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Dün yapılamadı 

Ankara, 8 (Telefon} -Türk Yunan itilafna
mesinin imzası bugün yapılmadı. Hafta içinde 
ya ılaca - ı söylenı yor. 
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Romanyada mühim bir hadise 

Prens Karol kıral ! 
Bir Paris tel-g-ra-fı~m-i'-:"'.:ll:-:-i-m_e_c9lisin ~rensi 

kırat ilan ettiğini haber verıyor 
beti saltanat meclisince men· 
edilmişti . 

Karolun bu sefer birden· 
bire Bilkreşe 
avdet ederek 
'·aktile vaz geç
tiği hukuku is· 
tirdada kalkıı
ması Romanya· 
da oldukça mü
him hadiselere 

Mahmut Esat B. şahitlerin ifadeleri ve 
davası hakkında uzun izahat verdi 

Müddei umumi de iddianamesini okuyarak Haydar 
Rifat Beyin Ceza kanununun 285,188 ve 480 inci 

maddeleri mucibince cezalandırılmasını istedi 

Karar Perşembe Rünü verilecek 
Ankara, 8 (Telefon) - Ad

liye Vekili Mahmut Esat B. 
tarafından Haydar Rifat B. aley
hine açılan davaya asliye ceza 
mahkemeainde bugiln de devam 
edildi. Saat 1 O da açılan birinci 
celaede davacı Adliye Vekili ve 
avukatlan yerlerine geçmiflerdi. 

Celse açıldıktan sonra Mah· 
mut Eaat B. saz aldı ve Hay· 
dar Rifat beyin müdafaa ta· 
bitlerinin ifadelerine uzun mu· 
kabelede bulundu. 

Mah ınut Esat B. in phitlerin 
şahısları ve ifadeleri hakkındaki 
uzun beyanab tudur: 

Şahitlerin şahııla.Tı 
Muhterem reis beyefendi, 

muhterem aza beyefendile ; Ce
za hukukiyab alimlerinden Garo; 
(şahidin ifadelerindeki kıymeti 
ölçebilmek için önce, onun ah
Jakıyatınm, samimiyetinin tesbiti 
lbımdır.) der. - Garo, nazari 
ve tatbiki ceza muhakemelerl 
usuli1, ikinci cilt, üçüncü cahi e 
- Türk mahkemelerince, usulle-
rince kabul edilmiş bu kaideye 
tebaiyetle - müsaade buyurulur
sa • bende Haydar Rifat beyin 
müdafaa şahitlerinden bazıları 
hakkında mülahazalarımı arzede-

. yim : Haydar Rifat beyin müda
faa şahitlerinden : 

Cevat B. 
A - Ankara mahkemesi hülc-

mile gıyaben idama mahküm 
hain Ferit paıa hilkfımetioin di
vana harp müddei umumisi idi. 

Bizler vatamn müdafaası, Türk 
milletinin istiklili için dütmanla 
buğaz buğaza geldiğimiz günler
de Cevat Bey bizi takibe memur 
divanı harpte vazife kabul etmİf 
bulunuyordu. 

B - Biraz sonra bu Yazife
den çekilen Cevat Bey gene 
aynı bükfımetin muhtelif adliye 
hizmetlerini deruhte etti. 

C - 8Jndan birkaç sene 
evvel Cevat Bey İstanbul darül
fünunu müderrislerinden Abdür
rabman Münip Beyle beraber 
takip ettiği mqhur 63 numaralı 

( LOtfen sahifevi çeviriniz ) 

Taksim mıtınginde 

Binlerce kadın bulunmuş da 
gazeteler yalan uydurmuş! 

Dün toplanan K. birliği kongresinde 
okunan raporda gazetelere savru
lan bu iltifat cümlesi, görülen lü

zum üzerine silindi 



maden ocağı davasını kaybetti. 
Her ikisi de bundan çok gücen
miş olacak ki hükmü veren 
mahkemeyi tahkire kadar cesa
ret ettiler. Heyeti hakime bunlar 
hakkında İstanbulda hakaret da
vası açtı. Cevat ve Abburrah
man Münip Beyler bunu benden 
bilirler. 

Bir müracaat 
İstitrat: Bu iki avukat mUder

risin davaları görtilmekte oldu
ğu bir sırada İstanbul müddei 
umumiliği bunlar hakkmda kafi 
delil elde edemediğinden mah
kumiyetlerini talebe imkan gö
remediğini; ıayet vekaletçe ha
dise etrafında başkaca bir ma
lumat varsa kendisine bildiril
mesini resmen istedi. Müddei 
umumi bu müracaatında çok 
haklı idi. Çünkü hakaretin mev
zuu blitiin bir heyeti hikimeye, 
bir mahkemeye taaluk ediyor; 
dolayisile vekaletin şerefi ile de 
alakadar bulunuyordu. Bu pek 
hassas vaziyete rağmen, veka
letçe İstanbul müddei umumili
ğine benim imzamla verilen ce
vapta davanın rü'yet edilmekte 
olduğu sırada müddei umiye di
rektif vermeyi münasıp görme
diğim ve kanaati . vicdaniyesine 
göre hareket etmesi lüzumu 
bildirildi. Haklanndaki davayi 
gareze mebni açtırdığımı zan 
eden bu zevat hakikatin bu yol
daki cereyanından gaflette bulu
nuyorlardı. Nihayet davalarını 
görmekte olan mahkeme ademi 
mes'uliyetlerine karar verdi. 

Benim miiddei umumiye ver
diği~ cevaba ve mahkemenin 
iki müderris hakkında verdiği 
kurtulut karanna rağmen Cevat 
Bey benim hakimlere müdaha
lem mahsus olduğunu söyle
mekten vicdanen korkmıyor. 
Hakikati bu büyük mahkeme 
ve millet takdir etsin. 

Kar1ır bozulunca. 
Cevat ve Abdürrahman Mü

nip beyler ademi mes'uliyet ka
rarını aldıktan ve ilam kat'ileş
tikten sonra haiz olduğum 
Adliye vekilliği selihiyetine isti
natla haklarandaki karan getirt-

·tim, bunda hilafı kanun bir cihet 
olup olmadığını ceza işleri mü
dürlüğiinde tetkik ettirdim. Gö-

rüldü ki hüküm kanuna uygun 
değildir. 

UsulU muhakematı cezaiye ka
nununun... maddesinin vekile 
verdiği salihiyet mucibince ne
fanlilkanun nakzı temyizden ta
lep edildi. Temyiz mahkemesi 
vekaletçe gösterilen sebepleri 
doğru ve ilamı kanuna aykın 
bulmuş olacak ki ademi mes'u
liyet kararım bozdu. Bugün 
her iki zat manen mahkumdur
lar. Ve bu kanuni muameleden 

1 

dolayı hana dilğirler. Lakin ben 
başka türlü nasıl hareket edebi
lirdim? Yanlış tatbik edilmek 
yüzünden Türk kanunlarının za
rar görmelerine nasıl göz yuma
bilirdim? Ama ortada iki müderris 
Cevat ve Abdürrahman Münip 
beyler mevzuu bahis imiş denile
cek, fakat-kim olursa olsun - bun
ların vaziyetini kanunların men
faatinden OstUn tutacak, ftstUn 
görecek cibilliyette bir adam 
değilim. Nefanlilkanun bozdur
ma talebinde bulunmakla ben 
vazifei kanuniyemi ifa ettim. 
Bunu yapmasaydım beni millet 
mes'ul ederdi. Çünki bu tarzda 
verilmiş bazı yalnış hilklimler 
etraf!nda istimal ettiğim bir se
lahiyeti Cevat ve Abdürrahman 
Münip beyler hakkındaki hüküm
de kullanmamakla tarafgirlik et
miş olurdum. Bu iki zab diğer 
bazı vatandaşlardan neden ve 
niçin üstün tutacakbm ? Buna 
ne hakkın venede selihiyyetim 
vardı. Selabiyetlerimi keyfime 
gittiği gibi kullanamam. Türk 
hakimlerinin tahkir edilmeleri 
ve buna rağmen verilmiş yalnış 

bir hüküm - tabii içtihat hatası 
olarak - karşısmda susamazdım. 

milletin Adliye vekaleti emaneti 
elimde kaldıkça Türk hakiminin 
büyük şerefi dava kaybedenlerin 
elinde tahkir edilir bir oyuncak 
olamıyacaktır. O, daima yüksek 
kalacaktır. Türk hakiminin ver
diği karar ister lehte, ister 
aleyhte olsun ona her vatanda
ıın hOrmetini itaabnı istemek 
cümhuriyetin hakkıdır. Hakimi 
tahkir doğrudan doğruya cüm
huriyetin yüzüne '91lnllm11f bir 
ıamardır. 

(Altta.rafı 5 ind sayıfamızda) 
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g&tteriyordu • O karısını ve 
çocuğunu, bu hudutsuz ve kap
karanlık mağara içinde araya-
caktı, öyle mi? ••• 

Rasgeleceği qina ye komşu
larına karısını ve çocuğunu sor-
mak iyi bir tasavvurdu. Fakat 
onları nereden bulacaktı? Hatta 
bulmuş bile olsa etrafındaki 
fangın sahasının genişliği ve bu 
cadar geniş bir sahayı yakan 
;angının ana baba gününü an· 
1ıran mahşerini düşündükçe 
:ıerkesin can kaygusuna düştü-

~ü o cehennem içinde kim ku
cağındakı çocuğile evinden fır· 
lıy•n kadının ne oldüğunu, nere
ye gittiğini bilecekti? 

Şimdi muhayyelesinde bütün 
lstanbul semasanı kaplıyan ve 
önündeki denizi gökten aşağı 
parlıyan aksile kızıl bir meş'ale 
haline getiren bu yangın büyü-

• yor, göğe doğru yükselen teh .. 
ditklr ateşten ellerin mübip 
manzarası altında çatıların ma-
huf çabrdılarla çöktüğünü, her 
inhidam önünde ateşin bir kere 
kararıp, sonra birden kudurdu
ğunu, son kalan pencere per
vazlannın gözle kaş arasında 

pınl pırıl tutuştugunu , arz 
tabakasının bpkı zelzele-
lerde · olduğu gibi inbidam
larla uğuldadığını topraklar
ın bir cehennem haline geldi
gını, havayı nesiminin tenef
füsü gayri kabil bir ateş şeklini 
aldığını ve sonra bu korkunç 
manzara karşısında yüzlerce, 
binlerce şaşkın ve perişan insan
ların yüzlerce, binlerce zavallı 
ve biçare kadın ve çocukların 
nevmidane çığlıklar içinde öteye 
beriye kaçıştıklarını, göz yaşlan 
içinde acı acı haykınştıklarını, 
hepsini birer birer ta ruhunun 
içinde görüyordu. 
DüşünUyordu ki henüz kucak

ta ve memedeki yavrusile bu 
c~hennem, bu mahşer ortasına 
düşen kadın Allahm halkettiği 
kadınlann en betbaht •e zaval
lısıdır. 

Bütün diğerlerinin koca ıehir
de hiç olmazsa birkaç gün için 
başlarını sokacakları bir akraba 
bir ahbap evi vardır, fakat bu 
kadının kucağındaki çocuktan 

ve aJmnın kara yazısından başka hiç 
bir kimsesi ve hiç bir şeyi yoktur. 

Bu mahşer ve cehennemi an-

LYAKITm TILCRA•;'H!~~=~:.:fJ 
Kibrit inhisarı Suikast T rabZonda idam 

Şirketle yapılan muka
vele imzalandı 

Ankara, 8 ( Telefon ) - Kibrit 
inhisarı, bu akşam saat on dokuz 
buçukta Maliye vekili ile şirket 
mümessili Mösyö Hofman arasında 
Birinci noterlikte imzalanan 19 
maddelik bir mukavele ile 1 
temmuz 930 tarihinden itibaren 
25 sene müddetle Amerilian 
Tnrkiş in Vest Ment korporeyşin 
İsmindeki Amerikan şirketine 

verildi. 
Mukavelename yann Başvkalet

ten meclise verilecektir. Esasları
na göre 500 bini mukavelenin mec
lisçe tasdiki gün&, dokuz buçuk 
milyonu da iki ay sonra olmak 

· ilzere hükümete (10) milyon dolar 
avans verecektir. Mukavele 15 
hazirana kadar meclisçe kabul 
olunmazsa hükümsüz olacaktır. 
Çakmak ta inhisara dahildir • 

Yalnız halkın kullandığı kav 
ve fitil müstesnadır. Şirket her 
sene 1,750000 Türk lirası verecek 
aynca senede ( 50 ) bin lira da 
maktu vergi ödeyecek baıka 

vergi alınmayacaktır. Bu 1,750000 
liradan avans taksitleri °lo6 buçuk 
faizle mahsup edilecek, geriye 
kalanı her sene temmz ve ikinci 
kanunda iki taksitte ödenecek
tir. Şirket iki sene içinde lstaubul 
vilayeti dahilinde yanm milyon 
liralık bir fabrika kuracaktır. 

