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Üç seneye mahkôm edilen Şemseddin B. hak-
kındaki kararı temyiz ediyoruz ! 

---l:lmil~~cc::;.. Kırk bir gün sonra İnhisarlar Maliye vekili ile davamı-
Vatandaşlara teşekkür! -----
Muhakememizde siyasi rüştünü is-
pat t.den hür vatandaşlara minnet

lerimizi arzederiz. _..,..,....,._._ 
Evvelki gün muhakememi- hal ve vaziyetinden elbette ıi-

ıtn bittiği ve kararın millet hu- kayet edecek delildir. Tabii 
ıurunda tefhim edildiği gün Haıan Beyin tavılyeleri muct-
ldt. bince de " temyiz ,, yoluna 

Genç arkada,ımız Şemset- müracaat edilecektir. 
tin Beyin üç sene on gün ağır Bu vesile ile asil ve ıuurlu 
hapse mahkum edilmesi "Ya- vatandaıların hakkımızda gös-
tın n ailesini teessürler içinde termit oldukları derin alaka ve 
bırakmııtır. Yalnız mahkeme haasasiyete kartı minnet ve 
teiıl Hasan Beyin : ıükranlarımızı teyidetmekten 

-Bfzim kanaatimiz böyledir. kedimizi · alamıyoruz. 
Müteessir olmayınız. Temyize Vatandaıların "Yarin,, ve 
tnüracaat edersiniz. Sözlerini onun emekdarlarına bezletmek 
•öylemesi ıu teessürü hafiflet- lutfünde bulundukları candan 
inekle beraber " Kanaat ,, e alakadarlık, Türk milletinin ıuur 
karı! beslediğimiz aık ve inci- ve aklıselimine ne derece sahip 
ıahın bir 0 kadar kuvvetlen- olduğunu, bütün cıhana karıı 
tnesine ıebebiyet vermitlir. Biz ispat edecek bir mahiyetde idi. 
kanaatlere daima hürmet et- Bu miHetln siyasi rüıtüne 
lneğı fiar bildiğimlZj tanıdığı- ıahip olduiuna bundan daha 
tnıı için, muhterem Reis Beyin büyük delil, b•mdan daha canlı 
karat ının tefhimini müteak'}>, ve ulvi misal mi, ıahit mi ara-
leessürlerlmizin tahaffüf et- na bilirdi? 
tllint hiaseyledik. Kanaate Milletimizin ıu necip duy-
"- guları, bu aıil tezehüratı kar-uütün mevcudiyetimizle hür-

1111nda bütün elemlerimizi 
lrıetkir bulunuyoruz. 

unutmuı bulunuyoruz. 
Şemsettin Beye gelince : 

Lı Bu milletin bu"yu"klu"gu"nu" .-ıür bir terbiye göTen hürriyet 
müdafaa yolundaki imanımı

llfikı bedbaht gencin kanunun 
zın yüz bin defa daha kökleı-

lakdirinden esasen ıtkiyetl 
mit oldugunu du) uyoruz. olamazdı. 

ı Y aıasın benligine hakim 
sUkbal için f yi ve çok güzel 

h büyük Türk milleti 1 

l zın esası nedir? 
Ticaretimizi k·ı· s "I" -ş-·k .. 8 . • ı Maliye ve ı ı aracog u u ru eyın 
mahvedıyor! 1 açtığı muhakemede tütün meselesinin 

D " 11A->'fı-o>if<-1 .- k iç yüzü anlaşılacaktır. 
un n'.ıec ıste a- · B h kk d k · 

bul edilen bütce1er:Arif Oruç ve Şems~ttınd .. a ın a ı 
Ankara, ıs (Telefon)' Büyilk kararı temyzz e lYOTUZ 

millet meclisi bugün toplanarak Maliye vekili Sa-
bütçe müzakeratma devam et- rac Oğlu Şükrü beyin 
mittir. Baı muharririmiz a-

Sıhhİ)'e vekilinin izaI;atı leyhine Ankarada 
madde tayini sure-

Sıhhiye vekaleti bütçesinin 
müzakeresi esnasında sıhhiye 

vekili vuku bulan suallere ceva
ben bu sene veremle mücadeleye 

ba§landığmı, üç dispanseraçılaca~ını 
çocuk vefiyatmın yüzde 15 - 2 
nilbetlni tecavüz etmediğini, bü
tün memlekette sıtma mücade
lesine baılanmasının imkansız ol
duğunu, bunun için 200 milyon 
liraya ihtiyaç olduaıu'uu ıöylemiı-
Ur. 

l\1aarif bütçesi 

Ule hakaret davası 
açtıgı malümdur. 

Bu dava ayın yirmi 
beıincl günü Ankara 
asliye mahlcemetıinde 

rüyet edilecektir. 
Malumdur kf, bat 

muharrlrimiz Arif O
ruç Bey milli: hazine
nin menfaatının bir 
takım şirketler tara
fından ihlal edildiğini 
yazmıı, bu meyanda 
Türk tütünlerini "Ti-Müteakiben Maarif vekaleti 

l bütçesi müzakeresine baılanmıı 
l ve Maarif vekili Cemal Hüsnü 
• Bey bütçe hakkında izahat ve-
1 rerek demokrasinin ilk tahsile 

ryeste,,de ecnebi tü- Hakkındaki 
tünl~rle karııtırarak 

mahkumiyet] kararı 
edilmekte •. olanJ 

temyiz 

1

1
' istinat ettiğini, bunu için ilk lah

ılle çok ehemmiyet verildiğini 

ilk ve orta tahıil ile mesleki 
tedrisatta ehemmiyetli bir teza-
yüt bulunduğu yeni harflerlml
zin memlekette tamamen yerleı
Uğinl aöylemfıtir. 

sahte menıe ıahadet
nameleri uyduran Her
man Tütün oirketinin 
kanunen hile addedilmesi lazım
gelen bu muameleleri o den de 
uzun boylu bahsetmit, .Hükume
tin harekete gelmesini istemlftl. 

Hatta bu tirketln 1 ,500,000 
kiloluk bir Tütün al~t verlıinden 

Şemscllin E1'l14ljrul 11. 

Maliye veklll meclis huzurunda 

« dört senedenberi veraset 
tallkikatmın bitirilenıediği11i 
1niievveletz itiraf ada)) mecbur 

lr siyasi terbiy.e ile yetiıme~e 
...,. naınzet bulunan arkadaıımız A'r;/ Oruç 
-~-....-. ..... İİıİİİİ ................................. . Darülfünun ı11üderris1er 

Vekil Beyin beyanatından aonra 
Kars meb'us ı Ağaoğlu Ahmet ve 
İstanbul mub'usu ıYusuf Akçora 
beyler ıöz alarak barem mese
leıinde Darülfünun müderrisleri
nin düıünülmedlğinl ve bunların 
aç olduklarını söylediler. Vekil 
bey cevap vererek Darülfünunun 
ıalahı hakkındaki proje ile bir
likte müderrislerin vaziyetlerinin 
de temin olunacağını beyan etti. 
Vekil diğer bir suale cevaben 
köylülerin tahsiline çok ehemmi
yet verildiğini, bu sene 250 köy 
mektebi açılacağını söyledi. 

baıka bir de miru vergfal tahkikatı 
iti olduğu gazetemizde uzun boy
lu yazılmıt, neticede yozgat me· 
busu Hamdi Bey rnl ı li meclise bir 
sual takriri vermf~, maliye vekili 

olmuı, neticede bazı kelime o· 

yunları Ue Arif Oruç beyin 

( HaıA ) millet mecllılnin manevi 
ıahsiyetlnl tahkir ettl~lnl ileriye Doktorluk mesleği tehlikededir! 

~-----.ıi!----l!llml-----·----------~--G en ç doktorlarımıza hayat imkanı 
bırakmalıdır ! 

Doktor Muhjp Nurettin B. "genç dok
torlar himaye edilmelidir,, diyor 

• 

... D · Alull ip Nu1·ettiu B. 

Genç doktorlarımız bir kısım 
büyük doktorların bütün müra
caat eden hastaları kabul etme
lerinden haklı olarak tikiyet et
mektedirler. Hatta bu hususta 
gazetelere bey,natta bulunan iki 
aenç doktorumuz hakkında Ettb
ba odaeı harekete geçmiı bulu
nuyor. 

Dün bir muharririmiz bu me
sele hakkında D. Muhip Nurettin 
B. ile görüımüıtür. 

Muhip Nureitln B. dlyorki .: 
- Avrupada mahalle hekim

leri vardır. Muntazaman mua
yene ederler. icap ettiği zaman 
da büyük profesörler bu ha•ta
ları göndererek teıhls ve tedavi 
huıuaunda hal edemedikleri nok
taları bu zevattan fstiıare sure
Ule (kou•ültaayon) öğrenmek Is· 
terler. Proferör bu muayeneyi 
yapacağı zaman haıtaıına sorar: 

Devamı 2 inci ıahlfede: 

Köy n1cktcpleri 
çoğalmgh 

bir seferberlikle düzeltilebllece
ğinl ve binaenaleyh inhisar ida
relerinin ticareti mahvettf gini 
söyledi. 

Tahsin bey d~ (Aydın) aynı 

mutalaada bulundu. 

ı\iüşkülat nerden çıkıyor? 
İkt11at vekili cevap vererek 

bütün müıkülatın asri bir 11-
muna malik olmadıgımızdan 

sürmüı ve «luık.~lZ olarak 
birde cürünt tesni» etmtıtfr. 

lıte bunun üzerine Baımuhar· 
rlrimlz de maliye vekiline bu 

ıirketi ne gibi •ebeplerle himaye 

ettfflni sormak fıtemlıtl. Bu su· 

allerln tabii olarak htlnat etmeıt 

llzımaelen bazı noktalar vardır

kl, bu cihetlerin Ankarada alent 
olacak muhakemede bütün taf
ailAUle münakaıe edllecefl fQp
heslz bulunmaktadır. 

neıet ettiğini, geçen aek~e 
bir buçuk milyon ton o- Arif Oruç B. bir kaç ıOne 
mür tatihsal edtldfğlnf, krediye kadar Ankaraya hareket ede\;ek 

ve kredi kooperatiflerine büyük ve bu davada bizzat hazır bulun-
ehemmiyet verildiğini söyledi. makla beraber ftyrıca BCiyu-k 

Bunun üzerine: Süleyman Müteakiben iktisat ve müda-
s B Bu len 250 köy k b 1 d 1 Millet Mecllı!nde m""zakere edı-ırrı . - e faal milliye bütçeleri a u e l e- u 

1 40 bi k " e 1 k lecek ol&n iktısat proıramını mektebi açı ırıa n oy rek yarın toplanı ma üzere 

1 kaç ıenede mektep açılır, he- celseye nihayet verildi. ve ealre hakkında da etraflı tet-
aap edin ! dedi. de izahat vermeğe davet edflmtı kikatta bulunarak müıahedele-

Nafia ve İktisat bütçeleri idi. • rlnl aynen ıazetemize yazacaktır. 

Bundan ıonra Nafia bütçesi 1 .. • 
müzakere ve ka~u1 edn~ı. Jku- Haydar Rıfat B.ın müdafaasının 
:~ı~~~tceıloln muzakeresıne ge- hiç tahrit edilmemiş metinlerini 
inhisarlar .ticar~ti n1ahv neşrediyoruz. 

edıvor . , ·· ·· ı ı· · de " k - q ·uncu .çaıu enuz -
Beıim Atalay bey, bu gün ü 

buhranlı vaziyetin ancak iktiıadi 



Sahife 2 

İzmir deki facia! ..................... 
Hakim Ihsan beyi dayakla 
öldürenlerin muhakemesi 
<< Türkçe konuş!>> lav hasını kim yırttı 

İzmirde mühim bir hadise 
olmuf, bir hakim Türk ocağında 
Rumca konuıulmamasını ıstedf · 
il için bazı adamlar taraf mdan 
dayakla öldürü)müıtür. 

