
1 3~ yıl. !8)14429 

Çarşamba 

7 
~7vı~y } 1930 

v , 
Yarın ver"lecek 

Haftalık ilavemiz 
Sizi memnun edecektir 

DAYINLER VEKiLLERi AVDET EDiYOR AR 

Gazi ~iftliğinin / ... dön'ilmOnde Rei~fc(Jmhur H. 
ve davetlileri çiftliği geziyorlar 

[ Ankara muhabirimizin ı;rönderdiği resimlerden ] 

Madrit darülfüılununda 
Kızıl bayrak ! 

ispanya hükUmeti telaşa 
düştü, tedbirler alınıyor 

Madrit, 5 (A.A. ) - Bir çok 
tıbbiyeli, tıp fakültesi binasının 
~lGne kızıl bayrl'k çekmişler, 
~hna .. n:uı.larl• "9;..:,ıa ımrc.adal-la 
~tılunmuşlardır. 20j kadar im-
~~ln yaralandığı, bir tıhbiye-
11liıı de öldüğll söyleniyor. 

Vaziyet vahim 
IJı:-ı~~rit 5 (A.A.) - Nazırlar 
V ~ısı dün akşam toplanmışbr. 
kuaııyetin çok vahim olduğu hü
lb illet erkim tarafından gizlen-
enıektedir. 

k liUkumet, mektep idarelerine 
b~rgafalık ihdas edecek talebe
~rı tiddetli surette cezalandırıl
rt'ları hakkında teshilit göste-
' llleıini kararlaştırmıştır. 

