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.Matbuat için ceza mahke

~esfnde Jurl uıulünün tbdaıı 
arzdır· Bu teılS: vücude ge

lince matbuatımız timdiki 
bıahdudiyetten kurtulacak, di
ler memleketler matbuatına 
benzemek yolunu tutacaktır. 

Herkesin bildiği bir ha
kikattir ki matbuat efkirı u
llıumıyenln tercümanı olmak 
lazun ıelfr ve jf te o zaman 
llıatbuatın hükGmet ve halk 
için hizmet ve kıymeti teza
YGt eder. Bu tercümanlık va
Zifesinl teshil edecek ise ser
best ifade ve jüriden alınacak 
kuvvetttr. 

Fakat jürinin · baıka bir 
kalıba lıokulmaıından da doğ
rusu korkarım. 

Jürinin teıklli için büyük bir 
bitaraflık lazımdır, Azanın hiç 
bir fırkaya, bir tarafa mensup 
olnıamaları ıartı azamdır, yoksa 
beklenen faidenln akıi zuhur 
eder. 

Türkçe çıkan matbuata, ha
zinenin l bu darlıfında epeyce 
llalktarda bir ;pirim verilecektir. 
Bu prim de lalin harflerinin 
latbtkından beri muıtemfren 
çıkan gazetelere verilecekmlf. 
Bence yanlıı bir takdirdir. De
lbekkı bundan sonra çıkacak 
l&zeteler lıtlsna edilecektir. 
Matbuatı böyle ikiye ayırmak 
be.tadır. Prim neden veriliyor? 
Çünkü gazetelerin karileri mah· 
dut, ili.nal üçretlerl lae pek a
.-ıı. Gazete idarelerini nakti 
•akıntıdan kurtarmak için lkra
lbiye itasına lüzum :ıörülmüf 
Acayip! dtger ğazeteler neden bu 
lbuavenete. layık görülmiyorlar? 

it Gazeteler arasında bir ikl
b k ihdaıı, zannetmemkl faideli 

ir tarz olıun, bundan ıonra 
~•kacak gazetelerden falde bek
•neınezmı? 

Ben bterlmki, mündericat
~ benzeylf Colmamak ıarttle 
:~leler teaddü etsin. lstan-
ıaldakı iiç sabah gazeteılne 

:•rın verilirae ıazetelerfmiz 
.:• lnhiıar eder kalır. En ka
._!:ahk bir ıebrimlzde aabah
I b yalnız iiç ıazete neıredl-
e llmeıt ne tedannidir yarap! 

~etelerin bukadar az sa
~ •nın ,lflbebi yalnız buru
.::.. •:aeleıı delildir. Vakıa 
mııt.r. 'E;!:: mutaleayl azalt
binde kıraau u hurufatın tertl• 

' teleffuz h l 
eder eıaslar konabıı.. u teı 1 

kil, terkip, kıraet daha~~ te1ııırdı. 0 Ya-

Maahaza gazeteler bu ha .. 
rflerle tabedilmekle beraber 
Yine ı imdiklnin çü miıll tab' 
JaPabilirlerdl, eğer efkarı u
llliaaiyeye tercüman olabilseler 
dt. itte o ~man bütçeden ).:°' milletin taaarruf atından 
:._raınıyeler serpif tirilmesine de 
bafcet kalmazdı. içleri boı ıa-

eler Deıretmekle zaten para
lbızın bı k r 11mı dıprı akiyor. 

Bunun için bir de mükaf atmı 
vereceğiz. 

Gazetecilikte ki tecrübele
rimdendir, gazetelerin ıanıör 

zamanında efkarı umumlyeye 
ıerbeıt tercüman olmayııla
rının manevi zararı ilk önce 
hükumeti hı11adar ederdi, hü
k6met hazan kendi ilhamile 
makaleler yazdırırdı, bazan: da 
bu makaleler yazılı gelirdi, fa
kat kariler bu makaleleri te
be11ümle okorlar, ciddiyetle 
telekki etmezlerdi, o gibi nftin
dericat aılında da bir tesir hu
ıule getiremezdi. 

Halbuki bir milletin mena
fllni müdafaada hiikumet ka
fi degildir, efkArı umumiye la
zımdır. Bunu iıe ıerbeıt aahi
felerde görebiliriz. 

Demittlk ki jüri lazımdır. 
zira bu günkü hükumetler de
mokraıiden feyiz almıılardır. 

Demokrasinin tekemmiilil 
için Parlemento ve Jüri lizım
dır. Ahiren Franıada mahk\im 
olmalarına eıh11sı salise tara
fından intizar edilen bazı maz-
nunların jüri heyeti bilakis be
raetine karar verdi, itirazlar 
g6rilldii, Jürinin eaaıı defittlril
mestnl bile lıteyenler oldu, fa
kat ukall Franaada demokra
ılnln nOfuzu için j6rinln muha
fazası elzem oldufunu ve bir 
maznunun beraet kazanması 

mahkGm olmasına kat kat ter
cih edileceiinl beyan ettiler. 

Bir ıual varit olabllir:acaba 
A vrupada mahkemelere itimat 
yokmukl hakimler Jüri heyeti
nin kararına tabi tutuluyorlar? 
Hakimler ilmi kukukta hem 
lhtisaı sahibidirler, hem de on
ların dogruluklarına ıüphe yok
tur. Fakat hakim kanun ile 
baglıdır, ondan dııarı"çıkamaz, 
gönlü lltese de çıkamaz. Hal
buki evvel emirde öyle meı' -
eleler vardarkl vicdan, kanuna 
kartı dahı maznunlann bera
etinl ezcanü dil temenni eder. 
Bir vicdani umumi vardır ki o
nun ıahaıı kanunun mahdudi-
yetine kartı vasidir. lıte vic
dani umumtnin memnuniyeti, 
teıellisi Jiiri nln hükmlle lıtlh
aalolabllir. Bilmezmiylz eskiden 
mevcut olan bazı cürümler bu 
gün cürüm bile değildir. 

Avrupada ıibirbazlıkla it
ham echlerek yüzlerce insan
ların diri diri yakıldıglnı unu
damayız. Kezalik orada mü
rabahacıların ıdamlna hükm 
olunabilirdi. 

Bazan da mahkemenin bul-
dum zannettltl delail vicdanen 
lıpata yaramaz, hele bir takım 
k6tGler vardırkl yalan ıehadeti 
~nl~r için adeta mubahtır. 
sı:d:~ bizde Seyhlsllm kapı
mukab::::: müddeaya para 
detl u 1 e hazır yalan ıeha-

su u Yokmu idi ? H 
Süleymanlyede Da atta 

1 
kaaecllerde 

ya an ıabitler kahvede 1 a enen 
otururlardı, yalan ıabitler bir 
esnaf teıktl etmtılerdı. 

(Devamı beılncl aahıfede) 

Düello Başmuharririmiz aleyhindeki davalar 
~· ~n:ı "":!'™ ;%;:, ~~l!R:.:a~~ ·•fr0r4.--

A dl iye 
vekili B. . ...... ,, ....... _ 

H. Rifat beye dü-

Arif Oruç bey iddiana
meye itiraz etti 

ello mu teklif 
etmiş? 

İtiraznameyi tetkik eden tahkikat 
hakiminin adil kararını bekliyoruz 

Haydar Rıfat beyin Adliye 
vekiline gönderdiği mektupların 

metinlerini neıretmlttlk. Bugün
de Adliye vekili taraf andan mah
kemeye vertlmlt diğer bir mek
tuptan bir parça neıredlyoruz: 

" Benimle düello etmek mü· 
llhazanıza ıüldüm. Herkeı ( .. mi) 
yahut ( ... mü? ) .. . nın tıbbı 
adli hriyasetlne ne diyeyim Bu 
kadar yalan ıöyliyecek kadar 
tenezzül -buyurmayınız ve muka
beleye davet etmeyiniz! 63 numa
ralı ocak davasında haıım vekili 
Cevat ve Apturabman Milnlp 
B. lerdir. Ben ayrıca 120000 li
ralık bir diğer kısım da va da ve
klldim ve kazandım. 

Haıımlar tecennün ederek 
5000 g(}ya... Verlldiifne dair 
mektup ibdaı ettiler, Davayı 

kaybetmek Adetlmde yoktur. 

Tarih kitaplarımı istiyorum. 

Aıırlardanberl baba ve ec
dadı Türkiyede ikametgah sahibi 
bulunan, bir zevce ile iki çocuk 
sahibi olan ve timdiye kadar 
para cezaaile bile mahkum ol
mayan baımuharrlrimtz Arf f 
Oruç bey bir aya yaklaıan uzun 
günlerdenberi mevkuf bulun
maktadır. Müddeiumumilik ma
kamının ikinci muıtantıka ver
di ği idaname on dört ıahif ede 
nihayet bulmaktadır. Bu iddi
anameye Arif Oruç bey itiraz 
etmiıtir. Yalnız bu istintak da
lreılnde Arif Oruç beye final 
olunan ıuçların adedi yedidir. 
1ılintak hakimi Hakkı bey Qç 
gündenberi mütemadiyen ArJf 
Oruç beyin gayet kanuni ve 
ilmi esaslara lsl inat eden tu
razlarını tetkik ile uğraımak
tadır. Vicdan ve hamiyetlerin

den emin bulunduğumuz muı

tantik beyin ne karar vereceği 
henuz ma)(im olmamakla bera
ber, bu kararın, delillin kül
liyen fıktanına binaen, her halde 
muhakemenin men'lne dair ola
caiı meı'elenin alakadarları ta
rafından kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Arif Oruç beyin ikinci is

tintak daireıine verdiği itiraz 
htida11nı berveçbi alt aynen 
neırediyoruz : 

İslanb"l ikinci i~tintak 
tlairci aliy:Jsi1w 

Müıtantlk bey efendi hazret
leri : 

Efkirı tehyiç edecek suret 
ve mahiyette ha vadiı vermek 
maddeıinden latanbul Cumhuri
yet Müddeiumumillği makamı 
aliılnin 4-4-930 tarihli ve 930 
3808 numaralı talepnamesine 
müıteniden lıtanbul ikinci istin
tak dairesince teıkll kılınan 930 
319 322 numaralı dosyede mev
cut 6-4-930 tarihli ve müsaddak 
tevkif kararile tahtı tevkife alı

nıp 1 O günden beri bir kabri 
alemi azap ve lztırap olan ve 
derununda adalet, kefareti zünüp 
vasayeti hukuk gibi ceza naza
riyelerinin hakmünü icra etllr
dlfl tevkifhanenin barlmf fela
ketinde bulunduru1uyorum. 

Benim namım ve benim daha 
le!Jılp etUflm yerler dururken, 
ılzln, teberrile hakkınız yoktur. 
Siz çiftlikten gelen lradınızdan 

kendi hi11enizle bu kadarcık' bir 
teberrü yapabilirsiniz. Hemen 
bütün avukatlar, bili lıtlına 
gidip hakkınızda tazallümlerde 
bulunabileceklerdir . 

Ortada makamı alil iddianın 
hi11fyat ve tehaıüsatının tercü
manı olan iddlanameıl tyanl hu
kuku amme davac111 olan cum

================~~~==.....;~~ .. 
Sizin ıahsınız zımnında, dola

yislle de olsa, hükdmete. bir tariz 
ıemmeıl tevehhüme mahal ver
memek üzere teskin ameliyesi 
revaçtadır. " 

Sütçüler içtimaı da hararetli oldu 

llaydar il i(al 
zsG7?8&18 

Mecliste 

Bir sütçü "asri ahırım olsa 
~kendim otururum!,, diyor 
! Şehremanetine bir heyet gönderiyorlar 

istihlak kanunu 
kabul edildi 

Sütçüler cemiyeti clün çok 
hararetli ve heyecanlı bir içtima 
aktetmtıUr. Sütçülerin dünkü 
içtimaında iıtanbul belediyeılnln 
muhtelif hareket ve kararları ı 

ıiddetle tenkit olunmuıtur . 

1 
Bu kararın anüne geçmek 

IAzımdır ! • demlttlr. 

Ankara 1 (Telefon) 

Millet mecliıl bugun toplan
mıı - ve Eflence ve husuıi iıtih
llk verıfsl kanununu muaddil 11-
ylhanın ikinci müzakeresi yapı
larak kabul edilmittlr. 

