerin Arabistan ya- cat mamulatının şimdiki vazi- ANKARA, 8 A.A. _Haber mını mii~eakip dispans~r he- a ı e ı mıştır. vapur mübayaasına teşebbüs et- _ Ceneral Gur~ ve maiyeti, di-~ 
p adasının diğer yerlerinde yeti hakkında tetkikatta bulun- aldığımıza nazaran Sıhhat ve men _faalıyete geçerek bır çok -<>- tiğ! malı'.imdur. İdare, satılığa ger vapurlard~ _muhanpler ya f, 
Jii nüfuz s::ı hibi olduklarını muştur. Bu içtimada bilhassa İçtima\' muavenet vekaleti bu çocugu muayeneye-başlamıştır. Ziraat Bankası kanu- çıkan dünya vapurları arasından rın sabah şehrımıze gelecekler·ı 
1 

ündü. Bizzat Arabistana gi-
1 
Amerika ve İngiltere ile olan sene en ziyade arazi ıslahatına Büyük çocuklara diş fırçası nuna ilaveler 3o tanesinde aradığı evsafı bul- dir. t 

rek verinde tetkikat yapmağr I ihracat muamelatında günden ve bataklıkların kurutulmasına ve macunları tevzi olunmuştur. muştur. Fransız muharipleri ceıniveti 
'habilerin büsbütün ortadan güne artan güçlüklere maruz ehemmiyet verecektir. Silifke Civar eczaneler muaayyen mik- ANKARA, 8 (Telefonla) - Bunların arasından iki vapur azası ve bu meyanda Klod Fa· 
1dırlmak tedbirlerini aramağa 1ı kalındığı anlaşılmış ve ihracat Manisa, Salihli ve Eskişehi; tarda reçetenin meccanen yapıl Ziraat Bankası kanununa ilave seçilerek satın alınacaktır. Sey- rer, sehrimizde iki gün kalacak· 
rar verdi. ticaretine merkezi Avrupaya mıntakalarında bir çok bataklık masını deruhte etmişlerdir. Ço- : edilecek maddelere dair layiha risefain umum müdürü Sadul- !ardır. Ceneral Guronun 12 Ha· 
ı Hareketinden evvel i şleri doğru bir istikamet verilmesi !arın kurutulmasına devam edi- cukların muayenesine her günl mecliste münakaşaları mütea- !ah B. bu sabah Yalovad'an ge- ziranda Parise avdeti nuhtemel· 
ızoğlu Mehmet denmekle ma- ! derr.;ş edilmiştir Jecektir. *'evam olunacaktır. kıp kabul !fdildi. lerek bu işi intaç edecektir. dir. 



• Halkı 
ne 

Bunların 
i şlerl güçlerl 
el\lalkı soymak •• 

i o 

lalk, kendllarlne mUra-

k at edan bu mutava•· 
sıtları reddetmelidir 

an· 

ka 

ka· 

iki 

itan 
raci 

a 100 
mi len . 
iştir. ~na' da şeker fabrıkaıı 

~ edenıdanadan alınan haberlere 
~ da bu 1 Fransadan getirilen şeker 
~~Ml<tlıassısı M. Roşfor yaptığı 
anakJlt seyahatinden dönmüş ve 
ti,. ne Unu yazmıya başlamıştır. 
bulun- 'met bilhassa memleketin 
a dahi ihtiyacını dahilden temin 
ransız esaslı tetkikat yaptırmak-
hazır · Tesis olunacak şeker fab 

ktedir. ~rı, pancar ve şeker kamışı 
in hi tatma ve nakliyata en mü

areket ~~hallerde yaptırılacaktır. 
~ada bir fabrika tesisi düşü 
ektedir. 

r,eti, di- -<>-
pler ya rabzon'da yağmur 
•cekler- lbzon ve havalisinde feyizli yağ 

t yağmıştır. Çifçikr bu yağ

~miveti n çok memnun kalmışlardır. 
-0-

ı.°d Fa· Rifat B. geliyor .. 
f.tlacak· iyeti umumiye müdürü Rifat 
12 Ha- 'ün şehrimize gelecektir. 
~temel· --<>--

rabzon'da elektirik 
~•on Elektrik şirketine yardım 
. •!iye Vekaleti belediyeye iki 
·~ lira ikraa edecektir. 

MILIJYET PAZARiES H ZRAN 1930 

aldatan bir •• •• suru ada 
Sebep ne? 

Son tetkikat ne 
netice verdi ? 

Yyalnız 59,991,346 
lirası pamuklu 
eşyaya gitmiş l 

- Baro istinkaf etmiştir. İstin -
kaf olunca Asliye mahkemesine ait 
olur" şeklinde ilk kararında israr e
der. Bu suretle Hukuk ve ağırceza 
mahkemesi arasında tekli bir ihtilaf 
çıkmıştı. Bu ihtilafın halli temyiz 3 
üncü ceza dairesine havale edilir. 

Bu daire şu kararı verir: 

- 1220 numaralı kanun birinci 
maddesi mucibince Baro'nun verdiği 
kararların mercii itirazı Ağırcezadır. 
Ağırceza Baro'nun olbapdaki kararı
nı feshetmekle ceza muhakemeleri 
usulünün 302 inci maddesinde mu
sarrah olduğu vechilc mercii itiraz 
olan mezkfir mahkemenin esasa da 
hükmetmesi mezkur madde mukteza
sr iken ağırceza karar vermiyerek as
liyeye aittir demesi muhalifi kanun 
olduğundan mezkur mahkemenin ol
bapdaki kararın ref'i suretile ağırce
zada devam olunmasına karar veril
di". Bu karar üzerine Ağırceza evra
kı bugün tetkik ederek kararını ve
recektir. 

Raşit Rıza heyeti 
Rıza ve arkatüşları heyeti temsi

liyesi Erzurum seyahatinden vaz geç 
mi~ ve Samsuna hareket etmiştir. 

Altı vilayetin iştirakile daimi bir 
heyet teşkili için Raşit Rıza Beyden 
proje istenmiştir. 

.. ~alları mız 
------

Yugosla vyadaki 
Türk emlaki 

Karar geldi 

H. Rifat Beyin tahli
ye talebinin reddi. 

Kurbanlar 

Bir motör battı, üç 
kişi boğuldu 1 

Türk emlakinin 
tapuları 

değiştirilecek 

Mahkemei Temyiz ka- Çırpıcıçayırında da bir\ 
rarının metni dün göbet atma yüzünde 

tebliğ edildi mesele çıktı l 

.. Sanayi Birliği kongresindf' 

Fabrikatörler hükumetten 
yardım istiyorlar .. 

Kongre Sanayi Bankasına yapılan yar
dımın bir kısmının da kendilerine 
yapılmasını istemeğe karar verdi 

Dün sanayi birliği kongresi bir milyon lira prim Banka ta
ikinci içtimaını aktetmişti. He- rafından münhasıran kendi dört 
yeti idare raporunun okunması- müessesesine tahsis edilmiş ve 
nı ve hisap raporlarının tetkiki- erbabı sanayie kredi açılmamış 
ni müteakıp müzakerata geçil- iken ahiren tezyit edilen Banka 
miş ve 80 imzalı iki takrir okun sermayesi de gene Bankanın 
muştur. müesseselerine hasredilmiştir. 

Takrirlerin birisinde fabrika Erbabı sanayi Bankanın dört 
törler İstanbul sanayiinin geçir müessesesile memleket sanayii 
mekte olduğu iktısadi müşkü- olamıyacağını Türk smaiyatın
lattan dolayı hüktlmete müraca da kendilerinin daha çok mevki 
atla kendilerine muaveneti tazi- leri bulunduğunu ve bu suretle 
me icrasını ve bu meyanda ken- de bu muavenetten ve krediden 
dilerine pek ağır gelen muame- Banka müesseseleri gibi seya
le vergisinden kurtarılmalarını nen kendilerinin de hissedar e
istiyorlardı.İkinci takrirde mem dilmesini ve bunun için maka
leket sanayiinde lazım gelen matı aliyeye İstanbul fabrika
krediyi temin için erbabı sanayi törlerinin istirhamatınm arzedil 
in senelerdenberi vukubula mü- mesi teklif edilmiştir. 
racaatı ve ahiren Ankara büyük Bu mevzu etrafında üç saat 
sanayi kongresinde kabul edil- devam eden çok hararetli müna 
diği veçhile Sanayi ve Maadin kaşalardan sonra Başvekalet ve 
Bankasının sermayesinin tenzil İktısat vekaletlerile bütün ma
edilerek fabrikatörlerin mazha- kamatı aliyeye birer istirham
rı muavenet olması hususuna name takdimi ve fabrikatörlerin 
müteallik idi. Son zamanda ik- bugünkü vaziyetlerine bir çare 
tısat programı dolayısile hüku-

1 
bulunması esasları hakkında bi

met tarafından kabul edilmiş ve 

1 

rer layiha takdimine karar veril 
3 milyon lira da Sanayi Banka- mis ve kongre Reisicümhur Hz. 
sına bu husus için verilmişti. !erile meclis riyasetine ve veka-
929 senesi muamele vergisini !etlere erhabı sanayiin taziıııı>tı 
peşinen te<live eden sınai mües-: nı telgrafla arza karar venniş
seselere bütçe kanunile veril"'n. tir. 

Kartal'da feci bir kaza olmuştt, 
Kartal'da kum taııyan Mehmet Ali 
reisin motoru kum alarak hareket 
etmittlr. Fakat motora fazla kum 
yülrletllmlt olduğu için bir az sonra 
su almağa batlamıı ve nihayet bat
mıştrı. 

Motorda tayfa Ali oğlu Salim, 
İbrahim, makinist Neşet ı:arkolmuı
lardır. 

Berber kahveciyi vurdu! 
Dün Galatada bir vak'a olmuş, 2 

kişi yaralant"!lıştır. Ali isminde bir 
berber; Gala tada, kahveci İbrahiıne 
tabanca çekmiş ve 5 defa ateş etmiş 
tir. HSdise esnasında kahvesinin ö
nünde oturan İbrahim sağ elinden 
ve kolundan. Osman isminde bir mü~ 
teri de sağ bacağından yaralanmış
lardır. 

Galata polis merkezinin yaptığı 
tahkikata nazaran kahveci İbrahimle 
berber Ali arasında ötedenberi mü
naferet olduğu anlaşılmıştır. Yaralı
lar hastaneye yatırılmış, berber yakol 
lanmıştır. 

Sekteden vefat 
Bosnalı Boşnak Mehmet Efendi, 

dün Yenicamide birdenbire yere düş
müş, kalp sektesinden ölmüştür. 

3334 numaralı otomobil; tramvay 
şirketi memurlarından Hamit efendi 
nin kızı Nedime Hanımı çiğnemiştir. 

Bankanın zararı yok 
Galata Mumhane caddesinde İf 

Bankasının tahtı isticannda bulunan 
üç tütün deposunun kısmen yandığı
nı yazmıştık. 

Bu depolarda mevcut olup İş Ban 
kasına merhun bulunan tütünler si
gortalı olduğu için yangından Banka 
mutazarrır olmamııtır. Esasen yan
gının ika ettiği zarar haizi ehemmi
yet olmadığı anlaşılmıştır. 

-0-

Sanayi mühendisliği 
Her nevi sanayi fabrikaları tesisi 

ve isletmesinde mütehassıs mühen
dis yetiştirmek üzre Zonguldak yük
sek Maden Mühendisi mektebinde 
sanayi mühendisliği Şubesinin açılma 
sı takarrür etmiş ve şimdiden bu şu
be için talebe kaydına başlanmıştır. 

Bu ıubeye münhasıran Jise mezun 
!arı kab

0

ul edilecektir. Müddeti tah
sil (4) seneden ibaret meccani ve lc
ylidir. Mezunlar Sanayi derslerinden 
maada Makine, Sinai Elektrik, To
poğrafya, Şimendifer, Sinai fizik ders 
!erinde mütehassıs ,.. bu şubelerde 
müteahhitlik ifa edebilecek malUmat 
ile de techiz edilecektir. 

ar I•• da 1 ure~ ı ... 

