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Adliye vekili ve . ' lzmir meb usu 
Mahmut Esat Beyin masuniyeti teşriiyesi ref ediliyor 
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T uring klübün ziyareti ' Dün H. Rif at B. davasında Taştan taşa 
münasebetile vurulması sebebinin Müstantik :Hik-

Şimdiki memurlar ve şimdiki para 
ile lstanbula, halihazırından daha 
mamur ve cok temiz bir manzara 

• 
aldırmak pek mümkündür! 

Fransız Akademisi azaıın
dan Güyo ahiren Tunuıta ku
tulan Ôhariatik hiriatiyan kon
&raıı rnünasebetile bir makale 
Yazdı ve müslümanların uyku
dan uyanmaları lüzumunu an
lattı. O ıırada Franıanm Tu
~Uata vücude getirdiği aıardan 
Qahıetu. 

Bu makale biz müalüman
lar için nihayet derec.ede 
düıiindürücü, özlü ve acılı 
bır rnakale idi. Makale bittabi 
'türk matbuatında yer bulama
dı, çünkü ciddidir, karilerin 
Çofu böyle ıeyleri okumazlar 
denilmittir! Fakat bu, bizden 
8Yrılan memleketlerin matbua
tında rnühim makalelerin daima 
Yer tuttuAunu eörüyor ve mat
buatunıza he te' e11ıüf ediyo· 
tunı. 

Büyük bir müe11eıe olan 
(Turtg klüp) ıeyyahin heyeti 
Yakında memleketimizi ziyaret 
edecekmiı. Bir ay içinde çok 
hır ıey yapılmaz amma yapı
lacaklar da vardır.Binaenaleyh 
al&kadar olan dairelerin anza
rı dikkatini celbetmek ııerektir. 
ib Bu maksada hizmet ede· 
lltneıı için atideki ıatırları 

~eııt Saffet beye ibda ediyo
rum. .. 

lleşit Saffet beye 
Avrupa ıeyahat klübünün 

)akında ıehrimlzi ziyaret et
tnelerine delalet ettiğinizi ııa· 
:tetelerde okuyoruz. 

Bu mhafirlerl ağırlamasını 
ahalimtzden beklediğiniz de 

ayrı bir if d a enizden anlaıılıyordu. 
" Ben,halkın mlaafirperverli
.ıne lbliı-
l d e.caate hacet gören-
er en deın 

filen te t hn. Burada ahaliye 
re Ulp ed 

bu\amıyo ecek bir vazife 
A runı. Aaıt filı ve mad-

dı vazif beledıyel 
1 er ndir Fiil 

vazifeye ise ahlakı v f. 
azı eden 

çok zıyade ihtiyaç old x..._ 
U•\llDU 

takdir edersiniz. Buna f\iphe 
Yok. 

Benim iddiam budur kı tlm
dikı memu. lar ve timdikt pe.ra 
ile lıtanbula hali hazırından 
daha mamur ve çok temiz bir 
tnanzara iktiıabettirmek pek 
nı-unıkündür. • 

Yazan: Ahmet Cevdet 
faatm icabı olduğuna kanaat 
hasıl o1a. Bu, yalnız bilmek 
ve görmek yani medeniyet ve 
terakkıyı takip meı' eleıidir. 

Şimdi aize küçük bir iki 
ıey haber vereceğim ! 

Gümüş - su 
ı. - Gümüt ıudan· Dolma

bahçeye inen yokuı malüm. 
Bu yokuıun eski (Haı ahır) -
dan yol ile ayrılan bir sathı 
maili vardır ki bu kadar mü
levveı bir çirkinliğin o güzel 
mevkide bir arada toplanma-
11na dünyada ihtimal veren 
olmaz. Ora11 Dolmabahçe ıa
rayının arkaııdır ve mühen
diı mektebinin önüdür. Şeh
rimizi ziyaret eden ecnebi aey
yahlar dalma oradan gelip 
geçerler. 

Ben ıeyyahları hamil oto
mobillerin dizi ile geçtiklerini 
gördüğüm zaman yüreğimin 

yağı erir aman yinemi diye 
endiıe eder dururum. Gözü 
olan bir türkün endiıeye düı
memeslne imkan yoktur. 

Burada eaklden bir maran
goz fabrikaaı varken o fabri
ka yanmıı, bacaıile yıkık du
varları kalmııtır. Hemen onun 
yanında kırık çavalyalarla ha· 
iller yapılmıı ve tozları sokağa 
kadar lnmiı bir kömür depoau 
vardır kl buda lanet edilecek 
bir çirkinliktir. Onların altın
da bir takım harap izbe çökük 
dökük dükkanlar vardır. Reı
aam olıaldim buranın bir tab
loıunu yapar bilahare yapıla
cak müzeye gönderirdim. Bun
lar hep saray arkaıındadır. 

Rica ederim Retlt Saffet 
Bey, Şehremini beyle birlikte 
oraya gldüp milliyet hiaatni 
tırmalayan ıu çlrkinligi ve 
ihmali görün. Sakin Turing 
klüp azaıını buradan geçir
meyin. Çünkü çok lakırdı ııı
tlrılnlz, itltlrl ! ve cevap ta 
veremezılnlz. 

Sonra Dolmabahçe ıarayı
nın yan tarafında ıaat kule
sinin önündeki rihtımm arka
••ndakı toprak yığını ile ıel 
ıuyu akan dere ve zabıtana 
mahaua kGçQk daire önündeki 
harap be.hçe bakayaıını da 
tanzim ettiriniz. Saray önünde 
böyle bir halin balcuına mC-

1 , 

1 l Şu ıartla ki lstanbul ıeh· 
r ntn _ manzarat dahiliyesini 

"tr IO:t ö " d nun e tutmak milli men- (Devamı betinci ıahtfede) 

met B. den sorulmasına karar verildi 

Adliye vekili 

J.1/alnnut .b"'sat b.Jy 

Ankara, 16 (Hu . Mu.) 
Adliye vekili- Haydar Rıfat 

bey davasına bu sabah asliye ce
za mahkemesinde devapı edil
miıtir. 

M. Esat B. 
--••M.._. • ..,_ 

Masuniyeti ref 
ediliyor 
~~ 

Başvekdlet tez.km·esi muhtelit 
mu·ümene nerildi 

Ankara, 15 (Telefon) 
1 tanbulda aleyhine ikame o· 

lunan hakaret davası dolayiıile 
Adliye vekili ve İzmir meb'uıu 
Mahmut Esat beyin masuniyeti 
teırliyeıinin ref'i Baıvekaletten 
Büyük Millet Mecliılne yazılmıı 
ve Meclisin bugünkü (dün) içti· 
mamda bu tezkere muhtelit en· 
cümene verllmfıtir. 

1 

Sokakmı? çöplük
mü ? hela mı ? 

Glavani ıokağmda 

Çirldn bir nıanzara. 
(Yaz111 5 inci sahifede) 

Mahkeme salonu çok kalaba
lıkta. İkiyüzden fazla kart tevzi 
edilmişti. Kart almamıı olanlar 
dil salona girmeğe çalışıyordu. 

Jandarma ve polis intizamı te
min~ çAlıfıyordu. Nihayet herkeı 
yerine yerletti. 

Hakimler tam tıaRt onu yfrml 
geçe mevkilerini itgal ettiler. 
Haydar Rif at bey ve diğer ve
killer çağmldı. Haydar Rifat bey 
diğer vekillerle ıelamlaıtı. 

Reis, ıahitlerin istinabe ıure
tile alınan ifadelerinin okunma
lllDI zabıt katibine emretti. 

Bunun üzerine Bursadan ge· 
len lıtinabe evrakı okundu. Bun
da ıahit ademi malümat beyan 
ediyordu. Müteakiben Esklıe
hlrden gelen istinabe evrakı o
kundu. Bu ıahit avukat Hilmi 
bey de ademi malumat beyan 
ediyordu. Bundan sonra İıtan
buldan gelen istinabe evrakı o
kundu. 

Zaptı ıabık . okunmadı. Çün
kü bu huıuıta ne müddei ve ne 
de Haydar Rıfat bey bir talepte 
bulunmadılar. : 1 

Haydar Rif at bey - İatinabe-
lerin heyeti umumiyesi hakkında 
maruzatta bulunacağım. Bende
niz Aydın timendifer kumpan
yasma Ayasluğta katiyet keıbet-
mit bir otelin teslim ve tesellüm 
muamelesinin adliye vekilinin 
emrile icra ettirilmediğ nl 11öyle
den ve bunun ıirket direktörıin · 
dim ıorulmaıını istedim. 

Reis - İstinabe için Aydına 
gönderdik orada böyle bir adam 
yoktur dediler İzmire gönderdik 
orada da dinlememiıler. 

Haydar Rifat bey - izmirde 
Aydın ıtrketl vardır. Bir tirket. 
olduğundan mahkeme onu dinli-

• 

Avukat 

lla!Jdar Rif'at hey 

yebilirdi. Bu ıtrketin müdürleri 
müteaddit ise de a11l müdürü M.lj 
Maynıtar. Sonra Bilecikte Ricai 
8. iımlnde bir avukatın iıtimaını 
istedim. Bu avukat hakimlikten 
istifa etmiıtir. Konyada icrayı 
vekalet ettiğini öğrendim. En 
son vazifesi Sandıklıda hukuk 
hakimliğidfr. 

İstinabe varakalarını hürmetle 
dinledik. Gerek Aydında, gerek 
Hilecikte ıahitlere: "Kadriye 
hanımın da vaımda mudahale 
olunmuı mudur? Nazım beye 60 
lira zam yapılmıımıdır. Müda
dahaleden dolayı hakimlerin is
Ufaaı lazım gelir mi?" diye ao
roluyor. 

Bütün bunların bu mesele 
ile ne alakası vardır? Hikmet 
bey meselesini Teıvikfyede otu· 
ran bir adam bilemezdi. 

Basat efendinin arkadaıları 
neden kendisinden sonra tahliye 
edildi? Niçin arkadaılarından ı O 

( Devamı 2 inci sahtf ede ) 

Hakaret davaları 
Aleyhimizdeki muhtelif hakaret 
davalarına dün devam edildi 

Dün ikinci ceza mahkemesin
de Baımuharrlrimiz Arif Oruç B. 
aleyhine avukat Sadi Riza, Her
man t splrer tütün ıtrketl ve bu 
tirket memurlarından Hikmet 
ef. tarafından açılan muhtelif 
hakaret davalarile Mü~tantik 
Hikmet beyin yarın, lkdem, 
Politika Astaraı, jamannk, Avyl 
gazeteleri aleyhine açtığı ha
karet davalarının tevhiden rü· 
yetine baılandı. 

Baı muharririmiz Arif Oraç B. 
avukatımız Nuri beyle beraber 
mahkemede hazırbulunmuı, avu· 
kat Sudi Riza beyi ve Herman tü
tün tirketlni Celal Derviı B. Hik· 

met ef .yi avukat Cemil fB. Müat
anllk Hikmet beyi de avukat 
Ali Şevket B. temsil etmiılerdir. 

Avukatımız' Nuri B. avukat 
Sadi Riza beye ait davada Ba-

roya henüz müracaat etmediği 

cihetle müekkili Arif Oruç B.yl 
timdilik bu nokta ve bu da va 

dolay11ile temsil etmediğini söy

ledi. Hey'eli hakime : Burhan 
beyle diğer iki rumca gazete 

nin müdürü mes'üllerl tebligata 
rağmen mahkemeye ıelmedikle

rindan zorla mahkemeye getiril
melerine ve muhakemenin 31 

May11a talikına karar verdi. 



Sahife 2 YARIN 

Dün devam Haydar Rif at B. davası 
Bb·hwi sald(eden dm 1am 

bin lira kefalet akçesi alınmıı- ' 
ken kendhinden beı bin Ura 
alındı? Bu adamlar bu mua
melatı bilemezler. 

Bundan baıka ben Kavalalı 
Avni beyden de bahsettim. İıti
nabede bunlar hiç mevzuu bah
•olmadı. 

Reis - Bunlardan bahsedil
medi mi 

Haydar Rifrt bey - ilk cel
sede bir kaç müdafaa ıahidl so
ruldu. Ben de bir kaç lıim söy-
ledim. Ben bu fti bu iki kiti 
biliyor demedim. M. Manıe neler 
ıormağa kalkıldı. Meıele anlııl-

mıı. istinabeler yanhı gitmiı. Bir 
kere Ayaalog meslesini bu suret
le tetkik yanlııtır. Kumpanya 
İzmirdedtr. 

lzmlrdeki ıahlt Sandıklıda hu
kuk hakimidir. 

Bursada yapılan istinabe ta
mamen kanuna muhaliftir. Bu
radaki ıahit adliye vekilinin mü
dahalealne ıahlhllir. Kadriye 
hanım meselesini bilmez. 

