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Ayrılık siyaseti 1 M E t Bey 
··ş=~.!:.':.~":01:·:1; • sa - H. R·fat Bey davas . u 

l 

nıarak bir kadının da Ayan 
lfeclisine aza intihap edilme
~ tahakkuk etmek üzredir. İki 
l'İlz bin reyle erkek rakibine 
talebe çalan bu sanatör nam-
1Cdinin başlıca muvaffakıyet 
leiıebi Amerikımırr Cemiyeti 
~kvam, La Haye Adalet Di -
'<nı tesekküllerine iştirakinin 

11ddetle aleyhinde bulunması 
~iş. Bu, iki noktai nazardan 
~kkate şayan bir vakıadır: 
: ._ Amerikanın · beynelmilel 
,aYat muvacehesindeki vaziye

!ı. 2 - Kadın nüfuzunun ci -
1an sulhüne yapacağı tesirin 
lekli . 

Amerikanın Avrupaya nis
heııe takip ettiği infirat si
taseti malfundur. Ötedenberi 
l(onroe nazariyesine istinat 
!tıirilen bu siyaset Anglo-sak
~~ların büyük an'anelerinden 
. lidir. Teşekkül ve tecanüs 
1%arile dünyanın en büyük ve 
1engın bir devleti olan Amerika 
~ın ınaddl ve manevi hegemon
·• arzularından tecerrüt ederek 
'<lnız başına kalmağı tercih 
ittiğine inanmak zordur. Vazi
et ve hareketinde müstakil 
alnıak, Avrupa işlerine fazla 
';aje olmamak, Amerika için 

ı- kuvvet amili teşkil ettiğin-
~lldir ki, ayrılık siyaseti onun 

01 
birinci diplomasi umdesi 

ll1uştur. 

. Tarih ve hatta yakın bir ta
kıh bize İngilterenin de şev
~tli zamartlarında ayni, "muh
, _Şem infirat,, siy'lısetini ta
~p ettiğini göstermektedir. 

11
ulhe hadim denilen teşkilat 
~bile mukayyet olmamak,baş 

1 
a~a karsı fazla taahhtitle

~e gırışmemek, icabında ha
, ~nı ve hakim rolünü oynamak 
{

1n en müsait bir vaziyet lh
~as eder. İngiltere senelerce, 
vrupa müvazeneslni, kendi 

'ııenfeatine göre şu veya bu 
ltrafı tutarak bu suretle idare 
~!emiştir. Şimdi Amerikanın 
ı" ayni vaziyeti alması, Ang-

~1 ~~akson egoizminin tabit bir 
ticesi değil midir? .. 

)r Yeni amatör namzedi Mrs. 
~'&ıına Mac Lonnik bu ayrılık 

s· ~asetlnin hararetli taraftarla
~ ~ dan imiş. Zavallı ve fakir 

~ ~rupayı kendi başına bira
,~tak elem ve ıstırapları karşı

ıı ~1tı.da lakayt kalmak onun ka
ıl· ~~ şefkatile nasıl telif edilebil
ı•· .,!§tir.?. Bu kadın acaba dti-
b linc1 "d • 'b' · · 1• e enn e samımı ır şovı-

oı ~1~ın mümessili midir? Yoksa 
1:

1 
:etnerikan efkllrr uınumiyeslnin 
~ teyanlanna ayak uyduran 

811 ~l<tnaz bir siyasetçi midir? .. 
!'~tasını tayin etmek hayli gliç
Ur. 

lıt Ne olursa olsun, tecriibe 

1. nu gösteriyor ki siyaset ve 
~ ~~lomasi aleminde kadınlar da 

~ ayet erkekleri takip ederler. 
~•!tat bu da gene onların aklı 
~ liınine ve siyasi kemallerine 
r delil sayılır. 

ZEKİ MESUT 

Mahmut Esat - Haydar Ri/at Beyler davasının ilk celsesinde Hey'etl hiJlılme 

Haydar Rifat· Beyin muhake
mesi 15 Mayısa talik edildi. 

Adliye vekilinin avukatları ile Haydar Rifat 
Bey arasında münakaşalar olmuştur ... 

Şahitler 
kimlerdir? 

H. Rifat B. ihbarları
nın iftira teşkil 

etmediğini· söylüyor 

Mahkeme buna dair 
karar ittihazına 

lüzum görmedi 
Haydar Rlfat B.ln göater 
dlöl tahltler araaında 
sabık mUatetar Kenan, 
avuhat MUnlp, Hayri 

ve müderris Cevat 
e. ler vardır 

Mahkemede 
okunan im· 
zasız mektup 

Başkatip Tevfik Beye 
12 Nisan tarihile imzasız 
olarak gelen bir mektup ta 
mahkemede okunmuştur. 

Mektup aynen şöyledir: 

"Kadriye Hanım dava
sında maznun Ahmet Re
fik Parise gitmiştir. Polis 
tahkikatı bunun on para
sız bir adam olduğunu ~ös
terir. Bu kere ailesini de al
dırtmıştır. Pariste yazıhane 
açmıştır. 

Bunları da öğrenmek ko
laydır. Bu hakikat üzerine 
kuş kafalı Adliye Vekili, 
kurnaz Mahmut Esat Beye 
artık Tafra koymak kalır 
ve şüphe yoktur ki babası 
her hafta İzmire gelip çar
şıda sırtında Salise rütbesi 
Uniformaslle hindi gibi ge
zerken herkese maskara ol
duğu sırada duyduğu eble
hane gururu bu kere kendi
sinin duyması bir hak mese 
lesidir. 

Gazeteciler 
muhakemesi 

Da va 3 Mayısa 
talik olundu. 

Mahmut Esat ve Haydar 
Rifat Beylerin beyanatının 
metni. .• 

Belediye kanunu Vi-:~ e 

Jayete tebliğ edildi .. :, 

Tevhit nasıl 
olacak? 

Belediye Meclisi 
Eylüle 

kadar çalışacaktır 

Hazirandan itibaren 
tatbik 

( ) 1 
,. 1 

'i 

· ı 

• 1 

• 1 

edilecek maddeler .•. Zabıta/ belediye rm:murlarının tevhit
ttn sonra vozlyetl ne olacak? 

Bu iki bin nüfus, 927 umu-
1 

mi tahririne göre tesbit ed!le- « 
cektlr. ı 

te· Yeni belediye kanunu dün 
vllSyete tebliğ olunmuıttur. Ka 
nuıı üç kısım mevad·.h muhte 
vi bulunmaktadır. 

1 - Kanunun neşri tarihin
den itibaren muteber madde
ler: 

Bu gibi mahallerde beledı- r 
yelerin muamelatı köy heyetle ' ir. 
rine devrolunacaktır. 

!üş 
fü 

.z 

Belediye heyetleri 
Birinci muvakkat madde 

mucibince müddetleri bitmiş o
lan belediye heyetleri Eylille 
kadar lfayi vazife eyllyecekler
dir. Binaenaleyh Şehremaneti 
Cemiyeti belediyesi Eylille ka
dar çalışacaktır. 

Mezarlıkların devri 

Bu meyanda Yakacıkta köy 
kanunu tatbik olunacak ve he· 
lediye işi köy heyetine verile-
cektir. , 

3 - Kanun mucibince Vi- ı' 
layet ile Emanetin tevhidi Ev
ltilde yapılacaktır. 

Tevhidin tatbikatına esas o
lacak İstanbul mülki teşkilat 
1§.ylhası da Meclisin bu deue- ı 
sinde kanuniyet kesbede-
cektir. 

L8yihanm projesi vilayetçe 
ikmal edilmiş ve teşkilS.t harita 
üzerinde de tesblt olunmuştur. 

Proje bugilnlerde Dahiliye • 
Vekaletine gönderilecektir. 

Mektepliler 
mllsabakası 

1 

IJO inci hafta bitti 
Mektepliler müsabakasının 

50 nci hafta birincllikleriııi sı· 
ra!ile yazıyoruz: 

1 - DarUşşafakadan 255 
Mükerrem İbrahimB. 

2 - Galatasaray lisesi 262 
Berin B. 

3 - DarUŞ§&faka lİ!esi 206 
M. Vefa B. 

4 - Galatasaray lisesinden 
674 Mithat B. 

5 - Galatasaray lisesinden 
1294 M. Rauf B. 

51 inci hafta hatladı 
51 inci hafta başladı. Per· 

şembe gününe kadar gazete· 
mizde çıkacak haberlerin en 
miihimmini seçip yazınız. 

Tahvilat alım satımı Borsada 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Diln borsada ilk defa olarak 
iki numaralı karanıaınenln 
tatbikine başlanmıştır. Karar
namenin tatbiki borsada büyük 
bir memnuniyetle ve alkışlarla 
karşılanmıştır. 

İki numaralı kararnamenin 
tatbiki münasebetile dün sabah 
Nurullah Esat B. in riyaseti 
altında borsa acenteleri. bir kti 

ma yapmışlar ve tahvilat alın 
ve satımına ait taleplerini tes· 
bit etmişlerdir. 

Banka direktörleri de dUıo 
akşam toplanmışlardır. 

ağ 
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Neron, Pallas'ın her gece 

anasınııı 

ıf ~ognuna girdiğini biliyord~! 
( 

Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

ve ücretli askerler yol1111da durarak: 
- l'tieron imparator! Neron ilahi dlgtı bağırıyorlardı. 

1 
~ 1 Tavan aı;ılıp aşağıya pembe maksadı oğlunu imparatorluk 
, Jul yapraklan dökülüyordu. tahtına çıkmasını temindi. Bu
ıı l[asalann arasında çıplak esir- nun için de Klodius'un ölmesi 
1 l r dansediyorlardı. O zaman lilzım geliyordu. Halbuki impe
\ ütün yataklar üzerinde bir mu- ratorun uykudan ve sefahetten 

1 ışaka çılgınlığı baş gösteriyor, göz açamamasma rağmen öl-
li ımra arzulan tekrar canlandır- meğe hiç te niyeti yoktu. 
f. ·ıak için sarayn en giizel kızla-

1 

1 

ı, flüt ve ribap ahengi içinde Neronun evlenmesini takip 
}' •rtaya çıkıyorlardı. eden aylar zarfında Agripin 1 
f ı derin derin düşündü. 

1 Bu taıkınlık esnasında yalnız . 
. ~gripin nefsine hakim oluyor, .AJ:tı~ hareket e.m,ıe~ ~amanı 

> ,trafında cereya eden ;ıeylere g~lmıştı. . Palla~ cur et~ ıle teh
E ıabancı duruyor, hazan hakaret dıtkar b~r •. sekıl almıı:~a. başl~

,ıanası sezilen bir tebessümle Y'.'-11 Narsıs ı ~urma~ fıkrınde ı-ı 
~ ühims!iyordu. Fakat Neronl dı. Fak~t bu ış hafıfç~ .. kar.ar 

allasın her gece annesinin koy verllemıyecek kadar muhımdı. 

j\lrul girdiğini .b!liyor ve onu Bu esnada Roma ve İtalya 
lı ~nca rezalet ıçınde vekur ve rk · · d Ik d t . . .. rdlik k . r d şen ı ıçın e ça anıyor u. z-
b ·!ss.ız go çe. anca gız 1 en divaçtan birkaç hafta sonra Li-

ızlıye canlanan bu şahane hey- · hr" · Pu · ··1·· . rıs ne ını cm go une vas-
ele karşı tecessüsten, tak~ır- leden kanalın resmi küşadı pek 
en, k~nıksamıyan arzudan ıb 1 parlak bir şekilde yapıldı. Sal
et acaıp bir heyecan duyuyor- lar, gemiler, müsellah kıtaat 
us k b . k" h şenliklere iştirak etti. Harp ge-

' eme onu ne u ç.ı~ ın sa - mileri üzerine on dokuz bin as
elerden uz~klaştırabılıyor, ne ker toplandı. Binlerce halk ö-
e saraı adat ve ahlakını açık- lün k 1 g 

kb.h d b"li d enarma, tepe ere akın et-
m açr a ta ı e e ı yor u. ti. Klodlus, Agripin, Neron 

Bari onu Romaya götürlip a- dövü~lcre riyaset et~il~r. ~mpe 
f ve mütevazi ailelerin hayatı- ratonçe de kocası gıbı, ~eş
r yakından gösterebilseydi! ...• te P_ar~l panl y~an s.ı~a ışle-

melı hır hannanıye gıyıyordu. 

hl Bu cinsiyet çılgınlığına karşı, Kan~lın. se? yıkı.ldığı z~m:ı~ 
p 

1 
.enek şakirdine ancak kaderiye su pek ılen gı~e~ı. Meyıl ıyı 

le ıesleğinin düsturlarını öğret- tanzim edllmemıştı. 
ıekle kalıyordu. 

Agripin bunu vesile yapıp bu 
- Ruhumuz Ultihiyetin bir ameliyatı idare etmiş olan Na

uretidir, diyordu. İnsan içıı. rsis'e hücum etmek istedi. Na
akiki zevk saf bir vicdanın sü- zır gelip Kayseri selamladığı 
.unudur. Akil o kimsedir ki ih- zaman Agripin sahte bir isyan-
iraslanna hakim olur! la bağırdı: 

Fakat ateşin bir gençliğin - Senyör! Ehlir.etsizliği ile 
ıummasma uzun zamandanbe- İmperatorluğu gülıinç bir mev
i her tilrlil 'aşkın lezzetini tat- kie düşüren bu adamın huzuru
nış bir vücudiln ihtiyıı.çlan kar- n~ t ·kınasına nasıl müsaade e
ısında bu cümlelerin ne hükmü dıyorsun?. Romadan buraya 
ılabillrdi?... kadar zahmet ihtiyar ettin, o-

_J yunlar, şenlikler, dövüşler yap 
• İşin fenası, Neronun felsefi tırdın, bu uğurda Romalı kanı 

ikirden mahrum oluşu idi. Ü- akıttın ... Bir de baktın ki mey· 
erindeki nüfuzunu büsbütün danda hiç bir şey yok!.. Bir a
:aybetmemek için Senek bir ça zatlı parçası kendisine emanet 
e görüyordu: Ona kendi ken- ettiğin paraları çalıp Hazine
lini beğendirmek usullerini öğ- nin zararına ihya oldu! 
etmek ve alkışlamak! Bu mak- . • 
atla uzun nutuklar yazıyor, Narsıs bu anı t.aarruz kar-
JUnları miintahap bir heyet kar- şıs~da .~e~delemedı. Mukabe
ısında Nerona okutuyordu. lesı muth~s o~du :. 
Hesaplı vaziyetler, harmaniye-! - Benı mı~!etın paı:asmr 
.i ile yaptıg" ı tesicler sima o- çalmakla mı ıtham edıyor-

, 
1 

' s . "b" k b 1 unları, şayanı dikkat bir isti- sun .. enın. gı ı, ur an anının 
!at ve kabiliyetle takındığı ak-' kesesındeki altınl~n. topluya· 
orvari tavurlarla genç prens 1 rum ~u demek . ıstıl:'orsuıı?. 
cendi kendini teşhir ediyordu.! ~aı:1ki. he.rkes senın cınay.etle
'ı'egane zevkaldığı ey bu idi.: rını bılmiyor mu zannedıyor
:iiinlerce rollerini ezberliyor,! sun'.·-, ~allarına . konm~ için 
:avurlannı, şivesini tashihe ça- j Sallııı: ~· bah~e~enne sahıp ~1-
ışıy rdu. Kendi meziyetlerine. ~k ~~ın Statılıus Taurus u ol-
1ek çabuk inanırdı. Nutuklarını! durttun! Daha sayaynn mı?. 
linliyecek fani insanlara iliihl Fakat bunlar bir şey değil! ... 
lir mevcudiyet karşısında bu- Birkaç katil, bir iki gasp, in
unmak zevkıni bahşettiğine safsız bir hisset ... . ~unlar u
;amimiyetie kani olurdu. fak tefek şeyler. . . Imperato

N eron, 53 senesinde on altı 
;raşmda Oktavi ile evlendi. Ag
ipin'in bu izdivacı tertipten 

run öz oğlunu saltanattan a
yırdın, Barbarları bile isyan et
tiren bir hayasızlıkla Kayse
rin nüfuzunu elinden aldın. se-

ıtııLı~ı ruı 

HARİÇTEN A LDIGIM iZ HABERLER 

Hindistan vakayii • 
yenı bir safhada 

Ahaii polisin_ emrini hiçe sayarak silahsız mukavemet ediyor. 

HindlstanJa R11sgada Ingilterf'de 

Karışıklık! Türhdostluğu Mısır hey'eti 
- ....... 

i':)anagı ,. ungresinat: lıdbul 
edileıı esaslar 

Yeniden hadiseler 
çıkmıştır.. 