Gazetecil•r •leyhlne • lıp tutan hanımlar içtimada .. 
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Önüne rasgelen gazete-!~ 
cilere 

z 

çatıyor! ~ 
r 
•a 

Allah için görenler sövlesin: Hanımların~ 
t 
in tezahüratında topu topu 

kadın mı vardı, yoksa binlerce mi 'I ., 1 

Kadınlar Birliği kongresi dün toplandı 
bermutat gazetecilere çatıldı t 

ve 

Kıskançlık .. Tavukları ıslah 
İktısatvekaletinin yeni 

Gülbaharı kim ve bir teşebbüsü 

a-

n 

le 

•I\ 
h 
,ı 

) İktısat Vekaletinin ziraat n 
nası ' projeleri mucibince bu sene ta- J 

niçin öldürdü? vuklarımızın rslahı için Ankara a 
da büyük bir tavuk ıslah istasi-

Cuma günü akşamı Karagüm yonu tesis edilecektir. Bu hu- k. 
ruk'te, Muhtesip İskender ma- sustaki hazırıklar he~n he- a1 
hallesinde Mehmet ağanın ağ- men ikmal edilmiş bulunmakta e 
lu 16 yaşlarındaki İrfan, ayni dır. 

k 
a 

)-'' 

a-
k-

•n 

mahal~~de oturan Havva H. m İslah istasiyonunun planlan 
kızı Gu~ba_har ~anım~ •. bı.çakl~. tamamlanmıştır. Bu planlara 
katletm!ştır. -~grendıgı~ıze go göre bu sene yapılacak olan ta
r~ İ~~a~ la ~ulbehar eskıdenbe- vukhane dört yüz tavuk alabi
n bırıbırlerıle tanışmakta ve se lecck cesametinde bulunacak 
vişmekte i~i~~e~ .. , . ve tavukhanede piliç çıkarmak 
_ C1;1ffia gunu, ıkı aşık gezme- ve sair icap eden fenni yerler 
ge ~ıderl~rken yolda tanı~ıkla 

1 
yapılacaktrı. Çıkarılacak piliç

rı bır delık~lya rast gelı~or- 1 ler fenni bir surette ve kuluçka 
lar. Kız, delıkanlıya faz~a alaka makinelerile meydana getirile-
gösteriyor, İrfan bu vazıyet kar cektir. 
şısında şidde:_li ~ir kı~kançlık Halen tavuk ıslahile ve yerll a
duyuyor ve hamı! oldugu bıçak cinsi tavuklarımızın tetkikile ç-
1~. d_?stunun karnını deşerek öl- uğraşmakta olan mevcut ve kU
duru}_'.°':· .. . , . çük istasiyon şimdiye kadar 

~adısey~ ~uddeıı.~mumılık yaptığı faaliyeti neticesinde 
vazıyet etmışt~r. Tahkıkat de- 600 kadar ıslah edilmiş dişi ~ 
vam etm~ktedır. .. .. erkek piliç elde etmiştir. Yetiş

Ta~ıkatımıza ~ore, G~l~e- tirilen bu yeni cinsler de bila
har hafıf meşrep bır kız ımış. hare tevzi edilecektir. 
İrfan ise saralıdır. ----------

Kaç kuruşa gidilecek? ou 
ası 

H li kı k
i Kadıköy belediye dairesi o hava- a· 

a çt~ za • . Jide işliyen otübüsler için bir işletme :ı-
Şehremanetı Balatta Halıç ve ücret tarifesi yapmıştır. Bu tarife 

sahilinde kızak mahalli tesis et- 1 Emanetçe de tastik edilmiştir. Hazır ra2' 
mek üzere bir arsa satın almıştı.1 !anan tarifeye göre otobüsler sabah c 
Tesisatın pek yakında vücude saat 7,5 tan akşam saat 8,5 a kadar 

. . . . . . muayyen saatlerde hareket edecek-
getınlmesıne karar venlmıştır. tir. Her otobüs asgari s müşteri olur 
Ameliyat bittikten sonra köprü sa hareket etmeğe mecbur olacakt•r. ~r 
dubaları burada tamir ve telvin 1 Tarife şu şekilde tesbit edilmiş- ,i 
edilecektir. tir: un 

-o- Üsküdar - Kısıklı, Üsküdar - Ka-' 

Tak•ı"m SU h • · dıköy, Üsküdar - Küçük Gamhca 10 nin • 
o azıneaı k ,. k""d B .. ··k Ça ı uruş, us u ar - uyu m ıca, 3u 

.. Taksim meydanında~ su hazine Üsküdar _ Bulgurlu 1 s, Üsküdar - ıtı 
sının k_aldırılarak bu tesısatın .tah.- j Paşakapısı 5 kuru~tur. Kadıköy meb ..,_ 
t~zzemın yapılma~ına karar verılmış de ittibaz edilmek suretile Haydarpa <e 
tır. Yakında amehyat başlayacaktır. şa, Yoğurtçu, Kuşdili, Kurbalı, Mo- Jk' 

-<>-- da, Acıbadem, Yel değirmeni beşer 
Etibba odasında buçuk, Kadıköyünden İhlamur. Ka- ~r~ 

Genç doktorl~~Ja Etibba o~ası a-
1 
lamış, Fe_ne:bahçe, ~ozyatağı, Fener 

rasında çıkan ~unakaşad~ alakad_arl yol~. ~elamı çe_şmesı onar ku~uş. Ka
olan operatör Kazım İsmaıl Bey dun dıkoyundcn Goztepe, Caddeoostanı 
gazetemize gönderdigi bir mektup-1 on beşer kuruş, Kadıköyünden Eren 
ta diyor ki: "'Etibba Odası azasından köyü, Suadiye, İç Eren köyüne kadar 
Tevfik Salim paşanın hem şahit, hem 1 20 şer kuNŞ ahnacaktrı. 
hakem olamryacağ~na ~ir. ~~rafnn-ı . Bu .. ~c~etlcrc köprüler rüsumu da· 
dan lJir söz sarfedılmemıştır. hıl deeildır. 
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Verem ve Fırka 
Ekonomi 

Suriyeye ihracat 

aftu•!•!ll•ll!-~ulln•n•u•z-=ll8808_1inau•o•••L!ll8numl'.l•m-=•=-=.=.-.· ... ·.·.·.=.·.=.·.-_=lll=!l-llmme••'tBirin 

Taksim bahçesi ,:~~ 
J 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

9HAZlRı\\' J9:30 
lDAREHANC: -- Ankora eadde•i 

o. 100 Tcll'raf adresi: Milliyet, lı. 
nbul 

Telefon nunwra1ar1! 
l.tanbul 3'.lll, 3912, 3913 .. 

ABONE ÜCRETLER/ 

Elli altıncı haftanın ikin- ı 
ciliğini Darüşşefeka lisesinden 
85 Osman B. kazanmıştır. Y'azı 
sı şudur; 

Türkiyeden hayvan 
ve et ihracı nasıl 

yapılacak? 
i.. , j . l , . , t I . " So'.1 günlerde _K_asımpaşada 
l'\.<l )d ldt :-i( 11111 . kı denız hastanesının verem ve Bir müddettenberi hayvan 

• • • .. • 1 ya şehir hasetancsi ittihazı etra 'h tım k S · h"k' 1 
Kamı! Bey bır cuma gun~ı yapyalmz oturuyorum. Hem . . .. . , , ı ra~a ıza arşı urıye u u 1 

:; Türkiy< l~in Horiç için kansını ve kızını yanına alarak benim yerim çok iyi!. Daha iyi fıııda~_ı neş~ıyatın mu~aıt b_ır ka I me~ı ~udud~ kapam~ş ve memle I 
ı aylıfı ~~~ kuruı ı:gg ... ~tut sinemaya gitmişti. Sesli film 1 seyredersiniz!... bul go:,mes'. ve resmı m~spet 1 ketımızden ıhraç edılen hayvan 

" Hoo " 2100 çıktı çıkalı daha ilk defa görü- K" ·ı B k' d t .. _ teşebbuslerı davet etmesı bu ları kabul etmemekte bulunmak 
.. .. M • amı , . es ı os unun gos ' f "h' b' h b · · 'd' 

--- - yorlardı. O da herkes gibi ba~- · d·-· b ı~kad k "t _ ha tanın en mu ım ır a erını ta ı ı. 
• ~ ter ıgı u a a an ço mu e k'l k d' ş· d' k \ y l bb" · · Gelen evrak geri verilmez kalan gibi gezmek eg-lenmek L • 1 H k _ teş ı etn1e te ır. ım ıye a- apı an teşe usat netıcesın 

'dd 1 ... L ı 1" k t ' ı .. assıs o muştu. emen arısı 1 d b' k k 1· .... l d • d k' , d h'J' d u et ceçen n.....,a ar v ur•Jt ur. istivordu amma ne yapsın) ı k ld 'k' . d d ar ır ço ıymet ı goruş er e asagı a ı şeraıt a ı ın e 
Ga t tb a.t '•ler ,·,ı·n , ... 

1 

nı rzını a r ve ı ıncı evre e . . , . 
n • '" ma aava 1 1 

• Ah para 1 F 'd' 1 'tt' 0 d memleketımızde her ne kadar hayvan!arımızla buna aıt bazı müdüriy<t< müracaat edilir. , ··· • erı ın ocasına gı ı. ra a . · - ı 
Gozet<mlz ilAnların nı<a'uliyetinl Ah gözü kör olmıyasıca pa _ hem filmi seyrediyorlar, hem ' hayırlr .. b_i_r takım cemiyetlenn , eşyamız tekrar ke~ul • edılme~e 

11 Hazirnn çarşaınba 
YAZ SAHNESİ AÇILIYOR 

Dem;r göğüslü adanı. 

EDERS 
ve trapezde uçan 

VOOD HEM~iHELER 
kabul etnıoz. ra! .. İşte ona böyle ayda yılda de biribirlerile çene yarıştırı-, teşekkulun~ ~e~ep oldu ıse~e ı başlanmışt_rr. .Şeraıt şunlardır. 1 ile e-ksantrik trun1blers 

, bir defa yalnız bir sinemayı na· 1 yorlardı. Ferit,Kamile ne iş yap gerek v~s~ıtsızlı~ ve .. g~_rek dıs-ı 1 - ~urkıyeden gelecek k°:: 
" BlıGÜNKÜ HAVA sibedar edecekcesine cimri dav! tığını sordu. Ve onun sadeceı panse~ Jhtıya~ı ?•r turlu berta- ~un, k~çı , de~e, ?omuz, ve c;Mı 1 Th K • dl ' 

IJtin huım en çok ltı en az ranıyordu... ' bir memur maaşile geçindiğini raf edılememıştı. 1 !.uslar ıle ~erı_lerı ve mamulatı. 1 e ı n ey s 

olun 

dli 
sını 

NKA 
Eeat 

Hl tnece •rll. l'uglin nJzglr Birinci kısın; b~tip te ekkt_rik duyunca hayretlere düştü: 

1 

c. H. F. sı Kasım paşa heyeti , 2 -:- Turkıyeden ~elecek 0 -1 
poyraz hın açık olacakıır. . ler yanınca Kamıl Bey b•r sıgal . 'd · · · d b b h' lan sıgır ve dana etlen, taze de- ıL 
~:iiiii::;;.;:;:::~=~-;-:;:-;:·~:-:-:-=• · k · · d , ık 1 - Sen ha sen! .. dıyordu, na· ~. ar~sı rıyasctın _en u ~ ıs riler ve gübrelerin ithali mem- tarafır.ıl.ın şayıoı ha1r<r '" fnkallJ• nuııımı!•· 
,. ra ıçme ıçm ı~ar. Ç tı.. 1 l . b" l k d k" de ka- uzerıne verılen teklıf kaza rıya- •-••ıs---------••••amaıı••ım 
f E~ 

1 l d 1 1 sı , o uı oy e ıyr a oşe . . . . . . nudur. 
Kalaba ık ara5mc a o aşma-! lasın) Sonra i mi ok be bi- sctının kuvvetlı bır tavmyesı . .. . 

.. ~ L -a basladı Tam bu esnada ar- · ·· ş Y . . • . . .. Sıhhat raporunu haız Turkı-
.. g . . .. .. ... ,J,.r? Halbuki sen sınıfımı - ıle vılayet ıdare heyetıne gon- • 1 t 't 1 k 1 k flll)ıı(>ıı(>ôôô<:><:>0-0-0-:X-><><>O-O-:C:=<:>O=O=O-C-:X . - __ kasına hır el dokunmuştu. Don , , . . . . . l'k ve sıgır arı ransı o ara s en • -

;·, k .. d 1 d" b k . zın en ıyı talebelerındendın! ... derılmış ve orada da aynı a a a deron limanından o-ecirilmesi i- ) Nefis bir nıusiki refakatinde 
uS U ar tramvay arı u .a. tı. hw•:"c:r Len şimdi maden işleri ve ehemmiyetle karşılanarak · h • .. d,, - ·ı b'J' 

Bırısı!.. ~ . .. . . . H c;ın ususı musa e vene ı ır. 1 Gü I b" d" } k Şu Üsküdar tramvayları bah B' . . k' ) yapıyorum. Afyonda bır made - 1 mufettış Hakkı Şınası Paşa z. Raporu haiz olmryan hayvanat ze Jp Ses JD eme 
öyle bir fasıldır ki binbir ge- Kı;ıs~laBmmab 11:1--· ,· .. .. nim var!.. Orayı işletmek için 1 ne tevdi .edilmişti. Gerek bu hu \ ıs gün karantinaya tabi buluna 

. , . . , amı ey u sıma~ ı gonnus b' · k ı s Af k' · k 
hiki.yesı gıbı anlattıkça ıcın- .. d ) N k' 1 • .r şır et yapıyorum. en yo ı hususta ı neşrıyat ve gere 1 caktrr , 

n b:ı:oka hikayeler çıkar. B~m- 1 tuBamkmabnekre bae .. 1: e va ıt... na gider misin? ı kendilerine tevdi eciilen raporu 3 -·-Türkiyeden gelecek krl 1 

1 " . . -1 a tı, a tı, ,tJ.. H h ı 'b" "k b' l'k ·ı ' k l ' rın hepsını burada yazmaga M h b · 1 - ay ay... uyu ır a a a 1 e ar~ı ıyan bakarat boynuzlan yüzde on 
nkan yok. Yalnız bir ufak nok- 'ı .. ':'. ~ta ~ ~ışman a~_u:,t :ınnı - Eh öyle ise mesele yok!. 'ı· paşa: "Gayelerimiz halka yar- be~ nisbetinde kir~ç kaymag" ıle 

t 1 busbutun sışırerek gulu yor ve O · k · .. d" ı ki ~ 
ıdan bahsedeceğim. ki akşam f di ·ordu ki- , şır et_e ~~nı. mı_ı ur yap~rın; "' / dım için daha bir çok yat_a ı yıkanmış olmak şartile ve bay-
ıvel Haydarpaşa iskelesine çık ;- .: . . b 

1 
ı ~en?en ıyıs~m mı b_ulacagım .... hastahaneler temin etmektır.,_. 1 tar! vesikayı haiz olmak sureti le 

·l m ve tramvaya yürüdüm. Hay ı - Ha gor_eyım senı aka ım ! Senın _adres_ın_ neresı? .. Dur kay basit, kısa cümlesile meselenın ı ithal edilebilecektir. 1 
ilıkarp:ısadaki kapalr geçiti bilir- Tanıma benı !... ı dedeyım !. Ala! .. Ben sana bu dıemmiyetini hem bir daha is- A k d 'h t 
-ır niz. • Medeni memleketlerde O zaman ~amil Beyin kafa- hafta icinde yazarım!.. 1 pat ve takdir etmiş hem de fır- A n ar_a an 

