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Haydar Rif at beyin mektuplarını aynen neşrediyoruz 
i' f Ankarada açtım. 
J.\.adriye hanım Benim davamın da 

yürüyüp §imdi bur-

m es' elesi ada hükmen olaun 

Müıtantik Hikmet Beye benim yanımda otu-
'-dliyeden Kadriye hanıma da- rmamıı olmasını 
ir Yeni bazı sualler gelerek Mahmut Esat Be· 
Ytııt dava zemini hazırlanmit· yin bir nevi 
lır. Suallerden biri "etini eti· kurnazlıktan ibaret 
tliıe d ""d k K d olan ilmü hünerine 
h 

eg irme için a riye 
auıının elini alıp ensenize atfederim.Arkada-

&Öliirdüğünüz söyleniyor. İzah §larmın ve kendisi-
ed~rtnisiniz?" Şeklindedir. nin mahkemeye 

Bu ıual adliye başmüfet- gel•ecı· ~i Adliyede 
t,iş\ imzasını ta•ıyordu. Vekil- r-,.&dah~le var diyen-
et b 7 11 b" 1 h · h u suretle iti korkutmuı ıere ır ev ayı 

...!,~ini veriyor . intiba olıun diyor 
~:ı::: 11 bu çok miskinane 

1-Ia.ydar Rifat B. Ankaraya bir kanaat olup 
~uhaı<crneye giderken " imanı bir vekilin ıehadet 
t·Ütün olarak gidiyorum " demiı- tçin mahkemeye 
~ D.ün neıredilen muhakeme gelmiş olmasının 

ıibtı bu davanın efkarı umu- adliye mefahirinden 
~!Yede yapacağı tahmin edilen sayacak kadar faik 
he •lrin fevkalade olduğuna fÜp- bir zihniyet-: acı-

e birakmadı. Bütün millet ve maktan ve adliyenin 
~eınlckun müvaceheainde gürü- böyle dar bir kafa-
en bu d dl d dan kurtulmasını ava a iye tarihin e 

111U<>.zıam bir davadır. temenniden ve buna 

1 liaydar Rıfat bey Gazi Hz. haddimce çah§mak-
erınc hitaben yazdığı ve davaya dan baıka ne yapa-
~ebep olan mektuplarında adliye bilirim Mahmut 

1
.e tnüttali olduğu cidden fevka- Esat bey fikri ser-
~de buauıatı lfıa etmektedir. maye itibarile yok-

aydar Rif l B l ıullug""un bana hucum edebilmek 1 a . bu mektup a-
~ı1nda bir çok meseleler zikre- ü:ıre nehay~tsiz aczini örtebilmek 
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Yor. Bu tariki davaya esas için diline bır küfür dolamıt mubir 
nn m kt 1 bir ihbarname Kadriye bu r.a-~ e up arı dercedlyoruz. 

in .:-ınydar Rifat beyin Gazi Hz. karatta tekrar ediyor altı layıha 
d~e 

1

1 ktuplarından bir kısmını yollamiıım birer nushası Gazi 
.. n" ~ h hazretlerine birer nushaaı Meclis 
~~ nuı amızda dercetmiıtik. 
"'~-at' l bu mektupların devamını reisi Kazım paşa hazretlerine 

eı. ... d onlar buna muhtara varaka 
A, ·•efre iyoruz: 
ıyı h ihbarname velhasıl diledikleri 

b4 ır ı t mut Esat B. kagıtlarına ismi vermekte muhtardırlar. 
•,nr~~ .. 

lec\•it .~ gozel bir mekam ile ' Kadriye H.meselesine gelince 
'1~I:iın U2erine okudugu nutkuna Kadriye H. nehayet bir kadındır 
lır b Çagırınca thuzuruna çık~- mücrim bile olsa idi neden olsun 

lr tak 
Lü:vle l un vekil arkadaılarımız diye acırdık buradanda onu 

!ere :i~tl~~h~b~t için mahkeme- 1 hatırasına saadet temennilerimi 
çagırılarak er1nı ve iıte kendistde yollarım. Kadriye H. meselsi yo

bnıJilyor h :eldijini &Öylemekle ktur. Mahmut Esat beyin Adliye 
dı h a. tın çagırara.k gelme- mudahale meselesi vardir · Ome-
t l 

lllu •akeınentn ortasında haf-
a. atd b selede bir nevi müdahelesi oldu-

& 'b an eri hazırladıgı duyulan ğu kimlere rivayet edilmif ise 
a. un krkngb kadar kıymeti 1 o)- 1 iılmleri citimierile gösterilerek ..... ayan yazılarını makam <'ı2: ı 

tine olmmak için /aeldt, e- layhaya konmuıtur. Benim on 
Vekil arkadaıları sehadete sene yanımdan ayirmadfiim mu-

huzuru hakime sehadet el çek- ' kaddea liderime karıı bir ha
llıiıler if le kendisi de öylece ge- ı reketlm olabilirmi diyor. Olur 
hyormu~ biz hakim huzurunda •en adliyeye dolayisile memle-
Cunıhuriyet devrinde bir vekil ile ~ete hıyanet ellinde her kesede 
cdn baııt bir köylünün farkı ol- I cJYarıet edebilirsin demektir • 
Uiurıu düıünemeyiz fakat Mah- be:a~::edı~u~erabermııin ons ene 

nlut Eıct Beyin arkadaıları gibi 1 sadakat il unmak refah ve 
Relnı ı T lh b- ~lll•lbı almak demektir. 
tel eıı l Mi o bir maznun gibi ar . oy elhı aöylıyör. Zaten 

ecekur. her ırat ettifi rautu'ct b 
Ben k d d a u yenl-a"t ·en 1 aleyhine iki ava ilklerin asıl ıerefi büy"k 

1 
d 

"'" l."a, He ı u i ere 
d ın onun gibi Ankara- aittir diyerek kendine btr hisae 
ır: ~ti> İataubula tebliğat ve ıa- ayirmayormuıun bu yeniliklerden 
kea~:k \ ı:kit kaylp edtlmeıinl hiç birini hazım edebildtitni iddia 

uzre İıtanhulda değil edebilirmlıin Mahmu Eıat beye 

I • 

llaydar Rı(at bey 

.. ıt:i.:::..:.::.::ıf~~~~ B;tt~ti 

bir kağıt alıyor da
vamız huzurunuzl:ı 

kendisine hak ile 
kendisi aleyhiııe ıe
hadet edebilecek 
olan bir avukata 1 
Ankarada müracaat 
ederek böyle b"r ı 

kağıdı imzalatiyor 
bu dürüst bir Adliye 
vekilinin yapabil
meğe cüret edebile· 
ceği bir iımidir 

hem işte er.as rol 
o zaltemidir biz 
İstanbuldayiz o işe 
dair iki şahit 

İstanbulda biri cem
iyeti belediyede aza 

ve avukat itle ilan 

ediyorum fU kadar 
aydır kendisini ara-

yup bu işe dnir tek 
bir kelime konuı

mutmuyim diye 

şahit kavala eırafı
nda bir zat oda 

büyük adada muhim 
bir gün yazıhaneme 
tüccardan cf e zade 
Mahmut bey bir 
davasını anlatmaya 

geliyor iki ay kadar 

.. 
icra kanunu 

mes'elesi 
Tahsili emval kanununun 

bu tarzı ta tblki, icra ve iflas 

kanunundaki borçluları tazyik 

usulünun "isviçrede böyle imis!,, 

di:re kaldinlması yanlıştır. 

Hükumete borcundan dolayı 

bugün memlekette mahpus bu

lunanların adedi akıllara hay

ret verecek bir derecededir. 

Yalnız Edirne ~elırinde 500 ü 

mulnca viz kimse mahpustur . 

fiilllllleim ... Bll~ıım.'ü!IB.\1Em11ZiD 

l vardır itini bitirdikten sonra sordum 
yanımdaki ·bu zatı tanıyormusı

nız hayır itte bu zat sizin Gazi 
hazretlerine yazdığmız bir layi-

ıuikaatcilarle beraber olurmuıum 
diye bir cümlei telavet etti ona 
mahkemelere ezcümle şu fU ıu 
ve ıu davalara mudahale ettin 
derken o davada !ôayılmııtt mu
dahaleye misalimdir amma ken
ılisl sui kastcilarle beraber olur- ' 
mu olmazını ben onu düıünme
dim ben tesirler yaparak ha
kimlere makus hükümler verdi
riyormusuo diye sızlandı kendi 
kuvvetine fazla teveccuh göste
riyor hakimlerin keyfine göre 
hüküm verdirdin demedim mü
dahale ediyorsun demedim mü· 
a~hale eitfn dedim ne vakiller 
11e hakimler rahat değildir ıa
hit olarak bir liste getirdim mat-

dır dedi benden ne cevap aldı 
biliyormusunuz hadisenin şekil 

ve mahiyetini kendisinden din
lemek iltcmlyerek heman ken
dilerine konuşmıyalını belki bir 
gün bir sual vaki olur benim 
bildiklerim kendi zihinlerinde 
hiç bir yer tutmasın olduğu gibi 
baki kalsın dedim o mesele bu 
iks zatın ıehadetile tenevvür 
edebilirken benim hareketimin 
teldile, Mahmut Esat beyi.1 mes
lek ve meırebi arasındaki farka 
ben'm bu iki zata kartı har~ket 
ve kendisinin avukata müracaatla 
hem de imza aldırmasını göste
ririm. Nazım beyden neden hinç 
almadın diyor. Bu sualimdir bir 
kere bir adama fenalık eden 

( /Jeva11u 2 inci salti/(1tlı1 ) 

bu İstanbul barosuna dahil olan ' 
avukatların listesidir. Gazi haz
retlerine de yazdım adliyenin bir 
raddede dirki dava ıahitlerinin 
mutemet bir heyet gelf p keyfi 
müttefik bir gün adliye sarayinda 
birer odaya çeküp samimi yet le 
sorsunlar herkes yakalarını 
yırtacaklardır illallah diye bağı-
racaklardır bunun tecrüb~ıi 
zormudur müdahaleye bir 
miyar olarak zikredilen İzmir 
avukatlarından bir zata müra
caatla izmir müddeiumumisi 
Seyfettin beyi tanımadığını bir 
kağıt aldırmıt mahkemeyede 
verdiriyor ey hakimler bir adam 
avukat genç münevver it haıın
da İzmlrde İzmir müddeiumu
miliftnde ve ağır ceza reislifln
de bundan zati tanımam diye 

hada mevzu bahis ettiğiniz filan · 

3 üncü çocuk günü 
~--~iıi'Sill'!!a~~~~~icrl'T' .............. .. 

Dün Gülhane parkında yapılan eğ
lencelerde gürbüz çocuklar 

intihap edildi 

Dün pm·ktald güzellik miif~abako..,n1a 2·*1iJıaketlen 
yrwrulardan bir ,q urup ( Y azm 5incide) 



