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Vatandaş! 
«'\1 arın» ı oku! çünkü ken

di kendinin maJi ve bina
enaleyh senin nıalin olan 

yegane gazetedir ! 

27 Nisan Pazar - 1930 

Dün Ankarada tarihi muhakemeye devam edilmıştır 

-~--Açık 
" Bu vasj ve feyizli toprakları işle

yebilmek için n,~ksan olan imkanı 
behemehal fenni alat ile telafi et
ınek mecburiyetindeyiz!,, 

{İznıir İklisal kmıfjresi: 

.Haydar Rif at B. Müddei umumiye 

.mukabil iftira davasının niçin hala 
! ~eydanda olmadığını jSOrmuştur 
,"Benim vicdanım. rahattır, Adliye Vekili kim oluyor? 

Gazi i\1. Kemal ) 
Arif Oruç B. in neşredilmemiş 

makaleleri. 

Mahkeme iftira cürmüne karar l:verirse Mahmut 
Esat B. maznun olur !,, 

.. .. 
1'Ievkuf başı11uharririn1iz Arif Oruç B. in n1a

kas1ndaki evrakını karıştırırken tevkifinden bir 

Ankara, 36 (Hu. Mu.) 
Mahmut Eıat - Haydar Rifat 

beyler davasına dün sabah saat 
onda devam edilmittlr. Dl\va 
Ankarada büyük bir alaka ile 
karıılanmıttır. Mahkeme salon
nunda yer bulabilmek için pek 
erkenden pek çok kimseler ad
liye sarayı önünde toplanmıfb. 

Dava 
~ Ankara 26 (H. M) 

Koridorda binlerce kiti birJk
mit mahkemeye giremiyordu. 
Ellerinde duhuliye bileti olanlar 
bile, içerisi dolduğu için, kapıda 
kaldı. 

-·-
aç gün evvel yazdığı bir takın1 notlar eliınize 

1 
&eç~1iştir. Bunlardan birincisini berveçhi ati neş
tedıyoruz. Diğerlerini de peyderpey neşredeceğiz. 

(l/eycli ıahririye) 

Adliye vekili 
Divanı Alide mu
hakeme edilmeli 

itli lı Kat'iyen tu çihet bilinme
~ir ki benim tahsiyetlrle bir 

~ 11 veriılm yoktur, Olamazdı-
a.. • • Ortada bir memleket me

'j1eıı vardır. Hayat darlığı, 
a. 11 Verit ve para kesadı, gün 
~erikçe büyüyen' çogalan ve 

1 ~ budak ıalan umumi bir 
: irap halin almııtı. Köylüde 
~ta yoktu. Senayi erbabı 
t udarnele verğisinin agırhğı al-
ın a ezilip gidiyordu. Hele 

icra k 8 anunundan sonra 
ankalar kimseye kredi 

:~f~az olmuılardı. Anadolu~a 
""' cdi ve esnafa borç verenlerde ,,uz e -d Yuz yirmi faiz alıyorlar-
b:; ~da Yirmi günden doksan 

~un vadeye kadar. 
rn 11 on •ene içinde faizi resül
b a İ lki üç misline varan 

orç ular ne yapacaklarını ıa-
ıırrnıt lard 1' ld k l 1• stlhsal eıyaaı e e 
l a •Yordu. Bunlar ya ihraç edi-
tcek h -kı ' Ya ut bir ıehirden ote-

ne •evk dil k Çev il e ece , paraya 
ba.{ 

1 
ecek istihlak eıyaıile mü

da. e e edilecekti. Halbuki bu 
ltltı 0 Vaziyetler karıısmda im-

~zlığa bogulmuttu. 
ba.ty er tarafta yığın yığın, 
8.lıcı a. balya mal vardı. Fakat 
la.r . Yoktu. Okadar ki: fiat
düa~•llhıal değerine düıürül
tnl\ı'1 halde gene elindeki 
l\cı 1

v •atarnıyanlar fena, feci, 

8 
azıyete düıüyorlardı. 

kete ~I ara.da hariçten memle
kartıııntdrı ithalat eıyası da, 
bulunın d lllübadele kıymeti 
kini d a ~lı için elde avuçta
VekaA 1 e •upürüyordu. Maliye 

etfofn - ük feıf ih A •on gumr tari-
lcr ' _ tl~ar yapmak lıteyen-
lb e buyuk bir fırsat vadeder 

R i göriindii. Türkiyeye ec-
nebi memleketlerden mal 10 .. 

kanlar derhal faaliyete geçti
ler. Paramız birden bire dilı
lü. lngiliz korkunç bir ıekilde 
'Yükseldi. Ve ... aklımız ancak 
ha.ıımıza gelebildi. 

Galibada, ilk hamlede va
~1'Yett, buhranın nereden gel-
1llnı birden bire kavrıyama 

~ltık. Korkunç selin önüne 
r erlı mallar kullanmak,, ka-
l\rında bt .. - k i dik n r çit,, orme ste-

lllizİe Halbuki, bu kendi eJi
btızat kendi memleketimize 
illn kendimizin bir ( abloka) 
)°anı htınemizle nıüsavl idi. 
•kaGianı:;~çte o derece büyük 

er Yapabilecek ma-

biyeli vardı. Bizimle alıt verit 
eden yabancı devletler, büı 
bütün bizimle muameleyi ke
seceklerdi. 

Biz ise almaktan ziyade 
eatmoğa muhtaç idik. Nete
kim, ilk harar~tli kararın 
" tasarruf ,, ıekline rüc'ati o 
hatanın tamiri için geriye 
ahlmıı bir hatve idi. 

Lakin bir defa senelerin 
yavat yavaı üflediAi, ıiıirdi~i 
buhran balonu patlayacak hale 
gelmitti . Biz bunu o hale 
gelmeden evvel ıörmemif, an-

Daire açılır açılmaz mahke
me salonu ve koridorlar kamilen 
dolmuştur. 

. . .. '·• 
B h . . . I 
aş mu arrırımız I 

__,. m * .-;; 

Arif B. 
Dünkü muhakeme 

talik olundu 

Bu kanuni bir zarurettir 
Bugünlerde Ankara asliye 

mahkemesi pek mühim bir 
davanın rüyetine baıladı. 
Davacıların içtimai ve ıiyaıi 

mevkileri ve davanın mevzuu 
nazarı itibara alınacak olursa 
muhakemenin ehemmiyeti bir 
kat daha anlatılır. 

( Devmı 2 inci sahifemizde ) 

Haydar Rifat Bey avukatlara 
vereceği cevabına baıhyarak, 

Adliye vekiline mektuplarında 
tasrih ettiği yolsuzlukları birer 
birer teırihe baıladı. 

İrtiıa meselesi için: 

- " Bu mesel«-den hiç bir ıey 

çıkn ayacak, af kanunu var, te
cil kanunu var. Aslında da zaten 

bir ıey yok. Mevkuf kalanların 
dört buçuk aylak kederleri yan
larına hediye kaldı!,. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Haydar Rifat B. davasında 
layamamıı, sezememiı, his Dün lstanbul ikinci ceza 

1

1 

edememiı mi idik? mahkemesinde hala mevkuf ş•k A • 1 k ' 
Para buhranı dehıet veri- bat muharririmiz Arif Oruç bey ' 1 ayetın as 1 yo • 

el bir bomba gibi patlayıve- 1 
rince, sebepler araıhrılmağa aleyhine ikame olunan mühey- 1 

batlandı. eyvah .. meğer biz bu yiç netriyat ve resim ıkuba111 ile Mu .. stantı·k u,·kmet B. ı·n vekı·1,· Alı· 
emri vakfe senelerden beri tütün inhisar idaresinin eahsiyeti fli 
gldiyormuıuz! Görüldü, anlatıl- maneviyeslnin tahkir davaları- 1 k B • d •kk b ' k b 
dı. Mamafih, bu hakikatın an- nm semer ve eyer meselesi ŞeV et .ln şayanı l af iT me fU U 
latılmıt olması da ilerisi fçin dolayisile ikame olunan dP'er l 

faydadan hali degildi, olamazdı. 8 Haydar Rifat B. ~uhakeme- .. 
Vaktaki tehlike ile göğüs bir müheyyiç oetriyat davasının sinde müstantik Hıkmet B. ---------:--

göğüse gelindi. • Memleketin rulyetine devam edilmiıtir. Hey · mes'elesinden de bahsedilm11ti, 
kartılaımaaı mukadder ve iyiye eti hakime Hayrettin, Osman Dün Hikmet 8. in vekilint1en 
yorulmayacak akibet, görenleri ve Şevki beylerdi Arif Oruç bu meı'eleyi tenvire medar ola-
görmlyenleri titretmeğe batla- b •yin vekili Nuri bey müvekkili cak mahiyette bir mektup aldık. 
dı. Acil tetkikler noksanları- Arif Oruç beyin evvelce üç defa Bu mektubu dercediyoruz. Mek-
mızı meydana çıkardı: Evvela l d apandisitten ame iyat olduğunu, tup ıu ur: Türk parasının tesbitl lazım d 
geldiği kanaati hasıl oldu. bu ameliyat yapılan yaranın hala Efen im · 

b 1 d ğ Atideki satırların aynen ga-Heyhat ki , paranın , tesbitl kapanmamıı u un u unu ve 
h l " k fıyetinin t kifh zetenizde netrini ; matbuat ka-için her ıeyden evvel ra atsız ıgı ey • ev ane 

d 1 k 1 1 nununun bahıettiği haktan ziya-ithal ve ihraç etyalarımız ara- müdüriyetin en ge en evra i e 
sında bir müvazene temin etmek ı anlat1lacağını, bu sebeple Arif de, ıizin yüksek vi :danınızın 

B h T- k" hk ve adalet dileyen ruhunuzun zaruri idi. a usuı ur ıye Oruç beyin ma ernede hazır 
bir sanayi memleketi dttğildl. bulunamıyacağını beyan etmittir. 1 samimfyyetine istinaden rica 
Ziraat ülkesi idi. Mahsulü her ln'ıisar idaresinin vekili de 1 ediyorurn : 
an bir kuraklık ( ! ) bir dolu d 1 Du-nku- ve bu günkü gazete-

evrakını ikmal etme i~inl söyle-
ve her hangi bir afet ile harap ltk nizde avukat Haydar Rıfat B. 
olur, müvazene gaip olabilirdi. '- mit, muhakeme ta edilm=· 1 F. ile Adliye vekili Ma~mut B. 

