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Şehremaneti~in icraatından Birazda halkı düşünelim!1 Vali B. 
A Saltanat devrinden kalma memur 

haleti ruhiye sidir ki hükumetle 
halk arasında temasa mani oluyor 
ve bu da yolsuzlukların devamını 

Oktru~~ .... ;eselesi \Vedi bey 
1 içi!!.~~!~~~!!~!~~ isnatlar 

hakkınd 
reddedildi 

• 
ı 

\ hiddtn Bey dün akıam ekspreale 
! Ankara ya gitmiştir. Muhiddin 
1 beyin oktruva hakkında hükü-
1 meli merkeziye ile görüıeceği 
'ı ve bunun için Ankaraya gittiği 

Sabık itfaiye 
itfaiye 

kumandanı bu günkü 
muciboluyor 

'b- Memurinimizde, bilha11a 
h UYük memurlarımızda bir 
aleu ruhiye vardır. Eski 
~ltanat devri nazırlarından 
ıneınurlarından miras kalmıt 
olan bu haleti rnhiyenin Cüm
huriyet devrinde, hala eskisi 
Ribt hükümf erma olması cid
den tayanı teessüf tür. 

Büyük küçük bir memur 
tnernuriyet sandalyesine otur-
duğu anda lrendisini mümtaz 
bir nıahluk ali bir varlık 

' telakki eder. Müracaat eden 
· ashabı masalıha kartı soğuk 
davranır, cevap vermeyerek 
0nu masası önünde azçok bir 
tnüddet bekletir, sonra lutufkar 
bir t~vur alarak, kısn bir cümle 
ile cevap vermeğe tenezzül 
eder, fazlaca birıey söylenir ise 
Ya batını öte tarafa çevirerek 
~tlhkar eder ve yahut yüzüne 
ağırarak adeta kovar. 

İtte bu hareket, menfur bir 
haleu ruhiyenin eseri olan bu 
~a__vur ve tarzdır ki memurini 

Ukftrnet ile halk arasında de
r· 
kın bir uçurum açmakla, hal· 
•
1n memurine karıı itimadını 

•e.rsmaktadır. 
b- ~emokrat hükumetlerde en 
uyuk memurun bile halk ile 

~mastan çekinmemesi icabeder. 
h-u, dünyanm her tarafında 
Ar1edtr. İngllterede, Franıada, 

manyada ve saf rede en bü-
Yük makam sahipleri halka 
tnahıus yerlerde, tramvaylar
da. halk ile yanyana· oturmak-
ta 6 

n çekinmezler onlarla temas 
ed ' 
k erek dertlerini, ihtiyaçlarını 

l 'ildi agızlarından ioid ir, dert· 
erı · l ed ıza e ve ihtiyaçları temin 

erler. 

erı ~~z~ Hz., bu memleketin 
) d· Uyuk makamını i1gal ey-
e ıkleri halde, gittikleri her 

Yerde, hn.lk ile yanyana gele
rek l l ' on arın oturdukları yer-

l erde oturtıra~ , umumi mahal
ere aider k h 

Çekin e alk ile temastan 
n1eını1 b 

. ' u teınaıın lüzu-
munu ırae ile bu _k 

• , Yu küçük 
memurıne bır nümuneı . 
olmuşlardır. 1tntisal 

Hatta bundan birkaç 
l 1 &ene 

evve zmiri tevrlflerinde bi 

l 
1 
1 

1 

Türk aan'atk&.rın kuçük fahrt: 
kasını evvelce haber vermeden
ziyaı et etmitler, aan' atkB.rın 
elini ııkmak iıtemiılerdı. San' -
atkaqellerinin kirli ve yağlı ol
duğu beyanile içtinabetmit 
lsede Müşarüileyh Hazretleri 
0 kirli elleri, elleri arasına 
a.lup : 

- Dünyada en temiz el 
1tle bu eldir. 

h Buyurmuı ve en büyük bir 
a.kika.tı a.nlatmıılardır. 

b Halbuki küçük bir memur 
ile bu 

mu i nu Yapmağı ıerefi me-

l r Yetini muhil görür. 
Hele ekseri b" .. k mu uyu me-
rlarıınız, hail ın ahvalinden 

' 

sıkıntısından ancak maiyet 
memurları, hademeler vasıta
aile haberdar olmağı pek ta
bii bulur. Şikayet olunan bir 
ıeyi, ekseriya, lımaksadin tah
fif eden ufak matyet memur
larile tahkik ettirir, ve neti
cede hakh olan ıikayetlerden 
bir çogu cevapsız kalır ve ya
hut islahı yoluna gidilmez. 

Bu da halkta. hükumet bi
zim derdimize bakmiyor 1gibi 
yanlıı bir fikir hasıl eder. 

Halk, hükümeti baba gibi 
telakki ederek her derdini ona 
açmak, her derdine ondan 
çare aramak ister. 

Hükümet te halkı öz e~la
dı gibi 'görüp onlara ıefkat, 
muhabbet, himaye göstermek, 
ıikayetlerini dinleyüp dertleri
ne çare bulmak iktiza eder. 

Fakat, maatteesüf bazı me
murlarda hala devam 'eden 
amir haleti ruhiyeıi bilhassa 
büyükçe memurini halk ile te
mastan içtinap ettirmekte ol
dugundan halkm mucibi tika
yeti,olan fenalıklar, yolsuzluk

lar devam eder durur. 
Mesela tramvaylardan bu 

kadar şikayet ediliyor, evleri
ne dönmek,getlrecegi bir okka 
ekmeği 'çocukları aç uyumaz
dan evvel yetiıtirmek için bü
tün tehlikesini göze alarak ara· 
halara üzüm hevengi gibi 
asılan halkın kazalara uğradığı 

söyleniyor. Buna kartı emanetin 
tedbiri asılanların, atlayanların 
meni için emirler vermektir. 

Bir kerre Şehremini bey, 
bir akıam, yalnızca Bayezite 
kadar çıkup tramvayların ha· 

' lini gö:ıile görmüt, o kalabalık 
arasında arabaya binerek hal
kın senelerden beri girmekte 
oldukları ıardalya fıçıaına 
bir kerre olsun girmiı olsa bu 
nun, ıirkctin ziyade masraf 
etmemek için fazla araba çıkar
mamasından ileri geldiğini 
bizzat mü§ahede etse, tüphe
ıizdirki tirketi kati surette 
islahı hale davet eder. 

Mesela ıehremini Bey, hat
ta bir belediye daireıi müdiri, 
ıehrin kena.rlarında değil, 
ınerkeze yakın yerlerde olsun 
arka sokaklardan bozuk yol
lardan piyade olarak bir kere 
Reçınıı olsa halkın buralar-
d ' 

an, karanlıkta geçerken zah-
;e~ çektiğini t~kdir eder ve 

l 
er al bunların islahını emrey
er. 

Fakat 
bir Şehremininin 

tramvaya binmesi bi b 1 d' _ . ' r e e ıye 

zannedilmektedir. 
Malum olduğu üzere hüki'ı-

1 met oktruvayı:büsbütün kaldır
makla Emanet bütçesinde bir 
milyon dört yüz bin liralık bir 
açık vuku bulacaktır. Bu vazi
yet zaten müşkül mevkide bu
lunan Bütçe encümenini hüsbü
tür: sıkıntıda hıra kmaktadır. 

Arif Oruc B. 
' 

1""~ıhkikat cvr:ıkını nıüd
deiuınunıilik tetkik 

etnıektedir 
Baımuharririmiz Arif Oruç 

ve muharrirlerimizdan Şemseddin 
Ertuğrul B. ler hakkındaki evra
kı istintakiye müddeiumumilikçe 
henüz tetkik edilmektedir Evra
kın tetkikatı Lbittikten sonra, 
müddeiumumi mütalaatını bildi

recektir. 
• l ... • ·.-·· ....... 
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Kongre 
Dün ikinci defa 

toplandı 
Ankara 24 ( A.A ) 

Sanayi kongresi bugün umumi 
içtima akdederek muhtelif en
cümenler tarafından tetkik ve 
ihzar edilen raporları mütalea 
ve mü:ıakere etıniıtır. 

Rus sefiri Suriç cenapları ta
rafından gönderilen muvaffakı
yet temennisi hakkındaki telgraf 
okunmut ve tefekkür edilmesi 
takarrür etmitlir, Kongre gece 
yirmi birde tekrar umumi bir 
içtima aktedecektlr. 