Sahife ~ __ :ı::::_ 

Bütün millet huzurunda 
tarihi bir muhakeme 

[ Birinci ıahif eden de,·am 1 
eden mutlak arkadatınada eder bütün o aürüti vaktinde indelhace 
denebilirmi? Sonra Mahmul Eı- tahkikat icraıi lüzum tebellür 
at beyin ıu iki arkadatdan birini edemez mi o halde tıpkı 

yerden yere vururken diğerinin benim davamda Kudretullah 
neden terfi ettiğini ruban tahlil efendinin yaptığı gibi o zatın 
ve tenvir için bir mecburiylimmi aleyhine olan bu temel takiba· 
var zannediyor. Daha sonra tında birleımeıini neden men 
irtifa rezaleti davasında o Nazım ettin? Cevap ver cevap taarruz 
beyi istihdam etmemiımidir? ve lıkenceden bahıetmitim ne-
Müddeiumumiliğe de duyurduğu den bahsetmiı isem isbata ha-
ve esbap ve tahlili kanunisini zırım. Tevkifhanede mevkufla-
gösterdiğim vucuh ile yolsuz, ka- rm bir kısmına taarruz ve teh· 
nunsuz tevkifat yapılmamıımıdir? dit vaki olmuıtu. O ıtkayeti 
İnsanın en mühim mukaddeıa- Adliye vekili sıfatile ha11r altı 
tanda olan hürriyeti ıelbedici etmeğe hakkın varmıydı diyor, 
indi keyfi hareketlerinden yoktur. Çıkardığına değil vak-
dolayı NazımB. ve aleyhine kalkan- tile çıkarmayıp garez eseri ol
ca Nazım beyi müfettiıliğe terfi • duğuna taarruz ediyorum baı
maaşına zamlar yaparak latan- j kası aleyhine verilen tikayeti 
buldan alan kendisi değlmidir. 1 hasır altı etmeğe hakkın yok-
Ve böylelikle Nazım beyi (;urla- tur. Bunu biliyorsunda senin 
rabileceğini zan ediyord. Aley- kendin aleyhine Gaziye taktim 
hinde müdahaleler yapıyor diyen edilmfı layihalarını tiki.yet telak-
Haydar Rif at bey timdi de dö- ki ettiğin halde Adliye vekili 
nüd filan aleyhine tahkikat yap- Mahmut Eı·at Bey sıfatiyle Mah-
tırdımı çok görüyor ben çüm- mut Esat Bey aleyhine lazım 
huriyet Adliye vekiliyim tuk~dar gelen tahkikat için icap eden 
aylerden beri bekl'!yen aleyhine kanuni mercia neden müracaat 
bir arzuhali mi im hal etmeli idim etmiyorsun sen yalnız ıunu bu-
bunumu yapmalı ey Cümhuriye- nu takip etmeği mubah zan 
tin mukaddes hakimleri nara- neder kendine kanununun yetlıe-
larile tazallum : ediyor. Efendi meyeceği bir mevkideml farz ve 
mudahalelerlm var önlar keba- kiyas edersin sen layuıel sen ka-
irden curümler filan aleyhine nun haricimisin de fazlletklr 
tahkikat yapıldığını değil tahki- bir vekil olarak aleyhine tika-
katı budadar ay durduran hü- yeller helince onları kapamak 
cümların envama ograyan 0 zat onları vermemek ve bir teyler 
bütün İınadattan beraet ettikten yapmıı görünmek ve ortalığı hay 
ıonra ıana nefeı aldırmamak ga
rezki.r tabiat.mm borcudur kabl

linden:o ıtkayetin muahharan çı

karmaktan bahsediyorum iınat 

olunan ıeylerın hepıı birden 
görülecek bitecekti ozat yani 
Hihmet bey buuada bütün taz
yika t ve tertibattan beraat edi
yor bir perıembe günü beraat 
ediyor Cuma ğünkü Milliyet 
ikinci sahifasında bu beraatın 
tafıilata'lı veriyor alkııları teb
rikleri yazıyor fakat daha altında 
nevar tahmin buyurursunuz 
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muhterem Hakimler daha altın
da ankaradan bir telgraf var 
müddei umumi bu hükmü tem-
yiz etmiılir diyen efendi senin 
tıinmi yoksa ıana sana koca 
bir türkiye cumhuriyetinin adH
yeıi amanet edilmi~ senin bur
ıadn on bet saat evvel beraat 
eden bir hakimin aleyhine tem-
~iz edildigi atiyen duymama im

kan varmıdır halbuki haber 
vereyimki daha o aün temyizde 
edilmemif bu beraatten sonra 
kımun mevzu'u haricine ayrıca 
aç.lan tahkikatın ruhunu haber 
vereyim Hikmet , bey Kadriye 
hanımı isticvap ederken ensende 
ıivllce var ıuna bak demit ve 
müteakiben elini alarak eti etine 
dokunsun diyerek ensesine gö
türmüı bu soruluyor ey Adliye 
vekili senin garezkar hareketle
rine hep birden nihayet veril
mesini bütü millet bekliyor hak
kın dilediğinden büyük kuvvet 
alamlyacağından ıon saatinin 
hulul etliğini bil ve tövbe ve 
isti Af ara batla hePl tikayetl ıu
kadar e.ylardanberi beklettiğin· 
den ne ıuretle bahsediyor bu 
ıecaat arz.etmektir ıen bir hakim 
aleyhine olan ılklyeU ne sif at 
ve ne aelahiyetle tuttun ve bu 
sana ait bir. ifmi dedtkı elimi 
sürdüm o iatidaya cevap vermek 
mecburiyetinde imitde onun için 
ormuı neden aylardan beri 

huy içinde bogmak üzere asıl o 
tlkayetlerln veren benim aley
hlmemi davalar açacakdm. 

Haydar Rifat B. , davayı 
teırlhte devam ederek : 

Adliye vekili. tikayetini fakip 
etmemiı le, Hikmet beye sivilce 
sualini yollamıttır . Mahmut Esat 
8. " bir zaman ot yiyerek geçi
nen Türk hakimleri benim tesirim 
altında imitler.,, diyor. 

İıte, burada yaya kaldın 
Tatar ağası! Sen müdahale ettin 
diyorum. Fakat, hakimler, sana 
ram oldular demedim, 

Acaba ram olan olmuımudur? 
Onu düşünemedim. Türk hakim
leri, mezaya ve mefahirlerıni 

senden mi aldılar? Ouun için mi 
sende bunların bir zerre. i kf'l· 
mamıı, ey Mahmut Esat B. ? 
Müdahaleyi avaz avaz haykmp 
ilan ediyormuıum . Efendim ; 
saklanan hastalığa deva olmaz. 
Hoı, itin saklanacak ve nida 

... edilecek yeri de ,kalmamıthı · 
İrtiıa rezaleti davasında, 

Mahmut E11at B., siyasi rakiple
rini ezmek istemiıtir. Ört bas mı 
edecektir? Bir ihbar vardı. ta-
kip ettirmemeli miydim? diyor. it 
ıudur. : 

İrtifa, evlenme gibi, iki ki

ti ye mühtaç olan bir cürümdür. 
Yalnız bir kiti ile olmaz, En aıağı 
iki kiti lazımdır ve biri mut
lak memur olacaktır. Memur 
ile birlikte cürüm itliyen fertler, 

,.müddeiumumi, müstantik doku-• 
namaz' Evvela memurun men· 
sup olduğu vekalette tahkikat 
icra olunur. Fezleke yapılır. 
lcahı.1da, Şurayı devlet, lüzumu 
mukakeme kararı verir. Ondan 
sonra, o fert le aynı merasimle 
mahkemeye verilir. 

Mürteıi kımdir? Kimin aley
hine tahkikat yapılmıt, fezleke 
yapılmıt, Şuradan karar alın
mıı ta:O adamlar tevkif olud· 
lunmuıtur? 

Evvla; bu aebelı aleyhindeki 

Müsteşrik 
-~-

Urfa hafriyatını 
yapan profösör 

öldü 
Ankara, 24 (A.A) 

Urfa hafriyatile meogul olan 
profösör Polde kok vetat etmiı- , 
tir . 12 00 sene evvel buzlar al
tında kaybolan Türk ıehirlerini 
o devre mahsus bütün medeniyet 
eserlerile beraber mf!ydana çı
karan ve Berlin'deki müzede 
1922 salonunu bu eserlerle dol
duran büyük müsteırikin vefatı 
bagün kurultaya haber verilmiı 
ve kurultay ailesine bir taziyet · 
telgrafı çekilmesine, Türk ocağı ' 
da Berlin' de bulunan bir zatın 
cenaze merasimine ittirakine ve 
mezarm üstüne çelenk konulma
sına karar verilmittir. Alman 
sefareti vasıtasile kurultayın 
duyduğn tee11ürün ifade edilme-
si de karargir olmuıtur. Kurul
tay, müteveff anan hatırasına 
hürmeten beı dakika tatil etmit· 
tir. Türk yurdu, bir nuıhasını 
müteveffaya hasredecek tir. 

--
hareket baştan aıağı kanunıuz
dur. 

Saniyen; Mahmut Esat B. üç 
ay yattılar diyor. Hilaf söyllyor! 
Dört buçuk ay yatmıılardır. Hak
aız; kanunsuz olarak, göz göre 
bu kadar büyük bir tecauz ihtiyar 
olunmuıtur. Bunu bilerek Adlfy~ 
vekkilinin tevkif ettiği müsten· 

tik, Nazım bey yapmıthr. 
Salisen : bu tevkıf yapıldığı 

zaman,.mülğa usulü muhakeinatı 
cezaiye cari idi · celp olmadan, 
ihzar olmadan, cürmü meıhut 

olmadığı halde bihakkın 
tahliye talebi reddolunarak tev
kif yapılmıttır. 

Bu da, baıtan hata, kanun
suz bir tekliftir. Bunu bilerek 
Adliye vekilinin terfi ettirdiği 
J\azım B, yapmııtır. 

Afrikalılar 
•)50'4( -

Avrupa'nın boğ-
ma ·siyasetine kar-1 

şı galeyanda : 
Bloemfontein, 25 ( A.A) ı 

Yerlilerin kongresi, Avrupalı-- ~ 
1 

lar tarafından 191 O senesinden 
beri Bantu ırkına kartı takip 
olunan tahakküm ve iktısaden 
boğma siyasetine kartı bir pro· 
testo makamında olmak üzre 31 
Mayıs gününün bütün [Cenubi 
Afrika' da Bantular tarafından 

riayet edilecek bir dua günü 
addedilmesine karar verilmittir. 

Musolinin kızı 
izdivaç etti 

Roma, 24. (A . A) 
Bu sabah Mamazel Moasolini 

ile kont Ciano'nun izdivaçları 

hükumet f>rkanile sefirler heyeti 
hazar bulunduğu halde kilse , 
Goblen hahlarile tezyin edilmit 
tir. Kilisenin kapısı önüe toplan
ma• olan kesif bir halk yeni • 1fli ... •e 
hararetle alkıılamıt la dır. 

rız demiıtir. Aleyhine dava aç1l
ma11m istediği o gazeteye daima 
yeni pozda, sureti mahıusada 

yeni pozda fotoğraflarını gön
dermekten hali kalmamıttır. 

Kalemi mahsuı müdürü va
ııtaılle gönderilen telgraf üzerine 
müddeiumumiye müracaat edildi. 
Müstantik ça ğırıldı, 

Müstantik, bu zatı 'celbetti. . . 
Ellerini oğutturarak, her zaman 
içimde dertsiniz. Bir an bile 
mevkufiyetiniz caiz değil. Bana
da acıyınız ! Vekilden haber 
bekliyoruz. diyen müstantik Na
zım B. puılayı tatırmıı, müs
tantlğin merbut olduğu, üçüncü 
ceza reisi Kudretullah ef. çag
rılarak, ne yapılacağı, hhliyenin 
fU günden evelki meı'um ve 
esasından haksız tevkif kararının 
nasıl kaldırılacağı düıünülmüt, 

müstanhğin bir gün evvelki ka
rarının taıdike arzı ve Kudre
tullah efendi tarafından tasdik 
edilmiyerek iadesi suretile, 
tahliyenin tahakkuku düıü-

5 Nisan 

ihtilal 
lngiliz cebrata 
altında kanla 
bastırılıyor 

Peıaver. 25 (A.A) 
İngiliz kıtaatı tedrici ıurette 

çekilmektedir. Beı ktıtden fasl• 
kimsenin bir araya topla11•P 
umumi içtima yapmaları nıeoe· 
dilmftllr. Baıkomiser, sulhu ıil"' 
künun tesisi için ileri gelen yer 
IUerle müzakere etmektedir• 
Geçen Çarıamba günü vuku• 
gelen arbedede telefolanlat111 

miktarı 50 kiti tahmin edilmek· 
tedlr. 

Altın rekoru ! 
Nevyork. 25 (A,A) 

Nevyork'un muhtelif bank•"' 
ları için Brezilya' dan VVeıtet" 
nvvorld vapuru ile 3 milyoll 
İngiliz lirası altın gelmlttit• 
İddia edildiğine göre , bütiUI 
dünyada değil be de Şimali • ., 
Cenubi Amerika arasında bal 
miktar altın yükü rekorunu tet• 
kil etmektedir. 

re midir ki, o, Na·,.ım 8. i teı•~ 
ettim diyor. Amma, Nazım 8. d• 
daima kaçınmııtar. Ve böyle ı61' 
lemlyor. 

Tahliyeye muvaffak olmayıo .. 
ca, bana yazdı ve yol. göıterı 
diyor. Ben de, kendlılne dal.
yol gösterdim. Baıatı, naııl oııır 
da tahliye Pltiririm diyor, etttrdl• 
Müdahale ederek 5000 lira il• 
tahliye ettirdi. 

Tevkifhanede, birçok ıubıı& 
muvacehesinde, müddetumumitl 
istthf af ederek müdahaleııol 
bağırdı.~. Diğer mevkuflar, ı oooO 
lira kefaletle tahliye edildiler• 
Müdahalesini görenler, bir ıkl 
kiti değildir. 