Heyeti idare raporu ve hesa
bat itlerinin tetkikından ıonra 
ineklerin asri ahırlarda bakılmaıı 
meıeleslne geçilmiıttr. Evvelce de 
yazıldıfı veçbile Şehremanetinin 
bir kararı varclı. Bu karara 
nazaran 6nilmüzdekl hazirandan 
itibaren ineklerin asri ahırlarda 
bulundurulmaıı mecburi idi: 

söylemfıtir. Bunun içinde inek ıahiplerf-
nln asri ahır yapmaıı lizım ge

lçtima cumarteılye kalmııtır. 

Bundan sonra lrtlıa layiha
sının müzakeresine geçilmit ve 
kanunu tenkit eden meb'uılara 
cevaben adliye vekili bir nutuk 

-------'"-4--...... -r-.-. ______ lliyor du. Bu teıisatla fazla maı-
1 rafı icap ettiriyor. 

Dün tayyare sefer-' Bundan dolayt dünkii içtfma 

1 
• b J d ' da ıiitçüler emanetin bu kararı-erI aş a 1 •• ltlraz etmlıl~rdir. Bu ara da 

lstanbulla Berlin araıında ta- ıütçülerden biri. 
yyare poıtaları dünden itibaren - Bu paraıızlıkta asri ahır 
ıılemeie baılamııtır. yapmaia imkan varmıdır? inek-

Beynelmilel tayyare tirketi- ' lerlmi&e asri ahırlarda bakmazıak 
nln poıta ve nakliyat tartfeıl onları çekip dııarı alacaklarmıı! 
yeniden tertip edilmtıtfr. Ne demektir? Bugün asri ahır bul

aam .kendim otururdum! 

/ 
Bunun gibi birçok aza daha 

bu kararı tenkit etmıı ve asri 
ahır yapmanın ıtmdiltk imkanı 
olmadığını ileri sürmüıtür. Bu 
arada eıbabı mucibe olarak tun
lar dkrediliyardu : 

Betondan ve hava alabilecek 
bir ahır yapmak iri 1 b ... n y rml eı, 
otuz bin lira ıarfetmek llzım-
dır. Halbuki içine b 1 k k k eı on ne 

oyma için bu kadar masrafa 
tahammül yoktur .. 

Bunun üzerine ıehramanetl
ne bir hey' et gönderllmeılne ve 
bu kkrarın tatbık imklnı olma
dıiını bildirmele karar verllmtı
tlr. 

Bundan ıonra yakın köyler
den Ltanbula ıüt getlrildttt, bu
nun latanbul sütçüleri için zarar 
tefldl ettlli mevzu baha olmuı
tur. 

Kunun için de Şehremaneti
ne müracaat olunacaktır. Süt
çülerin ayırdıkları heyet bu aün 
emanete müracaat edecektir. 



• Sahife 2 

huriyet müddeiumumiliği maka
mı aliainin yalnız davacı olduğu-
na dair resmi bir tek veaikası 
var. 

Tam on gün evvt>l tarafı aliniz
den açılmıf olan ilk tahkikat, 
eğer icra kılınacak bir tah
kikat ve istihaal olunacak 
hl r takım de1atl ve beyylnat 
fçf n açılm•ı ise hala hiç bir de
lilin hala hiç bir beyyinenin 
bulunmamıf, bulunmayacağı için 
bulunamarr ıf olması, hadisede 
masumiyetimin, ilanı beraatimln 
en büyük delilini teıkil etmezmi. 

Perl için bir teminat olan ceza 
muhakemeleri usulü kanunu ile 
vazıı kanunun istihdaf ettiği ga-
ye ve maksat, esasatı cezaiye 
nazari yatı usul iye mahzl hakikat 
olan noktal nazarı bakınız birer 
birer nasıl teyylt ediyorlar. 

Ceza muhakemelerinde usul 
hakikate vusul içindir, bu usulün 
hedefi, gayeıi halilkatın ketfidir, 
adalet ise hakikate vusul için 
gaye değil vasıtadır. 

Binaenaleyh: 
Zat ve meseleyi tehyiç hak

kındaki makamı alinin iddiasına 
hiç olmazsa tek bir delilin refakat 
etmesi ıart ve lazım iken bu tart 
ve lüzum tahakkuk etmemif ve 

ettirilemeyeceği için ettfrilmemiıtfr I 
Hadisede tehyfçin hakikatine 1 

vusul için iddiaya refakati zaruri l 
olan vasıtada makamı celili iddi- j 
aca delil irat edilmemesi dolayl
sile esasen gayri mevcuttur. 

Hadisede efkarı tehyiç me
selesinin yakinini hasıl ettirecek 
imamn delili de yoktur. 

Ölünün maktuliyetf, yaranın 
cerh ve ef'ali müeaaireden vukuu 
tahakkuk etmedikçe bir kimseyi 
katilden bir ıahıi adam yarala
maktan zan ve ıorgu altına al
mağa a •ll ve güzide bir millet 
olan Türk milletinin mavzuatı 
ıöyle dursun, hiç bir ml\letin 

mavzuatıda buna müsait ve mü
tehammil değildir. 

Bu o kadar kavi ve tarihi bir 
kaidedir ki, usulü cezaiyede de
lil mes' elesin in geçirdiği ırkı saf
hada da, dini safhada da kanuni 
delail devri denilen safhada da 
hükmünü, nüfuzunu, te'sirini ic
ra ettirmlıtlr. 

Suçun cismini teıkil ettiği 
iddia kılınan vesikaya yani nıa
lcamı alu iddianın hissiyat ve 
tehasaüsatınm tercümanı bulunan 
iddianamesine esaı olan ve An
karadan çekilen bir telgraf ha
berini muhtevi bulunan Yarın 1 

gazetesinin bu nüshasının suçun 
delilini de muhtevi bulunduğunu 
kabul etmek, suçun cismini tet· 
kil eden hal ile suçun delilini 
le§kil eden hali ve suça ait de
latl ile suçluya ait delailin yek-
diğerlle karııtırılmasını icap et
tirecek bir neticei hukukiye 
tevlit etmez mi? 

Hadiıei tahb.ikinde suçun de
lailinin iradından evvel suçun cis-
mini teıkil ettiği iddia olunan te· 
yln mahiyetini tahkik ye takdire 
girltmek ahkamı hukukiye ile 
gayri kabili telif değil midir ? 

Umumi efkari tehyiç edecek 
hal, umumun emniyetlnf,umumun 
selametini tehyiç edecek bir hah 
fevkalade olabilir. 

Böyle bir hali fevkalade olma 
ması hadisede ceza muhakemeleri 
usulu kanunun 179 üncü maddesi 
mucibince hukuku amme davası
nın da kabule fayan olmamasını 

mucip iken hürmetkarı olduğum ve 
bütün milletin de hürmet etmesini 
arzu ettiğim tahkik ve takdiri alt 
lerlnl benim tevkifim suretinde ' 
istimal buyurmanız. keyfiyetince 
kabun hilafı demek me 'lkiinde 
olmadığımı takdir ve teslim ede
rim. Bu itibarla on alin evvel ta· 
rafı aliniz.den açılan ilk tahkika-
tın yalnız benim tevkifim lçln aç 

ılmamıt olduğu tüpheaizdir. O 

halde on günden beri yalnız ifa- l 
demin ahzi ile iktifa olunup hiç bir l 
tahkik muamelesine teveasül olun 
maması mevkufiyetimin temadi
sini mucip bulunması zatı alileri 
nin de arzu etmemesi ve etmeye 
cekleri pek tabi değil midir ? 

hk tahkikat hakkında bir tah 
hikat yapmak, bir tahkikat bap
tırılmok için açılmıı ise on gün- ı 

den beri hiç bir tahkik mname
leslne tevessül buyurulmnması ve 
mes'ele ceza muhakemeleri usnlu 
kanununun 180 inci maddesi muci 
hince tahit veya ehlihibre veya bir 
keıif ve muayeneinn icra kılınma
ması hususu mevkufiyetimin 
temadisine mahal veren ahval 
cümlesinden değilmidir? 

Kezalik ilk tahkikatın maznun 
hakkında son tahkikatın açılma
sına veya muhakemesinin men' 
ine karar verebilmeğe müsait de
recede bütün dlerin elitoplanman 
ve elde edilmesini tazammun 
edeceğinl ilin ve beyan eden 
ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 183 üncü maddesi tarifatı 
dairesinde hiç olmazsa aleyhimde 
bir tek delil bulunama .. wu? 

Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 153 üncü maddesi, cum-
huriyet müddeiumumisinin her 
hangi bir suretle bir suçun itlen
dtği zihabını V<' recek bir hale 
muttali olur olmaz hukuku amme 
davasını açmağa mahal olup 
olmadığına karar vermek üzre 
heman itin hakikatini araıtırma-
ğa mechuriyetinden bahsediyor. 

Meyan evrakta makamı id
dianın böyle bir hakikati araıtırdı
ğına dair tek bir varaka bile yoktur, 
0 halde makamı celili iddianın 
zihabı zati alilerince benim tev· 
lcif f m f çin kafi görülse 1 bile her 
halde mevkufiyeum;n temadisi 
için kafi görülmeyeceğinden 
eminim. 

Ceza muhakemeleri uıulü ka
nununun 154 üncü maddesi cum
huriyet müddeiumumisinin bu 
bapta bütün memurlardan her 
türlü malumatı isteyebileceğini, 

gerek do~rudan doğruya ve gerek 
zabıta malcam ve memurları vaııta
ıile her türlü tahkikatı yapacagını 
beyan ediyor. Hakkımda ne böyle 
bir malümat alınmaması ve nede 
gizli, aleni bir tahkikat yapıl
maması bir zihap üzerine tev
kifime kafi görülmemesine ka
nun hilafı dt1mek mevkiinde 
olmadığımı takdir ve teslim ile 
beraber Türk ceza kanununun 
161 inçi maddesi mucibince , 
efkarı tehyiç edecek havadisin 
bilerek yazıldığının delili olmak 
üzere makamı celili tddiaca hala 
hiç bir delil Irat buyurulmama
sını ehemmiyetle arz ve kayitten 
nefsimi men edP.mezıem mazur 
görülmezmiyim. 

Müstantik beyefendi Hz. 
Müsaade buyurulua·sa tehyiç 

meıeJesi hakkında maruzatta 
bulunmak iaterim. 

Türk milletinin efkarı umu
miyeıi tehyiç ve teheyyüce gel-
mek için her hlade Aukaradan 
çekilen bir telgraf haberine 

I 
muhtaç olmayacak kadar uil 
ve güzidedir. Bu mülahazanın 
en canlı ıahidi bizzat bu milletin 
tarihidir. 

Bütün cihanı husumete karıı 
koyan bir milletin bu vakıasını 
tevlit eden ahval ve esbap tle 
Ankaradan çekilen bir telgraf 
havadislnin mukayeıeafni samimi 

vicdanınıza terk ile delilsiz beni 
mahkemeye ıevk buyurmama
nızı ve tahkikat yapmak için 
açılmıt olan ilk tahkikatı tahki
kat yaparak tesri eylemenizi 
hörmetlerimle reca -derim efen-

YARIN 

Karadeniz 1 Hangi asırdayız ! 
~+)'"°"44• 

Romanya filosu 
artıyor 

Berlin 30 (Hususi) 
Rııs Baltık tilosuna mensup 

ikinci bir dretnotun Karadenize 
geçmesi Romanya'yı endiıeye 
dütürmüıtür. Romanya bu hu
susta itirazlarda bulunmak için 
bir çok devletlere müracaat et
miı fakat, hepsinden red 
cevabı almııtır. Nihayet Lehis· 
tanı istimzaç etmiı, Lehlstanda 
bu ite karıımak · iatememtıtlr. 

Buaun üzerine Romanya 
filosunun tezyide ve bir bahri 
üs tesisine karar Vermiıtlr. Yük 
sek rüabede bir franıız zabiti
nin Romanya ya seyahati bu itle 
alakadar addediliyor. 

Rusya, Karadeniz filosu hak
kında 1 Temmuzda boğazlar 
komtıyonuna malümat verecektir. 
iki dretnotun Karadenizde kalıp 
kalmayacakları o zaman belli 

olacaktır. 
iki dretnottan Parltkaya ko

möna bir alman müeaııeseıi ta
raf mdan Kara denizde tamir e-

dilecektir. 

