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.. ~sbabını kaldırmalıdırr·ı.1 Adliye vekili-Haydar Rif at B. dava
Memuriyeti kolay ve he;kesin karı sının şahitleri dün birinci ceza mah-
zannederiz. J~tisap, ~ ~i"!a~e, tasa- kem esinde neler söylediler ! 

" 

~up ve tavsıye degıl ıstınadımız 
ıktidar, vukuf ve ihtisas olmalıdır. 

Aali paşa merhumun cevabı 
- 2-

Saltanat devrinden ittihat 
ve terakki devrine intikal ede
rek dahaziyade artan ve 
her kesin bildlgi ve tarihin 
kaydedecegi srtbi bütün mem
eleket itlerinin bozulmasının en 
büyüle sebebi olan intisap, hi
~•}'e, tasahup ve tasvfye adet
ert - köklenmif adet pek 
kolay ıi>külemez·liyakat ve me
~Yyet devri olması lazımgelen 
üınhuriyet devrinde de, ma-

atteeasüf ortadan kalkmamır 
lır. Binaenaleyh, eskiden oldu-
ıu gibi bugünde ekseri ya me
ftlur için mmuriyet aranmakta 
Veınemuriyet için memur aran
llıanıaktadır. 

riyetle hiç bir münasebeti 
olmadığını görerek: 

- Efendim ben bu itler· 
den anlamam, nasıl olur? 

Dene derhal, gettrdiğl
tavıiyenin kabul edilmit olma-
11 lüzumuna mebni: 

- Canım bunda ne güç
lük var? her kes nasıl yapı
yorsa sende öyle yaparsın, 
yavaı yavat bellersin. 

Cevabı verilir ve kabul 
ettirilir. 

327 senesinde idi, bir gün 
Babıali caddesindeki cemiyet 
kütüpaneainde oturuyordum. 
Oraya bir genç geldi, ziraate 
alt bir kitap istedi. Kltapcı ~ 
hangi kitabı istediğini ve is
mini süal edince: 

Biz, bütnn medeni memle-
\ ketler hilafına olarak, ekseri

)'& kendimizi dev aynasında 

- Ne oluna olıun, ziraate 
dair bir kitap veriniz. 

Dedi. Nazari dikkatimi 
celbeden bu cevap üzerine 
söze karıttım Ve gençten me
seleyi anladım. 

Rönnek mutadındayız. Kendl
•lııe bir memuriyet teklifolu
aaıı adam, o vazifeyi yapa
blıtrmı? kafi iktidarı varmıdır? 
Bunları düt ünmek lüzumunu 
hiç hl11etmez ve derhal, beyanı 
teıekknr ile kabul eder. 

Bu münasebetle hatırıma 
Relen ve Aali paıa merhume 
alt olan bir fıkrayı buradll 
Yazmaktan kendimi alamadım: 

Aali pafa bir gün ıalr Üskü
darlı Nihat beyle konuturken 
sorınut. 

- Bey peder idaremi be
ientyormuıun ? 

Nthat bey bili tereddüt ıu 
lneıhur mısraı okmut : 

"Asiyabı devleti bir .. . de 
olsa dönderir. 

Aali paıada bilbedahe cevap 
Vermtı: 

-- E\•et, fakat ters dönde
thae çarkmı kırar. 

1ıte bl:z, ınaatteeasüf hep 
Nthat Bey gibi düıünürüz, 
lneınurlycti ko!ay ve herkesin 
k&rı zanneder ve hemen ka · 
bul ediveririz. 

Kendine bir memurl} et 
teklif edildiği zaman itiraz 
eden, kabulden istinkaf eyle
Yen ktınaeyl görmedik ve itit
llledik. 

Bizde, diğer fena bir ıule
Uaalatld •ardır. KabH!y: t ve ih· 

arı ola. ., , 
( bJ · r i..1,z bile bir vaz:-
e, r meıuurıy t t t d'"'" . 

:z:.aman, do~rlld e 6 e ıgımız 
_ an doğruya mer-

ciint" muracaat •t... 
1 .... .ı~y p l • 

~ lııl.a b'r t J, J/yc, btr hı ı:u \
• E ınaye 

1 
ararız. vvelemirde bun b 
lur, hatırı sayılır bir Ye~e~ 
nldığımız tezkre ile bir ınaka· 
r.ıa gideriz, makam aahfbide 
bize bir if bulacağını vadeder. 
Çünkü tavsiye edenin hatırını 
kırmak, onu kendine gücendir· 
inek istemez. 

Bv zat bir ta vaiye ile me
m urlyet için o zamanın Maarif 
Nezaretine müracaat etmit; 
Nazır buna bir muallimlik ve
rilmesini ait olduğu daireye 
emretmlı ve daire müdiri de 
o zaman taıra idadilerinde tesis 
edilmekte olan malümatı zira
iye muallimliklerinden birini 
teklifetmlt .Genç ziraatten hiç 
anlamadığı cihetle: 

Aman efendim, ben ziraat
ten anlamam, nasıl yaparım ? 

deyince Müdür : 
Ne beiei var? Bundan ko

lay ne var? Şimdi git ziraate 
dair bir kitap al, gece kitaptan 
bir babı okur ve ertesi gün 
mektepte talebeye akuturıun 

Demif. Meğerse genç bu
nun için ziraat kitabi arayor
muı. 

itte bizde eskidenb.?ri ve 
hala bu haller vaki olmaktadır. 
Artık bunun ön unu almalı, Cüm-
hüriyete layık olduiu veçhile 
her idare tubesinde ihtisas, 
malümat ve vukuf aramalıdır. 

Bundan evvelki makale
mizde dediğimiz gibi memur
da metaneti ahlak ile beraber 
bu vukufu arar yani memuri
yet için memur bulmağa ça· 
lıtır isek tüphesizdir ki, bugün 
gördüğümüz veçhile daireler
de itler teraküm etmez, çünkü 
mt :nur vazifesinin vakıfı ol-
du~u cihetle kendisine gelen 

1 

iti bir iki günde yapar çıkarır, 
ıızıltıya~da mahal kalmaz. 

Iıte bu suretle halli muk
tazl birinci mes' elenin yarıaı 
halledilmlı olur, diğer yarıaı
da ınemur miktarının azaltıl
ması ile temin edilir. Çünkü 
pek mebzül olmayan metaneti 
ahlak ile ihtisas ve vukufu pek 
kolay bulmak mümkün değil· 
dır. 

Şahitlerden bir kısmı, Adliye vekilinin davalara .tarihi 
adlinin emsalini kayt etmedigi müdahalelerde bulun

dugunu söylediler 
Adliye vekili Mahmut Esat 

B.tn avukat Haydar Rıfat B. a
leyhine açtı~ı davada Haydar 
Rıfat bey tarafından gösterilen 
müdafaa tahttlerinin latnabe su
retlle dün öğleden evvel birinci 
ceza muhakemesinde ifadeleri 
ahnmııtır. 

Saat onda muhakeme salonu 
açılmıt ve samUu salonu tama-

men doldurmuıtur. Hemen lıemen 
bütün hukuk fakültesi müder
riıleri ve talebesi bu davayı din
lemek için gilmiıti. Samiln ara
sınlla Aeliye müffettiılerinden 
Ratlt B. de göze çarpmakta idi. 
Riyaset mevkiinde Vaııf B. bu
lunuyordu. Azalar da Emin ve 
Kazım beylerdi. lalinabe suretlle 
tehadetlerine müracaat edilenler 
tunlardır. 

Müderris Cevat, Abdurahman 
Münlp avukat Kenan, İsmail Sıt
kı Ahmet Hilmi, İbrahim Beyler
dir. 

Heyeti Hakime onu çeryek ge· 
çe yerlerine oturdular. Haydar 

Orduun sinesinde 

Yetiştirilen ilk 
Afganlı zabit 

Topçu zabit vekili 

İsa Bey 

• 

Dünkü celsede llayri he,11 ifade verirkeı! 

Rıfat 8,~ ve Adliye vekili Mah
mut Esat Beyin vekili Sadettin 
Eerlt Beyler de geldiler .Reis içeri 
girmelerine mümaneat etti: 

le re müıtehir ve maznvn sıf alile 
davetiye göndermedik söyleyece
ilniz ıeyler varsa onları hakim
lerimize bildiriniz ,, dedi. 

"Gelen istinabe varakasında 
yalnız ıahttlerin bitarlkillatinabe 
ifadeleri almmaları yazılıyordu. 
Kanunun ıarahati malümdur. Siz-

Haydar Rıfat ve Sadettin Fe
ri~ B, ler mevkilerinden çekilerek 
samiin arasına girdiler. 

Bunun üzerine ıahil 

11 

Yani ne demek? 
Krepdöşin fabrikalarının ocakları 

sönecek mi? 
Vali Bvyin muharririmiz~ beyanatı 

Epey zamandanberl Anka
rada bulunan Vali Muhiddin 8. 
dün ıehrimlze gelmiıtir .. 

Dün Muhiddin bey keısdislni 
ziyaret eden bir muhatririmfze 
demlıtirki : 

- Emanet bütçeıi bütçe 
encüır.eninde tetkik edilmekte
dir. Yalnız bazı tereddüt edllen 
noktalar olduğu için benim Av
rupadan avdetini beklemltler 
Derhal direktif verdim ,ona göre 
hareket edeceklerdir. 

- Okturva meselesi ne hal-
dedir? , 

- Bugünkü ıeklinde hiç bir 

Bir Okturva kanunu vardır. a ı veıa t ırıUıiÜÜlin JJ. hareket vaziyeti yoktur. 1 V t • l "l" ıl ·I ı 

Ancak okanun de0 itlrae icabına T hit ·· dd 
o ev mu eti komisyonun me-

teveasül edilir. ıalsine bağlıdır. 
- Köprü parası? d - Baren kanunu emanette 
- Kalkiyor, bir haziran a ne zaman tatbik edilecektir. 

muhakkak surette kalkıyor . - Gene tetkilattan ıonra. 
- Vilayetle emanetin tevhidi - Taksim meydanı ne za-

faallyeti nezanıandır? man bitecektir? 
_ Bayram erteıi vekalette bir - Oda bir haziranda ikmal 

komhyon teıkll ediliyor. , edtlmiı bulunacaktır. 

(Arif Oruç r : .. hangi sebeplerden' 
lüzuma muhakemesine karar verildi --Bir aün ta vaiye olunanı 

Çalırıp bir it, bir memuriyet 
~eklif eder. Şayet talip ken

ı.: tz h:ıe tepif olunan bu memu-
(*J Birinci makale 6 Mayıı 1 

No 138 dedir. 

Afganiıtanın ilk Ankara se
firi Sultan Ahmethan memleke
tine gitii~l zaman Kral Ama
nullah han nezdinde tetebbüsatta
bulun uf ve Tür ki yeye ilk defa 
Afganlı talebe gönderilmiıtır. 
Gene ıefiri mumaileyhin delalet 
ve tava11utu ile İstanbul Harbiye 
mekteblmizde ilk Af ganh talebe 
olarak meıhur alimlerden Burha
nettln Belhi Beyin oğlu lsa B. 
bu sene mezun olan 8 O inci devre 
Harbiye mezunları araaında top-

(Devamı 4üncü ıahffededir) 

Kararnamenin metni 
• ( 4 üncü sahif en1izde) 



Sahife 2 

tatbikata hukukiye müderrlıi 
Cevat 8. davet edildi. Cevat B. 

hüviyeti tahkik ve yemin ettir
dikten sonra sualler sorulma ğa 
baılandı. 

