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~atbuataait muİahazalar Murahhası- istintak hiki~inin ™Arif 
Devlet ve hükômet kelimelerinin ! mız Münir B. Oruç bey hakkında kararı 
!Da?a!arı müphemiyt.tten kurtulup 
ılını hır sarahate mukarin olmalıdır. 
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d Bazı rnevadı kanuniye var
ırkt onların ya sarahatleri 

beya delaletleri gazetecilik için 
azan korkuyu hazan fikrin 

lllabdudiyetini ve binaenaleyh 
menafii milliye bahıtnde ıuku
~ istilzam eyleyor. Bu gibi 

evattan birisi kanundaki 
(Hayıf yet ve itibarı manevi ) 
llıesele4f dir. 

h Acaba devletinmi yokıa 
ükürneUnmi? kanunun mak

kadı hakikisi nedir? kullanılan 
elimenin i1men manayı mev

zuu tetkik edilmlf midir? 

1 ( Devlet), ( Hükumet ) ke-
lnıelerf nin manaları müphe
ltılyetten kurtulup ilmi bir 
"8 rahate mukarln olmalıdır. 

(Türkiye devleti) tabirle 
(Türkiye hükumeti) tabiri bir 
:eYmidir, yoksa ayrı, ayrı fey-
erınf dir? bizde, zannediyorum 
ekıeriya bu iki tabir birfey gibi 
addolunuyor. (Hükumet adamı), 
(hükılnıete (kartı gelmek),(eva
ltılrf hükümet) gibi terkipler 
h~rdır ki; bunlarda devletle 
ukılmet bir manaya gelmez; 

~hlnıa halk bunu bir manada 
111lltler gibi kullanır. 

Halbuki Parlamento ve De
lllokrasi uıulile idare edilen 
Yerlerde devlet ve hükümet 
lllk anaları ekseriya ayrılır. Hü-
flınet kabine demektir, hele 

(bid 'lrei hükümet) büsbütün ayrı 
ir feydfr. 

Bu farkın neticeıi ıudur ki 
kanunun mucibi ceza addettiği 
~zler hükumete kartı söylenirse 
de lete karıı ıöylenmif adde-

ilemez. Bu halde kabinenin 
erkanından birini ve yahut 

c- 1 duın eıinı muvahaza (hayıfyeti 
evlet ) meselesini mevzubah

•etıneye medar olmaz. O 
~uvahaze ıahıi bir mahiyette 
"llhr. 

Avrupa müelliflerinden ba
zıları ( hükmet )i devletin ıevk :e tahriki vazifei allyeıine, 
da.reye ve hatta adliyeye bile 
ıaınıl kılıyorlar. Şu halde onu 
( kuvvei icraiye )den daha yük
jik bir mevkıda tutuyorlar. 
•zı nıüelllfler ise ( hükfımet) 

tabtrlnden kuvvet adliyeyi ha
:lçte bırakıyorlar. Bazı müellif
erbdqhükCınıetin manasını bizim 

za ip olduğumuz manaya al
l?ııılardır. 

1 
Ben devletle, hükumet tabi

r l~ kanunla bir birinden ayır
ma 

1 
taraftarıyım. Bunu, zihnı-

i:~iİrlınlzi ve alııkanlıklarımızı 
Y•thı;e rey ve intihap ıalahi
faza ~~•rlt hukukunu muha-
l llaek il •t steyoruın k ç n 11 eyorum. 
düımeyelinı ~e; yanlıılıklara 
beıtiyi tahdit ırıeıru bir ser-

anlaııldıiı gibi ge;!;:ı::~m. Bu 
ve gerek müddetunıun.u kemeler 

ikamet dava ve ınüra~rfiçün 
mihrakı deiltir. •anın 

JürJ heyeti bizde de ahzı 
llıevki etFe ve jüreler AvruPa 
devletlerinde olduğu gibi fıkır 
Ve mesleklerinde tamamen hür 
kirnıelerden intihap edilse 
(Hayıf yet ve iti bar) meıeleai· 
ilin datrei ıumulü çok kısahr, 
"e ıabıaların muvahazeıınden 
~İvlete bir ilitlklik lıabet elti 

hl ez. 

Meıbur "Direyfüı" mesele· 

Yazan: .t/11neı Cl1tıdel 

sinde "Otorite,, gazetesi erkanı 
hükılmetten bazı zevatı tid
detle muvahaze etti. Fakat 
nihayet Dlreyfüıı ün masumi-
yeti ıabit oldu. Fransa hükumeti 
de büyük bir feyin ve ayıptan 
kurtuldu. Bu muahazeyi ya
pan kalemler vatanlarına de
gerli bir hizmet ifa ettiler. 

Bir hükCımet yahut tabiri 
digerle bir kabine muahaze
ye ibtidai emirde Millet Mec
lisinde maruzdur. Meclisi meb'-
uıan ademi itimat reyile ka-
bineyi iıkatedebillr. Fakat 
Devlettdegil kabineyi ve-
ya but onun erkanından bi
rini muvahaze hiç bir vakit 
devletin haysiyeti mane-
viyeılne tealluk etmez. Kabl
nanın ve hükumetin muaha
zesi devletin muahazesi de
Aildir. Hükumet ve kabına 
mevkii iktidardan sukut eder, 
amma devlet etmez me
ıuliyeti kim deruhte ettiıe-tabU 
bu bükQmet ve kabinedir.Me
ıul olan itle odur. Reiıi hükQ-

~met ise hukuku hazıra esasla
rına nazaran mesuliyetten be
ridir. 

Parlemento usulü cari ol
masa mes'uliyeite Reisi hüku
mette müıterek olur. Hazreti 
Ömer bir gece, kocaıı hak
kındaki haksız bir muameleden 
bir kadının tlkiyette nezdi 
ilahide Ômeri mesul ettiğini 
yana yakıla bir tilr ile ifade 
ettiğini ftitti. Ömer bundan 
bihakkın ağlamağa baılaciı, 
çünkü idarei bükümete doğru· 
dan doğruya karııani o idi 
ıer' an yani kanunen mesuliyetl 
üzerine almııtı. ağlamalı idi 

* 
Dilimiz ialenmiı bir dil de-

ğildir, hele timdi kelimeler büı 
bütün karııtı. kelimeleri, 11h
lahları muayyen bir manaya 
vaz etmek salahiyetin1 haiz 
bir ilmi hey'ete malik değiliz. 

Türkçe kelimelere kudret 
ve kuvvet vermek isteriz ki, 
lfıan iyi teıekkül etıin, fakat 
ııtılahat vaz'ı her keıin key
fine kalmaz. Zaten Türkçed~ 
o derece mütebahhir bir kim
se gördügümüz yok ! Onun f çin 
Devlet ve hükumet kelimele
rinin medlul ve mazmumları 

ne olduğunu Bsureti kat'iyede 
tayin etmek ve bilmek, bilhas
sa muhakimde farzdır. 

Haysiyet ve itibar madde
si eğer ıırf devlete matuf iıe o 
zaman hükumet ve kabine ve 
yahut erkanı ıesrbeıtçe ten
kit edilir. Yok matuf değil de 
maksat, hükQmet ve kabine 
iıe o zaman ne kabine ve ne 
de erkim hakkında bir hafif 
veya ağır muahaze kıhklı söz 
•öylemekten sakınılır. Fakat 
bu tefalrln f aidesinden ziyade 
mazarratı olur. 

Kabtne Llyüıelü amma yef
al detlldır. Matbuatın vazai
finl güçleıttren dtfer madde
deler yok def ildir. 

Onlardan da bahıetmek 
llzım gelir sanırım. 

----. ..... , .. .......... - -
Türkiyenin noktai 
nazarını izah etti 

~-----QOO-------~ İkinci ınüstantık İsmail Hakkı B. 

Cenevre 6 (A.A) 
Murahhasımız Münir bey Ce- 1 

miyetf akvam emniyet komitesine 
mali müzakerat P.rojesi münaae
betile Türklyenin noktai nazarını 

hanği davalardan lüzumu muha
keme kararı verdi ? 

ikinci müıtantık lımail Hakka 
B. in baımuharririmiz Arif Oruç 
1 L hakkındaki kararnamesini 
ehemmiyetine bina "'n efkarı u
m -. miyeye aynen neırediyoruz: 

ve heyecanı mucip hilafı haki
kat neıriyat fiilinden maznunu
aleyh olup 10 4-930 tarihinde 
tevkif edtlmio olan mezkur ga
zete muharrirlt>rlnde Ertuğrul 
bey ve sıtma (Fena halde mem
leketi kırıyor) baılığı altındaki 

netriyattan dolayı maznun ve 
gayri mevkuf (R. Atila) hakla
rında takibat icrası izin . verilme
ıine bağlı olan ahvalden dolayı 
Büyük Millet Meclisi riyasetin
den verilen mezuniyete müste
niden ve diğer ef' al hakkında 
İatanbul Cumhuriyet Müddeiumu
miliğlnden resen açılan hukuku 
amme davaları iizerine tevhlden 
yapılan ilk tabkika t neticesinde 
maznunlardım Arif Oruç beyin 
mes'uliyetı altında inliıar eden 
mezkur gazetenin 30-3-930 tarih 
ve 1 o5 numaralı nüshasının bi
rinci ıahifesinde Asayıı yokmu 
aıerlivhaıfyle münteıir makalede 
Adliye vekili tarafmdan hazır

lanmakta olduğu haber alman 
kanunun Şark vilayetlerinde mü
esses ölduğu mukaddema Al\llye 

jzah etmittir. Münir bey Türk 
hükumetinin dünya ıulhunu tak
viyeye hadim tedbir ve planlara 
ne kadar büyük bir ehemmiyet 
atfettiğini beyana hacet görül
mediğini ve binaenaleyh projeye 
hükumetin eıas itibarile mülayim 
olduğunu söyledikten sonra ce
miyete dahil olmıyan devletleri• 
mukaveleden hariç tutulmak ls
tenemeslne itiraz etmfı ve bu 
kabil tedbir ve planlara Türkiye
nin dahil olahilmesi için de:onla
rın ihtiva ettiği taahhüdatı ha
rekete koyacak müzakerat ve 
mukarrerata Türk hükfımetinin 
müsavatı tamme dairesinde iıti
rak hakkını haiz bulunma11 
ıartı esaıi olduğunu ıf ade et
mittir. 

Bir devletin harpte bulunan 
diğer bir devlete yardımı meıru 
olabilmek için nazarında bu yar
dım göreçek devletin hekikaten· 
hilafıahit bir tecavüz kurbanı 
olduğuna kanaat edilmlt olmaaını 
istilzam ettiğinde ıüphe o1mıyan 
Kallog paktının dahi bütün dü
veli akidenin müzakerat ve mu
karrerata itttral<I zaruri kal
dığını ilave eylemitlfr. Komite, 
Türk tezini esaılı11urette tetkike 
ıayan gürülmüıtür. 

Sıhhiye . 
müsteşarı 

Dün Parise hareket 
etti 

Sıhhi.> e müsteıarı Hüıamed
din B. dünkü ekbpreıle Avrupaya 
hareket etmittlr. Müsteıar Parlıte 
toplanacak olan beynelmilel 11h
hiye idari komitesi umumi heyet 
içtimaına tıttrak edecektir. Ken
diaile gorüsen bir muharrlrlmlze 
Hüeameddln B. demlıtirki: 

"Paris'te karanUna itleriyle 
meıgul olan fçtimaa iıtirak ede-
ceğim. sonra 19 Mayıata Ce
zayirde ın'ikat edecek olan bey-
nelmilel ikinci ııttna mücade
le kongraıında hazır bulunacağım 
demlıtir. 

