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Şemsettin bey hakkındaki mahkômiyet kararını 
en büyük mercii adalete tevdi ettik . .. 

--·Temyiz liyiha!!· = , •• H ....... , Türing kulüp murahhas
erdi hürriyet olmazsa Cumhuriyette yoktur. Bu hürri
yete tecavüz mahiyetinde görülen hareketleri tenkit 

etmek bir haktır, asla cürüm olmaz! 
H6kfımelln manevi ıahıt

Yettnı tahkir cürmünden dolayı 
Üç •ene · on gün ağır haplı ve 
25 lira ağır cezayı nakliye 
bıahküm edilen genç m•ıharri
rtrntz Şemsettin Ertugrol bey 
hakkındaki kararın temyiz 
edileceğini yazmıtlık, Bu karar 
hakkında tanzim ve le myiz 
nıahkemeıf ne gönderilen 
leınytz l ayihaaının ıuretin 
aynen dercediyoruz. 

Temyiz ceza mahkemesi 
riyaı eh yüksek me-kııırıına 

İıtanbnl aıır ceza mah
lr:emeıinden üç ıene on gün 
•iır hapıe ve 25 lira afır 
Para cezasına ve hldematı 
•nımeden muvakkaten 
inene dair verilen hükmün 
kanuna muvafık olmadığı 
cihetle temylzce elenerek 
bo zulmaıını fıterim. 

1 - Cürmün mahiyeti 
hcıkeımelin manevi ıah
siyetlni tahkirdir.Ceza da 

naatlar ıemavt maideler gibi 
gökten inmez. Hadlıelerin 
mantıklarıdır ki vicdanlarımız
da bu kanaatları haııl eder. 

Şimdi bu cezayı vermeğe 
•ebep ıösterilen makalenin 
mevzuu itibarile hükiimelln 
ıahıiyeli maneviyesini tahkir 
ettiğini mahkeme hangi ıebep 

kanunun 158 159 madde- fl.I ı · · · ' mllıtarrU'llJllZ !~emsettiu be!J 
lerl ile matbuat kanunu-
nun 12 ncl maddeıi delaletine ve cihetten anlamıısa onu 
atfedilmiıtlr. kararında izah etmemesi ceza 

Mahkemenin kararında yal- usulOndeki temyizin saydığı 
nız nakz ıebeblne tamamlle mu-

Şemıeltin " bizi men ede- vafıktır. Bunun için hükmün 
bıezıiniz ,, serlevhalı yazmn- nakzı llzım gelir. 
dan hükumetin manevi ıahıi- 2 - Mahkeme müdafaalarım 
Yetini tahkir ettiği tebakkuk Te vekilin sözlerini birer 
etmlttir. b b birer es a ı mucibe ıerdile 

Deniyor ve itte bu cezanın 
b 

red veya kabul et--e-
es abı mucibed bu uf acık elim- .... 
leden ibaret kalıyor, mlı, o hususta batta kara-
Efer bu cümlecik mahkemenin nnda bir tek kelime bile söy-

kanaatini anlatmağa kafi ise o lememiıtir. Bu sebepi kanunt 
._ nakzı muciptir. lıamın nakzı 
11:anaatın eıbabı huıulu her halde 

icap eder. 

1 
::~~;:~; F::::~:~::~~=:- rnm

8 ile ~!:a e::~:.:::ıın:;ç~~· 
edilmek lazım aelmezmidi? Btr münaıebet değil hatta müta-
b '-ı h behet bile yoktur. l Bir kere 
•" mln huzuruna adalet iı-

•eıtnı almak için çıkan bir ma- hükümetin manevi ıahsiyetl 
znun b k burada mevzuu babı olamazdı. 
b 

a imin nazarında daima 
llaraf kalar. Hatta mahkeme bıle bunun 

h.p Ona ianat edilen c6rilmün ıe- muhatabı bükfımet olduiunu ı-
0 

1 
lerdtrki bakimin vicdanında zah edememlı ve kararında 0z': ~lr bir kanaat verir. bu makalenin doğrudan doğ-

lti ;:•ra bakım maznunun bu ruya hükfımetin ıahıiyeti ma-
letln :~•rıa kanı olarak ada- nevlyeıinl lstlhtaf eden bir ha-

M6pb hıCbıG verir. karet olduğunu eıbabı muct-
e11a bir en l 1 b adamı tahsı h m e 1 e ir beılle aöıterememiıtlr. Çünkü 

yattaki halele urlyetlnden, ba- badlıe, yazı ve makıat bu de-
ıııdan mahru 

etmek kanuııun h k m fildir· 
bekledijl ve bı h·'-•a bnlerden iddia makamı bu yazıda 

.... ,.. ••tedıti ku t l 
bir hareket olamaz. Şu halde bir tınat, hü me e zu unı atfı 
ben banği ıebeplerle hcık6- cilrmdnü göriiyor • Bu haıka 
melin ,ahsiyeti maneviyeeını bir iddia, manevi ıahstyetl 

tahkir baıka manadır. 
tahkir ettiğimi hakim anladıiı 1 

b 
Eter bu iınadı zu üm tahkire 

ıt i bana anlatarak cürmüm6n mClncer oluyorsa o halde türkçe 
•Gbut ıebeplerinl ıayacak ve k l lı e lmelere mana vermek buıu-

1 aııl etliği kanaati nereden ıunda iddia maka111ile aramızda 
aldıiını bana izah edecekti. bir llıan anla,amamazlıtı var 

._, __ liiiriifaniiiiınilıiizaii.m'u::lı~ın:a~d:ır:;_:k~i ~k:a~--~d~e:m:e:k~tl~rİıı .• z~ulüaı bir fiildir. 

lıtilah manası hükumet nüfu
zunun haddi marufu geçerek 
kanun ve teamül hilafına bir 
diler ıahıa filen o nüfuzu tu
tan ıahsın yaptığı gayrı ka
nuni bir harekettir. O halde: 
Burada isnat edildiği mervi 
zulmün f alli kimdir ? Bu zu-

lüm hanaıi memura ve ya a -
mire ve ya doırudan dog
ruya bir kül halinde 
hükumetin hangi dal resine 
isnat edilmiıtir.Malnmdur 
ki kanunda takibat icra11, 
aleyhine isnat edilen daire
nin salahiyettar amirine 
mürettep bir vazifedir. 

Şuradaki mana hüku
metin fahsiyeti maneviye
sine zulüm isnadı değil 

ancak ıeyri yanliı görülen 
bir hareketin bir arkadaıa 
karıı aaı ip tbir ıurette 
yapılan ve kanun fevkin
deki muamelenin ıtddet-

lice le"'L-it ve müahezesin
d~n ibarettirki. kanaatlara 
hürmet etmek ınhsı hürriy-
yet üzerine müeueı de

mokrat cümhurl-,eUn, zann
ederim en esaslı prensipidir. 

Cüpıhuriyetin manaıı ferdi 
hürriyettir. Bu hüriyyet olma
yınca cümhuriyet te yoktur. 

Bu sebeple ferdi hurriyye
te tecavüz mahiyetind e: görü
len bir hareketi tiddetle len
kit etmek bir haktır. Bu bir 
görü,tlir, belki yanlit olabilir 
Lakin asla cürüm olamaz Çü
nkü cürcmde mutlaka bir 
kaat lazımdır. Bu yazıyı yazan 
muharririn kasdi mutlaka hü
kfımetin ıahıiyeti maneviye
sini [tahkir olduğu kanunen 
tebeyyün etmedikçe ceza 
verilemez. Şurada bu kaıt 
varmıdar? nıahkenıe hangi 
delil ile bu kaılı hakaretin 
vücuduna kani olmuttur? 
Eğer manevi bir hiıle, deruni 
görütle bunu anlaınıısa bana, 
yani o kanunıuz iti yaptığın
dan dolayı ceza çekecek 
olana da bunu anlatmak lazım 
ğelmezmidi? 

[ Ben kanaat ettim ıen 

üç ıene hapiı Yatacaksın] 
demek adliye kitabına, adliye 
imanına, bakim fanına, cüm
burlyet adliyeılnin umdelerlne 
aıla uymıyan bir ittir. Bu 
~ niçin verilmiltlr? 

Hilkiimetin ıahıiyet i mane
vlyeılnl rencide eden makale 
yanlıı ve fena gördüğüm ... 
Aziz memleketine kanun
larına, ferefll hayatım uygun 
bulmadığım hareketleri tenkide 
matuftur. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ları dün geldiler 
Kongra bu gün Dolma bahçe sarayın

ı da Dahiliye vekili tarafından açılacak 

1 l . . 
1 ~~-·--
ı -....--

Viin gcleu nıurralthaslartlan bir grt'P vap,ırda 
( Yazııı 5 inci ıahifemlzde) 

Kendinizi denize atın ! 
Belediye memurunın es.naf a tavsiyesi! 

Eminönü belediye memurunun bütün ıermayelerini tarumar etliği 

Seyytır e.~na/~rnı bir U"r11p 
( Yaz111 5 inci ıahif emizde ) 

Şükrü Kaya B. 
->{~ 

Dün Ankaradan 
şehrimize geldi 

Tayyare düştü! 
-~~ 

2 pilot bir yolcu 
yaralandı 

Dün ıabah ıaat aekizl on geçe, 
Yetilköyden Sofyaya hareket 
eden franzız tayyare tirketfnin 
AE.A y markalı yolcu tayyareıi 
Kalitarya üzerin de motoruna 
b~rdenbire arız olan sakatlık yü
zundan dütnıütür. 

Tayyarede pilot ihya heyle 
Fransız pilotu Lazaroz ve bir yol
cu yaralanmııtır . 