Sorulan sualler 
Sualler ıunlardır : 
1 - lrttıa davası dolayısile 

lstanbul gazetelerinin neırtyatın
dan müteeuir olan Adliye ve
kili Mahmut Esat B. sırf ıahıi 
iğblrarmdan dolayı efkarı umu
miyeyi tehyiç maddeıinden gaze
teler aleyhine ikamei dava ettir
mit ve Yavuz havuzdan çıkıyor 
ve hınızhk çoğalıyor gibi neıri
yat dolayililede ikame edilen da
vayı hilafı kanun olarak Buraaya 
naklettirmit ? 

2 - Nakli davadan müteea
ıir olan mahkeme heyeti iıtif a • 
için gösterdikleri temayüllerini 
terfi ve taltiften bahis etmek su
retile vazifel metnureıini sut lı

tlmal ? 
3 - Kadriye H. mın lzmirde 

cereyan eden muhakemesinde 
beratına çalııtıiı ve gayri karar 
veren MO tantlk Hikmeti taıtan 
taıa ve Müıtantik Nazım B. ma
aıına elli lira zam ettirdlil. 

lruıa maddeılnden maznun 
Basalı tevkifhaneden çıkartıp 
Teflk ve reis vekili Hasan beye 
ne verdiği ve müıtantlk Nazım 

Beye tekrarlattılı ve bu suretle 
ıahlte telkin icra attiğl hakkın
da ne dersiniz ? 

Cevat s.:ın verdiği cevaap 
ıudur: 

Cevat Beyin ifadesi 
- lrtiıa davasında bendeniz 

hiç kimsenin vekili değfllm,bina 
enaleyh o dava ile bir alakam 
yoktur. lruıa meselesinin tarzı 
cereyanı hakkında herkes gibi 
gazetelerden ve alAkadar olan 
ların kendilerinden iltihıal etti

ğimiz malumattan baıka malu
matım yoktur. İrtiıa meselnıinin 
ıazetelre intikali pek tabii bir 
meıeledir, her hangi bir istintak 
dalreıinde böyle .mfihim bir da
vanın cereyanına muttali olan 

gazetecilerlnkendi gazetelerine derç 
etmeleri serbelli netlyat muk
tezlyatındandır. 

İhtimal kt bazı teferüatın ha
rice ıızmamumı arzu eden Ad
liye YekHI bey bu netriyaltan 
muaber olmuttur.Hiulyatı ruhi
yeslne kendiılnden batka kimıe 
vakıf olmayacaiından fıbrar gibi 
maneviyatın ıahidt olamam. Fa 
kat bir kastı batlnlye aıarı za
hireıi delalet ederse o zaman 
denebilirkl ıu hareketten dolayı 
bir fgbirar vaki olmuıtur. Ga
zetecilerin tarz takibi bu igbirara 
delalet edebilir. Çünkü İstan
bul mahaklmlnlnde daha mühim 
davalar ıörülmüf ve mümasillerl 
buraya nakledilmittir. İrtlt me-

• selesinde iaztelerde okudufumu
za g6re ıazetler aleyhinde der
dHti rüyet olan davaların mfdde
ilerlnln Vali, Kumandan, PoliıM. 
M. umumi olmasına mebni bir· 
taraf ane itayı hükum etmeme
leri melhuz bulundufundan 
bahiıle, istenilen nakli dava 0 

tekil üzerine kabul edilerek 0 

ilim iki aci ceza mahkemesinde 
okunarak Borsaya nakledilmlt, 
yalnız bizi değil bütün münteıi
bını hukuku hayrete ıevkedecek 
kadar bu it earlptir. ÇGnkü 
Burarda da M. umumi ve hlik6· 
naet vardır. 

Aynı Şabatı idariye oradada 
vardır. Eababı ntkild b 1 
d 

en un ar 
eilldlr. Sual tubac..- d • uar illa em 

kı soruluyor meıhudat •• •ekil 
mahsusatı lıteniyor demelcu •• 

Bence bir kanunun vakar ve 
hürmet görmek hakkı vardır. 

Hakim .laima bitaraf 
olmalıdır. Bir hakimden ıüphe 
etmek hakkı kimıeye verllme
mlttlr. Bu yolda bir ıebep bence 
ne varit ve nede doğrudur. Eı
babı zahlrlyeden dalayi Adliye 
vekilinin mütee11lr olması ıure

tile nakli davaya ıebebiyet 
verllmlıtlr. 

- Eıbabı zahirİy~ nedir? 
- Nakle teveuül etmesidir. 
- Nakle teve11ül etmesi ıu-

verl kanuniyeden değil midir? 
- Bence hiç bir ıebebl ka

nuniye istinat etmeden bu hal 
vaki olmuttur. 

-Bir davada mahkeme hak
kında tüpheyi dai eıbap görürse 
AdHye vekili davayı nakil ede
m•zlmi? 

- Şüpheyi dal esbap kara
betler, i1tir1tkler, adavetlerdir. 

- Vekil beyi mütee11lr ede
rek nakli davaya sebep nedir. 

- Birinin nakli arzu edilmlt 
dlferlerl de tevhf di ceraim turu
ku kanunlyeıindea istifade edi, 

lerek nakledilmittlr. 
- Nakli davaadan mütee11lr 

olan mahk-me hey' etinin lıtlf a 
etmeğe göz diktikleri temayülü 
lınat ediliyor. 

- İkinci ceza asliyeıl yoktur, 
onlara ne teıir ettiğini bilmem 
kendimi onların yerine ı kame 

ebem çok muğber olur ve derhal 
istifa ederdim. 

- T erfl ve tal liflerine dair 
olan ıayıadan malumatınız ? 

- ,Yoktur. 
- Kadriye hanımın İzmirde 

ct. reyan eden muhakemeılnde 

beraatine çalııtığı , müstantik 
Hikmet bey hıtan taıa vurup 
milllantik Nazım beyin maaıına 
elli lira zammedlldtft? 

- Beraatfne çalıtıldığfna dair 
maluma,t, meamuatın yoktur. 

- ikinci fıkra yani Hikmet 
beyi taıtan tata vurduğuna dair 
malumatınız varmı? 

-Tahtı muhakemeye alındığını 
İrtita maddesinden maznun 
Jan l 'uatl tevkifhaneden çıka-
patkatip Tevfik ve reiı vekili 
Haıan beye hatırlattıgmı müıtan· 
tik Nazım beye hatırlattıfını ve 
bu suretle ta bide telkin icra 
ett iğl? 

- Basa dın turetl tahliyesi 
hakkında tu malumatım vardır 
ki Avrupadan avdetinden 
ıonra yirmi senedir tanıdığım 

Nesim Mazelyah efendiyi gördüm 
(Baıadı tanımam) Neılm Mazel
yahı İzmirli ve meb'us olduğun
danberl tanırım. beni çafırdılar 
ve kendllerile haıpihal ettim. 
Bütün evrakı irae etti, ne su
retle tevkip müzekkeresi verllmft 
ıördüm ve tahliye talebinin 
raddlnl ıayri muvakkat tev-• 
ktf miizekkeresl gördüm. 

Bu mOzekkere o tarihteki 
uıule göre M . umuminin mu
talaaıı ~hnması lazım geliyor
du. Uıule göre bu müd.det bıt
mlt ve tabliye edilmeıi lizımgelf
billyorum ve neden dolayı alın
dığını bilmiyorum. 

- Bu garaz hi11ilemı oldu ? 
- Bu mes' eleden hiç malu-

matım yoktur, Hikmet beyin ni
ye dava edildiğini bilmiyorum 

- Nazım beyin maaıına elli 
lira zam mes' eleıi ? 

- ÜçüncQ cezada Haydar 
Nazım bey araıında bir dava 
ıeçtl. Anlatılıyorki Nazım beyin 
orada icra ettlgl muameleden 
dolayı Adliye vekiltni memnun 
etmif olacaktır ki akabinde mü
fettltllie ıetlrilerek terfi edfl
adtU•. 

YARIN 

Müıtantik Nazım b ey 
vazlfel memuriyeslnde göaterdlfi 
liyakattan dolayl bilistihkak terfi 
edilemez mi ? 

- lıtihkak keıbeden daha 
çok klmıeler oldufuna eminim 
Aıarı zahiriyeye göre bu terfii 
vekilin memnuniyetine hamlet-; 
mek htutm galiptir. 

Şeklfnde btr kanunsuzluk 
gördüm. Acaba ne yapayım dedi. 
Tetkik ettim, esnayı tahkikatta 
cürmün vazının tebeddülü ihti
maline mebni tabiye talepleri red
dedilmlttf. Bu bendentze gayri 
kanuni geldi.Bu ihtimal gayri va
rittir. bunu kabul ettlglmiz tak
dirde hakkı tahliyeyi kaldırmak 
ve ya hiç kabul etmemek lazım 
gelirdi. Bundan sonra kendi mü
racaatlarını anlattılar bunlardan 
falde haaıl olmadığını aylar ıeç
tlği halde mevkufiyetln devam 
et Uf inden bahsettiler. Sonra 
baktım ki rafi var fakat henilz 
mürteıi taayyün etmemit. Mür
tetlılz oldu, bu da kanunıuzdur 
Sonra her halde bir memur 
vardı bu memur kendi üıülii 

muhakemeıine tabı idi. 
O memurun derecesine göre 

Şurayı devletten geçmeıi icap 
ederdi. Bu cürüm vahlclüttaraf 
yörüyemezdi • Sonra af ve tectl 
kanunu ·vardı. Bunun net rinden 
evel yapıhnıt bir cürüm olduğuna 
göre bu kanun mucibince ta
kibat yapılmamak icap eberdl. 
Mahkemel temyizin mukarraratı 
da bu yolda idi. Bunlar nazarı 

dikkate alınmamıı ve mevkufiyet 
devam ediyordu. Konuturlarken 
Nesim Mazelyah duydu. Adliye 
vekili buraya geldi. yanında Ke
nan Ye Ziya Beyler vardı Ben 
kendiline arzı tlkayet ettlm,Tak
rlren maruiiat\Dlı verdim. 

Tevklfbaneyl sezerken Braat 
Ere ık o Neılm Mazealy dertleri nl 
enlatıyorlar Adliye vek!(i Kenan 

Beye "tahliye edileceğini Buat 
efendiye tepıir ettlnlzmi" demit 

Re!ı - Batkltip Tevfik ve 
relı vekili Haıan Beye ve ver
dtğinf, Nazım Beye ve hatırlat· 
-ığını biliyor muıunız? 

•su meıeleleri bilmiyorum. 

Kenan IJc.lJill şa./uukli 
Bundan sonra ıabık adliye 

mü•teıarı Kenan Bey geldi. Reı· 
mi tahltften sonra dedtki : 

Mahmut Eıat B. vekil iken 
ben miiıtetardım. Pek az tetrlki 
mesai ederek ayrıldık. Bu ayrıl-
ma bazı ıui tef ehhümleri icap 
etti, Bazı zevatın dedi koduları 
adliye vekili üzerine tesir etti. 
Onun bana kuvvetle kini vardır. 
fakat ben de makeıi yoktur. 

Reiı - lrt1ıa davasına dair 
maldmatınız nedi ? 

- Böyle bir davanın ikame 
edıldiğlni btlmeyorum. Bunda ala 
kadr ethaaı tanımadıfımdan ma
lumatım yoktur. 

Reis - Nakli da va hakkında 
maldmatınız varmı? 

-Zan ediyorum bu dava ikin· 
el cezada rüyet edilen dava olacak 
tevhlden icra edtlen davanın 
bazı eıbabı diferile naklinden ha 
berdarım. Bu benim bildiğim 
davadır. 