Binaenaleyh memleketi bir yarlarca sermayesi olan her ' arasındaki dava dolayısıle vazl-
taraftan sınatlettirmek zarureti hangi bir banka, o devletin fel vekaletini ifa eylediğim 
vardı ki beklenmez afetlerin parasını bir ülçüde tutamazdı: müstantik Hikmet B. hakkında 
Yapacağı zararları bununla _ Türk parası tu kadar bazı fıkralar intiıar etmittlr. 
teli.fi edebilelim. Yoksa bu tıler kıymettedir. Şu kadar Türk Güya Hikmet B, hakkında ad-
Yapılnıadıktan yapılamadıktan kağıdı getiren bu kadar altın )iye vekaletine birçok tikayetna-
;onra Türk parasının tesbiti alabilir! Dendiği gün, her keı meler gelmif, ve Vekil beyin bir 

1 

lllki.nı Yoktur, olamazdı da... elindeki eski kağıt parayı al- ! z intizarından sonra, Kadriye 
Çiinkü · Pa a ın tesbitl aH. mu-hakemesl menfi neticele-lçl b · r mız tına tahvile koıacak, tabiye-

tiy:ç ~;r:~v\it b bankasına ih- tile bankanın elindeki altınlar nfnce bunları mevkii muameleye 
albn Para· u ankanın teıiıi veya o kıymetteki -yeni ban- koymuı. 
milel temr:~taya~u~l beynel- knotlar - çıkacak, kasa bom Bu fıkralar iddia ve rnuda-
muhtac idi. ithalat ~e aı~':1aa:a~ boı kalacaktı. Yahut eıki ve faaya atfen yazılmaktadır. Mü-
arasında muvazene olmayan değersiz kağıt paralarla dola- vekkilimin namus ve haysiyetine 1 

bir memlekette, yanı: harice cakh, ki, bunun zaten kıymeti taalluk eden bu sözler tamamen ı 
giden para . ile meınlekte gl- yoktu, olmayacakta. 1 hakikate uygun değildir. Hik-

1
• 

ren paramız arasında tevazGn Arif Oruç met B. hakkında tahkikata esaa 
bulunmayan bir devlette mil- [Devamı yarınki nüshamızda J ittihaz edilen evrak arasında ad- ' 

J • 

Avukat Ali Şevket /J. 

liye vekaletine verilmlı tek bir 
tikayetnarne yoktur. 

Yalnız lstanbul müdd~iumu
misi beyin re'ıen ve ıahıen 
baımüf ettitliğe verdiği iki ihbar
name vardırki bu ihbarnameler de 
dedi kodu ya müstenittir. Söz 
söyledı denilen kimseler tarafın
dan bu lıoa.dat tekzip edilmittir. 
Dosyada yalnız Pol Potikyan im
zalı arzuhal mevcut iaede bu 
arzuhalin tahkikat ile h1ç bir 
alakası yoktur. çünki Hikmet 8. 
Pol Potikyanı tevkif müzekkeresi 
olmadığı halde güya bet gün 
nazarethanede tutarak hürriyeti 

( Devamı 2 inci sahifemizde ) 



---------

Sahife 2 

Dava münasehetile 
Adliye vekili divanı alide muhake

me edilmeli idi 
J Birinci ~ahifeden devan1 

Avukat Haydar Rifat B. 
çok zaman evvel herhangi bir 
vahnciaı gibi Gazi Hazretlerine 
bir mektup göndermit, bu mek
tupta adliyemizin f ayanı tetkik ve 
tahkik vaziyetini ve bu manza 
ranın yegane amil ve meı'ul 
ıahıiyetinin belli batlı hatalarını 
ıert ve acı bir lisanla yazmıı. 

Ankarada rüyetine baılanan 
da vanm en mühim vesikaıı da 
bu mektuptur. 

Karilerimiz bu mektubu ev
velki günkü nüıhamızda oku
muılardır. Adliye vekili Devlet 
otoriteıi noktaıından gayet ağır 
bir ilnat ile ittiham ediliyor : 

Devletin ve içtimai nizamın 
en yükıek ve en hassas mihveri 
olan Adliye teıkilatının baıı ba
zı muayyen mes' elelerde mah
kemelerde tesirde bulunuyormuı 
ve hilafı kanun emirler veri
yormu§. lıte davanın bütün ~u
hu bu çerçeve içindedir. İtti
ham eden ve edilen, memleket 
efkarı umumiyesinin çok yakın-
dan tanıdığı iki ıahsiyettfr. 1 
Şu farkla ki bunlardan biri hem ! 

meb'uı hem de vekil. Sıfatı tef- 1 
riiyenin ve aynı zamanda icra 
heyeti azalığının böyle bir 
meı' elede ne derece müesslrolup 
olmayacağı bir an düıünülmek 
icap eder. 

Netekim hakikatta Haydar 

teyden 
kında 

evvel 
tahkikat 

istemeli idi. 

Kendi hak-
yapılmasmı 

Halbu ki vekil B. pür hiddet
doğruca idaresi altında bulunan 
kazai teıkilata müracaat etti. An
karada rüyetine baılanan davada 
bu asabi müracaatın neticesidir. 
Biz adliye vekilinin suçlu veya 
suçsuz olduğunu bilecek vaziyette 
değiliz. Yalnız kendi vazifesine 
mütaallik bir ittiham vardır. 

Bu nokta bir an nazarı dikka
te alınacak olursa Adliye veki
linin ortaya bir müddei olarak 
değil daha ziyade teıkilatı esa
siyemize tevfikan Divanı aliye 
gönderilmesi lazım gelirdi. Bun-

ların hiç biri yapılmış değildir, 

neden? Haydar Rifat B. müdde
asını ispat etmek için hiç ıüphe 
yok ki adliye vekaletinden bazı 
doıy)arın celbini isteyecektir. 

Adliye teıkilatının batında 
M. Esat Bey kaldıkça illenilen 
doı} aların yahutta hakikatin • 
aydınlanmasına yardım edecek 
veıikaların alınmasına imkan 
var mıdır? 

Bütfin bu noktaları düıün

dükçe rüyet edilen davanın ma
nasını bir türlü anlayamıyoruz. 

* 

YARIN 

İrtikap 
Layihasının dün 
müzakeresine 

başlandı 
Ankara: 2G (A.A) 

Büyük MilJet Meclisinin bu 
günkü içtimamda matbuat umum 
müdürlüğünün bütçesinde müna
kale icraıına ve Büyük Millet 
meclisi bütçesine munzam tahsi
sat verilmesi hakkındaki kanun 
layihaları müzakere ve l{abul 
edilmiıtir. 

1 
(zınirde at koşuları 

:Jzmir ilkbahar at koşuları binlercı 
1 halk önünde yapıldı 

İzmir, 25 (A.A) · 
İdarei hususiyenin ilkbahar 

at yarııları bugün Bucada bin
lerce halkın huzurunda icra edil-
mittir. 

iıtirak etmiıtlr. Meıafe 
metre idi. 

Birinci Tevfik beyin StclaJll• 
ikinci Hakkı beyin Naıibl, açlll" 
cü de Mehmet efendinin Uba' 
yanı gelmiıtir. Birinci 800, tldr 
ci 150, üçüncü 50 lira ikraıot" 
ye almııtır. 

Dördüncü 

irtikap, rüıvet, zimmet ve 
ihtilas cürümlerine ait kanun ' 

Birinci )ecrübe koıusu, hiç 
koıu kazanmamıı arap at ve 
k11raklarına mahsus olup üç at 
ittirak etmi§tir. Mesafe t ·.100 
metre idi. 

Birinci Etem Beyin Şahini 

gelmit 200, ikinci Hilmi Beyin 
Reyhanı gelmiı ve 75 lira ikra
miye almııtır. 

kafat koıuıu idi. Haliı k 
lngiliz at ve kıaraklarına aıa 
sus olup 5 at tıtirak etmlttlf• 
Mesafe 2800 metre idi. layihaıının müzakeresine geçil

miı ile de kanunun adliye veki-
linin huzuru ile müzakere edil
meıi teklifi kabul olu'lduğundan 
Pazartesi günü toplanmak üzere 
fçtimaa nihayet verilmittir. 

Yunan .ı;e/i'rinin ziyareti 
Ankara 26 (Hu. Mu) 

Yunan ıefiri hariciye vekilini 
ziyaret etmittir; 

/lc.iJeli vekile toplruuh 
Ankara 26 (H. Mu.) 

Heyeti vekile bugün toplan
mııtır. Bu içtimada Dahiliye 
teıkllatında hbütçede yapılacak 
tadilatın müzakere edildiği tah
min olunmaktadır. 

İkinci ilkbahar koşusu olup 
930 ıenesinde kazandığı ikrami
yeler 800 liradan fazla olmıyan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsus 
idi. 

Üç at bu koıuya ittlrak et
miı ve mesafesi 1800 metre idi • 

Birinci Refik Beyin Siborya
nı, ikinci Fuat Beyin Rejanı gel· 
mit ve 460 ve 75 er lira ikra
miye almıı tardır. 

Üçüncü Sipahi Ocağı olup 
yerli arap at ve kısraklarına 
mhasus olan bu koıuya 5 at 

Birinci Mithat beyin sıua
divaryus, ikinci Akif beyin 1#' 
dranikus, üçüncü Şakir beflll 
Filozofu gelmit, birinci 1200, 
ikinci 200, üçüncü 100 U,. 
ikramiye almıılardır. 

Beıinci 9 Eyl61 kot uıu ıdl• 
330 senesinde kazandığı ııa-• 
miyeler 500 liradan fazla obOI" 
yan yerli ve arap at ve kıırak'" 
larına mabıuı olup meıafe 200 
metre idi. Birinci Hakkı befı-
Nasibi, ikinci Ethem beyin Mer 
zuku , üçüncü Ferhat afaodl 
Ceylanı gelmit, birinci 400, 
ikinci 75, üçüncQ 25 lira ıkr•"' 
mi ye almıılardır. 

~Rifat müddei iken anlaıılmıyan ı 
ıebeplerden dolayi kendisini 
maznun ıandalyasında görüyoruz. 
Şimdi vaziyeti kanuni yollar üze
rJnde tahlil edelim. Fiivaki Hay
dar Rıfat B.in iddia ettiği gibi 

Şikayetiıi aslı yok! 
~---;.,.,,ooo~ cxıw--.-=~-

1 z mir lik macları 
t 

İzmtr, 25 ( A.A ) 

Zeplin yolda 
Parlı, 26 ( A.A) 

Zeplin ıaat 12 de ParJı OS" Gazi Hz. ne gönderilen mektup 
bir ihbar ve tiklıyet mahiyetin
de değildir. Kanun bu noktayı 
sarahatle çizmiıtır. Keidcümhur 
bir memur olmadığından kendi
lerine göndeı ilen her hangi bir 
mektup kanuni bir ihbar ve 
tlkayet olmaz. 

l Birinci Sahifeden devam ) 
Bugün yapılan ilk maçlarında 

Binaenaleyh bu noktadan 
davanın yürümesi çürüktür ve 
gayri kanunidir. Gelelim asıl 
meseleye. Memleketin münevver 
btr vatandaıı olan H. Rifat B. 
Adliyemizin karııık manzarasın- . 
dan ve hilif ı kanun hareketler- ı 
den müteessir olarak memleke
tin en büyük ıahıiyetine müdel
lel bir mektup yazmıı. Bu 
vaziyetten sonra goruyor ve 

ıahaiyeaini .:elbetmek noktaaın
dan müfetUt beyler tarafındftn 
tahkikat yapılmı§tır. Halbuki 
m ezkür istidada böyle bet gün ı 
nazarethanede mevkuf kal - 1 
dığı hakkında Pol Poukyanın 

hiç bir ifadesi yoktur. Bursada 
cereyan eden muhakemede resmi 
kayıtla ranazaran Pol Potikyanm 
bir aaat bile nazarethanede mev
kuf l\almn dığı sabit olmuıtur. 

Şu bir hakikattırki, mahke
mede üç celsede beraatle neti
celenen bu sebepsiz ve delilsiz 
isnadat bilittlfak verilmiı bir 
beraat karariyle duçarı tekzip 
olmuıtur. 