Mukavelesi evvelce feshedilmit 
olan Lehli firketin beeaba da ta~ 
fiye edilmektedir. Hissedarlara 
%60 tadiyat yapılacaktır. 

Jandarma kanunu 
Ankara, 8 (Telefonla) - Milli 

mildafaa encümeni Dahiliye ve
kaletinin hazırladığı jandarma 
kanununu müzakere ve kabul 
etti. 

Bu mühim kanunla jandarmalık 
bir meslek haline konulmuş, va
zifeler, terfi usulleri ve saire 
tesbit olunmuşur. 

dıran gtipün gecesini bu betbaht 
kadın ve yavrusu nerede ge
çirdi? 

Bir sokak• köpeği gibi hangi 
çatı albnda kıvrıldı, yahut bir 
hicretzede gibi hangi cami kö
şesinde banndı?. Üzerine titredi
ği yavrusu, solmasın diye öpmi
ye kıyamadığı zavallı yavrusu 
bu cehennemi güolln gecesinde 
açıkta, yahut yağmur albnda ne 
yapb? Acaba bu şehri· baştan 
başa dolduran o binlerce fela
ketten uzak, müreffah, mes'ut 
insan kafilelerinden bir el, bir 
tek el onlara şefkat ve hima
yetle uzanmadı mı? 

- O yavrumun bir kimsesiz, 
bir asker çocugu olduğunu kim
se düşünmedi mi? 
Güneş önünde battığı ve yan• 

gın yerlerine kara ve derin bir 
harabe ve matem rengi çöktüğü 
halde kendisi halA yanan evinin 
harap taş eşiğinden kalkamıyor, 
burasını terkettiği takdirde ken
disinin uçuruma yuvarlanmış bir 
adamdan farksız olacağını düşü
nüyordu. 

Senelerce yabancı memleket
lerde kuru topraklar üstünde 
yatmıştı. Şimdi böyle bir adam 
için memleketine döndüğü za
man en basit ve en tabii hak, 
yıllardanberi mütehassir olduğu 
evinde ve vıllardanberi müte
hassir "olduğu yumuşak yatağı 
üstünde, sagmda yıllardanberi 
mütehassir olduğu çocuğunun 
kahkahalarını, ve solunda yıl-

Portekizdeki ./liman $e• 
(irini öldürdüler 

Lisbonne, 8 (A. A.) - Alman orta 
elçisinin ölümüne sebep olan suikast 
üzerine nazırlar meclisi bir kararname 
tanzim etmiştir. Bu kararname mucibince 
Lisbonne hükfımeti nezdine tayin edilmiş 
olan sefirle!' ile kansoloslar hakkında 
1927 birinci teşrinin in 17 sinde neş

redilmiş olan kanun tatbik edilecektir. 
Bu kanun ahkamına göre siyasi mümes
sillere ve konsoloslara suikast yapanlar 
askert mahkemelere sevkedilecek ve bun
lar hakkında niha)'et yedi gün zarfında 
bir karar verilecektir. 

Binaenaleyh Alman ortaelçisinin katili 
hakkında da bu suretle hareket oluna~ 
caktır. 

Sefiri öldüren şah~ın Piechve~ki i~· 
minde bir Alman bahriyelisi olduğu 
söyleniyor. 

Lisbonne, 8 ( A.A ) - Reisicümhur 
Almanya Reisicümhuru Hindenburga 
gönderdiği bir telgrafta Alman ortaelçisi 
Baron Fon Baligandın maruz kaldığı 
suikasttan dolayı gerek Portekiz ve gerek 
kendi namına teessür ve tazjyet hislerini 
bildirmiştir. 
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imzadan evvel •.. 
Atina, 8 (Anek) - Ankara 

Yunan sefiri hariciye nezaretine 
gönderdiği uzun bir telgrafta 
Türkiyenin ısrar ettiği noktalan 
bildirmit ve yeni talimat iate
miştir. 

M. Venizelos siyasi işler mü
dürü ile badelmüşavere Ankara 
Yunan sefirine çektiği müstacel 
bir telgrafta Yunanistanın 'yeni 
her hangi tadili kabul edemiye
ceğini bildirmiştir. 

Atina, 8 (Anek) - Bu sabah 
Ankaradan gelen telgra ara göre 
dün akşam Tevfik Rüttil B. ile 
Yunan sefiri arasında vuku ·bu
lan mülakatta iki tarafın noktai 
nazan telif edilmiıtir. 

İtilifnamenin anbean imzalan
ması bekleniyor: 

Bulgar ziraat nazarı 
Edime, 8 (Vakıt) - Ziraat 

müdürü Ziya 8. yann Alpulluya 
glecek olan Bulgar ziraat nazın 
M. V aailefle görftşmek üzere 
hareket etti. 

lardanberi mlltebassir zevcesinin 
samimiyetini duyarak yatmaktı. 

Halbuki ne karısı, ne çocuğu, 
ne de evil.. mezarlıklarda yeti-
ıen baldıranlar ve harabelerde 
biten ısırganlar bile bir toprağa 
intisap iddiasında bulunmak hak
kına malik oldukları halde mü
dafaa ettiği memleket için on 
sekiz kurşun, şarapnel ve slln
ğü yarası taşıyan vücuduna rağ
men kendisini doğup bilyUdüğli 
şehirde bir yabancı ı;CSrüyordu. 
Koca ıehirde fU dakikada ye
gane yakini, yekine tanıdığı, 
yeglne ilticagibı yanmış olan 
evinin şu taş eşiğinden ibaretti. 

Gece iyiden iyiye ortalığı 
kaplamış, yer yer elektrikler 
yanmıştı. 

İleride Kızkulesi zaman zaman 
fenerini yakıp söndürüyordu. 

Bu gecesini bir bekar kahve
sinin kuru tahta peykeıi üstün
de geçirmektense yanmış evinin 
taş eşiğine başını koyarak uyu
mağı daha güzel, daha iyi bu
luyordu. 

Evinin eşiği üzerinde nekadar 
kaldı ? Bilmiyordu. Yalnız et· 
rafına inen zulmetin gittikçe art
tığını, koyulaştığını, bütün eşya 
mn yavaş yavaş gözlerden silin
diğini ve sonra bütün şehri baş-
tan başa derinleşen bir süku
netin kapladığını görüyordu. 

Nekadar uyudu böyle?... Bir 
saat mi, iki saat mi? Üç dört 

Cani asılırken Allahla 
ne konuşmuş? 

Trabz:on, 8 (Yakıt) - Altı •1 
evvel bir tarlada çabşan ba~ 
oğul iki ki,iyi birden çarşa 
kadın kıyafetine girerek öidOreJI 
katil Ali dün gece belediye ıneY
danında asddı. Maslup asıhrkeJI 
(Allah, geliyorum beni ceııoel• 
al) diye ipi boğazına kendisi ge
çirdi. 

Raşit Rıza trupu 
Trabzon, 8 (Vakıt) - Ratlt 

Rıza trupu bu gece veda m..,
meresi verdi. Büyük bir ra;JI# 
gördü. Heyet Erzurum ıeya}llr 
tinden vazgeçerek yarın Sa~ 
dönecektir. 

Ali vilayetin iştirakile d..o-t 
bir heyet teşkili için Raıit 8. dd 
proje istenmiştir. 

Havada isyan 
Graf Zeplin yolculafl. 

patırdı çıkardılar 

Amerika ile Avrupa aruıada 
seyahat eden (Graf Zeplin) AY 
man balonunun Küba adalanı11Pa 
uğramamasına kızan bütilD bS' 
lon yolculan havada bir isy.
çıkarmışlardır. 

Zeplin yolculan behemeıı.I 
Küba adalarını ııörmek iste ı:-..,.. 
lennelen kaptandan prog~ 
mucibince oraya da uğrandın#' 
smı istemişler, bu arzu ka~ 
edilmeyince tam adanın Uıtiindl 
kumanda köprüsUne hücum ecir 
rek kumandan Dr. Ekncri 'fe 
muavinlerini başka bir rota ıa
kibine icbar etmiılerdir. Bu ir 
yanda kumanda köprüaiinlin kr 
pıları kınlmış ve güçlükle yol
culara seddolunmuştur. Neticed.
zeplinin zabitleri ellerinde revol' 
ver olduğu halde yolcuları itaat 

_albna almışlardır. d 

saat mi?.. Yalnız zaman za_.., 
uzak mahallelerden bekçi sop•" 
larmın ve polis düdilklerinİO 
akisleri hayal meyal k11lakları11• 
çarpıyor , kendisini uyandırı
yordu. 

O zaman gecenin zulmeti ~ 
karanlığın suküneti arasında bit 
çocuk sesi : « Babai.. Baba! .. -
diye kendisini çağıran bir sel 
duyuyordu. 

Bir sıra yan tarafında ayalı 
sesleri işitti . Gecenin karaııhl' 
arasında iki gölgenin kendifİll" 
doğru geldiğini gördü . Yak1'; 
tan gölgeler serbest adımlarl 
yürüyorlardı. dlf' 

Kendi yanına gelince dur 
lar. Birisi diğerine sordu: 

- Aceba sarhoş mu? ••• 
Diğeri cevap verdi : "11 .. 
- Yangın yerinde pusu ? 

ran bir karmanyolacı olm~•~; 
Yak şu cep fenerini de ~ 
lım.. ,. 

Yüzüne cep libasının .siYd;_ 
çarpınca iliklerine kadar ~ı 
Fakat vaziyetini bozmadı. İJle 
düdük zincirlerinin meçledeoi 
çarpışlarından çıkan m• fiil 

sedadan yanına gelen insan!• paJ 
iki devriye polisi oldugu 
anlamıştı. 

Onlar konuşuyorlardı: ·çjp 
- Bir asker bee .. , Sakın 1 

sızmış olmasm ? .. 
(Bil1'llfll' 



Bir cin ve peri ma•alı 

Yerin albndan gelen .feryat-
ların aslı var mı? 

T epebaıındaki dört servi niçin ke
_silınedi; herkes bunu merak ediyor! 

l 

I 

Dedlkodulara sebep olan yer ve •l•9lar 

1( uım~ ile Tepebatı ara· 
J aındaki aabadan son p· 
~rde ieçmi.peniz K6rdlli0nflz 
~ldiğe mutlak t&flDlfUnızdır. 
8Q fenit sahaya kapbyan bOtOn 
leryj apçlan ke8ilmif, yalmz 
'I' ozkoparan taraflanndaki miin• 
telıada yanyaaa dizili dört ağaç 
icat Ye imha ameliyeainden iatis
lla ed.lmiflir. 

Ba aaha Evkafındır. Senileri 
lce.tinniye karar veren, bunu 

lfaAn 8. isminde bir milteahhide 
\t.ale eden-yin Evkafbr. Ha5an 
B. bundan bir müddet evvel işe 
başlamış, pekaz bir zaman zar
fında yukarda söylediğimiz dört 
•crviden maadasına köklerinden 
'6ktiirrnüıtür. 
\·İtin böyle olduğunu herkes 
k ~~kte, anlatmakta, fakat ~z 
ea~llleden bırakılan dört servı

y~ llltüc.ı edince rivayet ve şa
r0a1ar Çoğalarak muhtelif etkile 
~n~!ktedir. 
~yor ki: 

- Bntün ağaçlan satın alan 
~Gttalılıit bu dart serviyi Evkafa 
Q•'" lltl.ınıtbr sanmayın .• 
li Eakiden burası mezarlıktı. 
, •&an Bey adamlarına bütün 
t lıçlaran kesilmesini em
~lıııif, fakat amele bu dört 
b rviye sıra gelince duydukları 
fj::a •ealer Ozerine baltalarıoı 
ttı •tarak kaçmaya mecbur kal
" 

1
'1ar, efendilerinin emirlerini 

,,~rle..:- . ·.ı d" uue getirmemı9Aer ır. 