Darülfünun kapalı 
~~~ad~it 5 IA.A.)- Darülfünun 

derrıs ve muallimleri meclisi, 

liQf tahk V AKIT 

Parasız takdim 
I 

edilecek 

darülfünunun iş' arı ahire kadar 
kapalı kalmas11.11 tasvip etmiştir • 

Darlilfünun birliği, vukubulan 
ilmav.isk .. 1~ lıic ... J . .a.lca.. olma 

dığını beyan etmiştir: 
ee 

Bir kanun 
Türkiyeye gelecek sey

yahlara kolaylık 
Ankara 6 (Telefon) - Dün 

Mecliste Reşit B. Saffet B. (Ko
caeli) nin bir teklif kanunisi 
kabul edildi; teklif şudur: 

Madde 1 - 1499 numaralı 
gümrük tarife kanununun 5 inci 
maddesinin 14 üncü fıkrası mu
cibince memlekete muafen itha
li caiz nakil vasıtaları meyanın
da seyyahlara ve yolculara ait 
olanlann nakit ve sent teminatı 
yerine beynelmilel türizm ittiha
dına mensup Türkiye (Tritgi)ka
bul olunabilir. 

Madde 2 - bu kanun neşri 
tarihindea muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun ic
rasına Maliye Vekili memurdur. 

Halil B. 
I 

Günlük güneşlik hıdrellez 
Müzeler müdürünün memu- Eski 
riyetinin kırkmcı yıldönümü 

Sadabat sahillerinde 
ı neşeli geçti 

oldukça 
tes'it edildi 

1ıtanbul Asan Atika müzeleri 
müdürü Halil Etem 8., memu

riyetiuin 40ıncı yıldönümüne gelmif, 
bu yıldönümü dostlan tarafından 
hususi surette tes'it edilmiştir. 

Halil B., kardeşi merhum 
H~mdi B. gibi mfize işlerile 
büyük bir z~vk duyarak uğrq
mıı, kardeıinin kurduğu esastan 
müzelermizin tekamülüne çabı
mış, muvaffak olmuıtur. Ken
disinin ihtisasından Biritişmuze-

umca da istifade edilmek istenilmiş, 
mühim ve yüksek maaılı bir 
mevki teklif edilmif, fakat Halil 
B., memleketindekJ mllze işlerinin 
tekemmtilüne çalışmağı tercih ... 

'Halli Bey 

etmiştir. Topkapı sara} • 
mükemmel bir müze haline 

getirilmesinde, diğer müzelerin 
tanziminde Avrupa müzelerini 

tetkik etmiş olan Halil B., 
mühim bir amil alınuştur. 

Bazı zevat, memuriyetinin kır
kıncı yıldönümü vesilesile Halil 

B, in hayatım, kıymetini anlatacak 

bir kitap neşretmek istemişler, 

kendisi tevazu göstermiş, bundan 
vazgeçilmesinde ısrar etmiştir. 
Halil B. in daha uzun seneler 
kendisinden çok İstifade olunan 

sahada ıalışmasını temenni ederiz. 

Y ent talimat 
Atina 6 ( Apo) - Yunan hü

ktlmetı Tevfik Rilştll B. ile vuku 
bulan son mOlikab (lzerine An

kara Yunan sefirine yeni talimat 
gönderecektir. 

1930 senesinde 'lr_ahtanede blr göbek faslı 

Don Hıdrellezdi. Havalar da düzelmiş ve ısınmış olenğu için, 
halk kırlara dükülmiiştü. Bilhassa kihtane çok kalabalık olmuştur. 
Halk kırlarda havanın güzelliğinden istifade ederek eğlenmişlerdir. 

Peşte B. E .A. C. Amatör muhtel iti 
Cuma sabahı şehrimize gelecek ve ilk maçını 

F enerbahçe ile yapacaktır 

dayramda Beşiktaş ve Fenerbahçe kulGplerizle üç müsabaka yapmak üzere 
şehrimize gelecek olan 

Peşte B. E. A. C. AmatlJr muhttlili 

Gelecek oyuncuların iıimlerl 
Stoker, Fabian, Meşter, Gi

meşy, Erdödy, Buday, lzek, Ka
recony, Cmor, Kerteş (takım 
kaptam), Fülöp, Doktor Kotra
şek, Demko, Borbely, Unzertig. 

~aftalak V AKIT yarın kari
;rİtnize cazip bir şekilde 
1 ° gun mündericatla, para-

6aytarların dünkü içtimai 

Beıiktq ve Fener bahçe ku
lüplerimizle bayramda Uç maç 
yapmak lizcre davet edilen 
Peşte B. E. A. C. amatör muh
teliti, bugün şehrimize gelecekti. 
Fakat dün heyeti tertibiyeye 
gelen mektup 11 mayısta Peşte
de icrası mukarrer Polonya 
Macaristan milli müsabakası 
mllnasebetile milli takıma ithal 
edilen altı oyuncusunun İstanbul 
turnesine iştirakinin temini için 
Macar federasyonu nezdinde 
taşepbüsatta bulunmalarından 
dolayı ancak 7 mayısta yani 
bugün Peşteden hareket edile
rek cuma sabahı saat dokuz 
buçukta şehrimize geleceklerini 
bildirmiıle-rdir. 

Takımın yalınız biri hariç 
olmak Uzere takımın bütün 
oyuncuları mUteaddit defalar 
beynelmilel olmuşlar ve bir çok 
~açlar~a Macaristanı ve Peşte
yı temsıl etmişlerdir. 

ıı takd' 1( ım edilecektir. 
~=:.~il) Nami, Sadri Etem, 
lad 

1 
Ahmet, Köse Mihal 

ltlete Mahmut Ragıp, Mch
... Nurettin, A. Sırrı İh-
~n Ş"k , 
~ u rü Beylerin yazıları .. 

tlaahab · · 
tiy•l e, ıçtımai bahisler, 

k' ro, musiki, sinema hi-
Ye · ' ' aıyasi icmal. 

lftJdınl 
~tkekJ aşan erkekler, 

e~en kadınlar 

Cuma sabahı Fenerbahçe 
ve Beşiktaş sporcuları saat do
kuz buçukta Sirkeci istasyo
nunda takımı karşılıyacakhr • 

Cuma günü müsafirlerimiz 

F' C\'kalide meraklı bir 

bahis Etibbayı baytariye cemiyeti dün Oç aylık ictimalanndan birini 
yapmıştır. İctimaa Mardin meb'usu Mehmet Nuri bey riyaset etmiş, 
cemiyetin nizamnamesi tadil edilmiştir. 

Macar federasyonu, altı oyun
cudan ikisini kaleci (Bokor) ile 
merkez muhacimi (Raynai) .,vi 
alıkoyarak Macaristam hariçte 
iyi bir surette temsil etmesi 
için diğer dört oyuncuya müsaade 
vermiş ve bu suretle 5 mayısta 
hareket ederek 7 mayısta fstan
bulda bulunması evvelce mu <ar
rrer olan takım iki gün teehhüre 
mecbur kalmıştır. 

Macar takımı ile Fanarbahçe 
maçından evvel İzmirden (Ro
bert Kolej) namına müsafir ola
rak gelen lzmir Amerikan ko
lejininin takımları arasında mü
sabaka yapılacakbr. Bu maç, 
geçen sene fzmirde İstanbul 
Amerikan kolejinin yaptığı ve 
mağlup olduğu maçın intikamı 
olacak ve her halde Istanbul 
galip gelmeğe çalışacakbr. 

Maç biletleri 
Macar Maçları tertip heyctiıt-



• Maarif .., ekili tr•kzip h ac:talı~na nı· 

tulmuşa bcnzi~or. Milltytf. 
• Cı•mal lfiis11ii frım c.nahmdall= 

.\1 iJ)ı~ et gazetesinin cfk~rı uımımi) ede 
lendi irıe atfettirmek i tediği t>hemmİ) et· 

le hu yazı, tarzını bilmem karilcrinl.z 
t lıf edebilirler mi? .\ lllli\ etin nihayet 
1 u 'ola aptığını gormektcn miıte\ cllıt 
tcc~::.iırlerim". ,, 

Cev, p; '"Cemal Iliisnü be~, emin ol
"Un ki, , lilll)eti idnıc edcnkr ne bir 

~aY.etenln, ne bir ,ahsın 7.0rlu, sun"i \a· 
fltalarla cfkı\n umumi~ ede me,·ki kaza-

namıyacağını çok h i bili~ orlnr, çünkü 
cfkıln umuınh enin aklı selimine ltlmatlaı ı 

'nrdır ... 
Soıılanndıı, Amin muallimlrrinln beş 

ı \ d:ınbı>rf ınaıış almadı kları ha kkında 

' ıır.ılan hııherc atfen: "Bu haber dnrül· 

fuının ıc:lahıı t mccclcsi kadar olsun !\1:ı

arıf 'ckiliııl ııHkadar etmedi mi~,, 

(Vakıf - iki haberin ehemmhetl a~a· 
~ı değildir: l\ lece le he\ eti 'ekilrdc hir 
"recL din bir ' ckllc i ti fa i~ıı ı eti olma· 
. ında...) 

l\ Jilli~ et ı~rar cdh or ki· "proje Ba~\C· 
.hll ile Mali\c \ckilı tarafından gorUlmü,, 
ondan sonra gcıi kalmışur. ,. 

iti zır 
"l'tanmaz adnm.. tefrikamız mfinde

ricaıımııı:ın çokluğuna mebni bu gün 

ılı ı~cd lcmcdi. Kıırilcrmizdcn ozür dileriz. 

dun : liayramın birinci, ikinci 
dördüncü cumartesi ve puartesi 
günleri F cnerbahçe, Brşiktaş 
her iki kulübün muhleliti ile 
mi1sabak yapmak üı;ere şehrimi· 
ıe gelecek olan Macariıtan 

Federasyonuna menaup " Peıt 
B, E. A. C. 11 Amatör muhteliti 
için biletler bu gUndcn itibaren 
iıtanbul tarafında ( Zeki Rııa 
Milli ıpor ) mığaıaaile ( Hacı 
Bekir ) miltssiıah tubelerinde 
ve Takıim stadyumunda tevziine 
bı,lanmıthr • 

Baytamın birinci giinOne kadu 
mcnsubini Aıkcriye ile kulüp 
atalarının alacakları biletlerde 
50 kurut tcnı.illt apılmıştar. 

Fiatlar ıöyledir : 
Belkon : 3 • S lira. 
Triblln: Evvelden bilet alan 

menıubini askeriye ve kulUp 
aularına 100 kuruş . MUsabaka 
günleri 150 kurut • 

Tribün : SivHlere 200 kurut. 
Dühuliye: Mensubinı askeriye 

vt kullip :aıaaıtıa SO sivillere 
100 kurut. 

Fubol heyetinden: 9 mayıs 
930 cuma gUnü Takıim atadyu
munda icra ediltcek olan Fener
babçe - Beşiktaı \'e lıtanbul 
spor - Beykoz lig maçları, ayni 
gUnde Fener bahçe ve Betiktaş 
kulüplerimizle tema1 etmtk 
üzere şehrimize gelecek olan 
Mıu~ar B. E. A. C. kulUbünUn 
teşebbüsile teftkkUI eden ama
tör muhtelitinin müsabakası 
olmesı dolayıailc, 30 mayıe 930 
cuma gününe tehir edilmiştir. 
Kadıköyünde Fenerbahçe Sta

dında yapılaeak maçlar fikUstür 
mutibince kemakin devanı ede
ctktir. 

F enerbahçe Stadında ikinci 
takımlar 

Kasımpafa Eyüp-Silleymaniye 
Hat 10,30 Hakem Saim Turgut 
B., Berelerbeyi-Altmordu Hilal 
aaatll,40 Hakem Saim Turgut B. 

Birinci takımlar 

Kaaımpata EyUp- SUleymaniye 
saat 12,SO Hakem Saim Turgut 
B , Beylerbeyi - Ahınôrdu Hilal 
taat 14,30 Hakem Saim T. B. 

____________ ...... ___ ______ ......,._.._. ______ .,....._ __ ...... ...-. _______________________ ...., __________ --_______________________ --. 

Fırka grupu bu beyanatı teşekkürle 
ve ittifakla tasvip etti 

Ankara, (A.A) - Cümhuriyet 
Ha ık fırkası gurupu 6 Mayıs 
saat 15 te Afyonkarahisar meb' 
usu Ali beyefendinin riyalietinde 
içtima etmiş ve Başvekil İsmet 
p:.ş hazretleri günün iktısadi ve 
mali meseleleri hakkında fırkaya 
izahat ve malumat vermi,tir: 

1 - NUkQmetin iktı.sadi ted" 
birlerden mUtarilnilcyh umum 
bütçelerden tasarrufat ile iktisat 
vekaleti bütçesinin 5 milyon lira 
tezyit edildiğini ve tekliflerin 
bütçe ile birlikte Büyük Millet 
Meclisine verildiğini ıöylemiıtir. 
Bundan maada ziraat ve 1anayi 
bankalarının aermayelerine bu 
ıene cem'an 10 milyon lira 
zammın ihraz edildiiini tafsil ve 
teblii ctmiıtir. 

2 - ihracatta muamele Yer
gisinin bükQmetçe vlıi mikyasta 
tetkik edilmekte bulunduğunu 
söylemif ve bilümum hububat 
ıhracatmda hububat vergisinin, 
kezalik halının neıcinde istimal 
edilen ipliklerin tabi olduğu 
imal muamele vergisinin ilgası 
için Büyük Meclise bu içtimada 
birer kanun llyıhasmın takdimi 
takarrür ettiğini bildirmiştir. 

3 - Sözü Düyunu umuimye 
mü:ıakerelerine nakleden Ba9vekil 
paşa Hazretleri tarafiynin 
memnuniyetini mucip bir su
reti hal bulmak için ciddi 
ıurette mesai aarfcttiğini hikiye 
ve tafsil ettikten ıonra bir mu
tahaaaıaa vaıiyetin hUk<imet tara
fından yeniden tetkik ettireleceğini 
ve bu tetkikten ıonra iki taıaf 
arasında mUıakerelere devım 
edilec:ei'ini bildirmiıtir. Pata 
Hazretleri atiyen yapılacak uyut
mada dahi halen mevcut kartı
bğın ve uıullerin tevaii hiç bir 
suretle varit ve mevıuubahis 

olmadığım tasrih eylemi9tir. mU
ıakerenin hitammdan evvel hulul 
edecek taksitlere gelince lamet 
daşa hazretleri içinde bulundu
ğumua hususi vaziyetin istilzam 
ettiği teahilltm mütaleaya alın

dığım beyan etmittir. 
4 - Devlet Bankasından bah

seden İsmet Paıa Hz. &on tet
kiklerin ayrı bir mutahasaıe ta-

rafından yapılmakta olduğunu 
haber vermiş ve keyfiyetin bu 
içtimada Büyük Millet Meclisine 
getirilmesi kararının sabit oldu
ğunu ilive eylemittir. ismet Pa
şanın beyanatmdan sonra söz 
alan Sinop mebtuıu Yusuf Ke
mal Bey düyunu umumiyede 
kartıhk ve uıul meselesinde 
halen mevcut ıe" )in hiç bir su
ret le tevsii varit olmadığı kay
dini ehemmiyetle telakki ve teyit 
eylediğini bildirmi' ve Diyarbekir 
meb'usu Zekai ve Eskişehir 
meb 'usu Emin Beylerin hükü
metin hareketini tasvip ve İımet 
Paıaya tefekkürü tazammun 
eden takrirleri reye konularak 
Fırka tarafından ittifakla kabul 
olunmuştur. 

Dayinler vekilleri 
Dün Ankaradan 

reket ettiler 
ha-

Ankara, 6 (Telefon)- Dayin
ler vekilleri buglin öğleden evel 
iki, 6lleden sonra da iki saıt 
mUıakerede bulunmuşlardar. ve 
akıam Fransız sefirile beraber 
ekiıpiresle latanbula hareket etti~ 
ler. oradan parise gidecekler 
Duyunu umumiye meclisine mü-

. zakere aefhatinl bildireceklerdir. 

Ankara 6, [A.A.] - Maliye 
vekili ile dyainler mümessilleri 
arasında cereyan eden müzake
rat neticesinde tarafeyn atideki 

tebliğin netri hususunda mutabık 
kahnaılardır. Hükümetle hamiller 
mümessilleri arasında mart ayında 
açılmış olan müaakerata hep 
ayni muhadenet ve itimat ha

vası içinde devam edilmiştir . 
Umum bir sureti halle vasıl 
olmak için mali vaziyet hakkında 

bir mütahassısa tarafeyn atideki 
müzakerat esnasında esaslanna 
göre bir itillfa vasıl olabilecek-
leri tetklkabn icra ettirilmesi 
faideli gariUmOttUr. 

Muhittin 8. geliyor 
Ankara, (Telefon) - latan bul 

Şehremi Muhittin B. İstanbula 
hareket eimiştir. 

Gandi mevkuf tutulacak 
İhtilal reisinin yerini 

alarak çalışmıya 
bir baskası 
başladı 

Hindiıtanda ilti!•tlar r•r r•r devırn ediyol' 
• 

Londra, 5 (A.A.) - Hint iş- 1 
leri nezareti müsteşarı Avam 
kamarasındaki beyanabnda(Gan-

di)nin mahkemeye sevkedilmiyerek 
mevkuf tutulacağını söylemiıtir. 

Naivari 5 (A.A.) - (Gandi) 

nin taraftarlarına riyaset etme

he Gattdi tarafından memur e
dilen Abbas Tayabeji vaıife-

~ne baflamak Uıere buraya K'l
miştir. 

Bombay 5 (A.A.) - Abbaas
Tayabeji vazifesine başlamıştır. 

( Gandi ) nin tevkif edildiii 

(Hartal) da duyulur duyulmaz 

bütün mektepler kapanmıtbr. 

Akıam burada 100.000 keti-

nin iştirakile büyük bir miting 
yapılmııtar. 

Simla 5 (A.A) - Burada iı
ler ve ıeyrllaefer temamen dur• 
mutı mektepler kapanmıf, lihur 
eyaleti dahilinde yer yer nüma• 
yiıler icra edilmişt r. 

KalkUta 5 {A.A) - polislerle 
nUmaylfçller arasında muhtelif 
müaademeler ve bir çok karga .. 
şahklar olmuştur. Sokaklarda 
zırhlı otomobiller karakol vaııf-e-
sini görmektedirler. 

llombay, 5 (A.A.) - Karşi 
tthrinde vaziyet çok gergindir. 
Şehrin sevkulceyİf yerlerine po• 

lialer ve mitereıyözler ikame o· 
lunmuştur. 

bütçemız 
Geçen seneye nazaran 
ne farklar gösterivor 

Dünkü nushamızda 1930 büt
çesi vekaletlerce hazırlanmış ve 
vekiletlerce tesbit edilen miktar 
bütçe encümenince tetkik edile
rek bazı tadilAt vücuda getiril
diğini yazmıtbk. Aldığımız yeni 
malumata göre bUtçe 5,000,000 
tasarrufla 222,640,024 lira ile 
kapatalmııtır. 

Bütçenin masarıf kısmını 222, 
732,000 liradır. 

Büyük Millet Meollsl 
Buyuk millet mecliıi 1930 

bütçeıi 2,366,949 liradır. Geçen 
seneye nazaran 277,071 lira 
fazladır. Bu miktar aza tahsisa
tına yapılan zamdır. 

Riyaseti cümhur bütçesi 324, 
722 liradır. 

Divanı muhasebat bütçesi 
802,582 lira olarak tesbit edil· 
miştir. 

BaşYekilet bütçesi 866,774 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Şurayı devlet bütçesi 53,888 
liradır. Diyanet işleri riyaseti 
bütçesi geçen senenin aynidir. 
1,6531119 liradır . 

Maliye vekaleti bütccsi geçen 
seneye nazaran 974,351 lira faz-

lasile 16,860,143 liradır. Bu faz
lalığın sebebi nahiyelerde yergi 

kltipleri ve malmüdUrlUkleri ih
tasından ve bazı zamlardandır. 

Umum gümrükler ulçesi ~. 
044,538 liradır. Hükumetin tek

lifinden tenkisat yapılmıştır. Büt
çe encümeni ücretli memurların 
miktarının artmasma ve yeniden 

ücretli memur istihdamına aley
tardır. 

Tapu idaresi bütçesi 1,330,225 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Yeni tapu bütçesile hO nahiye 
katipliği ihdas edilmektedir. 

Dahiliye bütçesi 1, 025, 564, 
liradır. 

Hariciye vekaleti biltçesi 
(3,881,959) liradır. 1930 senesine 
nataran hariciye bütçesi daha 
noksandır. Yeni bütçeye naıaran 
1 bUyUk elçilik, 1 orta elçilik, 
1 konsulosluk ve bazı memuri
yetler ilga edilecektir. 

Sıhhat Vekaleti bütçesi 103110 
liradır. 

Maarif vekaleti bütçesi 8,199, 
709 liradir. 

Nafia vekaleti bütçesi 1929 
bütçesinden 1,000,000 noksanile 
33,013,867 liradır . 

En çok tebeddiUe Uğrıyan 
bütçe İktısat vekaleti bütçesidir. 
Yeni iktısat siyasetinin ilk esa- 1 
sım teşkil etmek üzere 13,226,534 
lira olarak teabit edilmiştir. 1 

MUdafaai milliye vekaleti 
bUtçeıi (54,211,501) irası kara 
ktsmi (1, 153.980) lirası hava 
kısmı ( 6,297,940 ) bahriye 
(4,401 ,431) hrası imalAh harbiyeye 