························································ 
Güyan zındanla
rında bir türk ! 
Mütareke 

senelerinde 
iki Fransız za 
bitinin cerhi 
meselesinden 
mahkum e
dilerek evve
velA Selanlie 

1 sonrada Gü
yan z111dan-
larına ıevk edilen Hilmi Ef. jı
minde bir Türkün bala oralarda 
olduğu anlaıılmııtır. Bu meıele 
hakkında 4 üncü sahifemizde 
izahat vardır. 

"Cumhuriyet müdd,,.iumumi· 
Jlğlnin iddianameleriyle ilk tah
kikat evrakı teferruatile müta
lea ve tetkik olundu : 

Yarın gazeteaile müteıelıil 
makalelerle efkarı umumiyeyJ teh
yiç edecek ve hilafı hakikat i 
mahiyette ve Büyük Millet Mec
lisi ve hükumetin tahıl mane
visini tahkir ve tecavüzü tezam
mün eder surette netriyatta bu-

ı lunmak ve gezeteıine eski harf
leri dercetmek ve Fabrettin 
beyi maddei mahsusa tayin ve 
ilnadile tahkir eylemek cürüm· 
lerfnden dolayı ma:ı:ounualeyh 
olup sorguya çekildikten sonra 
kanuni ıebeplerlere binaen 6-4-
930 tarihinde tevkif edilrnJt olan 
lstanbulda münteıir mezkfır Ya
rın gazetesi sahibi ve meı'ulü 
müdürü Arif Oruç beyle hükü-
metin ıahıiyeti manevilini tahkir 

\ 

Darülfünuna ihtilal bayrağı çektiler 

.lsp;-~yada Cumhuriyet 
ihtilali başladı! 

Kral hükumeti birden bire vahim 
bir vaziyete düştü , 

Mardit, 5 ( A.A ) 
Bir çok tıbbiyeli tıp fakülte

sine girerek binanın üstüne k ızıl 
bayrak çekmiıler ve yolda çalı-
ıan kaldırım amelesini itlerini 
bırakmağa mecbur etmiılerdi r. 
Vak'a mahalline göndf'!rilen jan
darmalar fakülte binasmı kordon 
altına lllmıılardır. Bunu gören 
talebe dama cıkarak kiremitleri 
ıökmüıler ve jandarmaların üze
rine atmııla\ dır. 

Fakülteden dııarı çıkmak is
teyen diğer bir talebe grubu da 
jandarmaları taıa tutmuıtur. Bu
nun üzerine jandarmalar silaha 
da vranmıılardır. Nihayet talebe 
yine fakülteye çekilerek kendile 
rini emniyet altına almıtlardır. 

1 d " ~nVak'a esnasında yara 1 uı 
ler fakültede tedavi edilmektedir. 
Darülfünuna ve fakülteye menıup 

n da bu nüolmıyan bazı ana ırı 
l "'i zannolunuyor. 

mayfıe ittlrak ett g . 
Nümaylfçiler, karalın reamlnı pen-

d ka"a atmıılardır. 20 cere en ıo l!I b d 
kadar kimsenin yaralandığı ir e 
tıbbayellnln öldü~ü söyleniyor. 
Darülfünun binası önünde takım 
takım toplanmıf olan talebe yol
dan gelip geçenleri taciz etmek-
tedir. . 

Nazırlar meclisi ıaat 19 da 
toplanacakhr. 

Hükumet vahin1 vaziyette 
Madrit 6 (A.A) 

Dün akıam toplana nazırlar 

Cumhuriyetcilerin diktatörden 
sonra devirmeye azmettikleri 

ispanya kralı Alfons 
meclisi vaziyetin ehemmiyetin· 
den dolayı bir takım istisnai 

(Devamı üçüncü sahifemizde) 



Sahife 2 YARIN 

ve Dahiliye vekillerinin nutku ve azası arasında ta.fiye yapmaları 
beyannameleriyle bildirilen• asa- kendi iktidarlarını zafa dütüre-
yifin bozuk olduğu hususunda ceği cihetle yapılmadığını ve ge-
bir delil olup bu kanunun o mm- ne mezkür gazetenin 2 - 4 - 930 
takada ıekavet ve erbabı fesa- tarihli ve 108 numaralı nüıha11-
dın mevcudiyetini göstermekte nın birinci sahifesinde ve ilk aü-
ve mes' ele bu merkezde olduğu tununda dünkü izahat baılığı 
halde bu hususların ıimdiye ka- altındaki makalenin en nihaye-

Mısırlılar Fırkada dünkü ictima 
dar efkarı umumiyeden gizlen- tinde hakka, adalete, doğruluğa 
mif olması ve kanun vesilesiyle suıamıf olan bu çıplak ve çok 
husule getirilen: umurni ne'tenin aıil millet İsmet paıa kabineıinin 

• >):ııo:4 ( . • 

İnglizlerle yeniden 
görüşüyorlar 

İsmet paşanın beyanatı 
endiıeye inkılabı tabii bulunduğu bu günkü maliye vekilinden böy-
yolunda serdi mukaddemattan le izahat beklemiyordu ve gene 
sonra nihayetlerinde ne kadar bu gazetenin 3 - 4 - 930 tarih ve 
yazik ki yoktan hh tta hiç yok- ı 09 numaralı hüıhaıının birinci 
tan haricı dütmanlarımızın elle- sahifesinde bilinmelidirki ıerlaYha 
rine ıu zavallı memleket zararına 11 altındaki makale ile yine aynı 
zehirli silah vereceği ilah.. Dl- sahifede Şemsettin Ertuğrul B. ta-
ye münderiç yazılarla gene mez- rafından Ankaradan telefon haberi 
kür Gazetenin 30 - 3 - 930 tarihli olarak yazılan aynen ( Hükümet 
ve 106 numaralı nüshasında ge- tarafından çıkarılacağı itaa edi-
ne birinci aahifeıinde (kavi Hü- len tiddet kanuni mecliste red-
kumet) baıhğı altında fesat la- edilecektir.) 
yihaaı tabirini kullandığı ortada Ve yine Ankaradan Tele-
vücudu olmayan böyle_ bir ka- fon haberi olarak yazılan aynen; 

nundan bahsil~ sekizinci ıatmndan bugünlerde Millet Mecltainin s<. n 
itibaren son zamanlardaki btri derece mühim vak'alara ıahne 
diğerini nal<z eden aceleli icraat olacağı kuvvetle tahmin ediliyor. 
teıebbüalerinin yalnız hariçte Ticaret odaları her. taraftan çok 
değil ana vatanın bizzat kendi elim haberler vermektedirler ve 
\iz evlatları arasında da ehemmi- aynı sahifede ibret alınacak 
yelli tereddütlere karııık derin sahneler diye mevcut kısımda 
izler bırakan tüpheler uyandı- batı lıtifham itareli olan bir 
racağına inanmak lazım geliyor. fnıan karikaturunun elinden bi-

Ve 41 inci satırdan itibaren ner liralık bir takım Bankouot-
mevkif iktidarda çok kalan bir ların döküldüyünü ve mündereca-
kabinenın hayat kuvvetlerini tını zavallı memleketimizde yok· 
gayip edeceğinden bahıile daha tan zenkin olanlar vardır. Bun-
sonra mevkinde tuttuna bilmek lardan bazıları liazı mühim ze-
ltayguaile v&tana faydalı icraat- vatın gölgesine istinat ederek 

Lor,dra, 5 (A.A) 
lngltere - Mıaır müzakerlerine 

aktam üzeri yeninden batlanmıı· 
tır. 2 saat kadar süren bf r cel
seden sonra müzakere yarına 

bırakılmiıtır · 
Sudan meselesi hakkında ha

la bir çok güçlükler kartııında 
bulunulduğu zan ediliyor. 

Kahiredeki mahafil hedbi n 
görünmektedir. Bununla beraber 
Sudan meıeleıinin müzakereıi 
gerı bırakılmak tartile bir anlat
ma elde edilebileceği ümit olun
maktadır. 

Vali B. 
i Ekspresle bugün geliyor 
ı da vinler vekiJleride 

ol 

beraber 
Ankara, 6 (Telefon ) 

İstanbul .. vali vekili Muhittin 
bey ekıpreıle İstanbula hareket 
etti. Oayialer vekllleride aynı 
tirenle hareket ettiler 

Mütekaitler 

Ankara, 6 ((Telefon) 
F ıka gurubu bu gün aaa t 3 te 

reis vekili Ali beyin riyaseti al
tında toplandı. 

Bat Vekil lamel pafa beyana
tta bulunarak iktiıadi programın 
meclise verildiğini, iktisat büt
cesine bu maksat i_çln 5 milyon 
lira zam yapıldığını, Ziraat ve 
sanayi bankaları sermayesine bu 
sene ceman 20 milyon lira zem 

ayapılacagını, halı nescinde kulla
nılan ipliklerin imal muamele 
vergisi ile hububat vergi
aının kaldırılmaıı için mec· 
lise bir kanun teklif edileceğini, 
düyün umumiye meselesinde hü
kümetçe vaziyetin bir mütaha-
11ııa tetkik ettirildikten ıonra 
dCyün umumiye hamillerile mü
zakerata devam olunacağını , 
taksitler meıeleside içinde bu
lunduğumuz vaziyetin istilzam 
ettiği teıhilatın mutalaaya alın
dığını, devlet bankaıının teıkilat 
projesinin yakında medise tevdi 
edileceğini söyledi ve alkitlandi. 
Beyanat iki ıaat ıürdü. Ken
dıılne beyan tetekkür edilmesi 
hakkındaki takrir mütefikan ka
bul edildi. 

tan yavaı yavaı uzaklatmaya büyük büyük fırıldaklar çevir- ~'laaşları veri}n1esi Ankara, 6 ( A.A) 
baılar, elli betinci tabrından iti- mege muvaffak olmutlardır.• ez- tanıinı edildi Cümhuriyet Halh Fırka11 gu-
baren de hükumetin umumi ıi· cümle bunlardan birine en mühim rupu 6 mayıı ıaat 15 te Afyon· 
yaıetinde müıtereken mes'ul bu- birine ta Mtlli Mdcadele zama· Ankara, 6 (Telefon) karahiaar meb'uıu Ali Beyefeıı.-

Mülhak ve huausi bütçelerle di · i tf 1 ı ti t i lunanları gidenin yapmak iıte-
1 
nında bir ipek kaçakcıhğı ve nın r yase n. e ç ma e m f 

k idare edilen devair ve mu-e11e- B kil 1 t H diklerini lfelenin bozma tecrü- bunun etrafındaki reamt emirler ve aıve ıme pata azret-
K b U salta çalııan mütekaitlerin maaı lerl günün lktlaadi ve mali mea'-

belerlne kalkııması a ina • baılayarak bu güne kadar büyü- elelerl hakkında Fırkaya izahat • ve tahalsatı fevkaladelerinin ve-mumi hey'ellnln vnz'iyetini kuv- yen bir mea'ele etrafanda tetkl- ve malumat vermlttir·. 