Hakimlerin layenazil olduğu 
hakkındaki teıkilatı esasiye ka
nunu hülcmünü hatırlatmak 
istiyorum. Hikmet B. aylarca 
açıkta kalmıı, ailesinin ve ço-

anlıyoruz iki bu mektup, Adliye 
vekilinin eline geçerek Haydar 
Rifat B. aleyhine bir iftira da
vaıı açılmaıına sebep oluyor. 
Demokratik kanunlara hararetle 
taraftar olduğunu her vesile ile 
ilan eden Mahmut Esat B. her 

' cuklarının mai§etini temin hu
susunda nihayetsiz bir muzayaka 
c;ekm iıUr. O derecedeki ailesinin 

m: • ::::::: 

'fef rika No: 14 27 Nisaıı ~ 030 j 

( Ankar'ida h'i!:'inaceri) I 
llerd~ çoktan danı baılamııtı. 

Yazan : A }' JIA 1V 
le ittirak ettiler Sezai gözlerinin 
içine bakıyordu. Handan babasl-

le bir feyler görüşiyor, söyledik

lerini dinliyordu. İıitiyordüm anın- 1 
1 

Ja dans fetmek iatiyordum. Kim 

Suzan yerinde duramıyordu. çift
ler park .ortasında danı ıahası

na çıkmağa bat lamıılardı. Şu

rada biri uzun diğeri kısa boylu 
iki genç zevk içinde kıvranıyor
lar ötede ı itman göbeği, matruı ' 
ve kalın enıeli biri inadına ılı

man bir hanım ile göbek göbe
•ermlt döndükçe göğüsleri bir 
körük gibi açılıp kapanıyordu. 
Oh laUz •e periler gibi döndük
leri kııa etekleri yelpazelenerek 
nefiı baldırları görünenlerde var
dır. Kavalyaıının geniı omuzla
rına aarııınlt>aıını bırakan görü· 
lüyordu. • 

bilir nasıl dans edi1 ordu, 
Belkide danıa iptilası vardı 

Küçüğü gözlerine bakarak bir 

davet beklerken öteklle ne ıuret

le oynayabileceğini düıünüyordum 

ıüpheıiz nezaketen kabul ede
cekti, Ya memnun olmazaa ve 
iıtemiyerek bu mecburiyete kat
lanıraa diyordum .. Çiftler yerle
rine dönerken Sami bey bana 
hitap etti. 

rinden uçmuıtur. 
hanei pederden getirdiii mücev- S k 
berat baklyyeelnl terhin ıure- a arya ile ıebat birer sayı ile 
tiyle Buraaya . gidebilmek için Göztepe ile Altmordu f çer sayı 
yalnız k endfline, vekiline değil, ile berabere kalmıılnrdır. Karşı 
yol parası bulabilmiıtir. Cereyan yaka ile Altay arasındaki maçta Parçalandı 
eden muhakeme beraat le neti- Altay ııfıra katı bf r ıayı ile galip 
celenmittir. ı gelmiıtir. Mekıika 26 (A. A• 

Beraat kararının temyizen 1 El Üniveraal gazetesi ıaf6' 
nakzedflmeıine imkan yoktur. 1 Bir tavvare . garip bir babı itikat vak' 

Fakat ma.aJesef, böyle oldugu 'J J gaıp yazmalctadır. Bunun neuc..ı 
halde: mumaileyhin maddi ve 1 Pariı, 2n (A.A) olarak Norveç altmlerind 
manevi zarar ve ziyanını telafi Franıa ile Madagaıkarı ha- doktor Edgar Kulhman Pu 
edebilecek kanuni hiç bir müe- 1 va tarikile hiribirine bag""lamak k d ' .ı .. ~ 

d k 
ya ın a taıa tutulmak ıuret..-. 

yye e yo tor· teıebbüıü ile yola çıkan Goulette ld .. ._ 
Tarihi bir dava ıeldinl alan heyetine mensup bı"r tayyare 22 ö ürülmüttür • Mumaileybl oa-· 

h k h k • dürmüı olmalarından tüpbe 
mu a emenin, bence eri isi de Nisanda Gaodan hareket 
biri birinder. muhterem olan ala- etmiı dilen 8 kiti tevkif edt 
kadarlarından çok reca ederim ki ve 0 günden beri ortadan kayb- olup idam edilmeleri· muh 
bu ~ün bir mahkeme reisi mev- olmuıtur. meldir • Bildirildiğine 
kiinde bulunan müvekilimin namuı Sahrada taharriyat icraıina ahali Kulbman'ın 
ve hays!yetine tealluk eden mev- 1 baılanmııtır. · Tayyareci Bailly hükumeti tarafından 
zulara - Hem de kanunen lüzüm ile Rejinenıi bu araıtırmalara k f 
bulunmadığı halde -temaa buyur- rın a asını keımek ve vü 
maaınlar." Avukat ı ittlrak etmeğe karar vermiıler }arından yağ çıkarmak melD 

Ali Şenket ve Rejinan'a doğru havalanmıı- liyettle gönderilmlt oldufu 

G !fE G vw 1 an w!::dır. -, rnpyzy +; Bi5 .... ~ rinde bu!:'!1uyorlar. 

defa. 
Müsaade buyurulursa bu '1

1 
- Haydi birader, dedi : 

diler kalacaklardır o halde 
1 Zeynel Abidin Beye baıvekil 

--
Amcamla Rukizan, Sami be

yin haremile Zeynelabidin bey 
ıoluyarak geldiler, amcam çok 
terlemıı, ipek mendil ile yüzünü 
siliyor. Zeynelabidin bey asıl da
mının pardeıüsünü bf r centil
men gibi omuzlarına veriyordu. 

Şampanya ve viski hadehleri 
tekrarar dolup boıaldı gazino· 
nun katibi oldukları söyledikleri 
ıivri sakallı biri geldi. Amcamın 
kulağına eğilerek bir ıeyler fısıl
dadı. O bilakis etrafındakilere 
itiltirmek i çlnmiı gibi kaaten 
yükıek ıeıle verdi. 

- Baı vekil pata hazretleri· 
mi emir buyuruyorlarmıı, kale
mi mahıuı müdürü Bey efendi
mi söylediler ? Lütfen söyleyiniz 
bir dakika intizar buyurıunlar, 

- Kızarmııtı, koıtu. Bet da
kika ıonra ıoluk ıoluğa avdet 

otomobil bize bat veki1et dat l pata hazretleri bizi davet buyu-
ruyorlar. Kalemi mahsus beye- ıine bırakıldıktan aonra 

fendiye Sami Bey içinde rica buraya avdet eder. 

ettim, resmi gönder. Mahzur yok

tur. Arz ederiz teırif edebilirler 

cevabını verdiler. 
Sami bey taıırmııtı. Amca

mın teli.ılı ifadelerinden belkide 

bir ıey anlamamıttı. 
- Buyurun! dediler. Adam

c ağız ae nde Jiyerek kalktı. Haremi 

ne, apartımana döneceğini, Sü

zanla Handanın benimle avdet 

edebileceklerini ıöyledi, kulak

larıma kadar kızardım. Hepıi 
gidiyorlardı. İkiıi ile müıamere 
nihayetine kadar kalabilecektik 

Zeynelabidin bey amcama dedi
ki: 

- Tabii değilmf ya?. 

Cevabını verdi, amcam.. ~ 
fatical ile uzaklaıtılar. R~ 

da beş dakika ıonra karıı~ 
gurupl~rdan birine iltihak etd• 
Güvercinler gibi iki MGnlr ._ .. 

namla baı bata kaldım .......... 
mereden IOIU'a bir ot~ 
diz dize kil-.trolar kit edecek• 
avlarla daba ~yade .... ...,, 

dinletecektim. Danı tekral' bal' 
lamııtı. 

Süzan aaabiyetle lıkafpbdr 
rinin burnunu parkın k~ 
ıürtüp 

yordu. 

..... 
dalclınyor. Handan '° 

Amcam Ruklzau hanım Zey
nelabidinde Sami beyin haremi-

- Naaıl B. Efendi iıtirak 
etmlyoraunuz? 1 etti : 

- Monıer mademki Feri dun 
beyefendi ile küçük hanım efen-

(Devallll .ar) 
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Radyo 
Bu sefer esaslı 
hazırlıklar yapıl-

maktadır Banka müdürleri dün toplandılar \ Belediye kanunu tebliğ edildi 

~::~:~~:~~!::~;.;:,;:::;~;~; 2 numaralı kararname !Kanunda 3 kısma ayrılan 
~azınııtık, ıirket hazırlıklarını tb•k b 1 d dd 1 :::.~h:~~m::~~~:~;;ke~~:a.~!~ ta ı a aş an ı ma e er var 
an birile bu hususta görüımüı Dü.yü.n ve istikraz tahvilatı mu-

ıu ınalümatı almıştır: l 
"Bu sefeeki faaliyetimiz ge- ame e gÖrÜyor 

Pendikte köy kanunu tatbik edilecek 
Haziranda tatbik edilecek 

Çen seferkinden daha esaslı ola- Dün Borsada Ali iktisat 
taktır, halkın musiki ihtiyacını meclisi Katibiumumisi Nurullah 
teının için daha kuvvetli çalıı- Esat B. in riyaseti altında iki 
~aktayız. Rad} onın ne günü mühim içtima aktedilmiıtir. 
aılıyacağı henüz belli değildir. Öğleden evvel olan içtimaa 
~---~~~~- b l 

Tı 
orsa acente eri ittirak etmittir. 

Ünel hanları Bu içtima Türk parasını karuma 
,5~ l 'l · kanununun tadit edilen ı"kı' nu-

l( tın iildü.ıiii hal.de hükıi-
' maralı kararnamesi sebep olmuı-

1/lf!/e lhaber verihne1niş! tur. Evvelce de yazdıiımız 

aydanberi boraa da muamele 
görmiyen eaham ve tahvilat ta 
muamele görmeğe, ahnıp satıl

mağa baılanmııtır. 

