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ihıısas işleri 'Yunan cevabı bugün sefirimize tevdi edilecektir.' 
. ~asit ve iptidai cemiyetlerde 
ışler ve fikirlerin tevziide ba
~ltir. Buralarda bir çok işleri 
"lrden lhören san'atkarlara, 
Ilı .,,;:•• ,ocaıa;,~6' 1ıer!~ temsil 

Yunanlılar teklifleri Kurultayda Muhiddin B. ı 
e 

tı!tn · a Çoıro: tesa-
. ılerle-

llikçe, cemiyetin maddi ve ma
~~i teşkilatı yükseldikçe i ve 
Itır bölümii de artar 

mizi retmi 
d. ? e ıyor ... 
-· ...... -

R. Galip ve Ham
dullah Suphi 

Beyler arasında ... 

Bir şoför valiyi 
Liava ediyor .. 

iki bin lira da tazmi
nat istiyor 

İhtiyaçların nevi ve miktarı
llııı çogalmasr, onlara tekabül e 
den meşguliyet s~.halarının da 
lttınasını mucip olur. Emniye
tin bu şeklınde ihtisas artık en 
llıuhim ve acil hir zaruret hali
~e g rer. 

. l\ncak maddi veya fikri işle
liıı iyi taksim edilmediği mem
~ketlerde ihtısas işi bir türlü 
~luna giremez.Muayyen bir sa 
~ta sülfık ederek kendi başına 
'"~atını temine uğraşanlar re
~betin tesirile bir dereceye ka
"<tt daima ileri gitmeği ve bina
tııaıeyh sanatınin asri icaplan
~ı kabul etmeği zaruri görürler. 
"ksi takdirde sefalet ve meske
net, ve nihayet cidal ve faaliyet 
~asından çekilmeğe mecburi
~t gibi korkunç akıbetlerle 
~-~şılaşmak ihtimali vardır. 
""11.si teşebbüsleri daima kam
~lıyan işte bu mes'uliyet hlssi-

Atina ce\rabını 1 

bug·ün veriyor 

Kurultaydaki müna
kaşa pek 

hararetli oldu .. 

ANKARA, 27 A.A.- Türk
ocakları kurultayı bugün saat 
dört buçukta toplanarak müza
keratına devam etmiştir. Bütçe 
encümeni raporu üzerinde yapı
lan tenkidata Hamduilah Sup
hi Bey cevap vermiş ve bazı tek 
lifler encümenlere havale edil
miştir. Yasa maddelerinde ya
pılan bazı tadilata dah mesai 
encümeninin raporu okunarak 
kabul edilmiştir. Hililiahmer 
ve Himayei Etfal gibi kardeş 
cemiyetler ile birinci mmtaka 
umumi müfettiı,i. İbrahim Tali 
Beye kurultayın selam ve mu
habbetini lb!Afı ve teşekkür ya 
zılması te~arrilr etmiştir. Reisi 
cümhur hazre!le~ _saat on befte 
Türk ocağını teşrif buyurarak 
kurultayın aktettiği iki celse a
rasında müzakeratr dinlemiştir. 
Gazi Hazretlerinin salonu teır 
riflerl murahhaslar tarafından 
ayakta karşılanmış ve hararetle 
alkışlanmıştır. Reisicümhur 
Hazretleri iki celse arasında ku 
rultay murahhaslarını kabul bu 
yurmuşlar ve kendilerile Türk 
tarihine dair hasbıhallerde bu
lurmıuşlardır. 

Taksim taksisine mensup şo
förleraen biri tarafından Vali 
Muhiddin B. aleyhine darp ve 
tahkir davası açılmıştır. Şoför 
Muhittin B. den 2 bin lira da 
maddi tazminat istemektedir. 
Davaya bakan B41J70iflu ikinci 

r. Onun bulunmadığı veya 
~ksan olan işlerde ne ihtisas 
Ilı. Umu ve ne de ihtisasa htir

et zarureti duyulmaz. 

~izde devlet işlerinin fikir 
::;hesine taallfik eden kısımla
aı da hemen herkes mütahassıs 
~ duğu iddiasındadır. Doktor-
1 k ve askerlik gibi maddi ve 
u'tıne istinat eden meslekler is
~na edilirse, diğerleri hakkın
~ • ınemur olsun veya olması~. • 
h r az okuması ve yazması olan 
, ~t vatand fikir beyan etmek t kendini salahiyettar görür. 
~1lıasetçilik, maarifçlllk, lktısat 
~ lık, maliyecilik her gazete o
ı.11hnın sahip olabileceği ihti
-.ıılardan sayılır .... Hele bir 
~s'ul mevkie geçseydi ne fikir 
~' ne projeler. Bismarklar, 
~1lıııchtlar onun yanında solda 

ır kalırdı. 

~ liayalci ve 1§.fçr olmıyalım. 
~I bu işlerde derln bir vukuf 
'

1

n bir tecrübe lAzımdır. Çiin 
Ilı bu faaliyet şubeleri muay
IU bir maddeye değil bütün 

tt hayatının umumr tahlil 
ti terkibine istinat eder. Hatta 
~~ız memleket hayatına ait 
'tıler kafi değil, beynelmilel 
llıı \>tın donelerini, temayülle
\ ve maddi, manevr bütUn 
'~nizmalarmı kavramış ol
~· lazımdır. Maarif, iktısat, 
ı;.1~Ye..... Sahalarındaki ihti-

"111 her vatandaş bilir; fa-
' bunları sayıp dökmek bir 
~s işi değildir. Asıl ihtisas 
't~ leketin hali ve istikbaldeki 

Bugün sefirimiu avap verectk 
olan M. M.ıhalakopu/os 

Mübadil emlakin mah 
subunu reddediyor .. 

ATİNA 27 (Hro)- M. Vnizelosla Yunan har.iciye nazın ara
sında vuku bulan uzun bir içtimada türk teklifatı tetkik ve yunan 
cevabı da tesbit edilmiştir. Yunan cevabı yarın Atinadaki Türk 
sefirine tevdi olunacaktır. Mukabil cevap hakkında muhafaza 
olunan ketumiyete rağmen Ywıan hükfimeti mübadil emlakin 
mütekabilen mahsubu teklifini kabul etmemeğe ve hiç olmazsa 
mücmel bir surette takdiri kıymetleri hususunda ısrar etmeğe 
karar vermiştir. 

Şayet bitaraflar bu hususta bir rey beyanından istinkaf e
derlerse o zaman iki hükOmetten birinin diferine ödeyeceği far
kı em!Ak için başka bir çarei hal aranacaktır. Yunan hükfimeti
nin bu kararı ittihaz etmesinde muhacirin mahafilinde mahsup 
aleyhinde teressüm eden muhalefetin büyük dahli olmu§tur. 
Bu vaziyet üzerine Türk Yunan müzakenıtı alirlincemede kala
cak ve yeni bir buhran geçirecektir. 

Mll11ab11kaya iştiraA eden yaı•rular firup lıallnde 

Gürbüz çocuklar seçildi 
Türkocağında yapılan müsabakada 

hangi çocuklar kazandı ? 
Dün Türkocağında, çocuk Çocuklar ayrı ayrı muayene e

haftası münasebetile, gürbüz dilmiş, .tartılmış ve ölçülmüşler 
çocuk müsabakası yapıldı. Mü- dir. Bu esnada hoş bir hadise 
sabakaya her yaşta bir çok mi-1 olmuştur. Mini minilerden biri, 
ni mini iştirak etmiştir. Çocuk muayene esnasında, hiddet ve 
mütehassısı Ali Şükrü, Niyazi asabiyetinden, kendisini tart
Ali, İsmail Kenan B. !er jüri he makla meşgul bulunan dokto
yetini teşkil etmekte idiler. Mü run ellerini ıslatmış, ve dokto
şabaka saat 14,30 ta başlamış run: 

aç ve kabiliyetlerini doğru 
liJ ederek umumi hayatın a
ıtini bozmıyacak ve bilakis 

\arttıracak müspet ve her 
' an için tatbik imkanı olan 
~ !li fikir !er, proframlar orta-

ve iki saat devam etmiştir. Mü- - Hatırasını bıraktı! ... 

~lnıaktır. 

l)oktorluk ve askerlikte ta
lıı ~Ürdüğümüz ihtisas işini di-
11 llıesleklere de teşmil etme-
1 'lıştığımız gün memlekette 
t ilk terakki adımı atılmış ola 

1~a şüphe yoktur. 

ZEKl MESUT 

......._-~~---.--~~~-

\1 rn e Eskenazi yarın 
. A.nkaraya gidiyor 
*aruf Amerika milyonerle 
~ııq tı Madam Eskinazinin şeh 
~c geldiğini dün yazmıştık. 
~l~ullu bir aileye mensup o
~ adam Eskinazi, kocası M. b b~zinin ölmezden evvel do
·ı~ Uyüdüğü Manisada 200 

~ '.4~. bir ?as~aı:ı~ in_ş~sı hak
ı vasıyetını ıfa ıçın yarın 

'ava gidecek ve Hilaliah
'-erkezi umumisi le temas 
«tır 

şabakaya iştirak eden kiiçükler cevabı, umumi neş'e ve haııde
yaşlanna göre üç grupa ayrıl- yi mucip olmuştur. Neticede 
mışlardır: Meme çocukları, birinci grupun birinciliğini Çe
mama çocukları, oyun çocukla- tin, ikinciliğini Ertan, üçüncü
n. lüğünü Sevim kazanmıştır. Ce-

Evvela meme çocuklarının tin 4 aylık, 8 kilo, Ertan 6 a:y
iyileri seçilmiştir. Bu kısma gi- !ık 10 kilo, Sevim 4 aylık 7 kilo 
ren çocukların en küçüğü 4 ay- dur. 
!ık, en büyüğü 1 yaşında idi. (Mabadi 3 üncü sahifede) 

-- v -
Giirbiiz oıiisnbnkıısında biriııciligl kaza111111 iir yaı•r11 

ANKARA 27 (telt.fonla) Bu
günkü Türk Ocağı Kurultay 'ç
timaında Reşit Galip Bey, ve 
Hamdullah Suf.hi Bey arasında 
ehemiyetli münakaşalar cere
yan etmiştir. Münakaşada Re
fit Galip Bey, ıark vilayetleri 
ocak heyeti tdaresine blltçe ma
zeretlle müsbetişlergörmeğ emu 
vaffak olamadıfını, buna muka 
bil ocak mrkez bütçesinde faz
la tedlyeler yapıldığını söyledi. 

Bu iddia, Hamdullah Suphi 
3eyi müteessir etti ve Reşit Ga 

Bir şoflir tarafından altyhlnt darp 
davaıı ap/an Muhiddin Bty 

sulh ceza mahkemesi Muhittin 
Beye iki defa tebliğat yapmış 
ve Avrupada olduğu şerhile ia
de edilınlştir. Bunun üııerine 
mahkeme Muhittin Beyin ihza
ren celbine karar vererek dava 
yı talik etti. Hadisenin vuku 
tarzına göre Vali B. şoföre hü
cam etmiş ve bir ikide tokat at
mıştır. Tecavtizıe maruz kalan 
şoförün otomobilinde Şehremi
ni muavini Hamit B. ile refika
sı bulunmakta imiş. Davacı 
Muhittin B. aleyhine ikame et
tiği dava için Hamit B. ile re
fikasını şahit olarak ikame et
miştir. 

Kim kalacak? 

lip Beyin ocak ikinci reisi iken Muavin Hamit Bey mi 
ocağa teberru ettği 2500 liralık k Ş • B • ' 
tahsisatı ikide bir misal olarak yo sa erıf ey mı? 
zikretmesinde çok şayanı ifti
har bir şey olmadığını ve ocak
ların feragatle kaydedilen me
saisiıUn bu kadar basit bir para
nın bir hizmet ölçüsü olarak 
kaydedilemiyeceğini iddia etti. 
Reşit Galip Beyin bir zamanlar 
ocakları tcslih etmekistediğini 
söyledi. Reşit Galip Bey cevap 
vererek Hamdullah Beyin ce
vaplarını reddetti. Teslih değil, 
talim ve terbiyesini istediğini 
söyledi ve iki taraf arasında çok 
ağır sözler teati edildi. 

Mütekaitler 
Ucretli olanlar 

maaşlarını alacaklar 
Zat işleri muhasibi Hamdi 

B., dün bir muharririmize inhi
sarlarda çalışan mütekaitlerin 
maaşları hakkında demiştir ki: 

"- Tütün inhisarında ma
aşla müstahdem olan mütekai
dinin tekaüt maaşlarının kat'i 
hakkında Maliye Vekaletinden 
teyit emri gelmiştir. Ü'creti şeh 
riye ile müstahdem olanlar hak 
kında bir şey yoktur. Onlar ke
mafissabık hem şehri ücretleri
ni, hem tekaüt maaşlarını, tahsi 
sa tile alacaklardır". 

HIJmil Bey Ştri/ Bty 

Viiayet ile Emanetin tevhidi 
Eylı1lde yapılacaktır. Bu tebed
dülü teşkilat dolayısile büyük 
ve küçük memurlar arasında 
bazı değişiklikler olacak ve ba
zı makamlar da lağvedilecektir. 

Bu meyanda, İstanbul bele
diye reisliğini nefsinde cemede 
cek olan valinin de kaç muavi
ni olacağı meselesi vardır. Mev 
suk bir menbadan aldığımız 

malfunata göre Vilayet ve bele
diye için birer muavinden iki 
muavin olacaktır. Viiayet mua
vinliği için şimdi Vali muavini 
olan Fazlı Beyin ibkası mukar
rerdir. 

Emanette ise halen iki mu

avin-Hamit , ve Şerif Beyler 
vardır. 

M A 
.. Binaenaleyh bu zevattan 

• nderson dun i hangisinin belediye işleri ıçın 
Atinaya gitti . ~u~vin olacağı henüz belli de-

1 ğıldır. 
Muhtelit mübadele komis-

yonu bitaraf azası M. Anderson ,------------· .. 
Yunan hükfimeti ile ilk teması 5 IDCİ Sahifede 
nı yapmak üzre dün Atinaya Adliye Vekilinin izahnamesi 
gitmistir. 

Haydar Rlfat Bey dava11nd• 11/iınllerden bir grup 

H. Rif at B. dün geldi' 

Davanın kendi lehine neticele. 
neceğinden ümitvarolduğunu1 

söylüyor .. 

Müdafaa şahitlerinin 
burada ifadeleri ... 

. .istinabe ıuretile Ceza 
mahkemesinde 

alınacak 

ra .. 
ül
ra 
te 

lüş 
iü 
ır 

z 

Davasının rüyeti 15 mayısa 
talik edilen avukat Haydar Ri
fat B, dün sabah ehrimize gel 
miş ve bazı avukat arka aşları 

tarafından istikbal edilmıştir. 
Haydar Rifat B.yol yorgunu ol 
duğu için doğru evine gitmiş 
ve dün hiç bir yere çıkmamış
tır. Kendisini ziyaret eden bir 
muharririmize Haydar Rifat 
B. rahatsız bulunduğunu söyli
yerek şu izahatta bulunmuştur: 

Aı•ulıat Haydar Rıfat Bey 
ederse bütün Baroyu şahit ola-

1 
kl 

rak ikame edebilirim". 

- "Dava neticesinin tahmin 
ettiğim veçhile, lehimde tecelli 
edeceğimden katiyyen şllphe et 
miyorum. Mahkemeye bazı a
vukat arkadaşları müdafaa şahi 
di olarak gösterdim. Fakat icap 

Dainler 
vekilleri 

Bugün 
azimet 

An karaya 
ediyorlar 

M. Deklozye'in gaze
temize. beyanatı 
Fransız dayinler vekili M. 

Deklozyer ile İngiliz dayinier 
vekili M. Vayt dün Stella d'İtal 
ya vapuru ile şehrimize gelmiş 
!erdir. Dayinler vekilleri, muh
telif mali müessesat erkanı ta
rafından karşılanmışlar ve doğ 
ruca otellerine gitmişlerdir. 

M. Deklozyer, dün kendisile 
görüşen bir muharririmize de
miştir ki: 

Haydar Rifat Beyin müda
faa şahidi olarak mahkemeyebil 
dirdiği avukat Neşet, Abdurrah 
man Münip, Kenan, Cevat, İs· 
mail Sıtkı, Mustafa Hayri, Ah 
met Hilmi, İbrahim Beylerin 
asliye ceza mahkemesinde isti
nabe suretile ifadeleri alınacak 
ve Ankaraya bildirilecektir. İs· 
tinabe günü henüz malfun de 
ğildir. 

M. Dtklo:zytr ı·t M. Viı.vı 

talimat ve salahiyetle gcld kle 

ri için Ankarada yapacakları te 

maslar çok şayanı dikkat ola
caktır. M. Deklozyer ile M. Va
yt bugün Ankaraya gidecekler
dir. 

"- Ankaraya gideceğimizi 
biliyorsunuz. Orada ne kadar 
kalacağımızı şimdiden tayin ve 
tesbit edemem. Bu, vaziyetin i- -.,.-,#e_k_t_e_p_l_l-.l-e-r-.., 
cabatına bağlıdır. 1,..1~ 

Umumi vaziyet hakkında si müsabakası 
ze izahat veremiyeceğim için 

çok müteessirim. HilkOmetle i>i inci hafıta başladı 
temas etmeden sizi tenvire ça-
lışmam elbette doğru değildir." 51 inci hafta başla.uıştır .. 

M. Deklozyer ile M. Vayt Gazetemizde çıkan haber-
hükfunetimizle ilk temas neta- terden •n mllhlmmlnl seçip 
yicini düyunu umumiye mecli- cumartesi akfamına tadar 
· · ah mOsabaka memurlutuna ~ön• 

sıne ız etmek için Parise git deriniz. 
mişlerdi. Her iki mümessil veni ıı-------------' 

ki 

İl 
ıll 



Mlllig~t,, in tarihi tefrikası: ıa HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

ERON Hırvatların Cemiyeti akvama müracaatı 

akleden: KAMRAN ŞERiF Aldıkları cevap menfi oldu. Belgratta sessiz bir nümayiş yapıldı .. -
atlı Narsis bir hamle daha 

yapıp Agrlpin'e 
son kozuna oynadı t 
herke,;sin harcı olmıyan o da vaktile gizliden gizliye Ag

tuliı emel.. Fani bir insanı ripinin aıdu olmuştu. Fakat ka 
1ar mertebesine çıkarmağı dm ona kendiainden daha aşağı 
eden müthiş tasavvurlar olduğunu hissettirdiği için mag 
biri!. .. Nasıl? ... Seni cünn- rur azatlı metresinden nefret 
e kendi cürmlerim arasın- etti. Bu kadmm damarlarında 
aptığım bu mukayese hoşu- Kayseriler kanı, kendi damarla 
· ttimi ? ... nnda ise esir kanı akıttığından 

eh tikenin hangi tarafta ol- d<!layı kaderi bir türlü affede
unu kestiremediği halde mıyordu. Akıllara .ha~et vere-

T şet içinde kalan Klodius, bu cek derecede z~ngındi. Senato
n karıştırıcı münakapyı ya karşı~ında dıvan durduracak 
ıa fazla işitmemek için kal- kad~ ?ufu~. v8!:d~: Ta~, za
kaçmaı:.ı ihtiyata muvafık ~~e~. ıncelıgı, yuZlHldenki eze
u. B suretle imparatoriçe lı ıstıhza man~sın.a vann~aya 
iıstehz• azatlı karşı karşıya kadar her şeyın bır asaleti var-

dılar Şimdi ikiside susuyor dı: Öyle olmakla beraber bira-
hali. düşünüyordu! ' zatlı par~a.~ı idi ve Agripin aslı 

nı hor goruyordu. Onu zaman 
paratora, damat olan N_e- zaman karşısında titretebilmek 
rf senek e medyun ol~ugu kendisi için ne tatlı bir intikam 

k ve belagatı sayesınde olacaktı ı 
unda kendisini gösteriyor ···· 
Fı o of şakirdinin dersle Agripin, bir müddettenberi 
a ar olmadığına her gün üveği kardeşi Domitia Lepida

aha artar bir vuzuhla nın Neron üzerinde icra etmek-
yordu. İçi sıkılan delikanlı, te olduğu tesiri endişe ile takip 

Yagoalavı!!!! 