"İzuestlga,, nın mii
him bir mallalesl 

ANKARA, 26 A.ı\,. - Sana-ıran konserveciliğe ait teneke k 
yi kongresi bugün saat 10 da tular sanayi ve maadin bankaS 
Rahmi Beyin riyasetinde dör- delilletile toptan mubayaa edi· 
düncü umumi içtimaını yapmış- lecek, Berlin ve Viyana ticaret 
tır. Konserveler, püsküvi, çiku- ve sanayi odaları meclislerin~ 
lata, şekerleme, tahan, tahan teşkilat ve çalışma usulleri td 

Yenı.den mu·· Z"kere- helvası, trikotaj sanayiine ve kik olunarak Ticaret odaları· 
a teşviki sanayi kanununa ve ti- mızda ve bilhassa İstanbul, b 

ye girişi ye r caret odalarında sanayi erbabı- mir, Adana odalarında tatbik 
nın da bulundurulmasına ait ra olunacaktır. İstanbul ticaret o-

- · •· - MOSKOVA, 24 (A. A. ) _ - ...__ _ porlar müzakere ve kabul edil- da.;;ında ticaret ve sanayi erbabı 

d · Tas Aı"ansı bı"lclin"yor·. İzvestı·- miştir. müsavaten temsil hakkına ına· Hindistan a vazıyet ne mer LONDRA 26 A A Mısır 
·· · ·· ·· • · - lik olacaktır. Kongre bu ak~aııı k d ' Öt de berı"de Gandh ya gazetesi Turkiye B11"'ük h d · ·· k . s ı ·· · ~ ez e. . . e - . . . . -J mua e esı muza t . atı a ı gu- Kabul edılen mevadda naza- saat 20 de tekrar toplanacaktır. 

i'nin vesayasına rağmen birta- ~.ıl~~t .~e~~sının _onuncu YI!- nü tekrar başlıyac .kt1r 

kım taşkınlıklar oluyor. Bun- donumu munasebetıle yazdıgı [Mısır müza. 
dan da oradaki hükfunet istifa- bir makalede eliyor ki: keratırun geçen· 
de ederek taşkınlıktan bastır- T"" k . "hl" .. d 1 !erde birden bi· 

·ı ·11t h k · - ur ıstı as muca e e-mak bahanesı e mı are etın . . . b" h • da re tehir ediliver· 
ileri gelen adamlarını tevkif et- sı~ın .en çetııı ır ~ngamm diğini haber al 
tiriyor. Simdiye kadar tevkif i Turkıyeye emperyalızme karşı dık. Nahas paşa 
edilenler ·cabucak muhakeme : yardım eden yegane ı:neml:~et nın riyasetinde· 
edildi, mahkfun oldu. Ru~yad.ır. D~rh~l So~y~t cu~- ki Mısır heyet" 

Bir taraftan tuz resmi ver- hunyetıle Turkıye Buyuk Mı!- aşağı yukarı bir 
memek suretile filiyata geçen let M~clisi hükii~eti. arası_ı:ıda aydanbel'i Lon
milliciler ecnebi, daha doğrusu l sıkı b~; dostluk ~zenne mu.e~- dradadır. İngiliz 
İngiliz, mallarına karşı boykot s~s m':1na~ebet vucude getınl- - Mısır müzake
yapmak, hükumet için alınan d~. Şımdıye kadar sarsılıaaz ratı Sudan me
resim dolayısile bir varidatteş- bır surette devam etmekte o- ı · ·· ·· d 

1 b .. b 1 b .. d se esı yuzun en 
kil eden müskiratı kullanma- h<ı:" Ru mun;~~ :ther. ~g.un a- tehir edilmişti. N ahas paşa 
mak gibi kararların da tatbiki- ı .. us ve ur arıcı sıya~~t- Mısır müstakil bir devlet olduk 
ne geçl.lı"yor lenrun temel başlarından bırı- tan s S d h . t f 

· · k"l ı k d" B · onra u an angı ara a 

irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümle
rine ait kanunun müzakeresi 

ANKARA, 26 (A.A.) - İrtikap, rüşvet, zimmet ve 
Büyük Millet Meclisinin bu- ihtilas cürümlerine ait kanuı! 
günkü içtimaında Matbuat u- layihasının müzakeresine geçil 
mum müdürlüğünün bütçesin- miş ise de kanunun Adliye Ve
de münakalat icrasına ve Bü- kilinin huzuru ile müzakere e· 
yük Millet Meclisi bütçesine dilmesi teklifi kabul olunduğl111 
munzam tahsisat verilmesi hak dan Pazartesi günü toplanJnı· 
kındaki kanun layihaları müza 1 ak üzre içtimaa nihayet veril-
)l:ere ve kabul edilmiştir. miştir. 

lstanbulun yeni 
kazalarr 

,,,,,.,., 
Gazetecilerin 
muhakemesi Fakat ne tuz resmi verme- nı teş ı ey eme te ır. u sı- "t 1 kt ' İ "l" 1 S d ' . ba . • . d aı o aca ır. ngı ız er u an 

mekle, ne de boykot yapmakla yas~ı~ tn· rızı;\ 
2 
manı.h~r ın İngiltereye aidiyetini iddia ANKARA, 26 (Telefonla)

Hindistanm istiklali hemen 1 mer a e e~ evve ~ 1 tarı 
2 

1 ediyorlar. Halbuki Mısır ise , Dahiliye encümeninde Fatih, 
kurtanverileceğini frr<ıetrnek a do~thlli~k mıd sa~ı, s~yen bl? 5 muhtelif sebeplerle Sudanın nün eski kazalra ilavesi takar-

tarı a emı tecavuz ve ıta- k d" · 1 • d d" B 'k s K d k"" ·· 
fi k hed . li 

929 
en ıne aıt o dugun a l'Srar e ı eşı taş, arıyer, ve a ı oyu 

• 
Birinci sa bifcdcn m:ıbait 

beyan etti. Reisin resmi gayrı 
resmi her hangi bir şahıs hak
kında bilii tahkik yapılacak neŞ 
riyatın doğru olup olmıyacağı 
sualine de: 

Gandhı 

ra ı mua esı, sa sen İ ·1 ·1 M d ·· · · "hl" Ank k ltid!i yor. ngı tere ı e ısır arasın a rur etmıştır. 

1 
tan ı ara proto 0 r. müzakere zemini teşkil eden -------

Ecnebi müdahelesinin ve ab dört meseleden en mühimmini Amerlkada 
Jukasınm, ecnebi iktısadi ve Sudanın aidiyeti teşkil ediyor.] - Bu bir hakkı takdir mese· 

lesidir, dedi, Cümhuriyetteıı 
müşteki emanet vekili Rami S. mali hulUI ve mürakabe teşeb

büslerinin acısını Türk milleti ---·---
gibi tatmı olan Sovyetler em- Frantfada 
peryalistlerin siyasi ve iktisadi 
tazyikından istiklal ile kurtul
mak için Türkiyenin açtığı mü 
cadeledeki muvaffakıyetlerini 
liiyetegayyer bir teveccüh ve 
muhabbet hissile takip eyle
mektedir. Türkiyenin istiklfili 
siyasisi için Büyük Millet Mec 
lisinin se k ve idaresi altında 

kazandığl muvaffaktyetleri ve 
muzafferiyetleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin teessüsü 
nün onuncu senei devriyesi ve
silesile memnuniyetle derhatır 
eden Sovyet efkarı umumiyesi 
genç Türk cilrnhuriyetinin em
peryalistler tarafından viicude 
getirilen iktisadi cepheye kar
şı yapmakta olduğu mücadele
nin de iktisadi bir Dumlupınar 
ile tetevviiç eylemesi hakkında 
temenniyatta bulunmaktadır. 

• * * 

Şark tamiratı 
PARİS, 26 (A.A.) - M. 

Loucheur Şark tamirat komis
yonu tarafından imza edilecek 
olan itilaflar hakkında izahat 
vermiş ve bilhassa Macar hakkı 
hiyar sahipleri meselesinden 
mütevellit müşküllerdcn ehem
miyetle bahseylemiştir. Niha
yet komisyon itiliif metnini bir 
mukaddeme ile 4 müstakil i--
tilafnameye taksim etmek sure 
tile bir uzlaşma zemini bulmuş 
tur. Mukaddimede vukuat hi
kaye edildikten sonra itilfilna 
melerin tasdikine ait şartlar i
rae ve tadat edilmektedir. 

En büyük Banka 
Nev-York, 25 (A.A.) - En kalktı: 

mühim Amerika bankalarından Aleyhindeki davaları 45 şı 
üçü birleşmişlerdir. Bu suret- varan bu mütecaviz gazete sa· 
le teşekkül eden müessesenin bıkai mükerrerelik rekorunu dB 
sermayesi 2 milyar dolan geç-

1 

kırmıştır, bu davalar ahkaıtıı 
mektedir. kanuniye dairesinde Bursaya 

Federalrezerv bankalannın nakledildiği halde gazeteniı! 
merkezi di\nyada mevcut al- vekili Haydar Rifat B. nakli 
tın miktarı hakkında bir ista- dava karan aleyhine gayri ka
tistik neşretmiştir. Bu ihsai nuni tecavüze cür'et etmiş di· 
cetvele göre Amerikada mev- ğer vekil Asaf B. de mahkeme 
cut altın miktarı 3 milyar do- ye gelmek tenezzülünde buluıı· 
!ardır. Fransanın altın mevcu- mamıştır. Binaenaleyh Agah B 
du bir milyar 633 milyon, İn- in tevkif ec:Lilmesini talep ede· 
gilterenin 711 milyon Alman- rim dedi: irfan Emin B.: . 
yanın 544 milyon, Arjantinin - Ma~bu:ıt ".ekili sıfatile dı 
434 milyon ve İtalyanın 273 yorum kı •. hı~ bir gazete hakk~ 
milyin dolardan ibaret bulun- da sabıkaı mükerrere eshabı d 
maktadır. nemez. Bu cümleyi teessüfle 

kendisine ıiade ederim, Tür!< 
Meksikada bir facia matbuatı böyle bir şaibeden ço~ 

cele olur. Bunu milli hareke
tin basmda bulunan Gandhi 
de bilmez değildir. Aksi takdir
de bu teşebbiis te bundan on 
sene evvelki gibi sönmeğe ma
hkiim kalırdı. Her halde Gan
dhi bundan on sene evvelki si
lahsız mukavemet hareketinin 
neden akim kaldığını herkes
ten evvel tetkik etmesi icap 
eden bir mevkidedir. Söylen
diğine göre milli reisin şimdiki 
hareketi senelerce düşünülerek 
ve her ihtimal göze alınarak 
başlanan bir harekettir. öy1e Lenin'in eserleri 

Bir numaralı itilafname Ma
caristarun borçlu olduğu tami
rat bedelleri meselesini kat'i 
surette halletmektedir. Maca
ristan 1944 senesinden 1966 se 
nesine kadar 13 milyon altın 
kuron tediye edecektir. 

görünüyor ki bu hareket, kim
senin burnu kanamaksızın neti Moskovadan yazılıyor: -
celendirilmek istenmesine ve Lerrinin eserleri 'ı b'edilecektir. 
milli reisin bu yoldaki vesaya- Bu eserlerin 4 
sına rağmen Hindistanın vazi- cildi Leninin hi 
yeti bir takım ihtimallerle do- tapları 4cildi m· 
ludur. Milli harekete ehemmi- kalelerini ve : 
yet vermemek suretile onu a- cildi de eserlerir 
kim bırakmak istiyen İngiliz- den intihap ed" 
!er şimdiye kadar Gandhi'ye i- len parçalan i.tı ~ 
lişm_~diler. .Fa~at ba ~areket tiv d k ., 
bugun artık ınkarı kabıl olmı- B ada e ec: ~
yan bir ehemmiyet almıştır. un n aş "' 
Bittabi izam etmemek şartile ... ~arx ve Engel~ 

KALKÜTA, 25 (A.A.) _ ın eserleri de ba~ 
2,000 kadar köylü dün akşam tırıl~caktır. ~~ 
tuz yapılmakta olan Diamond neşnyata teşırı

Harbour civarındaki bir köyde ni evelde başla
toplanmışlardır. Zabıta, bu iç- nacaktır. 
timaın kanuna mugayir olduğu 
nu beyan etmiş ve ahaliye da-

Lenin 

Tamirat komisyonunun Ma 
caristanın varidatı üzerine va
zetmiş olduğu umumt haciz ta
mamen kaldırılmıştır. Fakat, 
Macaristanm bu varidatı rehin 
olarak göstermesi ihtimali der
piş edilmiştir. Bu takdirde a
lakadar devletler bu rehni is
temek hakkını muhafaza eder
ler. 2 ve 3 numaralı itilafname 
ler zirai ıslahatın tanzimine mü 
tealliktlr. Mevcut davalarla 
yeniden açılacak davalar neti
cesinde ödenilmesi icap edeıı 
paralar 2'20 ili 240 milyona 
baliğ olacak olan zirai sermaye ' 
den tediye edilecektir. 

Meksika, 26.- (A.A.) - El Uni- uzaktır, dedi, müteakiben irtişJ 
versal gazetesi gayet garip bir tahkikatı hakkında gelen tel· 
batıl itikat vak'ası yazmakta- graf okundu, bunda tahkikatıı1 
dır. Bunun neticesi olarak Nor I ikmal edildiği bildirıiliyordıt
veç ilimlerinden doktor Edgar İrfan Emin B.matbuat muhake 
Kuhlman, Puedla yakınında ta 1 melerinin hususiyeti olduğuıııl 
şa tutulmak suretile öldürül- süratin iltizam olunmasını, tah· 
mUştilr. Mumaileyhi öldürmüş kikati biten mahremi~e~i kat.ti~ 
olmalarından şüphe edilen 8 yan ?u dosyanın c~lbıı:ı 3:kSI 
kişi tevkif edilmiş olup idam takdırde davanın ruyetıne ırJ!" 
edilmeleri muhtemeldir. Bildi- k3:1."1 ka}mayac;,ağını beyan e;t~ 
rildiğine göre yerli ahali Kuhl- Muddeıumumı Akşam mes ı.ı 
man'ın Meksika hükfuneti ta- müdürü Enis B. hakkında teV· 
rafından çocukların kafasını kif .müze~~eresi tast.irini Aga~ 
kesmek ve vücutlerinden yağ ~·.de ve.kı.lı. Asa~ B. ın zor!~ g. 
çıkarmak memuriyetile gönde- tınlmesını ıstedı, ~eyet n:ıuzB 
rilıniş olduğu fikrinde bulunu- kereden sonra Erus Tahsın B· 
yorlardı. in zorla getirilmesini Agah B· 

ile Asaf B. ye tebligat yapıı.J111 

Lehistanda 

lktısadi vaziyet 
V arşovadan yazıltyor: - Le

histan için Danzig de tahsis e
dilıniş olan Gdynia limanı git 
gide ehemmiyet alıyor. Neşre
dilen istatistiklere göre 928 de 
bu limanda yapılan ithalat 
192,711, ton ihracat da 1,765,058 
ton idi. Fakat 929 da ithalat 
329,644 ton, ihracat da 2,492,858 
tondur. Bundan anlaşılıyor ki, 
ithalat ve ihracat hareketi bu li
manda arttıkça artıyor. 

sını irtişa tahkikatına ait dof!' 
yanın ~lbine lüzum görülmedi, 
ğini kararlaştırdı. Muhakeme 
mayıs cumartesiye talik olUll' 

d~. -~---414 .. +-~-
Fevzi Paşa Hz nin 

teşekkürü ğılması için emir vermiştir. A- AVUSf urgada 
hali polisin bu ihtarını hiçe say Fransan.n na ıihati 
mış ve polisleri taşa tutmuştur 
16 polis yaralanmıştır. Bunun 
üzerine polisler, ahali üzerine Viyanadan yazılıyor: - Baş 
saçma ateşi açmıstır. Üç kişi vekil M. Schc 
yaralı düşmü tür. berin Paris ' 

Tevkif ve mahkfuniyet Londraya sey: 
BOMBA Y. 26 (A.A.) _ bati bir çok siy<: 

Bombay Teşrii meclisi sabık a- si mahafilde bü 
zadan M. Bhoposkar tuz kanu- yük bir ebem 
nunu ihlal ettiğinden tevkif e- miyet veriliyo 
dilmiştir. Başvekil, La Ha 

Gandhi'nin hususi katibi ye konferansın 
Mahadev Desai altı ay adi hap- da Fransanın A 
se mahkum olmustur. vusturyaya etti 
----------~~!!!!"! ği yardımı mem 

nuniyetle zik firleri önünde dizçökmeğe mec 
bur tuttun, sancak teftişinde 
bulundun, Kayserden kurtul
duğun zaman ilk kocandan o
lan oğlunun yerine saltanat 
süresin diye onu veliaht mcv
kiine geçirdin .. Hah ... Hah ... 