Bu f adanın eve iki ğQn lz
mtrde baılayan muhakemesi 
tefsilatını "Hi:&met,, refikimizden 
aynen iktibas ediyoruz: 

Dün öğleden sonra ağırceza 

mahkemesinde, Urla hakimi 
Ihsan Zıya beyi döğerek ölümü-

L ne sebebiyet vermekten maznun 
bulunan Zeynel zade Hüseyin, 
değirmenci Mehmet, Arif ve 
Giritli Muharrem efendilerin 
muhakemelerine baılanmııtır. 
Riyaset mevkiini Hasan Saffttt-
lfn bey, iddia makamını da 
Fuat bey lıgal ediyordu. Bu 
muhakeme için Urladan 59, 60 

kiti ıamifn sıfatlyla aelmitll· 
Muhakeme saat 14,SO da baıla
miıtır, 

Rei• bey, maznunların hüvi-
yetlerini teıpit ettikten sonra 
iddianame okunmuıtur. 

Reis, maznun değirmenci Meh
met efendiye : 

İJk maznun 
- Zeynel zade H6seyin beyin 

teıvlkiyle hlklm Ihsan Ziya beyi 
darbetUllnfz iddia edilmektedir. 
iddianame)'• bir dlyecellnlz var 
mı? 

İddianamede Hami f ve 
Haıım namında lkJ lılm ıeçtl. 

Bunlar yalan aöyliyorlar. Benim 
h6ldm 7.l)'a beyle hiç bir dQr 
manbflm yoktur. Hadise gecesi 
ben orada değildim. Bundan 
baıka iddianamede ıahadet etiği 
söylenen y6z baıı Ztya beyi de 
tanımıyorum. 

Müteakiben yüz baıı Ziya 
bey ıöyle ıehadette bulunarak 
hadise gecesi arkadaıı yliz baıı 
Halil beyle vak•a mahallinden 
ıeçerken karanlıklar arasında 
üç kitlnla meTcudlyetiDI hare
ketlerinden bi11elllğlni, bundan 
tevahhuıla durduklarını, yüz baıı 
Halil beyin bu karaltıya doiru 
lftlllini, bu esnada saklı bulu
nan bu Oç kltlden birini: 

- Merhaba yüzbaıım dedi
lint lptt ilni bu adamları tabten 
tanımadıfıaı 16ylemlıtlr. 

Hüseyin bey ne diyor 
Bundan ıonra Zeynel zade 

HOley.tn bey: 
- Ihsan Ziya beyle çok sa

mimi arkadaıtak. Kendisiyle zer
re kadar bir düımanblımız ol
mazdı. Kendisinin öldürlilmesl 
hakkında benim tahrikatta bu
luadufum etrafındaki ihbarat te
maınen yalan ve asılsızd1r. 

iddianamede hadisenin Rum
ca konatınak meselesinden çıktı
lı ev bundan mütevelllt dnıman
hktan beni11a böyle bir hadiseyi 
tahrik etttll• zikredilmektedir. 

Halbuki R.uaca konupnak 
badleeıi TürkocaPıda TUkua ıel
dlii akflllll ben ocakta Joktum. 
Fakat böıle bir mft'•lıe etrafın
da 6tecle .,.ide münakata ıeç
tllfne eahtt oldum. Böyle audan 
hır hadiseye benim kızdıfım k•-
11fbrllaıak ba.an Ziy~ beyin öll· 
mtlnde •e!ııPp ılaterilmem doiru 
olama•. 

"-nma fend•nln 
tıtl cvabı da f6)'le o~ı 

Relı - Ihsan Ztıa '-71 .. 
•akıttenberi tanıyordunuz? 

I - Hakim beyi hadiıeden iki 
ay evvel ilk defa çarııda gör
düm. Bunu takiben bir iki defa 
Türkocağında tesadüf ettim. 

Kendili H~ konuımadım. Ha
dise gecesi evde hasta olarak 
yatıyordum. 

Türkocağında "Türkçe konut" 
levhaaını yırttığım iddia edilmek
tedir. Halbuki ben böyle btr ıey 
bllmiyorumr 

Şahit ne diyor 
Bundan sonra hukuku amme 

ıahidi olarak doktor Kemal bey 
dinlenildi. Doktor Kemal bey 
ıunları aöylemiıtir: 

- Türkocağında bir levha 
yırtmak meı'eleai oldu. Ben o · 
eınada ocakta, İhaan Ziya beyle 
beraber idim. Ziya bey, rumca 
konuımak mea' elesinden çok mü
tee11lr oldu. Eakat bir ıey ihsas 
etmedi. Ziza bey öyle istiyordu 
ki, bizde onunla bir olup türkçe 
konuımıyanları ayıplıyalım ve 
ocak gibi bir yerde türkçe konu
ıulmamasına tayan edelim. 

Bu hadiseden bir müddet 
ıonra Ihsan Ziya beyi çok al!abi 
buldum. Ben kendisine akıam· 
lar1 bir ıey ohnaması için erken
den eve gitmesini taaviye ettikçe: 

- Ben korkmam. Sanki siz 
beni müdafaa mı ediyorsunuz. 
Ben neden eve yalnız ıltmekten 
korkayım? 

Qjyor •• Adeta benim bile 
arkadaılığımdan füphe ediyordu. 
Fakat 'ıon günlerde vaziyet de
ğifll ve baıına bir felaket ıele
ceiinden korktuğunu söylemeğe 
baıladı. 

lhsan Ziya beyin baıana bu 
darp hadisesi ıeldiğl akıam evi-

ne gittim. Kendlıi yatakda idi. 
Meseleyi olduğu gibi anlattı. 

- Eğer yere yatmamıı ol
saydım. Şimdi aai bulunmazdım. 
Hayatım k~rtuldu, beni tebrik 
edtntz. 

Dedi. Kendisine bir parça is
tirahat etmt-sini tav.-iye ettim. 
Ve ondan sonra bir daha kalka
madı. 

· Memurun şahadeti 
Mil eakiben hadiaeyi tahkik 

için Urlaya giden taharri me
murlarından Yusuf KenJn ef. 
dinlendi. Yusuf Kenan efendi 
maznunları tanıdıfını hadiseyi 
onların yapt.ldarına kanaat ettl
llnl söyledi 

Zeynel zade Hüseyin bey bu
nun üzerine riyaset makamına 
teveccühle Urlada avukat Sabri 
beyin yazıhanesinde rakı içip iç
mediğini ıahitten sorulma11nı ta
lep etmııttr. 

Yusuf efendi - Evet Sabri 
beyin yazıhanesinde rakı içtim. 

Dedi. Bunun üzerine reis bey 
Ze yne 1 zadeye döndü : 

- Bunu ne maksatla sordu
nuz? • 

Zeynel zade bu suale ceva
ben; vazifeten Urlaya tahki
kata ıt-len bir taharri memuru
nun, hadisenin kendillnin tahri
kiyle oldufunu lddtal eden Sab
ri beyin yazıhaneılnde rakı iç
IDftlnln her halde bir ıebebe 

milıtenit oldufunu, bu iınadatın 
Yuıuf Kenan efendi tarafından 
tertip edildllini iddia etmlıtlr. 

•-- kerbae Ze7nel aade-

YARIN 19 M•Y''e 
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Da~~ye 1 

Bütçesi bu gün mü-1 
zakere edilecek 

istikraz 
~<-

Yapılan teklif Tuz gönüllüleri 
akın yapıyor ! 
Bombay, 17 (A.A)- Biri 100 

diğeri 400 gönullüden mürekkep 
2 grup Bumbay çivarındaki tuz 
fabrikalarıDI ele geçirmek için 
yola çıkmıılardır . 

En kısa grev 
rekuru! 

Barlı, 17 ( A. A) - Poıta, 
telgraf ve telefon idaresi me
murları tarafından iki saatlık bir 
grev yapılması üzerine 1 O memur 
azledilmit ve 24 kiti açığa çıka-

rılmııtır. 

Ankara, 18 (Telefon)- Yarın 

( bu gün ) Mecliste Dahiliye mer
kez teıkilatı kanunu ile Dahiliye 
vekaleti bütçesi müzaker edile
cektir. 

1'1adam Naydunun 
seyahatı 

Dharasana, 17 (A.A) - Ma
dam Naydu tuz fabrikalarına 

hücum hareketine baılanmadan 
evvel istiklal mücadelesini bir 
kat daha kuvvetlendirmek için 
memleket dahilinde bir devir 
seyahati yapacaktır. Madm Nay
du evveli Tholapur'a gidecektir. 

Tayyare •enlikleri 
Londrar, 17 (A.A) - Bu gün 1 Neden sonra! 

Brookrandı'de bir tayare ıenltği l ->Pııoofe+-
yaptırmııtır. Gayet küçük bir Lin1an tarifelerinin ten

ziline başlanıyor 
Liman firkatinin liman itlerin

deki durğunluk dolayısıle me-
' murlarından bir kumını mecburi 

tayyre 3000 seyircinin gözleri 
önünde çok cüretkaarane ve sa
ymi ucüılar ve takla atma hare-

1 

ketleri yapmııtır. Dünyanın en 
küçük hava gemisi olan bu tay
are 7 litre benzinle 100 kilometre 
mesafe katedebllmektedir. Bu 
tayyare hafta ıonunda Avrupa 
ıehirlerinden bir coğu (izerinde 
uçmak üzre hareket edecektir. 

1'1uhtıra tevdi edildi 
Cenere, 17 (A. A) - Brland 

1nuht1ra11 saat 17 de sör Here 
Drummond 'ile reamen i.evdl edll
mııur. Akvam cemiyeti mahaflll 
bu muhtırayı büyük bir teveccüh 

ve alaka ile karşılamııtır. 

memuriyete (!) sevk ettfglni yaz
mııtık. Şirket bu defa amele-

sinden bir kıamına da yol vermek 
mecburiyetinde kalmııtır. Şirke
tin senevi memurin maaıı ola
rak verdiği para 317 bin liradır. 
Diğer taraftan tahmil ve tahliye 
tarif eıinde neden sonra tenzilat 
lcrAıı lktlaat vekAletlnce firkete I 
teblil f"dllmlıttr. Şirket bu len- \ 
zil atı kart ılamak için masrafını 