Banka n1üdürlerinin 
içtiınaı 

Öğleden sonra tekrar Nurul
lah Eıat B.in riyasetinde banka 
müdür)eri toplanmııtır. Bu içti

mada da gene tkt numaralı ka-Beyoglundaki Tüne\ hanı ile vechile tadil edilen iki numaralı 
ialatadaki tünel hanı ievvelce kararname esham ve tahvilat rarname mevzu bahsolunmuıtur. 
liinderson isminde bir İngiliz ıatıılarını borsada teshil etmek Bu içtima da eıham ve tahvilat 
tarafından inıa edilmfı, mütareke içindi, iılerinde muamelatın likideıl ve 
ıaınanında iıgal orduları kuman- Esasen Türk parasının ko- röpor itleri görüıülmüıtür · 
danlarının talebile Fransız erka- runması dolayisile iki aydanberi İki aydanberi yapılmayan 
nı •ha b hb b b d h t h ·ı -t esham ve tahvilat ıatıılarına t h r iyesi isti arat ıu esine orsa a es am ve a vı a 
a atı olunmuıtu. satııı yapılmıyordu; Çünkü dün baılanılmıı olduğundan dü-

b Hanların sahibi Hinderson memnudu. yünuumum iyetahvilleri 136 dan 
u kerre vefat etmiş tsede bükü- Dün iki numaralı kararna- muamele görmüı istikrazı dahili 

:euınızehaberverllmediği 1s~n- ~m~e~n~in~~~=t=b=~=ı=· ~d=o=l=a~y=is=il=e~ı=·k=i~=t=a=h=v=U=le=r=i=d=e~9=7=d;e~n~s=a=tı~lm~~~tı=r=·~ 

Poliste 
l:hı 'Vilayetine ihbar tedildiğinden 

kikate. baılanılmıştır. 
lianların elyevm :Elektirik ve 

t~ . 
uneı tirketl vekili umumisi (Ha-
llın) ef. tarafından idare edildiği 
anıaıılrnıştır, 

lstanhul vilayeti meclisi umu
ınd ianfde hu iki büyük han hakkın· 

a b · lr karar verilecektir. Bu iki 
tea•ın h 1 k • anın ve apartıman arın 

'Yrneu tahminen 1,000,000 liradır. 
-··-..~··----

Cemiyeti belediye 
llugiinkü içtin1ada ~ktu
tuva nıüzakere ediln1iyor 

b 
Cemiyeti umumiyei belodlye 

U o" k" ~un u içlimaında okturva 
trıeselesinl - d k Ok ınuzakere e ece ti. 
k tur akkında hükümetçe yeni 

d
arar verilınek !üzere bulundu-
llğu d • n an hu günkü içtima mü-
~aker d ltıad e e ilmiyecektir. Bu içti-
lec ka sair mesail müzakere edi-

e Ur. · --..... ,_. __ _ 
Köprü parası 

"1Qyısta kalkıyor 
ttı Köprü tnüruriyesinin kaldırıl
'Vil~aı hakkındaki kanun henüz 

ayete 
edn ve ıehremanetine tebliğ 
nln ~ernııur. Mama fi fmüruriye

olr lh 
hakkakt ayııta kaldırılması mu-

ır. 

65 Okturva nıen1uru 
açıkta kalı yor 

k l Okturva resminin hükCaınetçe 
il a dırılmaaı mutesevver olduğu

u yazmııhk. re ·mi kaldırıldık
tan sonra cı: tu~va müdüriyetin
de (H} memu-:- nçlkb lmlacakla.a 

13ir posta nıüdiirü ı~c işte.11 
eJ cektirik~i 

lstanbul posta b:\şrn~di:-jyetl 
ne tabı Pınarhisar poat11. rnüdlıril 
Nıyaz.ı B. in aoo liradnn fo::b 
Ziınıneu olduğundan ~1:c~binc 
itten el çektirilmittir. 

• •• Hava ~~c-.. 
l Raıathaneden aldığımız ma- ' 
Clınata a" d M A 

19 
ore un azamı hararet 

B v~ asgari 9 derece idi. 
u gun h 

..._ 2 0 
ava açık olacaklar. 1 

Bir torba esrar 
Fındıklıda dere içinde kah

veci Mehmet ve Zekeriya efen
dilerin kahvesinde esrar satıldı 
ğından taharriyat yapılmıı bir 
torba esrar bulunarak müsadere 

edilmlıtir. 

Bil· arbede 
Kasımpaıada Piyalede ka

dınlar çeımeıinde geçen Üsküplü 
Hasan, Hayri, Behçet ve Asım 
ile eylenen on beı gençle arala
rında kavga çıkmıı yekdiğeri 
dövmüılerdir. Mahalli hadiseye 
yetiıen bekcl ile polis memurla
rına tecavüz etmiılerdir. 

Divan yolunda bir sil'kat 
Divan yolunda tütüncü Ka

zım efendin in dükkanının üs
tündeki eve hırsız girmif 100 
Ura ile tütün ve t.igara çalıp 

kaçmııtır. 

/Jir tiitiincii tlnluı 
Unkapanında atlamada Tü

tüncü lranh Mehmet Al inin 
dükkanına hırsız girmit 250 li
rahk pul, para ve sair çalınm11 

yakalanmııtır. 

i\Ta,:.;zl nişan alnnş ! 
Galatada oturan Muharrem 

çahıtığı niıancı dükkanında atı
lan saçma sol gözüne isabet e 

derek yaralamıtlır, 

/lem, çalıyor /lemde 
yaraliyor! 

Kaıımpaıada kulaksızda otu
ran fabrika amelesinden Mehmet 

~evceai Naciye H. ile Rum Bah

çede otururken yanlarına bırak- • 
tıkları tabancayi arkalarından 
bir ıahıa alnııı biçakla Mehmedi 
arkaaınd . an Y&l'alamııtır. 

lskanbil yüzünden 
Eminöniind S e alkım söğütte 

kahveci Ahmet ile H-uaeyin ara-
11nda oynadıkları ilkamb·ı , 

ı mea 
eleıinden kavga çıkmıı Ahmet 
Hüseyni sol böğründen yarala

mııtır. 

I , 

Kabristanlar 
-)t-o &(• 

Eylül zarfında şehreına-
netine devredilecek 
Dahiliye vekaleti tarafından 

tanzim edllmiı olup, elyöm mec
liste bulunan "belediye kanunu" 

nıucibince, mezarlıklar, beledi
yelere alt olacaktır. 

Bu kanun mucibince, Evkaf 

müdirlyetide uhdesinde bulunan 

mezarlıkları, Şehremanetine dev

redecektir. 
Kanun meclisten çıktıktan 

sonra eylülden itibaren mer'iyete 

konacak, devir muamaleside o 

zaman yapılacaktır. 

Kemiklerin, tehir haricine 

çıkarılacağı da söylenilmektedir. 

yine, belediye kanunn icaba

tından asri tahlilhanelerde Şeh

remanetinde ınevcut ve elyöm 

faaldir. Tahltlhaneleri olmıyan 

belediyeler bunları tesiı ile mü
kellefdirler' 

Kadıköyünde bir 
intihar 

Kadıköyünde sakin tanhuri 

Fahri B. evvelki gün ıüblüme 

içmek ıuretile intihara teıebbüs 

etmlısede, derhal yapılan müda

vat sayesinde hayatını kurtarmak 

kabil olmuıtur. İntiharına sebep 

Üç dört senedenberi ıeviımekte 
olduğu bir kadının, bir ıeneden

berl gaybubet etmiı olmasıdır. 

Tranway çarpnuş 
Evelki gün Tahtakalede Ha

ralambonun f ırmında oturan 7 

yatında Eftime tünele giden 135 

numaralı vatınanın idaresindeki 

tramvay çarpmıı yüzünden ya

ralanmııtır. 

Kasabın nıari/eti 
Üıküdarda Bülbül deresinde 

ıöfer Vedat efendiyi, kasap 

Ömer bin Mehmet sol katından 

bıçakla yaralamııtır. 

Yeni belediye kanunun vila
yete tebliğ edildiğini geçenlerde 
yazmııtık. Kanun bütün madde
deleri üç kıama ayrılmaktadır. 

Birinci lnıım tarihi neşrinden 
itibaren muteber olanlardır. İkin
ci kmm btr hazir1tndan tatbik 
edilecek olanlardır. Üçüncüsü 
de bir eylüldur. 

Neıir tarihinden itibaren mu
teber olan maddeler .ıunlardır. 

1 - tMaddeleri biten beledi
ye mecliıleri bir eylüle kadar 
mesailerine devam edeceklerdir. 

2 - Evkafa ait mezarlıklarla 
hamisiz mezarlıklar bütün hukuk 
ve vecaibilr belediyelere aittir. 

3 - Evvelce satıhpta bedel
leri tahsil edilmeyen mezarlıklar 
arsalarının bedellerini beledi ye
ler alacaklardır. 

4 - Belediye hudutlar~ da
hilindeki metruk orman, bataklık 
vesaire gibi iratları belediyeler 
alacaklurdır. 

~ - Belediye hududu dahi
linde her türlü ahsap memnudur. 

Hazirandan itibaren tatbik 
edilecek maddeler arasında iıe 

bilhassa 2000 den dun nüfuslu 
mahallerle kaza ve nahiye mec
lisi olmıyan mahallarda köy ka
nununu tatbik olmaktadır. Bu 
iki bin nüfusun tayminde eıas, 
927 tahriri nüfusudur. Bu gibi 
mahallarda belediye muamelatı 
köy heyetlerine devreliliyor. 

Haber aldığımıza göre latan· 
bul vilayetine tabi bulunan (ya
kacık) böyledir. 

Eyl~ilde \'ila yet Enıanet 
birleşivor 

"' 
Eylülde tatbik edilecek olan

lar arasında emanetle [\vilayetin 
tevhidi vardır. Bu kısım eylülden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Birde iıtanbulun ırustakbel 
vaziyetine taalluk eden proje 
vardırki buda bugünlerde mec
liste müzakere edilecektir. 