Usulü muhaheme kanununun 
88inci maddeıi benim davama 
esas olan veılkaları getirmeğf 
emerder. 2 39uncu maddeaı: "Bir 
delilin veya fanat olunacak vaka-
nın irae olunması, ikameıl tale
binin refine sebep olmaz,, diyor. 

17 Teırinilanl 929 tarihinde 
adliye vekiJi mevkuflardan tel-
graf almııtır. Pu telgrafların l~
tanbul posta ve telgraf baı mü
dirlyetlnden getirilmesi icabeder. 

Kadriye hanım itinde evra
kın getirilmesini nakil meı' ele-
sin de vaziyetin anlaıılmaaını is
terim. Bu evrakı adliye kalemi 
mahsuıundan ben isteyemem. 
Bir hakikata varmak isteyen 
muhterem mahkemeniz bunları 
getirtebilir. 

Kadriye hanım davasının 
nakli keyfiyeti hükümsüzdür. 

Hikmet bey davasının Bursa
ya nakit kanunsuzdur. Bendeniz 
diyorumkl adliye vekilinin yolsuz 
bir hareketide usulsüz yapılan 
bir iti taktir ve teıci etmesidir. 

Bu husustaki karar ıu ibareyi 
havidir : 

"Bu davalarda yüksek ma
kamat bulunduğundan mahke
' menln hi11lyatına mağl~p olarak 
kanunsuz karar vermesi muhte
mel olduğundan.,, denilmektedir. 

Binaenaleyh timdi bu it ka
nunsuz mudur, değil midir ? Bö
yle bir vakıa olur mu ? Denecek. 
Mahkemenin bu meselenin ka
nunsuz olup olmadığını anlamak, 
için mesele hakkındaki kararın 
getirilmesi lazımdır. Kanun sa
rihtir. Adalete vüsul için muh: 
terem mahkemenizin bunu infaz 
buyuracağına hiç ıüphe etmem. 

Bendenfzin gösterdiğim ıahit
lere ıual sormakta mevklim herza

man makamı riyasetin fevkindedir. 
Şahitlerin dinlenmesinde ruchan 
•ize aittir. Ben soracağım. 

lıtaabulda bir kelime bile ıar
fetmekliğlme müsaade etmediler. 
Bunun kanuna ne kadar muhalif 
olduğunu arzedeceğim. Bu meıe· 
lede ikide bir müddei umumiye 
ıöz verildi, bana verilmedi. 

lsmall Sıtkı B: 
- Ben adliye vekilinin hilafı 

kanun hareketlerini saymağa 
aeldim .• Dedi. 

Müddei umumi : 
- Hilafı kanun hareket mev

zuubahı değildir. Dedt ve onu 
a6Y.letmedl. Kendisi söyledi. 

Münlp bey fıe evveli edllye 
vekil ile aralarında geçen feylerl 
söyledi, müddelmumi " tf adelerl
nln lıllmaında beli yoktur!,, dedi. 
Mudanya lıtanbula 3,5 saatlık 
bir yerdir. Buna ralaıen bende-
nlze ihbarname g6nderlbnemtı
Ur. 

Kanunun 217 ilci maddesinde: 
•Maznuna ihbar edilecektir.,, de-

nildikten sonra 233 üncü madde
sinde herkese ıual sorulacağı 
kaydı vardır. Bunlar her na11laa 
yapılmadı. 

1\luhteren1 nıahken1cniz 
bir duvar yıkılsa keşif 
yapıln1asa, wölçüln1ese ne 
yapar? 

Mademki muhterem mahke
meniz lüzum gördü. Nazım be
yin zam meselesi vekaletin zat
tıleri müdüriyeti ile muhasebe
sinden sorulabilir. Hikmet bey 
Balıkesir mahkemesinde iıtima 
olunmalıdır. 

Baaat efendinin tahliyesine 
itiraz etmedim. Esasen bu tev
kifin aleyhindeyim. Ben müda
haleden bahıetmiıtim. 

Vekilin aleyhinde açtığım da va 
hala mahkemeye gelmedi. halbu
ki ben davayı burada açmııtım. 

327 inci madde : ıahıi dava 
açan mutazarrıra karıı maznun 
muhakemenin bittiğini bildirin-
ceye kadar karııhklı bir dava 
ile davacının mahkumiyetini iıte
yebiUr,, deniltyor. 

Ben adliye vekilinin aleyhine 
bir dava açıyorum. 3 nüsha olarak 
istidaları takdim ettim. Bir mev
zua alt davalar1.&1 hükmü birlikte 
verilir •.. 

Burada müddei umumi Ekmel 
bey söz alarak Haydar Rif at be
yin ihbarnamelerdeki mevadd "ln 
mada hususlar mevzuubahis etti
ğini söyliyerek: 

- Biz burada adliye vekili
nin hesaplarını tetkik edecek va
ziyette değiliz. Burada amme hu
kukuna bakıltr. Eğer Haydar Ri
f at beyin bir bildikleri varsa bun-
ları mebus beylere ıöylerler. 
Kendilerinin her zaman bu hu
susta bir anket yazmaia hakları 
vardır. Bize mllal olarak göıter-
dl&i vak'alar, heyeti hakimeye 
arzettim. 

Bu meı' elede ancak amme 
davasına taalluk eder huıuıat 
hakkında ıahitler dinlenir. 

Bundan bat ka hukuk hakimi 
lbrahim beyle Aydın ıömendöfer 
müdürünün de ıahadeUne lüzum 
yoktur. 

Çünkü mevzu olmayan bir 
dava hakkında sual ıorulmaz. 
Kalemi mahsusta sorulacak sua
lin teırihi lazımdır. 

Kadriye hanım meaeleıinde 
Haydar Rıfat beyin gayesine ne 
olduğunun tasrihini rica ederim. 

Davanın Bursa ya nakline ge
lince bunda gayri kanuni bir ıey 
yoktur. ikame edilen deliller da
vayı uzatmak maksadile olmaz. l 
Binaenaleyh nazarı dikkate alın- l 
maaı icap eder. 

Geçen celsede kendisine lıte- · 
diğl kadar müdafaa hakkı veril
miıtir. Binaenaleyh ıu veya bu 
ıahitlerin tekrar lıtimaı muhake
meyi uzatmaktan baıka bir ıey , 
deAildir. · 

Kendisine İıtanbulda sual 
hakkı verilmediğinden ıikayet 
ediyor. Maznuna doğrudan doğ
ruya sual sormak hakkı verilmi
yor. Binaenaleyh ıahitlerfn latl
ma edilmemesini teklif ederim. 

Haydar Rifat bey ıormadığı 
ıeylerin sorulduğunu iddia et
mf ıtir. 

Halbuki ihbarnamelerle ıu
ıı llerf n tamamen kabili telif ol
duğu meydandadır. Adliye vekili 
maıunlyeti teırif yesi olan bir 
zattır. 

Binaenaleyh doğrudan doğruya 
müddei umumilik takibat yapa-
maz. Fakat müddei umumilfk, 
masuniyetin ref'i için talepte 
bulunabilir. Bu talep bu husus· 
takı delilli topladıktan sonra 
serdedilebilir. 

Bu meselede delail görme
diğinden, lstld'ayı netfcei mu
hakemeye kadfl r dosyada ıak
lıyacağım. Beraat ederse, o 
•aaan del&tl toplanır, muamele
ye ko.aulabtllr. 

Reis - Matbuat davalarının 
Bursaya nakli hakkındaki temyiz 
kararını niçin istiyorsunuz? 

Haydar Rifat bey - Adhye 
vekili "Bu hususta vazifemizi 
yaptık,, dedi. lıtanbulda dinle
nilen ıahitler bu mesele hakkın· 
na "Hıyanet,, dediler. Bende
niz de "faciadır!,, diyorum. Onu 
mübarek gözlerinıizle görmeniz 
için kararın celbini istiyorum. 

Bundan sonra avukat Sala
hattfn bey söz aldı : 

- Müdafaa hak~ı mukad
destir. Fakat, kanun çerçevesi
ni tecavüz etmemek ıartile .•. 
Şahitleri mahkemef aliniz cel
betmlıttr. Haydar Rtfat bey, 
öyle bir vaziyet alıyor ki, adeta 
biz maznun mevkUnde bulunu
yoruz; ıahitler de ıubut mevki
inde .. Halbuki, onlar maznunun 
müdafaa ıahitlerldir. 

Onun haricinde meseleyi ıu
mullendirmek dofru değildir. 
Amalimizin heıabınt mı görecek
ler? Hakikaten merci olamıyacak 
yerlerde nasıl bu ıahitlerin iı
tfmaını istiyebilırler? 

Nakli dava nıeselesinf Vekil 
bey burada söylediler. "Ben 
müddeiumumiye emir vermed!m.,, 
Dediler. Yalnız, gösterilen ıe
bepleri makul gördüklerini beyan 
ettiler. 

Oda kendi .kanaatıdır. Nakil 
kararını biz vermedik, mahkeme 
verdi. Bunda hata olabilir. Bir 
takdir mutlaka muıiptir denemez. 

Şecaat diye alikadaranın his
siyatına dokunarak, matbuat 
gibi müe11eıeden istifadeye kal
kmasıdır. 

Haydar Rıfat bey bir dava 
açtı] ar. Şahsi da va açan muta
zarrır deniyor Btz ıahıi dava 
cı değiliz. Müddei umumi bu 
davayı kendisine mal etmtıtir. 
Amme dava111dır. Eğer Hftydar 
Rıfat bey "bütün adliye,, deme
seydi iftira mes'elesi çıkmazdı . 

Fakaı- Haydar Rıfat bey bu 
meı'elede madde göstermitler
dir. Kadriye hanım ınes'elesi ıa
hitlerin iıtimaına lüzum yoktur. 
Onlarda "itittik,, deseler bu bir 
delil olmaz. Hey'eti hakime bil
vasıta delilleri bırakır bilavasıta 

deliller alır. Fakat menfaatı mad
diye mevzu bahis değildir. Nakit 
meselesinde esbabı mucibe has
mımın dediği gibi aynı olsa hile 
ben kabul ellerim. • 

Bu müddei umuminin takdiri
ne knlmııtır. Bunda müekkilimin 
katiyen alakası yoktur. Muhte
rem hasmım ne sormak istiyorsa 
size söylesinler. 

Sadettin Ferit B. - Adaletin 
ıatbeılz olmasını anu ede
riz. Haydar Rifat beyin hakika
ten müdafaa hakkı mukaddestir. 

Biz vekilin ameline bakacak 
tleğtliz. "Vekile ısnat olunan 
maddelerin subutuna çalıımak 
lazımdır. Adliye vekilinin hilafı 
kanunu haraketlerini kim bili
yorsa gelsin söylesin,, tarzında 
bir dava olmaz. Ve bunu lsbat 
için herkesten sorulmaz. Her 
vatandaı hakıız ve doğru itle
ri ıikayet vermekle, muhtelif 
usullerle yapabilir. Yoksa müp
hem tarzda l.tanbulda vekil 
arkadaılarmızdan lıınall Sltkı 
bey vekilin gayri kanuni hare
ketlerini söylemek ı.tediler. 

Ancak final olunan huıusat
tan söleyebilirler. Bunlar da 
yapılmııtır. Bizim gayemiz da
vanın talikına sebep olan gayri 
kanuni hareketlere mani olmak
tır. 

Reis ( Haydar Rıfat beye ) -
Bir diyeceğiniz varını· 

Haydar Rtfat B. - naııl olur 
Son ıöz benimdir Müddeiumumi
ye söyleyeceklerim iki saat, avu
kat beylere söyleyeceklerim bir 
saat sürer. Bana dört bet saat 
lazımdır. Yemek zamanı oldu
iundan öğleden ıonra devam~ 
edelim. 

Mahkeme öileden sonra saat 
bir buçuğa talik edildi. 

İJ<inci celse 
Hey'eti hakime ikide maka

m,arını i§gal ettiler. 
Makam iddia -Haydar Rifat bey 

son söz benimdir ('ediler. Bu son 
[ söz ancak son celseye. aittir. Eger 

her safhada son söz maznunundur 
diye bakarsak muhakeme uzar. 
.Binaenaleyh mahkemenin bu hu

u.•uıta bir karar vermesini rica e
derim. 

Reis - (Müzakereden sonra) 
Haydar Rif at beyin son ıöz be
nimdir talebi bu huıuda makamı 
iddianın gerek vekil beylerin 
beyanı iddiaya karıı kendi nok
tat nazarını dermeyandan ibaret 
telakki edilmiı ve noktal nazarını 
beyana müsaade edilmiıtir. 