O böyle bir hesap g6o4"' 
nün gt.lerek, yakasına yapııac• .. 
ğımı düıünmiyerek, bu müdab• .. 
leyi, alenen yapta. İkrar etUrm•" 
için emir vermitlm. 

Rabian : Mevkuflyeti idame 
kararlarında tahkikatın esnayı 
seyrinde, vasfı .cürmün teadülü 
ihtimaline binaen diye, esbabı 
mucibe gösterilmiıtir. Bu ihti
mal altında, bütün bir ümmeti 
merhume tevkif olunabilir. Bunu 
bilerek Adliye vekilinin terfi et
tirdiği Nazım B. yapmııtır' 

Hamisen : ilk duruımada ikin
ci duruımada tevif kararlarını 
aslan tasdik ettirnıemif, üçüncü 
düruımada 16 T eırinisanide ge \e 
mevkufiyeti idame kararı vere
rek tetkiki 20 gün sonraya talik 
etmiı, o günün akıamı, kalemi 
mahıus müdürüne lstanbulda 
alakadal'lardan birine bir telgraf 
çektiriyor, bu benim nıüekkilfm 
dir ve diğer bir vekil tarafından 
adliye vekiline sıkı sıkı tavsiye 
edilmit ve adliye vekili onun 
zevcesine "Cemal Hüsnü demek, 
ben derneğim, ben demek, Ce
mal Hüsnü demektir.,, Demittlr. 
Hat unu bir gazete aleyhine ne
den dava etmiyorsun ? Ben mu
zaheret ederim.,, Demiotir · 

nülmüı ve it böylece kitaba 
gfıya uymutlur. Halbuki, itle bu 
hareket, müıtantlğin ilk duruı
madan itibaren mevkufları ka
nunsuz tuttuğuna dair, kendi 
elile kendi aleyhine bir hüküm 
ve ilam vermek demekti. Bu 
ilamı veren Adliye vekilinin ter
fi ettiği müstantik Nazım B. dlr 
ki, ilim da kendi 'aleyhinedir. 

Böyle demedim! Mevkufl•" 
batkatfp Tevfik 8. e mallJ' 
vekili Hasan beye para verdi~ 
dedirttlrmek için, envaı me~"' 
hime maruz kalmıılardır. Hal
buki, bu iki adam memleketM 
namuslarile tearıif etmiılerdlt 
Hususile, biri o ıırada, bir va.r. 
fe tle memleket haricinde idi. 

Sinirleri berbat edici bir tat' 
yik ile, mevkuflar, bunlar al•f' 
hine tetvlk, tahrik, tehdit olull.,.. 

yorlardı. O sırada vekil: Aldıd'• 

doıyayı tetkik ettim. Dosya, JıO"' 

kuyor. Siyaıi bir sui kast terdbl 

kokuyor. Ben, vekil oldukC-' 
buna kimseyi alet ettlrmiyece~: 

Kadına sorup, vekili ben 
olduğumu öğrenirse, iti gucu 
bırakıp sahibi Avrupada bulu
nan o gazeteye kotmut ve oda
ları birer birer ziyaret edip ; 
biz hareketi milliye kardeılerı· 

yiz. Hep o leziz hatıratla yaıa-

Bu ilam Adliye vekilinin mü
ekkilim namına mukaddes bir 
vazife ifa ettiğinden dolayı beni 
göndermek istediği yere benim 
yerime göndereceğine t üphem 
yoktur. 

Her yHe !baı vurmuıum da 
Nazım beye hakaret etmltim. 
Hilaf; bu, Mahmut Esat beyin 
adeti tabiiyesidlr . İftira ! Kime 
baı vurmuıum ? B"ır adam gös
tersın ! Ben, hakkını kendi arıyan 
kudretini, kendinde lüzumundan 

Müddeiumumiliğe yazdım. fffO 
deiumumtliğe, müekkllio 01111 

tarafından götürülmüf. al• 
Bu istidayı vekaleten 1•:., .. 

dığından, vekaletname o ..... d' 
ğandan almamıı, Çocuk ta, isti }• 

( Devanu 5 indi sah!/.!!!,. 
····················-·····-·········-···-
,~~· İtizar 

fazla bulan bir adamım. ~ ~ 
~~ --lrlU"' Nazım B. i, davaya ben tet·ııı f.t1 Münderecatımızın ~ 

k ,., lıl Aok•-
vi ettim. Haysiyetini korumak ~ ğundan dolayı 
isterim diyor. Nazım 8. namusu· ~:: rada bir macer",, tefrtkamızl t 
mu terefinl aramakta Mahmut Eıal t1' dercedemedik. Özür dllerf:I• -~ 

..... ~..-.,-8. in vesayetine muhtaç bir blça- .. ~·""'"İ"@ ..:-.,,,"l'>~·t> ~rn,...ifo .... ~_,...,. 



~6 Ntıaa 
- %::: 

ihtilaf! 
Musul ;;t,.olları 

iizerinde lngiltere 
ve Fransa çatıştı 
ıu Batdattan - Muıul petrolları
A.~ ıevktnı kolaylattırmak için 

deniz ıahtlıne kadar ferıolu-
llacan b l ' ile oru ar meı eleıf lnglltere 

la.1· Franıa araaında müoaka 
'""'l!blttir. fa 

lnıllizler boruların 1 ili ltltt l , ng z ve-
f, 

1 1~ tında olan Filiıtlnln Hay-
1•ele ı l'f)e l 1 ne ve Franıa lıe Su-

cltdı lnıanlarından Trabluıa tem
ffl iltizam ediyorlar. 

de)tl er iki devletin bu meı' ele
ıl)ld lllakıadı lkt11adi olmaktan 

a e aık.,rtdlr. 

ille~ iki iddiadan hangblnin 
ıf..a_ edeceil malftm değilıede 
'llette 

te it ali.kadar olan IAmerlka 
fittıa ol&ndanan Franıa tarafını 
)op ın edecekleri tahmin edili-
~ 

t";,J';. t "k-:- - . ""s e ı ıgencın 
idamı 

lie Kudüı, 25 (A . A) 
'llıd bron kargatabkları eına
tdtl~ lcaıten katil flitle ittiham 
tdtiını lkı arap idama mahküm 
flllııı 

11
ttlr. batka bir arapta ya

l1tb l.On ıekizl geçmlt olduiu 
~~ edUdtit takdirde idam olu
fııalliı lır. Mahkeme, ayrıca 1700 
1'1et liraıı teminat cezaıı hük-

lllltttr. 

Çin silahlanıyor! 
litı1c Nanktn, 25 ( A.A) 

ta•- CUııete diif man bir takım 
"'ti ' ll'ııpların Avrupa ve Ame-

"'-t )a lllühim miktarda mühlm
'IParlı etmlt oldukları haber 
~ır. Bu .. mühimmatın Çin 
' ıellr urelmez müsadere 

eaı irin 't b J\.n .... a ertl at ahnmııtır. 
lerıka muhacirler 

azaltıyor 
t Vaıhınıton 23 ( A.A ) 

~J~n meclııı, bir ıene zar
tltler vrupadan gelecek muha
~e 1.:•ktarının h5o binden 80 

Y llna _lrthneıtnı kabul etmlttlr. 

nıstan da komünisler 
d ~l>ıı- Atina, 25 (A.A) 
ll.- • Propaganda makaa-

eı...,lc~le araıında tedavül 
~Gı,d 0'-n Sovyet altınlarını k ere -ı 
1 PP.GaaJıt etmlttlr, 1 Mayıı 
Pofj, 't bayramı münaıebetile 

ar f · hhtrıertnda •odan Makedonya 
•
1
tttbaa e>lu: fevkalide tedbirler 
;ves u "'\l•tQr. 

va flaıel8si ve Türk 
bay,.aını 

lz•eıu Moako•a, 24 (A.A.) 
~k ya l&zeteıU TClrktye 
._, Mille mecllılnln yıld6ntı
'-llc. llıiiııaaebetlle yazdıiı bir 
-~lede eliyor kt: •Tcırk lıUklll 
'"" deleılnln en çetin bir ben
-... 1•da Türklye'ye emperyallz-
'-'e lcal'fı yardım eden yealne 
~ .... lllleket Ruıya' dır. Derhal 
b;"• ile Tiirkiye araıında ıık; 
~,~oatltık mUnaaebetl vücue 

"'' lttlr • Bu münaıebet bugiln 
Ue~Cirk ve Ruı harici ılyaae-
ıetlcJl ten.el taılarından birini 

• etnıek ~edlf. 
#ftnt ıneclisi istifa etti 
'1t..c1a Londra. 2& (A.A) 

~ndt'nı:~ le•"' mecl411 relıt, 
'-tlfa M-- cadeleıt dolayııtle 

--.ııtır. 

200 ntilyo11' uıarklık bir 

nura~" 

Berlinden - Ahiren vefat e
eden Alf'ıred Laruk namında 
ufak bir kuyumcu, 200 milyon 
altın marka balfl olan bütün 
ıervetlnl ortafına. zevcesine ve 
dostlarından bir kadına terket
mlttlr. Fakat akrabalarından 32 

kiti, sahte vasiyetname tddiaal
le mlraaı hacı z ettirmiılerdir. 

Bütün Berlin halkı davanın 

neticesini merakla bekliyorlar. 

/Jir lngiliziu Alnıanlara 
teberrüü 

Londradan - 84 yaıında ve
fat eden Etvııy Robenıın namın
namında bir lnglltzln Alman 
harp mafdurlarına dağıtılmak 
üzre Almanya hükömetlne on 
bin İngiliz liraıı vaılyet etmlt 
olduğunu, "Deyli ekıpreı,, gaze
teıl yazıyor. 

llilkat garibesi 
lzmıre Slltfkeden ıeklz aylık 

dört kuyruklu bir kuzu ile iki 
baılı altı aylık iki kuyruklu bir 
keçi getlrilmiıtlr. Bunlar ıehirde 
teıhtr ediliyorlar. 

Mertba s11ları Danuıcana ile 
satılacak 

Bazı menba ıuları fıçı Jçinde 
nakledilmektedir. Halbuki bu 
ıulardan mühim bir kıımi fıçı 

içinde bulundukları zaman f. balz 
oldukları evıafı kaybediyor. 

Şehremaneti, evvelce bir 
kııım ıuların fıçı ile defli, da
macanalarla nakledllmeılne ka
rar verlldlil halde bu mecburi
yete riayet edtlmedlli"görülmek
tedir. Emanet tebligata muhalif 
olarak fıçı ile ıu nakledenleri 
cezalandıracaktır. 

Kooperatif; peynir ihracatı 
lıalı·knula rapor hazırlanllt 

Tt :aret odaları kongresi için 
hazırlıklara devam ediliyor. Kon· 
greye kooperatifler hakkında 

bir rapor verilecektir, Bundan 
baıka peynirlerin ıılahı içinde 
bir rapor hazırlanıyor. Oda tica
ret f ubeıl müdiirii Hakkı Nezihi 
B. ihracat tlçaretl hakkında bir 
rapor hazırlanmıt tır. 

.'/O /:(l4r11şa Karanıürsefu 
Y emlf tıkeleılnde Marmara 

limanlarına giden küçük vapur
lar ara11nda bir re~abet vardır, 

Bu vap1'rlar Gemlik, Kara
milrael gibi kaaabalara ufrıya

rak A,.alıla kadar Qç beı günde 
gidiyorlar. Bu vapurlarda kamara 
olmadılı için yolcuların hepıl 
yemlı ça11111nda meyva ve zeytin 
ıatan uf ak perakende tacirler 
Y emlt lıkeleıinde birden fazla 
vapur olduiu zaman karamürael 
6cretlerl 30 kuruıa kadar düıü
Yor. Bazı """tınler ·buradan Gem-i il.. ~ 
11e motörle 2 O kuruta kadar s kabıl oluyor. 

ngiliz veliahdı Fransada 
p Marallya, 25 (A.A.) 

ve ta:renı tla Cal, buraya ıelmlt 
YJare lla Le B ' 

ket e~ttr. ur~ ye ha~~-

Ne ala uyu.. , ... ma. 
~evyorlr (A A ) 

Royal Dutcb Uy S•- d. • ... n art 
ovtl kompanl araıında akaayı 

ıark fiyatları hakkındaki lhtlllf 
bu fiyatlara yüzde yüz zam tc
ruı ıureUle balledllmitllr, 

YARIN 

Gandi azmetmiştir! 
-- . 