Orada göya ınahkemenln, 

zevatı aliyenln davacı olmaaı iti
barile tesir altında kalmaıı ihti
maline mebni nakledilmifllr Bun
lara hilafı kanun dtyemiyeceflm, 
kanunun sallhlyeti vekile verll-
mittlr. Yalnız esbabı mucibe iti
barile ıebebin icat ve ihtira adıl-
diğl kanaatındayım. Göaterilen 
sebep kanunen muteber bir sebep 
delildir. Tenakuzlarla mail mal
dır. Adliye vekilinin tahıen ika
me ettlfi dava bile hükklma teılr 
etmezıe OçOncO ve d6rdüncü de· 

sMa~ 

Telgraf larımı:_ 

Tevkiften sonra •. 
Büyük bir nümayiş yapıldı 

Kalkiita, 6 ( A.A ) 
Her türlü umumi içlimalar 

menedilmlttf r. Yeni den 4 9 kiti 
tevkif olunmuttur. Askeri kıtaat 
stlib batına çafırılmıtlır. lıtaı
yondakl hamalların hepsi grev 
ilan etmtılerdlr. Bu iltaıyoolar 
asker tarafından muhafaza altına 
alınmıttır, 

Ferrychat ile Seramporeda lğtl
taıcılar polis komiserlerini ya
ralamıtlar. Kalkütadan 20 kilo
metre kadar uzak bir yerde 

recedekl zevatın ikame ettlgi dava-1 
nın hCkklma teılr ettlflni ıöyle- 1 

mek lbence memlekete ihanet 
tetkil eder. 

Reli - Nakilden muğber olan 
mahkeme hey' etinin iıtlfa teteb
büılerine dair maldmatımız ne
dir 7 

ahali bir trenin vagonlarını lcr 
komotlften ayırmıtlardır. Vak'• 
mahalline aıker ve polis pıa· 
derilmiıtlr. 

Bombayda gayet bOy6k btr 
nQmayiı yapılmııtır. Bir buçuk 
kilometrelik bir sahayt tııal r 
cek derecede kalabalık olan bll 
nümayiıçller ellerinde lnıtllsl•' 
aleyhine ibareler yazılı levbalat 
olduğu halde ıehrin batbel 
ıokaklarını dolaımıtlardır. tllv 
bir hadlıe çıkmamıttır. ,-
ticede müekkillm aleyhine bl
küm sadır oldu. Reddi hlld_.., 
ret1dine ve esasa dair olan ka,.· 
rı temyiz ettim. Bu temyiz l&Jl• 
hasında hey' eti hakime aleybfll• 
de elf azı tahkiri ye varmıt dlf' 
aleyhime açılan hey' eti hakidir 
yl tahkir davaıında, Adliye .,r 

- Bu mahkemenin ecza11ndan kilinin tahıen hey' eti hlk.-fl 
hiç birlle temasım yoktur. Böyle dava açmağa tahrik ettlflne ka• 
bir temayüldende haberim yoktur. naatım vardır. • 
Bence en ziyade ıui iıttmal edi- Mahkeme tetkikatı netlcesfll• 
len tarik nakil daba tariki oldu- de beraat kararı verdi. Te111yif 
fundan, ben hlklm olsam derhal 

1 

edildi, usüle müteallik noktadell 
istifa ederdim. nakzedildı. Mahkeme nakza utt 

Reis - Kadriye H. meael~sine ba etti. Mahkeme devam etti· 
dair malumatınız? Tahkikat neticelendi ve beraY' 

- Beraata çalıtan Kadriye H. mütalea evrakı M. umomıl,e 
meaeleılnde iki defa tahit diye alındı, iki üç ay zaman geçti bll 
dinlentldim, eınayı iltlmaımda zaman içinde aktedilen celseler 
kendime müdahale edilen bir bil de iddiaıını ıöylemek lizım ge· 
vaki olmuttur. Davanın lzmire lirken dava mütemadiyen tetkl· 
nakli hadiseılnde yine bir biranı kat diye talik olunuyordu. sır 
tutmaz hadiıeler gördük. Beraat gün talikin ıebebine muttali ol· 
meselesinde de dedi kodu mahl- dum, anladım ki bu meı'•le hak" 
yeUnde bazı ıeyler ltlttlm. kında M. umumilik makamı, ıd-

Rels - Müstantik Hikmet diaıını dermeyan etmeden eYel 
beyi taıtan taıa çarptıfı hakkında 1 noktal nazarı ademi meı'uliyetl· 
malumatınız? 1 miz f teklinde oldufunu bildire· 

- Görüyoruz, bilinmeyecek 1 rek vekaletten iıtlllm etrnlt. 
bir tey değtl Hıkmet B:-;leyhine 1 Bittabi kanun haricinde 
da va ıbin!~_!!ldİt~en haber- ; it yapmak mOmkin olmadıiındaO 
daram o dava netlceıtnl bllmlyT kanuni vazifenizi yapın dtye 
rum. Vicdanımın hitabını ıöylQ- emir gelmlı. M. umumi iddlaııoı 
yorum. Bence tattan tata vurmak söyledi, karar verildi. VeklletlO 
veya taltif etmek meıelelerl itarına ve kendi iddtaıına uyguo 
mutlak surette varit olmuıtur. olan karar temyiz edilmedi,buo· 
Dfyemeyeceflm. Bazen oktamıt dan haberdar olan Adliye vekili 
bazen tattan taıa vurulmuıtur. 8. yazılı bir emir vererek temylS 
Hırgalanmak lıtenlldı, ttten el ' edilmeJinl emretti. Bu meaelenlO 
çektirildi aleybtndeki dava biri. 
bitmeden yeni bir memuriyete BizimMallye tahıil tubeıile ar•· 
daha mühim bir memuriyete ta- mızda kazanç meaeleıinden dola· 
Jln edildi. yı bir ihtilaf vardır. Kazanç ka" 

Buna kanun ~ müıalt olıa da nununun 7 inci maddeainde S 
batlle ıonu birbirini tutmayan bir sene müddetle avukatların kazan' 
muamele addederim. ları hakkında beyanname ltaıın• 

Reis - Buatın tahliyeıl meı'· mecbur olmadıklarına dair ıara" 
eleılne ne dersiniz? i hat de vardır, biz de kanunuO 

- Oradaki mevkufların tah- , verdiği hakka binaen 928 ıenesl 
llyeıl için müracaat ettiklerine hakkında beyanname vermedik, 
ve bu müracaatın bir ihtimale Maliye tubesl reıen veril tahcnıl 
müıteniden lıaf edilmedifini etti. itiraz ettik ve neticeyi ttlr• 
öirendlm. ileride vaki olacak za kabar icra olma11n diye mahk• 
her banal bir tahavvül tahtında Meye müracaatla meni mO-
lster kefaletle olsun lıter baıka dahele kararı aldık. Gerek ciheti 
suretle olıun yeniden tevkıfle- adliyede gerek ciheti mallyed• 

yaptığınız tahkikatımız neUcesıo• 
rlne mani kanuni bir ıebep kadar aabırı muvafık görmtye~ 
yoktu. Binaenaleyh tevkifin ..................................................... ... 
devamı b6yle bir muamelenin SAHiBiNiN SESi 
vukuu aünine tehir edilse bu Gramofonlarmın tenzilitlı ya• 
daha muvafık olurdu. tarifeıinden iıatlfade ediniz. 

- Reis BatklUp T evflk ve •1 aut•· 
reis vekili Hasan beylere verilen AMA TÔRLERE 
teyden malQmatımız var mı? / Fllimlerlnlnlz eyi developr' 

man edilmesi ve aüzel fotoır•f-
- Maldmabm yoktur· ların iıtlbıallni lıtlyorsanız, fl-

A bdürrahman Münip B. limlerinizl arnatör fatografçıl•'! 
Bundan ıonra DarlfOnünun mahıuı bir atelyeyl havi Jua 

mGderrtılerinden Abdurrahman Kanzler fotoırafbaneılne ı6tfl-
Miinlp B. dinlendi. Şu ifadede rüniiz. 
bulundu E kf h ~ Fiatlar.· Rolflllm .ıı.ı 2·f'-6·

9 
• ı ıe lr a.ırceza ma- .. 

hak (15 kuruı) 
~meıtnde bir davanın Kopyalar: 3 • 1_2 ve 5 kurut 

vekili idim. Hakimler hakkında Glese kopyalar dahi yapıbr. 
reddi hAkım talebinde bulundum. -En eyi markalardan fotoar•f 

Talebimiz reddedildi, ve ne- maklnalarj, filim ve 1aire 1atıbr· 

J 
41 
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Adliye vekili hakikatı tagayir 
ederek nefsilemre muvafık olma
dığı halde sadet harici olarak 
ınüdahttle etU. Hulasatan ıunu 
diyeceğim iti, Adliye yekill ile 

YARlN Sahife 3 

a.raınizda ıahsi da vlarımız oldu
lundan ben ıahitlik edebilir
tnlyim mahkeme takdir etsin. 

Mahkeme icabı bilmüzakere 
lahit Abdurrahman Münip B. in 
ıahsi davaları oJduğunn tayin 

Gene bir dayak ziyafeti! !icaret kongr:si 
1 

b.- .h - 1., Bulgar ko - 1 

• 

iyilik 
...... ~(·-

tnnhkemeye ait olduğundan talep 
daireıinde malkaıem dinlenme· 
•ine karar verildikten sonra : 

Buna ır nı ayet verme ı. •• • • Bir çocuk Ameri-

Buna bir nihayet vermeli! murlerın!n 1
1 

k~:!~ıa ~~~:.~~~~-Reiı- Şah ti igbirar neticesi 
ikarnel dava edildiğina dair 
malumatınız varmı , hahır 

oan matbaamıza üstü baıı biçareyi yakasından tutarak döv- rekabetı rasında Amerikanın büyük zen: 
kan içinde baıı gözü sarılı Kenan meğe baılamııtır. - >5-0-(<· _ ginlerlnden bazıları da vardır. 

Reis - Yavuzdan çıktımı gibi 
neırlyata dolayislle davayı hilafı 
kanun Borsaya naktettlrmtı? 

efendi namında bfr ıoför geldi Bu aıadaki gürültüyü itlterek • •d · • Ez cümle ( Otranto ) seyyah 
l 1 Resmın tezvı ı ve maceraıını fÖY e an attı: indim. Onu bırakarak bana hü- 'J vapurlle meıhur Amerikalı mil-

- Gaıetelerden okudum. 
Reis - Hl11iyatınız nedir? 
- Güya heyeti hakime bu 

- "Dün gece ıoför Muzaf- cum etti. Bir kaç tukat ve yum- hu"kuJ\metten yarder ( Misiı Pikbin) ve (Misis 
fer Ef. namında bir arkadatımla ruk yedikten sora komiserin Grigori) gelmitlerdlr. 
Kasımpaıada idim. Ora poliı odasına götürdü oradada dövdü. istenecek Bu iki ~ kadın Amerikanın 
merkezinde bir tanıdığımı ziyaret Şu hale soktu. maruf zenginlerindendir· Aynı 

rada ki makamat resmiyenin te
:rı altında kahr diye nakledtl-
1ilni okudum. 

etmek için merkeze gittim. Şimdi zabıta tababetinde Kongre gelecek sene zamanda Amerikada (Etakı) ıar-
1 ki Bahri muhit ıimendöferleri-

Reis - Bunda mugayiri 
kanun bir fey varını? 