Sukut eır.aaında tayyarenin 
motörü parçalanmıt ve bir kanadı 
kırılmıtbr. 

bey don ıekrimize gelnıiılir. 
ŞOkrd Kaya bey bugü~ Dol

mabahçe 11\rayının büyük salo-
~ . . . • nunda inikat edecek olan Turniı 

Dun ıehrımıze gelen Dahıliyevekill ı 1'ulüpler konıresini küıat ede-
Şükt>Ü Kaya IJ. cektlr. 

\ 

vekil hey bet aün devam 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya edecek olan kongreye riyaset 

edecektir. 



Maçlar oldukça kalabalık bir 
kitlli huzurunda icra edlldir 

Saat 3-30 da 1. Sporla Beykoz 
karıılaıdılar. 

Bu maça, Beykozlular. bilme
yiz hangi sebeple, Nebi ve 8 
Mehmet gibi kıymetli oyuncula
rından mahrum olarak, ve oyuna 
ömründe kaleci oynamamıı lb~ 
rahimi kaleci oynatmak sure
tile büyük bir gaf yapmıılar ve 
tabiatile çok zaif olarak sahaya 
çıkmıılardır. 

Maç umumiyetle l. sporun 
hakimiyeti altında geçmiı ve neti
cede Beykozlular 5-3 mağlup 

olmuılardır. Bundan sonra icra 
edilen G. S. Beıiktaı maçı çok 
hararetli cereyan etti. 

Sahaya evvela Gaİatasaray
lılar, ve bir kaç dakika sonra 
Beıtktaılılar alkıılar arasında 
çıktılar. Galatasaray sahaya yep 
yeni bif takımla çıkmııtı. 

Cahit 
A11m Vahi 

Rıza Hüıeyin Muammer 
Mehmet Ercüment Necdet Rıfat 

Celal 
Beıiktaı: 

Osman 
Kadri Adnan 

Tahir Hüsnü Nuri 
Hayati Nazım Şükrü Fevzi Eşref. 

Görülüyor ki Beıiktaı Fenere 
karıı oynayan takımıyla, Galata 
sarayda Jkfnci takımını seyahata 
iotirak eden ihtJyat oyuncularla 
takviye edtlmif bir §ekilde kar· 
ıılaıtılar. 

Oyuna beı buçuğu beı geçe 
baılandı. Galataıaraym bir hücu
mu Beıtktaı kalesine kaClar in
dikten sonra geri çevrildi. Top 
bir müddet ortalarda dolaıtı. Ve 
ıonra galatasarayın güzel hücum
ları baıladı hakikaten Beıiktaı 

müdafaası Galatasarayın genç 
mühacım hattı önünde bucalayıp 
duruyordu. 

Bu güzel hücumlar yapılır

ken Galata ıaray foverdi aıüzel 

ve müaait· bir eıape pası hüınü 
istimal edemlyerek muhakkak 
bir gol de kaçırdı. Haftaymın or
tasına doğru oyun muntazam bir 
ıekil aldı. 

Arada sırada, Betiktaflıların 
hasım kalesine tehlikeli hücum· 
larını görüyoruz. Fakat bugün 

' cidden candan oynayan Galatasaray 

müdafaası bu hücumları kesmek- Cenova, 29 ( Akıam ) 
te hiç mütkilat çekmiyor. İlk Türkiye hük<inıeu hesabına 
haftaym bu suretle O- O netice- inıa edilecek olan torpido 
siz olarak bitiyor. 2 inci hafta- muharriplerinden birincisinin 
ymda Galatasaray birinci devre- bugün burada (Riva Trfgo ) 
ye nazaran daha iyi oynuyor. tersanelerinde bir Türk heyeti 
Betlktaılılar takımlarında lüzum- hazır bulunduğu halde tnıa-
ıuz tebeddülat yapıyorlar: sına baılanmııtır. 

Hüsnü Şükrünün yerine 111 Muharribf n lnıaıı 1 O ay 
geçiyor, F evzf, Eırefle yer de- k 1 

zarfında_. ~ ma edilecektir. J 
ğiıtfriyorlar. Bu tebeddülat bila- -· = 
kıı Beııktaıın aleyhine oluyor. Tahdidi teslı.hat 
Takım baıdan aşağı şu unuz oy-
na yor ve 27ınci dakikada sol b a J l 
taraftan Necdetle akan bir Ga- Un uer er 
lataıaray hücumu gene Necdet 
va11tasila ortalanıyor ve sol iç 
Rif at topu ani ve kuvvetli bir 
tülle Beıiktaı kalesine sokuyor. 

vvaıhfgton, 29 ( A.A ) - Ay
an meclisi, bahriye için 380 
milyon dolar sarfını natık olan 
bir kanun layihasını kabul et-
mittir. 

1 

• 
lngilizler ltalyan gazeteleriniıı neŞ" 

riyatından kuşkulanıyorlar 
Londra, 30 (A.A) Taymis 

gazetesi, Malta maarif nazırı M. 
Bartolonu beyanatını ne§retmek
tedir. Mumaileyh bu beyanatında 

İtalyan mutalebatını büyük Bri
tanya imparatorluğunun müda- ı 
faa1ı hususunu ali.kadar etme· 

kte olduğunu ve italyan matbu· 
atnın ittihaz etmit olduğn h,ttı 
hareketin hakiki meselenin Mr 
ltay.cı lngiltere'nin mi yoksa t· 
aly anın mı hakim olacağını bil· 
mekten ibaret olduğunu göste~: 
mekte bulunduğunu ıöyleıne 
tedir. 

~ . - ' 
lzmirde dünkü J Yolsuz bir imza. 

mac/ar Tokyo, 29 (A.A)- ali divan• 
9 askerinin barlyeye mensup aza•' 
~··-

İzmir, 30 (A. A.) Bu gün 

yapılan maçlarda Karııyaka bire 

kartı üç ile Altaya ve Sakarya 
sıfıra kartı bir ile Altınorduya 
galip gelmittir. 

hükumetin Londra muahedena· 

meıini imza etmekle yolsuz bir 

har kette bulunmu§ olduğunu 

mübeyyin bir takrir tevdi etınlr 
lerdır. 

Yeni tefrikamiz: Galatasaray 1 - Beıiktaı O bu 
golden sonra G? latasaray daha 
güzel oynıyor .. Hatta tebbeli 
bir gol kaçırıyor. 

Bundan ıonra Beıiktaılılar 

beraberliği temin için uğraııyor

Harp! 
Sosyalistler bir kongre 

akte<liyorlar !Mithat Pş.nın songünleri 
lar fakat neticeıiz .• 

İkinci haftaym Galatasara
yın pek haklı olarak 1 ·O kazan
dığı galibiyeti bozmadan nihayet 
buluyor. 

Galatnsarny B takımı ağabeğ
lerine taı çıkartacak kadar gü
zel oynadı ve birde ikincilik ka
zandırdı. 

Betiktaılılar ise çok bozuk 
bir oyunla mukabelede bulundu
lar. Bu maçdan evvel yapılan 

Betiktaf - G~S ikinci takımlar 

maçında Beıiktaılılar hekim bir 
oyundan sonra 4·1 galip geldiler. 

Z. K. 

Yeni azalar · 
Ankaraya gitti 
İstanbul Ticaret odaaınca Ali 

iktisat meclisi azalıklarına intihap 
olunan vapurcularım zdan Kuza
de Şevki ve Şerif zade Süreyya 
beyler Ankaraya gitmfılerdir. 

Şeker pahalılaşacak 
Şeker fiatlarıoın tereffü et

meyeceil bazı rüfekamızda ya
zılmı~tı. Dün bazı şeker tüccar
larının bu husustaki malümatla
rını sorduk. Okturva ve Mua
mele vergiıi kabul edildiği tak
dirde fiatlann tereffüü gayri 
kabili içtinaptır. 

Paıis, 29 -Seine debartmanı 
sosyalist pariti Bordo'da aktedi
lecek milli kongreye bir muka-

Muharriri : A Y /JA 1 \T 

ddime olmak üzre ihzari bir kon-
1 
~--~~~,...;::~~~-~~~ 

gre aktetmiıttr. Kongrenin ruz-
namesinde bir çok meseleler mev
cut idi. Ve heyeti umumiyeye 
aevkedilecek olan bu meseleler 
hakkında bir karar ittihazı Jazı
mgeliyordu. Kongre nlııbi bir 
ekseriyete amelenin kapitalist 
idaresi devam ettikçe zahirı ıe
bebler ne olursa o)sun her türlü · 

muharebeye girmekten imtina 
etmeleri lazımğeleceğlne dair 
kabul etnıiıtir. 

BeyneJn1ileJ gemi kongresi 
Londra, 36 ( A.A ) - Bey- 1 

nelmilel gemi ınıaatı ve nafia 1 
itleri kongresi meııafsf ni bugün 1 
bitirmit ve sanayUn ialahı hak- j 
kında bir karar suretlle kabul ı 
etmlıtir. 

Taif' lffdesinin mauza1·ası 

1 Abdülhamit Mithat'" 
paşayı zehirletmek mi 

istiyordu? ı 
ctm!lf.Zir:rni291 .. l7.2:al~~w. .. Belçıka istiklalinin 

yil dönümü 
1 
Hala hayatta bulunan Mithat Paşanın 

Burukıel, 29 (A.A) - Belçıka "' "A .f Ef d. . A vHr AN )) 
istiklalinin yüzüncü vıldBnümü 1 agaSl ll " en l_nln (( ~ J rl. 

münasebetile _kra!ın huzurile 'I Beye agzile anlattıg" 1 Tüyler Örpertici 
muazzam ha vaı numayitler icra 

edilmittir. • • • • 1 hatıralar! ... 
Bır ıstıfa 

! pek yakında başlıyoruz. Labaz, 3 o ( A.A ) - Reaicu-
1 mhur istifa etmittlr. 

Tefrika No: 38 31 l\layıs 1930 . yecek, güneıfn kudretini eriten 
siyah bulutlarla ün si yet edecek
tik. Sonra bu levhada değiıecektl. 