Mılyonlarca halk giyecek bulamıyor 
bende onlar gibi çıplak gezecek ve 

sefaletlerine iştirak edeceyim ! 
Yüz beş yaşında bir ihtiyar kadın Gandiyi . 

takdis ediyor. 
Mahatma Gandt mücadele

sinde devam ediyor. Gandtye 
dair bir lngillz muharririnin yaz
dıgı tayanı dikkat bir makaleyi 

lktlbaı ediyoruz. Muharrir diyorkl: 
Gandl bu metakkatli muca

deleıinde büyük yorgunluklan 
tehammill etmittlr. Y ollann pek 

kurtarmaıınl dua ediyordum . 
Fakat ıenln lıminl ltittigim gün
den beri, ıenl gözümle görünceye 
kadar yatamaml milnacata baı
ladım, çünkil ben öyle itlkadde-

diyorOm ki ıeni iörmeğe nail 
olursam ruhum temizlenecek 

ve bılaheıap cennete glreceflm. 
itte Allah duamı kabul etti ve 

ıenl buraya gönderdi. Gözlerim 

l çogu tatlık, toz deryaıı halinde 
oldugu halde yaya olarak yüz
lerce mil mesafeyi katetti, 
fevkal&de mehlfetıne ragmen 
bir takım büyük nehirleri yüze
rek geçti. 

1 pek az görüyor yüzünü eyice 

Y orgunluiunu artıran yalın 
ayak batı kabak, çırçıplak yü
rümeıidtr. Çankü bir kaç sene-

den beri "Milletinden milyonlar
ca inıanlar giyecek bulamıyor

lar• benim de onların bu ıef alet 
ve metakkatlerfne lttlrakim 

fcabeder" diyerek çıplak gez
mekte, yalnız kııa bir don giy
mektedir. 

Bu mücadele ıeyyabatl eına
ımda arkadaılart bir ata veya 
bir öküz arabaıına binmeıinl ve 
yahut kendini omuzlarıncla aö
türmelerlne mGaaade etmesini 
rica etmltleraede Gandl 
bu teklifleri reddetmit, onlarla 

beraber yürümekte, yorgunluk 
ve zahmetlerine lttlrakte ıarar 

etmtıUr. Arkadaılarmdan bazı
ları yorgunluktan haata olmuı
laraada o haıtalanmamııtır. 

Gandt uiradıiı her köyde bir 
hutbe lraddediyor. Bunlardan 
birinde demittlr ki : 

.. Bu ıeferln hayatımın •onun
da dini bir haccımdır ı eıkı din· 
darlara uyarak b~na ayaklarım 
~ yürüme){ üzre çıktım. Bu aıır
da lnıanlar hacca emaklni mukad-

deıelerlne ıtmendiferler • Vapur- I 
lar tayyarelerle giderler. Ve 
yaya olarak haccetınenln mane
vi ve maddi faldelerinl btlme
yorlar. 

.. Ben, nas indinde mukaddeı 
bir mekana gitmiyorum. Velakln 
bu ıeferimdeki hedefim benim 

nazarımda mukaddeıtlr. Çii~kl 
ben fenalıkların ıılabına, Hintte 
İngiliz kükmünun tahribatlle har
bine gidiyorum. 

Köylerden birinde, gözlerden 
yatlar akıdacak kadar müe11fr 
bir hadiıe olmuıtur : 

ihtiyar bir kadın kalabalılç 
araıından kendine b)r Yol acaeak 
deynei~ne day.ana dayna ona 

duiru yürümüıtilr. Bunu 16ren 
GancU ayala klkup kadınl kar-

' 
la~ıt ve ael~laaııt ve elinden 
tutmuıtur. 

ihtiyar kadın Gandlye de-
mlıUr. 

11Ben lhtlyarlllln ıon haddine 
yetlıtlm. Danyada tam yüzbeı 

aene ieçlrdlm, bu eınacla bayatın 
tatbbklarln ve evladının vefatın
dan IODl'a beal hayattan rabatca 

J • 

görmek için yüzümü yüzüne yak
laıtırmama izin vermtımlıin " 

Mahatma .kadına ıu cevabı 
vermlttlr. 

.. Bana kartı olan büınü 
zannına teıekkür eder benimle 

mulakl olmak için çektlgln zah
met ve yorgunluga tee11üf eyle-

rim. Senin eılglne koımam ve 
ayaklarını "öpmekle teıerrüf et
mem fçln bana yalnız bir haber 
ıöndermen kafi idi. 

Gandinln sözünü kadın titrek 
ellerini kaldırarak keıtl, ıonra 
hıçkıra hıçkıra aglamaga baı ladı 
ve dedi. 

• Senml benim ayaklarımı 
öpmekle teıerrüf edeceksin? Ben 
günahkar bir kadınım, aen lıe 
temiz tahfraln, Allahın ruhu 
ıenln clamlne airmtı, ıenin li-
aanlnla ıöyleyen odur.. Rica 
ederim böyle ıeyler söyleme ve 
yüzünü görmeme müıaade et." 

Mahatma cevap verdi. 

.. Evet müıaade ediyorum 
fakat ıunu btlki yüzümde gör
meie layık bl r ıey yoktur. Y aıım 
altmııı geçti ve yilzüm buruıtu, 

ben ıenç lkende aüzel defildtm, 
timdi lhtiyarlıtımda naaıl olur. 

Kadın Gandiye yaklattı, 
baıanı iki :utrek elleri araaına 

alarak yüzüne dikaatle baktı. 
Hindu kadınların, eıkl zaman-

larda harbe giden erkeklerin 
alnına ıandal yağı ıürmek ·adet-

leri veçhlle Gandinln alnına 

bir damla aandal yalı ıürdü ve 
dedi. 

- Sen benim nazarımda Al
labın en lf\lzel mahlukusun. •ıte 
ben aenln alnına sandal yalı 

ıürdüm, meydandan ancak man
ıur ve muzaffer olarak dönersin. 

Buna mabatma evet 1 Ben 
meydandan ya muzaffer ya bi 
ruh eeıet olarak döneceltn, bu
nun üzerine Allaha ahdettim. 

Bu :ıdan ıonra ihtiyar kadın 
Gandlye üç rupiye vererek: 

*Ben bu parayı aana takdim 
· -,ıek üzere Uç senede topladım, 

b\a •.. ..ırı al ve cihadında aarfet 
ve hakir prme • 

Dedi ve Mahatmada: 
•su parayı kemali ıürur ile 

kabul ediyorum, benim nazarım· 

da bütiln dilnyanın altınlarından 
daha kıymetlidir. 

Cevabını -.erdi. 

!ahtle 3 

\Poliste 
fB*W:tm 

Topcu yüzbaı111 Cemal Bey 
Eminönünden geçerken Küçük
pazarlı Hasan ile Reıat isminde 
'ki k 1 yan eıfci altın saatini çar-
pıp kaçarken cürmü meıhut ha
linde yakalanmııtır. 

* Büyükderede tütüncü Eaat 
efendinin dükkanına hırsız glr
mlı 13 liralık tütün ve ılgara 
çalınmııtır. 

* Eyupta mütekait Muhittin 
efendinin dükkanına bir hırsız 
girmtı 14 kalem eıya çalmıthr. 

* Sabıkalı Bilal dün Gala
tada Arap camUnde Hüıeyin e
fendipln dükkanından 4 okkalık 
bir kahve kavanozunu çalarken 
cürmü müıhut halinde yakalan
mııtır. * Dün Galatada oturan Re
cep arkadaı• Mustafayı ıuıtalı 
çakı fle ıol kaburgaıından ağar 

ıurette yaralamııtır. 

Carlh yakalanmııtır, 
* Galata'da Ômer Ahit ha

nında erzak taciri Adil beyin 
tramvaya binerken bir yankesici 
altın ıaat ve kordununu çarp
mııtır. 

* Karagümrükte katıkçı ıo
kaiında oturan terlikçi Eyubun 
yanında çırağı Sıtkı ile Eyüp 
araaında kavga çıkmıı EyOp Sıt
kıyı bıçakla kasığından yarala
mııtır. Carlh zabıtaca yakalan
mıthr. 

ir Beılktaı ta yeni mahalle
de oturan karahııarla Hüıeyln 

Bakırk&y(lnde amele Muharremi 
bıçakla ıol tarafından yaralamııtır. 

carih yakalanmıı mecruh Beyog
lu haıtaneılne yatınlmııtır. * Serseri takımından Hay
rettlnf evelki akıam Kadırgada 
Pandeltnin dükkanına gltmit 25 

kurut yerine beyazlatalmıı bir 
on kuruıluk vermit _yakalanmıt
tır. 

* · Samatyada küçük efendi 
camllne minare kap111ndan bir 
hırıız glrmlt eıkl ıeccade çal
mııtır. 

* Kadıköyünde Su yolu ıo
kağında Ermeni mektebinde 
hademe Boğozun evine hır11z 

girmlt dikit makineıi, yatak çar
tafı elbtıe ve aaire çalmııtır. 

* Kaıımpatadada Havuz ar 
kaıında yeni lnta edilen binanın 
kurıun borularını çalan Mahmut 
lımall, Hamdi yakalanmıtlardır, 

* Haaköy ıtrketi hayrlye 
f abrlkaımın ltUaallnde kundura 
tamlrclıl larallin dükkanına hır
ıaz prmlt 18 çift kundura ile 
bir miktar para çalınmııtar. 
Meıruk kunduraları lranlı Mirza 
iımlnde biri Yeni camide satar
ken cürmü meıhut halinde ya
kalanmııtır. 

* Şehiremtnlnde mektep ıo
kaiında oturan M h t H l f d e me ayr 
e en 1 mahalle muhtarı Muıtafa 
ef · ile ıokakta ka via etmtıler 
bir birlerini dövmütlerdlr. 

Şeker fabrikası 
Dün btr ref lklmlz ıehrfmfzde 

ıeker tacirlerinin ittlraklle bir 
~eker fabrikası açılacatını yaz
mııtır. Bu hutuata ali.kadar 
mahafllde tahkikat yaptık, Ma
ruf teker tacirleri böyle btr fab
rikanın açılacaiından haberdaı: 
deilllerdlr. 



Nimet ile olan münasebeti , 
İstanbul'a ilk geldiği günden baı
lamııtı. O zaman, onunla bir 
evde yaşıyan iki akraba çocu
gundan baıka bir fey değildiler. 
Birbirlerile geçinemezlerdi: O, 
hırçın ve gurı.. rlu bir kız; Saffet 
va~ ur ve ate§ in bir delikanlı 

idi. Nlmet'in bütün ev halkı 

içinde, en çok sevdiği bir yeğeni 

1 vardı ki bir dakika peıtnden 

ayrılmazdı. Arada sırada, Saffet 1 

te onlara karııır fakat onların 

insanla daima alay ediyor zan
nolunan nazarlarında, sanki bü
tün hareketlerini tenkit eden bir 
şeyin gülümsedigini farkederek 
bir dakika sonra ayrılırdı. 

İtte bu çekinme, kalbinde, 
onlnra kaıı gittikçe derinleıen 

bfr kin doğurmuıtu. İnsanı, her 
tesadüfte, müıtehziyane karııla
yan bu iki yumurcağı tahkir 
etmek için fırsat kollaadı. Ara
larında ekseriya kavgalar çıkar
dı . Bunlardan bilhaua bir tanesi, 
bütün rabıtalarını kıracak,hatta, 
ilerde intikam vesilesi olacak 
kadar ehemmiyetli idi. Bir gün, 
bilmem nasıl bir münasebetle 
-galiba bir zevk meı' eleıi üze
rine- hafif fısıltılarla birbirlerine 
onun nihayet bir köylü olduğun
dan bahsediyorlar, sonra Saf
fetin yüzüne bakarak manalı 
manalı gülüyorlardı. Saffet, o 
zaman sabredememit,bu istihza· 
lara artık bir nihayet vermek is
teyen bir feveranla taımııta: 

-Ben bir köylüyüm •. Diyordu. 
Siz iyi bir terbiye görmüı ol
duğuna kani, mağrur fakat ben
ce, çeketslz bir mahalle çocu
ğundan baıka birfey değilsiniz •• 
Demlıti .. 

O zaman Nimet, bu mağlu
biyetten bir kahkaha ile çıkmak 
isteyerek, mukabeleye lüzum 
görmemiıti . 

O günden sonra, Nimet ile 
Saffet'in arasında derin bir uçu
rum boılukları açılmıı oldu: Bir
birlerinden yüz çeviriyorlardı. 