668,429 liraıı harbiye müdürJü
ğUne ait olmak \izere 66,733,274 
liradır. 

Posta tel~raf ve telefon biltccsi 
5,835,210 liradır. 

Jandarma bütçesi 8,915,959 
liradır. 

Emniyeti umumiye bUtçesi 
4,435,964 liradır. 

( istişare si.hunu J 
Meb'usıar ve avukatlık 

l\ocac(j meb'lJHI \"e adliye cnciJmcnı 

maılıııt:ı muhıırı iri alahatti;ı be\ adli} e 
vekili lıc) in bir da' ada a' ukntlıA•"' 
)apı) or. 

:\leh "uc:Jar n\ ukatlık \apabilir mi f 
T. B. M. ~I. hin kanunlar mecnıua· 

:- ı nda, 18-2- l .3.~S tarıhli bir karar ' ardır 
hu karann hUkmU baki midir f 

Beılktat 

f.utfi Nusrd 
VAKIT - Fıh a kl, hu tarihte Bü,'Uk 

millı>t mcclici "!\lecliı:i mlllr azasından 
dava 'cktılculc i~tigal edenler varsa der 
hal men 'ıne .. karar 'crmi, tir. Fakat kı · 
nu ıı'arm hiç birindr, ne o zaman, ne on· 
dan <onra bu meb"uslann a-tukatlık ya· 
pamıyac.ık lnnnn dair bir madde voktur. 
bilı\ki muhaınat kanununda - ki 3 nl9' 
1340 tarihlidır • muhamlllkle birletenıl · 
yccek hizmet \ 'C sı fatlar içinden " roe· 
cali i re mi~ c mtintehap azalıktan ietisn• 
edil mi,, bu ~urctlc mcb'u lann a' ukat 
lıktan men'i hakkındaki meclis karannıtı 

hiıkmü kaldırı lmı ştır. 

Bu ehcple meb'u~lar avukatlıld• 
iştigal edebili~ orlar, ancak şimdiye kactıı' 
bitt4bi kendi takdir ..-e ihtlvarlarile. du 
ruşma lara çıkmıyorlar, doğrudan doğrU>' 
mahkemelerle tema'- etmiyorlardı. 

Bir tecavüz 
Bir manzun1e az kala bil' 
f acia'mı doğuruyordu? 
(Klvei zalim) nami müsteaaUe 

Fransız san'atkan Maribel içil 
yazdı - ı bir manzumec!e Şekerd 
hacı Bekir zade Alı Muhittin bef 
hakkında bir telmihte bulun•' 
şair Hüseyin Suat bey dün ie" 
Raşit Rıza beyin ilk temsili'' 
verdiği Fransız tiyatrosu kapr 
ımda müessif bir tecavüze 111•" 
ruz kalmıştır. 

Mütecaviz, bu manzume~I' 
.:mıJtbar olen Ali Mul.itti• ~ 
Dlln gece tiyatroya girerke' 
HUıeyin Suat beyi orada ~ 
hacı Bekir ıade, elite baatonuıtO 
sallyıp ağzile küfürler edere~ 
Hüseyin Suat beyin üzerill' 
hilcum etmek iıtemişae de halka' 
itbirar ve mUdahaleaine m-
kalmıf, oyunu siyre geleıJ~ 
üzerinde taarruzu vaki derin' 
lerle karşılanmııtır. 

Karilermi.zln mektuptı•'' 

Öyle değilmiş 
«Yarın » gazetesinin 2-S-9~ 

tarihli nushasında refikamın ti' 
fatı üzer ine Beyazıt daireti" 
müracac.t edilerek doktor bol' 
madığımız ve bir buçuk t11 

doktorsuz kaldığımı~ ve ett• ~ 
dok.lora intizar içerslnde .,er 
eylediği münderiç bulunmakt~ 

Yirmi günden beri rah•- j 

bulunan refikamın ani ol~~ 
vefatı üzerine hemen c!~ 
aramıya şitap edilerek hadiıseJ" 
sekiz dakika sonra Fatih ._
diye sertabibi Ibrahim B. 1 b' 
dadımıza kotmuı ve mumıiltY f 
takiben doktvr Mustafa ft~,.i .,_. 
rullah ve telaş arasında J d ~, 
zaptedemediğim diğer bir 

0 

tor Bey de gelmitti. ad' 
Mvet ani, ıaikavi bir ıelı j~ 

vukua geldiği anlatılarak ~b 
aczi tahakkuk etti. Binae11• bil' 
Beyaııt dairedne müracaat ,J 
etmedik ve hastanın bir b".-•~ 
saat doktorsuz kaldığı da 
değildir. ,tı 

Bilakis hemen mürac:~ 
mıza ve imdadımıza f"!e' 
ve teklif ve israramııa r~ 17il' 
zahmetlerinin mukabilin• O' 
almaktlrn istinkaf ed~ b~ 
insaniyetli doktora mutef . .ıl 
ı im efendim. ,,-

Ali utı;at 



.A.iacak ı arı himaye için i 4 sene sonra 
Adalarda ve şehrin 
Anadolu yakasında 

bir tek sivrisinek 
kalmıyacak 

bir cemiyet kuruldu 
Viyanada aktedilecek beynelmilel 
kongreye Adliye Vekaleti de davetli 
Ck·en11yetin maks_adı teşekkülü hakkında Tilr-
ıye mümesiili lsmail galip 8. izahat veriyor 
viyanada ay sonunda "Ala

ti , caklıları himaye,, cemiye
bın altmışıncı tesis senesi ve· 

•ilesile ilk defa · olarak beynel
~ilel bir kongre toplanacaktır. 
870 senesinde tesis edilen bu 

i'Dıiyet, "Geditoren Vereinvon 
870,. iımini taşımaktadır. 
'<ongreye her memleketten 

~~r-bhaslar iştirak edecektir. 
d Otıgreye Adliye Vekaletinden 
t bir murahhasın iştiraki için 

-.~lrilete davetname gönderil
"lftir. 

ltongre mecmuc!Uı için 
d içtimalar, mayısın otu~ birin-
ti\ hazıranın üçüne kadar 
~~c~ktir. Bu münasebetle ce
~· 1~et tarafından neşrolunan 
~cınuanın fevkalade bir nüs
"tı hazırlanmaktadır. 

Cemiyet, her memleketin Da
tnılünun profesörlerinden bey
lltl ·ı ~ mı el hukuki meseleler ve 
~ ' 11di memleketlerinin kanunları 
İc'kkında mukayeseli makaleler 
i tenıiştir. Türkiyeden bilhassa 
~~ta ve iflas kanu11unu ihzar ve 
d~buı sureti, tatbikatından şimkfh kader görülen neticeler, 
k 1 •1tıa konkordato f ulı, tatbi
~ 'tı, bunun şimdiye kad:ır ne
~dar talep ve kabul edildiğine 
1 .. - .• ı., ." ..... 1: --1.:-.-....ı bel
~11bıektedir. 

Cemıyetin m11ksadı 

ı_. ~ cemiyetin memleh.etimizde
ıı:ı Ilı •. 
l,._.~ınessli ve ve~ili avukat 
b 1 Agah B. dir. lsmail Agah ., te · 
ltftz frnıy.etin maksadı, faaliyet 
tr 

1
' aahyetinin neticeleri, kon

l~~ ı:uznatnesi hakkındaki sual-
ınıız u . . 

~h zerıne, gazetemıze şu 
ah vermiştir: 

\ .._ Cemiyetin başlıca maksa
~ alacaklıları himaye ve muh
~ ıne~leketlerde yapmış ol
l\ rı tıc:ari muamelattan mü
~~Uit alacalarımn tahsiline ta-
~ttur c. . 

•'- illiyetin binlerce arası, 
)'b Y'ıun her tarafında şubeleri, 
t,~t mUınessil ve vekilleri 
litt ır. Ataya cemiydin neşret-
llliaiı b•ftalık mecmuadan birer 
~~r a iÖnderilir. Bu mecmuada 
1-tı llltınleketin değişen kanun
'-'a; kanunların alacaklıları hi
llok e edip etmediği, ne 2ibi 
b\t '-nları bulunduğu hakkında 
'-'Uıaı lllernfeketteki hukukçular, 
~tı) '&ail ve vekilleri tarafından 

~ış tnakaleler vardır. 
~ ifld.s istatistikleri 

h~t ecnı\ıada o hafta zarfında 
ltt ... ılll~lblekette kaç tüccarın 
1 "I ~tin 'fi t 

~llıtt 1 is ettiğine dair ma· 
ltllıty •erilir, aktedilen ve edi-
1>lı.ınnı en konkordatolar kayd
tııı.ı, ·~ştur. Bundan başka mec
't~ 1 ~ birlikte azaya hususi 
~ f•nsi b" ı· d " 
1 ~bd, . ır ıste agıblır. 
ltttıdı'l . acız halinde bulunan 
l'i.· erıJe ti - ' 
,'tÜIJıc • . carı muameleye gi· 
~"ıltr~ı ıcap eden kimselerin 
t~t 1 mcvcutt Btı . • 
ı •t• ur. • tilccarı 
"o 1~'1luht l b' t'\.ıoıa.. eme ır ıarardan 

'°'l ga Yarar. 

lsmnil Ag~h B. 

kimseden alacağının miktnını, 
sebeplerini cemiyete bildirir. 
Cemiyet, evvola borçlunun bu
lunduğu memleketteki mümea
aili vaaıtasile mes' elenin sulhan 
halli zımmnda tavaaıutta bulunur. 

Bu .sulh teşebbüsünden bir 
netice hasıl olmazsa, gene mü
messil ve vekili vasıtasile dava 
açtırır, takip ettirir, meseleyi 
neticelendirir. Cemiyetle her 
lisanda, Türkçe de dahil olmak 
üzer~, muhabere mümkündür. 

Bizde tüccardan cemiyete a%a 

olan yoktur. Yalnız baıı ban
kalardan ve ecnebi ticaret.ne-
J,.. .. den ar.dır R;,.;_ 7•p••iaıru•"" 
şeraıti ifa etmeyen bir. fabrika-
ya karşı elimiz, ayaiımız bağ
hdır. 

Btzde de olmalı 
Bizde de böyle bir cemiyetin 

teşekkülü arzu olunur. Fakat 

bu1 emniyet edilecek, kuvvetli 
sermayeli, ciddi çalııacak bir 

cemiyet olmahdır. Viyanadaki 

bu cemiyet, bir milyon Avus
turya Şilini sermayelidir. MUdür 

ve daire şefleri hukuk mezun
larından mürekkeptir. Hükume
tin kontrolü altındadır. 

Bizde bu şekilde bir cemiyet 
tc~kil olunursa, bu, Avnıpada-

kilerle irtibat temin eder, müte
kabil istifade elde edilir. 

Viyanada toplanacak kongrede 
tediyatını tatil edenler hakkanda 
ne gıbi tedbirler ittihazı lazım 

geldiği, ifJb ilAn edilmeden 
honkordato usuln, iflas Ve kon
kardato kanunlarının birltştirll-
meıi, alacaklıların ne •Uretle hi
mayesi kabil olduiu, kredinin 

yükselmesi ve muhaf azaaı çareleri 
• • milkıyet hakkı, kredi sigortaları 

ilamlatın tenfiı: sureli mevzuları 
görüşülecektir. 

Hüme$5il gıdivor 
İsmail AgAh B., kon2reye 

ccmiyetln Türkiye mÜm@ssili 
sıfatıle ittirak edecektir. Kendisi 
kongre fevkalade nüshas• için 
icra ve mUkiyet hakkı meselesi 
etrafında mukayeatli bir tetkik 
makalesi haıırlamıthr. İımail 
Agilı B., ay sonuna doğru 
Vinaya gidecektir. 

--------
Gavri miibadiiler 

~),'~ldı, daha ne tekilde hi
tit b unkur? Meıeli, alacaklı 

81 a bir memleketteki 

Dün gayri mUbadllletin te,•tiat kömis-

J 
yonu mmnt krıngrcsini aktctmi, ve 

1 
arazi şahip\crinln şikı\y~tleri tetkik edil· 
mişdr. 

Sıtm4 tnüc11deleJine 
yeniden başlandı 

Sıhhiye vekAletinin halkı sıt
madan ve bunu aşılayan sivrisi
neklerden kurtarmak için ettihaz 
ettiği tedbirlerin yan mahsus 
olanlarının ıehrimizde tatbikine 
bqlanmıfhr. 

Bu cllmleden olarak geçenlerde 
lstanbul sıtma mücadele heyeti 
doktorlarının idare ettigi visi 
bir teıkilit tarafından kadıköy· 
Pendik evlerinde umumi bir 
tathir yapılınıt ve bütün bahçe
ler temizlenmittir 

Bu havalide tathirat bütün 
meV1im devam edecek ve bu 
havalide •İ•riaineklerin temamen 
mah•ine çahşdacaktır. 

Don heyet erkinındaıı bir 
doktor kendiıile görüşen muhar
ririmize mesaileri hakkında şu 
izahatı vermiıtir. 

Sivriıinek 9ok 
Bu havalide bilhassa Kızıl

toprak, Göztepe ve Kuşdili 
cihetinde sivrisinek pek çoktur. 
Her a-ün milyonlarca yumurtaya 
tesadüf ediyor ve öldürüyoruL 
Bundan maada kuyuları, havuzla
rı da tathir ediyoruz. 

Hat boyu temizleniyor 
Bu günden itibaren bütün 

şimendüfer hattı boyundaki hen
dtklere ilaç dökeceğiz. 

Ceza ve hapis 
Maalesef bir kısım halk bizim 

meH1mlze mani olmakta ve tat-

/ 
hire mnnade etmemektedir . 
Umumt sıhhatı kazanmağa ma
tuf tedbirlere mumanaat eden 
bu cahiller hakkında kanun 5 
liradan 500 liraya kadar ceza 
ve tekerrUrU halinde de bir 
hafta hapiı emrattiğinden bunun 
tatbikine giri4ilmektedir. · 

Müımlr neticeler 
Ceçen seneki mesairniıden çok 

memnuniyetli neticeler aldık. 
Bunun neticesi olarak bu hava
Iideki sivrisinekler bugün ° n 25 
azalmıştır. 

Dört sene sonra Kadıköy 

Ptndik ve Adalarda tathiratın 
devBmile tek bir sivrisinek bile 
kalmıyacaktlr . 

Kıcık6yünde sıtma 

Heyetim•! ayni zamanda sıtma
dan şUphelendiği evleri de tathir 
ve hastaları tedavi eylemektedir. 
Sineğin bol almasına rağmen 
Kadıköyünde sıtma pek a:ıdır. 

Yalnıı Gaıhane cihetlerinde 
şimendUfer anıelelerinin otur
duğu mahallelerde tek tnk sıtma 
vak'aları g~riUmUş Ye tedabir 
alınrnışbr. ,. -------

f)avinler Yekilleri 
HükOme~e , eni tekliflerde hulunroak 

ü~ett bir mtlddet ewel Ank:ıra~n giden 
lngiliz dayinler 'ekili .\1. Ya' t \'e Fran
~\! dı~ inler '~k!li \1. Dtkloz~ c bugün 

şchr imi ze geleceklerdir. 
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• 10000 talebe ası 

44 senelik muallim hayatını 
anlatıyor 

İki Jandarma neferinin ortasında ve 
ikişünkü gölgesinde geçirilen 12 sene 

İki gün evvelki nüshamızda 
erkek muallim mektebi tarih 
muaJlimi İhsan Şerif Beyin tedris 
bayahnın 44 üncü senesini idraki 
dolayısile mektepte bir müsa
mere verildiğini ve bu kıymetli 
muallimin talebeleri tarafından 

hararetle tebrik edildiğini ya7.
mı~bk. Dün bir muharririmiz 
bütün talebelerinin gıyabında 
" Baba ,, diye andıktan ve sev
dikleri bu hoca ile görüşmiiftür. 

Bu kıymatli irfan adamı büyük 
bir tevazu içinde hayatını şu su
retle anlatmışbr: 

-'O!J senejinde 
«Muallimliğe 308 de atıldım. 

O zaman "Ceridei Askeriye" de 
mütercim ve "Sabah,, gazeteıin
de muharrir idim. Selanikli T ev
fik merhum da benimle birlikte 
çalıf1rdı. Tevfik Bey Sabahın 
baş muharriri jdi. 

Bir arahk sabah kapandı. O 
zaman çıkan Vakıt gazetesine 
geçtik. Bu sıralarda Tevfik Bey
le beni "Nümunei terakki,, mek
tebine tarih hocası yaptılar. 

Menf IJ yollarında 
312 ye kadar bu vazifeyi ifa 

ettik. Mektepte İttihadı terakki 
cemiyetinin tf!şekkülü hakkmda 
Ali Seydi, Seyit Abdülkadir, 
mUşir Kazım Pş. , hünkar yaveri 
M. Necip, Mıstar HUseyin, dok
tor Sabri, Bedevi şeyhi Nail B. 
gibi zevat içtimalar yapıyorlardı. 
Ben de bittabi bu müzakerelere 
iştirak ediyordum. 312 de içti
malar haber alındı. Mektep ka
patıldı, Her birimiz, yammızda 

sekizer jandarma neferi olduğu 
halde Sarayburnundan bir ge 
miye bindirdiler. Trablusgarbe 
gittik. Orada başımızda bulunan 
kumandan Trablusgarpte açıl
mak üzere kendisine verilen 
:zarfları açtı, okudu. 

Bunda herkesin nereye nefy
edilecekleri yazılı idi. Ben Ur
faya gönderildim. 

1 i sungü gölgesi 
Urfada ilanı meşıutiyete ka

dar tam 14 sene menfi kaldım. 
318 de Urfada bir idadi teşkil 
edildi. Ben beni kaçmasın, mem · 
lekete biraz merbut kalsın diye 
mektebe müdür yaptılar. Fakat 
nasıl müdür, biliyor musunuz? .. 
Evde bir jandarma , sokakta 
mektepte, hatta Mutasarrıfm 
yanına girdiğim zaman kapımın 
önünde bir jandarma beklemek 
şartile.. 14 senelik hayatımda 
bu iki jandarma neferi beni bir 
gölge ıribi takip ettiler. Urfada, 
o zaman rüştiye tahşili görme
miş mutasarrıflar elinde kalan 
bu şehirde bir hastane, bir 
çarşı, altı mektep, yol yaptırdım. 

Halep valisi olan Raif paşa
dan bir teşekkürname aldım. 
Menfi iken bile bizıat taş kıra
rak memlekete hizmet etmeğe 
calıştım. Meşrutiyetin ilanını mü
teakip lstanbula geldim. Ceri
dci Askeriye baş muharrirliğine 
tayin edildim. Ayni zamanda 
iptida Mercanda sonra Galata
sarayda ve kız sanayi mektebin
de tarih muallimi oldum. Bunun 
üzerine baş muharrirlikten 327 de 
tekaüde sevkedildim. 331 de 

• 

llısan Şerif B. ayni zamanda 40 sene 
evv~lki "Va kıt,, uı mulıarrirlerindtndit 

Darülmuallminde müdür muavin
liği yaptım. 

10000 ki~inln hoca5ı 
336 da yedi ay kadar lzmir 

havalisinde Hililiahmer murah
hası olarak bulundum. 44 sene
lik muallimlik hayabmda birçok 
gençleri okuttum. Miktannı bil
miyorum. Fakat her halde va
sati 10,000 talebe okuttum. 

Gençleri bir taraftan okutur
ken diğer taraftan da istifade
leri için kitap yazdım. Bunlar 
köy çocuklarına tarih, iptidai 
mekteplerine mahsus tarih derss
leri, yurt bilgisi, askerlere mah>ı 
sus tarih bilgisidir. 

Yeşilgün 
idman bayramları doli!tvı
slle 2-' mavu cuma günane 

talik edildi 
l\Jıı~ısın on altıncı cum~ günü }a

pılacag-ı C\ \ clcc yazılan Yeşil gün ba, -
ramının bir hn~ta sonraya tehir cdi ldıği 
haber nlınmıştır, birçok genç Yeşilhilal
cilerin idm an bayramına iştirakini nazarı 
dıkkatc alnn Y cşilhilal cemiyeti bayra
mını daha canlı yapmak için bu kararı 
ittihaz etmiştir. 

23 ma) ıs cuma günü Boğaziçinde 
gezinti } apı lacak, rozetler te\•zi edilecek 
içkisiz olarak eğlen ilerek bayram tcfr 
edilecektir. 

Cevap! -. -Dr. Semirami~ H. kadın 
bicliğini tekzip edivor 
Kadın birliği reisesi Latife 

Bekir H. Bundan bir kaç gün 
evvel Mazhar Osman beyin 
yazısına doktor Simiramis Ekrem 
hanım tarafından cevap haZ1r
landığını söylemişti. 

Doktor dün kendisi ile görü
şen bir muharririmize: 

"Ben esasen Latife Bekir 
hanımı şahsan tanımam ve ken
d isine Mazhar Osman beye 
cevap hazırlamak vadinde bulun
madım. Bu meseleyi ben de 
gazete lerde gördüm ve hayret 
ettim,, demiştir. 

)
7 eni buz f ahrikası 

Bu sene açılması kabil olmuyor 
Bu ene f.:ııd ı ku} ünde yapılacak O· 

lan buz fal rika~ının inşa. ından sarfına-
7.ar cdılmiştır. Karaa;r. çtaki bu.?. fabrika· 
,1nın elli ton dnhl fnzla buz i tihsal 
cdebilmc~i için A' rupa\ a ~ipariş cdikn 
makiııekr A"clmeğc ba_lamıştır. Banan'· 
dan onrn makirıclcrin ycrle,tirilmcsine 
ba,lanacakur. 
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Haydar Rif at B. in mahkümiyeti 
Temyiz liyihasında nele

re itiraz ediyor? 

, tt m sıpe r ve kaçamağı olamaz. 
Maznunu böyle kanun daire

aindetastik ettirilmemiş bir kararla 
ilzama kalkmak zulmolur. 

Tastika arzedılen karar aley