00
1 

raca f _ 
1t . sına dankettı: "' .. * l . .. , nkara tıcaret asr tara ın 
talnız şehrın uzak tarla yolların A 1 F . . . ) · .. kanın resmı te~ebbuslere geçtı-ı dan 1930 senesi kanumısanisin-

.... 1 k" .. 1 - ... erıt sen mısın... 0 k K' ·ı B ı ·ı ı · · · k .. 1 b' d J t §.a goru en ve arasıra . o~~u ~ : 1 _ Benim a 1 .. .. a şanı ?mı . . ey e_ m esı gını pe guze ır tarz a an a - den nisan ayı nihayetine kadar 
ndan geçen mavna dıregı gıbı 1 Y "' _. . buyuk hır sevmç ıçınde ıdıler .. , mışlardrr. Ankaradan İstanbul ve diğer 
ıerek erbabı sebilin yolunu ka- . - Yahu n_e kadar degışmq- - Allah halketti bu adamı!. Bir müddet münakaşa edilen eh'rlerc sevk ve ihraç edilen 

z b k'fı d' k k' · sın Bu ne n-obek bu ne şışman- o· l ı ı · d h d · ş 1 
atan u a ır ıre on se ızın- · · b · ıyor ar < a >ır a a emıyor- •bu meselenin artık tamamen muhtelifülcins eşya ve emtia 

nı asrrdanberi ayni halde yolcu- !ık!.. . • . lardr !... 30,? lira maaş!.. : halledilmiş olduğunu görmekle hakkında bir istatistik va prim ıs 
al" ya vapura yahut tramvaya Fent ~a:nıı Beyın mektep Oh kek_ah!.. cok bahtiyarız.. trr. İ•tatistiğe göre sevk ve ih: 
etişmekten meneder Kimse de arl:adaşı ıdı. Senelerce yan ya- Ne proıeler, ne hayaller kur-) · d'l · · -1 k 

ş · b' d ı K · . · .. B' t hl'yesı takdirinde raç e ı en eşya cınsı ı e sev unun biı· çaresini düşünmez. na ır sıra a oturmuş ar, sonra ı mıyorlardı.. arısının ılk ışı uç ınanın a ı ' ah 11 . 1 d , 1 

~ Çtinkü geçitin şimdiki haliltali her birini bir köşeye atmış-layhk paradan arttırarak evi, ıb~ranı~; hakikaten mükemmelim İ a e~ ~u~ a~.~~:k 145 500 
Lnlara hic bir zarar ika etmiş tı. Kamil İstanbulda bir daire-' Emniyet sandığından kurtar- hır şehır ve ya verem hastane·\ s;an
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t •• • • • • d 1 F · · . k • . ı . . . 1 b'l • . . yapagı , , oyun ensı . egıldır. Ne ıse bu sırıklr geçıt e memur o muş, erıt ışı o - maktr. Kızı da yapacagı çehız- sı ıttıhaz o una ı ecegı netıce-
2 160 

k . d .. 17 199 • 

Emsalsiz hir zevk teşkil eder, değil n1i? 
Halbuki, hı SL»İn sahibi yuz-

!erce gıi7.elin içıııılc hir:ııci ola· 
rak seçilmi~ olur,a hııım dinle· 

mekterı ha>ıl olacak zevkin hu-
duduna pavan olmaz. 

Bu ze\'kten kendinizi mahrum 
etmek istemezseniz· 

1930 Türkiye Göze lik lraliçeı i 
MÜBECCEL 

NA1\.1IK HANIMJN 

) 'L UM 8 i A 
Jçin okııduıtu ı 7 f bO nunıaralt 

«MÜBECCELİM, BEN» 
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gör 
?A 
Vt 
zu ı . 1 • d .. k 1 h r 1 . d.. .. .. d K. , 1 B , l l d - h 4 ' , eçı erısı , , sıgır 

slkAyes+ni bırakalım da söze de mısyoncu uga o ere ~ ay ı pa er1ı uşubnuyor du ... _amı .... ey bsıne1 vdasr .?ğun _ugunu son a- derisi 2,SOO, koyun bağırsağı 

b am edelim: Geçit kapalı oldu- ra yapmıştı.. on arın ıı saa etını gorunce er er en o renıyoruz. 
400 

• b • • 715 f 
H · · · b' d d · • · d l b - ı 8, , sıgrr agırsagı , a -

PIAkından bir tane ol<>ın alma~ı ihmal ctme.viniz. im 
'ka 

COLUl\JBIA plAkları satan um'.lm .ran1'>ht" mı azalarında arayınız ~u için tramvaya yetişemedim er ıkısı ıraz ere en tepe-ıneş esın en rn ına sıgamıyor- Memleketimir.de gu"nden gü- 1 532 koyun tulasr 10 ooo i 
d · · · d d k 1 k' k d ' yon • • • , ·e tramvay a gecıtın ötesın e en onuştu ar, es- ı me tep u. 

1 
.. ·nı h h t ı • k'J 

sıir takını adamlar;n beklediğini hatiralarını yadettileı. Sonra Aradan bir hafta, iki hafta I ~e -~uzmı . 1 eşe~ hukk asd ak~gın 1 oU. k , y • 3, • k 
><:::::O<:::ı<>C-::><>C:ır:Oı<>(')C"f c: 

• • • ı · · · · - · · F ı F · h'l' b' onune geçı mesı a ın a ı ve şa a. apagr """• oyun ·öre röre kalktı gıttı. Bız de Fent arkadaşının aılesıle bırlık geçtı.. a rnt erıtten a a ır I .. . , , d .. 3 152 kil 
LŞ . · • ld • .. - · 1 h be kt rem mucadele ccmıyetmın çok erısı , o. 
IV~ec;tık. Oradakı plantona arka- te o ugunu ogrenınce, on arı a r yo u.. . . . . d . E ki h' . Ke · derisi 3 000 

jan gidecek arabanın kac daki- kendi locasına davet etti: Elbette şirket işi bu boyacı kıymetlı mesaılennı e takdır • sd ş~. ı4re00· k'lçı · 
· ' k" .. d • ·ı ı d' k d'J · k · d F k t· d sıgrr ensı ı o. a sonra hareket edeceğini sor - İllaki beklerim ı dedi ben upu egı ya... ıye en 1 en- etme ıcap e er. a a • ne e B K · d · · 987 

_:ıı~um ve sekiz dakika fasıla ile ... ' ni teselli ediyorlardı.. olsa pek nakıs ve teşkilatsızdır. • ur~a_Ya: eçı ensı 
100 

~~-
.:ıreket ettig-ini öğrendim. Fena d'l d k 

1 1 ·ı . Bu tarihten bir ay sonra bir Her sene 40 bin veremliyi, bu grr densı 250• pastırrıa ı-
n ı en o tor ar a gazetecı enn .. b' .. .. ld . • .. lo 
:1. e. il Llikin gel gelelim Üs- k k 1 b' . gun ır cuma gunu gene yo a azız vatandaşlan topraga go - · . S ğ d .. 1 500 ı u · · • yeme yer en a ınmı~ ır resmı F 'd d"f tt'l . Mersıne; ı ır ensı , 

utlar tramvaylarının dakikala- 1 d b' · d · · 1 en e tesa u e 1 er.. men bu mcmleketın ne niifusu . 1 
re . . , , . , , gazete er en ırın e mtışar et- İki arkadaş hararetle el sıkış ı .. . . kilo. 

ı hızım dakıkaların ıkı mısli ti Ayni sayfada Babıali cadde-• d 1 buna mutahammıl ne de 300 hın Sivasa. Sığır derisi 1 000 ki-
16 dak'k h k · · 1 tılar .. Şundan bun an konuştu - 1. 300 t • · · • · • yc:Pm ı a sonra are et et- sinin cömelmiş ameleler tarafın 'h F . . k , . ı verem ıye ya aga ıçtımaı lo 

·k E" d b' b" - lar nı ayet ent şır et ışıne . d .. k · eri . . ger o esna a ır oto us dan ziftlendi iiinin de resmi varı , h rf' ah' .. 1 d 1 vıc anı memnun ve muteşe - Adapazarına, Pastırma 30 
b, · 1 k 0 

• daır a ı v ıt soy eme en . d. I · 
'u eı;se ızı a aca ve tramvay a- Fakat fena bir sehiv eseri olarak d ld kır ır.. kilo 

b d Ç 1 'b' h yanların an ayrı ı. . . __ . 
tc8 ası -ı am rca suyu gı 1 a- doktorların resm;nin altına "Na K' ·ı B · ~ b h ı _. Bu akşam - Ve mülhakata da 1 500 kilo 

ı:ıf olarak hareket edecekti. U- sıl ziftleniyor) ibaresi ve dioe- ad~ıı deyıKn ·arısı du?a .. ay 1 ~LHlMRA ı donyag"ı sevk ve ihraç' edilmis-
k b' h k k ' "' "' ret e ıyor u. ocasını urrtu; sı·neınasın~a ' .Kl ır mu a eme yapma ıste- rinin altına, "Doktor ve gazete- S ı 1 • ' • tir. 

ı M 15 dakikada bir hareket e- · . · · - orsana "' sorsana ... dedı.. f 1 f' l • 
'bi b h' . . . cıler sofra başında., ıbaresı gel-, Kamil B muhterizane iler- I! Aa,ük ve ~uzcl t'İLM 131Rtı~:N ı Ekmek ve ranca a ıat erı 

r .en r ara a şe ır ıçın vasıtaı · v d'kk t d ı · h . ' · · . · d H · . mıs. · · · e ı a e en en ay Jedı:. J<:nhüıUk alman aktrisı rılın Şehremanetın en: azıranın 
f aklıye olur mu? Vasıta ne ka- ı· "Jd" .. t" .. "d · 'b • kl . · .. . k 1 gu urmuş ur. - Hişt Ferit ı Ferit dedi: LIL VAN HARVEY' in ; onuncu sair gunu en ıtı aren 
l)jar seyre eşırse muşten o a- " k b k k f 

ı tk· d' h'l' h 1- Unutulmuş cicek ! Yahu bak unuttum. Bu bizim ıem>ili ekme 12 uçu uruş ve ran-

"Milliyet" in 

öugıinku yenr 
bllıneceml2 

ıar ~hz~ ır .1
1 skened~r, .. a1.ah a · · · sirket işi ne alemde?.. KÜÇÜi( HIRSIZ 1 cala 19 kuruş 10 paradır. 

ıin m ı tıyacr ı e en ı mu a aza- G d E · ı;. , · • .. ' . J'f d . Ü k"d eçen e •manetın acaca,,r İ Fent parmagınr ağzına go- ve ekranın enhü-;•\k muvaffakıyet SOLDAN SAOA 

eğlence!eri' 

Dünkü bil ·neccmizin 
halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞAGI 
. yıa nr te 1

1 
e emhıyali~n. sbı_ı _ar ciçek meşherinden bııhsederken j türdü: ıeşkıl .iden t _ Tarak satan (7). 

:n ı:~ı:n~ay arm:ıı nı ve 1:~~ ballıbaba, kabak çiceği ve gelin - Eyvah, dedi, bak sirfen ak Tahtelbahir 2 - Br göz rengi (3). 1 - Eirri (6). 
'1 b~ 1 u~~ na 

1 
vasıt~sr t~ a ciği zikretmiştim. Bir kariim ba Jımdan çıktı .. Monşer, kabahat 44 3 - Lüzumıuz (4). Müıamerei t - Köı-üldü piyasa (3). 

P.!'b en sa .. e~urUn cın mu tacı mer- na Hanımelinin unutulmaması- senin!.. Sen de ozamandan beri ,\<Jaıinc , c su\'lrclerde ı<maıake- ı raluiye <4 > 4 - Tasvir (S). 
t amet goru m . . . 5 - Pençerene köy hırsız airme-· S - Kırmızı 

'Tl~ ~ · '. m söylüyor. . • . Fıkrine ıştırak bir kere gözükmedin ki.. tl\lla meccanen . (Dondurmalar) I 
1 
ıi:::;:f.::;=~~;;~~:; sin (9). 6 _ Bir sebze (5). 