Apartıman sahibi aleyhlerine 
gıyaben tahliye kararı almıı 

kıyor. Kaldırımlardan taıaral< 
tramvay raylarının çukurlarındaP 
çukurlarından ıüratle akıp gi· 
den çamurlu sular, aksi istika
mete gelen tramvayların teker
lekleri altından etrafa fııkırıp 

saçılıyor. 

(Ank~;ad~ bt macera') · 

çiçekli tltkin göz kapaklarına 
aömülen agarık gözlerile kendisi 
ni yiyecek glbt öyle nasıl dik 
dik baktığını nakletmekle bitire
miyordu. Bir aralık yerinden 

kalkıp kapıya doiru yürürken 
herifin dayanamıyarak: - Ma
ıallah Diye humurdandıfını da 
ıen kahkahalara karııtırarak an

lattı. Burada göğüs geçirerek 
Suzanı andı. O olıaymıt mutla
ka kaçırırmıı yavaı yavaf köıke 
doğru ilerliyorduk. Renkli çakıl
taılarıla üzerine küç\ik kaviıler 
ve daireler çlzilmiı olan met
hal yoluna girdik Ağaçların yap
rakları ıararmaia baılamııtı. 

Ruzgir hayata bitenlerini aal .. 

Yazan: AY //AN 
lanan dallardan ayırarak üze
rimize uçuruyordu. Mırildandım. 

- Son bahar!. 

- Evet, dediler.. Yağmur 
ve çamur bundan ıodra. 

Bunun da bir zevki olacaktı. 
Kararan bulutlardan kuvvetli 
yağmurlar boıanırken, keskin, 
çakan ıtmıekleri ıeyr edecek, 
kudretle patlayan gök gürültüle
rini iıltecektik. Yaz kokuları 
yerine kurumu§ yaprakların hı

ııltılarını dinliyecektlk. Aıağı
dakı küçük çay canlanacak, 
tepelerin eteklerinden sızan kır
rnızı çamur akıntılarile koyu 
toprak rengini alacaktı. Saat
larca yatmurun dinmeılnl bekli-

Kıı gelecek, ıfnelerinde ko
fUP kol kola yeıll çimenlerini 
çiynemekten zevk duyduiumuz 
tepecikler ihtiyar insanların ak
lanan saçları gibi beyazlanarak 
kar altında uyuıacaklardı; geze- 1 
miyecektik. Hararetten hazan 1 
alın ve göğsümüzil inıirahla 1 
tatlı meltemlere uzatıp vermiye- I 
cekuk. Endfıelerfmi Handana da 

açtım. Biraz düıündü: il 
- Ne eyi! dedi.. Çıtırdıyan 

•obaların baıında bat haıa kitap 
okurduk. Sizde toplanırdık· Ca
nımız ııkılıraa bizde birleıirdik. 

Esasen, babası, yine eski 
dairelerine bizim apartımana 

gelmeie hazırlanıyormuı. Mahut 
cazibenin kartal burmalı tüccarı 
mukaveleye riayet etmemlf. Gi
derken eıyalarını da beraber gö
türdükleri tehakkuk ediyormuı. 

Mahkeme marifetile kapılar 
açılarak ( 16 ) numaralı daire 
sahibine teslim edilecel·mif. Oh 
bu malumattan ne kadar mem
nun oldum. Gene bir araya ge
lecektik, gene aramızda bir 
dıvarle bir koridor bulunacaktı. 
Anneıi on iki gün ıonra sabık 
dairelerinde olacaklarım temin 
ediyordu. Bu gece avdetle bu
lutlar altında dumanlanan yıldız
clkları daha caip buldum. Hasta 
kuıların küçük gagalarile pan
cunlaza vurmalarını andıran 
tıpırtılı eylül yağmuru uykumu 
gelirdi. 
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2 J 7'c~rini evvel 

Gecedenberl yağmurun arka
sı kesilmedi. Yükıelen binaların 
cephelerine çarpıp dağılan ıürekli 
yağmur taneleri her tarafı yı-

Otomobiller birer kızak gibi 
vızlayarak kayıp gidiyorlar. Yo• 
kuıa tırmananların tekerlekleri 
nin laçka yaptıkları görülüyor· 
Tayyare postastle gelmekten çe .. 
klndlği için, ekspresle geleceil• 
ni bir gün evvelden haber aldı
ğımız amcamı istasyonda karı•· 
ladık. Seyahat yaramıı, göbeli 
biraz daha yağlanarak yu~ıar- ~ 
laklaımııtı. Yanaklarında yer) 
yer kanlılık beliriyordu· GüOlil! 
bir kaıket aynı renkte pardeıu 
ve seyahat ,kostümü giyinınfıti· 
Apartımana kadar, bir kere bile 
Ankaradan ve bizden bahıetınek 
hatırına gelmedi. ViyanadaP 

( Devam• var ) 



aı Mayu 

Tokat 
atmakl! 

Vazife-;;~<-- if asın
dan münbais bir 
ınuamele değildir 
h V:ali vekili ve Şehremini Mu-
lddin beyin bir ıoföre tokat 

at11ıaı1 üzerine çıkan davada 
lllüddeiumuminin bu cüımün ifa
Yi Vazife halindeJ vuku buldu
~nu beyan eylediği malumdur. 
bu nokta hakkınds.. bir kariimiz 
h lıe gönderdiği bir mektupta 

Ukuki bir mutalaa dermeyan 
et11ıektedir. Bu mektubu aynen 
dercediyoruz. 

Vali Beyin bir ıoföre tokat 
at11ıa11 üzerine cereyan eden da
Yaya, iddia makamının müda
haleıhıl ve bu cürmü, Vali be
Yin memuriyetini ifa telikkiıini 
llıuhterem gazetenizin muf aısal 
•Gtunlarında okudum : Mes' ele 
llQıe ve hukuki bir tahlile taalluk 
etttfl cihetle bir kaç satırla bu 
hlGdahatenln kanuna muhalefe
tini teıbit etmek zaruretini gör
dü11ı. 

Bir memurun, ifayı vazife 
llıünuebettle yaptığı her hanği 
btr muamele gerçi ıarih bir cürüm 
leıkil ellebile Adliyenin müdaha
le edemiyeceği, memurin muha
kenıat kanununun icabı bede 
bu cihet ancak, memurun ifayı 
"•zlfe halinde olmasına ve bu 
•azf fenin muamelelerinde yolıuz
hık veya cnrnm ikaına münha
•ırdır. 

Yokıa ifayı vazife ederken 
bile bir vatandaıa tokat atmak 
"•ıifenin ifasından münhal• bir 
llıuamele olmayıp ayrıca bir fiil 
Cürn1üdOrkü bunu ika edenin 
ltlemur olması ise eıbabı müıed
dtdeyi teıkileder. 

Saniyenı Bu gibi ceraimdeki 
deki iddiayi ıahsl üzerine doğ
ruya takibat icraıı Adliyenin sa
lahiyeti dahilindedir. bu ıelahi
Yett takyit Adliyeye idare me
llıurlarının müdahalelerini tazam
tnun eder. Çünkü, ferdin huku
kuna tecavü~ vukuunda Adliyeye 

lııüracaatla cürümden ıikayet e
debHmeıi bir haktır; bu hak 

llıenedilir ve lbuna müdahalede 
0 lununa fert, himayeden mah
tunı edllmiı olur; binnetice r cü
tüm ifası memurun vazifesi da
hilinde' ifa etltği bir muamele 
llddolunamıyacağından bu cürmü 
takıp ve muhakeme noktaı:naza-
rından kavaidi umumiyeye istisna 
"az'ını icap ve iddia makamını 
müdahale ettiren bir sebep yok
tur· ' ~ana esbabı mucibe göste-
rilmek l~ " cızımdırki onunda müna-

''-Ya deger görürüz efendim. 
Karilerin izden 

............ Enis Fa/iri 
···-········· Yi l .............................. . 

1 dırım la feci 
bir Ölüm 

Konyada mü t 
refikimiz yazıyor~ eıir Babalık 

Üç gün evvel Kavakl k" 1 oyü-
nün Tilki Emin dereıının -

uıt 

luımında ve boğazın kenarında 

ınerkebini otlatmakta olan bah
çıvan zadelerden 19 20 yaıların
da Ahmet isminde bir gence yı
ldırım iaabet etmiıtir. 

Yıldırım aynı zamanda mer· 
kebede dokunmuı ve biçare Ah· 
illetle merkep ölmüt tür. 

100,000 
lira 

-)JııO<(+- -

Darülfünun um uza 
veriliyor 

Ankara, 30 - Evkaf umum 
müdürlüğünün yeni butçesine 
nazaran 926 senesinden timdiye 
kadar ıatılmıı olan emval be
delleri ile 930 ıeneıinde satıla
cak mahaller bedelleri vakıf pa
ralar müdürlüğüne gönderilecek
tir. yalnız mahallerinde daha 
faydalı akarat inıaatı mümkun 
görülürse ıırf hizumları tahak
kuk ettikçe bu paralar geriye 
iade edilebilecektir. 

Bundan baıka fili, kanuni ve 
hayri bir kuvveti kalmıyan tev
liyetler de tevcih edilmiyecek
Ur · Ancak tevliyeti evladiye o
larak intikal eden mütevellilerin 
hakkı intifaları mahfuz kalacak 

' yalnız tevliyetleri refedilecektir. 
Bütçenin masraf kısmına or

man, zeytinlikler ve vakıf arazi 
maarafı olmak üzere (60) bin, 
tesis olunacak zeytin fidanlıkarının 
bedeli için 12 bin beıyüz, akar 
lnıası, tamiri ve mübayaaıı için 
385 bin, hayrat inıa ve tamiratı 
için 116 bin lira konulmuıtur. 