.. 9Q~.,_-

Y ogoslavya 
- ->~l;:<·-

Selanik limanınd-
an vaz mı geçıyor 

Atina, 23 ( Huıusi) 

Y oguslaya büyük müıkülat ile 

elde ettiği Selinik serbest mınta

ka11ndan alakasını kesmeğe karar 

vermittir. Selinik'teki Sırp ser

best mıntakası müdiri M. Bojı

kovıç geri çagırılnıııtır. Bunun 

sebebi Bul~ar. Romen ve lehlile

rin münhasiran Yunan serbest 

mm ta kasından istifade etmeleri 

ve Sırp serbest mintakasının 

masrafı çok olmasıdır. 
mudırinln karanlık b k k ld , ozu a ı-

rımlı, çamurlu, tozlu, süprüntü 
Yogoslavya bu vaziyet ka~-

dolu olan sokaklardan, yaya 
olarak geçmesi memur haleti 
ruhiyeıine münafidir. 

ıııında bahri ticaret siyasetini 

tebdil etmit ve Adriyatiktaki 
limanlarını hlah etmeğe karar 
verml§tlr. 

I 

• • 
ıçın 

Bundan S - 1 O ay evvel it
faiye kumandanı Vedi Bey vazi
fesinden infiıal ettirilmitti. Mu
maileyh ile bir kaç itfaiye me
muru aleyhinde bazı yolsuzluk
lar isnat olunmu§tur. 

8 - 1 O ay sürüncemede kalan 
bu ~mesele hakkında şurayı dev 
let müll<iye dairesinin kararı 

nihayet dün tesctdüfen ve me
zunen ıehrimizde bulunan sabık 

filitfaiye kumandanı Vedi beye 
tebliğ edilmiştir. 

Verilen karar şudur: " Vedi 
bey hakkındaki kararın feshiyle 
men'i muhakemesine İıtioye grup 
müdürü Ahmet ve Bakırköy 

grup memuru Hulusi ve ~ustafa 
efendiler ve Süleyman ve lstinye 
grup memurll Mahir beyler hak
kındaki kararın hükümsüz addine 
ittifakla karar verildi. 

Kararın esbabi: Vedi beye 
isnat olunan suçlar sabit değildir. 
Süleyman ve Mahir Beylerin 
hareketlerine memuriyet vazi
fesiyle ., bir münasebet yoktur. 
Diğerleri hakkında verilen men'i 
muhakeme kararı usul ve kanu

na muafıktır." 
Kararın tebliğ olunduğunu 

öirenen bir muharririmiz dün 
Vedi Beyi görmü§ ve mes' eleyi 
sormuıtur. Mumaileyh muharri· 
rimize ıu sözleri ıoylemittir · 

Evet kararı tebelluğ ettim. j 
- Ben doktorum. 6 sene meı-

ne diy,~r? 

Safnk it/ aiyc kumou<hnu 

Vedi il. 
leğimi feda ettim. İstanbul İtfai
ye tetkilatınm kendim yaptım. 

Vücuda getirdiğim eserimin ve 

vazifemin baıından bir dakika 
ayrılmadim. 8-10 ay evvel aley
himdejböyle bir mes' ele çıkardı
lar. İslifl\ma hakikatta bir sebep 
yolctu, fakat mecbur bulunuyor· 
dum. 

İnfisalinden sonra İtfaiyeyi 
takip etmedim. FakAt geçirdiği 

safahata görüyorsunuz. 

Sehremaneline rucu katiyen . . 
istemem, ihtiyacım yoktur, be-
nim mesleğim var. Fakat insan 
kendi eserinin mahvolduğunu 
görünce müteuir oluyor. 

Nihayet kurtulduk ! 
Dün mecliste köprü mürüriyesinin 

ilgası alkışlarla kabul e,lildı .. 
Ankara, 24 (A.A) 

Büyilk Millet Meclisinin bu 
günkü tçtimaında Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya beyefendinin teklifi 
üzerine diğer bir varidat karıılık 
gösterilerek İstanbul köprüleri 
mururiyelerinin ilgası hakkında 
ki kanun layihası müstaceliyetle 
ve tercihan müzakere edilmlt ve 
alkıılarla kabul ol~muıtur. 

Bu kanun ile Istanbul Unka-
Azapkapusu arasında panı ,ve _ _ 

yaptırılacak demir ~oprunü~ 
nııa masarifi karıılıgı obr.ak 
.. zre bazı zamaim istifaıına dair 
uk unun birinci maddesindeki 

an ·k· . d imler otuz para ı ıncı ma -
d::indeki oiıbetlerde iki misli 
resim ilave olunmaktadır. 

Yük hayvanları arabaları ve 
kamyonları bu ilaveden müstes
nadır. Kanunu11 üçüncü madde
si le tayin olunan müddetler kal-

dırılmakta ve Gazi köprüsünün 
inıasına müteallik hükiimler 
mahfuz tutulmaktadır. 

Nakliyat idare ve sirketleri
ne tahsilat mukabili verilecek 
yüzde nisbeti ise yeni kanun 
ile yapılan ze.mlar da dahil ol-
duğu halde yüzt'e iki buçuk 
olo.rak tesbit olunmaktadır Ka-. ' nun neırı tarihinden mute-
ber olacaktır. 

Bundan sonra yeni hifzuuıha 
kanununun encümenlere verilmif 
bulunan bazı maddelerinin muad
el tekilleri müzakere edilerek 
kanunun heyyeti umlmiyei kabul 
olunmuıtnr. Evkaf umum müdür 
lüğü 929 bütçesinde 69 bin lira
nın n\ünaklesi hakkındaki kanun 
layihası müzakue edilerek kabul 
olunmuv ve cumartesi günü top-
lanmak üzre içtimaa nihayet ve
rilmfıtlr. 
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Haydar Rif at B. davası 
Muhakeme tafsilatı Sinci sahifede 
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Bir kariimiz ne diyor ? 
Şimdi sıra küçük çocukların, buna 
sevinerek kehanet furuşluğa kal

kıştım, aldığım cevap beni 
inkisara uğrattı ! 

Bazı memleketlerde içtimai sanayi hayatını temıil eder. 
derecele.rd~n başka bksimnt ta Binlerce amelenin alı ı tığı 
vardır: Mesela yaş taksimi. Bu adeta koca bir tehri andıran 
taksim üç derecedir : fabrikaların o ihtiıamlı manza-

Çocuk, delikanlı, it adamı. rasına insan hayran olur. Sabah-
Bunların her biri, sanki ayrı layın, çocuklarımız, sai merkez-
neviden mahluklarmış gibi ayrı ferine şitabdecekler, seri bir 
bir muhit içinde yaşa.talar, çün- yoklamadan sonra soyunup iş 
kü idrakler, ihtiyaçlar, iktidar- elbisesini giyecekler, bir ande 
lar anları birbidnden ayırır, silah batı boruları gibi yüzlerce 
her biri kendi zümresile, kendi fabrika düdükleri it batı emrini 
derecesinde ) aşar, daima kendi verecek derhal mesai batlaya-
aralarında temasede ·ler. cak ... ve. s. 

Şarkta umumi günlerde Diyerek Almanyanın Rör sa-

hiz, o günün if adamlarını değil nayi havzasının bir çok tehir-
yarının İf adamları olan mek- terinde bir müddet geçirdiğim 
teplileri ele alır öne sürer söy- sanat hayatımın hayatını taze-
letir dinlerdik. İt terakkide, fİm- liyordum. Ve buradada bir cev-
di sıra daha küçük çocukların. her yumurtlamaktan alamaya-

Buna sevinerek bir bildiğe rak: 
kehanet fü. uşluğa kalkıştım : Bu sayede tabiatı betere ram 

Malüllere 1 

1 

-~ - 1 

75Malüle11,700 1ı lira mükafat ı 
Ankara, 24 ( Hu . Mu . ) il 

2!l Nl••~ 

Mevkuf! Fiyasko! 
~>~"f<~ -4~(-- ... 

Gandi'nin katibi .muahedenin mil" 

tevkif edildi 1 rekkebi kurumadı 
B b 4 ( A A ) l.... . . 

1
· ,.or 

om ay, 2 · ... ra nsa venı g·enıı va P . 
Gandi'nin hususi katibi M. ' · <; ~ ( ") P · 23 A.1" 

Mahadeo Dese ile bir kaçj arka- arll, 12 
Bahriye nezareti Fransanın 

daımin kaçak tuz çuvalları nak- bil1 
, pusluk 8 topla mücehhez 27 

lederken tevkif edilmit oldukları 1' 
tonilatoluk bir kruvazör yapın& 

Ahmet Abat'tan bildiriliyor. · ıtıı 

istiklal harbinda malül ka
lanlardan 1 O Zabit ile 66 nefere 

1 
11, 700 lira mükaat verilmesi I 
Millet meclisinde kabul edilmiftir, 
Bu malüUer icinde ıağ kolu omu- 1 

zundan kesilmit Emine hanım 
isminde bir kadında vardır. ı Ankarada Atina sefirimiz 

i
l Çocuklar nutuk 

irat ettiler 

' 
! 

niyetinde olduğuna dair Jng 
•p 

gazateleri nde görülen haberi 
doğru olmadığını beyan etmekte• 
dir. 