- Böyle bir ıeyln ısnatı ka
lciın için gayri kabili tahammül
dür· Tesir altında kalmaaını 
hatıra getirmek hakim için ta
hanımül edilmez bir vaziyettir· 
Reıı bunu hakarettir deye yaz
dırdı .. 

Arkaıım aıada kaldı, ben yukarı muayene olundum. Yarın mah- tekrar toplanaca { 

1 

nin kıralı Mister Denilin geçen 
çıktım. hemeye müracaat edeceğim. Ticaret odaları kongresinin çocuk bayramı günü ıehrlmlze 

O sırada dıtardan gelen polis Dedi. ikinci ve nihai celsesi, dün, Uca- gelmlt, Ayasofyada gezerken 
Fuat Ef. namında biri beni bek- "Yarın, - Sık sık tekerrür ret odaaı meclisi ıalonunda, uca- I Hayrettin beyin oğlu l O yaıla-
leyen arkada,ıma: "Ulan burada eden bu çirkin dayak ziyafet- ret müdürü Muhsin Naim B. in • unda İzzet bey isminde küçük 
ne dutuyoraun.,, demiı oda "ben l~rine arlık bir nihayet verme- riyasetlııde aktedllmiıtir. Kong- bir Türk çocuğunun ıimaıı ve ze-
ulan değilim,, cevabını vermif. sini polis müdürü Şerif beyden rede, pek mühim bazı mesatl kası nazarı dikkatini celbetmiı 
Bundan hiddetlenen poltı ef. beklemekte haklıyız.,, tezekkür edilmiı, hararetli mü- çocufu severek hangi mektepte 

" -- _ __ ....,_,;~ nakaıalar olmuıtur. okuduğunu sormuı ve çocuğun 

- Hakaret demedim taham· 
ınnt edilmez dedim. 

Ala" '• icrada Pazartesi günki celsede ko- yeni harflerle yazdığı yauları 
misyonlara havale edilen mesail, befenmlttir. 
ait oldukları komisyonlar tara- Mister Denidn çocuğu fev-

Retı - lsllf a meselesi? 
- Bu hususta 1 malumatım 

Yoktur. 
Reiı Kadriye H. meselesi? 

~~-

Emanet alacakla-
rını bagışladı 

Afiş inıtiyazı ve kaydı 
silinen üOO bin lira 

- Beraatıtna çahıtığı hak
kında Hikmet beyi taıtan taıa 
\>\ırduğuna Nazım beyin maaıına 
ellı lira zamdan malumatım Cemiyeti belediye dün içtima 

etmiı ve aflıaj meselesi konu· 
Yoktur. ıulmuıtur. Malum olduğu üzere 

Şikayeti mucip 
olan noktalar 

Avukatlar hapsin tekrar 
vaz'ını istivorlar ., 

Yeni icra kanununun tatbi
kinde hangi noktalarda mütkillt 
görüldüğü, Adliye vekaletin
ce barodan istizah edilmitti Muıtafll Hayri B. in ifadesi heyeti vekile kararile ilan ve 

Bundan sonra avukat Mus- afif imtiyazi mukavele ile ema- Bu istizaha cevap vermek üzre 
lafa Hayri B. mahkeme ıalonu- nete verilmiı emanette mukavele telkikatta bulunan baro münte-
da atrdı. Ayni ıuallere fU ce- ile Anadolu ajansına devretmiı- ıipleri baro meclisi inzibatına 
Vabı verdi: Nakli dava mesele- kanaatlerini bildirmiılerdtr. 

tir. Binaenaleyh cemiyet bu y k d Adi kAl t• •inden mu· teeHir olmaları tabii a m a iye ve a e ıne imtiyazın ne demek olduğunu dil k ) d 
olan mahkeme heyeti azasından sormağa karar vermiıtlr. arze ece o an cevapname e, 
btrlıl olıaydım derhal istifa e- k müttehiden ıu noktalardan tika-
d Bundan baıka emanetin eı ·i yet edilmektedir : 

erdim. Hakimler ıayanı emniyet ve muhtelif yerlerde alacağı Kablelhükitrn vesaik ibraz 
değilse tecziye edilmelidirler. olan 909, 140 liranın terkini kaydı eden herhangi bir alacaklı mut-
l(ahlelhüküm bir hakimin dava- karaalaıtırılmııtır. 928 bütçesi laka, hactz vaz'edebilmelidir. 
:•kı eıul ihlal edeceği evvelce müzakereıl için içtima ıs Mayısa Hükümden sonra da, ufak 

Utnemez. bırakılmııtır. borçlarda - fareza 50 liraya 
lrttıa mes'eleaindeki matbu- ·"Q"<iiiii kadar olan meballğde - ha-

atır. neırlyatı üzerine nakledilen Vali 13. Yalova ya gidiyor pis istisna edilse bile, bundan 
dava kanuna muğayirdir. Çünkü Vali Muhiddin B. bugün fazlası için hapsen tazyik yapıl· 
"'•hkeme emirle hareket ede- b f y 1 d malıdır· lnez. erayi te tit a ovaya gi ecekttr. Alakadarlar, yeni ihdas edi-

11fekteplilerin tenez:Jiih ii len fit intak hakimliği usulünün 
Reis - Kadriye:H. meı'elesi- de lağvedilmesi icap ettiğini 

ile dair ne derainlz? İstanbul lisesi talebesi bay- ıöyliyorlar. Bu usule göre teıkt-
- lzmlrde bulundum. Tah- ramdan sonra Yaluvaya bir deniz lat olmadığını; aynı mahkeme 

ktkatta bir müdahale bendeniz· tenezzühü tertip edecektir. salonunda aynı hakim ve azala-
ce nıahıuslur. Cümlenin malü- Erkek muallim mektebi lale- rın tahkikat hakimi olduklarını 
lnudur ki hakim müstakildir. besi de bayramda lzmire gide- ayrıca tahkikat hakimi bulun-
tendtsine tevdi edilen adalet bir c-ektir. madığını da dermeyan ediyorlar. 
enıen~ur. NazımB.memure~li~ ~m~b~.t~e~u~i~ro~W~u~m~,~~~-n~k~ü~t~ü~~~h~a~k~i~~m~ü~st~a~n~U~k~~H~~~m~e~t~b~e~y~l~t~a~ı~ta~n~ 
:: kendisinin vazifesi tahkikatı mlerinin tesire tabi olacakları tafa vurduğunu ve Nazım beyi 

areden ibaretken azayı mah-
ke meselesi mevzuubahı oluyuordu. taltif ettirdiğini iddia ~ediyorlar 
1_ hıeden birln!n vazifesi değil-
l(en t hk Bundan müteeuir oldum ve bu ne dersiniz? b a lkata vazıyet etmesi 
lr müdaheledir. nakli davayi kendi kanatımca - Bilmiyorum. 

Kirnse tahkikata nüfuz etme- kanuna muhalif gördüm. Reis - İrtifa meselesinden 
llıek llzım gelirken ve mümasil- Reli - Nakli davada göster- malumatınız var mı? 
lerlnd b" ı · il h kk B d d e k· b bı e oy e olunca her hangı dikleri teıirat temayü eri a ın- - u ava a s ı me us ar· 
b r mahkeme azasını müstantikin daki malümatınız nedir? kadaıım Neıim Mazliyah:efendt-
•~::t!:•~ etmek müdahaledir. -Alakadarlardan bir ıey tıit- nln vekili idtm

0
. ~ava doıyaslnı 

ğa vurduğu::·b topraktan topra- medtm. Bir iddia dermeyan edil- tetkik ettim. avanın muha-
llrnem hele me- lifi kanun olduğu kanaatini ha-

ni muhakemeden • diğlnl görmedim. 
-u"daheledir v• lt •onra vaziyet k k d sıl ettim. 
•u ... u ı b Reiı - Siz ha im mev iln e 
h 

Ye ir müda· -Reis - Adliye vekili Baıatı 
eledir ki tarihi Adı~ oltıanız ne yapardınız? 

kayt etmemlıtir. ı ernıaliııl tevkifhaneden çıkartmıı; doğru-
dl - Derhal istifa ederdim. Çün- mu? 

Eıki a iye nazırı avukat ku- bunun esbabı mucibesi olarak h f d d 1 lınıail Sıtkı bey çağmldı, aynı - Mazliya e en i en eve 
Türk hakimlerinin tesirata tabi maznunlardan_blri tahliye edilmiıtı. 

''-•llere fU cevabları verdi. oldufu ht11inl vermektedir ki bu bil i 
- Matbuat davalannın Bur- dofru d@Xildlr. Kimi olduğunu b m yorum. 

'-Ya nakledildiğini gazetelerde a small Sıtkı ey - adli ahvali 
._ Reıa - Adliye vekili Kadriye i - inde h lift k o-.udum. Bunda bir garaz ıem- umum ye uzer mu a a-

lneıı varmıdır, bilmem. hanımın beraatine çalıımıı. nun bildiklerim vardır, mevcut 
k Reıı - Yavuz havuzdan çı- - Haberim yok. ıualleri okuyunuz, 
d arılnııı, hınızhklar çoğalmıı gibi Reis - Adliye vekilinin baı- Sualler okundu, bu bahse 
.:valardan dolayı "bir tesir oldu- katip Tevkif ve Haıan beylere taall<ık eden sual olmadığından 

na kanimiainlz ? kaç para verdlilnt ıöylemeıl dolayl bahat vermeğe imkan 
- Davalaın naklinden ıahsen için Baıah tazyik ettlrecefint 1 aörmediilni söyledi. 

fından tetkik edilmiş ve birer 1 
ı kalade zeki gördüğünden Ame-

karara raptedilmek üzre kongre rika mekteplerinde tahsil maı-
hey' eU umumiyesine rapor ha- 1 

1 

rafı kendi tarafından verılmek 
linde arzedllmiıtir. üzre çocuğu Amertkaya götür-

Birinci komisyonun raporu 
okunmuı , komisyonun zirai mek iltemlttir. 
kredi kooperatifleri mülihazatı Küçük izzet beyin alleıl ço-
aynen kabul edtlmittiı·. cuklarını Amerika ya gönderme-

lhracatımız hakkında Niza- le razı olduklarından Mtıte~ De· 
meddin Ali B. in 2 madde ile nlılne teslim etmltlerdlr. 
icmal ettiği ıekil kabul edildi. Mister Deniıln Amerika ban~ 

1 - lhracat emtiamızın kon- kasına küçük izzettin Ameika 
troldan geçirilerek menıe ıaha Darülfünunlarına kadar tahıtlint 
detnameıi verilmesi, 

2 - iıtlhıal erbabının :Av
rupadaki piyasa harekatından 
haberdar olmasını temin için 
bir off 11 ( ıatihbarat büroıu ) 
teıisf veya mevcut teıkilatı iltih
barfyenln tevıii. 

temin decek miktarda çek tev
di etmlttlr. 

Kaçak rakı 
>I ~·-

I Bir kazan, bin ki-
lo cibre tutuldu 

Bundan sonra, peynirciltği

mizin inkitafı meselesi müzakere 
mevkiine konmuı, ve yağsız 
peynirlerin, berayı tefrik, tene- Meıhur ispirto ve rakı kaçak-
kelerine tıaratı mahsusa vaz'ının çılarından töför Tevfik ile riife-
bir kanunla tahdit edilmesi ve kasının kaçak rakı nakli ede-
ozamana kadar, mahalli ticaret ceği müıkfrat inhisarı muhafaza 
odaları ve vilayet mecliıi umu- müdüriyetince haher alınmıı ve 
mileri tarafından mürakabeye dün gece ıabaha kartı ıöför Tev-
tabi tutulma11 kararlaıtırılmııtır • f lkin evi aranmııtır. 