~ liaaan bey evveli işe inanma
f~ bizzat tecrübeye girişmiı, 
b· t Yerin altından yükaelen 
~ •eıin: "Beni rah~t bıra~m, 
bt servıleri keımeyınl ,, dıye 
le~~rdaiını duyunca o da ayni 

tide firar etmiıtir. 
._ ~8aan bey o gece rüyasında 
Yllı ıe 1 · · · · tesı" ~ ı en ışıtmıt ve er 

b 11 bu ıervill"rin olduğu gibi 
ırilkal- . . . t" . Q •uası emrmı vermlf ır. ,, b'tk rıvayeti nakledenler bir 

a hiklye daha anlabıoı lar: 
aı "" Vaktile ctfaiye kumandanı 
'" b• ı, ır zat yangınlarda kullanı-

bi: tahrip bombalan için burada 
rıı, depo yapmayı kararlaştır
bi ~· rnaiyetindeki zabitlerden 
ı.;:rae bonıbaları Kiğıtane aırt
lir.::~lc~ eski depodan alıp ge
~· sa ıçin bir emimame ver-

ır. 

tt...~bit bir araba ile hareket 
~· fakat yarı yolda elini koy

aötllrdOjjl zaman bir 

çeyrek saat enel ihtimamla 
yerle,tirdiği emimamenia yer_iade 

yeller atiğini glrmOftilr. Emıma
me ayni güa zarfında bir zabıta 
memuru tarafından Büyilkderede 
polis karakolu ci!ar~da ~un
muı, bittabi servilenn yennde 
depo inpsından da urfınazar 
oluomUftur. 

Bu biklyeleriD asil var mı, yok 
mu? Anlatılanlara hakh olarak 
pek az kimse inanmaktadır. Bun
lar iddialara cevap veriyorlar: 

Mftteahhit Hasan Bey öyle 
cin peri masallanna inanan 
adamlardan değildir. Kestiği yftz
lerce ağaç gibi .bu d6rt serviyi de 
kaldıracaktı. Fakat bunlar 
oradaki Cümhuriyet gazinosunu 
rüzglrdan, tozcian muhafaza 
ettiği için gazino sahibi tarafın
dan Hasan Beyden satın alındı. 

Yeni kanuna göre 
Tekaüt n1aaşları nasd 

·verilecek? 
Tekaüt kanunu henilz teblij' 

edilmediğinden üç aylıklann ita
sı teehhilre uaramış ve muhase
beci Mehmet Ali Bey tevzia a 
ancak kanunun tebliğinden beı 
gün sonra başlanabileceğini söy-
lemiştir. 

Yeni kanun mucibince istih
kak sahibi kızlardan 21 yqında-
kiler maaşlanmn 5 senelik, 22 
yatındakiler 4 senelik, 23 yaşın
dakiler 3 senelik, 24 ve 25 yq-
lanndakiler iae iki buç~k 1e~e
lik maqlan niabetinde ı~amıye 
alarak alikalarını katedebılecek-
lerdir. . 

Bu yqlarda evlenmek içın 
mlracaat ec' enlerin alacakları 
ikramiye maatlannın iki buçuk 
aeneliğinden ibarettir. 

25 J&flDI pçen kadar istih
kaklanrun iki buçuk senelik ik· 
ramiyelerini alacaklardır. 

Erkeklerden 19 yatına kadar 
olanlar maqlannı alacaklar, an
cak ili tahsilde buluoc•nlar maaı 
hakkını muhafaza edeceklerdir. 

Evvelce haddi asıari 40 kurut 
olan maaılar 300 kuruşa iLla~ 
edilmiştir. 

Tetekkur 
Kuvetli 'e kudretli tcfhıs ve ameli· 

yatı ile beni kın kusmaktan ve binne· 
tice bir me\ ti muhakkaktan kurtaran 
muhterem muallim kulak, boğaz müta· 
hassısı Bahri ismet Beref endi) e teşekkür
lerimin iblAAtnı muhterem gazeteniıin 

tevassutunu rica 'e istirham rylerim. 
Karllerlni:ıden: Kon)ı muhtelit orta 

mektep Türkcc muıllimi:MiinevvuSamıe 

Sanayi Bırliği kongresi 

Sanayi r.rbabına kredi vermiyen ı\1nadin bankası 
tenkit edildi 

Verilen ialairler nazarı dikhate alınacak ve 
teşebbff5ler yapılacaktır 

Şehrimiz sanayi birliği kon
gre.i dlin saat 14 te ikinci ve 
son içtimaını aktetmiJtir. İçtimada 
eYYell eaki sene hesaplan tetkik 
•e idare raporlan kabul edilmiş, 
sonra (80) imzalı iki takrir okun
mUfhır. T •krirlerden birinde Is
tanbul sanayiinin geçirmekte ol
duj'a mlfkül ikbaadi nz vetler
den dolayı hUkfimete müracaatla 
muavenet istenmesi ve bu ine
yaoda muamele vergisinin kal
dırılması hakkında teşebbüslerde 
bulunulması iateniyordu. 

Diğer takrirde iae Sanayi ve 
maadin bankasının hükumet ta
rafından 1 milyon lira primle 
ükYiye edilditi halde mOnhası· 
ran kendi müeaseıelerine yardım 
etmeaioden ve diğer sanayi er
babına biç kredi açnıa•asından 
fiklyet olunuyordu. 

TakrirJer kongrede hararetli 
münakaşalara sebep olmuş ve 
tam 2 saat süren bu mevzu et
rafında bütün aza yana yakıla 
bankadan şikiyet etmitler: (Sa
nayiimize yazık oluyor) demiı~er
dir. Neticede takrirler ehemmi
yetle nazan dikkate alınarak bu 
husualarm temini için Başvekilet 
ve lktıaat vekiletine müracaatla 
bir IAyiha ihzarına karar ver"lmiş 
ve birliğin yeni sene idare heyeti 
intihabına geçilmiştir. İntihap 
neticesinde birl.k riyasetine İs· 
tanbul meb'uıu Süreyya paşa ve 
umumi kitiplığe Nazmi Nuri ve 
ikinci reisliğe de Kizım Ziya 
beyler seçilmiştir. 

Gaziyi istikbal 

Berberler ktebi P.-osıramın kat'i şekil __ m_e ne zaman tesblt 
1 Temmuzda yeniden edilecek 1 

açılıyor Reiaicümhur Gazi Hz. ni istik-
Berberler cerniyeti Eroinönün- bal için program bazırlıyan me

deki binadan Sirkecicle yeniden rasim komisyonu dün fırkada 
tutulan binaya nakletmiftir· Ye
ni bina.uın iki odaaı berber mek
tebi.De tab.is edılecektir. 

Dün berberler cemiyeti reisi 
laraail Hakkı B. muhtelif mese
leler ba"kmda tunlan a6ylemiş
tir: 

«Mektebi haziranın birinde 
açacaktık. Fakat hazırlıkları 
bitiremediğimiz ıçın temmuza 
kaldı. Bu devrei tahsilin mftd
deti eskisi gibi üç ay değil, al· 
tı ay olacak, Erkek ve kadın 
kısımlarma otuzar tdebe alına
caktır. Erkek kısmı cemiyet iza 
lan içinücretsizdir. Kadın kas
mma devam edecek olanlardan 
ayda onar lira alınacaktır. 

Cemiyet azası olmıyanlar mek
tebe devam etmek istedikleri 
takdirde bunlardan iki mish ücret 
ahnacakbr. 

Berberler er111nda lhtflAf 
Bazı kimseler cemiyete o

lan borçlarım vermenıek ve 
veni sene c··7.d:tnlannı almamak 

çio, Şehrema-

teplanmlflır. Program geçen ıe· 
nekinin aynıdır. Gazi HL nin 
ihtiyar buyuracakları yol benUı 

belli olmadığı için programa kat'i 
şekil •eril em emiştir. Gazi HLnin 

teşriflerinden bir gün evvel prog
ramın kat'i şeklini tesbit etmek 
kabil olacaktır. 

Gazi Hz. ui Vali, Kolordu 
kumandanı, fırka müfettiti. vili
yet hududundan istikbal edecek
lerdir. 

1\1 uall i n1ler 
Tatilde nakletmek isterlerse .. 

Mekteplerin tatilinde bqka 
bir yere nakletmek istiyen mu
allimler hakkında yeni bir emir 
gelmiştir. 

Muallimler, nakilleri sıhhi ma
zeretlerine mOstenit ise tabip 
raporlarım, baş~,. ma7.eretlerin: 
den dolayı ise metru sebeplen 
mObeyyin vesaiki istidalanna rap
tederek maarif idarelerine vere

ceklerdir. 
Temmuz 15 ten sonra vukubu

lacak mllracaatların kabul edil-

Bir ihtilaf 
Rasataneyi Kan lillid.en 
tatımak mı lazım gelecek 
Elektıik şırlu.tinin geçirdıği 

k11blo, aletleri i~ efını11or 
Ruatane ile elektrik şirketi 

arasında mühim bir ihtıJaf zu
hur etm 'ştir. 

Bu ihtilafa ra· 
sahne civarın

dan geç' rilen 
bir • elektrit.. 
kablosu sebep 
ol n.ıktadır. Kar· 
talda l.a·n çi
mento fabrika
sının sah p~eri 

şirkete müra
ca:ıt ederek e-

Ft tin B lektrik istemiş-

ı~r, şikket de bunun için bir ha
vai kablo tesisine başlamııtır. 

30,000 kilovatlık olan bu kab
lo rasatane civarına gelince 
müdür Fatin B. keyfiyetten ha
berdar olm·.,, şirketin bu teşeb-
bllsUne mümaneat için icabeden 
müracaatlarda bulunmuştur. 

Fatin Beyin iddiasına göre bu 
kablo o civardan geçtiği tak
dirde tarassudatı ceviye aletle
rinden hiç birini işletmek kabil 
olamıyacak, bionetice rasataneyi 
bıtka bir yere taşımak lazım ge
lecektır. 

Şose üzerinden çıplak olarak 
geçirilen kablo ayrıca yolcular 

için bir tehlike teşlcil etmek
tedir. 

Kablonun tesis ameliyesi şim
dilik durdurulmuştur. Alakadar
lar bu hususta müzakerede bu
lma m•ktadarlar. 

Muharremin onu 
Dün muharremin onu idi. Bu 

mDnaaebetle ıebirdeki acemler 
dükklnlarını kapayarak gündüz 
Üskildarda Seyit Ahmet dere
aine gitmitler eğlenmişlerdir. 

Gece de Valde hanında bazı 
matem merasimi yapılmış polis 
vunqmayı menettiğinden ayin
lerin bu kısmı yapılmamıştır. 
=-

miyeceii ve bu şekilde nakle 
talip olanlara idarei hususiye 
bOtçeleri harcirah itasına müsait 
olmadığından kendilerinden har
drah11z nakle razı olduklanna 
dair birer de taabbiltname 
ahnmuı bildirilmi§tir. 

neline ıikiyette 
bulunrnutlardır. 
Bunlann mak
Ntları nıektebi 
kapamak, cemi
yete aza olan
lardan Ocret al
man.ak ve hat· 
ta Ernanetin hü
viyet clizdan· 
larını bile tanı-

Çocuk dispanseri Divanyo-
1 unda dün merasimle açıldı 

ismaı1 Ha'llu 8. mamak olduğu 
için alakadarlar tarafından bu 
müracaat ve tiklyetler nazarı 
itibara almmamlflır. • 

Tıraf tarifesi 
Tıraş tarifesi emanet tarafın

dan reddedildi. Emanet esbabı 
mucibe olarak, tıraş ücretlerine 
narh koysıanın Nlihiyyeti da• 
bilinde olmadığım giistermekte· 
dir. Biz bu narhın konmasının 
berberler ve halk için iyi olacağı 
kanaatinde idik. Bugün de öyle 
düfllnüyoruz?• -

Yangın 
Dün akşam saat sekizde Sul

tan Haınamında Penhas elektrik 
mafazasmdan yangın çıkmış 
dükkanın dekosu tamamen yan· 
mışıtır. 

• 

F'ırkamn Divan yolunda açtığı çocuk daspAnserinin JOn kütbt 
resmi yapılmıştır. Bu münasebetle Hakkı Şinui, Dr Ihsan Sami, 
Cevdet Kerim Beyler birer nutuk alylemiflerdir . 