(Bitmedi) 

etmektedir. Fraı 
sa hükilmeti A-
vusturyanın Av- ~!. Schobec 
rupa devietlerile birlikte bare
ket Almanya tarafından gelen 
birleşmek teşviklerine kapılma
masını nasihat etmiştir. 

Fransa, İngiltere, İtalya, 
Çekoslovakya yirmişer, Yugos 
liivya 25 ve Romanya 13 ili 15 
milyon ile bu semıayey~ işti•ak 
edeceklerdir. 

Kaybolan tayyare 
PARİS, 25 (A. A.) - Fr

ansa ile Madagaskan hava ta
rikile biribirine bağlamak te
şebbüsü ile yola çıkan Goultte 
heyetine mensup bir tayyare 
22 Nisanda Gaodan hareket et
miş ve o gündenberi ortadan 
kaybolmuştur. 

Sahrada taharriyat icrasına 
başlanmıştır. Tavyareci Ballly 
ile Rejlnensi bu araştırmalara 
iştirake karar vermişler ve Re
jjan'a doğru havalanmrslardır. 

İngiliz veliahti döndü 

PAR1S, 25 (A. A.) - Af
rikada yaptığı seyahatten av
det eden Prens dö Galles Fran-

Alman balonu 

PARİS, 26 (A. A.) - Zep 
lin saat 12 de Par!s üzerinden 
uçmuştur. 

~ ....................... ----....... ~ .... 
sa üzerinde uçtuktan sonra Le
burje de yere inmiı;tir. 

Prens, erkanı harbiye tara
fından verilen ziyafetten sonra 
tayyare ile Londra istikametin
de hareket etmistir. 

ANKARA, 26 (A.A.) ·.' 
Büyük Erkanı Harbiye Ret• 
Fevzi Paşa Hazretleri 23 Nis~~ 
930 milli bayramı miinasebetı 
muhtelif makamattan resmi ' 
hususi vukubulan tebrikata b! 
mukabele teşekkürlerinin ibl~t 
ğma Anadolu Ajansını tavS' 
buyurmuşlardır. 

... ...... . 
Katil Yahudiler ts· KUDÜS, 25 (A.A. ) -

tinaf mahkemesi geçen Ağı.ıs; 
tos kargaşalıklan esnasınd~ . 
Arabı öldürmüş olmakla mı.ı~ 
tehim bulunan bir Yahudi .ıı:r 
kında 3 Nisanda verilen ıd vt 
kararını istinaf etmek üzre 
rilen istidayi reddetmiştir. ~ 
nunla beraber mahkeme id...ı.tıl 
hükmüne ve ilamına ıneı~1 
zeyli tetkik edeceğini ve ııe 
komiserin fikrini sor'lcaiTtıt1 

van etmiştr. 



ilddeiumumi ·Mediha Hanımı öldüren talebe Fikret ı • . 1 

fendinin idamını istedi. Dava karar için talik edilmiştir. 
Malullere 

tevziat 4tl 

Yeni sahne Köprü 
müruriyesi 

"Raşit Riza ve arka- _ 

T. Ocağında annele
re verilen koni erans 

Haziranda paranın 
tevziine başlanacak 

daşl~rı,, tiyatrosu da Kaldırıldığı gün tesit 
ışe başlıyor edilecektir. Ali Şükrü B.in 

Harp malQllerile ıüheda a- Üç seneye yakın bir uman-
ilelerine tevzi edilecek olan ln dan?eri ~ahneden ~ekilmiş olan Köprü parasının kaldmlma 

hl ri da el 
. d .1 Of. Raııt Riza Bey, nıhayet gene sı hakkındaki B. M. Meclisinin 

konferansı 
sa r enn en ven en tv hn dö ü (Ra 1 R' tastikine iktiran eden kanun 

ikiler ve MalQl gaziler pazarı- sa eye nm ş, 1 t ıza h üz li - dilm 
nm tufi inden bisıl olan arkadaşları~ isimli ~ir temsil ~n · Emanete teb g e e- Anneler çocuklarını 

~mil 1. kadar heyeti teşkil eylemııtir, mışttr. Konunun ne zaman tat-
\ paralar bır yon ıra bikine başlanacağı malfun de- k d'l · ' }' 
1 bir yeldln tutmaktadır. Bu. pa·ı Kıdemli ve ııamimt bir san' ğildi H . d 'tı'b tat en 1 erl emztrme 1 .. . . lan R . RI . r. azıran an ı aren 

::::::::ı:::=:=:J ralar Hazıran iptidasında ıü- etkir 0 aııt za Beyın sah bik edilmesi ihtimali mevcut ol 
heda ailelerine tevzi olunacak- neye dönmesi ııan'at muhipleri makla beraber bu bir kaç gUn 
tır. arumda büyük bir memnuniyet zarfında yani l:iniimüzdeld ay Çocuğa kuvvet ve sıh-

•• n il uyandmmftır. lptidaamdan itibaren tatbik cı- h t ""f"dii . ·aı:.- . (Raşit Rıııa arkadaştan) Tem dilmeğe başlanması da çok ku- a veren anne SU U r 
~~ ıril heyeti ıu suretle tqkil edil- vvetll bir ihtimal dahilinde- Dr. Ali ŞOkrO Btyln konfıransını 

- -- ı migtlrı Raglt Riza B. Nureddin dir. Bu takdirde derhal memur dlnlfytn anntlerdtn bir grup 

Dünkü cerhler Şefkati B. (eski Darülbedai- lar kaldınlacak, bu resim vesal. Dfln çocuk bayrammm dör- zamanda memleketimizde bula 

Mediha H.ın katili 
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~alebe Fikret Efendinin muhakemesi 
dün merakla takip edilmiştir. 

--------

den), Ertuğnıl Sadettin B. (es- ti nakliyeye zam ıyapılmak su- düncli günü idi. Türk Ocatm-
1 - Üıküdarda ömer ı.. ki Darülbedayiden) Yagar Ne- retlle istifa edilmeğe başlana- da dün de muhtelif eflenceler- e hastalıkların kalkmasına ve 

1 

mhıde biri bir kavgayı miltea- zih B. (eski Darillbedayiden) caktır. Kanunun tatbiki ile a- le beraber, çocuk annelerine sayede bir çok yavruların 
kip toför Vedat Efendiyi sol Mwımmer R~ecı :B.., Taltt B çıkta kalacak olan 135 memur faideli bir konferans verilmiı hastalıktan, ölthnden kurtarıl· 
kaşı üzerinden bıçakla yarala "" - ~ · hakkında henüz bir şe ydüşil- ve bir ilmt filim gösterilmJıtir. masma yardmı etmiş olunıu 
mi§ ve kaçml§ttr. nillmilş değildir Fakat Ema- Çocuk mütehassısı Dr. Ali Şük nuz.,,. 

2 - Top fabrikllBI ~elesin netin şimdiki v~iyeti itibarile rü Bey ~arafmdan verilen kon- Gürbüz çocuk müaabakaıı 
Üddei umumt katilin idamını istedi. Dava 
ltıüdafaa ve karar için talik edilmiştir. 'ı 

ı · ~ırceza mahkemesi diln Mediha Hanımı katleden Feyzi
liııesi talebelerinden Tevfik Fikret Efendinin muhakeme

oı:eva,ın etmiştir. Mahkemenin dünkli celsesi çok heyecan
llf ve büyük bir a1lka ile takip edilmJıtir. Müddei umu

tııuavını Cemil B. çok etraflı olan iddianamesini dermeyan 
lr. katil hadisesini taıuamile izah etti. 

d~ Mehmet Ali; zcıvcesı Na - bunların başka vazifelere tayin ferans, Çocuklan hastalıkt~ 
diye Hanımla_ Pqabahçede bir lerine imkiin görülmemektedir. konımak çareleri,, mevzulu ıdi. Bugün saat 14 te gürbüz ço 

1 

tenezzüh yennde _?tururlar- Bununla beraber blisbUtUn mağ Ali Şükrü B., dedi ki: cuk müsabakası yapılacaktır. 

Ceı:ni.ı B. cinayetin eski kanun zamanında olması itibarile 
milcrimiyet talebinde bulunmuı ve hadisenin ika tarzına 

taamUden vuku bulduğunu izah ederek 450 nci madde 
hince idamını istemiştir. 
~u talep dinleyicileri heyecana dlişilnnü§tti. Fakat katil ya
kUçükliitii itibarile idam kararından kurtulacaktır. İddia
yi müteakip Mediha H. vekili müderriı Cevdet Ferit B. 

. YCllleri ağlatan müessir bir müdafaada bulunarakM.uınumi 
· talebine iştirak etmiştir. Dava müdafaa ve karar iiçn talik 

ken bir taarruza ugramI§lar- duriyetleıinc mahal verilme- Bundan başka daha bazı oyun-
dır. Mehmet Alinin ya- mek için m:ıaş ve hizmetleri "-Sizin şefkatiniz bu mil- !ar, müsamereler tertip edile-
nmda bulunan. taban- nisbetindc kendilerine münasip !ete çelik kollu aslanlar yetiş- cektir. 

h 1 b ah al tirmel:tir. Bundan sonra da 
casını meç u ır !l ıs. - birer ikramiye verilmesi ihti-

ğ b .... ,. tmJ üma 3izc!:~: l·u t-ı'.•ıilk vazifeyi bekle ma a t~~e .,..ı; e §, m - mali çol: kuvvetlidir. Oktnıva 
naat görünce Mehmet Aliyi bi resmi de ilga edildiği takdirde mek hak:anuzdır. TUrk genci, Dün imzasız birmektup al-
çakla yaralayıp tabancayl alml§ bu suretle de 65 kişi açıkta ka- eski kudretini muhafaza için dık,. Bu, bir çocuk şikayeti· 
kaçmıştır. lacaktır ki bunlar hakkında da anne sütüne ve iyi bir bakıma dir. Bakınız mektupta ne deni. 

3 - Fatihte 3 tale~e bir si- ayni şey tatbik olunacaktır. muhtaçtır. Anne sütünden baş- ıyor;: 
gara yakmak meselesınden Na ka sütlerle beslenen çocuklar "iti h ,.._ "Dün Türk Ocağında garlp 
mık Efendi isminde birini döv- Köprti parası kaldırıldığı o me ma kuuıdurlar. Anne .. .. bir muameleye maruz kaldım. 
müaler ve yakalanmı•lardır. günde tesit merasimi yapılma- sutuniln hassal şifaiyesi başka " " hl b' Herkes elli kurut mukabilinde --o-

1 
sı muhtemeldir. ç ır gıdada yoktur. Binaen-

Altın hırsızı aleyh çacuklarmuzın anne ııü- bir bilet alarak baloya girecek-
t 'l besi · b' · miş. Halbuki biz kendiliğimiz-

Bfr mektup 

Eminönilnde Bolu otelinde «t1it Rlza &y Vıll'Agell• 1 e enmesı ızım en belli d gi 
M hm Tahtakal a "" başlı arzulanmıı, ve siılerin en tmJş değiliz ki... Baloya C.. oturan e et, eden (Darillbedayiden bu sefer ayrıl de en mliıın,ı vazifelerinizden gelen bütün arkad~ar bundan 

ualarm muhakemNi -Sarhoıtum. Dilııtüm karnx geçerken Arnavut İmıail ~ak- mııtır.) Hayrı, K. Muammer Maaş fçfn hazırlık biri ofmalıdfr. Çocuklan hasta- son derece mliteessır oldular. 
llUgtin Ağırccı.ıada casusla- rı;:ürçldvıü: battı delidl. haHabestaneye kı tarafından dört san lirası, B.ler, Sadi B, (sliflilc). Halide lıklardan muhafaza etmek ça- Fakat Allah ;azı olsun reis 
llluhakemeleri göriUecektl.r. gdimt ". m ve po se r ver- bir de Mahmudiye altım dolan- H. (Darülbedayi den bu sefer Mayıs umumi maaşı için is- relerinden birisi de hava ve gü i Necdet B. ip halletti. Ama 

-o- dtrılrm§tır. İıımail Hakkı yaka- ayrılmıştır). Zehra H. (eski Da tihzarat ikmal edilmiştir. Bu neştlr . tahaf defi! mi, biz arkadaşlar 
Dayak hldiııeei B~ m~bll maktul halta lanmıftrr. rülbedayiden), Dümev H. Ne- hafta içinde maaş tevz{ edile- .,,. btltlln bir gün varltğmıızla 1 

ı.... • .. nedeki ıfadeımıde diyor ki: , -o- bahat H.Hillya H.(eskl Darül- cektlr. Ali ŞUkrii B., bir çok vesa- çahplmı da onlar bize küçük 
,~ti merkezinde bir bi- "- Samiyi kard- bilmigtim Biıiklet ça~ bedayiden), Şayeste H. Heyet -o- yadan sonra sözilnil bulapk bir llltufte bulunmasmlar Ya· 
ı:~u ve Haan ile Ne- Srrrrnı lakhyacak~ Fakat ar- Seyyar komisyoncu Tiryan- ilk temııillni C5 mayıs salı akta- Poliste dayak tahkikab has~~lar:ı intikal ettinnlı vcı mk, yazık. .. Bütün arkad~lar 

o iki flha dayak a- tık ölüyorum. Beni Sami bıcak- dafil, Ortak-öyden geçerken mı Fr-.nsız tiyatrosunda vere- Eminönü merkezinde vukua demiftır ki: namma Türk Ocağı bir hafta· 
-.. ··- Y•.ııımttık. Müddei u- ]a vurdu". Mahkeme bu kanpk Jıuı iıımlnde bir çocuğun bindi- cektir. Piyeı Bemeııtayn'in geldiği iddia edilen dayak hl- "- Hastabfa. tutulan çocu lık heyeti ldarealne teeaııüf ede 

k tahkikata devam . e• cinayetin içinden çıkmak için ti bialkletln aadmeelne maııu: Samsonu'du_r. Bu ~iy~ıl Alek- diııeai hakkındaki tahkikata ğun hastalığına göre beklenme rim . .,. 
L"tl'dldlr, T~atın dün inld- bası pbltlcıı:i celbederken diğer kalmq, yaralllDllUftir. sandr - Rubın ıehrimızde oyna- devam edilmektedir. Bu hu- si Şart olan karantina müddeti İstitrat olaralı: IUllU da ilt-

eı:ı seynne nazaran dayak taraftan Hüsamettinin intihan- -o- mt§t:r. Heyet mayıs on beşte sustaki tahkikata ikinci ıube vardır. Bu suretle hutahfm ve edelim ki, bu imzasız metr-
e ı.... ... temamile sabit olmUf nm miilıııküıı olup olamıyacağı- Mektepli carih yakalandı ~auna giderek Karadeniz ~ur müdilrü Şükrü B. memur edil· başkalarına sirayet etmesine 1 tubun ubdr çocuk pollı müdti· 

~enaleyh merkez menau- mn Tıbbı adliden sorulmasına .. . nesıne çıkacaktır. Buradan ılk miştir. Tahkikat bir kaç güne mani olmuş olacağımnıdan u rtlne ait oldufmıu öfrendik. 
mesuliyeti teabit edllmi karar verdi. Bundan 2 gun evvel Glilhane defa olarak Erıcincan ve Er211- kadar bitecektir .ı 

ıı:_ )(.Umumilik allkadarlan -o- bahçesinde oynamakta olan 12 ruma gitmesi de muhtemeldir. · E' '-onoml 
"'<terek izahat alacalrbr. Ha B inci ilk mektep talebesinden . . . . l:C 
•ldrfmııza göre merkez iki aro toplanıyor Mw:affer hAmil olduğu bıçakla Raşıt Rıza B. e~kı milellı! ar Yeni bir şey 

~ Unu ikametgaha rapten 27 nci mektep talebesinden ka.~aıı~_da teli.f eserle~~ç!n An d J b ğd 1 
11>-e etmiJtir. içtimada icra ve if14i Mustafayı karnından çerh ede- muzaher~tını temın .. e~igı~! Var mi'? a 0 ll ll ay arı 

-o- .. . rek firar etmiştir. Zabıtadan vait ~l~ıgım muharnrımıze so-
.,. k bi in kanunu göruşülecek yaptığımız tahkikata göre Mu ylemıştır. 
l\.arı,ı r c ayet . - ------ D UlfU E ti ı A · k A " A.. İcra v ifla k zaffer derdest edılerek evrakı ar DUO mana n n merJ 8 Ve VU8tf8l ad b d ' 

~~daşı Hilsamettini vurdu tadili hakkı:da ts~anb~~ı:: ile birlikte mahkemeye veıilmit Ekmekler pİ!!kin olacak bir tavzihi ve Y an U g a )1 
diasile.m~un Saminin !arı nokta! nazarlarını Baroya tir: Be ·ı ti d ki f ınl bir müderrisin beyanall IlUffi·UDelerı· 1"steilffil,Ştı"r 
emesıne dlin devam edil- . . . . . -o-- yog u sem n e ır ar • 