1 
kumağa çalııacaktır. 

~~~~~~~~~~:=:!~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

edebi- J nin müdafaa vekili Muıtaf a Nu- \ 
rl bey söz aldı : 

- M6ekkilimin hakkı vardır. 
Taharri memuru Yusuf efendinin 
Sabri efendinin yazıhanesinde 
rakı içmesi, maznunlar aleyhine 
mürettep bir ıey oldıığunu gös
termektedir. 

Müddei umumi Fuat bey -
Vazifeten Urlaya giden bir tahar
ri memuruna edilen isnat hüku
mete 'demektir. İsnadı yapanla
rın ifadeleri zapta geçmelidir 
isnat cürmünden, lüzumu muha
kemesini talep ediyorum. 
Avukat M. Nuri 8. - Mnek
killmin iddia11 vakidir. Hakika
tın meydana çıkması için müek
ki11erlme makamı iddia tarafın
dan tedhtı korkuıu telkin edil
hlemesl icap eder. Makamı iddi
anın maznunlar1n daha ıerbeıt 

' -idarel kelam etmelerine musaa-
deklr olmalarını rica edim. 

Jandarn1a kuınandanı ne 
diyor 

Bundan sonra Urla Jandarma 
kumandanı Halit bey dtnlenmlı
tir. Halit beyde ifadesinde ıun-
ları söylemlttir. 

- Ben Jandarma kumandanı 
sıfatile bu hadise etraf mda tah
kikat yaptım. Nettceyl mahkeme 
heyetine hafi arzetmek isterim. 

Müddeiumumi - Kumandan 
bey tahkikatın1n neticesini ne
den bize bildirmiyor ve hadisenin 
tahkikatı b6yle ekıik ve ıtzU 
kabvor. 

Halit bey - Tahktkatımın 
netlceılnl Urla m&ddel umumili
ilne bildirdim 

Relı - burada da tahkika-

tınızın neticesini tekrar 
llralnlz. 

Halit bey - Tahkikatım he
nüz bitmedi, noksandır. 

Avukat Enver bey - Halit 
bey heyeti hakime huzurunda 

bildiklerini söylemelidir. ihtimal 
Halit beyin ifadesile müekkille
rlmin hadisede methaldar olma
dıkları tebeyyün eder ve mü
ekkillerim tahliye olunur. 

Müddeiumumi - Halit bey 
bu hadise etrafında tahkikat 
yapau bir jandarma kuman
danıd1r. Eğer neticelenmeyen 
tahkikatını bize lfta ederse 
ihUmalki bir çok hakikatlar 
kaybolur. Zaten esrar içinde 
kaybolan bu hadisenin netice 
ıi bandan sonra daha çok mOp
bemiyet arzeder Halit beyin 
tahkikatının neticesinin Urladan 
celbini talep ediyorum. 

Avukat M. Nuri bey - Bu 
hadise artık tahkikat safhasm
dan çıktı, Muhakeme safhasına 
girdi. Onun için Halit bey bil
diklerni huzuru muhakemede 
söylemelidir. 

Reis - Biz icap ederse Halit 
beyi tekrar mahkeme huzuruna 
celbederiz. 

Bunlardan maada daha 1 O 
kadar ıahit dinlenmlıllr. Bun
lar ara11nda Hamit ve Haılm 
efendiler hadisenin maznunlar 
laraf ından yapıldıflnı iddia et
mlıler ve bu yolda ifadede bu
lunnauılardır. 

Diler tahitler mazaunların 
hadtıede, meamuatlanna na
zaran, allkadar olduklarını 16y
lemiılercltr. 

Muhakeme baza tahitlerla 
celbi için 2 7 Mayısa talik edil .. 
miıUr. 

ı 

tetkik ediliyor 
Ankara, 18 (Telefon)-Kıbrtl 

inhisarının kendisine verıko-' 
mukabilinde ecnebi bir ıirketlO 
istikraz teklifi Mali ye vekAletfOC• 

tetkik edilmektedir. TetkikattaO 
sonra müzakereye devam edlliP 
edilmeyeceği takarrür ~decektıl• 

Bulgar sefiri 
Ankara, 18 (Telefon) Zir••t 

vekaleti mülleıarı ile Bulı•' 
sefiri bu gün avdet etmiılerdit• 

Paris panayırı 
Paris, 17 (A . A) - Paris P'" 

yuı açılmııtır. 

' Doktorluk meslek' 
->~<·-

(Birinci sahifeden deva!!-1 

(Sen benden evvel bittabi batk• 
bir hekim tarafından muayeo• 
ed ilmiısf ndir ? 

Senin bana geldiğinden ooull 
malumatı varmıdır ?) der. 

Bu yükıek mesleki bir say,. .. 
dır. Ve bu muayene bitUkteO 
sonra efer bir defa daha baıta 

kendilifinden profesöre mfiracaat 
eder ve bu müracaatten evvelki 
ilk tabibi müdavi haberd•' 
bulunmazsa profesör artık kabul 
etmez. 

Bu harekeUle tabibi mild•'" 
vlyi yani genç tabibi ve memlr 
kellu genç tabibini himaye etrnlf 
olur. Bu çok nezih, gerek tababet 
gerek memleket hesabına çalı 
yükıek bir muameledir. 

Biz de mademki farba tevec
dih •ttlk bu tarzda asil bir ha"' 
reketin bizim eUbbamız araslD"' 
ca taammilm etmesini temenol 
etmekteyiz. Ama bu bizde ya· 
pılmıyor mu? Şüphesiz bunu bl" 
len ve tatbik eden çok büyilk 
doktorlarmız var. Fakat her ıeY" 
de oldufmuza gibi maale .. f 
bu meıelede de henüz taamol 
hükmünde kuvvetle cari bir 
adet yoktur. Bu adetin tee11nal 
tababetimizze ve memleketimtse 
ıeref verecekUr. 

Daha tevhit 
edilirken! 

T~vhit haritalarında mU"' 
vaffak olunaınadı 

Vilayetle Emanetin tevbidtod 
gösteren ve ahiren dahiliye vr 
kiletine gönderilen harita dahi" 
liya vekaletince muvafık ıörül• 
memittlr. İade eclilen bu bari ta 
Emanet harita ıubeıl tarafındall 
tekrar tanzim edilecektir. 

.......... 4 ••• 

Bir ayda limana kaç 
vapur geldi 

Yapılan bir lstatlsUka 16,. 
geçen ay "Zarfında llmanım.-

588 vupur ıelmltUr. Bunlardall 
120 taneıt ltalyan bandaralıdır, 
fldnd derecede T6rk vapurlaf'I 
t69kil etmektedir. • 

Hamalların idare heyetiıı• 
şikAyet ettiler 

Mnteaddlt hamallann ,.....,... 
vlllyete bir mllracaat c ..... 
baza ıtklyet ve taleplerde ltdlr 
nulmuıtut. 

Heyeti idareye kil olan b1I 
pklyet vlllyetçe tetkik •dilecek"' 
Ur. . 
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v*-rrı• ibretler .. ;...-.. 
~ ·~. 

Susturun bakalın1 ! 
İki genç doktor, büyük 

doktorlarımızın - ne itibarla 
büyük?allah bilir - kendileri- ~ 
ne müra aat eden bütün has-

" 
taları kabul ettiklerini, bunun 
btr yoluna konulması lazım 
geldiğini gazetelere söylediler. 

Derakap büyük doktorla
rımıza bir hal oldu. Gfzli ı ç
Umalar aktetUler. Müthiş bir 
hııımla, isimleri doğru yazıl
mamıı olan bu iki genç dok
toru meydana çıkmaya çalııı
yorlar · Bu inkılapcı ( ! ) isme 
iıi ınlerı benzeyenler aazetele
re müracaat edf yorlar, (O iki 
adanı biz değiliz ! ) diye ikrar 
Veriyorlar. 

Etıbba odası da isimleri 
benzeyen maznunları (!) çaiır
nııı, sıkıştırmış, orğuya çek
tniı. Şu iki genç doktoru 
Yakalamak için ne hışım ve 
ne hıra ! 1 

Şu Türkiyede hala ne ka· ~ 
dar Abdülhamit efendi var. 

Şu iki genç ihtilfılcının 
baılarını getirenlere niçin mü
kUatı nakliye ilan edilmiyor. 

Bu iki genç ihtilalcı, dok
torluk gibi Türkiyenin en 
tntınevver meı!eklerJnden biri
hl tereddi ettiren sebepleri ve 
hakikati söylemişlerdir. 

O hakikat ki daha dehtet· 
llıini binlerce genç doktoru
llıtız müzmin bir acile bilirler. 
Bu hal-tkatlar mesleğin, callı· 
ha lılemiı kanseridir. 

Bu hakikati doktor olmı
Yan hır kaç bin kiılye daha 
•öylemek günahı bu kadar 
hUyükmüdür ? 

Şu eski nesil, şu devrini 
lluna l ettlilnl bilmeyen nesil , 
ha.kikatı fıitmekten ne kadar 
korkuyor - Onlar, bütün haki
kattarı yanlız göbekli karın
la.rında taıımıya ahımışlardır • 

Fakat bu nesil söyleyecek
tir, efendiler. Ve o bir neıil 
Ya.pncakt•r, efendiler ! 

Büyük ıöhretlerlniz tabia
tın bu kezzap tufanı gibi bü
tün pönümüı büyüklükleri 
eriten ve hiçe çevf ren akııı 
6nünde, eriyecek ve hiçe dö
hecekur. Çare yoktur. Büyük 
0labnırslniz, fakat ejderler 
detnıınız. 

En entelektüel, en münev· 
"er meslekte en küçük hürrl
Yete mukabil tepelcnmeyi göze 
a.lnıa.k ananesini idame etme
talz: doğru deAildir. 

Etki nesil yeni nesle kin
den baoka bir miras bırakmı
Yacakmıdır ? 

1 Siz eıusturun bakalım! tepe- >ı 
-=eYin bakalım ! 1 

1930 atıcısı! 
p -.. ~-

olialer arasında 
•• musabaka 

Bu ıene polis llleın 
a.tıı talimleri hitam b ı urlarının 

u llluıtur 
May11ın önümüzdeki 26 • 

ıncı 
Pazartesi günü ıaat ı 3 de T k op-
a.pı atıı mahallinde mera.atını 

ltıahıusa ile 1930 baı atıcı11 
ltıGıabakaaı yapılacaktır· 

Bunun için polis müdüriye
tince bir program hazırlanmııtır. 
~eçen 1929 senesinde olduğu gibi 

u •enede 1930 bat atıcısı ve 
Yüksek I k numara alan memur ara 
c:~t~etlı hediyeler tevzi edile-

lr, 

icaret 
serbest:! 

-·~ Bütün içki yerleri şikayet 
ettiler 

Bar, meyhane, çalğılı kahve
ler için tayin dilec tahdit santleri 
için ltiravlar olduğu malumdur. 
Bu gibi müessese sahipleri fırka
ya müracaat ederek saatların 
uzatılmasını istemişlerdi r Fırka 

bu şikayeti vilayete btldirmiıttr. 

Dün vali muavini Fazlı B. 
damfolir ki : 

Tahd!dte esas itibarile bir 
değieiklik yoktur. Mama fi gene 
tetldk edeceğiz. 

Sıra ile! 
~··-

Polise bir mukabe-
le bilmisil! 

Bayramın üçüncü günü kara
gümrükte bir hadise olmuı ve o 
civarda Sultan mahallesi deni
len izbe ve tenha bir muhitte o
turan bazı esrarkeı külhan bey
leri bir komiser muavininin etra
fını ihnta ederek bir mukabele 
bflmiıil yapmak iııtemiıler ve ko
miser muavinini dövmütlerdir. 

Zabıta bu hadiıe üzerine bu 
mahallenin ıon günlerde eıtrra 

yatağı halini aldığıoı nazarı dik
kate alarak bu ıabıkalıları birer 
birer evlerinden t~playarak earar 
içip kumar oynattıklarından hak
larında takibata baılamıı ve bu 
memnu fiillere sahne olan evlerJ 
de kapattırmıştır. 

Yeni pipo tütünleri 
Kazım bey isminde bir müte 

hassıı bir Türk genci tetkikatı 
neticesinde avrupadan gelen em
salinden daha nefis pipo tütünü 
imaline muvaffak olmut ve bu 
cins pipo tütünleri inhisar idaresi 
tarafından gencin ismin~ izafe.ten 
( kazım tabako ) namile piyasaya 
çıkarılmııtır. 

Gaz ucuzluyor 
Gıız fiatları ucuzlamağa baı

lamııtır. lstandard ve Neft sen
dikat ıtrketlerl flatları dünden 
itibaren mühimce bir miktar en
dlrmfılerdir. Petrolun çift tene
kesi evvelce 750 kuruı iken bu 
gün 6 liraya inmiştir. 

Vali Ya/ovada 
teftişle meşgul 
Vali Muhiddin B. emanet fen 

heyeti müdürü ile Yalovada tef-· 
Uıata devam etmektedir. Valf 
B. yolların bir an ikmali için 
bilhassa emirler vermiıllr. 

Veıaltl nakliyenin f ntlzanıı 
için tahılı edilen 9 kamyon bir 
iki güne kadar Y alovaya sevke
dilecektir. 

Karısına bıçak çeken 
adanı! 

Akbıyıkta amele Mehmet bir 
kavgayı müteakkip karısı Nazifeyi 
ıol kalçasından bıçakla yarala
mııtır. Sebebi mechuldür. Meh
met lutulmuıtur. 

Adliye 111üsteşarı gitti 
Adliye Müatetarı Ferit B. 

dün Ankaraya ıttmittir. 

Oktruva kımıldanıyor ! - .... ......... _ 
Şikayetler üzerine 800 maddelik bir 

mazbata hazırlanıyor. 
Cemiyeti umumiyel belediye 

dün toplannııı ve muhtelif itler 
hakkında müzakeratta bulun-
mu~tur. 

Dünkü içtimada oktruva 
resminin yeni gümrük tarifeıinin 
seyrine göre tadil ve tanzimi hak
kında idare encümeni mazbatası 
okunmuş ve bu hususta uzun mü
zekereler cereyan etmfıtir. 

Neticede bu tadilatın esaslı bir 
§ekilde yapılabilmeıinı lemin için 
bu hususta 800 maddelik bir 
mazbata hazırlanma11 tekarrür 
etmiştir. 

Bundan sonra taksim meyda
nının inşaatına iştirak eden 
emlak firketine iki arsa bedeli 
olarak verilecek 107 5 U liranın 

inıaat faslından 'munakaleıi 
hakkındaki bütçe encümeni 
mazbatası okunarak kabul adll
miıtlr. 

Bundan sonra Kara ağaç 
mezbahasında müıtahdem mu
hafaza memurlarının tanzim et-

Adliyede: 

Rakibini vuran 
-~ 

Sol elini adaın sağ gibi 
ku11anarak vurnıuş? 

Dün ağır cezada kıskançlık 

neticesi olarak Kazımı Ayaıofya 
meydanında bıçakla dört yerin
den cerh ve katleden seyyar sa
tıcı lsmailin muhakemesine de
vam olunmuıtur. lsmail hadiseyi 
ıöyle anlatmııtır : 

- Kazım benim dostum bu
lunan Zehrayı seviyormuı. Hatta 
maksadına nail olmak için Zeh
rayı birkaç kerre dögnıüıtür. 

Vak'a günü Ayaıofya meyda
nında bana teıadüf elti ve bıça
ğını çekerek üzerime atıldı ve 
sağ elimden beni yaraladı. Ben 
ele kendi canıını kurtarmak için 
sol elimle bıçağını çektim ve 
vurdum. 

Reiı ; - Sol elle nasıl vur
dun 't 

- Ben sol elimle de sağ elim 
kadar it yaparım ! 

Şahitlerini celbi için muhake
me talik olundu. 

idamı istenen 
katiller 

-~~-

Cürün1Iedni katiyyen 
inkar ediyorlar 

Çatalcaya tabi Ayazma kari
veıinde Hanife hanımın evine 
airerek cerh ~e katleden Süley
man, Hasan, Hasan, Süleyman 
Batonun muhakemesine dün a 
gırcezada devam olundu. Müı
tantlkllk tarafından bu maznun· 
ları idam cezaılle mahkemeye 
ıevk edllmitlerdir · 

Eınayl muhakemede 14 ıahit 
dinlendi. Şahitler Hanife hanı
mın çok zengin olduğundan, her 
halde parasına tamahan oldür
düklerinden bahıettller. Maznun
ların hepiıi cürümlerini inkar et
miılerdir. Diğer ıahitlerin celbi 
için muhakeme talik olundu. 

1 tıklerl zabıt varakalarının encü-
meni emanetçe muteber olması 
için bu memurların zabıtai bele
diye kadrosuna ithalen aynı ea
lal-ıiyeti haiz olarak istihdamları 
hakkındaki kavanin encümeni 
mazbataaı okunarak kabul edil-

mittir. 
Müteakiben bir evin istimlaki 

dolayıefle kat'i lüzum ve zaruret 
olmadıkça lıtimlak yapılmaması 
hakkındaki idare encümeni maz
batası kabul edilmlıtir. 

İçtimadan ~onra azadan bir 
zat Oktruva moıeleıi hakkımla 

bir muharrlrfmlze demittirkl. 
" - Oktruva meaeleslnl bu 

gün tamamon intaç ettik bu hu
susda 800 maddelik bir eıaı ka
bul edildi Erbabı senayiln tikfı
yetlerinin kısmı azamı nazarı 