Odalar kongresinin her sene Evde hali faaliyette 300 kl-
değil, ü~ ıenede bir defa in'ikadı loluk bir rakı kazanı, l 000 kl-

tekllfi reddedilmiıtir. lo üzüm cibreıi, ıoo ktlo kaçak 
Hayvan borsalarının taırada rakı, derece ve saire bulunmuı· 

pazar mahalli addedilmesi ve köy- · tur. 
lünün orada muamele yapmasının 1 ~l!!!e~rf!!!n!!!ln!!!!!!!!n~a!!!k!!!l!!!iy!!!e~!!!!ü!!!!c!!!!re!!!t~le!!!!r!!!!I !!!!!!!!!!f~a~z!!!!la~ 
mecburi kılınmaması takarrür etti. olduğu cihetle, bulgar kömürle· 

Bundan ıonra Trakya ticaret rine fiat itibarile rakabet etmek 
odası mürahha&ı İğne adalı Ali imkanı mevcut olmadığı mevzuu 
Ha1dar B. tarafından verilen pek baha edildi. 
mühim bir takrir, uzun uzadiye Neticede köprülerin gümrük 
münakaıaları mucip oldu. reımlnln kırk para ziyadeleıme-

Bu takrirde Bulgariltandan ıi kabul edildi. 
memleketimize gelen kömürlerin Kongrenin hitamından ıonra 
milli mahsulitımıza rekabet et- takrir ıahibi Ali Haydar B. le 
mekte olduğu yazılmakta ve görüıen bir muharrlrimiz mu-
Bulgaristandan gelen kiimürün malleyh demtıttrki. 
okkasına 2 kuruı rOıum alınmak - " Bulgaristana; kömür pa-
suretile mllil mahıulatın himaye- raaı olarak verdlfimiz ıene-
ıinln, icap eden makamattan vi 1,5 milyon liranın önQne 
temenniıi teklif ediliyordu. ıet k k k f t J di çe me üzre - ço ı en r 

Bu takririn kıraatini müteakip, ki - meseleye fazla ~hemmiyet 
H- ıeyln kazım B. söz olarak : 1 atfedilerek, inceden inceye tet-

u Bizde ı o senelik ormanlar- j 
ı kik ve ona göre bir karara rapt 

dan kömilr yapı ıyor. 1 
edllıln. 

Bulgarlar 15 senelik ol mı yan 
Bulgar kömürlerine rekabet 

ormanlardan kömür iıtlhıal et-
mezler, fyoksa, bizde tatbik edilmek için her halde ğümrük 
edilen kömür yapmak siıteml resminin tezyidi ve milli mabıu 
en eyi usuldür. Bu itibarla alı- litın himayesi lazımdır. Bu ol-
nırıa bizim kömürlerimizin de madıkça, yani bugünkl ıerait 
Bulgaristan kömürlerine rakabet dahilinde, Bulgarlara rekabet 
edebilir. Dedi. Şark timendüfer- edilmek imklnı mevcut deiildir.,, 



-

Sahtfe 4 

- Adi ve hakka doğru ! 
Arif Oruç B. hakkında ne cihetlerden 

lüzumu muhakeme kararı istendi ? - __ _,..___ 

Müstantiklik kararnamesinin metni 
Baımuharririmiz Arif Oruç 

B. hakkJnda ikinci müıtantik 
l dan müdafaaya dair ne ıoğru

ları e1&ıında ve ne de ahiren 

lımail Hakkı B. tarafından ka
leme alınan kararnamenin ilk 
kıımını dün derç etmittik. 

Tarih adlimiz içinde pek 
mühim bir muhakeme teıkil ede-
ceit aıtkar l lan Arif Oruç B. 
muhakemesine ait olan bu ıayanı • 
dikkat kararnamenin ıon kısfin 
metnini de bu gün dercedtyoruz: 

Bununla beraber vakti zama-
nı geldiğinde millet müsebbipler
den heaap ıorulacağından emin-
dir. ve mütemeindir Abdi bey 
Adlı Maıum vatandaıa Allah 
Rahmet etain yolunda yazılan 
makale ile mezkur makale ziyi
rinde ıon dakika ıerlavhaıı al
tında Ankaradan telefonla yazı
lan ve yirmi bin memurun açıkta 
kalacağından babiale haberler 
ve gene mezkür Gazetenin 
5-4-930 tarJh ve 11 ı numaralı 
nüıhaıının birinci ıahif eıinde 
( izah edelim ) baılığı altındaki 
Siıltleyt neıriyat efkarı umumi
yeyi tehyiç edecek muıanna 
havadis mahiyetinde görülmekte 
ve ıene mezkur Gazetenin 10-3 
930 tarih ve 85 nüıhaaının ba
tında büyük harflerle (Herman 
kepazeliği bir meb'uıa yüz bin 
liramı vermiıler) ve birinci ıa-

bifeıinin üçüncü ıutununda ka
nunun tatbiki unvanı albndaki 
makalenin en ıon k11mı ile bı
rfncf sahifenin son iki sütunun-
da ve beılnci sahifesinde lnttıar 
eden yedi yüz bin liralık veraset 
verılıi hakkında bir meb'usun 
yQz bln lira rnıvel aldaiı .-k-
lindekl neırfyat B. M. Meclisini 
tahkiri laza mmun eylemekte ve 
ıene Yarın gazetesinin 7-4-930 
tarih ve 112 numaralı nüshası-

nın birinci sahlfeılnde Arif Oruç 
beyin hali mevkufiyette bulun-
duiu sarada intiıar eden ( Bizi 
men edemezsiniz) serlavhaıı 

altında Şemsettin Ertuğrul imzalı 
makale miinderecatı hükumetin 
ıahılyetl manevlyeslnl tahkir 
mahiyetinde kemali ıürıatle ve 

gilnil gününe ceryan etmlt olmasına 
rağmen maznunlardan Arif Oruç 
beyin Tevkifaneden 13 ıün ıonra 
verdlll 19-4-930 tarihli fıtidada 
lehindeki ve aleyhindeki deliller 
toplanmıyarak ve baıka bir tah
kik muamelesine teve11ül edil
miyerek makamı iddianın iddi
ayı mücerredesf üzerine delilıiz 
mevkufiyeti devam ettirildiğinden 
ve ıahlt ve ehli hibre dinlen-
mediğinden ve keıif ve muayene 
yapılmadığından ve hukuku 
amme davasının kabule ıayan 
olmadıfını ve salreden b~hlıle iti-
raz ıert edilmekte ve cuhurlyet 
Mnddelumumillğinin ıon tahkikata 
açılması talebini havi iddiana· 
mealoln tebliği üzerine vekilleri 
avukat Nuri Bey lmzastle müd
deti içinde verilen 29 - 4 a 930 
tarihli istidadan delilılz lüzumu 
muhakeme kararı yazılamıyacaiı 
için talebi vakiln kabul edilme
sine imkan ıörillmedlğlnden mu
muktezasının karar verilmesi ta 
lep olunmakta i•ede Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinin talpnameıi 
berine ilk tahkikabn açılmasına 
datr ittihaz edilip uıulen keo-
dtılne bildirllmlı olan karara 
vaki muhalefetin yerinde olma-
dıiına karar verilerek bu karar 
kendltlne ıorauıu ııraıında tef
him edllmıı olmasına nazaran 
Hukuku amme daTUının kabule 

1ayan olmadılına dair ahiren 
dermeyan olan itiraz •Utl el-
madıfı aibl mumaileyh tuafsao. 

[ıahlt ve ehli hlbre göste-
rllmemiı ve neıriyatta Hukuku-
amme namına dinlenecek ıahit 
ve ehli hibre ve yapılacak bir 
keıif ve muayene mevcut ve 
mutaıa vver olmadığı ve vücu-
dunu aradığı ve toplanmasını 
talep ettiği delillerin yukarıda 
birer birer zikrü tadat edildiği 
veçhlle \Jizattbi neıa·iyattan nef
ıi mentukunda mevcut bulundu
ğu cihetle ltlrazatı saire dahi 
kabule tayan görülmemif ve 
devletin Mali vaz'iyetl hükt\me
tin mevkiini zaf a oğratacak bir 
halde olduğu ve son faaliyet 
ve icraatın kabineyi zaıflattığı 
ve lamet paıa kabinesinin mali 
ılyaaetteki kifayetsizliği yolunda 
aleddevam vaki neıriyatı'la rağ
men kabJnenin herhangi ılyaıe
tinde Büyük millet meclisinin 
daima ittifakla itimat reyi al
makta olması ve difer bütün 
gazetelerde bu kabilden tek bir 
neırlyata bile teıadüf edilmemeıl 
gibi haller neıredilen müheyyiç 
bavadiılerin asıl olmadığına en 
bariz birer delil teıkil eylemek
te bulunmuı ve gazeteler mün
dericatından dolayı terettüp ede
cek mücazatı kanuniye evveli 
müdürü meı'ule raci bulunmak 
itibarile memnu fullerle cezala
ranın içtimaı hakkındaki hüküm 
ler indelmubakeme nazara alın

mak üzere ef' ali mezkılreden do
layı müdurü meı'ul Arif Oruç 
Beyin hareketi TGrk ceza ka
nununun ı 81 inci maddealnln 
birinci ve 169 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının matufunileyhi 

olan 158 inci ve mumaileyh 
Arif Oruç Beyin hali mevku
flyette bulundJğu bir ıırada 
lmzaıı altında yazdığı (Bizi men 
edemezıinlz ) ıerla vbaıı altında 
hükılmetln ıahılyell maneviyesi-

ni tahkiri tazammun eden neırlyat 
ile 3-4-930 tarih ve 109 numaralı 
nüıhaundaki son dakika ve 
millet meclisinin mühim meıaiye 
sahne olacağı yolundaki efkarı 
umumlyeyi tehyiç edecek mahi-
yetindeki hilafı baktkat neırl
yattan dolayı Şemıeltin Ertufrul 
beyin hareketi dahi mevadı 
mezküre hükümlerini müstelzim 
bulunmuı olduğundan ceza mu
hakemeleri usulü kanununun 196 
ve 200 üncii maddelerine tevfi
kan lıtanbul ağır ceza mahke-
mesinde duruımaları yapılmak 
üzere ıon tahkikatın açdmaıına 
ve cürümlerinin taaddüt ve te
ıelsül ve devlet ve hükumetin 
nufuzurı u kıran ve memleketin 
aıayiılnl bozan fiillerden olması 
itibariyle mevkufiyet hallerinin 
devamına ve bunlardan Arif 
Oruç beyin iddianamenin tanzl· 
minden ıonra verdti ıittda has
talığından bablıle vaki tahliye 
talebi zikrolunan sebeplerden 
dolayi varit görülmediğinden 

reddine ve ( Bizi men edemezıf-
niz serla vhası altında intiıar 
edüp bükümetfn ıahılyetl mane
vlyeıini tahkiri tazammın eden 
makalenin bini intiıarında mft
dürü mes'ul Arif Oruç beyin 
hali mevkuflyette bulunduğu 
kayden mütebakkak olma11na 
ve mevkufiyett sebebiyle kanu-
nen hürriyeti tahdit edllmit olan 
mumaileybln ıahibi makale Şem
ıetlln beyi böyle bir makala 
yazmaktan men' e muktedir ol-
mıyacaiı ve bu itibarla muma
ileyhe meı'ullyet teveccüh ede
mlyeceit degir bulunduluna ve 
--kar pzetenln 14-12-929 

YARIN 

Yıl başında 1 Bayramda 
---..ı~·--..-.-- •)ir0'41· 

Kadıköyüne tra- Macarlarla yapı-
mvay işleyecek lacak maçlar 

·•iıooıııl<. -

Bayranıdan sonra 
ıuiinakasa açılıyor 
Üıküdar tramvayının kadı-

köyüne temdidi hakkındaki iha-
le ıartnamesi bltmiı ve mecllıi 
idarenin taavlbine iktiran etmiı-
tlr. Münkaıa beyram erteıi ya
pılacaktır. Şimdiden bazı gurup 
lar tarafından ıtrkete müsait 
teklifler yapılmııtır. Hattın ln1a-
11na alt teklif mektupları temmu
za kadar kabul edilecek ve tem-
muzda en müıait ıerall teklif 
edene ihale edilecektir. 