1 ~ilik' maktul ka bıldırmektedırler. Şımdıye ka- dan bir kısmı geçen hafta pas Diln Darülfilniın Emini Ne-
lg y 1 gednçdırtenA 

1 
ri2~ - dar bildirilen fikirler kanunun Kadına sarkmtrhk kalya yortuları münasebetile şet ömer Beyden bir mektup Ticaret borsasına Amerika 1 etmek fstiyen zevat için Tica· 

aşın a · nne e nas- tepdili noktası etrafında teka Nil h H h h lind km k ve ~vusturalyadan ba.:ıı münı- ret Odasına 10 davetiye gelmJ•. laken lisesinde hademe ol- lif k d' B kında- z et annn isminde bir amu1' a e e e çıkar- aldık. Darülfünun Emaneti t1: _ 
iç' iki k dq T s etme te ır. aro ya kadma sarkıntılık edip tokatlı- mışlardır. Bu her tarahan bir namına yazılan bu mektup ay- caat ar olmuş buğday nwnune- tir. Bu davetiyelerin himilleri-
_U: d ~1_8 k b~ucu bir içtima yapacaktır. Fakat her yan Niıyazi isminde biri Silivn' çok şikayetlere sebep olmu•- nen uudur: leri istenmiştir. Bonıa numu· ne nakliyat kumpanyalan ten· 

i~. -~ .. m e m"9tere ır ev- b · · h n ld ğ · • ~ " 1 .. d k için An d 1u 'I&. "'.'llllet etmektedirler Hldise aro ıçtım~. a . o. u u ıç~ kapıda yakalanmıştır. t~r. Şehremaneti, halkm piş- "İstanbul Da-''lfilnun Ema· ne er gon erme a o zı t yapacaktır. 
. 'fad . · yazıldığı gıbı bu ıçtima ayrı bır -o- kin ekmek yiyebilmesini ve ıu Tnunakymu,hdtelif yerlerin

1 
den. vcı İstanbul lı"manı 

ı.. 1 ı esıne nazaran şu f •·-l"d u · · h · d - 'idi Ad . netinden: 
'1 de 1 • ev .... " ~. ~ı aız egı r. • M • ed arbed mıadı gelmeden ekmeğin fırın ~ . a an numune er ıste- t tanb l li lnki af 

. 
0 muştur· llyc vekılının gelerek bu içti- eıır e . e dan çıkarılmamasını alakadar- 26 Nisan tarihli Milliyet ga mııttr. · · s u manınm ş 1 

lı.~en eve geldiğim zaman maa riyaseti meselesi de doğru Hasan Tahsin, Hayri, Beh- )ara bildirmiştir zetesinde Darülfünun müderris Gelen numunelerden bazda ıçın toplanan koıniayonun ra-
"._llettin yaralı idi. Bana: değildir. çet ve Asım isminde dört ar- · terinden birine atfen ve isim n diln birer kiloluk küçük tor- poru tabolumU§tur. ~par Çaı 

0 flnisada iki yDzl 
e ~laklı hastahane 

katla§ Kasrmpaşada Kadınlar -o-- tasrih eclilmiyerek Darülfilnun balar içinde istenilen yerlere şamba ~nü ~a ıçtımamd: 
Hanımların hrkaya çeşmesi namındaki mesirede Aaşm B. Ankaraya gitti ıslahatı hakkında hakikate mu- gönderilmiştir. tetkik edilecektir. 

müracaab otururlarken ayni yerde eğle •• gayir beyanat görülmücrtür. Bundan başka bir çok ecne- Tütün ıabtları 
H 

. . . nen on on beş gencin istihzası- .. ~ilskirat inhi.'sarı umumi mil t 'd Fak M " b' 1 k 1 d d S 
alk fırkas~a ~ek ıçın na maruz kaldıklanndan arala durü Asım B. dun Ankaraya ha ptı a ülte eclisleri ve 1 mem e et er en e keten to aınsun tütün piyasasındıo 

OCak merk ı k Sonra Daru"lfun" un Divan t humu ve ku=emi ntimuneleri satı•lar gene hararetli bı'r de\ .ez enne muracaat e- mıda münazaa çıkmış ve biriblr re et etmiştir. Asım B., Ankara ı ara- !<J ~ 
ı ~ derek teklıf varakası veren Ha- 1 . . dö • ba lamı 

1 
d da maliye vekSletile temas ede fından bu hususta ittihaz edi- istenmiştir. reye ginnl§tir. 

~~evi milyonerin zev rumlardan ıo. kadannm teklif ~A~se ;nerı: FJk ve' a~ ~çi· rek idareye ait işler hakkmd~ len kararlar bütçe ile beraber Ticaret borsasında bu sene Satışlar 929 senesi mahsuli." 
~I A. "k d ld" varakası nahiye ve kaza mer- Y po . e görüşecektir daha iki ay evvel Maarif Ve- yapılacak ihracat için tertibat üzerinde cereyan ediyor. Ge-

merı a an ge 1 kezlerince tetkik olunarak Vi- Necati Efendiler y~tişer~k kav ~ kaletine gönderildiği gibi, mat- almmakta ve yeniden bazı in- çen sefer piyasada en çok alıcı 
layet idare heyetine sevkolun- gacılan ayırmak ıstemışlenıe buata da tebliğat yapılmıştı. sımlar ilave edilmektedir. olan İtalyan rejisi idi. Bu sene 
muştu. Bunlardan ikisinin tet- de ~u sı:ada Necati de darak Radyo baıhyor Bundan sonra Darülfilnunca B da l Amerikalılardır. Avusturya re 

Qllrı.dan b' "dd t 
1 

kikatı vilayet heyeti idaresince Y.er;:ş, ~aye~,merk~zlli~omıse- Yeniden faaliyete geçecek hiç bir yeni karar ittihaz edil- orsa muame e Jisi de yakında alışlara başlıya. 
1 l>~til,;ada 1~ t °:ıu ~ e~e de bitm*t, müfettişliğe veril- f ~ : ~a aka mal a ne ge- olan İstanbul radyosu için bir miş olmadığı gibi bu meseleler Dün borsada İngiliz lirası caktır. 

'-'itin . ve ~ e. en anısa- miştir. Bu teklif varakalarından ere eps~nı '{ . a amış ve ka- saz heyeti teşkil edilmiıtir: hakkında izahat almak için E- tabii vaziyetini nıuhafaza et- 1;'1üy~k bir Alman grupu d;. 
ı tııı·ı azı Ef:. ı~nde M.usevi bi.'ri fırka müfettişi Hakkı Şina- rahkklolak getırmıl ştlr. Haklarında Bazı noksanlar da ikmal edildik manete bazı milderrisler tarafın miştir. Sterlin ilzerlnden ilk İzmır pıyasasmda tütün alısıft· 
'0 :Yone lm M d f'k ı R ta at yapı maktadır d muamele 1033 kuruşta olmucr başlıyacaktır. · ' ~ r ~ uş, anısa a §1 pa~ı~ re ı a ~~ı ~smiye · ten~ radyo tekrar faaliyete an müracaat edildiği rivayeti " 
a1ltı ataklık bır hastane yapıl- Hf. digen de Ütıkudar Hımayei -o- geçecektir. de tamamen asılsızdır.,,. bir aralık 10J4 kuruşa yüksel-
ııı 1 vasiyet etmişti Mütevef Etfal cemiyeti azasından Dilli- Ayıe Hanımlar dövüstiller ••••ıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıı '""-k d k d . •. dikten sonra ıo3o kuruşta ka-

b ra Hf 'tf K k 1 ş h . . Di l d • ka nı ar a aynen ay ettıgı- panrmştır. 
~ ~ vasiyetini ıyerine ge- . .ye ~1 ır .. ~~a mer ~z e- e remınınde Uzun Yusuf- vanyo un a sır t miz mektupta da işaret edildiği Altın 901, Liret 8,95 kuruş 

µı \i k ıçin refikası Mme. Eski- rınce tetkıka~ı _!>itırılen ~eklıf~er t~ oturan Ayşe Hanımla, diğer Divanyolunda tütüncü Kıl- gibi gazetemizde lntipr eden tan muamele gönnüşttlr. 
~ diin şeh · · im' peyde~ey Vılayet~ gonderıl- bır Ayşe Hanım, çocuğunun znn Ef. nin dükkllm üstündeki ya:ı:ı Darülfünun mUderrisle-

ı;e ~ll<ılas . rırpıze ge ış, ~ektedır .. Maamafıh muamele- erik ağacına çıkması yüzünden evine hırsız girerek 200 lira pa rlnden bir zatm beyanatı idi Budapqte ıergİsİ 
t gunasmısa ır olmuştur. sı tamam~ıe .. tekemmül etmiı ve kavga etmişler, neticede bir rasn ve dükanmdaki sigara Binaenaleyh bu te•·...ıp ve tav~ B ·d b 

. . ıuı • • u apeşte eynelmilel ser-
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Adliye Ve 
hakimde 

PAZAR 27 NiSAN 1980 

ili MahmUt Esat B. huzurui 
davasını nasıl izah etti ? •. 1 " 

l 
Adliye Vekili Mahmut E- rafdan idim, niçin iti bu kadar ğer sui kaat maznunlarmın ben ye muvacihesine çıkarmadan Bey Kadriye Hanım ve arkadag muameh!ye koyabilirdimde. Bi- Yapmiş ise Kadriye Hanını "t Be)'ilı mahkemedeki isaha- inoc eleyıp sık dokuyarak yeni ce kurtanlmtsı matlup olsaydi? hal etmek dtha kolay olmazmi lari hakkında lümmu muhake- liriz ki teşkili.ti esasiyenin 8:1 gibi oda mahkemeye gidecek· ı 

~ilk kısmını dün ne,retmif- milstantlklere tevdi ettim? Ni- Nazım Beyin lüzum muhakeme idi? me kararı verdiğinden ve muh- nci maddesi mucibince vekiller tir. Yapmamış ise benim bu a-

... 

lik. Buııün de diğer kısmını da çin kanaatlan meıni muhakeme kararma 1§tirak etmemeıııi; me- Avukat Haydar Rifat Bey, bir avukata göre bu karar benim ve vek.iletler istidalara cevap vukat Beyden açdığım dava gi· 
'Yııen dercediyoruz: suretinde tecelli eden eskilerin ni muhakeme karan vermiş ol- Kadriye hanımın ve arkadaıla- fikrime muhalif olduğundan be- vermekle mukellefdirler. Bir is- bi oda şikayetcilerden iftira da- •1 
,;_Ve temyizden usulü cezaiye- elinde bırakmadan. ması lhun gelmezmi idi? Bun- rının bcraetleııine çalrşdrfrmı is ni dinlemeyen Hikmet Beyden tidanm cevabı ise ancak onun vasi açabilecektir. Bilirizki: ö- 1 
""il maddesi mucibince yazılı •Bana iftira edıilen maksada dan başka bir işe el slirmü§ iki bat sadadında şunları da söylü- luncrmı almak istiyorumuşum. etrafında 13.zım gelen muamele lünceye kadar hapse mahkfun 1• 

~irle nakzını talep ettim. Tem bu yolda daha kolaylıkla vanla- müstantikten yalnız birinin de- yor: Avukat Bey bu suretlede nasıl yapıldıktan sonra verilebilir. edilmiı bir katilin bir hainin', 
['.ı bu talebi kabul ve meni mu- mazını idi? Ve böyle hveketi- ğil ikisinin de elde edilmesi t- Guya İzmir müddeiumumisi bir beraet taraftarı olduğumu İ§te şimdi Hikmet Beyden o is- bile kanun hilafına kalbine do- 'ı 
~':'keme kararını bozdu. Ve ta- me ne manii kanuni vardıP Bu cap etmez mi idi? çlinkü birisi Hasan Bey Avukat Hikmet Ga isbata çalışıyor. Evet, Kadriye tidanm muhtevası sorulmakta- kunmağa hakkmıiz yoktur. Ne
ıbat yeniden başladı. üç davayıi ikinci safhasmda el- meni muhakeme diğeri lüzum lip Bey isminde birine vekalet- Hanım işinde müstantik Hik- dır, Fakat hasmimizin gözleri ı-ede kaldıki bir maznuna hem- l 

e 

Ilı.Niçin C. müddei umumisi ile terine alan y·eni müstantikler muhakeme karan verince maz- ten aldığı emir mucibince Kad- met Bey hakkında Hanımın ko- ve bağn o kadar kararmiştırki de bugün cümhuriyet mahke{ 
Ustaıntilcin müttefikan verdik- tahkikatı İstanbulda ikmal etti- nunlarr beraet ettirmek istiyen riye Hanımın beraetini. hazırla- casının resmı şikayetleri vardır. yapmak mecburiyetinde bulun- mesi huzurunda beraet etmiı 

ttj bu meni muhakeme kararı- ler. İstanbul C. müddei umumi- adamın maksadı hasıl olur mu yacağını söylemiş ve davayi Bu şikayetler Adliye vekaletine duğumuz kanuni bir muameleyi bir maznuna tecavüz etmek sa-:' 
~I\ haiz oldufum bınuni sala- liğinin müstantikin ilk meni idi? Nazım Beyi terfi ettirişim deruhte etmesini teklif etmiş yeni değil çok eskiden verilmiş bile aleyhimizde kullanmakta- lahiyetini kendimizde bulalım.· 
1Jleti kullanarak nakzını talep mühakeme karannı tasvip et- sebebi bana hizmetinden iıni§ bu feci bir iftiradır. Bunun ma- idi. Ben ozaman bu istidalarii, dır. Müdahala var, kanunsuzluk Bütün bu vaziyet karşısında ve 

'ttirn? Madeki: muhbir avuka- miş olduğunu düşünerek, dava- ne hizmet etmiş bir hakimin hiyetini size Hikımet Galip Be- mevki muameleye koymadım. var diye gırtlağını yırtacak ka- bütiin kanunlardan üstiin olan' 
ı. göre ben Kadriye hanım ve nın İmıirde başka bir müddei terfii kanunladrr. Hikmet Bey- yin mazbut ifadesini okursam İşin etrafında çalışmakta bulu- dar bağıran bu zavallılann şim- teşkilatı esasiye kanunun sera
ltkada;ılarınrn beraetini istcyor' umumi, henUz kanaatr tebelliir de terfi etti ağırce:ıa reisi oldu. kolaylıkla anlayacağız. (Bura- 1nan müstantrğm faaliyetini mu diden kanunu tatbık ettiğim- hati karşısında bir vatandaş ta-· 
~ll§ıun; o halde bu meni muha 1 etmemi;ı bir ."':ü~dei umumi ta- Bu beş. ~uhbir av~kat .~ey,_ ih- ?a Hi~met Galip Beyin ~azbut: a~elatmı ve .s~lamet fikrini ih- den ?olayı aleyhime yürüdük- rafından ~apılan şikayeti hası~ 1 
'ıne karının nakmu talep et- j rafından taktbıru muvafık bul- barn~esınde İımı~ muddeı u- ıfadesı o~unmuı~ur). Bilme_m 1 lal etmeme~ ı9ın durdurdum. İş Jerinı görmek ne kadar can ya- a!tr etmege ha~mız var mı-1 
ltı~rnekllftm lAnngellrdi, çlin- dum. Ve bunu temyizden ceza mumtsı Hasan Beyı Ankaraya b.u baptakı hab~nn yalan ve ıf-ıtemamen.bıttıkten ve aradan a- kıcı bir manzaradır. Adliye ve- dır? Bu de!. sekıiz l 
tii; maznunlar i§in bu safhasın-' muhakemeleri usulü kanunu- davet ederek Kadriye Hanım ve tıra oldu~unu ısbatıma başka y~ar geçdıkten sorıra hatta muh kiiletine verilen şikayetnamede Şimdi muhbir avukata ben 
~ kUrtulmuıılardı, Bu Ud, aca-' nun maddesi mucibince talep rüfekasının bera~ için tertibat sur~tle luzum varımdır. ~uda bır avukatın ihbarnameleri Rei- Kadriye Hanımın kocası karısı- haber vereyim ki İzmir ağırce-. 