Haydar Rif at B . - Müddei 
umumi beyin sözleri on beı nok
taya temas etmektedir. Biz bura
da muhaıebel amalini göremeyiz 
diyor. Bendeniz diyorumki tecavüz 
olunan ıahıla isnat olunan 
fiil memuriyete tealluk ettiği 
takdirde iabat hakkı •var
dır. Binaenaleyh muhaıebei a
malinl göremeyiz diyeme2ler. 
485 ınci maddeye istinaden söy
lüyorum. Dört suç hakkında da
va açılmııtır diyorlar. iddiana
meyi okuyunuz. 

DörtJ suç yoktur. Adliye ve
kiline emniyt ti sui istimal cürmü 
ilnat edilmektedir diyorlar. 

Umumidir diyerek iddiana
meyi okumağa ve bilha11a Sala
hattin beyin amme davası oldu
ğu hakkındaki ifadeaine karıı 
Adliye vekilini ıahsi dava açtı
ğından buna ammenin ittlraki 
suretinde iıaret edildiğini kay
dediyor. 

Bir numaralı fıkrada Adliye 
vekilinin memuriyet ve vazffeıl
nl sui istimal ve gayrı kanuni 
harekatta bulunmak isnatları 
yazılmııtır. Umumi yazılmııtır. 
iftira diyorlar. Fakat tasrih edil· 
mit bir maddeden dolayi değil 
umumi surette yazılmııtır. 

Binaen aleyh 4 suç değildir. 
4 suç olsa dahi vazlfeılnl sul il
tlmal, iftira kelimesinin zımnında 
her kanunıuz hareket vardır. 
Anket yapmak meselesine gelince 
bende bu salahiyet yoktur, meb' 
uslara aittir. 

Ben ancak kanuna istinat ede
rek burada isbat ederim. Amme 
davası zımnında ıahitlerin fıtfmaı 
kabil olurdu. 

Yeni ıahitlerim goılerilmiı
tlr. Şirket müdürüne ve lb
rahimbeye sual tevcih edilemez, 
çünkü dava yoktur, dedi. Bir 
hakım her ıeyin fevkindedir.Mah
keme karar verir, kimse bozamaz. 
Hata da etmiı olsa tevbih edilemez. 
rnuıiptir. Mahkeme dahi kararı
nı bozmaz. Ben söylerken kanuna 
istinat ederek söylüyorum. Müd
deiumumi bey hangi maddeye 
iılinu.den söylüyorlar. Haydar Ri
fat bey bir dava açtı tahkırden 
bahsetti, eğer beraat meselesi 
mevzu bahis olursa mesmu olur 
dediler. 283 üncü madde muci
bince kendilerine müdafaa için 
mühlet verildi dediler. ( Mad
deyi okuyarak ) sair subut vaaı 
talarından bahsediyor. Ben bun
ları irat etmedim mi! Bunun 
için f ttlf ak etmek lazımdır. Di-
yorlar. Ben müddet umnmi ile 
ittifak ederek ıahitlerden ıarfı 
nazar edebiliriz. Ben miiddei 
umumi ile ittifak etmeli fmiıim. 

Şahitler cevap vemfyor. çün
kü sorulan sualler ıorulacak 
deiildtr. Müdei umumi bey ma
deyt tefsir edecek tlmaı etllller. 
DedUerki Reis müdafie ıöz ve
ı ebiltr deail verir. Tahliye mü
dahale ile oldu. 

d Şahitle nasıl ilbat edilebilir 
edller yapılan bir faciadan 

kayıtta yok diye efradı halktan 
iıllma hakkı kaldırılabilir mi? 

Yaznıadıfı bir mesele dola
layiılle •ual gönderilmedi. O 
ıual daea ıumulü dahilindedir. 
dim · Sırf ıahıi bir lablrar deme-

Onu ıöıtererek "lıte ıurada,, 
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tafsilitı 
f demlııin deyecekleri yerde I~ 

mulü dahilindedir. Hasdı 
11 

bana bunu isnat ediyor, on l •,
1 

ıcnrada "bana bak sen fUD • 

ıöylemiısin isbat et,, diyorla~. 
Bu doğrumu? Müddeiumu bi· 

nin vekil aleyhine takibat sali 
yeti yoktur. Biz vekil aleyhtll• 
takibat yapınız demiyoruz. 

Ben iftira va saf re fflllerfnfll 
vazifesinden mütevellit. olduiU; 
ilbat mevkifndeylm. Reiı bir 
va açtınız, bakılım mı bakıl111•· 
ıın mı bunu söyleyiniz dedi.E~~ 
bu davayt cezayı tehfif makı• 
le açmıılarsa o zaman me•11111 

olur diyorlar. 
Bu hususta fikrimi yazdılll• 

Zaten yazınca tamam yazıyorulll• 
Müddei umumiye ıöyleyece· 

ğim bu kadardır. Salahattin br 
yin sözüne geçeyim. Vekflill 
amaline bakılmaz diyorlar. Sa• 
kılır. Müddeiumumi anıllle 
davau açmıt, ıah11 dava açıl· 
mamııtır dediler. Vekılin bütOO 
amalinin rüyetini fateınelll· 
Hangi esaslarla bize çatıyorlar .. 
aynı feylerle iıbat mecburfyetın· 
deyim, Şahitlerin dinlenmesi ar 
zusu kanun dahilindedir. Bunları 
dinlersiniz, haki tecelli edar. Sa· 
dettin Ferit bey, herkesin hakki 
müracaatı vardır, ıtkayet ede· 
bilir: diyorlar. Ben de aklılll 
erdiği yere müracaat etmitilll 
İsmail Sıtkı bey, "tu meseleyi 
bu meseleyi bilmem. Kanunsuz· 
ıeyleri bilirim,, dedi. Binaen•· 
leyh tekrar sorulmak lazımdır• 
Bu davayı uzatacak tekilde gaf" 
ri kanuni hareketlere müsaade 
olunmamak lazımdır dediler. 

Ben de kanuna istinaden ha· 
reket ediyorom. Vasfi Raıit beY 
hükumetten babı ettiler. Bf!nl111 
hükumet ile alakam yok . 

Hükumetin düımanı dediler, 
hücum ettiler. Bunlar hep hilaf· 
tır. Ben avukatım adliye de 
itim vardır. Şahitlerin dinlen· 
meıinl kabul buyurursunuz, her 
birine ayrı ayrı sorayım. Şu na· 
zik dava layık oldu~u selamet 
noktasına vanın. 

fzmirde lstanbulda temyiz ve 
mahkeme azalarının, adaletin ıe· 
lameli noktasından, bunların da 
dinlenmesini isterim Zaten ge· 
cikmiı bir ıey :yoktur. Dah~ f Ik 
kanuni celsedir. 

Haydar Rif at beyin bu beya· 
nahndan soara hey'etl hakime 
müzakere etmek üzere salon• 
çekilirken Haydar Rifat bey Es· 
kiıehir baro reisi lımall Hakkı, 
Edirne baro reisi Halil, lzmirde 
Ömer Fuat beylerin de dava· 
lara müdahale noktasından 
lstimalarmı istedi ve bazı yer 
lerden mektup ve telgraf aldığını 
fakat h:ç olmazsa Eıldıehirden 
aldığı bir telgraf üzerine onla· 
rın da tahit olarak fstlmalarıoı 
ve bu hususta heyeti hakimeniD 
adilane kararlarını ~beklediğini 
ıöyledi. 

Heyeti hakime iki buçuk saat 
müzakereden sonra ıaat altıya 
on kala salona gelerek kararı 
tefhim etti. Kararda Haydar Rl· 
f at beyin talepleri hulaıa e· 
dilmekte idi. Netice! muha· 
kemede hakim ibrahim ve 
Aydın demir yolları müdürünüO 
istinabe suretlle ifadeleri alınma 
ıına, Hikmet beyin taıtan laf& 
vurulması eıbabının kendisinden 
ve dllerinfn nakli kefalet mtk• 
larlarila tahliye tarihinin lıtan· 
buldan sorulmasına, Nazım beyfll 
maatı hakkında zat itleri modı
riyetinden fitilim için mOddel u· 
mumiliğe tezkere yazılmasına ve 
evvelce iltlnabelerl yapılan ze· 
vatın tekrar istlnabelerine Jozunı 

görOlmediffne ve yer;ıt ıabltlerlD 
dinlenemeyeceğine ve muh ske· . 
men~n29 mayıs ıaat ona tallkına 

l kaı ar verildi. ' 
' 
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Yeni ve sarı' bir hnstallk 
Son günlerde şehirde bir 

~ayak havası esiyor. Bu bir 
aıtalıktır, çünkü uzaktan ve 

Yakından hepimizi alakadar eden 
bu bir nevi tauun,ya bizzat ıizi 
~eya ailenizden, muhitinizden 

Rusyaya hey'et 
gönderecek misiniz 

Bulunamıyan bir 
arsa yüzünden 

Bir katil 15 sene 
yatacak 

IPoliste - Bir katil teşebbüsü 
Evelki gece Şahzade baıında 

sabıkalılardan Salim bir kahve 
önünde manav Aliye tesadüf 
etmlı ve derhal tabancasım çeke
rek ateı etınlıttr. 

iri ılni muıap ediyor. Filhakika 
eter fU son aylardaki hadiseleri 
bır - d d ıoz en geçirirsek, görürüzkl 
ayak, her sınıf halktan hiç ol
~azsa birisini yakmııtır. Geliniz 
•oıle bir tetkik edelim. 

1 
İlk evvela elbette gazete

~.rde okudunuz zabita, müzmin 
ır dayak illetine müptela ol

llluıtur. 

Dayak denilen hadisede asıl 
~lan fey "atmak,, 'tır. Zabıtada 
u cihetten müsaptır. Böyle ol

lllanııı olsa, eğer "yese,, idi, o
~Ururdu. iddialarımızı tevsik için 
it kaç vak'a zikredelim: 

1-Emtnönü mevkiinde üç ki
li ıılatılarak döğüldü.(Bu ıslatma 
llleseleıl ki bir nevi sululuktur, 
dayak yiyenler kızmasınlar , se
tlnlensinler diye alınmıı pek na
ıtk ve lutufkir bir dikkat ese
rtdır.) 

d 2 - Takılm merkezinde dlr 
oktor dö~ülaü. 

lc 3 - Bakirköymerkezl ikinci 
0ıtıiserl kahveciyi döğdü. 

f Bu uç vak'a zannedersek ka
ldır· Yalnız dikkat edersek gö

liitOz ki, zabıta dayak atmak 
lçfn k11palı yerleri tercih ediyor. 

Bundan bir nettce çıkaracak 

h
deftliz, 'maksat sadeçe müıa

ede. 

Bir de, bazen, zabıtanın, 
•ırf dayak atabilmek zevkı için 
Ua:un yollardan geldiğı de vaki
rır ! Mesela izmırden kalkıp, 
•tanbula kadıır dayak atmıya 

lelenler vardır : iıte önünüzde 
lktör Muammer bey. 

ir 
Tathlıkla yola gelmiyenlere 

~~Yak atıyorlar.Ali Muhittin bey, 
"lveı zalime,, dayak attı. 

Ca ve olmasına rağmen bir 
t&hnıın dayak yemesi, haddisi 
ıaunde hoı bir ıey olmakla be
taber, bir zalim dövdüm diye 
:•Ya.aya bir ikincinin çıkıtı 
•znıedilır ıey değildir. 

Netekim, tokat atmanın lezze
tlnı talan, Ali B. bir kaç gün 

lonra Gardenbarda bir rum 
aencinl dövüyordu. 

li Dayak faslından bahsederken 
h altt Fahri ile Ertuğrul Muhsin 
adıseıinl unutabilirmiyiz. 

b Görülüyor ki dayak sadece 
it uzvi musibet olarak kalmı

~or • O, ayna zamanda ruhi bir 
aıtalıktır da. Böyle olmasa, 

tairler ll'l h l . ' u a rrir er, artıstler o-
nun teveaaü dairesi içine girer
lermı idi. 

Tıp, bu h 
t uıuıta da tetkika-
ını yapmıı .,,e d 

yemek oldufu kayak atmanın 
L adar, marazi 
ulr ihtiyaç olduğunu 

teııpit et-
IDlf ve mazohizın ( d ) ' •a izm 
aihl, nihayeti... izm ile b • 
'- li 1 1 b' - - ıten 1te me er e ar suru taınıf bile 
Yaprnııtır. 

_..~(--

Hıfzıssıhha ve içtin1ai 
nıuavenet tetkikatı 
Rusyaya hıfzıasıhha ve içti

mai muavenet tetkikatı için bir 
hey'et gönderileceği hey'ete de 
tıp f akülteıl hıfzı11ıhha ve bak
teriyoloji müderrisi Server Kamil 
beyin riyaset edeceği söyleni
yordu. Dün Server Kamil 8. 
kendisile bu hususta görüıen bir 
muhabirimize henüz bir emir 
almadığını fakat bir kaç'l güne 
kadar vaziyetin belli olacağını 
ıöylemiıtir. 