Yapılan plana göre tramvay 
battı İbrahim aga çayırını taki
ben Kadıköyünde altı yol ag
zına çıkacak ve oradan iskeleye 
inecektir. 

Talipler arasında birinci dere
cede tercih ıartlarından birisi 
de inıaatta ıür' attir. 

Kadıköy hattı nihayet ki
nuouıanide iılemege baılayacak-
tır. 

tarihli ve 9 numaralı nüıhaıında 
Sultan Aziz devrinden lavhalar 
baılığı altındaki yazılar meya-
nında eıki harflerle (Pardon 
möıyo iyi amma bizim kol ne 
tıe mademki pardon dedin ) 
yolunda bir cümle münderiç 
iıede 'bu yazı tarihi bir veılka 
olarak derç edilmiı olup yeni 
Türk harfleri hakkında kanun 
hükmüne göre bu gibi veılka ve 
kiliıelertntlazetelere derci kanu
nen cezayl m6ıtelzlm görülme-
diğine ve Cebeli Bereket muha
biri (R. Atlla) imzaslyle yazılıp 
mezkılr gazetenin 8 ·3-930 tarih 
ve 83 numaralı nüıhaıında mün 
derlç ••kale ...... ıekettn muh· 
telif taraflarında zerlyat ve 
muhtelif f§1er hakkında maluma
tı muhtevi olup ( Sıtmanın fena 
halde memleketi kırmakta ol
dufuna dair bir malt\mlt mün-
deriç olmadıiına vebu makalenin 
_baılıiına ilave olunan bu cümlenin 

etipler tarafından baılıia sehven 
karııtırıldiı hakkındaki müda
faanın ıibhatı makale mündere-
catiyle teeyyüt etmekte bulun
masına ve mezkur cümle eıaıen 
efkarı umumiyeyi tehyiç eder 
müsenna neıriyat mahiyetinde 
görülmemesine ve her ne kadar 
Arnavut Köyünde çeıme ıoka
iında 8 numaralı hanede mukim 
Fabrettln Bey tarafından mez· 
kt\r gazetenin s 7 numaralı nüı
baıının ikinci ıutununda mün
deriç matbuatta ıeka vetmi ıer-
la vhalı yazıların ıahtoına matuf 
olduğundan bahiıle Müdilrü 
mes'ul Arif Oruç Bey aleyhinde 
maddeyi mahsusa ıınadlyle ha
karet davaıı açılmıt tıede neı· 
riyatı vakla matbuata alt ve 
matuf olmasına ve bu makale-
de müddeinin ıııni sarahaten 
zikir edilmediği gibi mahiyetinde 
ve müddeinin ıahsına matufiye
tlnde tereddüt edilaıeyeceği 
derecede mahkemeye seki kift 
karineler dahi görülmedliine 
binaen mezkur dört da vaya alt 
f UUerden dolayı kanunu mezk6-
run 191 inci maddeıfne tevfikan 
mumaileyh Aarff Oruç Beyin 
muhakemeıinfn men'ine ve Ce. 
be•ı bereketten (R. Atile) im
zaslyle makale yazan zatın hü· 
viyeti ve meskeni belli olmadıfı 
cihetle teblllat yapılmayan ve ıu 
bale göre gaip sayılan, mumai
leyh hakkında ıon tah&Clkat ya· 
pılmasının imkinıızbfı hasebiyle 
kanunu mezk6run 198 inci mAd 
desine tevfikan tahkikatın mu· 
vakkaten tatiline ve 160 kuruı 
tıtintak harcının Arif Oruç ve 
ŞemıetUn Beylerden alınmuına 
karar verildi. 1-5-930 

Aıb stbidJr. 9-~630 

9 May11 cuma ıabahı ıehri· 
mize gelecek olan B. E. A. G. 
Peıte amatör muhteltllnin bay
ramın birinci, ikinci ve dördüncü 
günleri Takıim ıtadyommda 
yapacağı maçlar b'llckında gö-
rüımek üzre dün içtima ederek 
müzakerede bulunan Galatasa
ray kulübü reisi Abidin Daver 
Fener bahçe müme11lll Zeki Riza 
ve Beıiktaı mümeılli Şerefettln 
beyler vaziyeti etraflle müzake-

- l'eden sonra gayri meı'ul imzalar 
tarafından bu teıebbüs etrafında 
yapılan neıriyatın her üç kuHi-
bümüzün müıterek menfaatleri ı 
noktal nazarından nazarı ltibare 
alınmaması ve tlmdiye kadar 
olduğu gibi her üç kulüp men-
f aatinln istilzam eltili te1&oüt 1 
ve ahenk daireıinde Hareket 
olunması neticesine varmıılar 
ve gelecek takımın yapacagı üç 1 
maçı kendi aralarında ıu ıe- 1 
kilde teıbit etmtılerdlr. l 

1 - Bayramın birinci 9 ma- 1 
yıs cuma günü Macarlar - Galata-
ıaray 

2 - Bayramın ikinci gilnü 
Macarlar - Beıiktaı. 

3 - Bayramın dördüncü pa
zarteıi günü Macarlar - Fener 
bahçe. 

Poliste 

Hırsızlık 
Son yirmi dört saat zarfında 

ıehrin muhtelif yerlerinde 5 hır
sızlık vakası olmuıtur : 

ı - Muharrem isminde 18 
yaılarmda bir aenç K.umkapıda 
bakkal K.lryakonun dtlldt&nınclan 
1 O süpürge çalıp kaçarken ya
kalanmııtır. 

2 - Tahtakalede bakkal Meh
met Ali efendinin dükkanına 
müt teri sıfatıle gelen sabıkalı 
Hüsameddin ve Bekir bir paket 
ç& lmıılar yakalanmıılardır. 

3 - Kandillide Franıız mek
tebi bekçisi Yuvana ali 2 av 
tiifenğl çalınmııllr. 

4 - Rumelibiıarında Salih 
beyin yalısından çalınan bazı 
eıya araba ile nakledilirken ya
kalanmııtır. 

5 - Defterdarda oturan Sa
miye hanımın içinde 45 lira bu
lunan cüzdanı çalınmııtır. 

l'altosu, mu yoknuış ! 
Dün saat 9 da Bülbülderede 

Karac ıokağında oturan Hampar 
ıun ef. evine hirıız ıirmlı palto 
ve ıalre çalmııtır, 

Gelir gelnıez .. 
Dün Çatalcadan lıtanbula 

gelen Aptullah Karagümrükten 
ıeçerken 14 lirasını iki ıab11 
meçbl dolandırmııtır, 

Stadyoma tla lursı:. girdi 
Taksim ıtadyomunda oturan' 

Mehmet efendinin oda11na hırsız 
girmıı 70 lira, altın saat ve sair 
et Ya çalmııtır. 

Yeni ticaret itillift 
lıviçre ile aramızdaki ticaret 

itilifnamesinln ırüddetl Nisan 
nihatlnde dobDuıtur. lıviçre hü
knmetlnln milracaatı herine 
Yeniden muvakkat bir ticaret 
lUllfnameıl yapılmııtır. 

Bu ltlllfnamenin feıhi için 
larafeylnden birinin üç ay evvel 
Jekdiferini haberdar etmesi li
zınıdır. Yeni ltilifname Mayıs 
iptldaıından itibaren tatbik edil
melctedır. 

izzet Melilt B. 
Elektrik ve tramvay ıirketi 

terctbne kalemi müdlriyetine 
izzet Melih B. tayin olunmuıtur. 
izzet Melih bey yeni vaılfe•ine 
b aılamııtır. 

! 
' 
1 

Ordunun sinesin<le 
( Birinci sahifeden devam l 

t et· çu zabit vekili olarak neıe 
mit ve ordumuzun ıineslnde fk 
tııen ilk Afganlı zabit olar• 
ıerefini kazanmııtır. Mumall•P 
aılen Türkiıtanhdır. Ordumuzull 
sinesinde yetiıtirdlği kardet mf)· 
let evlatları memleketimiz lçill 
medarı ıeref ve iftihardır· 

Memleketizde tahsilde bulır 
nan bir çok Türkistanlı gençler 
ile 155 kadar Afganlı talebe_~~ 
dır. Bu talebe memleketfnu
muhtelif liselerinde okutulmak
tadırlar. --"'*' ,~·--· 
nıusikişinaslartnuz nıısırtJ 

davetli 
Bu ıene Mısırda ıafk muaıldtl 

hakkında bir kongre toplanacak~ 
tır. Kongra Mıaı muıiki ceaôJ' 
tarfındvn terip edilmektedir• 
Kongrada ıark muslkiıile ıarP 
muılkiıl arasindaki f akların ..-
hepleri görüıülecektlr. BundaO 
baıka ıark musikisinin atiıl hı..k• 
kında da ilmi müzakereler cer' 
yan edecektir. 

Mııır konsuluıluğu konıerva· 
tur müdüriyetine gönderdlii bir 
tezkerede konğreye türk muıl• 
klsfle meıgul zevatın davetli ol· 
duğunu bildımiıtır. 

Konservatuvar memleketı111tı· 
de ıark muslkiaJle me11ul z,vatıll 
lımlnl Mııır konıuluıluğuna bil• 
dirmlıtir. 

Dayak tahkikatı 
Takıim polis merkezin~ dl

vülen dit doktoru Nlzamett .ıı B· 
tahkikatına müddei umum .iikç• 
devam edilmektedir. 

Sanayi n1üdürlüğündeki 
hadise tahkik ediliyor 

Sanayi müdüriyetinde teca· 
vüze uiradıf ını iddia f'den, fell 
fakiilteıl talebeılnden Kenan Şe· 
habeddtn ef. hakkında vlllyetçe 
tahkikata baılanmııtır. 