Dispanserde dilnden itibaren baıta çocuklara bakılmıya baılarııl
mıştır • Resmimiz merasimde bulunanlap göateriyor . 
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Adliyede: 

Haydar Rifat Beyin talebi 
Temyiz mahkemesi müruru zaman 

iddiasını neden varit görmedi ? 
Esbabı mucibevi neşredivoruz : 

Haydar Rifat Bey tarafından 
mUruru zaman kaydile mO.tan
tik Nazım B. davasından dolayı 
v.ıki tashihi karar talebinin red
dolunduğunu dünkü nüshamızda 
yazmııtık. Temyiz dördilncü ceza 
kararı &ün İstanbul müddei umu
miHğine gelmiıtir. Esbabı mu
cibeyi aynen yazıyoruz: 

"Müstantik Nazım Be)in da
hili dava olmak fizere verdiği 
istida 29 kanunusani 930 tarihli 
olup davaya ve bükme esas 
teşkil eden Haydar Rifat beyin 
istidası 28 eylül 929 tarihli ol
ma1ına nazaran suçun ikaı ta· 
ribile şikAyetname arasında ceza 
kanununun 490 ınci madde-
ıinde gösterilen üç aydan 
fazla mllddet geçmiı Ye 
ıuç ceza muhakemeleri usulll 
kanununun 344 üncll maddesin
de yazılı suçlardan bulunmutsa 
da ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 346 mcı maddesi 344 
Oncft maddesinde gösterilen sı•ç
lardan dolayı Ammenin menfa
ati noktasından cllmhuriyet mlld
dei umumisine hukuku imme 
davasını açmak aalihiyetini ver
liğine ve bu millihaza ile lstanbul 
milddei umumiliği harekete ge
çerek Ammenin menfaati noktası 

20 teşrinisani 929 tarihinde mu· 
maileyh Haydar Rifat B. aley
hine hukuku imme davasını aç
mlJ ve suç.un işlendiği tarih ile 
Cümhuriyet müddei umumi-

liğinin dava ikamesi tarihi arasında 
hususi müruru zaman geçmemıt 
olmasına rağmen ceza muhake
meleri usulü kanununun 402 inci 
maddesi mucibince hadisede 
hususi müruru zaman mevcut 
olduğundan bahisle tahliyesine 
dair olan Haydar Rifat Beyin 
talebi varit görülmediğinden 
reddine ittifakla karar verildi.,, 

ftpturrn~mH Monip 8. 
Davasına bugün ağır 
cezada devam olunacak 

Kazanç vergisini noksan gös
terdiği için ağır cezada muha-
keme edilmekte olan avukat 
Apturrabman Milnip Beyin da-
vasının rü'yetinde ağır ceza ile 
birinci hukuk arasında sallhiyet 
noktasından çıkan ihtilif temyizce 
tetkik edilmekte idi. Temyiz bu 
davada ağır cezanın aalibiyetli 
olduğuıra karar vermit ve dlln 
bu kararı tebliğ etmiıtir. Bugün 
ağır cezada davanın rü'yetine 
devam edilecektir. 

Köprü kulübeleri kiralık 
Bunlar taliplerine verilecek ve köprü altın

daki dükkanlar boşaltılacak 

Emanette: 

·r aksi ücretleri 
Bugünden itibaren arttı 

Taksi ücretlerinin arttırılm3L'lını 
tetkik eden encllmeni emanet 
taksi ücretlerine albpr kurut 
zammetmeğe karar vermiftir. 

Bu karar mucibince kOçOk 
tabilerin antresi 26, bllyillderinki 
36 kul'Uf olacakbr. Kilometre 
ücretlerine zam yoktur. 

Taksim meydanında 
mozaik 

Taksim abidesi etrafındaki 
bahçe yollannın mozaikle dö
ıenmesi Ye bahçe etrafına 
demir parmaklıklann İDfB· 
f ı 7000 liraya bir mOteabhide 
ihale edilmittir. 

Birkaç jfilne kadar mozaik
lerin dötenmeaine baılanacakttr. 

Darülbedayi 
San'atkarlann bir 
kısmı geldiler 

Darlllbedayi san'atkArlan lımir
deki temsillerini bitirmişler, reji
.ar Ertuğrul Mub8İlı beyle ar
tistlerden bir kısmı don tehri
mize gelmiılerdir. Dört kadın 
ve sekiz erkek san'atklr Aydın, 
Mağnisa, Akhisar ye Balıkesirde 
Uç komedı temsil ettikten sonra 
lstanbula döneceklerdir. 
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} On~ilo SBIPİJOOU 1 
iJ Muıabaka ıartJarı l 
= Dllltttttrlimptyonhıgu mfi.; :: J sabakasmın icra sureti ve ne ı· 
i zaman yapılacağı bu mllsaba-
i kayı idare ile ittiıal eden be-
{ yet tarafından kararlaftınlmlf· 
j tır. Kararlaıtınlan eaaaat ıun- , 
i lardır: 
~ 1 - Şampiyonluk mllaa- : 

l(öpriinün Galata cihetine olmak ve dubalann muvazene- ~ bakası Ticaret mektebi ilisin- İ 
d6rdfinc0 yeni bı"r kulübe daha i de icra edilecektir. ,-sini bozmamak için köpril albn- i b .__ 
yapılacaktır. Bu kulübeler yemiş, daki bütiln dllkkinların boıalbl- i 2 - Mtıaa a1U1 temmuzun 
ayran ve au satılmamak fartile muına karar vermiştir. Şirketi ğ ılk haftamda ta,ılacaktır. \ 
zlibur edecek talipler arasında Hayriye, Seyrisefain, Haliç ıirke- i . 3 - MGsa a aya iftirak İ 
kiralanmak fizere müzayedeye tinin köprü altındaki yolculara J edenlerin hangi m~kine ile \ 
çıkarılacaktır. Encümeni emanet, mahsus bazı yerleri alit ve ede- \ yazmıya alıtbklarmı enelden I 
k6prti dubalarının dükkinlardan vat deposu olarak kullandıklan i kaydettirmeleri llzımdır. ~ 
d6kfilen aular ve yemek artıklarile da anlaşılmış ve kendilerine bu i 4 - Mtıaabaka gilnll ve l 
pislenmemesi ve çürümesine mani yerleri bo~altrnaları biJd;rilmiştir. / aaati billhare iftirak edenlere \ 
------:::--:-----=---_;,.~~~..:..:..:.......:..:....::~...:...:.:~:..:.:~=.:.::::.:.::.:. i bildirilecektir. l 

Defter ar ıkı a : 3 k · v ı d = · 1 

istihlak resmi iŞi bOQU U ) de ~irakM!ı':~;i:.1 .. rı.eı.ıer i 
T . h ) ~ Her memlekette daktilo ~ 
ıcaret ane eri iğfal Marmara açıklarında ~ tampıyonu mnaabaka ile anla- ~ 
edenler varmış ! çok feci bir kaza oldıı ~ şılmifbr. Memleketimizde bu- ! 

fatihlik resminin varidatı gayrı § nun teıbiti için ilk tqebbüa i 
l Mehmet Ali Beyin •ot ;rü - -

safiye Uzerinden a ınmıya başla- Marmara açıklannd-. l- ı nış i eden " VAKiT ,, ıampiyon- / 
nılmaıı üzerine bazı kimseler tayfalardan Arap M~'ın et kur- I luğu kazanacak olana ve di- ~ 
birçok ticarethanelere müracaat i ğer muyaffakıyet gösterenlere E 
ve istihlak resmini eskisine nis- tulmuş, Salim, lbrahim, Neşet j birer kıymettar batıra vere- ~-
betle azaltacaklarmı söyliyerek setleri aranmaktadır. cektir. E 

boğulm11şlardar. Bo~ulanlarıo et:- J 
ücret istemişlerdir. Bu adamların ------------- 1ııııı11111ı•••nııı11111ıııııını,1111ıııııı11n1111ııı111111ı•ıı111111111"""'"l 
buldukları yol,varidatı gayrı 
safiyenin 329 daki miktarma 
g6re vergi vermek yoludur. 

Defierdarlık bunun mümkün 
olmadığını, 329 dan sonra va
ridatı gayn safiyenin bir kaç 
misli arttığını, verginin bu yeni 
miktarlara göre ahnacağını, tica
rethanelerin biç kimsenin sözüne 
kapılarak bu işin halli için üc
ret vermemesini bildırmittir . 

Carih deOil mecruh ka9tı 
Evvelki gün zencilerin bayra 

mı idi. Araplar Çırpıcı çayırınde 
toplanmlflardır. Bu aralık seyir
cilerden Sabri ile Kamil kavga 
etmişler, Sabri Kamili ayağından 
yaralam1fhr. Fakat vak'adan 
sonra carih kaçacağma mecruh 
kaçmıı, carib yakalaomıı, mcc-
uba da gtıç beli Karagtımrükte 
:aadif edilmiftir. 
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Bu kale bir zirıdandan farksızdı 
Buradan, bu ölüm yatağından kurtulıDaJllO 

çaresini bulmalı ! 
-57-

Haldun, kaptanı ga,~d_! ; 
man bu adamın batıaı~ 
tirdiği feliketi nazarı~ 
alarak kılıcına davranllllfr 

ELÇİLER 
Zeydun ile Haldun ve Melike 

nihayet bqbaşa kalmıılardı. Bir
birlerine söyliyecekleri o kadar 
çoktu ki nereden bqlıyacaklarını 
bilmiyorlardı. 

Melike amcazadelerine kavuş· 
tuğundan dolayı aon derece mem
nundu. Şimdiye kadar iiçü de 
bir çok (ehlikeler atlatmış, bir 
çok maceralar geçirmiı ,nihayet 
bu &liim yatağmda,Şeybnl Cebe
lin bu miltbit kalesinde birlet
miflerdi. 

Eneli Melike batından ge
çenleri amcazadelerine anlatmıf, 
daha ıonra Haldun memleketten 
nasıl çıkıp ıeldiklerini biklye 
etmiş, Melike bunlan dinledik
ten sonra onlara sormuştu: 

- Peki, bu gilzel ve kara 
g6zln kadının size bu kadar 
yardım etmesinin esbabı nedir? ... 

Haldun buna cevap veremedi: 
- Kim bilir, dedi, belki, onun 

bayatını aslanın taarru:zundan 
kurtardığımız için bize bu kadar 
iyilik ediyor. 

Melike onun yüzüne bakarak 
gtılllmsedi. Zeydun da tebeuOm 
etmit ve a6ze kantmıf h: 

- O mllbarek aslanın blltnn 
faaileıine rahmet okuyalım. ln
.. ıı.a. MH we:.: - ........__ 
çabucacık unutmaz. Fakat keşki 
biz buraya düıeceğimize baık.ı 
bir yere d(lpeydik. Bir emirle 
insanlan uçuruma yuvarbyan bu 
adamın kalui bana zindan gibi 
geliyor. 

Melike de ayni fikirde idi: 
- Evet bu adam hakikaten 

çok vabıi.. Onun bakışları beni 
titretiyordu. Buradan kurtulma
nın yolunu bul.ak çok iyi olur. 

Bunlar b6yle konuıuyorken 
Mesrure g&ründll. A~kasından 
birkaç kadın geliyordu. Mesrure 
Melikeyi ıelimlamıı: 

- Sizi dairenize götürebilir 
miyim? Demiıti. Efendimizin em
ri öyledir. Orada ziyaret vaktıoa 
kadar istirahat eder sonra bira
derlerioize müliki olursunuz. 

Mesrure sonra iki biradere 
döomüt ve onlara. 

- Siz de iaterseniz bahçeye 
çıkar, atlannızla dolaıabilirsiniz. 
Atlannız hazırlanmıştır. Bu ar
kadaıım sizi bahçeye çıkarabilir, 
demiş ve b rlikte getirdiği ka
dınlardan bir.ni göstermişti. 

Zeydun ile Haldun hemşire
lerine veda ederek çıkblar, ve 
bahçede Alev ile Dumana ka
vuıtular. Dört fedayide bunlan 
bekliyorlardı. 

Zeydun ile Haldun atlarına 

bindikten sonra fedayilerden 
biri önlerine diişmllf, onlan 
bahçeye götürmtiş, sonra bah· 
çeden kumlu bir yola sevketmit· 
ti . Yol bütün kaleyi çeviren 
uçurumun kenannı takip ediyor
du . Bu suretle Maaya kalesi 
dağ tepeıinde uçrumla muhat 
bir ada gibi idi. Bunlar ilerili
yorken karpdan gelen bir kafi
leyi uzaktan ıeçtiler . Bunlann 
etrafında da bir takım fedayiler 
YUdı ve aralarında mahut 
kaptan prbnuyordu. Kaptan, 
Şeybül Cebel Sinanın kara atı 
lzeriDde idi • 

tan da ayni tekilde . ~ 
etmişti. Haldun kafıleoill 1111'.; 
aynhyorken kaptan da ~.fili 
doğru' ıllrmot, faka~İki'I 
madan fedayiler arala-
rek kavraya mani ·~ _..aıi -

Haldun kardqine ~ 

Ereğli halkı Müskirat in~ 
sine müracaatla buruda 

karriir eden ispirto fabrikasıflll 
yapılmasını istemişler bu y · 
nin elindeki mahsulü ihraç 
blldirmlşlerdir. 

posta ve telgraf müdüri~ 
yesi memurin müdürü 

şehrimize gelmiştir 

Şehrimiz madenciler birlili 
!anarak umumJ kongre 

görüşmüşlerdir. 

Liman şirketi eski motar 
terini seferden çıkararak 

karar vermiştir. 

A Jtkadar tacirler Istan 
transit merkezi olm 

yavaş çıktığını ve merkezin Ba 
dü~ij sö1l•meka-dirler • 
~ylı.ilden itibaren lar·e · 

polise devredilecc ol 
belediye tetkiltbnda seyriısef~ 
formül verilecek ve memurlat 
gibi resmi giyineceklerdir. 