, ilk meni muhakeme karan' ettim. Temyiz karar verdi, ve aldırdığımı bildin yor. yedı. Hatta: f~zımahal bır an' sicümhur Hazretlerile Büyük na taarruz ve işkence edildiğin- za mahkemesind~ dava tetkik • 
~eren mUddoi umumi ve mUs- 1 dava oMya nakledildi. Madem- Ben böyle bir emir verme- Hasan Beyin böyle dc:mğini ka-; Millet meclisi reisliğinden Baş den bahs ediyordu. Milletin ka- edilip inkişaf ettikten sorıra , 
l<ıtıtikte mukbir avukat beye gö ki; Muhbir avukat Beye göre dim. Böyle bir tertibat alma- bul et~k b~le b? benı~-~n~ ~u ve~~et vasıtasila bana havale nunlarınrn verdiği salahiyetle İzmir müddei umumi.si Hasan f SUi _kastci~erle beraber midi?, ben, mazn~nlar~. berae~~i. i~te d~. ı;:akat kend_i'!1 bu sözlerini yolda bi~ ~ırektif, verdıgıı:n ı~-: edıldıkten soıu:adırki Hikme~ bir vatandaş hakkında takip Bey Kadriye Hanım ve rüfekas{ 
ıu'r:nyız meıu muhakeme kararı yordum; mçin ıpn takıbinı ılk ne ıle ısbat edebılır. Yalnu bu ba.~ ed~bılırmi! ~er. hangı bır 1 Bey h~rndaki_mevzuubahs şı- emri vermekliğimin manasını hakkında beraet karan talep et-

tıakzetttikten sonra işi yine' meni mahkeme kararına i§tirak iddianın aksini gösterir bir va- muddeı umumının bir dav~. et~a, kayetlerı mevkiı muameleye ~o bu avukat Bey o vatandaşın ca- ti. Fakat Hasan Beye beraet et-
o !taran vermiı olan müddei u-' etmiş olan İstanbul C. mfuidei kıayi kayit etmeliyim ki: Ha- frnda bu yolda söyleyecegı soz, ?'d~m. E_ğ~r ?e.n ~ vukat Beyın mm malini irzmıda helal ettiği mesine dair emir vermedim, 
~ıır:nr ile mUstantikin ellerine umumiliğinin elinde bırakma- san Bey İzmirde müstantiklar- ler benim bu davada beraet ha- ıftıra ettığı gıbı bır kast altında mimi zanediyor? Bi.lmiyormu hatta ta · d d h" b 1 ı, 

.. 

ir 
z 

~lanaklığrma hiç bir kanuni dım? ve buna ne mani! kanunf ca verilen son lüzum muhake- zı~ladığıma ~elil ~i olacaktır. j Kadriye Hanım ve rüfekasının ki: takip emri yalnız kanunla- d hal:sı~e ek"~' 1 ı:ın~
l!ıiııi yoktu. Hatta bu gibi ka-' vardı? Bu suretle bana i91lat o- me kararına temamen iştirak. Boy le. şeyler:ın beı;ıı.~ aleyhim-

1 
beraeti taraftarı olsa idim şika- rin amir olduğu şekilde yapıla- rın µkı teş ı a_tı m . . ımı 

'lrıann temyhce taatikinden' lunan mllfteriyane maksada vu- etmiş ve iştirakini mübeyyin 1 de del~l olabı~esı ıçın bu y~l- I yet istidasını bilhassa avukatın bilir, ve o şekilleri tecavvüz e- kanununun ~ad~esı mucıbınce r1 ~ra iş, aleın&ul yine men'i mu' sul daha kulay olmazını idi? bu bir iddianame ile bu karan ağır da ;~ır vermış olduğumun ıs· ıihbarlari bana tevdi edildikten denlerde tıpkı haklarında takip bunu yapabılırdim. ~ 
lı:cıne karanıu veren mUddel dört, muhbir avukat Beye göre ceza mahkemesine sevk etmiş- batı lazımdır. sonra muameleye koyacak ka- emri verilen maznunlar gibi ta- İzmir ağırceza mahkemesi-

~Urnt ve mliatımtilte iade olu-' davanın İzmire nakli safhasın- tir. Etti 6. Mademki muhbir a- Gene muhbir avukat Beydi- dar cür'et iraesine neden lüzum kibata maruz kalırlar. Yoksa nin beraet kararını ve Cümhu-' a 
ı llt. Fakat bunlann mesele etra 1 da müstantiklerden Nazım Be- vukat Beye göre ben maznunla- yorki: müstantik Hikmet Bey 1 görecektim. Müştekilere ma- maznunu takip eden memurun riyet müddei umumiliğinin bu-' n ;;:•ki lı:anaatlan tebellür et- ı yi sui kastolleri, beraet ettirmek nn beraetini istiyormuşum ve ı hak~~a ~adriye Hanımın şi- : demkıi beraet ettiniz artık işi u- her istediğini yapması bu cüm- na uyğun talebini bende herkes ı 
lt1ı: olduğunu dtla(lnerelı: en u-

1 
!.çin kullanmııırm. Bunu ne ile Hasan B.yi Ankaraya beraet ete 

1 
kiyetı iizerıne müfettişlere talı zatmayınız diyecek gibi yolsuz huri yet vatanında yanma klrmı gibi gazetelerden öğrendim.Be-1 

a...._ ~lr n.fa meydan vennemek lsbat edebilir. Fakat ben vaziye birlerini almak için davet etmi- ldkat emri vennişim. Bunu na- j luklara sapmaklığım lazrmge- kalacak? iHkmet Beyı;iklyetna nim, İzmir Cümhuriyet müddei 
t;'11:Yle davayf. oalıi milstantike' tin temamen aksini biliyorum, ııim, neden hentiz iı müstantik- sılsa yeni haber alan Haydar lirdi değil mi? Fakat ben ne mede söylenilen şeyleri yapdı umumiliğine beraet talebinde 
._"di ettirmeyerek hilı:iınlece 1 ve aksidir. Müstantik Nazım lar elinde iken onlar tarafından Rifat Bey bundan 10 gün evvel- 1 yaptım? Takibatın cereyanında mı? Bu bilmiyorum, fakat bana bulunma81 için bir emir verdiği 1 

llhiy.t: verme kanununun 1 Bey diğer müstantik Hikmet verilen lüzumu muhakeme ka- ki son ihbar namesinde alelace- 1 ufak bir zifa meydan verme- bir şikayet verilmiştir. Bu ı;ikt- mi hatta bu yolda hususi bir 
~ddeai mudblnee bapa mUs-1 Beyle hem fikir olarak lüzwn rarma itiraz ettirmedim. Bana le Reiscilmhur hazretlerine ve 1 mek için bu şikıl.yet istidaları- yetin muhtevasını tahkik ettir- tavsiyede bulunduğumu bu avu 
d tiklere havale ettirdim. Ma- 1 muhakeme karan vermişlerdir. isnat olunan müfteri yata mak- Büyük Millet Meclisi rei'Sliği-' nm muamelesini bir müddet dikten sonradır ki Hikmet Be- kat Bey isbat edebilirler m;' ·;· · 

1 

Wll\lı:i ben muhbir avukat Beye O halde müstantik Nazım Beyi sada bu suretle vusul işi mahke- ne bildiriyor. Bununla ne ifade' durdurd1XI1. Halbuki, durdumu- yin işi yapıp yapmadığını anla-
re nı.ununlanrı. beraeti ta-~nasıl kullanmış oluyorum? E- me huzuruna ve efkari umumi- etmek istiyor? GQya Hikmet' ya bilirimde. Ve derhal mevkii yacağim. (Devamı yarınki nushadaJ 

ff. Rifat Beyin Adliye Vekili Mahmut Esat Beye cevabı ... , 
1 . 

v"'.":tembe ırünlrii celsede Aclliyel Olur. Sen, adliyeye, dolayısile mem-ı Benden cevap aldı. Biliyor musu-ıyiz edildiğini atiyen duymama imldn muı mudur; onu düşünmedim. Türk,riml., Demi§tir. Ve kadına sorup ve., bir, iki irişi değildir. O öyle bir he
ıı.~lı Ma_bmut Esat Bİ. tarafından lekete hly~~t ettin, he~kese de hiy~- nuz, h~disen~ tekli ;--e ~ahlyetlni var mıdır? Halbuki habe~ edeyim ki ı hakimleri mezaya ve mefahirlni aen· kili ben olduğumu öğrenince işi gücü sap günün~~. gel_erek yakaı~. yapı· 1 li;ll<eaMcle Irat eclllaı cMl•n•""'J" net edebilırııın, demektır. On senedır kendlaınden dınlemek ıstemıyerek he- dalla o gün temyfıı de edılmcmiı, bu den mi aldılar ve onun için mi sen de bırakıp sahibi Avrupada bulunan o pcağıru duşunmıycrek bu mudaha-
~,1'11.r Rıfat Bey fD ....,.ıı. •-İt- berabermi§. On sene ~~aber bulun- men kendlle~inc "konu~rnıyalım, b~l- b_e~aettcn sonra ~anunun . mevkii ha- bunlaruı zerreıi kalmamı§ ey Mah- gazet_eye koşm.uı v_e odalan _bir".r _hi· leyi alenen yaptı. 

mak vefa ve sadakat ılamı mı almak ki bir Jlin hır sual vakı olur. Bcnım rıcındc aynca acılen tahkıkatın ruhu mut Esat Bey. Müdahaleyi avaz avaz rcr zıyaret edıp hız hareketi milliye 
~"- Mahmut Esat B. kiatlarına demektir? Tarih, böyle mi söylüyor? bildlklerhn kendi zihinl~rinde hiç bir nu haber vereyim: Hikmet B. Kadri- haykırıp ilan ediyor muşum. Ffendi, kardşleriyiz, hep o tezi• hatırat ile 
«~~tak güııcl bir tocvlt !berine oku- Zaten her irat ettiğim nutukta bu yer tutmasın, olduğu gıbi baki kal· ye Han11D1 isticvap ederken ensemde saklanan hastalığa deva olmaz. Hoş, yaşarız.,, D miştir. 
·~ u nutkuna: "Hlkim çağırınca hu yenilikleri asıl şerefi büyük lidere sın dedim. O mesele bu iki ı:atın şe- sivilce var, ıuna bak demiş ve müte- işin saklanacak ve nida edilecek yeri 
'-t tuna çıkıbr, bir takım velı:lı arkadaş aittir, diyerek kendine bir hisse ayır- hadeti ile tenevvür edebilirken hare- akıben elini alarak eti etine dokun- de kalma=ştır. 15 - Aleyhine dava açılmasını ls
lııt;ltıız böylece ıehadct için mahke· mıyor musun? ketinin şcltlile Mahmut Esat Beyin sun diyerek enseainc götürmüş bu 13 _ lrt" şa rezaleti davasında si· tediği o gazeteye daima yeni pozda 
l<t «e gittiklerini ve itte kendisi de Bu yeniliklerden birini hazmede- meslek ve mctrebi arasındaki farka soruluyor. Ey Adliye Vekili senin ga yası rakiple~ ezmek istemiştir. Ört fotograflarını sureti mahsusada gön· 
ı,ı: tılarak gcldiğfni,, ı8ylcmekle ha§ bildiğini iddia edebilir misin? benim bu iki zata karı• hareket rukAr hareketlerine hep birden ni- bas mı edecektim Bir ihbar vardı dermektcn hali kalmaz. O telgraf 11-
~t. 5 - Mahmut Esat B., nasıl sui ve kendisinin avukata müracaatla hayet verilmesini bütün millet bek- takip ettirmemeli. mi idim. lş şudur'. zerine müddeiumumiliğe müracaat 

İt aldın çağırarak gelmedi, muha· kaıtçılarla beraber olurmuşum. diye 

1 

hem de imza aldırmasını gösteririm. liyor. Hakkın bileğinden büyük kuv- İrtişa evlenme gibi bir cürümdür: edildi. Müatantik çağırıldı. Her za· 
~•nln ortasında haftalardanberl bir elimle tc!Avet etti. Ona, mahkc- 8 - Benden neden hınç almadın, vet olaımyacağından aon saatinin hu- yalnız bir kişi ile olmaz en aşağı ikl man ellerini uğuşturarak: "İçimde 
~tladıtı duyulan ve sabun köpüğü melere, ezcümle şu, şu ve şu davala- diyor. Bu ıual midir? ... Bir kere bir l!ll ettiğini bil ve tövbe ve istiğfara kişi la mdır e biri mutlak memur dertsiniz bir an bile mcvkufiyetiniz 
l:ıı •r.kıymet1 olmıyan yazılannı ma- ra müdahale ettin, derken o dava da, adama fenalık eden mutlak arkadaşı- başla! Hem şikiycti şu kadar aylar- olacak~r Mc~ur ile birlikte cürüm caiz değil, bana da acıyınız, vekilden 
lıı 1tı Uzerinc okumak için geldi. Ve· sayılmıştı. ~-üda~aleye bir misaldir, na da eder denilc~ilir ':"ül.. Sonra danber~ beklettiğinden ne cür"etle işliyen f~rtlcre müddeiumumt, müs- haber bekliyoruz 1,, Diyen Na:ıgm B. 
~Ilı atkadatları §chadctc, huzuru hi- amma kendisı suıkastçılarla beraber Mahmut Esat Beyın şu ıkı arkada§- bahsedıyor? Bu şecaat arzctmcktir. tantik dokunmaz. evvela memurun pusulayı şaşırmış müstantiğin mer
~ .~ Şehadete çıkmıılar, itte kendisi olur mu, olmaz mı, ben onu düşün- t~n. yerden y~rc .;'.u~urken diğe- Sen bir hikim al_eyhine olan şikayeti mensup olduğu v~kalette tahkikat İc· but olduğu üçüncü ceza reisi Kudre
tq10l'lece geliyormU§. Bu Hikim hu medlm. rı1nı~ ?cdbe.n terflbett.ıgın~ t~lil ve ten ne sıla~ vbe. s~Hllur?ctte0 tu~tdaun ve bu ra olunur; fezlikc yapılır. İcabında tullah Efendi kahırlanarak ve yapıla 
t,~~n~a Ctlmhurlyet devrinde bir 6 _ Ben tesir yaparak hakimlere v r _ıçın ır mec unyctı n_ıı var zan: sana aıt ır ıı mı . _ıstı J:'a _ cc- Şurayı Devlet lüzumu muhakeme cağı tahliyenin şu günden evvelki 
~ı.ı 11 ıte en baait bir köylüntln farkı makQı hükümler veriyormuıum, diyel nedıyor? Daha sonra .ırtışa rezaleti vap v~r~ek mecburıyetınde ımı§ te kararı verir, ondan sonra 0 fert tc ay- meş"um ve esasıı1dan haksız tevkif 
'~ğunu dütllnemeyiz, fakat Mah- 11.slandı. Kendi kuvvetine fazla te·j d~vasın~a,Naz.ım ı;ıcyi ıstf1?dam etme onun ıçın sorn:uş, neden aylardan ni merasimle mahkemeye verilir. karannın nasıl kaldırılacağı, düşünül 
~~.Esat Beyin, arkadatları gibi gel- veccüh gösteriyor. Hikimlere keyfi. mış mldır. Muddeıum~ğe de do!- v.e ayl~rdanberı tutt~n. o.soru§ ~ak- 14 _ Mürteşi kimdir? Kimin aley müş, müstantiğin bir gün evvelki ka 
iti 1 kifi değil; o, bir maznun gibi ne göre hüküm verdirdin, dcmedim.ld.u~du.~ ve. e~bap.vc t~hlifı kanunı- tınde ındc~acc tahkik~t terası !uzu. hine tahkikat yapılmı§? Fezlikc yapıl rarının tasdika arzı Kudretullah E
•a ••ektir. Ben kendi aleyhine iki da· Müdahale ettim dedim. Ne avukatlar' sını gosterdı.ğım vücuh ıle yolsuz, ka mu tcbeUur edemez mı? O halde tı~· mış, ŞOradan karar alınmıı ta 0 adam fendi tarafından tasdik edilmiycrek 
lı;ı açtım. Hem onun gibi Ankara' da ne hAkimlcr rahat değildir. Şahit ola 1 nunsuz tevkıf~t . yapılmamış mıdır? ~ benim .dav.~ da Kudret Efcndı- !ar tevkif olunmuştur. Evveli: Bu se iadesi suretile tahliyenin tahakkuku 
~~ lstanbul'a tebligat ve saire ile rak bir liste gösterdim. Matbu, İstan 1 insanın. e? m.ühım m?~ad_dcı:atından nın yaptıgı g_ıhı o zatın .aleyhlno olan heple onlar aleyhindeki hareket baş- düşüniilmÜf, ve iş böylece gftya kita· 
~~ıt kaybedilmesini kesmek üzere bul Barosuna dahil olan avukatların 1 olan hürrıyetı sclbedıcı ındı, keyfi, bu temel ta~batımda bırleımesini ne tan aşağı kanunsuzdur, saniyen: Bu ha uymuştur. Halbuki işte bu harc
s;1hul'da değil, Ankara' da açtım. liatesidir. Gazi Hazretlerine de yaz- hare~etlerınden dolayı Nanın ve a· den menettın. Cevap_ ve cevap. suretle üç ay yattılar diyor, hilô.f söy ket müstantlkliğin ilk duruımadan 
ı ~ ıtı davamın da yürüyüp şimdi bu dım. Adliye bir raddededir, ki dava terhın~ . kalkın_ca Nazım Beye 10.-:- Taarruz ve ışke~ccd~n ba_h· Iüyor, dört buçuk ay yatmışlardır. mevkuflan kanunsuz tuttuğuna dair 
~ hUlmıcn olsun benim yanımda aahiplerini mutemet bir heyeti gelip 1 mllfettışhğe terfı, maaşına za.~lar y~ setmışım. Neden b~setıniş 11cm ıs· Haksız kanunsuz olarak göz göre bu kendi elilc kendi aleyhine bir hüküm 
S:·tııaıtlIJ olmasını Mahmut Eaat keyfimettefak bir gün Adliye sarayın ~r~k İstanb.ulda.n alan kcndm ~eğıl bata h~zırnn. Tevkifa?cde mevkuf- kadar büyük bir tccavliz ihtiyar olun ve ilam vermek demekti. Bu ilıi.IDI 
~ ~n bir nevi kurnazlıktan ibaret o- da birer odaya çekip samimiyetle sor 1 mıdır_? Ve ~~ylelıkle ~azım Be~ kur lamı hır kı":""na, ve hır krsmma tur muştur. Bunu bilerek Adliye Vekili· veren Adliye Vekilinin terfi ettirdiği 
.\•hın ve hünerine atfederim. fUnlar. Herkes yakasını silkcccktir.1 tar.abilcceğmI zanncdıy~r. Alcyhımde 1'\1% ve tchdıt vaki olmu9tur. nin terfi ettiği müstantik Naz= B. mllstantlk Nazmı B. dir ki 11.il.m da-