Bir gazete 
_.,~··-

Pariste neler 

Kardeşini Cehennemden kurtarmak 
,,,, 

için bir kız kendini sopa~ ile 'öldürttü 
Las Palmas, (Kanarya ada

ları) 1 (A.A) 

Teids' den bildirildiğine göre 
bir gencin ölümünü müteakip 
yapılan ispiritizme tecrübeli es· 

nasında u,a edilen bir cinayetten 
doJayı 12 kiti tevkif edllmif tir. 
Ölen delikanlının medyom olan 
hemıiresi kardeıinin ruhunun 
gelip kendisile gürüttüğünü ve 

ban verilmesi lazım gelcltıinl 
söylediğini ebeveynine haber 
vermiıtir. 

Bunun üzerine aile efradı ara· 
sında kur'a çekilmiı, fakat ismine 
kur'a isabet edenlerden hiçbiri 
bu yolda kurban gitmeğe raıı 
olmamııtır. Bu hali gören med· 
yom hemılre kendisini feda etaıe· 
ğe karar vermiı v ebeveyni ile 
ahbapları tarafından dört saat 

doğrudan doğruya gittiği cehen
nemden kendisinin kurtarılması 
için ailesi efradından birinin kur- 1 

sopa ile dövülmek ıuretile kor· 
kunç itkenceler içinde kıvrana· 
rak öldüı ülmüttür. 

Hayal 
Hala harbi kal
dırmak sevdası 

Cenevre 30 (A.A) 

Çekoslovakya hariciye nazırı 
M. Benes'i riyasetinde toplanan 
hakemlik ve emniyet komisyonu 
harbe mani olmak ıçin teve11ül j 
edilecek çare ve tedbirlere müte
allık mukavele layıhasının umu- ji 

mi müzakeresini akıam ü-zeri bi
tirmif ve maddelerin müzakere- 1 

Avusturyada ver· 
giler indiriliyor 

Paris 30 (A. A.) 
Avusluı ya baıvepili M. Sch· 

ober gazetecilere ve vergilerde 
yapılmaıına lüzum gorülen ten· 
zilatın icrasını temin etmek üzre 

yapmış sine geçmittir. K<>miayon yarın 
Parta, 30 (A.A) ele müzakereye devam edecek-

bir istikraz yapmak istediğinden 
bahsetmiıtır. M. Schober, A11· 
rupa milletleri arasında iktisadi 
bir anlaıma vücuda getirme~e 
çalıfmaktn o]masından dolayi M. 

Askerleri ftaahizltğe tetvik tir. 
ve cinayete tahrik ettiğinden Ornuın m iizaket·e.~t deuam 
dolayı Humanite gazetesi aley-
hine iki dava açılmııtır. cd(IJOI' 

İtalyan mültecilere dalıtılmak Ankara, 1 (Telefon) 
üzre halyanca olarak yazılmıt lngiliz gurubile ormanlarımız 
bir çok risaleler elde edilmtıtt r, hal<kma temaslara devam edlle-
Gazetenfn mes'ul müdürü hak- celdir. Orman umum müdürü 

Briand'ı takdir ve tebrik etmlf ı 
Avuıturyanın tııulh ve müsale· 
met duyğularile mütehaufs~oldu· 
ğunu kaydeyJemit, Pariste gör· 

ı dü~ü harnrelli kabulden ve Fran· 
sız devlet adamlarnın Avuııtur· 
ya hakkında gösterdikleri tevec
cüh ve muhabbetten dolayı te· 
ıekkürlerini beyan etmittir. 

kmda < elp müzekkeresi çıkarıl- Adana seyahatinde avdet ettl-

mıttır · J ten sonra müzakerat daha faal 
l/i11tliln· kumaş istemiyorlar bir safhaya girecektir. 

Kalküta, ao (A.A) rransa An1erika hava 
Marvvarl ticaret odaıı mü- J 

meıısilleri, Hintli ithalat tacirleri la ttı 
komiteıi ve dokuma tacirleri bir- Marsilya, ı ( A.A) 
}iği sene sonuna kadar ecnebi Tayyareci iMermez Fransa..,tle 
memleketlerden }<uroaı ve doku· cenubi Amerika arasında hava 
ma getlrmemeğe ve bu memle- tarfkile ne kısa bir zamanda ve 
kellere yeni siparitler vermemeğe en büyük ıür'atle irtibatı temin 
bu aktam karar verilmittir · etmeğe çalıtmak üzre bir deniz 

I.bret ·' tayyaresine binerek saat 5,15 te 
havalanmııtır. 

Sl.laAhlar tahdit : Avusturya ba*t·elı·ililw nişan 
ı Paris, 1 (A.A) .1. k M.. Doumergue, Avusturya 

edz lT en 1 Baıvekili M, Sehober'e Legion 
Ronıa, 30 ( A · A )! d' honunneur niıanmın birinci 

Çinde I nuıyis 
Şanghay, (A.A) 

Bütün puliı kuvveti seferber edil 
mittir. Hükumet memurları srn 
derece ciddi tedbirler ittihaz et· 
mit olduklarından amele bu ane 
kadar içinde geçmlttir. Yalnız, 
Nankin yolunda ufak birnümaylt 
yapılmıı ve 7 kiti: tevkif ediJmir 
Ur. 

ıJ/m;/an•r.ula hir çin heyeti 
· Şanghah, 2 (A.A) 

Beı azadan ve 20 kadar katip 
ve tercümandan mürekep bir çın 
neyeti 15 15 mayii konferansına 
ittirak etmek üzre Moskovaya 
müteyecihen Harbinden mufara· 
kat etmittir. Konferansta, mün· 
hrsıran ıarl<I Çin ıemendfferleri 
mselesinin halli ittigal edilecek· 
tir. Nazırlar meclisi bu sene~ yar- : rütbesini ihda etmittlr. 

f d t lb·k edikuk bahaı~ı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ınaaı 1 tit 1 aat programını kabu e m f ir · 

B - 1 o b in to:-:ilato-u programa gore 
1 k bi k - b .. «c:r ·bin to-u r ruvazor, ~~ 

nilato hacmfnd~ iki ]<nralrnl ge· 
miti, 1540 tor.iiatoluk 4 torpfto 

h 'bi d··-d:- ınoo, r.1tm ooo mu rı • o •• ı h 
oh ikisi G 1 O tcnilütoluk 22 ta te-
l bahir y3ptmlacaktır. 

l!sı2:nbulu;;inülki 
teşkilatı 

lstanbulun mülki teıkilatı için 
ihzar olunan kanuna esas 
olmak üzere hazırlanan . _!>roje 
tanzim edilerek yekilete gonde-
rilmtıtir. 

,ey.""'i$' İtizar 
'İ} 

~ Münderecatımızın çoklu-

Is kin da 
-~~(. -

Müfettiş vali ile 
görüştü 

Dahiliyevekileti tef Ut heyeti 
reisi Mustafa arif B. dün vali 

vekili Fazlı beyi ziyaret etmlıtir. 
Müfetti~ 8. son zamanlarda 
lagvı kararlaıtırılan iskan itle-

rine dair Fazlı beyle bir müddet 
konuımuıtur. 

- - .. ·~•tolW-••--
Kurbaulı!t· ko,lJıollar 

Mayısın dokuzuna tesadüf 
eden kurban bayramı münaae-

Bir lira için 
-'l>~<·-

11/ulltelis idare nıiidiirii 
bf!Ş .~eneye malilalı1ı 

Vilayet gazetesi kasaaındal'.I 
028 senesine ait hesabatta 22 

lira zimmetine geçiren ve 929 

senesinde de kaıa mevcudunda" 
119 l lira ihtilas eden gazetenin 

idare müdürü Nuri ef endinl11 
muhakemesi dün ağırcezada ne" 
ticelenerek karar tefhim edil" 
mittir. • 

dim. 19 Nisan 1930 

Arif Oruç 

~iı' fundan dolayı " Anka

p rada bir macera,, tefrikamızı 

1
, dercedemedik. Ôzür dileriz. 
~'4''~~~;-~~f4·~"tıi' 

betile ıruhtelif yerlerden kur
banlık koyunlar gelmeğe batla
mııtır. 

Bu sene koyunlar 6 liradan 
1 O liraya kad~r satılabile<·ektir .. 

Hey' eti hakime kanunu ceza" 
nın 203 inci maddesi muclbfnce 
bet sene bir ay on bet gün afır 
hapse ve 31-33 inci mucibince 
hidematı ammeden men'ine, ıh· 
tılas ettiil mikdarın bf r misli 
cezaJı nakliye müttefikan karar 
vermtıtir .. 

l 
1 

• 



...,2 M.111 • 

Meyhaneler 
gece açık ka-
lacak mı? 

YARIN 
Sahife ~ 

-·>:~ 

'f eniden tahktkat 
yapılıyor 

Bar, meyhane v,. kafeıan
tonların ıaatlarının tahdidi için 
•ll&yetçe tanzim edilen talimat
na11aeye dünden ftlbaren baılan
m~br · Yalnız bir çok müe11eıe 
18 

fpJerJ vilayete müracaat ede· 
rek izi da\ n ıaatlarının bir parça 
d a uzablmaaını rica etmltler-
fr · Bu ctheu tekrar düıünmek 

'te karar vermek için vilayet 
!enfden tetkikat ve tahkikat 
18Pacaktır. 

Olüyor! 
n c ... 

Ne beie_diyede ne 
eczahanede dok-

tor var 
b l>nıı doktorsuzluk yüzünden 
~r •ile facfaaı vukubulmuttur. 
~ hıadebaıınde ikamet eden 

•a •ekillerlnden Vahit be-
tin Ze•ceaie hanım evvelki gece 
~:t .. 20 l'addelerinde birdenbire 
t 

1 
"1161 anjini aelir, nefe•i tu

._:;:· Hamam civardaki eczaha
Sıb den bir doktor ararlanada 

lıtye vekaletinin bir buçuk 
~ ••vel yaptığı 300 maddelik 
~ kanunu mucibince ecza

h. lerde dert anlatecak, haıta
&.. latGnılecek doktor bulamazlar. 
'etnacla acilen bir doktor 
bel •le için hatıra Beyazıt 
le ecllye daireıl ıell, acele 
c!:rlaraada oradaki nöbetçi 
\ toru ya bir baıtada veyahut 
b •r lıanrı bir ıebeple vazif eıi 
d..'''flda bulunmadığı için bundan-

lıttfade etmek imkanı olmaz. 
L la •allılar elleri bot olarak ..... l . 
~ e erine dönerler, bu eınada 
,. lalh kadıncağız bin türlü evca 
1c: fıtırap içinde vefat eder. U
ld'Q bir buçuk saat ıonra verilen 
de reae belediye doktoru ıelhıe-

tabu it itten geçmlı olur. 
~ E'.ter ııhhtye kanununun neı
'- eaa ev•el bu hadlıe vukubul
.:,.d.ı flaeblltllah ecıabaneler,le 
~ 6lln olarak nöbet bekleyen 
,,_ lol'l.l'dan biri derhal yetiıtr 
~'-et.Ya ilk tedawllerl yaparak 
aı~ h-.ıtanın ve dolaylsile bu 
8tt Qlıı bayatı kurtulmuı olurdu. 
Pda:olc tetkiklerden IOftra ya
llıtrı\l aoo maddelik ıthhfye 'ka-

ııun faydaıını anlayamadık. 

B~rb;rler 
P.f ahut ;;;· iistesin-

d en vaz geçtiler 
L Bundan iki ay .,,,,.1 berber
,... cemiyeti bir traı lk•--· 
l'Q -.. 7ap-

•ı, fakat bu Jiıte aay .. ı tabu 
0ldutu için bir çok dedf kodula .. a 
"hep olmuıtu cemiyet bu llıteyı 
o ' 
, la11ıan tehremanetfne vermıı, 
"-d&n iki ay gibi uzun bir za-

l'llaıı -bet leçtlfi -halde emanet, muı-
~•e,a menfi bir cevap ver
~lllr. nu liıte hakkında dun 
bıt l'ler cemiyeti katibi umumisi 
"" ._uharrtrlmize .. Biz bu llıteden 
lltG~tik• halkta berberlerde 
de._. Pazar traı olmaya razı,, 

ıttr. 