Veren1 hastanesi yap- Küçük zabitlik yapan 
nıaktan vazgeçilecek ıni? hanınılar beraat ettiler 

İıtanbulda bir verem hasta- Geçenlerde Üıküdarda bağlar 
nesi tesiısl bir müddettenberi ta- ba11nda bakkal Teofanı tabanca 
ıavvur edilmekte isede, elyevm ' ile cerh ve katleden Aslanla 
bu teıebbüs kuvveden file çık- 1 yalan tahadetten maznun bulu-
mamııtır. Bunun da sebebi Is- nan Zekiye, Ulviye, Muzaffer 
tanbulda bunun için müsait bir hanımların muhakemeleri dün 
arsanın bir türlü bulunamama- ağır cezada neticelenmiıtir. 
sıdır. Mahkeme salonu çok kala-

öiii"e bahk idi. Üsküdardan pek çok 

Tahlisiye şirketi adamlar bu muhakemeyi din'e
mek !çln gelmtılerdir. 

13oğn1aca ve kabahulak 
çoğ·ah yor n1u ? 

Şehrimizde boğmaca ve ka
bakulak hastalıklarının ziyade
leıtiği riv.ıyeti mevcut iaede bu 
hususta kendiai ile görüıen bir 
muharririmize Şehremaneti Sıh
hiyye müdürü ıehrimfzde tabii 
cereyanından fazla tezayüt gös
teren hiçbir hastalık bulunma
dığını ve mezkur hastalıklarm 

ise ıebrJmiz nüfusuna nisbetle 
hiç mesabesınde olduğunu ıöy
lemit lerdir. 

Varan üç! 
-»-oo((+-

Fakat bu defa na kavut 
oln1uş ! 

Evvelki akıam Gardenbarda 
yeui bir dayak faslı geçtiği ıöy

Tahlisiye işlerinde inhisar 
olacağı iddia ediliyor 

Amiral Vasıf paıa ile İstan· 
bul meb'uıu Hamdi bey ve sey
riıef ain idare•i tarafmdan teıkil 
edilmekte olan yeni tahlisiye ıir
ketl bazı mahafilde dedikoduları 
mucip olmakta ve tahlisiye itinin 
bu ıuretle bir firkete inhisar et
mesi rekabeti izale ve binnetice 
tarifelerin artmasını tevlit ede
cegi ileri sürülmektedir. 

Bu tirketio teıekkülü üzerine 
dfger ecnebi kumpanyaları kapo
taj hakkı dolayısile kara suları
mızda çalııamıyacaklardır. 

Seyrlıef ain bu tirket hi11eıi
nin yüzde kırkına sahip olacak 
ve yüzde alhınıı da Vasıf paıa 
ile Hamdi beye ait bulunacaktır. 

Fermanlı şirket 
- -+~<-

lenmektedir. Anlatıldığına göre 1... k · · l 
bu hadise fU tekilde cereyan et- ıl er OS ŞJrketJ hak HJ1da bu 
mittir : günlerde karar verilivor ~ 

Riza:ı>aıa mahdumu Fazıl B.

1 

Alınan malumata göre Nafıa 
arkadaılarile beraber bir masada vekaleti tarafından terkoı ıirketi 
otururlarken diğer bir masada ve iıtanbulun su itleri hakkında 
oturan tekerci Ali Muhiddin Bey- yapılan tahkikat ve tetkikat 
le aralarında bir münakaıa baı- ikmal edilmiılir. Vekalet bugün-
lamıı, fakat etrafın müdahalesile lerde kararını verecektir. Bu 
bastırılmıı. kararın terkos ıirketl ile yeni bir 

Bilahare Ali Muhiddin lJ. mukavele aktı veya mevcut 

Makam iddia yalan "ıahadetten 
maznun bulunan H. ların beratını l 
Aslanın da kanunu cezanın 448 
inci maddesi mucibince ı 5 sene 
ağır httpsini talep etti. 

Müdafaa üç saatten fazla 
devam etti. Bilhasaa H. ların 
vekili müekkilelerinln gayet 
vatanperver olduklarını ve istik
lal mücadelesinde küçük zehit 
olarak birinci ve ikinci İnönü 
muharebelerine ittlrak ettiklerini 
böyle vatanperver H. ların biç 
bir zeman yalan söyleyemiyecek
lerinl mufa11alan anlattı. Heyeti 
Hakime uzun bir müzakereden 
sonra H. ların beratlarına ve 
Aslanın 15 ııene ağır hapse 
yalnız 5 9 uncu madde mu-
cibince bu ceza müddetinden 
5 ıene indirilmesine, 30, 35 inci 
maddeler mucibince hidematı 
ammeden men'ine, 467 inci madde 
mucibince maktulün ailesir e 15 00 
lira vermesine kabili temyiz 
olmak üzre müttefikan karar 
vermiıtir. 

Canından bıkan 
genç bir kız 

-->~<-

Dün akşan1 vapurdan 
atılarak intıhar etti. 

meseleyi tekrar tazelemiı ve bu mukavelenin feshi suretinde mi 
tl l 1 l · M h d Dün akıam Haydarpaıadan 

sure e f a ev enmıt ve u i - oldug"uqhakkında ketumiyet göı-
di B F 1 B bi t k t köprüye 7,85 seferini yapan sey-

n • azı eye r 0 a vur- terilmektedfr. Bununla beraber 
B - i F l B rlıefdln vapuru kız ku-

muıtur. unun uzer ne azı ey bütün bir ıehri hatası ve ihmali 
d M h dd B k b l 

lesi cıvarına ~yaklaıbğı sıralarda 
e u l in eye mu a e ede yüzünden harabeye çeviren bu 

'- i t k ti d vapurun arka tarafında duran 
11usur etmem f ve 0 a arın fi - •i rketin artık dilediği gibi hare-
d d M h 'dd" B · w 17 yatlarında genç bir kız ansızın 

etin en u ı ın eyın yüzü ket etmesine ınüsaade adilmiye kendini denize atmııtır. 
kanama derecesine geldikten ceğl muhakkaktır. l 
ııonra mes'ele kapatılmııtır. Bu __ .,....,_ ımi ve hüviyeti henuz anla-
üçüncü dayak hadisesinde Mu- Na ki bev ıılmayan bu genç kızn magmum 

Salim; tabancaSJndan ilk kur
ıun çıkar çıkmaz firar etmiıtir. 
Kurıun; bir hüınü tesadüf olarak 
manav Aliye iıabet etmemfıtir. 

Salimin eski bir kin yüzünden 
ve katil katile Aliye ateı :ettiği 
anlaıılmııtır. Sabıkalı aranmak
tadır. 

Bir tekdir yüzünden 
Usküdarın İhsaniye mahale

ıinde bir evde hizmetçi Pertev 
hanım; asitfenik içerek kendini 
öldürmeğe teıebüı etmiıtir.Zehir 
midesine iner inmez bağırmağa 

baılıyan Pertev hanım derhal tip 
fakültesine:nak\edilmiı, mideıi yı

kanarak ölümden kurtarılmııtır. 

Kazalar 
Kazalar gene çogaln1aya 

başladı 
Evvelki gün Pangaltıda a 

otomobil kazaaı olmuı' a kiti 
yaralanmııtır. 7 719 numaralı 

otomobil, 15 yaıında Melya na
mında bir kıza çarpmıı ayaiın
dan yaralamıttır. 

2224 numaralı otomobil, vali 
konağı önünde Haıim ismindeki 
ıahsa çarparak yaralanmasına 

ıebep olmuıtur. 
1399 numaralı otomobil de 

Ali isminde birinin ayafından 
ve yüzünden yaralanmasına se
bebiyet vermtıttr. 

3 otomobilin ıoförü yakalan
mııtır. 

Nara atan sarhoşlar 
Dün gece yarmndan bir saat 

sonra Galata sokaklarında avaz 
avaz bağmuak etrafa ıarkıntı
lık ederek dolaıan Hasan, 1h
aan, Mustafa ve: Hasan lımln
de 4 kiti derdest edilmiıtir. 

Polis merkezine götürülürken 
memurlara hakaret eden bu 
adamların fevkalade ıarhoı 'ol
dukları görülmüt haklarında adli 
tahkikata baılanmııtır. 

Zorlu bir aşık! 
Hikmet hanım isminde bir 

hıddin Beyin nakaut olduğu an- ,., bir vaziyette ve tenha olan va-
laıılmaktadır. iktisat vekaleti ticaret itleri purun arka kısmında mütemadiyen 

müdürü Naki bey Ankaraya ı denize bakarak dütündüğünü 

mürebbiye polise müracaat ede
rek Ömer Lutr i efendi isminde 
birinin kendisine pıçak çekerek 
tehdit ettiğini ıöylemiıtir Poliı 13ir türlü yapılan1adı gitmiıtir. gören bilet kontrol memuru va-

==============~========= Havaların ademi müsaadesin
den mektepliler idman Bayramı 
bu gün yapılacak iken gelecek 
haftaya tehir edilmiıtir. 

Belediye kanunun tatbikı
na başlanıyor 

Yeni belediye kanunu Şehre
manetine tebliğ edilmiıtir. Ema
net rüesa :ve müdiranı muavin 
Şerif beyin riyasetinde toplana
rak kanunun tatbiki etrafında 
tetkikat ve müzakeratta bulun
maktadırlar· 

D•kk tY purdaki gemicilerin nazarı dik-
,-~ 1 a . ~- katini celbetmiı ve vapura bilet-

İstanbulda (Yarın) gazetesi 
namma Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur . 

Gerek bu namla ve gerek 
ba ıka vesilderle herkim herhang 
bir müe11eıeye müracaat ederse 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 

Aynı zamanda hemen İs
tanbul (4243)e telefon edilmesi 
rica olunur. 

siz. girmlı ohm bu meçhul kızın 
intihar etmek istediğinden tüp
helendiğinl söyleyerek har_,kitı
na dikkat etmelerini tenbih et
mlttir. 

Gemicilerin bu teyakkuzuna 
rağmen meçhul kız ansızın de
nize atlamağa ınuvaff ak olmut
tur. 

Hadile akabinde derhal kap-
tana haber verilmlf, vapur dur
n ı uı ve gerJ döomüıtür. 

bu iddia üzerine Ömer Lutfl 
efendiyi davetle tahkikata baı
lamııtır. 

,~~~~~~ 

1 ''YARIN,,IN TAKVi~fl 
1 J\layıs 

Seoel CUMA Seoel 
Reımiye 16 Hicriye 

1930 1348 

Nan1az vakıtları -
Ala.franga Alaturka 

•. d. •. d. 