dikkate alınmıştır. Ve mazbata 
tamamen lehlerin olnrak hazır-

' lanmııtır ,, 

Poliste 
Bir kadou sokakta 

zorla öptüler 
Unkapanında oturan Bedri 

ve Muatl\fa isminde ıki ıahı 
evvelki akıam !aat sekizde Zey
rek yokuaundan geçmekte olan 
Eyüplü Saffet hanım namında 
bir kadına taarruz etmek iste-
yerek önüne geçmfıler ve neye 
ugradıgını şaııra."l kadıncagızın 
bütün mümanaatlarına ragmen 
ıarılıp öpmüılerdir. Kadının fer
yadını iıiden devriye pollı me-
murları yetiıerek bu iki küstah 
ve azgın herifi yakalamııtır. 

Genç bir ceset 
~~-

1-1 ask ö y sahilinde bir ta
lebenin cesedi bulundu. 

Evelki ıabah ıaat ~ buçukta 
Haıköy ıandalcıları 17 yaıında 
bir çocuk cesedi bulmuılardır. 
Ceıet ; denizden çıkarılarak Has
köy polis merkezine getlrilmit ve 
o civar balkı hadiseden haberdar 
edtlmlıtir. Yapılan tahkilı. 4t üze
rine Hnsköyde Arabacılar soka
ğında 42 numaralı evde oturdugu 
ve hamal Da vidin oğlu Y ako ol
duğu anlatılan bu çocuk ; Alyans 
muıevi mektebi talebesindendir. 

Marko; geçen cuma aünü Nesim 
ve Yako isminde 2 arkadaıile 
Kağıthaneye gitmeğe karar ver
mff, arkadaıları bisikletlere 
kendiatde topnl olduğu Jçln va
purla kağıthaneye gitmiıtir. Blıtk
letle kafıthaneye giden çocuklar 
Ya koyu orada aramıılar fakat bu
lamamıtlardır. Yako; kağıihaneye 
gittiği gGndenberi meydanda yok
tur. Cesedin üzerinde muhtelif 
bereler görülmüı, ceset polis dok
toru tarafından muayene edilerek 
morga naklettirilmittir. 

Çocuğun kağıthanede bir te
cavüze uğradıktan sonra kolları 
bağlanarak ve kalbine biçak sap
lanarak denize atıldığına dair 
Haıköy muhitinde bir ıayıa varsa 
da henüz tahakkuk etmia bir tey 
yoktur. Morg bugün katt raporu
nu verecektir. 

Bir baba 
~-

Merkeze çağırılın-

l ca sekteden öldü 
Çengelköyünde hacı Cemal 

beyin yalısında oturan Ülfet ha-
nımın babaıı 60 yatında Faik 
efendi, kızların 900 lirası çalın-
dığından dolayı kızları ile müna
zaaya baılamıştır. 

Faik efendi 900 lirasının 
küçük kızı 16 yaşında. irfan ha
nım tarafından çalındığını iddia 
ettfölnden kavga büyümüıtür. 
Kavga arasında Faik efendi sus
talı çekerek kızların üzerine 
hücum ettiğinden kızlar polis 
merkezine müracaat etmlılerdir. 
Faik efendi polis merkezine da
vet edildiğinden hiddetlenmif 
kalp sektesinden vefat etmittlr. 

1500 lira çalındı 
->~-

24 saatta gene 5 hırsızlık 
vak'ası oJdu 

1 - Sevki efendi isminde 
bir memurun Aksaray< addeıinde 
tramvay içinde 15 lirası çalınmıı
tır, 

2 - Aksarayda Miçonun bo-
stanında bir pantolon çalan sa
bıkalı Emin yakalanmıttır. 

3 - Galatada kuyumcu Za
flrJnln dükkinında 160. lira ve 
altın yüzük çalınmııtır. 

4 - Tüccar Morlı Ftrltmanın 
Emlnönünde bir altın ıaatı çalın
mııtır. 

5 - Bir lastik ılrketinde 
katiplik eden Marko efendi, Ga
latada bankalar önünde ı 500 
lirasını çaldırmııtır. 

Gene bir otomobil kazası 
17~9 numaralı otomobil; köp· 

rü batından reçerken Mürüvvet 
isminde 6 yaıinda bir çocuia 
çarpmıı, yaralanmasına sebep 
olmuıtur. Şöför Seyfi hadiseyi 
müteakip kaçmııtır. 

Dayak modası 
-~--

24 saatta 3 dayak az 
değil n1i? 

1 - Şofor Baki; Takıim çeı
meslnden su alırken kavgaya 
tutuotugu Aziz isminde bir 1ah11 
dövmüıtür. 

2 - Beıiktaıta tramvay için-
de Rıdvan bey tıminde 1 bir zat 
vatman Hüıeyinle biletcl lsmatl 
efendileri dövmüıtür. Sebebi 
meçhuldür. 

-S İıtlnyede sandalcı kA.zım· , 
zevcesi Saniye hanımı ailevi bir 
sebebten dövmütür. 

RasgeJdiğ·ini yaralayan 
bir sarhoş 

Karagümrükte kasap Abme
din evinden sarhoı olarak çıkan 
kasap Mustafa yolda rasgeldlii 
lsak isminde bir musevlyl kolun
dan biçakla yaralamıtbr. 

Şüpheli bir ölüm 
Ferldizede bir umumhane ıer· 

mayeıl olan Hatlçe birdenbire 
ıancıianarak bağırmafa baılamıı 
doktor tedavlnılne alındılı halde 
biraz sonra ölmfittür. Hatçenln 
cesedini muayene eden polis dok
toru ölümü ıüpheli bulduiu için 
defnine ruhsat vermemtı morga 
nakline lüzum göttermiıtlr. 

Hırsız bir çocuk 
Arnavutköyünde M11ırlı bah

çesinde Adile H.ım evine Bayram 
isminde bir çocuk ıtrmlt 15 lira· 
ıını çalmııtır. 
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SÜRPRİZ! __ ................ . 
Yazan : /{asan lllıanıi 

Mehlika hanım efendi, çok 
güzel ve zengin bir kadındı ... 
Yatının biraz tlerlemlt olmasına 
raimerı olsun vücudunun, ilk 
ıençlilinln teravetinf muhafaza 
edebtlmtıtı .. 

q, eıkl Mıhrcelerden Budai 
Hz. lir Nis'te dokuz ay on gün 
kadar devam eden ıa'ıaab bal 
ayları hayatı da ıeçlrmlıti. Mih
race onun fnce ve zarif dudakla
rının ucunda, berrak, ıen gözle
rinin bebeklerinde belirecek o
lan ufacık bir tebe116m tımı
zazını görebilmek için her 
fedakarlığı yapmıtlı.. Muhtetem 
ipek ıerputunun kızıl yakutları

nı bile aökilp cevahlrcfye ver
mekten çeklnmemltli. 

1 yordu .. Hanımefendi bu ay de
ğiıiklik bir ay yenilik yapabil
mek, eflencelerine çeıni ver
mek için parlak bir fikir buldu. 
Sert, ıouk bir kıt gecesi büyük 
bir balo verecek, bütiin ahpap
ları doıtları. atıkları, meftunları 
atıkları bOtün kibar Aleme men
ıup aileler bu baloya maıkelerle 
geleceklerdı. 

Niı'ten ıonra bir haç hafta 
ela Karllıbat'ta yaıadılar ••• Ka
bare ve bakare Alemlerinde ; 
knrkler, otomobtller ve ipekler 
içinde muz ytytp ıampanya içe
rek gezdiler, dolattılar.. . Niha
yet ıerpuıun yakutları tükendi 
ve mlkrace Bombay'a, MehUka 
hanım efendi de lıtanbul'a ha
reket ettiler.. . Mehlı ka hanım 

efendi ne kadar lüzel lıe, o 
kadar da zeki ve itkdzardı ... 
Nia'tn, Karliıbat'ın en kibar, 
llkı otellerinde aylarca rıa bat, 
müsterih yaıamıı ve çek defte
rinden tek yaprak bile koparma
mııtı • ! Son ıeyabatının yarı 

masrafı yetmltlik bir ıeker ka
mıp krahnm tltkln cO.danmdan 
miitebakl yarı masrafı da genç 1 
mihracenin ipek kemeri ile ıer
paıundan çıkmııtı! •• Hanımefendi 
lıtanbula ıelince Ştıli de lbti
.. mla bir apartman kiraladı ve 
lıtlrabate çekildi.. Sakıafonlar 
fitler, kokteyliler arasında ge
çen eeyahat onun zalf ılnlrlerlnl 
hırpalamıı, yarmıı; gençlllini, 
a(izelllilnl bile az çok soldur
m11fl11. Artık banyoıunu alacak 
karyolaıına uzanıp bir müddet 
yalnız dinlenecek ve yazı da 
Adalarda geçirecekti. Çok mem
nundu .• yortdmuı, nzülmiiı am
ma iyi, lıtlfadell bir ıeyabatte 

bapabllmiftl .• 
Kendi kendine dütbnrken , 

yetmitlik ıeker kamıtı kralının 

titrek, romatizmalı bacalı lari(e 
mihracenin hayalı gözler ,inin önü
ne geliyor ve o hayaletler, ucu
belerle karıılaımıı gibi ellerini 
yüzOae bldırıyor, ıözlerini ka
pıyordu .• Mehlika hanım efendi 
yeni apartmanında da çaylar, 
ile yorulma fa, uykuınz kalmala 
baılamııtı •• 

Bazen ıe11iz, 1akin bir hayat 
ıürm.._ karar verdiil de olu

. yordu •• Ancak bulkaran tatbika 
kalkııaa, IDanaıtıra IUklfa çeki
len bir ralube olacak, hayatın 
zevklerınden, ey lencelerlnden 
heyecan ve helecanlarından, bıl
baua aevmektea , ıevllmekten, 
mahrum kalacaktı .• Bu olmazda! 
olmamalı idi. 

Mamafih Niı'in renkli hoppa 
ha.7ab ile ıOılü, zevkli llMlhltinl 
Şlelıcle bulamıyor, geçen ataler 
illa& '4111 1elma1ak çok lttlratb 
ıeb,... •• Ça•rcia au rarelerde 
g6rd616 almalar, he.- aynı ta
nıdıklarnı, aynı dottlann alma
ları idi .• Sefaletla oWatQ. .r....
cede ıefahat ve ıhu .... da •
kan, Gzen bir huıuılyetl olabılt-

Balo gece ıaat 24 ü 24 geçe 
batlıyacak, davetliler maskele
rini çıkarmadan büyük aalonda 
toplanacaklardı... Danı baıla

dıktan ıonra maskeler y6zlerln
de oldufu halde figür yapan 
neı'elt çiftler verilecek bir ita
ret ile hep birden maskelerini 
açacaklar ve damlar kavalye
lerlnln, havalyeler de damları
nın kimler olduğunu tanıyacak· 
lardı... Davetliler zaten birbir
lerini yakından tanıdıkları için 
danı eınaaında maskelerin açıl
maelle ant hayretler olacak, 
birbirlerln:n kolları arasında 
dönen çiftler, eılerlnl g örilnce 
birden bire az çok ıaıalayıp gü
lüıeceklerdı... Bu Mehlika ha
nım efen dinin davetlileri için 
güzel bir sürpriz olacaktı •.• .. 

Kanunu ıanl içinde idi. Kar 
beyaz kelebekler gibi fasılaıız ini
yor ıert hl r rilzglr ııhklarla eıl
yor, Acı bir ıotuk hilkdm ıilrü
yordu. Meb~ka hanımefendinin 
aalonu aYbMıler renkb ampGller, 
zalf blllalar ile ıilılenmlf balo-
nun noksanları ikmal edilmif iyi 
bir büfe d e hazırlanmıttı. 

Silvareye lttirak edt cek olan 
davetlilerin davetiyeleri bir hafta 
evvelinden gönderllmit danıın 

• rece yarısından ıonra baılıya

cağı da taerih edilmııu. MeV1l
mln bu en rfizel ıuvareainl duy
mıyan itilmlyen kimıe halmamıt 
ııbı idi. 

Mehlika hanım efendi hazır
ladılı balonun kazanacafı mu
vaffakiyetl, maakeler açıldıktan 
ıonra salonda kopacak olan hay
ret aeılerinl, ıülilımelerJ, kah
kahaları dü16nd6kçe kendi ken
dini tebrik ediyordu .• 

Nihayet saat 24 e yaklaıtı .• 
Yüzleri rnaskell davetliler birer, 
iklıer gelmeğe baıladılar .. Meh
lika hanımefendiden batka or
kestrayı idare eden ıan'atkarlar, 
varyete yapan kızlar, salonda 
gelenlerin lıtirahatlnl temtne ça
lıtan hl'&metçtler bile birer mas
ke takmıtlardı .• Sürprize hazır
lanmıılardı .. 

Gece yar111 olmadan ıuvare 
salonunda bütün davetliler 
toplanmıı ; takalar, ~evkler ve 
gGlümıeler baılamıtti .. 

Kapalı pancurların içinde ıl
nlrlerl uyutturan, lavanta podra 
kokan bayfın bir yaz ha vaıı 
vardı. Kilrkler, mantolar çıkarıl
mıt, ıalona dekolte kıyafetlerle 
ıelfnmtıtt .•. Saatin dakikaları ya
vaı yavaı llerlledi.. 

(24) il (24) ıeçt1• Ve cazbant 
oynak kıvrak, ıen hoppa bir 
valı bavaıı çalmaia baıladı .. 
Mehlika hantmefendl de maıkeli 
oldulu halde d6nen çiftlerin ara
ıında clanıediyor, kavalye dellı
tlrlyordu .• Muayyen dakika ıe
llace tıaret verildi ve maıkeler 
-..w. IMID11 pea'tla ... ıer 
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Tıbbi calma 
9 

meselesi 
- ~ tııııoz;f-

D. Kazını B. mektubunda 
yalandır diyor 

Dünkü nüshamızda iki doktor 
araıındakl davayl yazunıtık. Dün 
Dr. Kazım lımall B. den ıu 
mektubu aldık: 

.. Bir meılektaı aleyhine ika · 
me ettiğim ıahsi davanın dün 
rüyetine ait olarak neırettlğinlz 
fıkrada ıu noktanın tavzihini rica 
ederim. 

ı - Haıta, ha.taneye gece 
gelmlı ve maznun olan zat, bu 
hastayı muayene etmeden vefat 
etmitlir. Neıir hakkı ancak mu
ayene ve tedavi elle idi, ona 
alt olurdu. 

2 - Hastanın onun tarafın· 
dan muayene edılmlı olduğu 

lddtaıı, sarih surette yalandır. 
3 - ( Otopsi ) yl yapmak ve 

neıretmek ıertablbln emri ile 
olmuıtur. Binaen aleyh tıbbi ılr
kat yoktur. 

4 - Eıaıen maznun sadece 
(ılrkat) demlttlr, yani kasten 
beni tahkire kaUcmııtır. tıbbi 
kelimeıf , onu himaye edenler 
tarafından ve cürmünü küçült
mek için sonradan ilave edil
mittir, Ondan fotograf aldııım 
iddiaeı dahi (yalan) dır. Billkiı 
kendiıl mütahede varakııanın 
uıulıüz bir ıurette dosyadan al
mııtır ki bunu reımi tahkikat 
teıblt etmlttlr. 

5 - En mühimmi : Etıbba 

odası reisi vekiletln murabbaı 

göndermediğini ıöylıyor, halbuki 
vekalet bu hususta bir 11hhiye 
müfetlitlni tavzif etmitlir !! 

Hörmetlerlmin kabulünü rica 
ederim efendim,,. 

Operat&r 
KAZIM ISMAIL 

Anıerikaya gidtcek 
doktorumuz 

Her ıene oldutu gibi bu ıene 
de Amerlkadaki Rokfeller hıf

zı ııhha mne11esesfne genç bir 
doktorun izamı istenllm 1ı ve 
Şehremaneti sıhhiye müdür mu
dür muavini Kutıl beyin izamı 

takarrür etmlıtir. 

Beyoğlu nıahkenıeleri 
taşınacak 

Şimdiye kadar pek dağınık 
bir halde bulunan Beyoglu mab
keınelerinin Takıtınde Amerikan 
haıtahana1I karı111ndaki bipaya 
tatınmahrı takarrür etmlttlr. 

hayret ifade eden hafif haykı
rıtlar, ıonra ıen gülilıler, kah
kahalar takip :ui .• 

herkeı eılnln ydziine,, bakmıı 
ve birbirini tanımııtı.. salonda 
bulunanlar hep dost ıimalardı. 
yabancı yoktu .• 

• Mehlika hanımefendinin ıür· 
prizi alkıılanmıı, ıuvare ıabaha 
kadar devam etmitU.. ortalık 
ağarırken cazbant ıuıtu .• ve yor
gunluktan, uykuıuzluktan mah
mur gözlerinin biri açık, öbilrQ 
yarı kapalı kadınlar ve erkeklar 
birer birer Mehlika baoımef .:n
dlnln etrafına toplanlp onun 
elini sıktılar.. ayrılacaklardı .. 
Bir hizmetçi kız veıtf yer ittihaz 
edilen odanın kapııını açtır . 
Davetliler mantolarını almak için 
yQrüdüler, tçerl girdiler.. Mas-
keler açddıktan sonra kopan 
kahkaha gibi bir kahkaha da bu 
oda da koptu. Dııarıda.kar lapa 
tapa yalıyordu .• Sert bir IOfuk 
Yanlı ve veıtlyerde tek bir 
manto bile kabnamııtı ! . bu tam 
bir ı(lrprizclil .• 

Haydar Rifat B. Ankara 
mahkemesinde bila tahrif 

ne söylemiştir ? 
Müdafaasının hakiki ve • 

asıl metin; 

leritri aynen neş r ediyoruz 
~~~~ıiıııeıı~ıl&l!llll!ll.-ı.;.~ .... ıııiıııı ...... 