, 

Fabrikalar tehlikede 
Milli mi1esseselerimiz bu kadar 

tazyik edilmemelidir 
Bunu vermefe imkan var mı

dır? Maddeten yapılamıyan bir 

----.. ........... ....__ 

Pendik yolundaki büleler 8 liraya 
verilmiş, idarenin harimi 

Saaaytcllerden bir çoklan ve 
btlhaaaa krepdöıtnciler kapan
mak tehltkeıi içinde bulunmak
tadırlar. Buna ıebep evvelcede 
yazdıtımız gtbt aanaylcllerden 
müterakim oktruva resminin tı
tenmeıidlr. Yani sanayi müeı
aeselerlnden 1929 aeneıi oktru
va reımile beraber daha evvel- ' 
ce teraküm etmiı kııım da lı
tenmektedir. Bu kadar oktruva 1 

resmi bazı fabrikaların tesfıa ıer
mayeıinden fazla tutulmaktadır. 1 

tı yüz üstü kalır. Bu o demektir 
ki, bu itlen vaz geç .. lıte ıana- • 
yiciler de ancak o yola gidebi
lirler. 

Dün bir haber aldık: Devlet 
demir yollarına ait olan ve Pen
diğe kadar bütün iıtaıyonlarda 
mevcut büfelerle Haydarpafa 
bkeleıindeki büfe, gar içerisin
deki .gazino ve büfe, rıhtım üze
rinde dört dükkan; birisine, 
ayda 8 er liraya ihale edllmif. 
Halbuki; bu büfeler ve dükkan
lara, on binlerce liraya talip 

caat eden kimteye de hemen iha
le edilmez. Talip idarenin itimat 
edeceli bir kiınae olmalıdır. Zira
idarenin harimlne sokulacak bir 
adamın her halde miitemet bir 
kimıe olması icap eder. İdare 
vereceği dükkanları gazino aıçı 
berber ve saire gibi mesleklere 
tahılı edilmek üzre tespit etmit
tir. Bunun haricinde hareket 
edenler çıkarılırlar. Son .günlerde 

Bu huıuıta 1anaylcilerden 
Hayri B. ıunları ıöylemiıt•r: 

- Her hangi bir tıte bir in
sana kudreti derecesinde bir 
knlfet yiikletlllr. 

Bu günün zihniyeti bunu 
emreder ve emrediyor. Eıaıen ' 
fazla külfet tahmil ettiniz mi 
kaldırma11na tmkin yoktur. 

O halde ne olacaktır? Fabri
kalar kapanacak değil rut? Olan 
ıey de budur. Ciddi bir tehlike 
olarak fabrikalarda kapanmak 
teblikeıi içinde bulunuyorlar. 

Yalnız bu bize acı bir hakı-
katı göıtertr. Bu bir taraftan 
umumi lktiıat ıılerinde milli 
taıarruf ve yerli malı tezini 
ortaya atarken diğer taraftan 
bunu nakzetmek demektir. Bu
nun ne derece acı olduğunu söy-
lemeğe lüzum yoktur. 

ir 
DJfer taraftan huauai surette 

aldifımız bir habere nazaran ema
netce ıtmdtUk ıanayi müe11esele· 
rlnln tazyık edtlmemeılne karar 
verilmittlr. Ctddi bir tehlike 
ıeklini alan oktruva resminin 

lıte oktruva meı'elesl de le· 
mamile böyledir. Bir müe11ese 
görlbıünüz ki, ıermaye itlbari· 
le ancak 10,000 lira tahmin 
edilebilir. 1929 ve daha evvel-
den müterakim oktruva 
20-25.000 liradır. 

reımi 

1 

Ankarada bulunan ıehremini 
buraya gelinceye !kadar alınma
ma11 kararlaım11tır. 

-

Müsademe .. Polis divanı 
-.t-o-t<- -

Korsanlarla ateş 
taati ettiler! 

kalkıyor 
·~ın1· 

inzibat komisyo
nuna devredildi 

Poliı memnrlarına ait idari 

Evelkl gece polia beıincl ıube- ı 
ılnln deniz devriyesi ile konanlar 
ara.ında uzun müddet devam e
den bir miiıademe olmuttur. 
Korsanlar deniz ortaaında demirli ve adli ceralm ıtındiye kadar 

pollı ıube müdürlerinden mürekbulunaa .. Deniz kurdu" lımlndeki 
kep poliı divanında tetkik edileH6seyln kaptanın motörOnden, 

bir ruı kumpanyasına ait 7 te- rek tecziye kararları verilmekte 
idi. Badema poliılerin cürümleri neke gaz çalıp kendi motörlerile 
doğrudan dofruya vtlayet inzibat kaçırırlarken düdükler çalınmağa 
komlıyonu tarafmdan tetkik ve 

Ya .. Dur,, diyl emirler verilmefe rüyet edilecektir. Keyfiyet Dahı-
baılanmııtır. . J 

Kor.anlar, deniz deniyeleri liye vekaletince vi iyete teblfi 
eclilmlttlr. 

tarafından ıörüldüklerlni anla- •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

yınca ..... motörün ıon ıüratile kaç- LJırsı•lık'ar 
mala ve polia devrlyeılne ateı n~ ..... ıı 
etmefe baılamıılardır. 

Deniz devriyesi bu ateıe mu-
kabele ederek bir mGdtlet müıa
'lleme devam etmlf, fakat kor
ıanlar Kanmpaıa lstlkametme 
dofru kaçıp kaybolmuılardır. 

.. .... ID.l•MM• .. .mı•aıee 
Dün ıehrimlzin muhtelif se

mtlerinde 7 bı,.ııdık vak' an oldu 
ı - Ayaaofyada Po•taca Ha

ıanın odaıından bir kat elbite 
çalınmıı br. 

2 - Aynalı çeımede 1 O nu
maralı evden bazı CfYa çalın-

Unkapanı pollı merkezi izzet 
" Hamdi isminde iki kltiY ,... 
kalamtttır. Tahkikat yapılmak
tadır. 

' mııtır. 

Polisleı· tali( edildi 
Geçenlerde Balıkpazanada 

bir aarrafm kaaa11nı •oyan Fan to
na Mehmet ile kardaıının kısa 
bir zamanda derdeıtinde hizmet
leri görülen poliı ikinci ıube 

a - y •nke1ici Abdurrahman 
lıttkli.I racWetande bir zatın aaa
Uni ~tarken yakalanmlftır. 

4 - Sabıkala Cemal Gedik
pafa öninde bir kızın elindeki 
9 lirayı kapıp kaçarken tutal-

müdiU'U Şükrü ve mua vlni Ata •uttur · 
5 Meçhul bir hırsız; tüc-be~ler 60 ıar ve Emin\Snü mer· -

kez memuru Oımaa bey 50, car Baki efendinin 50 kiloluk 
koDllaer Halit efendiye 20 lira bir ıabun çuvalını çalıp ıavuı- J 
mG~a~ata nakdiye ve takdirna-: muıtur. 1 
'ine er• tahtf edtlmıılerdir. ( 6 - Beyoflunda Karanfil 

lllantarcılık ıokafında boyacı Lezanın dek- 1 
Erenk&y lıtaıJ"Obu civarına& kanına hırsız .ırmJt müıterlle- 4 

oturan Buna Pazan eahlbı Hn- • rlne alt ı 2 kat elbise ve aalre 
ıeyln 'Hümll be11a •Ylade mn- 1 çalmııtır. 

zuhur etmtımiı. 
Bu meseleyi tahkik etmek 

üzere dün mahaUfne gönderdiği
miz muharririmfze ihaleyi yapan 
tıletme kaleminin amiri bulunan 
zat tunları ıöylemiıtlr. 

Bu dükklnlar ve büfeler, ev
vel emirde bir zata ihale ed.Jlmiı 
delildir. Her c.. üfe veya dükkln 
ayrı ayrı kimıelere ihale edilir 
ve edllmlttir. Saniyen her müra-

berber dükkanı olarak teıpit 
edilen bir dükkanın talibi bu 
dükkanın berberlikte kullanıla
mıyacağını ıöylemittir. Baıka 
'luretle kullanılmıyacafından, bu 
talip dükkanı terketmek ınecbu
-rlyetlnde kalmııtır. Bu haber de 
ihtimal bu ve bu kabil kimselerin 
uydurmaaıdır. 

------------~~Q9~ııiiiiiöı----~ 

Mendirekte mi batıyor? 
............. ''. 

Haydarpaşa önünde ki emektar 
mendirek çöküyor mu? 

Haydarpaıa önündeki dalga 
kıran hakkında bir rivayet itlttik. 
Bu rivayete göre; mendirek, eaaı· 
lı tedbirler ittihaz edilmezse çö
kecekmif. Hatta bir mühendis bu
huıuıta bir rapor tanzim edip alt 
oldufu makama vermlt. 

Dün muharriri mlz makamı 
aidinden keyfiyeti ıorm&lf ve fU 
izahatı almııtır: 

Vali bey 
~-

Dünde şehrimize 
gelmemiştir. 

Bir kaç gündenberi Ankara
da bulunan valf Muhiddin bey 
dün de ıehrimlze avdet etmemıı
tir. Nezaıpan ıelecefine dair yeni 
hiç bir malumat yoktur. 

- - ..... ...... , ..... ·--
Ka<l1J1. kacıra<'aklartll 

" 
Şoför Şükrü ve Saadettin 

yanlarında üç kadın olduğu hal
de evelki gece Fenerbahçe ga
zinoıunda rakı ıçerlerken gazi
no bahçesinde Oıman'.merkumları 
tabanca ile tehdit ed ~rek yanla
rındakı Şadan hanımı kaçırmak 

lıtemif iıede etraftan yetiıilerek 
kadın Oımanın elinden kurtarıl
mııtır. 

Kudurmuı atıkın elinden 
tabancaıı alınarak tevkif edil-

mittir. 

Geçen a.;-.. 4nadoludan gelen 
ına/, 

Geçen ay içinde Anadolu ve 
Trakyedan tehrlmlze tU clnı ve 
miktarda mal ıelınlttlr: 

Arpa 134 Badem içi 52 Bui
day 6815, Ceviz 62 Ceviz içi 380 
Çavdar 426 faıulya 248 fındık 

21 fındık tçl ı 1 mercimek 19 
mııır 102 2 nuhet 116 ıuıam 1 O ı 
ton. 

Bandan baıka 42 ıandık af. 

- Bize, ıimdiye kadar böyle 
bir raor verilmiı deflld.Jr. Aynı 

zamanda, idaremiz, aenentn mu

ayyen zamanlarında ve her bü
yük lodosu· müteakip dalğakıranın 

vaz'iyetlnl tetkik ettiririz. icap 
ettfkce de, ufak tefek tamirat 
yaptırırız. Binaenaleyh, böyle bir, 
ıey vaki ve varJt aefildlr. 

Radyo .. 
''o r• 

Bir iki güne kadar faali-
yete başlıyor. 

Tekrar faaliyete scçeceflni 
yazdığımız radyo ıtrketi, hazır
lıklarını ikmal ile meıguldOr, 
bir iki güne kadar itleyeceil 
zannolunmak tadır. ----
Berberler mektebi 

büyütüliJ.yor 
Berber mektebinin nizamna

mesi hazırlanmıı, maarif ema-

netine verilmiıtir · Emanet bu 

nizamnameyi kabul ettikten ıon
ra mektep daha gentı bir kad
ro ıle Hazira11da açılacaktır 

' 
Kadronun geoit letilmeıine 

•ebeP Ana doludan mektebe faz
la talip olmaııdır. yeni nizam. 

namede tahıil müddeti S-aydan 

alb aya çıkaralmıı, ftatlar üze
rinde mühim tadilat yapılnuı-
tıl' • Beyoğlunda buh.ıaan eıkl 
mektep binası ldiçnk oWu-

lundan mektep için mtınaılp bir 

bina aranmaktadır, Cemiyetin

de bir yeni bina dahilinde bu
lunma11 kararlatbrılmıı tar. 

Taavün ıandıiı nlzamname
ıl de taıtlk olunmak üzre tica
ret midüriyetine verilmlttir. 

aaftr Şükriye hanım 'Mahmutpa- 7 _ Takıimde Yofurtbane 
ıaaan ıeçerken iki ktıı Janoaa ' aokaiında oturan Zaredln evine 
ıokolmuı mantarcılıkla 1150 lira- '. hırsız glrmlt palto veaaireılnl 
do1anchrmıılard1r · · çalm11tır. 

4 yon 465 balye pamuk 467 balye 
' tiftik 269 baiye pamuk 101 bin 

av tlerlli ıelmlıtir. 

Miiiüriyet bu nlzamname1i 
kabul ettikten ıonra taavnn 

aandığı da ayrı bina dalallinde 
faaliyete ıeçecekUr. 