Aradan bet altı ay geçmiıti. 
Bir gün, onunla merdiven ba
tında karıı karııya geldiler. 
ihtimal bu tesadüf, aralarında 
yeni bir meıı' elenin çıkmasına 
meydan verebilirdi. Onun için 
Saffet, geriye döndü; fakat Nimet 

1 
arkaımdan gidiyordu. Nihayet 
ıabredemiyerek: 

- Hala darğın mıyız. Bey 
efendi? Rica ederim, artık barı

şalım . . dedi. 
Bu kadınlığın gizli tutulması 

kabil olmıyan öyle bir imtizaç 
gururu idi ki bir erkek tarafın
dan bu derece ihmal edilmeye 
tahammül etmiyor, ve Saffeti 
sevmemekle beraber, tekrar ken
diaine avdet etmit görmek için 
çıldırıyordu. Delikanlı bunu anlı
yor intikam almıı olmak için 
onun bJr kediye benziyen yaltak
liklarını sakit bir muktıbele ile 
cevapsız bırAkıyordu. 

Nimet bundan ıon derece 
memnun oluyordu. Hatta odasına 
kapanarak hiddetinden hüngür 
hüngür ağladığını bitenler gören 
ler vardı. Saffet bir gün bir ka
dından tuhaf bir haber aldı: Ni
met, onu seviyormu1. 

Ona karıı bu derece lakayt 
davranmak, büyük bir gaddar 
hkmıt •.. Böyle devam ederse, 
kendini kuyuya atacakmıı ... 

--. -. ~-

gurur 
Delikanlı gülmemek için du

daklarını 111rıyordu : 
- Nimet beni ıeviyormuı . . . 

Benim için kendini kuyuya ata
cakmıf . . . Vah zan~ llı Nimet !. .. 

Fakat ben onu seVmiyorumki. .. 
Sevemem ki. .. 

Bunu ıöylerken:kapının hafifçe 
sallandığını hissetti. O zaman 
bütün hisaiyatmı açıktan açığa 

ıöylemekten bir intikam zevki 
duyarak, ona işittirmek için 
yüksek sesle anlattı : 

- Nimet, bir kerre çirkin. 
Hem onun, ben"ı sevebilmeıine 
ihtimal :veremiyorum. Mamafih 
barııırım. 

Aradrn birkaç ıene geçti. Bir 
gece Saffet eve, çok geç:gelmiı
tir. Odasında, pencerenin önün
de mehtap vuruıunu seyreder
ken odasının kapısına mütereddit 
bir elin hafif temasını hi11etti. 
Bunun Nimet olması ihtimalile 
seı çıkarmadı. 

Artık onunla dargın değildi; 

fakat barııtıklarına delalet ede
cek bir ıeyde yoktu. 

Her halde Nimetin beklenil
meyen ziyaretinde mühim bir 
maksat olmalıydı. 

Bir dakika sonra Nimeti 
arkasında dekolte bir gecelikle 
karıııında görünce titredi. O, 
ellari arkasında, yavaı yavaı 
ona doğru gitti; :dudaklarındaki 

manidar tebenümile: 
- Hail yatmadınız mı?. dedi. 

· Saffet, K""nç kızın ne söyle· 
dİğlni anlayamadı. Sebebini an-
layamadığı bir titreme ile kaJbi 

çarpıyordu 
Nimeti ıimdiye kadar bu ha

lile hiç görmemiıti. Yalnız omuz
larından tutturularak kollarını 
tamamiyle örtemiyen beyaz göm
leği altmda biraz donukça rengi
le güzel endamı bu gece ona o 
kadar harikulade görünüyorduki 
ayın akıi ziyası altında' bir peri 
ht11iui veren bu narin kadın vü
cudunu derin bir zevkle seyredi
yor ve onu timdiye kadar nasıl 

olup ihmal ettiğine hayret edi
yordu. 

Yanına yaklaştığı zaman avu
cunun içinde sakladığı bir feyi 
uzatarak. 

- Sizf! elma gelirdim! dedi. 
Saffet kuru bir teıekkür elti, 

Nimet, pencernin önüne ge· 
lerek bJr müddet dııarııım ıeyr- , 

etti. 
Saffet susuyordu. Nimet, ter· 

liğinln ucile ayağma dokundu: 
- Hala barıtmadık mı? 
Sonra serziniıkar ilave etti: 
- Hıyanet, sevildiğini biliyor-

sun da, benden onun için kaçıyor
sun, değil mi? 

Saffet, ozaman kendisini tu
tamadı: 

- Rica edeim, Nimet, git ... 
Beni yine aldatmak mı iıJtiyer-
ıun .. 

- Demek beni istemiyorsun? 
peki gidiyorum.· 

Delikanlı mağlup olmuıtu. 
Onu ellerinden yakalayarak tek
rar pençerenin onüne getirdi: 

- Senin yaptığın birclnayet
tir. Beni bitirdikten sonra git
mek. ha? Şimdi de çıldırtmak 

iatiyonun galiba ! . · . 
Genç kız, muzafferiyetten emin 

susuyor; Sffet, onun bu muzaf
feriyeti karıısında aciz, hakir, 
aürilkleniyordu. 

O aeceden sonra, aralarında 

----·"-' ~- - - -............ -

liLKDiY{IB 
Buolurmu? l ~ı. ~~~~~~~ d 

· lngilizlerin şarkta tayyareleri ne ka -~<·-

.') a,11 :;iiriindi'iriiliir ıuii "! 
Bir kariimiz ıu tlkayeti yazı

yor: 
" Şarköy Hakimi pederim 

Sadittfn bey 26/7 /929 tarihinde 
İıtanbulda lran hastanesinde ve· 
fa t etti. 11 Y aılarında bir hem
i irem ile validem akrabalarımı
zın ianeıiylP ınemlekellmiz olan 
Akıeki'ye gittiler. 11/8/920 

tarihinde İstanbul Müddeiumu
miliği vaıitaıiyle takdim ettiğimiz 
134 2 6 No ; iıtidamızm Adliye 
vekaletine gönderildiği ve aradan 
9 ay kadar uzun bir müddet ge-
çtiği halde ne ınaaıımız tahılı 
edildi ve ne de harcırahımız gön
derildi Haziran geliyor, harcı
ralımızın düyuna kalmaması ve 
35 sene bu vatan hizmet ede n bir 
hakimin aileıinin aç biilaç sürün-
mesine meydan verilmemesi için 
Adliye Vekaletinin ehemiytle 
nazarı dikatını celp etmeniz ke
mali ıuziıle rica ederim. ,, 
Aydın: Orta mektep talebesinden 

J 8.'J : Ali.'ı'evki 
" 

/Jalllk ntemlc/,·fJ/ft'ı·i11i11 ."] İİ<:ii 
hidroloji kon/eran~ı 
Varıovadan bildiriliyor: Önü

müzdeki Mayis ayının ondör
dünde Baltik memleketlerinin 
üçüncü hidrolojik mebhasülam 
Konferansı burada açılarak 18 
mayiıa .. kadar devam edecektir. 
Alakadar memleketler adedi 30 

dur. Şimdi ye kadar, Dani mar

ka Eıtonya Finlandiya Lhuanya 
Lettonta Almanya ve Soveoç 
Konferansa ittirak edeceklerini 
bildirmiılerdir. Kopenhag darül-

fünun politeknik ve reıathaneıi 
Estonya meıahai arazi fıtitutuıu 
ve Tallin hidrometrik buroıu 
Helıinfora rasathanesi iatitusu 
Riga darulfunun hidrolojik ve 
bahriye ve iıtokholm rasathane 
ve hydrografik istuluıu ve bey
nelmilel limnolojlk gollerden ba
his birliği murahhasları yakında 

Varsa veya geleceklerdir. Teı
kilatla meıgul daire ıimdiye ka
dar ittirak · edecek devletleri 
bahri polonya istltuıundan 41 
rapor almıttır. 

çıkar. bir atkın ateıleri başladı: 
Gezintiler, mülakatlar, vaatler, 
yeminler, vefalar, ıonra kıskanç-
lıklar, yalanlar, sitemler, dar
lıklar, daha sonra, iftiraklar, 
elemler, buhranlar, en soma, 
tahkirler, hiyanetler · · ·. Bütün 
bir sevda hayatının, netıce, in-
sanı hiiıranlara ümitsizliklere 
sevkeden muhtelif safhalarında 
öyle ilerledilerld, tek bir adırn, 
onları derin bir uçuruma sürük
lfyebilirdi. 

Saffet, bir adım atmak için 
kendi~de kuvvet bulmıyordu. 
Halbuki Nimet, bu tehlikeden, 
her tesadüf etttği ınütkülatta ol
duğu gibi, müstehzi bir kahkaha 
ile 11yr11ln1tı. Şüphesiz, yaralanan 
gururunu in.tikamını almak iıte
mitti. 

Saffet 
rini teklif 
Nimet! 

bunu ona evlenmele
ettiği . gün öğrenmifti 

_ Benim gibi çirkin ve ken
dini beğenmit oir kızın sizinle 
evlenmesi gülünç olur. Zaten . . • 
Sizi bir an olsun ıevmedimki! 

sevemezdimki .. 
Demif ve en istihzalı kahka

halarile gülmüıtü. · • 
Nakili 

/lii.~eyiu Zt~ki 

masrafa mal oluyor ? 
Londradan: 
Avam kamarasında azadan 

~l. Nokı, Mıaırda ve Irakta bu
lunan tayyare filoları ıçin lngil
terenin senede nekadar masraf 
ettiğini sormuıtur. 

Hükümet namına M. Monta
gu cevap vererek demittirki. 

" Tayyare filoları mesarifi 
muayyen degildir. Bulundukları 
mevkilere ve faaliyetlerine göre 
tahavvul etmeı.tedir. Bununla 
beraber bu masraf lrakta 120 
ve Mıaırda 11 O bin lira kadardır. 

Hükumetten izin alnıalı 
Kalküta: 

Mr San Cuvita ahaliyi isyanı 
medeniye teıvik cürmundan do· 
layı ikinci defa olarak altı ay 
hapse mahkum olmuıtur. 

Büyük bir Alman edi; 
FiJistinde hasta yatıy 
Kuduatan : •Y 

Telif etmekte oldufu 
ve kardaılaı,, lıimll rom•D1 

tetkikatta bulunmak azerei 
sırı ziyaet ettikten ıonra Fil 
gelmiı olan büyük AlmaD 
Her Famaı Man, dizanteri, _ _ ,,_ 
talığına müptela olarak A 
hastanesinde tedavi altına 
mııtır. 

Fası da çekirge istila 
Muakeıten : ~ 
Taıa vvur edilmeyecek .: ...ı 

cede zuhur eden çeklrfe JCll"".'" 
ve Fas vilayetlerindeki 
mezruah mabvetmittlr. 

En son tedabire muvafık 
rak zehirli gazlar ile btol• 
ton çekfrğe itlaf edilaılf j 

azaldığına delalet eder bir e 

Polis idaresi, hükümetten 
müsaade olmaksızın Kalküta ve 
tevabiinde umumi içtimaat ve . 
tezahurııtı bir beyanname neı
rlle men et mis tir. 1 

görülmemlttir. 
~------~.._,,;--.--.~~~-

Filimden alevler çıktı! 
Melek sinemasında birden bire cıilı 

t • 

lar koptü, halk heyecan geçirdı 
Geçenlerde Amerikanın Oh

yo vilayetinde bir ıinamada yan
ğm çıkmıı, seyircilerden 13 kiti 
yanmiıtı. ·Bir hafta evvel de 
Franıada Liyon ıehrinde böyle 
bir hadise olmuı, fakat bu sefer 
yalnız sinema operatörlerinden 
bir kiti makine dairesinde ya
narclk ölmüıtü . 

Evvelki akıam da Melek si
nemasında az ' kalsın böyle bir 
kaza olacaktı. Fakat yangın ter
tibatını tamam olufu çok tükür, 
feci olması pek muhtemel olan 
bu kazanın önüne geçmittir. 

Hadisenin ce •yanı ıöyledir: 

Oynamak ta olan Riıar Tan
bei'nin filmine yeni baılanmıı- , 
ken birdenbire lambalar yanmıı, 
halk ıslık çalarak makine daire-

• 

sine baılarını çevirince o 

alev çıktrfını görerek baykı 
mıya baılamlıtar. 

Bazıları da salona 
çıkmıılardır. Fakat biraz 

alevin, içerde tamirat yapıl 

cereyanın kontak yapmall 

zünden tutuıan filim parça 

dan çıktağa anlaıılmıı, halk 

sükunet bulmuıtur. 