ı k rllmesi Maliye veklletince tamim 
vetten düıürecek mahiyet almıı- katlfapmaktayiz bu huıuata pe edilmiıtfr. ı _ Hükumetin fktiıadi ted-
mıttır. yakında tafıflat vereceğiz ve yine birlerinden bahıedE"n mumaileyh 

Ve yetmif ikinci satırından j mezkur farın gazetesinin 4·4· 930 ılyaıetimizin makuıiyetlne kanlı umum bütçelerden taaarrufat 
itibaren de hadisat kartıaındaki ı tarihli ve 11 O numaralı nüıha- bir delil bir kara talili Türk ile iktisat vekaleti bütçesinin 
ıon faaliyet ve icraat kabineyi 1 ıının birinci ıutununda ( Mes'ul vataniyle Aıil ve kerim Türk 5 milyon lira tezyit edildiğini 
zaifletti ve makalenin enıilhaye- ~ kim ) ıerlavhaıı altında lzmlrde- milletinin geçirdiği müıkülat ve tekliflerinin bütçe ile birlikte 
tinde hilafı iddia edilirse her l ki lntthar faciasının m~ı'ullyeti içinde dütdüğü 11kıntının bundan Büyük Millet Meclisine Verildi-
türlü mea'uliyetleri kabul etmeğe doğrudan doğruya İımet paıa ııonn~ı için ıaklanabilmeıfne ğini ıöylemiıtir. Bundan maada 
hazırız pervasız olarak amadeyiz 1 kabinesinin mali siyasetindeki zaten imkan yoktur. Kendikendl- ziraat ve ıanayi bankalarının 
ve gene mezkür gazetenin 1 - 4 - ~ ıermayelerine bu ıene cem'an 
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kifayetlizligine yükletmek lbim- miz\ beyhude aldatmaaa, avut- 10 milyon lira zammın thzar 
930 tarihli ve 107 numaralı nüı- k hd B 

dır diye büyü yazılarla baılıya- maga ıavatmak güna ır. ugün 1 edildiğini.tafsil ve teblP~ etmittir. 
hasında maksadımız •erlevhaıile Abdi b 'i ti düı l tS rak lzmlrde borçlularını ödeye- ey vaz ye ne en er ' 2 - ihracatta muamele ver· 
evvelki yazılara amil alan Kasti memekten ve alacaklarını tahsil binlerce liralık mal sahibi iken ğlainin hükumetçe vaıl mikyasta 
tetrih sadedinde masuniyeti te- edememekten mütee11ir olarak evinin iaıeıine muktedir olami- tetkik edilmekte bulundnğunu 
fekkür ve saireden babsle ikinci intihar eden Abdi bey namındaki yanlar pek çoktur. Bu vatandat- ıöylemiı ve bilumum hububat 

I kil Pata Hazretleri tarafeynlll 
memnuniyetini mucip bir sureti 
hal bulmak içfn ciddi surette Dl~ 
ıai sarfettiğfni hikaye ve tafıl 
ettikten sonra bir mutaha••1_. 

vaziyetin hükümet tarafından ye· 
niden tetkik ettirfleceğini ve b&J 

tetkikattan sonra iki taraf ara•111 

da müzakerelere devam edile· 
ceğini bildirmiıtir. 

Paıa hazretleri atiyen varı
lacak uyuımada dahi haleJI 
mevcut karıtıklığın ve uıullerill 
tevsii hiç bir suretle varit ve 
mevzuu bahs olmadığını taırıh 
eylemtıtir. Müzakerenin hita
mından evvel hulul edecek tak· 
sitlere gelince lamel Pata ha• 
retleri f çJnde bulunduğumuz hu· 
ıuıi vaziyetin iltizam ettiği te•· 
hilatın mütalaaya alındığını be· 
yan etmittir. 

4 - Devlet bankasından bah· 
aeden İsmet paıa hazretleri· 

Son tetkiklerin ayrı bir nıu· 
taha1111 tarafından yapılmakta 
olduğunu haber vermit ve 
keyfiyetin bu içtimada Büyük 
Millet Meclisine getirilmesi kara· 
rının sabit olduğunu ilave eyle· 
mittir. İımet patanın beyana· 
tından ıonra söz alan Sinop meb'· 
uıu Yusuf Kemal Bey düyunu 
umumiyede karıtılık ve uıul me•'· 
elesin ide halen mevcut ıeklln hl Ç 

bir suretle 'tevali varit olmadığı 
kaydint ehemmiyetle telakki 'le 
teyit eylediğini bildtrmlt ve Di· 
yarıbekir meb'usu JZekii ve Er 
kiıehir meb'uıu E~in beylerin 
hükflmetin h& reketini tasvip ve 
İsmet ~aıaya T eıekkürü tazaın· 
mun eden takrirleri reye konu· 
larak Fırka tarafından ittifakla 
kabul olunmuıtur. 

lzmirde gine 
zelzele oldu! 

İzmir, 5 (A.A) 
Bu gün tehrmizde saat 19,45te 

oldukca fiddetll ve 4 saniye de· 
vam eden bir zelzele olmuıtur. 
Haar yoktur. cutünun altıncı satırında hadiıat h ların elim vaz'iyetlertni bugünkü ihracatında hububat vergiaı·nın, ıah11n ıebep ve ıureti inti arın· h 

kartıaında derhal mütee11lr olan dan bahiıle (Merhum Abdi Bey elim ıartlar içinde taahi ede- kezalik halının neacinde iıtimal Orman müdürü 
kabine hey'eti umumlyeal tabfa· bilmenin umumi lıtrabına kanlı, 
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edilen ipliklelerin tabi olduğu 
1 l ı ' 1 dd d ı: f adası geçirilen meyuı günlerin " Ü 1 f' · J • ti e müteae ıl en mea u a e l hazin bir numunedir mlllet •ıimal muamele vergisinin ilgaaı rnıan arı te tışe ge ıyor 

mek lazım idi yalnız tu sebep lkara hatırası olarak elbet unu- kalbinden, vicdanından, heye- Liçfn Büyük Mecliae bu içUmada Ankara, 6 (Telefon) 
kabinaya zaıf getirecek amiller- tulmiyacaktır. candan taıan hiç bir tee11ürle lkanun layıhasının takdidimi ta- Belgrat ormanlarını tefttıet· 
den batlacası olmuttur. Abdi Beyin lntihaından ev- kendi akıbetini kendi istikbalini karrur ettiğini blldirmittir. mek üzre Orman müdürü umu· 

Denildikten sonra baıvekilin vel ,elleriyle yazmıı, bırakmıı vahimlere boğulmuıtur. 3 -~Düyunu:umumiye-müza-1
1 

misi Bekir bey Iatanbula hareket 

son mali sarsıntıdan ıonra kabine~o;l;d;u~i~u~m;e~k~t~u;p~s;o;n~m~a;l~i,~ı;·k;t;i•;a~d;i~~~~(D~e~v;am~ı~y~a;r~ı;o;k~i~n~u~ı~h~a~m~ı~z~d~a~)~[~k;e;r~e;le;r~ın~e-~ı~ö:z:ü~-n~a~k~l~'~d~~~~~B~a~ıv~e~-~~e~t:m~i~tt~i~r.~~~~~~~~~~ 
Tefrika No : 22 7 ~layıs 1030 

f Ankarada bir macera) ' __ ! __________ __ 

Çartıya gitmek iıtediğini söy-ı 
ledi : Bir kostümlük yfüılü ala
cakmıt. Otomobili rica edecek
ml~. Eğer tenezzül ederek bir
likte gidersem çok müteıekkir 
olacakmıf. 

Bunları gözlerime bakıp te· 
be11üm ederek ıöyliyordu. Oto
mobil kaldırım üzerinde bekli
yordu. Haber yolladım, bindik, 
Yolda hep liemılreslnden [tiki.
yet etti, durdu. Kabahatı hep 
babaaına buluyordu. Sonra Sü
zanın kendıatnede hak vermenin 
insafla bir hareket olacalını s&y
ledi. Mektep arkadaılannın 
hepsinin aynı tabiatta oldukları
nı anlattı . Birbirlerinden aöre· 

Yazan: AY //AN 

rek ruhları bozuluyormuı. Bir 
kaç mağaza dolaıtık. Yünlü ye
rine krem renginde ipekli bir 
kumaıı gözüne katladı. Kendi
sinin beyazlığını krem renginin 
tutup tutmayacağını merak edi
yordu: 

- Size yakıtır bu Handan 
hanım, dedim. 

- Sahimi diye güldü. Babasına 
diye bir düzine kravat aldı. 

Suzan için bir ipek eıarp 
paketletti. Annesine de yarım 

düzine çorap falmayı unutmadı. 
Kumatın lblçiminf apaı !!ilandaki 
modellerden beraberce intihap 
edecektir. 

AYdette Dahiliyeye uiradık 

Sami bey odasında sigara içi yor 

baıını iki ellerinin arasına almıı 
kartıaında ayakta duran tazallüm 

eden haya.Jet gibi zayıf ve panto· 
lonunun dizleri yamalı bir adam 

dinliyordu. Derman11z adam keıik 
kesik hayatından ıikayet edi
yordu: 

- Çocuğum hasta beyefendi. 
İki buçuk yatındadır çocuğum. 
Karımdtt müteverrimdir. Altı ay 

oluyorki bir dirhe~ et yüzü gör
mediler. Bir ıenedir açıktayım. 
Btr hatam olıa gam çekmem. Bir 

gün ·yerime birini geçlrmlfler • 
Sabahleyin daireye uğradığım 

z" man vekaletin bir emrini teb
lif ettiler. Bu emirde azlim ya
zılı idi. Sebebini kimden ıora~ 
bilirdim. 

GGnlerce aç kaldım. Mütera
kim maatlarımıda !alamadım. 
Mndnre flttlm : Ben karıımam, 
vekal~t azlediyor, dedi.. lıud' a 

Yazdım. On üç gün Evraka, ta

nıam bir buçuk ay mudürün ma

•asında kaldı. Bir gün iAtid' amın 

vekalete havale edildiğini söy
lediler. 

Vekalette ı· radım : Postada
d0r, gelmedi, dediler. Altı ay 

geçti. Haıta çocuğum bu gün 

Yarın ölecektir, belki .. Karım, 
açlıktan dizleri tutmaz bir hale 
geldi. Onun gelinlik yorganlle 

lohusalık terbet takımlarını bile 
sattım. Görüyorsunuz itle .. 

- Peki sana ne yapabJlirlm ? 
Kanun var oğlum. 

Handan asabiyetle ayakta 
dinledi, Mazul memur hıçkırarak 
dıtarı çıktı. Bir kenarda onlara 
bakıyordum. Melek çocuk, be 

ıının nıasaıına ilerliyerek yol 
vardı: 

- Oh, baba, bu adamı itine 
iade et. 

Sami bey çocukmusun ıen? 
Diye kızının gözlerine baktı .. 

- Baba, dütün ki ıeninde 

çocukların var. Bu adam aç itte, 
dizleri tutmuyor itte. Sami bey 
bana bakıyordu: 

- Haklıdırlar, dedim. Müı· 

tetar iltemiyerek zile baıtı. Oda· 
cıya bir az evvel çıkan adamı 
çagırmaıına emretti. Açlıktan 

gözleri çukurdu adam iki tara· 
fına sallanarak lçariye giriyordu. 
Handanın baba11: 

- Seni Dahiliye evrakına 
tayin ettim, dedi.. Adamcağıun 

sevincinden dili tutulmuıtur. O 
kekelerken biz çıktık. Hıaar 

arkasından Cepeclye dolandık· 
Otomobilin ıür'atinden boynun· 

dakl atkısının uçları uçutuyor ve 
Handan ipek kanatlarile uçan 
peri kızlarına benziyQrdu. Ye· 
meie aüç yetiıtik. 

( Devamı var ) 
\ 

l 
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ispanyada 

Darülfünuna ihti
lal bayrağı çekildi 

l Btrlncl sahifeden devam ) 

tedbirler "lmmııtır. Vaziyetin 

çokl lvahtm olduiunu hükumet 

erkanı ha gizlemektedir. 

Nazırlar meclisi mekteplerde 

karıııklık çıkaracak olanların 
tlddellt surette cezalandırılmala
rı huıuıunda mektep idarelerine 

lzaını teshilat gösterilmesini de 
kara.rlaıtırmııtır. 