Evkaf bütçesinin gene masraf 
kıamına Darünefakaya muave
n~t için 25 bin, Darülfünuna ki

itap ve eıya mübayaası ve teber
ruu için 100 bin, muhtelif mües-

( seıntı naftaya yardım için 50bin, 
Türk ocaklarına yardım için 80 
bin, hudut ve ıevahil sıhhiye 

bütçesine yardım için 150 bin 
lira tahsisat koomuıtur. -- __,__ ___ _ 

Yarın 
~c-

Arap harflerinin 
son günüdür 

Mahkemelerde zabıtların es
ki Arap harflerile tutulmaaı için 
verilen mühlet yarın tamam ol . 
maktadır. Yarından itibaren ge-
rek mehakimdeki ve icra daire
lerindeki bütün zabıtalar yeni 
harflerle tutulmağa batla nacaktır. 

Bu münasebetle bazı müba
ıirlerin Türkçeyi henüz lüzumu 
derecesinde elde edemedikleri 
anlatıldığından bunların da tas
fiyeye tabi tutulmalarına karar 
verilmiıtlr. 

ÖmerB. 
-~-

<<Eskişehire git-
mem>> diyor 

Aktör Muammer beye Tak
ıim polis merkezinde dayak 
atan İzmir polis müdürü Ômer 
bey tebdilen Eskiıehir pollı mü-
diriyetine tayin edileceii hakkın
daki haberler üzerine kendisine 
müracaat eden gazetecilere sınıf 
tenzili ile Eskiıehfre aitmtyece
linı çünkü bir memurun sınıfının 
tenzllı için vazife batına ıarhoı 
aelıneıt, ahlaksızlık Y•Pması,ku
mar oynaması icaP edeceğini 
kanunda huna dair sarahat bu
lunduiunu ve Eskiıehire nakli 
için henüz kendisine tebliğat 
yapılmadığını söylemiıtir. 

YARIN Sahife 3 

Kadın birliği kongrası Beli 
kalkıyor! 

&C?ft ' -

Beledi}re meclisinde de 
böylemi yapacaklar! 

' 
->Jr0-14"• 

Köprü parası 
----.cı--- tarihe karışıyor 

1 Hanımlar dün kongrada yorulmadan 
ziyade gezmeği tercih ettiler ! 

Jstanbul halkı bu gece ya
rıaindan itibaran büyük bir sevinç 
duyacaktır. Çünkü köprü parası 
kalkıyor. Binaenaleyh Sultan 
Mahmut zamanından yani, 1251j 

devrinden bu 91 senelik itiyada 
1 Haziran 1930 tarihinde (veda 
edilecektir. 

-------·· 

Şu vaziyete göre yillardanberi 
köprü batlarında,bezan yagmur 
altinda ,bazan da klzgln güneıte, 
" İlle 40 parada 40 para ,, diye 
yakamıza emanet heıablna ya
pııan adamlardan kurtulacafiz 
Tramvayin piı perdeleri kalktığı 
zaman nakadar , sevinmlttik , 
timdi daha cok memnun olaca-

C. Azasmı bir türlü kongraya toplıyamayor gız. 
Kadm birlirii ida1·e heyeti Ç- -.?---

Kadın birliği dün senelik kon· Birliğin yeni faaliyeti ve yeni ekir,S?e 
grasını aktedecekti. Bunun için teıebbüaleri ancak kongradan ~ 

heyeti idare bütün azasına dave- sonra belli olacaktır. C ·ı "' [ 
tiyeler göndermiı ve ayrıca gaze- Bazı hammlarda bir kaç gün ev- enup Vl ayet e-
telerede birer ilin vermiıU. vel yazdığımız bir haberden do- 1 • Jı t/ 

Buna raemen dün maal'eıef layi muharririınize ıitem etmlıler Tln e yumUT UyOT 
içtima yapılamamııtır. Zira ce- ve belediye intihabatı için kadın Cenup vilayetlerimizde çekir-
mlyetln 200 azasına mukabıl birliğinin hiçbir namzet gösterme- ge mücadelesi devam ediyor. Bu 
ancak 60 hanım isbatı vücut et- diğini ıöylemiılerdir. Birde ıu tek- hmuıta Adana gazeteleri tU 
mııtir. Birlik merkezinde yaptı- ztpnameyi vermiılerdt. malumatı veriyorlar. 
iımız tahkikata nazaran havanın "20 Mayıs tarihli nüshanızda 'Çekirgeler, dört yol ve iı-
güzel olması,hanımlarıne ekseri- 1 Kadın birliği tarafından belediye lahiye cihetinde dağları, dere ve 
sini adalar ve boğaz içine te- ı azahklarına namzet göıterildifj ovaları kamilen tığal ederek 
nezzühe ıevketmiıtir. yazılmıı Namzet göstermek doğ- yumurta bırakmağa baılamııtır. 

Ayni zamanda tepe batında rudan doğruya Halk Fırkasına lıgal ettikl~ri ıaha Payastan Ko-
konıervatuvarın konseri gene ait olduğu için kadın birliği böyle zana kadar tahminen yüz kilo 

aza hanımlardan pek çoAunu bır ııe teıebbüs etmeyi katiyen metredir. 
dütünmemiıtir.,, y t 1 ki g·nd 

oraya cezbetmiıtir. Heyeti idare umur a ar on ıe z u e 
bu vaziyet karı11ında kongrayı Biz esasen belediye inUhaba- açıhyor ve senede dört defa yu-
mecburen 8 Haziran Pazar gü- tında gösterilecek hanım nam- murtluyan bir çekirge her defa-
nüno t~hlr etmlttir. Bu defa zetlerin birlik tarafından ilan e- aında 33-90 araaında yumurta 

dileceğlnl yazmııtık. bırakıyor. Şu hesaba göre bir 
yazıtacak davetiyelerde azayı 

kongraya çağırırken "Behemhal,, 
kaydını ilave edecektir. 1 

Konara müzakeratını dinle
mek üzere dün birlige aiden bir 
muharrirlmize reise Latife Be
kir H . demiıtlr ki : 

- Ekseriyet olamadı~ı için 
kongramızı yapamadık. Bir haf
ta sonra tekrar toplanacağız .• 

Müzede 

Namzetliklerl bildirilecek arzu çekirge ıenede ( 600) bin çekirge 
edilen hanımların lılmlerini fır- meydana getirmektedir. Şimdilik 
kanın tensibine arz edeceğini yumurtlamakta olan çekirgenin 
anlatmak iıtemittik · uçkun haline gelmeden imhası 

Bununla beraber hanımları- lazım geldiği aksi takdirde ekll-
mızın gönüllerin hoıetmek ve mio olan her ıeyi mahvedeceği 
kendi tabirlerince hasıl olan haber verilmektedir. 
"Kiylükali" izale eylemek için 
verdikleri tekzipnameyi aynen Osmaniyede bu tehlike ile 

l d k 
layık olduiu ehemmiyetle ala-

toy u .• 
kadar olunmadığı söylenmekte· 

inhisarlar 
~ ~ 

dir. Bunun için yegane müca
dele ve imha ça' esi yumurta 
lardan çıkıp yi• rüyüıü haline 
geldikten ıonra çinko siperler 
çekerek öldürmektir.,, Mühim bir kollek- Behcet B. Ankara-, 

siyan yapıldı 
Aıkeri müzede mühim bir 

kollekıiyon vücude ğettrilmi ı

Ur. 
Bu kollekılyonda nizamı ce-

dit devrinden itibaren bu gilne 

kadar aeraıkerlerin, harbiye 

nazırlarının '1C müdaf aai milliye 

vekillerinin reıimlerl vardır. 

Kollekıiyon ayrı ayrı üç ıMi 

üzerine tanzim edilmittir. Birinci 

seride ıeraıkerlerln, ikinci seride 

harbiye nazlrlarının,üçüncü seride 

de müdaf aai milliye vekillerinin 

reıiınleri vardır· 
Müdaf aai mtUiye veki1ler\ 

ıerlıine ıimdiki vekil Abdülhalik 

beyinde reımf ilave edtlmittlr. 

da meclisi idare 
işile meşgul 

Büyük Millet mediılnde mü
zakere edilecek olan Jnhlıar ka
nunu mucibince reımi inhisar i
dareleri için yeni bir ıekli idare 

tasavvur edilmektedir. Bu yeni 
ıekilde timdiye kadar mevcut 

olan inhisar meclisi idareleri 
lağv edilecektir. Tütüıı inhisarı 
müdürü umumiıi Behçet bey de 
elyevm bu husuı için Ankarada 
bulunmaktadır. 

Beyoğlu merkez n1cınuru 
Beyoğlu pollı merkez memuru 

Silleyman bey Ankara poliı 
müdiriyeti kıımı adli merkez 
memurluğuna tayin edildliinden 

düu Ankaraya 1ıitmi1tlr . 

--, 

4 Yaralı! 
•1 - Eyupta konduract Aptul

lahla Niko kavga etmiı?er, Niko 
kondura bı ğ \ A ca ı 8. ptullahi yara-
lamıthr. 

2 - Eyupta bir kahve üzerin

de oturan amel; lnnail : kendi 
odasını gözetleyen meczup Ah-

met Hasanı baıınden sopa ile 
Yaralmııtır. 

3 - tallsimde Macar cadde· 
•inde 38 numrah apartmanda 

oturan madam Mari, komıusu 
Fatma hanımı batından tabakla 
yaralamııtır. 

4- lnebululu Hakkı reis ken· 

di kayığında tayfa Muıtafayı dö .. 
vmüı ve batından yaralamııtır. 

Sebebi meçhuldür . 
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Futbol maçı 
-2-

Maç baılamı•tı. 