Maamafi, insaf ile diltünecek 
olurıak, bu günlerde döğüıme

,,...!_lp de ne yapalım ? 
~~~=====~~~=:=~ 
Veni İngiliz tahtelbahiri 

l\ialüllere para 
dagıtılacaktır 

Harp malüllerinin ve tehit 
evlatlarının hakkı olan tütün 
satııının yüzde ikisi bu ıene 800 

bin:ııraya balif olmuıtur. inhisar 
idaresi bu parayı haziran baıın
dan itibaren tevzle baılayacak
br. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmııtır. 

Hangi derdin esiri olduğu 
blllnmiyen bu betbllht kızın 
denize atıldığı noktada taharri
yat yapılmıı, fakat maalesef 
aenç kızdan hiç bir eıer bulu
namamııtır. 

Günet 4,41 
Ôyle 12,ıo 
İkindı 16,07 
Aktam 19,20 
Yatsı 21, 10 
imsak 2 ,36 

9,21 
4,51 

Güneı 
Ôyle 
İktndı 8,47 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,51 
İmıak 7, 16 

Londra, 14 (A.A) 
a_ 201 5 l tonilito hacminde ve 
b lnbov isminde bir tahtelbahir 
uaiin d enize endirilmlttir. 

Bu gibi müracaatlar idare

ye yahut poliıeshaber veril- ı 

1 mezse idaremiz hiçbir mesu'liyet 
kabul etmiyecektlr. 

Orta boylu, tıknaz ve esmerce 
olan bu kızın kim olduğu hak · 
kında poliıce tahkikata baılan
mııtır. 

Zilhicce 

. 7 ,_ 
Ruzı Hızır 

11 , 



Sahife 4 

Harice milyonlar gidiyor! - __ ,_, __ 
Bu gün de tüccarımızın ticaret odasına 

v~rdiği layıhasını neşrediyoruz 
A11ürans sigorta yüzilnden 

memleket haricine milyonlarca 
liramızın akbğını ı~pat maksadı
le geçen nüshalarımızda bazı 

vesikalar derç etmlttik. Bu gün 
memleketimizi pek mühim mik
yasta alakadar eden bu mesele 
hakkında tüccflrımızın ticaret 
odasına verdiği layıhanın metnini 
neıredlyoruz. 

Metin tudur: 
.. Paramızm barice gitmesine 

mani olmak için sigortalarında 

kısmen inhisar" alhna alınmasma 
lOzQm görülerek oyolda tanzım 
ve 19 Temuz 1929 tarihinden 

ediyorlar ilaklkatte iıe mezkiir 
tarifenin yeniden tetkikma mani 

1 olmak için ıtkayata meydan ver· 
mek l !temeyorlardı, 

Yeni tarife tanzim edildiği 
vakit pek kolay lıkla hususi ta
rifede tanzim edilebilirdi, bir za
manı muvakkat için olsada ta-

rife komisyonunda bulunan ılogorta 
muütahaaıılarmın l . uıusi flatlara 
ait tarifenin yapılmasını ıon

raya bırakt1rmaları iddiamızın 

aıhhatını tasdik eder. 

itibaren mevkii mer'ly~te vazolunan 
kanunun suret ve ıekli tatbiki hak- ' 
kında yapılan talimatname ve 1 
tarife erbabı ticaret ve sanayii 
mutazarr1r etmekte ve tetvlkl 
sanayi kanununun vazmdakt ma· 
ksada münafl olduğu ıaralmek
tedir ,: 

Tarife vetalimatnameye tenzilat 
lcraıı imkanını kald1ran madde
nin yazı1maaı sebebine gelince 
tarife komisyonu reisi ve iktisat 
müderriıl ZühUl beyfendi ıigorta 
mutaha11ıılar1nın ittirakile yeni 
tarife ve talimatn1meyt tanzim 
etUklerl vakıt sigorta kumpan
yaları tarafından ötedenberl ya
pılmakta olan tenzilatın eıki ta
rifedeki flatlarla derecel nilpe
Uni nazarı dikkata alarak umu-Malumunuz olduğu üzre Tür

klyede muhtelif brantlar üzerine 
yapılan sigortalardan istihsal ı 

olunan primler senede dört buçuk 1 

bet milyon liraya baliğ olmakta, 1 
bu primlerin büyilk bir kısımı 
harik sigortalarından alınmakta
dır. 

mi tarifeye tabi rizikolar için 
leffen takdim ettiğimiz cetvelde 
muharrer ftatları teıbit etmiıler 
ticari ve amal rizikolara ait 
huıusi ffatlarda aynı nisbete gö-
re yüzde elli tenzil eylemlıler. 

Müdekkikane bir hesaba müs
teniden vazedilmf f olan bu fiat
lar thketlerln karını tablatile 
azalttığından büyük ve rakip 
kumpanyaların gayri meıru ten
zilatlara eıaıen itleri azalan yer
li ve ecnebi iki ncl derecadeki 
tlrketlerln tatili faaliyete mecbur 
etmelerine mani olmak makaa
dile bu maddeyi vazetmfıler. 

iktisat vekaletince 9 Tem muz 
1929 tarihinde tasdik edilen ta
rifede umumi tarifeye tabi olan 
siıortaların ücretlerinden bir de
rece tenzilat icra edildiği halde 
memleketin hayat ve tktisadty
tıyla alakadar olan ticari ve si
nai miieueaelerüa •lıorta fiatla
rından tenzilat yapılmayıp tica-
ret Vdkiletince 21 kanunu evvel 
1926 tarihinde tasdik edllmiı 
olan tarif edekl flatlara göre pek 
yüksek ftatlarla sigorta yapıl

ması ve ne zaman kadar bu ha
lin devam edeceği bilinememesi 
emval ve etyayı tüccarlye ve 
ıinalyenln mühim bir kıamıtıı 

teminatsız kalmak tehlikesine 
maruz bırakacak ve hayati pa
halılaıtıracak sebeplerdir. 

1920 de esnayi mütarekede 
itfaiye teıkilatı olmadığı bazı 

ıebeplerle yangınların çofaldıfı bir 
zamana mahıus yapılmıt ve elyevm 

bir kıymeti ameliyesi kalmamıı 
olan lıbu huıusi tarifenin aradan 
gecen uzun bir müddet zarfında 
kıımen ve temamen tadil ve 
tecdit edilmlt, tehUkeli itttsal
lerden kurtulmuı olan rizikor
lara tatbiki de kiilllyen yanlıt 
ve hakıız bir harekettir. 

Bunu kumpanyalarda bili
yorlar fakat Hatların dütmeaın
den korktuklarından icap ve 
zamana ve eth•ıa göre tarife 
ftatlarından yüzde elli ile ıek
aen arasında tenzilat yaparak, 
tediyat huıuıunda teıhilat ıöı
tererek gCiya hakıızlıkları tamir 

Havuz başında gezerken 
Trabzonlu Fehmi; bir arka

daılle birlikte Beyazıt meyda
nında gezerken kartıla rına 2 
meçhul dolandırıcı çıkmıı, man
tarcılık ıuretile172 liralarını alap 
aavuımuıtur. 

Kuzu nıeseJesinden 
l>Gn Bandırmadan limanımı-

• pleaKalnlbal vapurundaki kuzu
ları çsk&l'lllak meı'eleıinden ha
mal Arifle arkadaı\an celep Ap
dül(ln biraderi Yahya •• Sadul
lah araıında kavsa çakmlf. lr
fanla arkadatları, Apdalle Yah
PJ•J• 6vm0ılerdfr. 

Afi ali ve erbabı ticaret f çio 
pek nafi olan bu fiatlar sigor
tacılar dairel merkeziyeainde 
toplanan sigorta kumpanyaları
nın mOme11illeri tarafından ka
bul edildiği halde Möıyö Piyos 
buna itiraz 'ederek iktiıat vekl-J 

' leli nezdinde teıebbüıatta bulu
nup fiatların tezyldine muvaffak 
olmuı, flat cetveli de o ıurelte 
tap edilmiı, lakin tenzilatlı ta
rife nazarı dtkkata a hnarak va
zedllmit olan bu madde dejlıtt
rilemeyereke ski teklinde kalınca 

ve mevkii merlyyetten kaldırılan 
eıkl tarifenin huıusi flatlara ait 
kıımı da yeni tarife ile birlikte 
mecburi bir ıurette tatbik edi
lince ıigorta ücretleri gayri ka
bili teıviye bir hal almııtır. 

Yukarda bertafsil arzolunan 
hususatın tevlit ettiği haksızlık-
ların ve hayat pabahhğma ya
pacağı teıl rin önüne geçilmeıl 

için icap eden muamelenin ifa
ıile mezkar sigorta fiatlarının 
tenzıl ettirilmeal zımmında key
fiyeti heyeti muhteremelerlnln 

pifi tetkikına arzediyoruz efen
dim.,, 

Yanğın başlangıcı 
Mahmutpaıada tuhafiyeci 

Ali Abbaı ef. dükkanından ateı 
çıkmıı iıede söndürülmüttiir. A
tetfn eıbabı hakkında tahkikata 
batlanmıttır. 

Yorgan hırsızı 
Takıimde tarla batı cadde

ılnde hallaç lhıan efendi dilkka
nına bir hırsız glrmiı bir yorgan 
çalmııtır. 

Otelden halıyı kim çaldı? 
Jleyotlunda Brlıtol otelinde 

60 lirahk bir hab çabnmıı, tah· 
klllata batlanmııtar. 

YARIN 

• 
Iran Şahınıı.ı 

iradesi 
Bütün menıurlar yerli 

giyecek 
·Tahrandan bildiriliyor : 

Nevruz bayramı münasebetl
le Şah Rıza kasrı pehlevi, bütün 
memurların yeril mah giymeleri 
hakkında bir irade ııtar etmittf. 

" S 'tarei cihan ,, gazetesinin 
aldığı malümata göre lranda bü
tün halkın melbusat ihtiyacını 

temin edecek kudrette mensu
cat tezgahları mevcut oldutu ci

hetle bütün ahalinin yerli malı 
giymeleri hakkında bir kanun il· 
yihası tanzim etmek niyetinde 
bulunan hükumetin son sistem 
makineler tedariki için milli fab
rikalara büyük miktarda mua
venet edecektir. 

lranda mümasili bulunan ec
nebi mamulitına kartı !'iikıek 
gümrOk konulmuttur. 

• 
Iranda 400 kişi 

yandı! 
Tibrlzden: 

Huzer limanında büyilk bir 
yanglD olmuıtur · Akeı tehri ıark 
garp ve cenup cihetlerinden iha
ta edecek on dokuz ıaat devam 
etmiı, kadın erkek ve çocuk sa
kinleri ve ety&tıile beraber 281 
hane yanmııtır · Yanmak ıureti
le ölen ve ite yaramaz derecede 
yanan 4 ki tidir. 

Y angmm bu dere< e biiyüme
ılne en ziyade sebep olan atetln 
gaz deposuna sirayetidlr. Mali 
haıar 7 00 bin fnglllz lirası ka
dar tahmin olunuyor. 

Harlkzedelere muavenet edil
mek üzre Şahın riyaseti aıtmda 
bir komisyon teıekkül ettiği 
gibi Şlri Hurıit cemlyetlde mec· 
ruhları tedaviye müsaraat eyle
mlttlr. 

-··~·"·---
Ali iktisat nıeclisi 

Alt iktisat meclisi 1 Haziranda 
Ankarada toplanacaktır. 

Mecliae intihap edilecek ı 2 
aza için namzetler henüz leıbit 

edilmemittlr. 

Tramvayda giderken 
Fatihte oturan mühendıı 

Mehmet Fehmi Bey Ortaköye 
giderken tramvayda altın ıaaunı 
bir yankesici çarpınıttır. 

Bir terzihane: soyuJdu 
Beyoğlunda Tepebaıınd:ı. A

ıım beyin Amerikan terzihane
sinden 24 parca üçer metroluk 
kumat çabnmıttır. 

~ladan1 yaralandı 
Dün Beyoglunda Muhtar bey 

caddesinde henüz ısınl anlaıd
mıyan bir otomobil madam Agav
nlye çarpmıı bazı yerlerinden 
yaralanmııtır. 

Evleride tosluyorlar 
Kızıltoprakta lfnıan tirkett 

memurlarından lınıet beyin evi
nin kötesine 2260 numaralı Hi
dayetin otomobili çarpmıt evin 
bazı aksamını tahrip etmlıtir · 

Madamın çantası 
Taksimde canıl ıokaginda 

oturan madam Ardl evelki aktam 
evine gitmek lıuklil ceddesinden 
geçerken elinde bulunan çanta
ıını iki meçhul ıahiı kapıp kaç
miıttr. 

Madam Ardlninin çantaıinda 
a 1 lira, bir ıaat kordon, bir alıtın 
y0z6k, bir pirlanta taı, bir 
altın lıtavroz çalınmııtır. 

16 Mag_ 

BİR AİLE 
- Hatıra defterimden -

( Dünkü nüshadan devam ) 

(Dünkü kısmın hülasası) 

(On bet senedenberi yüzünü 
görmediğim, çok kıymetli arka
datım Haldun, bir köylü kızı ile 
evlenmlttir. Beni evine davet 

ediyor. ı 
Trenden indiğim vakıt, ya-

nımda çocuklarının ildıl olduğu 