~ltı~kadaşlannın ve kendisinin mah- IDallah, diye bağıracaklardır. Bu.I m?dahalel_er J;apıyor dıy~n Hayd";" ıı _o §ikayeti Adliye Vekili 11_ yapmıştır. Salisen: Bu tevkif yapıl- kendi aleyhinedir, bu ilam Adliye ve 
"<le )'e gelmelerine "Adliyede mUda nun tecrübesi zor mudur? 1 Rıfat B .. şım ı de durup hlin alır.hı- fatlle hasır altı etmcğe hakkın var dığı zaman mülga usulü muhakema· kilinin müvekkil namına mukaddes 
1 0 ~ar, diyenlere bir levhai intibah 7 _Müdahaleye bir misal olarak ne tahkikat :ı:aptırdığı':"", çok goril- mı idi? Diyor yoktur çıkardığına de· tı cezaiye cari idi. Celp olmadan, ih- bir vazife ifa ettiğinden dolayı beni 
~tı;ın" diyor. Bu çok mlskinane bir •ikrcdilen İzmir avukatlarından biri yor. Ben A'!Jıye Vekllıyim, ıu kadar ğil. Vaktilc çıkarmayıp garaz eseri zar olmadan, cürmü metJıut olmadığı e-öndcrmek istediği yere, benim yeri· 
~kt olup bir vekilin şehadet için uta müracaatla İzmir müddeiumu-1 ~la~d~n~en. beklly~~ ~teybe arzuhal olduğuna taarruz ediyorum. Ba9ka11 halde, bilhassa tabliye talebi reddolu me göndereceğine ıüphcm yoktu. 
lah•.~eye gelmit olmasını adliye misi Seyfettin Beyi tanımadı tına da- ' ım 1 a E mı ~~mch ~dı~. Bunu mu aleyhine verilen tiki yeti haaır altı et narak tevkif yaptlmıftrr. Bu da haf- Her yere ha§ vurmuıum da tahliye 

~"ı~· trınden sayacak kadar faik bir ir bir kAat aldırmış; mahkemeye de 1 l;~!;'.nal ı. l y C~m~urıyetın muka~dea meğe hakkın yoktur, bunu billyoroun tan bap kanunıuz bir tcvkiftir. Bunu ettiremeyince Nazıma hakaret etmi-
~l'•te acımaktan ve adliyenin höy verdiriyor. Ey hakimler, bir adam 1 ; •:; er r:-a~a :rf~ t:ızallOm edıyo_r da senin kendi.• aleyhinde Gazi'yc bilerek Adliye Vcklllnln terfi ettirdi- tim hilll bu Mahmut Eaat Beyin ide 

'~n'. bir kafadan kurtulmasını te- avukat, münevver, İ§ batında lzmir' e en .'m. ~- ~ a e erı~ var onu ~ru takdim edilmiş Uyihalart.! tlklyet f;i Nazım B. yaptıı1ftrr. ti tabliycsldir iftira! Kime ha§ vur-
btden ve buna haddimce çatıımak de, İzmir müddeiumumiliğine ve a-1 k:ı.~~den curumlcr fıta~ alcyhıne telakki ettiğin halde Adliye Vekili Rabıan: Mevkufiyet! idame karar- mutum bir adam göatersln ben hak-

18 - İkrar ettirmek için emir vcı • 
miıim. böyle demedim, mevkuflar . 
başk!tip Tevfik Beye Maliye Vekill 1 
Hasan Beye para verdim dcdlrttir
mek için envaı mczahimc maruz kal· 
mışlardır, halbuki bu iki adam mem• · 
lckette namusları ile tearllf etmişler
di. Bahusus biri o sırada bir vazife 1 
ile memlekette sinirleri berbat cdid 
bir tazyik ile mevkuflar bunlar aley• . 
bine beyanata tesvik, tahrik tehdit o· · 
lunuyordu. O sırada vekil oldum. 
Dosyayı tetkik ettim, Dosya koku· 
yor, dosya kokuyor.Siyasi bir aulkaıt 
tertibi mi kokuyor, ben vekil olduk· 
ça buna kimseyi alet cttirmiyeceğim 
Müddeiumumiiliğc yazdım. Müddei
umumilik müekkilin oğlu tarafından 
götürmliı bu istidayı vekaleten yazıl· 
dıiından vekaletname olmadığından 
almamış, çocuk ta istidasındaki mftd
dciumumliliğe ibaresini silip daireıln 
de vekiletname olduğunu bildiği ye 
dinci müıtantikliğc yazmı§ içi battan 
baıa müstantiklğc tikiyet olup müd 
dciumumiliğc §ikayctten ibaret iken 
müddeiumumiliğe yazıldığında 
gösterirken müstantikliğc tahkir da· 
vası açtırdılar . İçinde yapılan ıeyler 
zulümlçin demişim. Yapılan manam 
tevkiflcrin zulmün eınai olduğu hal
de alçakça bir saygı ile zulüm demem 
gayretullaha dokundu. 3 ay hapae 
mahkOm oldum. 

19 - Gazeteciler davasının Bursa' 
ya naklini Reisicumhura şikayet et
mişim, evet ... Bu bir faciadır. Bu 
Mahmut Esat Beyin bütün Türk ha
kimliğini tahkir etmesidir. Bu. bütür 
bir adli inkillbı inklr eden bir istib-lı ~Şka ne yapabilirim? ğırccza reialiğinde bulunan zatı ta· t b at yaptırdığımI degil~. tahkıka· Mahmut Eııat B. srfatile, Mahmut E- larında tahkikatın esnayı seyrinde lı:ımı kendi arıyan kuvvetini kendin· 

ı~ • nıut Esat B. fikri sermaye iti nımam, diye bir kaat alıyor. Dava- tı u kadar ay durd~. ~~c~mların sat B. aleyhine lazım gelen tahkikat vasfı cllrUm tebeddülü ihtlmalinc bl- de lüzumundan fazla bulan bir ada- dattır. Yalnız bu cür'eti Mahmut E 
t.b;ı' )'oksulluğunu, bana hücum e- mız da huzurunuzla kendisini aley- envaına uğrıy.an o zat butun ısnadat için icap eden kanuni mcrcie neden naen diye esbabı mucibe gösterllmlf- mım. Naamı Beyi davaya ben tcıvlk 
~b· ilıek üzere, nihayetsiz aczini ör- hine şehadet edebilecek olan bir avu 1 tan beraat ettıkten sonra .••?a nefea müracaat ctmiyorıun, sen yalnu: §U· tir. Bu ihtimal altında bütün bir Um- ettim; haysiyetini korumak isterim 
~k için diline bir küfür dola- kata Ankara'da müracaat ederek böy 1 aldırm~k garaz~lr ta~ıatın borcu- nu bunu takip etmeği mü hah zanne- met! mevhume tevkif olunabilir. Bu- diyor. Nuım B. namusunu, ıcrcfinl 

t ıı' uhbir, bir ihbarname, Kadri· le bir kiiatdı imzalatıyor. Bu, dürüst dur kabilinden o şıkaye~ muahha- der de, kendinizi kanunun yetişemi- nu bilerek Adliye Vekilinin terfi et- aramakta Mahmut Eaat B. in vcsa
t1 •ı nakaratı tekrar ediyor. Altı bir Adliye vekilinin yapabilmeğc cür ren çıkarmaktan '?"h•edıı:or.um. İs- yeccfi bir mevkide mi farz ve kıyas tlrdiği mUıtantlk Nazım B. yaptnıf- yetine muhtaç bir biçare midir? O 

sat Beyin mıiahazesi için beligan ma 
belii ldfi bir sebeptir. Bu harekctô 
teşkilitı esasiye kanununa muhalif. 
tir. 

Ü 

ra 
tr 
;ıı 

ti 

11 ~ a ~ollamışım, birer nüshası Ga- et edebileceği bir it midir? Hem işte nat oluna? şcylc_rın hcpsı hı.rden ıö- Edersin.Sen liyUa'el laen kanunun ha trr. Nasını Beyi teşvik ettim diyor, amma 
ti iti'-." bırer nüshası Meclis Reisi Pa- esas rol o zatta mıdır? Biz, İstanbul' rlllec~k, bıtece!<t•. O za~ yanı Hikmet rici mlıin? Dllrüıt ve fadletkir bir . . . . Numı B. benden daima kaÇlll!ftır ve 20 - fSahsl bir borç için bir vatan 

~ ~· · · Onlar, buna muhtıra, vara· dayız. O ite dair iki şahit te latan- B .. bütün tazyıkat, tcrti~a~n beraet Vekil olarak aleyhine tlklyetler ge. Hlmıaen. İ~k dllrtlfmada lkincı du- bllyle aöylcniyor. daşm tevlrifnie hiç bir Türk'ün asa. 
ıı \ ~ barname velhasıl diledikleri is- bul'da, biri Cemiyeti Belediyede ba e~ıyor, bir Per~m~ çü_nü beraet c· lince onlan kapamak onlan verme. nı~da t!"kif kararlan asla tasdik Jeti razı olacağını hayalimden geçir· 

'l ~btnelctc muhtardırlar. Kadriye ve avukat. işte ilan ediyorum. Şu ka ?iro~, Cuma ~nkü Mıllıyet g~etcel mek ve bir ıeyler yspmıı görUlmek ctt~~f, Uçllncll durUf1118da 15 15 _ Tahliyeye muvaffak olma· mem diyor. Bu yanlıt demagojik aöı 
''1yd ayet bir kadındır. Mücrim bile dar aydır, kendisini arayıp bu ite da- ı~ıncı aah!fesınde bu beraetin taf: ve ortalıtı hayhuy içinde bırakmak Tcşrınısanıdc gene mev~flyetl lda- ymca bana yazdı ve yol 111stcrdi dl· !erdir. Bu takdirle memlekette kırdı. 
\ tı.,t ı, neden oldu diye acırdım. ir tek bir kelime konuşmadığım şahit sılatını verıyor. Alkı§ları, tcbriklerı üzere asil o tiklyetleri veren benim me kararı vererek tc~ldkinl ~O ıu ka- yor. Kendi kendialne daima yol g&- ft halki sefalete aürüklcmektir. Hüldl 

l\ııi~d~ ~nun hatırasına saadet te- Kavala eırafından bir zat, Bllyükada yazıy_or. Fakat daha altında ne var, aleyhime mi davalar ap.caktın, ya öy- dar gün aonraya. tayın etı;ntı. o gll: met borçu için her tevkifhanede bır" 
• i enmı yollarım. Kadriye H. me da mukim. Bir gün yazıhaneme tile· tahmin buyurursunuz. le ise neden Hikmet B. aleyhine olan nün akfamı ~4:1iye Veldlı Kalcım ıtcrdlm. 

~lı~ )'oktur. Mahmut Esat Beyin cardan Efezade Mahmut B. bir dava Muhterem hikimlcrl davayı, tilılyctlnl takip etmemlı te ınahıus ~Udürüne İıtanbulda :ı111ıa- çok adam vardır. Türk asaleti borç 
1 ııı:ı"e müdahalesi meselesi vardır. aını anlatmağa geliyor, iki ay kadar Daha altında Ankaradan bir tel- Hikmet Beye elvllee sualini yolla· dardan birine _bir telgraf çektiriyor. 17 - Baaat'ı naarl olur da tabliye için vatandaım tevkifine razı olmaz 
~~ .. '•leye bir nevi müdahalesi ol- vardır, işini bitirdikten sonra sor- graf var. MUddeiumumt bu hükmü mııtır. Bu, benim müvekldllmdlr. Ve dlfer ettiririm, diyor. Ettirdi, müdahale c- derken bütün bir manzumei bükOmı 
ııı1. ~ıınterden rivayet edilmi•s~ du. Yanımd iri b tı t te yız· •-•·t" dl Ef eli . • bir veldl tarafından AdHye Veldllne dcrek, S bin lira ile tahliye ettirtti". ti hlrir ... 

" ''' . . • . ? a u za anıyor mu· . m . be~~ ır ye. en ıenın ı- 12 - Bir zaman ot yiyerek geçi· sıkı illa tavsiye ~ ve Adlı"yc ve T kifh d b" k ta cttığını anlamıyacak kadar ""~· ,_' tısımlerile gösterilerek la- sunuz ·~ mı ev ane e uh il • • «onnıu•tur ,,.... u. nen Türk hlkimlerl benim tesirim kili · " mal HU il ır ço ş ut m va- kafası dar mıdır? Bir takım ycrlerd• 
1 ' - .T · Hayır Yoksa ana k b" T" iri Cll onun cezasına. e sn b • d Udd · >'ıı.~ Benım on senedir - · . . . . ?C" . ır ur ye ~· altında imltler, dlyo... 1ıte bunda ya demek ben domellm, ben demek Co- ce eıın e m cıumumiyi istihfaf e. idam cezası da kallmııttır. İnsan ka· 
üıı"'ll...::l:!;dı~·l!Jımııı...!!!l!u!kilddıea..l.i"dcıyıiaıı:nuıın...ıdı..aun:.lıiru!wıt!!:ı~u zat, .sızın Gazı Hazretle bunyctlnln adlıycsı emanet cdllmlf. ya kal~m tatarafaar. S~ müdahale mal HüanU demektir!., Demiftir. Ve derek müdahalesini bağırdı. Difer dar mukaddea bir bina olur mu? İ• 





..... 111!11 .... 1111! ...... ml!'~'--aA~L~E~M~D~AaR!llll!Z~A~D~E~L~E~R!lllllll!. 

~eyriseiain seri. ıuk:A:a~::ı~~l~1 postası 
-l\-1e-rk_e_z_A.:...ce_n_ıa_>ı-; -c-.ı-.rı-k-ö-pril Millet vap?rıı 28 

bcısınd" Beyoğlu 2362 Şube Nısan 
••ntesı: Mahmudiye [lanı •!tındı Pazarlesı· günü akşamı 

. l.tınbul 740 Eaat 18 de 

28 Nisan pazartesi Trab
. lon birinci postası yapılmıya
. caktır. 

IJulıt ılr 1 ıı ~ostası 
( Mersin) vapuru 29 Nisan 

• Satı r 7 de Sirkeci rıhtımından 
hlreketle Gelibolu, Çanakkale, 
l\tiçükkuyu, Edremit Burha· 

. niye, Ayvalığı gidecek ve 
dönüşte mezktlr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayarak 

ı geleecktir. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

~lınır yük alınmaz. 

: Yalova sahilinde 
Pi!Aj mahalli ile gazino 1 

Haziran tarihinden itibaren bir 
sene müddetle ayrı, ayrı ve 
Yahut müşte reken kiraya ve
tilt· cektir. 

Şeraiti esasiyesl ~evazım 

~ubesine müracaatla görüle
bilir. Talipler verecekleri be
~~! ve arzu eyledikleri şera- I 

i iti kapalı bir zarf derununda 
bildi rmelidirler ve bu zarfın 

\ İçine ayrıca yüzde on nisbe
tlnde mebaliği havi ikinci bir 
ZarI koyacaklar ve teminat 
Zarfının listüne yalnız ( Pey 
akçesi) dlr diye yıızacaklardır. 
ıcapalı zarflar 12 Mayıs 930 
Ze valine kadar kabul edilecek
tir. Seyrisefaln idaresi mutlak 
surette her hangi bir talibi 
tcrcı h h a kkı nı muhafaza eder. 

-. 
Yelkenci vapurları 

Karadeniz postuı 

Anadolu 
'•puru 

30Çarşaınba 
Nısan 

günü akşamı 6da Sirkeci nhtımın<Lın 
hareketle doğ'ru [ Zonguldak, ine-

/ bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
l'tahzon, S tirınene ve Rize 1 ye 
gidecektir. 