Maçı yapacak olan takımlar 
kendi firmaları renkleri ile alkıı 
tufanı haykırıı velvelesi içinde 
sahaya çıktılar. İki hasım muha
cim tarafın kendilerine ait direk-

1 

lere ve tel öraülerln mukabil cep
helerine takım bayrakları iıaret
lerl çekildi. Spor muharrirleri 
ve enstantane almağa çalııan fo
tografçıların bulundukları hususi 
tribünlerde telath heyecanlı 

hazırlıklar, hareketler göründü .• 
• • Hakem yerine lgeçti,. Dü

dilkler öttü .. Bayraklar, rumuz
lar indirildi, çekildi.. Stadyo
mun umumi manzarası eıkl Ro· 
malıların arabalı yarıılarına , 
kırıcı, yıkıcı idman müsabaka 
ve ıenliklerlne tahılı edilen sa
haları andırıyor.. Daha kuvvetli 
bir mahiyet ve hususiyet göste
riyordu .. 

• . Nihayet hakem harekete 
geçti.: 

lıaret verildi.. Ve emsalıız 
çetin, sert, sıkı bir maç baıladı .. 
Her iki taraf takılT'ları dı çok 
ıinlrli ve çok atılgan bir oyun 
oynıyorlardı .• 

Genç sporcular kulübü,btr az 
gevıer .. AğırJaıır gibi olmuıtu. 
Fakat top - atan Beyin mukave
met edilemez, kartı durulamaz 
mütblt ve yaman ıutları ile muha 
sım takım oyuncularını bir kaç 
dakika içinde.. Adeta ıaıırtmıı 

yormuı, ezmit ve hırpalamııtı .. 
Ortada dönen; kalkan inen, 11-

kııan ve fırlayan iri metin top 
top - atan'm ayaklarında serfru 
ediyor .. Aciz ve zavallı bir hal 
alıyor.. Onun emri, onun idaresi 
ile harikalar yaratıyordu .. 

Çok kıaa bir müddet zarfında 
"Genç sporcular kulübu, top - a
tan'ın kuvvetli bir kafa vuruıu 
ile ilk aolu yapmııtı .. 

Top, ağı parçalayan bir 
sür'at ve ıavletle sahadan harice 
çıkıp galibine maçın büyük ıe

ref ini kazandırmııtı. 
Bu mailubtyetln ezici tesiri 

altında sıkılan, bunalan muhtelit 
takım, birinci golün acısını çı

karmak, intikamını almak ve 
yedi ğl darbeyi iade etmek isti
yordu. İkinci devre baılar baı
lamaz mütezayit bir kudret, bir 
hız ve hamle ile sahaya atıldı. 

Metin top, sert vuruılar ve çelik 
bacaklar arasındatayfunaglrdaba 
kasırgaya tutulmuı iri bir cıva 

damlası, bir leblebi tanesi gibi 
yuvarlanmağa, dönmeğe, koı
maia ve çevrllmeğe baıladı •. 
Klml, bu devrede bir az neı'e
slz, iltekstz oyun oynamıı, me
tin top muhtelit takım oyuncu
larının ayaklarına, hakimiyetine 
geçmiftl. • Nihayet Stadyomu 
dolduran azlm kalabalık arasın 
da med ve cezir dalgaluına 
benzeyen bir kaynaıma oldu .• 
Bağıran, haykıran.. Tepinen 
saflar birbirine karııtı.. Çıglık
lar, velveleler, küfürler(!) ve 
ıslıklar duyuldu ! ! • 

Bu defada Muhtellt takım 

mukabil golllnü yapmıı, mağlu
biyetin acııını çıkarmıı; (bir) e j 

karı• ( bir ) almııtı ! İ 

• • Oyuncular , on dakika 
kadar dinlenmiı, nefes alnuı ~• 
kurulanmıt la rdı • • 

Yazan: //asan İlllanti 
Gene Uz bir düdük seıi iti

dildi . . Hakem İfaret verdi .. 
Üçüncü devre çarpııması baıla
yacaktı • , Muhtelit takımın, bi
re karıı bf r alması " Genç spor
cular " kulübünün maneviyatını 
•anmıı , oyuncuların ıevkinl , 
net' eıini kırmııtı .. 

Bu ezici kırgınlık iıteksizllk ve 
uyuıukluk ile tekrar sahaya çıkan 
ıporcular; zaif, yavaı ve iatekslz 
bfr oyun oynlycaklardı .. Netice
de ile muhtelit takım lehine 
olarak bu maçı kaybedeceklerdi .. 
Top-atan beyde de gevıeklik ve 
kırgınlık görürülüyor gibi idi •• 
Q, yeni devre baılamadan evvel 
tribonlari kuıatan, sahayı saran 
yıgınlara, kalabalıga göz gez· 
dirdi .. Birden hayretle yerinden 
sıçramamak için kendini güç
lükle zaptedebildi . . Sahanın 
önündeki birinci tribonda, kalaba
lıgın arasında arkasındaki beyaz 
elbisesi ve genif beyaz ıapkası 

ile ayakta duran maçı seyreden 
Nihal hanımın hayalini görmüı 
ağzı açık kalmııtı! bir kaç adım 
attı. Daha yakından ve daha dik
katli baktı. Evet yanlıt görmemit 
görüıünde aldanmamııtı. Kala
balığın arasında taze açılmıı be
yaz b'r papatya gibi nazarı dik
kati celbeden unç kız o idi her 
sabah köıkünün açık pancurları 
önünde hürmetle selamladığı spor
cu genç kız idi. 

Nihal hanım ıdı spor aııkı 

ve çevik genç kız da ( onu ) 

oyunun muvaffakıyetin! görmek 
için stadyoma gelmif. . Kalabalı
ğın içinde, arasında sıkıımıı, 
yer almııtı!. Birden bire top 
atan beyin damarlarında yıldı
rımlar, tim tekler dolaıtı ! ! ! Bü
tün adalatı esneyip gerindi ve 
alektriğe tutulmuı bir çelik yay 
gibi sahanın ortasına fırladı . . 
Sporcuların ayaklarında dönen, 
zıplayan, yilrüyen topu yakaladı .. 
Hırçın, müthlf. tarif edilmez 
bir ıut çekti!. Birbirinin düıman 
gibi boğazına sarılan , ezici 
öldürücü bir oyun oynayan 
ve tesadüm eden boralar , 
siklonlar savleti ile didfıen, çar
pııan oyuncular, sırt üıtü dev
rilip ağızları açık baka kaldılar!! 

Sıkı doldurulmuı olan sert, 
metin top infilak eden bir kes
tane flıeği, bir dinamit hızı ile 
Top - atan Kiminin ayağından 

fırlamıı; muhtelit takımın aila
rını darma dağnık edip parça
lamıı ve sahayı aııp gitmfıti!. 

"Genç sporcular,, kulübü, 
Muhtelit takımın bir sayısına 
mukabil ıon ve kahir golünü de 
yapmıı •. Oyun bitmiıti ••. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stadyomu dolduran kalabalık, 
bir anda heyecan ve helecan
dan bağırıp, haykırıp sar11larak 
kaynaıtı.. Ortalık birbirine ka
rııtı .•. Tribonlardan bir lkflinde 
yıkıntılar, çöküntüler oldu •• A
çık ve lenlı spor sahaıı baıtan 
bata "dairen madar,, alkiı tu
fanları ile ıarııldı.. ve inledi .. 
Nafralar, çığlıklar, haykırıılar 
koptu·. Azim bfr kütle, bir ka
labalık avuçlar~ 111zlayıncaya ka
dar alkıılıyor.. Seyirciler ara
aında : 

- Y aıa top-atan ! 
- Ôlme t 

Hırsızlık 
->~<--

Evvelki gün ıehrtmizde muh
telif hır11zlık vak'aları olmuıtur: 

1 - Beyoğlunda Tiyatro so
kağında balıkçı Rağıp Cemalın 
dükkanından palto çalan sabıkalı 
Hüseyin yakalanmııtır. 

2 - Bahçekapıda Hasan e
fendi isminde bir tah11n ı 5 lira11 
dolandırılmıtbr. Meçhul dolan
dırıcı; Hasan efendinin yanma 
sokularak "bankadan para ala
cağını, bunun için 15 lira lazım 
olduğunu ,, söylemfıtir. Hasan 
efendi bir fyllk yapmak için pa
rayı vermif, fakat herif ortadan 
kaybolmuıtur. 

3 - Meçhul hır kadın Edirne 
kapııında yıkıcı Muıtaf a efen
dinin 316 Ur asını çalmııtır. 

4 - Üsküdarda bakim Mek
ki Beyin evinden bazi efya ça
lınmfıtır. 

Yine Üıküdarda Baharıyede 
tüccar Hazım efendinin evinden 
eıya çalınmııtır. 

Kazalar! 
1 - Ortaköy açıklarında de· 

mirli bulunan Mahmut Şevket 
pafa vapurunda dün bir kaza 
olmuı, iki gemici yaralanmııtır. 

Deniz polis merkezinin yaptığı 
tahkikata nazaran kaza ıu suretle 
olmuıtur: 

Vapurun kazanında küçük bir 
tamir yapılırken islim tazyıklle 
"Valt,, açılmıı, bu yüzden çarkçı 
Sezal ve yağçı Muıtaf a efendi
ler bacaklarından ve kollarından 
yaralanmıılardır. 

2- 1310 numaralı otomobil; 
Tophanede Hüseyin isminde bir 
çocuha çarpmıf, ayağından yara

lamııhr. 
3-Elhamra ıinaması önünde 

Bursalı Sümbül isminde bir kadın 
maçhul bir otomobilin altında 

kalmıı, yaralanmııtır. 
4 - Şoför Zekeriya efendi

nin otomobili; bir bisiklete çarp
mıı, Necmi isminde bir çocuiun 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 

--...:-,..,...,.....,,.-------
Bir mecruh öldü 

Üç gün evvel Yenlcamide 
arkadaıı Ramazan tarafından ro
velverle yaralanan Moto namı 
dt ğer Mustafa vefat etmiıtir. 