Yunan Hariciye nazın 
ile görüştü 

Atina 23 (Hususi) 
Bugün Türkiye sefiri Enis 

bey, hariciye nazırını ziyaret 
ederek uzun müddet konutmut· 
tur. 

Bu ziyaret etrafında teraı-

tuh eden malumata göre sefir, 
Ankaradaki Yunan sefirine gön
derilen talimatın bir suretini 
i atem ittir. 

1 
1 

Ankara, 23 (A.A) 

1 

1 

i 
1 

2 3 Niaan milli bayramı mü- ı 
nasebetile hükumet daireleri 

kapanmıı, t•hir gündüz bayrak- ı 
lar ve gece elektirklerle süslen
mittir. Çocuk haftası bugün 
batla mı ıtır. ı 

Çocuk sarayı önünde topla-
1 

nan çocuklar alay halinde ıehri 1 

~I. 1\lal<donalt ne divor? 
Londra,23 ( A.A) 

M. Macdonald deniz konfe· 
ransı hakkında söylediği bir nu· 
tukta demiıtir ki: 

- Milletler birçok nesiller 
imtidadinca teslihat için müthif 

·ol paralar sarfetmekle kendiler• 

- Yarın görecelcsin! Kız er- etmenin, muhtelif mevaddı be-
kek bir çocuk grubu ziraat ha- : ıeriyelin istifadesine hadim ıekle 
hayatını temsi\ edecek, hatta can- sokmanın, bir fedakarlığa 

1 

i\I. I\losoliııin büyük kızı 
kinıle evJenivor 

' dolaımıı lar Çankayada Reisicüm- 1 

hur hazretlerile Fevzi, İımet ve 
Kazım paıaların köıkleri ile 

harp tehlikesinden kurtarabile" 
cekler zannında bulunmuılar -;e 

her 30 senede yeni~ bir barP 
çıktığı halde bugüne kadar b&J 
batıl fikirlerinde ıebat etmiıler· 
dir. 

)andıracak. Tarla sürecekler güb- vabeste olsa da iktlhamı 
reyecekler tohum atacaklar bi- zaruretini keza dimağlara 1 

çecekler dikecekler ot toplaya- ' aıılamıı oluruz dedim. 
1 

caklar, yükletecekler odun ke- İ Muhatabın gülmeğe baılamıı-
ıecek taııyacaklar su yolu açacak tı. Ben kendisinin beklediği 

bent yapacak değirmen kuracak 
1 şeyleri sayıyorum da memnun 

bağ bozac11.klar kümeı hayvan- oluyor zannile daha cesaretlen-
larına yem serpecekler arı dim, Alman yada bir ıene geçir-
beıleyecekler sürü güdecekler diğim ticari hayat tecrübemi 

o/ 

Roma 24 ( A.A ) 
M. Moasolinlnin büyük kızı 

bugün mumaileyhin arkadatla
rından amiral Cianonun oilu 
ile evlenmektedir. 

ed<me,lemeyecek bir kahkaha 
koyuverdi ve : 

Sen ne saçmalar savuru
yoraun ! Öyle adi, hor, hakir 

ve ıehremaneti önünde tezahu
ratta bulunmuılardır. 

T eslihat ile harp ortadan ks· 
lkmaz. Bu felaketi kökündeP 
kazımak için daha baıka teyler 
lazimdır ki bunun baılıcaıı inıa· 
niyetperver pratik zihniyettir. !M• 
Macdonald beıler konferansınd• 
çıkan müıkllatı hatırlattıktaP 

yün kırpacakJor süt ıınğacaklar, sınamaya çekmeie baıladım. 
tereyağı çıkaracaklar ve daha Üçüncü bir gurup la ticaret 
neler yapacaklar... hayatını temsil etse gerektir. 

Dedim ve Almanyada ziraat Evvela küçük bir ticarethanenin 
muıtakaıında bir sene geçirdi- patronu, tezgahtarları, ahf ve-

1 feylere tenezzülmü ederiz ki tem
sil edelim. Valilik, Şehreminliği, 
Deferdarlık, PoJiı müdürliği gibi 

yükıek idari, mali memurluklar 
ta klit edilecek ! dem~z mi ? 

Çocukların nutuklarına ıehr
emin ve himayeietfal ~reisi tara
fından mukabele edilmittir. Si- • 
nemalar yarınki ftllmlerini ço· 
cuklara tahsis etmitlerdir Türk 
ocakları merkez binaıının aç1lma 
merasimi bugün yapılmııtır. Me
rasımde meclis reisi, vekiller, 
sefirler ve meb'uılar hazır bu- 1 

1 ııonra iyi kötii bir eıer meyda· 
na getirildiğini, bunun bir bat· 
langıç olduğunu, milletlerin hsrP 
kabusunu ortadan kaldırmak -;e 

teslihat yükünü hafifletmek içiO lunmuıtur. 
Reisi Hamdullah Suphi bey daha çok çahımağa mecbur ola 

çok alkrtlanan bir nutuk irat cağını söylemittir. 
elmiıtir. l\luahede tastiktc ğlm tatlı rençberl!k hayalını riı uııu11eri gösterilir ; sonra da 

onun karşısında adeta bir ılne- büyük bir ıirkt!tin bütün foaliye-
ma gibi gösteriyor, tafsilatını ti, bütün daireleri, aksamı irae 

Eyvah ! ... İkti.ıat as~ının ~il- i 
yarlarca iktisat abıdelerı sankı üze· 1 

rine yıkılıverdi. Ezildim, sıkıldım, 

Jlir İngiliz nıühendisinin 
icadı 

VVashington 24 (A . .A) 
M. Hoover, Londra bahri 

da canlı olarak kendim terennüm olunur ve deha neler ... . utandım, ve düıündüm: Londra, 28 (A.A) 
Bir lngiliz mühendisi yeni 

sistem bir tayyare kanadi icat et

mul\hedesini alır almaz kongre· 
nin tasdikine arzedeceğini bildir-ediyordum. Dedim ve "hayatı ataletten 

Şu hikmet füruıluğuda unut- geçirip kıymetlendirmeyi de o 
mayarak ilave eltim. körpe kafalara yerleıtirmit oJa-

lıte böyl.:. ce tabiatın tabii cağız,, ukalahğımnı ilave eltim. l 
nimetlerin i çel. ip çıkarmayı zihin- Muhatabımın gülüıü haıkala- j 
lere nakıetmit olacağız. ııyordu. Sahsı tamamlamak için 

iptida beni dikkatle dinlemeye dedim ki : 1 
bı.ılamıı olan muhatabım ıözüm "Hayatın, daha bir ıubesi 1 
ilerledikçe rehnvetkarane arka- l.aldı : memuriyet. Lakin ben ı 
sına dayandı ve dudakları üs- i~te bunun tesfa edilmesini iate-
tünde bir tebessüm be-lirdi. mem. Çünkü ıılalc.t ve ölüm gibi ı· 

Devam ettim: o da b u nsırcla mulı riptir. 
1 

Baıka bir çocuk grubu da ···-· Muha:nbım n rt ıl< l<endini zap~-

L ·r~r ril~1Nq : 1'~ -·· - 25-Nis.~ı .. ~ !J3() 

( Aıi"ka;ada hi2ıacera) 
Bahçede bir şakırtı tufana 

teselsül etti: Orkestrayı alkıılı
yorlardı. Dinlemedikleri halde 
berlkilerde ellerile ittirak etliler . 
RükzaP hanımın, akşamları inti 
tar eden (Ankara postası) ndan 
23 nisan merasimini tetkik etti
ğini sütun baıle.rnıdnl<i iri ser
levhalardan anlıyordum. Maıalar 
dakikalar gectikçe tık ve mera
slmperver meduvin ile doluyor, 
ortadaki genit danı mahalli etra
fında g~ç çiftler kol lwla dolaıı· 
yorlar. 

Diplomat taılakhğila y1tpmacık 
eıalet göstermeğe çahıan yaıh ku
rtların kendilerine torun olacak 
körpe kızlara kur yapmağa ut
raımaları tabii bir manzara göa-

Yazan: A }' /J..LY 
termiyordu. Amcl\m birden bire. 