Taf•ilAt için Sirkecide Yelkenci 
hanında kAin acentesine mürı· 

caat Tel. lsıanbul 1515 

''&ebat,, Değlrmanclllk 
Türk Anonim Şirketi 

Hlssedarana 116n 
17 nisan 1930 tarihinde inikadı 

~ukarrer olan Heyeti Umumivei adiye 
1>in tevdi edil en hisse sen edatı ınik
~tı Kanunu tlcarttln 366 ıncı ve 
~rket nizamnome.inln 48 inci mod
•lerin in tayin eyledi!';! miktarı ıska

~fe vasıl olmaclığı cihetle, Meclisi 
tlıı.re hi•sedaran 1 leyetl umumiye•lni 
t•lecek mayısın 13 üncil salı gUnU 
ijtt 9 buçukta lleşiktaş ta !hl amur 

'i!e caddesinde 64 numarada kitin 
1'ketin merkezi idaresinde bervçehl 
~ m_esall hakkında mü zakere etmek 
~te ıkincl delı olarak sureti ıdiyede 

1~1 içtimaa dıvet eyler; 
rcuznamel müzakerat 
,
1 

1 - l\'leclisi idare ve Mürakıp 
Porlarının kıraatı: 

. 2 - 1929 senesi bilAnçosunun 
~ kir ve zorır hesabının tasdikile 
•clısi idare azası zimmetinin ibrası; 

\ 3 - 1930 senesi için b!r müra
~p tayinile ücretinin tesbltl ve bir 
Urıtup muavini tayini; 

~ 4 - Umuru şirketi idareye me
ur Meclisi idare aularile müdUran 

:ttlerioin tayini için Meclisi idareye 
'ıtıniyet itası; 

:ıı .s - Şirketle yaptıkları veya ya
~ bıieceklcri muame!At hakkında Tl
~ı'tt kanununun 323 QncU moddcıl
~ n tmrettlğl müsaadenin Meclisi 

1
'• aztlarına itası, 

~ l'lcıreı kanunu ve nizamname! 
ç ~ilt ahklmına tevfikan işbu ikinci 

1:11ı•dı temsil edilen hisse . miktarı 
it q(ursa olsun, icra edilecek mUza-
'•t muteber olacakur. 

Lı İ stanbul ikinci icr& me~urluj!;~;;-
'ı n· Bır borçtan dolayi mahcuz ve 
l;•ya çevrilmesi mukarrer bir adet 
. ll·:'\s muka elektrik dinamosuile 
~ •det SING~:R marka komple 
,, ndura ooaklnesi, birkaç tahta masa 
t '•ndalya ye ıouhtelif ebatta mU
~ddlt kundura kalıpları birinci art
~ ada kıymeti muhammeneslni bul
,:dı~ · ndın 1-5-930 mibine müsadif 
·ıtmb< günü saat ondan onbire 
'•"ar Su!ıanhamsmmda Çınğırogfo 
,,,:nda ikinci defa açık arttırma 
n,~~le satıiacağınd.n talip olanlann 
~!ır Ut gun ve saatta mahallinde 
~ıs bulunacak memuruna 930-560 
~ Ya durnarasile milracaatları ilan 
~%. 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sam • 
sun, Ordu, Glreson, Trabzon 
Rize, Mapavrl, Pazar, Arde
şen, Vlçe ive Hope ) ye 
azimet ve aynı iskelelerle "Gö 
rele, Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinop • a ulfayarak avdet 
edecektir. I 

Muracaat mahalli: lstan')u'. 
Meymenet hını alttndald yazı
hane. Telefon lst:mhul 1154 

vapuru 
27 Nisan 
rttnll aktamı Sirkeci nhtı· 

mm dan hareketle (Zonıutdak, 
lnebolu, Samsun , Ordu, 
Ünye, Giresun, 1rabzon ve Rlz 
lıkllelerlae azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalıjtınta 
mllracaat. Telefon:latanbul 214 

================ 1ZMİR - MERSiN 
üks ve sür'at postası 

GERZE vapuıu 

SO Nisan 

Çarşamba akşamı 
saat 19 

da sirkeci rıhtımından hare
ketle doğru ( Gelibolu, Çanak
kale, lzmir, Güllük, Fethiye, 
Antalya, Al!iye, Anamur ve 
Mersine) azimet ve avdet ede
cektir. 

Talsillt için Sirkecide Kü
çük Kırzade hanındaki acen
tasına müracaat. tel: lst 31 18 

Galata acentası: Galata rıh-

1 nmı 35 numarada "Vuçino,. 1 
tel: B. O. ı 169 ................. 

Bartın -Inebolu Postası 
HİLAL 

Pazar Tapuru 27 
Nisan 

günü akşamı Sirkeci rıhnmından 
hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Barnn, Kuru~ışlle, Cide, İnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Ytik Ye yolcu için 
Sirkecide yeni handa ı numrolu 
acentasına mUracaat. Telefonu 
stanbul 3105 

LLOYD TRJESTİNO 
Limanımıza ınuvasalatı beklenen 

Vapurlar 
(STELLA DITALYA) vapuru 

27 Nisan pazar ( ltalyave Yuna
nistan) dan 

(ABAZİA) vapuru 30 Nisan 
Çarşamba ( ltalya ve Yunanis
tan) dan. 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(STELLA DITALYA) vapuru 

1 Mayıs perşembe sabahı tam 
1 O da ( Loyd ekspres ) olarak 
(Pire, Brendlzl, Venedlk ve Tri
este) ye. 

(ABAZIA) 1 Mayıs perşembe 
(Burga:ı:, Köstence, Sulina, Kalas 
ve lbraile) ye 

(MERAMO) vapuru ı Mayıs 
perşembe (SeJAnik, Volos, Pire, 
Bari, Brcndizi, Ankona, Fiume, 
Venedlk ve Trieste) ye 

[COSULICH L!ne] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
rika limanlarına gitmek için ten 
zi!Alı doğru bllet verlllr. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 
212 7 vaya Galata sarayında 

sabık Se!Anik bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

WiJracaat edllmesL Telefon 
İstanbul : 235. 

tian 
Antalyaya tabi Serik kazasında 

mOstalr.il bir ı;ıoter muavinliği tesis 
edllmişilr, Şerolti kanunircyi haiz 
taliplerin bir ay içinde Adliye Ve
Hleıin~ müracaatları lüzumu ilfo 
olunur. 

Ankara asliye birin
ci hukuk dairesinden: 

Tekirdağında Ilüseyin çavuş 

mahallesinde Doryanlı '.\lehmet 
Nazmi tarafına: 

Kannız Şevkıye Hanım tara
fından aleyhinize ikame olunan 
boşanma davasına dair verilen 
arzuhal sureti ikametglhınıza 

berayi tebliğ gönderilmiş isede 
bunamda kimse olmıdığı meş
ruhatile arzuhalin bil! tebllğ 
iade edildiği görülmüş ve müd
dei muracaat ederek il!nen teb
liğat icrasını talep etmiş ve ta
lebi tahkikat hakimliğınce mu
vafıkı kanun görülmüş olduğun

dan tahkikat günü olan 25-5-930 
pazar saat 14 de ankara asliye 
birinci hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmadığınız veya bir ve
kil göndermediğiniz takdirde 
tahkikann gıyabınızda icra kı
lınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak iizre ildn olunur. 

RAKISI 
lgdlrde 2 inci seyyar Jandarma 

alayından: 
ikinci seyyar Jandarma olayının 

Hazirandan itibaren altı aylık ihtiyacı 
olan 120000 kilo arpa kapalı zarf usu 
lile 26 Nisandan itibaren milnakasoya 
çıkarılmı ştır . Mü vokkat tominatı 900 
liranın mahalli teslimi lg<lir ve mü
lhakatıdır. Munakasa 1 6- ll!ayıs - 930 
tarihinde yıpıla ca ktıc, 

Ustabaşı aranıvor 
Otomobil lşlerile meşgul bü

yük bir ticar th ~ne döşemecilik 
ve karosericilik iş le rinde tecrü
l:ieli bir usta aramaktadır. lngl
lizce konuşması meşruttur. 

Yalnız bu ustabaşılık vazife
sini ifaya muktedir olanlar "Us
ta Başı,, rumuzu tahtında İstan
bul 176 Posta kutusuna tahri
ren mliracaat edeblllrler. 

alliıİııııİıiıİııİllıııiı ........... . 

Rakılarımız 
dinlendiriln1 · ştir. 

•Her yerde arayınız. ' 

Boyacı aranıyor 
Otomobil işlerile meşgul ma

ruf bir 'ticarethane boya püskür
me tabancasile kullanılacak mah
lut boyalarda tecrübe görmüş 

ve İngilizce konuşabilen bir 
boyacı aramaktadır. Teklifatın 

"Otomobil,, rumuzu tahttnda 
lstanbul 1 :'6 Posta kutusu ad
resine tahriren gönderilmesi. 

ihtira llilnı 
"Yazı makinaları yuvarlakının iki 

katlı tebdili tertibatı,. hakkında istih
sal olunan 19 eylül 921 tarih ve 
3249 numeroiu ihtira beratı bu defa 
mevkii file konmalı: üzre ahere dev
rüferağ veya icar edileceğinden talip 
olanların Galata'da Çinili Rıhtım 
Hanında Roberı Ferrlye mürocaatlan 
ilan olunur. 

Yazı makinelerinizi 
Gılaıa'da Haraççı sokagı 10 numaralı 

V. BENBANASTE 
Ticarethancsiııden satın alınız. 

i\lakine tamir ve tebdil olunur. 
n,ktil~ ~ersleti dahi v.rilir 

Sinir yorgunlukları ~~ Barik, .. hayat, kaza ve otomobil sigortalarınıa .,.._ 
.,_......,........,.,, ~ Gaiatada Unyon hanında kAin ÜNYON S!GORTASINA 

Mide, Barsak, Cilt, Karaciğer, hastalıkları, Böbrek Yaptırınız. 

Sancıları ve kumları V. · Türklyede blla fasıla icı·ayı muamele etmekte olan 

K~~!v? ~~!~~!li~e~~rı Ü N Y QN 
FİA TLAR 

Odalar: 1 • 6 Liraya kadar 
Yemek: 225 - 500 kuruş 

~1 MAYIS~~~ 
••---------E•klşahı ................ . 

Büyük Porsuk oteli, lokanta - gazino 
Kalorifer, Banyo, Elektrik, Telefon, Azftml konfor 

Telrraf adresi: Porsuk Odalarınızı telgrafla temin edebilirsiniz. 

Gümrük Mubalaza Mn~orıo~on~en: 
Gümrük muhafaza müdüriyeti Bahri Merakip için 84 kalem 

malzemenin mubayaası 20 giin müddetle aleni münakasaya konul
muştur. Kanuni şeraiti haiz taliplerin müdüriyete müracaatla şart

namesine ittili husulünden sonra münakasa günü olan 1.3 mayıs 

930 salı günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde mliteşekkil ko· 
misyona müracaatları. 

BUYÜK 

TllllBE PlllNG~S~ 
8, INCt TERTiP 4, uNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Keşi deler; Vilayet, Şehre

Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları 're halk huzu-

ruı1da yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşi dede çıkan ııurrıara
lar te1(rar dolaba l(otı maz 

&az, Benzin ve VakuınJa~ı nıünakasası 
Yüksek Onııan ınektebi l{ektörlüğünden: 
Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazi 1800 ki

lo benzin 1650 kilo Gaz ve 150 kilo Vakumyağı kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzre 
her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 mayıs 930 
çarşamba günü saat on beşte Defterdarlık binasında müessesatı 
ziraiye mubayaat komisyonuna müracaatları. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon: Beyoğlu 2002 • - --ı 1 

Divanı ınubase~at ınuraki~ ınuavinli~i 
i~in ınosa~aka ilanı l -, 

Madde 1 - Ankarada ifayı 
vazife etmek üzre otuz lira ma
aşı asli ile murakıp muavinliği 
için Ankara ve İstanbulda 930 
senesi mayıs 14 üncü ve 15 in
ci çarşamba -günü ve perşembe 
günleri musabaka icra edilecek
tir. (Maaşatm tevhit ve teadü
lüne dair olan kanuna merbut 
cetvele nazaran 11 inci derecede 
bulunan muavinliğe mahsus o
lan 30 lira maaşı olabilemek i
çin ya Yıüksek mektepten me
zun olmak veyahut Yüksek mek 
tepten mezun bulunulmadığına 
göre 12 inci dereceye dahil me
muriyetlerde üç sene hizmet et 
ıniş bulunmak meşruttur). 

Madde 2 - Müsabakaya mu
ayyen olan günlerde saat 13,30 
da başlanacak ve nihayet on da
kika sonraya kadar ispatı vücut 
etıniyenler müsabakaya kabul e 
dilıniyecektir. 

Madde 3 - Müsabakaya ka
bul edilebilmek için. 

A -Mekatibi Aliye veya tam 
devreli Lise mezunu olmak ve 
yahut devairi resmiye ve mües
sesatı maliyeden la.aka! ilç sene 
istihdam edilmiş bulunmak. 

B - Sinleri otuz beşten yu
karı olmamak. 

C - Memurin kanunun dör
düncü maddesinde muharrer sa
ir evsaf ve şeraiti. lazimeyi haiz 
olmak lazımdır. 

Madde 4 - Müsabaka tahri
ren ve mevadı atiyeden icra edi 
lecektir. 

1- Ticari ve mali usulil def. 
teri. 

2 - Muhasebei umumiye ve 
muvazenei umumiye kanunları. 

3 - Vize muamelesi (Mııha
sebei umumiye, muvazenei umu 

miye, memurin kanunile memu ~ 
rin maaşatınm tevhit ve teadG 1 

lüne dair olan kanun ve maaş, ı 
harcırah kanunlarına temas et ı 
mek üzre tasvir olunacak mu<?J 1 

yen bir mesele üzerine bir mu11 , 
kip tarafından kabul veya red 
di mutazarrırnın olarak yazıla- ; 
cak esbabı mucibeli bir müzek • 
kere veya tahrirat). 

4 - Divanı muhasebat kara ı 
namesi ve müzeyyelatı. ı 

5 - Hesap (Faiz, İskontc ı 
Tenasüp). • 

6 -İlmi mali (Vergiler, Tü 
kiye usulü teklifi hakkında ma 
lfunatı mücmele) bütçe nazari 
yatı. ı 

7 - İktısat (Evrakı naktiy~ 
Kambiyo ve meskükat bahisle 
ri). 1 

8 - Kitabet (Vize sualini{ 
tarzı tahriri kitabet için derec 
tayinine esas olacaktır.) 

Madde 5 - Fıkrai sabıkad 
tadat olunan suallerden 1, 2, 
ve dördünctiye kadar olanl t 
taktir edilecek numaralar diğe': 
dört suale taktir olunacak nuı 
maralarm iki misli itibar olunal
caktır. ' 

13 mayıs sair ıünü akşamın. ı 
kadar Ankarada Divanı muha 
sebat baş kitabetine ve İstan' 
bulda Yeni Postahane binasın 
da Divanı Muhasebat Murakip 
liğine vesaiki lazimelerile birli1 · 
te müracaat etmeleri 15.zımdrr. 

Not: Murakıp muavinliğinı · 
alınacak olanların Fransızca ve 
ya İtalyancaya vakıf ve Divan 
da bir müddet hizmet edipte ı 
kendilerinden istifade edileceğ 
ne kanaat hasıl olanların sitaj 
için Avnıpaya gönderilmeleri · 
mutasavverdir, 

Turkiye Ziraat Bankası ~mum Mu~urlufun~eı ~ 
Türkiye Ziraat Bankası Umum ınüdürlüğli, Ankarada kain : 

idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal- : 
tine yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
yazılr vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mal! kabiliyetin! gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yaptlmış olan işlerin bir liste· 

si ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankara- ı 

1 
da iZraat Bankası Levazım ve meani müdürlUğüne İstanbulda 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçerlye müracaat
la bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mu-
kabilinde alabilirler. 