--•ı.tof...-.---·--

Tütüncü dükkanı soyuldu 
Karakümrükte Altay mahal

lesinde AIJpaıa tramvay istasyo
nunda tütüncü Kayserili Osman 
efendinin dükkanına hır11z gir
miı 200 liralık tütün ve bir 
mık tar para11 çalınmııtır • 

- Öldür! 
1 - Vur .. At !. yabala ... 

Gebert be! .• 
Kır be !.. 
Yırt, ez. Boğazla hıyarı!, 
Parala be!· 

1 
Öldür hıyarları · • · 

Seıleri, yaygaraları ititlliyor
du. Top atan bey, "karga tulum
ba,, edilir gibi kollarından, 
bacaklarından yakalandı. Kala
bahğın omuzlarına kaldırıldı. Ve 
omuzda sallayı boydan boya 
dolaıtırıldı. Gezdirildi. Bu sıra
da maçın ıerefli galibi, otomobi
line doğru giden sevimli, çevik 
sporcu Nthal hanımı görmüıtü •. 
İki genç, birbirlerine baktılar. 

Top atan bey, kalabalığın 
omuzunda ayaja kalktı.. Onu 
gene her sabah. açık pancurla
rın önünde oldufu gibi hürmetle 
selamladı. 

Gandiyi Londraya gö
türecekler _ _. __ ,,_ ... - -

Jngiltere Mısır müzakeratı hakkında 
bir beyaz kitap r~eşredilecek 

Berlinden - Bertin midi gazetesinin londra muhabiri diyorkı: 
İuglltere hükümetl mahatma GandiyJ londraya nakletmek niyetinde· 
dir . Çünkü: ııcakhk mahpusların hayatını tehdit eyledlii hald• 
hind mahpuılarının iogiltereye nakledilmeleri hakkında bir kanuo 
vardır. 

* * 
Beyaz kitap çıkıyor 

* 
Bağdattan Şa111a 

36 saatte Londradan: 
lngiltere ile Mısır arasında 

baılayıp akim kalan müzakerata 
dair lnglliy hükümetl tarafından 
bir beyaz kitap neıredlleceğini 

gazeteler yazmıılardı. 
Parlementodan hariciye na

zırından mezkur kitabın ne vakıt 
neıredtleceii ıual edilmiı ve ha
riciye nazırı kitabın bu hafta 
çıkacağını ıöylemiıtir. 

İtakta kı7. darüleytanu 
Bağdattan: 
frak evkaf müdlrliğl geçenler

de erkek yetimler için bir darü
leytam lnfa ve tesis etmiıti. Bu 
kere kız yetimler için de bir 
darüleytam tesisine ihtiyaç görül
mesine binaen meclisi vüzeraya 
bu lhususta bir takrir vermlıtir. 

Meclis bunu tastf k ve tasvip etti
ğinden yakında lnıaata baılana
cakbr. 

Şamdan - Irak arazi ıulalll• 
idaresi İngiliz memurlarınd•0 

Mister Min bir motosiklet d• 
Bagdattan 36 saat zarhnda ş.· 
ma muvaaalet etmlttlr. 

Irakla Şam araaındakl çöl· 
lerl bu suretle ve bu kadar mild" 
det zarfında ilk defa olarak kat 
eden mumaileyhtlr. 

Bir kraliçe öldü 
Bombaydan - Hind yerli hii• 

kftmdarları arasında en ziyad• 
kudret ve itimadı haiz bulunaD 

Behubal kıraliçasıl Bey güm 7 7 y•" 
ıtnda olduğu halde vefat et· 
mittir. 

Müıarüneileyhe 1925 senesinde 
oğluna terki saltanat etmlf .,e 
o zaman 1 O milyon ingiliz lir•" 
sına baliğ olan serveti zatlyeılııl 
bütün Hindistan lalam müeese" 
satına vakf eylemlfti. 

- --- ...... --~-~ .... -------~ 
Borç ve ölüm! 
~ 

Balıkesir de bir ihtiyar 
kendini öldürdü 

Balıkesir de çıkan Türk dili 
refikimiz yazıyor : 

Dün elli elli bet yaılarıoda 
çivici Ahmet uıta namında za
vallı bir ihtiyar ıehre bir ıaat 
mesafede Horozoilu kuyusuna 
kendisini atmak auretile intihar 
etmtıtlr. 

Zaten asabi bir hastalığa mü
ptela olan ve bundan dolayı 
da deli Ahmet namile anılan 
zavallı ihtiyarın birine 300, di
ğerine 30, diğer birkaç kiılyede 
yetmiı lira kadar burcu varmlf. 
Alacaklıların kendisini fazlaca 
11kııtırdığım gören Ahmet Suat 
ıelameti ölümde bulmuı dün öğ
leden sonra Horozoğlu kuyusuna 
atderek evvela papuçlarını ku-
yunun 1 ,5 metre kadar ilerlıin
deki otların içine saklamıı sonra 
da kendisini kuyuya atmııtır. 

Ahmet ustanın intiharı bir 
iki saat sonra haber alınmıı , 
Taharrfyat neticesinde münte-
hirin üzerinde 100 para çıkmııtır. 

--··-·· .......... -
Konyada yağmurlar 

Konyada bu hafta içinde fası
la ile yagan son yağmurlar me· 
zruat için çok nafi olmuıtur. 

Yalnız evvelki gün yağmurla be
raber zuhur eden fırtına ağaç

larda bazı haııarat yapmııtır. 
Meram ve bağlardaki su darlığı 
ıon yagmurlarla zail olmuıtur. 

Pençeredeıı silah atılır nu 
Aksarayda oturan Suphl fa

llllnde biri evin penceresinden 
iki el ıllih atmıı, kuraunlardanl 
biri komıusu Hasan efendinin 
kaplama tahtasından girerek bir 
mantoyu delmlıtlr. Hldiaenln 
ıarkötlukla yapıldıiı anlaıılmııtır. 

Ödemiş'te 
-·~ 

Yeni sene mahsulü ne 
kadar tahmin ediliyor? 

Ôdemiı'ten İzmir Ticaret oda· 

l sına verilen malumata nazarall 
Ôdemtı kazasının bu sene ki 
muhammen istlhsalatı ıu suretle 
tesblt edilmiıtir. 

Mahsulün Muhammen istih· 
clnıi 

Tütün 
Buğday 

Arpa 
Mısırdarı 

Bakla 
Çavdar 
Afyoosüdü 
Afyon tohumu 
Patates 
Kumdarı 

Fasulye 
Börülce 
Nohut 
Susan 
Kendir 
Kendir tohumu 
Pamuk 

salat miktarı 
Kilo 

3,335,640 
a,000,000 
G,500,000 
1,200,000 
2,200 ooo 

200,000 
7,000 

700,000 
2,300,000 

600,000 
54,000 
60,ooO 

2,500 
600,000 
400,oOO 
200,000 

Gün dönümü tohumu 
Go,ooo 
5,ooo 
2,500 Keten 
~ 

Çiftçilere verilecek par9 
Hüktimet çıftçllere kolayblı 

olmak üzere her türlü resimde" 
muaf olarak petrol tevzi edi .. 
yordu. 

Buna alt vesaik inhisar ıcı-" 
resi tarafından tasdik edilmekti 
idi. 

Haziran 1 den itibaren petrol 
ve ıeker inhisarları idaresi tlı• 
edilecektir. Bu tarihten aonr• 
muafiyet mazbataları lkUaat .,,
klletlnde hır komisyon tarafıo

dan tetkik edilecektir, 



I<ıralın kardaşı tasarrufa! riayetkirdı. 
Bir ~ünlük masraflarının mecmuu an
cak 42,500 altın~-~liğ olabiliyodu ... 

Fransa' da şehirli ne canından, 
ne de malından emindi! .. 

Halk aç ve çıplaktı ! 
ti'. 

l f: 
.......,.,,._. _ ___ -----

·· · Fak at merasimle çif tleftirilmiş bir hazine ,., 
l(atırının sulbü yanında şuur ve kemal bir 

mana mı ifade ederdi? b;lKwal Lui 

l 788 de. Yanf 
hundan tam yCz 

kırk iki ıene ev· 
\'el, Franıa,lçfn
de yaıanılamaz 
bır hale gelmi§ti. 
E:ranıız vatandaıı, 
•na. topraklarında 
her türlü hürri
Yetten mahrum, 
bır esir gibi 
teknıeleniyor ,yer
den yere vuru
luyordu. Mem
leket, çok kara 
tuhıu bir kudretin 
h<ikmQ altındn 
ltara günler yaıı
Yordu. 

Aıırlardanberi 
Parıs aaraylarında 
l&ltanate ıüren 
llurbon hanedanı, 
•efabet uframıttı. 

Kıraliçe eyl bir anneydi.. laka-' .. 

le tereddinin en son mertebesine 
"-ımıı bulunuyordu. 

ıehir kiliıelerinde ıef aat ve ıe
vap satanlar .. 

Fransa, kül halinde bir va· 
t.ndan çok ziyade, birbirinden ye 

2 - Doğrudan doiruya itçl
ve köylüye muıallat olanlar 

llJrı ve birbirile birleıemez bir 
t. ikinci ıınıf imtiyaz ıahib!, 
kım toprak parçalarından mü- h b dd l 

rekkeptl. ıeref ve kudret ıa l i a o u-
nanlarJD, yani asılzadelerin ıını-

Şurada bir ~aıka idare 
fıydı. 

l Ve .. Analarının karınlarından 
ald,kları gentı ıalahiyetlerikullanan 

bu •ırmalı hsmmalfar ufak bir 
tereddüt, küçücük bir merhamet 
hiuetmekaJzin halkı soyuyorlar
dL 

Çiftçi, karısı, çocukları, da
nıa.<lı ve geliniyle bir yıl geceli 
gündüzlü çahıır ve gene tam 
bfr yıl aç ve çıplak yaıarken, 

karalın kardaıı asaletlu Kont 
d'Artuva hazretleri bakımz 
bir günde kaç altın tarf ederdi: 
Çorap paraıı 4500 
Saat " 12500 
Mutfak macrafı 

Yelek ) 
Ceket ) 
Pantalon ) 
At ) 
Araba ) 
Ahur ) 
Muhtelif hediyeler 
Mahalli sarfı meçhul 

2000 

7000 

4000 

8000 
4500 

Yekün lira 42,500 
42 ,500.. Evet.· K1rk iki bin 

betyüz altın.. Aıaletlu Kont haz
retlerinin bir günlük masrafları 
ancak bu kadardı, ancak buna 
balig olabiliyordu. 