halde, evvela tanıyamadığım çok 
tiıman, göb~kll bir zat, boynu
ma sarılıyor : Tanıtıyoruz. Fa
kat, ıenelerdenberl ıevittiğlmfz 

arkadaıımın gözlerinde o eıkl 

parlakhk kalmamııtır. Evine ge
liyoruz. Kartımda, bundan on 
beı ıene. evvelki nahif kızcağız 
yerine tiıko bir köylü kadını 

çıkıyor. Odaları gezerken, nn
znl llletile titreyen ihtiyar bir 
adamı görüyorum. Ayte hanım 
yanıma ıokularak ..... ) 

- Bu büyük babam' beyfen
di! sekıen yedi yaıında, dedi 
sonra, daima" titreyen ihtiya
rın kulağına haykırdı: 

- Baba! bu gf'len bey Ha
ldunun arkatlaıı. 

Alil adam bana safa geldiniz 
demek için bir gayret gösterdi. 
" uva, uva, uva ,, eli zıngır zın
gır tltreyordu. 

- Tetekkür ederim efendim 
diyerek bir iakemleye olurdum. 

Haldun içeriye glrmitti, gülil
yordu. 

- Oh! oh! dedi. Babamla 
tanıttınız mı? Bulunmaz bir adam 
dır bu moruk çocukların yegane 
meııuliye ti çok oburdur birader 
onu serbest bıraksan nakadar 
çok yediğine hayret ederıln. Ma
mafih görecekıin. Şimdiye kadar 
böyle tuhaf bir ıeye teıadüf et
memltılndlr, birazdan görde bak! 

Sonra, beni odama götürdü
ler. Merdivenlerde büyük bir 
pıtırda ititUm, döndüm baktım, 
bütün çocuklar, babalarının pe
tinde, bana bir hürmet olsun 
diyemidir? bilmem, beni takip 
ediyorlardı. 

Odam, nihayetsiz, çıplak, 

geniı bir ot deryasına benzeyen 
bir ovaya naz1rdı. Bu ovada ne 
bir ağaç ne bir ıey, hiç hiç bir 
tay yoktu. 

Bir ıaat ıonra yemefe çafır
dılar, yemek odaıına geçtik. 

Bir hizmetçi, bat1Dı nla ıola 
ıallayarak, güçlükle dönüp, mü
teceasiı ve aç nazarlarla, yemek
lere bakan ihtiyann koltufunu 
ıürüklüyordu. 

Haldun ellerini ofuıturarak: 
- Epl eğlenecekıln. Dedi. 
Büyük obur babayı aeyredece-

limi anlıyan çocuklar giilmeye 
baılarken, anneleride omuzlarını 
ıilkerek tebeaaüm ediyordu. 

Haldun, elle rlnl ağzına götG
rilp bağ1rdı. 

- Bu akıam k6lbaıtı nr! ... 
ihtiyarın burutuk ılma11ndan 

bir canlılık eıeri geçti; yukardan 
•talı daha fazla titreyerek ne 
•6ylediiinl anlamı; ve bundan 
menınun olmuı olduiunu anlat
nıak lıtedt. 

Yemeie baılandı. Haldun 
Bak. 

Diye mırıldandı. Baktım: 
Büyük baba, çorbayı aevm&yor 
ve Jemek iıtemlyordu. Sıbhab 
için, onu, lçmlye icbar ediyor
lardı. Hizmetçi, dolu bir katıla 

zorla ağzına tıkarken o mn-a· 
naat edere\ püfliiyor ve baylec:9 
ağzindan fııkıran ıeyler masa,a 
ve bize geliyordu. 

-Çocuklar, aevınçten kaplarılll 
ıığamıyorlar, babaları pek st,a• 
de memnun, tekrar ediyordu. 

Çok tuhaftır, bu ihtiyar! 
h ütiin yemek eınaıında yal ... 

onunla metgul olundu. 
Büyük baba, maaanın nzert11clf 

duran yemekleri, güzleri le yt· 
yiyor, deli gibi hareket edell 
elleri le onları, kendisine çeklll
lıteyordu. Halbuki biltün aile 
bu kaba ve tayanı nefret facia ti• 
neı'e saçlyordu. 

Külbaatı geldiği vakıt, aablr 
ıizlanmaya baıladı. 

Şiikrü bağırdı : 
- Artık ana yemek -yok, çok 

yedin! 
Ve lhtiyra yemek vermıyr 

cek gibi davrandılar. 
O zaman büyük baba • 

aflamıya batladı. O,halde kur 
vetle titreyerek atlarken, bftt011 
çocuklar kahkahadan kırılıyor 
lardı. 

Nihayet hi11eılnl küçük bit 
tabak içinde ıetirdiler. BiiyP 
bir et parçasını yutan bir kö.,
gibi, O da plrzolaıını yuttu, aoD .. 
ra tepinerek gene istedi. 

Bu feci ve gülOnç manzar• 
kartıımda, daha ziyade merha-
mete kapılmıttım, Bir loklll• 
daha vermelerini rica ettim. 

Ayıe, cevap verdi: 
- Yok :canım! fazla yerse 

bu yaı takı adam ne olur? 
Sustum ve düı6nmiye batla" 

dım. 

Hey gidi ahlik, hey gidi maır 
tık, hey gidi nezaket! O yaıtakl 
adam ha ? Demek onun ııhhatın· 
dan endlte ederek tadabilecel' 
tek bir zevkından mahrum edl· 
yorlar! Sıhhat mi ? Sıhhat. bu 
can çeL.iıen adamın neılne gr 
rekti? Şurada kaç günü vardı kt? 
on mu, yirmi mi, elli mi yahut 
yüz mü ? niçin böyle yapıyorlar
dı? Kendi eytllfl için mi? Yokaa 
oburluğu ile bütün ailenin uZUJI 
zaman eğhınceıi kalım diye mi ? 
niçin? ... 

Artık bu hayatta yapılacak 

hiç bir ıeyıi kalmamıttı. 
Yalnız bir zevki , yalnıs 

bir neı' eti vardı, niçin bu ıoD 
arzuyu hayatının ıonuna kadar 
yapmamalı idi ? 

Bir zaman lıkambil oynadık
tan sonra yatmak üzere odama 
çıktım, meyustum. 

Pençereyi açarak önüne otur
dum. Diıarıda, çok hafif, çok 
tatlı, çok ruhnüvaz bir ıeı, btr 
tarafta tünemlt bir kuıun cıvıltıll 
gdlyordu. BuJ kuı, yumurtaları· 
nın üzerinde uyuyan dltlılniO 

beıiğini sallamak için, ıeceleyın 
alçak ıeıile böylece 6terken, 
timdi bayağı karııının yanların· 
da pervane gibi dönen zavalb 
doıtumun bet çocufunu düıGn· 
dOm. Nakili 

llüseyitı Zeki . ...................................................... . 
Bir banka müdürü 

şehrimize geldi 
Doyçe orientbankın umuoal 

mGddirl M. Sebecht tehrimts• 
gelmif ve Kambyo boraaıınd• 
Nurullah Eaat beyi ziyaret ederek 
ıon para vaziyeti ~akkında ma· 
lumat alnuıtır. 

Mumaileyh bu ,an BerUn• 
ıtdecektır. 

1 

l 
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[ Baı makaleden devam J 

•aınaha ile bakacak meml~
ketı mazur görmezler ! Dikkat 
edın... Kulenin kırık camlari 
da tamir edilse. Kimbilir o 
tüzel kuleye vaktile na-
kadar para sarfedilmittir. 
Köıedeki ıebil de iltifat görse 
oraıı ıaray civnı olmaga li: 
Yakat keıbed~r. 

2 - İıtanbul sokaklarını, 
lbeydaıılarını müziç bir es 

~afolan dilencilerin dolaıma
arından, mümkün olduğu ka-

' ~ar muhafaza edin ki seyyah
arın buda hayretini tebrik 
edecektir. Dilencilik lle ek-
keiini tedarik eden pek çok 

l l 1111•e vardır, bir yandan da 
llfradan geliyorlar. Bunları 

acaba lıtanbula neden doldu
ruyorlar. Çoguda ıapa sağlam· 
1 3 - Sirkeci garına gele-
ian : Bu garda yolcuların 

el h Çantalarını koymağa ma sus 
. ~lr höcre yoktur. Baıka yer· 

erde, hatta kasabada bu hiz-

~it nakadar muntazamdır de
l ini ? Hammallar yolcu çanta-
dll~ını l•delhace bir tahta san-

1•1. koyup hifz ediyorlar, ek-
c:ik olmasınlar. Hamallar bu in
d~ni>·eu etmeseler, timendif er 
ta~ektorunun odasına kadar çan-

llrı sürüklemek lazım gelecek. 

8 Ben bir ıeye çok ıa~arım. 
I' lztrrı memleketimize gelen Av
dUPalılara bir hal geliyor. Onlar 
j bizim gibi " Adam sen de! ,,ci h ll)orlar. Avrupada görülenleri 
lirada tatbikten üıeniyorlar. 

l Garın iç büyük avlusu iki 
llrafındaki cenahlar, aman ya-

~~bbı nehalde. Yalnız bir sü
raeçi varmıı. 
O görurse görürmüf. 

•s Avrupadaki garları bilirsiniz. 
' abahlayın erkenden, kadınlar 
•abunlu, sodalı bezlerle süpür
L'lıkleri bile yıkayıp temizlerler. 
h b:de, o kapıların önlerindeki 
kal iledir ? Koca ılmendif er tir-

ektlnde sabahları temizlik yapa
~' iki kimıe yok mudur ? Hat
b' 0 garı artık bir kere olsun 
.:Yanmalıdır. Madem ki ıirketln 
x Gdürü bir avrupalıdır, o gördü
•Ü .... lb ll'lüsamahayı asla affede-
,...eın. 

111 Garın karıı tarafını da büyük 
l& eaıurlara göstermel!dir. Evve-

' tramvay kulubesi ! 
b .. Tam baı gar karımnda, 
/\

0
Yle bir kümes yapilmasına 

'-l~tupa ıehremaneti kabil deği l 
[k Uıaade edemezdi. Tam orula 
l~tın Yafmurda ve karda, yazın 
l ı:da tramvay araba11 bekliyen-
.. ~rın, neler çektiğini bana so-
111 

11 
• Kını bilir kaç kiti tesiratı 

dıuı:ırra altında hasta , olmuılar-
r. Tramvay direclorluğuna Vi-

~:lladakı beklenti yerlerini bir 
ti re gidip görmeği tavsiye ede

lb. Ben burada o kadar güzel 
ley de i t 
kı • enıtyorum, yalnız çir-

n olma11 h 
Şeb n ve mu afazalı olsun. 
lent~e;:~~!!·e oraya bir bek
derim. •••nı gene rica e-

Y edikule, Top'-
k 1 1 "'8 P•, Edirne-
apı yo cu arına hl h 
1 • •uı olan 

•a aıın da defi zaınanı 
1 

. 
lir· Bari Turing Klüp a:ae m1ıı-l ıı çin 0 •un bu gibi ıeylere bakalıın , 
~Hazır oradayız. Bir kere d · .............., e 

-
köıe baıındaki camiin önündeki 
hali müsllesi gözden geçirelim. 
Ktıın orada, küfeciler ateı yakıp 
ısınırlar, sanki Çamlibel ? Yazın 
toz toprak. Akıamları gene ora
da serseri çocuklar toplanıp kon
ferans yaparlar. Oraya bir yaya 
kaldirımı yapıp temizlemek müm
kün olmaz mı ? 

Malumunuzdurki Avrupada 
istasyon kapıları öııünde birer 
ikiıer poliı durur, inzibat ve in
tizama bakar Sirkeci garı önün
de bir zabıtai belediye- memu
runa ihtiyaç vardır. Oraların 
temizligi ve intizamı bunu müe-
didir. Y okıa yeni tanzim edilen 
bahçe gene eskisi gibi süprüntü-
lük halini alır. Halk miıafirleri 
ağırlamadan evvel ıehrin geçit 
ve durak yerleri, ziyaretgahları 
tanzim ettirilsin. 

Memleketimize seyyah celp 
etmek bizim için hem maddi hem 
manevi menfaati muciptir.Fakat 
bunun için evvel emirde alaka
dar olan memurlara konferanslar 

vermek suretile mütemadiyen derı 
vermelidir ki, el'anbllinmiyen be-
dihi hakikatleri artık biz de öğ
renelim ve milletrn verdiği ma
aıları hakkedelim ! 

Beledye meclislerinin bu it 
ile bilerek iflfgalleri lazım oldu
ğu gibi. Evkaf idaresi de ayrıca 
meıgul olmalıdır. Bir kere, dü
ıünülmelidir ki, seyyahların zi
yar~t ettikleri" yerlerde cazip se
bepler neden ibarettir. ve bizim 
memleketimizde cazip olarak ne 
yapılabilir? 

Yoksa, teçeddüdümüz, aka
meilen kurtulmaz, biz de sifrül
yet kalırız. 

Sokakmı? Çöp
lükmü? helamı? 

Tepebaık istiklal caddeleri 
ııraaındaki Glavani sokağında 
öğleyin daimi manzara fÖyledir: 
İlk planda süprüntü yığınları 
(çöp arabası daha geçmemittir.) 
ve divara apdeıt bozan kundu
ra boyacısı! . 

Günün her saatında önüne 
gelenin ulu orta pislediği, çöp-
cülerin öğleyin tenezzülen geç
tikleri bu iılek ara sokaktan 
Emanet müfettiıleri hiç gezmez-
lermi ? Bizim bildiğimiz, oradan 