Nümayiş! 
Belgrada bir hey'et 

gönderildi 

Yugoslavya kırallığmm 
adı Sırp - Hırvat ve Sloven kı
rallğı idi Bir senedenberi bu 
memlekette kırat Alexandre m 
diktatörlüğü devam ediyor. 
Hükümdar bu üç ismin ye-

Kıral Alelısandr 
ve hakimiyete bir an ev- ediyordu, İki kadın güzellik, 

kavuşmak arzusu ile sabır- ze.,ginlik ve çapkınlık hususun rine bir ismi, yalnız "Yu-
.. ._ .. _w ordu. Onu zaptetmek da biribiri ile daimi bir rcka bet goslavya" yı tercit etti, ve 

atamak Iazundı. Mademki halinde yaşamışlardı. Nihayet keyfiyet öyle ilin edildi. Yani 
onünde söz söylemek onun bir gün l>omitia Agripine kar- Hırvatların devletin ismindeki 

zevki idi, en akıllıca ıı geldi. Zaten Agripin de böy- mevcudiyeti kalmamış görünü
eket kendisini hiç olmusa le fırsat kollanıyordu. Uveği yor. 
hazzı bahşetmek olacaktı. kardeşini insafsızçasına idama Fakat Hırvatlar geçen gün 
ron durmadilfi nutuki radma mahkum ve idam ettirdi. Belgrada 1,500 kişilik bir he-
ladı. Bu nutu~l~n ke?di ya- Bu vak'a üzerine N arsis te- yet yollayarak kırata müracaat 
nıyor~u. Va~tını muzır şey- reddüt etmedi, Agripine bütün ettiler, milli haklarım istediler. 
e geçıreceğine nutukları ez- şiddeti ile hücum etti Fakat bundan daha şayanı dik-
lemeğe çalışması da bir şey · ka ta "h d 

Bütün saray halkı öünde Bri- t o n cı et şu ur: 
zaman Neronun Ayan mec- tanikuse doğru ilerledi, selim- Hırvatlar Cemiyeti Akvama 
huzurunda avukat rolü yap tadı, sonra boynuna sarıldı. müracaat ederek başka memle-

"J görüldü. Samimi görünen, belki de cid- ketlerdeki ekalliyetlerin huku-

M t kbeı . t . . .. den samimi olan bir heyecan ku beynelmilel muahedelerle te 
usa ımpara or, ın gov · · d · · b"" ·· k · · · ... d H ı 

k tl . .t 11• h ıç.ın e ve sesımn utun uvvetı keffül edıldıgı hal e ırvat a-uvve ı ve mu ee ım çe 1 ba.. d . .. . .. . . 
karanlık, bulutlu gözleri e gır 1 • nn bugun _mallı m~v~udıyetle~ 

tavruna ihtişam vererek kol- -Mirası -elinden alınan bed- tan1?°1adıgmdan ş~ka~et etmış 
savuruyor, ağır adımını baht çocuk! Yerini gasbedcn. lerdır. Fakat ... <?emıyetı ~kvam 

~ vuruyor, müessir, müte- leri evinden kovmak kuvvetini m b~. verdıgı cevap alakadar 
yiç bir sesle Romanın ulüv- ne zaman göstereceksin!. .. Te- şubesının şu olmuş.tur:_ Hırv~t
enabma sıgınan afetzede şe menni ederim ki, kızılbaşlığm, l~r Yu~oslavy~ kırallıgı dahı
eri Sevato meclisi huzurun- fuhşun ve hıyanetin ısyan ettir- im?~ hır ekallıyet olar.ak .naza-
müdafaa ediyordu. Zelzele- diği insanların etrafına toplana rı ~b~ra. alınamaz. Çünkü dev 
harap olan Apame şehrinin cakları güne kadar ilihlar sana letın ısını ~ırp - ~ırvat ~~ Slo-

.rıiden aUini, yangından vi- ömür versin!... Kayserin etrafı- ven kırall~~ı olduguna go~~ b~ 
bir hale gelen Bolonyaya nı alanlar haki.katta onu muha- devlet ş_u u~ unsuru~. mu~vı 

milyon "sesten;,, le muave- sara ediyorlar. Karısı olacak ka ~evcudıyetıle .. te~kkül etmış
edilmesini istiyordu. İllion dm, evladı mekamına koydugu tır. Bu ceva.P uzeı:ıne .Hırvatlar 
ve kab"liytinin de fevkine çocuk senin en korkunç düşman C~~evrede.ki c.emıyetı Akvam 
rak şakirdine şu sözleri söy larındır ! Ananın ölümünü İm- mue~sesıle hır şey yapılamı-
ordu: paratorulğun hayatı için elzem yacagmı anlamışlardır. 
Mukaddes pf't(ierler ı Bilir addettim! !•kat gaıipları sara- Belgrada · Hırvatlar tarafın 
ki hislerimiz için hiç biri, yından kogup sana tahtını ka- dan yollanan heyet milli renk-

ebev«:ynimize bağhyan mu zandırm~k mevzuu bahs olunca lerle yapılmış elbiseler giydikle 
t duygusu kadar kudsi de canımı ogurunda seve seve feda ri halde sokaklarda dolaşarak 

ldir!. Hal böyle iken Romayı etmekte zerre kadar tereddüt sessiz bir nümayiş yapmışlar-
Cl:unn!WJ olan bu şehir tarafı- etmem!... dır. 

. ~ an:a p;>bi sevilmeğe Fakat kader sanki Agripinin ~~!!!!l!l~~~~~-~11!!!!! 
değil mıdır... sırtını yere getirmemege ahdet d y ld "b" t · · · .. N bu · · "'hı fthı. . . N . .. _ zım L ı ınm gı ı esırını gos 

Franaada 

iş saatleri 
··-

GIJnde galnız sr lılz 
olacalılır. 

Umumi harpten sonra akte
dilen beynelmilel itiliflardan 
biri de Waschington da 919 da 
aktedilen mesai mukavelesi ol
muştur. Bu mukavele mucibin
ce iş saatleri 8 saat olarak ka
bul edilmişti. Fakat bu itilafın 
şimdiye kadar tatbikinde müş
külilt çıktı. Meseli İngiltere hü 
kUnıeti ancak şimdi parlamen
toya bir layiha vererek sanayi 
şubelerinde mesai saatlerinin 
tanzimini ileri sürmüştür. Bu 
liyihaya göre Waschington iti 
lafı mucibince günün mesaisi 8 
saat olacak, işçiler haftada 48 
saat çalışacaklardır. 

Pariste son haftalarda bey
nelmilel mesai bürosu toplandı. 
Fakat öyle görünüyor ki Was
chington mukavelesinin bazı ci
hetleri yeniden tetkik edilecek
tir. Dün gelen telgraf şudur: 

PARİS, 26 A.A. - Beynel
milel mesai bürosu muhtelif 
san'at şubelerinde çalışma müd 
detinin 8 saatten ibaret olması 
hakkındaki 1919 tarihli Waşin
gton mukavelesinin bazı madde 
!erinin yeniden tetkiki hakkın
da İsveç murahhasları tarafın
dan ileri sürülen teklifin tetki
kine bugün öğleden sonra de
vam etmiştir. Bir müddet mü
zakereden sonra meclis bu me
selenin tetkikini hazirana bırak 
mağa karar vermiştir. 

Bundan sonra gemicilerin ça 
lışmasına ait meselelerin bey
nelmilel mesai konferansında 
ne suretle tetkik edilmesi lazun 
geldi~i meselesi baklanda görii 
şülmuştür. 

Şark tamiratı bahsi 

PARİS, 26 (A.A.) - Şark 
tamiratı komisyonundaki mu
rahhaslar bir müddet kendi ara 
lannda hususi surette görüştük 
ten sonra saat 19 da umumi bir 
içtima yapmışlardır. Murahhas 
lar bitirilmesine pek az bir şey 
kalmış olan itilafların franzızca 
metnini bu gece imza etmege 
çalışacal,dardır. 

Bu suret mümkün olamadığı 
takdirde yarın yahut ertesi gün 
bir anlaşma hasıl olacağı ümit 
ediliyor. 

Vergiler iniyor 

PARİS, 26 A.A.- Meb'usan 
meclisi vergilerin tenzili hak
kındaki liyihayı 450 rey ile ka
bul etmiştir. Bu liyiha ayan 
meclisince de ittifakla kabul o
lunmuştur. 

Alm11n1111d• -
Kabine 

Miişkül vaziyete 
düşüyor 

BERLİN, 27 A.A. - Milli
yetçi Alman fırkasının idare he 
yeti Brüning kabinesine muha 
lefet edilmesini tavsiye etmiş
tir. 

[ Almanyada yem iktidar 
mevkiine gelen 
Brüning kabi
nesi Reisch
tağdaki bir çok 
fırkalar arasın
da yapılan pa
zarlık neticesin 
de iş başında 
bulunuyor. Ge
çenlerde mecli
sten itimat reyi 
istemeğe geldi-
ği zaman kabine M. Brunını 

ancak millicilerin müzaheretile 
tutunabilmiştir. Fakat millici
lerin bu muzaherati çok sürmi 
yeceği zaten tahmin ediliyordu. 
Netekim şimdi millicilerin kabi 
neye muzaheretten vazgeçtikle
ri anlaşılıyor. Bu gidişle Brü
ning kabinesinin ömrü pek kı
sa olacağa benziyor.] 

---·---
Avusturya da 

ı, büyüyor 

M. ScholHr 

Viyanadan yuılıyor: - Baş 
vekil M. Schobcr Parise hare
ket etmiştir . 

Almanya ile A vusturyanm 
birleşmesi için çalışan millicile
rin "tahrikatı arttıkça artıyor. 
Styrie eyaletinde yapılan nüma 
yişlere eski Avusturya impara
torluğunun hariciye nazın Çer
nin bile iştirak etmiştir. Söyle
nen nutuklarda Avusturyanm 
Almanya ile birleşmesi hararet
le ileri sürülmüştür. 

Bu maksatla bir de Büyük 
Almanya cemiyeti teıkil edil
mişti. Bu cemiyet uzun zaman
danberi faaliyettedir. Hatta on 
birinci yıl dönümünü bile tesit eran gırup ya.,..-tan mıştı. arsıs o gun agır suret- terecek bir zehir hançerden da-

.,.. ~ ~ti~ne . g~iyor, le hasta~!1~ı, ~ekimler tebdili ha halli değildi. Tesiri pek bati 
biad,,ın Enci~ ~ bü~ • fe- havaya gotürduler ! olursa 0 zaman da klodius iti an 
Allat ve beligattnı vectt ıçincle la k ·ı · d · "kam alma 

Franaa kupur edeceklerdir. Büyük Almanya 
cemiyeti bir siyasi fırka halini 

PA~S, 27 ~.A. - F~sa almıştır. Bu fırkanın progra
ku~sı _ıçın bugun Colombes ~ mma göre siyasiyatla meogul 
~eısıc~ur M. Doumergue ın olmak yalnız askerler için değil 
nyasettnde y~pılacak ~~1 ma- §imendifer ameleai ve maarif 
çına 107 futbıl takunı ışttrak e- mensupları hecalar için de 

alan Senato azasının boca edi- Son aylar zarfında Klodins .. yıp k"a~ 1~ e~ ın~ ke -
onlu. Nutuk bitince, bütün a- Narsisin tesiri altında kalarak g_a ~ ıt u a; ı!" . ~ ~ v:-
a, kollan ileri doğru nanmlf, oğlu Britanikuse karşı sefkat ~'? ı,bao bsıralana b" pkaıs d e e u 
hleri yqh, nefesi kesilen bati göıtermeğe başlamıştı. Bir gün ışın er ı o ır ın ~ardı. 
hı Ustüae Üfiıfüyor... onu bağrına basarak bazı müp- Meşt bur Lok~stda Kdonsulle ı~~a 

. hem tehditler savurmuştu: ra onçanm ım a ına yetaştı. 
decektir. memnu ol~caktır. 

1'oman1!1 .~lan .~ıye .. .. Klodius mantar yemesini pek 
etegmı opmek .. ıçuı etrafm --Görurler onlar!. .. Daha her sevdiği için sahanın içine zehir 

• diz çökereken o aa ve_~ ~~ şey bitme~!. .. Sen_ benim oğ- li bir mantar koymakla iş olup 
rur şakaklannın tennı sıli !umsun! Dikkat etsınlerl Klo- bitecekti. Bu yolda vak'alar pek 

•• 
l11pan11•da 

Kırat taraftarları prdu !.. • dius bu sözleri söylerken inli- sık oluyordu. Herkes Kayseri 
. . . • • . . • . . • . yor, gözlerinden yqlar döküli- öburluğuna kurban gitmit farze Madritten Jazıh7or:- Kral 

J.farsis son bir hamlede daha yordu. Sarhotluk esnasın~ ak dip geçecekti. lık meselesi İspanyada halledil 
du. Agripine karşı açtığı ima eserse, daha mühim şeyler . . .. . 

1 sarayda boguk bir dehşet yapabilirdi. Durulacak zaman İmparator Lokusta'nm terti- mışe benzıror. Cümhunyet ta-
dırmıştı. Zaferin loimde ka değildi. Narsisin hastalık dola- bine göre piprilen yahniyi mu- raftarlan bir taraftan ~ışmak
gı bilinseydi herkes hattı yısı ile Romadan uzaklasması tadı olan açgözlülükle yedi, la beraber kıralhk şeklt simdi

eketini de kolay tayin ede- Agripine emsalsiz bir fırsat ver hazim devam ettiği müddetçe ye. ka~~r muh-
tı '··Azatlı zamane asılzade- mişti. de gö;ıdeleri ile hem bezm ola- telif hucu~a~-

e t kdirle kancık bir korku Uzun zamandanben" he rak içti. Akşama doğru zehir dan k~n~m 
'll' r§eyı kana karı .. ha 1 d - kurtarabılmış- ~ 

kin ediyordu. Onda adeta giz ölçüp biçmiş, her müşkülU hal- ~maga ş ~ . ıgı za- tir denebilir , 1. 

uvvet var gibi idi. Acaba ı tm" t" Klo<f d d man rengı sarardı, elını kamına ' · , • ,, 
n A ripicıle elbirlig-i etmi- kee 0~.şld

1ürt:. ıud~ b~tün~p Rurur götürdü, midesinden ve bağır- Kırallık ta!af- ~"' 4 n emez ı. u oma klanndan "bi taı;lan ahiren /_ 
bardı' .. Birleşseler yenilmez işin esasını bilse bile gene de ~ . zoı:u va~ıt ... ~ .. b"r. . kt - ~ '/ 
hale geleceklerdi! .. Aralann imparatorun tabii bir ölümle dışl~n çal'J?ıp tıtredıgı goruld~ dı ııtı:a ~ e-

b sönmez kinin sebebi ne öldügün·· "dd" d b"lm k 1... Nedımler ımparatorun gazebı- ere ı~a. sa-
Nars sin ruhunu ancak Ag z ....... dı Eu.n~~nıa me e ~ e ka.-

1 
ne ugramaktan korkarak f erya- daka~lenn~ ar- Kıraı Allon•o 

".. · ·~ u umıye muş ı d ha 1 d k K f zetmışlerdır 
okuyabiliyordu. Naraiste pesent degildi: herkesin bildi i a ş ayıp ? .t~r seno o~ . . . .. . 
kendi gururu ile kıyas ka hakikat" saklı b"l k b" kg koştular. Agnpının satın aldıgı İspanyad_a, _şı~dı en ~ü!1•.m 

-.~ebilec~ hir. .v.ur.ur. vu·dr ı ,.. . .~a ı ece . ır ': bu desaas Yunanlı . mesele yem ıntıhabat ı dir. 

·~·-· 
ltalgada 

Maltayı istiyorlar 
Romadan yazılıyor: - İtal

yan gazeteleri son zamanlarda 
Malta adasının vaziyetile çok 
meşgul oluyorlar. Maltadaki 
milli fırka hiç bir zaman lngil
tereden aynlmak istemedikleri 
ni ilin etmişlerdir. İtalyan ga
zeteleri Malta millicilerinin bu 
tarzdaki beyannamelerini bü
yük bir soğuklukla karşılamıt
lardır. Fakat Maltada adanm 
İtalyaya iltihakı için çalışanlar 
da azdegildir. Netekirn genç
lerden mürekkep.Jrir heyet ahi
ren Romaya ge'fınişlerdir. Bu 
geneler İtal a a merb · 

mıı-;;;. 
-,~--~{Wfil9ff __ ...,. 

Tekaüt kanun 
tetkikatı 

Guıııhur Reisi, M. 1\1. ReiHı ', 
Vekiller ne ınaaş alacaklar( 

ANKARA, 27 (telefonla) Tekaüt ka .nunun~\\\\ e " 
muhtelit encümen bugünkü içtimaında Mu~c'afaa\ 
liye vekilleri huzurile Reisicümhurun, Meclis reisinin, vekil 
alacağı tekaüt maaıı hakkındaki maddeyi müzakere etti. R 
cümhura verilecek tekaüt maaşının ayn bir madde halinde 
biti ve sgari bin lira tekaüt maaşı verilmesi teklif olundu. 
usların ikinci derece üzerinden tekaüt maaşı almaları tak 
ve halen meb'us olup ta mütekait bulunanların vaziyetleri 
.zakere edildi. Yapılan hesaba göre hükumet, encümence m 
lere ve eski mütekaitlere yapılması takarrür eden zamlar büt 
(1) m:ıyon 200 bin lira fark yapacaktır. 929 bütçesinde te 
ve eytam, eramil maaşları 11 milyon küsur lira tutmakta 
Mevcut istatistiğe nazaran devlet bütçesinden maaş alan 3 
mütekait asker, 9000 mülkiye, 126000 askeri eytam ve e 
:9000 mülkiye eytam ve eramili vardır. 

Emniyeti umumiye bütçesinde tadilit 
ANKARA, 27 (telefonla) Evvelki akşam bütçe encümen 

930 masraf bütçesi tetkik edilirken, Emniyeti Umumiye b" 
sinde bazı tadilat yapılmıştır. Bu tadilata nazaran Emniye 
mumiye müdiri umumi muavinliği liğvedilmiş ve halen E 
yeti Umumiye teşkilatı arasında mevcut yedi şube beı şu 
tenzil edilmiştir. Beşinci şube yeni ihdas dilecek olan bir fe 
besi olarak kalacak ve bu şube daktiloskopi ve emsali gibi 
nik mesail ile meşgul bulunaı;aktır. Gece vazifeai gören 
memurları maaşlarına beşer lira zam yapılması mes'elesi 
kında henüz karar verilmemiştir. 

l)ahiliyt \ ekilinin seyahati 
ANKARA, 27 (telefonla) Bayram tatilinden bilistifade 

biliye Vekili Çorum ve Yozgat viliyetlerile havalisine gid 
tir. Kendilerine Denizli Meb'usu Mazhar Müfit Beyle diğ 
zı meb'uslar refakat edecektir. 

Kazanç vergisi tadilitı 
ANKARA 27 (tlefonla) Heyeti Vekile, çarıamba 

celsesinde kazanc vergisi tadilitı layihasını göriiteeektir. 

Rıısyada 

Harkof kongresi 
Moıkovadan yazıbyor:- Bu 

sene haziranda Harkofta bir ri
yaziyat kongresi toplanacaktır. 
Kongreye bir çok memleketle
rin riyaziyat alimleri davet e
dilecektir. En aşagı dünyanm 
maruf riyaziyecilerinden otuz 
kadar alim bu kongreye gele
cektir. 