(Devamı var) 

::l•IDI tatbik olunuyordu; ora· Bunların her biri, birer l"'I 

(*) Bu rakamlar ve bu heıap 
Parlı baroıuoun ı-abık reisi meı
hur avukat Hanri Rober'ln ki
tabından abnmıtbr · 

bir baıka , daha öte yanda büyük ıarayın, vasi çiftliklerin, l r.-- bir batka idare aiıtemi memleketlerln ıahibi bulunuyor- Boykot 
fi~ ailesinin ıeadetlnl , lardı. 
ediyordu refahır.ı allak bullak Gırtlaklarına kadar altın el- 1 • • • 

Halle: maılar ve bilmem neler içinde 1 /ngılız gazetelerı-
ıtl t&hanunnl edilemez yaııyan ıayıları meçhul metreı- 1 • k kl 

1'ker er •rdltııada kıvrım kıvrım ler ıegilileriyle bu aııl zadeler . nı o umuyaca ar 
ıvranıyo u. k d .. ! 8 (A 

hareketsiz bir a avraya donen Allababat, 2 • A.) Kon-
Memleket b i i d ı 1 k •tn arı kanlı de- Franıayı kana ıuıamıı ı vr itli gre reisinin vl Ayet ongrelerlne 

korlarla dolu bir ı aabnaydi ki paralar gibi kemiriyorlardı. ı bütün nıilliyetçi gazetelel'ln tatil 
GatGnde menfaatlan bir birine Aıılzade cahildi, vahıi ve na- edilmeıi ve bütün lngillz - Aint 
zat d6rt sınıf v:tandaı btrbirtnın mertti .Llallettayin ber~angi bir va- t gazetelerine boykot edilmesi bak 
16dnü oymaga, birbirini atrtlak- tandaıın yanında, nııpet kabul kında bir karar teblii etmiı ol-
lamafa hazırlanıyordu. etmez derecede kabaydı, hayvan. ı dulu rivayet edllmektedlr.Dhar-

Birlnci tabakayı papaslar Atna ne hayvandı. asıan'ya gelalif olan 100gönüllü 
tetkll ediyorlardı. Fakat merasimle çiftleıtiril- . tevkif edllmlttlr. 

Bunlar iki kısıma ayrılmıı- mıı btr haztne katırının ıulbu İngilterede mecburi tahsil 
lardı. yanında ıuur ve Keınal bir mana ~ Londra, 30 ( A.A) - Avam 

1 - Saraya menıup bü} ük mı ifade ederdi. kamarası mecburi tahsil çatını 
rtltbeli din aclamlariyle, büyük [* j Yahut bir kaçar... 15 yaıına iblAI etmiıtlr · 

Temyiz layihası 
(Birinci sahifeden de!!!!!) 

Müddeiumumi ise bunu 
hükumetin ıah ·iyeti mane\•lye
sini tahkir görmii~tür. Benim 
noktai nazarıma hangi sebep
lerle gayri varit ve müddeiu
muminin iddiasını hangi delil
lerle varit gördüğünü tam bir 
kanaat verecek sebepleri sa
yarak, müdafaalarımı redde· 
derek , müddei umuminin 
delillerinin varit olduiu nokta
ları göstererek bir karar ver
mek iktiza ederdi. Kanunun 
emri budur. Temyiz mahke
mesinin içtihadı budur. 

Hatta ıahıılara kartı ha-
karetlerde bile tahkir ettiği 
iddia edilen adam makıadının 
hakaret olmadığını alenen 
mahkeme huzurunda söylerse 
hakime düıen vazife mutlaka 
hakarPtte iarar değil iken hu-

kuku ammede veli.yet,müıamaha 
ve adalete, ıahııda ile ancak 
ıahlan af ve fıtihlale müftekir 
olması bütün ıeraJ ın bütün hu
kuk prenıi plerinin yeglne um
de al olduğu halde ben kendim 
dahil olduğum bir içtfn:.al he
yetin Türk milletinin kurduğu 
ıereflJ hükumete karıı tahkir 
gibi nefsime raci olabilecek 
bir cümleyi kalemimin ucuna 
gellrmekten nefesimi tenzih 
ederim Bu görüt ve anlayiıta 
bir hata vardır, Zira bütün 
efkarı umumiye bunda aıla 

hakaret ıemme•i görmedi ğf nf, 
hükme karıı gösterdiği teeaaür
le anlatmııtır. 

Ben genç bir Türk çocuğu-
yum. Heyecanın beni ynnhı gör· 
düğüm bir hadiseye karıı ta ı
kın bir liban ile tenkiJe ıevk 
etmittir. 

Burada kaıtım ıade tenkit 
ve müahaJ.edir. Belki bu 
bir az tiddetllce olmuı tur. 
Lakin hükümetl tahkir. . . Aıla 
dOıünmediğim bir ittir. Mah
keme bunda çok zühul bu
yurmuıtur. Taıhib edilmeıl 

için çok rica ve tarar eylerim. 
4 - Tatbik edilen madde 

mutlak olarak hükümetln tah· 
kiridir. Makalenin umdei mün· 
dericatında hükumete bitap 
edilen ıözler içinde (Hakaret) 
denilen bir aözün vucudu ts
bat edilememiıUr. Bir cüm
lenin batını bırakıp arkasını 
almak ve yahut bir kelime 
üzerinde ısrar etmek ıuretlle 
cürüm isnat edilemez. 

Muharririn o makalenin 
yazmaıında iıtlhdaf ettiği ga
yenin bilinmesi lazımdır. He
yeti umumlyesi itibarile mut-
laka hakareti tezammun et· 
meıl tarttır, balbu ki helime
ler üzerinde tarar edilmlttlr, 
doğru deiilOir. Bu sebeple de 
nakzı müstelzimdir. 

Nihayet aziz memleketimin 
saadetini •enç kalbimle dOıOn
mekten baıka bir btaae tabi 
olmıyarak yazdıfım bu maka
lede hükümetin pbalyeti ma· 
nevlyeslni tahkire matuf bir 
ıebep olmaiından nakzile ada
letin if aımı rica eylerim efen
dim. 

Tashih _, 
Yarın gazeteıl 29 Mayıs 159 

numaralı nüıhası 5 inci sahile 6 

1acı sütununda Sultanahmet be
tinci sulh hukuk mahkemesinden 
illnda yövmü müzayede 22 Ha
ziran denilecek iken sehven 29 
Haziran yazıldıiından tashıhen 
illu olunur. 

Türing kulüp 
~~ 

Bu •ene iatanbulda akt edi
lecek olan beynelmilel Türlng 
kulüp kongresine iıtirak etmek 
üzere seçilen murahhaslar dün 
fehrimize gelmişlerdir. 

Murahhasları Büyüle derede 
bir heyeti mahsusa istikbal etmiştir 

Azayı hamil olan Romanya
nın 1{eyde Gord ,, vapuru saat üç
bıuçukta tophane rıhtımına ya
naımııtır . 
Miıaffrleri Vali namına muavin 
Fazlı B. lıtanbu! Polis müdürü Şe-

rif beyde istikbal- de hazır bulun
muıtur. 

Türing klüp relıl koca elime· 
busu Reıit Saffet B. murahhaıla· 
rı birer birer haziruna taktim et
mfıtir. 

Seyri ıefalnin yolcu ıalonun
da bir müddet iıtirahat ettikten 

1 ıonra aza kendilerine tahılı edilen 
otomobillerle otellerine dağılmıı· 
lardır. 

Kongraya tıttrak etmek üzere 
gelen murahhaılar .36 ktıiden 
ibarettir. 

lstanbulun güzel ve cazip man
zarası karımnda zevk duyan 
misafirler, İstanbul hakkındaki 
ihtiıaaaılarını anlatmakla bitire-
memiıler ve ıtmdiye kadar 
böyle güzel bir memlekete pek 
az tesadüf ettiklerini ilave et· 
mitlerdir. 

Murabhaılar dün akıama ka
dar ıerbeat kalmıılar huıuıi ıu
rette tenezzühler yapmıılardır. 

Bugün saat ı 4 te Dahiliye 
vekili Ş Kaya B. Dolma babhçe 
sarayında kongrenin küıat mera· 
ıimlni yapacaktır. 

E adehu camiler, evkaf ı:; ü
zeıi gezi lecektir. 

Akıam Tokatliyanda · ıehir 
namına ziyafet, yemekden son
rada bir balo verilecektir. 

-Kendinizi denize 
atın! 

Geçen gün baıına ceza yafmuru 
yağan bir seyyar satıcıya 15 giin 

zarfında 16 defa ve cemen 44 
lira cezayl nakli keıildiğini yaz-
mıı ve buna kayret ettiğimizi 
ilave etmittik. Meler bunun em
sali çokmut ! Bu neıriyatımızı 
gören seyyar eınaftan kırk elli 
kitilık bir grup toplaomıılar, 
reaimi hepsinin 1 mzaladığı bir 
resim çıkarmıılar ve bir bu 
ıtkiyetname ile birlikte bize gön
dermlıler. 