1 mı Fena hır sehv ederim... Kabahat daima parasızındrr!. _.. reni edılmtkt•dır. -...m 1 • 7 - Elbiıelik (9). 8 _ Elbiıe kalıplayan (7). 
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,,kal Geçende Yalovaya davet e-1 FELEK Mümtaz Faik ı 9 - Fedai (7). 9 - Cebin (6). 
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~ı~:, "Mil lige t" in edebi romanı: 11 i \ ~;d~e;;~~i~~~~~: ~~a~:,~~~= -~=:~~~k~i1;;!s~!ie ı~=~ ~:~i 1 ~~~::;:;{ ~;i; b:;:;:~~~n~~~~= 1 ha~~=~~e~::~a;~:n~uı!z;i; t~r:~:~!ti~yı;~::"~,~~r~~~~ ~ 

rıldandı, sonra aklına bir şey böyle ise nazırı sıkrştınr, biri lerde bile toprak, taş, kum taşı- meğe karar veren genç mühen olan bu maceranın mektupl;+ ~ 
81 /?#-·..ıt. '' ı gelmiş gibi gülümsedi. Ferda taksit daha alırız. yorlardı. dis o kadar vazife aşıkı idi ki, fadc edilmiyen kısımlarını ıı.e 

~tıe!_ •pft ~JıLD~ .A S ~ R lalı Hanıma. sor~u; . ~u üı;ıit Ce~de~ Beyin neş'~- Ve temel kısmı bitmiş, bent b~ sey~~a~?a gen~ karısını da yazıhaned~ ikm~l etti. ııı 
.. ~ •!MUD .. - Alaeddın Bey bundan ev- sıru yerme getırdı. Hemen bu- sularını ayar edecek sahaya ka- gorecegını hır an bıle hatırına Genç muhendıs: ~ 
n ar aurhan (,ahit velki mektubunda bir de rapor yük bir yaprak sigarası yaktı. 1 dar yükselmişti. Bu parca en getirmeden srrf işinin bitmesi i- - Sen gördün mü Hale H' 
·işkü yazmıştı. Nerede o, dosyada Kalrn dumanlarını savurmağa çok tazyıka dayanacak a~a kıs- çin acele ederk hemen ilk posta mı, dedi. ~ 
kad. Maıık .öey şişman ve ağır vü Röprezantanı olduğu bazı bü- . olacak. başladı. mı idi. ya yetişmişti. Genç kadın tas tik etti: r~~ 
nra \dünden beklenmiyen bir çevik yük fabrikalardan aldığı komis ~nç kadın yüksek klassör do O gün Çorum bava ga.i şir- Ve genç mühendis keşifname Mektubundan dört gün sonra - Y azrhaneye hiç gelmtıı 
81:\.:ıe silkindi, başını kaldırdı: yonlar yazıhanenin daimi mas- labında dosyayı ararken Cev- ketini? senelik kongre~i ~lacak sinde de işaret edildiği gibi bu genç karısı, tosunla beraber o- Fakat ~to~obilde, yolda birlri 

ıif, C _Bono için endişe etmeyi- rafını kapatıyor, hanın kirası det B. mırıldanıyordu: tı. İçtımada ,bulunmak ıçın ha _ı kısmın bağlamalarını demir put nu Galata rıhtımında karşıladı- defa gordum. 
·tık 'z, yinni dört saat müddeti da ona cep harçlığı oluyordu. - Son raporunda ikinci paf- zırlandı, Ferda Hanıma gideG"e- 1 rellerle ya mak istiyor kullana lar. - Güzel mi? ,~a 
•• Baırdır. Ben bu akşam öderim. Fakat bunların haricinde her ti inşaatın bitmek üzere olduğu ği yeri söyliyerek yazrlv.ınedenlcağı harcı~ en iy' cins~en olma Tosun nişanlrsından taze ha- - Çok! Hele konuşması.:1a 
rind Ve selam hile vermeğc lü- iki evi için yaptığı büyük mas- nu yazıyordu galiba. Eğer bit- çıktı. Otomobile binerken: sr için çalışıyord~ herler getiren mühendisin elle- - Nerede konuştun? 
bul m görmeden arkasını döndü, raf onu epey sıkıyor, sık sık ti ise bu partiyi teslim eder ala! - Şirket kar etti, kongrede , · . rlni öpiiyor, kocası ile konuş - -Telefonda, hemen her 
Fakı ve yaralı bir kartal gibi yazı bankadan para çekmeğe mec- hesap para isteriz. meclisi idare inhisarlarına ik- Halbukı bu.meseleye daır pat mak için Ferdaya bile fırsat ver - Cevdet Bey pek seviyot 

•n Vfoeden çıktı. bur oluyorlardı. Ferda Hanım dosyayı getir- ramiye verimesi için propağan- ronuna yazdıgı mektuba, bu ka meden ona sualler soruyor, Ay liba !.. 1. 
n adı.cevdet Bey fena halde kırıl- Zaten binlerce lira ile dönen mişti. da patrrmalr, bir kaç bin lira ge dar masraf etmed~n ve h_a~ta şeye, babasına, köye ait haberle - Zannederim, bazı zanıf. 
ia. n stı. Eskideı: böyle vadesi gel b~ı m.ı~ine paranın ~u gibi, bü- Mühcmdi.a Alaed~ Bay bu_ra 1 lir. pu~l 

3
koymada!1._ :nşaatı bıtır_- ri bir anda ~ğren1?1ek istiyordu. I ıaı:. h_an~ ~elefon edince 1. 

unrlı binler~e _lıralık senetle: _o- y~k ~ık.ya~arla aktrgı zaı:ıan_d~ P.?runa bi~ ~e krokı ve harıta 1 * * * mesı 1 zım geldıgı cevabını al G~m; muhendıs ~nca~ onu n~uhım ışlerı de olsa bırakı~ı 
rek "1 ı haberı bıle olma.d@tı venlır,I hıç gurultu etmeden vazıfesını ılave etmıştı. Hatta fotoğraflar Genç mühendis Alaeddin B. mıştr. tatmın edecek havadıslerı ver- dıyor. t(! 

·h:ıbilsa tan hesaba ~i'. n<ıkıl mua-ı ya~ıyordu, fakat su_ eks~ldi.~çe da vardı. Ç~k m~tazam ~ah- dikkatle ve aşkla çalışıyordu. 
1 

Genç ada".1 mü~kül me_vki?e ~ikten sonra karrsile konuşma- - Ber~?er _ı:ııi o~uruyort?fı 
ld rl !esile ıs halledılırdı. Son za, gelır azaldıkça makınenın ote- şan genç muhendıs her şeyı dik Memlekete faideli bir insan ol- kalmıştı. Elındekı para bıtmış- ga fırsat buldu. - Tabıı. Otekl eve gı( 
rar vıanbrda Cevdet Beyin mua- si berisi gıcırdamağa, ara sıra katle, ihtimamla yapıyordu. mak gayretile on dokuz köyün : ti. Samsunda bazı malzeme ti- Hep beraber yazıhaneye gel- yok!. le 
Hıırele }' ptığı bankalarda mev- i>Ö} le &inir buhranları yapacak Cevdet B. sinirli parmaklar!- hayatını kurtaracak bu bendin carethanelerine borç bile yap- diler. Genç mühendis karısile lr 

ıwğl :t ri ~i l·ap~nrnag~ l?aşlaı;ı~ş-. arızalar göstermeğe başlamış- le dosyayı açıp, karıştırdıı . asırlar sürecek bir metanette oıj mış:r. ~?n ~rsıı;n ins~at. için en . Cevdet Bey daha gelmemiş - ııuştu~tan ~onra. biraz da m • 
ı ~e buv k hı. ı,e gırış-' tı. - Evet, evet, tamam, dedı. ması için san'atmın bütün ince aşagı yuz bın !ıraya ıhtıyaç var tı. sebecı Nurı Beyın odasın~ 

k ~zımdı. Ak ı gibi böyle işi .~alik Bey gittikt~~ sonra bir Hatta d~mlr putrel_ ve çimento Jiklerini gösteriyordu. 
1 
dı. Ve demir. p treJleri koymal.I Ferda'. ona pa1.ro~cın yeni h~- ti. İhtiyar muhasip onu g' 

muddet hırsının tesınle da12'm- meselesınden ona hır de cevap Köylüler onun etrafında can- behemehal lazındı. yatına aıt h~bcrlcrı mektupıa ce bovnuna ser1ldı. Ne ... a 
· • 1itme 



ay dar ey a 
men müekkillerini istedl -. 

Birinci sahifeden mabat) 

in sahsindan çıkarak devlet oto· 
lı;ine türk cumhuriyet adliyesinin 
hır ve resin bunyesine bir tarzi 

1 d.k f d k b k. · T vt•k sa bu mı.lletı·n kanunlan ve aklı rına tevdi ettirmeyi istemiş ve kas-ı d gu• nu haber aldıgm· ı söy e ı - ane en rı arıp aş atıp e ı - · b 
un u • tetmiş oldug-una karar vermiştir, u t d · tı·r ki· Katibi umumi olacak - ve Reis ve- limi" k d 1 bı·r vazı" en sonra emış . se arşısın a nası - kararı teyı· den Paris hukıi. fakültesi 

L . b"i k bahst· kili Hasan B. lere ne verdig"'ini müs- k l 1 d , B h b ·h d ısan ı me yette a ır ar ı r a usus u ı - ceza profesörü Emil Garson reisi ev 
1 · tantik Nazım B. ye tekrarlatmak ve 

Kenan ve Cevat Bey erın barnameler kendisine resmen ha !ete verilmiş olan iftirayı· mutazam-. bu suretle Vekilin şahide telkinat 
Darülfünunda tatbikatı cezaıye ve . . - k d vale edilen Başvekı"l bunların ar min bir ihbarname kanunun şumu-

tahliye ettirmeyince cumhur., ~ 
tantiğmı tahkir edecek kadar nt. 
vardi, tabii her hangi bir mutecav . • 
insan gibi onun da yakasından tutu-j ~ar a~asu ı 
!arak mahkemeye çıkarıldı, muekkil- mut ..,.~,,. :Jeyı Adlıyeye vekil 
!erini tahliye ettiremediğinden dolayı olduğu zaman tebrik eden baş- -
gayzu gazap içinde kalan Haydar tanbaşa iltifatla dolu bir mek- lllrr. 
Rifat Beye bu teessürü kafi gelmi- t vardı • 

1.kl · ıcra ettıgi" no tasına temaş e erek 
tatbı.katı hukukiye müderris ı erme ı··ne gı·re r.u··nku·· devlet reisi her maznunun müdafaasız kaldığını söy- kalarma (hıfzı) diye kayit dü- u r, ' tayin edildiklerini bana haber verdik şeyden evvel cürümleri tenkil ve i-

. lemi• ve teşrihatına devam etmiştir: b·ı· · dı·? Hele b cu"rum·· le-ti almı§ ve mükerreren vaki ol
esbabi müseddidei takdiriyeden 
nmuş olduğunu beyanla kanun 
nin 285 ve 188 ve 480 inci mad
rine tevfikan tayin cezasını iste· 
ir. Reis mahkemenin hitam bul
ıınu kararın perşembe günü tef-

leri zaman benim fikrimce bu tayın- • şe ı ır mıy · U dari inzıbatl temin etmek vazifesile 
de isabet olmadığını arkadaşrm mer- miştırS. ' 1 ri takip ile mükellef adliye veki mükelleftir, dene bilir. Daloznun meş 

d uç arına temas etmezden ev-
hum Maarif vekili Necati Beyefen i- li bunlan alınca müddei umumi hur hukuk lugatinde Reisicumhurun 

yormus gibi bir de maznun olarak up · 

olunacağmı bildirmiştir. 

ve! söylemek isterim ki, Haydar 
ye söylemiştim, çünkü her ikisi de Rifat Bey yalnız değildir. Arkasın liği nasıl tahrik etmezdi? Bu iftira ihbarlanru ve şikayetlenru ka
cümhuriyetin yeni kanunlarının na- da g-izlenenler, ve yan.başında maskeli memlekette vazife tekabbülü bule salahiyettar memurlar meyanın-
sıl tatbik edileceğini müstakbel Türk duranlar vardır. Almalrta olduğum haber- da bulunduğu serahatle kaydedil-
hukukçularına öğretmek gibi ağır !er bunu müeyyittir. Buolar namuslu a- mes'uliyetsiz birer süs müdür? mektedir, bu bahis etrafında bir nok-

dliye Vekili dava- bir vazifenin ifasile mükellef bulunu- damlarsa benimle millet mahkemesi buzu Haydar Rifat B, tarafından a- taya ilişmek istPrim. Haydar Rifat 
yorlardı. Fakat her ikisi de bu kanun runda yüz yüze gelmelerini benden hesap leyhimde değil bir çok ihbarna- Bey geçenki mülahazaları srrasmda 

SIOI teşrih ediyor !arın alındıkları memleketlerin lisan- sormalarını Türk Milleti muvacehesinde meler verilmiştir hatta fazla o- ihbarnameleri alm;ığa ve Adliyeye 

NKARA' 8 (Telefonla) _ Mah- !arına vakıf değildiler. Hiç bir ecne- kendilerine teklif ediyorum. Vatanlarını l ak hakk da l l vermeğe mecbur ob:-ı memurların 
bi dili bilmezler yalnız Cevat Bey · t ın1 B da ar ım muame e yapı ceza muhakcıı1 •.lerı· usulü kanununun Esat, Haydar Rifat Beyler da- sevıyor arsa vazifelerini yaps an u - m . b' en ihb l 

C Arnavutça bilir, fakat ilim sahasında vetten kaçanların hükmünü milletime bıra mas ı ıs Y amame er ya- 151 inci maddesinde yazılı olduğunu 
na bugün devam edildi. else ılın b l k"k d·1· dir bu lisan işe yaramaz kendilerine hu- kırım. z ıştrr un ar tet ı e ı ırse söyledi, fakat bu mutlek değil , 

10 da açılmıştı. · sumeti.mden deg·ı·ı fakat memleketin •• l • d "b l' d ~·1 h t dd d · · 1 · devlet 
Mahmut Esat B. içeri girdi. Reıs M. Esat Bey devamla: soz enm e mu a aga egı a - mak e e ısımkerı gfe

1
cmedyahe':' ihb 

müstakbel hukukçularının vaziyetini ta imsak ettiğim anlaşılır. Bura ma amlarında ı şe er ı arna-
Esat Beye: adliye vekili sıfatile düşünerek bu va Görüyoruz ki Haydar Rifat b. k ine veya şikayetname kabul edebilir-

Buyrunuz ! dedi.. zife ile tavzillerinin muvafık olmadı- B. mutla"k surette müdafaasız da ır no taya acele işaret etme !er mesela vo bilhassa adliye vekili Mahmut Esat B. ayağa kalkarak 1. ' ki Türk k 
alarını serdetmeg· e başladı. ğmı bir kaç kereler daha bazı zevata kalmıştır. Ortada Cümhuriyet ıyım ceza an ununa nezareti altında b;,lun't!l bütün me-

söyledim bahusus Cevat Bey kanunu göre müftera aleyh hakkında murlar ve s•ir lıusuS>t hakkında ih ahmut Esat Beyin sözleri dava- müddei umumiliğince açılan da 
Uzun bl·r tesrihı"dı'r. Mahmut E- medeninin ihzarı sırasında (HükO.- f d takibata geçilmiş olması iftira barname kab,ıliine salilhiyettardir, 

· · k d" ka rk hk. va mevzuları etra m a maznu- ·- k 1 • d · B., teşrihatına hukuk alimlerin- met şerıatı ter e ıyor to ı a a- . . - . k cürmünün tekevvünün de kanu- dıger ve killer .<endı airelerıne men 
Garonunun bir sözile l:ıaşlıyarak mını kabul ediyor) diye bir müderri- nun lehine kullanabılecegım te d - ·ıd· M.