Bundan başka bu sene tem
muzda Leningratta da bir kon 
gre toplanacaktır. Bu beynel
milel kongre toprak hakkında 
tetkikat yapan alimlerin ittira-

Japongada 

Tahdidi teslihat 
Tokyodan bildirili1or:

vekil M. Hamagup Londra 
didi tealihat konferaıumun 
ticesinden memnun olduğ 
söylemiıtir. Wuhington da 
lamış olan tahdidi tealihat 
nin bu sefer Londrada ilan 
dildiğini söylemiş ve beyn 
lel sulhün kuvvetlendilfn i 
etmiştir. 

••••• 
Sanayi kongresinin 

kararlan 
kile toplanacaktır. Erazinln ANKARA, 27 A.A. 
muhtelif hassaları hakkında tet kongresi dün akşamki içti 
kikat icraıile meşgul olan yeni da furunculuk, deiinnen 
bir ilim doğmuştur. Bu ilmin ve ipelçilik hakkındaki na 
mensupları Leningratta toplan rı, bu sabahki toplanıımda 
dıktan sonra bir kaç gün de yağ ve sabun sanayii ile sa1 
Moskovada içtima edecekler- tedrisatı raporlarını müzal 
dir. ve kabul etmiıtir. Bu~ 

Amerllıada 

Muahedenin tasdiki 

zaken: esna11111da zeytin 
istihsalinin bütün memleke 
bilinde temini ve ihraç ol 
cak yemeklik ve ne6ı ze 
yağlarının nefasetine dair 

W.aachinıtondan bildiriliyor: lil raporlan ile birlikte baD 
- Londrada imzalanan bahrt yapqtmlmaıı mekteplerde 
tahdidi tealihat muahedesinin ya tahsiliıte fazla ehemm 
bir an evvel tastiki için reisi- verilmesi, her viliyet merlci 
cümhur Hoover tarafından ça- delrıi sanayi ~ktepleri ye 
lışılacaktır. Amerika heyeti adedi az ve kıymeti yüksel 
Londradan döner dönmez mu- her ıube san"atinin en zi) 
ahede Ayan meclisine verilecek müterakki biılunduğu yeri. 
tir. İngiltere ile Amerika arasın yapılma11 lreyfiyeti kongr; 
da tam bir bahrt müsavat temi- temenniyatı meyanına itba 
ni için Amerikalılardan icabın- dilmiştir. Kongre bu akşam 
da kolaylıkla harp gemisi ola- rar toplanacaktır. 
bilecek ticaret sefaini yaptırma-
lı düfiinenler vardır. 

Bir ...,.... daha 
MARSİLYA, 27 A. A. -

Telsiz istasyonlanndan birl 
"Cambon" ismindeki yilcu va
purundan istimdat ipreti a1mq 
tır. Saat 4 14 de Bear bumu 
yakınında bulunmakta olan ge
miden bir az sonra büyük bir 
tehlike karşısında bulunmadığı 
na ve icap ederse yeniden haber 
verileceğine dair başka bir tel
siz daha alınmıştır. 

PERPİGNAN, 27 A. A. -

lnailterede maç 
~DRA, 27 A.A. - t 

tere kupası için yapılan t 
maçı Londradaki Araenal t 
mı tarafından kazanılmıştıı 
maçta kırat ile dük d'Yor 
hazır bulunmuşlardır. 

Mütbit bir kaza 
BERLİN, 26 A.A. - "F 

dent Harding" ismindeki y 
vapuru Heligoland adası c1 
rında İngiliz bandıralı Kid 
od gemisile çarpışmıştır. 1 
tiz vapuru batmıştır. Tayf 
'' . '' . 



Mll.LIYET PAZAR l"ESI Nfj.\N '~ 

sar dün Ağırcezada hafiyyen muhakeme 

1lrt casu.ç Agırceza mahkemesi huzıırıında 
1 

susların muhakemesi 
• 
l 

c: casusun Ağırceza nıahkemesinde 
r 
:yyen nıuhakemelerine başlandı 

\ Tahvilat \ 
Kambiyo serbestçe 
kimiere satılacak'? 
Tahvilat likidasyonu hakkın

da alakadar bankalarla < ı ta-
lar arasındaki müzaker< 
sait bir surette netice' 
kuvvetle ümit edilmekte 

nü 
t.!ği 

Dün sureti adiyede içt 1a e
den Borsa meclisi bu mesele ile 
de meşgul olmuştur. Kambiyo 
mürakaba heyeti reisi Nurullah 
Esat Bey dün bankaların kam
biyoyu Türk lirasına tahvil için 
mürakaba heyetinin vizesine 
lüzum olup olmadığım soran 
bir muharririmize şu izahatı 
vermiştir; 

"- Filhakika ecnebi memle 
kederinden namlarına çekle na 
kit kambiyo gelen müessesat 
ve eşhası hususiye bunların 
Türk lirasına tahvili için müra
kaba heyetine müracaat etmek 
tedir. Ahkamı hazıra kambiyo 
nun, gunun rayıcı üzerinden 
bankalara satılmasını tahdit ve 
tazyik etmiş değildir. Ancak ef 
rat arasında kambiyo alım ve 
satımı memnudur. 

··~·· - -

Gaz fiati 
Bir nıisli daha mı 

yükseltilecek? 
Amerikada İstandart Oil'in 

de dahil olduğu büyük petrol 
tröstü şarkı karipte satılan pet
rollerin fiatlerinc bir misli daha 
zamma karar vermiş. 

İstandart Oil'in İstanbul şu
besine bu hususa dair henüz bir 
emir gelmemekle beraber bu 
haber piyasada bir karışıklık 
tevlit etmiştir. 

Maamafih petrol tröstünün 
bu kararı İstanbul için büyük 
rakipler olduğundan kabili tat
bik görülmemektedir. 

!standart Oil'in Türkiye ve 
bilhassa İstanbulda en büyük 
rakibi Neft sendikattır. Neft 
sendikat da bir mukavele ile 
Bakkallar kooperatifine bağlan 
mıştır. 

Mukavelenin bitmesine daha 
sekiz ay vardır. Bu mukavele 
mucibince Neft sendikat 30 ku
ruştan yukarı petrol satamaz. 
Bunun için Bakkallar cemiyeti 
muhtemel bir fiat yüksekliğine 
karşı tertibat almış_tır. 

C. Belediye 

Menba suları için 
verilen karar ne? 
Cemiyeti belediye dtin top

landı. 
Merakibi bahriye resmmın 

tahsiline tavassut eden liman 
memurlarına senelik yektlnu 
300 lirayı geçmemek üzre ikra
miye verilmesi kabul edildi. 

Bu resim geçen sene azalmış 
ise de memur teşkilatı tezyit 
edildiği cihetle varidat bir mik
tar çoğalmıştır. 

Bu teşkilatın 930 senesinde 
bir miktar daha tezyidi mu
karrerdir. 

Nezafeti fenniye memur mu 
avini Hüseyin efendi tekaüt ya
şım doldurmuş: fakat sicilinin 
tetkik edilmemesi yilzilnden 
dört ay fazla istihdam olunmU! 
ve kendisine 270 lira verilmiş. 

Bu paranın müsebbibinden 
tahsili talep ediliyirdu. Halbu
ki buna sebep veren sicil kati
bi Emin efendi vefat etmiş vo 
ailesi de ihtiyaç halinde bulun
muş olduğu cihetle bu paranın 
mtiteveffanm zimmetinden ter
kinine karar verildi. 

umetin esrarı ecneblere ifşa etmek maddesinden mev
casusun muhakemesine Ağırcezada başlandı. Riyaset 
ıda Hasan Lutfü, iddia mevkiinde Burhan Beyler bulu
. Maznun İvan Zilezof, İvan Sivetkof, Osman Nuri ve 
iki jandarma refakatinde mahkemeye getirildiler. Hü
tesbit edildi. !vanZilezof Silistlreli olduğunu, Sivetkof 
met fabrikalarında usta başı olduğunu, Osman Nuri 
i olup boşta gezdiğini, Mustafa kahya olduğunu söyle- Müskirat binası 

M. Allen geldi Müskirat İnhisar idaresi Ka-

928 senesi kat'i hesap rapo
runun müzakeresine devam e
dildi. Vezin ve damga resminin 
azalması iyl kontrol yapılmadı 
ğına ve az memur bulunduğuna 
atfediliyordu. Bundan sonra 
kontrolun iyi yapılmasına karar 
verildi. 

amenin kıraatinden ev 
İn Burhan B. bir talep

arak: 

Amerikan Şarkı karip mu- bataşta büyük bir bina yaptırı
avenet heyeti reisi M. Allen 
şehrimize gelmiştir. yor. Binanın inşaatı haziranda , 

--o- bitecektir. İstanbul başmüdtir-
vanın esrarı devleti ifşa 
lduğunu söyliyerek mu 
in hafi cereyan etmesi

. Mahkeme kararname-

Esnafın sıhhi muayeneleri lüğü bu binaya yerleşecek, se-
Esnafın muayeneyi sıhhiye- nede 10 bin lira tasarruf temin Kantar resmi azalmıştır. Ba

zı aza bu teşkili!. tın kaldırılma
sını söyledi. Lılkin, ekseriyet 
bunun beledi vazifeden olduğu 
nu, teşkilatın daha muntazam 
bir halde konulmasını kararlaş
tırdı. 

!erine evvelce Martta başlaml- edilecektir. 
makta idi. Bundan sonra esna-

atinden sonra bu husus fın sıhhi muayenelerine Hazi-
a karar verilmek üzre randan itibaren başlanacaktır. 
1uhakemeye karar ver- Bunun için cemiyetler mü-

nan kararnamede maz- rakaba heyeti esnafa yeniden 
<llt.3p 3h!'JJ!1ı UlJl?lllllU cüzdan tevziine başlanmıştır. 
mevaddına, kale ve is- -o-

arına mütedair esrarı if Kumar fişleri satıldı 
Ünden muhakemeleri i- Muhakemeden intıba İflas eden M. Maryoserramn 
ği yazılıyor. Ve herbiri ret mukabilinde hizmeti kabul Yıldız kumarhanesindeki eşya-
a tafsilat veriliyordu: d Adi' E d · 
e esnasında komünist ile Çanakkaleye giJmiş ve gelip ları ün ıye manet aıre-

geçen vapurlardakı amele ve ta-, sinde satıldı. Dünkü müza}'Cde 
ndası yapan İvan Zile- ife miktarını tesbit ettikten ma-ı· dP kutu derunundaki fişler satıl 
telif namlar altında gız ada Bayramiç taraflarına seya- mıştır. Müzayedeye bir çok ma 
istihbarat ile mütevag hat ederek jandarma ve polis damlar da iştirak etmiştir. Mü 
aryan ile temas ederek teşkililtına dair ma!Umat cemet zayedeye bir başka gün devam 

zarar verecek tarzlarda miştir. edilecektir. 
f yerlere seyahat ede- •••••••••••• .. •••••••••-
!,havai kuvvet ve te~ki- Maznunların ceza kanununun dırlar ki bu bal çok nıe~hurdur! seb· 

133 ve 134 üncü maddeleri mu- zesi de boldur. Her tarafa buradan 
air malumat cemetmek cibince muhakemeleri iMeniyor sevkolunur. Armudun al.i,;ı , cima, e-
iikrlerede tanıştığı Os- d H · h" k' k rik ve kirazın enfesi buradan çıkar. · · ç kk 

1 
.. u. eyetı a ıme ararname-

Urıyı ana a ey~_ ~on- nin okunmasını müteakıp müza Vaktile yapılan ipekçilik maalesef 
arzusuna alet ettıgı sa- k k' l k "d 1 . şimdi terkedilmişse de milli tasarruf 

van Sivetkof türk onlu- ereye çe. 1 ere ev .eftın esra- cereyanı dolayısile yeniden ihyasına 
. f'l'kl' f b . rını ecnebı devletlere ı şa dava- dog-ru bir fikir uyandıg-ı görü!mekte-

ına ın ı a ı mevat a rı- d • d ı 1 k · 
1 

d ' l l'h sı ol ugun an a enen mu 1a e- dir. 
a ıma e ı en es ı aya · · t. d 1 t k A 'k d l 

b
.ld' ı d' me ıcrası emnıye ı ev e no • sarı atı a ve ma en er 

rı ı ırme.- •e ır d f k .. "l d' .. • · tasın an muva ı goru me ıgın Pek kadim zamanlarda Havran ça-
afa Osman Nurinin İvan den hafi olarak devamı muha
İle tanı~masına amil ol- kemeye" karar verdi. Davaya 

. Osman Nuri 60 lira üc- hafi olarak devam olundu. 

habir mektupları : 

riyede değil Edremitte 
ran neresidir ve orada neler vardır? 
n (Milliyet) Havra~ deyince 
aklına eski imparatorluğun 
üruzdaki Havranı geliyor! 

Feriköy frenk mezarl,kları gibi mun
tazam değilse de Karacaahmet mezar 
lığı gibi de korkunç ve perişan bir 
halde değildir. 

Kasabanın manzarası 

HOkıimet kona/!ı 

Binanın diğer bir kısmında 

şarap laboratuarı tesis edilecek 
asri bir kimyahane de buluna

caktır. 

Muammer B. meselesi 
Taksim merkezinde dayak 

yediğini iddia eden aktör Mu
ammer Bey meselesi için Tak
sim merkezindeki tahkikat bit
miş ve böyle bir dayak hadisesi 
olmadığı tesblt edilmiştir. 

Şimdi Muammer Bey, Villi 
yet tarafından çağırılarak iddia 
sını isbat etmesi için ifadesi a
lınacaktır. 

~······················ evvelce 1000 lira kadar bir şey iken 
şimdi 28000 liraya ~ıkarılmıştır. Bu 
bütçe ile Havran çayı kenarında 18 
bin liraya bir belediye dairesi yapıl
mıştır ki insan seyrine doyamaz. O
tuz bin liradan aşağı yapılması milm
kün olmıyan bu i:.ıinanın böyle ucuza 
maledilmesi nekadar temiz ellerle ya
pıldığına bir delildir. 

Belediye itfaiye için son sistem bir 
arozöz almış, memleketi selden kur
tarmak ~in birisi şehirde ve diğeri de 
bağlık cihetinde olmak üzre 300 met
re tulündo beton setler yaptırmış, ka
sabada beherinin tulü 400, 500 met
relik caddeler açmış. kova ile su çe
kilen kuyuları kapatarak sıhhi tulum 
balarla techiz' eylemiş ve memleketin 
nef'ine daha birçok imarat vilcude ge 
tirmiş, fenni bir mezbaha ve bir de 
gaz deposu yaptırmıştır. 

Menba suları resmi münaka 
şa edildi. Bu münakaşalarda e
saslı üç noktaya temas ediliyor 
du. 

1 - Memba sularından ba
zıları bozuktur; depolarda baş 
ka sular karıştırılıyor. 

2 - Sular eskiyor ve koku
yor. 

3 - Bazı şişelerde noksan 
su çıkıyor. 

Bunlara mani tedabir müza
kere edildi. Ezcümle eski sula
rın belli olması için bandırollar 
üzerine tarih konulması muva
fık görüldü. Şişeler için de mu 
ayyen bir nisbet kabulli karar
laştırıldı. Bu cihetleri Emanet 
makamı temin edecektir. 

Emanette 
Ekmek narhı 
On para daha 
tenzil edildi 

Emanet narh komisyonu dün 
toplandı. Y ıapılan tetkikat üze
rine ekmekten 10 para tenzil e
dilerek narh 12 kuruş 30 para 
olarak kabul edildi. 

Şehremanetinden: Nisanın 
Yirmi dokuzuncu Salı gunun
den itibaren Ekmek on iki ku-

Nahiyenin senevi 30 bin lira avarı
zı şunun bunun kesesini doldururken 
bu seneden itibaren belediyeye dev
rolunacaktır ki o zaman varidat 58 
bin lirayı bulacaktır. Yeni belediye 
reisi memlt•keti elektrikle tenvir için 
projeler yaptırmı~ ve ilk fırsatta fab- ruş otuz paza ve Francala yir
rikayı tesise karar vermiştir. Kasaba- mi bir buçuk kuruştur. 
ya meshur Ebek suyunu da celbeyli- Köprü parası 
yecektir. Belediyenin bir de müteka-
idni askeriyeden doktoru vardır. Köprüler parasının kalkma-

Buranın mahsulatı zeytinyağı ve sı hakkındaki kanunun bugün
sabuna inhisar eylemiş gibidir. Se- !erde tebliği beklenmektedir. O 
nede 2.000.000 okka zeytinyağı istih- gün tezahüratla köprüden scr-
sal olunur. Ziraat pek mahduttur. bestçe geçilecektir. 

Kasabada ik kiremithane, bir ha- Sokaklar şafakta 
mam, 4 cami, bir mükemmel lokanta, temizlenecek 
bir okuma odası, bir müskirat bayii T · l .. d ·· · · .. 
vardır. Köylerin kaffesinde okuma o- emız eme mu unyetı çup-
daları tesis olunmuştur. Köy yolları' c;ülerin sabah erkenden ve da
munt~zaman yapılmış ve ~öy katiple ha safak vaktrnde sokak ve 
rı tayın olunmuş ve her koye telefon · 
temdit edilmiştir. Nahiye merkezi caddeleri temizlemeğe başla-
bundan başka 92 kilometrelik müsta- malarım kararlaştırılmıştır. 
kil bir telefon hattile de Balıkesire 
raptedilmiştir. - - --+ • • •••• .,__ --

Müessif irtihal 

Ekonomi ., 
Terhinat bankal~ • 1 

'1bul müd<leiu 

Ticaret odaları kongresine veril ~12.u~1ake~~~ 
raporun en mühim esasları 

5 Mayısta toplanacak İstan
bul mıntakası Odalar kongresin 
de tetkik edilmek üzre Ticaret 
odası tarafından "İstihsal ve ih 
raç vaziyetimiz" unvalı bir ra

nyi 
ll§ 

por hazırlanmıştır. 
Raporda harpten sonra bütün 

dünyada ihracatın zorlaştığın
dan bahsedilmekte ve bunu iza
le için diğer memleketlerde a
lınan tedbirler .zikredilmekte
dir. Raportör memleketimizde 
umumi harptenberi devam e
den zirai ve bir buçuk senedir 
hük\im süren ticari krizin izale
si için başlıca tedbir alarak kom 
u memleketlerde tatbik olunan 
geniş teşkilatlı ipotek bankala
rı/esisi ve obligasyon çıkarıl
.,.ası tavsiye edilmektedir. 

-o-
Esnaf rakısı 

Bakkallar kooperatifinin ra
kılarından "Esnaf rakısı" yarın 

Ticaret odası umumi krltibi \'tlıb' t 

zırlanmasını bitirmiştir. 
Proje çarşamba günkü ( d' 

meclisinde tetkik edilecektir. 
--0·-

Sanayİ kongresi mü
mesilleri geliyor 

piyasaya çıkarılacaktır. · Ankara büyük sanayi kongre 
Kooperatifin Galatadaki fab sine İstanbul sanayii namına 

rikası dünden itibaren faaliyete umumi murahhas olarak iştira1' 
geçmiştir. eden Sanayi birliği katibi umu 

Kooperatifin Moda ve Bebek misi Nazmi Nuri Bey dün av· 
rakıları da çarşamba günü satı- det etmiştir. Diğer murahhas-
şa çıkarılacaktır. !ar da bugün şehrimize avdet 

-o- edeceklerdir. ·· 
Vapurcular rekabeti Na.zmi Nuri Bey dün kendi 

·..ı 

c 
1 

Vapurcular arasında gayri sile görüşen bir muharririmii . 
. . k' "\iŞ 

meşru rekabeti kaldırmak için kısaca demıştır ı: 
bir kanun projesi hazırlayan "- Kongrenin çok faydalı oi 
komisyon dün Liman şirketi duğuna şüphe yoktur. Raporla· 
müdürü Hamdi B. in riyasetin- rıımz kongrece büyük bir alakı 
de içtima etmiştir. ile karşılandı. Verilen kararlar 

Komisyon dün projenin ha- Türk sanayii çin çok faidelidir' 

Poliste 

Bir fabrikada iştial 
Beylerbeyi 

istialden 
• 

nıantar fabrikasındaki 

bir amele yaralandı 
Dün sabah saat 9 da, Beylerbeyin- ' men amelesinden- Hikmet Çi 

de bir man_tar. fa~rik~sında iştial ol- cekçi madam Folyayı bıçakla 
mu~sa da, ıtfaıye yctışerck_ yang~nın · .. • .. , 
tevessüünc meydan verılmemıştr. gogsunden yaralamı~. dereclest 
Bir kişi ellerindtn yaralanmıştır. 1 edilmiştir. 