Çocuk haftası 
~~~raııs::m::~D~i:::~~~ 

Bugün ocakta bir müsabaka, 
Gardenbarda bir müsamere var 

Çocuk haftasının dördüncü ı 
günüde dün geçtı. Bu münasebetle 

Türk ocağı salonunda çocuk has

talıkları mütehassısı 19doktor Alı 

Şükrü bey tarafından bulaııcı 

hastalıklar mevzuu etrafında 
• 

bir konferans verilmit, sonra 

İt bank asının gönderdiği iktisadi 
filim göstçrilmiıtir, 

Konferanstan sonra çocuk 
anneleri ihzar edilen çocuk mü

zeıini gezmiılerdir · 
Bu gün çocuk haf tası!lın be

ıir.ci günüdür. Türk ocağı tara
fından ocakta gürbüz çocuk 
müsabakası yapılacaktır. Bu 

müsabakaya iıtirak edecek ço
cuklar üç kısma ayrılmıılardır, 
bu müsabakaya bir aylıktır bir 

yaıına kadar meme, bir yaıın· 

dan üç yaıına kadar mama 
ve üç yatından altı yaıma ka
dar olan çoçuklar ittlrak edeck
tır. 

\.Darülfünunda 
- - >poaç<-

Aurupadan müderris n1i 
getirtilecek ? 

Haziranda ıslahına baılana
cak olan darülfünunun alacağı 

kat'i ıekil tesbit edilmektedir. 

Darülfünun islahı için söy

lendiğine nazaran iki mühim 

tedbir vardır. Bunlardan biri 1 
A vrupadao da müderris celbet

mek, diğeri müderris maaılarına. 

zam yapılmasıdır. Mamafih 

Darülfünun mabafili bu iki me

iele hakkında da ademi mulümat 
beyan etmektedir. 

Muıabakada kazanan çocuk
lara hediyeler verilecektir. 

Hinıayei ctf al cenıiyetinin 
ınüsameresi 

Himayeietfallcemiyeti bu gün 

Tepebatındaki garbenbarda ço

cuklara mahsus güzel bir muıa

mere tertlpetmiıtir. Bu musame

reye Şehir bandosu ile mehter

hane takımı ittirak edecektir. 

Cumhuriyet gençler mahfeli 

tarafından "komiser kadı,, is

minde zarif bir komedi temsil 

edilecek ve 3 den 7 yatma kadar 

çocuklar araıında gürbüz çocuk 

müsabakası yapılacak ve muhte

lif hediyeler verilecektir. Güzel 
san'atlar birUğl tiyatro talebesi 

tarafından ayrica bir komedi 
de temsil edilecektir. Bunlardan 
ınada monolog, teganni ve 
muhtelif: e_ğlenceler yapılacaktır. 

lngiliz lirası ~ 
j 

~·-
Dün I ().~o da kapandı 
Borsada İngiliz lirası dün 

1033 te açılmıı 1034 e kadar 

çıktıktan sonra 1030 de kapan
mııtır. 

Tevfik Fikret efendinin 
111uhaken1esi 

Bf'dla hanımı öldürmekle 
maznun, Feyziati lisesi talebesin
den Tevfik Fikret efendinin mu
hakemesine dün de devam edil· 
mittir , Muhakeme vekil Cevdet 
Ferit beyin müdafaaıın hazlrla· 
ması için 31 may11a talik edil· 
miıUr. 
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V apurcılar ne yapıyor ı Ne çabuk! 
Vapurcılarımız arasında asıl kıya- Al . 

meti koparan mesele nedir manyal da ta sı 
VApurcular arasındaki reka- 1 kaletin bir çok defalar müracaat tayyare er yapı/- Mısırda da intihar 

çoğaldı! 
bet bir türlü bitemiyor. Bundan edilerek bu rekabetm önüne geçil- , b 
dolayı vapurcular aruında te~- mesi istenilmi§sede bu mümkkün mağa aşlandı 
kil edilen birlik müspet hiç bir olmam11tır, ~~<--
it göremiyor. Hatta bundan iki 1 Seyrisefain erkanından bir Bremenden: 
üç gün evvel yapılan bir içtima-

1
j kısmı milli vapurcuların tilepci- Buradaki tayyare fabrikaları 

da da kıyametler kopmuı, fakat ilk yapmasını tavsiye etmiıler. küçük taksi tayyareleri inıasına 
bu harice aksettirilmek istenil- 1 Buna mukabil milli vapurcularda ba,lamıılardır. YiU elli beygir 
memittir · Vapurcular birliğinin ! seyrfsefainin Türk sularını kıs- kuvvetinde olau hu tayyareler 
tesisinden maksat ve bu günl<ü 1 men olsun milli vapurlara hıra üç kiti istiap edecektir. Fiatları. 
safha hakkında alakadarlardan 1ı kılmasını ortaya etm1şlardır. Bu masrafları pek az olaca:Yından 
bir zat ıu izahatı vermiştir. yüzden milli vapurcular birliği yolcu ücreti ehven olacak;ır. 

Vapursular birliği tesis edilirken ' tesis etmitlerdir. 
evvela Jki büyıik noktai nazarı ' Fakat bu birliğin tesisinden 
itibara alınmııtır. Bunlardan bi- sonra da milli vapurcular arasın-
ri milli vapur sahiplerile seyri- da ihtilaf çıkarmıılardır. 

ıefain arasındaki rekabeti kal- Geçen günkü içtimada kıyamet 
dırmak. kopupta harice aksettirilmemeıide 

İkinci milli vapur sahipleri bundandır. Milli vapurculardan 
arasındaki rekabeti kaldırmak. bir kısmının bir kaç gemisi var-

Milli vapur sahiplerile sey. dır. Buna mukabil bir kısmınında 
riaef ain arasındaki rekabet şu bir iki gemisi bulunuyor. 
tekilde olmaktadır. Her hangi Şimdi de ihtilaf gemisi az bu-
bir iskeleye bir vapur kalkarken lunanlarla gemisi fazla ı olanlar 
aynı günde o iskeleye şeyrise- arasınhadır. Gemisi az olanlar 
fair, vapuruda kalkmaktadır. ı her hangi bir iskeleye gemileri 
Halbuki Türk sahil ıehirlerinden 1 hareket etti mi başka, geminin 

bir çoğuyla İstanbuldan gidecek yol hareketini istemiyorlar. Halbuki 
cu ve eıya aynı günde iki vapurun gemisi çok olanlar gemilerini 
masrafını koruyacak derecede limanda fazla yatırmak isteml-
genif değildir. Bu ev,·elcede bir yorlar. Çünkü fazla masraf 
çok defalar olmuı ve bu rekabet biniyor. İıte bütün kıyamet te 
ve tanzimsizlik yüzünden bazı buradan çıkıyor. Bakalım bun-
yapurlar bedava yolçu götürdü- dan sonraki itler de bu ihtilaf 
ğü gibi bazı da üst yolcuya birek" nasıl halledilecek? Esasen halle-
ekmek vererek hada ileri gidil- dilmediği takdirde birliğin mak-
mift~. Bundan sonra İktisat ve- sadı ortadım kalkacaktır. 
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Eczacılar 1 Adalarda 
Ecza fabrikasın
dan vaz geçildiği 1 

doğru değil 1 

Eczacılar cemiyetinin memle
kette büyük bir ecza fabrika ı 
açacağı malümdur. Bu fabrikanın 
açılmasından sarfı nazar edildiğini 
dün akıamki bir refikimiz yaz· 
mııtır. 

Dün yaptığımız tnhkiko.ta 
nazaran fabrikanın açılmıyacağı 
haberi doğru değildir. Cemiyet 
azasından biri muharririmize 
demlıtir ki: Bilakis biz fabrika
nın biran evvel açılması için 
çalıımaktayız, fabrikanın bütün 
akaıyonları satılmıştır, pek ya-
kında fabrikanın açıldığını gö
receksiniz. 

Viyan ada ıeyau u i tahsil 
eden ver !ürk la:=-t 

Viyana musiki akademisinde 
bulunan Suphiye H. mayis ipti
dasında şehrimize aelecektir. 
Suphiye H. burada konservatu
varın topladığı halk ıarkılarını 
plaklara okuyacaktır. Burada 
bir kaç ay kaldıktan sonra Viya
na radyosunda türk ıarkılarını 
okuyacaktır. , Va yana= radyosu 
Suphiye hanımla bir senelik 
mukavele akdetmlıtir. 

Güzel sanatlar birligbule 
uıüsanwre 

Güzel sanatlar birliginde dün 
birlik azalarına bir müsamere 
verilmittir · Bu müsamereye bir
ligin muılkl ıuhesinden Bedia 
ve Necdet hanımların konserile 
baılamıt ve birlik edebiyat kıs
mından bir zat tarafından bir 
tlir okunmuf tiyatro talebeleri 
tarafından " Zornikah ,, piyesi 
temsil edilmittir. 

Busene herhalde 
elektirik inşaatı 

yapılacak 
Adaların elektirikle tenvirJ 

için Elektirik ıirketi He Nafia 
vekaleti arasında tanzim edilen 
mukavele heyeti vekilece tasdik 
olunmuıtur.Mukavele bugünlerde 
imza edflec:ek ve bu yaz 
Büyükada ile Heybeliada da elek
tirik tesiıatı yapılacaktır. 

Yeni mukavele ile Adalar 
imtiyazı tamamen İstanbul t lek
tlrik ıtrketine verilmiştir. 

Ad lara elektirik Anadolu 
flah! linden yapılarak bir kablo ile 
verilecel~ tir. 

Evvelce yazıldığı gibi şirket 
Adalar için daha yüksek bir ta
rife tatbik etmiyecek temamen 
İs!anbul ücretini alacaktır, 

Polonya Şarki karip yolu 
Polonya ve serbest Danzig 

ıehri ile Şarki karip limanların
dan istanbul, Pire, İskenderiye, 
Hayfa ve Yafa arasında Kösten
ce tariki ile yapılacak emtia 
nakliyatı nizamnamesi bilhassa 
atideki mevadi ihtiva etmektedir. 

Tohum, tibbi nebatat, un, 
zebze, patases, ıeker, süt müı

tahsalati, makineler, alat ve sair 
demirli kimyevi mevat ve elek
trik aliti kağıt, çimento, mensu
cat, ip, boncuk, porselen veclni 
mamulatı, kimyevi, gubre . . • 

Şarki karipten Polonyaya 
da pamuk, rneyva, tütün, baha
ratı nebati yağlar. 

"Polonya ve Romanya timen
diferleri ile Romanya seyrisef ain 
idaresi mühim~tenzilat yapmakta 
olduklarından mesarifi nakliye 
haylı a:z.almakdadlr. 

Kuru Amerika! 
Amerikada tneni müskirat 

kanunu aleyhide ınühim bir cer
yan olduğunu Peh çok masraf 
ve zahmet ihtiyar olunduğu halde 
kaçakçılığın önü alınmadığını. 
sarhoıluğun eskisinden fazla ol
duğunu kaçak olarak ithal olu-

nan müskiratın ekseriyetle 
bozuk ıeyler olduğu cihetle 
umumi sıhhatin bozulduğundan 
dolayı [kanunun lagvi parlemen
to azasından ' bazıları tarafından 
teklif ve talep edildiği evvelce 
yazılmııtır. 

Alınan son haberlere göre 
amerikada :bu hususa dair bir 
anket yapılmıı ve huna 2000,300 
kiti 1 ittiraketmittir · Bunlardan 
553,387 si kanunun idamesi 
598252 ıi, tadili 84845 ı i de 
bütün bütün ilgasına rey ver
mittir. 

Mru!Ş-

Perşembe günü 
verilecek 

Defterdarlık umum maaı tev
zia h hazırlıkla mı ikmal etmfıtir. 
Devair muhasibi mes'ulları pey
derpey bordırolarını göndermek
tedirler. Umumi rnaaı pıeroembe 
günü tevzi edilecektir. 

·---... ... ,..MP•.- ...,.• .. 

. Bütçe 
Encümen müza. 

kereyi bugün=biti-
• 

rıyor 
Bütçe encümeni yarın bütçe 

müzakeratını ikmal edecektir. 

Bir zengin 
11/anisarla 200 yataktı bi,. 

hastane vasiyet etti 
Beyoğlunda Perepalas oteline 

Amerikadan Madam Eskinazi is. 
minde maniıalı bir rnusevi kdını 
gelmittir. 

Bu h~dın Amerikada vefat 
eden zengin ve Türk tabasına 
mensup Eskinazinin zevcesidir. 

Et1kinazi vefatından evvel 
Manisada bir hastanfl! inıa edil
mek züre (200,000) ddar 

vaııyet etmittir. Madam Eskinazi 
( 200 ) yataklı bu hastaneyi 
inta ettirmek üzere İstanbula gel

mittir. Poliı müdirfyeti ve vi1a

y~tç~ kariılnn::nı~ Perapalas ote
iine ynlr~liri!mişUr 

Tic::ı rt t odr.H katibi 
geldi 

Ankarada toplanan sanayi 
kongresi murahhasiarından tica
ret odası katibi umumisi Vehbi 
B. bu gün ıehrimize gelecektir. 

Mısır gümrükleri varidatı eksiliyor 
İskenderiyeden: Nisanın 16 inci günü varicla· 
Bir müddettenberi burada tı 28898 lira olmuftur. Geçeıı 

intiharlar çoğalmııtır. iki üç in- sene ayni günün varidatı .,rns73 
tihar vakası olmadığı hafta yok- lira idi. Nisan iptidasından 16iıtcİ 
tur. Hatta nisanın on altıncı gü- gününe kadar 33746G liraya 
nü yirmidört saatte bet intihar varmııtır. Geçen sene 6!)(i685 
vukubulmnıtur. lira idi. 

J1/tsu· fJÜnil'Ükl~Wİ11</.e Bu hesaba nazaran, yeni ta· 
İskenderiyeden: rife ile gümrük resminin artırıl· 
1926 senesi mayi& iptidasın- mıı olmapsına rağmen varidat 

dan 19 3 O senesi 16 nisan tari- yarı yarıya azalmııtır. 

hine kader umum Mısır gümrük Senei maliye nihayetine ka· 
varidatı 12, 751. 636 liraya baliğ dar tenakusun bir milyonu geçe· 
olmuştur. Geçeu sene aynı müd- ceği anlatılıyor, halbuki resnıiıt 
det zarfındaki varidat 11, 87 8, 315 t artırılmasından iki milyon fa:zla 
lira idi. bekleniyordu. 

* * Ben Yahudilere veya Arap· Hafjclatta yenl bir banka 
Bağdattan: 

Mısır bankalarından birinin 
frakta bir milli baaka tesisine 
dair vaki olan teklifi İrak hüku
metince nazarı dikkate alınmıı
tır. Hükumet bu meselenin ciddi 
surette tetkıkına cereyan etmek
te olan siyasi müzakeratın hita
mına baılayacağı zannolunuyor. 

· lara karfı söz söylemek istemeııı 