" A li ikosat meclisi umuıol 
borsa murakabe beyed 

rullak Esat B. dün Ankaradan 
gelmiş ye kendisile görüşen bit 
ririmize şunlan ıöylemiştir: 

- Bazı işlerimin tesviyesi 
dim. Burada iki gün kalacak -~· 
raya döneceğim. Yukst:k iktısı< 
faaliyetini bitirmek üzeı;e olııP ~-ıt 
dl müzakeresile meşguldür. rM" ' 
haziran pazar günü dağılacak~ 

Vali vekili Muhittin B. ·~ 
14 de eski poliı müd...-

Bey şerefine Tokadıyanda bit 
verecektir. 

Ekmek narh komis\"onu "
nette toplanmıştı~ Ek 

kuruşa, fırancala 19 kuruş on 
dirilmiştir. 

polis divanı dün lağVe~ 
dema suçlu polisler 

bat komisyonunca tecziye edil 

Trabzonda elek~ 
Trabzon, 8 (Yakıt) .-~ 

ye elektrik işlerinin~ 
uğraşmaktadır. Şirkete 
için Maliye VekAleti 
ze iki yQz bin lira ikraJ 

V AKIT iN T Af..?! .. 
Pazartesi 
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:1dliye vekilinin açtığı davaya dün de devam edildi 
'Ml(tilllllil~~~~~~~~~~~ .............. ~ 

Üst tarafı 2 inci sayıfamızda 
Türk milletinin kanunları bu 

~arı vurmak küstahlığında 
k ulunacak elleri kıracak kadar 
l) UVVetli dirler. 
4raıfünu11 koridorlarında 

iai D - Haydar Rifat Beyin R~
'hbünıbur hazretlerine yazdıgı 
1 •rnameleri o asılsız, yalan 
llıllbtevalarile, o ağıza alınmaz 
~nıelerile müderris Cevat 
Bey dava açılmazdan ev-
•el Darülfünun lrnridorlarmm 
h.rinıi nezahatinde herkese fi
~ebi~Cillah okumuş yüksek .. m~-

Cl'raalik va:ı.ifeaile bu rolu telif 
elaniıtir. Bunu yapmak için bu 
latan bana ne kadar gayzü ga-
:~p~e. ~ahmul olması }azım gel-

gıııı sızler takdir edınız · 
Bir müdahale ricası? 

E - Mahkeme huzurunda sa
det harici ifadelerinde aleni ulu 
0rta hemde müşahede ve malii
~•tile değil mahsusatile müda-
~ecilikle ittiham eden Cevdet 

• bazı davalarında bana mü
~t ederek mahkeme nezdin
~e lehinde ıehadette bulunmak-
'1nu istedi· bunu bilenler var
~. Tabii 'Haydar Rifat beyin 
~llldi okuyacağım yazılı talepleri 
libi oolan da reddettim. Hatta 
Eakiıehir mahkemesini tahkirden 
C:lolayı açılan bir davanın göriil
lbekte olduğu bir sır:ıda Anka
raya kadar gelerek beni gördü. 
8enden müdahale istedi. 

F. - Cevat Beyin devletin 
birçvk tuababnda vekil olm;ısı-
111 da muvafık görmemiıtim. Çün
~il bu gibi vazifelerin bir adama 
İııhiaar ettirilmesini muvafık gör
nıem. Dığer kıymetli avukatla
rımıza da it verilmesı ve onların 
da faaliyetinden istifade edilme
s araftanyım. Cevat B. men-
faati lehine olmiya bu mütale
•aıdan da haberdardır. 

Biltün bu vaziyet karşısında 
hu zatın bana karşı nasıl bir 
hisle mütehassıs olacağı kolay
;ıcı.. kestirilebilir sanırım. 
li - Apdürrahman Hünip B. 
f~dar Rifat Beyin müdaff~a 

• 1llerinden Abdürrabman Mü-
nıp Beyin Eskişehir Ağır cea 
:•bkenıesinin tahkir maddesin
d 'i hakkımda yapılan takibat 

0 •yııiJe bana muğber olduğu-
llu b· 1 . . S ıraz evvel söy emıştım. on-
ta · Y•ne haber aldım ki : 
. A - Bu müderris Bey devle-

tin ........ ·1 k d ..... rgııını gız eme suçun an 
011 bin küsur lira cezalandınl-

dllıış. Meseleyi Hukuk işleri mü-
Orlu • - d' li k gunün mütalaasına ver ım. 

t u uk işleri bunu bir avukatın 
d~efı)e mütenasip bulmadı~ın
b : Abdürrahman Münip Bey 
trı • kında lazım gele kanuni 
b~•rnele yapılmak üzre iş Jstan
llı barosuna gönderildi. Mua-

ele h ·· b' · t' Abd'. talı enuz ıtmemış ır. ur-
tib rnan MUnip Bey bana bu 
Jet etten güceniktir. Fakat dev
d Vergisi gizlediğini teessürle 
h:ttuğum ye bildiğım bu avukat 
~ . ında nasıl olurda hiç bir 
be batı . muamele yapılmasını 
,~ adliye vekili sıfatile talep 

a:ye bilirdim? 
dı Yle bir talepte bulunmasay
A.:· bana milletin emanet ettiği 
far ıye vekilliği selahiyetini suı sn·• etmiş olmazmıydım? 

ftte U:?d~n dolayıda beni Mıllet B 1 bıbakkın mesul etmezmidi? 
._b.~n hllkmen vergi gizlediği 
be ~ olan Abdürrahman Münip 
de!'°Abu töhmetten temizlenme
lbahk vukat ııfatile cilmhuriyet 
lltaı} enıeleri önüne çıkmasına 

M IDuvafakat edebilirdim? 
kay1~terem hakimler, bir Türk 
ka~ıtd ~ bir defter sigara kiğı~ı 
Ya ıgından dolayı onun kesıf 
t.C·tbklan kadar kanunun ağır 
~a~ altında kalırken devletin 

eaine ait vergiyi gizliyen 

bir darülfünun profesörü, kanuna 
herkesten ziyade hürmet el.mesi 
lizımgelen bir avukat inzıbati 
muameleden nasıl istiına edile
bılir? 

Baroya tesir iddiasına kar~•-· 
Gördüm b i Abdürrahman Mü

nip Bey verdiği ifade de hak-
kında muamele talep etmekliğime 
karşı Adliye vekili baroya tesir 
etti diyor. Fakat kanuna aykırı 
hareket eden her hangi bir va
tandaşı takip ettiğim zaman bu 
itti hama mı maruz kalacağım? 
-. azifesini ifa eden bir insan 
böyle bir töhmet altında kal
mağa niçin layık olsun? 

Beni vazifei kanuniye mi ifa
dan hiç bir kuvvet, hiç bir tesir 
men edemez. Menf aatları halel
dar olanların kinleri, taarruzlan 
vazife tekabbül etmit adamlara 
birer süsdür, birer milkafattır. 
Bunlar benim çektiğim ve bu 
emanet elinde kaldıkça millet 
yolunda çekeceğim tatlı ıztırap
lardır. 

Türk milJeti sağ olsun; bu 
yeter. 

J - Kenan Bev 
Haydar Rifat beyin müdafaa 

şahitlerinden esbak adliye müs
teşarı Kenan Bey: 

Ben Kenan Beyi; Adliye veki-
li olduğum gün tanıdım. 

Ondan evvel kendisini yüzün
den dahi tanımazdım. Hatta bu 
isimde bir zatın Adliye müıte
ıarı olduğunu da bilmezdim. 

Adfiye vekiletine geldiğim 
gün beni tebrike bir heyet gel
di. Başında bulunan zata kimin
le teşerrüf ettiğimi sordum. Ad
liye müsteşarı Kenan dedi. Ken
disini takip eden zevatı da - ki 
mOdürlermiş - birer birer tanıttı. 
Kendilerine "Cilmhuriyet adliye
sinin esaslı islihata muhtaç ol
duğunu, eski usullerle, ıer'i ka
nunlarla Türk cümhuriyeti adli
y.eainin ..muasu. medeni~ tatl!Un 
edemiyeceğini, itibar kazanamı
yacağını, hikim mekteplerı aç
mak lizım geldiğini esaslı tasfi
yelere ihtiyaç bülunduğunu, ma
aşlar meselesinin cayi teemmül 
olduğunu, yetimlerin şunun bu
nun elinde dağılan paraları
nın toplanmasının ilk iş oldu
ğunu, hülasa adliyeyi baştan 
başa, radikal bir sureıte değiş
tirmek, yeni t',. ...... kle koymak 
lazım geldiğini 16yl : 'ım. Vakıa 
ben hep hukuk • b • J ettim, fa
kat çifçilikten geliyorum. Sizin 
bana tecrübelerinizle bu yolda 
yardım etmenizi rica ederim, 
dedim. Kenan bey derhal ken
disinin yorgun olduğunu, istifa 
edeceğini bildirdi Müdürlerden 
bazıları da onun hareketine uy
dular. 

Muhterem Hakimler; Düşünü-
nüz. Ben vekalete nasıl bir hiz
met aşkı ile geliyordum. Kendi
lerinden memleket yolunda yar
dım beklediğim zatler, vekil~
timin ilk günü bana nasıl bır 
mukabelede bulunuyorlardı. Ben 
tekrar istifanız doğru değildir, 
hep beraber çalışalım dedim. 
Kenan bey mümkün olmadığını 
fakat istersem beni harice karşı 
müşkül vaziyette bırakmamak 
maksadıle beş on gün daha 
kalabileceğini söyledi. Müşkülata 
düşmek için hiç bir eksiğim ol
madığını, kimseden pervam bu
lunmadığını ve böyle istifalarla 
asla müşkül mevkie diişmiye
ceğimi kendisine kat'iyetle bil
dirdim. Çünkü ben kendim için 
değil Türk milleti için çalışacak 
arkadaşlar istivordum. Nıhayet 
bir kıs m müdiirlerle beraber 
Kenan bey de istifa etti. Yerleri 
boş kalmadı. Bunları derhal 
vatanın güzide evlatları işgal 
etti. 

B - Biraz sonra haber aldım ki 
bazı müdürlerle Kenan beyin 
istifası bir tertip eseri imiş . 
Eğer dava mevzuu ile alakadar 
olsaydı, bunu ispat çok kolaydı. 
Ben gene kimseye gücenmedim. 
Hatta istifadan sonra Kenan bey 
iıtidasmda ( esbabı sıhhiyeye 

mebni) kaydını unuttuğundan 
mazuliyet maaşı alamıyacağmı 
söyledi. Tabip raporu ile o kay
dın da ilivesine muvafakat ettim. 
O sırada vait iJe istifa ettiri
len hukuk işleri müdürü Sadi 
bey arkadaıları tarafından ihmal 
edildi. 
Zavallı adam birkaç ay süren açlık 

derecesinde bir sefalet içinde 
füc' eten vefat etti gitti. 

isiittJdttn sonrtJ •• 
C - Buila rağmen eytaJDJn 

darma dağın bulduğum parasını 
toplamak için teşkil ettiğim ko
mısyona tecrübesinden istifade 
edilir ümidile Kenan beyi reis 
intihap ettim ve dedim ki Reisi
cümhur hazretleri bu ıene mec
lise vaki beyanatında eytam ban
kasının açılacağını vadettiler. Bu, 
benim bu yıl yapacağım ilk iştir. 
Yetimlerin parasını mutlaka top
layacağım, eytama bu hale getiren 
mes'ulleri takip edeceğim, k"
mısyonunuzdan banka kanunu 
isterim. 

Kenan bey teklifimi kabul et
ti, altı ay çalıştıktan sonra mec
lisin tatiline on beş yirmi gün 
kala bu işin yapıl .. mıyacağını 
bana bildirdi. Çok müşkül vazi
yette kaldım, çünkü Reisicüm
hurun meclise verdiği sözü yeri-

ne getirememek tehlikesi karşısında 
bulunuyordum. Derhal iş Banka
sı Umum müdürü İzmir meb'usu 
muhterem Mahmut Celal Beye
fendiye müracaat ettim. Onun 
reisliğinde toplanan heyet, kısa 
bir zaman içinde Eytam bankası 
kanunu projesini hazırladı, , bu
günkü Eytam bankası vücut bul· 
du; dline kadar •unun, bunun e
linde kalan Tilr k yetimlerinin 
meçhul paralanndan bugün sekiz 
milyon lira toplan,nıftır. Para ye• 
timlerimizin emrine amadedir. 