Diger bir mektubun aslı 

H. Rif at Beyin Gaziye 
yazdığı 4 cü mektup 

" Yeni 1kanunların tatbikatı bir 
' hecüm~rç arzetmiştir! ,, 

Ankara aıllye ceza mahke
mesindf" okunmuı olan ve H. 
Rlfat B. tarafından Gaziye hi
taben yazdığı mektuplardan 4 

üncüsünü Ankara muhabirimiz 
hülfııatRn bildirmiıti.Bu mektubun 
aıslını mufasaalan derçediyoruz. 

Devlet teıkilatının en mü
himlerinden olan adliye, uçu
rumlar kenarında dolatmaktn 
ve yangın adliye binasının saça 
ğını sarmaktadır. Bu bapta ha
kikatı görmek için en basit ve 
en emin yol toplu bir manzara 
ve ıümullü bir fikir verilebilmesi 
itibarile, fırkanın tamamen mu
temet beı on adamınin bir gün 
nagihani İstanbul adliye binasına 
girerek raıgelecekleri it sahiple
rini, avukatları ve sonra da 
hakimleri birer bireı odalara 
çekip adliye hakkında kısaca 

fikirleri sorulmalıdır. 
Bu ıüaltn samimiyetle sorul

duğunu görenler blla iltfana ya
kasını yırtarak "illallah!" diye 
bağıracaklardır. Adliye inkllabı
nm teıkilat ve tatbikatının bu 
derece ynnhı olmasında mücrim 
Adliye vekilidir. Memleket, Ad
liye, inkılap bütün iyilikler mü
cerret senin eserin olduğundan 
bu halin muhakkak böyle oldu
ğunu ğörünce elbette yeni bir 
hamlenle bu t&ll ve a.rl:d pislik
ler de bertaraf olur. Adliyeden 
haklı nihayetsiz derecede bezdi
diren ve bin türlü dedi kodu ve
ren pisliklerini erbap biri üç 
ayda temizliyebilir ve ıana ye
niden minnetler, f ükranlar top
lıyabllir. Adliye vekilinin vaziyeti 
giiya hükumete bir dütmanhgı 
varmıı ta cepheden hücumu mu
vafık görmediğinden, arkadan ve 
karanlıkta ve pusudan hücum 
ıçin çare arıyormuı gibidir. Bu 
böyle olunca : •o mübarekten 
bir ıey beklemez. Biz de bu fikri 
hasıl eden vakıalardan bir kaç 
miıal zikredelim: Kadriye Hanım 
davasının temyizden nakzından 
ıonra Adliye vekili Kadrıye Ha
nımın beraatine çalıımııtır. Ez
cümle: 

ı - İzmir müddeiumumisi, 
İzmire dönünce Galip Hikmet 
ismindeki arkadaıı bir avukatı 
çağırmıı, maznunların vekaleti
ni almasını kendlıi her nekadar 
mahkumiyet talebinde bulunacak 
he de beraat tedbirleri alındığı
nı ve beraat edeceklerini anlat
mııtır. Bu avukat bu hakikatı 
Büyükadada Kavala eırafından 
Hüıamettin ve cemiyeti belediye 
azaıından avukat Avni 8. lere 
söylemlıtir. Tahkiki zor deiil
dir. 

2 - Vak'ada aleyhe kanaat 
eden müııtanUk Hikmeti taıtan 
taıa vurmuı ve kendine kör 
alet kalan Nazımı terfi ve maa
ıına elli lira zammetmııur. Hık
meu lzmirden İstanbula döne
mlyecek derecede paraıız bırak
mıı ve nihayet lstanbul müddei 
umumlıl Kenan Bey vasıtasile 

baıma akıl ve hayale .ıelmedik 
davalar açmıılır. 

S - Bizzat bize Kenan da 
kendisi de bemzeban olarak ayni 
mes' ele dolaylıile bütün bı.. aün 

Şükrü Kaya Beyle huzura alın
dıklarını envai müdahaleye ma
ruz kaldıkları halde neticeden 
gene hakkı ila ettiklerini söyle
mitlerdir. 

B - İrtifa rezaleti davasında 
eski müddeiumumi Nafiz baye 
tevkifhadeden intisap peyda 
eden İıtanbulda tken vekil 
tavkifhaneye gidip :çıkarmıı ve 
diğerlerine ve diğer alakadarlara 
daima batkatip TP-vfik ve ikinci 
reiı Hasan beylere ne verildiğin\ 
SÖ) lemelerint müstantik !Nazım 
bey vasıtasile tekrar tekrar tek
rarlamııtır. Bu böyle bfr telkin 
idi ki yalanda olsa böyle bir ıey 
ibdaı edilmez, demek idi. Maz
nunlardan birinin vekili olmak 
aıfatile yakından biliyorum. Bu 
it le irtifa maznunları adlf ye 
vekilinden namuslu olduklarını 
tabat etmlılerdir. 

C - Memlekette her inkılap 
yalnız bir menbadan geldiği ve 
kendisinde yüksek hiç bir tecelli 
olmadığı halde her münasebet 
düıdükçe ve düımedikçe büyük 
Liderin irtadile bunları yaptık su
retinde bir hi11e çıkarmak yolunu 
lutmuıtur. Büyük Lider büyük 
inkılapları dütünüp hedefi göste
rip yürü demfı, Adliye inkılabı 
da yalnız böyle olmuı, fakat ad
liyedeki sersem, ihatasız ve hiç 
bir ilim ıubealni tetkik etmemtı 
iptidai bir zihniyette oldugundan 
yent kanunların tatbikatı mutlak 
bir hercümerç arzetmif ve bütün 
bir ıiıemleket bundan bb.clr ve 
mulazarriı bir hale düımüı, ve 
ıenin bunu ne zaman göreceğini 
beklemekte bu1unmuıtur. 

Bu halin devamı rejime kar
tı ve inkılabın bant ve hamisi
ne kartı taarruzdur. 

D - Her itle kör alet olarak 
kuullanılan, f•kat ne kullanan . ~ 

da, ne de kullanılan dn. basiret 
ve rüyetten mahrum f itrefte ol
malarının bir nloonesi olarak 
müddeiumumi Kenan Bey An
ka .. adan avdetinde Adliye veki
linden duyduğuna yeminler ede· 
rek, Ali Cenanlnfn huzura ça
~ırıldığını, borçlarını ödemek 
üzre gazeteler aleyhine dava 
açmaaı lüzumu lrı~de buyurul
duğunu ve bu halde ait pJduğu 
makamatça icabına bakılacafını 
ve iki yıiz bin liraya karlp bor
cun y(lz bin lirası bu suretle te
min olunabileceğini ve Milliyete 
ait olarak hükmolunacak meb
lAğm bizzat tesviye buyrulacağı
nı anlatmııtır. 

lrtiıa rezaleti davasında ala
kadar gürünen tevkif edilmlıtlr. 
Adliye vekili Mahmut Esat bey 
kanunları bilmediğinden ve huz-
urda bir ani feveranı ruhide ha
kikati söylemiyerek günü gün 
etmek istediğinden ve o güo mu
htemelen hiddete maruz kalıp üç 
gün sonra daha ziyade söylemek 
yolu varken gününü gün etmek 
siyasetile bunları timdi tevkif eltl
rebllirm, timdi demittir. Halbuki 
rütvet, evlenme gibi laakal iki 
kiti arasında olacagından ve bu
nun biri memur olmak lizım ge
ldiğinden ve efradın memur lle 
müıterek oldukları cürümlerin 
tahkikatına .cürüm o memurun 
menıup olduğu dairede tetkikat 
ve tahkikat ve lıticvap neticeıln .. 

Facıa! 
-~ 

Tramvay altında 
başı ezildi 

Dün Emtoönünden Bebeğe 

giden vatman Süleyman efendi 
idaresindeki tramvayın üçün
cü arabasından tütün ame
leıinden Mustafa; atlamak iste
mif, tekerleklerin altında baıı 
ezilerek ölmüttür. 

Muıtafanın ceıedi tramva
yın altından çıkaralmıt zabıtaca 
tahkikata batlanılrnııtır. 

Mustaf anın Herman tütün 
ıtrketinde it bulmak için tram
vayla Ortaköye gittiği ve ıur'atle 
giderken atladığı •ırada düıerek 
tekerlekierin altında yuvarlanıp 
öldüğü anlaıılmııtır. ---___ ,..,.....,...,,..~~-----

Lik maçları 
Bu gün muhtelif ıpor f aalt

yettle dolu bir gündür. Taksim 
ıtadyomu ve kadıköy fener ıta
dında müteaddit futbol maçları 
Beyoğlu halk fırkasında güreı 
müsabakaları Biaiklet federasyo
nu tarafından tertip edilen bisik
let yarııları V. S. 

Taksim ıtadyomunda Vefa 
Beykoz Galatasaray lıtanbulspor 

itakımları karıılaıacaktır. Geçen 
devrede Beykozu mühim bir 
farkla yenen Vefa bu gün kartı· 
11nda :bambatka bir Beykoz ta
kımı bulacacktır. • 

Beykozun bu gün kazanması 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Galatasaray - İstanbul ıporun 
3 takımı arasındaki maçlara ge
lince bu baılı batına bin hadile ola 
caktır. Memleketin kıymetli tkt 
ırfran ocağinın üç takımı karıı 
karııya göreceğtz. 

İkinci kümeye dönmeıl takar· 
rür eden latanbul sporunun haki
ki kiymetlnl bu gün göreceğiz 

Yapılacak üç maçtan mühimleri 
1-3 inci takım maçıdır. 

MiJliyet kupasına namzet olan 
bir iki kulüp küçükleri fennf 
oyun sistemi ~le taktir edilmittir, 
hangi tarafın galip geleceğini 
tahmin etmek tmkanıı~dır. 

Birinci takımlarda, lstanbul 
sporun kazanması zaif bir ihU
mal dahilinded.fr. Mamafı latan· 
bul ıpor eyi bir oyun gösterip 
az bir farklada mağlup olsa 
muvaffak olmuf ıayılabltir. 

Kadıköyünde de Altınordu, 
Hilal,.Kumkapı, Topkapı küçük-
leri bir ma yapacak, Ferner
bahçe, Beıiktaf takımları Bay
ramda yapılacak Peıte muhtelitt 
maçlarına hazırlık olmak üzere 
bir eğscrsız yapacaktır. 

.fc 
Cumhuriyet gazetesi tarafın

dan tertip edilen güreı müıaba
kalarana bu günde devan edile
cektir. 

2 
de tahak~k ve Şurayı Devletf"':' 
lüzumu muhakeme kararı veril
meden adliyenin bu kabil ceraime 
vazıyet etmesi menınudur · 

Adliye buna o suretle elini 
bile süremezdi. ffalbukt hala da 
mftcrlm bir menıur çıkmamııtır. 
Bu meselenin tzahı Şurayı Dev
let relıi Nusret Beye irade buyaı 
rulabilir ve bu tevkif müıebbip
lerinden müstantik ceza kanu
nunun 18 ı inci nıaddesi muci-
bince üç seneye kadar haptı ve 
ınüddeiumumi 185 mel madde 
mucibince bir ıeneye kadar ha~ 
pi• olunmak lazımdı. 

Cümhuriyet vardır~ kanunlar 
mutadır ve bu adamlar bu ce-, 
zaları yiyeceklerdir. 

Cümhurlyete imanı olanların 
bu davayı nasıl bir ateıle yürü
teceklerini yakında duyup takdir 

buyurackıın .• 
/laydar lli(at 

Kırık heykel! 

Nihayet Cemil, günlerden beri 
ıon eıerlnin ikmaline çalıııyor

du •. Atelyesinde heykeltraı ka
lemini eline alıp ta, ıan'atının 
yaratıcı kudretini, hi11fz ve du
nuk renkli alçılara, taılara itle
meğe baıladığı vakit asıl bir 
heyecan içinde benliğinden ay
rılıyor, eserine temeaaül ediyor
du. Bu Rafail'in Mikel anj'ın 
duydukları aıtl san'at heyecanı 

idi .. 
Nihat Cemil, Venedik'ten 

avdetinden sonra; güzel ıan'at

ların ıah eserlerini yaratmağa, 
kırılmıyan ve ölmlyen ıan'at 
parçaları bırakılmağa baılamııtı. 

Heykelleri, portreleri büyük 
bir alaka ve takdir ile karııla
nıyor, alkıılanıyor.. Sanayii 
nefiıe mahafill ve matbuat gün· 
lerce genç ,san'atkirdan, onun 
eıerlerinden bahıediyordu •. 