he çıkarsa ancak o zaman iti
raz edilebileceğinden tutulan 

yol mamuna hakkının tetkik edıl
mesi için kanunun bahşetttiği 
bir dereceyi hotbehot nefy ve 
selbetme\ e kalkmak gibi bir 

cür'et olur. Yoktan bir vatan 
yaratan,. onu ancak kendi vecd 
ve hamlelet .le Cümhuriyete vas
leden ve ona ancak ve ancak 
kendi ilhamile Avrupai kanunlar 
veren bir dibinin daha hali 
hayatında hakkımızda reva gö
rnlen bu derece kanunsuz hare
ketlere cllr' et edilmesinden ' e 
bunlara bilerek mahal verme
nizden dolayı sizi evvel ve Ahır 
mes'ul tuttuğumu ve aleyhinize 
kanuni takibatta bulunacağımı 
arzeder:m." 

Mahkeme bu arzuhali Haydar 
Rifat Beyin kendi imzasile veril
mit olmak üzere kabul ve sa· 
tırların çizilen yerlerini, maha
kim azasından biri olarak ka-
bul ettiğ i müstantık Nazım Beye 
ifa ettiği vazifeden dolayı 
kavlen hakaret tetkiki ve 3 ay 
ceza verip bu cezayı tecil etme
diğini de kaydetmiştir. 

za kanunu maddesi "bir kimse 
mahakim azasından birinin hu-
zurunda ve ifa ettiği vazifeden 
dolayı lcavlen hakarette bulu
nursa ... " suretinde okunmakta 
bulunduğu için, Haydar rifat ~· 
hükmü bu maddeye muhalıf 
bu'uyor, hülisa olarak diyorki: 

1 - Madde mahakim azasın
dan biri diyor; müsantik maha
kim azasından değildir. 

Karar bakimi değildir ve tev
kif işinde karar hakimliği hak-
kı müstantiklere verilmemiştir. 
Bir müstantiğin mahkemei asliye 
azalığı derecesini haiz olması 
mahakim azası olması değildir. 

2 - Bu madde "Kavlen,, ha
karet içindir. mahkeme " .. ve 
yazı kavlin kiğıt üzerine tesbit 
edilmiş bir tekli olup tahririn 
dahi kavil mahiyetinde bulun
masına,, diye ceza hududunu ge
nişletemez, kanunun "sarahaten,, 
cezaland1rmadığı bir harekete 
ceza verilemez. Vazıı kanun 
Türkçeyi bilir; lizım gelen her 

• yerde tahriren veya yazı ile, 
kendisine gönderilmit mektup 
ile ibarelerini kullanmııtır. 146 
ıncı maddede kavli veya tahriri 
veya fıli demiştir. 

Kavlen ve fılen ile tahriren 
arasmda dünyalar kadar fark 
vardır. Tatbiki istenen madde 
huzurda sebkaden hakaretler
den bahsettiğine göre kavlen 
ve filen demiştir. Söz söylenir
ken yanındakiler tarafından 

işiti lir. Tahrirde bu yoktur. Işte 
bu da kavlen demek tahriren 
demek olmadığının bir delilidir. 
Böyle bir cümle ile «fotoğraf 
insanın kağıt üzerinde tesbit 
edilmiş bir resmi olup resim 
dahi cisim mahiyetinde bulun
masına mebni evinizde kaç fo-
toğrafınız varsa o kadar ask~r 
olacak, o kadar yol veıgisi ve
recek, o kadar nüfus cüz~anı 

alacaksınız suretinde bir kaızıye 

tertibi arasında fark yoktur. 
3 - Mevzuubahis bir arzu

haldir; bu arzuhal "kendi imza
sile" değildir; müvekkilime 
i7 af eten, vekaleten imzalanmıı
tır. Yazı ve emsali tasarruflar 
müvekkili ilzam' eder. 

4 - Bu arzuballa ve bu 
maddeye göre bir cürüm itle
nebileceğı kabul edilirse bile 
bu cürüm onu düşünüp yazmak-

değil onu vermekle iılenmiş olur. 
halbuki arzuhah veren ben de
ğilim, yazdıran o, vekileten 
kaydile imzalayan biz, götüren 
başkası, biz ne diye huzurda 
kavlen tahkir ile takip olunu
yoruz? 

5 - Arzuhal müatantikliğe 
Mahkemenin istinat ettiği ce- hitaben de yazılmamıtbr, müd-

--- dei umum.ıligw e hitaben yazılmıf, 
* 

} arım a11r tt ııelkı : 

VAKiT 
7 MA YlS, 1880 

-···-·--········ .. ···-·········-·-············· Bugün Ruzu Hızır olmak 

oraya götürülmüşken, götüren 
orada bu ibareyi çizmif, müs
tantıkliğe yazmış, oraya vermif. 
Ehli vukufa nıbayet yazısı aldı 

nlmuk lazımdı. Nazım beyin 
mücerret beyanatile bir büküm 
verilememekle beraber o da ne 
benim için o yazdı, ne de kendisi 
getirip •erdi dememiştir. 

6 - Hiç değilse arzuhal 
huzurda verilmit olmak lizımdı. 

den diyor; arzuhal ifa ettiği va
zifeden değil, ifa etmediği va
zifeden dolayı •erilmiftir. "Müs
tantik sıfatile tevkif edebilirain, 
timdi karannı taatik ettirecek
Iİnl Riyuet belki taıtik etmez, 
kurtuluruz. Yahut itirazımz &ze
rine bir de aiır ceza riyaseti 
tetkik eder, bu yanlıf hareket 
bize bir tetkik merhalesi kay
bettiriyor, diyoruz, yapmıyor. 
8- Bu arzubalda da hakaret 

sayılan yerler hakaret değildir, 
tazallllmden, adalet talebinden 
ve bu talep kabul edilmezse 
mahkemeye gidileceğini beyan · 
dan ibarettir. Kanun dava et
meden evvel onun aleyhine olan 
bususlann noter vasıtasile ken· 
disine ihtannı tart koşuyor. 
Biz notere gitmemifiz, sadece 
arzuhal vermitiz ve bunu da 
müddei umumiye bildirmek ia
temitiz. Mahkemeye gideceğim 

diyecek bir kimae ne güzel, ne 
iyi ıeyler yapıvonunuz, lutfedip 
beni tevkif etmek saadetini bah
ıettiniz. Minnetanm, fakat bu 
sebeple aleyhinizde mahkemeye 
gideceğimi• deyemezdiya? 

« Zulüm hakka, kanuna 
muhalif muamele demektir. Zul-

mü geçen bir harekete alçakca bir 
cebanetle zulmolur demişiz. Bu 
s6z belki ağırdır, fakat hakikatte 
ağırlık s6zde değildir, ifade etti
ği harekettedir. İfadesi bu ka
dar ağır olan bir hareket hali 
Ye hali takip edilmemiştir de 
ondan tezallüm eden, tikAyet 
eden avukat mahköm edilmiştir. 

Cür'et: mustanbk bizi bir 
hareket ile bir tetkik derece
sinden mahrum ediyor, buna 
hali cüret olur diyoruz. Cür'et 
olmazda inayet olur ibaresile _ 
mi tikivet etmelidil<? "Cür'et 
edilmesine mahal vermenizden " 
ibaresi ise itte bu arzuhalın 
mustantiğe değil, ondan şikiyet 
için yazıldıtım gösteriyor. 

Böyle bir sui kaste adliye me
murlarının nasıl alet edilebile
ceklerini anlamak benim için 
kabil olmıyor, demitiz; kabildir, 

umuyorum dememişiz. Bu cümleler
den hiç biri hakaret değildir, 
tikiyettir. 

9 - Muatantik Sllreyya Beye 
verilen arzuhal da b6yledir • 
Husüaile sözler mlklafaa sade
dinde söylendiği için hakaret 
cezası olamaz. 

Kanunda, mildafaa ııraıında 
16ylenip hakaret sayılabilecek 
s6zler için iakibat yapılamıya
cağı mutlak olarak yazılıdır. bu 
"müdafaa,, tabirini mahkeme
nin yapbğı gibi tefsir ve· takyit 
ile, tabiri iki tarafın birbirine 
müdafaaıı suretinde kabul etse
ler bile işte kendisine bu sözler 
söylenen · Nazım Bey de bu da
vada iki raraftan biridir; o 
hald~ bu sözlerden dolayı ta
kibat da yapılamaz. 

10 - Nazım Bey mükerreren 
benim davam yoktur demiıtir • 
feragat her yerde olabilir. Hu
ausıle ilk muhakeme celselerin
gelmemiştir. kanune davası 
kalmamııtır • 

11 - Bu mahkeme gizli ola
rak yapılacak muhakemelerden 
olamaz. 

itte Haydar Rifat B. . hükmü 
bu ve diğer sebeplerle nakız 
istitasındad1r. 

münaıebetile Derıeadet 
ve çatalca merkezlerinde 
bulunan bilcümle aıakiri 
tıhane ef••dına kuzu ve 
t:elva taamı verileceOi ve 
tıpholunan kuzularle hel
vanın nümuneleri mabeyni 
hümayuna takdim kıhna

orOı ltitilmittir. 

halbuki mllstantik beyin daire- Kurban derilerini Ye bar-
sini terkettiği bir sırada ancak ıaklannı Tayyare cemiyetine 
kitibine yetiştirilebilmiştir. veriniz. 

7 - Kanun ifa ettiği vazife- , .. __ --ı---~----... 

Muharrırı : Ömer Rı~ 

Kırmıtiler, müthiş ve kor
kunç bir çete olmuşlardı 

Bir aralık bunların reisi"Mehdi,, ün•~' 
nile bir çok yerlerde tebcil edilmiıti 

-33-
Kırmıtılerin bu vaziyeti onlann yevin oğlu Yahya, lraktaıl fi 

Mezdekilik tesiri altında bulunduk- çölden topladığı hayduuJ' 
larını sarih bir surette gösteri- Şam ıebrine aaldll'1Dlf, ~ 
yor. lslAmiyetin zuhurundan emiri Tuğuç onlara muka•-' 
mukaddem ve miladın 487 sene- · r ku ti · .-ı 
sinde lranda zuhdr eden Mezdek etmışti. uğuçun vve eti~ 
senevi bir mezhep ihdas ederek haydutlarla döğllşmiye ldfi r 
insanların miltesavi olduklarını memiı, kendisi bir kaç he~ 
ve mütesavi yqamalan icap uğradıktan sonra bunlara 5 
ettiğini müdefaa etmişti. Ona ancak büyük kuvvetlerle ~ 
göre bu müsavat bilhassa mal geleceğini anlıyarak oııa ~ 
ve kadın üzerinde tatbik olun- istihzarata bqlalDlfh. Kır~ 
malıydi. Mezdek "insanlar ara- 290 da tekrar Şaım mub'_ 
sında vuku bulan münaferet ve etmişler, fakat Bağdat ve~ 

dan yetişen kuvvetler sayeİV.. muharebelerin para ve kadın :--~ 
yüzünden ileri geldiğini sölüye- bunlar mağlup edildikten ~ 
rek kadınlan umumilettirmış, başlanndaki Yahya m1' 
malları ipaha etmişti. düşmüştü. -"" 
"İnsanlar nasıl su ve ateı gibi Hu mağlabiyetler' Kınııi.,.. 

şeyleri kulJanmakta serbest ve müı- ihfa etmekten çok uzaktı. yİ 
terek iseler bunlarda da müşte- yanın katlinden sonra Zık~ 
rek olmalı idiler. (1) "Mezdekin bin ikinci oğlu Hilseyin b~ 
arkadatları bu esas üzere hare- nn batma geçmit ve yerJY 
ket etmişler, zenginlerin ruallannı şekavete başlamlflı. Şama ~ 
alarak fıkaraya vediklerini iddia vuku bulan yeni taarruz o ~ 
ederek parası ve fazla kansı dar şiddetlidi ki Şamlılat I 

olmıyanlara bunlan dağıtmışlar, ve belidan kurtulmak için bet "' 
bu sayede bütün ayak takımını ne bunlara çil yOz bin lira J; 
baılanna toplamış 1 ardı. Bunlar raç vermiye razı olmutlardı. 'Jı 
insanların evlerine gırer. evdeki mıtiler bu milhim ganim~eti "'.' 
kadınlan ve malları toplar, ve ettikten sonra Humsa ileri 
bunlan dağıtacaklarını söyliyerek lu.. onu sapt•tmİf)ar. , .ı 
giderlerdi. 1ran Paclişa ı Kuliaz- minl:ier erinae hutlieler ~ ~ 
da bunlara mutavaat mecburiye- har Hüseyin namma o~ 
tinde kalmıf, bir müddet sonra .,, 
insanlar evlatlarını tammaz,olmuş, hatta kendisi Mehdi un 
kimsenin elinde ihtiyaçtan fazla tebcil olunmuttu. ·..J 
mal kalmamıştı.,, (2) Kırmitiler Şamdan ve H~ 

Mezdekin mezhebi İranda u- tan sonra Hamaya ilerle~ 
zun bir müddet şayi olmuş; fa- onu zaptettikten sonra Ml'ı 
kat milidın 423 senesinde Ku- ve Selemyeyi ele gçirmitl~ .J 
baz bunlara kartı bir katliam ras geldikleri insanlan kı~ 
tertip etmiş ve bunlan imha geçirmekle iktifa etmiyerelı ~ 
edecek derecede takip etmişti. tiin hayvanlan da keamitl~ 

Buna rağmen Mezdekilik ya- Bu elim vaziyet karfl'!'J 
şamıt : lslimiyetin intişanndan Bağdat ta harekete geçmek~ 
sonra bile Kirman havaliıinde ~ 

munu biuederek Muauldan ~ 
devam etmifti. (3) tarikile yardımda bulunmalı 1 

lbni Meymun her şeyden faz- mif, fakat Kırmıtilerin ,.,; 
la bu mezhebin tesiri altında ~ 

. h bu kuvveti de basarak ~ 
tı hareketi takip etmiılerdi. yavrusu gibi ağıtlDlf, · 
kalmış ve orıun daileri aynı at- d Ba~ 

Kırmitiler bu mezhebi neşre- gönderditi btlttln kuvvetler, 
den bu Yahya yukanda ismi ge- hamleleri karıısanda 1 
çen Zikreviybin o~lu idi. Nihayet Mısırdan ıelen 

Kırmıtiler miltbış ve korkunç bir kuvvet kanlı muhareb 't., 
bir çete olmuılardı. Bunlar her sonra mehdilik iddiasın~ 
tUrlll hunharlığı irtikap ediyor Hüseyin ile baıhca ad ~~ 
ve kuvvet buldukça her tarafa yakalayarak Bağdada g&ll ~-
saldırıyorlardı. ve bunlann hepsi orad• 

Bir taraftan şekavet ve vah•etin olunmuşlardı. .Jfı 
., (BiJ,~ 

her türlüsünü tatbik eden Kır-
mıtiler diğer taraftan mezhep
lerini neşre çalışıyor ve propa
ğandalarını idame ediyorlardı. 
Bu propağandacıların başında 
Zikreveyhin üç oğlu Yahya, 
Hüseyin ve Ali bulunuyordu. 

Zikruveyh bu havalide bütü-ı 
işlerin mürettibi olduğundan 
yalanız birkaç kişinin bildiği 
bir yerde oturuyor ve vaziyeti 
idare ediyordu. 

Onun oğullan imam lsmailin 
ahfadından olduklannı iddia ederek 
bqlarına topladıklan çetelerle, 
hazan Basraya, hazan Şama, 
hazan Kuf eye taarruz ediyor
lardı. 

Hicretin 289 senesinde Zikre-

[ l) Şehristanıntn «Milel Nihal• inden. 
(2] lbni Ceriri T abari tarihinden. 
[3] lbnl Havkal ve lmhri 
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Uzatılmıyacak Hüsamettin B. Kongreden sonra 
Elektrik ıirketi müdürü 
Ankaraya niçin gitti ? 

Sıhhiye müsteşarı dün Matbuat cemiyetine 
Parise gitti . gelen cevaplar 

Sıhhiye rnüşteşarı I lüsamettin Bey Matbuat cemiyeti kongresinin Anka-
şehrimize gelmiş, Beynelmilel sıhhiye raya çektiği tazim telgraflarına Reisi 
idaresi heyeti umumiye içtimaına iştirak Cümhur hazretleri, R. 1\1. M. reisi KAzım 
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sinemada-
Bu akşam : l\omık Ce' det Bey heyeti temıoiliyesı Ye büyük dram 

kumpıın) a:oınırı i~tirakilc 

BABALARIN. GÜNAHI /~::11e 
Ce\·dct Bey tnrnfındıın 1-.oml'<l•. \an ece, sinemn. dan~. monolok 

Bir arkadaşımız dün elektrik şirketi 
!l:lüdilrij M. Hanscnln şirketin imtiyazını 
tenıdit ettirmek ve Kadıkövle Adalar e
lektriğini lstanbul elektrik .şirketine rap
tetnıck üzere Ankaraya gittiğini, bu hu
susta Nafia vekAletile vapılan miizakere· 
ltrin bir hayli ilerlcmiŞ oldup;unu yazı 
Y0rdu. Bizim şirketten aldığımıı malOma
ta göre, M. Hansen Ankarava şirket im· 
tiyazını temdit ettirmek için. gitmemiştir. 

etmek üzere dün Paıise hareket etmiş- \'e haı\·ekilimiz ismet paşa hazretleri ve 
tir. Türkiye Matbuat cemiyeti reisi ve Siirit ~ B 

Hüsamettin R. Paristen Cezaire ge· mcb'usu Mahmut beyefendi şu telgraf- rnmaaemıımm~mmaa ugün Btınmllınm.llın~Wmf &:a&i5tl3 
çerek 19 mayı"ta toplanacak olan Bey- larla karşılık vermişlerdir: B OPERA Sı'NEMASıNDA ~ 
::~~~~;. sıtma kongresinde hazır bulu· olun:~ng;8em:ina~~~:;~e t~:::~:rd:;:~~ = ~ 

b ta.sen temdit meselesi şimdilik mevzuu 
~his deA'!ldir. Çünkü şirketin imtiyazının 

1tnıcsine daha epi zaman Yardır. lmtiya
ıı bitmeden her hangi bir şirketin imti
Ytıını uzatmak do~ru değildir. 

Hüsamettin Be\·in verdiği izahata efendim. it Hiç gülmeden herkesi güldürmek sırnna mnlik olan dehakılr komik fa 
göre, memleketimizde sıtma ile yapılan Reı.ı clhnhur Cast Maıtafa Kemal B M A L E J( ( BUSTER KETON ) fit 
mücadele çok iyi neticeler \'l'rmiştir.i\lü- Matbuat cemiyetinin samimi duygu- il ~ IEJ 
cadcle tnıntakaları olan Eskişehir, Antal· lanna teşekkür eder, muhterem azasını 1 "' F A C A ~ T ~ 
ya, ~lanisada bu sene faaliyet genişle- muhabbetle se!Amlarım efendim. u j-~ 1 ~ ~ 
tilecektir. ra, ... 1ı11 •·-t D m 

:'vt. I lansen Ankarada Kadıköv ve A
~lar . ~lekrriklerinin .şirket t~rafından 
daresını temin edecektır. 

:\lemleketimizin sıhht vaziyeti mem· !\latbuat cemiyeti he,·eti umumiyesi· 9 gayet güMüriicü sesli komedisinde görünecektir. Ayrıca: fil 
nuniyeti mucip olup çocuk \'efiyatı de nin hakkımda izhar eylediği yüksek duy- il M EDEN i YET ZEVK. İ B 
geçen senelere nisbeten azalmıştır. ~uıara teşekkürler ederim erendim. B w 

1 1. r b' f'J Si 
Teda\i ücretinin çokluğuna \C il~ç a. M M. ,., .. Klsım B çok şen ve eg ence ı ses ı ır ı m. mi 

~dliyede: fiatlarının yüksekliğine gelince vekAlet 1\ latbuat cemiyeti heyeti umumiyesi- DIDJllBllBBBBillmB Jm&llBB DEIEmfllmlJZJRmUınmnm 
bun lan birer tarifeye raptetmek tasan u- nin hakkımdaki te\·cccüh \'e i~tifatına dair ~C:::::~:::::::::1:::::--ze.c:::::~:::::::::1 C::::~:::::::::I C::::~:::::::::I C:::::.-:::::::::1 C::::::-..:::::::::IC:::::.-::::::C::::..-::::::~ 
rundadır Dr. )ar mevkii içtimailerinc olan -~elgrafı~ızı aldım. Cemıyete ~~rşı ~ arın akşamdan itibaren ~ Bugün 

ltaydar Rifat Beyin 
lahitleri dinlenecek 

ve kabinelerinin bulundu~ yere göre ÜC· en yuksek hıslerle mütehassis ve mute· ı M A J K 5 • NE M A 5 J N D A ı 
ret alacaklar, eczacılar ihtikı\r yapamıya- şekkir kaldığımın arkadaşlara iblAğını A 1 

Afahrnut Esat Bevle 1 la\'dar Rifat 
~ arasındaki da\·ad~ Anka;a mahke
'inin istinabe \Olu ile burada dinlen
llıl esine karar \';rilen ~ahitler bugün 

caklardır. yük~ek lOtfunuzdan dilerim efendim. 

1 
gösterilecek olan ,.e gerek me,·zu gerekse teknik itibarılc gayet orjlnııl ~ 