- Sami mi o? süalini savur-
, du. Zeynelabidin bey yan cebin

den gözlüğünü çıkarıp burnuna 
yerleıttrerek teıhiıe çalııırken 
Rükzan hanım bir dudak kırmasile 
tasdik etti: 

- Haremi ve kerimelerile 
birlikte .. 

Yüreğim hoplamııtı: Onlar, 
o yanlarından gecerken kokula
larını emerek baıımın döndüğunü 
hiuettiğim kapı komtularımız. 
Sami bey olduğunu öğrendiğim 

babaları kızlarının ortaıından 

dikkatle etrafını süzüyordu, Dfl· 
ber kerimelerinin valdeıi olduğu 
anlatılan kırklık fakat ay yüzlü 
aıil bir kadın kocaamı koluna 

Tevekkeli bizde be) lik, pa-

miıtir. 
mittir. Bunlarla bir uçuıta 8 bin 

l 1 }.>rens dü g·a] ta_y~· ,·1 n·~1k mi a ınabileceği hesap edilmek- - - -
tedir. İntaatı bitmek üzre oları sudanda 
hu tayyare ile uzun meıafe re- Heylekoliı 23 ( A.A ) 
koru kırılırsa üç merhalede deviri Prens dö Gallesin tayyaresi· 
alem kabil olacaktı.1. 

ne refakat eden hava filosun• 
Bir habt.Te görede.. menıup bir tayyare yere dütmüt· 

Paıavar, 24 (A.A) tür İçinde bulunan iki kiti öl· 
Reftmen bildirildiğine göre, müıtür. Prensin seyahat etmek· 

' halı hazırda Peıavar minttlkasın- te olduğu tayyare Sudan istika· 
da lam bir sükün sürmektedir. metinde tekrar havalanmııtır. 

ıalıh herkesin ıon emeli, ıon i 
arzusu değildir. İnvall gelecek I 
ıene daha yüksek makamları 
temsil ederlerde hatmederiz. 1 
Bilmem hangi sultan zamanında ı 
sırf memur yetittirmek için men' -
ıei küttap isminde bir mektep ı 
açıhnıttı bilmem onun kaçıncı 
ıenei devriyeıl tes'it ediliyor· 
Sonra acaba birde gaflet piyesi, 
uyku komedyaaı. nedamet faciası 
da oynanacak mı? 

::::: ----·--=·---- --- -· :sac:-" 

dayanmıf dikketlt! bize doğru Her zaman bahsettiğim Feridun.. 1 bahsettiler. Rükzan : Roplarınııı 
bakıyordu. Onlarda b"kıyorlardı. l(endilerinin selamladım. berbat etti dedi. Suzan tayyör 

Yeıil gözlüsü siyah bir ipek par- Sami Bey kuvvetle elimi sık- dikmekle daha maharalli ,lldu· 
deıü gfymif, tombulcası sade R 

d tı, efikaaı el verdi. Güzel gözlü ğunu iddia etti: 
yazlık bir manto tatıyor u. 

ler g- melekler nezaketle ba§ kestiler. - Benim kilerde okadar de· Bize bakarak bir ıeY o-
rüttüler. &eliyorlardı. Ganonlar iri yeıil gözlüsünün ismi Suzan gil amma Handanın tVyyorundş 
kotuıtular. Mağrur Rukzan, iste- imif, §U asansöre binmek için çok muvaffak oldu, dedi. Beri· 

miyerek 'yerinden kımıldandı. ders aldığım, saf ela gozlüsüne de Zeynelabidin beyle Sami be-
Am,.amla ı'zmir meb'usu yerle- Hand h dı·yorlardı Bı'r 1 h f 

~ an anım · yin asi aremf, zmirin karı• 
rinden üç .halve ilerlediler, aya- b 
ğa kalkmıı önüme bakıyordum. tarafta öyle ıakin oturuyor• a- yaka hayatına alt hatıralarıni 

hislerle alakadar görünüyor, yat ediyorlar, Sami bey amca-
Sami bey gülerek ilerliyor• 

R k 1 mütekebbir Rükzanın sık ıüalleri- ma, hükümetfn bu seneki dahi-yeıil gözlü dilber, ü zan a 
kartıdan laübalileımek istiyor
du. Sami heyin aıil çehreli 
haremi amcamla hal ve hatır 
soruıtu: Sizi göresfmiz geldi ~ 
serzlneıile zevcime döndü. Sami 
bey, gülerek taıdik etti. Am
cam, mazeret beyan ediyor, 
itlerinden, meclisteki reımi 
meıgalelerinden dem vuruyoı -
du. Sonra : 

- Yegenlm de geldi .. Dedi,, 

ne önüne bakarak kıaa cevaplar 
veriyor. 

Tebessüm ettiği anlar de o
luyordu. Suzan oturanlardan 
ziyade dansla alakadar oluyor, 

tık hanımların baba luyafetlerile 
eğleniyordu. Bir aralık Rükzan 

hanımefendi ile menim moda
larından bahse koyoldular. Pa
rlaten sureti mahıuıada gelen 
(Fehmiye) hanım terzfhaneıinden 

li siyasetine dair uzun boylu ı~

hat veriyordu. Amcam dikkatle 

dinliyor, onun izahatııu bir bar 

vekil gibi hutbin kafa sallayır 
larla taıvip ettiğini gösteriyor
du. 

Pı· Anlatılan Sami bey, yeni ya 
ınülan bir kanun layihaıının 

dafaaaını istiyordu. 
( Devamı var ) 
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İzminlı~ bü· senetle 
fJ2 bin /ıa,1ıva11 iUnn"iş! 
lzmtrde çıkan Hizmet refiki

miz yazıyor: 

lkuaat vekaletinden ıehrimiz 
Baytar müdürlüğüne gelen bir 
ernfrde, 1 g29 senesi zarfında 
ııdaıızlık ve bakımıızhk yüzün
den ölen hayvanların bir cetveli 
iıtenmiıtir. Bu cetvel hazırlan
IDıt ve dün lktiıat Teklletlne 
R6ndertlmtıttr. Cetvelde 1929 
leneıi zarfında kuzu, koyun, 
lceçı, oğlak, deve, ıığır, beygir, 
bıerkep, ve manda olmak üzere 
;ınlrde 5693, Seferlhlıarda2065, 
\Jlrede 398, Bayındırda 2124, 

"-da 420, Kasabada 1729. 
ıc.,.. burunda 3557 Menemende a9a .. 

5, Bergamada 25712, Ode-
llıfıte 2883, Kuıadaıında 2705, 
~,llDede 5624, Torbalıda 1086, 
VJl[lltde 3666 hayvan ki; cem'an 
6
2,asg ba)vanm öldüğü göıterıl

lllelctedır. 

~onuşan ölü? 
lzrnirde pek garip 

bir vaka 
k..aırde münteıtr Hizmet re

~lc.ıınız yazıyor: 
Dcın bir garibe dinledik. 

CCkya Dedebatında fakir bir 
&tlenın 4 o yaılarmdakl erkeglne 
~t Ceıet defnedilmek ilzre tabut-
1>. IDezarlıf a . götürüliirken ölü 

tını çıkarmıt ve 

- Amaaan! 

l>tye batırdıktan ıonra tekrar 
Yatınıı. Hadlıeye phlt olan 

~e tabutu taıımakta bulunan 
alkta adya fena halde korkmuı 

'e tabutu oldufu yerde bıraka
~lc kaçmıı. Bir iki aaat ıonra 

krar hadi•e mahalline gldilmlt 
'e 616 mezarına göti\rülerek def
.. edilmtıttr. 

İntihar arzu edilir mi ? 
bt Bayındır icra n-emuru lbra-

lll efendı, Bayındır lıtaıyo-
llund h 
rı an fe re giden ıoıe kena-
bı~da hır tarla içinde beynine 
1'- lcurıun ııkmak ıuretlle lntl-

r etmııur. 

~'brahfm efendi 50 .yaıların
'~ Üç kar111 ve müteaddit 

'1 rı vardır. 

t.f ah.Ilı gazetelerin verdtil 
•lll•-

dt ,. ,.. nazaran' lbrahlm efen-
P~ı~e•edıntn Yanında bulunan bir 
arzu calcta intiharı çoktan beri 
ıe.,..;ttllfnt Jaz mııtır. intiharın 

meçhuldur 

Sunn~ı edikook fakir 
f!Ocuklar 

lzmır gazetelerinin YUdaiına 
"i8ran, lzmır beledtyeıı, fakır 
.ı e ÇocQJdaftlaın ber hafta llMl
•Jyen bir atbıde tahılı ecltlea 
bır ııhblye ••11auru tarafınclata 
.._eccanen ıilnnet ecltlmeılne ka
tar vermlıtlr. 