Fazla bir ıey ili.veıineı lüzum 
görmediğimiz bu ıtkiyetnamede 
bakınız nediyorlar: 

"Bizler efkari fokaradao sa-
ıir ve kebir, bikes, seyyar aab
cı olup ancak ekmek parasını 
bile kazanmaktan aciz bulunu- 1 
yoruz. Sattıfımız mallar bir kaç 
balon ve fotln batı ve saf reden 
ibarettir. Zabıta! belediye me
murları tarafından menedildlğimlz 
esnada: Açız ne yapalım, de
dliln•lz halde: Kendinizi denize 
abnız! Cevabını alıyort1z. Na
musile ancak bir ekmek perası 
için çalıtan bizim IJlbi zavallıları 
hınızlığa mı sevketmek iıtlyor-
lar! Bu ane kadar derdimizi 
kimseye anlatamadık. Arbk bizim 
gtb fakiri seyyar •atıcıların fer· 
yadını dinleyecek erbabı hamiyet 
kalmadımı? iki liralık sermayeli 
bisküvi ıatan bir çocuktan on 
lira ceza talep ediyorlar.Bir buçuk 
mah ınukaddem Eminönü mer
kezine ıruavln tayin edilen, 
ınua vın HütnO efendi büt6n 
nıallarımm kırdı döktü, mahv
etti ve on bet gün zarfında 44 
lira enayi nakliye mahk'1m olan
lanmu: pek çuktur ve bu bapta 
m6racaatımızda: Buradan pdlniz, 
cehenneme kadar yolunuz var! 
Cevabında bulunuyorlar. Lütfen 
feryadımızın gazetenizin bir k6te
ıine det'Clni istirham eyleri& 
efendim.,, 
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BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TE.IffİP 5. İNCİ KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Ketideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İt, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

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

' . ' 
: ... . . : ·.: 

Defterdarlık ilanı .................... ___ .............. , 
KİRALII<. AKAiı SU 

Bakırköy Osmaniye köyünde mandalar bostanından zeytin burnu 

fabrikasına akan suyun fazlası feraiti dairesinde Mayıs 930 tarihin

den itibaren 4 ay için kiraya verilecektir. Tahmin edilen kirası 65 

liradır. Kiralamak muamelesi açık artırma ile 8 Haziran 930 pazar 

ğünü saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. (M-90) 

~~~~i 

YARIN 

Müıtahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
ve TÜRK eseri 
ean'atı mamula
tını muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev dtı ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 
Pudraları 

Veresiye 
lzmf r terzihanesinde 

moda, ehven fiatlarla, ıon 
derecede suhuletli ıeraftla 

U. Hapisane Matbaası ~ I 
Ucuzluk ve süra't 

erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
kar1111nda No. 17. 

MUST Af A ve KEMAL 

J/altkii111inin san'al sahibi olntnlarl it·in tP.sis • 
olunınuş lwr tiiı·lii vesaiti /e1111i,11e ile mi'foelihez llay-
n·lı bir ıu iie.ı;se.~edir. 

Her nevi tabı' işleri d~ruhte olunur, ve her 
gün sipariş kabul edilir. 

istanbul Sultan Ahmet U. Hapisane 

Telefon: İst. 1853 

"KUR'A 1 KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı l(uraniyesini havi 
Oıman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!f. Berlzadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından taıhih idilmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 3 00 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

~ ...................... ~ .. r.-ıı--~---------' 
~·········~•6A~jA•~··~~~·~··••r 
~ .vı. NURi ve ŞERiKi E 
~ Bilcümle Günırük n1uan1eJatı ve nakliyat işleri ~ 
~ ken1alı sürat ve en1niyetle ifa olunur. 9"" 
~ MALI ve iDARi İŞLER DAHİ TA.KIP EDİLİR ~ 

.... 

_., 
Doktor A. kutiel 

Muayenehane ve tedavii elektriki 
laboratuvarı. Karaköy topçular 
caddesi 84 ,. 
1 SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

İnönü 
vapuru Pazar 

1 Haziran 
Günü akıamı sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun , Trabzon , Rize ) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Meıı'a
det hanı altında acentalığına 
müracaat. Telefon lst. 2134 

..._._.mm .. _._. ....... 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

teda vlhaneıi 

Cumadan mada her gün 
saat 1 o- 6 ya kadar haata ka
bul edilirr 

Adres Ankara Cadde11I N. 43 
Telefon İatanbul 3899 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

~ --------.: .... '=--· ------~-, 
~ Telefon : Beyoğlu 4515 
--4 ·~·T'YVT•~ ~iJIİNATLI TA111İllAT mYY••••••~·~•V•t••VT 
~gg~~~~~~:w;:x:~~~~~~~~ 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmittir 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, lstanbui, İzmir, Samsun, Adana, menin. 

(U) Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 
{U) H - ı- b ' ~ er turu an1Ca muamelatı, itibar mektupları, her nevi (Q) 
~ akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. (U) 

~ggg-~~~~~~~~~ımd 

Gramofon, makine ve bilumum 

alaturka ve alafranga alitı mu
aikiye teminatlı surette tamir 
olunur. Adreı : Beyoğlu, tü
nel baıı, Tekke caddeıl, No -'6' 
~ JJIAKiıVİST REAtZI ---

ilan 
Beyoilunda Tophane TJ>pcu· 

lar caddesi No. 884 Medreıe ıo
kağı No. 4 

31 Mayiı 930 Seıe,tnde kon
turatları hitam bulacaktır. 

Mezkür günde saat 14 de ev-
kafımülhaka müdiriyetlne arzu 
edilenlerio müracaatları. 

31 Mafl.!-

.... . .. ·- ........ . 
................................................................ .., ........... ~ ......... H ............... • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. 
t DOKTOR ~ 

~~ AGOP YESSA YAN i : ~ 
~ı• Langada camiıerif sokağında No. 19 lu muayyenehaneıinde •) 
~ı• hergün haata kabul eder. •:• .... ~ .. 
b~~~~~4~•4~~~~~4~~~~~~4~~4b~~ ... ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ..... 

(Devlet dem!~yolla!! ilana!~ 
259 kalem tıbbi e.:-za ve sairenin kapalı zarfla münakasaıı 16 

Haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Deınir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

İttirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14 30 a kadar Münakaaa komfıyonuP• 
vermeleri lazımdır. 

Münakasa ıartnamelerl bet lira mukabilinde Ankara'da Maliye 
ve Muhaıebe itleri dairesinden, lstanbul'da Haydarpaıa vezneıindeO 
tedarik edilebilir. 

lf- • 

Koıum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakaıatı 
23/6/930 pazarteıi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demir yolları 
İdareıinde yapılacaktır. 

İttfl"'ak edeceklerin tevkllf mektuplarını ve muvakkat terninatlarıP1 

aynı günde .aaat 15,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelcrini on lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve Muhaıebe itleri Rirllglnden, İstanbulda Haydarpaıa 
vezneıinden tedarik edebilirler. 

.. * 
2730 tane meıe traverain kapalı zarfla münakasaaı 16 Haziraıı 

1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet Demiryoıtar• 
idaresinde yapılacaktır. 

İttirak edenlerin teklif mektuplarnı ve muvakkat temlnatlarill1 

ayni günde saat 15 kadar münakasa komuıyonuna vermeleri lazıırr 
dır. Münakasa ıartnamelerl bet lira mukabiliude Ankarada Maliye 
ve muhasebe itleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa veznesiodeO 
tedariK edilebilir. 

* * Müoakaası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla 
tekrar münakaaaaı 1 G haziran pazartesi günü saat 19 da Ankara· 
da Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. İtllrak edecekleriO 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde sa•t 
15,30 a kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. Münaka,. 
ıartnameleri bet lira mukabilinde Anaarada, muhasebat dafreıııı· 

den iıtanbnlda Haydarpaıa veznesinden tedarik edilebilir. 

* * Kayseri lokomctif deposuna muktazi makineler kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 23 Haziran 930 Pazartesi günü ıaat 16 da Ankarada 
Devlet Demlryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,SO kadar Münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinin 15 lira mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbulda Hay
darpaıa vezneıinden alabilirler. 

• * 
Travers hariç olmak üzre 29 kilometrelik yol malzemesinin kapalı 

zarfla münakasası 14 temmuz pazartesi günü ıaat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idareıtnde yapılacaktır. 

İttirak edeceklerin teklif mektuplarını ve Muvakkat teminatların• 
ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komilyonuna vermeleri 
lizımdır. 

Münakasa ıartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada ve Hay' 
darpaıa da idare veznelerinden alınabilir. 

• * 
Feyzipaıa hattının 252 "' 700 ile 268 kilometreleri araaında 15 el 

ve 268 ile 283 * 300 kilometreleri araıındakt 16 oci kmmlar lntaatı 
kapalı zarfla münakaaaya konmuıtur. 

Münakaaa 19.6.930 perıembe aünü 1Aat 15 de Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakaıaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komlıyon kitlpU
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaıa ıartnamelerini 40 lira mukab•linda fdarenfJJ 
Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden tedarik edebilirler. 

!+<ff)(ff)(ff>+++<~~~ff)(ff~>+<ff>+++<ff~)·~ 

i OSMANLI BANKASI i 
ı SER1\1A "YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 
i• İstanbul açenteliği - Telefon: İstanbul 1948 
?. Beyoğlu dairesi - Te1r fon Beyoğlu 1303 .. ~ 
..~. Senedat ve poliça mukabilinoe muayyen ve vadeli veya (• •!• hesabı cari ıuretile avanslar, pollça ve lıkontosu. • 

•:• Türkiye cümhurlyetinin başi•-ca ıehirlerlne ve memaUkl •:• 
..... ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf •) 
..~. emirnameleri iraali.tı. ~ 

···~·~•<~>·~:~~~<~~~>++<~">+••··~· 
Meı'ul Müdürü: Snleyman Tevfik 