D - Bu suretle de hiç bir iş 
görmiyen Kenan bey ıfmdi Muğ· 
l meb'uiU ve cüalliuri~t halk 
nrkaaı müfettiıi Ali Nazmi be
Y':fend~ .il~ : o zaman adliye baı 
milfettifı ıdi - bana haber gön
derdi ve altı aylık hakkı huzur 
istedi. Hiç bir iş göreoıiyenlere 
Adliye bütçesinin arpalık olma
d~ğı cevabı!1ı verd m ve para 
gondermedım. Nasıl gi>nder~bilir
dif!l ?.. İşin, niçin . olrnıyacağına 
daır olsun bana bır rapor bile 
verilmemişti. 

E. - Yine danlmadım bun
dan sonra tecrllbesinden ' istifa
de edilir Umidile Kenan Beyi 
usulü muhakematı cezaiye ko
misyonuna aza yaptım. Seneler
ce uğraşan bu komisyon da bir 
iş görmeden ~ağı~~ı, nihayet, 
Hukuk fakültesı reısı muhterem 
Tahir ~eyefend~ni.n reisliğinde 
Yusuf Zıva B. gıbı mümtaz hu
kukçularımı~dan . ~ürekkep ye
niden teşkıl. ettıg~m komisyon 
bugün tatbık edılmekte olan 
yeni ceza muhakemeleri usulü 
kanunu liyibasını hazırlamağa 
muvaffak oldu. 

iğnrıi 5tJndalveler ı .. 
F. - Kenan B. sabık bir 

müstt>şara uygun bulmadığım 
bazı hareketlerde bulundu; me
sela, yerine gelen ve timdi tem
yiz azasmdan bulunan sabık 
müsteşar Kazım Beyefendiye gi
derek, sen bu makamda otura
mazsın, bu sandalyeler iğneli ve 
çivilidir, gibi sözler söyledi bun
ları o sırada İstanbul asliye 
müddei umumisi bulunan Esat 
Beye de tekrar etti: Esat ve Ka
xım beyler bana şıkayet ettiler 
kendilerine şu cevabı verdim: 
«Böyle liubalıliklere asla taham
mül edemem, şayet size makamı
nızda bu yolda muamelede bu
lunurlarsa bunu yapan kim olur
sa olsun hemen polisle dışarı 
çıkarttmrsınız • dedim. 

Bu suretle her hangi bir kim
seye yapılması lazım gelen mu
amelenin Kenan Bey hakkında da 
yapılmasını istemekten başka 
bir ıey talep etmedim. Burada 
Kenan beyin ıahsı değil efali 
mevzubabistir. Bu zatın devlet 
ıııakamlanna tecavOzlerin de bot 

görerek sükut mu edecektim. ledıklerimi işitmiş olan bu Z< ve· 
Kenan beyin, Esat ve Kazım bey- tın bu sebepJerden bana ha'sı "" 
lere bütün bu dediklerini Jatife 11 

.. 

farzelsek bile sabık bir müste- yere de olsa muğber bu!undul la-
şara latifenın bu derecesi yara- rı zahirdir, 0 kadar ki biraz son-
şır mı? ra _arzedeceğim veçhile 1 en i-

G - Yine bir gün haber al- lerme mahkemece levd' d'I · ola h d ı e ı mış 
dım ki Kenan bey hain Ferit pa- 1 • n şe. a et mevzularına cevap 
şa divanı harbine giderek bazı verkemeyınce; bunun haricine çıka-
vatandaşlar aleyhinde şehadette ca kadar gayretkeşlık lös-
bulunmuş, bunu dürüıt bulma- termişler ve şahsıma müf eveccih 
dığımı bana haber verenlere kızgınlıklarını söndürmiye çal ş-
söyledim, gayri meşru bir hü- mışJ.ardır. Yüksek mahkeme· n 
kômetin, asi ve hain bir hükii- bu ıfadelerden dökülen c a ' Z Y 

metin dıvanı harbinde vatandaşlar b t.. 
aleyhinde şehadet doğru olur g~za 1 müşahede için zorluk çek-
midi? mıyeceğinde şüphem yoktur. 

H - Kenan ve Cevat Beylerin I$mtJil Sıtkı B. 
darülfünunda tatbikatı cezaiye Haydar Rifat beyin müdafaa ıa-
' e tatbikatı hukukiye müderris- bitlerinden: 
tiklerine tayin edildiklerini bana 4 - lsmail Sıtkı bey. 
haber verdikleri zaman benı·m A E k'd f d H - s ı en zmir e afız 
fikrimce bu tayinde isabet olma- lsmail -Şimdi yüz elliliklerdendir-
dığını arkadaşım merhum Maarif f .. d.. • maru uç ort italifçıdan birinin 
vekili Necati beyefendiye söyle- de bu olduğunu işitirdim, beni 
mişti m. Çünkü her ikisi de Cüm-
huriyetin yeni kanunlarının nasıl 0 zaman hararetli bir ittihatçı 
tatbik edileceğini müstakbel o~arak tanırlardı. Kendisile hiç 
Türk hukukçularına öğretmek hır münasebetim ve hukukum 
gibi ağır bir vazifenin ifasile yoktur, oğulJarile hukukum var
mükellef bulunuyorlardı. Fakat ~!rA ve çok severim. Ben gıyaben 
her ıkisi de bu kanunların alın- ıtılafçı olarak tanıdığım Jımail 
dıkları memleketlerin lisan'arına S~tkı .beyin b~in Ferit pqa ka
vakıf değildirler. Hiç bir ecnebi bınesınde adliye nezaretini kabul 
dili bilmezler, yalnız Cevat Bey etmiş olduğunu Selçuk dağlann
Amavutça bilir fakat ilım saha- da Yunanlılarla göğila &öğüae 
sında bu lisan işe yaramaz; k"n- dövüştüğüm bir sırada haber 
dilerine husumetimden değil, fa- ld 
kat memleketin müstakbel hu- a 1.~ ve hayret etmedim, pek 
k 

tabu buldum. Vatana olan hiz-
ukçularının vaziyetini Adliye 

vekili sıfatile düşünerek bu vazi- met söylenmez, söylemek ayıpbr. 
fe ile tavziflerinin muvafık olma- Fakat ne yapayım ki phidin 
dığını birkaç kerreler daha bazı mahiyetini anlatmak zarureti 
zevata söyledim. Bahusus Cevat karşısında buna güçlükle taham-
Bey kanunu medeninin ihzarı sıra- mül ediyorum. 
sın da ( hükumet şeriati terkedi- Düşünün Uz Türk hakimler·· 
yor, katolik ahkamını kabul İsmail Sıtkı bey düşman işgali 
ediyor ) diye bir müderrise biç atlında bulunan a:ı.iz kıt'ayı va
de yaraşmıyacak bir surette her tanda hain Feridin kabines'nde 
yerde bar bar bağırmıştır Bu Adliye nazırlığı gibi Adliyenin 
böyle iken darülfünunda da tat-
bikata hukukiye müderıisliğini en büyük idari ıefliğilli kabul 
nasıl deruhte edebilir? Bu zevata ettiği zaman düşman neferleri 
her sahada mutlak surette de- Türk hikiminin hllkmıle mahkflm 
ğersiz demek istemedim; fakat olanlan hapisanelerden çıkarıp 
darülfünun hukuk fakültesinde başı bot bırakabiliyorken, hatt.ı 
yüklendikleri ağır vazifeyi kal- hakimin önünden dava dosyala
dırmağa omuzlarının müteham- rını, maznunları alarak bu vata
mil olmadığı fikrinde bulunduğu- nın evladına mezbaha olan ken
mu söyledim. Gene bu fikrimde di divanı harplerine naklettire

biliyorken lsmail Sıtkı bey Ad
liye nazın sıfatile Türk ha <imi
nin şerefine indirilen darbalara 
sükut ed~rek müdahale görmü
yordu, fakat şimdi o da benim 
değil İstanbul müddeiumumiliği
nin kanuni talebi ve temyiz 
mahkememizin kanuni hükmile 

musırrım. 

ilmi 51J1Ahwet 
Darülfünunun Avrupada tahsil 

görmüş diğer mümtaz profesör
leri gibi ilmi salahiyet sahibi 
değildirler. Profesör olmak için 
en az bir ilim lisanım bilmek 
lazımdır. Herkes şahsi rnü
taleasını söylemekten memnu 
mudur? Ben yapamayacağı fik
rinde bulunduğum bir vazifeyi 
kabul etmiş pek çok ve pek 
yakın arkadaşlarımı şiddetle ten
kit etmiş bir adamım 

Tenk tlerimden maksat yalınız 
vatanın ve vatan evlatlarının 
yüksek menfaatleri olabilir, bu 
veya şu şahsı değil. Kenan Be
yin mahkeme huzurunda ifade 
verirken benim ona kinim oldu· 
ğundan bahsettiğini hayretlerle 
okudum. Ben bütün bu bir sıra 
hadiselerin cereyanı esnasında 
memleketin bir vatandaştan aza
mi istifadesini temin için ne 
mertebede sabır ve tahammül 
göstermek lazımsa onu Kenan 
B. hakkında gösterdım, Kenan 
Bey her teşebbüsüme engel ol
mağa çalıştı, ben onu engel ol
mak vaziyetinden atarak, şahsi 
ihtiraslarına nldırmıyarak memle
ket hızmetinde kullanmağa çalış
tım. Fakat bu imkanın da zail 
oldu~unu görünce tenkitlerimi 
esirgemedim. 

Kenan bey benim ona kinim 
olduğundan bahsediyor. Hakkın
da sıraladığım vakıaları gözden 
geçirdikten sonra benim mi ona 
onun mu bana kini vardır. Si~ 
takdir edin·z. 

Cevat, Abdurrahman Münip, 
Kenan beylerin benimle olan 
şahsi vaziyetlerini tesbite çal.ştım 
haklarında ittihaz ettiğim kanuni 
mu meleleri bilen ve gene söy-

Bursaya nakledilen gazeteciler 
davasından çok müteessirmiş. 
Fakat bundan daha kanuni bir 
karar, bir talep nasıl olabilir? 
Hürriyeti matbuata bu rütbe bat
ta kanun fevkinde meclfıbiyetini 
izhar eden bu zat nezareti za
manında düşman elile kolların-

dan tutulup sürgünlere gönderilen 
divanı harplerde süründürülen' 
Türk gazetecilerini niçin düşün
memiş ve niçin düşman sansürile 
gazete çıkartan bir kabinede 
yer almıs ? .. 
Be~ sc n · evvelki mekıup 
l~tiyar şahit ihtirasalı siyasi

yesme o kadar kapılmıt ve bizi 
o kadar affetmemiş olacak ki 
mahkemece kendisine sorulan 
suallere cevap vermesi lizım 
gelirken bunlara cevap veremi
yeceğini görüyor, kendis:ni tuta
mıyarak mevzu haricine çıkıyor, 
sabık temyiz reisi Ömer Lütfü 
beyin Başvekil Pqa hazretlerine 
beş sene evvel yazdığı mektubu 
okumağa kalkıyor. Bu mektubun 
ne olduğunu bilmiyorum. 