-o-
- Küçükpazarda f •rıncı 

Otomobil kazası 
B 'kt 1 t dd · de 18 Mustafa; arkadası Hüseyni hı· 

eşı aş a ramvay ca ~sın - 1 .. 
48 numaralı otomobil Karabet ismin- cakla sol kakasından yaralamış 
de bir çocuğa çarparak yaralamıştır. : , ... 

-O-~ , 1 tır~ -Pangaltıda oturan İdris ile 
Hırsız mısafır oan. Ali biri~irile kavga etmişlerdir 

Beyazıtta 19 numaralı evde oturan Netıcede İdrıs ve o S!rada sokaktan 
Mehmet Ali Ef. nin evinde misafir 

1 
geçen ve kavgacılarr ayırmak i>tiyen 

bulunan Mehmet, 350 lira ile saat ve İsınail yar:ılanmrşlard ı r. 
saire çalarak kaçmıştır. --u--

--<>--
İstanbul radyosu Sarhoşluk kurbanı 

Yeniden faaliyete geçecek olan İs- Haliçte Ayakapıda Fransız 
tanbul radyosunun bu hafta içinde . . . 
tecrübeleri yapılacaktır. I sefarethanesıne aıt bır muşun 

-~ , tayfası olan Marsel: sarhoş 
Dünkü cerhler olarak musa girerken denize 

1 - Karagümrükte; değir- düsmüs ve boğulmaştur. 

Gürbüz çocuklnr 
.. .............. llııİ ............. .. 

( Rirind 'ahifcd~ıı ıııai-ıaat ' 
Bir yaşından üç yaşına kadar Şehir orkestrasının muvaf-

olan küçüklerin arasında birin- fakıyetli terennümatı altında 
ciliği Nejat, ikinciliği Tal_ha, saatlerce dansedildi ve eglenil
üçüncülüğü Meliha kazanmış- di. Eğlence çok samimi oldu. 
tır. 1 Maamafih çocuklardan ziyade 

Müsabakada kazanan küçük büyüklerin iştiraki gösteriyor
lere hediye olarak muhtelif o-1 du ki, bu kabil samimi toplanış 
yuncaklar, bisküviler tevzi olun !ara küçüklerden ziyade büyük 
muştur. ler mühtaçdır. Mükemmelen i

dare edilen piyango bilhassa 
çok eğlenceli oldu. Zarif hedi
yeler beklcnmiyen sürprizler 
vücude getiriyordu. 

Gardenbarda dün 
verilen müsamere 

Çocuk haftasının beşinci gü
nü münasebetile Himayei Etfal 
tarafından dün oğleden sonra Çocuklar arasında gürbüz-

yının tahribatından Şl!hri kurtarmak 
için yap•lmış ol,n mua.lzam bent1erin 
asarı görülmekte olduğu gibi civar 
dağların eteklerinde ueu bucağı belli
siz cesim mağaralar dı. vardır. Yapı
lan hafriyatta KaraJözdcde civarında 
asarı atikaya .;\it bızı su hazineleri 
ve sütunlar meydana Çikarılmrştır. A
razisinde asarı atika çıktığından do
layı halk oraya "Gavur hamamı" di
yorlarmış! Bu havali simli kurşun 
mıntakası olduğu cihetle Havranlı 
Abdüı-rahman isminde biri~i l:uyular 
açtırmış ve madenler çıkarmışsa da 
parasızhk dolayısile v'! sırf kendisi 
işletmek in•dile başa çıkaramadan öl
müş ve bu ugurda bütün malını sat
mıştır. 

Asayiş pek mükemmeldir. Fuhuş 
yok gibidir. Suları biraz kireçlidir. 
Sıtma azdır. Havası iyidir. Balıkesir 
ile nahiye arasında Güngörmez köp
rüsü vardır ki dar bir boğazdadır ve 
90 metre açıklığmdadır. Burası mü
him bir geçit noktası olduğundan ah
şap köprüyü sel götürmüş olsa vila
yetle muvasala külliyen munkati ola
cağı için bu defa 90 bin liraya beton 
olarak insasr ihale olunmustur. 

Türk doktorlarının enkidem 
!isi Ferik mütekait Arif Paşa 
dünkü pazar günü rahmeti hak 
ka intikal etmiştir. 

Gardenbarda bir müsamere ve- ilik müsabakası çok enteresan 
rildi. Saat ikiden itibaren Gar- oldu. 6--8 yaşındaki çocukların 
denbarın büyük kapısı önüne o- iştirak ettiği bu müsabaka ile 
tomobiller sıralanmağa başladı. herkes şiddetle alakadar oldu, 
Gelenler arasında Fırka müfet- reyler uzun uzadıya müna!<asa 
tişi Hakkı Şinasi paşa, şehrin edildi. Neticede dört kız ve dÖrt 
maruf ve kibar aileleri göze çar erkek çocuğu derece ı:ı.ldı Kı:
pıyordu. Kadınlar ve Anneler !ardan birinci Feyza Perte • i
birliğine ait hanımlar büfeyi kinci Günay, fü:iincii Emiııe 
tertip etmişler, intizamın bozul Haydar, rlördüncü Tomris :ı 
mamasına itina etmek vazifesi- : mmlar oldu. Erkeklerden bir ~ c.· 
n.i deruhte etınişlerdi. Bu işte ci Erden Süreyya, ikinci To~: 
cıdden ;1Iluvaffak o~dular. \ rul Hakkı. üçüncü Ömer •Jcbil. 

Merkezde halk fırkası. himayei et
fal. idman yur..,u. zirai kredi koopera
tif şirketi ve ttıyyarc cemiyeti gibi 
birçok teşekküller de vardır. 

Nahiye belediyesi iki reisin zama
nında kendi varlığına sahip olmuştur, 
lıunlardan birisi sabık belediye reisi 
ve encümeni vil.i.yct azası olan Feyzi 
Bey diğeri de yeni reis zahrettin Bey-
dir. Bel"'tl.ivenin varidat' · 

1-Iavranda üç radyo ;;,evcuttur. 
Bunlardan brisi belediyenin biri fab
rikatör Fahri Beyin dğeri de kundu
racı Seyfettin Beyindir. Fakat tees
süfle kayde sezadır kı müteh:ı..:>s[s bu 
lunmadı~ından her üçünden de mat
lup dereceJe Ü>tifade o!'...inanlam.:tkta· 
dır. 

R. K 

Müşarünlehin na'şı mağfiret 
nakşi bugün on birde Suadiye 
deki köşkünden kaldırılarak E
renköy istasiyon camiişerifin

de namazı eda edildikten sonra 
Sahrayıcedi tdeki aile kabrista
nında vediai rahmeti ilahiye kı
lınacaktır. 

Arif Paşa vatan ve milletine 
al tınış beş sene hizmet etmiş, 
fıkara b;ıb:ısı h;- :a 
rahınet 

Şehır orkestresı, Mehterane dördüncü Rasim Sa:m Beylcı 
takımı eğlenceye iştirak etmiş-

1 
oldu ve kendilu-ir .. ıniin~io tı" 

},.ril1 • ı div,.ler , .• 
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genç bir meseleye kızarak tena
sül uzvunu kesmiştir. Hayatı 

' ı tehlikede değildir. Mehmet yap 
tığma pişmandır." 

tir.\ FELEK -
E -- Ankara cadcle;ia k l edf adresi: Milliyet, Is. 

Mek!ıplilar m~sabikuı 

Sanayi kongresi 
numara~nf"J: 

911, 3912, 3913 

zatlı l\u~RETLERl 
50 inci haftamıı 2 inciliğini 

Galatasaray lisesinden 202 Be
rin Bey kazanmıştır. YaZisı şu
dur: 

• ;!r 

!.Jrkiye i~in Hc..riç için 
400 kurı:ş 800 kurnş 
7 so ,, 1400 ,, " Bu haftanın en mühim ha-

l 400 ,, 2700 " beri hiç şüphesiz "Ankara,, da 
• resmi küşadı icra olunan sana-

ıelcn evrak geri verilmez yi. kongresidir. 
l.!d~r.i ıo;eçcn nushalar 1? ~uruştu.r. Bu konrenin ehemmiyetini i-

..ıa ete ve matbaaya aıt ışler ıçın j . . ... 
r.udüriyete miiracaat edilir. kı cepheden goruyoruz: 

t' <llzetcnıiz ıianların mes'uhy1;tini 1 - Ithaiatının yüzde yetmi-
kabul etmez. şini mamul maddeler teşkil e-

l 
den memleketimizin bu ithaliit 

El'G CNKÜ HAYA eşyasının dahilde imali, 
ı fin ~;rarcı en çok ı q en nz 1 2 - Ve ihtisas sahibi olan 

P ıı <l<rccc i<'i. l'ugün riiı~~r lodos n:ongre azasından bazı iktısad1 
~ , ,1 c k h•H açık olacakıır. 1 meselelerde istifarle edilmesi

dir.ı, J f re E~}~ 1 .-;s-te_t_e_d.-~-.i-~-,~-l~TI-~-.k-to-· i-k-cn-,.-tf-at 

-n ınerhum s.cra,.kı.:r rsbak Rita 
Gazeteci? 

d 
rr Gazeteci nedir? diye size so
d arhr ne clersiniz?Düşünmeyin 
k ıc'l size bu zavallı faninin bir 
ıı- ;·ifini yaparım. fakat ondan 
·'""el şu ufak fıkrayı dinleyin: 

u İki gü·:. evvel bir kasap dük-
uı • 

1 
. .. . 1. fanına 1ır muşterı ge ır: 

- Et kaça? diye sorar ve 
- 80 kuruş! cevabmı alınca: 

i>a,.a haremi 'c J.,.tanbul meh"u..;u 
Süre~' a P.ışa iıe ~ü\r i i·:ı~:ın 1 n ve 
ZiYa Be' in ':ılirleltri _\tl\'İ\"ı.; 1 [dııı· 
nıın cenazcri f...,t ııhtıl•ı g-c(iri\e~t'k :28 

ni:-.·tn 9.10 tarı:.inı... ınJ a.dif lıııjt'üiikü 

p:ı;.:arrı.:..-ı j.!;İil1lİ ikındi l.:iO'tlZI !~t:YJl.lt 

ca.ıııiınd..: cJJ tdi!Ji ten snnrı Sili\ rl 
kapusu karşı6ın<la.~i :u'e oı:'lkbcrıne 

d~fnedilt:Ct!~İ i~tihhar edilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Refikamm ufulü ehedislndcn do-

MiT 1. Vtr'T' PA 7 A V'T'r.'~ ...... " 
1111111111111111111111111111111111111 ı ı Uııı. .ıı11111111111111 r111rıı111111ıı11111111 rııa 1 -
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~; AN DOLU ii Şe:e:~~c::~el~:":~~ıı:ae~:,. 
•"'" :: netçe lüzutnu mııhakemesine karar 

-- SJGQRTA ŞJR KET{ :: ıerilcıı Hoyacıkö)linde kapalı fırın 
EE SE tabl:ık:in Sotiri o~lu l)inıitrinin ma· 

:: Türkiye it Bankası tarafından teşkil edllmlştır :: halli ikameti meçhul bulunmasına 
-· 5: mebni kendisine tebliğatı ı~tzime icr:ı :: Yangın - tıayat • Naklly~ - Kaza • Otomobtı • meJ'ullyetl .,._ 5: cdilemedip;inden kararnamenin bir :: maliye Sigortalarını kabul eder, 
:: :: sureti cn1anet diYanhanesinc talik 
:: Adres: -i llncU Vakıf han lstaobJI ES cdtlınlştir. '.1-lerkumu~ hıı bapt• bir 
EE Telefon: lstanbul - 53l Telgraf: imtiyaz E: itirazt var» il~n ıarilıincrn itibaren hir 
11•111111111111111111111rı111!t~tııı''• .ı1!1111111111!1111sııııııı111111!11111g • r ı ·. ·d ·ı k E t. 

............... Kai;aiüili;sei' an~·ai~"f amlraii............... a;n~;.:c'.::~ı· ~:';.~ :~,:~:. aını mane " 

Ti1tliı1 1 Şelıreınıınctindcn : Encümeni 
i rı lıisnrı ti Jll ll lll Jll ii d ii r ii- enıanctçe Jlizumu muhakemesine 

karar \erilen Bakırköy dairesi 
ğii11 clrn: 

Karam,ir;ekk kı\iıl idare anbarında berınudbi ke~if bazı tamirat 
ve tadilat yaptırılacağıııdan taliplerin her g-ün gclup şartnameyi 

alm.ıları 'e pazarlıji;ı için .5·5-930 Paznrtrsi gunlı saat J 0,39 da 
Galatatla nılıbaı ant kombyonunda ytızde yedi bııı;uk teminatı 

nıtı1 akkaıelcriie hulunnıahırı. 

~önen ~eleôiJe ~iJasetin~en: 
(;önrn lk!ediyc t<tbipli.~i mıiııhaldir. '.\laa~ı teadiil t•limatnamcsi 

mucibince 108 linıdtr. 

Talip ıılanl:ırın diploma. ihtisas ve sair ıcsaik n;;ıl veya ;urct
ll'ri~i d:ıırcnıLw ı.::üudcrnıeleri ilı\n olunur, ----··-----

lnıasra ~ele~iJe riJasetliı~en: 
Soğukpunar memba toplama ameliyatının birinci kısım in

~;ıatı hitam bulduğundan ikinci k.sım in~aat içicı berveçhizir şe
rait!e yapılacak in~aat kapalı zarf usulile münakasaya konul-, 
muştur. 

tahsildar!arındarı Q,man Remzi 
efendinin m:ıhalli ikameti mcc
hul bulunma,ına mebni kendisi-

ne tabli.l!;Rtı luziıııc icra cdileme
diğimkıı k:ırarnamrnin bir sure
ti Emanet divıınlıanesiııe talik 
e<lilmi0tir. \lunıai!cyhin bn bap
ta bir itirazı v;1r:-;cı ilitn tarihin
den itibaren bir ay zarfında 

i.•tido ite makamı emanete nıli

caall h;_>yaıı o!tınur. 

* ::: * 
Yenikü) Belediye dairesi nıü

diırllil': ıııtlen: .\rnavutköylindc 
Çifte ~araylar rıhtımındaki kli· 

ı;iik iskckni~ kapalı zarf usulitc 
nllinak:ı ... a) a Yaz·ı n1ukarrer ol· 

dup;ıındaıı ta!iP olanların tlairc 
muhaselıesindc lıtılunaıı ;artna
l11C) i görıııck ve mliııa~:t>a\n 

i~tirak ermek iiue l S :ll:ıiıs q.10 

Pt.:r~cn1l:.c gliııi.i ~aat l O da tek

1 

Bıı ıkşaın 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
il:lh1 yıldız di\O rad olunan 

Korin Griffit 
Aşk Nağmele 
~luhteşen1 SESLİ, SÖZLÜ ve ŞARKrLI 

filminde taganni ediyor, konuşuyor ağlay 
İlaveten: Sesli ve sözlü 

FOX DÜNYA HAV ADİSLl~R[ 

PARA 
.:mil Zola'nın me~hur cst .. rind~n ihtihıı:- cdı!cıı lıu :-ı.::-li 

siipcrfil m bliyiik ınu' aff :ık İ\ tl- c 

OPERA. SİNEl\-Lı\SINl)A 
gö~terUmckH;dir. Petrol entrikaları, Hor:-a o'·ıınlan. lıi•\ı;J.. c ... p•:'·~t:l;ı .. -
yonlar ,.e bunların Lt:\"İıt trtigi s:ıadt:t '~ fl'l:\.~ctlc; lıu ~.t .. t ı.: d· 
canlandı rı !mı ştır. 

l!l><X• ilaveten: $ESLi iSKELET DANS! ~ 

!!!!l .. lllllll•lll .. Cl!llBl .. lll:!l&IAJ~\"?Slll!llllllMEl!'!llillllll:ıE!l!!!lf ri!~ 
C)niiınüzdeki çar~:ıınha akşıtmı 

MELEK SiNEMtt::>I 
lJmumun arı un:ı ittilıaı.:n 

~incm:ı s:ın-Arinin en ncfi.; ~ahL~ri 

ŞAH[. HO Wlb ve '\ .\.'\~! KAllOL '111 tcın-ili 

üı -Ayol et fiatı 60 kuru~. ga-

1 -Son depodan yani değirmenin üzerindeki noktadan Vila
yet hastanesi civarındaki yapılacak depoya kadar 1000-1200 ) 
metre tulündeki mahallin hafriyatı ve kapatılması. ı 

2 - Son depodan hastane yanındakı depoya kadar olan 
tarı gerek t•hrircn b.nnı t11.het 1000-1200 metre mahalle döşenilecek beton künklerin imali ve 

U>eteciler yazıyor! der v~ hemen ve gerek bizzat cena1.e,inde lıulıın· f · / 
1• ersı. 

1 
·'u cevabı alır: mak >u•cu!c hendcnizi minnettar , 3 _ Birinci maddede muharrer hafriyat bir mette derinli-
aı - Efendim, gazetecilerin et hıraknıı~ < l<ın zc,-;Hı ınuh~<.: ·cıncrc f,jn(1e ve bir ınetre arzında olmak üzre l1afredilecek ve inşaatın 

0
'.. :-adan ne haberi olur? Onlar j anı "'" "" >lıkrnıı ''" nıinııetıo- hita;nınc:a yap,lacaktır. Ve bu kısım 1000-1200 metre tulünde-

ÜÇ. NiKAH 
scıli ve ~arlnlı fil nıini irae r-dc<.:ckttı· 

lif rnrahıılanııı \'e;aikı l:\7-iıne il 
ile bcralıer kııpalı zarf içinde 
o· i.ıra k ,tuirc cnt: li nıeninc m ura· mmma .... 111111111111aı:mı:mm:•anı;;ıv:ı:r;;"""P"mm.aıı,....=ııı!"E'm:11r-;::,,.a ... 