Ne için gelmiı? 
İsrnir polis müdürü 
gazetecilere ne demiş 

1_ ~ir Boltı miid6rü Ômer bey 

-..ıtre ••det etmtı ve lıtanbula 
11taaeaıntn soran ıazetecllere 
~u&mmer bey bacliıeıl için degll 
Ollaonııt beyannameleri etra

"•'-4. l b dt ~ •tan ul zabıtaılle tevkl-
16y~~tmek here ılttlflnl 

• 

Başlıyor! 
,~~ 

Radyo şirketi uuıli vazi.tıe-
ıini lliizletmiştir 

Bir mQddettenberi muattal 
bir halde bnlunan radiyo firketi 
tekrar faaliyete geçmek üzeredir. 
Şirketin bazı tirketlerle birleı
mek için teıebbüıatta bulunduğıı 

ıöylenmektedlr. 

Dün yaptığımız tahkikata na
zann Radyo tirkettninin hiç 
bir tirketle anlaıması mevzubahı 
delildir. Şirket mali vaz'iyellni 
düzeltmlı olduğundan {yakında 
ite baılayacaktır. ~Abona fiatla
rmın üzerine hiç bir zam yapıl

mayıp eakiai gibi ıenede 20 lira 
olacaktır. Yalnız kaçak makine 
kullanalarla <'iddt bir ıurette 
maığul olacaktır. 

Mahkemelerde 
<?!7.'::~~~:..)f%m:-ens:ıç;t:ttI~;.D 

Kel iJ!elvnedin katli davast 
Dün Alır ceza mahkemeıin

de, kel Mehmedi öldürmekle 
maznun Mehmet oğlu Recep ve 
hacı Aptullah oflu Muharremin 
muhakemelerine devam edilmtı-
tir. 

Şöför Recebin vekili &klıe
hirde bulunduğundan, vekile uıu
len tebliğat yapılmak üzre yev
mi muhakeme, 15 Mayıs Perıem
be gününe talik edilmitUr. 

Otomatik 
telef onlar 

lıtanbulda otomatik telefon 
teıiaabnın batladığını yazmıttık. 

Teılıat iıtanbul cihetinde eplce 
ilerlemlıtlr. Şimdiye kadar oto
matik telefona ı O kiti abone 
yazılmııtır. Mamafih aboneler 
henüz otumatlk telefonla konu
ıamamaktadırlar. 

Teılıatın ikmali iki ıene ıon
ra bitecek ve aboneler ancak 
o vakıt konuıablleceklerdir. 

Torpil telilikesi berdevanı 
Karadeniz boğazı haricinde 

dolaıan serseri torpil, liman 
ldareılnln taharrlyatına raimen 
tekrar ıörülmemittlr. Torpilin 
cereyanlarla rakıl lıtlkametlere 
doğru ıürüklendlğlni zanolun
maktadır. 

Alman seyyahlar gitti 
Evvelll gün limanımıza 1600 

Alman aeyyahile ıelen Moutebe
llo Alman transatlanUk vapuru 
dün ıurlyeye gltmittlr. 

Aynı zamanda 400 ıeyyahı 
hamilen (Alandora) ıeyyah va-

poru dün akpm limanımıza 

ıelmtıUr. (Alandora) iki gün 
lt ... nımızda kalarak Surlyeye 
aldecekttr. 

Şe1ter ve kahve yükseliyor 
Soa aGnlerde teker ve kahve 

flatları J'Gluelmete baılamııtır · 
Fıatların Yelal lıtihıal mev-

ılmlne kadar -n.1_ 

1 
'" 

T um;ıe ece11• mu-
hakkak addedtlnıelctedir. 

Vilayetin bir tekzibi 
İıtanbul Vll&yetlnden· S 

• ayım 
verglılnln bir kaç kat arttırıla-
cafı hakkında deveran eden 
ıayıalar hllifı hakikattir. Tekzip 
olunur. 

YARIN Sahife S 

Çocuk haftası devam ·ediyor 1Poliste 

Ocakta eğlenceler ya- Bir mektepli 
Pıldı Ve sergı• açıldı Dün Giiİh=-parkında 

arkadaşını yaraladı 
Dün çocuk bayramının ikinci . hasta bakıcı hemfire tarafından Mektep talebeafnden Müzaffer 

günü idi. Bu münaıebetle Türk llzım g~len tafsilat verilmittlr. bin Kemal ile Muzaffer 
ocağında öğleden ıonra Doktor Ocaiın konferans ıalonunda ge- dün Gülhane parkında oyna-
Kadri Raılt Paıa tarafından ço- apılan çocuk hayra- maktalar iken aralarında kavga çen ıene y 
cuk annelerine hitaben "Çoçuk mana ait muhtelif manzaralarla çıkmıı, bunlardan Muzaffer çakı 
bakımı,, hakkında ilmi bir kon- H i h t emiyeti ta- ile Muıtafayı bir kaç yerinden fmaye ayvana c 
feranı verilmlttlr. d 1 " 1 bir yaralamıı arkadaıını kanlar lçln-

Yine valdelere muhtelif çocuk rafından göen "eri en guze de yere ıermittlr. 
çocuk filimi goıterilmlttir • M h M t f f ı elbiıelerlle çocuk haıtahk- ecru uı a a e • yara arı 

larına ait balmumu kalıplarından Bir haftalık muvakkat reiı ehemmiyetli lolduğundan poliı 
mürekkep bir ıergl küıat edile- ve heyeti idare haları da Ocağa M. tababetlnde muayene edildik-
rek pek çok alakadar hanımlar gelmitler ve eğlenceleri idare ten ıonra Cerrahpata haıtaneıl-
tarafınılan ziyaret edllmfı ve iki etmlılerdlr. ne yatırılmııtır. Carih firar et-

30 senelik 1 F antoma 
Estern şirk";;i'de vahım \ Çaldi~·-paranın 

vaziye~te. ?lduğunu 3000 lirasını 
bıldırıyor d• •? 

Eatern telgaf tirketfnfn vay'- ye ı mı. 

lyetl hakkında hükdmetle tikl- Emlnönüde Ohanyan ve ıerl-
yette bulundufu yazılmııtı. Tah- ki Zartaryan efendilerin kaıaıı-
klkatımıza göre bu tiklyet ıirketin 1 nı kırarak 7500 küıür lira ça-
mali vaz'iyetlnln bozukluğundan l•n Fantomanın yakalandıfını 
ileri gelmlttlr. Şirket hükdmete t EmfnönQ pollı merkezi hırsız 
30 ıenelik bir maziye malik Jardan Fatoma ile biraderi Ap-

eh turrahman paraları ~ akladıkları olan şirketin mahv olmak t • ! 
likeılne maruz bulunduğunu 1 yazmııtık. 
kat'i ıurette blldirmtıtlr. 1 yerlerde tabarrlyat yapmıtlar 

--·-·-•"P>f '"u•• (4500) küıur ziynet altını ve 
l T l fı altın ıikke bulunarak dün ıahlp-
1" apur ar çarpıf lerlne teılim edilmtıu. 

-.ı-t'"°'•· t Çalınan miktar 7500 Ura ol-
Dün akşam Halap ve ı dutna göre paranın mGtebakl 

J 3000 llra•ının ne ve nerde oldu-Konya vapur arı çarpıştı tu aynı zamanda henüz m~çhul-
Dün akıam ıaat 6 da köpr6-

dur. 
den kalkan ıeyri ıef aln ldareıl- Tahkikat hitam bulduğundan 
nin Halep vapuru ılrkecl önüne kaıa hırsızları dün adliyeye teı-
geldlfl ıırada gene ıeyrl ıefaln ı lim edilmltlerdir. 
tdareılne alt olan Konya vapu- = 8&8 

runun bat kıımına çarpmııtır. Bif 
çok mü•külattan sonra Konyadan 
atılan çımalar vaııtaııle Halep 

vapuru t saat teehhürle yoluna 1 ~ 

devam edebllmlttlr. Bu müddet Dün tiirk cemiyeti 

Kolejte 
zarfındalvapurdaki yolculaf olduk- • 
ca kor kulu anlaf reçirmiılerdlr. müsameresı 

17 rnaznunlu ihdilas yapıldı 
davası 

Diiıı, Ağırceza mabkemeıln

de Defterdarlık tarafından ika
me edilen bir ıhUllı davaıının 
rüyetine d~vam edllmiıttr. Bu 
davanın en pyanı dikkat olan 

ciheti, on bet kiti aleyhine 
ikame edilmlt olmaııdır • 

Dünkü mahkemede ~aznun
lardan ıekizi gayrı mevkuf ve 
d&rdü mevkuf ola ak hazır 
bulunmutlardır 

Fakat maznunlardan bir kıı
mına tebligat yapılamadığından 
dolayi muhakeme rüyet edile
memlı, talik olunmuıtur. 