11 
alık sup memurlar aleyhinde ihbar ve 

se hiç te yaraşmıyacak bir surette bir kanuni mesnet kalmamıştır. nen _ş~rt ee-ı. ır. ı ~t ~. e- şikayetname kabul hakkını haizdir-ıydar Rifat Beyin müdafaa şahit- B m n n nıaltımud ki T rk ce her yerde barbar bağrrmıştır. u B tl b" .. k · t d" - · esı ı . ur u Jer. Bizdeki tatbikatta böyledir, yal-i hakkında mülahazalarını serdet- u sure e urunme ıs e ıgı ve 1 İ 
1 1 ve evvela Cevat Beyden bahsede böyle iken darülfünunda da tatbikatı fak . d. krnl .. d f k l za kanunu ta~ya ceza kanunu- nız bizde değil fakat dünyanın her 

i ezcümle mumaileyhin Damat Fe- hukukiye müderrisliğini nasıl deruh- k at. ş~~ ı H a:; m~: :~ a nun eşidir. Oradan alınmıştır. yerinde böyledir, Haydar Rifat Be
ükı1m~tinin divanı harbında Müd te edebilirdi? Bu zevata her sahada .anı ıç~n en a-y :ır . a • e- Kanunumuzun İtalyancadan ter yin bu mesele etrafındaki iddialar ve 
mumllik ettig"ini ve gene ayni mutlak surette değersiz demek iste- lınde hır demet ıftıra, hır tutam cu··me edilen şerhinde ı·ftiraya ug" mütaleaları yanlıştır, çünkü vaziyet 

medim, fakat darülfünun hukuk fa- hakaret ve avaz avaz bag-ıran . . . . . Haydar Rifat Beyin dediği gibi olsa funetin muhtelif Adliye hizmet- k d 
ni kabul etti"ini ve kendisinin kültesinde yüklendikleri ağır vazife- tehdit mektuplarile kanun mü-h n ykakn dımsenkiı~b ava açması ıcı1n ydi bilhassa Adliye Vekili ile diğer 

" · yi kaldırmağa omuzlarının tahammü h . d a m a ta at ve muame e vekilin veya ihbarname ve şikayetna 
dan bir kaç sene evvel Müderrıs lü olmadığı fikrinde bulunduğumu vace esın e kalmıştır. Maznun 1 h .. k.. ·ı · me kabulü bunları muamele mevkii-
ürrabınan Münip Beyle birlikte b k d b · t d. -· ·b· yapı mış ve ya u um ven mış 

uhte ettiği ocak davasını kaybet- söyledim. Gene bu fikrimde musir- .fu. ane .a akrl ana ıls ~ ı~ı lgdı . ı bulunmasının lazım olması ~ibi ne koymak salahiyetleri bulunmak i-
. . ld - davayı rim. Darülfünunun Avrupada tahsıl 1 tıra ettı; a ına ge enı soy e ı, k b "'l k d. İ 1 cap ederdi. Biliriz ki teşkilati esasiye 

ine gıicenmış o ugunu, görmüş diğer mümtaz profesörleri k kt 1 d l 1 açı ça eyan eu' me te ır. ta - kanunu her kanunun fevkindedir ,,_ betmelerini de kendisinden bil- so a a, gazete er e, sa on ar- k d .k . 
gibi ilmi salahiyet sahibi değildirler. d k .d 1 d k 1 d ya veZ'!l anunun an aynen ı tı nu hiç bir kanun kayitleri bağlaya-lerini, ve temyiz mahkemesine ha- P f .. im k . . b" T r a, on or ar a, me tup arın a d.l • 

1 
b. . . . ki • . . il 

et ettiklerinden dolayı haklarında ro esor 0 a ıçın en az ır ı ım ı- d b"ld·-· k d ··-d·· .. -d .. bas e ı mış o an ızım 285 ıncı maz. Her kanun teş !atı esasıye e 
'l"k sanını bilmek lazıındır Pw oya ı ıgı a ar sog. u sŞog. u_, maddenı·n metnı"nde mu··ften· mu""f mukayyettir. Maznunun 151 inci a açıldığı halde müddeiumumı ı · kı B t k d di 

mahkeme huzuruna çıkardılması büs 
bütün koydu §imdiye kadar her ga
yri meşru talebini.reddeden Mahmut 
Esat'a çatmağa kararını verdi, bunu 
nasıl yapacaktı Reisicumhur Hz.rine 
o hayalsuz ihbarnameleri yazmakla 
Haydar Rifat Bey bu ihbarnameleri 
niçin yazdi bunu safha safha tahlil 
ettiğim mazi tedricen gösterdi bunun 
asıl son sebebini bana yazdığı son 
mektubundan serahatcn anlayabili
riz. 

Mahmut Esat B. bundan sonra 
Haydar Rifat B.in kendisine ihbama 
melerinde iSnat ettiği cürüm vakiala
rını birer birer söyledi ve meşhur E
mil Gastonun bir mutaleasını şöyle 

hu!asa etti: 
- Şikayet hakkı var ihbar hakkı 

var demek iftira hakkı yalan hakkı 
var demek değildir, muhterem hil
kimler bütiln bir ömrunu ceza işlerin 
de vakfetmiş ve o işler içinde son 
nefesini vermiş olan profösorun mu4 

taleasına benim i!ave edeceğim bir 
noktacik var, türk cümhuriyetindc 
şikayet kapıları her keze açıktır, her 
kes istediğini, hatta aklına geleni sö 
yleyebilir, fakat bütün bu ufuklar 
almayan hurriyyet hakkına mukabil 
küçük bir vazife bağı vardır ki o da 
hesap vermektir. Yapanlar ve söyle
yenler günün birinde kanun karşısın 
da hesap vermezlerse bizim hurriyye
tirniz nerede derneğe hakları kalmaz. 

H. Rifat B.in mektupları 
( 1 d·ı · Ismail Sıt , ar ı yeter zanne erım. ım 1 h h kkı d ki kib roadde etrafındaki görüşü kabul e-mahkı1miyetleri ta ep e ı memış . f . 1 .. _ 

1 1 
. . tera a ey a n a ta at-

Müddeiumuminin müracaatına Bundan sonra şahitlerden İsmail ı tıra ar, sogme er yer erını 1 .ft. d .. d dilirse teşkilati esasiye kanununun ANKARA, 8 (Milliyet) - Mah-
k li "k Tu··rk kaııunlarına bı"raksm da tan evve ı ıra an rucu e ers.e 38 inci maddesi mucibince Reisicum- mut Esat B. in mahkemeye ibraz et· ani"'kanaati ne yolda ise o tarz- Sıtkı beyden bahsedere yüze! lı - k l - l 

k · k d" · b !er gı·bı' maruf itila·fçılardan oldui?u- o l d. 1. 1. T .. k k maruz a acagı cezanın t~nzı hur deruhte ettiği vazifesinde hük - tiği Haydar Rifat Beyin mektupları hare et etmesı en ısıne ceva en - narı ın ıye ım. ur ceza aı d"l -· "k d.l k ·nı k • r H 
irildig" ini, bundan kendilerinin ga nu, Ferit kabinesinde Adliye Nczarc- 285 · · dd · hük. e 1 ecegı ZI re ı me te şan n mü yoktur deme lazım ge ır. ay- yirmi beş kadardir. Vekil B. bu mek 

nununun ıncı ma esı - k · · d.l · l dar R·ı t B · ga le hareket et t pla ·b de k ·dd" 1 t "t bulunduklarını sonra ilam vekiile- tini kabul ettiğini, zikrettikten son- .. .. b' k. ..ft . no taı nazan teyıt e ı mış o u- ı a eyın rez - u rı ı raz e r en ı ıa arını eyı 
· k ra ezcu··mle dı"yor kı". mune gore ır ımse mu en o- M.. ·hb .1 tiği bilmemki isbata lüzum varnudır? için mektuplardan bazı kısımları o-gösterdiği sebeplerle gayrı anu- 1 b.lm k . . dli yor. ucerret ı arname ven - ka 

görülerek bozulunca dilgir olduk- İsmail Sıtkı Bey Adliye na- a ı e ıcın onun a yeye ver . .. .. d - k"fd. Fakat hiç bir noktanın indi imama kudu ve mahkemeyi tenvire çalıştı. 
ki k h .k. · · f. - -b 1 b. mesı curum ogumuna a 1 ır. sı lazmıdir. Bunu müsaadenizle de- Bu mektuplar arasında Haydar Rifat ru söyledikten sonra demiştir : zın sıfatile Tür a ımının şere ıne mege mec ur o an ır memura 

2 
H d R"f B .hb 

M • B l ı"ndı"rı'len darbalara su··kut ederek mü- ·hb ·k• - ay ar ı at · ı ar- lilelerle isbat etmek isterim. Evvela Beyin Adliye Vekilinden Avrupada-cevat Ve uru.. p er ı arname ve ya şı ayetname . . . . d . _ 
k • dabaleye lüzum görmüyordu, fakat e k ld - b"ld" - . namelerını ışı a lıyeye vermege Haydar Rilat Beyle olan munaseba- ki talebeyi teftiş etmek için müfet~ 

"- Bugün bu her i zat ma- b · d ·u İ b 1 M v rere suçsuz o ugunu ı ıgı b l d. d timizin ilk safhasını tesbit etmeli- lı·k istiyen bı'r arizası ve çıkarttıg·ı 
1 V b k . şimdi o da enım eg stan u . b" k" h k d b mec ur o an memura ver ı, o a 

mahkumdur ar. e u anuru - . . k , 1 b. · ır ımse ak ın a gareze me - R . . .. h H 1 .d. B d yim: Ben Adliye vekaletine geldiğim bir kitaptan hakimlerin satın alına-ameleden dolayı bana dilgirdir- Umumiligının anunı ta e ı vetemyız . b. .. .. . 1. h eısıcum ur z. en ır. ura a H d R·ı B . b d . 
mahkememizin kanuni hükmile Bur- nı ır curum ısnat etme ı ya ut kik d"l k "h R . . .. zaman ay ar ı at eyı aro an !arı ıçin tavassut ricasına dair iki 

. Lakin ben başka türlü nasıl hare- . ·1 d b.. 1 b" .. .. dd' tet e ı ece cı et asısıcum tard edilmiş buldum. Tard sebebi şu mektup vardi. Bundan başka bir <i-edebilirdim? Yanlış tatbik edil- saya nakledilen gazetecı er avasın- oy e ır curum ma ı eser ve h H 
1 

. . l 
1 

d • 
dan rok müteessirmiş. Fakat bundan d 1·11 · • t · 1 l.di ur z. ennın memur o UP o - idi: (Kararı okudu.) Hay ar Rifat mendifer davasından bahis ve müda-k yu··zünden Türk kanunlarının za ' e ı ennı asnı ey eme 1 r. d - d M · b 'h.b B b d • ktu ı d hak h ı · · 
daha kanuni bir karar bir talep nasıl H d R"f t B h kkınd ma ıgı rr. emur ıse u ı ar- ey ana yaz ıgı me Par a - a e rıcasını ihtıva eden bir mektup 

Haydar Rif at 
telgrafı 

Beyin 

Haydar Rifat Bey dün sabah An
kara Asliye ceza mahkemesi riyase
tine şu telgrafı çekmiştir: 

Hastalığıma dair rapor tıbbı adli
ye tetkik ettirilmek mütaleasile talik 
olundu. Ondan sonra bana kendim 
gelmeme veya vekil göndermeme 
dair tebliğat yapılmrş olduğu hak
kında müddeiumuminin şimdi Milli
yet te okuduğum mahkemedeki ifa
desi hilaftır. 

Böyle bir tebligat ancak mahkeme 
den yapılabileceğinden hakikat dos
yanın tetkikinden anlaşılır. Tebelluğ 
olmadığından dünkü cel~ kanunsuz 
inikat etmiştir. Mister Manişinin din 
lenmemcside esas karara münafidir. 

Askerlikten firar gibi hakaretler 
ispat olunamaz suretindeki mütalea 
da 485 ine madde ile mecruhtur. Çün 
ku bu hakaret ise buna kendi haksız 
ve kanunsuz hareketlerile sebebiyet 
verdiğini ispat etmek hakkını kanun 
kabul etmştir. Şahitler buna baliğan 
kafi idi. Mahkemeden tarafıma teb-· 
ligat olmadan dünkü muhakeme ka
nunsuz cereyan etmiştir. 

Çünkü benim hazır bulunmadan 
vareste tutulmam hakkındaki tale
bim okunduğu celsede kabul edilme 
diğinden rapora binaen bana, müte· 
akıp celse için gönderilmesi zarureti 
aşikardır. 

Ameliyat gibi bir arıza müste•na 
olarak 26 ıncı perşembe günü müda
faamı yapabilirim. Buna müsaade a
dalete hürmet olur efendmi. 

Umumi hapisane 
hastanesinde 
Haydar Rifat 

Çegirge akını! 

görmelerine nasıl göz yumabilir- 1 b 1 ay'ftıa.r dı a b. a dd a. açbı-. namelen· adlı" yeye vermei!e mec sızlığa maruz kaldığını kabahati ol- okudu. Bunda Haydar Rifat B. lı.ı-? Ama ortada iki müderris, Cev-
0 

a ilir? Hüriyeti matbuata bu rütbe anı ra avası u ma enın ı ~ dı- k 1 - "da · · la · k k 
hatta kanun fevkinde meclilbiyetini b b 1 b 1 d - d ma gmı, avu at ıga ı esıru ay rca sım avu atı olara sabık müsteşar Mücadele teşkilatımız gerek ve Abdürrahman Münip Beyler · · f k d ki 1 ur u unup U unma ıg-r ır. · · H b. k d b 
izhar eden bu zat nazareti zamanın- nncı ı rasın a nusur ara te- T" k R . . .. h T .. k k rıca ettı: atta :r ço zevat a u Kenan Beyin bulunduğunu tasrih <- ha e k e "t •t•b .