Bu küçük hadlıe bu ı 

kapanmakla beraber, ılO 

salonlarında ki etfaiye terli 

nın ve kaza vukuunda h 
kolayca çıkabilmesi için ala 

ıı lazım gelen tertibatın ıık 

kontrol edllmeıl lüzumunu 

tırlahyor. 

Istanbul kız lisesinde 
müsamere pek parlak oı Dünkü 

Talebe muvaf f eki yet göste~ 
İstanbul kız liıeıinde, dün, 

bu sene mezun olacak on birinci 
sınıf talebesi tarafından bir veda 
müıamereıi tertip edilmiıtir. 

Bu müsamereye, on birinci 
ı ı n ı f talebesinin velileler, 
birçok muallim ve muallimeler, 
diğer kız mektepleri • talebeleri 
~e ıair zevat davet edilmtı ve 
hazır bulunmuılardır. 

Müıamere pek parlak olmuı, 
bu sene lise mezunu olacak ha
nımlar uhtelerine aldıkları rolleri 
ve vazifeleri büyük bir muvaffa
kiyet ve meharetle baıarmıılar
dır. Davetliler. mektepten ayrıl 
ırlraken, kendilerini kapıya 
kadar tefyi eden teırlfatçı küçük 
hünımlara arzı memnuniyet etmiı
ler muvaffakiyetlerini tebrik 
eylemiılerdir. 

Büyük bir hüsnü idare ile 
cereyan eden bu müsamerenin 
ı:nürettlp ve müdirlerl hakikaten 
tebrik edilmeğe layıktır. 

Müsamereye, istiklal martı 
ile baılanmıı, müteakiben, da
vetlilere teıekkür edilmıı, bun
dan sonra da "Azizlik" isminde 
bir perdelik bir komedi vaz'ı 

I 

sahne ecllmtıtlr. Takip ve 
bik edilen proıram-bund 
ra·ııraaile ıudur : 

Müzik neftı bir parça 
güzel bir Ruı danıınclan 
çalınan ikinci bir milzlk pa-"' ,.,,.,, 
takiben on :dakika lı 
edllmif tir • ti/ 

Müsamerenin ikinci ~.,IJ 
tablosile ıbatlamıı neflı bir 
bek rakıı aeylrcllerfn ~· 
bedii intibalar huıule ıetl ~ 
Müzik [tekrar baılamıı C:~ 
güzel bir parçadan 10Dr&, ~ 
nan hastahl1,. namımia bir .;.ltd':' 
lik bir komedi temıil ecll oOf! 
Tekrar baıbyan mGslkteD ~ 

"Meslekler,, unvanlı bir 111~ 
söylendi, salonun duclıvar _.
çarpıp kafalarda uıuJ fall .,.
bant nağmelerinin clalı!~tlll4"' 
ıında harekete •len u. 
ıaloou bop.tautlarclır. .._,.. 
Müıameredeld temt0ıllercle feı-• 
rin Tahıla, Beclta aıer, Ali~ 
met Refli, Emine ı:ıd, Ca.-l~M 
Sabri, Mellhat Muı •• MaCI""'"'~ 
Mehmet, Nahlbe Mutta!~-1.a'' 
AH ve Sentb Kadri ... 
pek muaaffak oliautlarcbr. 



Millet huzurunda tarihi bir nluh~kemej 
(2 inci sahifeden devam) 

f Sahife f> 

Şüılcü - çocuk günif ~-
~ıunedeki müddeiumumiliğe ıba
eıtnı ıillp dllreılnde vekalet
~~ıne olduğunu bildiğl , yedinci 
b uıtantlkhie yazmıı, fti baıtan 
aıa müıtantlkliğe tikayet olup 
llıüddeiumumtliğe tikayetten ib -
ret iken baılık müddelumumili '" a 
Yazıldığından göıterirke" müıta gne 
Ukliğl h . -
içinde ta kır dav ası açtırdılar. 
d Yapılan ıeyler zulüm l 
emfıfrn o ur y . 

apılan manasız tevkı"fl i im· er n zu-
un eınaı olduğ h 1 

bir ıaygı ile zul " u a de alçakça 
tullaha dokun uÖ demem gayre-
k6nı ld ur. Ç ay hapıe mah-
bur 0 um gazeteciler davasını 
tilc~aya naklini Reisi Cumhura 
Bu ayet etmiıfm. Bu bir facıadır. 
l6rk M~hmut Eıat beyin bütün 
Bu b~~kimltğint tahkır etmeıtdfr. 
ed utun bir adli inkılabı inkar 
c.;,n bir istibdattır. Yalnız bu 
""'eti Mahmut Eıat beyin bir
ltıt bire vurulmasa için Lelagan-
~,:elağ kafi bir ıebeptir. Bu hare
lıl'" teıkilatı esasiye kanununa 
unafidır · Bu hareketi hiçbir 

miıi Hasan Saffettin bey anka- 1 

H·dan lzmfre dönünce Galip 
ıkmet isminde bir arkadaıa vu

kuatı Çagırmıı maznunların ve
kaletini almaaı kendisi her ne 
kadar mahkuıniyet talebinde bu
lunacak iıede beraat tedbirleri 
alındığı ve beraat edeceklerini 
anlatmııtır. 

keme kararı verilmeden adllyye- Dün Gülhane parkında yapılan eg., _ 
nln bu kabil ceraime vazı'yet l l J 
etmesi memundur diye buna o ence erae gürbüz cocuklar 
suretle elini bile süremezdi. , • • 
Halbuki halada mücrim bir ıntihap edildi 
memur çıkmamııtır bu meı' elenin . Memleketimizin mini mini 
izahi Şura reaiıi Nusret beye 

1 
d b zaffer hanıma dikit takıminı, 

irade buyurulabı'lirdı· ve bu tev- yavru arı ün ayramlarının - - k B 

k f 
üçüncü gününü idrak ettiler. uçuncü çı an eyazıt altıncı 

i in müsebbiplerinden müatan- mektebi beeinci ıınıf talebeıin-
tik k Bu münasebetle Himayeietfal den komı·ıyoncu Hasan beyin 12 

ceza anununun 181 nci ı ti 1 h h 
d 

cem ye Su tana met na iyeıi d 
yük adada kavale eırafından Hü: ma deıi mucibince üç seneye tarllfmdan Gülhane parkında yaıın akı kızı Lamia hanımda 
aamettin ve cemiyeti belediye kadar hapı ve maddei umumi tertipedilen muhtelif eğlenceler tık bir manikür takımı verilmiı-

Bu avukat bu hakikati bü-

azaıından : avukat Avni beylere 185 nci maddesi mucibince bir tir. ıöylemfıtlr . seneye kadar hapsolunmak 1~-ım çocuklara pek güzel bir gün Erkek ki cu. yaıatmiıtır. Bahçenin muhtelif çocu ar arasında ya-
Tahkiki zorda degildir. Vaka- ı gelir. Cümhuriyet vardır, kanun- yerlerinde kukla hokkabaz gra- pılan muıabakada birinciliği 

da ayni kanaat eden muıtantik , lar mutadir ve bu adamlar bu kazanan Sen joıef mektebi tale-
hikmeti taıdan taıa vurmuı ve 1 cezalari yiyeceklerdir. Cümhu- , mofon ve ıaire gibi eğleceler besinde avukat Cemal Hazim 
kendine kor alet olan Nazimi riyete imanı olanların bu davayı bütün çocukları etrafına topla- beyın mahtumu Raılt efendiye 
terfi ve maaıına elli lira nasıl bir ateıle yürüteceklerini mııtı. Cumhuriyet gazetesi tarafından 
etmittir. Hikmeti ı'zmtrd-nza1.m1_ , yakında duyup takdir buyuracak- Saat üçte çocuklar arasında f b .., zari 1r yazı takımı ve ikinciliği 
tanbula dönemlyecek derecede ıın. yapılan güzellik müıabakaıına kazanan Erzurum it bankaıı 
parasız bırakmıı ve nihayet illan- İlllZfl: Haydar Ri(al baılamıı ve bu muıabakaya el- müdürü Ruıen beyin mahtumu 

b 1 
- dd ~ ~ llye yakın kız va erkek çocuk O h u mu eiumumiıi K b "" "" r an efendiye de bir mektep 

valıtasile baııana akıl :;a:aya~! 1Jlekl11plarm .~w·etleri ittirafk detmlıtlr 1 hakem heyeti çantası hediye edilmlıttr. Çocuk-
ge medik davalar açmııtır. H tara ın an evve a muıabakaya aydar Rıfat B. in bir mek- }Ar muhtelif eglencelerle akıama 
b Bizzat bize kenanla kendlılde tubunda ıunları ıöylemektedlr: lıtırakeden 5 ıll 12 Y•tındakl kadar vakit geçlrmlılerdlr. 

1 
em zeban olarak ayni mesele do- E~ b .. .. ı. T: kız çocuklar bir tarafa ayrıla- ~ 

ayi il b" • it ll,l1UA' üı·ke •1 rak i 1 ı d - ı b "" lf-ı e utün bir gün Şükrü kaya ' ç er n en guze ve gür üz 
thrinıizde hükümet taraflar
bak 

1
btrint teıkil ettiği davalara 

llıü 1 nıamamasına dair menfur 
içt rtet bir tezvir ıahıi bir borç 
hı~ bir vatand3flD tevki fi ne taf ir türkün eıaleti razı ola-

beyle huzura alındıklarını envaı "Adliye Vf'kili bir hafta evel olanlardan 10 çocuk lntihepedil- Türk ocağında balo 
müdahaleye ~maruz kaldıkları halde icra ve iflas kanununu, memle- mit ve bunlar arasında ençok Dün Türk ocağında çocuklara 

neticede yin kakkı ila ettiklerini kete uymak imkanı olmayan bazı rey alan 3 çocuk ıeçilmlıttr.~ mahıuı bir balo verilnıit ve 350ye 

dt •nı hayalimden geçirmem 
ıe:dr hu yanlıı demagojik ıöz
ltırdir · Bu tetbirle memlekette 
lir ıfı halkı ıef alete ıürüklemft· 
t · Hükumet borcu için her 
~•klfhanede birçok adam var
t.~· Türle asaleti borç için va
de taıın tevkifine razı olmaz 
biik en bütün bir manzumel 
nı flmet1 tahkır ettigini anlaya-
Bı~~acak kadar kaf aıı dar mıdır. 
lc•llc •kıın yerlerde idam cezası da..!! 
de ınııtır, inıan kadar mukad
lcll 1 hır htna olur mu? İıviçrede 
dünı~n teklif ederken böyle mi 

Ulı61ür. 

dıiı~dar Rtfat bey Gaziye yaz
~. rdünc(l mektubun ıerla v
... ..ı •nda adliyenin hali mücrim 
VU\lr b ' da ' en üyük adam diyerek 
nı;~•ında devlet teıkilltının en 
l'\ıtn)allllerinde olan adliye uçu
) r kenarında dolaımakta ve 
•naın dl lllrın k a iye binasında saçağı 

törnı:ktadır. Bu bapta hakikatı 
)ol to 

1 
için en basit ve emin 

hı bir ~tkı bir manzara ve tumul
fır'- r verilebilmesi itibarile 

"anın te on d nıaınen mutemet beı 
t.nbutm~~ın bir gün nagiban lı
'••t 

1 
a iye binaaına girerek 

katıae eceklerliı sahiplerini, avu-
ar bt ~._._ rer odalara çeküp adliye 

ııt"•nd k ...... d a ııaca fikirleri ıorul-
ır. 

h..:u •ualin ıamfmiyetle ıoruldu
lar111116renler bile lıtlına yaka
Cakıllr~ırtark illallah diye bağıra 

ır. 