•ti c IC• 

İrtiltal 
Topçu binbaıılarından Fethi 

ve yilzbaıı Mehmet Şerif bey· 
lerin amca zadelerl eıat efendi 
mftptela olduğu baıtalıktan rr 
hayap olameyarak dftn irtihal 
etmlıtlr. -
İstanbul dördüncü icra 
memurluğundan: 

Y aıar efendi ve Şaziye hanı• 
mın Koıtanlln efendiye olaD 
borcundan dolayl mahcuz buluna 
kiğıtbanede Çoban çeımeıi çad· 
deıtnde 3 mükerrer numarab 
mukaddema samanlık elyeVlll 
arsanın temamının otuz ikide 
on dokuz hi11eıl ve gene mahalU 
mezkılrda üç mükerrer N. 111 
arsanın üçte birinin otuz ikide 
on dokuz bl11eıi 30 gün mOddetl• 
ihale& evveliye mbayedeıiae 

vaz olunmuıtur bundan mukad· 
dema samanlığı müıtemil a mi· 
kerrer numaralı arsanın hududu 
Bir tarafı ahare ferai olunaD 
178 arıın arsa bir tarafı Tahir 
efendi varisleri ahır ebnlyeıi bir 
tarafı abare ferağ olunan 78 
arıın arM önü çoban çeıme cad· 
deılle mahdut olup meıahall 
iki yüz aekaan ıeklz arıın ter 
bUnde olup içinde bir kıı1111 
temel mevcut ve boıtur. Difer 
3 mükerrer ı 7 8 arıın olup bu· 
dudu. Borçluların diğer arsasınıll 
Tabir efendi varlalerl ahırı ve 
Seher hanım arsaıı ve çoball 
çeıme caddeıi ve mektep ti• 
mahd..a olup bir kııım temel tar 
larını ha vl ve boıtur. Arsalan• 
beherinin arıın mGrebbaıDlll 
kıymett muhammJneıl iklıer Ur• 
olup talip olanlar kıymeti mu· 
bamminentn yüzde on nl•bettade 
pey akçelerlnl alank 926-5601 
doaya numaraıtle saat 14 deD 
16 ya kadar 12-6-30 tarlhmd• 
lıtanbul d6rclünc6 icra .... _..... 
lufµna bizzat veya bllvekll• 
mGracaat eylemeleri \lln olunur. 
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TENZİLATLI YAZ TARİFESlİ 

PORTATİF GRAl\lOFON ( Sl Y AH) 77 
PORTATİF GRA~10FON (LÜKS ) 85 

LİRA 
LİRA 
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• 

Fiatlarımızı, kumaşlarımızın cins ve biçimini piyasadakilerle mukayese 

Calatada Kara
köyde Börekçi 
fırını iltlıalinde
kı büyük mahal
lehtcının üıtünde 

katn 

, il 

_ . Büyük· ~.Elbise mağazalarında 
Kat'iyen rekabet kabul etmez fiatl~rla satn~akta olduğuna kanaat edeceksiniz. 

Bazı mallarımızın fiatlarılberveçhi alidir: 
J ı Şık hafif teminatlı cinı 

lngiltzlbtçlmlllkumaıtan asri biçimde -

T k t parde- 18 liradan 

Kostümler: 16 1/2 !~~:~::n 1 1enç O ıüter itibaren 
İngiliz biçimi kumaıtan tık ve ıon moda 

Embermelize her renkte " Mandeleberg " 

Pardesüler: 24 112 !~~b~:;n -
Çocuklar için spor ve iyi cins kumaılardan 

Kostümler: 6 liradan 
ttlbaren 

En ıon moda kaıa 

Pantalonlar: 6 1/2 
liradan 
itibaren 

Beyaz ve gayet tık biçimde iyi clnı 

Pantalonlar: 7 liradan 
l/2 itibaren 

Pardesüler: 16 1/2 !~~~~::n 

Hanımlar dairesinde : 
a--wm• «: ı s 

lr giltz biçimi kumaıtan tık ve ıon moda 

Mantolar: 15 112 !!~~~::n 
Hanımlara mabıuı teminatlı cini' her renk 

Trençkot P~.rde-
ıuler 18 liradan 

itibaren 
. . 

Çocuklara mahsus 
ve saırenın kostün1ler, pardesüler, treçkotlar, muşan1balar, pantalonlar 

en müntahap çeşitleri dahi mevcuttur. 

Tediyatta Büyük Teshilat 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~~-~T~l~Y~A;TR~O~L~AfiR~~~~~=-==-~·~-· 

lstanbul 4 üncü icra el kata çıkıldıkta mözaik basa- J ıondurma tahtalı bir odunluk . k 
tı1f'nıurlug-ı·undan: mak merdıveni ve çimento çini ve bir küme• ve ıttoallnde bir Raşıt Rıza ve ar adaşları 

Lı döıeli aahanhkh esas methali 1 k- s vardır. Mezkur e- Fransız Uyatroıunda 
et qirant veledi Mihran Uıluk- ıa ma ume .. Bayramın lklnc! günü gündüz 'l.:•n efendinin Haıan Lütfi beyle ihtiva eden ıofa üzerinde iki razl dahilinde birisinin uzerinde S 

.Sahlte b 

Tıraş olduktan sonra 

yüzünüze kolonya süre

biliyormusunuz 7 
Aksi takdirde 

Jilet tıra~ 

Gayrı nıenkul nıalların 
açık artırma ilanı 
lıtanhul 4 uncö icra memur

luğundan : Açık artırma ile pa
raya çevrilecek gayri menkulun ne 
olduğu : otelin \içte bir hi11esl 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki mahalleli, ıokagı, numa
raıı: Emirler No. yeni mahalle 
ıokakı C. 2,4,6 No. Takdir olu-
nan kıymet : tamamU kıymet 

30150 lira. 
Artırmanın yapılaca1ıı, yer, 

gün, ıaat : latanbul ~ üncü lcra 
daireıl 12· 6-9 3 O Perıembe U 
ile 16 ya kadar. 

1 - İtbu gayrı menkulun 
artırma ıartname11 31-5-930 ta
rihinden itibaren 929-237 No. 
ile lıtanbul 4 üncü icra daire
sinin muayyen numaraıında her 
keıln göre bilmeıi için açıktır. 
İlanda ,yazılı olanlardPn fazla 
malumat almak isteyenler, lıbu 
ıartnameye ve 929- 23.ol doıya 

numaraııyle memuriyelimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittlrak için 

yukarda yazılı . kıymetın yüzde 
yedi temin'll 1ıöaterilecektlr. 

3 - Hakları tapu ıicillile 

sabit olmayan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı ıahiblerlnln bu 
haklarını ve huıuıile faiz ve 
maara fa dair olan iddialarını 
iıbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müıbltelerile 

birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder akıl halde 
hakarı tapu ıiclllile ıabit olma
yanlarla ıatıı bedelinin paylaı
maaında hariç kalırlar: 

4 - Göıterilen günde artır
maya lttlrak edenler artırma 

ıartnameaini okumuı ve luzumlu 
malumatı almıı bunları tema-
men kabul etmlt ad ve itibar 

olıınurlar. Üstünde bırakılan 
gayrı menkulün bedeli zamanında 

verilmezse gayri menkul ikinci 
bir artırma ile ıatılır ve bedel 
farkı ve mahrum kalınan yüzde 

ol \'ceıı Fehime hanımdan alacağı oda bir hala mevcut olup cephe ayaklara müstenit saç depolu bir Cl ınson 
'l.ı~n ınebaliğln temini iltlfaıı kısmında mevcut bulunan ıalon su depoıunu muhtevi olmak üze- Bayramın ikiuci gecesi 
l' nında mabcu Kadıköyünde üzerinde karıılıklı iki oda ve re iki kuyu olup erazi dahilinde Taş parçası ve Atın basak 
() Ulllacı baıı caddeıinde Kayiı harlçta etrafı demir parmaklıklı 43 adet çam ile dut, ayva, badem 

1 

Üçüncü günü: SEKİZİNCİ 

bet faiz ve diğer zararlar ayrı
ca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimlzce alıcıdan tahıll olu
nur. Bet numaralı fıkradaki ıart 
tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağrıldıktan sonra gayrı menkul 

a nıahalleılnde atik 22-1-32-3 O ~e cedn 
68 

ve zemin çiçekli çini döıell mo- gibi 7-8 ağaç eıcari müsmlre var- çüncü gecesi 
ra.kk b -as numaralarla mu- zatk merdiaenli daraçayı muhte- dır. Hane derununa kerimeıl Aşly ölümü 
t 
.. 

1 
anı ir bap kötk ve bir kıt'a A d d .. ~~~~'!!"!~~~=~~~~~ ... r a 45 - vidlr. Mezkur ıahahğa tarafeyn- hanım ıaktndir. u u u bir ta- • ' 

naGaayed!:n h ı:üddetle mevkii deki odaların ayrıca birer met- rafı Mbnlre hanım ifraz olunan 1 "Y ARIN,,IN TAK Vİ~11 
rülmedlglndeıa ah dt layıkında gö- halt vardı.ı. İkinci kata ahıap ma kötk iki dönüm arsa üç tara- l\layıs 1 
nıu-ddetl.. t u defa bir mah ... ecdtde - merdivenle çıkılır. İkinci kat fı tarih ile mahduttur. 
deye vaz edtl n muzaye- U erek a l birinci katın aynı olup arka ve Meıahası : mum erazinin 
re.da talibi öhteıinde ol oobo ı- d- - 1 üz 

1 
up edeli ön cephelerinde zemini çinko mesahaıı 3,50 onum o up 50 

IQ ayede vaz 0 unmuıtur B döıell ahıap açık balkonlar var- metro murabbaı ahır 13 metro 
llın arka cadde11nde birln~ı ~na- dır. Mezkur bina dahilinde ha- murabbaı 1ıondurma 135 metro 
çıkan hariçteki merdiven altındta 
ilet ta.raflı üçer ayak tnöza~: \ va gazi terkoı ve elektrik ve murabbaı hane mahalidir. Sene-
lllerdıvenle bodrum katına kiiıa _ l telefon tertibatı mevcuttur. Btna vi 400 lira icara mutahammtl 
de nıathalden girildi kte zenıını 1 kamilen ahıak olup eıaııli tami- ve kıymeti muhammeneıl 7000 
Çloıento çini döıell bir tatlık üze- 1 rata ihtiyaç yoktur. Bahçede lira olup talip olanlar kıymeti 
tine zemini kıımen tahta ve kıa- 1 btr çeta altında olmak üzere ha- muhammenesi yüzde 1 O nlsbetin-
tnb en toprak üç oda zemini beton riçten girilir bir hala zemini tahta de pey akçelerinl alarak 928-6669 
~r kilel, zemini ~imento döıell eöıeli hır oda, zemini beton dö- doya numaraaıle 22-6-30 tarthin-
le::,ber kurnalı ve sobalı dut ıeli ahıap Yemlik ve bölmeli ve de ıaat on dörtten on altıya ka-
h atını havi ma banyo bir ıayvanli iki hayvan lıtiap eder dar İıtanbul dördüncü _lcra me-

Senei PERŞEMBE Senet 1 
Reımiye 8 Hicriye 

1930 1848 
__::.:.:.N~l-a-ın-,-.,-z-v-a-:-k-ıt~J-a_r_ı ---

Alafranga 
s. d. 

Güneı 4,50 
Ôyle 12,10 
İkindi 16,05 
Akıam 19,12 
Yatsı 20,58 
lmsak 2,49 

Zilhicce 

9 

·Alaturka 
•. d. 

Güneı 9,38 
Ôyle 4,69 , 
ikindi 8,53 
Akoam 12,00 
Yatsı ı 47 

' 
İmsak 7 ,87 

Ruzi Hızır 

3 
tı:~a"b nıevcutt ur. Bodrum ka- bir ahır keza zemini beton do- murluğuna bizzat veya bllvekAle 

a. tap bir merdivenle birin- ıeli bir oda zemini toprak üzeri müracaat eylemeleri ilan olunur. ..ôiiiiiiiii_._.---.-..--..liiii-.:;;-..-.-;;;;a;a;:-._,.~' 

en çok artıranın üıtünde bırakı
lır. Şart tahakkuk etmezıe ar
tırma geri bırakılıp alacı taah
l)ütlerinden kurtulur ve tem~natta 
kalkar. 

~ - Artdırmanın birinci ve 
ya ikinci olmaıına ve gayri men
kule lealluk eden kanuni hakka 
ve ıatııın tarzına göre diier tart-
lar: 

Vergi ve bilcürı le rusum mür 
terlye aittir. 