Haydar Rıfat B. in Ankara 
mahkemealndeki geçen ıon mü· 
dafaaıının metinlerini neır edi
yoruz. Metinlerin bir kıımı da 
yarın dercedeceğlz. Müdafaatın 

metinleri ıudur : 

lddeanamede hakkımda ay
nen : ı. - Mahut Esat Beye me
ml'.ırlyetl vazifesini ıul istimal 
etliğini ve ; 2 - Gayri kanuni 
muamelatta bulunduğ'unu isnat 
ettiğim ve ; 3. - Hakaret ve aöf
me fiillerinde bulundufum beya
nile da va edilmlıtf r. Mahmut E· 
ıat Beyin dava arzuhali de bu 
merkezdedir. 

Bana gelince: ben layihaların 
huzurunuzda bu yolda takfpe ce 
vaz verir bir mahiyeti kanuniye
de lıe, tU dava eebeblerlnden ilk 
ildıinln icabında ISBAT OLUNA
CAGINI, üçüncüsü hakkında da 
hadisede hakaret ve ıöğme ol
mamakla beraber, varsa bunla
rın ayrıca mütecavüzüııaleyhfn 

haksız ve kanunsuz hareketlerin
den mütevellit bulunmuı olac.ak
larını ve bu itibarile kanunen bir 
hükCim ifade etmeyeceklerini 
müdafaaten dermeyan ettim. 
Muhterem mahkemeniz umumi 
ıurette lebat IGzumuna karar 
Yerdi. 

Bu IOzftm, kanun hükCmleri
ne teffkan yalnız böylece kabul 
edilmekle kalmamıf, karar 
gecen muhakememizi müteakip 
lstanbul Birinci ceza11na, Bilecik, 
Esklıehlr, Mudanya, lzmir asliye 
cezalarma bu~ıehlrlerln her birin
de gösterdlgim ıahitlerfn bu ıu
retle dinlenllnmeıi de yazılmııtır. 