San'atkarın genç bir kar111, 
g~el mini mini bir kızı vardı .. 
O gün erkenden çalıımak için 
atelyeıinde eserini tetkike baı· 
lamıı ve ancak bir lki günlük 
it kaldığını memnuniyetle gör
müıtü. 

Bir ılgara yakarak genit btr 
koltuğa oturdu.. Eserinin uf ak 
tefek bazı kusurlarını arıyor .. 
onun h ... kiki bir ıaheaer olduğunu 

dütünüyordu .• 
Bu genç bir it adın heykeli 

tdi. . vücudün, tenasübü ve 
güzellliU eserin hatlarmda; göl
gelerinde görülen yüksek san'at, 
lriıllmez bir kudret arzediyor
du. " Afrodit ,, denilen 'güzellik 
aliheıi canlanmıı ıan'atkirın kar-
1111nda müce11em bir mermer 
halinde kendini göıte-rmlfti. Na
hit Cemil eıerlnln yeni açılan 

" Gölgeler " meıherlnde kazana
caiı büyük muvaffakiyeti dü
tündükçe sevincinden Adeta kü
çük bir çocuk gibi oynamak hop
pahklar yapmak arzuları duyu
yordu. 

Sigara11nı ıöndürmüı, bir ıi· 
gara daha yakmııtı. Kendine 
bu ıah eseri, bu büyük muvaf
fakiyeti kazandıran kadını, eıe
rlne model olan tlaht genç ka
dını bekliyordu.. .. Canan " o 
sabah mutadı hilafına olarak 
bir az geclkmiftl .. 

Yazan : Hasan ilhaı .lİ 
Cananı sevmiyorum. O ben fırı 
kalbimin değil, eserlerimin sa· 
hibidir. 

O san' atımın alihssidir ·, J{ıt" 
kançlık istemez karıcığım .. sen 
çocuğumun anasısın . O da ete· 
rimin .. 

* * Genç kadın heykeli artık 
bitmiıti . . Nahit Cemli heykel· 
traı kalemini bıraktı. . Heykeli 
yakından bir daha gözd;n keçırch· 
Eevet bu "Venüsn tür .. 1 Bu canan 
idi.. Canan belini ümuzlarııllı 

yarı örten tülü sıyırdı ve gitınel< 
Jçin hazırlanmağa baıladı. 

Genç sanatkar, modelini11 

ellerini elleri arasına ahnıt ; 
onun beyaz , ince zslf 
parmaklarını dudaklarına götür 
müıtü .. Kadın baıı dönmüf, baY· 
gın ve bitkin bir halde kendini 
san'atkarın kolları arasına blralr 
tı ve - ıenl ıeviyorum - Nahftl 
dedi. 

Seviyorum seni .• Onu kıska· 
nıyorum •. Eserini, muvaffakiye· 
tini sana ben verdim .. Karın seP1 

bendf'n çalıyor .. Onu gör111ek1 

istemiyorum .. 
Nahit cemil genç kadının 

mantosunu giydirdi .. ve " teıel<· 
ktb· ederim Canan dedi .. 

Ayrılmıılardır. 

* * Gazeteler , her gün Nahil 
Eemile siitunlar tahsis ediyor· · 
Onun yeni ve son heykeli etr•· 
fanda münakaıalar yapıyorlardı· 
Venüı heykeli "Gölgeler" 111er 
herJnde teıhtr edilecek ve bütii11 

tenkitlere, hata, kusur, nok••11 

bulmak istiyen kalemlere ıoOı 
kat'i cevabını verecekti •• 

Bu eser asırları ve aarilerl 
töhreti içine alıyor . • Layeıııı1l 
oluyordu . . Esere çelenkler "' 
çelenkler hazırlanıyordu . . 

Nahit Cemil eserin büyni' 
akademinin himayesinde olaralı 
açılan resim ve heykel sergisi· 
ne götürüleceği, layemutlar ar•· 
ıına karııacağı gün erkende: 
atelyeaine indi. Heykeli örl 
içine alacak .. ,. hazırlığı ikOJ11 

edecekti .• 
Atelyenin kapısını açıp t• 

paravan arkasında duran ıoll 
eserine bakınca boğuk bir çıt 
hk ile haykırdı.. Dudaklarııt• 
ısırdı ve sonra kendini bttld" 
bir halde ıezlongun üzerine ati' 

rak küçük bir çocuk, kucağınd:; 
ki çocuğu çalınan bir anne gi 

Nahit Cemil bu teahhurdan 
ıinlrlenmeğe, sabır11zlıkla atel
yede elleri gömleğinin cebinde 
gezinmeğe baılamııtı. O ıabır

ıızlıkla gezinirken birden kapı 
açıl~ı ve içeri ıan'atklrın genç 
kar111 .. Fahire,, girdi .. Bencere
nln önünde ve paravanın arka
aında duran " Venüı,, heykeline 
kin tle, nefret ile bal<tı.. Ve 
ıonra kocasına dönerek : 

ağladı.. Ailadı! Venüs hey&c111 

baıı, kolları, gövdeıi ve kalç•; 
ları lcırılmıı yerde yatıyordıJ· 
paravanın yanında ıfnsi tebesıild' 
ile gülen bir kadın duruyodll" 

Bu ıan'atkirın genç ve hırçı" 
ı karıaı "Fahire" idi •• 
116'-~~~~~===~~===~~~~~ 
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~1ayıs "-Nahit! dedi .. Ben artık 1 

bu kadar ihmaJe, bu kadar ezi-I 
lip hırpaladmafa tahammül 
edemiyeceğim. Cananı, o sokak 
ve bar kadınını bu evde; bu 
atlyede görmeie tahammülüm 
kalmadı. Sana samimi olarak 
itiraf ediyorum. Onu kııkanı} o
rum. Nahit .. Onun çıplak vücudü 
ka,.mnda ıeııl görmek, bana 
eza ve i~t~ı:ap veriyor. Kadın 
1Ururumu1 ve kalbimi incitiyor:· 

Genç aan'atkar ne yapJlcağını 
fatırmıı bir halde ellerini ufuı
turdu. Sonra karısının yanına 

yaklaıtı. Saçlarını okıadı ve 
.. - Karıcıfım 1 dedi. Ben 

Seneı CUMA SePet 
Resmiye 2 HicrlY' 

1980 18~ 
Namaz vakıtları 

Alafranga Alaturl<• d· 
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(..!!irinci sahifeden devam ) 

Bugünden itibaren: Beyoğlun'da 

PANORAMA 
Hakim kanuna bakarak hük

ltıeder. Kanunu anlayamadığı 
~hval de vadır, o vakit kanunu 
J~tka hey'etlcr tefsir ederler. 

Uri efkarı umumiyedeki cereya-
tıın içindedir. Bir de unutmaya
~rnkı öbür tarafta bir de müd
ei umumi vardır. Vak'a bu 

hlernur yalnız mücrimiyet iste
rne, beraette ister. 

lendirici ve hatta hazan da çok 
muzır neı riyatta bulunmuılar

eır · Amma bu refiklar ımızı bu 
yola sevkeden sebepte vardı ki 
bunlardan bir tanesi kariler ka
zanmaktır. 

Milletin teıekkülü, neıvüne

ma11, harsı, menviyatı noktala
rın<lan bu netriyatın zararı az 
değildir. Ben zannederim ki bir 
gün münakkitler bu neıriyatın ve 
tasviratın muhrip darbelerini Fal<at ne kadar olsa gene bir 

fikir bi h-k.'I. k ' r u umet nüfuzundan 
endtnı kurtaramadı~ı varidi ha-

1 göstereceklerdir. 
Bu gün Fransa gibi maddeten 

tır olur k ' ve e seriya bu tarafa 
~eyleder · Jüri ise bundan beri
ır. 

I< Şunu da zikretmek isterim : 
danun, adaleti mutlakayı temsil 

e hernez. Bu husus muhitin teka-
tnulü ·· ı nu mütemadiyen takibede-
~kz. Bizde istediğine kelepçe 
h lırır bir zaptiye nizamnamesi 

ala rner'fd· ı ır . 
Jüri hey' etinin efkarı umu· 

~iyeye tercüman olacak mahi-
l ette olmasına çok bakılır, bir 1 
oİkırn kimseler vardır ki, jüri 1 

&tnazlar, mesela polisler, Meb'
Uılar Ş 1 ·- . ol 1 urayı Devlet aza arı JUrı 
anıazlar. Jüri azaH halk ara

•ınd h an, namus ve haysiyetine 
a:ç halel g.?lmemlt kimselerden 
k~lllr, gıl ve gıştan beri ve müm-

1 

\'un olduğu kadar zamiri açık 
.. ~1h•ade insanlar bDna layık gö-
u urler. 

Onlar beraete karar verdiler
ltıi 
lah}~ahkeme maznunu derhal 

ıye eder.i 

h Bizde de matbuatın böyle bir 
ey' 

nu ~le ihtiyacı vardır, ben bu-
d lııanen ve ilmen de ıu günler-
• e lapata hazırım. Kim ne der
ke destn matbuata enzlyade ini-
z ~ .. eden efkarı umumiyenin te-
111 Urüdür, ve bu tezahürün bi-
N ntnesi nice faidelerl muciptir. 
rn~•ıl ki Millet Meclislerınde açık 
t Unakaıalar da havati faideleri 
eının eder. 

l Yeni bir milletiz, yeni esas
arda.n maddi manevi tefey-

Yu ' 'b bekliyoruz. Evvelce dedigim 
~l; 1 o feyzi hazırlayan içtimai 

1 Yatlarla tehalluk etmek bizim 
dçln fnrzdır. Tehalluk mes'elesi-
dlr ki bizi geride bıraktı. ve biz
t en ayrılan küçük hükQmetlerl 
Qij 

Yük milletler ara11na soktu. 
b· Bunda çok den vardı. Fakat 
, 

1~ bunu anlayamadık, demek ki 

t n l\tnak zihniyeti hasıl olmamıı
ır. 

kı Ahiren İmparatoriça Fredrl
ol n hatıratını okuaum. Validesi 
ın a~ lnglltere Kraliçnsına yazdığı 
de tupların birinde "Türkiyeyi 
rnonanma veya asker kuvyetile 
b uha.faza edemezsiniz. Madamki 
y u devleti mu haf aza etmek iste-
1ı:~•unuz, oraya büyük idari rica 
•al hden bazı zevatı gönderin de 

a ata yardım etsinler,, diyor. 
h l lıte mes'ele ricali idarenin 
la edeblleceğl mes' elelerdendir. 
tn°Yit Corc, bizim için "eğer 
ol Uktedir ricali idareye malik ,;a. ~dl Türkiye bu gün dünyanın 

llttl 
1
huy(lk ve en kuvvetli bir dev

.. 0 urdu,, demlıti. 
b Ahmet Mithat efendi merhum 
ana bir ann Mithat paıa vila

Yetlerl 11lah\a 'büy-k bı 'k "d 
h b d b u r ı tı ar 

•a i i i i u zatı latanbula eti
rfp merkezin an\rikalarile ~ _ 
letnıek büyük bir hata oldu '~:
llıtıu. 

Bize Avrupanın hal ve ınev
ltunı cereyanlarını temayüla tını 
fen ve sanaatte ve maariftekı 
tera.kkiyatmın usulünü halkımıze 
~Untaza.man telkin edecek vua
~ enbaıında matbuat gelir. 

letelerln bir kaçına8 prim ver-
~ekıe bu maksat hasıl olmaz, 
..._.Utal 
ttlatb aaaındayım Ben avrupa 
hır Uatının esaslarile kımıldanır 
ten~atbuata acilen ihtiyaç gö
lllız b~~~nirn. Halbuki matbuatl-

Ya uyuıturucu yahut eğ-

ve manen hiç bir ıeye muhtae 
olmayan, anane, har11 1 ilmü 
marifet, kuvvet ve kudret sahibi 
büyük bir millet bile muharebeyi 
umumiyeden sonra zekaların 

üfulünü görüp nurlar saçıcı müs
tesna Fransız ekabiri yetiıtirmek 
kaydındadır. Fransa böyle düıü
nürse ... 

imtihan mümeyizlerimizden 
itittigin sözler çok mühimdir ve 
ayrıca tetkika ıayandır. Bu hu
susta Maarif vekaletini ikaz ede
rim. 