geçerken insan bulantıdan nefes 
almıyor. Civar evlerden pencere 
açılamıyor. 

Belediyecilikte yapılacak ilk 
ve en kolay it temizliktir. Son
rada İstanbulun tarihi, tabii 
değerinden istifade için, buraya 
seyyah celbi için faaliyetteyiz. 
lstanbulun iki büydk caddesini 
birleıtlren ve ecnebilerin çok 
geçtikleri bir sokakta bu pis ve 
çirkin hal daha nakadar süre

cek? __ .... ,._ . .__ 

Bir kaza 
Sabık müstantık Hikmet be

yin 7 yaıındaki oğlu Necip beye 
dün Şiılide bir motosiklet çarp
mıı ve yaralanmııtır. Çocuk Ha
mldfye etf al hastaneılne kaldı
rılmııtu . 

Elbise münakasası -
1:.rnniyet Sandığı müdürlüğünden: 
lh Sandık hademeleri için yaptırılacak elbiıe itciliği hakkında 

•let 1 1 M eG evve iye kararı keıide kı mmıı ve ayııın 17 inci Cumartesi 
oldllG laat on a tıda kararı kat'isinin çekilmesi mukarrer bulunmuı 
)• Ufundan taliplerin fiatı anlamak için levazım memurluğuna ve 
""vını 

llıabı lrıezk(irda JAelcal yüzde beı tenzil kıhnmak üzere komisyonu 
uıuna müracaat eylemeleri ilin olunur . 

Mecliste 
Dün kabul edilen 

kanunlar 
Ankara, 15 (A.A) 

B. M. Meclisi bu giin Reis 
vekili Refet beyin riyasetinde 
toplanmııtır. 

19;30 senesi bütçe kanunu la
yihasının cumartesi günü müza
keresi takarrur etmiıtir. 

Belediye memurlarına dair 
ahkamı cezaiyeye müteal ik ka-
nun teklifleri, hava sınıfı men
subinine verilecek zam~ ve 
tazminata ait kanunun sekizinci 
mddesinin tefsiri, n11abı müza-
kere kanununun bazı maddele
rinin tadili, gümrük memurları-
nın hayvan yem bedeli, taamiye 
ve yevmiyelerine dair kanun 
layihaları müzakere ve kabul 
edilmfttir. 

Hicaz Neçit mülhakatı hükü
metlle mün'aklt muhadenet ve 
Franıa hükiimetile aktedilen dost-
luk ve uzlaıma muahedeleri ve 
Türkiye Almanya arasında tan
zim edilen hukuki ve ticari me
vaddı adliyeye müteallık münase
batı mütekabileye dair mukave
lename tasdik edilmiıtir, 

Beynelmilel sınaı mülki yet 
mukavelelerinin Lahey tadilatı-
na iltihak edilmeıi ve milletler 
arasında teırlki mesaiyi inkiıaf 
ettirmek gayesine müteveccih 
olarak akvam çemiyeli delale-
tile bir af et vuku unda muıl
betzede halka muavenet için te-
ıekkül eden yardım birliği 
ıiıuka velesinin tasdiki hakkın
daki kanun layihaları kabul 
olunmuıtur. 

.., Meclis cumartesi günü top-
lanacaktır. ,,. 

lzmirde matem 
Izmir: 15 (A.A) 

15 Mayıs İzmirln düıman ta
rafından iıgalfne müıadif gün 
olduğu için gazeteler bu kara 
günün kara hatıralarına ait ma
kaleler nefl'etıniılereir. 

Pamuklarımız teh
likede 
Osmaniye, 15 (Hu.Mu) 

Suriye İskenderon cihetinden 
gelen çekirge Cebeli bereket 
Dörtyol, lslahiye Hassa arazisini 
lltila etmiıtir. Pamuk sisam teh
likededir. 

iki alay ve halk seferber edil-
miıttr. Atini 

Kızıllar bir şehri 
zaptettiler ! 

Evleri yaktılar 3000 luzıl 
sehri ihata etti .. 

Hankeou: 15 (A. A.) 

İngilizler Hindistana muhtariyet mi 
veriyorlar ? 

Londra, 14 (A.A ) 
Lahurdan bildirildiğine nazaran 

Hindistan ordusu kumandanla
rından Rober Cassel'in köıkü bir 
ateı baskınına ugramııtır. Ceneral 
bu esnada köıkte bulunmuyordu. 

~1uhtariyet 111i verecekler? 
Londra 14 (A.A) 

Daily Mail'in Bombay muha
biri bildiriyor: 

Hindistanm siyasi teı kilatını 
muhtariyeti andıran bir esas üze
rinde tesbit edecek olan İngiliz 

"··························" : TİYATRO VE SİNEMA ; • • 
························~·••&• Beyog)u MULEN RUJ salonun-
da bu gece ıan'atkar 

Naşit B. ten1silJeri 
arzui umumi üzerine 

Anadolu köy dii!Jünii 
operet 4 perde 

Naşit 13. Çoban rolünde 
Duhuliye, 30, 60, 75 .. meırubat 
mecburi değildir. 

* Üsküdar HALE sineması 

/Jü.11iik /iliJnler serisinden 

Gurur 
Gelecek proğram : Kiralık 

zevce 

Lora Laplantc 

Hint konferansının yakında Lon
drada toplanacağına dair Hint 
valii umumisi tarafından yapılan 
kat'i vade rağmen ortadaki ger- • 
ginlik zerre kadar hafiflememiı
tlr. Hali efkarı fıgal eden ıey 
Londra konferansının Hindistana 
bir sulh getirip getirmiyeceği 
noktasında toplanmaktadır. Hin
distar.da tahaddüs eden vaziyet 
amele hükumetinin düı ündğü 
çarelerle ıslah edilmeyecek de
recede vahimleımittir. 

Neıibe hanımın Fahriye ha
nımla ıayien ve müıtereken mu
tasarrıf oldukları Üsküdarda Ka
zasker Ahmet efendi mahalle
sind~ Sali sokağında atik 9 cedit 
13-14 numaralı ve bir tarafı Ha
tiçe hanımla İbrahim efendinin 
menzili ve bağçesi ve hacı Y akup 
Arif efendi ve Ali Rıza efendi ve 
Osman refıJn arsaları ve tarikile 
mahdut ma bağçe bir bap hane
nin kabiliyeti taksimiyesi bulun
madığından füruhtiyle esmanı 
hasılasının hisselere niıbetinde 
tevzi ve taksimine mahkemece 
karar verilip erbabı vpkuf tara-
fından 1800 lira , kıymet taktir 
edilmlı bulunan mezkur hanenin 
bilmüzayede füruhtu talep edil
meıfne binaen bir ay miiddetle 
mevkii müzayedeye vaz'edilmit 
olduğundan bu hususta fazla ma-* l lumat almak iıteyenlerin euvel 

Kadı köy SÜREYYA sinaması emirde mahkeme kalemine ve sa-
tııa iıtirak etmek üzre dahi 

Çıplak Aşıklar ı 19· 6·930 tarJhine müsadif Per
l ıembe arünü saat 14 de Üıküdar 

Mümeuili : Ramon Nuvaro 
birinci sulh hakimliğine müraca-

Ses]İ ve şarkılı fiJin1 at eylemeleri ilan olunur. 

1
1Jluva/l=yetten nıuva((akiyete ! 

Türkiyenln en asri ve muhteıem 
bir b inau olan ANKARADAKI 
TURK OCAGI kendi pek mükem

mel ve ı ık tiyatro salonunu 

ERNEMANN 
GÖRÇ 

namında birleıen fabrikalar ma 
mulatından olan ERNEMAN ıI 
sinema maklnesile teçhiz etmiıtir. 
Bu makineler cihan ıümul bir ıöh
rete malik oldukları içindir ki Tür
kiyentn sinemaları yalnız bu ma
kineleri tercih etm iılerdir. Arzu 
edenlere bu ıinemal arın b:r listesi 
takdim edilir. Hükumetçe resmen 
muhtelif devairde kullanılmak ü
zere ZAIS iKON markası kabul 
edllmittir.Binaenaleyh kendi men
faatiniz için yalnız ERNERMAN ve GÖRÇ mamulatından olan 
tıbu ZAIS iKON sinema makinesini talep ediniz. ZAIS iKON ma-

kineleri projeksyon noktai nazarından emıRl~erin~en. katkatfaikolup 
cins ve hassasiyetlerinin mükemmeliyt-ti ~çindırkı SESLi HER 
NEVİ TERTiBATI sonradan ilave edilebilır. Mesela: Şehrimizin 
Elhamra sinemasile Ankarada Klup sinemasına sonradan ses ter
tibatı ilave edilmittir. Hernevi tafstlat, katalog ve sesli projek-
syon hakkında malumat almak arzu edenlerin Türkiye umumi 
acentaaı ve depozlterl : latanbul Dilsiz zade hanında ~4-27 nu
maralı . poıta kutusu 114· JAK ROTTENBERG Müessesea:ne mü
racaat etmeleri. , _____________ mm. ____________ ,, 

Simakov ıehrinin Kızıllar ta
rafından zaptedtlmiı, bir çok 
evlerin yanmıı 200 kitinin telef 
olmuı olduğu söylenmektedir. 
Han nehrinin diğer tarafındaki 
Hanchvan'ın halihazırda mitral-
yözlerle mücehhez üç bin Kızıl ( 
tarafından ihata edilmlı olduğu 
rivayet olunuyor. 

600 köy yerle 
yeksan! 

Moskova, 14 (A.A) 
Mütemmim haberler lran 

Azerbaycamnda belmaı ıehri 
ile altmıı köyün tamamen harap 
olduğunu bildirmektedir. Altıyüz 
ağır yaralı hastanelere kaldırıl
mııtır. 

2452 ton meıe, güregen, Çam odununun kapalı zarfla münaka

w~ 9 Haziran pazartesi günü saat 15 de Ankara devlet Demlryo

lları idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat· 

tarını ayni günde saat 14 , 30 a kadar münakasa komiıyonuna 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelertni beı lira mukabilinde Maliye 

ve Muhasebe itleri Reisliiindcn İıtanbulda Haydarpaıa maizaıından 
tedarik edebilirler. 



Sahife 6 

E · t S d '..J emlak mü-' 
mnıye an ıgı zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede 
Bedeli ikraz 

Merhunatın cinı ve nev'i 
ıle mevki ve müı temllatı 

Borçlunun 
lıml 

Lira No 
95 6378 Topkapı'da Beyazıt ala mahalleıinde Akıaray cadde

ıinde eıkl ve yeni 82 ili 88 numaralı yüz otuz bir ar
ıından ibaret münhedim dört dükkan ar,a11nın ta
mamı. Alietttn ve Kazım Beyler 

• 185 sag8 Salmatomruk'ta Kefevı mahalleılnde Taıçı ıokağında 

605 

365 

120 

155 

1820 

90 

135 

20750 

4400 

2085 

205 

eıkl ve yeni 2 numaralı yüz arıından ibaret münhe
dlm hane artaıının tamamı. Muammer Muıtafa ve 
Arif Efendilerle Eama Hikmet, ' Emine Remziye ve 

Seher H. lar 
8588 Koıka'da Çobanlı& namıdlier Çoban çavuı mahalle· 

ıinde Havuzlu hamam ıokağında eıkl 17 ve yeni 16, 
18, 20, 22 numaralı üç yüz artan üzerinde fıtihmam 

mahallini ve keza lki yüz elli arım üzerinde camakan 
mahalllnJ ve yüz arım üzerinde adi kirair ikfıer katlı 
ve birer odayı havi ikl haneyi ve iki yüz elli arım 
bahçeyi havi (Havuzlu hamam) namile maruf bir 
bamamin tamamı. Hatlçe Nedime H. 

91 ga Haık6yde Hacıtaban mahalleılnde atik ıulakçeıme ve 
cedit Okmeydanı ıokaiında eıki 2,4 ve yeni 13 numeralı 
yüz Jlrmf altı .artın tızerlnde ahıap iki katta altı oda 
iki ufak aofa iki y\lz kırk dört arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Madam Marinko 

l 0099 Beylerbeyinde Ha vuzbaıında eıkl 12 - 4 mükerrer l 2 
51 mükerrer 12 - 52 mükerrer makltip numaralı yü:ı. 

ıekıen sekiz arıın araa üzerinde duvar bölmeleri 
mevcut olup ve üç dönüm bin dört yüz on iki arıın 
bahçeyi havi eteri ebnlyenln tamamı. İffet H. 

12096 ltrlkapıde Hacıllyaı mahalleıinde atik ve cedit Ebe 
ıokalında Harita 1, 2 mevkitnde atili 9, 11 ve cedit 
9, l 1 numaralı yüz otuz ıeklz arıın arta ilzerinde 
klrgtr bir kattan ibat'et ııvaları nokıan bir ahırın 
tamaı 11. Oıman Ef. 

14117 Yenlköy'de özelce Alfpaıa maballeıinde.Bağlar ve 
Oçyolaizı vkllnde eıkl 55, 54, 14 ve yeni 11, 11, 
1, 11 numaralı iki yilz onaltı arıln arta üzerinde ki· 
ratr iki katta b~ı oda bir ıofa bir mutfak ve yiiz 