Hal böyle iken , istinabe va
rakaları gönderilen aynı mahke
melere miiteaklben mahdut ve 
mukayyet dört ıuali havi diler 
lıtinabe varakası göndertlmıı, 
bundan ve kanunen hakkım ol
duiu halde'ıahitlerimln fltfmaın
da benim de bulunmama, l'Ual 
ıormama ceza mahkemeleri usulü 
(madde 22 fırka 2 ; madde 233) 
mü1ade edilmemlt ve halbuki aynı 
hukuka malik oldufumuz halde 
(217) bu salahiyet milddı umumi
ye verilmiı ve ıebep olarak muh
terem mahkemeniz tarafından 
istinabe varkasında bu yolda bir 
itaret konmadıiı ileri ıürülmütUlr. 

çıkan neticeJer 
Kanunun bu maddelerinin ic

radan kalmaıı yüzGnden ıu neti
celer çıkmııtır : 

Ayaıluidaki Otel, umumi 
miidür çekilmittlr, konıoloıluk 
vaaıtaılle lıtlnabe edilebilir. 

1 - Aydın demir yolu ıtr
ketlne aft bir otelin molklyeti 
lndelltlllf ıtrket namına ilama 
rabt olunmuı iken Mahmut Eıat 
beyin mildahaleıl ile bir tGrlG 
icra olunamadılını ve ti rketin 
uınumi m6dGriln0n bu bahta 
lıUnıaını lıtemlttlm. Bu hadiee
de ıahıt olan umumi mildfir 
Mııter Mayntin bu vazifeden 
çıkararak Londraya gttmlt ve 
Londn konıoloılufumuz vaııta
ıtle lıtlnabe edilmek llzım gel
mltllr • Bu lnatltzl yabus bu hu· 
suı için a6eterdlm. KencllltacleD • 

yalnız bu cihetin sorularak Na
zım beyin maaıına ne zanıatOl
dutu. Basatın arkadaılannd•• 
daha evvelml çıktıfı, Baık&tll 
Tevfik ve birinci relı vekil 
Haıan beyler yOzilnden ne ,eW 
tazylkat yapıldıfı Kadriye Haastl 
itinde vekilin ıon mildabaleli 
ıekli gibi huıuaatın ıuallndeD 11"' 
fen sarfınazar buyrulmaıını tal.., 
ederim. Adreı ıudur: 

The JOttaman Raılvvay f,_ 
Sayrne to Aydın, vvıncbeıtel 
Houıe old Broad street Londo•• 

' 
Kadriye H. nıeselesinde 

Kadriye hanım da va11ndald 
müdahaleyi Bileclkte, MudaO" 
yada, Eakitehlrdekl ıahitler btl• 
mezler. 

il - Layihada bu davaf• 
müdahale vukuunu yazmıt, ,.&ıt 
olarak .Büyük adada sakin ıld 
muayyen, müteayyln zati p•"' 
t ermlttlm. Bu cihet bunlarda• 
sorulabilirdi. Bunlardan ıorul"' 
mut, delil, batta bunlar çafrıl
maınııtır. Tahkikatım bunları• 
muhterem mahkemeniz tArafıll" 
dan laf mi eri dahi göıtertlmediJI 
merkezindedir. Halbuki ıual, bO 
iti rüyaıında dahi görmenılf 
olmaları muhtemel olan ~ 
tabltlere 10rdurulmuı ve b11 
difer ıahitlere ıordurulacak ıtr' 
aller iıe kendilerinden ıordurul'" 
mamııtır. Bu meı'ele ve tahıtlerl 
dört numaralı misaller araıınct
muaarrahbr. 

Esbak Adliye nazırı ve mil' 
derrisler nevi isbat ede ... 

ol 

ceklerdi. 
uı. - Diler tahitlerden er 

bak nazır avukat Sıtkı, eıbak lfİ 
tanbul istinaf mahkemeleri retti 
evveli Fakülte müderriılerlndell 
Cevat eıbak adliye müıteıarı Ke
nan Ônıer ve eıbak rüesada• 
keza müderris M6nlp beyler, 
Mahmut Eıat beyin arzubalınd• 
hikiye ve müddei umumlnl 1 ıd· 
deanameıinde taarth etUft k•'" 
nunıuz hareketler! lıbat için g6r 
terlldikleri halde bunlara 

- Ve Blleçik ve Eaklıeblt 
ve Mı\danyadaki ıahitlere aıe'" 
seli: 

a. Baıatım arkadaıfllrall"' 
dan evvelmi tabliye edlldlif. 

b. - Arkadaılarından onat 
bin lira kefalet aranm11 iken bO"' 
dan bet binml aranclatı. 

c. - M6ıtantık Nazım beylll 
maatına zam yapılıp yapılmada"' 
fi. 

d. - Hikmet beytn baıı taf' 
tan lafa mı vuruldufu, 

•· - Hasan ve tevfik be1i' 
re ıüya para vertldiil aöyl_.ı
mek üzere tazyikat ve .. hı.il 
telklDat yapılıp yapılmadılı fAJlj 
ıualler ıorulmuıtur. 

Basatın tahliyesi 
2 - Baaatın ne zaman,ark•"' 

daılarının ne zaman tahli,. 
edlldiilnln ıubutuna mac1..-ı 
lütfen ehemmiyet verilmitUr· 811 
dbetin lıtlntak daireıtndeld do" 
ye1I seUrtlrllerek lıaktkatlD kaf"' 

(Devamı 5 lnd aablf.de> 

' 
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Haydar Rif at B. Ankara mahkeme
sinde bila tahrif ne söylemiştir? 

( 4 inci sahifeden devam ) 

den ve resmen tahakkuk ettiril
nıeat kabildir, bunun getirtilmesini 
uıulün 88 inci maddesinin verdiği 
hak ve ıalahivetle talep ederim. 

Kefaletler miktarındaki tefa
vütün gen e böylece tebeyyün 
ettirilmesi kabildir. Bu babta da 
•alim neticenin bu suretle temi
nini talep ederim. 

Nazım beyin maaıım ve halen 
mevklfni vekalet muhaıebeıile 
zat işleri müdirlyetinden istlla
ınını talep ederim. Çünkü bunları 
en doğru olarak ve dakkasında 
bunlar halleder. Bir baıın taıtan1 
taıa vurulup vurulmadığını gös
terecek olan o baıın sahibi oldu· 
luna göre bu hususta bizzat 
liiknıet bey dinlenflerek hakika-
tin aydınlatılmasını talep ederim. 

T evflk ve Hasan beylere ne 
\>erildiği masalına gelince ma
denıki bu cihetin tevazzuhuda 
lütfen ve bihakkın iltizam buy
rulmuı tur. Bu bap tada İstanbulda 
a\>ukat Masliyah beyle Lütfü 
\>e Basat ve Leon, Jak, ve Jül 
beylerin fstimaını talep ederim. 

~1a hkeİne naibi ne diyor 
Birinci fstinabedeki nokatı 

eıaslye tayyedilmeıi müdefaa 
halclcınııelp eder, şahitlere esas 
noktaları ıoruyoraunt z, naip 
ıtlahkeme ne diyor? 

iv - Adliye vekilinin ka
nunsuz hareketlerini, müdaha
lelerini, tevsik için gösterilen 

, lahıtler için evvelce tertip edi
len sualler takyit edilmek ıure
tile muhterem mahkemenizce 
lllüvahharan ve tebdilen gönde-

lrtlen varakalarda nokati esasiye 
ltay, ve sualler Nazım beyin ma
aıına zam gibi ehemmiyetli tali 
cihetlere haıredildiğinden müda
faa hakkımı kullanmaktan mah
rum kaldım. lstanbulda niyabet 
eden reis "ben bu İtin hakimi 
değilim, ben ancak Ankaranın 
aöıterdiği noktaları vekaleten 
•orabllirim. Harıce çıkamam.Mü
•a.de etsinler dinleyelim." Müta
lea.ıındadır. Şahitler yanık!bağır
lara. birer tercüman olarak ka
llunıuz hareketleri layuat misal
lerle anlatmak istedikleri halde 
ap aıtkar reffeylemiılerdir · 

Nazım Beyin maaıına zam 
bahsini vekalet muhasebesi ya
~ar, tazyikat ve telkinatı havi 
doıyayı istintak dairesi taktim 
ederken ıahitlerinde - Mahmut 
Eıat Bey tarafından iftiradır 
denilen, müddei umumisi tara
fından aynen kabul edilen asıl 
esas noktalar hakkında uıul ve 
kanun dairesinde ( 233-62-217 ) 
dtnlenılnıeled lazımdır. Bunu 
adalet namına talep ederim. 
Çünkü mahkemenin kendi kara -
rına Dıüateniden tuttuğu yolun 
ı~n; ~iendl la.rafından tebdiline 
yan rincl 1•Una.be varakaları 
yeı ine yenisinin tet i 1 k 
nen mesağ yoktur. 

v nıne anu-

Bilecikteki şahit bu 
gün hakin1dir .... 

bu gün Bursada avukat ve mec
lisi umumi vilayet azasından 
olduğunu ögrendlm. Esas nok
talar hakkındaki sual varaka
sının oraya gönderilmesini talep 

ederim. 

l\iüdahnleler şahitleri 
VU. - Bf r çok müdahaleler 

ve kanunsuz hareketler vardır, 
her b"rl ayrı •manda, ayrı bir 
yerde olmuı tur. Bunların ıahlt
leri ayrı ayrıdır. Muhterem mah
kemeniz bu fecı hakikatlerin 
subütüna müsaade buyurur. Za
ten itimlz hazırll\c tahkikatı ilk 
tahkıkat ve saire safhalarından 

atlanarak muamele gördügüm
den ve geçen celsede kanunun 
tayin ettiği sarih ve mahut is
tisnalar haricinde ikametgahım 
mahkemesinden baıka bir mah
kamede muhakeme edilemeye
ceğlml i&tima ve bu cihet kabul 
buyrulmadığı cihetle hukuk mu
hakemeleri usulü kanuna tevfi
kan verilmesi zaruri olan 
mehil verilmediginden kanunen 
verilmesi lazım olan mehıl almak 
üzere gelindjginden bu müda
haleler hakkında tam bir maru
zatta bulunmaya imkan yoktu. 
Bunları aynı günde ıu ıahitlerle 
isbat edeceğlm,!sabık temyiz reisi 
evveli Ömer Lütfü, Baro reisi 
Halil Hilmi, esbak temyiz reisi 
evveli Ali Riza, Birinci Ticareı 
sabık reili Ahmet Eıat, Sıddık 

Sami, Hamid Nazım, Hafız Os
man Nuri, Sadi Riza, Mehdi 
Salt, Sadettin Rifat, Vedat, 
Yusuf Kemal beylerle, istinaf 
müddei umumlligi baı katibi 
sabık Rüstem bey, Şirketi hay
riye müıaviri Necati, Dahiliye 
vekaleti hukuk müıaviri AH 
Şevket, Sadi Rtza, Talha, eı

bak müddei umumi Esat, İrfan 
Emin, Noter Halim, Ali1eMür
teza. avukat Ali Riza, avukat 
Rağlp, Orhan Midhat, Nazmi 
Nuri beyler. Bunlar lstanbulda
dır. Edirne Baro reisi Hayret
tin ve avukat Nuri beyler, bun
lar Edirnededir. Sabık Meb'uı

lardan Doktor Mustafa bey ta
rafından aleyhine hakaret ve 
saire davası ıebketmif olan ma
halince maruf Ömer ağa, bu 
zat Ödemiıtedir. Avukat Ömer 
Fuat B., bu zat lzmirde emirler 
çarı11ındakl yazıhaneıindedir. 

Bu teJgraf sureti 
VIII. - İstanbul posta ve 

telgraf haı müdüriyetinden de 
t 6/ ı 7 tefrinisanl 929 da adliye 
vekaleti kalemi mahıua müdü
riyetinden tevkifhanede Lütfü 
beye çekilen telgrafın sureti ge· 
tirilmesini usulün 88 inci mad
desinin verdiği salahiyetle talep 
ederim. Keza aynı suretle Hik
met B. davasının İstanbul ağır 
cezasından Buraaya ve Kadriye 
hanım davasının lzmire nakil
leri için gösterilen esbabı mud
bedeki kanunsuzlukları tevsik 
için kararların birer musaddak 
suretlerinin Bursa ve lzmirden 
getirilmesini talep ederim. 