--ifaliç iskele!e rınde ınazbut 3 adet ıne~e eğ
risi, 172 adet çaın ve ,21 adet köknar tahtası, 
190 fındık, 160 adet kınkık saplığı ve 1408 adet 
kayın varil tahtası ve 36 çeki ıneşe odunu 
8 mayıs 930 perşembe guııü ve keza 172 kilo 
mahlut, 1699 kilo meşe kömürü, 80v kilo çiriş 
unu, 8 demet kestane çenberi, 13 eski okka 
yapraklı ıhlamur çiçeği ve bir adet mamul 
sandal dahi 11 mayıs 930 pazar günlerinde 
ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin mezkur ihale günlerinde saat üçte 
defterdarlık binasındaki ihale komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

* * * Haliç iskelelerinde mazbut ve mah.fuz 1 50 kilo yeril çayı 2 
adet köknar seren ve 300 adet köknar 385 kayın 38 adet meşe 
kerestesi ve 215 adet kestane dolabı 150 adet köknar lata 160 
adet kayın dolabı ve 90 çlft hamut ki cem'an 1 O kalem orman 
emvali 4 mayıs 930 pazar günü ihale edilmek üzre müzayedeye 
1-ıkarılmıştır, taliplerin yevmü ihalede saat 3te defterdarlık bina
sındaki ihale komisyonuna müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

lJvahk lele~iJesi BiJasetin~en: 
Ayvalık şehrinin altmış hektarlık raddesinde bir kısmının 

kadastro mesahaları belediye dairesinde mevcut olbapdaki şar
tname ve şeraiti atiye dairesinde münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa bir ay mUddetle devam edecek ve 12 mayıs 930 
pazartesi günü saat 16 da nihayet bulacaktir. 

2 - Kadastro taahhüdatı beeldiye tarafından daha evvel tan
zimettirilıniş nirengiye müstenit ve 1/500 mikyaslı tafsilat hari
talarına binaen yapılacaktır. 

3 - Münakasaya talip olanlar evvel emirde harita işlerinde 
sahibi ihtisas olduğu, harita umum müdürlüğünden musaddak 
bir vesika ile yapmış olduğu harita işlerinin musaddak listesini 
göndereceklerdir. 

4 - Saniyen müzayede, münakasa ve ihalat kanunu mucibin
ce yüzde yeçli buçuk nispetinde depozit yatırılması veya devlet
ce müteber bir Banka itibar mektubu gönderilecektir. 

5 - Şeraiti ınuharrere dairesinde deruhte etmek is~yen mu
tahassısların şartnameyi daha e'rvel Ayvalı!< belediyesi ri:va,etjn 
den istemelf'r; ilan olunur 

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

Teklif mektupları kapalr zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalrdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu nisbetinde te 
minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 
herhangi bir talibi tercih hakkmı muhafaza eder. 
------------~------'"--~~----.:.-.:._;_ ____ ___ 

Alman Kitaphanesi KARON 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

ENO'S "Fruit Salt" meyve tozu 60 senedeoberi mide 
karaciger ve barsalrların yardimcısı olmak.la mUJte

hlrdir. Tuzlu lraynar ınenbadan istihzar oluııan ~ker
slz, tuzsuz tabii milshlldir. Eno's meyvelerin ekser 
havası oafiasuıı cami tallı ve lezzeti IAtiftir. 

BILÜMU!t 
ECZANELERDE 

SATILIR 

PERTEV 
TUALET 

PUDRASI 
Kadın tualetıerinin lizımı gayrı müfarıkı cildin teravetinin 

hamisidir. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 
istimal eylemesi nefasetinin en büyük delilidir. 
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El~ise nıünakasası 
Emniyet Sandığı MUdUrlüğün den: 

Emniyet Sandığı odacıları için yalnıa kuma, Sandıktan veril

mek Uzre 84 takım elbise lmalettirlleceğlnden talip olanların 

5-5-930 akşamına kadar her f gün Sandık levazım memurlujtıına 
müracaat eylemeri ilAıı olunur. 

lslan~ol ~üınrükleri Da, M8~Dr101nn~en: 
Baş müdürlük binası dahilindeki numunehane damı, pazarlıkta 

ve acele tamir ettirilecektir. 
Talipler keşif ve şartnameyi görüp mUnakasanın yapılacağı 

ll9•4-930 Salı günü saat 14 ıe teminat evrakile birll.kte Baş Mü
dürlükteki komisyona müracaatları. 

Kırklareli yarı' ve isll~ encoıneni riyaselin~en: 
Reisicümhur llazretlerlnln lli himayelerinde ve Baş Vekil 

ismet Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde yarış ve islAh encümeni 

Alisi namına 23 Mayıs 930 tarihinde Cuma günU Kırklareli mer

kezin de yapılacak ilk bahar At koşularL 

Programlar: 
1 - l'mum Trakya namına Kırklareli merkezinde ilkbahar At 

koşuları 23 Mayıs Cuma günü yapılacaktır. 

2 - Yarışlara 23 Mayıs Cuma günü saat 14 te başlanacaktır. 
3 - Kayt ve kabul muamelesi 21 Mayıs Çarşamba günü 

saat on sekize kadar olup ondan sona kabul olunamaz. 

4 - Yarışları müteakip Pehlivan k üre;leri de ''ardır. 

5 - Birinci mevki bir lira, ikinci mevki elli duhuliye yirmi 

'>e~ kuruş olup alelumum Hanımefendilere birinci ve ikinci mevki 

;e mektep takbckrinc ikinci mevki nısıftır. 
~-- ·------------

.... Emınönü meydanı şekerci kö~esl 

y:;:u UGURLU - EL karşısında 
~AZAl{f DİKKATE : 

muhterem milşterll•rln vürut eden yeni biletlerini almak üzere 
doğrudan dağruya yalnız glıtme milracaatlan lüzumu beyan olunur. 

r Ke,tdellk bileteer- 150 kuruttur. 

1 ! : 1:x:=-:><>:O<XX::-C:<>:()::X>C:ı:O< Sahibi: :\lehmet Ali ><><il 
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Kiralık köşk 

(,uz•epedc •sta ı<ın cadde inde 

28 , 'l. lı ko0k kir lıktır. Fev

ka dt b~v,ı,ı vt: nczardi, bü

\ ı k b çe i, tcrkosu, hHa gazı 

tdfon . \ rılır. Gezmek içın 

~nıdekile re nıt raca ' 

T. TA. C. Pul satış 
komisyonundan: 
92480 Yun4n, 21 füılgar pulu 

pazarlık suretlle satılacagından 
talip slanların 29 nisan 1930 
salı günü saat on dörtte lstan
bul'da Cağalojtlun'da Tayyare 
Cemiyeti binası birinci katında 
pul satış komisyonunu müraca
~tlarJ .. 

Şehremaneti ilAnatı 

Fadh dairesinden: 7 il il Ura 38 
kutuş ke.ıfll Hasekide Nevbebar 

sokağına kaldırım intası kapalı 

zarf ile münakasaya konulmu•

tur. mUnalcua 1 S.S-980 pazar 

gtlnU 1aıt 1 S te yapılacakUI) 

Tallp olanların f81'tnımeslnl 
görüp teklif varakalarını icap 

eden veHik lle beraber ııarf 
içinde olarak muarren vakte 

kadar encümene tevdi etmeleri 

ilin olunur. 

• * * 
Kadıköy dııiresinden: Altıya! 

ağzından itibaren Yoğurtcu köp
rilsüne kadar telefon caddesinin 
tamiri dolayısile Kadıköy iskele
si ile Kızıltoprak arasında işle
yen bilumum vesaiti nakliyenin 
Altıya! ağzından itibaren Söjtüt
lü çeşme tarikin takiben taş 
köprüden mürur etmek suretile 
gidip gelmeleri malôm olmak 
üzre ilAn olunur. 

Konkordato komiserliğindenı 
Beyoğlunda lstiklAI caddeıinde 

289 numerolu mağızada mefruşat 

ticaretlle ittlgal eden Davit Karıso 
efendinin konkordato talebile vuku 
bulan müracaatı lstanbul icra dairesi 
itiraz medisinde kabul edilerek iki 
ay mühlet verilmiş olduğundan m\J
maileyhde matlubu olan alacaklıların 

icra ve ifl4s kanununun ~83 inci 
madde•i ahklmına tevfikan urlhi 
illndan itibaren yirmi gün içinde 
bilcümlı vesikaları ile birlikte Bey
op;lunda Küçük par makkapı sokağın · 

da 25 numeroda mukim komiser 
avukat Mekkl Hikmet Beye müracaatla 
alacıklarını bildirerek kaydettirmeleri 
\e hı!Afında hareket edenlerin kon
kordato müzakeresinden hariç bıra

kılacakları ilAn olunur. 

lstanbul 8 inci icra memurluğun 
dan: Mahcu?. ve furuhtu mukarrer 
bir adet kapalı 1868 num aralı Te· 
ncz:ıüh ot• m bıl i Şehzadebaşında 
J'eyıiye marallc ve sokağında 12 
nuroar11ı ~ar11d~ l \ llı ıs <l.JO •1 ri 
hine mu . Jdif pt rşembe günu saat l 2d• 
mahall i nı ozkurdc bilmüz>yedc utı 
J•r.alJ, ilAn \tııı•• 

Sultanalımet beşinci tullı ~
lruk mehkemeslndenı 
l(aaa Kal& mUstoctrtarlnln 

aumarası esıuıılsl 
48 Madam Ruplne TafÇIJUI• 

158 Ahmet lhsaıı Bey bin All 
1911 Dlmltrl Nlkolau. 
207 Nlkolakl Sayectı. 
i:!O Madam Aleksandra 1(, 

Mavrekefalu. 
24Q Fran1ea PaskaUdls. 
26T Laon Yagendorl. 
a12 At1ıee Ataaa111adle.! 
SOS A. X. Anastasyadlı. 
308 Traslvulos Kanallı. 
S22 Augusten Papadatoı. 
335 Agop H. Agopyan. 
848 Ali Fuat Bey 
379 Alferd Chays. 
391 AbdUlhallm Çelebi Efendi. 

10029 Hasan Llml Boy. 
10066 Mehmet Kasu Bey, 
10061 Madam Fertuno Alman. 
11563 Matın Sohemberl. 
10296 Hasan EtyaMotlu, 
10467 1(. Prelereneo. 
10305 Doktor P. Kurtldls. 
10493 Yusuf Kenan Bey. 
10431 Alekıl Rupçol. 
10333 Madam Nelll Flerentin. 
11956 jan K. Papadatıs. 
11930 Cemal Hüsnü Bey. 

Numara ve esamisl ballda 
muharrer Deyçe Bankın Gıılata 
tali şubesindeki kasaların mOs· 
teclrleri gaip olması basebile 
mahkemece tayin edilen Kayyim 
avukat Mehmet Sıtkı Beyin 
hıı:ıurlle mezkftr kasalar küşat 
ve muhteviyatı tahrir ve tesblt 
edilmiştir.Tarihi ilandan itibaren 
bir ay :ıarfında müstecirini mu· 
malleyhimin ya esaleten ve ya 
vekaleten eşyayi muharrereyl 
almak üzere Sultanahmet beşin
ci sulh mahkemesine müracaat 
eylemeleri ve ademi müracaat 
halinde eşyayı me:ıkOrenia bil
müzayede satılacağı ye satış 

&1nünlln de ayrıca ilan edileceği 
ilan olunur. 

İlan 
:\lüstak.illen tcsıs edilen Bu· 

cak \'oter ımıadnliğinc evsaf 
ve şeraiti kanuniyeyi haiz talip
lerin bir a\ içinde adliye vekil
lctiııc mıira<:3at etmeleri !uzumu 
il~ıı olıuıur. 

""'""-

PAZAR 
27 NİSAN 930 

23 Nisanda çocuk bayramı her yerd~ toeit edildi. RMlmde rı:dremlt Aaa mektebi ıörUlmelı. te'' 

' . 
L '• A, -

Bu resimde gördOtttnüz kadınlar Amerikanın deniz sporcula
rıdır. l<lf mevsiminde denize girip mukavemet yarıtı yapanlarda 
var. Bil resimde Amerikanın FlladeHya sahilinde ıon haftalar 
zarfında yapılan bir yüzme yarıfından sonra ıporcu kadınların 

kumlar llzarine yatışlarını &östermettedlr. 

Devredilecek ihtira beratı Beyotlu lklnct icra memurluğun-
" Ham tütün hazırlanmuı için dın: Bir deynln temini istifası için 

usııl ve ttda~klı" hakkındaki ihtira ıı:ahcuz ve luruhtu mukırrer Galata-
lçln Sina! Umum Mildilrlil!ünden da tünel karşısında 17 numaralı ma-
lıdhul edllo:ıls olan 7 Mayu 928 tazıda 5 çllı muhtelif boyda ıenne 
ıarib va 6ll9ı numerolu lbılra beratı Jıkarplnl 5 çift muhtelif renkte mer-
Uıerindeld hak bu kere a!ıere ~:f danı erkek lıkıırploi ve 1000 adde 
veyebııı içan verlleceginddı ı b k ,..ı. tl1 
veyahut isdcu etmek arzusunda u- o, otu ·~·· ımırmı ıure • sıtı-
lunan znıun lıunbul Yenlf,ıtabano lacağındın Nisan 'illl uncu salı ııtınü 
ırkuında Tttrklye Hanın IŞ-Q_, saat 10 da talip olanların ınezkı'lr 
nuıııeroiarda klln HAHRI ALTER kundurı mağazasında bulunacak 
İSTO~ ehndlyı mtıraoaat ıylemelerl olın lctı memuruna mUraoaıtluı 
ıltn olunur. ıııı.n olvnur, 

' 

Bu reelm Amerlkada slneııı 
artlııtlerlndea birinin kedlsldl' 
Se:rahata çıkan bir yolc:u kıyı 
fetlndedlr. 

Dr. A. KUTIEI 
Efrencl YO elit hutalıklan ıııG 
teh-11 KarakGy börekçi hfll 
flrAltnda No 84, ... 
Dr. Horhorun: 

Beyot\u tvlektep sokak Mo • 
muayıne sabahtan ılı:oamı kadar. 

Fiatlarımızı, kuma,ıarımızın cins va biçimini ply11adaldlerle mukayese edinl.ı. 
Galaıı'dı Karaköy'de Börekçi fırını lttl111lndekl büyük mıballebicinln üstünde klln 

EKSELSiYOR 
Büyük elbise magaulannın kat'iyen rekabet kabul 

etmez Hatlarla satmakta olduğuna kanaat edeceksiniz. 
Bazı mallarımızın llatları bervechl atldlr: 

Kostu .. mler lngtllz1e 112lirıdın [rı' nçkottemlnatlı cln• 1a liradan 
biçimi ' itibaren şık ve hafif itlbaron 

lcumaş ve ısrl biçimde 

Pardesüler "M•~ 24,112 Pardesüler ~rı!~ 1e,1ıa" 
del " kumaş kusursuz biçimde 

berg,, empermeabilize, her renkte 

HANIMLAR Dairesinde 

Matolar ~~rı!~ 15,1/Sl " 
kumq tık ve ıon moda 

Pantalonlar ~:~~~ 7,1 2 ,, Trinçkot H~~b~!~11 1a ,, 
iyi cins şık biçimde her renkte teminatlı clnı 

Çacuklara mahsus kostümler, pardesüler, Trinç
kotlar, muşambalar, paltolar, pantalonlar vesaire

müııtahap çeşitleri mevcuttur. 

TEDİY ATTA TESHtLAT 

sküdar hukuk hakimliğinden: 
Zcv~eniz Cahldc H. tarafın

dan hanei zcvciyetl terk ettiği
nizden hakkınızda ihtar kararı 
itaoı talep edilmiş ve kanunu 
medeninin 132 ııci maddesi mu

cibince bir ay 1.arfıııda hanti 

zcvciyctc avdetinizln ve vazaifi 
zevclycti Ha etmenizin ihtarına 
karar verilnıi~ olduğundan karar 

veçhile hanei zevciyete avdetle 
evlilik vazifesini ifa etmeniz 
ihtar ve ikametgahınız ıneçhuli- 1 

\Ttine hinat' " ilanen tebliğ olunur. 

Oarül:\cze müdtirlilğündcn:Dırül
lczeye bir ıenede muktazı heş yüz 

kilo tuzsuz tereyağının kapalı zarf 

usuille münıkası 26 Mayıs 930 pa

zorteıi günü icra olunacaktır. Talip

lerin yUzde yedi buçuk •emmaı ak· 

çolcıile müracaaı!arL 

Bir Efendi aranıyor 
Rir mağazada istihdam edilmek 

Uzerc 12· l 5 ya~larında tahsil görmüş 
bir Efendiye ihtivaç vardır.Talipleri n 
(S. T.) rumuzile ) enipostahane 1~6 
numerolu kutu adresine tahriren 
müracaatları. 

Beşiktaf icraundan; 

Deyinden dolayı mahcuz ve ! 
ruhıu mukarrer hulunın 8 adı.i 
nepe koltuk perde ve sarı aynı 
konsol ve üzeri mermerli aı•51 

zemini ıarıiı çiçekli lzmlr bal•'', 
iki sandalya 3 mavıs 930 tır<bl 

. 14 
Beşiktaş bayat pazarında saat 11 
bil müzayede satılacağından ıallP ~iJ1 
!arın yevmi mezkOrde mahal 
hazır bulunacak memuruna aınraC 
ctmc]eri il:ln olunur. 
__________________ __.,.. 

M 0 •'ul müdürü Burhaııeıl' 