Dr. larn ihtisas \'esikaeı Yermek üzere Stırt meb· .... Mahmut 1 YE\e şayı~iLzamanc6:ia löa~if z"eLmeErakRaver bi~oo"!,ezdi EolanLı· 1 
haziran iptidasında sıhhiye vekAle- Ticaret hareketleri: U. 
tinde bir jüri heyeti toplanacaktır. E filminin mümüssilesi dchakar ~ 

1 ' • 
ltnbul birinci ceza mahkeme!'-ınde 

dtnleniJeceklerdir. Hunlar e!"bak Adliye 
~2lrı &\"ukat lzmirlİ 1 mail Sıtkı, l Iukuk 
•kut · · d ~hd .. esı müderrhlerın en cevat '' urta'-· 
•ııııı, müderrri;;Jerden sabık Adlive 

~Steşan Kenan Ömer. müderris Ah<l~
IL illan Müoip. arnkat 1\Justafa Hayri 
°'Ylerdir. 

Dün de Mudan\·ada sabık müddei 
bıtıurni Neşet Bey dinlenmiş olacaktı. --
\ Filimler 
~sıl kontrol edilecek? 
ı.._ Sınema filimlerinin kontrolU şekli tiak
"11\d. veni bir talimatname hazırlanmak-
;dır. .Bu talimatnameye p:Ör<'. filimler 

5.tıırükten çıkarılmadan evvel gümrük idare
r~dc. ıııuayene edilecektir. jJuvafık ~ö
gU:ı~en filimleri, sahipleri isterlerse 
Jet ~t~n Filmleri kontrol için bir he-

e~dilecektir. 

Asri tiyatro 
Taksim meydanında yapılaaak olan 

:mi ch·atro binasının projeleri makamı 
Eman~t tararından cemiyeti belediyeye 
verilmiştir. Proje Meclis encümenlerinde 
tetkiki müteakip heyeti umumiyede mü
zdkere edilecektir. 

Adalar elektriği 
Adalarda elektrik tesisauna yakında 

yaşlanacaktır. EnelA elektrik şirketi Kar
tala kadar cesisau ikmaJ edecek bu müd
det zarfında da Ada1ardaki işler yapıla
cak. ondan sonra Kartaldan deniz knb
Josu ~ı-çirilcrek Adalar elektrikle tenvir 
eeilecektir. Y:ı.z nıha1·e~ıne doğru Adala
rın ren\'lr edileblleceğl ümit edilmekte-
dir. 

T. Kan1il B. gitti 
Muhtelit mübadele Türk he) eti mu

rahhasası reisi Te,·fik K:lmil Bey, komis
yonun l 9SO bücçesini tetkik ,.e izah et
mek iızere dün Ankara~·a gitmiştir. 

Küçük haberer Taksim meydanı 
fl•zil'ane k;'dar bitecekmit AIAkndar tacirler piyasada bu sene 

sert buğdny bulunmadığından ek-
1' . ln,allah... . meğin daha ucuzl:ıması için sert buğday· 'f lksıtn meydanında tramysy şırketi la tertip edilmiş hamurun emanetçe 

\ tadan yapılacak asfalt yol inşaatına yumşağa tahvilini istemektedirler. 
ı._ başlanmıştır. Ru kısım inşaat 25 
"""jtsa k şehremaneti zabıtai belediye me-4tf adar bitecektir. Ayni müddet muru esnarm ejdarhasıdır) yazı· 
11:_ ıhnda Emanet te me\·danın tesvivei -..ra • • • sından dolayı Cümhuriyet refikimizi da-

1Ytslni ikmal edecekur' . 1-f va etmiştir. 
ler L •zirand. a toplanacak Türing kulüp-

.,.0n Bakkallar kooperatifinin bir aydan 
bıttceı. gresıne kadar tesviyeı türabiye beri sureti mahsusada piyasaya 

"' meydan temizlenecektir. 
çıkarmağa çalıştığı (EsnaO rakısı dünden 

Ve ' be itibaren satılmağa ba~lamı;tır. 
nı Iediye kanunu Evkaf tarafından LAieiide yaptırılan \' '"i nıaddelerln tatbikatına büyük mektebin resmi küşadı 

ayın 15 inde yapılacaktır. 

~b bafl&ndı Bir Amerikalı grup cenup vilAyet-
tctile ıtai belediye talimatnamesine il:\ve !erimizde maden aramağa baş-
flu ~ maddelerin tatbikine başlanmıştır. lamıştır. 
klb, 'Ydanda olmak üzere bo\·acıların 
lttiıı·edı~.rde ayaklan boramaları, berber- Mü~s~eselere \'erilecek prim nisbe· 
gô..ı: UkkAn camek:lnlar~na traş olanların tı hakkında lktısat vekaletinin 

· ı.ınn:ıe 1 suallerine ce,·aplar gelmektedir. Bun is bet 
ıtıaı me erini temin için perde koy· 

arı, l k ba) ram erte~i ıesbit edilecektir. 
ltıU. . O antalarda 'e diğer yerlerde 
'lle~etr~yc •nıd meze, artık bira veril- Narin ~·ekal~ti mühendisler hakkın-
L .. , sı d da bır talımatname hazırlanmıştır. 
ıııısıısı e mevcut olduğu için hu M anı• üreftede Yapılan taharrilerde pet-
"'"·,._ · sür'atle tatbiki hakkında 111- rol bulunamamıştır. 
~ errıirler vPri)miştir. 
~ - • Bu sene şehrimizde meyva çok 
ueI ı G.d 1 bollaşmış \'e daha mevsimi gel-

b en er - 1 en er meden çilek, kiraz Çlkmıştır. 
t. ~usyanı A 
"iıı ) '-" ld n nkara konsolosu ( Gard- B l\1. meclisi dünden itibaren 
g 1 ,o aş d" A k k b b .. b t tııiştir. un n ·aradan şehrimize e ur an ayramı munase etile 

4 tatil edilmiştir. 
~\"Cesi ~Unan sefiri l\1 Polikomosun şehrimizdeki bazı ecnebi şirketler 

~tltııPres}ı adam Polikornos dı;,in sabahki Türk memurlarına bir gün bay-
e Ankarad ı · S ram tat'ılı' vereceklerini SÖ\_·lemişler, mc-au·· an ge mış ve emp-

rat kat il b h k 1 • · ..&. ıı. ar e Belgrata gitmittir. murlarda u a sız muame eyı tıcaret 
hı~' :oır m··dd kA . 1 d' Jıu "'"'ltrı ls u etdenberi Ankarada bu- müdürlüğüne şi ·"yet etmış er ır. 
" l\rıı;eç grupu direktörü M. Kapman }929 senest ithalAt ,.e ıhracat farkı-

'-ı.ıı adan "ehrı·m· d" .. .. l\I mız 28.843,000 liradır. 
ltı ~el'h is . ~ ıze onmuştur. u- ================! 
~. 11'1.rrirı t~}Onda kcndisile gör~en bir müdürü Hasan Rıza B. dün Ankaradan 
~ç bir i:kze Isveç grupunun hükOmete şehrimize gelmiştir. 

)leıııı•tı ı raz teklifinde bulunmadığını .&. \'aldei Hidivi \'e prens Yusuf 
• v r. 

it dün ,_·az mevsimini geçırmck üzere seh-
ıyaıeti C" h 

um ur kalemi mahsus rimize gelmişlerdir 

Odalar kongresi 
Bu gün ikinci ve son içti

ma ını aktediyor 
Şehrimiz Ticaret müdüri\'eti mmta

kası dahilinde bulunan tica~et odaları 
kongresinin ikinci ve son içtimaı bu 

gün aktedilerek encümenlerden gelen 
muhtelif muhtralar müzakere olunacak 
\"e kongre temenniyaunı lkusat vekı\letine 
bildirilecektir. 

Ticaret odaları kongresinin e\'\'elki 
günkü içtimaında seçilen borsa encü
meni dün Hakkı Nezihi, Zühtü Cevdet 
;ı.c: ~'1 ~terin J.Nii~ile topl~l\)Jf \'e 
tıc•~t borsaları hakkında \'edkn -takri-

rin müzakeresile meşgul olmuştur. 

(\eticede ihracat üzerine müessir 
olacak maddelerle muamele yapamıyan 
mahalli borsalann pazar yeri şel<line 
ifrağile bunların belediyelerin muraka
besi altında bulunması kararlaştırılmıştır. 

Kongre riya~etine verilen muhtelif 
takrirleri te~bit için teşekkül eden tAli 
encümen de dün bir içtima aktederek 
ticaret odalaonın resmi dairelere yazdık
ları evraka pul yapıştınlmamasını \'e 
tasdik harçlarının nisbr • bir taıif eye 
ircaını kabul etmiştir. 

lstanbul radyosu 
ı o güne kadar 

işliyecek mi ? 
Hamdi 8. Ankaradan geldi 
Pazar günü Ankarada toplanan Türk 

telsiz telefon şirketi hissedaranı kongre-

sine iştirak etmek üzere Ankaraya giden 
Radyo şirketi müdürü Hamdi B. dün 
sabah şehrimize dönmüştür. Mumaileyh 

kendisile görüşen bir muharririmize şir
ketin faaliyeti hakkında şunlan söylemiş
tir : 

- Kongre Jstanbul Radyo"unun tek
rar işliyebilmesi için bir şirketle yaptı-

ğımız muka\'eleyl tasdık etti. Mesele ar
tık basit bir imza teatisine kalmıştır. iki 

üç güne kadar bu muamele de bitirile
cek \'e 10 gün sonra radyomuz muhak· 
kak işliyecektir. 

~~-----------~ 
Deniz hamamları 

Deniz hamamlannın asrt bir şekilde 
inşası bu sene de teahhur etmiştir. 

,\levcut hamamların eski şeklide 
işleflmesi için Emanete müracaat edil
mektedir. 

Emanet hamamların temiz bir surette 
işletilemesi için yeni bazı kararlar 
verecektir . 

Profesör Doktor 

M. Lutfl 
Glilhane ve Cerrabpaşa hasuııelerl 

Marazı tşerih muallimi 
Dahlll •e lntaı.ı butelanaı c.- •e Puar

daa mada her tlht llddea -re Dl•aayohı 
Ş.kerd Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

Telefon: lsc. 2236 

DAVİS 
1 MAE MURRA Y, LILIAN CIŞ ve POLANEGRIYI 1 

bir sureti mükemmelede taklit etmektedir. 

~C~::Aet!-J:IC::::~::I c:::::~:::::::::1 c.:::::~:::::::::1 c:::::--:::::::::::1 c::::.-::1c:--:::::::::1c::::~::1~ 

MELEK 
BEBE 

u akşam 

SiNEMASINDA 
DANiELS 

en son çevirdiği 

NE YAMAN GECE 
Bil) ük sesli filminde muzaffer olacakrır. 1 

!U\'eten: Çok ınutene' 'i -fe merakaver FOKS SESLİ DÜi\T\' \ 
HAVAOI LERI 

L·T·PIVER 
PARIS 

KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

Porfümöri L. T. P 1 V E R A. Ş; • iıtanbul Şubeai 

şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 ~ Tel. Beyo~lu 3044 
-- --- -- - - - - - - ---

RAŞİT RIZA VE AR- 1 !Bu akşam 
KADAŞLARI Sinemalar: 

FRANSIZ TİYATROSUNDA Alkazar - Şehir uyurken 

Alemdar - Gece hırsızlan 

,. 

Yalnız barramın ikinci \'e üçüncü 

günleri \'e geceleri. 

2 inci gün matine 4 te Samsun, su
are Taş parçası ve altın Başnk üçüncü 
gün matine sekizinci, suare Aşkın olumu 

Asri - Venüsten de güzel 

Beşiktaş Hilal-Gençlik çılgınlıklar~ 
Ekler - Bitli Dov 

DARÜLBEDA Yl TIYATROSU~DA 

INKILA' TIYA TROSU 
San'atk~rları tarafından Isparta meb'usu 

Hakim Rı~a Beyefendinin himayesinde 

8 mayıs perşembe günü akşamı ( Hissti 
Şayia ) \'od\'il 3 perde. Anadolu halk 
şarkıları, Zeybek oyunları. 

Doktor 
ihsan Şükrü 

Sinir hastalıkları mütehıuıw 

Cuma ve pazardan manda 2 den 6 ya 
kadar Tepebaşı 73. Tel. .Beyoğlu 

862, Kadıköy 49 

Elhamra - Elem yolcuları 
Etuval - Macar sevdası 
Majik - Sevda tuzağı 
Melek - Ne yaman gece 

Opera - Afacan 

Şık - Bir an için 
Bar ve M üzlkholler ı 

Garden-lrena, Nandi Balet, Tal
maç ve Siril, Bckefi, 
Vantura 

- Arizona baleti Tize, 
ve l...idina Tarsov 

VAKiT a 
Abone olunuz. 



-6 VAKiT 7 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Y azdn : Sadn Etem 
Sonbaharda oğlan hastalandı. 

Günden güne düştü ve iki ay 
sonra bu esmer güzeli delikanlı 
iğne iplik kaldı. Avurtları çök
tü, kaditleştikçe kaditleşti.. Oğ
lan kaditleştikçe seninkinin içi 
içine sığmamıya başladı. . Atı 
zayıflıyan, hastalanan süvari na
sıl Hzülürae Mis Molli de öyle 
dertlendi. 

İşte- tam o zaman Mis Molli 
Abbas beye yamandı, ve ken
disini ne d~di bilir misin? .. 

" - Yo o o o ... 
" - Kızoğlan kız diye •le 

yutturdu. Hayret etme herif 
hem enayi, hem de kız merak
lısı. Yaşı kaç olursa olsun onca 
ehemmiyetli değildir. 

Mis Molli oğlanı hastaneye 
yatırmak istiyordu ..• Fakat daha 
ilk günden masraf edecek bir 
halde değildi... Mis o zaman se
nin bildiğin gibi zengin filan 
değildi. 

Aşıkmı aldatmak isledi. Bir 
gün eskiden tanıdığı bir avuka
tın yazıhanesine gitti ve Abbasa 
telefon etti... 

11 
- Atıyorsun Nesip, dedim .. 

« - Kulaklanmla işittim .•. Bize 
ne malum olmaz. 

Kadın telefonla 
"- Abbas beyefendi diye 

söze batladı. .. Ben fakir bir 
l<ızım, sizin atafetinize iltica edi
yorum ... 

Hasta bir erkek kardeşim var. 
Doktorlar bunu Heybeli sa

natoryomuna göndermezsek ya
tamayacağını söylüyorlar ... Sizin 
gibi velinimetlerden başka kim
lere müracaat edebiliriz? .. 

Vallahi bunları böyle söyledi .. 
O da bir şeyler söyledi. Mis 

tekrar telefonda yalvardı: 
«-Biz hastayı sanatoryoma 

getirdik, fakat bizden on gl\nlOk 
peşin para istediler, hastayı timdi 
hastaneniz önünde bırakbm 
efendimize telefonla müncaat 
ettim. Hasta ıçın hastaneye 
telefon etmenizi inAniyet namına 
rica ederim. 

« - Bir dakika bile yanından 
ayrılmam ... 

cc - Hastanın adı Celildir ... 
Darülfünunda talebedir... Aile
miz ve bilhaua ben size ebedi 
minnetle merbut kalacağız. 

Bu son söz öyle bir eda ile 
çıktı ki... Sen de bu sesi işitsen 
baştan ayağa kadar merhamet 
kesilirdin.. Kadının bu yalvar
masına telefonda, gllr, keskin 
bir kahkaha cevap verdi ... O 
kadar kuvvetli gilrliyordı ki 
odanın içi kahkaha ile çınladı .. 

Sonra: 
"- Peki diye bir ses duyul

du.. Telefon kapandı.. Bunun 
Uıtüne Celili hastaneye aldılar .. 

«- Bak şu mise nede kur-
naz mış .• 

Kan iyi başladı ... 
sütallz çıktı .. 

" - Naııl? 

Ama herif 

" - Basbayağı ... inan bana ... 
Kadın işinde falso etmedi, iyi 
biliyorum. O zaman Mia bize 

1 

Benim pansiyoner olduğum evin 
kızı ara sıra Misi ziyaret eder
di Hani bizim pansiyoncunun 
kızı da kızdı... Ama ne kız ... 
Anasının kızı... Onu sen de ta· 
nırsın, evlendiği akşam barda 
kanbur bir ihtiyarla danseden 
güvercin kanı kıp kırmı'll iskar
pinli kadın... Hacıbabanın toru
nu. Maşallah ne de torunmuf. 
Eline geçeni belsoğulduğu mü
tehassıslarına yediriyor . Karı 
hastalıkla kardeş gibi, senin an
lıyacağın kaşarlanIDIŞ, pişmif, 
çifte kavrulmuş bir orospu ... 

Rivayete nazaran bu kız Mis 
Malbi bar artisti iken onun oda 
hizmetçisi imif... Sonra bu vazi
feden ayrılmış ama hammını sak 
a1k ziyaret eder... Senin anlıya
cağm hanımdan çimleniyor. Bir 
akşam ben pansiyona geççe 
geldim, kıza pansiyonun önünde 
rastladım. Hafif tertip sarhoıtuna. 
Kız da öyle idi, o da sallanı

yordu. 
Kız yanıma yaklaştı, ben de 

birşey oluyor zannettim. Kızı 

fÖyle bir kapı arkuında sıkayım 
bu akşam can1m da istiyor diye 
hazırlandım ... 

"- Hastayım dedi. .. Ben za
ten onun hastane gibi birşey 

oldugunu bilirdim ama insanın 
nefsi kabardı mı ne halt 
edeceğini bilmiyor. Kız göğsüm
den itti, Fakat.. 

«- Nesip Bey, dedi.. Sen, 
Abbas Bey diye bir tüccar var
mıı tanırmısın.. Ne biçim adam, 
itittiğime göre çok zenginmif .. 

Derhal işi çaktım .. 

- Bilirim, hiç bilmezmiyim de
dim .. 

4( - O beni, dedi almak isti
yor .. Talip olmuş .. Bizim İngiliz 
madamı böyle ı6yledi. 

Ben kızı hiç bozmadım.. Yal
mz dedim ki: 

.c - Meliha.. Senin kardeşin 
hastanede daha ne kadar kala
cak ... 

Bilmedi 

enç me tep i ere 
İmtihanlar yaklıııyor .. F ran

ıızcanın ruhu olan gayri kı
yasi fiilleri öireamek için 
Muallim Biti Efendini (ıayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 
imtihanınızı kolaylıkla vermif 
olursunuz. Satış yeri: Ankara 

1 
caddesi MuaJlimler kitapanesi 
Fiab 50 posta parasile 65 
kuruş. 

HilMiahmer 
umumisinden: 

merkezi 

Kurban bayrammda çıkacak 
Hililiahmer ıazetelerine ilin 
vermek isteyenlerin Ankara 
caddesinde " Hofer Samanon ve 
Huli .. ilin müessesesine müra
caat eylemeleri • 

Son sahifede santimi otuz 
sondan bir evvelki sahifede 
santimi kırk kuruştur. 

Dr.A. Kutiel 
~:frenci ~e cilt hutıılıklıın mütehHtrııı 

mraı.ındıı !\o 34 

MeBn .. ıeket habdc·;~_J ·---~--~-U_zt_\;(f_!_·.41._.l[K~~~ i~lni~ı 
ay ram s • f • ... Her fGn arpolunur 

İzmirliler geliyor eyrıse aın ·········Tarife········: 
: 1 Def alık turoş JO : 

İzmir Kırmıııay cemiyeti bay- :\lerkez acentesi: Galata l\oprü başında : :z ., ,. §(} ! 
ram için fstanbul ye Yalova için Bevoğlu 2362. Şube acentesi : Mah· : 3 • " il§ S 
bir vapur ıeyahati tertip etmitlir. mudiye ! lanı altında I tanhul 2:'40 : 4 ,, , 2§ : 

Seyahate 90 birinci ve ikinci T b ;11 • l • h ' 
100 de üçüncü mevki yolcusu ra zon mıncı pos ası i ~IJ~:IJ'ia";1':t:;: ~ ı()(J i 
iştirak edecektir. Geceleri va- {ANKARA) vapuru 8 : 10 defa) ılan edU- \ : 
purda kalınabilecek ve geceleri Mayıs Perşembe aktamı : mek üzere maltlu} : 
vapurda balolar verilecektir. Galata rıhtımından hareketle : Abonelerimi%in her üç aylatt ~" : 

İ21nir refiklerimizin verdiği Zonguldak ı İnebolu, Sinop• : hır defası meccanen! : 
malumata göre vapur cuma gü- Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, : 4 'aurı geçen llAnların taz!ı ~aıırt : 
nfi saat 14 te limanımıza gele- Gireson' Trabzon' Rize' : için 5 er kuruş zammolunur. İ . ....................... . 

k 3 k l k d .. d'. .. Hopaya gidecek ve Pazar 
ce , gün a aca or uncu Kiralık Satthk 
günü Yalovaya fidecektir. Ay- iskelesile Rize , Sürmene , 
ni günün akşamı lıtanbul tari- Of, Trabzon, Polathane, 
kile İımire avdet edilecektir. Görele, Gireıon, Ordu, Fatsa, 

Tebdili hava için - Çeng# 
yünde Kulelide 4 odalı mutpak, ~ 
'e tcrkos suyunu havi küçük b~r .~ 
kiralıktır. Görmek için Kulelide bdJO" 
Dilbeste l-Ianıma müracaatları. 

Bir facia daha Samsun, Sinop , İneboluya 
İzmirde Kahramanlarda feci uğrıyarak gelecektir. 