~ onı . 'I rİ\C mu\·aftık lliarnıyaL'a~ırndan \;JZİ· d" 
arı•yemezleı kı. fei -ükrammı .ırw ı>kdinıı ga·.ttc- ır. 4 _ İkinci maddede muharrer bcto.1 künl.Jerin kalıbı be-
eı. İste gazetecinin halk arasın- ni1.in "'' t huqırıılnıa•ı·ıı ric• c,Je ·ı ·· f ·· lediye mühendisi tarafın<la.ı gö;,tcn ccek şckııck ve evsa ta rnu-
h•a bir telakkisi ... Di~·er hir mi- rim dentiim. · ı ı · ı · ' ~ tealıhit tarafından yapıl&c<: ·. ve l-:Lın' er cımerıto ve ı<urn ve dc-

ro al: Dolınahalıı;e \alide <'aoıii ~erili mir icrası belediye fen memuru lc>htı mu:·a:..abe ve kontrolünde 
;la ..., 1 . ., d"l t ı ı ll r ı k v 1 · b · d · · 1 · t bo TIII ı>Ursac a ru yet e ı en ve na- m:ım 'e atıbi: Q ız Rıza bu unaca ·trr. n.a zerne nıs etı ,.e emır< nor:san çıınen osu -
le· -ve neden ikame edildiği bir zuk olarak dökülecek ki.inkler kabul edilmiyecektir. Künklerin 
leu lü anla~ılamıyan İstanbul SA T[LlK E\' kesifnamede münderiç eb'ada göre bir metre tulünde ve beş san

tiı;;_etre kalınlrğı"nda ve kutru dahilisi O 30 santimetre olacaktır. 
·· azetecilerinin top yekun dava- B k kö u 'd · K T d · d · k k d a ır Y n e ız ıı~ın a 5 _ Inşaatın ınebde·i noktasın an nıhayet no ·tasma a ar 
) Zarı var ... tstanbul Müddeiumu- Deniz kenarında beşyıız zira olan 1000-1200 metro mesafe arasında mühendisl;ğin gösterdi-
1 h lİsi bu varakpareleri hep bir- üzerinde altı odalı, bahçesi hu- ği ve projede muharrer şekil ve eb'atta 12 adet mahzenler (kum-

M~en mi.icrim görüyor ... Olabilir. susı deniz hamamı yapmaga luk) ve bu mahzenler suların harice akmaması için ayrıca kuru 
. ur'tı halde gazeteci ekseri müc- mıısait rıhtımı olan hane satı- taştan ( turublen) savaklar yapılacaktır. 
ı. lıktır. Bakırköy Beledlyesl Mu- 6 _ Münakasaya iştirak edecekler belediyelere ait usulü 
: ıim bir adamdır ... Bu davalar hasebe kAtibi Seiı Seve \'eya 
• ' nıürıakasa ve müzayede hakkındaki kanunun mevaddı mahsusa
taırasrnda Emanet tarafından a- Yeni Postane arkasında Aşır sında muharrer şer~.ite tabi ve c, 7,5 depoz·ito akcası veya teklif 
·mı ılmış olanları da var. Bu Ema Elendi sokak 9 No. ya müracaat h b k k 1 '! . . d"l Telefon lstanbııl 1618 

1 

varakalarile maan veya ut an .a ıne tup arı e ırae ve ıta e ı e-
re '.et davalarım takip icin her se- cektir. 
yyierinde Emanet kasasından 80 lsranbul ti-.iııd 'l'kartt \lalı- J 7 _ Müt~ahhit. ihaleyi müteakıp n-:uka~e.leı:amesini ka.ti-
cenoo lira harcırah alarak Bursa- keme,iııden: hiadilden tasdık ettınneğe mecbur oldugu gıbı hıpotek usulıle 
ler a ayna iki üç defa tebdili hava . . . ı depozitosunu teminatı ve kat'iyeye tahvil etmediği takdirde be-
miılcn \'C cok tuhaf laflar söyli- ~ilim• A,to \ltrdik'ln 1'1cndınııı her ay kendisine verileck istihkak r<:•orundan ~r7, ksilerek te-

h>,..1 Rami B. isminde bir avu- tcklıf. cttıklcrı konk .. rd•wııun nıtı1.n- minatı kat'iyeye irca edilecektir. 
rgicat var. İste bu mubarek zate kere>ı içın muac• lra\lt '"0 kolıul 8 - Müteahhit her ay fen memuru tarafından verilecek 

bic·•re de ~a-zetecı"ler "sabıkaı· mu·· edilen hilcumle ıılıabı nıaılul un . . k . a· c1·ı k · M'"dd · · ~ ıstıh ak raporu muhtevıyatı te ıye e ı ece tır. . u etı ınşaat 
miurcre" ashabındandır. Demek 1 ,\lam 930 per,tmbe gunü , .. , 4 ay olup hitamında bir heyet tarafın.dan kabulü muvakkati ve 

r ec 1 b 15 te mahkomcnin ill:ıs udrnna gel- 1 .. - l~ rnmı emanet te u mütalea- 6 ay sonra kabulü kat'i yapılarak temiratı kene ısıne iade edi-
l meleri ilo\n <ılunur. 

r vea, !r.. lecektir. 6 ay zarfında fevkalade ahval müstesna olmak şartile 
_ara İste ey kari kasaba göre aç, lstanhul mah\.enıei a.-lire birinci bozulan inşaat müteahhit tarafından bila bedel tamir tecdit edi-
ıyo:ıiiddeitımumiye göre suçlu ve lecektir. 

L th.:arLt daire~indt:n: 
u11anct avukat Rami efendiye 9 - Müteahhit taahhütlerini kısmen veya tc.mamen ifa et-. ı ·· ı k l 1 ~lahkcmcce il:lnı iF!~!Hoa karar 1 · ız o:·e, sa,Jı ·a ı o an bu adamlar ınediği takdirde mukaveleyi ve depozitosu irat kaydedilir. Inşa-

. la h ·· h b 1 · \erilmiş olan l la;an 11.ılıl dendi.,c . . l l ·a· <l ı e na er gun a er er verır, se- at emanet veya ihale surctile ikmal ettirılıp mütea 1 Jı ın epo-
bb · h b ı· aic olup açık arttı:n1 a ile fl;tulına~.;ı· 

e ın esa ına c ınler ve söyler, ı ><itosu zarara kifayet etmedig-i takdirde emvali sairesine müra-
ld . na kr.rar \1.·~ilcn ına~:iııclert \Crilrn 

ır bnunda kazarıdıfrı da şu üç te- caat edilecektir. 
kn met haddi l~yıl-iııd• buluıımadı-

ğurııkl-idir. 10 - 1200 metre tulün.deki mahallin hafri ve kapatılması d ğlndan ilı•ıle i ) opılaınaını, ve mU-
zik a Kabahat ondadır? zayedc I-1·5·lJ30 ı:ırihine mli;adi! ve beton künklerin imal ve ferşi ve mahzenler ve kuru duvarla

<;u?:ınıba -.aı ona ıılik kılınmııtrr. rın inşası cem'an 7000 lira ile olacağ·ına dair tanzim edilen 7000 
Ner İki gün evvelki Aksam gaze- 1 , liralık keşif varakası eblediyede mahfuztur. - Zım ile 11 ip e>J;ınlarııı mcz.ur gün 
nra !Sinde okudum: ve saatte .\lahmuı l'•~a 1 lanwnı 50. 11 - İhalesi ilan tarihi olan 25 nisan cuma gününden iti-
liad, "Manisa, 25 (Akşam) - ka~ındıki f•hrik•d• h"ır hulurımı- J baren 15 mayıs perşembe günü saat 15 te ihalesi Amasya bele-

nıatla teı di eylemeleri. 

BeyoAln dördilncU Sulh 1 lukuk 
\Jahkcmcsinden; 

lstanbıılda Hocapaşa mahallesinde 
atik Zapti) e rnka~tnda atik l 9 ve 
cedit 2.ı 26 numerolu ve tnmnmı 

J(j(ıOO lira kıymeti haiz buluna~ hir 
bap ına~szanın beşte bir hi ... ~esi ile 
Kadıköyünde Hasin1paşa mahallc:-;inin 
Ahmeı Bey sokağında atik ve cedit 
6, keza atik ve cedit 1 !ı, keı11 atik 
"" cedit 14 numaralarla mürnkkam 
olup Sami, Mibıl, Parseh elendi YC· 

resesi, Pamukcuoğlu, Kıdti efendi
lerle ~:fılmiyı f'eride h•nımlar lıağçc 

\e o.rsalarile ve cebhcsi tariki am ile 
mahdut olup 753 zira 15 parmak 
ar~anırı rarnaDJı 2.:::;80 lira kıyın ti 
muhamment!i olup beşte bir hissesi 
2-6·930 tarihine mü<adif p11.arte'i 
günü saat 14ıen l uya kadar Beyoğlu 
dördüncü >ıılh 1 lukuk Malıkeıne>I 

kaleminde açık arurma surclilc ~atı· 

lıcağından t::Ep c)\anlarııı artırmaya 

· iştirak için yukand• \Rzıh k11·metle
riıı yüzde ycdi'i ırınin:ıt ~Ö!terilmek 

<uretile \c rü~un'u dt·ll~li~·e tarana. 
r;na air olmak lizı.:rc ~atılacağından 

yevmi 1ııtıhürdc HL'.roglu dılrdüncü 

:;uın l lııkuk kalemiııe miiraca•tlrn 
lü,umu il~n olunur. 

btaııbul Asliye :\lalıLcmesi 

Birinci Ticaret Dairesinden: 
,\!ıhkcmcce mukaddema ılanı if

lasına karar verilml~ olan Sultan 
B ımamında (,.'ıngırnj!;lu Hanında Ad
nan ıtrıyat fabrik•~ı sahibi Ragıp 

Hcmzi He\'in muame!A~ iflasiı·esinin 
anyon s.urctilc [Cd\1irine kırar veril
miş olmakla a!acakhlmn ünyon seıı

Jiği iııtilııp etmek üt.re 5-5-930 
pızarte~i glinü saat 14 te mahkeme 
ıflas odosındn hazır bulunmaları il~n 

olunur. 
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(",klidar J !tıktık 1 lakimliğiııt!cn: ı~J•(_•)Ril!' j K.~2~~1,•Il'lll{5l'(!R)'~ Bebekte l 9 numaralı Fransız ı' 
apartıııımııııın .ı numaralı daire- ELE\1 \ ( t},( :l L \. 
'İn le ıııukiın iken dyern1 ika· f'lnıın'ie 

mctg<llıt meçhul liJı,ıml ! Talil \ akıııtla 
l~kıııliye: 

Zen·cniz Cahide H. taralın

dan haııci zevciycti terk ettiği· 

nizden hakkınızda ihtar kararı 

itası talep edil nıiş ve kanunu 

medenınin l 32 nci ıııadtle'i mu
dbince bir ay zarfında hanei 
zevci yete an!ctini1.in ve vazai fi 

ze,·ciyeti ifa etmenizin ihtarına 

kuar verilıııi~ olduğundan karar 

veçhile hanci zcvciyete avdetle 
cvl!lik vazi[esiııi ifa etmeniz 

ihtar ve ikametgAiıımzııı me~huli

yetine binaen ilı\nen tebliğ 

olunur. 

ELH~MHA sinf ın1sın 

Kiralık köşk 
Göztepede 1>r;1'ion cadde 

28 ~o. Jı kii~k kiralıktır. 
kah\de ha\'ası '~ ncııareti, 
yiik balıçcsi, rerkosn, hava 
tclfonu \ardır. Ge1.ınek 

içnidekilerc müracaat. 

1 
lSTANBL1 ı., VlLAYlIT 

DEFTERDARLIK iLANA 

KiRALIK BAHÇE, 9, 13 Ah1rkapı kara 
yanıııda bahçe yeri kiraya verilecektir. S 
lik kirası 72 liradır. Kiralanıak n1uan1 
aleni ınüzayede ile 30 Nisan ~3ll Çarşa 
günü saat 14,30 Defterdarlıkta yapılacaktı 

(M-uö) hat ;urada Mehmet isminde bir lan ilıin olunur. diye meclisine icra edilecektir. 
lan------------------------------_. ..................... ...;. .............. --.............. ,..,._,,... ______________ "'!!!!!!!"!!!"---"!!""!!!'!""'"!1!!"" ....... """'!'!'!"'!"!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!----!!!!!!!!!!!!!!!!!1'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'!'~--""!!!!!!!!!!!!~!!""'"..,. ..... ".'!'!!'~ 

rdu. "Mil/i11 ~( inptJa bi romanı• 82 - Nesini söyliyecek, toktor biribirine tutunarak yürümeğe rüdüler. - -- bilhassa Ahmet Saminin vazi-ı-her şeyin yalnız para ku 
, kot " " • kafi de ondan! çalışan kafileyi istikbal etti. Cevdet Bey sabahın taze rüz- yetini, gülünç taraflarını biraz yapılamıyacağına k'anaat 
zler /?/J ...,, 1 ,, fJ Cevdet Bey bu fıkraya güler- Ev sahibi. vazifesini g_ören garilc kendine gelmişti, kulübe daha komikleştirip anlatarak meğe başladı. 

üs _ftı. fiil ~ Ui& ~ u ken Nusret Bey ilave etti: 1 Ahmet Samı ak-anıdan goster- gelince derhal banyosunu hazır genç kadının dostuluğunu kuv- Ada alemleri böyle de 
Rorr~· M ~~ B d h G l"b' diği serhosluğa rağmen sabahın !attı, yıkandı, sonra bir külçe vetlendirdi. Ona biraz daha yak diyordu. 

~ ___ ~ı- - u a o esap, a 1 ın o . • a· im' · ş· ·b· - · d" 1 * * * in e .. 1 k d .. .. b f ayazıle ken ıne ge ıştı. ım- gı ı yatagrna gır ı. aştı. 
/Jlirhan Cahil guze a mm ustune u şrr ın- . .. . 1 "' ~ * · · b · f · 

d iz 1 .. d""k . . dı bu dumensız, pus asız, nere- , ,. Ahmet Samının u :.ııya etme 
tı ara yuz suyu o mesının se- 'd ... b'I · k f'l · D d"k d d c B d G l' ğru b b' b T k k~f' d d 1 ye gı ecegını ı mıyen a 1 eyı e ı o usu a ada, Şişlide, karşı evdet ey e, a ıp 

d 1ıcmmın, motörün arkasınuaki 1

1 

nm açtığı kapıdan içer.i dalmış. e 1 u 0 a ır e on ~ · bir köşeye yerleştirmek lazım- kibar alemlerinde haftalarca de Bey de buna benzer birer alem 
r u.anapede sızan Ahmet Samiyi Aşık, maşuk odada yalnız ka .?nlar konuşurlarken _nıhayet dr. Bu kadınlarla kulübe gidile- vam eden bu eğlentinin netice- yaptılar. Fakat bunlar ku: 
· · · · ıcistelızi tebessümlerle seyre- lınca delikanlı aylardanberi içi Hulyayı kandır~ Galıp Bey mezeli. İskelede henüz araba si şu oldu. lüpte, Halenin de, hatta Nusret 
Nar~vor, Galip Beye kızryordu. ni dolduran hasret acısını, aşk genç ~ızr kuc~~ı?a oturtmuş, bile yoktu. Evvela Hale, eğlentinin ma- Beyin ve Kadri Beyin hanımla 
lund IIalc gibi her manasile yük- masallarını okumağa: ona elı!e rakı ıçırıyor~u. Bu cıvık, sarhoş kafileyi tanı- hiyetini daha iyi anladığı için rı da dahil olmak şartile hem 
lal 8:k bir kadının üstüne böyle - Ah canımın içi '• o güzel .. Bu alem geç v~kıte kadar dıklarm, ahpapların gözünden kendisine bu tarzda hulfıl etme temiz, hem kibarane oldu. 
and1,kak yosmalarile gönül eğlen endamına kurban olayım, o si- boylece devam cttı. saklamak adanın sapa bir tara- ğe çalışan Ahmet Samiye ser- Hele Galip Beyin ziyafetini 
agı rmc'.';e aklı yatmıyordu .. Bir yah gözlerine kul, köle olayım, Sabaha doğru kurşuni derin- fında yerleştirmek lazımdı. Ak- semlik damgasını yapıştırdı. tertipeden Hale böyle eğlentile 
re.ke."!ı:- y;:nına gelen Nusret Be- ne güzel ağzın var, ne şeker du liklerde kızıl bir pençe haline ima ilk hamlede kumsaldaki o- Sonra Galip Beyin halinden bu ri idare etmekte ki bütün kabili 
ktı ?.e bu fikrini söyledi. dakların var, ne nazik bedenin gelen ay yavaş yavaş eriylip ye tel Dö Iapilaj geldi. Ve rıhtım eğtentide yaptıklarını hissetiği yetini gösterdi. Kulüp müda
ı~e 1 

O kalender, geniş meşrepli i- var! rini güneşe bırakmağa başladı- buyunu işaret ederek: için kendisine sadık bir "köle vimlerinin hörmet ve takdirini 
bkınkt Güldü. Genç kadın delikanlının bu ğı zaman motör ada iskelesine - Hanımlar, beyler. Yürüye gibi yaşıyan bu emektar ada- celbeden bir intizam ve şetaret· 
.'r 1- Sen delikanlının hikayesi- coşkun iltifatlarını sevinçle, şe- yanaştr. !im! dedi. ma ağır hakaret etmeğe başla- le geçen bu ziyafet gecesi yal-
:ı:rd bil.ir misin, dedi. taretle dinlemiş, dinlemi§, son- Saz heyetinden, kaptanına ka Ve sonra ilave etti: dı. nız davetliler için, yakın masa-
hal - Hayır, ne olmuş! ra içini çekmit ! dar biltün yolcuları mest ve - Otele gidiyoruz, isti yen e- Eğlentiye iştirak eden evli !ardaki ahpaplar için bir eğlen 

k" b <·elikanlının biri mahallesinde - Demek bu kadar güzelim mahmur olan motör içinde kül vine dönebilir. erkekler. Cevdet Bey müstesna ce vesilesi oldu. 
, 

1 
N ~nç, güzel, kıvrak bir kadına ha! demiş, kocam bana hiç bun çe haline gelen ağırlıkları safra Kimsede kadınlan bırakıp e- olmak üzere hepsi karılarından Ahmet Sami bu kadının baş

: 0';ık olmuş, kadının kendi halin !ardan bahse.tmez. gibi rıhtıma attı, hafifledi. B!i- vinle gitmeğe niyet yoktu. Yal mükemmel bir saparta yidiler. kalığını, kibarlığını ancak bu 
ıc~k kt>ıı;r ocası varmış. Delikanlı Delikanlı ne zamandır aşk ve tiln geceyi hUmmalı aşk ve sev ruz Cevdet Bey başının ağr~dı- Bu işten en karlı çıkan Cev- iki ziyafette anladı. Artık kibar 
ıl ede'} apmış, yapmış, kadını kan- sevda ile yanan dudaklarını ka- da maceralarlle geçirmiş gibi ğım söyledi, kul!ibe döndü. Öte det Bey oldu. hayatının bu krsmma o da hu-

Zigana eteklerindeki y 
ğaçlar, gök dereli sakin 
den Galatanın hümmalı s 
larındaki ya~haneye 
Tosun ( Ferda ) nın 

Muhasebeci Nuri Beyin g 
!erile her gün biarz daha 
yor, uyanıyor, okuyup y 
Anadolunun sağlam kaf 
rniz, zeki delikanlısı med 
!ahlarla kuvvetlendikçe :r 
bi oluyordu. Şimdi gaz 
okuyor, bilgisi artıyor, t§ 

lıyor, adam tanıyordu. 
Ferdanın derslerinden 

tifade ediyordu. Hatfa 
gün yazıhaneye inen Cev 
onu öteye beriye ynlladık 
zii açılıyor, iş öğrı 

• b r ış, bır gece kocası mahalle dının gerdanına aç bir kedi dili bitap uyuyan adanın kumlu ifl- kiler, Galip Bey de dahil olmak O geceki aleme ait havadisle HU etmiş sayıldığı irin fikirleri 
. lli . k. k - b 1 1 ah ed'h,·e~'nc çı ·tıgı zaman adı- l{ibi 2:Czdirerek mırıldanmıe: kele caddesi güneşten evvel bu üzerı~ lrnrnsal boyunca, otele yü ri Haleye pa,ça parça vererek ni, harekı-tleriı1i inreltme~e m<uı;a a~ n·orı ıı 

bul kanşık dalave, · • ı 

(Bitm 



·ye Vekili Mahmul Esal 
kimde davasını nasıl iz 

• h 
h 

~iinkü nu ı h ımı:zdan 
•ıabat ue hitRm) 

nunlar burada dur diyor. Daha kara dağlarının üstünde kurulu 
ileri gidemezdim. Gitmedim. kale taşlan kadar delinmez bir 
Millet namına verilecek kararı sertlikte olduğunu görürler. 