HükQmet, ıükün ve intizamı 
herne baha.ya olursa olsun mu-h 1 1 

af azaya azmetmlıtir, Cümhuri-

Yetçllerden M. Domingo'nun 8 

t.fay11ta vereceği konferanı me

n.clilınittlr. Bundan baıka cüm

hurtyetçller ıarafından yapılacak 
lta.ıferanılar ile diier merasime 

de lbüaaade edtlmemeıf karar 

altına alınmııtır. Hükiimet M. 

llaaınunoya SaJamank darülfü

llununa. dönmeıl için emir ver
bıfttfr. 

Darülfünun birliği aciz 
Madrit, 5 ( A.A ) 

Darillfünunlular birliği dün 

~ku bulan hadiseler ile hiç bir 

•llkası olmadığını beyan etmıı
lir • Birlik yalnız 24 saatllık bir 
ırev yapılması tçln musaade 
•ernıtı . lduğunu, kalbuki vaka
Ylln kendi malumatı haricinde 
olarak büıbütün ,baıka bir kekli 
altnık olduğunu kaylt etmiıtir. 

:Yunanlılarla mi
sak imzalandı 

Atına, 5 (A.A) 
Macaristan ile Yunanistan 

lraııllcla. bir dostluk ve hakemlik 
bılaakı imüa edllmlıttr. 

Alınan tayyare klubü reisı 
Blarritz, 5 (A.A) 

Alman tayyre kluqü reisi Fon 
lioener Madrıte glmek üzre saat 
14125 te Parme'den hareket et~ 
bılıur. 

2J)()() . 
seyırcı enkaz 
altında! 

Mekıiko, 5 (A,A) 
k Cuadalajar' da yapılan tayyare 
/'arğ&hınıo küıat resmi yapıl-
ıfı •ırada bir otomo il ıeytrcl-

lete lllahıuı tribünlerden birinin 
•)aldığına. carpmııtır. Tribün 

)ıitılıp çökmüt ve 2 bin kadar 

~Jlrci enkaz altında kalmııtır • 
Ufusca. zayiat yoktor. 

lngilterede bir şehir 
halkı korktu 

Liverpool, 5 (A.A) 
b Şehır dahilindeki ahırlardan 
bitinin lçlnde bulunan gaz dolu 

lr çok fıçının yeniden ııttal 
~tıneal üzerine tehir halkı büyük 
Dll' tel& 
aazl ._ dClfnıüıtür • 14 kiti 
• arın tealrlle h 1 b ze lr enmlı ve 

astaneye kaldır·'- t 
aqqıı ır. 

Iğtişaşcıları serbest 
bıraktılar 

Kudaı, 6 (A.A) 
c .. çen Ağustoı ayında çıkan 

1'araaıalıklar eınasinda Hebron 
koUeJinln 6 yabudi talebeıinl 
61dürınüt olmakla ttttham edilen 
9 

arap tahliye edllmlıtlr. 

M. Dumerg Cezairde 
Cezalr, 5 (A.A) 

, "1 · Duınerıue iallm medre-
eaını d 

••--· Ye arülfünununu ziyaret 
'"Qllflir. 

YARIN Sahife 3 

Hukuk fakültesi talebesi Fuhuş talimatnamesinin 
müşkül ~vaziyette! tatbikine başlandi ----- _ ..................... _ 

mütenakiz emirlerle talebe Dün kaldırımlarda Verilen 
müşkül 

cirkin bir • şekil
cevirdi vaziyete düşürülmüştur de dolaşan alüf tele ri polis 
• 

Hukuk fakültesi talebesi han
dan bir müddet evvel Adliye 
vekaletine Adliyede mesai tıaat
lerfne dair 1telegrafla müracaat 
etmtıtir. Çünkü Adliye vekili 
Mahmht Esat B. buraya t geldifi 
zaman Adliyede çalııan efendi
lere: Ankara hukuk talebeıi öğ
leden evvel {mekteplerine devam 
ediyorlar yalnız öğledensonra üç 
ıaat fazla dairelerinde kalarak 
ıabahleyln ki vazifelerini itmam 
ediyorlar. iıtanbul Huknk fakül
teside bu ıuretle hareket et
sinler demitlerdir. 

Bu emrini M. umumilik vaıı
taatle tamim ettlrmiılerdfr. Fa
külte talebeıt de bundan bir kaç 
ay evveline kadar vekil B. in 
emri üzerine vazifelerine devam 
etmektedirler. 

Halbuki adltye müsteıarı 

Ferit B. bu emri nakzetmlttir. 
" Hayır böyle bi:r usül oTamaz. 

- 1 Fakülte talebesi haftada üç gün 
mekteplerine devam edecekler
dir. Üç günde vazifelerine ıabah
tan itibaren baılayacaklardır.,, 

demlıttr. 

Bütçe 
»I o 1C 

Karşılıksız borç
lar temamen 

cıkarıldı 
t 

Masraf bütçeıinln :son ıekli 
tudur: 

Faııllar 

BüyüklMtllet Mecliıi 
Riyaseti Cumhur 
Divana · Muhasebat 

Baıvekalet 

Şurayı Devlet 
İstatlıtik müdurJyeti 
Diyanet itleri 
Maliye Vekaleti 

Lira 
2366949 

324722 
802582 
866774 
219693 

53888 
1653119 
1680143 

Düyunu umumiye 33016995 
Gümrükler 5041538 
Tapu ve kadastro 1330225 
Dahiliye Vekaleti 5836210 

lEmniyeti umumiye 4435964 
Jandarma 8Q15649 
Hariciye Vekaleti 3881959 
Sıhhiye ,, , 4502716 
Adliye ,. 7056214 
Maarıf ,, 8199709 
Nafıa ,, 33043867 
lkttıat ,, 13226534: 
Milli Mndafaa Vekiletl 54211508 

Kara bütçeıl 

Milli Müdafaa Vekaleti 1153980 

Hava bütçesi 

Milli Miidafaa Vekaleti 6297040 

Deniz bütçesi 
lmalltı harbiye 4101431 
Harita 6684:26 - -Unıunıı yekQn 222604023 

Bir yıl dihıünıü 
Mlizeler müdürü Halil 8, me

muriyetinin 4 O ıncı eeneılni id
rak etmiftir. 

Bu yıl dönilmG huıuıl •uret

te teı'it edtlmiıtir. 

Bu ikinci emir arasında kalan 
talebe ne yapacaklarını taıırmıt· 
lar ve adliye vebaletine hangi 
emre göre hareket edecekleri 
bildirmiılerdir. Vekalc!\en aynen 
ıu telgrafı almıılardır. 

İstanbul M. umumiliğine: 
Adliyeye müda vint İstanbul 

Darülfünun hukuk fakültesi ta
lebeıl namına İrfan tmzasile 
keılde kılınan telgrafnamede 
haftada üç gün mektepten tah
ıl iden geri kalmaları hakıkında 
verilen emrin tadilini iatenmek
tedfr, Vekalet müsteıarı Ferit 
Bf. in orada bulundukları zaman 
tenıip ettiği vechle devam zaru
ridir. Bu dairede tebligat ifası 

temenni olunur efendim. 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bu emri alan tabbe pek müı
kil vaziyette kalmıtlır. İmtehan
larda geldiğinden derslerine 
çalıımak için biç bir zaman 
bulamamaktadırlar. Acaba yek
digerlnl nakzeden bu iki emir 
talebenin ıtkayetini mucip ol
maktadır. 

Hıdırellez 
- ~-

Dün çok neş' eli 
Dün hıdırellez olmak müna

sebetiyle istanbulun, mesire, ve 
açıklık yerleri çok kalabalık 
olmuttur. Bir gün evvel havala
rın kapalı olması, her keıi ümit
sizliğe dütürmüısede, dün ıabah 
ortalığı mtan günet bunlara tesel

li vermiıtlr. 
Bir çok aileler yemekleriyle 

gramofonlariyle kırlara dökülüp 
kuzu yemiılerdi r • Bilhaaaa kağıt
hane çok eğlenceli olmuıtur. 

H. RıfatB. 
.-..ı-o-«-

~ 1uhaken1 esinin istinabe 
leribu gün alınaca 

Haydar Rıfat B. hakkındaki 
İıtinabelere bu gün:ıaat on dört
te birinci ceza mahkemeıinde 
dinlenecektir. Bu iıtlrıabeler 
Haydar Rıfat Beyin lehinde ol
duğu kuvvetle tahmin edilmek

tedir. 

HarP malulleri 
icin piyanko 

t 

Türkiye harp malliillerl ce-
miyeti menfaatına bebr fit ylr
mibeı kurut mukabilinde zengin 
bir etya piyankuıu tertip ve
ıandıkları Beyoğlu , Kadıköy , 
Bahçekapı, Beyaz,t ve cıvarında 
bulunacafı ve kendtaine Ma.vııın 
sekizin' i günii baılanacalı haber 

alınmııtır • 
Malftl gazilerimizin menaftine 

matuf bu hayırlı tetbbüılerine 
Halkımızın bQyük bir rağbet ve 
alaka göıtereceiiUi ümit ederiz. 

Dahiliye vekaletinden tefsir 
ve tevsi edilerek İstanbul poliı 
müdüriyetine tebliğ edilen Fuh
ıun men'i hakkındaki eni tali
matnamenin• bazı noktalarının 

tatbikatına batlanılmııtır. 

Polis müdüriyetinden verilen 
emir üzerine Beyoglu sokakla
rında geç vakitlere kadar gezen 
hastalıklarla malul seyyar fahi
ıelerden bir çokları toplandığı 
gibi bunların devam ettikleri 
gizli otel ve hanelerinde Ustala
rı tanzim edilmlıttr, 

Semiramiz H. ne 
diyor? 

Doktor Mazhar Osman be
yin makalesine yine doktor semi 
ramiı hanımın dir makale yaza
cağını yazmııtık. Dün tekrar 
kendiai ile görüttüğümüz kımetli 
doktorumuz bize ~demiılir,ki : 

' - Bu nıeı' ele için bir ıey 
söylemek lazımdır. Fakat henüz 
hazırlanmadım. Sırasını bekle
yorum. 

\
7 eşilgün bayran11 cuma 

güne talık edildi 
idman bayramları dolaylıile 

yeıilgün ~bayramı 23 Mayıa Cu
ma gününe talik edilmiıtir. 

Mayiıin onaltmcı cuma günü 
yapılacağı evvelce yazılan ye
tllgün bayramının bir hafta ıon
raya tehir edildiği haber alın
mıttır bir çok genç yeşilhilalcı
ların idman ~bayramına iıtlrakinl 
nazarı dikkate alan yeıilhilal ce
miyeti bayramını daha canlı yap
mak için lbu kararı ittihaz et

miıtlr. 
23 mayıı cuma günü bugazi· 

çinde 'gezinti yapılacak rozetler 
tevzi edilecektir içkisiz olarak 
eğlenilerek bayram tesit edile-

cekti. 

Sıhhiye nıen1urlarının 
izinleri 

Vali ve kaymakamlar Sıhhiye 
memurlarına bir defaya mahıuı 
olmak üzre meıru mazeretlerine 
mebni ancak 8 gün mezuniyet 

verebilir. 
Ancak memur azlıiı dolayı-

ıile izinlerinde bunların itini le· 
minedeceklerine dair Nahiyelerde 
ııhhiye memurları: kazalaı,.da hü
kumet doktorları vilayetlerde 
Sıhhiye müdürleri nıuvaf akat 

edeceklerdir. 
Mezunl yellerini geçirenler 

. en ıedit 
memurın kanununun 
maddeıile tecziye edileceklerdir. 

Yeni h::ıritaJar 
Mülki teıkilAt haritaları ki

milen ikmal edllmlıtir. Bugun
lerde vekAlete ğönderilecktlrr. 