~~~--~------------------' bir cinayet daha olmuştur. Bit
lisli Halit oğlu Mecit evli olma
sına rağmen Erzurumlu Seyfet
tin namında bir şahsın karısı 
ile sevifmit •e Kasabaya gide
rek burada gizli olarak altı ay 
yaşamışlardır. Mecit geçen hafta 
nasılsa eski evine dönmüf, bu
nu Seyh.Uin haber alınca der
hal gelmiş ve Mecidin karısı ile 
kızının yalvarmalanna rağmen 

içeri girerek rakibi He karşılaş
mıştır. Bu ande ilk hamleyi Me
cit yapmış ve Seyfettini baca
ğından yaralamıştır. Fakat bu 
ande iki arkadatınm yardımını 
da temin eden Seyfettin Meci-
din elinden bıçağını almış ve 
Mecidi 11 yerinden vurarak öl
dllrmüştür. 

lzmirde ekmek 
ucuzluyor 

İzmirde ekmek fiatları düş
mekte devam etmektedir. Be
lediye birinci nevi ekmeğin ran
demanını 75 ten 70 e indirmiş, 
ikinci nevi ekmeğin kilosuna da 
10 kuruş 30 para narh koymuş
tur. 

o Bulmaca o 

1 
2 
'3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 

Bug'ifn1''if bulmacamız 
Soldan sağa: 
1 - Valimiz (8), rabH edatı (2) 
2 - l~imler (5) 
3 - ' mura şekil veren ( 10) 

İzmir sürat posta>ı 
( GÜLCEMAL) vapuru 9 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 

Kiralık- Bürükada 8 odalı mr!İ 
yalı hane Nizam ikinci Auryan yo'ıtl 
i'\o. 2 Galata, Doyçe Orlyentbak, Nıll 

rıhtımından hareketle Cumar- # 
tesi sabahı İımire gidecek ve ıı====ıı:::::ııı-====S-a=t=un-==---_., 

Zeki Beye müracaat 

Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı Yazı makinesi KultanJblll 
gelecektir. Vapurda mükemmel Remlngton markalı Türkçe, fngtlfl" 
bir orkestra ve cazbant klAvyeli · idarede 11 numaraya mü~ 

mevcuttur. i, aranıyor 
Kiralık kahve ocakları 

Kadıköy - Haydarpaşa, Mo
da - Kalamış, Adalar - Ana
dolu ve Yalova hattına işleyen 
vapurların kahve ocaklarının 
bir sene müddetle mültezimliği 

8000 lirada talibi üzerindedir. 
Senelik bedeli icar her ay 
verilmek üzere on iki taksit 
ile de mümkündür. 

Fazla fiatla kiralamak iste
yenlerin 13 Mayıs 930 tari· 
hinde saat 16 da pey akçe
lerile Levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

BARTIN POST ASI 
S ıh \'ıtpuru Ç b u 7 i\'i an arşam a 

gilnn Sirkeci nhtımından hare· 
ketle ( Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Amaara, Korucaşile, Cide, İne
bolu, Hişe. Ahara ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu ıçın mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı
sında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

=ıi~ncr~P;LARi] 
• l\aradenlııı postuı 1. 

: 
= Samsun 1 

ı vM::' Çarşaıııba i 
·günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın-! 

l
i dan hareketle doğru ( Zongul- İ 

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, ! 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Ü Tafsilat için Sirkecide Yel-
Ü kenci hanında ~ain acentasına ıı· 
:c müracaat. Tel. lstanbul: 1515 ı. - " ı .ammwn••ımaa:ınnm1111111111:1 

4 - Geri ,·ermek (4) 
5 - J>arisin meşhur kilise11i (7) 
6 - Bugünün (4) 
7 - Sicim (2), oyun (3) 
8 - Temiz (3), erkek dadı (4) 
9 - l ler ~e\'i bildiğini zenneden(5) 

10 - Biçim ( .i) 
ı J - Yarısı hayvan yamı insan Yu-

nan esatirinden bir mahluk (3), ustliste 
gelen şeyler (7) 

Yukardan aşağı: 
t - Fennl usta (8) 
2 - Küllü teşkil eden (5) 
3 - Ôlümun ııksi (5), en (6) 
4 - Dest ( '2) 
5 - Pek guç bulunan (5) çekme! (2) 
6 - (;in om ... (ri), Kıraat (5) 
'l - Kullanmak (7) 
8 - Bağınş (4), kol uz ceket (4) 
9 - Anne (5), bir renk (2) 

10 Hilct saıılan ~er (4), ıloğru 
) azı (4) 

11 - Hir çalgı l2 

İdare amirliği - Tecriibektr -
her gOna teminatlı lsranbuJda idare ~ 
Jiği isteniyor, Merkez pos. kuru. No. 1 
Ferit Beye. 
~:-------~-----~-______,/ 

İş istiyorum - 324 doğumluY"' 
\skerlikten terhis oldum. Kimse~ 

Beni himave edecek kimsem VCJll'_ 

İki aydır, her tarafa baş ~'Urdu~. -
) erde çalışmağa muvaffak olanı•~ 
fakek muallim mektebi üçüncü ~ 
kadar tahsil gördüm. Her hangi 
otelde ticarethanede, k4tiblik, her baı/ 
bir mektep veya apartmanda da k;_ 
lık, velhasıl, her şeyi her vazifeyi ~ 
mıya hazırım. iş İ!!til'Orum. 

Galatada Ooğnı yolda Adaf"" 
Düzce otelinde Hasan Al~ 

MuhteJif 
Hava parası yoktur - iki 4' 

kAn bir lokanta kiralıktır. Galata topCııJ/ı 
tramuy caddesi Karakuş llanı alu~ 

Matmazel Anjel - Masaj 
Taksim Fe 

Galata hhaltt gümrüğünden ;J 
olduğumuz 2262 No. h 20-6-929 
-.; c 407 lira 80 kuruşluk dea"t 
makbuzunu zayi eylediğimlzden hİ 
olmadığı ilan olunur. ' 

AH Asgar ve mahduıııl'J 
A 334 senesi l lırkajşerif A'J. 

şubesinden aldığım terhis "'esikaflll 
ettim. Yenisini alacağımdan eski" 

hükmü ~oktur. 'P~ 
307 tc\'ellütlü Mustafa oll~ ----
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[ Mahkeme ve icra hanları ] .. KHOIUJ iSKHlSi ÜHHiftll[Ki 411 
Ilı Fat~ih~ic.~r~a-m•ı•m•u·r~lu~t~uıiiinıııid!"a•n•: ~N~'~edi~.--~-·l~s~taiiin~fJ·u~l ·4~ü·nc.;u;;· ~ic•r•a•m•,•. mıııiuiiırll!'ıu11t~uİııııı•-~ıiiiıııi~Fı~a~tı~·h~iclııırıiiia;ıim-tm..;u.rl•u•t•u•lld•a•n•:-A .. hmec 

~;~u~nleavvŞeercaHacatinnımvlennnZlşyaayı·baneylmcrleU· dan: Sedat, HulOsf, Nahit, Hamle, Sadık, Ba- lolt!lnt!I fİ!lzı·no ue nı·ıe D!lns s!llonu ·--mı Dimitri Papayani varislerinin MaA"- hıttln, Etem, lbrahim, Halit, Arif, Hakkı l\U U UU U U 
tekle . olduktan Dnut pa~ada Etyemez dalini blnti Vasildc alacakları olan me· beylerle Facma, Hatçe. Ayşe, Nakiye, 
!:tefi esı sokağında " 64 ,, atik ve "72., baliği malılmenin temini zımnında vefaen !\ur ı\Iel:lhat. Zehra h11nımlann şayian 
da ~numaralarla murakkam köşe ba~ın- mefruğ bulunan Beyoğlu Kurtuluş mutasarrıf oldukları Bevazıua Parmak-
tirı durum katından mada iki kat üze- tram,·ay caddesinde ıcik l 0.1 O mükerrer kapıda Emin bey mahalle;inde OkçuJar-
{k· e inşa edilmi~ ve aln oda üç hela cedit 199, 199 No. it dükklnı müştemil başı caddesinde küçük Çatalhan dcru-
'IJ'Jı sofa bir taşlık ve odunluk kömürlük mu bahçe hane birinri ihalesi yapılmak nünde 65-65-67-67 atik 23-~7-65-?5·6'7 
lltbık ., 'e ı e derununda bir kuyuyu ha,·i üzere otuz gün müddetle müzayedeye 24·26 cedit numaralarla mürakkam f e\'· 

Çt :rıca vasi bahçeyi muhtevi olup bah- kunulmuşcur. Ilududu: cephesi tramvay kinde odaları havi dört bap dükkAndaki 
ı>lcfu erun?~da ayrıca bir oda ve bir hcll caddesi arkası Rus sokağı sığ tarafı hisseyi şayianın izalesi zımnında 29 ni-
ltı!is ~ gı?ı eıcarl miismire ve gayri Şaul Ef. hane ve bahçe~i \e ıhere ait san 930 tarihinde saat 15 te icra kılı· 
hırı ıtı~reyı ihtiva eden ma bahçe bir bap ar5a, sol tarafı polis karakolu bazan nan birinci arttırmada 3000 lirada hi · 
de enın izaleyi şuyu'u zımnında müzaye- ahere ait arsa ile mahdut 125 metro .. dar Nahit Tahsin ve Hakkı Beyler uh-
te~e ~·azedi!miş \'e birinci amırma.da terbtinde araziden 45 metro murabbaı delerinde münısafeten tekarrur etmiş 
de kı)Uz ~!raya talip zuhur etmiş ıse maa dükkıln hane 8 m. murabba salaf ise de kıymeti muhammenesi olan 6000 
<l.n Yttıccı mubamminesini bulmadığın- hal~ ile bir kümesi ve rnaa çıkrık bir liranın dununda görülerek eski icra ka· 