.ıyet kanaatıvicdaniyesinegö bekledim. Bana iftira eden avu- Körler bile kafaları taşlara çar
eraet talebinde bulunan bü- kat bey ne istiyordu. Mahkeme pınca of diyerek başlarım tutar 
Cümhuriyet müddei umumi ye mahkUmiyet kararı veriniz lar ve hakikate o zaman muttali 
tıin taleplerinden zarar gö- diye emir mi vermeliydim. Bü- olurlar. Fakat bunlara gelince 
her şahıs beni mi mes'ul tu- tün kanuni salahiyetlerimi kul- hakikatleri görmiyen, duymr
ıktır. Hayır kast olmadıkca !anmama rağmen mahkeme ka yan, göz ve hislerinin cezası 

<dan ne vekil ne de müddei rarı maznunların beraetlerile pahasına kafaları adalet kayası 
ımiler mes'ul değildir. Bir neticelendi. Ve bütün cihan ef- na çarptığı gün avaz avaz hem 
ideiumumi delil olarak serd karı umumiyesinde Türk ha- de belki gene müdahale var mü 
ği vakıaların mahkeme hu- kimlerinin, reylerinin, kanaat- dahale var diye bağıracaklar ve 
nda ve millet muvacihesin terinin nasil el değmez yüksek o amalar kadar olsun hakikate 

>irer birer cürütüldüğünü, bir yer ve bükülmez bir demir gene muttali olmıyacaklardır. 
edildiğini ve kıymeti kanu- olduğu anlaşıldı. Ve görüldü. Çünkü böyleleri ölünciye kadar 

Jeri kalmadığını görürse it- O hakimler ki, bu avukat beyin hakikati görmemeğe ve duyma
m iddialarında, nasıl ve ne anlatışına, duyuşuna, görüşüne mağa mahkumdurlar. 
la israr edebilir. Hukuku u- göre adliye vekilinin tesiri ve Bana iftira eden muhbir Hay 
niyenin müdafaası yalnız müdahalesi altında imişler. dar Rifat B. Reisicümhur Haz-
nunun ittihamı değil; fakat Çok yazık! retlerile büyük millet meclisi re 
umunda beraetini talep de- Yukarda teşrih ettiğim gibi isliğine gönderdiği ihbarname-

~. tir. İzmir m~ddei umuı:ıil~- ı _ İzmir müddeiumumisi Ha lerle bana yazdığı mektuplarda 
buna masumıyete samımı- san B. müstantrkların lüzumu yedi yahudinin ve bir Türkün 
inandığındandırki Kad- muhakeme kararına iştirak et- tevktflerini mucip olan irtişa 

ettiler. Mükerreren bazı zevatı j i;u zaman bütün millet duyacak 
bana, İstanbul cümhuriyet müd ve anlıyacaktzr. Düşününüz ki 
dei umumiliğine kadar gönder- bu mektubu bana yazan Haydat 
diler. Kendilerine verdiğim ce- Rifat Bey Adlıye vekili mahke 
vaplar şunlar oldu: melere müdahele edip diye Re-

- Cümhuriyet idaresine mü- isicümhur Hazretlerine şikayet 
racaat namelerinde vakıa kendi eden zattır. Halbuki benden 
imzalan vardı. · Fakat avukat mektupla müdaheleyi istiyen 
Haydar Rifat Bey bunların ve- kendidir ve reddeden benim .. 
kili olduğuna göre acaba maz- Bilmemki cürmün bu derece 
nunların böyle yolsuz bir suret korkusuzça irtikap edilmesini 
te bana müracaatlarını onlara Adliye vekaletinin başında ha-
kendisi öğretmiş olmasın. Böy- 1 b·ı· · · İhb ı · d 
l l · ·· - - k .... ,

1
. a ı ır mıyız. · arname enn e e şey erı ogretmege au1 ıyet- . . . . . 

li olduğunu biraz sonra anlıva- Adlıye tarıhı sahıfelermde bu
cağız. · kimlere mO:dahele eden, tesir 

Nihayet üç aydan fazla süren eden bir vekil vardır diyen ve 
tahkikat bitince mazununlar ke bunu önüne gelene nakleden 
falete bağlanarak kanun muci - Baydar Rifat Bev, nasıl olu-
bince serbest bırakıldılar. Adli- d ı.. d k - ıı... ·1~f . . . yor a, .. en en ·anun ••ı a ına 
ye ışı memurın muhakematı ka ; , . .. . • 
nunu mucibince Mali e vekille- .ıakınılere, muddeı umumılere 
tine tevdi etti._ Son v!ziyete gö- I emir v.ermekliğimi ve hukuk.u 
re orası daAdlıyenin noktayi na umumıye namına açılmış bır 
zarına iştirak etmiş bulunuyor. davayı kapatmaklığmıı istiyor. 
~ulasa iş, kaı:uni cereyanını ta Gene nasıl oluyorda, bu avukat 
kıp etmektedır. Ve edecektı: . bey sırf vatan perverliğinin 
Bu mesele etrafında ilk temas . 
ettiğim noktaya avdet ederek sevkıle Reisiciimhur Hazretle-
tekrar bu avukat beyde:. soru- rine yazacağı ihbarnamelerin 

Hanım ve rüfakasmın bera miş ve davayı iddianamesile a- meselesinde takibat emri ver
. talep etmiş olacak. Bunda ğırceza mahkemesi huzuruna mekliğimin sebebinin ayni za
m şüphem yoktur. Eğer İz- sev ketmiştir. Demek ki: Hasan inanda bu vesile ile siyasi rakip 
Cümhuriyet müddei umu- Beyi, bana avukat beyin iftira leri de ezmek isteyişim o!duğu
ği buna kani olmasaidi maz ettiği gibi bir maksatla beraet nu bildiriyor. Hangi siyasi ra
ların mutlaka mücrimiyeti- yolunda kullanmamışım. Çün- kipleri kasdediyor. Bunu hala yorum. 
ılep ederdi. Onun bütün bir kü böyle bir şey olsaydı işi mah anlıyamadım. Ben siyasi rakip- Husumetim varmış, siya
vecilik hayatı böyle bir dü- kemeye kadar götürmek sureti- !erimin vücudünden de bihabe- si rakiplerimi ezmek istiyonnu 
lük içinde geçmiştir. Bu ve- le değil fakat müstant-iklikta i- rim. Yıoksa siyasi rakipliği yer şum, onun için irtişa davasını 
ile türk adliyeciliği mesle- ken lüzumu muhakeme kararı- kavgası mı zannediyor? Benim takip etmişim. Bu husurııet ne 
:ı Hasan Bey gibi kıymetli na itiraz ettirmekliğim lazım milliyetçi, Cümhuriyetçi ve la- dir. Nerelerde ve ne suretle te
tesiplerini mahkemeniz hu- gelirdi. yik olmak şartile hiç bir siyasi zahiir ve tecelli etmiş, bu işi ta-

mütebakisini, işini yapa~sam, 

artık yapmıyacağnu bildiriyor. 
Ayıp değil mi? Mühbir Haydar 
Rifat Bey, İstanbulda tevkifa
neyi teftiş ettiğim zaman irtişa 
maznunlarmdan Jak Basat is
minde birini, Zonguldak meb'
usu Nazif Beyin tavassutu ile 
tahliye ettirdiğimi, ihbarname
sinde bildiriyor. Ne münasebet 
ve neden bunu ne ile ispat ede
bilir. Bu iftiraya karşı kendisi
ni ne ile müdafaa edelbilir? Jak 
basat benim emrimle değil müd 
dei umuminin talebi ve müstan
tiğin kararı ve kefaletle salıve
rilmiştir. İrtişa maznunu J ak 
Basatla ne münasebetim olabi-

da tebrik etmekten nefsi- 2 _ Müstantık Nazım Beyi hasmım yoktur. Böyle olmıyan kibinde eğer öyle ı~:r husumet 
nen edemem kanaati vicda gene avukat beyin bana iftira lardır ki benim hasmımdır ve varsa onunla münasebetim ne i-
inin İcabi olarak beraet ettiği maksatla kullanmama ben onların düşmanıyım. m

1 
iş? Siyasfhi rakipleri kim imiş? 

>inde bulunan İzmir Cüm- imkan olsaydı arkadaşı Hikmet Çünkü bence böyleleri bu va- şin ilk sa asında tevkif edilen 
yet müddei umumisi ve bü- Beyle lüzumu muhakeme kara- tanın bu milletin düşmanıdır- yedi yah~d~ ve bir türkle ara-
ir ağırceza mahkemesi he- 1 1• 1. . d'? lar. Şunu kaydetmeliyim ki, bı'r ınızda re a et mi varmış? Ben 

bu avukat Beye göre acaba rrru vermes azım ge ır mıy ı. irtişa meselesı'nde mazı1un olan mevkufları tanimam bile ... 
· 'd'l Meni muhakeme kararı fikrin- Muhterem hakimler bu isnat-

·astcilerle beraber mı 1 1 er, de bulunması icap ederdi. Hal- farın mesleki ve meşrebi de 
• tn İzmir müddei umumili- mevzuu bahı's olunanıaz. Kı'm ların hepsi Haydar Rifat Beyin buki lüzwnu muhakeme kararı 
1 beraet talebinden ve mah- 1 havai hanesinde kasten, gare-verdi. o ursa olsun dost ve düşman ta 

ı:enin beraet kararından oka 3 _ Muhbir Haydar Rifat kip olunur. Gareze mebni emri- zen icat edilmiş şeylerdir. Fa-
Laberim yokdu ki bunu gaze B . 'hb . d b'ld' d' ni verdig-im muhbir avukat Hay kat durup dururken !.ıu zat bun
de okuduğum gün İzmir eyın ı amamesın e ı ır ı- dar Rifat B. tarafından ı'ddı'a e- ıarı neden bana isnat etti. Bu-

·ı· -· 1 ği gibi İzmir müddeiumumisi nun sebebı'nı' sı' zleı·e anlatmak dei umwnı ıgune şu te gra- d'l b . . h'd' . 

n 
Hasan Bey Avukat Galip Hik- ı en u ırtışa a ısesınin bu- · lir? Zonguldak meb'usu Nazif 

ktim. (Telgraf okunmuş- met B. ismindeki zata bu dava güne kadar süren safhaları hak- ısterim. Haydar Rifat Ue~· irti- B b.. 1 b' . b 1 
~ğer ben beraetini temin et d şa maznunlarrnın vekôlı.dir. Her ey ' oy e · ır şeyı ana nası 

b h "km" beraetle neticelenecektir. Siz kın a malumat vermeliyim ki, b d - h ld teklif edebilir? Mu"hbı'r ne de-
lsa idim ilhassa u un denıhte ediniz dememiştir. Bu bu yüzden de nasıl vahim bir if- yere aş vur ugu a e maz-

vı mucibesinisormakhğıma hakikat bu avukatın mazbut i- tira karşısında bulunduğumu nu..'llar: tahliye ettin meyince, mek istiyor, izah etmelidir. Ge
Jll kalır mi idi. İzmire çeki- fadesile sabittir. Ve ben bunları mahkeme kürsüsü, hem de Tür- işin tahkikine memur müstaıı- ne vekili olduğu bir irtişa me
ıfıu telgrafı müteakip ceza l 1 b' k mill t' d G b' tik Nazım Beyi -şimdi müfettiş selesi etrafında Reı'sicu"mhur 

müdürlüğüne şu emri nası yapar ve nası yaptıra ı- e ı uysun. eçen yaz ır tir.- Resmen verdiği bir istida 

H 'd' "h' h lirdim. Satahiyetlerimi tecavüz gün bana bir vatandaş geldi. ile tahkir etti. Hadise.ve istan _ Hazretlerine yazdığı ihbama-,.m. a ıse mu ım ve as- ed k ·· l m'? Dedi ki: (İki senedenberi İstan ed b ı· b 1 k'f · . Cevap geldiğinde esbabı ere oy e ı · bul cümhuriyet müd<le i umumi- m e · en, starı u tev ı anesı-
eyi zaif görürseniz usulü Muhterem hakimler: bul barosunun elindeı mahke- liği müdahele ederek Haydar ni teftiş ederken, irtişa maznun 

yenin maddesi mucibince Bütün Türk milleti bilsin ki: me maBhkedme dolaşan bir dosya Rifat Beyi mahkemeye verdi. larmm iğfal edilerek, şuna bu-
d - · b d 9 Türk hakimleri içinde herhangi var. u osyamn muhtevası Bu suretle Avukat bey fena bı'r 

ım talep e ecegız u a · tahmi d'l · k k d k" na rüşvet vermiş olduklarını iti 
e;;ı bir makamın salahiyet harici n e 1 emıyece a ar us inkisarı hayale uğramr~ bulunu 
ftihterem hakimler: vereceği emirleri tanıyacak tek tahane ifşaatla doludur. Rüşvet yordu. Çünkü bir taraftan keyfi- raf ettirilmelerinin temini için 

· Srülüyorki ,· Cümhuriyet ka verild'g- · açık .. J · O ·· t t'kl tıedıb' 1 lm bir adanı yoktur. O Türk ha- 1 1 ça soy enıyor. ne geldiği gibi müvekkilıerini mus an 1 e ır er a ışım. 
~ ;rının Adliye vekili sıfatile kimleri ki; harbi umuminin en kadar ki: bunu söyliyenler ifa- tahliye ettirememekten sıkılıp Bunları söyliyen Haydar Rifat 

itanıdığı selahiyetlerin hep delen'nı'n altın · 1 b ı felaketli günlerinde aylıklarını ı ımza amış u u- dururken şimdide hakimin tah- Bey, benim bütün lbir irtişa ta-
driye Hanım ve arkadaş- nuyorl Bu f h b alamıyarak aç kaldıkları zaman ar. • me su anıt ve kiri yüzünden hesap vermek üze kibatı zamanında, mu"stantı'kle 
beraet ettirmek için deg-il me add · fil' k' · · lar, çoluk çocuklarile kırlarda v ı ın a ıye tasvıyesıne re mahk k ed T d · .. .. .. - . .. son Kerteye kadar takip - dair olan dosyadır _ emeye s~v 1 ıv~~ .. u. blr defa olsun goruştug!imu ıs-

ı
·ulanılmıştır. ot toplıyarak yaşamağa çalış- · Meger Haydar Rıfat Bey butun d b'li . ? Gö .. . d. 

rnrşlar ve saatinde hüküm kür- Budos yada bazı memurların bu işler· b d bili· pat e e 1 r mı. ruşse 1 ım . . 1 . ı en en yormuş. b'l .. k" .. .. k 
yleki: süsünde Türk milleti namına ısım.~n me~zuu ~a.~isdir. Ha~- Halbuki Haydar Rifat Beyi irti ı e, ç~. u go~şme. ten m~;n-
Mesele dosyasını ilk tet- kanunları tatbik etmişlerdir. ta h?kuı:ıı~tın butun manevı kap ettiği cürümden dolayı mah nu degılım. Böyle hır şey soy-
eçesi bu davanın takibine Bunlar hayalleri geçen o haki- şa.~sıyetın~. lekeleye.~ek kadar kemeye sevk eden ben değilim. lediğimi v.e onunla böyle bir ted 

kuf olanlarla beraber kal- katlerdir ki resmi müfettiş ra- muphem sozler ve cumleler var İstanbul müddei umum\sidir. biT aldığımı gösterebilir mi? 
errak ceza muhakemelel'i u- porlarile ve sicillerile sabittir. dı~ , . Fakat; şunu söylemek isterim İstanbul tevkifanesini geçen se 

canununun 370 nci madde- Fakat Türk hakiminin fera- uhterem hakımler ki: Bir hakimi tahkir eden kim . . . 
eılAdli k·ı· f tt'le bana · · 'f k hb' B h b · d . .. , . ne yazın bır defa reftış ettım. ye ve ı ı sı a gatını, vazı e aş ını; mu ır a- .. u a en vatan aş adlıye ve olursa olsun onu cum•ıurıyet 

01ığı salfilıiyeti istimal ede- vukat bey ve onun gibiler anla- kılıne veriyordu. Ne yapacak- müddei umumisi mahkemeye Yanımda, İstanbul müddei u
ıaznunlar hakkında İstan- mazlarsa, bütün bir Türk adli- tım. Böyle bir haberi alınca böy vermese idi müddei umumiyi mumisi ile mütettişler ve tevki

lfimhuriyet müddei umumi- yesinin tesir altında müdahale le şeyler olmaz söylediklerin ya muahaze eder ve ceza muhake- fane müdürü bulunuyordu. Bü-
takibat emrini verdim. altında kalabileceğini düşünür- landır. Diyerek işi ört hasmı meleri usulü kanunu: mucihin t" ik. fl .. _.,.. B' 
b .. 1 · ı d k · y k h . _ 'h . un mev: u an gonıum. ırer 

t ence muste zım o sa- lerse ve bu düşüncelerini avaz e ece tım. o sa adamcağızı ce aız oldugum sala ıyetı ıı:ul- b' b" ilci 1 . 1 lm 
\emir verilmemeli idi. avaz haykrnrlarsa onları mazur verdiği haberden dolayı bu avu- l~arak işi hemen hakimin hu- ı~er ır ş yet en ? ~p ~ .. a-

v_~stanbul cümhuriyet müd- görünüz, çünkü bunlar: hayat- kat beyin benim hakkımda yap zuruna çıkarmasını emir eder- dıgıru sordum. İşlennın surun
gnumisi ve müstantığmın ta her şeyi tesirle müdahale tığı gibi cürüm tasnidir. Diye- dim. Teşekkür olunur ki vazife- cemede kalıp kalmadığını an-

muhakeme kararlarını. gayz ve husumet ile yapılır gö- rek mahkemeye mi sevk ede- sini müdrik olan İstanbul cüm- lamak üzere müzekkerelerini 
(

8 
etmiyerek ceza muhake- recek kadar zavallıdırlar. Bun- cektim? Bunumu istiyor bunu- huriyet müddei umumiliği buna tetkik ettim. Bu benim vazifem 
i usulü kanununun veka · lar insanlığı ancak kendi mana- mu bekliyordu? Hayir bunların mahal vermedi. Kendisini mil - dir. Bu teftiş sırasında, gıene 
sınıdığı selahiyeti kullana- ları dahilinde görebilirler. hiç birisini yapmadım ve yap- let mahkemesi huzurunda teb- refakatimde Adliye erkanı bu

y~;'lnun temyizden nakzını Cümhuriyet mahkemesi huzu- marn. Bana verdiği haberden do rik ederim. Nazım Beye huku-
ko~ttim. Beraeti bence müs- runda milletime haber vermeli- layi vatandaşa teşekkür ettim. ku umumiye davasına iltihak lunduğu halde irtişa maznunla
sa) olsaydı bu talep yapılma yim ki, bu memleketin düşman Müsterih olmasını dosyayı gö davasında ben

1 
rı ilk bir dakika kadar gördüm. 