Adlty 1 k • t.tbı'- e n ilahının teıkilit ve 
•~ ""linin b 0llllaıtnd u derece yanlıt 

letıdır a lllücrlm Adliye Veka-
bGtGn · 1~nıleket adliye inkilabi 
cerret •erıt kler ve yenilikler mü
bu halın il eıerin oldufundan 
lunu elb ınuhakkak böyle oldu
bu tali v ette yeni bir hamlenle 
ı.raf l e arızi piıllkler de ber
hll Yeta~ ur. Adliyeden halkı ni 
bı z derecede bezdiren v 
• n t6rlcı dedikoduya ıebebly~ 
eren plıltklert erbabı ıtbı 6 

d
llyda temlzliyebilir ve ... _ ç 
e i 1 k ---..a yeni
n m net er ıu ranlar toplayabilı 

hdltye veklletinin vaziyeti gily:· 
d '1kumete bir düımanhğı varmıı-
1:ı cepheden hücumu muvafık 
k rnıedtiinden arkadan da ve 
lç~'•nlıkta ve pusudan hücum 
ha nl Çare arıyormuı gibidir bu 
le 1 e olunca o mubarekten bir 
h Y beklenmez bizde bu fikri ••al ed ..,,._l lken vaktalardan bir kaç 
dat... z redelirn Kadriye hanım 
.ı_ .. sının t 
"'il emyfzden nakzin-
1( sonra dl •drtyentn b a iye vekilinin 

Ezen eratına çalıtmııti. 
nıle lzmır mGddet umu-

ıöylemitlerdir. Bu münasebetle hükümlerini müdafaada tarar Bunlar araıındanda )ıtlk- yakın çocuk ltllraketmiıtir . 
vekil bey Kenan bey için bu hududunda ratıp ve yabis beya- lal llıeıt müdürü Agah Sırrı Balo geç vakite kadar devam 
ıerıem iki hakaret ıözü itilmekle nalına devam ederek: beyin kızı Sevim hanım "H b etmit, çocuklara ıapka, düdük 
çan kllyadan dönüıte istifadan iç ir türkün esaretini ya- güzel ve gürbüzlükle birinciliği b 

b h d 
h t b ibi bi b d ı ve ıaire gl i muhtelif hediyede 

a ıe iyordu Şükrü Kaya bey u orç g r ıe epten ° ayı 1 kazanarak Himayei etfal tara- d 
ne münaıibet d dl K b bir vatandatı hapis ettirmege riza tevzi e ilmiı, paıta ve limonatalar 

e enan eyin 1 fından zarif bir dikit hediye ikram edilmittir. 
gördügö hakaretin Şükrü Kaya göıterebi eceğimi aıla aklımdan 
beyJn on mlılinl bergün gördü- geçirmedim. Bu kurunu vüıtai edilmlttlr. İkinciliği kazanan Balo çok cazip olınuı ve cocu-
günü bilmeyen toy kenanı isti- bir tedbirdir,, demfıtlr. Memle- lstanbul altıncı mektep talebe- klara e~lenceli bir gün yaıatmıt· 
fadan vaz geçirmekde müıkülat kette bu tedbir hükumet namına ı· sinden Mehmet beyin kızı Mu- 1 tır. 
çektlgJni ıöylemittir. frttıa reza- tatbik edilip dururken bu beya- ----
leli davasında eıki müddei umumi nat gariptir. Hükurret borçundan gılya: "Pek üstüme gelme .. Seni de ma:r! diye ayrica birtakrir verip 
Nazif bey tevkifhaneden intisap dolayı bugün memlekette manpuı 1 takarım!,, kaza yapan bir ıoför de .. Mahkemeyi tenvir edtntz!,,diyor, 
peyda eden Baıatl iıtaabulda iken bulunanların adedi akıllara hay- ı guya bir adam: .. Bana 150 lira haltediyor. Çünkü bunu mahke-
tevkifaneye giderek çıkarmıt ve ret verecek bir derecededir, yerinen ıenl Hikmet bey kur- mede ki avukat töyliyebillr ve 
diğerlerine ve diğer alakadarlara Yalnız Edirne tehrinde bunu tardı,.,, demlı olması gibi havai muhakeme o zaman ticaret muka-
daima bat ki.tip Tevfik ve ikinci yaz( ığım dakikada bet yüzü mü- ıuçlar lınat olunuyordu. veleıini tetkik eder. Mahkeme 
reıiı Haaan beylere rüıvet ve- tecaviz kimıe mahpıtur. istizah Şahit te lıtanbul müddeium- kanun kükmünde olan mukavele 
rlJdiflni söylemelerini muıtantlk zımnında çekilecek kGçOk bir umlıi Kenan beydi. ile hatlıdır . 
Nazım B. vaııtasile tekrar telgraf bu rakkamı lıpat eder. Bunları mahkeme atmıı ıü- Kapitülaıyonların ilgaaandan 
lanmaııdır. Bu böyle bir telkin 2 - Tahıtll emval kanunu- pürmüttür. Böyle bir havada ne beri hiçbir sefaret böyle bir nota 
idiki yalanda olıa böyle bir nun bu tarzı tatbiki de yanhıtır. vekilin ne de onun yQz miıll yazmağa cür'et etmemiıUr. 
tey ibdaı edilmez demek idi her Hayır •• Bilakis icra ve iflas ka- büyüklerinin teılri olamaz. Bu Adliye vekili hariciyeyi tenvir 
itle kör alet gibi kullanılan nunundaki borçluları tazyik uıu- tesirlerin müıtakll mahkemeleı in edecegi yerde mahkemeyi tenvire 
fakat ne kullananda nede lünuo "İıvicrede böyle ımıı!,, karaları ile hiç bir alakaları ol- kalkmıı ve bu meseleye dair bazı 
kullanılanda basiret ve ehliyetten diye kaldırlmaıı yanlııtır. maz. Bu ancak vekaletin Hık- evrakı lıtanbul müddeiumumisi 
mahrum f itrette olmalarının bir T arthtn kurunu ula ve vüıta met beyi nasıl tazip ettiğini göı- Kenan beye gönderilmtıtir. Ad-
niıaneıi olarak müddei umumi tasnifleri tamamen indidir. Ha- termekten ibaret bir hedef ad- liye vekilinin tıte görüldüğü üzre 
Kenan Bey Ankaradan avdetin- kikatte ne Roma imperaterlu- dolunur Bu gaye yolundadır ki mahım metıuliyetleri olduğundan 
de Adliye vekilinden duydutu- iunun sukutu ile ne de latan- Bursa müddei umumiliği, telgraf bunu aezm ?mekte asla mazur 
na yeminler ederek Ali Cenani bulun fethi ile bir karın açılır. hatları ve vekalet me11ul olmuı- olmamakla beraber derakap 
Bey huzuruna çağirdığını, borç- Dünyada hatta bugün tat devri lardır. haysiyet kırıcı eaaretle. tevem 
larını ödemek üzre ııazeteler yetayan yerler vardır. Bu kere İıtanbulda ıayi olan kapitülasyon günlerini hatırlatan 
aleyhinde dava açmasını irade "lsviçrede ifliı itı böyledir!,, bir habere göre Hikmet beye bu müdahele derhal reffetmit 
buyurulduğunu ve bu halde alt diye kanunu aynen alıvermekteki ' adliyeden Kadriye hanıma dair ve vekalete lazım gelen izahatı 
olduğu mekamatça icabına bakı- mazarratı takdir etmemek kabil ' yeni bazı ıualler gelerek yeni ile iade etmtı bulunmalıdır. 
lacağinı ve iki yüz bin liraya değildir. bir , dava zemini hazırlanmııtır. Ey en büyük türkl Hepıl de 
yakın borcun yüz bin lirası bu Krediyi daraltmak ıureUle Suallerin biri rıudur, 

1 1 h 
nihayet dolay111 ile aenln lntlbap-

ıuret e temin o unabileceğini ve dolayisile umum alkı tazyik 1 - Kadriye hanımı istin-
d 

kerden olan bu adamlar adım 
ve mil11yete ait olarak hükmo- eden bu nokıantn tadili zımnın- tak ederken yanınız a kimıe 
lunacak meblağın bizzat teıviye da tedablr ittihazı rehakar teı·r- bulunmadıiı bir ıırada: adım olıa ve bu adımlar dev 
buyurulacağını anlatmiıtır, ler yapabileceii ümniyeılle ar- - Ensemde bir sivilce var adımı bile olmaaa mamleketl 

lrtlıa rezaleti davasında ala- zına cüret kıbnınııttr efendim, bakar mııın? nereden nereye doiru götüri-
kadar görülenler tevkif edilmiı- hazretleri ••• ,, Diye etini etinize deydirmek yorlar? 
tir vekil Mahmut Eıat bey Diğ bir nlekt için Kadriye hanımın elini ahp Adliyenin hali harap türap •• 
kanunlaıı bilmediğinden ve bu- er up ensenize götürdüğünüz ıöylenil-Haydar Rıfat beyin diler bir ,1 Adliyenin feci hallerini bük(ime-
zurda bir ani fevrani ruhide mektubu: mittir. Bunu izah eder misiniz. te ve daha evevl ıana göıter-
hakikati ıöylemiyerek günü gün .. Mücrim tam kendiatdir!,, Bu ıual Adliye bat müfettlt· mek .azere İstanbul barosundan 
etmek iıtediiinden ve o gün illi imzasını taııyormuı. Vekilet, üç bet azaıından ve lıtanbulun 
muhtemelen hiddete maruz kalıp Serlevhasını tatiYaıı üçüncil dar kafası ile bu ıuretle ite kor- i l ta b· k - d h d m kt 1 k d en Y nınmıı iki üç a imin-
uç gün ıonra a a ziya e ıöyle- e up fUl ur: utınuı bi11lni veriyor u. den mürekkep h t _ 
mek yolu varken gününü gün - 1 Kadriye hanım davaıı Mahkemeler tamamen mOıta- vazifesini ikm leye in iki gunde 
etmek ılyaıetile bunları ıtmdl muıtantlklerinden Hikmet bey kil olup kanunda nizamlarda bir heyetle tema etmek üzere 
tevkif ettirebilirim timdi demitllrı adliye vekili emri ile laçılan karanlık bulundufu noktalarda hükumeti lbiı.:• eltir~~n. Umum 
halbuki rüıvet fili livata gibtevlen davada Bursada 22 mart akıamı vilmor;ı~n fikirlerine ve telekkl- pek piı bir hal:~ a iye itl~rı 
lllek gibi laakaa iki kiti arasında '-ıb t t 

1 23 ihli lerile hKanaat keıbederler. cehli k e ir . Adliye kın, olacafı b eraa e m 1 ve mart tar Bundan baıka idari memurlar k ' ı ze a zannedilen rezil bir 
oın..ı, ~~ve ~:~ ~ri mem~r~ MılUyet gueteıl bu telıırafı ya· ilzerinde ecnebi devlet mümeı· ujnazlık hünerleri içinde bo-~ 
radın meım geil ğ n _en vek e

1
·w zarken müddeiumumilijin bu ka- ıillerlnin bir tesiri olmaktan na- kgu makta ve kör topal mefluç 

dulcı. mur e muıtere o - U"'1 d angren bir h ld b ~ l kt d rı veklletlerin tahkikatına rarı temyiz_.. et •• ne air Anka- mütenahi uzak bulunmak iktiza H a e. u unma a ır. 

d
cGribn o memuru 1~ radan gelen bir havadiı daha eder. Halböyle ikin bir seferin b h aydl bu millet herhangi. bir 

ulu .ı_ n mensup o a ay l ıe i heeap harici t t lıtlcv b,...lrede tahkikat ve •• netretınittir. Davada Hikmet lıtanbul ticaret mahkemesinde Fak t k ~. ri ku ıun. a at . .61 d k la d d a enua ese ne ıen endin 
kuk ve lletlceıinde tabak- beye bir ıecca e aldıtı adama bakılma ta 0 n avaıına atr: acımaz mııın Bu d \, d 
· turaca ın.- -- B h k i b k • a aen ine .. ~- ıı.u.umu muha- 1 O lira borcunu vermemek için - una mu a emem z a a- acımamak olmaz mı? 
J•ı;çııttlf«tı(:/ ww• w m >* " s.~~wmta••M~!: llliıYıü•tr.1 " .u 

. JJI (PlftOD!NJ Oksü,.ük-8otaz hast4Jılcl•rında.!!Rll!iisWO:tSalljlD en ııhl dir 1:t3i!]!)rı be d •. 1- · VERElfLIL~lt~ S a.lil-- - • ..,_, t '' v• "•" turu ı~rıle,.1 .,,.,, 

ve KClllK ZA.;,,::J:CALll.AlfA. un1. 
'it SÜT'"'"" l(AJN~";Nlf.NA/111/L& DOl<TORLARA SORUNVZ 
IUN BÜYÜ/'fLSINE KEll; 'J:',,Cll/fl.A• s AF t R 1 KAL' 1 N • 
RiNA , HASTALIKDA;, lfALltA'/1'/ltUlr~ "0";A I Ma , "Afl . rOı VI GRANÜ~I 

•
ll!!ml ________ N.iıi'l.iiıARmAİI.;-..• ., Gundı 3 edd v•hot 3 1c~.u1ı ocu141•r• nı•ıl. r ,J 
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F.bahçe Beykozu, 
Beşiktaş Vefayı 

yendi 

PANfiAL T'I Sinenıas1.nda 1 
Hu !fe<~<~ l'(.4 .. l" A T K J R 

.f/nşit Hey ve komilı· .._,'1.ı'enk ı 

Rey hey' eti 
Tem siliycleri veibaımuganniye 
Sahıiye hanımın ittirakile 

HABIG 
Erkek 

levazimatı 

ikıaiyeıinin 

PİYANGOSU 
8. İNCİ TEI~'riP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Dün Taksim stadyumu ve 

.kndıköy fener stadı oldukça he
yecanlı maçlara sahne oldu. 