Durmadan didinmif, rahatsız 
olmuı, asabiyeti son derece tah
rik edilmif, mal ve menali yağ
ma olunmuı, çoluğu çocuğu ye-
tim kalmıf, senelerce mahrumi
yetin envainl görmüt bir milletin 
akıl ve maiıet melekelerini par-
latmak bizim en mukaddes meı
guliyetimtz olmalıdır. Mesela 
fuhıun meni için nizamlar yapıl
mıt, Acaba kafimi? Bu rezaletin 
menine hizmet edecek müessir 
baıka vaaaiti içtimaiye yokmu
dur? Neden fuhuı tezayüt ediyor? 
Dahiliye vekiil bize bunun sebe
bini ıöyleıin. 

Binaenaleyh bir taraftan 
kusur ve noksanları itiraf 
etmeli, df ğer taraftan da zeka
ları bilemeli, keakinleıtirmelidir. 
Şu halde evvela aktlane tenkit 
sonrada matbuat jürisi bizim 
imdadımıza yettımelidir. 

-İslahat 
Darül/i'iıutna ecnebi ınüder

risler yetb·i!Jn(lJecek 
Maarif vekili Cemal Hüsnü 

B. heyeti vekile içtimaında Da
rülfünunu 11lah etmek için 500 
bin lira tahsisat talebinde bulun
muı ve bu tahsisat ile 11lahat 
yapacağını, Avrupadan müderris
ler g<. tirteceğini söylemiıttr. 

Vekil Beyin bu talebi hey' -
eti vekilece kabul edilmemi§tir, 

Diğer taraftan hey' eti vekile 
Darülfünun mukarraratını da 
tetkik ederek buna da cevabı ret 
vermittlr. Darülfünun mukarre
ratında : Bazı kürsülerin lağvı 
ve Bareme Oarülfününunda idhali 
zikredilmekte idi. Yalnız hey' eti 
vekile müderrislerin mağdur ol
mamaları için bu seneye mah-
ıuı olmak üzre 5o bin lira tah
sisat vermittlr. Bu tahsisattan 
müderrislerin maaılarına 30, 40 
lira kadar zam yapılacaktır. 

Diln Neıet Ömer B. bazı hu
suıat hakkında vekalete malü · 
mat vermek üzre Ankaraya ha
reket etmittir. 

İstanbul beşinci icrada .n: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

bulunan bir adet kapalı oldsmobil 
::'arkalı otomobilin ilk müzayee7 kıyıneu muhammenesi bul:M: :ğı:dan karar mucibince 3 

yk~d ao Cuınarteal günü ıaat 
on i ı en bire kadar ~ 
Belvü gal'ajl ö Cıhangirde 

nünde ikinci artır-
ma suretile bllmOzayed 1 e aatı aca-
ğından talip olanların yevın ve 
vaktı mezkiirde hazır bulunacak 
memurune müracaatları ilan olu-. 
nur. 

tıraş bıçakları ; 

hakikaten değeri 

k iy meti nded i r ler. 

e e 
TİYATROLAR 

f 

/Je,11<>.<jlu 1Jlule11rı~j salonunda 
Bu gün gündüz 16 da gece 22 de 

SAN'ATKAR 

N aşiı Bey, komik Şevki 
Bey ve hey 'eti tenısiliyeJeri 
Baı muğnnnlye Sabriye hanımın 

ittirakile büyük gala müsamere 

Afacan Çocuk 1 

Gece 1 

Kara gözün Viya-
na Seyahatı 

Istanbul 4 üncü icra 1 
nıe-

nıurluğ·undan: 
1 

Zehra hanımın Yusuf Ziya 
bey zimmetinde alacağından do
layı kayden mahcuz Balatta İsa 
mahallesinin atik mektep ve 
boyacı ve odunluk, sokağında 
eski 6, mükerrer 8, 6 6 cedit 
3, 4, /1 , 6 numaralarla mürakkam ' 
üç bap hane ve arn otuz gün 
müddetle lhalei eveliye müza
yedesine vaz'ı olunmuıtur. Bun
ların dıvarı karglr olup bakiyesi 
ahıap zemin katında altında 
bahçeye kadar devam eden 
ayazmayı havi malta tatlık bir 
oda, bir merdiven altı ve bir 
malta aralık üzerinde bir hala 
bahçeye kapuıu bulunan mutfak 
birinci katta bir sofa üzerinde 
iki oda bir hala bir merdivan 
altı ikinci kat çatı katı bir sofa 
üzerinde bir oda ve çatı methal, 
zemini ve birinci kattaki odalarda 
yük:ük zemin katta Mustafa 
efendi bila kunturat ile ve dört 
buçuk birinci kat bir oda bili 
kunturat ayda dört lira kira ile 
Süleyman ve diğerinde kezalik 
Meryem çatıdaki odada bila 
kunturat ile üç buçuk lira ile 
!\'esim efendi sakindir; bir katı 
kargir üstü ahtaP diğer iki ha-
nenin her birinde zemini kat
larında zemini malta ocağı havi 
birer taılık üzerinde birer mer
diven altı birer ha.la birisinin 
katında bir oda bila kunturat 
ayda bet lira diğer k111m üst 
katta blla kunturat, ayda altı 
lira kira ile Hayim diğerinde 
zemin katında bir oda bila kun
turat üç lira Ratil üst katta Va
sil bili kunturat ayda altı lira 
kira ile sakindir· Bahçeden bir 
kapu vard~ bahçenin etrafı 
yıkık taı divardır. Haneler muh-
tacı tamirdir. Pencerelerinde 
demir parmaklık vardır. Hüdudu 
sağ tarl\f ı Kemal bey ve saire 
menzıl arsası sol tarafı boyacı 
sokağıle k11men Eyüp efendinin 
vereıeleri bahçesi ön tarafı bo
yacı ve camiiıerif sokağıle mah
dutdur umumi mesahası tahminen 
üç yüz kırk •ekiz murabba olup 
bundan üç katlı nim karglr kmm 
altmıı iki eski hane yetmif yedi 
buçuk metro terbiindedir. her 
üçününde kıymeti muhammenesi 
temamı dört bin beı yüz lira 
olup talip olanlar kıymeti mu
hammeneılnin hi11eye yüzde 
onu nispetinde, pey akçelerini 
alarak 927-1077~ doıya numa
rasile 5·6·930 tarihinde Istanbul 
4 üncü icra memurluğuna saat 
ı 4 den ı G ya kadar bizzat veya 
bilvekale müracaet eylemeleri 
ilan olunur. 

Bahçeıinde 

ASRİ ŞIK ORKESTRASI 
ŞLY 

ÇİFTLİK PARKI 
BU GÜN AÇILDI 

HALK MUSİKİ HEYETİ 
Saat üçten illbaren lcrayl ahenk edecektir. 

611imml! ...... ~l!ıiillla:Dll'!'!l'Ulc::;S2:~~~~~:!:l:~( ..... -::--ç~~~ 

Defterdarlı ilanları 
--------~~B:ım~~~'!JllHCmBl!lml!'IBll!mm, 

K~l<'>-ıthanc sevir n1ahaJJi kira)'<l veriJivor o ~ ~ 

İmrahor köıkünden itibaren Çağlayan kasrı önündeki köprüye 
kadar derenin sağ tarafı mayıs 930 tarindcn te§rini evvel 9 :JO tari
hine kadar kiraya verilecektir. bedeli peıin olmak üzre tahmin 
edilen kirası 900 liradır. Kiralamak muamelesi pazarlık suretile 
4 Mayıı 930 pazar günü saat 14,30 da Defterdarlıkta yapıla-
caktır. ( No - 121 ) 1' * 

Satılık ~v 
No 217-229, Fener caddesi, Slfrikoz mahallesi, Cibali vapur 

iskelesine dört dakika mesafede dört katta 5 oda bir mutfak 2 
hela 3 sofa ve bir daraçayı müıtemildir. Bedeli 2 sene ve 2 taksitle 
verilmek ıartile tahmin edilen kıymeti 4180 liradır. Satıı muame
lesi aleni müzayede ile 3 mayıs 930 cumartesi günü saat 14,30 da 
defterdarlıkta yapılacaktır. (R-1108) 

'f "" 
Kiralık dükkan 

No. 359, 369, Tophane Topçular caddesi, kııla altı, senelik 
kirası 190 lira, kiralamak muamelesi aleni müzayede ile 21 
Mayıs 930 Çarıamba günü aa.ıt 14,30 da Defterdarlıkta yapıla
caktır. ( M- 175) 

* * !(iralık Dükkan 
N ... . 361, 371 Topane kııla altı senelik kirası 180 lira kiralamak 

muamelesi aleni müzayede ile ~4 - Mayii - Çarıamba günü saat 
14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. ( M - 164) 

... * 
l{iraJık dükkan 

No. 353, 363 Tophane kııla altı, senelik kirau 330 lira, kira
lamak muamelesi aleni müzayede ile 14 Mayis 930 Çarşamba 
günü saat 14,80 da defterdarlıkta yapılacaktır. ( M - 163) 

tstanbul dördüncü icra 
dairesinden : 

Hilmi efendinin Mütrikr 
hanımda bulunan mebaliğin temi
ni için mahcuz KadıköyJe tulacı 
Mustafa efendi mahallesinde ka
yiıdağı caddesinde 4 harita ce
didi 100-7 numaralı kaydan bir 
dönüm terbllnde müfrez bir kıt'a 
tarla ile yine mahalle ve mevkii 
mezkürda 1 O harita numaralı 
cedit 100-2 numaralı kaydan 
2797 arım terbiinde müfrez tar
lanın 4 de bir hisaesi birinci 
ihalesi, yapılmak üzere otuz gün 
müddetle müzayede konulmuıtur 
cedit l 00· 7 numaralı tarlanın 

hududü ıarkan Rukkiye hanıma 
müfrez bahçe timalden kayiıdağı 
caddesi cenuben Azime hanıma 
müfrez bahçe ile mahdut bir 
dönüm miktarında 2!50 lira kıy
meti muhammeneli tarlanın te
mamı cedit 100~2 numaralı tar
lanın hududü, ıarkan Hüaeyia 
Hüsnü paıa vereıesinden Meh
met bey ve ıairenin kö§k ve 
bahçesi gardan Rükkiye hanıma 
müfrez methalı cenuben Rükkt
ye hanım bahçesi timalden, Fa-
tıma hanım bahçesi ve kayiıdağı 
caddesini faaleden methal ile 
mahdut 2797 arıın terbiinde 
müfrez tarlanın 4 de bir hissesi 
ı 00 Ura kıymeti mubammenelı
dir Müsyo Kartonun bir sene 
müddetle iaticarındadır ittirası
na talip olanlar ve daha ziyade 
malumat almak isteyenler kıy
meti muhauımenesinin yüzde ı o 
nlsbetinde pey akçelerini alarak 
27-7 ı 97 doıya numaraınle lstan

bul dördüncü icra memurluğuna 

müracaat etmeleri ve 5 6· 930 

tarihinde saat 14 den 16 kadar 
birinci ihalesi yapılacağından 
ilan olunur. 

2 inci hukuk daire -
sinden : 

Lale hanım tarafından Gala
tada arap camii odalar içinde 
Hüseyin uıtanın hanesinde mu· 
kim iken görelenln Şah Ali ka
riyesine gitmi§ olan ~ akir Ef. 
ve saire aleyhine Galatada arap 
camit Abdüsselahattin sokağında 
1 7 atik l 3 cedit numaralu hane
nin sekizdd üçü ve yine aynı ma
hallede Mine sokağında atik 20 
cedit 18 numaralı hanenin dört 
hi11ede bir hiuesl ve yine aynı 
sokakla Atik 15 cedit 2 numaralı 
hanenin otuz iki hissede üçü 
haltkındaki ferağın iade ve 
kaydın namına tashihine müte
dair ikme eylediği davadan 
dolayi mumaileyhlŞakir efentli
nin ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile ilanen icra kılman 
tebliğata reğmen yevm tahkik 
tayin edilen 24 - 4 930 tarlnde 
iabatı vucut etmemit olduğundan 
müddei vekilinin talebil hakkın
da giyap kararı ttihaz ve ilanen 
tebliğine karar verilerek bila 
muamele tahkikat 5· 6-930 tari
hine müsadif perıebe günü saat 
on üç buçuğa talik edilmit oldu
ğundan yevm ve vaktı mezkurda 
mumaileyh Şakir efendi icabet 
etmediği taktirde giya.ben devam 
muamele olacağı hukuk usul 
muhakemeleri kanunun 401 icl 
maddesi mucibince ilan olunur. 
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Emniyet Sandığl Müdürlüğünden 

Hatice H. Velt:Riza Ef. nin 18255 ikraz numaralı deyn ıenedi 
mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri meblağ muka
bilinde Sandık namına merhum bulunan Üıküdarda Murat reis 
mahalleılnden Meıcidi ıerlf ..•• ıakağında eski (21 mükerrer ve 
yeni 23 numaralı ve 63 arıın arsa üzerine mebni iki buçuk kattan 
ibaret dört oda bir ıof a bir mutfak ı 18 arım bahçe ve müıteml
litı aaireyl havi bir hanenin tamamı vadesi hitamına borcun veril
memeıinden dolayı ıatıbğa çıkarılarak 2SO Ura bedel He müıterfıi 
namına kat'i kararı çekilmit iken bu kere yüzde on zam ile müt 
teri çıkarak müzayede bedelini aos liraya iblağ eylemft olmaıı 
clhetile mezkur hanenin 7 - 5 • 930 tarihine mjsadiJ önümüzdeki 
çartamba günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muameleıinin 
ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde ni-

hayet ıaat ontbete kadar Sandık idareıinde hazır bulunmaları lüzu
mu ilin olunnr. 