Ancak Hükumetin tarafeyın ara· 

Filistin nws'elesi 

Aı·ant kanuırasuula bir siial I' 

Londradan : 1 

ftlistin hadısatını tetkik için 

1

: 

gönderilip avdet eden heyet ta

rafından verilen rapor hakkında 1' 

Parlamentoda irad olunan bir 

süale Doktur Dra~an Şils cevap ı 
vermiı ve demiıtir : ----

sında bir itilaf tesisile bir dah' 
bu gibi kariraıalıklara meydan 
kalmaması için tedabir düıündügÜ 

ıu sirada,böyle süalleein münasiP 
olmayacağını beyan ederim. 

Güneşi kapatnuşlar! 
Darülbeyzadan: 
Bazı Fas Yilayetlerfni bir kaÇ 

günden beri istila ve kara, kesif 
bulutlar gibi ıabahdan akıa111a 
kadar uçan çekirğeler dün Mar· 
kaı şehrinde iki saat dadar günefi 
kapmı§tır. Demiryollar üzerinde 

yarım metroya kadar teraküJ1J 
eden çekirğeler trenlerin hare· 
ketini ihlal ediyor. 

T 1 
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J ·z· l h.. 1 Üsküdar Hale Sinen1a--
ngı ız ere ucum, sında Bu akşanı 

ettiler! Çılgın gençlik 
Kalküta 25 (A.A) Mümessili: 

20000 kadar köylü dün ak
ıam tuz yapılmakta olan Diamo
nd Harbour civarındaki bir köy
de toplanmıılardır. Zabıta, bu 
içtimaın kanuna mugayir olduğu
nu beyan etmiı ve ahaliye da
ğılması ıçın emir veril mittir. 
Ahalı Polisin bu ihtarını hiçe 
ıaymıı ve polisleri taıa tutmu~tur. 
16 polis yaralanmııtır. Bunun 
üzerine polisler, ahali üzerine 
•açma ateti açmııtır. Üç kiti 
yaralı düşmüıtür. 

Tevkif ediyorJa r 
Bombay, 26 (A.A) 

Bombay teşrii meclisi sab,k 
azasından M. Bhoskar tuz kanu
nunu ihlal ettiiinden tevkif edil
miıtir. 

Gandi 'nin katibi nıahpus 
Bombay, 26 (A.A) 

Gandinin hususi katibi Ma
hadev Desai altı ay adi hapse 
mahkum olmuıtur. 

ş;j/'fü·lerin şikdyeti e11tanct 
eacümeninde tetkik mlile('ek 

1 
Şôförler taksi ücretleri hak

kın~a Dahiliye vekaletin bir 
tlkayet göndermitlerdi. Vekalet 
töförlere ait istidayı ıehremane
Une göndermiıtir. Bu tikayet 
encümeni emanetçe tetkik edi-
lecektir. • 

Klara Bov 
Sinema ıaatları. 
Geceleri 9, 3 O da 

matine 3,30 
Gelecek program: 

her gür> 

Silik Çehreler 

* lleyor/lte Jfulen ı·ı~j salon undfl 
Hu gece san'atkar Aktör 

Naoit Bey Komik Şevki Bey 91e 
kumpanyaları baı muğanniye 
Sabriye hanımın ittirakile : 

Birinci defa olarak 

Kıtırcı Operet 
4 p .. 

Dulutliye 80, tlO, 75 .. 
T epebaıı tiyatrosunda 

Darülbedayi 
tiyatrosunda 

8 mayıs perınbe günü akıaın• 
Isparta meb'usu hakim Rıza 

B. Ef. nin himayesinde. 

Büyük n1üsan1ere 
1 - lnkilap tiyatrosu. 

(Hissei şayia) 
2 - Hikmet Rıza Hf · 

(Anadolu halk şarkıları) 
Tamburaçı Osman pehlivan 

birlikte. 
3 - Milli Zeybek oyunları. 
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Anne ile evlat arasındaki geç- ye müdahale ediliyor) demekli- Venizelos döndü 
mi§ meseleye temas neden edi· ğim bir cürüm olduğunu, misal 
liyor? getirmeseler bile ortada bir lfti-

J...!!irınci sahifeden devam ) Atina, 2:; (A.A) 
M. Venizelos Atinaya dön

müstür. Adliye vekilinin m ab' us ve 
\'eldi olduğunu, mahkeme salo· 
nuuun .. . d d " uzerm e otur ugunu i§a-
tet etti ve devamla: 

" - Bizzat Adliye vekili 
evvelki gün burada suçlarını 
kendisi saydı. 

lliliuwl il. uwselesi 
Hikmet bey aleyhinde tika-

Yet var B 1· Hik rnı§. unu e ınde tutmu§. 
nıet bey beraat e ttikten sonra 

nıuameleye k d oymuı Nazım beyi , 
tavaya te§vik etmi~ . N~zım beyi 
eıvlk ede "k d k c-. a am mıdır ? Her 
ea isbat -

Vekili f 
1 flru!t~tmi~thir. Adliye 

ere erını mu afaza için 
vaalJeri midir? " 

Haydar Rifat bey bundan 
ıonra "ft' b 1 ıra cürmünü mutalaaya 
ıtflıyarak, kanunda yazılı iftira 

2nnddesini aynen okudu ve Reisi-
curnh G t ur azlye değil, mektupla-
.. •nı en büyük Türke gönderdi
ilnı G . H l . . i . ' azı azrct erının re sı 
curnh 1 h ur omadan, b ir çok mefa-
:rle isbatı liyakat etmif bir zat 

0 duğunu söyledi ve . 
- "Türk cümhuriyetinin reisi 

~enıur mudur, değil midir ? 
ahkemeniz bunu halledecek 

\'~ kararınız yı:ırın fakültede 
od Ulturulncaktır. Memur he al-... 

gı bu kağıdı adliyeye vermeğe 
~e1cbur mudur? Bu noktayı da 

a ledeceksiniz. 

Gazi me~'ul değildir 
d .. Gazi Mustafa Kemal memur 
b egildir. Tek bir mes,uliyet ka
ul etrnittir: Hiyanet. Sizler onu 

:ı.ıha.keme edemezsiniz. ağır ceza 
ahkemesi de edemez. 

r Gazi hazretleri, hatta mukar
erat . h 

"h ıtu az Luyursa ve altına 
'''Uc' 1 ul ıp 0 una" dese yene mes-

'- değildir. Her memleketin 
~endt .. .. 
ol ananaune ğore hareket 
tn ı.ınur · Kanunlarımızı tabii za-

anla d- l t ... aldık uz e ecegiz, Avrupadan 

t 
' aırıbp duruyorlar. Fakat 

eık'ı~ Ô atı esaalye öyle değildir. 
k 

1 
hür kanunlar üç bet seneye 

caeknıl ad~n Yeniden balta göre-
erdır. 

Reisicuınh h . 
'lekile . ur meclise eyetı 
da. kye rıyaGet eder. Fakat bun

n end· · etnı ısıne nı-;suliyet terettüp 
eı . 

~es' l l ol u o mıyan adam memur 
a.ınaz G 

~e · azı memur değildir . 
\~l~r olmayınca iftira cürmünü 
lu tn edemeyiz. Zaten ceza usu· 
incı \ıha.kemeleri lcanununun Hl 1-

lla.ın llladdcai göderiyorki, ihbar
ede e ve dolayfoile cürüm teıkil 

Cek h bıta. nıa iyelte mektuplar, za-
onıu ınemurları, sulh hakimleri ve 

ra v '1 kayrnaka erı mek üzere valilere, 
leıine ınlara, nahiye müdür

'Verili B ~ 
verilrnittir? r: ~. ·~.yihalar kime 
lnes'uld En buyuk Türke! Ne 

ur' ne de memurdur ! 
<l elliye , . . 

Y IJCJ,ill suçsuz ntudu.r 
'f ine lf Ura maddesine g-
1 lira l i bi ore ç n r adam suçsuz 1 
tnak lazım gPlir. Halbuki bo -
J\dliye vekilini ııuçııuz mu biliy:~ 
rum. 

b·ı· 
Kendi kendini suçsuzmu 

bı 1Yor? Ona suçsuz demekten 
Ct\ namütenahi uzağım. Bin bir 

l~ne. meselesini anlatayım. Tem
Y~ı dairesini bir gün lağvetti . Bir 
~unk sonra milli irade ile tekrar 
Cf il elti, 

Elli b ~adı eı s<:nelik hayatım ev-
slıd m namusum ıerefim hepsini 
V•ıtıden bekliyorum. Fakat kar-

a bu .. • 
kütl gun litriyen [bir hakim 

eaı var! 
B " 

ll eınadc. reia ihtar etti. 

- Mevzuu değiıtirmeyin! 
Haydar Rıfat Bey devam ede

rek: 

- " Yarm elbet Divanı ali 
tevkil edilecek. Adliye vekilinin 
batından on kilometro yükseğe ka
dar suç vardır. Divanı ali onun 
lehinde karar verirse, beni ancak 
o zaman buraya getirtebilirsiniz. 

Suçsuz olduğu sabit olursa .. 
Benim burada bugün itim 

nedir] 

11)/uliı ve luı karcı 
Haydar Rifat bey bunları 

söyledikten sonra tehdit ve ha
karet hakkındaki iddialara cevap 
veı mek üzre mahkemeden mek
tupları istedi. 

Bu sırada Adliye vekilinin 
müdaf an vekillerinden SaJahattin 
bey ayağa kalkarak Haydar Rif at 
beyin iftira hakkındaki söyle
diklerine cevap vermek idedi ve: 

- Öğle olmadan evvel bu
rada bulunan samiin bizim de 
cevaplarımızı dinlemeliler. Ada
let busuretle, tecelli eder. Burada 
bir gençlik kütleli var. Onların 
kafalarında ya,ılıı ıeyler yer 
almamalı! 

Haydar Rifat Bey : 
-Adliye vekilinin sözüne ma

ni olabildiniz mi? Ben de söyle
yeceğim. 

Artık bazı hususiyetler üze- ra bulunduğunu, ihbarname de-
rinde tevakkuf edilmesin .. Dedi. ğilse dava tetmi olunsun? Bunu 

Bundan sonra Haydar Rifet Haydar Rifat beyin sarih söyle-
Bey Adliye vekilinin kenisine melerini, söyledi. 
muhtelif meb'uslar ve sefirler Haydar Rifa t bey; ihbar 
vaaıtasile Gaziye mektup gön- yaktur diye davadan vaz gE-ç-
dermemesi için haberler gönder- meyi hatırından geçirmediğini , 
mesine geçti ve dedi ki: ellerinde nekadar vesaik varsa 

- Ben kendisine hiç müra- hepsini okumalarım, ona göre 
caat etmedim. Bilakis 0 bana mudafaaııını hazırlayncağmı söy-

müteaddit kimtıeler gönderdi. ledi. 
Gazi hazretleri İzmir seyyaha tine V asft Raıit bey, Adliye Ve-
çıkmadan Adliye vekili kendisini kilinin bir gün kendisini çağırdı-
ziyare~ etmek istemif, kabul ğını, Haydar Rifat bey halckm-
edilmemif. Bunun üzerine dava da dava ikamesinin doğru olma-
açmağa kara vermit. yacağım söylediğini, vekil beyin 

Salahattin Bey itiraz etti: cevaben : pek eyi buna taham-
- Bu doğr değil. Gazi mül edeceğim dediğini, 25 martta 

Hz. lerinin harimfne kadar nere- tekrar çağırdığını, bu ihbarlar 
den bilirler? dedi. yalmz bana yazıJmayor, ifta edi-

Haydar Rifat bey cevap verdi: liyor, ben bu vaziyette kalamam 
- O halde aksini Salahattin ya çekilmeliyim, yahut teberri 

bey nerden biliyor? etmeliyim, dediğini, eğer Haydar 
Salahattin bey devam etti. Rifat hey bu ihbarlarını ispat 
- Mahmut Esat bey: "Böyle ederse kendine çok minnetar 

bir muamele olmadı" diyor. kalacağını ve kendisinin yanın- ' 

-~üekkilim bunu inkar ediyor. da çok ufalacağım söyledi. 
Haydar Rifat bey : Zaten 

Vi<~donun raflaltlJ' ne sinki dedikten sonra, Baıve-
Bunun üzerine müddei umu- kil paıanın bu ihbarnameleri 

mi bir süal tevcih etti : Adliye Vekiline iki tekilde tebliğ 
- Nazım Bey davasından ettiğini, ya al ıunları bak senin 

ferağatl için Haydar Rifat Bey için ne diyarlar anla diye yahut 
Adliye vekiline muracaat et- al bak senin hakkmda böyle 
mit mı ? söyleyen herifin kafasını ez deye 

Haydar Rifat bey cevap ver- verebileceğini, Batvekil pata 

1(!1 kikal lJfl Jll.'fOJ' 
Atina 25 (Hutmsi) 

M. Vt.;nizelos Gritten avdet 
etmif ve Türkiye hükumeti tara
fından istenilen mubadil emlaki 
hakkında tetkikata ba~lamışlır. 

Netice henüz malum değildir. 

Mısır muahedesi 
Londra, 2() (A.A) 

Mısır muahedesi müzakeratı 
Salı günü tekrar baılayacaktır . • 

1'f'S('İ/ olundu ! 
Cenevre, 26 (A.A) 

Bahri muahedenin bir nüsha
sı Cemiyeti Akvam gönderilmiş
tir, 

' 
Püskü rtnı üsleı· 

~ 

Atina, 26 ( A.A) 
Yunan karakolları Bulgaris

tandan gelen ve Yunan topra
ğına girmek isteyen 4 müsellah 
ıahsı tardetmiılerdir. 

PeşaYar ta hliye ediliyor 
Simla,, 25 ( A.A) 

Hükumet memurları son val·'
ları, bilhasaa paıavarde zuhur 
eden hadiseleri vahim olarak 
telakki etmektededir • 

Cevabını verdi ve tehdit ve 
hakar~t hakkında mektupların 

tahliline batlamadan evvel: 
' di : tabii bak senin için ne yazıyorlar 

Petaverdeki kadınlar ile ço
cukların hepsi ıehir haricine cı
karılmıştır. Zabit ve askerlere 
oehirden uzak ~bir yere gitmek 
icin mezuniyet verilmemesi emr 
olunmuf tur. 

- Nafile yoruluyoruz. Zan
nediyorum ki kullandığım keli
meler hep yerindedir, Hakaret 
tehdit yoktur. 

Dedi ve Adliye vekili aley
hinde bir muamele anlattı. 

Otel ltiikıniinün tehiri 
- Ku~adasında büyük bir 

otetl vardır. Şimendifer kumpan
yasına aittir. Batkası tesahüp et
mit . Aydın kumpanyası dava 
eder. kazanır. Hüküm kesbi kati
yet eder. 

Senelerce uğratılır. Hüküm 
icra ettirilemez. Sonra icra dai
resinde " Mahmnt Esat" imzasi
le ( icra etmeyin! ) Diye bir emir 
bulundu. Hala o hüküm icra et· 
tirilemedi. 

Haydar Rifat bey bunları 

söyledikten sonra mektupları tek
rar okumağa kalkıth• 

Reis: 
- Bunlar okunmuıtur. Ce

vap vermek istediiiniz noktalar
hakkmda bizi tenvir edin, dedi.H 

Haydar Rifat Bey Adliye ve
kiline yazdığı mektuplardan baı
lıyarak ğerek müddeiumuminin 
gerek avukatların hakaret ve 
sövme olarak tıaret ettiği cüm
leler etrafmda izahat vermeğe 

• baıladı Bu münasebetle Memduh 
Beyin imzaımı taklit meselesine 
temaı etti ve dedi ki: 

Taklit intzauu var 