Paris sergisine iştirakinıiz 
1930 mayııı içinde Parlıte 

açılacak Tıcaret ıerglıine Parlı

teki Konıoloılufumuz vaıltaaıle 

Türk tacer ve erbabı sanayinin 
lttlrak etmeıl için iltfmaı edil
mlttlr. 

Sergi l 2600 metro terbiinde 
olan eıki eerat halında açılacak· 
tır. 

Arnavut ,köy Amerikan kız 
koleji Türk cemiyeti devri ıene
vfılni teı'ft münasebetiyle dün 
koleçte bir müıamere vermlttir · 

1 Müsamerede ıekrlmlzde bulun
makta olan meb'uılarla vali ve
kili Muhiddin tütün lnblıar ida
re mecllıl relıl hacı Adil Erkek 
muallim mektebi miidiri Safvet 
beylerle sair maarif erklnı ve 
talebe velileri hazır bulunmuıtur. 

MOaamere baılamadan evvel 
cemiyet .. relıl Meliha Avni H. 
bir nutuk ıöyllyeı ek da vetlllerl 
sellmlamıtbr. Bundan ıonra 
iıtlklll mart lla müsamereye baı-

1 müteakiben Darülbeanmıı ve 
dayl repertuvarınd temıll 

edllmlt bulunan •Beklrlar .. pl
yeyl temıll edllmittlr. 

Dartilbedayl tarafından bile 
pek ,Oçlükle temıll edilen "Be
karlar,, renç kızlarımız tarafın-

dan ıayanı hayret ve büyGk 
bir takdirle temıil edllmittlr. 

Temıilde, btlha111a oyunun 
bOtiin merkezi ııkletlnl teıkll 

mittir. 

Kaçak rakı yakalandı 
Galatada Beyazıt sokağında 

lata vrakidin evinde kaçak rakı 
yapıldıfı haber alınmıı diln lnhi
ıar memurları tarafından tahar
riyat yapılarak ikaynar bir halde 
de 100 kiloluk bir kazanla cibre 
rakı~ve amtdol yakalanmııtır. 

Bu ne hal! 
Karlln yüzünden bir kahve 

/talkı bir birine girtniş 
Evelkf gece Hahcıoğlunda re

ne ·kadın yüzünden büyük bir 
arbede obnuıtur. 

Japon Haıanın kahvesinde 
Nazmi, derici Oıman, motorcu
HOaeyln ve aıçı Ahmet paylaıa
madıkları bir kadın yUzünden 
kavgaya tutuımutlar bir arlık 
hepıl de :bıçaklara davranmıı ve 
birbirini vurmak (lzere iken ye
tlıen rpollıler hepılni yakalamıı 
ve karakola ıevketmlılerdlr. 

Otoınobil L kaza.<n 
Albert lımlnde bir çocuk dün 

Ortak6yden geçerken 405 numa
ralı "otomobil altında kalarak ya

ralanmıtbr. Şoför firar etmlttlr. 

Üç hırsızlık 
Taıkasapta tramvay cadde

ıinde Haçı Fehmi efendinin apar

bmanında oturan Kadastro mek

tebi müdürü Ha•ıt Ziya B. in 
mlıaflr odasında aıılı bulunan bir 
duvar halı11 ile bir kumbara ça
lınmııtır. 

.f Balatta Karakaı mahalle-
' ıinde Burhaniye •okaiında Mor-

dehayın ardiyesine hırsız glrmiı, 

bir çuval ıeker, iki çuval sabun 
çalmııtlr. 

• Fenerde Abdı ıubaıı ma
balleıinln Yazıcı ıokafı.nda otu

ran Tanaıın evine hırsız glrmlt 
bir manta çalarak kaçmııtır . 

-- - . 
eden, Muzaffer rolunu Meliha 

Avni hanım derute etmlı ve 

kendiılnde hiçte 6mit edllmı
yen büyük takdirlerle lf a 
edllmf ttlr. 

Dtger hanım kızlar Rafhan 

Tahıln Vecihe Ziya Deıtlne ı,.v

kl Fazilet .Bekir, Sıdıka Tahir, 
Ulviye Haaah, Güher Baln Calibe 

Abidin hanımlar erkek rollerini 

saya ·n hayret bir maharetle yap

m ıılar ve 2000 klıtye yakın bir 

ıeyirci tarafından müteaddit de

falar alkıılanmıılardır. 
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Ehemmiyetsiz görünen uf ak 
hataların büyük fen alıkları 

Büyük masraflarla getirttiği· 
miz Viyana muhteliti~i maatte
essüf laylkile ağırlayamadık. 

Mevcut oyuncular içinden iyi 
bir muhtelit teıkil edemiyen 
hey' et aynı zamanda misafirlere 
yapılması lazım gelen vazifeleride 
idrak edemedi. Ôtedenberi pis 
kokularlle maruf soyunma oda
larını iki gün için olsun temiz
letemedik, o pislik yetiımeyor
muf gibi kırık dolaplardan biri
nin üstünde çuvala aarılmıı bir 
yatak nazarı dikkatı celbediyördı. 

Birinci maçta uyunculara 
zamanında limon verilmedi. He· 
le ltalyalı hakemi bizim hakem
ler gibi zannedip hiç limon ver
medik, Zavallı hakem oyuncu
lardan fazla yorulmuıtu. Devre 
aralarında istirahat edecek yer 
bulamadılar. Masaj yapmaları 
için bir masa bulamadı, bu ku
surlardan mada münasebetsizlik· 
leri ile meıhur bir halk kitlesinin 
bizim muhtelit oyuncularına (yu
ha) bağırması, maç bittikten 

* Bugünkü lik 

sonra sahaya hücüm etmesi muh
terem misafirleri oldukça ıaıırtti. 
Daha bin türlü haller., Zahiren 
basit görünen bu haller hakıkat
ta affedilemiyecek büyük kusur
lardır. 

Önümüzdeki aylarda mühim 
maçlara ıahit olacağız viyana
lılara kartı vazifemizi yapamadık 
hiç olmassa bu hatalar ıon olsun 
futbol heyeti bilhassa inzibat 
meselesine ,çok t:hemmiyet ver

mediler, doğru bir oyun sevre

demiyorsak bunu oyunların leya
katsizliklerine atfetmiyelim mü-

nasebetsiz bir kmm halkın yaptığı 
kabalıklardır ki memleketteki 
nezih bir tabakayı spordan so
ğutuyor Fikretin iyi bir ortalıyı-

ıını alkıılayan eller aynı zaman
da Burhanın da güzel bir vuruıunu 

alkıılamalıdır, yine tekrar edi
yoruz, mühim maçlar arifesinde 

bulund111ğumuz bir sırada böyle 
taıkınlıkların önüne kat'i . surette 
geçilmelidir. 

* 
niacları 

' , * 
İkinci mühim maçta Fenebah-
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Irakta 
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Ecnebi memurlar 
işlerinden çıkarı

lıyor 
Bağdattan: 

frak hükumeti gümrüklerden 
demir yollarından, limandan 
yeniden bazı ecnebi memurları 
çıkararak yerlerin Iraklı memur· 
lar tayin etmiıtir. 

İrau nnpw· altyoı· 
Tahrandan: 

İran hükumeti Hanburgdakl 
fabrikalarla üç nakliye vapuru 
inıası için bir mukavele yap
mııtır, Bunların kıymeti 250 
bin tümendir. 

bundan baıka nakliyat, ıeva· 
hil muhafazası iılerinde kullanıl
mak üzre vapur ıatın almak için 
bütçesine sekiz ınilyon kran 
tahsisat koymuıtur. 

. il u,:;,1Ja-1Vecit dosıtufjtt 
Moskovadan: 
l<usya ile Necil ve Hicaz 

hükümeti arasındaki dostluğun 

artmakta olmasında. bütün Sovyet 
gazeteleri memnuniyetle bahse
diyorlar. 

İzvestiya gazetesi, yakında 
Necil ve Hicaz kralı İbni11üut 
tarafından Moskovoya bir ıfyasi 
mümessil gönderileceğini yazıyor. 