Diger bir karar sureti 
9. - fıtanbul İkinci ceza

sında görülmekte olan bir ta
kım davaların Buraaya nakli 
için çekilen tifre telgrafnamede 
sebep olarak " Bu davalarda 
Cumhuriyet Müddei umumiliği 
ile ıehremaneti, polis mtdüriyeti 
vilayet davacı mevkiinde olup 
İıtanbuldakl yüksek makamatın 
davacı mevkiinde bulundukları 
davalarda mahkeme hey'etinin 
hissiyatına maglup darak bita
raflıktani inhiraf edecekleri mü

ta lea kılınmakta ve bu hal fÜp
heyi dai bulunmaktadır. "Denil
miıtir. 

Bu evveli ahırını tutmayan 
bir mütaleadır, Bursada müddei 
umumi vardır. Bu tezin revacı 

halinde Türkiyenin hiç bir ıeh
rlnde hükümetin her hanği hf r 
dairesine ve belediyeye temas 
eden davaları bakılarnayarak 
davası olan hakkını istemek için 
baıka bir ıehre göç etmek lazım 
ielecektir. 1 İcrası bir bela olan 
bu hal halkı kendi hakiminden 
haksız bir ıebeple ayırmak aure
tile teıkilatı esasiye kanununa da 
taarruzdur. 

Eskfıehir, avukat İsmail Hakkı 
ve Nimetullah beylerin • Eskiıe
hirde ve Bandırma cıvarında ' 
Kikler karyesi heyeti ihtiyariye
sinin ve ayni yerde çiftlik sahibi 
hacı Mustafa beyl;ı bandırmada 
ve Bandırma sabık müddeiumu
misi Hayri beyin lstanbulda la· 
Umalarını talep ederim. Şahit
lere sual sormak hakkını bana 
ceza muhakemeleri usulü kanunu 
bahıetmlıtir. Şöylekl bu kanunun 
62 inci meddeıinden aynen : 

Vekil, huzurunuzda tecvit 
üzere okuduğu nutkunda müddet 
umumisine taktirler yolladı. lı
tanbulda polis müdürü veya 

Şehremini bir adamdan dava 
edince mahkeme hey' eU hı11ı
yatına maglup olarak kanunsuz
luk edermif, mahalli tüphe imiı, 
binaenaleyh bu davaya baıka 
bir ıehlrde bakmak lazım iellr
mlı, sonra kendisi vekil, adliye 
vekil, benden huzurunuzda ken-

disinin de bulunmadığı bir ıehre 
değil, bir llaire dahilinde da va 
açmaema ne derler. Bursaya 
nakildeki ıeameti, fecaati göster· 

mek için Mahmut Esat Beyin bu 
hareketi ne celi bir misaldir. 
Bursaya nakildeki esbabı muci· 
benin arzettiğim dairede olup 
olmadığı anlatılmak üzre usulün 
88 inci maddesinin verdiği ıala
hiyetle bu karar ıuretlnln de 
Burıadan getirilıneainl talep 

ederim. 
(Devamı var) 

"Şahitlik ettiği hususu tenvir ve 
ikmal etmek ve malumatının 
müstenit olduğu halleri layikile 

1 takip edebilmek için ıahide sual yeni neırtyat 
sorulabilir.,, Denilmııur. 233 üncü ' . l , . 
maddede keza aynen"Reia talep- Lıse ta ebestne 
leri üzerine mahkeme azasına Lise 9, 1 O, 11, Fen ve Edebı-
dahi ıahltlere sual ıormaia :mü- yat sınıflarına ve bakolorya im-
saade' verir. Bu müsaade müd- uhanlarına tabi talebeleri allka-
deiumumlye maznuna dahi veri- dar eder. 

* 

Ekmek narhı 
1 O para daha indi ! 

Sahife b 

.-.·················~········" : TİYATRO VE SINEMA : • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
BEŞiKTAŞ MİLLİ SiNEMADA 
bu gece san'atlcar Naılt bey, 
komik Şevki bey ve kumpanya-

Şehremanetinden : Mayısın 
yirminci Salı gününden itibaren 
Ekmek on iki kuruı on para ve 
Francala yirmi kuruı otuz para
dır. 

Cları tarafından gala müsamere 
J Birinci defa olarak 

Kokain faciası 
Şeker boJJuğu 

Bu sene pancar bolluğu 

olduğu için ıeker fiatları düıme
ğe baı lamııtır. Dlger taraftan 
Avrupadan gelen telgraflar bu 
sene görülmemiı bir ıeker bol
luğu olacağı bildirilmektedir. Bu 
yüzden bazı memleketler ellerin
deki stok malı ,piyasaya sevk et

miılerdir. 

Naıit bey eskici yahudi rolünde 
Duhuliye 30 kuruı 

il 
ıküdar HALE sineması 

/Jiiyük /ilimler se1·isi11den 

Kiralık zevce 

Doktor A. kutiel 
Gizli vecilt ha,\alıklarımütehassııı 

Kara.köy börekçi fırını sıraıındaN. 34 

Kadıköy Suluh icra memur-
İ rtiha 1 1 luğundan : No. 30-264 

Mülga evkaf Nezareti hey' e- Hacı iliyanın lstefo zimmetln-
ti teftııiye reiıi sabıkı Ermenakli 

1 
deki alacağının temini için tahtı 

Hacı Hüsnü B. giriftar olduğu hacze alınup paraya çevrilmesi 
takarrur eden bir adet Ayaksız 

hastalıktan kurtulamayarak irti- \ Singer makinesi ve iki adet tiftik 
hali dari beka eylemittir. I lngiliz Battanyasi ve bir adet 

Cenazesi bu gün Beyazitta Kadife masa örtüsü ve on iki 
Yümni kapan sokağındaki hane- \ metro Pecdelik Damasko ve lkl 
ıinden saat (1 O) da kaldırılarak 1 adet Karyola örtüsü 25-5-980 ta-
Eyüpdekl aile kabrlatanına def- rihlne müsadif Pınar günü saat 9 
ni haki ltlrnak kılınacaktır. 1 

da açık artırma usulile Kadıköy 
Allah rahmet eylesin. ı Pazar mahallinde ıatılacaği 

llan olunur. 

Fatih sulh 1 - inci Hukuk ' 
ınahl<t·n1esiııden: 

Y orgaki efendinin İsmail ve 
Hakkı efendiler aleyhinei ikame 
ettfği elli liranın tahıili hakkın-

Beyoilu 5 inci icra Dairesinden: 
ı 926· 3357 bir deyunundan 

dolayi mahcuz ve furuhtu makar· 
rer olan bir adet kebir İran hah-
ıi ve dört adet lnymetdar lran 
saccadeıl ve iki adef kıymetdar 

da davanın cari muhakemesinde marketerl tılemeıl aynali dolap 
müddei aleybten İsmail efendinin 1 bir adet marketeri tılemeli kıy
Dırağmanda terceman Yunüı M. metdar salon maaaaı ve iki adet 
Yahya zade ıokalında 7 numaralı kebir kıymetdar Sevr vazu ve iki 
hanesine gönderilen celpname adet kıymetdar kristal divar ay-
zahrındaki mübatır ıerhinde i- nali ve on bir adet kıymetdar sa-

lon takımı ve iki adet kıymetdar 
kametgahmın mechul bulunduğu Sakı vazosi ve bir adet kıymet-
zlkredilmealne binaen bittalep dar Sevr deıtiıl iki adet gayet 
mahkemece yirmi gün müddetle kıymetdar Makas marka kapaklı 
ilanen tebligat icrasına karar ve- Sakı Taba~ı ve bir adet akazu 
rilmig ve devamı lmuhakeme 980 kristal camii dolap ve iki adet 
6 - 11 - ve saat 11 re talik kı- gayet kıyme-dar· makae kapaklıt 
Jınmıı olduiundan müddei aley- Sakı kasesi ve bir adet mudevver 
hin yevm ve vakti mezkfırda mah- kristal kıymetdar çiçeklık bir ade 
kemeyt gelmediği takdirde veya ıehpani kıymetdar çiçeklik bir 

adet kıymetdar Sevr ıakaisi ve 
tarafından müsaddak vekil gön- M 

sayre kızmetdar etya 25 ayıa 
dermediğl halde gıyaben mahke- 1930 pazar günü saat 11 den lti-
meye~ devam olunacağı ilanen baren Beyler beyinde Yalilar 
teblii olunur· 

1 

çaddesinde Köıkte bilmüzayede 
furuht olunacaiından talip olan

İsta nbul dördüncü İcra )arın yevm ve saat mezkdrda 

dairesinden: t mahallinde hazır bulunacak me-

d K h t j\ mureyine müracaat eyleme.teri 
Beyo§lun a amer akunğ ında- ilan olunur. 

halleısinde Topcular so a ın a 
cedit 7 No. lu hanede sakin iken , G 6'66' 
elyöyvm ikametgahı meçhul Oje- V • • 
ni Hanım Loksaneıranın halı ha- eresıye 1 
Yatında hemıireniz ile beraber, i d 

lzmir terzihane• n e ıon 
borç aldığnız 8800 liradan rubu moda, ehven fiatlarla, son • 
hiaaenlze musıp 950 liraya kartı ; derecede suhuletli ıeraitla • 
vefaen ifrağ olunan balada ad-

11 
erkek ve kadın kostümler • 

resi yazılı hanenin hissenize iaa- serian imal olunur. 1 
bet eden rubu hissenin maa faizin 1 Ankara caddesi Villyet 
bu güne kadar tutarı olan dört 1. karı111nda No. 1 7 • 
yüz yirmı iki liranın temini rlçin • MUSTAFA ve KEMAL • 
mezkör emlakin rubu hiaaeıine 9 ftSGSJ 
175 O lira kıymet takdir edilmft , . _ ~~ 

ve alacaklı varisi tarafından pa- · ı "Y Al~IN,,IN T AK\'İl\il 
reye çevrilmesi talep edilmekte - ---~--.:..:..::.:.=_;._;==-.ıı 
bulunmuı olduiundan yeni icra ~la yıs 
ve iflas kanununun 104 üncü Senet P AZARTESI Senet 
madde•I mucibince ikametgahı Resmiye 19 Hicriye 
nızm meçhuliyeti basebtle ilanen 1930 ı 848 

tebliğ olunur. Nan1az vakıtları 
-İstanbul 5 ci icrasından Alafranga 1 

•. d. 
Alaturka 

•. d • 
Gün et 
Öyle 
İkindi 

9,16 
V. - Bilecikte eösterdiğt Hi

dayet zade damadı sabık hakinı
lerden ibrahim Beyin elyevm 
Sandıklı hukuk hakimi olduiunu 
öirendiğimden ona göre ıehade
tlne müracaat buyurulmasını ta
lep ederim. 