Hatta bana bu defa bundan 
bahsedildiği zaman hayret ettim. 
Çfinkü Ömer Lütfü beyden her 
gün pek hürmetkiirane ve sami
mi görüşürüz. Böyle eir mektup 
yazmış olan bir adamın insanlık 
muktezası benimle temas etme
mesi icap ederdi. Ben bu mek· 

LOücn sahif cyi çeviriniz 
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Adliye ilinin açtığı davaya dün de evam edild_ 
--~5-ın•cr-a•h•ık•d•cn-<l•L,mammmz~m•~l•rlm~~a-d~ınd~~~ld~ bed~~bey~s~~~··a•F•u•z•u•l•i••~··r-~11t•a•n•d•a•~•n•,•eın.m~•.•m•s•e•s•izm~ı•y•ı•-•k•e•n~b·u~rim~~~~~ 
tuba hali ihtimal veremiyorum. bul gazetelerinin neşriyabndan vaizlik etmiş olduğunu söyledi lan bir vatandaşın bak ve hür- işitme üzerine şehadeti ~ 
F kat daha dUne kadar " zatı müteessir olan Adliye vekili ve sonra Kenan beyin ifadeleri- riyetinden fazla görecek cibilli- kanunu menetmiyorsa da ttı /> 
seniyeleri " gibi padişahlara hi- Mahmut Esat bey sırf şahsi iğ- ne geçerek ıöyle mukabele etti: yette bir insan değilim. Senede ediyor da denemez. f •~ 
tap edilen elfaz ile beni muha- birarından dolayı efkan umumi- Kenan ve Münip beylerin yirmi otuz vatandaş davasının man usulü muhakemab c ~ 
tap kılan Haydar Rifat beyin yeyi tehyiç maddesjnden gaze- J6zlerlne gelince... nakline bir şey demiyenlerin, bunu kabul değil hatta 18 

bugilnkU Yaziyetini düşündükçe teler aleyhine ikamei dava ettir- 11Mndafaa şahitlerinden Kenan bunu tabii kanuni bulanların yor.,, Der. ~ 
bunu müsteb'at da görmiyorum. miş ve Yavuz havuzdan çıkıyor bey: "İğbirardan malumatım yok Borsaya; nakledilen davadan Nazari ve tatbiki ceJ& _,. 1 
Beş sene evvelki bir mektubu ve hırsızhk çoğalıyor gibi neı- nakil salahiyeti Vekilindir. Nakil mütevellit zahiri teessürlerindeki kemeleri usulil cilt iki ~J-
- hem de ıehadcti ciddi bari- riyat dolayısile ikame olunan esbabı mucibesi doğru değildir. mananın iç yüzünü bilmez deği- Tnrk ceza muhakem~~ GIJ' 
cinde. - mevzu bahsedecek kadar davayı Bursa ya naklettirmiş. ÇUnkii Vekilin açtığı dava An- liz.. Hazır bu dava vesile ile Alman yadan alındıia ıçlll '--
bana gıy ben kin beslediğini Bu sual ile mahkemenin bil- karada pek ala görülüyor. Da- adliyeden ati için teminat alın- tarafından gösterilen bu .-~ 
ıimdi öğrendiğim İsmail Sıtkı mek istediği cihet- benim anla- vanın nakli ui istimaldir,, diyor. mak isteniliyorsa bu teminatı mucibe bizim kanun ~ 
beyin bilmesi lizımgelirdi ki yışıma göre - Adliye vekili bu 'Kenan bey de sorulan birinci vermeğe ne Adliye vekilinin da tamamen varittir. G.....,, 
bu beş seneden biraz daha ile- davayı neşriyattan mütevellit suale Cevat B. gibi ademi ma- ne de adalet makanizmasmın ki Fransız usulü muhake ...... ~ 
risine gidilir ve kanunlar müsa- teessilrUnden ve gazdecilere olan lümat beyan ediyor. Fakat Cevat salahiyeti vardı. İcabında sa- zaiyesinde işitme üzerine~ 
ade eder de hesap görmek la- şahsi iğbirarmdan mı açtırmış beyin hissi ıehadetine mukabil libiyettar makamlarca kanunun memnu olmadığı halde ... 
zımgelseydi kendisi gibilerin ve iğbirarın neticesi hilafı ka- bu müderris bey de fikri şeha- tatbik edileceğinde ve yeniden bunu tehlikeli buluyorlar 'le "-

idamı icap ederdi. nun Bursaya nakletttirmiş mi? dette bulunuyor. Bu yolda şeha- nakli davalar yapılacağında kim nun bunu menetmiyorsı ~.Ji 
İsmail Sıtkı beyin hain Ferit Bu sualin muhtevasına göre: detin caiz olmadığmı biraz evvel senin şüphesi olmamak lazım viç te etmiyor,, diyorlar. ~~ 

paşa hükumetinde milletin meş- A - Adliye vekilinin ncş- tevsik etmiştik. Vakıa değil fa- relir. Türk usulü cezaiyesine ,t>rt 
ru hUkumetinin Anadolu orta- riyattan mütevellit teessürü. kat fikir şahidi Kenan bey fik- Demagoji kanunun ve haki- nun kabul edilmesi llzıJ!I i.Jtı 
sında bulunduğu bir ırada san- B - Gazetecilere şahsi iğ- rince gazeteciler davasının Bur- katlerin altında çiğnenmeğe ğini anlıyoruz. Nerede ~ 
dalye İfgal etmesinin her saati rarı bulunması. saya nakli sui istimaldir diyor. mahkümdur. yalnız Cavat Beyin hissi ~ 
bu milletin bir gün daha kan D - iğbirar neticesi davayı Temyizi ve müddei umumiyi Diğer şahitler mutlak ademi ti, Nesim Mazilyah E~~ 
akıtmasına badi oluyordu. Bura- hilafı kanun Bur1aya naklettir- fikrine uymadığı için sui istimal- malumat beyan ettiklerinden, naklettiği haber Ye bir iki 
d tan evladı, memleketin şe- miş olması lazımdır. Şehadetin le ittibam ediyor. Fakat acaba hudut harici başka bir şey ilave daşının sual 
refi, mutlak istiklali için, bütün bu esaslar etrafında cereyan etmesi kendi müsteşarlığı zamanında etmediklerinden kendilerine söy· cinde kalan 
varlığı için çaylar gibi kan dö· icap eder. yapılan nakil taleplerini unutu- leyecek hiç bir ıey yoktur. Haydar Rifat bey lebild 
kerken bugün temyiz kararile Müdafaa şahitlerinden Cevat yor mu, düşünelim ki bunları ıöy- Hillisa: Kendilerine tevcih liJ telakki edilebilsin. 
nakledilmit bir davayı doğru bey bu suale karşı mahkemeye liyen Kenan B. bugün Darillfü- edilen birinci sorguya şahitlerin mahkemece sorulan su&ll 
g6rmiyecek kadar hassas olan verdiği cevapta: "Malumabm nunumuzun tatbikatı cezaiye verdikleri cevaplar hudut harici bitlerden cevap alm 
bu ihtiyarın orada dOşman ne- vardır diyemem, fakat mahsu- mUderrisidir. Biraz evvel Ru dan olan kısımlar istisna edilirse, Maznun müdafaasız 
ferlerinin Adliyeye tahakkümü- satım şudur ki işin asarı ıabi- ve Garo dan istişhat ettiğim il- resmi ifadelerile de sabit oldu- Suçlarına temas etmezde' 
nil kabul ederek makamını mu- riyesine göre iğbirar vardır de- mi miltalealardan tamamen bi- ğu veçhile ademi malumattan söylemek isterim ki Haydd 
hafa:zasma biz ne diyelim? Cüm- nilebilir.-Hissiyabnın esbabı muci- haber kalan ve kalması daha ibarettir . ., fat bey yalnız delildir. 
horiyet Adliyesi önllnde Ömer besi olarak ta - çünkü buna mil- evvel bahsettiğim ıebeplere bi- Mahmut Esat B. istinabe ve- sında gizlenenler, ye yaıd 
Lütfü beyin mevzu harici mek- masil bazı davalar nakledilme- naen tabii bulunan bu zabn ağ- rakasındaki diğer suallere karşı da maskeli duranlar v 
tubunu okuyamad•ğından büyük diği halde bu nakledildi.,, Di- zından blltün bunlan işitmek ıahitler tarafından verilen ifa- makta olduğum baberlet 
ıshrap duyduğunu anladığım 1 - yor. benim değil, memleket hesabına deleri de ayn ayn tahlil etti ve mUeyyittir. Bunlar nam 
mail Sıtkı bey nihayet bu mek- Cevat bey bu garip şehadetle acı bir şey olur. Daü şüphe ah- hepsine mukabelede bulunarak damlarsa benimle millet 
tubu Yarın ga:r:etesine vererek de iktifa etmiyor, mahkeme hu- valden dolayı takdir temyizin Nazım beyin Kadriye hanımın mesi huzurunda y6z y 
sOkfln bulmıya çalışmıştır. zurunda bir ıahit olduğunu unu- mutlak hakkıdır. ~akdirler sui Ulzumu muhakeme aranna işti- melerini, benden hesap 

B - Derhal şunu da kay- tarak herkese ders vermek niyete makrun olmadıkça mes'· rak ettiğini, bu sebeple o husus- rını Türk milleti mlvac 
detmeliyim ki İsmail Sıtkı bey payesini kendisine izafe ediyor uliyeti mucip olmaz, bunlar o taki ifadelerin tamamen çürük kendilerine teklif ediyor 
benim kanuni emrimle takip ve "bu nakil hakimlere hnrmet- basit hakikatleridir ki bir Darül- olduğunu, Nazım beyin Kadriye tanlannı seviyorlana •• 
edilen ve bugUn takibat altın- sizliktir, hakimlere hilrmetaizlik fQnun profesörfi değil, talebe- hanım beraet ettikten 6 ay son- yapsınlar. Bu davetten 
da bulunan ve yarın muhake- etmeğe kimsenin hakkı yoktur" si bile bilir.,, ra terfi ettiğini, maaşının 55 li- rın hükmünü milletime 
meleri cereyan edecek olan diyor. Bunlardan sonra da san- Müddei Adliye vekili bu hu- radan 70 liraya çıkanldığını, 
rüşvet mamunlanndan Nesim ki kendisine sorulmuş imiş gibi sustaki ifadelerine devam ede- bunun da zat işlerinin mUtalea
Mazliyah efendinin vekilidir • şüpheyi dai esbabı kununiyenin rek Kenan beyin mevzu dahi- sile olduğunu, Hikmet beye 
M ...ı_ ne olcu :iunu cümhuriyet mahke- ı· b K d · h Üt:Kkilini keyfine geldiği gibi b linde bir şey sövliyemeyince kin ge ınce u zabn a nye anım 
tahliye ettl remedı'g-ı'nden criicenen mesine öğretmek istiyor. "Şüp- · b · k t "t iıı:ıinden degvil, burada mevzu .- heyi dai esbabı kanuniye kara- ve garezıne me nı sa a mu a- .,. 
bu zabn ne kadar •amı·mi ola- 1 1 serdettı'gı· 'ni müdahaleden harici kalan bnka sebeplerden ., bet, menfaat ve husumettir.Ba§- ea ar • _,. 
ca~nın takdirini muhterem cı'kJ:. et etti'g-'ı halde mahkeme dolayı mahkemeye verildig-ini, 

5• ka bir şey olmaz,, diyor. Y a.y 
hikimlere bırakıyorum . His$İ şahitlik karanna müdahale hakkını ken- eğer bir yolsuzluğu görülseydi 

Haydar Rifat beyı'n müda- d' · d n s 1 bulduguv nu söyledı' Kadriye hanım ış' inden de mah-Cevat Bey birinci sualin ısın e a 1 • 
faa şahitlerinden diğerlerinin cevabına başlarken malQ. _ Ve Abdurrahman Münip beyin kemeye verilebileceğini, bu zatın 
'ahıslan hakkında bı'r so··ylı'ye- Jt l · · tahlı'le "'eçerek bu za başının taştan taşa vuruldugu-mabm yok demekle şahitlik va- suz erını & -

ceğim yok· zifesini ifa etmiş ve sorulan vak'a bn da ·"iğbirar malumum de- hakkındaki iddiaya karşı söyle-* h'l f k t teler d nen sözlerin de ancak indi mU-etrafında ademi malümat beyan 1 ' a a gaze avasının 
Davacı Mahmut Esat Bey şa- ki' b~•-·m ı'çin tahammül talealardan ibaret oldugu-nu, 

eylemiştir. Esasen kanun kendi· na 1 C1Aı 
bitlerin şahsiyetleri hakkındaki d'l b'r şey demekle ı'lı'm irtişa meselesi etrafındaki sual-sinden vak'a etrafındaki mald- e 1 mez ı " 
bu ifadelerinden sonra bunların matı almak istemiştir,bu da bil- değil, fikir şahitliği ettiğini, mü- de de Haydar Rifat beyin mü-
ve diğerlerinin şahitlik sıfatile t 1 1 h'ddetinden bunalın ş dafaasız kaldıgmıv , Jak Basadın 

gisizlikle neticelenmittir. Alt ta- a ea annın ı ı 
verdikleri ifadelere de şu suret- b' d ayri fUurl so"zl · daha eYvel tahliyesinin ve ken-

rafı hudut ve mevzu dı•ında ka- ır a amın g erı 
le mukabele etti: Y ld w 'f de etti · disinden dig-er mevkuflardan 

lan gayretkeşliklerden ibarettir ki 0 ugunu ı a · 
Şahl.tlerı"n ı"fadelerı' B i ve lsmaı·ı Sıikı bev daha az kefalet parası alınma-fikir ve hissiyattır şehadet de- iJJlr -

"Haydar Rifat Beyin müdafaa ğildir. Bunların kanuni ve ilmi lerin ifadeleri sının sebeplerinin her halde 
s:ahı'tlerile aramdakı' vazı'yeti' bu b' k k K f d Vekil B ıınyle devam ettı' · kendisinden evvel mUstantikten 
y ı r ıymeti yo tur. endi i a e- • r- • 
suretle tesbitten sonra bunların sile de sabit olduğu veçbile bun- ••Müdafaa şahitlerinden Mustafa sorulması icap ettiğin, bu da ha-
mabkemece sorulan suallere, sor- lar hissi şeylerdir. Hissi şehadet Hayri bey, «İğbirar, teessür ma- kimin ve müstantiğin kanuni sa
gulara verdikleri cevaplar etra- yukarıda tesbit ettiğimiz ilim Ye lômum değildir. Fakat Borsaya lahiyeti ve takdiri cümlesinden 
fındaki mütalea ve mülahazala- kanun prensiplerine göre de ma- nakli dava kanunsuzdur. Çünkü olduğundan salahiyet sahiplerir.e t u 
nmm arzına müsaadenizi rica kul değildir.,. kablelhüküm hakimden şüphe hareket etrafında sualler sorula
ederim. Adliye vekili bu sözlerinden edilemez.» Diyor. Bilmem ki şu mıyacağını, müdafaa şahidi Hay-