otuz arıın artada kirğlr bir katta bir ahir ve yüz 
arım araada abtap bir katta diler bir ahır ve kırk 
yedi claatlm 6ç y6z elll d&rt artın taralı havi bit 
hanenin tamamı. Oıman Ağa 

1571 O Üıküdar'da Yenimahallede Kramanlı 'ıokağında eski 
27 ve yeni 21 numaralı altmıf dokuz arım üzerinde 
mebni klalr bir kattan ibaret bir dükkanın ta"amı 

Oıman Ef. 
17527 Dfvanyolun'da Atik Allpata mahalleıinde Yalcı hanı 

altkaında atik ve cedit 6 numaralı otuz altı artın arta 
ilzerinde bill bava ve kap111 od~ içinde ve odanın 
arka11nda bJr ardiyeden ibaret tam kirflr bir odanın 
tamamı. Mehmet Şükrü B. 

17081 Bwlllttaıta yeni mahallede Poıta ve Ihlamur ıokaiın-
da •ki 27, 10, 10 milkerrer 10 mükerrer 10 müker
rer 10 mükerrer 10 mükerrer 12 ve yeni 13, 15, 17, 
19 numarah bin beı yQz arıın arıa üzerinde 1' ıımen 
Gç ve kıımen iki kattan ibaret altmıı üç oda altı ıofa 
iki mutfak ve müıtemilltından bulunan y 1z elli arıın 
anada meb ııl ve mezk4r konağın ittiaalinde beı oda 
bir eofa11 havi kirgtr ıelimhk kötkilnü ve ayrıca iki 
7k -obl• arıın araa berinde klrglr üç kattan ibaret 
yedi ocla iki ıofa bir mutfağı havi müıtemilatı ve beı 
bin yüz dört arıın bahçeyi havi bir konaiın tamamı. 

Zekiye H. 
17 608 Paıa bab"feıinde Köylçl elyevm iıkele caddeıinde eıki 

1 ve yeni 26 - 1 numaralı yüz altmıı tkl arıın arta 
a. ide klrılr üç kattan ibaret nıtünde aektz oda 
bir koridor bir mutfak ve yirmi d6rt arıın arta üze
,.ınde bir apteıane ve auıulbane ve yirmi arıın bah-
çeyi havi bir fırının tamamı. Mehmet Cevdet 8. 

17854 Kandillide mezarlık ıohaiıncla etki 15 ve yeni 6, 
6·1, 6·2, 6·3, 6-4, numarala iki yüz ıekeen arpa ana ize. 

rinde ahıap üç katta on yedi oda bir ıofa bir kuyu ve 
JÜZ altmıı beı arıın üzerind• bir mutfak ve bir ahır 
ve ikl dönüm bin yüz elli beı arıın behçeyi havi bir 
k6tk6n tamamı. Zahide H. 

17918 Tophanede Karabaı Muıtafaaia ve Bayazıt mahalle
•lıade eıkl ve yeni Lnleciarakıf ve Kale ıokafında eıki 

4:0, 40 milkerrer ve yenl15, 36 numaralı otuz arıın araa 
Ozerlacle kirıtr üç katta ve Qıtlnde iki odayı ve 
arka cihetindeki ıokafa müaadif bir ahırı havi bir 
dükkln Gç btue itibarile iki İıl11esl. Mehmet Ef. 

17932 Kumk4pıda Tevaıf Süleymanaia mehalbıinde Telli 
odalar ıokatında eıkt ve yeni 5 numaralı yüa otuz 
altı arıın arıa Clzerlnde kirglr iki katta Cbtilnde 
1alonu havi bir gazinonun tamamı. 

ŞGkrü B. V. Emine Naciye H. 
182,9 Ere.ka11a•.ı. Sah d y rayıce it mahalleılnde mukaddema 

ahbo,a .., ..... Cadde"boıtanı iıkele ıokafında eıkl 
''' '' •• Y*ll 1l'1 • ft •• nala bin doktaD ıekia artın 
ana iizerinde ....., ._........ " yaz 
elll alta arıın ana tlaerlacle .............. v. ..._ 

YARIN 

lngilterede kazanmıı oldukları birinci 
mükafattan ıonra 

FILIPS (Philips) 

Radyo lan 
Çekoılovakyada daha iKi parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kitiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dünvanın en mükemn1el 
"' 

RADYOLARI 
olarak taınlf edilmtıtir. 

İşletn1ek için : 
Fişi <'ereyanfı takntak, bir 

tek <liiğ11uun'11i çevirnwk 
KAFiDilı 

Umumi vekilleri : 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han, No. )4, Poıta 

kutuıu Galata 4 00 

Eskişehir Vilayetinden 
Bedeli keıff 10250 lira 34 kuruı olan SivrJhlıar SarJköy tarJ

klnin 12-450, 17 ,950 inci kilometrolan ara11ndaki natamam ıoıe 
lmalitı ıünniyenin ikmali inıaatı için yevmi ihale olarak illn 
edilmiı olan 7-5-930 tarihinde bir talip zehur etmeıi he•abile 
münakasa müddeti ayyamı tatile dahil olmadıtı halde 20 may11 
930 tarihine kadar yine kapalı zarf uıulile temdit olunmuıtur. 

Taliplerin bedeli. keıftn yüzde 7 ,5 nlıbetinde temlten akçeaı, 
Banka mektubu veya fıtlkrazı dahili tahvilatı vermeleri ve ehli
yeti Nafıa Baımühendtılliinc.e muıaddak bir fen memuru lrae ey
lemeleri IAzımdır. Teklifnamelerln 20 may11 930 ıah giinü ıaat 16ya 
kadar vlliyet EncGmeni riyaıellne verllmeıl ve lnıaat hakkında 
malalmat almak lıteyenlerin Nafia Baımuhendiıllilne müracaat ey
lemeleri lüzumu 11&11 olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP '5. İNCi KEŞİDE 
11 HAZiRAN 1930 

Keıldeler; Vil&yet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 
bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 50,000) Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

hane ve bin yüz elit arıın arıa üzerinde etrafı kapalı 
ardiyeler ve iki yüz ıeklz arım arta uzerlnde açık 
ıalaf ardiye kırk arıın üzerinde yazıhane ve otuz iki 
arıın ftzerlnde hala ve altmıı beı artın üzerinde ara
ba ımalithaneılni ve iki yüz dönüm iki yüz elit altı 
arıın araziyi havi nıaa arazi motör mahalli ve imallt
hanenln tamamı. Bekir Klmf B. 

160 18409 Erenköyiln'de lçerenköy lfrl ıokakta eaki 13, 14 ve 
yeni 6, 8 numaralt Yiiz elli dört arıın arta üzerinde 
abıak üç kattan ibaret altı oda iki ıofa ve yüz altmıı 
( ç artın araada bir mutfak ve bir "odayı ve dört yüz 
aekıen Oç arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Oıman Ef. 
2 t 5 18603 OıkGdar'da Tabaklar mahalleılnde Nalçacıtekke ao

kafınde eıki 8 ve Yeni 3, a, ı numaralı yüz dokaan 
arıın ar•• ilzerlnde ahıap iki katta beı oda iki ıofa 
bir mutfak ve bahçede bir kuyu ve tklyüz kırk arıın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. HüıeyioEf. ServerH. 

1840 19256 lyop'te Ktzllmeıclt ınaballeılnde Balcıyokuıu ıoka
fında eıkt ve Y9 bl 12 numaralı yilz altmıt arıın 
arl& Ozerlnde ahtap dart katta on iki oda dart 
arfe bir mutfak d6rt kuyu lklbin üçyüz elif bir ar
ım bahçeyl havi bir hanenin tamamı 

Mehmet Cemil 8. Saniye H. 
Yukarıda cinı ve nev'ile mevki ve mnıtemilitı yazılı emlak 

hlzalannda göaterilen bedellerle tallplert ilzerinde olup 24: Mayiı 
930 tarihine milsadif Cumarteıl lilnü aaat ikiden ıubaren 
müzayedeye milbaıeret olunarak saat on albda kat'ı kararlarının 
çekilmeıl mukarrer bulundufundan talip olanlarm mezkdr ıünde 
aaat on albya · kadar Sandık ldareılne lldrac.aat eylemeleri ve aaat 
OD altıdan aonra vuku bulac.ak mtirac&atlarıa kabul 84jtlmlyeceil 
ve mezk6r emllke evvelce talip olanların kat't karar eınumda hazar 
bulunmadıktan ve bqka talip zuhur eylediif takdirde evvelki ta
liplerin mOzayededen çekllmfı addolunac.akları IOzumu ll&n ol11Dur • 

Emil Fuat efendinin İlyaı Re11a1D 
efendiye olan borcundan dolayı 
mahcuz olan Büyükadada Azizi· 
ye ıokatında 5 ve 7 numarah 
ma · bahçe iki bap hanenin 48 
ıehlmden 14 ıehmi otuz ıilD 
müddetle ihaleyi evvellye mi-' 
zayedeılne vazedllmtıttr. Hudu· 
du dört tarafı tarik am ile malı· 
Clut kaydan bilmaıahe 660 11rt• 
murabbaında arazi dahibinde dd 
bap tahtanilerl karglr fevkaal• 
leri yaib boyalı köıklerdir. Mot· 
temelatı etrafı demir parmakbk· 
lı çifte kanatli demir kapıclaD 
girilerek zemini elval çini ufak 
gezinti mahallinden her iki tarafa 
mozaik merdivenden yani .... 
dakf merdivenden 7 numaralı 
köıke ıoldaki merdivenden 5 nu
maralı köıkün demir parmaklık· 
la müfrez bahçelerine çıkıhf. 
Mezk<ir bahçenin dört tarafı. 
taı divar ve üıtü demir parmak• 
lıkla mubatdır. Mezk6r bahçr 
lerln birinden küpeıteıl abpP 
demir parmaklık korkulukl• 
mermer merdivenden zemini el
van çini döıelt balkondur. fef"I 
kanlıi buzlu çamlı çifte kanatll 
kapudan medhala girdikte zead· 
nl ahıap bir ıofa üzerinde blrtr 
el katta üç oda ve camikAnU 
merdiven ba,ındakl ufak ıeztntf 
mahalli üzerine bir kılar ikinci 
kata merdivenle çıkıldıkta keza 
merdiven baıı camlkanlı alup bir 
ıof a üzerinde bir hale ilç oda 
vardır gerek ıofada gerek oda· 
ların denize nazır cihette balkon· 
ları vardır. Zemfa katına lnlldik· 
te zemini umumiyetle kırmasa 
çini döıeli b Ahçeye medbali bu· 
lunan taılık üzerinde merdiven 
altı bir kömürlük bir hale yaa 
bahçeye medball bulunan ıabit 
kazanlf ocaklı maa mClftemilatl 
çamaıırlık zemini rutubetten 
mu haf aza için ah tap d6ıemell 
bir yemek odaıı ı.ıaa mOıtemtlat 
muntazam alafranga ocaklı mat· 
bah ve bahçede ıahrlnç1 ayva 
kayıl erik gibi eıcar muımire 
cam ve aalr ıılnet af açları olup 
derun\lnda 7 numaralı köıkte 
Bolu meb'uıu Falih Rifkl bef 
ıenevl 350 lira ile iki ıeneclea 

beri kiracı olduiu ve 5 numara 
lı köıkte tücc.ardan Sudi bey 
keza iki sene mOddetle kiracı 
olduğu evde bulunanlar tarafın• 
dan beyan edllmittlr. Hiç bir 
tarafı mühtaç tamir deifldlr 
köıklerin dahil ve harici yallı 
boyalıdır. Alt katları klrgtr aıt 
katları ahıap yedlıer odayımubte-' 
vl olup her lklılnin temamının 

kıymet muhammeneal 15000 lira· 
dır. Talip olanlann kıymet mu• 
hammlnenln J4 1 O niıbettnd• 
pey akçelerile beraber 928·5799 
dosya numaraııle 21-6· 30 tarl'" 
hinde ıaat 14 den 16 ye kadar 
bilzat veya bilvekile mOracaat 
eylemeleri Ula olunur. 

Hadar beyin karııı : Akta'" 
rayda çakır ala mahalleıind• 
8 No lı hanede aakfne Emin ha'" 
nım aleyhine ikame ol11Dan bo
ıamaya mütedair davadan dolaJI 
taıtlr kılınan varakal davetlyea.IO 
teblli edilmedllf mObaılrtnln ta• 
hıiyeılnden anlaıılm·ı ve illn 
teblJiat lcraıı kararklr olmaf 
bulundutundan yevmd muhake
me olarak tayin olunan 29 Mal• 
880 perıenbe &(inO aaat 14 cı. 
talik eclı18ıııı oldufundan ye-4 
mezkairde lıtanbul Aıllye mab"' 
ke.... 6 mçı Hukuk DaireaJ•• 
bizzat pmenlz ve ya muaadclalı 
bir vekil ıöndermenl& ak•I ~ 
Urde muamelei kaaanl790la P~ 
edilecell malumunuz olmak OS..
hukuk mal muhakemeleri kaDll'" 
D8D1111 .... ahali ~lretiılde il&O 
olunur. 

""'ul mftdilril:Stıleymaa 1'9-.... .-. 
' 