A1 Udanya şahidi Bursa da 
b k VI. - Mudanyada avuhat ıa-

lir" denllmlıtir. Garo, 704 üncü 
ıayıfaıında bu bahta teırihatta 
bulunarak maznuna bu müsatie
nin verilmeılnden hak ve adaletin 
ne derece istifade edeceiini 

; Rivaziyat bakolorya reh-
,, berinin 2 inci cildi 

Mahcuz ve furuhti mukarrer 
bulunan ·( 19 ) masa ve ( 16 ) 
Sand 'llyanın beyoğlunda taksim 
sokağında No 6 İEmlrpalaı lokan
taıında 2 ı - Mayi• 930 tarihinel 
mesadlf çarıamba günü saat ( 9) 
raddelerinde furuht erlileceğln
den talf p olanlanların mahallin
de memuruna müracaatları ilan 

Güneı 4,39 
Ôyle 12,ıo 
ikindi 16,08 

Akıam 19,23 
Yatıı 21,14 
imsak 2,32 

Zilhicce 

4,48 
8,45 

Akıam 12,00 
Yatsı 1,52 
lmıak 7, 09 

Ruzı Hızır 

1 müddet umumi Neıat beyin gfü.terir. 
Bu gün çıktı ftatl 100 kuruf 

' satıı yeri Necmi lıtikbal matbaası olunur. 
20 14 

'~~~ ............. =======I• 
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Defterdarlık ilanı 
sA·rıLIK ARSA 

No l ; Eıki kurbalı dere yeni birınci Muradiye sokağı Hasan paıa 
mahalleıf, 1 tarafı 3 harita numarala mahal 1 tarafı 26 numarala ana 
1 tarafı Muradiye sokağı ve bir tarafı kurbah dere caddeıile mahdut 
1600 arım araa satılıktır. Bebeli defaten verilmek ıartlle tahmin edilen 
kıymeti 600 liradır, ıataı muamelesi pazarlak ıuretile 31 Mayıs 930 
cumartesi giln\ı ıaat 14,30 da Defterdarlıkda yapılacaktır. (H-53) 

... .. 
SATILIK KAGİR EV 

No 17 , Ali efendi sokağı lmrohor İlyaı B. mahalleıf, Yedikule, 
2 katta 3 oda ve ıair müıtemilat, bı hmin edilen klymetl bedeli def aten 
almmak ıartile 1200 liradır. $atıf ınuame)eıi pazarlık suretlle 3 1 Mayıs 
930 cumartesi günü ıaal 14-30 da Defterdarlıkda yapılacaktır. (R-75) 

* * SA l"ILIK OJ)A VE ~IA.TBAH 
No 12, 18 Valde hanında Çakmakcılar, tahmin edilen kıymeti 

bedeli def aten alınmak ıartile 55 0 lira, satıf muamelesi pazarlık ıure
tile 3 1 mayıs cumarteıi 1rünü ıaat 14-30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(R-54) 

& ge9g99g·g~g§9§GGSSSSS•SSG91 = Doktor • 

1 ev~ ?l~1ili K~d~ H~t~k~·ı !ü~ı~ısı 1 
1 

Langada camlterif sokağında No. 19 Huıuıi kabinesinde 1 
Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder. 
aaeae•S 9 99g §99fi99§6G999~· 

Emvali metruke müdürlüğünden : 

Satrhk hane hissesi: 
Ferlköyünde Fransız mezarlığı sokağında 6/159 numaralı ahıap 

hanenin 72 hl11e itibarile Hazineye alt 7 hi11esi 25 0 lıra bedeli 
muhammen ve peıln para ile 7/6/930 tarihine müıadif Cumartesi 
günü ıaat t4 de aleni müzayede ile ıatalacaktır. 

Taliplelin yüzde 7 ,50 teminat makbuzlarıle lstanbul Milli Emlak 
müdüriyetine müracaat erlemelerf. 

(._ __ n_E_v_L_E_T_n_E-~M_ı_· R_v_o_L_L_A_R_ı l~'!.NLARI J 
MuhtelJf demirler-kapalı zarfla münakasaıı 23 Haziran 1Q30 

pazarteıi günü ıaat 15,30 da Ankarada Devlet Demiıyolları icla
reılnde yapılacaktır. 

Müna1tasaya tıttrak edeceklerin teklif mektuplarını V' muvak
kat teminatını ayni günde ıaal 15 e kadar münakasa kom11yonuua 
vermeleri lazımdır, 

Talipler münakasa tartnameıılnl beı Hra mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden ve İıtanbulda Hayda • .,ara 
veznesinden tedarik edebilirler. .. .. 

Efeler markala çelik ve kaynak malzemesi kapala zarfla auüna
kasa11 23 Haziran 193 0 pazartesi günü ıaat 15 de ankarada Dev · 
let Demiryolları ldareılnde yapılacaktır. 

İttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatları· 
nl aynı aünde ıaat 14,30 kadar Münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnl üç Ura mukabilinde Ankaıada
Maliye ve muhaıebe itleri dalreıinden, lıtanbulda Haydarpı ~a ve4.· 
nesinden tedarik edebilirler. .. . 

l 0000 Buraj kazmasının kapalı zarfla münakaıuı 23 Hazirau 
1930 pazartesi günü ıaat 16 da Ankarada -~;jet demir yolla!': 
idaresinde yapılacaktır. 

lıt1rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını aynı günde saat 15 ,30 a kadar münakasa komiıyonuna verme
ler& llzımdır. 

Talipler münakaıa aartnamelerini bet lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhaı-:be tıleri dairesinde, lıtanbulda Haydarpaf& vez
nesinden tedarik edebilirler. .. .. 

Muhtelif ebadda 5550 kilo bakır borunun münakaaaaı 23 Haziran 
1930 Pazartesi günü ıaat 14,30 da Ankara Devlet demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. . 

lıUrik edenlerin teklif mektuplarını muvakkat temtnatlarını a; .ı.u 
günde ıaat 14 e kadar Münakaıa K:omlıyonvna vermeleri lAzımo\r. 

Taliplerin münakasa. ıartnamelerini üç lira mukabilinde Maliye 
ve muhaıebe itleri claireılnden, İıtanbulda Haydarpaıa vezrı ,:ı· 
sinden tedarik edlleblltrler. 

... .. 
1000 ton yerli çimentonun kapah zarfla milnakaaaıı 2 hazf ran 

980 P•zarteıl günü ıaat 15 de Ankara Devlet Demlryolları - fdare
ılnde yapalacaktır. 

lttlrak etleceklerln teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla-
rını mezk(kr ıtınde aa t (14 ) k ..1_ · 
tevdi etmlt olmalan l~ra.h:.o a a\Qlr m6nakaıa kom11yonuna 

Talipler münakaaa tartn&aae1-ını 5 lir& mukabtlıade Ankarada 
Maliye ve muhaıebe itleri reıe......._ we ı.•eDba.alda Ha ..1--a 
vezneılnden tedarik ecleblllrler, ~....... ta 

YARIN 19 Mayı•--

1,!!m .................... ... 
TAV1LZADE VAPURLARI 

Ayvalık - lzmir - Ekıpreıi 

Saadet vapuru 
Her pazartesi akıamı 1 7 de 

Sirkeci rıhbmından hareketle 
Gelibolu , Çanakkale, Küçük 
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bür
haniye, Ayvalık,Dikili ve İzmir 
itıkelelerine azimet ve avdetle 
Dikili ve Çanakkaleye uğraya· 
rak İstanbula muvaselet ede
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. 

Dikkat: Edremit yolcuları 
trene yetfıtf rlllr. 

Yemif Tavil zade biraderler 

1 Telefon 1ıt. 2 2 ı O 
•••• n & · 

B t hattı lükı ar ın Ekıpreı Postası 

AYJ)JN v~f~\,~; 9 Pazartesi 
Sirkeciden hareketle Ereğli 

Zonguldak, Bartın, 1nebolu, Ev
renye, Abanaya azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karıı11nda Nizam oğlu han No 2 
Telefon lst: 354 

Zayi 
Vefa O. mektebinden 925-26 

Şehadetnamem kaybolmuıtuJ. 
Hükmü yoktur. 

Rıza Bahaettin 

İstanbuJ 4 ncii icra n1e
nn1rluğ·unda n : 

Elmas hammın Turan binli 
Boğoı hanımdan 927 ıeneıinde 

2420 muamele numaraııle istik
raz eylediği meblağ mukabilinde 
birinci derece ve birinçi 11ra ile 
ipotek trae ~dilen Beyoilunda 
Hnıeyln Ala mahallesinde zlbo 
ve küçük zlbo sokaklarında eıkl 
12,12, 12, mükerrer ; yeni 26,2, 

4 numaralı tevsii intikalı altında 

dükkanı müıtemil iki bap hane 
45 gün müddetle müzayedeye 
vaz edilerek bin lirada talibi 
öhteıinde olup bedeli müzayede 
haddı layıkında görülemedifin
den bu kerre 2 O gün miiddetle 
temdiden müzayedeye konulmuı
tur: 4 numaralı haneye ahıap 
kapıdan glrildikte zemini ahıap 
bir aralık üzerinde bir oda bir 
apdeıthane ve keza ahtap mer
divenle yukarıya çıkılınça bir 
oda daha vardır, itbu hanenin 
bodrumu lti-altndeki 2 numaralı 
hanenin mutbakıdir 2 numarala 
haneye ahıap kapıdan girildikte 
zemini ahtap bir aralık ve ara-

. laktan keza ahtaP merdivenle 
enildlkte zemini k11men harap 
ve çimento döıeU bir mutbak 
ve ocak mahalli ve bozuk çi
mento çamaıır tekne•l vardır, 
ahtap merdivenle yukarı kata 
çık aldıkta bir küçük ıof a 3 oda 
bir halla ikinci kat dahi birinci
nin aynıdır, mezkur hanelerde 
madam Oltmblo kiracıdır· 2 i nu
maralı dükkan 2 numaralı hane
nin altındadır zemini ahıap 
döıeme ve ıokağa demir kepenk
leri vardır, burada Kirkor ef. 
klri\cıdır, hududu bir tarafı em
vali metrukeye ait yıkık hane 
btr tarafı Habip ef. haneıl ve 
iki tarafı zlbo ve küçük zlbo 
ıokaklarlle mahdut ve köte ba
tıdır. Meıahaıl umumi 89 artın
mürabbaıdır, kıymeti muhamme
neal tamamı 39 ı 6 liradır. hane
ler kirgi ı dır, taliplerin kıymeti 
muhammeneılnin yüzde 1 O niı
betlnde pey akçeılni müılaıhi· 
ben 928-8247- doıya numuraııle 
14·6-aO tarihinde saat 14-16 ya 
kadar bizzat veya bJlvekAle mü
racaat eylemeleri ilin olununur •• 

' Baş airılan 

Aspirin 
komprimderi 

ilt tcdav\ olunabilir. 
Yalnız kırmızı bondırollu haldld .,.,,,,." 

ambal&Jmo dikkat. ve bu markayı musırrm 
talep cdinb ... 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TEI~TİP 5. İNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 
Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır •. 

Büyük ikramiye 

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

r?ece 
işkenceJ.eri I 

.J 

Ziyadan kaçan tahta kurula r saklandıkları 
pis yor larden gecellyln çı karla r v e uyurken 
sizi ısırarak kanınızı emerle r ve uykunuzu 
haram ederler. Onları yuval arında mat- ve
dınlz. Bütün köşelerde yarıklarda Flit 1 tu
l umba ile sıkınız. 
Flit sinekleri, sivri sinekle ri, pireleri, g üve· 
leri, karıncaları, hamam bocek le r ı , ta hta ku· 
ru ları ö ldürUr ve r,umurtaıarını im ha eder. 
Tehlikesizdir. Kat iyen leke yapm az. 
Flit 1 haşarat öldllrücU diğer m ayllerle karı9· 
t ı rmayınız. Sarı tenekeye - s iy ah kuşağa 
... llkk at ediniz, 

;-Daha _:çabuk _6ldürür 
Umumi Deposu : J . BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvodn Har. _________________________ ,,_ 

Ballkeıirde inıa edilecek Necati bey muallim mektebi inıaatı 
8 Mayıı 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
uıultle münakasaya konmuı tur. 

Talip olanlar plan, ıartnamei fenniler münakasa tartname •• 
mukavele suretlerini almak üzere bu gibi büyiik lnıaat yaplll•I 
olduklarım milf 'ir ehliyeti fenniye valkalarlle bereber Maarif 
veklleu inıaat dairesine müracaat edebilirler. 

ihale Maarif vekaleti intaat komisyonu tarafından icra edilr 
cejlnden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tevflk•• 
tanzim edecekleri teklif mektuplarının llaal• tarihi o~n 8 H_..... 
1930 Pazar g(lnil ıaat 15 te mezkikr komisyona tevdi etmele~ 
illn olunur. Meıs'ul Müdürü: SOleymaa Tevfik 

' 