Türk ceza muhakemeleri usulü sonra bir müderrisin şahitliği sadet harici mütalealar üzerinde ri Beyin bu tahliyenin kanuni 
kanunu: ••Şahit şahitlik edeceği hissiyat ile birleştirmekte beis yeniden durmağa lüzum var mı? olduğunu söylediğini, tecil ka-
vakıalara ait bildigwi şeylerı' so"y- b v Cevaplarını biraz evvel verdim.,, nununun rüşvet filini tecilden is görmediğini, u zevatın mantıgı-
lemeğe davet olunur . » der. na göre davasının naklini istedi- f Müteakiben Mamut Esat bey tisna ettiğini, buna dair temyiz 
Madde 62 . 1 İsmail Sıtkı beyin ifadelerini içtihadı ve meclis tefsiri oldu· 

ğı her şahsa kendisinin iğbirarı 
Ceza alimlerinden J. A. Ro : olması lazımgeleceğini, esasen tahlile başlayarak bu zabn nakil ğunu etraflı bir şekilde anlatarak 

« Şehadet suçu bilen şahıslann gazeteciler davasının nakli ken- işinden duyduğu teessürün scbe- sözlerini şu cümlelerle bitirdi: 
hakim huzurundaki ifadeleridir. di talebile değil, Istanbul müd- bini anlıyamadığını söyledi ve '' Müdafaa şahitlerinin sualler 
Şehadetin mevzuu sadece vakı - <lei umumisinin talebi ve temyi- dedi ki: mevzuu haricinde kalan müla .a-
anın naklidir yoksa ~ahidin his- zin kararile olduğunu ve Cevat « Gazeteciler daYasının alaka- zalarına bu suretle cevap verdik
siyatını veya efkarını bildirmesi Beyin hissi ıehadette bulundu- dar ve salAhiyettar makamlarca ten sonra milsadenizle bir cihe
değildir » der . Hukuku ceza ğunu, gene Cevat beyin telak- Bursaya nakledilmesi keyfiyetine te ilişmeliyim ki şehadet bizim 
kurstan. 2 cilt. 283 S. f dsine göre her nakil işinden ha- her hangi bir vatandaşın dava- ahkamı kanuniyemize göre ya 

Sualler hakkında kime hakaret gibi garip netice sının nakledilmesinden fazla bir görülen veya bilinen vak'a üze-
1 - Mahkemenin birinci su- çıkarmak icap edeceğini, ayrıca ehemmiyet atfedemem; matbua- rine olur. Garo Fransa usulü 

ali şudur: mahkeme huzurunda flipheyi cel- tın hürriyetini, hakkını, en sade muhakematı cezaiyesini şerheder-

nm.,, 
Mahmut Esat B. ifa 

şu suretle devam etti: 
lüyor ki Haydar Rifat B. 
surette müdafaasaz 
Maznunun lehine kullan 
tek bir mesnet kalmam 
suretle bürünmek istedi 
şimdi kınlan mOdafaa 
içinden Haydar Rifat & 
bir demet iftira, bir 
karet ve tehdit me 
kanun müvacehesinde k 
Maznun bu ane kadar 
tediği gibi iftira etti, a 
leni söyledi, doya doya 
Artık yeter. Şimdi b 
lerini Türk hakimlerine 
da onlan dinliyelim.• 

Adliye vekili mllteald 
terinin kanuni tarifini 
Haydar Rifat B. haklaD 
vanın C. K. 285 inci 
nin birinci fıkrasına da 
Reisicümhura ibbarnalll 
ğini bunların ihbarn.
dığı hakkındaki mezn~ 
alarmın varit olaJlll 
Emil Garsona gare • ~ 
bir ifadenin bile kifi 0 • 

mektup bile olsa yine 
me mahiyetini tafl~ 

~ .......... '" hususta Fransa telll 
çok kararları oldu~ 
barnemeleri mec:lia 
gönderdiğini, öte~-
ettiğini, zarflann Os -ı!SI 
cümhur kAtibi umallPPJr 

olduğunu, cumhur ~e 
reislerinin bu kadar •i1' 
ları nasıl saldayabil 
söyliyerek Reiıı · 
mur olup olmacbjı 

[ Devamı 7 inci sayd 
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MATBAA VE iDAREHANE.· U 
IST ANBUL. Babıali, Ankara caddesinde "V AKIT yURD • 

totııs• · (1 
1970 (fdare) tQi'I ıYaı:ı)t202 (Kitap• Telgraf : Vakıt. posta 

Dan tos basan d• Macunlarının JŞ En Mükemmelidir 41 
DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlahr. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin ara~ 
kalan tefessühatı ve üfuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet litif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek h~:...
hastalıkların sirayetine mani ,olur. Avrupada daima birinciliği ahr ve birinciliği diplomalarla muıaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanl~r __.ff/• 

Hasan ecıa deposu. DANTOS diş macunu yerine batka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyanm en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 20 ~4'' 

·- ~-----------------------------~f·-----~i:·-··:·"d·-----·-·;:\fA:i(i~aO 

Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat Bankasına yeni ge1en cepte 

taşınabilir gayet zarif kitap şek

lindeki kumbaralardan alarak ta· 
sarruf edeceğiniz paraların karlı 
faiz ve ikran1iyelerinden istifade 
ediniz. 

ZiRAAT BANKRSI ŞUBESi: Bsh9ekapt 
Dördüncü Vekıf Han birir.ci kap! 

Maarif Vekaletinden: 
Ankarada Gazi terbiye enstitüsine ilaveten yaptırılacak jimnas

tik ıalonu binası inşaatı 27 mayJ~ 930 hrihind~n 16 haziran 930 
tarihine kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuJile münakasa
ya konmuştur. 

Talipler münakasa ve fenni şartnamelerle plan ve proje ev
rakını her gün öyleden sonra ehliyeti fenniye vesikalannı ibraz 
etrııek şartile Maarif Vekaleti İnşaat dairesinden tedarik edebilirler. 

İhale Maarif Vekaleti lnşaaat komisyonu tarafından yapılaca• 
ğmdan taliplerin ihale tarihi olan 16 haziran 930 pazartesi günü 
saat 15 te yüzde yedi buçuk teminat akçalarile teklif mektupları· 
nı mezkur komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ilanları 
12500 kilo d elikli bakır antertuvaz çubuklarının kapalı zarfla 

münakasası 7 temmuz 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
devlet demir yolları binasında yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat· 
larını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver· 
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa ,artnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lt • • 

Münakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla 
tekrar milnakasası 16 haziran pazartesi gtinü saat 16 da Anka:-a
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aym günde saat 15,30 a 
kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. Müna'<asa 
şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada, muhasebat dairesin· 
den lstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edilebilir. 

* * * Mersin limanmda Devlet demiryolları idaresine ait Diıel mo-
torunu kullanacak muktedir bir makiniste ihtiyaç vardır. 

Talipler arasında bilimtihan lıyekati tebeyyün edecek olana 
4-5,6 liraya kadar yevmiye verilecekt r. 

Taliplerin vesaik ve evrakı mUsbitelerile Cer ve atelyeler reis· 
liğine müracaatları ilan olunur. 

Yüksek orn1an nıektebi rekörlüğünden: 

Erzak ve levazımı saire münakasası 
Mektebimizin Eylül 1930 gayesine kadar dört aylık erzak ve 

levazımı sairesi kapalı zarf usuhle münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şartnamelerini görmek üı.ere her gün münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale elan 25-6-1930 çarşamba günü saat on beşte 
d3fterdarlık binası dahilinde müessesatı ziraiye mübayaat komisyo
nuna müracaatları. 

Afroo~A?eı!! !:~r•~~~!1!!.r ~~: yollanoda IKüçük ilfrn}atJ 
yapılacak olan 11192 lira bedeli keşifli 9 adet tamirata mütema· • ..,. Her cüı ••ırolıaaıar 4 ,-. 

diye barakası inşaatı 21-6-930 tarihinde saat on beşte ihale edil· • • •••••••Ta rl fe • ••••• ' 
mek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. : 1 Defalık ıuros il 

1 - Ehliyet vesikası olmak veya kaydettirmek için münakasa : 2 §1 
şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddesinde yazılı vesaikin : J " " 6§ 
münakasa günlinden llakal ıekiz gün evvel vilayet başmühendis- : 

4 
• • 1§ 

liğine tevdii. • " • 
2 - Münakasa tafsilatile f&rtnameler sureti musaddakaları : ihtiVc!Ç kalmavın-J vı· : cava kadar ( azamr . ıfl ı 

layet Nafia daireıinden alına bilecegv i. • o ı • d l ' • 1 dela) i an e i ~ 1 ı 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu· : mek azere maA/ıı rl ~ 

nile ıartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacakları teklif : Aboneleriınlzİn her oç aylat ı 
mektuplarını 21-6-930 tarihine rasgelen cuµıartesi günü saat on : bir dcfuı meccanen'. , 

beşten evvel vilayet encümeni riyasetine vermeleri ilan olunur. : ı satırı ıeçen llAnlarııı faıl' ~ 
: için 5 er kuruş zammolonor. , 

Münakasa tehiri ·Ki~·~hk··_:_ .. 5;;.~ 
Kocaeli vilayeti daimi encümeninden: 
18·6-930 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mü· 

na kasa ya vazedildiği ılan olunan İzmit • - Derince yolundaki men
fezlere ait mfinakasanıa görülen !Uzum üzerine şimdilik tehir edil
diği ilin olunur. 

Zayi 
Tarihi Beyanname No Lira Kurut Makbuz Mo. 

1-11-28 13782 87,01 18070 
17-12-29 18759 19,73 24571 
5- 2-29 24745 49,79 30803 

Bau.da beyn olunan latanbul hallt gftmrtığO mDdOriyetine ait 
iki beyannameyi! ait nç fiili aepozıto makb~zları kazaen zayi ey
ledim; yeni!ini alacağımdan mezkur Uç kıt'a makbuz:lann hükmü 
olmadığı ilin olunur. ... 

Tüccardan 
KIRKOR SERKlS ZERUNY AN 

Zayi 
Galata ithalat gümrüğü müdüriyetinin 25-9-1928 tarihli ve 

14134 numaralı beyanname ve 2564 numaralı makbuzu kazaen 
zayı ettim. Yenisini alacacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilin olunur. 

Tüccardan 
KIRl\OR sr:RKlS ZERLJ:'\YAN 

Akh1sar Tayyare C .. Ş. Riyasetinden: 
1 Akhisar Tayyare sineması 1 Haziran 930 tarihinden 21 Ha2iran 

930 tarih Cumartesi saat 16 da müzayedei aleniye ile ihale edilmek 
üzere 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin şart
nameyi öğrenmek üzere Akhisar, Ankara, Istanbul, lzm:r Tayyare 
şubelerine lüzumu müracaatları illn olunur. 

"
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~ 
Büyük Tayyare Pıyankosu D 
8 inci tertip · 5 inci keşide 

tt Haiiran 1930 
K~ıideler; Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mOrakıplan ve halk 

huzurunda yapıhr 

llüyük ikramiye 50,000 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

ı~ı~~ııı~··~~ .. ~
Üsküdar tramvay şirketinden: 

ı - Kadıköy Tramvay tcbekesi ln~aat ve teslsatlle buna müteferri malzemeye 

rıit bulunan ve 2 Temmuz 1930 da bitecek olan münakasa müddeti araya Bayram 

girmesi ve şartnamelerde yapılan bazı tadillt hasebiyle 14 Ağustos 1930 tarihine 

kadar temdit edilmi~tir. 

2 -· Bu temdit üzerine teslim ve inşa müdderlerinde vukua gelecl!k tahavvül

leri natık metnin şirketin Üıtüdardaki merkezinden aldınlması iltn olunur. 

Satılık - "Everntar,, m 
sistem b'r Amerikan bavulu ve 
haporlöru Btanpunset ehven fİ' 
tır. Bahçekapı Anadolu han 
müracaat 

Kiralık - Sirkecide H 
mii karşısında 29 No, Tlitüncii 
dışariye azimetlm dolayısile 

lıkur. 

Satım 
Ucuz F ord otomobili 

nılmış açık bir Ford otomobili 
fiatla acele satılıktır. görmek 
~tmek arzu edenlerin Galatadl 
ni sokağında Yakut hanmda 
müracaatları. 

Muhtelif 
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