!5dı. ları bile Lozan konferansında receğimi, bir cürüm varsa işi İşte, irtişa maznunlarını tah- Onlara da trpkr diğer mevktıf-
n - Temyizin bu kararı bu vatanda kapitülasyonların Ceza muhakemeleri usulü kanu- liyede istediği zamanda muvaf lar gibi bir şikayetleri olup ol
ga\dan sonra işi eski müs- kalmasını musırrane talep ettik nunun Maddesindeki salahiye- fak olmayınca hakkında takiba- madığını sordum. Yalnız içle
ıa "m eline bırakmıyarak ha- leri gün İsmet Paşaya bir çok tirı:t mucib~n.c_~ cü?Ihur.iyet müd- t~ b~~~~ınca Haydar R!fat Bey rinden birisi, eSl:ıak .meb'uslar
razfre sa!ahiye verme kanunu şeyler söylediler. Fakat Türk deı umumılıgı ehle mı!Jet mah- bıldıgınız ihbarnamelen yazma d N . M 1. k Ef d' b' 
• · ·· 'ki h'k · · "d h ı k · h k - - .. d - b 1 d 0 an esım azıya en ı ır rnlıince işi yenı mustantı a- a imının mu a a e altında emesı uzuruna çı acagımı ga ve gon ermege aş a ı. . . . 
derıdi ettim. Beraet kararı kaldığını söylemediler. bilirdim. Bundan sonra dosyayı kadar ki bana yazdığı bir mek- tstıda hazrrlamı§ onu verdı, o-
~ · e!lzim olsaydı eski müstan Ve söyliyemezlerdi. Hatta barodan alarak vekaletin Ceza tupta hakime ve müddei umumi kudum, ceza işlerinde tetkik 
't~linde bırakılmalı idi. Lord Gürzon gibi Türk dostlu- işlerinde tetkik ettirdim. Taki- ye ve hukuku umumiye davasr ı >Cttirdim. Tahliyesini resen te-

ze - Da'<'anın, kanaatini me- ğ4 ile tanınmış bir adam Türk bi mucip noktalar görüldü. O na kanun mucibince iltihak e- min edemiyeceğimi, kanun yol
şte'ııakeme yolunda izhar et- hakiminin namusundan bahset- kadarki bu dosya, oraya atılsa den müstantiğe emirler vererek larma müracaat tazım gddiği. 

lan İstanbul müddeiumu- ti. Haydar Rifat B. bunun aksi- idi rüşvet verdik diye korkma- avukat beyin aleyhinde cereyan b d' H · 
ı çolinde kalmasını işin kün- ni yalnız Reisicümhura, yalnız dan, utanmadan bağıranlar ha- eden bu davayı ört bas etmez- cev~ mı ve~ ım'. .a~ısane ve 
adııtamamile anlamak için meclis reisine değil, önüne gele kimin hükmüne meydan kalma sem hakkımda Reisicümhur tevkifanelen teftış ıçın, maznun 
·vderk görmiyerek usulü ce- ne, gazetelere, bütün dünyaya dan milletin elinde linç edilirler Hazretlerine ihbarnameler gön- lar ve mahkumlar arasında do
k kanunu mucibince İzmire karşı avaz avaz haykıracak ka- di. İşi İstanbul müddei umumi- dermekte devam edeceğini ört laşmağı, onların şikayetlerini 
. !11 i tPrr.-: · den talep ettim. dar bu memleketin şerefine liğine verdim. Ve ceza muhake bast edersem yazmaktan vaz ge yakından dinlemeği vazife edi-
~ ,. m olsaydı dava hem de haksız yere kasdetti. meleri kanunu mucibince he- çeceğini bildirecek kadar bu ka- nen bir vekile tevcih edilen sui 
,u n.• -"meıı;ıeliydi. Ni- Muhterem hakimler; men takibata geçmesini emret- nun me:nleketinde insan olanın kastin vus'atini siz düşününüz. 

• .ıahiyetlerimin bittiği Hayatta öyle zavallılar var- tim. Bu takibat safhasında maz inanmıyacağr bir cür'eti göster- Haydar Rifat Beyin bütün bu-
,,. ·'İ ıpi ağırceza mahkemesi dır ki Türk hakiminin siciyesi- nunlar bana tahliyelerinin temi di. Bu mektubu mahkenize tev '-"" ..... ...-_._ ____ _ __,_.._ ___________ ....; _ _ı...._,...,_,. __ _ ,,_ .. ._ ___ _ _,, .. "--~-u'----~_ı..,.,.ı..~.~--..oı....~.....ı.ruııruı:.u:afmda kendisini müd -

faa etme~ini bekliyorum. 1 rimle değil, İstanbul müddeiu 
Bir maznunu hiliifi kanun sa- mumiliğinin cez~ muhakemek

lrvermek, salan ve saldıranın 

1 

ri usulü kanununun mad 
vazifesini sili istimal demektir. !esi =ci~iı:ce tale.bi temyi 
Hele maznunları tedbirler ala- ahkemesının kararile olmuş 
ak k h·ı·f ' .. .. . . f' tur. Gazeteler irtisa me~eıesin r anun ı ama cunım ıtıra d · .. 

e maruz kaldıkları takibatt31 
ettirmek, bunlar nasıl olur ve dolayı Bursaya nakledilmedi 
nasıl olurmuş, Haydar Rifat ler. İstanbul vilayeti Şehrema 
Bey söylesin maznunlar hilafı neti Polis müdürlüğü gibi ına 
kanun mu salıverilmiş, yoksa kamlarla, bilhassa İstanbul mü 
kanun hiliifma salrverilmemiş ddeiumumiliğinin şahsen açtığ 
midir. davanın mevcudiyeti mürıaseb· 

tile Bursa mahkemesi huzurun: 
Mahalli hakimler; çıkarıldılar. Adliye makanizm, 
Bu avukat bey, ve bu gibiler 

bu kullandıkları ihafe vasıtalarr sının herhangi bir şüpheden u 
· 1 b ·· 1 . . 1 .. b.. zak kalarak calışmasınr temiı 
ı e ugun ennı, yarın arını o ur h d 1· - b 1 .. d · 

·· 1 · · . k . . ususun a stan u mu deıu 
gun erını temın etme ıstıyor- T - · · .. d' -· 1 !arsa vasıtalarının silahlarının :;::u7 ~g~n~~ 1os~er 1f :assb~ 
dehşeti ne olursa olsun, kendi le 

1 

ıy~fı e n 
1 e Bail~şı ar:1'1gki'. 1 

· h b - . . , . vazı e sayarım ırsınız u nne a er vermegı severım .o:ı .. . . · . ' 
T .. k .11 · · • :1 1 · 1 . sulu cezaıyenın maddesı muci ur mı etının a• a et ış en e- b' .. dd . • . 
maneti elimde kaldıkça, ve bun ~nce mu eıu:numıl~nn tem 
lar bu yolda yürüdükçe 0 emane yız ~~hkemesı nezdın_de. dav. 
tin baskısı altında ezilecekler naklını talep etmek salahıyetle 
ve Türk kanunlarının emirleri- ri vardır. Kendisinin alakada 
ni yerine getirmek için iki eli- olduğu bir dav_~ı;~ b~le .. ba.şk; 
mi daima yakalarında görecek- mahkemede gonılmesını .. ıstı~e 
lerdir. yoksa milletin bana ver- cek kadar İstanbul C. muddeıu 
diği ~anun1 salahiyetler ~apul- I rı;~misi._~en_an. BeY_efend~ni.ı 
culugun ve çauplcuların ıcra va gosterdıgı asıl ve necıp lııssı 
sıtası olmryacaktır. yata teşekkürden başka ne yol 

Gene kendilerine haber ver- da mukabele olunabilir? Gazetı 
meliyim ki, bu rejimin bu ida- cile~iz kabahatli miydi? Bu 
renin işlerini samimiyetle elle- nu bılmern. Bildiğim bir şey va. 
rine emanet alanların cesetleri sa haklarında kanuna istinadı 
yere getirilebilir. Fakat alınları dava açılmıştır. Bu dava gem 
asla. Eğer zaman zaman tahta kanun ve mahkeme kararını 
üzerinde yatacak kadar ıstırap - istinatla Bursaya nakledilmiş 
lar göze alındı ise acılara katla tir. Kabahatli olup olmadıkları 
nıldı ise bunun belli başlı sebebi ru mahkeme söyliyecektir 
yere gelmiyen alınların üstün- Fakat netice ne olursa olsur 
de inkılabın yükselmesi kaygu hüsnü niyetle kanuni salahiyet· 
suçlur. !erini kullananlar mes'ul ola· 
Eğer bu me0ekette yedi yıl mazlar . 

da, yedi yüz bin oğlunu hala Haydar Rifat B. verdiği ih-:ı 
kan sızan göğsüne gömen bu barnamelerde, davanın Bursaya e 
vatanda, şehit çocuklarının şe- nakli keyfiyetinden gücenen ls.,a
hit dullarının vergi diye verdi- tabul h§.kimleri hep birden isti, e 
ği paralardan rüşvetle bhı bir faya kalkmışlar ve ben telefon- e 
entırika ile taht kurmağı kolay la hmeen maaşlarına zamedece
zannedenler varsa Cümhuriyet ğimi temin ederek istifanın önü 
kanunları onlara yediklerini ha ne geçmişim. Ben böyle bir seYı~
kim önünde kusturacak kadar so" lem dim v .. 1 v· k ıt 
k tl'd' ı Y e . e soy emem. o a-

uvve ı ır er. sa Ha d R'f t B 1 k tt 
M h h 'k' 1 Y ar ı a . mem e e c 

u terem a ım er f' d 
B' .. T" k 'h' d d şere ın en zammı maaşla vaz 

ır gun. ur e taı:ı ın e. a 1: geçecek hakimler mi var zanne· 
na meşnıtıyet denıpte şımdı diyor? H tt ban d - k 
yok olan idarenin nereye gittiği t 

1 
·d a b~ . d adyaz kiı~ı ?1ed 

. b b 1 k . up ar an ınn e e - şım 
nı arar ulamazsanız u ma ı- ktu ahk d d' ı · k k o me p m eme e ır - a ey-
çın ço yorulmayınız, an ve h · d ld - f k 
can bahsına mal olan o idare, ım e .m~_:;up 0 ugum !r ayı: 
b ·ı· · k' · d' b lk' h~ 1~ umumı şıkayetler olacagından 

ı ımz ı şım ı e ı a a ara- e f kat h kkmd 1 d • 
d d 1 d . v a a a açı an avay~ 

mız a o aşan aç ve oymaz mı kapatac - · · b ı · d ı · d k lm agnn ıçın un arın şım-
e erın e y~şayrp 8 . ıştır. dilik önüne e ildlıc.:ni bildiri·. 
Haydar Rıfat Bey, ıhbarnamc B g ç 6 • 

l · d ttl'I • • • • d b' yor. ana bunları yazan o Hay
erın e 6"ya ırtışa ~ş~ e .1r dar Rifat B. Adliye miidahalo 
şey yok diyen gazetecılerı takıp it d d di ika t h klanı 
ettirdiğimi ve nihayet davaları- ~ ~~~ ~ı:u§ re a 
nı Teşkilatı esasiye hilafına İs- enG e hgboi york t b R . 

b ld b kl · d'ğl ene mu r avu a ey, e-
tan u an uraya na ettır ı - · 1 Umh h tl · M'l 

· b' ld' · F k T kilA ıs c ur azre erıne ve ı • 
mı ı ırıyor. a at eş atı 1 t ı· ı · li-· d'ği "h · d b b k e mec ıs reıs gıne ver ı ı . 
esasıye en ahseden u avu at b d Adl' kil' şah 1 

h 1 · ıu k arname e ıye ve ı, s 
ceza mu akeme en usu anu- b · · ki · h d 
nunun maddelerini unutuyor ?rç ıçın msayı apse emem 
mu? Gazeteciler hakkında açı- diye gazeteler~ be~anatta bulu-. 
1 d b la 

. . . . . nuyor. Halbuki Edıme hapsand 
an ava un r, irtışa ışının as- . . . .. d" O d bo 

1ı faslı yok veya var dediklerin- sını yeru ~o_r um. ra a rç-
den değil fakat irtişa işi var- tan 300 kişı mevkuf bulunmak
drr ve bu:ıda şu ve bu adamla tadı~. S~zlerime. inanmazsanız 
beraber bazı hükfımet adamları keyfiyetı mahallınden telgrafla, 
da zimethaldrr tarzında müp - s.orunuz diyor. Keyfiyeti maha• 
hem ve bütün hükfımetin şahsi- imden sordum. Aldığnn cevap 
yetıi maneviyesini rencide ede- ay~en şudur: ~T~~graf bura.da 
cek efkarı umumiyeyi fağllt ede okunur) Belkı boyle yalan ıh· 
cek heyecana verecek, hatta bu b,aratta bulu~a~. ~~za çe~?1~si 
rejimin müdiratını baştan başa lazım gele~ ~~r ~u~~ .degıldir. 
haksız yere şüphe altınd;ı bulun Fa~at b~- bır olçu~ur ~ı: avukat 
duracak neşriyatta bulundukla- beyın dJger yaptıgı ıhbarların 
rından açılmıştır. Hatta gazete ı;e kad~~ inanrlmağa layı~ ~l?u 
lerde 0 vakit isimleri geçenlerin gunu gosterecek v.e garezını ıfa 
beyanatları tetkik olunursa bu de edecek kadar dıkkate şayan· 
neşirayta teessüf ettikleri görü- dır. 
lür. Adliye irtişa tahkikatına Mühterem Türk hakimleri: 
başladığı zaman, istişar eden Düşüniinüz, avukat beyin e· 
gazeteler gözden geçirilirse de- lindeki iftira tahkir te1viit si- ·e

diklerimin .~1~~~1 dah~ vuzuhla lahı bir vekiİe kar ı 'kullanılın· •et
anlaşılır. Gonıluyor kı gazeteler . ş . ·an 
H d Rif t B · d d' - · · ca onu şekıllere salıyor ve sıze ay ar a eyın e ıgı gı- . . . , .. kli 
bi irtişa yok dedikleri için ·de- kadar getınyor. Bu sılah rutbe- r 
ğil, irtişa vardır diyerek şuraya leri vekillerinkinden aşağı olan ~~ 
buraya sirayet ettirnıeye başla- lara karşı kullanıldığında, bu len 
dıklarından ve mahkemeye inti- Jümal silahı, bu memlekette zi
kal etmeden gizli kalması la- neler yapmağı ve neler yaptır
zımgelen tahkikat safhas~ı if- mağı vadetmez. Bu siliih bu k-
şaya başladıklarından takip e- .. . ' _ 
d ·ı · 1 d' memlekette muessır olmaga er· 
ı mış er 1r. 

Görülüyor ki, Haydar Rifat başlarsa bu memleketin varlığı ıat 
Beyin bu yoldaki ihbarı da ya- kimlerin elinde oyuncak olmaz. ıa( 
landır. Bu vaziyete ben avukat Sizlere yakın bir tarihimizi şa- a
be~in_ hayal etti~.i siyasi r~kip- hit tutayım. Apdülhamit idare- !ık 
lerımı ezmek degıl onları hıma- . d T.. k · ıı · 33 · • 

tın. lm lıyrm G t . sın e ur mı etı sene ınım ye e ış o a . aze ecı-
ler davasının Bursaya nakli key inim inledi ise, biliniz ki, o inil· 
<! .. -.!.. ~Al:nrA • hn hAn;~ A~- (Mabadı altıncı sahifede) 
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• 1 1 HARİÇTEN 

IngiJiz 
HABERLER At DIG I M I·Z 

mallarına· boykot!.~ 
'f E ON 

Nakleden: KAMRAN ŞERiF 
1 

Klodius ıstırap içinde kıvra-
lngiliz ticareti zarara uğrayacak deniyor, 
fakat boykot uınumi bir mahiyette değil .. 

Bülçeniıı miizcılıeresin·0 o 
güne kadar başla ill!JOr 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Bütçe müzakeresi e:1cüm 
ikmal edildi. Rakkamların tesbiti ile m~~g-Lıl o!u·myor. On 
kadar heyeti umumiyetle müzal~eresine u:ışlaıııyor. 

,[ .nırhen Agripin zehirlediği Hlndlatand• 1 Rusgada ' 

l · hocasın111 eliııi tutar gibi ya- Karışıklık Tilrk dostluğu 
par(1k nabzına bakıyordu! 

Gazi Hazretlerine 

Isviçrede 

P. Karol 
Köylerde mektep Millet Meclisi 
İZMİR, 28 A.A. - Seferihi- ANKARA, 28 A.A. - Eü) 

sar kazasının Ulamış, Hereke, Millet Meclisi burrü'.l Rc;s 
T1:1rgutla'. k~yleri~~in muhase- kiÜ Nurettin Ali Beyin riy 
beı h~ısu~ıyc ıle ınt~~tereken yap: tinde toplanmış ve ruznam 
tırdıgı bır mektebın ve ayrıca müzakere edilecek mevat b 
k~ylülerin vücuda geti.rd~kleri matlığından perşembe günü 
bır yolun açılma merasımı bu- tima etmek üzre dağıimıstır 

'1 

- Bir şey değil! dedi. Hazim 
sizlik ... Senyör, müsaade edin 
de boğazınızı bir tüyle gıcıklrya 
yım: Gasayanla hafiflersin. 

lükle nefes alıyordu. Kirlettiği 
bu yataktan tahammül edilemi
yecek kadar müstekreh bir ko
ku yükseliyor .. Hayir, korkula -
cak birşey yoktu!.... Kendini 
bilse bile tek bir kelime söyliye 
cek halde değildi! 

İngilizler düşü tt:brik telgrafı Sabık veliah
tin seyahati 

1 
ı~ 
j 

nüyorlarl 

r 
Klodıuıı ~daviyi kabul etti, 

midesinde yemek namına ne 
varsa çıkardı ve bir aralık ferah 
lar gibi oldu. Fakat tekrar sof

, raya oturmağa niyetlendiği sı-
rada sancıları daha şiddetli ola 
rak tekrar tepreşti. 

Bu suretle iki gün kadar can 
çekişti. Öldüğü zaman vücudü 
çürümeğe başlamıştı bile. 

Hindistandaki milli mukave
met hareketi başlarken İngiliz
ler bunu istihfaf ile k~nşık bir 
lakaydl ile karşıladılar. Hiç kim 
se tuz resmini vermemekle ve 
yahut İngiliz mallannı satın al-

Krenofon:. i Kocası ölür ölmez Agripin mamakla Hindistanın hemen is 
Messalinin çocuklarının bulun- tiklalı kurtanlıverileceğini 
duğu daireye koştu, onları hıç- farzetmek imkansızdır. Yalnız - Sana tenkiye ve istirahat d' 

1 azım! dedi. kırıklar içinde bağrına bastı; ' pek kolay tahmin edilebilir l 

ki İngiliz mallarına karşı boy-
' , - Britanikus! Yavrum!. Ba kot yapılırsa bundan İngiltere-Sonra nedimlere dönerek: b ı 

asının canlı suret !... nin ticareti zarar görebilirdi. 

- Ehemmiyetsiz bir rahat
ıızlık' dedi. Yarına kalmaz, 
K:ıyser iadei afiyetini yeni bir 
•İyafet e tes'it eder! 

İmparatoru sendeliyerek, in
iyerek, iki eli ile karnını tuta -

: 'ak ölüm döşeğine götürdüler . 
Ondan sonra kimse onu bir 

1 :ıaha canlı olarak görmedi. 

Kırk sekiz saat ~üren ihtizar 
ek feci oldu. Yıpranmış gibi 

tıuran vücudunda hala şayanı 
hayret bir mukavemet vard .. 
l\gripin muttasıl hastanın baş 
.ıcuna geliyordu. Alnını okşu-

ı var, vücudünün soğuyacağı anı 
~;abırsızlıkla bekliyordu. Elle
rini avcunun içine alıp gizlice 
:ıabzına bakıyordu. Fakat kuv -

.,.\•eti! kan damarı parmağının al 
'ıtmda sert sert atmakta devam 
.~diyordu. Acaba ölmiyecek mi 

l'İ di ? .. Şuurunu daha uzun müd-
iet kaybetmiyecek mi idi? Ya
tıirden bire kendisine kasdeclil
iiğini anlıyacak olursa? .. Onu 
bir köleye. hançerletmek veya 
ı~oğdurmak, sonra da köleyi 

1 
Tibr nehrnie attırmak, daha 
'nuvafık değil mi idi? ...... Bere-
:ı:et ki, istırabının şiddetinden 
"'onuşmağa mecal bulamıyor
:lu. Kalkıp oturmak istediği za 
'.Tlan fena bir baş dönmesi ile 

1 
ierhal yere seriliyirdu. Bazan 
1iraz yana dönüyor, derin öğür 
tüler iri gövdesini sarışıyor, 

ı rusamıyor, hırıldıyor, sonra 
~ğzı ispazmozlarla tekallüs 

t ede~ek dermansız elleri ile ka-
1 _ ·aciğerini bastırryordu. Agri-

pin elini yorganın altına sokup 
l\ ~arnına dokunuyor ... Gevşiyen 
l :!eri altında taş gibi sert bir 

1 ;ey hissediliyordu. Klodius güç , .•.........•............... 
1 arın sirayetine çok müstait bu 
ı tınan bugünkü şeklini ortadan 
caldırmak. 