Filin11erin kontorolu 
Şehrimize ğelecek filimlerln 

kontorol ıekli hakkında yeni bir 
talimatname hazırlanmıttır. 

Buna nazaran, filimler badema 
dahA gümrükte• iken kontorol 

edilecektir. 

Aynı zamanda poliı merkez

leride idarelerinde bulunan gizli 

f ahiıelerin oturdukları ev ve 
randevu yerlerini teablte baıla
mıılardır. 

Kezalik Beyoğlu barlarında 

artistlik ederek geceleri fahiıe

llk eden ecnebi kadınlarıda ta
kip edilme~e baılanılmııtır. 

Bu gibi artistlik namı altın

da fahiıelik eden ecnebiler der

hal hudut milli haricine çıkarı· 
lacaklardır. 

Poliste 

Bir kaza 
l.:>encercden bakaı·ken 
baş aşağ·ı <lüşnıüş 

Aksa.rayda Kasap lıyaa ma
hallesinde 41 numaralı evde otu-
ran Nazmi efendi dün evinin 
yakınında atılan silah sesini 
anlamak için pencereden bakar
ken baı aıağı düımüı, batından 
ve bacaklarından ehemmiyetli 
bir ıurette yaralanmıtlır. 

Mecruh Nazmi efendi hasta
neye ya tırı1mııtır. 

Buda bir kaza 
Sirkecide karadeniz otelinde 

miaafir muallim 1stanhullu dok
tor Ahmet efendinin oğlu Celal 
efendi dün odasına kapanarak 
memesinin üstündeki çıbanı çakı 
ile delerken çakı ıol memesine 
saplanmıı ehemmiyetli surette 
yaralanmııtır. 

Mecruh hastaneye yatırılmııtır. 

379 lirası çalındı 
Dün ıabah ıaat 8 de İzmtt

ten lstaubula gelen Franıız ıtr
kellnde bekcl Mustafa Zebraya 
bilet alırken cakettnin cebinden 
379 lirasıla cüzdanını bir yan
kesici çalmııtır. 

Hırsızlık 
Dün saat onda Şehzadebaım

da tütüncü Kenan Efendinin 
dükkanını açık bırakarak Fatihe 
gitmff çekmeceıinde mevcut pa
raalle 48 Uralıktütün ve aatreyl 
bir ıahsı meçhul tarafından ça

lınmııtır. 

, • Dikkat! .... _

1 İıtanbulda (Yarın) gazetesi 
namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka veıilderle herkim herhang 
bir müe11eaeye müracaat edene 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 

Aynı zamanda hemen Jı
tanbul (4243)e telefon edilmesi 

rica olunur. 
Çünkü bir takım adamların 

gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmııtır. 

Bu gibi müracaatlar idare
ye yahut poliıeshaber verll
mezıe idaremiz hiçbir meıu'liyet 

k&bul etmiyecektlr. 
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• 
istiklal kanla alınır! ........................... . 

Bütün Hindistan ayak-
landı, istiklili.ni alacaktır. ---------
Gandinin yerine diğer bir Hintliı 

geçti yer yer galeyanlar başladı 
Bombay, 5 (A.A) 

Gandl tevkif edilmeden evvel 
yamndakilerden birine yazdırdığı 
bir beyannamede taraftarlarını 

mücadeleye devama davef ve tet· 
vik etmekte, istiklalin fedaki.rhk 
göze alınmakıızın elde edilmut 
mümkün olmadığıdı ıöylemektedfr. 

Karatide vaziyet çok gerğin
dir. Şehrin en itlek caddelerinde 
ki binalar htntll ve tnhtliz aıker
leri tarafından muhaf za edilmek
tedir. Şehrin sevkülceyt itibarile 
mühim olan yerlerine mitralyJzlu 
askerler ve poltiler ikame edilmit· 
tir. 

Gandinin hnlefi İş başına 

o-eçti 
'-"' 

Bomhay, 5 (A.A) 
Gandlnln tevkifi halinde ta

raftarlarının idaresi batına geç
mege Gandi tarafından memur 
edllmit olan Abbaı-Tyaliji yeni 
vazifesine batlamııtır. 

Lahore'dan bildirildiğine gö
re Gandinln tevkif edildiğ Harta! 
da duyulur duyulmaz bütün mek· 
tepler kapatılmııtır. Gandi taraf 
tarlarından ve kongre azaaından 

15 kiti ecnebi kumaıları satan 
dükkAnların önünde, alıt veriıe 
mani olmak içid, nöbet bekle
dikleri ıırada tevkif edilmitler
dir. 

Akıam üzeri Bombayda 100 
bin kitinin iftirakile büyük bir 
miting yapılmııtır. Hatipler, nü
mayitçilerl herhanil bir ıuretle 

cebir ve tiddete müatenit hare
ketlerde bulunmamağa davet 
etmit, ancak mücadeleye devam 
olunmaaını tavılye eylemit ve 
Gandiyi hararetli surette tebrik 
etmtılerdlr. 

Y <: r yer nünıa yiş1er 
Simli, 6 ( A.A ) 

Yukarı hindiatanln batlıca 
tehlrlerinde matem gününe te· 
mamen riayet riayet olunmuıtur. 
İtler ve seyrlsefer durmuı ve 
De lhlde mektebler kapanmııhr. 
Lahordan bildirildltlne göre 
bütün eyalet dahilinde yer yer 
nümayitler icra edtlmittlr. Jul
lundhurda pollı halka hücum 
etmeğe mecbur kalmıf 30 kiti 

yaralanmıttır. İkilinin _yarası 
ağırdır, 

l'rt·nlere hücunı 
Kalküta, 6 (A.A) 

Yerlilerden mürekkep bir grup 
hafif trenler ıerviılne mani ol
mak iıtemiıtir. Pollı müdahale 
etmlt ve her taraftan atılan 
muhtelif mermilere maruz kal-
mıttır. Poltıler, evvelce ihtarda 
bulunduktan 10nra halk üzerine 
ateı açmıılardır. 15 yeril yaralan
mııtır. 

Şehlrin birçok yerlerinde 
matem gününün tatbtkı dolaylıile 
bir çok kargaıalıklar olmuttur. 
Avrupalı 400 polis ile zırhlı oto· 
mobtllere binmıı askerler ıokak
larda lkerol gezmtılerdfr. Birçok 
poliılerle kıyam erbabından bir 
~aç 'kı~ı . Y•ralanmııtır. 
(Jandının halefi kongreyi 

toplıyor 

Naıvart, 6 ( A.A ) 
Gandlnln ,taraftarlanna rtya-

ıet etmeğe Gandi tarafından me
mur edilmit olan Abbaa - Tyabji 
yeni vazJfeıine baılamak üzre 

·dün laktam Naıvarlye gelmiıtir. 
M. Pandlt Mohilal Nehruya gön
derdiği bir telgrafta Cumartesi 
yahut Salı günü toplanacak olan 
kongrenin;ta '-lrlr heyetinin Ga
lalpurda içtima etmeıini t~klif 

eylemiıttr ,t 
' Avanı kan1arasında isti

znhlar 
Londra, (A.A) 

Hint itleri nezareti müıtetarı 
M. Benn, Gandinin mahkemeye 
verilip verilmiyeceğinf anlamak 
üzre Avam kamarasında ıoru
lan bir ıuale vardiği cevapta : 
Gandinln mahkemeye ıevkedll
miyeceğf ni, 1827 tarihli nizam 
mucibince mevkuf tutulacağını 

ıöylemittlr. 

Hindiatanda vaziyetin vahim 
bir tekil alması üzerine bir an
latma haaıl etmek için ıon bir 
gayrette daha bulunulup bulu
nulmıyacağına dair ıorulan bat· 
ka bir suale M · Benn tu cevabı 
vermittlr: 

Hükumetin bu mes'ele hak
kındaki ıiyaıeti Hintli reiılerln
den mürekkep bir konferan11 
içtimaa davet etmekten ibaret
tir. Peıa verdeki hükumet me
murları vaziyetin inktıafanı dik
katle takip etmektedir. 

Peıaverdeki bazı Hintli kıta
atın baıka bJr yere nakledil
mif olması meı'elesi hakkında 
irat edilen diğer bir ıuale ver· 
diği cevapta M. Benn böyle bir 
hal vaki olduğunu fakat, batka 
taraflarda bu.ıa benzer bir ted
bir alınmamıt olduğunu, bu kı
taatın yerine Gurkbalılardan 

mürekkep baıka taburlar gön· 
derildlğini söylemlıttr. 

M. Benn, 4 Nisanda Hindiı · 
tanda bulunmakta olan İngiliz 
kuvvetleri mecmuunun 59, 700 
kithlen ibaret olduğunuda ıözle
rine ilave atmlıtır. 

TiYATROLAR 

Tepebaıı tiyatrosunda 

Darülbedayi 
8 mayıa perınbe günü akıamı 

İıparta meb'uıu bakim Rıza 
B. Ef. nin bimayeılnde. 

Büyük nıüsamere 
1 - fokilip tiyatrosu. 

(Hissei şayia) 
2 - Hikmet Rıza Hf. 

(Anadolu halk şarkıları) 
Tamburaçı Oıman pehlivan 

birlikte. 
3 - Milli Zeybek oyunları. .. 

Kadiköy 
Süreyya Sineması 

Bu aktam 

Birodvay Melodi 
Seılt, ıözlO, tarkılı filim 
Bir türk genci tarafından 

imal edilen ıeılt makinele büyilk 
ıuvare. .. .. ' Usküdar Hale Sinenıa-

sında Bu akşan1 

Deniz kurtları 
Slnama aaatlau 

Mat1ae 8,80 da ••celerl 9,30 da 

YARIN 7 Maya• 

zindanlarında 

l\lacar nıaçln rı tertip 
heyetinin teblığı 

Mütarekeden beri Hilmi isminde bir 
türk bulunduğu anlaşıldı 

Macar Maçları tertip heyetin
den: 

Bayramın birinci. ikinci ve 
dördüncü Cuma , Cumartesi ve 
Pazartesi günleri Fenerbahçe , 
Betiktat ve her iki kulübün muh
teliti ile müıabıka yapmak üzere 

Fransa hükumeti niçin şimdiye 
kadar tahliye etmemiştir? 

ıehrimize gelecek olan Macarlı
tan Federasyonuna menıup 

"Pette B.E.A.C.,, Amatör muh
teiiU için bilatlar bu günden 

itibaren lıtanbul tarafında (Zeki 
Riz Milliıpor ) maiazaaile Haci 
Bekir müeıstıeleri ıubelerında 

ve Tabıim Stadymunda tevzhne 
batlanmıttır · 

Bayramuı birinci gününe ka
dar menıubeynl 'Aıkeriye ile 
kul9p azalarının alacakları bılat
larda (50) kurut tenzilat yapıl· 
mıtlır. 

Fietler töyledlr : 
Balkon 3 - 5 lira 
Tribün : evelden alan men

ıubini Askeriye ve klüp azala
rına 100 kurut Müıabaka pn
leri 15 O ~urut, 

Sribün : Sivillere 200 kurut. 

Dühuliye: MenıiihinJ Aıkeriye 
ve kulüp aza•ına 50 ılvlllere 

ıoo kurut· 
_ .... ,. .... .q.~ ... ,. -

Ocakta /Ja.1ır11nlaşmn: 
Tüı k ; Ocağından: Kurban 

Bayramı münaatbetile Bayramın 

Mütareke senelerinde Boğa

zlçinde lıtinye dok havuzlarında 
bekci Mehmet Hilmi Ef. ile dört 
arkadaıı iki Fransız zabitinin 
cerhi meselesinden Fransız diva
nı harbine ıevk edilmiılerdi. 