11 ıtıayısın 22 inci perşembe günü sa- kuyuyu ha\ i tahta perde ile muhat nununun I 08 inci maddesine terfikan 
rı,con beşte ikinci artarması icra kılı- bahçeyi havidir. l\1üştemil~tı: Kurtuluş yeniden bir ay müddetle mü1.ayedesine 
~•tından talip ofanlann kıymeti mu· caddesinde 199 numaravi ihti\'a eden kırar \'erildiğindcn mezkur ga~·ri men· 
~ :ın.cnesi olan bin liranın yüzde onu cephesi demir parmak .kepenkli zemini kulün 17 haziran 930 salı günü saac I !i 
~'tınde pey akçesini ve 930 - 765 beton arka kısımda mu,·akkat camekAn te kat'i arttırma'ı icra kılınacağından 
ltı 1 numarasile müracaat eylemeleri ve tahta perde ile bölünmüş mahtcs talip olanlann bedeli muhaınmenenin ° 0 

~r. (274-76) oda tahtında zemini taş mahzen ve 10 nisbetinde pey akçesile birlikte 928· 

1411lıta1ıbul dllrdüncü icra memurlu- arka cepheye methali bulunan dül.:kılnda 456 numaralı do~ya ve memuriyctimize 
·~-ı dan: Lüriiye hanımın Mehmet beye mahiye 10 Jirn icarla Karebet Ef. icrai müracaatları ilAn olunur. (274-79) 

4r~erı \'arisleri Rehirc , e Ali) e hanım- ticaret etmektedir. FatUı sulh ik,i .. ci lmkuk lrak.imli-
'11~ n alacağl olan meb:ıliğa mukabil Sol tarafa müsadif tahta perdenin /indm : Müddei :\iesut efendi \'e Zehra 
liJld tuz Topancde ti yas çelebi mahalle- salaş dükkılna mL·ttasıl methalinde bina hanım tarafından müddeiale\"ha lstanbul 
'ı ~ \e caddesinde eski ve yeni 22 ilıl bahçesine ve bahçeden üç ayak tahta tapu müdüriyetine Temel cf~ndi aleyhine 
~~· ~aa bahçe hanenin 784 hisse m<'rdiYenlc camlı kaptıdan girildikcc ah- ikame olunan murisleri l lnsan Ramiz 
' e on beş hissesi otuz gün müd- şap merdivenli cepheye naıır dükkA.nın efendiden intikal eden Karagümrük muh-
~ ihale olunarak elli lira bedelle fevkanisini teşkil eden füc kauaki ara- tesip lskender hey mahallesinde Atikali 

Uhdesinde olup bu hrre ) üzde lık mahalle çıkıldıktn karşılıklı !ki oda paşa caddesinde 2 1 ,.e 23, 25 • ~0• bir 

~.~la ve on btş gün müddecle iha- olup sok:ı.ğa na1Jr pancorlu odada ma- kıt'a arsa üzerine mevzu haczin fek ki 
r t ı) ) e müzavcdcsine vaz. olun mu\- dam Ati na kiracıdır dit;er bahçeye nazır davasının ye,·mi muhakemenin il!nen 

~ tlJududu : A hdurrahman bey varislc
~t 1~.Ali efarıdi 'e hacı adık efendi 

~ 1 Carafı vol ile mahduttur. 
ı~t'k • 
~ 1 ·darı : Mecmuıın mesahası 1980 
bt~ Ql 203 kıble 13 bir kac kapı önü 
btsj SclAmlık 112 kAgir mutfak hara
'lı~~ 4{j buçuk su ha1.ncsi 9 bucuk 
~ırı en ve hamam harabe<1i 150 
~lrgi tcrbiinde selAmlığın bir katı 
t'rı:tr ,.c mucebaki aksam ahşap ' '.e 
t°llt haraptır seldmlık kısmında bır 
•lıı a~ avlu bir aralık bir merdi\ en 
•t~ıı· ı~f helA bir sofa dort oda bir 
he]/~ diğer iki kısımdıı iki oda iki 
~ IJci sofa bir salon ve harem kı smın
çlik ~c.llıin kat mermer taşlık \ 'C hiri kli
tıııç liç oda iki hela zemini malta ::.ııh
de d~dası birinci katta bir sofa üzcrin
~tırı orı 0 da bir hela ikinci kat birinci 
tlkrrı aynı olup duvaı !ar kalemkllr \ ' C iki 
, a \ardı ı. 
ilet Yltlı ~ ııarem kt"mı dahil ve h11-
~r 

1 
Yılıdır bahçede bir ku,·u 20 

~tif lıe 
1
1ç Vardır. ,agilleri Niyazi ve 

~ltlir r er Ve ı\' urettin Paşa \ ' C tevfik 
~ıı <>l tcınamı 9000 lira kıymetindedir 
\ }U ~lır hisseye isabet eden kıyme-
l~ı~ c onu n~bctindc pey akçe i 'e 

evrak numarasile dnireyt• gel
\•c ı C> 

' ~·6 -SO- tarıhind" saat l 4dcn 

~i~~~:.~=.~~ır ":~:~yedcnin yapıla
' ~':'4) 
-~'f;~laş icra duirtsinden: Emine 

~De !!anım ve ~Jehmet Fethi ve 

~
)lılb\ anımla şa) ıan mutasamf , e 

f,.,.le · · · f lı:ıı..-:' A s_ı ıçın .. uruhtu mukarrer bu-
t. ~tıd rna,utko) uııde Sucu bahçe'i 
~ırı ka <:edic No. 3 ile murakkam 
tı-,tr ~•tt •tile beraber üç katta 8 oda ve 
h 'tellıi~ sora 'e iki hala bir mutfaı'!;ı 
'ııcı nıaa bahçe bir hap hane ile 

odada borçlu sakindir. Bahçede çıkmklı vuku bulan cebligaca rağmen gelmediği· 

bir kuyu sala~ mutbah ve dükkan ve he· nizden hakkınızda g\) ap karan ittihaz. 
lft mahalli ve birkaç meyve ağacı nrdır. olunarak müddeiler tapu kaydını ibrazla 
2IOO lira k•) meti muhaınmeneli olup hüküm itasını talep ctmiı; ,·e mııkaheme 

' açık arturmn suretlle 'e daha ziyada 4 haziran 930 çarşamba saac 14 de talik 
malumat almak isteyenler kıymeti mu- kılınmış olmakla Hukuk usulü muhake· 
hammenenln yüzde on nispetinde pey meleri kanununun 4-02 ve mevadı mü-
akçesini Ye 929·876 dosya numarasilc teakibesi mucibince usulen itiraz ederek 
İstanbul dördüncü icra memurluğuna gıyap masarifini "ermeniz ve yevmi 
müracaat ve 9-6-30 tarihinde saat 14-16 muhakemede ispatı vücut ederek müda-
y:ı ),adar birinci ihalesi yapılacağı i!An faanı;ı;ı sert etmek l!zımdır aksi takdirde 

olunur. (274-73) ~ 405 . ve 4:°8 inci maddelerine te\iik~~ 

J t '" l 'k · . . l '" mahkeme\ e kabul olunmayaca~ınız ır1bl s anvu ı ınc~ ıcra memur u"a11- • " .,. 
dall • vakıa.) ı ikrar ve kabul olacağınız iJjn 

· z z h f d" olunur. (274-69) 
:.are :.a aryıtn e en ıye --.~~-:-__;7-:.-----...:._-~-

Be,·oğlunda Galatasarayda Parali ls;anb~tl ~slıye. m~.lıJte':'esi ii('iincii 
apatmnnında 5 numarada mukim Zarc huku l daıresınden. Muddeıye 1adam 
Zaharvan efendide Osmanlı bankasının Rozanın kocası 0 l?P Bernğlunda yük(ek 

· kaldırımda :\lusevı havrası karşısında Çı-
matlubu bulunan 933 lira 28 kuruşun 

lacyan apartmanının 3 üncü dairec;indc 
tahsili zımmında mumaileyh bankanın mukim Semuil Favnerman F:f endi alev-
iptidar eylediği muamelei icraiye üzerine hine ikame eylediği bo, anma da\'8 ı~-
merhun dilrt sandık derununde kundura dan dolayı mahkemeden sadır olan ve 
mal7:emesiııin I 5 Mııyı~ 930 Pe~embe boşanmalarına , ·e masarifi muhakemenin 
günü saat onda vaziyetinin cesbiti ve müddeale) he aidiyetine miltedair bulu

nan I .5.9,30 tarih ,.c 309 numaralı ila-
kıymetlerinin takdiri ve icrayi haczi ka- d b 

mın bidayeti dava an eri ikametgdh \'c 
rargir olmııkla \'e yevm ,.e saati mu- meskeni meçhul ola~ muamilc~h Scmuil 
kOrdc em\ ali mezkt)renin bulunduğu efendiye i!Anen teblı_ğl tensip edilmiş 
Osmanlı b:ınkısının lstanbul ~beııinde olduğundan iliının bır sureti mahkeme 
hazır bulunma ı ildn olunur. (274-72) divanhanesine asıldı~ ilin olunur.(274-86) 

\ lilavet daimi eı1cümeniı1d~n: 
11 mayıs• 930 pazar günil ihalesi ilio edilen Pilevne boğaları 

münakasasının tatil hasebile 14 mayıs 930 çarşamba giinUne talik 
edildiği ılan olunur • 