- Adliye yekili, iki vekilin 

yanında bunu bir gazeteciye 
söylemit ve bir gazeteciye 
Yazdırmııtır. Adliye nazırı 

l~ernduh Beyin imzasını tak
lit 

1 
etmedim. Bir fotograf 

alana "Ah nasıl medin resmi" diye 
attım Yadzılırıa, imzasını da öyle 

' iyorurn. 
Bundan 

M h sonra mektupta 
a mut Eııat ' 

bir çiftlik hlas ~eyin annesini 
eaı meselesinden 

dolayı tımarhaneleri h . ele dıt ve 
odunla doverek vaz 1 geç rmek 
istediğine dair olan kayda~ te-
mas etti. 

Avukat Selahattin Bey: 

J • 

- Ben allaha muracaat et- teklinde vermiıtir. O zaman 
mem ı:Vicdanım rahattır. Adliye Baıvekil ne yapacaktı? Adliye 
Vekili kim oluyor? O bana mü- vekili aleyhine davami ikame 
racaat etti. ettirecekti dedi. 

Ve adliye vekiline gönderdiği Haydar Rifat bey Müdddei 
bütün mektuplar içindeki fıkralar umumiye Adliye vekili aleyhin-
tahlil eden Haydar Rifat Sey Ga- de ettiği mukabil iftira davası-
zı Hazretlerine gönderdiğ mek- nın hala meydanda olmadığını 
tuplardaki fıkralardan dolayı halbuki bu istidayi kolaylıkla 
hakaret ve sövme davası açıla- tevhidedilmesi için verdiğini fa-
mıyacağmı iddia etti. kat istidamn hala meydanda ol-

- Zira, dedi, Reisicumhura madığını buradada vazifenin •ut 
yazılan mektuplara mahkemeniz istimal edildiğini eğer bu 
bakamaz. Onlar ihbarname de- dava istanbulda tevhit edilseydi, 
ğildir. Aziz tahuılarına yellan- her ne kadar mehakimimizln a-
mııtır. İftira cürmü tekevvüa daletinden mahrum kalacaksam 
etmiyor ki, diğer maddelere da kanunun yerine geleceğini 
temas olunabilsin ? Bizim ıeyhin heyeti haktme evvela Reiaicümhur 
kerameti olur menkul kendin- memurmudur değilmidir, mektuplar 
den ! ihbarnamemfdir değilmidir buna 

Dedi ve: karar yersin, dedi, 

- "Ben Adliye vekiline suç- Haydar Rıfat Bey Adliye 
ludur diyorum!" diye bağırdı ve: müdahahale olduğuna dair mu-

- "Benim büyük, babama danyada müderris Cevat Kenan 
anneme, babama yazdığım mek~ Abdurrahman Munip, lsmail Sıt 
tuplarda birinin aleyhinde bulu- kı, Ahmet Hilmi İbrahimi tahit 

d l h gösterdi. nursam, o a am a ey ime dava 
Hey' eti hakime müzakereden 

açamaz. 

Eğer "iftira cürmü vardır! 

diye mahkemeniz karar verirse 
' 

müddei umumi B. benimle bera-
ber olur ve Mahmut Esat bey 
maznun olur. Bu kağıtlar üzerine 
Adliye vekilinin aleyhine meclis 
tahkikat encümeni teıkil eder, 
divanı 31i toplanır, ve Adliye 
vekili de suçsuz olduğunu ispat 

eder." -
Haydar Rifat Bey burada çe

vaplarını bitirdi. Bunun üzerine 
Adliye vekilinin müdafaa vekili 
Selahattin Bey söze batladı. Fa
kat öğle tatili olduğu için muha
kemenin devamı saat ikiye kaldı. 

İkinci celse 
Saat üçte ikinci celse batladı. 
Selahattin bey Haydar Rifat 

beyin mektuplarında bulunduğu
nu, hiç bir kimsenin diğer kimse
ye küfürler sarfına hakkı t lma
dığını söyledi. 

Sadettin Ferit beyde mez
kür mektupların ancak birer ih
barname olduklarını ihbarname-

sonra Haydar Rifat beyin mah-
kemece evvelakarara raptını istediğ 

hususat için esas kararla birlik
te ve esbap ve delail gösterile
rek hükme raptı lazım gelen me
va ttan bulunmakla bu bapta 
§imdilik karara lüzum olmadı
ğı tefhim , isimleri söylenen 
tahitlerin istinabe suretile ffode-
lerfnin alınması lcararlaıarak mu
hakeme 15 mayıaa talik olundu. 

İDARE : lıtanbul Ankara 
caddesi. 

TELGRAF : İstanbul Yarın 
TELEFON: .. 4243 
pOSTA KUTUSU : 3!>5 
,ABONE:Dahil için seneliği 1400 

Hariç " ,, 2700 
iLAN: Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş 

İngiliz veliahll Prn·islc 
Paris, 25 (A,A) 

Afrikada yaptığı seyahattan 
avdet eden prens dö Galles 
Fransa üzerinde uçtuktan sonra 
Leburjede yere inmittir. 

Prens, erkam Jıarbiye tara
fından verilen ziyafetten sonra 
tayyare ile Londra istikametin
de hareket etmiıtir, 

-l u·y ARIN,,IN l'AKVİı\1İ 
.- Nisan 

Senei CUMARTESİ Senei 
Resmiye 27 Hicr iye 

1930 1348 
--Nanıaz vakı tları --

Alafra nga 
8 . d. 
5,04 

12,1 2 
Güneı 

Öyle 
ikindi 16,01 
Akşam 19,00 

Yatsı 20,41 
İmsak 3, 1 O 

Zilkade 

28 

Alaturka 
1 

w. d. , , 
10,03 1 Güneı 

Öyle 
İkindi 

5 , 11 
9 ,01 

Akşam 12,00 ı 

Yatsı 1,4l ' 
imsak 8 , ı n 1 

Kasım-- ı

1
~ 

171 

Veresi e 
İzmir terzihanesinde 

moda, ehven fiatlar)a, son 
(ı$ derecede suhuletli ıeraitl~ 
ti}) erkek ve kadın kostümler 

serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karşısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

••••••••••••••••••••••••• 
'! ÜmitYıldızı • 
: Her çucuk yurdunun bir 

5 

• 8 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve k im- : 
: sesiz çoçukları dütünen Hİma- • 
: yet Etf ale 2 3 nisan Çocuk H&f- : • : tasında yardım, bu ümit yıl- : 
: dızlarını sönmektenmeneder. • 
•••• ••••• ••••• ••m•• •• 
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~ 

.. ~ 
Olüm _,,, 

• 
tehlikesi! ----

~ 

' 

Sinekler en mOstekreh :yerlerde yaşayan 
ve beslenen mi k ı op nakili m ülevves hay 
vanlardır. Bunlar yemekleri n iz ü7erlnde 
gezi ndikleri zam.in k ı llı ayaklarlle o k sorl· 
ya ölümü muci p olan hastalıkları., m i k
ropların ı o rada b i rakıtlar. Ailenizi bun lar. 
dan s lyanot etmek isterseniz F l it istima l 
ed iniz. Fl it s inek, sivri sır.ak, pire, g üve, 
karınca, hamam böceği ve tahta ku ru ları
nı imha eder. Tehl ikesiz ve kat 'iy en leke 
yapmaz. Fiili d 1ger haşarat öldü ren mayi. 
!erle karıştırmayınız. Tenekesi sarı ve k u. 
şağı siyahtır. 

;JJaha -çabuk fildü.r "r - -
Umumi Depo~~ :.J. SEP.T ve., ÜJJEKASI istanb:.ıl - Gala.!:!oy.c_ı:ı __ 

•• 

BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ l'ER'riı~ 4. Ür 1CÜ KJ~Şİl)l~ 

11 MA YJS 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat ve 

bankaları murakıplara ve h lk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,00 ) Liradır 
Her kcıidede çıkan numa ralar tek rar dolaba 

'1~ A J( S j 'f l.. j;: -
Haftada 1 Jira 

1 
iftik palt~lar 11 Blö pardüsüler ' Kostü~yorlar 

Krem Trençkot fngiliz mu§amba- VJyanı-. çocuk koı·-
!;ntazl kost,f;ılg, ları ~!;:manto!:;;, ..=ve pa.!::,!,~~ı 

ve herne•I lnailiz kumaılarmdan ısmarlama ve hazır. Eminönü 15-16 

Karakaş Elbise 1\1ağ·azası Bu ilanı kesip müracaat ediniz. 
............. _. ............ ımE .. ea:~~~~l· 

·~~++++++<ff>+<ff>~<~>++~<~~)~(ff)+++• 
9 + 
' OSMANLI BA KASI ·:· y ~ 

i• SEl~l\IA )'ESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •!• 
y + 
•!• lstanbul açenteliği - Telefon: İstanbul 1948 i• 
•) Beyoğlu dairc.::i - 're1 fon Beyoğlu 1303 •ı.• 
•:• Senedat ve pollça mukabilinoe muayyen ve vadeli veya ... 
~t• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~i• 
.. ~ T" ki H h . ..~ : ur ye cum urlyeUnin bası.-ca ıehirlerine ve memaliki : 

İsta nbuJ 4 üncü İcra me
nuırluğun<la n: 

Suat ve Semih beylerin Dok
tor Hüsnü beyden aldıkları bor
ca mukabil dayin uhdesine mer 
hun ve balada alacaklı Doktor 
Hüsnü bey tarafından Ali Beye 
devri temlik olunan Asmaaltmda 
Hoca Alaettin mahallesinin As
maaltı cad desinde atik 9 çedit 
13 numaralı bir bap mağazanın 1 

18 hissesi ile, yine Bağçekapuda 
Hoca Alaettin mahallesinin Tah
miz önü caddesinde 35-39 numa
ralı dükkanın 10368 sehim ter
tibiie 8127 sehlminin, tekrar 24 
sehim tertibile 4 sehimi ao gün 
müddetle ehaleyi eveliyesi icra 
olunarak S5- il9 üçyüz lira ve 
H- 15 numaralı 200 lira bedelle 
tnlibi uhdesinde olup bu kere 
yüzde beş zamla ve on gün müd
deti ehaleyi katiye müzayedesine 
vaz edilnıiıtir · 

35-39 Kaair dükkan i erunun
da döıeme ahfap muvakat mer· 
d ivenle asma kat ahıap ve ce
pesinde demir kepenk dükkanın 
altında bodrum bir mahal ' 'ardır, 

Hududu : Bir tarafı Nevres 
hanım, htr tarafı yemitci Koata, 
arkası Mısır çarıusu Llivllrı, cepe 
balıkpazarı caddestle mahduttur. 
Meıahası 27 metro murabbau]ır 
kıymalı muhammfnesi tamamen 
7000 Uradır-

9-13 numarala mağza deru
nunda zemini kısmen çimento 
döıeli üzeri tonoz kemerli ve 
beped demir kepenkli bir mağa
za olup sağ tarafı Kemalettin 
bey ve sairenin mağazaları, sol 
tarafı Yusuf Asım bey mağazası, 
arkası madam Anastaslyanın 
ıeker fabrikası cepesi Asmaaltı 

caddeıile muhattır. Mahallin 
derunundaki yazıhane demirbaı 
ve saire müstecir Fehmi beye 

aittir. Mesahası 25 me tro mu

rabbaıdır, kıymeti muhammlne-
sl tamamı 3 000 liradır. Berveçi 
bala ğayri menkuller 15 gün 
müddetle ihaleyi ka tiye müzaye
deıinerkonulmuştur. 

Tahp olanların kiymeti mu· 
hammineıinin yüzde onu nisbe
tinde hisse musip pey akçesini 
müsts shiben 929 5!>79 dosya nu
marrsile bizzat veya bilvekale 
22- 5-30 tnribinde saa~ on altıya 
kadar ve fada malümat dosyasın 
da ita oluna cağı ilan olunur. 

·> ısan 

Elbise Münakasası 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : k 

Emniyet Sandığı odacıları için yalnız kumaı Sandıktan veril~;O 
üzere 34 takım elbise imal ettirileceğinden talip olanların 5-6 9 

akıamına kadar her gün Sandık levazım memurluğuna mürac•'t 
eylemeleri ilan olunur. J-

ACELE ediniz: 

İnönü 
vapuru Pa argünü akıamı 
27Nhan Z sirkeci rıhtı-
mında9 hareketle(Zonguldak,lne 

bolu, Samsun, Ordu, Ün
ye, Giresun, Trabzon ve Rize) 
iıkelelerine azimet v~ avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Mes'a
det hanı altında acentahğma 

müracaat. Telefon lst. 2 134 

28 
Niaan 

günü akıam saat 18 de Sir 
keci rıhtımından ( Zonguldak 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gfre· 
ıon, Trabzon, Rize, Mepavrl, 
Pazar, Ardeıen, VJçe ve HopeY 
azimet ve ayni takeleler de 
Görele Vakfıkebir ve Ünye .,e 
Sinob) a uğrayarak avdet ede
cektir. Müracaat mahalli: lr 
tanbul meymenet hanı altındıald 
yazıhane Telefon: İstanbul 1164 

1 Do klor 1 
VESSAVAN ı 

'!l Lavta ve J)ahiJi K:H.l ın HastnJılda rı n1ütchassıs1 
Q; Langada camiıerif sokağında No. 19 Hususi kabinesinde /1 
~Hcrgün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta ka bul eder.~ 
~~6~~g~~·~·~-g~~~ ~9 ~569 g, 
Barlınhauı lüka p t· ~ BELsocuKLucu 

Ekıpreı os ası FRENGİ ve ADEMİ İKTİDAR 

J\ YDIN va~~~~~B paza rtesi Dr. Sıtkı Necip 
Sirkeciden hareketle Ereğli 1 Beyoğlu Parmakkapı tramva)' 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku-

ruca, Şile ve Cideye azimet ve ı' 
avdet edecektir. O k T 

Tafsilat için: Sirkeci salonu j 0 tor aşç~yaJl 
karıısında Nizam oğlu han No 2 1 Zührevi hastalıklar müteha•· 
Telefon İst: 35( . sı.-ı Eminönü. izmir sokağında No 4 
§~~~~~gggggg~ggg 

ELA 'JİK BANKASI 
1888 de teıls edilmiıtir 

Merke7.İ um umi. İstanbul ~ Kelepir 
OTOMOBİL cw SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi Kapalı 7 kieilik 503 Fiat 
marka az kullanılmıı otomo
bilin sahibi tnıraya azimeti 
dolayuile 28 Niıan Pazartesi 
günü saat 1, 30 da Sandal be-

~ 
(U) 
~ Yunanistan Subdeı-i : Selanik, Atina, Kavala. 

nn Her türlü ban~a muamelatı, itibar mektupları, her nevi 

Galata, İıtanbui, İzmir, Samsun, Adana, menin. 

~l akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

,..s.atliiıl.acllaiikiİİtılİI. ------.&; ~§-s-gg ~ ................. , •• &••••A.A••••~, 
deıtanında gayet ehven fiatla 