. Yazılan otelin 3 de bir bir 
hlsaeıl yukarıda gösterilen 12 -
tl - 930 tRrıhiode İst. 4 cü icra 
memurluğu odasında tıbu ilan ve 
göıterilen arttırma ıartnaı ıesl 

daireıinde satılacağı ilan olunur. 



Sahife 6 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TEl~l'if> 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YlS 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

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

1500 metre mik'abı 
kereste mübayaası 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

23 ·4-930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilin edilen Samsun 
fabrikası için 1500 metre mik'abı kereste ıartnamesinde bazı tadilat 
yapılmıı olduğundan taliplerin her gün gelip ıartnameyi almaları ve 
14-5-930 Çarıanba gilnü saat 10,30 a kadar zarflarını Galatada 
mübayaa komisyonuna tevi etmeleri. 

.. it 

Kırpıntı mukavva ve kağıtlar ile 
sığara kağıdı püskülleri ve 

anbalaj kağıtları satışı 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden: 
Cibali fabrikasında terakum edecek kırpıntı mukavva ve kağıtlar 

ile püskül ve anbalaj ~ağıtları pazarlıkla ihale edileceğinden taliple
rin her gün gelip ıartnameyl almaları. Ve fabrikada mezkur malze
meyi görerek pazarlığı için 17-5-930 Cumartesi günü aaat l 0,30 da 
Galatada mübayaa komiayonunda bulunmaları. 

~~~~~~~:~~~~~ 6 ~§§§§99~9§~ 

Doktor , • 

~AGOP VESSAVAN İ ., 
1 Lavta ve l)alıili Kadın Hastalıkları n1ütehassısı 

9 f6 Langada camiıerif sokağında No. 19 Huıuıi kabinesinde .O 
~Her gün Çocuk, Erkek ve l{adın hasta kabul cder.g 

§§ ~ § 9§6699§§0 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayranıın ikinci, üçüncü ve dürdüncü günleri: 
1 - Saat 10,30 da Köprüden A. Hisarı, Yeniköy, Beykoz, Tarab

ya, Büyükdere, Meıarburnu, Yeni mahalle ve Kavaklar'a kadar bir 
sefer ilave edilmiıtir. 

2 - 157 ve 161 numııralı seferler fazla olarak icra olunacaktır. 
3 - ihtiyaca göre, Köprüden Üsküdara ve Üıküdardan Köprüye 

seferler ilave edilecektir. 

EVkaf Umum • ıüdürlüğünden: 
Guraba hastanesine lüzumu olan sekiz kalem alat ve edevatı:tıbbıye 

ve kimyeviye ile yevmi liiz umu olan(80 - 100) kilu ekmeğin pazarlık 
surelile ihalesi Mayısın on dördüncü Çarıamba ügnü saat ondörtte 
icra edileceğinden talip olanların ıeraitl anlamak üzere her gün 
levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

Etibba Odası Riyasetinden: 
28 Nisan 930 tarih ve 4420 numaralı Yakıt gazetesine beya· 

natta bulunan Dr. Naim ve Nuri beylerin 14 Mayıs 930 Çarıamba 
günü saat 10 da Oda heyeti idaresine müracatları rica olunur. 

Emvali metruke müdrlüğünden: 

Satllık hane 
Beyoğlunda HüseyJnağa nıahalleıinde Küçük di varcı sokağında 

1 numarala hane ile bu hanenin arkasındaki Arnavut çıkmazı so
kağında 11 numaralı münhedim diğer hanenin talibinin nükiilüne 

mebni 2100 lira bedeli nıuhammen ve3100 lira mefıuh bedeli ihale 
ile 27 • 5 - 930 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te pazarlik ıu
retile fcı ayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7 ,50 heıa· 
bile teminat ma_kbuzlarlle latanbul Milli Emlak müdüriyeti ıatıı 
komisyonuna muracaat eylenıelerı. 

YARIN 

TAVJLZADE 

Ayvalık Ekspresi 

Selamet vapuru 
Her perıenbe S:kıamı 17 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu , Çanakkale, Küçük 
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bür
haniye, Ayvalık, iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. 

Dikkat: Cuma akıamı Ed
remit yolcuları trene yetit· 
tirilir ve Ayvalık yolcuları 
gümrükten karaya çıkarthr. 

Yemit Tavil zade biraderler 
Telefon İst. 2210 _, 

Doktor A. kutiel-
Efrencivecilt has~hklarımüteha11111 
Karaköy börekçi fırını sıraıındaN.34 

Nasıl giyinmeli 
Merhum Saffeti Ziya beyin 

bu kıymetli eseri, kadın ve er~I 
keklerin huıuıi ve reımi hayat
larında nasıl giyinmeleri icap) 
edeceğini izah eder. 

Tayyare Cemiyeti oubelerlnde. 
ve kitapçılarda bir buçuk liraya 
satılmaktadır. 

...- NOVOTNİ 
BİRAHANE ve 

LOKANTA 1 
Bayram münasebetile 

Beyoğlun'nun en ferah ve en 
KiBAR BAHÇESi AÇlLIYOR 
Maestro V. Sternad idaresinde 
Salon orkestrası ve cazband 

Göndüz akıam Tabldot 
Cüma günleri 11 1/2, 13 1/2de 

~KONSER._ 
-İstanbul 5 inci icra 
n1en1urluğ·undan: 

Antoniyanm borcundan do
layı mahcuz ve ıatılmaıı mukarrer 
kapalı bir adet otomobil mayısın~ 
on dördüncü Çarşamba günü 
saat 12 den 13 buçuka kadar 
bilmüzayede Taksimde otomobil 
mahallinde satılacağından müı-
terllertn mahallinde bulunacak 
memuruna muracaatları ilan 
olunur. , 

~ 
it IJ lzmir terzi hanesinde ıon • 

moda, ehven flatlarla, ıon '9 
•lıt derecede suhuletli ıeraitJa • 
~ erkek ve kadın kostümler 

serian imal olunur. ~ 
Ankara caddesi Vilayet (i 

(O karımnda No. 17. ~ 
~ MUSTAFA ve KEMAL • 

''-9@999 .... , 

lıtanbul'un en nezih 

ÇİFTLİK PARKI 
Bayramın birinci gününden itibaren her gün saat ikiden 

gece yarmna kadaı HALK MUSiKi SAZ HEYETi ve ayrıca 
mükemmel çazband dahi icrayi ahenk eJecektir. 

~--------------~----------~----

Emvali metruke müdiiılüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı No. Nev 

0

i icarı 
ı.. ,K. 

Heybeliada Saka yani 8 ev 21 ş. 
Beyoğlu Teıvikıye Hacıemfn 2,4,6, ~ . ev mefsuh 

i'~ale 95 S8ıı 

" Fertköy Rumkiliıeıi 23-3 ırır:a ar.!a oda 611 

Yeniköy Ayanikola Doğramacı 6-8 ev ı o " 
Ayvanıaray Atikmustafapafa Pazarcı 4,6,8 bostan kulube 

Küçükpazar Demirtaı Kantarcılar 14 
Bugaziçi lıttnya iıtirati 19-7 
Beyoğlu Hüıeyinağa Taksim i2 

" Tophane 
Beyoğlu 

Fatih 

,, Macar 75 
Hoca Ali Hendek 51 
Kamer hatun Çukur 9-11 
Hoca Hayrettin Küçük karaman 

arsa ı t ., 

dükkan 8 r;llı• 

ev 8 5 ı,, 

dükkan ıs '' 
ev 13 ,, 
ev 65 ,, 

Fırın 20 ,, 
33 maa oda 

dükkan 27 ,, 
Beyoğlu Hüıeyinağa Sultançeıme 20-28 ev 15 ,, 

Balada evsafı muharrer emlakin bir sene müddet ve hükumetçe 
talep vukuunda tahliye edilmek ıartile icara rapt edilmek üzre 
13 - 5 - 930 tarihine müıadif ıah günü saat 15 te müzayedeleri 
mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7 ,50 heıabfle teminat makbuzlarıle 
iıtanbul Emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri 

DEVLET DEl\fİRYOLLARI iLANLARI ) 
IEV'• 

Mağazamızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan muh•~Hf 
numara ve cinı limba tlteleri ıimdiye kadar satılığa çıka nlıP 
muhtelif sebepler altında ıablamıyan eıya 13-5-30 tarihine n~üıa
dif salı günü saat on dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. Ta
liplerin müracaat etmeleri ilin olunur. 

* * Eğeler markalı çelik ve kaynak malzemesi kapalı zarfla ruüna· 
kasası 2 3 Haziran 19 3 O pazartesi günü saat 15 de ankerada Dev· 
let Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi · ': ı· 
ırj ni aynı günde ıaat 14,30 kadar Münakasa komisyonuna veı 

lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelertnı üç lira mukabilinde Anka. ı :ı c. 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden lstanbulda Hayd 
nesinden tedarik edebilirler. 

, arpa ıa \'eı.· 

* * Muhtelif demirler-kapalı zarfla münakaıası 23 Haziran 1930 
pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiı}c·ll~n ida
resinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını v .. muvak
kat teminatını ayni günde saat 15 e kadar mu·nakaıa k omuyonuua 
vermeleri lazımdır, 

Talipler münakasa ıartnameılnl beı lira mukabilinde Anka..rada 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden ve İıtanbulda H;ıy~a. ı>:ı{a 
veznesinden tedarik edebJlirler. 

* * 10000 Buraj kazmasının kapalı zarfla münakasası 23 Hazfnııı 
19 a O pazarteıi günü saat 16 da An karada Devlet demir yolla:: 
idaresinde yapılacaktır. 

İıtirak edeceklerJn teklif mektuplarım ve muvakkat teminatla
rını aynı ıründe ııaat 15,30 a kadar münakasa komisyonuna vcrme
lerJ lazımdır. 

Talipler münakasa sartnamelerfni beı lira mukabilinde Ankaı·ada 
Maliye ve muhas-:be tıleri dairesinde, iıtanbulda Haydarpaıa veı:
neıfnden tedarik edebilirler. 

* * Muhtelif ebadda 5550 kilo bakır borunun münasaıı 23 Hazirav 
1930 Pazartesi günü ıaat 14,30 da Ankara Devlet demır yolları 
idaresinde yapılacaktır. 

lıtırak edenlerin teklif mektuplarını muvakkat teminatlarını a- ;.l' 

günde ıaa t 14 e kadar Münakasa Komiıyonvna vermeleri lazımJ ı· 
Taliplerin münakasa ıartnameledni üç lira mukabilinde Mal!) e 

ve muhasebe tılerl dairesinden, İıtanbulda Haydarpaıa vezrı ,,
•inden tedarik edilebilirler. 

Fatih icra dairesinden: 
Bir borcun ödenmesi için 

mahcuz ve furuhtuna karar ve
rilen bir adet inek Mayıı:n 14 cü 
Çarıamba günü saati l O radde
lerinde at pazarında ıatılacaaı 
ilan olunur. 

ZA YI - Kılıcalf pafa askerl:k 
ıubesJnden almıf olduğum askeri 
veıtkamı zayi ettim. Y enislni 
alacağımdan zayiln hükmü yok
tur. Küçük pazar Saatçı yukuıu 

10 No. hanede Petrüke ka· 
zaıı Medartu kariyeıinde 

304 dotumlu Bayram oib 
Ramazan 
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930tarfl li nüıkaıir.da ölnd ıah;f e 
bfrfncl t.Gtununda JstanbL&! dc'
düncil İ.: raıından gelen ı'üwıcl.i 
m edyun Mehmet Nuri bey 1 ,,.,.

) up Meh net Mür:.ilt bey ı ıp: 

1 ~t~.ıhl~~:-' wjlAn ol~~mır. - ~ 
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