1500 mik'abı kereste 

it ~~k:Czkflra mu nasıl 5 numnra ile 

~~~Od~ ~C~i~ katile üç kattan ibaret Tii t1"i n 
~ ~Cıı 'c ilti halAyı ha\'İ kAgir ve 

metre 
mübayaası: 

inhisarı tıınuın nıiid ii rl ii-
llıu~ llluhcacı tamir di li-er bir hane "" •• d 

~de ~tde __ 3100 lir:ıda t~lipleri uhde- gun en : 
~"tın 110~rur etrni~ isede bedeli rncz- 23-4-930 tarihinde ihale edileceği evvelce illn edilen Samsun 

,~ ddctin· san göri.ilmesJnr: mebni arurma fabrikası için 1500 metre mik'abı kereste [şartnamesinde bazı 
'ı fi}: n, ın terndidine karar ' erilmiş ve tadilat yapılmış olduğundan taliplerin her gün gelüp ,artnameyi 
q"edndarı itibaren bir a ı• m iiddctle · eye ı. · almaları ve 14-5-930 çarşamba günü saat 10,30 a kadar .zarflarını 
, t llıUs . çı ·arılan 7 haziran 930 ta· 

~ti kat" adıf etırnartesi günü saat 15 te Gala tada mUbayaat komisyonuna tevdi etmeleri • 
·qı.. 'Yeler· · * * * '<jUş ının icrası mukarrer hu-

~ctı ın ~lduğundan calip oıanıarın Kı rpı ıı tı ın uka ,rva ,re 
la .. ·e onu arnrnenelcri olan 6000 liranın k d 
~btrı u nl~ctlnde pey akçesini müs- sı~:ara rağ1 l püski.illeri ve 
"-. llıUr~ .. ~Ştlnış sulh mahkemesi icra- v 

ı,)~~ il;ln olunur. (85-924) ka~:ıt ]arı satışı. 
-qı, tıbuı a=ı·:------....:.-- \...1 
~tt da. . s 1J'e mahAtmesi ikinci 
~rıd, ';~~"'den:Mahkemeccs-1 ı-929 rfltlll/1, in~/ıisarı ll11ılll1l 11lltd/ir-

tıt 1Uı;ÇulardA ı~a karar verilmiş olan 

'ant biseci ':s. c.zapcı oğlu hanında ha- lu'' ~·ı'l' 1ıdell : 
t'ıı:-rihınd . ım Mutat efendinin 26-4 t) 

~ ilan' ıfllAsının kalkmasına karar f b 'k d t k" d k k k o unur. (274_
84

) Cibali a n asın a era um e ece ırpıntı mu avva •e 
V kağıtlar ile püskül ve anballj kağıtlar pazarlakla ihale edileceğinden 

~\hı 
1
•

11
Ae . K. J. T taliplerin her gün gelUp şartnameyi almaları. Ve fabrikada mez-

rl kur malzemeyi gererek pazarbgw ı için 17-5-930 cumartesi aiinü 
nı21 yapar. ·----. .. _..;;.~~:::::."J' ıaat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları • 

kao·ıt lar ile 
aııbalaj 

Salonumuz İstanbulun en miltena havadar ve cazip 

mahallinde olup mefruşat itibarile de İstanbul ve Beyoğlu 
salonlarının fevkindedir. Müzik meıhur Huseyin Kayma( 
B. riyasetinde fevkalade bir surette programlarına devam 

etmektedir, 

Bayramda: Salon dört gtln bayramda 1 den 24 de 

kadar açıktır. O günlere mahsus ve müşterilerimizi bir 

kat daha memnun etmek için aslan zengin olan program

larımıza muhteşem Varyete, Dans, muzik v. s. eğlenceler 
ilave edilmiıtir. Fiatlarım1.z son derece ucuz ve 
ehvendir. 

Muhterem müşterilerimizden gördüğüm rağbete teşek
kürler eder ve her zem an teşriflerine intizar ederim. 

MüdGriyet 

Maarit vekaletinden: 
İnşa edilmekte olan ismet Paşa Kız Enstitüsü elektirik tesisatı 

4 mayıs 1930 tarihinden itibaren on gün müddetle ve pazarlık 
usulile münakasaya konulmuıtur. 

Talipler şartname ve planları tedarik etmek üzere ehliyeti 

fenniye vesikalarile beraber her gün Maarif Vekaleti iRJaat daire

sine müracaat edebilirler • 

İhale Maarif Vekileti inşaat komisyonu tarafından icra edile

ceğinden münakasaya iştirak edecek olanlar ihale günü olan 14 
mayıs 930 çarşamba saat 15 te % 7,50 teminab muvakkatelerile 

birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
Adet 

11 çuval 

1 " 
1 sandık 

16 
7 
1 

1 

" 
" 
" 

13 fıçı 

5 ıandık 
1 " 

seyanıye müstamel iç yağı 
tıbbi ol 

çay 

vazelin 

şeker 
zeyti yağı 

f kahve 

1287 
120 

6 
874 
319 

15 

kilo 

" 
" 
" 
" 
ti 

1 '/ı " 
2 

" l yeşil zeytin 
senayide müstamel gayri saf 

soda kostik 
teneke kutuda çay 

balık konservesi 

2370 
200 

9 

" 
" 
" 

KZH marka 

,, 
,, 

AT/IBJ 
LMS 

" 
" 
" 

" JD 
FSP 

,, 

" 
ti 

" 
" 
ti 

" 

" ,, 
Balada muharrer on kalem ~yanın 3/5/7-5-930 tarihinden ıti

baren lstanbul ithalat gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede 

ihalei kat'iyesinin icra edileceği ilin olunur. 

Istanbul ithalat gümrüğü mü~ 
dürlüğünden: 

1 Sandık H A C marka nefis hamur işi 177 kilo 
2 " Hurma 123 " kısmen çürük 

1223 torba B • yerli mabsulAtından 
kısmen çürüklü kuru 

incir 14688 • 
Balada österilen 3 kalem eşya bozulacak mevattan olmak 

itibariyle 7_f.930 çarşamba günü İstanbul ithalat gümrüğü sabş 
komisyonunda bil müzayede satılacağı ilin olun_u_r_. ______ _ 

Vilayet daimi encümeninden: 
lstanbul Beyoğlu, üsküdar cihetleri ilk mekteplerile devairi hu

suıiyeye ~uktezi yedi bin çe~i odun ile iki yüz ~lli ton kriple ve 

elli ton yerli kok kömürü lstanbul, Beyoğlu, Usküdar itibarile 

ayrı ayrı kapalı zarf usulile 28 mayıs 930 çarşamba günü saat on 

bire kadar münakasaya konulmuştur taliplerin vakti muayyene 

kadar teminat ve teklif mektuplarını daimi encümene tevdi 

eylemeleri. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Guraba hastanesine lüzumu olan sekiz kalem alat ve edevatı 

tıbbiye ve kimyeviye ile yevmi lüzumu olan (30-100) kilo Ekmeğin 
pazarlık suretile ihalesi mayısm on dördüncü çarşanba günü saat 

on dörtte icra edileceğinden tRlip olanların şaraiti anlamak üzere 

her gün levazım idaresine ve idare günü de ihale encümenine 

müracaatları. 

Pazarlıkla öküz ve beyg·ir satışı 
Pendik baktriyoloji enstitüsü nıüdürlüğ·ünden: 
Pendik baktriyolojihanesine ait iki baş özküzle bir baş beygir

den öküzler müessesede ve beygir de Pendik çarşısında mayısın 
sekizinci perşembe gilnU pazarlıkla satılacağından talip olanların 

yevmi mezkfırda saat on üçte müesseseye be) gir içinde saat on dörtte 

Pendik çarşııına gelmeleri. 



1 Ctiin hklan ll'ahfvıdur 

Gazeteye etıııoerllecek mektrıplann üzerine idare içinse ( idare ) l ' lll}'I 

~t se ( Yazı ) işareti konulmalıdır. 

r ..... ,,.. ........... -·-· • ı:rırott ••l•<'"·- .............. ,. ..... _ ..,,., ..... 
••1talr•-<'H •• Ohlana • lr.duluhtıcl&n War• ...... ı .ı.flldfr 

Satılık 2 dükkan ve6 ev 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
Halil ağanın istikraz eyhl(l"ği mel1aliğ mukabilinde 

idaremiz uhde~inde \'efoeu mefrtığ huluuan İğrikapıda 
ilacı llyas nwhallfsin<le l~rikapı cadd~sintle 27, 2H, 31, 
18-1, 2,3 2 l,22 nunıarah 2 diikkfüa VP 6 ev satılıktır. 

18-1, 2,3 numaralı evler b:r çntı alımda olup k:lrgir
dirler. Kapıdan giriliııcc taş dil~eli bil' mutfak, bır mJa 
ve h r hal:), iist kall!l bir ~oftt üsllinde iki odaları \'al'

·dır, Yanındaki 2 t numaralı ev bir cini taslık, bir oda, 
~ . 

bir muıfok, bir hrıl~i, ikinci kalla l•ir koı·idor, iki oda, 
bir hala, ücüncii katta bir koridor, iki oda' "e dördü ı.cü 

• 
katta bir talıtal ·oş vardır. 22 numaralı evcJr, hir papuç-

.hı k, bir mutfak, bir ha hl, iiçiiucii katt.a üç oda ve bir de 
ça tı katı vardır.Bu eve bili~ik dlikk:\ı . ırı üstündeki odaya 
rlükk~hıd:rn merdiveni~ cıkılır arka~ında hir hahlsı ve 
nıutfok gibi yeri mevcult~ır. Bunun yaııuıtla ve lğrikapı 
caddesinde dığer b:r diikk~\rı daha vard ı r. 

2 7 nunıar.tlı ev hir mermer ta~hk, bir ot.la, bir mutfak • 
bir hala \'e bir aralık ı le ikinci katın ıa bır ~ofa iizerin .~e 

iki oda, hir hah\ ve üciiııcu katta bir sofa, hir oda, catı 
~ . 

~aııu<l.ı u . .\ bir sofa ve bir oda, b ı· dt• ıahıabo~taıı iba-
rettir. Hi ı~a karğ r ve melm olup alt kat pencereleri de
mir pnrn iaklıklulır. 18-1, 2, 3 nunıaı·ah evler 125 ,.e 
d . ğeı· t•vlerle dükktınlar ise 150 zira Üztlrine inşa edıl
nı i ş olrJp a yrı hir sakaf t~şkil edt>rler. llepsinın birden 
kJ\ rndi nı ı 1h , mmeııelt•ri 4788 liı·achr. 

..- ,. Talip ol,thbl' ve fazla ıı ı ah'ımat almak istiyenler lıer
~ ii ı ~aa t ı G v. ı kad .ır AdJ :,·e b n:tsı tlafıilıude Istanbul . . ~ 

l:rnvali Eyta!ll daı· .. ~inc müracaat etshıler. 

Üsküdar tramvay şirketinden: 
} laydrrpaŞl-1.. adıkoy; Kadıkoy- Kızıltoprak; Kıltoprak-Fencryolu; Feneryolu-Fenerbahçe; 
Kadı ko;. - ,\(oda; Kadıkby · Gazhane tramvay hatlarına ait l\lotris ve romöı körler ve 
.sair aletlerle malzemenin imal ve teslimi, hat inşaatile Kadıkbyünde bir depo ve 
muhavvele merkezi inşaa tı ve montajı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Talipler şartnamel eri \C pl:\nlan kırk lira mukabilinde ş irketin Üsküdardaki 
merkezinde muhasebeden alabilirler. 

Şehremaneti llanatı 
Bayazıt daireıtinden : Salkım eöğöt caddesi yaya kaldırmla

larırun çimento ıle yaptınlacağı cihetle talip olanlarm ihale 
günü olan 8-5-930 perşembe günü saat 11 de daire encümenın
de hazır bulunmaları ilin olunur. 

Kadıköy şubei idariyesinden : Kadıköyi!nde derdesti tamir 
bulunan Ihlamur fener yulu ile altı yol ağzında Hasan paşaya 
giden söğütlü çeşme caddesi için lüzumu olan 200 ili 300 metre 
mikap kapanca ve buna mümasil halis deniz kumu ihale tari
hinden itibarnn yirmi dört saat zafında dairece tamirat mahal-
1 nde irae olunacak yerlere nakliyatına mübaşeret ve nihayet 
bir hafta zarfında temamen teslim eylemek şartile pazarlık la 
ahnacaktır. Taliplerin 14 mayıs 930 salı günü aaat 14 te daire 
encümenine gelmeleri. 

F-eoğlu dairesinden: Taksimde katip Mustafa Çelebi mahal
lesinde Çukur çeıme sokağında kuyu çıkmazında 10 numarala 
muhterik dört katlı kirğir hane duvarları çatlamıt tehlikeli 
bulunduğundan sahibi meçhul bulua:duğu cihetle ihtarname 
tebliği kabil olmadığından bir hafta zarfında def'i mahzur edil-

i mediği takdirde dairece ahkamı kanuniye tatbik edıleceğinden 
ihtarname makamıaa kaim olmak !bere ilan olunur. 

iLAN 
O~manlr Bankıuından: 
Osmanlı bankHının Galata 

y enicami ve Beyoğlu devairi, 
,urban bayramı müna~ebetile, 
ınayıaın 10 unci cu'!'aı:tesı ve 1 ~ 
inci pazar ve 12 ıncı pazartesı 
gilnleri kapalı bulunacaktır. 

BAKüS~ 

DERİ l\iÜZA YEDESİ 
T. Ta. C. İstanbul şubesinden: 

Kurban bayramında teıkila
tımız tarafından toplanacak deri 
ve baraaklar pazarlık auretile 
talibi ubteaindedir. Taliplerin 
6-5-30 aalı günil aaat 15 te 
Cağaluğlondak• ıubemize milra
caatları ilin olunur. 

ismi 
: Ekmek 
1 

Et ( Koyun, kuzu, sığır ) 

1 Kok ve maden kömürii 

ı Odun ve mangal kömüril 

Pirinç, tuz, çay, fasulya, soda, 
nohut, üzflm, erik, kayası, lor-

1 mızı ve siyah mercimek 

ı Arpa, saman, kepek 

Zeyt~nyağı, zeytin, sabun 

Makarna, şehriye, irmik, nitasta, 
un, piricunu 

~~~~--~~~~ 

Beyaz ve kaşar peyniri, yumurta ... __ _ 
Şeker 

!)oğan, sebze, patates 

Sadeyağı 

-- Sl\VIS I HE~ VE~DE & KU~UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE.: 

tSTA~"Hut. Babıali, Antara caddesinde •VA KIT VURDU• 

1 Td , ım ( ft'ARE l~URI ) t l7t ( YAZI 

Ne suretle 
münakaaeya 
konuldu§u 

~---· 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 
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29. s. ~o 
Aleni münakasa 

Kapalı zarf 

ihalenin 

Tarihi Numarası gün~ 

__ 2_8-_5_-9_3_0 _ _ _ _s~ 
28-5-920 Carıarr.b~ 

28-5-930 Çarpmba 

" " " " 

" " " " 

29-5-930 

" " " " 

29-5-930 Perıembe 

29-5-930 Perıembe 

,. ,, 
fi " 

28-5-930 Perıembe 

28·5-930 Perıembe 

Mekatibi Aliye mubayaat komisyonundan: 

1 

Mülkiye ve yüksek muallim mektepleri için haziran 930 iptidasından mayıs 931 nihayetine ~ 
lüzumu olan müfredatı balida muharrer erzak ve saire hizala gösterilen günlerde Fındıklıda ~ 
san'atlar akademisinde yOkaek mektepler muhasebeciJiğinde ihale edilecektir. Münakasa ıaat 14~--
18 e kadar devam edecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yıldızda Mlilkiye mektebi mlidOr 

1 

ne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale gününden evvel muhasibi met' 
veznesine teminatı muvakkata yatırarak makbuz almaları lüzumu ilin olunur. ~ 

Türk maadin şirketin
den: 

T ürk ~1aadin şirketinin 30 nisan 
1930 tarihinde sureti fevkalAdede içtima 
eden heyeti umumiyesinde nisabı ek· 
seriyet ha,;ı\ olmamasına binaen he· 
yeti umumiyenin kanun ve nizam· 
namei dahilt mucibince mayısın 

24 üncü cumartesi günü saat on bir 
buçukta şirketin merkezi idareei olan 

Galatada Ahen ve Münih hanının 4 üncü 
katında 1 ve 2 numaralı yazıhanede sureti 

fe,·ka!Adede içtipa etme.si tekarrür 
etmi' olduğundan hlssedaranın beheme
hal teşrifleri rica ve içtimaa iştirak ede· 
bilmek için h issedaranın gerek asaleten 
gerek vekA\eten malik olduklan hisse 
senetlerini yevmi içtimadan mukaddem 
şirketin merkezi idaresine teslim ile 
mukabilinde makbuz almalan i!An olunur. 

Ruznemel müzakerat 
ı - Hissedaranın, Ticaret kanunu

nun 394 üncü maddesinde bahsolunan 
yeni hisse senedaandan sermayei şirket· 
teki hissesıle mütenas.ip miktarını 

ahzetme~e istihkaklan olmamak ve hakkı 
hivarlannı istimal edı:memek şartile şir· 

k;t sermayesinin iki yiız bin liraya 
ibl:lgt. ve: 

2 - Şirket nizamnamesinin: 
.. Şirketin serm:ıycsı 20000 lirayı 

Türkiden ibaret olup beheri 20 T ürk 
lira sı kıvmet inde 1000 hisıeye munka
sımdı r.,, -
i\laalinde olan bt"tinci maddesinin 
birinci fıkrasının : 

c Şirketin sermayesi 2()()(X)() Türk 
lirasından ibaret olup 20000 lirası A ) 
tertibi un vanını haiz beheri 20 lira 
kıvmetinde 1 ili 1000 müteselsil numa· 
raİan havi 1000 hisse senedine ve 
180000 lirJsı da B) tertibi unvanını 
haiz ve beheri 500 lira kıymetinde 20 
şer liralık 25 eshamı havi I 001 ila. 
10000 müteselsil numaralı 360 kupüre 
munkasımdır.» 

şeklinde taam. 
3 - Şirket nizamnamesinin: 
" Şirketin umur ve me.ı;a\ihi heyeti 

umumiye tarafından mansuıı ye iıçten 

)'edlye kadar azadan mürekkep bir mec
lisi idareye ihale olunur. ,. 
maalinde olan 1 1 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasının : 

" Şirketin umur ve mesalihi heyeti 
umumiye tarafından mansup ve üçten 
dokuza kadar azadan mürekkep bir 
meclisi idareye ihale olunur. ,. 
suretinde tadili, 

4 - Şirket nizamnamesinin 
" idare meclisi azasından her birinin 

şirketin on hisse eenedine malik olması 
14zımgelir,. 
maalinde olan 15 inci maddesinin l inci 
f1krasının: 

" idare meclisi azasından her birinin 
~irketin yüz hisse senedine malik ol-

llllıı- llayramı Yalovada geçiriniz!.. 

Zümrüt Yalova kaplıcaları 
En kısa bir zamanda ağrılarından ve yorgunluklanod' 

kurtulmak, bayramı zevk ve neş'e ile geçirmek iatiyeol,,. 
tavsiye edilecek yegane yerdir. 

• 
Dağ ık;imi, orman gezintiler'' 
şifalı banyolar, sıhhi tesisat 

Mükemmel servis: 
Fiyatlar : Odalar bir geceliği 1 - 6 lira 
Banyo: 50, 75, 100 kuruş 
Yemek : Sabah, oğle, akşam dahil 225 - 500 kurut 
Her türlü tafsilat almak ve odaları tutmak için Seyn.efl 

Umumi müdürlük kalemine müracaat. 
Telefon: Beyoğlu 1745 

Devlet Demiryolları ilana 
Mağazamızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan dl 

numara ve cins lamba şişeleri şimdiye kadar satılığa 

muhtelif sebepler altında satılamıyan eşya 13-5-930 tarihi ... J 
sadif salı günü saat on dörtte aleni müzayede ile satıl• 
Taliplerin müracaat etmeleri ilin olunur . __./, 

İstanbul Ziraat bankasındt' 
Karyesi Cinsi Numarası Sokağı .1' 
Maltepe Hane 15 Bağdat cad" 

" " 13 Mektep 
" Köşk ve çiçek bahçesi 7 Hatboyu J 

Gayri mübadillere ait baladaki emlakten 13 numarah b~ 
pazarlıkla diğer ı nin alelüsul yapılmak üzere müzayedeleri bit ~J 
temdit edildiğinden taliplerin pey akçeleriyle 14-5-930 çtff" · 
günü saat ikiye kadar bankamıza müracaatları. 

-
ması I Azımgelir,, 

suretinde tadili, 
5 - Şirke t nizamname8İnin: 

.. Heyeti umum i) e . 'ekıllet~n \·eya 
asaleten lAakal üç hisseye malik olan 
hissedaranda n miırckkep olacaktır. He· 
yeti umumiyede ~erek asaleten \ e ge· 
rek \'ekAletc:n hazı r bulunan his,edara· 
nın her üç hisse için bir re) i olacak 'e 
şu kadar ki her bir hissedann beşten zi· 
yadt.! rı:~ i olıımıvacaktır . ., 
maalinde olan 24 ı.incü maddesinin: 

" l leycti umumive \'ekileıen ,·eya 
asaleten lhkal yüz hisseye malik olıın 

hissedarandan miırekkep ol acaktır. J le
yetl umumiyede gerek asaleten ve gerek 

vekaleten hazır buiunan hissedaranın her 100 
hsse için bir reyi o lacak ve şukadar ki her 

bir h iısedarın 10 dan ziyade reyi olamı
yacaktır. ,. 
suretinde tadili 

Ptyang o Müdürlü/ünden= oJ'. 
1 - Piyango mndnrl 

muktezi 1O,11, 12, l 3 iiJICI 
piyango biletlerinin ınO 
kapalı zarf usulü ile ier' 
ceğinden münakuay• 
edeceklerin ıartnamefİ ~ 
üzere 1000 lira r•J ak~ 
birlikte: 

2 - Keza nümuoeletİ ... . , .., t11·· , 
215,000 adet icra kil' iP İ 
ettirileceğinden tab~ .ıa: ~l 
cakların pey akçelerı ıl O 1 
1151930 Çarpmba ~~ . 
14 te tayyare mübayaa 
yonuna milracaatlan__;A 

Mes'ul müdür: Re.fil' 