1 zuu bahis imiş denilecek fakat da düşman elile kollarından tutulup mas etmektedir, bu unsurlar: ur eısıcum uru ur anu ricalarının tervicine tavassut etti. eliyor' mahut tabiri ile tavsif ediyor- eş s v gere v saı ı ı an e 

Cenup havalislnde i 
çekirge mücadelesi f 

itim olursa olsun- bunların vaziye İ nuna !!Öre memnrdurlar. Bordo Bu mektuplardan bazılarını okuyo- du. Adliye Vekili münasebetle dedi kafi kuvveti haizdir. Derhal şu-. k 1 f t" d .. t.. silrgünlere gönderilen, divanı harp- l - hbarname, 2 - memur, - ·1· d · k. k 
anun ann men aa ın en us un darülfünunu hukuku esasiye pro rum (burada mektupları okudu). ki: nu ı ave e eyırn ı gere me-

cak, üstün görecek eibiUiyette !erde süründürülen Türk gazeteci- 3 - mecburiyet, 4 - garez, S D mı H d Rif t B be d M b d da k halk b 'f kar 
!erini niçin düşünmemiş ve niçin düş fesörii Leun Dugiye devlet siya eva a, ay ar a · n en - aznun u ava şahit olarak mur gere u a ete şı 

adam değilim. Nef'anlilkanun man sansörile gazete rıkartan bir ka- - cürüm isnadı, 6 - suçsuzluk . R ... mh yalruz bunu istemekle iktifa etmedi, Kenan Beyi gösteriyordu. tasavvurun fevkinde mu··cadele zduraıa talebinde bulunmakla ben • b"l · • 7 ·k· h d si bir hakimiyettır. eısıcıi ur l' 1 >< 1 b. ki k . . ·ı . B binede yer almış? İhtiyar şahit mev- ı gısr, - ı ı şa ıs ır. mese· a a e ... ce e ır tap yazar a- etmektedı·r. 

s 

a <ı'feı· kanunıyenu ı a ettım. unu d 1 t• b' altında muvak • k Malı h · · ıkı b k t · ev e ın nezare bina müteceddit inki!ap a'r mut Bebek koş"" kü"ne davet dım b · ·ıı t • ı d zu arıcıne ç yor sa ı emyız re- ı M h kk d R · · M" d l 
PmasaY em mı e mes u e er Ö - aznun a m a cısı kat bı·r zaman ı"çın· do .. rt sene ı"çın" Esat Bey fendiye diye yazar bunla- uca e eyi yumurtalara kar k .. b d ·ı · b isi mer Lı'.\tfi Beyin Başvekil Paşa O 

Çün u u tarz a verı mış azı H 1 . b 1 d • cümhur Hz.lerine ihbarname en bu··vu··k vazı"feyı· maaşlı olarak I"! hakimlere sattirmaklığım ve Ad- Bir dig"er mektupta Haydar Rifat şı .~tarlayı sürmekle yapıyoruz. tP 
tılış hükümler etrafında istimal et· z. erme eş on sene evve yaz ıgı . t. H d R.f t B b ı· V "°' . b b im klı" .ı.. B l" ki 
!im bir selahiyeti Cevat ve Ab- mektubu okumağa kalkıyor. Bu mek vermış ır. ay ar 1 a · u- takabbül etmis bir zattır, demek ıye e""'eti esa ma a a gım B. Mahmut Esat B. i BebektektYtöş u ame ıye çe rge yumurtasın~ 
ltrahman Münip Beyler hakkındaki tubun ne olduğunu bilmiyorum. nun ihbarname olmadığım söy- oluyor ki vaziyetleri Türk ceza için mütemadiyen mektup yazar, Av küne davet ediyor ve diyor ki: güneşe maruz bırakıyor ve mah l 

11 ~ümde kullanmamakla tarafgirlik Ömer Lütfi Beyle her gün pek liiyor, noktai nazarını ispat için k 'f rupada talebeyi teftiş için muvakkat - İzmirdesiniz yoruldunuz, An- vediyor. Çekirge yumurtasını 
hürmetkarane ve samimi görüşürüz. - · • ·· anununun memuru tan eden müfettişlik salfilıi.yetleri ister, kitap- karaya dönmeden bir kaç gün için ~iş olurdum. Bu iki zatı diğer ba- Böyle bir mektup yazmış olan ada- pulsuz oldugunu Reısıcüınhu- 279 uncu maddesie tamamen lan alınmayınca muğber olur, mü- İstanbula uğrasanız bizi saadete gar rutubetli yerlerde yapıyor. 

:~~~~:e:::~nB:,~e~ev~a~~ ~; mın insanlık muktezası benimle te- r Hz.lerinin.bşahsmba 
1
husdus! bir girmektedir. fettişlik salahiyeti verilmeyince gü- ketseniz. Bebekteki evimiz havadar Yumurta inficar ettikten son 

mas etmemesi icap ederdi. Ben bu mektuptan ı aret U un ugunu · · cenir, fakat muhterem hakimler istik misafir kabul edecek ayrıca odaları- ra "· ekirgeler sab:ili ve akşam de seliihiyetim vardır. Selahiyet- İ 2 Memur hır hızmet ta ' 
mektuba halii ihtimal veremiyorum. beyan ediyor. hbamamelerin .• - • . .-1 halde kendilerine bükiin salahi veri- mız var, ıın har ve samimi bir yuva küçük yıg-ın halinde toplu bulu~ \mi keyfime gittiği gibi kullana- k bb 1 l ktrr R 

lrn. Türk hakimlerinin tahkir edil- Fakat daha düne kadar "zatı seni- şekline veya pullu olup olmıya- .~ U etmış ? aca ; cısı: lece.k ge~çleı;i_h_er önune çık.ana ~sıl bulacağınıza kani olabilirsiniz". nuyor. Bu zamanlarda yüz okka 
ı · b - ·ı · yeleri,, gibi padışahlara hitap edilen d · k 1 d b' cumhurun vazıfe ve hızmetlerı teftış ettırebılırım. Onların ızzetı ne- Mektubun bu kısmını okuyan Ve-

! en ve una ragmen verı mış yan- cağına aır anun ar a ır sara suya dört okka sabun konara 
bir büküm -tabii içtihat hatası elfaz le beni muhatap kılan Haydar B I l teşkilatı esasiye kanununda gös fislerini nasıl küçültebilirim. Bu lau kil B. son kısım hususidir, müsaade 
ırak- karşısında susamazdım. Mil Rifat Beyin bugünkü vaziyetlerini hat yoktudr; Hun arın yazfı ı ol~ terilmistir demek ki reisicüm- baliklere nasıl meydan verebilirim. buyurun okumayayim dedi, bundan sabunlu ~u serpilmek, ve orany 
' dl' v · · · ı· d düşündükçe bunu mu'"steb'at ta go··re- ması kafi ır. atta maru eserı h ' l k bb.. Hakim namzetlerinin nasıl teftiş c- sonra Eskişehir tevkifanesi müdüri- ismindekı ilacı dökmek surefle •n A ıye ekaletı emanetı e ım e - ur m r lara { ta a ul t 
ldıkça Türk hakimlerinin büyük miyorum. Beş sene evvelki bir mek- Fransa memleketlerinde is- ·-· .emu 0 e - dileceği ve nasıl mürakabe altında yetine Haydar Rifat Beyin gönderdi mücadele ediliyor. Öğle zaman-

A tefi dava kaybedenlerin elinde tah- tubu - hem de şehadet sadeti hari- tişhat edilen Emil Garuna göre tı,,-ı hızmetlerde vardır. 3 - bulunacağı kanun ve nizamlarla mu- ğı bir mektubun alınmış fotografın- lannda sıcakta harekete kecin-
• edilir bir oyuncak olmıyacaktır. cinde - mevzu bahsedecek kadar ba- bu hususta müfterinin ifadesi- Memurun maaslr VP va maassız ayyendir. Bu usulleri nasıl asa bilir dan bazı satırlar okudu. ce ı:arsaf usulü ile imha edilmek 
. Rifat Beyin mektupları na gıyaben kin beslediğini şimdi öğ- . b"l k'f. li M olması laznn gelir Rt>isi cümhur ve J:I~Y:da~ Rifat Beyin hastalı~ını te- 25000 lira ru·· şvet a· B 1 ıl . h 

rendiğim İsmail Sıdkı Beyin bilmesi nın zaptı 1 e a ı ge r. aznun H z.lerinin k~nun malısusta ma- davı ıçın ış ıhdas eder, ınilletın para te ır. u suret e yap an ım a 
Müteakiben Cevat Beyin H. Ri- liizımgelirdi ki bu beş seneden biraz Reisicümhur Hz.lerine yaz- l d d sıru sarf ederim? Maznun bunlarla- Bu mektupta Haydar Rifat mücadelesi çok muvaffakiyetler 
Bey tarafından Reisicümhur Hz. daha ilerisine gidilir ve kanunlar mü dığı şeylerin mektup olduğuna aş arı a var ır. da iktifa etmedi, bana gaip etmek B. temyizde nakzi temin edile- temin etmiş ve ediyor. 
hitaben yazılan ihbarnameleri d h , 1 4 Memurun takabhul eyled""" · k 

saa e ederse csap görmek lazımge gelince öyle de olsa gene ihbar- - ıgı . tehlikesıne maruz aldrğı davalar i· cek bir karar i~in 25 bin lira rüş Çekirge sürü ve sekkin hali-IJ ' 
•kese yüksek sesle Qkuması için seydi kendisi gibilerin idamı icap e- ahi . · k b . vazife~in muv~kkat_ veya .d~iıni ol- çin himaye sahabet teklif etti: 1iek d · k · 
kkında nasıl bir gazapla meşbu ol· derdi. name m yetını ay etmıyece ması lazım gelir Turk Reısıcumhuru tuplarmda haksız yere hakimlere sö- vet teklif etmekte ve demekte ne geçtikten sonra açın o mıi-e · 
1•ı lazımgeldiğini anlatmış, Cevat Şahitlik evsafı ğine dair Fransa temyiz mahke- teşkilati esasiye kanun.':'nun madde- vup saydi, hatta kendine müdafaa idi ki bu parayı münasip kimse- cadelesi başlıyor. Halen mınta-
'nn bir çok idare şubelerinde vekil esinin pek çok kararlan vardır. sine göre dört sene. muddetle vazife şahidi gösterdigı"' Kenan Beyı· bile talı !ere tevzi edersen göreceksin ki kamıza on beş bin adede yak- ı basını muvafık görmediğini, bu Müteakiben M. Esat B. şahitlerin H d R.f B . b . h alı b'"t'. b tahlilden anlasıldı- h . lm" . 

ı"fadeleri hakkında uzun mutalealar ay ar ı at eyın eru tö - .. r .u un .. ~ . gı kir etti (burada mektupları okudu.) altın ana tarma dayanamıya- laşan cınko ge ıstır. 1 ıiyet karşısında bu zatın kendisine T ki R mhuru Hz le 279 1 
Serdilerek bazı ceza alimlerinin na- met altına alan ihbarnameleri ur ye eısıcıı · rı düşününüz muhterem hakimler da- caklar. Cesur ol! Bunu sana Çekirgeyı' burada kamilen 'ıl bir hisle mütehassis olacağı ko· nci madde mefhumunda bir memur-

'lıkla kestirilebileceğini söyledik- zariyelerinden, ceza kanunu madde- yalnız Reisicümhur Hz.yerine dirlar Türk hukuku mevzuasına gö- valarını kazandırmaklığım için bana Haydar Rifat söylüyor; parayı imha edeceğiz. Osmaniye vila
~ sonra veklilete nasıl bir hizmet !erinden, şehadette bulunan, kimse- verilmemiştir. Millet ~celisi re vaziyet budur, müsaade buyuru- ~~tt;:P r""~~ ~y~k!Rif~t~ey bu- ya burada alırsınız, yahut ta bu yetinden Adanaya çekirge geç-
tı ile geldiğini, kendisinden yar- !erin evsafından, şehadet vazifesinin . li"" d .. d .lmi t• H 1 b p . hukuk fakül· t . . gun enı mu a ec e ı am et- .. l d .. d . . di b. · . kt• 

.f d. . ha d reıs gıne e gon en ş ır. at ursa unu an_.• eııının mektedir. Fakat Haydar Rı·fat Beyın· gun er e gon erınm yen ır mıyece ır.,, l:ı bekledigı"" zevatın nasıl' muame ne suretle ı a e ıleceğınden hse e- l.arından ( 
- k · · d ta Darülfünunun koridorlarında Be~ .pro.feso .. ral .1 d Gaa_ ton istedigı·· şey müdahaledir bu red edi- mektunta da bir şahidi yalan ye- ---------;--b ' bulunduklannı izah etti. re söziı gazetecıler avasına getir- C B • Jez) ın ilmı mut eası e e teyıt e- ,... 