~~~~1~~;~~::~~~~~·'.: ~ Bilcüml~0ün~~~~a~=at~•~n~~~t işleri~ 
TAVILZADE VAPURLARI ~ kemalı sürat ve enıniyetle ifa olunur. ~ 
Ayvalık lzmir Ekspresi ~ MALI ve iDARi İŞLER DAHİ r AKIP EDiLİR ~ 

S ~ ~ aadet oapuru ... Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
Nisanın 28nci Pazartesi ~ Telefon: Beyoğlu 4516 ~ 

f.:.:d:~·h:~~ı:ıie s~~fı~ol~h: il'f''f''f'Y'f''f''f''f''f''f''f''f''f''f'l'f''f''f''f''f''f''f''f''f''f''f'!~ 
Çanakkale Küçük kuyu, Altm ~~~~~~~~~:~~~~~~ ~ 
Oluk, Ed~emit, .Bürhaniye ' ~1 İstanbul: ·Ankara caddesinde Reıit efendi hanında ~ 
Ayvalık Dikili ve lzınire azimet ·~ ~ 

ve avdetle Dikili Çanakka- ~ ~ an Maıll baa ~ 1 
leye uğrayarak İstanbula mu-a ~ 

vasalat edecektir. t.fj Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel 
Yemiı Tavil zade biraderler ~ ve temiz bir şekilde teahüd eder ~ 

•ı• ecnebiyeye ıenedat, çek, ili ıar mektupları ve telgraf +:.• 
•-;, emirnameleri irıalatı. ~:• 
~ .. i~ ,. ........................................................ -· .......... . 

Telefon iat. 2210 1 ~ d ki t ktlrde 1 
• .ot<.ı Erbabızevk ve merak bir kerre teşrif buyur u arı 8 

j Mes'ul müdürü:Sü'eyman Tevfik ~ itlerinin nefasetinden memnun kalacakları şüphesizdir ,,....,,~ 
~~~~Ht--~t?OOem~:t&~~~~~3~~~~ •++~v~YYYY~~~v~~~__,.~yyyy~~~YYYYYY 