İra!.: bile isko işlerinini 
bitirdi 

Baaradan: 
lrak hükumeti taraf andan 

Bugü taksim stadyomu mü
him 'futbol maçlarına sahne ola· 
caktır. Epi müddetten beri yapıl
mıyan lik mbçlarına bu gün 
tekrar baılamlacaktır, karıılaıan 
takımlar ıunlardır Betiktaf - Ve
fa, Fener bahçe - Beykoz Bu 
maçlar içinde Beıiktaı - Vefa 
maçı bilhassa çok mühimdir. 
Betiktaıla yaptığı üç maçın ikisin- , 
de mağlup birinde berabere kal
masına rağmen Vefa Beıiktaı 

için korkulu bir rakip olmuıtur. 
Hatta bu rakabet gün geçtik
ce tiddetlenlp adeta bir Ga
latasaray - Fenerbahçe rekabeti , 
halini almaktadır. Onun için bu 
maç çok ehemmiyetli bir maç 
olacaktır. 

çe·Beykoz araıındadır. Beyko
zun ikinci devre baıında Gala
laıarayla berabere kalmaıı ken· 
disinin bu devrede korkulu ola
cağını gösteriyordu, Bu günde 
Fenerbahçeye bir sürpriz yapma
sı muhtemeldir, 

yüz bin lngiliz lirası ıarfile aıa
ği Firat mıntakasında vücude 

r getirile büyük iska cetvelinin 

hafriyat ve inıaatı hitam bulmuı
tur. 

•Haber aldığımıza göre Vefa
lılar bu maçı kazanmak için bu 1 

hafta tahımlarını gençleımlt bir 
halde çıkaracaktır. 

ikinci kümenin maçları da..ı: 
heyecanla devam etmektedir. 
Bu gün kümenin iki kuvvetli 
takımı olan Üsküdar- Altınordu 
karıılaıacaktır. 

Üsküdarın [kümesinde ıampiyon 1 

çıkacağı muhakkRk gibi bir tey. 1 

Altınorduda birinci derece- j 
dekl muvaff akıyetsizliğ telA.f i ile ı 
meıgul. 

Geçen devre berabere kalan 
bu iki kulüp bakalım bu gün ne 
yapacalc? 

Köprü parası kalkınca 
Açıkta kalacak 135 memur diğer 

vazifelere verilecek 
Köprü müruriy4'sinin kaldı

rilmaıı hakkındaki kanun Büyük 

-

Demir hafız 
/Jiin bir ay hapis cezasma 

11uıllkıl11t edildi 
Geçen kadir gecesi Ayaıofya 

camiterJfinde vizederken hü-
kumetin icraatını takbih ve 

Millet meclisine sevk edilmittir. 

Kanun çıktıktan sonra köprü 

parasıda derhal kadırılacaktır. 

Kanunun mayısa kadar meclis

ten çıkacağı zannedilmektedir. 

Bu itibarla emanet ıimdiden 
hazırlıklara baılamııtır. 

Köprü mürüriyeıinin kaldı

rılmaıile 135 memur açıkta ka

lacaktır. 
tezyif mahiyetinde rnev'zide 
bulunan Demir hafız Mehmet 
efendinin rnuhakemeıine, dün 
Sultanahrnet birinci sulh ceza 

Emanet bunları diğf'r mün-

1 hallere veri tirecektir. 

mahkem~sinde deva . t 
edilmlttlr. m ve ın aç 

Cürmü yeminle iıthna edilen 
§ahitlerin fahadetile ıabıt mah- 1 

kemece mumatleyhin cürmü ıahıt 
görülmüı ve bir ay hapse mah-
kum edi lmittir. 

Eskiden köprü emanete ıenevi 

700 750 bin lira bir varidat te

ediyordu, Mürüriyenin kaldırıl

ması ve buna mukabil nakliye 

vasıtalarına birer kurus zam yR

pılmaıile Emanet 81)0 bin liralık 
bir varidat temin edecektir. 

Bu cetvelin akıdacağı ıu ile 
' fİnhliye kadar kuraklıktan ıika

yet eden 7 O bin ferdden arazi 
iska edilecektir. 

İ11giltcrede !.:alJtk .IJoı·ışl<n·ı 
Londradan: 
"Kambridç,, Darülfünunu ile 

"Oksford,, Darülfünunu ara;ında 
icra olunan kayık yarıılarında 
"Kambridç,, kazanmııtır. 

Sanayi kongresi 
H o=ılf-. 

luırahaslarw nazar qiini'i • • 
dii1111wlt~ri 11t ıtlıteuwldir 

Ankara. 24 (Hu. Mu. ) 
Ankara da müteıekkil ıanayi 

kongresi encümenleri mesaiılne 
devam eimektedirler. Bugünkü 
hey' eti umumiye icUmasında ko· 
nıerve, debağat, ve trikotaj 
ıanayHne ait olup erbabı sanafyJ 
tarfından tanzim edilen .ve encü
menlerce tetkikatı ikmal edilen 
raporlar okunacaktır. 

MuaO:ele vergili kanunu ve 
teıviki ıanayi kanunu tatbikatı 
sermaye ve kr~di hakinda ki ra
porların da encümeni mahıusu 
tarfından tetkikatı ikmal edilerek 
cumartesi günü toplanacak he. 
yeti umumiye ictfmaında okuna. 
caktır. 

Sanayi erbabı konjre neticeıi 
hakkında ıimdiden büyük ümit
ler beslemektedirler. Murahasla
rın Pazar günü vazifelerini ikmal 
etmif oldukları halde İstanbula 
hareketleri muhtemeldir. 

İkinci içtima bu gün 
Ankara, 24 (A. A) 

Milli sanayi kongresi ıaat ı o
da ikinci umumi içtimaını yapa
caktır. 

5 isan 

10,000 genç 
Gandi'nin açtığı istiklal bayrağı Hin
distanda büyük galeyan uyandırmıştır 

Hindistandan .l\lısır .~azetelerine tafsilat veriliyor 
Hindistandan Mısır gazelleri- olunan büyük bir alay memlek~· 

ne istiklal hareketi hakkında ıu sokaklarında dolaımıılardır . .41• tafsilat yeriliyor: yın geçtiği sırada durmayıp yo 
Bambaydan: larına devam etmek

11 
isteyeli 

Mahatma Gandinin idare et- bir kaç otomobil tahribedil11111 

mekte olduğu silöhıız isyan le- ıöförleri atılan taılardan yar•· 
hinde nümayis yapan halke, ni- lanmıılardır. _.-
sanın 1 linci günü polis sopalar- Numayifciler Rambag bahçe· 
la hücum etmitti. Buna itiraz J sinde toplamnıılar ve orad h•· 
makamında olarak erteıi günü 1 zırlanan deniz suyu dolu iki bil· 
Esham borsası kapatılmıı, ve yük kazanın altına atef yakılaralı 
borsa azaaımn akdettikleri içti- j tuz imaline baılamıılardır. 
mada borsaya menıup olanların ·ı J/illi l.:ongre reisi 
Hindistanda dokunan kumaıı 1 
istimal etmeleri karar altına rnallkenwdc 
alınmııtır. 1 Allahabatian: 

Aynı zamanda ve ayni mak- 1 Hiot Milli kongre reisi Band•t 
salla kapatılan pamuk tellalları I Cevahir Lalnehın, tuz kanunun• 
cemiyeti de İngiliz mallarına ka- muhalefet töhmetile tevkif edi· 
ra11 boykatın tiddetle idamesine lerek "Nayti,, hapishanesine kır 
karar vermiıtir: nulmuıtur. Mahkemeye verllr 

l 2 nisan sabahı " Giryet r.n- cektir. 
diyen ent pe,1in sular ,, ıJmen- Bombaydan: 

difer hattı üzerinde yarım saat Cevahir Lalmehrunun Gençler 
fasıla il? l iki bonba patlamıı ve kongresine giderken tevkif olurı· 
iki kiti ölmüıtür. Bunların siya- duğu haberi ıayı olunca buradaki 
si esbaba maıtenit olduğu tah- pamuk, altın, gümüı, hububat 
min ediliyor. 

ve eaiıam borsaları kapanmııtlt· 
On bin kişilik bil' niima,1/İ§ Allahabattan: 

Küreciden - Cümlesi Gandi Mahkeme Cevahir Lalnehrı" 
tarzında ıerpuı yapmıı on bin- altı hafta hafif hapıe mahkalJll 
den ziyade genç tarafından teıkil ' etmlıtir. 

Ziyan edilen bir servet! 
Çöp tenekelerine atılan kuştüyleri 
on binlerce liralık bir servettir .. 