Bunlardan biri idama diğer üçü 
: onar ıeneye mahkum edilmitler

di. Mehmet Hilmi Ef. de Fran
ıız zabitlerinin cerhinde methal
dar olduğundan altı ay hapıe
mahkiim edilmit ve Franıız itgal 

kumandanlığı taraf,ndan Seli.nikte 
zeytinlik hapiıhaneaine gönderil-
mtıttr. 

Mütarekenin hitamından son
ra Mehmet Hilmi Ef. ile beraber 
ceza görenlerin cümleıi affedil
mit ve Franıız hapıabanelerfnden 
tahliye edllmittir. Mehmet Hilmi 
Ef. o vakitdenberi Türkiyeye av
det etmediğinden anneılne felç 
gelerkk vefat etmitlir. 

Me.., met Hilmi Efendinin bira
deri mürettip Cemil efendi 
biraderinin diğer affolanlar gibi 
memleketine iadeıi için Hariciye 
vekaletine üç defa müracaat 
etmitUr. Hariçiye vekaleti Meh
met Hilmi efendinin Güyan hapis
hanelerinde ve Selanikte z.eytinlik 
bppiıanelerlnde kaydını aramıt 

lıede bir türlü bulamamıtbr. 

I Franıa hükumeti tarafından Pa· 
1 

1 

1 

ris ıefaretlmize tebliğ edilen er 
vap latanbulda bulunan birade
rine teblig edilmittir. 

Cemil Ef. biraderi Hilmi E· 
fendiden tam ümidini keıecetf 
sırada, yani bundan bir hafta 
evv~l Fransız divanı harbındeO 

Hilmi efendinin Güyan hepli'" 

hanelerinde bulunduğu bildlrtl· 

mittir. Yalnız Franıızlar ta· 
rafından tlmdilik affedilemlyecdl 
Parla ıef ar etine yazılmıttır. 

Bunun için Parla sefareti 
Mehmet Hilmi Efendinin muna'" 
alp vakıtta affı için teıebbüaatta 
bulunulacağını reımi bir tezkere 
ile biraderine bildirmittir. 

Lozanda, hükumetimlzle ln
giltere, Fransa ve ıalr devletler 
aruında yapılan muahede mu· 
cibince, ecnebi hapilhanelerinde 
bulunan bilcümle Türk taba&'" 
ıının affı umumiden lıtifade 

' edeckleri tasdik edilmittl. 

Buna rağmen, Franıada, 

ancak altı aya mahkiim olduiU 
halde, ıenelerce Güyan hapfr 
haneılnde lnllyen bir Türk \'&'" 
tandatının niçin affı umumiden 
iıtlfade edemediği tayanı dık· 
kattir. 

ikinci günü saat 14 ten 16 ara

sında Ocakta Bayr&mlatma me
raılmi yaılacağından bütün Oca
klı ka'(daılarimlzin teırtfleri reca 
olunur. _____ ,..__ __ _ İstanbul köpekleri daha insani 

şekilde öldürüIDıelidir! 
Yeni netriyat : -
Nasıl giyinmeli Himayei hayvanat cemiyeti bunu 

Merhum Saffeti Ziya beyin 
bu kıymetli eıeri, kadın ve er
keklerin huıuıi ve reımi hayat
larında nasıl giyinmeleri icap 
edeceğini izah eder. 

uhdesine alıyor 

Tayyare Cemiyeti ıubelerindt. 
ve kitapçılarda bir buçuk liraya 
ıatılmaktadır. 

• 
içtillat 

Bir çok tayanı mütalaa ya
zıları havi olan 296 No. ve 1 

Mayıı tarihli nüıhaıı çıktı, okun
maıını tavıiye ederiz. .. 

Çıkan eserler 
"Uyanıt,, gayet neffı bir tabı 

ve güzide münderfcatla intlıar 
etmlttir. Tavılye ederiz. 
----------

B~ı.1ıra111 geliyor 
Her nevi yüksek ve güzel 

bayram tebrik kartlarını Çem
berli tat Diyarbekir kırtatbaneıl 
lttiıalindeki Tail kırraıiye ma

Belediye tarafından köbekle-
l" rfn yeniden itlafına batlandıği 

malumdur. Ancak bu itlaf ame
ltyeıl pek feci ve acıklı ıahne
lere sebebiyet vermektedir. Va
kıa Emanet lıtanbul halkını, 
zehirlenen hayvanların .feci bir 
tekilde ve göz önünde kıvrana 

kıvrana can çekitmelerl gibi ta
hammül edilmez ' manzaralardan 
kurtarmak için köpeklerin gece
leri zehirlenmeslne karar verm
lttlr. Ancak bu itlaf ameliyesinin 

daha inıani bir tekilde yapıl

ması kabul değHmidir? 
Himayei hayvanat cemiyeti 

azaıından doktor Santur 8. bu 
huıuıta tU izahatı vermektedir: 

- Belediye talimatnameıinln 
112 inci maddeıi mucibince ıa
btpılz, tasmaıız ve markaaız 
gezen göpekler belediye memur
ları tarafından itlaf edilir; bun
lardan clnı olanlar dahilinde 
bulundukları belediye daireleri-
ne teıllm olunur. ğazaaından alınız . 

,----~--------------------·~ 
"KUR'ANI KERiM iN 

Arabcası ile birlikte Türkçesi 
Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Oıman Retat efendinin tahtı riyaseUnde bir heyet tarafından 

tertip edilmlt· Berizadenin telaıntzinden Tevfik Bey 
tarafından tashih ldtlmittlr. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildliıinln hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak klfıdb11 ve altun yaldızlısı aoo kuruttur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

Bazan de bize gönderi Ur, biz d• 
bu cinı köpeklerin beı gün la'" 
teıinl temin ederiz, bu müddet 
zarfında eğer ıahibl tıkana ve· 
rirlz, beı gün ıonra ıahibl ara'" 
mazıa batka bir isteyene verirfz, 

İstirikinln ile bili iztırap hay
van ttlafetmek kabildir; ancak bu 
zehiri mayi halinde hayvanın 

kalbine zerketmek icap eder· 
Lakin lıtiriknin hap teklinde 
olursa mellle değltir. Bunları 

yutan hayvanın midesi dolu olursa 
orada zehir uzun müddet kalır, 
yavat yavat ma11olur ve hayvan 
uzun müddet, hatta bazen 24 ilA 
36 ıaat ıztırap çeker, bazand• 
gaıyan ederek zehirin teılrinden 
hariç kalır. Her baytar bu ıekilda 
zehirlenmit köpekferı kurtarır• 
Eıaaen dünyanın biç bir memle· 
ketinde köpekler istlriktnln ha· 
pila itlafedilmez. 

lıtanbnlda Htmayei hayvanat 
cemiyeti Şehremanetinden 1 O 
para bile tıtemekılzln ve agır 
fedakarlıklara katlanarak bd 
itlaf itini daha lnıani bir tekild• 
yapmaktadır. Hfmayel hayvanat 
cemiyetini teıkıledenazaların blÇ 

birlıl hayvAn öldürmek flkrtnd• 
degildlr .Arzularınını ve fikirlertnfıl 
hilafına olarak bu itlaf ıervi'" 
sini lhdaaetmlı olmaları yaln1• 

" f-ve münhaııran hayvanatın.,ıasa 
ıızca katledilmelerine mani ol'" 
mak makaadiledir. 

i57Z --

DIŞ TaBIBI 

MEHME'f KA1'1iL 
Yeni postane caddesinde V alcr 

'ıİllll ________ .. ______________ J, ra ban N. 13-14 
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8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
~eıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İt, Ziraat ve 
•manlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

{ 45,000 ) Liradır 
numaralar tekrar dolaba konmaz. 

ZAYİ - 252 . il numaralı be
yennamem iskanda gaybuldu. 
Yeni sini çıkarta cağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Kadıköy Haydarpata Çıkar 
ıokak 1 O numaralı hanede 

Kozana mübadillerinden 
Abdülkerim Veliddin 

!Lll .................... .... 
TA ViLZADE VAPURLARI 

Ayvalık Ekapreıi 

Saadet vapuru 
Her pertenbe aktamı 1 7 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

G 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük 

E R T U R U L ~ kuyu, Altınoluk, Edremit, Bür-
"' haniye, Ayvalık, hkelelerine 

MA""AZASININ TASFl.YESI azimet ve avdet edecektir. U Yolcu bileti vapurda da ve-

D ı 1. rilir. ___ ___,,,. evanı etnıe <tc< ır. 
~ Dikkat: Cuma akıamı Ed-

Js tan bu) 4 üncü icra nıe- lstanbul dördüncü icra remtt yolcuları trene yetlt-

ı d 
tlrtlir ve Ayvalık yolcuları 

nn1r uQ-un an: ınenıurlug>·undan: B .. .. gümrükten karaya çıkarılır. · 
L. e.yo. ğlunda Hüseyin ağama- Lütfiye hammın Mehmet beye 
q .. U Yemif Tavil zade biraderler 

1 lok eıının bekar ve caddai kebır izafeten varialeri Behire ve Aliye t 
6iında cedit 4 ı ,2 No. lu apar Telefon st. 2210 tunı . hanımlardan alacağı olan meblağa 1•19"'1 __________ _ 

lcı anın 1 No. lu daireıınde mu- mukabil mahcuz Tophanede İl- lhl. il 
hu~ iken halen ikametgahı m•ç- yas çelebi mahallesinde ve cad- Dl it i P · l · · ve kanuni mümessili bulun- m r apayani varı• ermın 
~6Yan Nezahat hanım. desinde eski ve yeni 22 ili 2B Mağdalini binli Vaail de alaca-
l Mayır salomuna efendiden No. maa bahçe hanenin 784 kları olan mebaliği malumenin 

9 
eırin evel -928 ve Kanunuevel hine itibarile on bet hlueai otuz te'mlni zımmında vefaen mefruğ 

b
28 tarihlerinde iki kelemde gün müddetle ihale olunarak elli bulunan Beyoğlu Kurtuluı tramvay 
Or • k it ç .._ aldığınız bin dokuz yüz lira bedelle talibi uhdesinde olup çaddeıinde atik 1O,1 O mü errer 

1 
raya ~mukabil birinci derece bu kerre yüzde bet zamla ve on cedit ı \ 9, 119 numaralı dükkanı 

:;tek eraie eyledlginiz balada ' beı gün müddetle ihalei kat' iye müıtemil ma a baAçe hane birinci 
h ereıi yazılı apar~umanın yirmi müzayedesine vaz olunmuıtur: ihalesi yapılmak üzre otuz iün 
t ~•ıe itibarile üç hi11esinin sa- Hududu : Abdurrahman Bey müddetle milzayedeye konulmuı-
ı lılaıını alacaklı talep etmitUr. varisleri ve Ali Efendi ve hacı tur. Hududu: Cepheıi tramvay 
d 24- Teırlnievel -929 Tarihin- Sadık efendi ve iki tarafı yol ile caddesi arkası rus sokağı aağ ta-
en itibaren bugüne kadar iıle- mahduttur. rafı Şaul Ef. hane ve bağçeai ve 