:§g999-~gg9§§g§~-·§~§§§99~~~g~ 

1 Doktor 1 
•AGOP VESSAYAN 1 
1 Lavta ve Dahili Kadın Hastalıkları mütehassısı= 

Langada camlıerif ıokaiında No. 19 Hususi kabinesinde : 

Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul e<ler.3 

········g·~··· ~··••9•••••99• 
KONAK VE DÜKKANLAR satıhktır 

Divan yolunda biçki yurdu binası ve altında bulunan Klmyane 
ile karaj ve eczane satılıktır talipler mahmul paıada büyük yıldız 
han 11 No. müracaat. 

•• 

BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KESİDE 
~ 

11 MAYIS 1930 
Keıtdeler; Vilayet, ,$ehremaneti, Defterdarhk, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000 ) Liradır 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Ticaret işleri ı ı 
müdürlüğünden: 

80 ikinci Teırln 930 tarihli 
kanun hükümlerine göre Türki
yede it yapmaga izinli bulunan 
m6ıeccel ecnebi tirketlerind~n 
J • A • Beyker Limitet tlrketlnln 

Doktor Feyzi Ahnıet 
Frengi, belıoğukluğu, cilt, 

teda vlhaneaf 

TGrldye umumi vekiklli Artür 
veden Beyker efendi haiz oldufu 
ıalahiyete binaen bu kerre mn-
ra caatla tlrketin umumi vektlll
ğtne kendi \aız olduğu ıalahlyet
lerin kaffeılle namına yapacak-
ları tılerden defacak davalarda 
b6tün mahkemelerde da va eden 
Ye edilen ve üçüncü tahtı slfatla
rlle hazir bulunmak münferiden 
ve miiçtemlan imza koymaga 
salahiyettar olmak üzre 
VV. C • Midelton Edvardı ve 
C • E • Bina efendileri tayin eyle
dlilnl bUc:lirmiı ve lazım ıelen 
veılkaler vennııur. 

Keyfiyet tetkik edilerek mu
vafık göriilmüı olmakla llln 
olunur. 

Cumadan mada her gün 
ıaat 10-6 ya kadar haıta ka
bul edilirr 

Adres Ankara Cadde11I N. 43 

Telefon lıtanbul 3899 

1 lleyoğJu 5 inci icra n1e
nnırluğundan : 

ı Mahcuz ve furuhtu mukar
rer 25 adet varil derununda aso 
kilo motorin yağı 14/5/930 tari
hine müaadif Çarıamba aünü ıa· 
at 1 O dan 12 ye kadar Şitlide 
abidet hürrtyet caddeılnde Pa
laa oilu sokağında 224 No. lu 
Turan madeni yağlar fabrikaıın
da bllmüzayede salllacaiından 
talip olanların ye,·mi mezkiirda 
mahallinde hazır bulunmaları 
ll&n ll&n olunur. 

' YARIN 2 Ma~,., 
-s 
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~ Veresiye 1 
·{ib ~ 
~ lzmir terzihaneıtnde ıon tt 
~ moda, ehven fiatlarla, ıon illJ 
~ derecede suhuletli ıeraftla 
"'(,] erkek ve kadın koıtü mler z) serian imal olunur. 
~ Ankara caddesi Vilayet 
~ karıısında No. 1 7. 
.. MUSTAFA ve KEMAL • 

~~·--···" .-.HALİS ÜZ0MDEN4' 

• 
·R A K 1 S 1 ~ 
Gayrı n1enkul malların 

açık arttırma ilanı 
4 üncü icra memurluğuudan: 

Açık arttırma ile paraya çevrile
cek gayrı menkulun ne olduğu: 
Hane. Gayrı menkulun bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı, numarası: 
Topkapı Beyazıt ağa m, Topka
pı ceddeıi atik 31 cedit 4:3 N.lu 
Takdir olunan kıymeti (14®) Ura 
Artt•rmanın yapılacağı, yer, gün 
aaat: 4 üncü icra, 26 - 5 - 930 
Pazarteıl ıaat 1' - 1 6 

1- lıbu gayrı menkulun art
tırma ıartnamesl 15 - 5- ao ta
rihinden itibaren 29/150 No. ile 
lstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkeıln 
görebilmesi içtn açıktır. İlanda 
yazılı oladlardan fazla malumat 
almak isteyenler, ltbu tartname
ye ve 29 - 150 doıya numaraaıla 
memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya fıtirlk için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat göıterilecektlr. 

3 - Hakları tapo ıicilile ıa
btt olmayan ipotekli alacaklılara 
diğer ,alakadarların ve irtifak 
hakkı ıahiklerlnin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair ' 
olan ldalarını ııbn ilin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müıbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Akıl halde hakları tapo 
ıiclllle sabit olmayanlar ıatıt be
delinin paylatmaıında hariç ka
lırlar. 

- 4 Göıterllen günde arttır
maya tıttrak edenler arttırma 
ıartnamesinf okumut ve lüzumlu 
maliimatı almıt bunları tamamen 
kabul etmit ad ye itibar olnnur
lar. Oıtünde bırakılan ıayrı 
menkulnn bedeli zamanında Ve· 
rilme11e gayrı menkul ikinci bir 
arttırma ile ıatılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınae yüzde beı 
faız ve dlier zrrarlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memurı
yethuizce alıcıdan tahsil olunur. 
Bet numaralı fıkradaki fart ta
hakkuk etmek kayclile üç defa 
bafrıldıktan sonra gayrı menkul 
en çok a1'ltıranın üıtünde bıra
kılır .iŞart tehakkıık etmezıe art
tırma geri bırakılıp ahcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminatta 
kalkar. 

5 _ Arttırmanın birinci veya 
ikinci lolmasın ve gayrı menkule 
taalluk eden kanuni hakka ve 
ıabtın tarzınd göre diler ıartlar. 

Yazılan hanenin tamamı yu
karıda göıterilen 26 - 5 - SO ta
rihinde 4 üncü icra memurluğu 
odaıında itbu ilin ve gösteri
len arttırma ıartnameıl daire
sinde aablacafı ilin olunur. 

Kayıerl - Sivaı hattının 469-603 kilometreleri arasında kara 
özü, Bedirli ve Sivas latasyonlannda yapılacak mebani ve teıt· 
ıatı sabite kapah zarfla münakasaya konmuttur. 

Münakasa 19. v. 930 pazarteıi günü ıaat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ltlirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalr 
kat teminatlarını ayni günde saa 15,30 a kadar münakıa kaUpll· 
ğtne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnam'!lerinf 50 lir~ mukabilinde Anka· 
rada Maliye ve muhaıebe itleri reisliğinden iedartk edebilirler• 

* * Berveçbi zir malıeme kapalı zarfla münakaıaya konmuıtllf• 
Münakasa 19. Mayıı pazartesi günü saat 15,;JO da Ankarada 
Devlet Demlryolları İdaresinde yapılacaktır . 

Münakaıaya ittirak edeceklerin teklif mektnolarfnı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde aaat t 5. ıe kadar münakaıa katiplffiO• 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerinl iki lira mukabilinde Anka· 
rada, muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydar pata vezneslnd• 
tedarik edebilirler. 

Kaol, zınpara kağıdı, toz boya vernik, gomatika neft ve beılr 
daha mufassal malumat için münakasa ıartna mest ne müraaat 
olunmalıdır. 

* * 
Bet ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmutlur. 
Münakıa 26 Mayıs 1930 pazarteıi günü ıaat 15 de Ankaradl 

Devlet Demiryolları İdareıinde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak• 

kat teminatlarını ayni günde saat 14,80 münakasa kitipliiill" 
verilmelerı llzımdır. 

Talipler münakaaa tartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarad' 
Maliye ve muhaıebe daireıinde lstanbulda Heydarpata vezneılP' 
den tedarik edebilirler. 

İngilterede kazanmıı oldukları birinci 
mükafattan sonra 

FILIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoılovakyada daha lKI parlak mu
vaffaluyet kazanarak 200 kltiden mü· 

rekkep bir hakem heyetince 

Dünvanın En nliiken1mel 
"' 
RADYOLARI 

olarak taını• edllmlttlr. 

İşletmek için: 
Fişi cereyana takmak, bir 

tek dii.ğnıesini revirmck 
l{ı\ Fİl)İR 

Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 14, Po•ta 

Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Mahcure Refia hanımın mu
lftlarrıf bulunduğu Kaaımpaıa 
da dört kuyu caddeıdnde kain 
atik 41 ve cedit 45 numaralı 
kahvehane ile aynı mahalde 43 
cedit ve 37 atik numaralı hanın 
ve aynı mahalde 39 cedU 37 
numaralı dükkanın 48 hl11e 
lıibarlyle 3 hl11esinin rüıumu 

tellaliyeıl ve ihale pulu miitteri
ıl.ıe ait olmak üzere bilmüzayede 
ıatılmaıına ve 15-5-80 Perıenbe 
saat 16 da en çok arttıranın (11-
tnnde bırakılmasına karar veril
mlı olduiundan talip olanların 
kıymeti muhammlneıinln yüzde 
onu niıbetindt: pey akçesini müs· 
tahıtben mezkılr gün ve ıaatta 
Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

Zayi - lstanbul Av vrallerl~ 
muamelatında kullandıfımız ve 
3 el katip Adil dairesince musa
ddak bulunan mühürlerimizi zayı 
eylemlt olduğumuzdan bu kerre 
Yeniden hik ettirmlt olduğumuz 
mGlıGrler mezkılr mGdürlyette 
kullanacafımızdan halce karıu hiç 
muamelatımız olmadığı gibi ba
dema içinde olmaycalı beyan 
ve illn eylerız. 

Artaki -: Agop 

kutuıu Galata 4 00 ... 
lstanbul beşinci 

dairesinden: 
Mahcüz ve furuhtu Mukat" 

bulunan bir adet kapalı pontt~ 
otomobilinin ilk müzayde de k•f 
meli muhammeneılnl bulmadı.-; 
dan karar mucebince 4 Mayıı 98 
pazar günü ıaat 12 den bire ~ 
dar Taksimde otomobil tevelP". 
mahalinde ikinci artlrma ıuretıl' 
bllmüzayede ıatılacaiından:ı-lf 
olanların yevm ve vakt mezk4ır" 
da ( hazır bulunacak memurua' 
müracaatları ilin olunur. 
~~--------------------~--------~-___...,. 

Zayi mühür 
Pederim mütevef a Halll.,.r 

ıum efendiden bana mub•::! 
·Maatları aldıfım vakıtlar tıtl 04' 
eylediğim mühür 17-4-BOtartblorl' 
zayi eylediğlmve mezkiir mob r 
evvel ve aher hiç kimseye b';... 
cum olmadığı gibi halen zayi 0 

' l mezkur müh~rle zuhur ıdecek ~ .. 
l rakın hiç bir hükmü ola111•Y;., 
. tından keyfiyetin Gazeten 

lllnınıtl reca eylerim. . ıı-1 
Kumkapuda 6rdekli bak ....... 

sokaiJnda 2 8 numarada • 
killl• Nıvart binli mOteveff 

HamparsUID ~ 

tfe.1ul mildilril:Sftleyman Te~ll~ 