ı ar 1 miştir. müderris evat . vasıtasile o- d . P f .. di ki R • . h lince iftiraya başladı. nihayet bir gün re :>ehadete teşvik ve tehdit edi-
odu stifalar etrafında eyım. ro esor yor eısıcum ur b · d . • b' 

Gazeteciler davası kunduğu da mütevaterdir. Hay yük k alan fili ·f aroya ıa esıne ragmen ır memu- yordu Yalan sehade• etmezsen 
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• l Kenan Beyin istifasına temas e- en se maaş . en vazı e ra rüşvet teklif ettiğinde haber aldım . · . . • .. .. .. .. 
up :t,k, kendisine istifa etmemesini Dazanın nakli, kendi talep veya dar Rifat Beyin benim hakkım- gören en çok ihtırama mazhar olan mektup! • etirti' . kud .. b senı hapısanelerde çuruturuın 
rınl'· kil lmadı- C t B · h d ·hb b .. "k d arı g P o um, ışı a-" ettiğini, fakat Kenan B. in yor- tazyı e o gını eva eyın ta a yalnız ı arda bulunmak is- en basta gelen en uyu evlet me- roya havale ettim mektuplar aynen zaten Madam Anastas hapisane 

ili ·u d b h ttı" •· · b ·· kike lüzum görmeden nakil keyfiye- · fak b 1 murudur k · d 
ug n an a se gını, unun uze tememış at unun muame e · . . mh H şunlardır, (okundu.) fotograflı mek lerde cürüyece tır, diyor u. ı. böyle istifalarla müşkül vaziyete tini kendisinden bildiğini, Kenan Be- ki. k . . h 5 - Reısıcu ur z. !eri Türk 

1 
. edilin . Adl" kil. b kt 

it • -· yı"n ı"se "Nekibin açtıg"ı dava Anka- mev ıne onması ıçın er tara k 1 .hb tup ar tertip esınden miitees- ı_ve ve ı u son me up e Hfınıyecegı cevabını verdiğini, Ke- . anun arına göre maznunun ı ar- . la 
~ Beyin istifasını Sadi Beyin de cada pek ala görüluyordu. Davanın fta ilan ve ışaa ettirilmiştir. larini adliyeye göndermeye mecbur- sır 0 n Haydar Rifat Bey bir telaş lar hakkında dedi ki: 

1: 
ifası ve açıkta kalarak füc'eten nakli suiistimaldir" tarzında şehadet Böyle önüne gelene okutturulan dur teskilati esasiyemizin 38 nci mad bana gine mektuplar yazınağa başla- - Bu rüşvet teklifinden ve 
latı takip ettig"inı· anlatmış ve Ey- te bulunduğunu, ilmin icabatını bir h t t ·ıı t li · · li-· desi mucibince Reisicumhur kanun- dı ve bu defa yazısının taklit edil- hd. h b d dild. M 

at a a mı e mec sı reıs gıne miş oldugu· nu söyledi bunu isbat için te ıtten a er ar e ım. Ü elmtıın. vaziyetini izah ederek Kenan tarafa brrakarak sadet haricinde sa- k d tl · ·· d il k tara riayet ve onları müdafaa edece- dı, 
a ar sure erın gon er ere a- de benim yazımi ve imzamı taklit e- rüru zaman var takibat yaprl-bl·r }'i eytamın ıslahı ı·çın· teşkil di kat mutalealar serdettig-iniı temyize gın" · e dair meclis huzurunda resmen 

e - g-ır ittihamları ihtiva eden ihbar derek bana yazdıgı- bir mektupla lef- d f k b' k b ·b· komisyonun başına getirdiğini, suiistimal izafe için elinde ne gibi yemin eder eğer Haydar Rifat Be- f d . H ma ı, a at ır avu atın u gı ı 
_nan Beyin kısa bir müddet sonra vesaik bulunduğunu, Müdafaa şahit- nameleri Reisicümhur Hz.leri yin. mutalcasına göre Reisicumhurun en gön erıyor. aydar Rifat Bey şerefsiz hareketleri nazan dik
ıfa ettiğini, müşkül vaziyette kal- terinden Abdurrahman Münip Beye nasıl olurdu da alakadarlara tev bu gibi ihbarları alakadar makama bununla imza ve yazının kolayca tak kate alınarak bir karar verilme

ası. :ınr, nihayet İş Bankası u. Müdü- gelince bunun sözleri de hiddetten eli etmezlerdi? Reisicümhur Hz. vermeye mecbur olmadığını bir an !it edilebileceğini izaha çalısıyor, ba- si ;cin mektuplan baroya gön-

Osmanlı Bankası 
aleyhindeki dava 

Bir maaş zammı meseles!ndenJ 1, Z. 
hizmetinden infikak ettirilmiş olan • e 
Akşehir Osmanlı Bankası muhas.ebe 1 

memuru Nadir Tahsin Beyin bu ı t 

Banka al~ı::~i':'de bir tazm.in~t ~-aYa;ı ,, ıy 
ikame ettıgını 7 Mart tarihlı nüsha- , 
mızda yazmıştık. Mütemmim malu-
mata göre: a 

Teati edilen ilk ve iptidai . itir. u 
tayihalarından sonra 3 Hazıranda f 

le müracaatla Eytam Bankası esa- bunalmış bir adamın gayri şuuri söz . . ah l · ld kabul edersek 0 vakit meclis buzu- kınız benim nanuma ve benim imzam 
1 · d ·b ld • il · ·· . lerımn s ıs anna aıt o uğu mill la mu··fettişAbdulkerı·m Beye neler ya derdim, henüz neticesini alma-er &" kuran projenin hazırlandığını, erın en ı aret o ugunu erı surmiış d R"f B f runda bütün bir et müvacehesin 

iyor sayede toplanan (8) milyon lira- ve şahit Mustafa Beyden sonra sözii Hay ar ı at · · tara ından be de resmen namus üzerine edilen ye- zıyor(aynen okudu.) imzamı ve ya- dım. Bunların elime gectiğini 
1 bugün yetimlerimizin emrine a- tekrar 1. Sıtkı Beye getirerek, gaze- yan olunan ihbarnamelerin zarf minin bu memlekette bir süsten ma- zılarrmı taklit ettiği mektubun altına haber alan Haydar Rifat B. ba

- J<le bulunduğunu, bu suretle de hiç teciler davasının nakli münasebetile lan katibi umumilik namına ya- nasiz bir lafizdan ibaret olduğunu da hana hitaben şunları yazıyor, gö- na bir mektup yazarak bu mek
. zam iş göremiyen Kenan Beyin bu iş- teessürunden bahsetmesi etrafında zılmıştır. Şahsi mektuplar böy- inanmak Jazımgelir. Türkiyede süs rülüyorki: Haydar Rifat Bey beni tuplar benim de?;ildir. Yazımı 
ınceJ dolayı 6 aylık hakkı huzur iste- cerhedici deliller serdetmiş ve niha- le mı· go··nden·lı'r?. Bt·ı·tu··n bunlar için söz verilmez yeminle tekabbul Adliye vekfiletim zamanında her is-

k · ve imzamı taklit etmişler, divor a J lni. kendisine bütçenin arpalık ol- yet: edilen bir vazifenin icabini yerine tediğini yapdırabileceğini istediği gi-
i<lığı cevabı verildiğini, bıına rağ- H. Rifat B. yalnız değil muhbir be_y~n bu_ yazılan g~zli getirmeyenler türk demokrasisinde bi muvaffak olacağım zanetmiş ol- ve bu iddiasını teyit maksad;le 

orlaf kendisini Usulü muhakematı cc "Davanın mevzuu karşısında maz. kalmaları ıı:ın deg•l fak~t adlıve mutlaka mes'uldurler. Müsaade bu- malı ki bimehaba tekliflerde bulun- benim yazım ve imzamı taklit 
gi(~ komisyonuna aza yaptığını'. b~ nun müdafaasız .kalmışt~r". dedikten vekili hak~ında mu!1mele._yapr.1- 'ı y.urlulursa bu ~oktai ~azarımı yab~n du, davetler yaptı (bir davet mektu- eden bir mektubu leffen g-önde

I yon.da K~nan B_e_y~en bır ıstı- sonra mahkcmenın (1) mcı (2) inci ması kastıle yazdıgını g-ostenr cı meınlejtet~erın kazaı ~u_karreratile bu) bunların hiç birinin olmadığını riyordu, bu mektup sennüfettis 
. { temın edılen:ıedıgını, bundan ve üçüncü suallerini izah ederek Ka- vesikalardır. Reisicümhur ve ve :ı'"ru' ~lımlrrın goru~lerıylede gördükçe günden güne teessürü art- Abdülkerim Beye hhaben yazıl: 

ısıle ta Kenan Beyın bazı uygunsuz ıdriye H. davası ve Hikmet B. mev- ·tB M M .. b ,_ d - . L' teyıt edeyım. Fransa temyız mahke- mağa başladı, nihayet rüşvet maz- A d H d Rif 
d t•k 1 d b 1 d - · reısı u ><a ar aO"ır ıtLı- · R · · D 1 t ·ı · b" .h la k.l t" · 1· -1 Sıtk.ı mıştı. !tın a ay ar · atın a m"' et er e u un ugunu, ezcümle ~uuna temas etmiş ve mahkemenin · · · . ~ . mesı eısı ev e e ven mı§ ır ı - nun rının ve a e ını smaı 
sma tile Ferit divanı harbinde masum dördüncü sualini teşkil eden "İrtişa hamlan nasıl saklıyabılırlerdi? barname ile muhbirin bunu en emin Bey ve sair zevatla beraber deruhte şöyle bir meşruhatı vardı: 
u g · nria•lar ale7l!\!lde şc_hadette bu-. 1113 a~~o;n.<lı:.P maznun llasatiyi tev]<\- Bunlan nıuaııı,.J,.ye kovmaz la!': ve __ e_n ~ües_:;!r bir yoldan alakadarla etti bütün israr vR j!avretlerine rağ- - Vekaletpel"!.a!ı kusura bak-

mahkemeye çrkan tarafeyn iddiaları ~ 
nı bir kerre daha serdetmiş ve heyf 
eti hakime İstanbul Mahakimini meı 
ci olarak göcteren Osmanlı Bankası 
iddiasını ret ve Akşehir mahkeme,i 
nin davada saliihiyyettar olduğun.fi 
karar vermiştir. 

Ayni zamanda bu Banka aleyhı" 
de yeni bir dava daha açılmıştır. Bu
da, Yalovaç tüccarlarından bir zatir: 
926 senesi sehven Banka veznesin-.., 
den noksan aldığı (300) liranın ken 
disine iadesi hakkında gerek vak'{ 
akabinde ve gerekse son zamanlardc, 
vaki talebinin Banka tarafından red 
dedilmesi sebebiyledir. Mumaileyır 
tüccarın iddiasına nazaran kendi ha ı 

kı olan ( 300) lira Banka defterler. , l 
de (Vezne fazlası) olarak kayıtlı 
imiş 
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iNKIBAZ, SUiHAZIM Karaciğer ve böbrek hastılıklarında hamile M AZ Q N MEYVE 
kadmlann gasyanında deniz tutmasında . 

T Q Z U almak p~k nafi<lir. !\lcyvaların ekseri havası nalıasını cınıi~ 
Kolay bır hazım, rahat bir uyku temin eder \e ,·ücu<le lal 

ı·ı·zandPrİ. i' ıatı 80 kuru~tur. l mıııni ılcpo.;u Balıçckapı MAZOı BOTTO~ eczı dep lıir rahatlık verir. Bahçekapıda ZA \lA ecza deposu Beyoğlunda Tokatlı yan karşısında VELİCANİDİS ve Taksim karaknlu kaı ~ısında Lıınonciyan 

De vdlaeı· trDeseı· m,· ıia!Yn aotlıları ı :;-b-.~-"~r-e~...;.,~-~-~-;~-~;-ı~-~~:-·lly!dp:~~;:~)~r •• ~I~~!:~ı 
aentesıı Mıh , u 'iye Hını altında ' 
Isıanbul 74-0 Tel. J,r. 4\!~.J. 

12soo kilo delikli bakır antertuvaz çubu1ı:tannm kapalı zarf- Mudanya postası 
la münakasası 7 / Temmuz 930 Pazartesi günü saat ıs te Anka- Cuma, Pazar, Slaı, Çar-

rada Devlet demiryolları binasında yapılacaktır. famba günleri idare rıhcımın-
İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi- dan 9 da kalkar. 

ı-"'"-~~~~~~~-ı 
natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ~omisyonuna Jzmir _ Mersin 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An- SÜr' at pOStaSI 
karada ve Haydarpa§ada idare veznelerinden tedarik edebilirler ( Konya ) vapuru ı O Ha· 

• • • 
!Vlünakasaıı fesholunan iki yUz ton rtcldtl yağının kapalı zarfla tekrar 

milnakasası 16 haziran pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demir
yollan idaresinde yapılacalı-ur. iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar m~nakasa kttipllğine 

vermeleri ltzımdır. Milnıkaaa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada, 
muhasebat dairesinden lstanbulda 1 laydarpaşa veznesinden tedarik edilebilir. 

BU YÜK 

TllYIHE PIYlNGOSD 
8. lNCt TERTİP 5. iNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
manetı, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınarılı Bankaları 
ı\Jurakıpları ''e halk huzu-

runda yapılır. 

ziran salı 12 de Galata rıh
tımından hareketle Çarşamba 
abahı lzmire gidecek ve akşamı 
İzmirden hareketle Antalya, 

Alaiye, Mersine gidecek ve 

dönüşte Taşucu , Anamor, 
Alaiye Antalya lzmıre uğra

yarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 1 O Haziran 

Salı 1 7 de Sirkeci rıhnmından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 1 
KUçilkkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkt'lr iskelelerle bir
likte Altunoluga uğrayarak 

gelecektir. 
Gelibolu için yalnız yulcu 

alınır yük alınmaz. 

NAL\1 VAPURLARI 
Seri, lllts ve muntazam 

lzmir Postası 
ADNAN vapuru 

Haziranın 

TIRAS BIÇAKLARI 
Dünya~ın en keskinleridir. Bir tec· 
rilbe •izi ikna eder. Her yerde 
arayınız. 

Umum acantaları: 

ILIA UUMO~LO ve BiRADERi 
lstanbul Kuru Kahveci 
Han No. t4 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Beyoğlu dairesinden ; Beyoğlu 

mıntakısı Belediye dairesinde Hazi
ran 11-23 

Taksim mıntıkası Takıim bele
diye mevkilnde Haziran 24-30 

Dolapdcre Yenişehir mıntakısı 

mevk:ünde Temmuz 1-6 
Pangalu mıntakasıııda Pangaltı 

mevkiird · Temmuz 7-14 
Beşiktaş Ortaköy mıntakasında 

Beşiktaş mevkiinde Temuz 15-23 
Fındıklı, Tophane mıntakasındı 

Tophane mevkiinde Temmuz 24-31 
Galata mıntakasında Galata mev· 

kiinde Aıusıo 1 ·9 
Kasımpaşa mıntakasında Kasım 

paşa mevklinıle A~stos 10-17 
Hasköy, Ilahcıoğlu Sütlüce mın

tıkasında Hasköy mevklindc 18-25 

Birinci Ticar<t dairesinden: 
'\Temalikl şarkıyc fransız banka

~ına merhun bir miktar afyon ile 
iki bılıa ipek ve bir balın tiftik 
11 Haziran 930 tarihine mtisadlf 
çarşamba günü >.lal on buçukta ls
tanbulda Erzurum hanında bankanın 
deposunda •atılacağı iliın olunur. 

ll•yoğlu dördüncü sulh huku't 
hftkimliğinden; 

Reyoğlund;; Tiyatro <oka~ında 
kiıin mağaıasında icrayi ticaret et
mekte iken 4-5-30 tarihinde vefat 
c len kasap Andrc efendinin tereke· 
ıine mahkememizce vazıyet edildi· 
~ınden ıarllıi ilandan itibaren üç ay 
zarfında varislerin >e bir ay zarfın

da eshabı matlııp veslkalarile birlik
te mahkememiz kalemine müracaaıla 
ve müddeti kanuniyesinden sonra 
,·akl olacak rshabı müracaatın ıskatı 

hak eylemiş addolunacagı lüzumu 
ilan olunur. 