'-'it faiz nlzamisl, olan 49 lira M kd ahara ait arsa sol tarafı polis ka-
otuı. dört kuruı resimi tahsil 1 urı: Mecmu meıahası 
o'- 198 h 20 k bl b k rakolu bazen llhara ait arsa ile 
ı. .. krak yüzde bet hiıabile 97 lira ar~m ' a ı e 13 ir at 
"•r k - ü b l 1 k kA mahuat 125 metro terbiinde era-
I l Yedi kurut ve ondan sonra apu on et ıe am ı 112 a-
~ ~-Yecek falzile beraber tediyeıl ı gir mutbah harabesi 46 buçuk ziden 4ı> metro murabbaı ma 
61lkında, tebliği muktezi ödeme ıu haznesi 9 buçuk mahzen ve dükkan hane 8 m. m salaı hala 

hlllri ikametgihmızın meçhuliyeti kazan harabeai150 arıın terbi- ile bir kiimesi ve maa çıkrık bir 
aıebııı tebliğ edilememit oldu- inde ıelambğm bir kah kağlr ve kuyuyu havi tahta herde ile muhat 

!"ndan Terihi ilandan itibaren mütebaki aksamı ahtap ve gayet bağçeyi havidir. Müıtemilatı: 
n üçgün içinde 930-249 Doıya dd i d 119 llu haraptır ıelamhk kısmmda bir Kurtuluı ca eı n e numa-

tn lrlaraııle İstanbul 4: üncü icra 1 k b rayı ihtiva eden cephesi demir 
.. 'lnurlu~una mu· racaatla borcu- toprak avlu bir ara ı ir mer- b 
.. ts l b f d parmaklık zeınini eton arka 
l ul t.un temamı iki bin kırkyedi diven altı iki he a ir so a ört r d k kıamda muvakkat camekan ve 

bir
a dokıan bir kurut ve ya oda bir ıahntıin iğer i i kıa-

k k l tahta perde ile bölünmüı muhad-
t,•- ıınıına ve ya alacaklının mında zemin at mermer taı ık 
.. " 1P icrası hakkında itirazınız ve biri küçük üç oda iki hela des oda, tahtında zemini tat mah-
•arı d b zen ve arka cepheye methali 
111. ... d•e bildirmeniz ve ya tarih zemin katta sarnıç o aaı irinci "·• bulunan dükkanda mahiye 1 O lıra 
ıa f an itibaren iki buçuk ay katta bfr sofa üzerinde dört oda 

r ında b · icarla Karabet Ef · lcrayi ticaret 
~e orcunuzu vermenız bir hela ikinci kat birinci katın 
lace.:kıt takdirde merhunun satı- aynı clup duvarlar kalemkar ve etmSekoltetdairra.fa müıadtf tahta per-
k.ı "1 ödeme emri makamına ~olmak üzere ilan olunur. iki çıkma vardu. Harem kısmı denin ıalaı dükkana muttasıl 

dahili ve harici yağlı boyadır methalinde bina bağçesine ve 
~edyun Mehmet Nuri Beye bahçede bir kuyu 20 kadar ağaç bağçeden üç ayak tahta merdi-

lldıf Utlya Cemile H. dan borc vardır. Şahipleri Niyazi ve Arif venle cami kapıdan girlldikte ah-
Röateı::i: P~raya mukabil teminat beyl~r ve Nureddin pata ve T ev- tap merdivenli cepheye nazır 
1 linız Seydi B. mahalle- ı k k • nde s fik beydir temamı 9000 lra ıy- dükkanın fevkaniılni tet il eden 

G. 14 N arayboıtanı sokağında metindedir. talip olanlar hi11eye üıt kattaki aralık mahalle çıkıl-
er lira ;~ ·~•a n111f hi11eleri 125 ki d l k ğ 
16 

No "'l'llpzade sokağında isabet eden kıymetin yüzde onu dıkta kartılıkb i o a o up so a a 
• arsanın k 39 16 lu odada madam k S ll11ıf hiaaesi bin nisbetinde pey a çası ve - 12 nazır pancur 

uruı ve ar11çdot" I d i 1 Atina kiracıdır. Diğer bağçeye 
de y eniçeıme 

1 
1c" mahalleıin- evrak numarası e & reye ge me-

o •l•-d 6 O t ihi d t nazır odada borçlu sakindir. n h ... a - 6 lerl ve ı 2 - 6- 3 ar n e saa 
Umaralı ahir ane araan Bağçede çıkrıklı bir kuyu ıala 

hıııelerl 435 lira bedelileıntn;:bf 14ten16 e buçuga kadar müzaye- mutfak ve dükkan ve hal& ma-
~hteıine ihale! kat1iyeıı aıc 1 denin yapılacağı ilan olunur. " ı ra halli ve birkaç meyve ağacı 

1 ınmıı ve üç günlük ıon ihb-r 

1 
ııa - vardır. 21 OO lira kıymeti muham-

t!ıe tebliği mahalli ikameunız Doktoı· Fe,•zı' Ahn1et jeçhul olma11 cihetile mümkün J mineli olup açık artırma ıuretile 
~ lnanııı olduğundan ilan tarı- Frengi, belıoğukluğu, cilt, ve daha ziyade malumat almak 
binden itibaren üç gün zarfında tedavihanesi isteyenler kıymeti muhammene-
0rcu- k en Cu--d·n mada her au .. n sinin yüzde onu nıabetinde pey t h -.uzu tesviye veya anun .... _ _ • 

ba ırı icrayı müstelzem itiraz ıaat 10-6 ya kadar haıta ka- akçeıini ve 929-786 ~oıya numa-
t~'Yan eylemediğlniz takdirde bul edillrr raıile İstanbul dördüncü icra 
oı .. a.nlıza. bakılmaksızın kat'i fera- Ad A k memurluğna müracaat ve 9·6-30 ,. .. reı n ara Cadde11ı N. 43 •ine craıı zımnında tapo idare- Telefon lıtanbul 3899 tarihinde ıaat 14-16 ya kadar 
lllne tehhgi keyfiyet kılınacağı birinci ihaleıi yapılacaiı illn 

n ihbar olunur. olunur. 

E • t S d v emlak mü
mnıye an ıgı zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede muhammen 
Bedeli kıymeti ikraz 

Merhunatın cins ve nev'i 
ile mevkii ve müttemilatı 

Borçlunun 
ismi 

Lira Lira No 
505 1410 1219 Eyüpte Sofulat mahallesinde Sofular yokuıu 

sokağında eıki 9 yeni 9- 1 numaralı yüz on arım 
ana üzerinde birinci katı kargir ikinci katı 

kıamen kargir olmak üzre iki katta birinin 
tavan ve dötemesl ve sıvası noksan ve biri 
natamam olmak üzre beı oda bir tavanı noksan 
bir mutfak ve altmıı dokuz :arıın bahçeyi havi 
harici sıvasız bir hanenin tamamı Mehmet EminB 

280 1360 

35fi 1500 

1441 Kadıköyüode lbrahimağa mahalleıind e eski 
Köffüncüoğlu ve yeni Hekimlambo sokağında eski 
11 mükerrer ve yeni 31 numaralı yüz yirmi altı 
arım arsa üzerinde yarım katı kirgir bir katı 
ahıap olmak üzere bir buçuk katta bet oda bir 
sofa bir mutfak bir taılık bir tulumba kuyu ve 
bin "dört yüz yetmiı dört :arıın bahçevl havi 
yalınız kargir kısmın aıvaları bozuk bir hanenin 
tamamı. Zeynelabidin B. Fatma H. 

ı 782 Ortaköyde Papasoğlu sokağında eıki 27 ve 
yeni 33 numaralı doksan arıın arsa üzerinde iki 
buçuk katı ahıap .bir katı karğlr olmak üzere 
üç buçuk katta çatı odaalle yedi oda iki ıofa üç 
mutfak ve odun ve kömürlüğü ve yirmi arım 
arahğı havi eskice bir hanenin tamamı Sima· 

il Plnto Ef. 
3105 8330 1789 Koca Mustafapaıada Sancaktarhayrettin mahal

lesinde Koca Mustafapata caddesinde eski 142 
ila 162 yeni 186 ila 196 numaralı iki yüz on artın 
üzerinde kirglr üç katta ve bir çatı altında 186 
numaralısının bir taılık bir mutfak diğer hanenin 
bir taılık bir odaıı arkasında yirmiarıın üzerinde 
mutfeiı ve her iki hanenin ikinci katlarında ikiıu 
oda birer ıof a ve ortalarında bir dükkanı ve 
üst katlarında ikiıer oda birer ıofa ve bin dört 
yüz on arsın bahçeyi havi iki hanenin tamamı 
Mezkur iki hanenin ayrı methallerl vardır 

Fatma H. 
2fi0 1790 1818 Küçük Mustafapata'da Ciball Karabaı mahal

lesinde Kıvrılı sokakta eski ve yeni 20 numa
ralı yüz yedi arım arsa üzerinde ahıap üç katta 
ikisi bir ıof a üzerinde olmak üzre altı oda bir 
sofa bir çini taılık bir dolap ve çini mutfak ve 
mutfakta tulumbalı kuyu bir bodrum ve otuz 
dokuz artın bahçeyi havi bir hanenin tamamı , 

lımail Ratip B . 
ıoıo 2280 1701'>6 Galata'da Kemankeı kara Mustafa paıa mahal

lesinde Çömlekçi ıokağında ve Kılınç Ali paıa 
caddesinde eıki 11 , 13, 15 ve veni 15, 1 7, 19 
numaralı yüz yetmiı o.rf ın arsa üzerinde beı o
dayı ve ikl dükkanı havi bir mağazanın üç yüz 
otuz altı hi11e itibarile yüz dokıan hiuesi. 

Haıan Mukbil Bey Emine Nurinniıa Hanım 
H>Ofi 6160 17401 Galata'da Sultanbeyazıt mahallesinde Topçular 

eaddesinde eıki 177 ve yeni 17 3 numaralı elli 
altı arım ana üzerinde kirgir üç buçuk katta 
birinci kat zemini çini aıtor kepenkli altında 
bodromu ve ikinci kat bir oda bir merdiven baıı 
üstünde zemini çfınento daraça ve bir ahtap 
odayı ve elektrik tertibatını havi bir dükkanın 
tamamı. Ali Rıza paıa Mehmet Affan Bey 

Laman Hanım 

B08 7ı1 20406 Beıik'tat Şenlikdede mahalleıinde Mezarlıkçtk
ınazı sokağında eıkl 3 ve 5 numaralı dokıan 
iki arıın araa üzerinde cephesi iki arkası ah
ıaP üç katta altı oda iki ıofa bir mutfak bir kuyu 

ev altmıt arım bahçeyi havi eski bir hanenin tamamı 
Ahmet Cemalettin B. Fatma Slmperver H. 

Yukarıda cin• ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emlak 
hizalarında göıterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 14 Mayiı 

930 tarihine ınüsadif Çarfamba günü uat ikiden itibaren 
müzayedeye mübateret olunarak aaat dörtte l1( muhammen kıy
metlerini geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezk<ir günde saat dörde kadar 
sandık idareıine müracaat eylemeleri ve saat dörtten ıonra vuku 
bulacak müracaatların kabul edilmlyeceği ve mezkur emlake evvel
ce talip olanların kat'i karar eınasında hazır bulunmadıkları ve 
baıka talip zuhur eylediii takdirde evvelki taliplerin müzayede· 
den ç kilmlt addolunacakları lüzumu ilin olunur • 
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E · t S d ~ emlak mü
mnıye an ıgı zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Mıızayede Muhammell 

bedeli kıymeti 1 kraz 
M erhımalm cins uc nevi'le mevki 

ve müştemilatı 
Borçlımmı 

ismi 
Lira Lira No. 
512 7 4 8 15 07 Fatih'te Haraççımuhittn mahal' esinde eski yeni 

Şifahane ve yeni Türbelıerif sokağında eski 13 
13 mükerrer : 3 mükerrer 13 mükerrer ve yeni 
11, 18 numarala yüz beı arım arsa üzerinde 
kirglr bir katta üstünde uma katta bir pasa 
odasını ve otuz üç arım bahçeyi ve altında 
bodrumu havi bir farınm yüz yirmi ıekfz hiaae 
itibarile elit beı hiaseıi. ( Mezkür fmn mahalU 
haraptır. ) Nadire H· 

t;~O l l 16 ı 515 Ayvansaray' da Hoca Ali mahallesinde hamam 
sokağında eski ve ye.11 43, 45 numarala doksan 
iki artın arsa üzerinde kargir üç katta biri ayrı 
kapılı olmak üzre beı oda iki sofa bir ocak bir 
kuyu bir toprak avluyu havi dahili ahıap bir 
hanenin tamamı. Mahmut Ef. Fatma Badi H. 