Stadyomda Fener - Beykoz 
Beıiktaı - Vefa karıılaıırken Ka
dıköyünde de A:lbnordu - Üsk4-
dar ikinci kümenin en heyacanlı 
oyunu oymyorlardı. 

KIR~JIZI FENEI~ 
Gülüçlü piyes 3 perde 

DuhuJiyd 30 kuruş 

• 
Üsküdar Hale Sinen1a-

en mühimmi 
fapkadır 

HABIG 
ŞAPKALARI 

cfns ve ıekfl 
itibarile en 

Ketideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İ§, Ziraat ve 
bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır·· 

Büyük ikramiye 

J ) iradır 
Stadyomda ilk maç Fener -

Beykoz arasında idi. Galataıaraya 
kart• muvaffekfyel gösteren Bey
kozun Fenere de bir sürpriz 
yapması ihtimali vardı. 

sında Bu akşam 
iMPARATORiÇENİN YÜZÜCÜ 

Müme11ili: 
İvan Petroviç 

Sinema ıaatları. 

1 
mükemmel 

olanlardır. 

1 Başlıca şap_ka n1ağaza
İ larında sa tıhr. 

Ilı Doktor Feyzi Ahınet 

Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

LAR satıhktır 
Divan yolunda biçki yurdu binası ve altında bulunan .KimY30: 

ile karaj ve eczane satılıktır talipler mahmul paıada büyük yıldı 
han 11 No. müracaat. Beykozun ilk golü yapması 

Fener taraftarlarını oldukca ıa-

tırtmııtı fakat Alaettinin ayagi
le ynpılan 4 gol Beykozun mağ
lubiyetini bildiriyordu. İkinci 

eevre batında Beykozda hiç 
beklenllmiyen bir fevkaladelik 
görüldü. Fenere üslüüıte iki ğol 

yaptılar Fene;'°4Beyk~;- 3 Fener 
gene tehlikede müdafaasını ber-

bat oyunu bu tehlikeye kuvvet 
veriyor. 

Fakat AIA faaliyette bir gol 
daha atıyor tehlikeyi bertaraf 
e<Üyar oyunun sonlarına doğru 

Beykoz bir gol daha yiyerek 
6-3 mağlup oluyor 

* 
Dün fener çok berbat bir 

oyun oynadı Kadri, Sadi, ve 
bllha11a Zeki berbat bir oynn 
oynadılar. 

lleşikta. · - Vı{a 

Lik maçlarının mühimlerinden 
olan bu maç Vefanın mütemadi 
bir hakimiyeti altında cereyan 

elliği halde nrf kaleci Hüsa· 
metlinin hata11 yüzünden 3 - 2 

Vefa aleyhine neti<'ele:ımittir. 
Hüsameltin her ne kadar 

ikfncl partide güzel bir oyun 
oynadıaada Vefanın mağlubiyetine 

ıebep olan kabahatını affeetti-

remedi. Vefanın mağlubfyetf 

ne sebep olanlardan biride ha
kemdir. l~eskf n düdüklü hakem 

kalecinin topu dııarıdan tutma
ıına korner verirken, Be~iktaılı 

Kadrinin ~aptığı aıiki.r penaltıyı 
görmlyordu, İtalyalı hakemin 
oyun idaresini gördükten sonra 

doğrusu fnııan bizim hakemlerin 
idare ettiği m&çlardan zevk 
almıyor. 

-
Oımanlı Bırnka51 giı~lerJ, 

Mayısın l nci perıembe günündt>n 
itibaren l§'arı ahire kadar zirde 
muharrer saatlerde açık buluna
caktır: 

ı - GALA TA IDAREi 
"MERKEZiYE Si 

E d d 9 1 - 2 den 
yamı a lye e, ıaat 16 k d ye a ar 

P _ l . t 9 1 - 2 den azar gun erı, saa 
12 

k d 
ye a ar 

2 - YENİGAMi ŞUBESi 
E • d d 9 l - 2 den yamı a iye e, saat 

16 
k d 

ye a ar 
Pazar - 1 9 1 - 2 den aun eri, saat 12 k d ye a ar 

3 - BEYOCLU ŞUBESi: 
10 dan 12 

[yamı adiyede, ıaat 1 - 2 ye ve 

" U ten 16 ya 
kadar 
91-2den 

Pazar ,anleri, ıaat 12 ye kadar 

Geceleri 9,30 da 

gündüz 3,30 
Gelecek program: 

her gün 

Aletin Gençlik 

• 
T epebaıı tiyatrosunda 

Darülbedayi 
tiyatrosunda 

Frengi, belsoğukluğu, cilt, 
teda viharıeıi 

Cumadan mada her gün 
ıaa t 1 O- 6 ya kadar halla lca -
bul edilirr 

Adreı Ankara Cadde11l N. 4 3 
Telefon İstanbul 3899 

8 mayıs perınbe günü akıamı 
İıparta meb'uııu hakim Rıza 

B. Ef. nin himayesinde. er .,siye 
ı® 

Büyük n1üsaınere . 'fJ lzmir terzihaneıtnde 
1 - İnkilap tiyatrosu. : ~ moda, ehven fiatlarla, ıon 

... Likör Fabrikası 
İnşaat münakasası 

İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı uınunıi 
l\lüdürliiğünden 

Taliplerin fartoamede yazıla ahkama riayet etmemelerin
den dolayı Şiıli' de teıiai tekarrür eden likör fabrikaııının in
ıaıı için yeniden münakaıa icrasına zaruret hasıl olmu§tur. 

İhale 5 Mayıs 930 Pazartesi günü saat ondörtte yapılacak
tır. Taliplere ıartnameler ve silsilei fıat cetveli muhasebece 
on lira mukabilinde verilecektir. İzahat almak istiyenlerin 
Galata'da Kefeli hanında komisyon reisliğine müracaat et

meleri ilan olunur. 
ru,·sseı· şarvı·a·} 1 ~ derecede suhuletli ıeraıtla 
' n4 'J t,J 1 ~ erkek ve kadın kostümler 

2 _ Hikmet Rıza Hf. f@ serian imal olunur. ( 
I~ Ankara caddesi Vllayet 

(Anadolu halk şarkıları) karıısında No. 17. 
Tamburaçı Osman pehlivan ı tıf.I. MUSTAFA ve KEMAL @) :•-IB!l-ml--L'ml!l!llllJ.J!'ll!r.Bl~;mır;iil!m~ıım:Ei!ıilml 

Viıll , Be§ ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
birlikte. l ~f!ITM~~Q~ ~~ Münaksa 26 Mayıs Hl30 pazartesi günü saat 15 de Ankarad" 3 - Milli Zeybek oyunları. "'• -~'!1-..i\~;:;ı.~~J>~~~ ~9 İ 
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Devlet De~iryolları darenlnde yapdacaktır. 

AHN,!»> MUSTAFA ŞAMLI~ , 
Mağazasında 'tasfiye münasebetile 

sermayesinden eksiğine 
Satılan mallardan 

istifade ediniz. 
~ §•~§_. 

Do klor 

~A G O P YE S SAYA N ~ 
~ ~ 

J .. a vta ve J)ahiJi Kad111 Hastalıkları ınütehassısı ~ 
Langadn camift!rif ııokaimda No. t 9 Hususi kabtneıinde 1 

~JHer güı. Çocuk, )~rkek vt~ Kadın hasta kabul eder.~ 
~t~~~~~~~9~~·g~~~~@§§§§~8§~§9~ 

b~~~b~~~b6b~~~~~~~ôb~b~bbb··~·· . .. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ . . 
:~ 0Sfv1ANLI BANKASI :i: y y 
•:• SE1~l\tA )7ESİ : 10,000,000 ingiJiz lirası !• 
.~ .~ 
.ı. İstanbul rçenteliği - Telefon: is_ta!lbul 1948 •~• 
.. :. Beyoğlu dairesi - Tel fon Beyoğlu 1303 i• 
•:• Senedat ve poliça mukabilinoe muayyen ve vadeli veya •.~ 
+:• heıabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. · ~? 
.... llkt ••• ..,~. Türkiye cümhuriyetinin baJİ·-:a ıehirlerine ve ıneına •) 
: ecnebiyeye ıenedat, çek, ltl~ar mektupları v-e telgraf ~ 

••• i ı . . lA ~ • em rname erı ıraa atı. •) .... . .. ~. 
•~h~6&'-~~~~~~~~-~~~b~b'~~b~~)YY~ ~ ~ ~. 'C" ~~ ... ~ •• ~- ........ ~ ~ •• ~ ••• ,....... •• ~ 

Münakasaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 münakasa kitipliğiııc 
verihnelerı lazımdır. 

Talipler münakasa oartnamelerini iki lira mukabilinde Anknrada 
Maliye ve muhasebe dairesinde İııtanbulda HP.ydarpaıa veznesin
den tedarik edebilirler. 

Feyzlpaşa - Diyaribekir hattinm 143-2!)2 kilometrosu arası ra'I 
ferıiyati kapalı :ıarfla münakasaya konmu§tur. 

Münakasa 26· 5-30 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankaradıı 
Devlet Demiry1..,lları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kaUpltğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamclerini on lira mukabilinde Anlm
rada, Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler. 

.&IA~4.A•AA 4 ~ ....... ..,,.., ..... _. ___ .-..-ıl., 

n. i ve ş gKi ~ 
13ilcün1lc Güınriik nıuaınel:ıtı ve nakliyat işleri ~ 

kemalı sürat \'C en1niyetlc ifa olunur. ~ 
MALI ve İDARi İŞLER DAHİ TAKİP ED1L1R ~ 

Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 , 

Telefon : Beyoğlu 4515 ~ ..... ~ 
1 fi" -
1 : ı_'~~~~-l<IN,,r 

11 u Ni 
4 • 1 Senei CUM 

Giı.li ve cilt hastalıkları mütehassı 

Kar köy börekçi fırını smuındaN.3 
san 

ARTESI Senei 
1 Resmiye 

v' 1930 

1- Naı11az 
Alafranga 

•. d. 

lllll!3MmR .. l!lllllD~5JEllS.liiRlf~ 26 Hicrffl!I 
ıs;!!-

\_r_a.,,_k_ı....,tJ~a-ı:Z 

Alaturka 
S• d. Yarın 

g~~~~~~~=~~~~~~~~~ 

~ )!;( İDARE : İstanbul Ankara lıtanbul : Ankara caddeıinde 'Reııt efendi hanında r•1 
~ caddest. 

Güneı 
Öyle 
ikindi 

5,05 
12,12 

Güne~ ı o,o5 

Öyle 5,13 
İkindi 9,02 
Aktam ı2,oO 
Yatsı ı ,4 ı 
Jmaak ~ 

'·
1
l < •· ~ Tli'1TGRAF ·. İstanbul Yarın ~~ r .• · a ~~ . .&:A.LA 
~ fi~ TELEFON : .. 4248 

(fj Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet aüzel ~~ POSTA KUTUSU : 395 
~ ve temiz bir şekilde teahüd eder ~ ABONE:Dahil için seneliği 1400 
~ ~ Hariç • ,, 2700 

I
A Erbabızevk ve merak bir kerre teıorif buyurduktan taktirde ~ iL. AA N T d 

-,. dl : arif eye tabi lr. ~terinin nefasetinden memnun kalacaklara fÜpbesiz r F 
~~~~~=~ ~~~~~~~ .__._iaii'llltıilmii5AIMlllkı.ır .. uNıış"" 

16,01 

Ak~am 18,59 
Yatsı 20,40 

ı lmaak 3,12 
1 Zilkade 

,j 27 
t.!Aı -"" ~-... 

.. .. - . 

Kaıım 

170 _ _____..., 
Süleyman T evf ık .... ~ Meıul Muduru . 