Sicil numara" 806 
Slcllll Ticaret Büro

sundan: 
lsıanbul Vil:lyetinde yeni posta

hane sr·mtinde Ilobyar mahıll«in
dekl mahalli ikametgAhı ticari ittihaz 
IAstik ticaretilc iştigal eden ve ticaret 
ve Sanayi Od~sında 806 sicil numa
rasında mukayyet ve Türk Anoıim 
LAsıik Şirketi unvanı tlcarisioi haiz 
Anonim Şirketin 1929 Marunın 8 
inde içtima eden heyeti umumiye 
zabıtnamesinin kanunu ticaretin ah
kdm ,.e mevadı mahsusuına ıevfl· 
kan Sicilli Ticaret bürosunca daire
de mnh[uz vesaika müsteniden 3. 5. 
930 tarihinde tescil edilmiş olduj!;u 
ııau olunur. 
.......................... 

En son sistem 
Makinelerle çekilen 

1.111111111111111111111111 ;;-. ;; •••• ~~~ ........................ 11111111 ı ı ··.·: 
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~! ANADOLU ---------------- SiGORTA ŞIRKETI --:: TOrklye ı, Bankası tarafından teşkil edilmiştir -- Yangın - Hayat - Naklly• • !(aza • Otomobil - mos'ullyotl 
maliye sırortalarını kabul eder. 
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cco ANKARA ( AYDIN) OTELİ 
Mes'ul Müdür; İstanbul sabık İskenderiye 

otelcisi, İbrahim Etem 
Asri banyo ve hususi d&Jreler 

istirahati fevkallde ve hakikl ucuzluk daimi ve hususi 

dokıoru vardır. 

ccx:x:::x:::x:) Telefon ( An kara ) 1 1 50 ,....,_,,.....,.."°"..,.._,. 

Yüksek orm ın mektebi rektorluğundan: 

Erzak ve levazımı saire nıünakasası 
, Mektebimlzin Eylt'll 1930 gayesine kadar dört aylık 

"levazımı sairesi kapalı zari usulü ile münakasaye konulma 

Taliplerin şartnamelerin! görmek üzre her giin, mUnakasayn 

rak için de yevmi ihale olan 25-6-1930 ı;arşamba gUnü ıaaı 
beste defterdarlık binası dahlllnde mUessesatı ziralye müba 
komsiyoııuna ınıiracaatları. 

Vilayet daimi encümeninde 
Yahıva - Hamam yolu hususi ~rtnamesının onbeşinci 

desinde bu yola alt lerşiyat taşlarının şartnamede gösterilen e 

dına nazaran bunların el ile kırılmasına lmkAn olmadığı tecr 
ten sabit olduğundan taşların el ile degU konkasör ile kırıl 
lAzım gelece~ a!Akadaranca kat'iyyen malt'lm olmak üzere 
olunur. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 10 nucu salı 

günll 1 O da Fran'1z eski - muharip
ler itt!hıdı cemiyeti tarafından Ça
nakkaledeki mezarlıklan ziyaret için 
tertip edilen seyahat münasebeıile 
yalnız bu •efere mahsus olmak 
üzre Galatı nhtımındın hırt ketle 
( lzmlre ) ve Çarşamba gllnU akşamı 
lzmlrden lstınbulı hareket edeceğini 
muhterem yolculann nızan lılaina 
ırz olunur. 

Da.ire hududu dahilinde çalışan 
esnafın kullandıkları terazi, dirhem 
ölçü ve ölçeklerle yukarda yazılı 

günlerde ve karfılannda gösterilen 
mevkilerde muayene ve damga mu
ameleleri yapılacağından alAkadar eı· 

nafın gösterilen «ünlerıde zabiıal 
belediye mevkilerinde ifayl vazife 
eyleyen memur mahsuıuna müraca
atla mıvazlnin damgalaıtınlmaları ildn 
olunur. 

1 c:x:x:co:J Psaltl Merufşatı ~~·. 
llüyUk ve geniş meşher - stil ve modern manralıap 

1-ler keşidede çıkan ntımara
lar tekrar dolaba konmaz 

Kitap mı 
Kumbara mı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen 
cepte taşınabilir gayet zarif 
kitap şeklindeki kumbaralar
dan alarak tasarruf edeceğiniz 
paraların k~rh faiz ve ikrami
yelerinden istifade ediniz. 

ziRAA 7 BANHASI ŞUBESi 
Bahçekapı DördUncU Vakıf Han birinci kapı 

Bursa belediye Riyasetinden 

300 adet su saati 
münakasası 

Evvelce ilan edilen evsafta üç yüz adet su saati alınmak ve 
p21Haziran 930 Pazar günü saat 17 de ihale edilmek üzre ka- • 
palı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Şartname belediye su mühendisliğinden alınmalıdır. İhale 
gününden evvel saat nümunesi Belediyeye gönderilmelidir. 

Teklifler ya~z Türk parası üezrinden olacak ve %7,5 de-

Galatı gümrük karşısında Site 
Fnnaez hının da 12numarıda Omu
mi ıcantılığını milncu~ Telefon 
Beyoğlu: 1041 

Yelkenci vapvrları 
Karadeniz postası 

Vatan vıp~ru 
llHızıran 

Çarşamba 
aktamı Sirkeci r rıhnmından 

hareketle ( Zonguldak İne
bolu, Samsun, Ordu Glreson, 

Trabzon, Siırmene ve Rize) . 
ye azimet ve avdet gidecektir. 

Talsll&t için Sirkecide yelken

ci hanında ktln acenta1ına mü

racaat Tel lstanbul 1~1 S ..1 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks lı:ıradenlz postan 
Millet vapuru 9 

Haziran 

PAZARTESi 
g(lnü akşamı saat 18 de 

Sirkeci nhtımından harekede 

[Zonguldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Glreıun, Trabzon 

Rize, Mapavrl, Pazar, Arde
şen, Vlçe ve Hopa ) ya 

azimet ve aynı iskelelerle •co 
rele, Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinop » a uğrayarak avdet 

1 
1 edecektir. 

Mııracaat mahalli: lstanbıı 
Meymenet hani altındaki yazı-
hane. Telrfnn fst;ınhııl 1154 -_ 1929 senesinde .,... 

lstanbul limanı 
Türkçe ve Fransızca ilk defa 
olarak neşredilmiş en mükem
mel bir istatistiktir. lktısatçı
lara, tüccara, vapurculara ve 
herkese ıaz:mdır. lıtanbul U
man Şirketinde ve bUyllk ki-
tapçılarda bulun~~tadır. 

• • • 
Taksilere .zam 

Şehremanetinden : Bilumum 
takse duhuliye ücretlerinin tarihi 
HAndan itibaren altı kuruş zam 

olunmuştur. Müşterilerin antre 
ücretini aln kuruş zam ile tediye 

etmeleri ve şölörlerln de nihayet 

bir ay zarfında taksemetre saat
larını ona göre tashih etmeleri 
IU.n olunur. 

• • • 
Şehremaneti Kadıköy şubel ida

riye inden: Kadıköy Halinde aleni 
müzayede suretile kiraya verileceği 

evvelce de ilin edilen Hl 5- 1 ve 
27- 18 No. dükkanlardan maada 
diğer bllumom di!kklnlann 28 Ha
ziran 930 cumırte1l gilnü saat 11 de 
ihalesi mukarrer bulunmuştur. Talip
lerin mezkOr giln ve Hattı daire 
encllmenlne gelmeleri ilin olunur. 

l11&11bul uliye mahkemell birin el 

ticaret dalrt1lndtnı Mahkemtce Utnı 
lflAsını tarar yerilen Çuşıyı kebirde 

ahaflır caddıtlnd• Hah tlcaretllı 

milştıgll AbdUI Oflu Haydar efen

dinin ifil• muamelesinin Unyon su

retlle tedvirin• karar verilmlf ol
makla tlnyon ılndiğl intihap etmek 

tızere ılacatlılınn 10 Haziran 930 

pazartesi saat 14 te lflls ma111ına 

müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep aokak No 35 

muayene Stbahtan akşama kadar. 

1 Her yerde arayınız . 

1 
Şişelerimiz 2383 numara ile 

allmeıi farika olarak tescil edil
miştir. 

İhtira ilAni 
Şlmendöfer arıbalannııı bizate 

yekdlğerlne raptı hakkındı istihsal 
olunan l Haziran 1926 tarih ve 
4Z6 numerolu ihtira beratı bu defa 
mevkii file korunak üzre ahere 
devrüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galıta'da Çlnlll Rıh
um Hanında Robert Ferrlyc milra
caatlırı lltn olunur. 

Piyango müdürlüğünden: 
Numuneleri veçhile • 10,000 • 

adet duvar afifi ile "200,000,, adet 
evlenme evrakı tap ettirileceğinden 
tab'ı talip olanların pey akçeleri ile 
birlikte 0-0-930 pazartesi ıaat 14 ıe 
piyango müdilrlUğünde müteşekkil 
tayyare mübıyaaı komisyonuna mU· 
rıcaatlan. 

İHTİRA JLANI 
• Şlmendiller arabalan ıekerlek

lerinı mahsus fren kitleleri için to
kas imali uıulü • hakkında istihsal 
olunan 113 Mart 1928 tarih vo 874 
numerolu ihtira beratı bu defa mev 
ktl ille konmak ilzre ahere devril 
ferağ veya icar edlleceP;inden talip 
olanların Galatı'da Çinili Rıhtım 
Hanında Robert Ferriyc müracaat-

ı arı ilAn olunur. 

•Sirkecide işi olan Tüccara 
Istanbul Liman Şirketinden: 
Sirkeci sevk merkezinin kapatılması ilzerine bu merkeze 

alt işler Sirkecide Liman hanında şirketin muamelAt şube· 

•ince kabul edilmekte olduğu aJAkadarlara il&n olunur. 
(Telefon lst 4184) 

çeşit ve muhtelif liatlar 
Beyoğlu ltabristan sokağında, Belediye dairesi karşısında 

Mevcut stoklar üzerinde. hususi 
müsaadat ve teshilat 

Mobilyenlzi almadan evvel cins ve flatını mukayese edlnis. 8o 

B~Y~K MEFRO~AT FABRilAS~: 
Şarkın ın eıki ve on mükemmel fabrlka~ıdır 

Apartıman, vUIA, otel, knlilp, sinema mektep ve sair mUe11osıun ı 
ve mükemmel telrif ve tezyini ve Bınka ve ldarebınelerln 

tertip ve tanzimi teabhüı olunur. 
Mobllyalann muhafazası - Ambalaj - Nakliyat 

r-,,...,...,... T~ra siparişleri kemali silr"at ve itina ile icra olunur ""'"""" 

Nakliyat münakasa~v~ 
ispirto ve laplrtolu içkiler inhisar ldareel 

lsranbul'da bir sene zarfında tahminen !1500 ıon ena kamyonla ı 1 
yatı kapalı zarflı mUnakaaaya konulmuştur. 

!halel kıı'lye 15-6-~30 pazar günü şut döme Galııa'cla ICıfeU A4, 
icra edilecektir. ~~ 

Talipler o giln 11ıt Uçe kadar teklif metıuplutle 5000 llrllllll 
buçujl;u nlsbctindc teminat mektubu veya par11ını ayn zarfları ko 
mezkur saatten evel komlıyona tevdi etmelidir. Şartname koıııJJyo e 
alınıblllr. 

Eskişehir vilayetinden: 
Sivrihisar - Sarıköy yolunun 14 i- 248 ncU kilometroaund.ıCi 

metroluk menfezin müceddeden inşası 25·5-980 tarllıiııden 1 

930 pazıır günü saat 16 ya kadar 1455 Ura 16 lairut bede 

münakasaya vazolunmu,cur. 1 

Taliplerin yevmi ihalede bedeli ketfin Yo7,5 gu nisbech 
teminat vermesi ve işin devamı müddetince ehliyeti Nafia de 
since kabul edilebilecek bir fen memuru bithdam edecek!' 
teahhilt etmeleri lAzımdır. 

Ye"ml ihalede Encilmenl Vll&yete ve yapılacak inşaat hııkbi 
malumat almak isteyenlerin Nafia Başmilhendisilğ'.ne mür 

etmeleri lüzumu llAn olunur. 

~sko~ar TraınvaJ ,irketin~en: 
ı - Kadıköy Tramvay şebekesi inşaat ve teslsatlle buna 

tefcrrl malzemeye alt bulunan ve 2 Temmuz 1980 da b 
olan münakasa müddeti araya Bayram girmesi ve şartnamel 
yapılan bazı tadilat haseblle 14 Ağustos 1930 tarihine k 
temdit edilmiştir. 

2 - Bu temdit üzerine teslim ve inşa mUddJtlerlnde v 
gelecek tahavvüller! natık metnin şirketin Üıküdar'dakl merk 

den aldırılmsı nan olunur. 

Mes'ul müdürü Burh 

ne 
la.r 
ıtıa. 
kü 
bet 
riy 