7ft5 1702 1589 Beykoz'da Yalı köy mahallesinde Gazi Yusuf 
sokağında eıki a 1, 33 ve yeni 39 numaralı yüz 
elli arıın ana üzerinde ahıap üç buçuk katta 
birJ harap ve biri çatı odası olmak üzre sekiz 
oda bir sofa bir mermer taohk bir sarnıç mutfak 
yıkılmııtır bir ve ikinci katları harapça olup iki 
yüz elli bet arım bahçey( havi bir hanenin ta
mamı. Ahmet Zekeriya 8. 

R05 900 1837 Anadoluhfsarında Göksu yeni mahallesinde Kuyu 
ıokağmda eıki 7 mükerrer ve yenl 6 numarala 
biri dokıan altı arıın arsa üzerine ahıap iki 
katla bir çatı katından ibaret olup bet oda iki 
ıofa iki balkon bir bodrum ve diğeri yirmi altı 
aftın ana üzerinde bir oda ve kırk arıın arsa 
üzerinde btr mutfak ve yüz altmıı altı arıın 
baiçeyf ve bir kuyuyu havi muhtacı tamir iki 
hanenin tamamı. Ab~ullah Ef. 

t 20 1989 10476 Sultanselfm'de Tabakyunus mahallesinde Kıvrılı 
sokakta eıki 41, 43 ve yeni 45, 4 7, 49 No.lu ikfıi 
yüz yirmi altı arım ana üzerinde ahıap dörder 
katta altıtar oda birer ufak sofa birer antre birer 
mutfak birer daraça diğeri altmıı altı arıın üze· 
rinde maa bodrum karğir dört buçuk katta bir 
sofa ahı oda bir mutfak ve dördüncü katta dara
çayı ve on yedi arım aralığı havi üç hanenin 
tamamı. Selim Ef. 

205 4-46 12098 Topane'de Firuz.ata mahallesinde Ağahamamı 
sokağında eıkJ 3, 10 ve yenJ 8 numaralı otuz 
üç arım arsa üzerinde ahıap bir katta eıkice ve 
tamire muhtaç ve ıerefli bir mahalde bir dükkan 
tamamı. Müveddet H. 

20 30 135!52 Haaköy'de Keçecipiri mahallesinde Halil bey so-
kağında eski 11 ve yeni 3 l numaralı beı arımdan 
ibaret aralık mahallile elli altı artından ibaret 
münhedim hane arsasının tamamı. Rafnil Ef. 

610 1823 18697 Üsküdarda Sellmiye malı ~ilesinde hamam ıoka
ğında eski 12 ve yeni 20 numaralı yüz sekıen 

yedi arıın ar .. a üzerinde ahıap iki buçuk katta 
yedi oda iki sofa bir mutfak bir kuyu ve iki yüz 
altı arıın bahçeyi ha vl harap bir hanenin ta
mamı. İsmet ve Fatma Samiye hanımlar 

125 -4:02 13874 Hasköyde Sütlüce mahalleıinde Tekke sokağında 
eski 22 ve yeni 26 numaralı yüz dört arım arsa 
üzerinde bodrum katı kargir diğerleri ahıap ol
mak üzere iki buçuk katta beı oda bir sofa bir 
mutfak bir taılık bir kuyu ve yetmit altJ artın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Salih ve Mehmet Efendilerle Zeliha Hanım 
385 HS 13 14 064 Kandillide Kapamacı meydanı elyevm iıkele 

caddesinde eski 19 ve yeni 51, 5 3 numaralı biri 
yüz altmıı arım arsa üzerinde anıap üç katta 
altı oda iki ıof a bir mutfak bir ta ılık ve diğeri 
yüz arım arsa üzerinde ahıap iki katta iki oda 
bir sofa bir mutfak btr taılık ve iki yüz kırk arıın 
bahçeyi havi harop ve eskice iki hanenin tama
mı. Salih Ef. Fatma Hanım 

1025 201 O 14:632 Beyoflunda Feriköryünde Ayazmaderesl soka
fında eaki 36, 36, 36, mükerrer ve yeni 106, 108 
1 1 O numaralı yüz otuz arıın arsa üzerinde kargir 
iki katta pasa tahtalarını koyacak oda diğer iki 
oda bir mutfak en üıtte bir salon iki oda mez
kür iki odanın biri içinde kiler ve un ç vallarını 
muhafazaya mahıus bir odayı ve ,yüz yetmiı 
arım bahçeyi havi bir fırının tamamı Ali Ef. 

2351 i7S5 ~0084 Zeyrekte Kasapdemtrhan mahallesinde Filyayo
kuıu ıokagında eıki 15 ve yeni 29, 29, 1 nu
marah yüz elli üç arım arsa üzerinde kargir üç 
katta biri sandık odası olmak üzere sekiz oda 
biri uf ak olmak üzere iki ıofa bir antre bir 
tatlık bir mutfak bir kiler ve üç yüz doksan yedi 
arıın bahçeyi ve bahçede tatlı su haznesini ve 
hane derununda cari msıf maıure mallezf zi ve 
harici ııvaıı ile dahilinde cüz'i noksanları 

mevcut bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. 
Yukarıda clnı ve nev'lle mevki " t il.e. ı l ~ k hi ve muı em alı yazı ı em a -

zalarında gOıterllen bedellerle ta\lplerl (lzerlnde olup ı 7 Mayla 930 
.-rıhtne ıaOsadlf Cumarteıl aOnQ ıaat on d6rtten itibaren mQza-

lngilterede kazanmıı oldukları birinci 
mükafattan sonra 

. FILIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoslovakyada daha iKi parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kiıiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dünyanın En nıükenınıeJ 
"' 

RADYULARI 
olarak tasnif edilmittlr. 

İşletmek ıçın: 
Fişi cm·eyana Lakmak, bir 

lt•k dii,<jmesini ff~l'İı'mr.k 
KAFİl)İR 

Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 14, Po•ta 

kutusu Galata 400 

1500 metre mik' abı 
kereste mübayaası 

Tütün inhisarı umum --
müdürlüğünden: 

23 4930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen !>amsun 
fabrikası için 1500 metre mik'abı kereste ıartnamesinde bazı tadilat 
yapılmıı olduğundan talip\erln her gün geUp ıartnameyi almaları ve 
14·5·930 Çarıanba günü saat ı 0,30 a kadar zarflarını Galatada 
mübayaa komisyonuna tevi etmeleri. 

.. * 
Kırpıntı mukavva ve kağıtlar ile 

sığara kağıdı püskülleri ve 
anbalaj kağıtları satışı 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

Cibali fabrikasında teraküm edecek kırpıntı mukavva ve kağıtlar 
ile püıkül ve anbalaj l.ağıtları pazarlıkla ihale edileceğinden taliple
rin her gün gelip ıartnameyi almaları. Ve fabrikada mezkör malze
meyi görere}< pazarlığı için 17-5-930 Cumartesi günü saat 10,30 da 
Galatada mübayaa komisyonunda bulunmaları. 

G~~ ~~§§ ~ § g§9fi9GD9§9§6.g~ 

~; Doktor "' 

!A G O P YE S SA YAN ~ 
J/IJ Lavta ve Da lıili Kadın Hastı1 lı lda rı nı Ü telıassısı : 1 Langada canıf terif sakatında No. 19 Huıusi kabinesinde 

~;Her gün ç-:ocıık. Erkek ve Kadın hasta kabul eder. 
d6 ~~ ~§§99 ~~ 9 •• 6 g § 

( DEVLE'f l)Ei\1İl~YOLLARI il .. ANLAİ:~·,-• 
~ .. llSıll!ll'ımmri::!Jmım:I~ 

Mağazamızda mevcut va idaremizde kullanılmayan muh•elif 
numara ve cins lamba tiıeleri ıhndiye kadar satılığa çıkarılıp 
muhtelif sebepler altında ıatılaınıyan etya 13-5-30 tarihine müııa
dif salı günü saat on dörtte aleni müzayede ile utılacaktır. Ta
liplerin müracaat etmeleri ilan olunur. 

7 Mayıı 

Sultanhamam, Yenicaınl 
caddesi No. 35 --

Doktor A. kutiel 
Efrencivecilt haı•alıklarımüteha11111 

Karaköy börekçi fırını sıraıındal'lıl·34 

PEl~TEV 

Müstahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
ve TÜRK eseri 
san'atı mamula
tım muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 
P ER T'J:.. V 

Pertev dit ma-
cunu, Portev ko
lonyaları, Pertev 

Pudraları 

' -~ 

.. 

lstanbul nlahken1ei asliye 
beşinci hukuk dairesinderı 

Mösyö Gaston Loma zevçeıl 
Madam Anna Löma "vekili Ali 
Galip beyin müvekkilesine fza· 
feten Beyoğlunda istiklal cadde
ıinde 896 numarada oturaıı 
madam Kapril Kanavalof aley· 
hine istihsal eyledigi 1 ·3·930 ta· 
rih ve 1 ô numaralı ilanın bir 
kıt'a sureti musaddakası mahalli 
mezkQre gönderilmlt iıede ken· 
dtsi orada bulunmadı~ından iade 
kılınmıı ve ber mucibi taleP 
ilanen tebliğat icrasına lüz&ırJI 
görülmüı olduğundan teblJi ma
kamına kaim olmak üzre evra"1 

havadisle ilan olunur. ! .................... , ....... U • .&.&~·~····ı f~y ARIN.,IN TAKVİMi" 
M. NURi ve ŞERiKi E l\'la);ıs 

Bilcümle Gün_?rük muanı~latı ve nakliyat işleı:i il> R::.~~. ÇA7MBA ~::1~. 
ken1alı surat ve emıuyetle ifa olunur. ..,. 1980 13!!-

~ MALI ve iDARi İŞLER DAHi TAKİP EDİLİR ~ Naınaz vakıtJarı 
Alafranga Alaturka 

~ Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 .... a. d. ı. d. 

a . Telefon: Beyoilu 4515 ~ Güneı 4,51 Güneı 9,40 
.... Ôyle 12,10 Ôyle 5,00 

'YY'Y"Y'YTT .......... ., ............ ~............ ikindi 16,05 ikindi 8,54 
* 2!::::: Akıam 19,11 Akıam ı2,00 yedeye mubaıeret olunarak ( muhanımen kıymetlerini gectfği tak-

dirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip lYmasta•ık 20,56 Yatsı 1,46 
.. d at on altıya k d 2,51 İmsak 7 ,4J!._ olanların mezkür gun e sa a ar ıandık idaresine müra-

lt d so Zilhicce Ruzi Hızır caat eylemeleri ve saat on a ı an nra vuku bulacak müracaatların 
kabul edilmiyeceğl ve mezkQr emlake evvelce talip olanların kat'i 1 8 _2 ~ ~ 

karar esnasında hazır bulunmıyanlarm ve baıka talip zuhur eyledlii - =' 
takdirde evvelki taliplerin müzay~deden çekilmlt addolunacakları \fes'ul müdüril:SiHeyman Tevfdı 
lüzumu ılln olunur. 

.... 