>ı 2 - Yeni yetişen neslin fazi
t, etini zehirliyen aleni fuhuşla 
1 <at'i bir mücadele yapmak. 
a 

Oktaviye, kardeşini, küçük 
kız kardeşleri Antoniayı öptük
ten sonra muttasıl Britanıkuse 
geliyor. 

- Ah yavrum! diyordu. Se
ni kend' evladım gibi seviyo
rum! İstikbalden korkma! Hiç 
hesapta olmıyan müthiş bir ö
lüm babanı elimizden aldı . Fa
kat seni ne kadar sevdiğimi bi -
lirsin! Birşeyden korkma! .. İm 
paratorlukta senelerden beri se 
nin için hazırladığım makama 
geçeceksin!. 

Bu sözleri ile çocukların ak
lını başımdan alclıktan sonra 
yanlarından çıktı. Kapıya ken
c'i nöbetçilerini dikerek: ı 

- Hiç biri dışarı adım atım
yacaklarl dedi. Dinlemezlerse 
vurun! . 

Bu esnada Ayan meclisi inı 1 
paratorun ahvalinde görülmeğe 
başlıyan salahtan dolayı j ngil
tere hamdü sena ile meşguldu 
Halk hafif bir rahatsızlıktan do 
lalyı Kayserin odasından çıka -
madığını işitmişti. Vakit kazan 
mak liizımdı. Orduya Neronun 
imparatorluğunu tasdik ettir
mek icap ediyordu. 

O gün ve ertesi gece ayni ko
medi devam etti. Saatten saate 
saraydan münadiler çıkıp halka 
lazımgelen haberleri veriyorlar 
dı: 

- Kayser sitirahat ediyor .. 
Şarap içti .. İadei afiyet etti. 
Ahvali anbean iyileşiyor.. Eğ
lensin diye yanına meddahlar 
c;ağırıldı .. Yların bizzat mabede 
gidip ilahlara hamdüsenada bu
lunacak ... 

Hindistan çok kalabalık bir yer. 
Asyanın bu yarım adası üzerin 
de yaşıyan ve muhtelif din ve 
mezheplere mensup milyonlar
ca halk arasında fikir ve emel 
birlili;i görülüyor. 

Gandhinin İngilizlere karşı 
giriştiği silahsız mukavemet ha 
ceketine muhalif olan milyonlar 

Hindistan umurnt valisi 
Lort lrvlııg 

ca Hintli vardır. İngilizleri 
Gandhiye karşı lakayt bıraktı
ran sebeplerin en mühimlerin
den biri de Hindistan halkı a
rasındaki bu derin ihtilaflar
dır. 

İngiliz ticaretinin boykot ile 
zarar görmesi meselesine gelin 
ce; Hindistan İngiliz ticareti 
için büyük bir mareçtir. Bütün 
Hintliler İngiliz mallarnı alma 
mağa karar verseler netice ne 

Ertesi gün öğle vakti avare olur? .... Evvela bütün Hintlile 
bir halk kütlesi Palatina civa- rin buna karar vermesi yukarı
rına toplanmış şişman kayserin da kaydettiğimiz sebepten dola 
tamamile iyileşmiş bir tahrire- yı imkansız görünüyor. 

ANKARA, 27 A.A. - Türkiye 
Büyiik Millet Meclisinin onun
cu yıl dönümü münase!Jetile 
Sovyet sosyalist cümhuriyeleri 
ittihadı merkez icra komitesi 
reisi Kalinin, halk komiserler 
meclisi reisi Rigof, hariciye ko
miser muavini Karahan cenap
ları ile Reisicümhur Gazi Mus
tafa Kemal, Başvekil İsmet pa
şalar hazaratı ve Hariciye veki
li Tevfik Rüştü Bey arasında 
atideki telgraflar teati olunmuş 

gün mahalline giden Vali Paşa, _ _______ • 
Izmir Cümhuriyet Halk Fırkası 
sı müfettişi ve l'llutemedi hu
zurlarile icra edilmiştir. 

tur: 

Türkiye Reisicümhurü Gazi 
Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine: 
"On senedenberi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin muvaflakiyetle te
tevvliç eden faaliyeti Tlirk milletinin 
milli istlkllili için muzaffer mücadele
si Türkiyenin laik ve cümhuriyetçi 
yeni bir esas üzerine teşkili, milli ik
tisadiyatın takviyesi, memleketin 
maddi ve fikri terakkisi bütün bunlar 
meclisin ilk reisi şanlı gcfin namına 
ve faaliyetine tecezzi kabul etmez bir 
Burette bağlıdır. Dost Türkiyenin iı
tikiali için Ankarada riyasetiniz altın 
da başlıyan kahramanca mücadeleyi 
idare eden Büyük Millet Meclisinin 
faaliyetinin §anlı mebde tarihi olan 
23 Nisan 1920 nin onuncu yıl dönü
mü münasebetile en har ve dostane 
tebriklerimin kabulünü zatı riyaset
penahilerinden rica ederim 0

• 

Kal inin 

Soviyetist sosyalist cümhuri 
yet/er ittihadı merkez icra komi 
tesi reisi Kalinin cenaplarına: 

'"Hajd,miyeti Milliyenin timsali o
lan Büyük Millet meclisinin onuncu 
yıldön!imü munasebetile yolladığıll1% 
ve istiklal harbinin bidayetindenbcri 
başarılan işlerin kıymetini tavsif e
den telgrafnamenin havi olduğu sa
mimi sözlerden mütehassis olarak de
rin teşekkürlerimin ve ittihat millet
lerinin refahı hakkında beşlediğlm 
hararetli temennllcrin kabulünü rica 
ederim. Memleketlerimizl birib!rine 
bağlıyan sağlam ve samimi dostluğun 

' umumi sulhUn kuvvetlenmesi için 
mühim bir amil olduğunu bir defa da 
ha görmekle büyük bir memnuniyet 
duymaktayım''. 

Gazi Mustafa Kemal 

Ankarada Başvekil ismet 
paşa Hazretlerine: 

"Türkiye Büyuk Millet Meclisinin 
ilk içtimaının onuncu yddönümü gü
nünde Türk hükumetine samimi teb
riklerimi arz le kesbi9eref ederim. 
Sovyet hükumeti Türk milletinin is
tikial ve milli inkişafı çin mücadele
sinin mütemmini olan Büyük Millet 
Meclisinin mesaisini daima canlı bir 
a13ka ve samimi bir teveccüh ile ta· 

Berne, 27 (A.A) - Prens 
Karol ile madam Lupesko Zü
rihten Berne'e gelmişlerdir. 

Romanyanın sabık veliahti 
prens Karo! son günlerde gene 
kendisinden bir hayli bahsettir
di. Vakit vakit çıkan rivayetle
re göre sabık velihat Romanya 
tahtını ele geçirmek için çalış
maktan geri kalmıyor. Prensin 
yanında madam Lupesko ·kaç 
senedenberi genç Karolun haya 
tı üzerinde müessir bir rol oyna 
maktadır. Geçenlerde Londra
da görülen bir davada prens 
Karo! ile bu güzel kadının ma
ceraları uzun uzadıya mevzu
bahseolmuştu. Bir kaç sene ev
vel prens Karo! Londrada gene 
bu kadınla beraber bulunuyor, 
oradan Romanya ordusunda 
kendisi için bi,. har~ket hazırlı-

Avustralya - İngiltere 

Canberra, 28 (A.A) - A
vustralya ile İngiltere arasında 
yapılan telsiz telefon tecrübe
leri memnuniyetbahş neticeler 
vermiştir. Resmi küşat merasi
mi 30 nisanda İngiltere ve A
vusturya başvekilleri arasında 
yapılacak bir muhavere ile icra 
edilecektir. 

-0-

Kanadada tecrübe 

Mentreal, 28 (A.A) -. Bu
gün saatte 60 mil süratle git
mekte olan iki tren arasında 

bir telsiz telefon muhaveresi ya 
pılmıştır. Londra ile de muhave 
ratta bulunulmuştur. 

Spor 
Cuma maçları 

Futbol heyetinden: 2 mayıs-
930 cuma günii yapılacak lik 
maçları aşağıda yazılıdır. 

Fenerbahçe Stadyomunda 
Milliyet kupası maçları 

ı Kumkapı- Altınordu Hiliil 

Mm. Lrıpeslw 

l saat 12 hakem Necmi Bey 
Süleymaniye- Kasımpaşa sa

at 13,15 hakem Necmi Bey 
Taksim stadyomunda 
İstanbulsopr - Galatasaray 

saat 10.30 Hakem Basri Bey 
Milliyet kupası 

İstanbulspor - Galatasaray 
saat 12 hakem Saim Ttırgut 
Bey ikinci takımlar 

Vefa . Beykoz saat 13ı15 ha
kem Sedat Riza Bey. 

yordu. Fakat İngiliz hükumeti 
bundan haberdar olunca kendi 
sine memleketi terketmesini 
rica etti. Prens son senelerde 
gah Belçikada, gah İsviçrede 
vakit geçiriyor. 

!kinci takımlar 
İstanbulspor - Galatasaray 

saat 14,45 hakem Basri Bey bi 
rinci takımlar 

Vefa - Beykoz saat 16,30 ha
kem Şeref Bey birinci takımlar 

Atina mektubu 

Bekli yelim amma ... 
Türk-Yunan ihtilafının 

safhası ve Atina ! 
son 

kip etmiştir. Son on sene zarfında ATİNA, 24 (Milliyet) - ı 
Büyük Millet Meclisi dahil! teşkilat Türk_ Yunan müzakeratı yeni- ,•"' 
sahasında olduğu kadar Türkiye 

Arapgirde müsamere 

Arapgir, 28 (Hususi mu 
birimizden) - Çocuk haft 
şerefine mektep çocuklan 
muallimleri tarafından hey 
lı bir müsamereverildi. M'' 
merede sekiz yüzü müteca 
kadn .,e altı yüzden fazla er~ 
bulunmuştur. 

Franaada 

Parlamento tatil 

arafesinde 

Paris, 27 (A.A) - Meb' 
san ve ayan meclisleri vergi! 
de tenzilat yapılması ve iç 
mal sigorta meseleleri hak 
da itilaf hasıl ettikten sonra 
timalarını haziranın üçüne 
dar tatil etmişlerdir. 

Schober Pariste 

Paris, 28 (A.A) - Av 
turya başvekili M. Schoberd 
bahseden Eko dö Pari gazet 
mumaileyhin istihsal etmek i 
tediği gayeye vasıl olmak hU 
susunda Fransanın teveccüh 
muavenetine güvenmeğe ha 
olduğunu ve Fransanm Av 
turyanın muvaffak olmasın 
menfaattar bulunduğunu y 
maktadır. 

Maziyi tasfiye 

Paris, 28 ' (A.A) - Tan 
zetesi, şark tamiratı mesele 
nin halli keyfiyetinin büt' 
maziyi tasfiye etmekte oldu 
nu ve merk avrupanın siy 
muhitinde ciddi bir sal~ 
sulünün beklenilebileceğini 
maktadır. 

İngiltere ile İtalya bu ha 
zarfında tasdik ettikleri tak 
de Y oung planı mayısın 
günlerinde tatbik mevkiine 
cek ve beynelmilel banka fa 
yete başlıyacaktır. 

1 talyan donanması 

Roma, 27 (A.A)- İtalya 
muhtelif limanlannda beş ha 
gemisi denize indirilmiştir. 

--<>-

Bir artistin ölümü 

Paris, 28 (A.A) - Meşh 

cümhuriyetinin beynelmilel vaziyeti- den durdu. Fakat bu zaten bek
ni takviye sahasında da pek büyük leniyordu. Çünkü ihtilafın halli 
bir eser vücuda getirmiştir. Bu esere için hazırlanan proje her iki hü 
geriye dönerek nazar atfı kabil olan kumet tarafından ayrı ayrı tef
bugünde Sovyetist Sosyalist cümhu- sirlere oğradığı görülüyordu. 

artİ.8tlerden olup 1862 de d 
j muş olan Marthe Brandes, 

_,, Jn~n fat etmiştir. 
-0-

riyetler ittihadı hükOmeti şahsınızda Alman balonu 

-1 ° Talimatnamenin bugün ya-
• 1 

1 ·ın vilayete tebliğ edilmesi bek 
. '.' enmektedir. Maamafih Ankara 

vanla sarayın kapısından çık- Sonra bilfarz İngiliz 
masını bekliyordu. Bu sırada kumaşlarını almamak .gi -
kapılar birdenbire açıldı. Bir bi bir karar Hindistanm ikli
tahtiravan çıktı. Fakat üstün- mini bilenler tarafından ayrıca 
deki Kayser değil evlatlığı idi. imkansız addediliyor. Bu bü
Kaşları gözlerinin üstün"e düş- yük yarım adanın cenup hava
müş, çehresi sevinç, şaşkınlık, lisi sıcaktır. Bu havalide hafif 
gurur, korku gibi muhtelif his yerli malı bir pamuklu ile vü
Jerle gerilmişti. O aralık halk cudü örtmek kabildir. Fakat şı 
içine kansan bir takım kimse- male doğru çıkıldıkça iklim so
ler. ğumaktadır. Şimal halkı soğu

Türk hüklımetini selamlamakla m~· Bu vaziyette müzakerat da öyleı 
uttur. Bu münasebetle gerek Türk ce kaldı. Türk hükumetinin e· 
milletinin istiklali için mücade!.,ini, sash tadilat yaptırmak istediği 
gerek o".u.n mevc~.diyetinin. sul.hper- söylendi. Halbuki bizim istediği 
v~r. teşkıl.ıtının yuksek ~e~slerınden miz sadece projedeki bir takım 

Lnodra, 27 (A.A) - Zep 
balonu Londra üzerinde uçtıJ 
tan sonra Cardingtonda y 
inmiş, yolcularını değiştirdi 
ten sonra Froedrichshaf 
gitmiş ve gün doğarken ora 

11 la bulunan vali Muhidditı 'Be
in talimatnameyi hamilen gel 

ı.nesi muhtemeldir. 
a 
t Yeni. mücadele talimatname
c.;inin tatbikatı hakkında vilayet 
ıe polisçe henüz hiç bic hazır
ık yapılmamıştır. Polis müdür 

c:nuavini Hüsnü Bey bu hususta 
i,Jir muharririmize demiştir ki: 

} "-Yeni talimatname hakkın 
1_:la henüz bir tebligat yapılma-
1' :lıgı gibi bu hususta her hangi 

1ir tedbir almak için de emir 
~crilmemistir". 

- Kayser öldü .. Kayser öl- ğa karşı yalnız yerli pamuklu 
dü. Şayiasını yaymağa başladı- , ile ısınamıyor .... 
lar. Londra, 27 (A.A) - Siyasi 

Kapının yanına biriken "pre- mahafil Hindistanda vaziyetin 
torien,, kıtaatı lejiyonlar, kı- vahim bir şekil aldığını teslim 
lınçlarını, mızraklarını kızıl • eder gibi görünmekte, fakat 
teşrininevvel güneşine karşı ci~di endişelere mahal olmadığı 
sallıyarak semayı çığlıkları ile mutaleasında bulunmaktadır. 
doldurdular: Bununla beraber umumiyetle 

gazeteler hükumetin aldığı va
- Yasasın Neren impara- ziyet ve tavra karşı protestoda 

tor!... bulunmaktadır. Daily News ga-
zetesi Peşaver havalisinden ge 

Alakadar zevatın verdiği ma · Neronun tahta geçmesi yal- len bazı haberlerin rivayet edil 
L mata göre fuhus mücadelesi- nız Agripinin zaferi demek de- diğine göre, sansüre tabi tutul 

1 vep yeni bir şekil verecek o- ğildi, ayni zamanda Narsis de makta olmasına itiraz etmekte
' an yeni talimatnamenin tatbi- münhezim olmustu. Onun icin I dir.DailyMail gazetesi bugünkü 

"'i~~de muv~ffak olmak için bu. a~atlıy~ der~aı. intihar etmesi i-, siyasetin Hindistandaki İngiliz 
d nucadelenın ya munhasıren po i cın emır venldı. ticaretini mahvetmesinden kor 

e 

ise. bı~akılmaması, yahut polb- O zaman sarayda herkesi ~aş kmaktadır. Observer gazetesi, 
tekı alakadar teşkilatın daha zi- kına döndüren bir hadise · oldu: Hint teşrii meclisinin reisi ilan 

bırı sıfatı!• z•tı devletlcrını şahsan dd l · y h"k' tı' 
ı · m1 - d ki' b' ·r d ma e e(ın unan u ume n-se a ama.gı a zev ı ır vazı e a • 

dederim". ce de ayni suretle anlaşılıp an- 1 

Rikol j laşılmadığını öğrenmekti. Bunu !P---------.--- anlamak istemekten daha tabii 
siyasetinin muvaffakıyetsizli- ne olabilirdi.? Bir mukavele im 
ği suretinde telakki etmekte, za edilmeden evvel her noktası 
hükumeti .d~ha metin ~ir hare- tarafeynce temamile anlaşılma 
ket tarzı ıt~ıhaz etmege davet lı ki, sonra yeniden bir takım 

yere inmiştir. 
-o--

Matbuat kongresi 

İstanbul matbuat cemiyeti 
den: İstanbul matbuat cemi 

1 ti heyeti umumiyesi 30 ni eylemektedır. ihtilaflar çıkıvermesin .... 
Kumaşlar yaktılar Sefirimiz Enis Bey hariciye ,,1 lıt'!U 930 çarşamba günü saat 13, 

Karaşi, 28 (A.A) - Ecne- nazırı M. Mihalakopulos ile ki Yunan hariciye nazırı ile An- da cemiyet merkezinde 
bi memleketlerden gelen doku- dün bir. mülak~~ yaptı: Bu hu- 1 karadaki Yunan sefiri arasında edecektir. Muhterem 
ma ve kumaşlara boykot yapıl- t b ı y t ·n · susa .. ır. şey.so.y enmıyo_r.. u-

1
bir soğukluk bulundug"udur. eşn en 

ması hakkındaki kararın tatbi- h k~ -
nan u umetıı;.ı~ verecegı ce-, Yakında Yunan hükumetince ------------"I 

kine bugün başlanmıştır. 8 bin vaptan bahsedıli.yor. yeni bazı kararlar verileceği an 
kişilik bir alay içi ecnebi kumaş Bir takım Atina gazeteleri de !aşılıyor. Hükumet mahafili Fransa ve Almanya - Lehis 
larile ve dokumalarile dolu 3 1 • Ankaradaki sefir M. Polihron- şimdiye kadar netice hakkında müzakeratının senelerce SÜf" 
araba ile şehir soakklarında do · · 'f · · b · ı f ı -.. .. h ı O · laşmıslar ve akşam üzeri bu ara yadısın vazı esını azı mertebe ki nikbinliklerinı mu 1a aza edi- gunu atır atmıştır. nun ı 

ihmal etiğini iddia ediyorlar. yor. , Türk -Yunan müzakeratındıı 
baları kumaşlarla beraber yak - Diğer taraftan Mübadele komis Bu sabahki gazeteler sefiri-! bedbin olmak icap ettiğini s 
mışlardır. yonundaki Yunan n üşaviri M. miz Enis Beyin yeni bazı teklif' !emek istiyor. Eğer Yunanlı 

Sansür kondu Fokas ın da tebdil edileceği sö- !erde bulunduğunu yazıyorlar-1 da bizim gibi hüsnüniyet salt 
Londra, 28 (A.A)- Hindis- yleniyor. Fakat bunlar bir ta- dı. , iseler elbette bir neticeye v 

1 vade tevsii zaruridir. (Bitmedi) M. Patelin istifasını uzlaşma 
tan valii umumisi, Hint matbu kım rivayetlerdir.Muhakkak o- M. Mihalakopulos gaztecile-ı lacaktır. Ne diyelim:? bekli1 
atına sansür vazetmiştir. lan bir şey varsa o da Atinada- re beyannatında Almanya - !im! 
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