Bu işle n1eşgul olan yeg<lnc tacir neler söy1iyof 
Memleketimizde kümes hay- Badehu mahlut harmanı ayırıcı 

van~tının bol olması dolayisile makinası dokuz muhtelif ne.'' 
fazla miktarda tedarik edilmesi ayırır ve bu suretle muhtelif kıf" 
kabil olabilen bir ıey varsa o mette 9 cinı tüy elde ederiz. 
da kut tüyüdür. Avrupa sana- Biz senevi 5 ila 6 bin kilo 
yiinde mümtaz bir yer iıgale- kadar kut tüyü ihzar ederiz, b110' 
den ve memleketimiz ahalisinin lardan yatak, yorgan, ıilte yar 
bu iti bilmemesi yüzünden he- tık olarak sattığımız gibi gayri 
m en havadan kazanacağımız mamul olarak kilo ile toptan .,e 
binlerce liramız zayı olup git- perakende ıatarız. 
mektedir · Kuı tüyü pamuktan daha oa" 

İstanbulda bu iti ileri götür- fidir ve aynı zamanda pamuk gi" 
mek için on beı bin (llraıını bi eskimez pek uzun 2.aman it" 

dört senedir tehlikeye koyan timal edilir ve on okka pamuf1.10 
ygane fa~rikanın sahibine mü- 1 göreceği iti altı okka kuı tüyil 
racaat ederek fikrini öğrendik. daha iyi temineder. Maattee•" 
Bunları kendi lisanından aıağıya süf bu günkü vaziyet dahilind4' 
telhisen dercediyoruz: bu san'at terakki edemiyor. Efet 

- "Şimdiye kadar ahalimi- memleketimiz halkı ııhhi ve uzul 
zln hiç bir bir kıymet vermediği olan kuı tüyüne rağbet göıterir 
çöp t.-nekelerine veya arsalara se belki biraz yüzümüz güler. 
attığı kuıtüyleri bize bir çok Anadoluda, kesilerek tüyleri 
faydalar temineder. Malumdurkl atılan milyonlarca : tavuk, pili' 
kuı tüyü yazın •erin ve kııın sı- kaz, hindi, vesaire vardır. Ana" 
cak tutar kimyevi bir maddeye dolu ahalisi ve bilhaHa köylil" 
rnaliktir. Bundan dolayıdırki kuı lerimiz eğer hiç bir kıymet ver" 
lar kıt ve yaz aynı tüyleri muha-
f meyerek attıkları tüylerden ııtl" 
aza ederler. Ben fabrikamda f d 

islah ve imal ettiğim tüylerini a e edeceklerini bilmiı olıalar 
1 ı hem kendileri para kazanır beJll" 

Ya nız ıtanbul ve civarından te-
darik ediyorum. Yalnız en mak- de bu mamulat revaç bul1.1r• 
bul olan ve kazların yalnız ger- Bunun içinde villyetlerdekl ti" 
darlarında bulunan tüyler pek az caret odalarına bir tamim yapa" 
rniktarda olmak üzre ıark vila- rak fimdiye kadar heder olaO 
Yetlerimizden gelmektedir. bu ıerveti milli yenin zıyaın• 

Diğerleri tamamen Avrupa- mahal vermeden toplam•Y1 tef" 
dan gelir, bunları toplamak için vik ederlerse bizde Avrupada ol-
~üteahhit teklinde ıahıslar var- duğu gibi yün ve pamuk mah" 
ır. Bunlar topladıkları mühte- sulatımızı sanayide kullanır ve 

telif cinsteki tüyleri bize satarlar ancak istirahatimlzi temine e;. 
Biz bunları fabrikamızda hususi ray an yatak takımla;ımizıda kul 
rnakina.larla yıkar ve temizleriz, tüyünden imalederiz. 
sonra etüv makinasında tama· Bunu bu ıektlde d01nn111ek 
men fenni tekilde temizlenerek ıahıi ve milli menfaatimiz ıktl-
bütün mülevYiıattan iri kalır. za11ndandır. 
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H. Rif at B~uhakemesi M.Musolinin1 
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Haydar Rifat B. Gazi Haz.ne yazdığıı' ıcraatı 
mektuplarda neler anfatıvoT / Romadan - İtalyada ~Fatistler 

.., 191H senesi Martmın 23 uncü ___ ,,~ o 
S l 1 l A k günü it batına geçmiılerdi. 
ala la <arşı 11 aı:a nıuhahirinıizden gelcn nıu- zamandan beri her sene Martın 

hakenıe taf sıfatını nesredivoruz 23 üncü günü memleketin her 
• w 

Ankara 24 ( Hu. Mu.) d 1 kt yang"'ın tarafmdan Romanyaya gelen Fa-kenarmda o aıma a, 
Haydar Rifat B. rnuhakeme- saçağı sarmaktadır. fİlt rnurahhasları M. Musolini· 

•ine bugün ıaat ikide asliye caza ı Bu hakikati görmek için fır- nin irat ettiği nutku dinlerler ve 
rna

1
h kt.msinde baılandı. Reis Ke- kanın bir kaç mutemit adamının bu münasebetle Romada bir ıen-

ına 'aza Akif, Hayrullah mu··d- ı 1 t b 1 dl' . 'd lik yapılır. ansızın ı an u a ıyesıne gı e-
df!iumumi Ekreın baylerdi.' Salon rek ft sahiplerini, avukatlan, Bu senede Fatizmin on birin· 
tek kaJa.~aJ~~h. Maarif vekili hakimleri odalara çekip fikirlerini ci senei devriyui parlak bir su· 

nıal Husnu bey de samiin sormalıdır. Samimiyetle sorulan rette tes'it edilmittir. İtalyanın 
braıında idi. Evvela Haydar Rifat bu suali görenler yaka yırtarak her tarafından fevç fevç gelen 
eytn isticvabı yapıldı. "illallah!" ederler. Adliye inki- Faıistler, ıehrin kalabalığını ar-

Sonra reiı iddianamenin ıabınm bu derece yanlıı olma· tırmıtlardı. Bütün resmi mebani 
~kunrnuını söyledi.Haydar Rıfat ımda mücrim Adliye vekilidir. ile müe11eseler ve ekseri mes-
~Y salahiyet mes' elesini ileri Memleketin adliye inkilabı senin kenler ltalya11 bayrakları, tefne 

•urerek bu muhakemenin latan· eserin olduğundan bunu görünce dalları ile tezyin olunmuttur. 
~~l'da görülmesi lazım geldiğini, M. Musolininin mutat nutku· .,.. celbet le yeni bir hamlenle bu Ilı nıes'elede usule riayet edil- nu, binlerce ıamiine karıı, siya-· 

edlğini, tahkikatı iptidaiye ve arfzi pislikler de bertaraf olur. si Faıist fırkası katibi umumisi 
laJh ı Halkı Adliyeden bezdiren pis- k ledıa. yenin ifa edilmediğini söy· o umuıtur. 

likler erbabı üç ayda temizleye- M. Musolini 
l Mahmut Eıat beyin vekil
erı bu iddiaların gayri varit ol

:utunu ileri sürdüler. Haydar 
eyin salahiyet iddiası reddolun

du, Müteakiben Haydar hey, 
~dliye vekili aleyhine mukabil 
ir iftira ve hakaret davası aç

lıiını aöyliyerek her iki dava
k~n tevhidini istedi. Heyeti ha
le itle bu mukabil davanın mah-
eınece henüz malum olmadıiını, 

''~!tırılarak icap ederae tevhit 
'"'lebUecegini tefhim etti. Bu 
'•re.da nıüddei Mahmut Esat bey 
teldt. Davet üzerine hakim hu-
buruna çıktı. Davasını tafsile 
e.ıladı: 

- Hakıız yere batı dara 
!:!;nler hakime giderler. Ben de 
P.t kat olan bu zattan davacıyım. 
d esele ıadece ıahsıma ait olıay-
e:.:unıburiyet hakimlerini taciz 

eı:dtnı. Tenezzül sayardım. 
t li, Rıfat B. - Reis bey, 
Bc:avnz ediyorlar, susdurunuz, 

11" söylediklerini aynen kendisi-

bilinen minnetler toplaya bilir-
sin. Mübarekten baıka bir teY 
beklenemez. 

Adliye vekilinin hali güya 
hükumete düımanlıgı armııv gibi 
ve cepheden degil,arkadan karan
lıktn pusudan çare arıyormuı 
gibidir. 

Bu fikri hasıl eden bir misal 
zikredelim: 

Kadriye hanım davasının tem
yizinden sonra Vekil bey Kad
riye hanımın beraatını iıtemittir. 
İzmir müddei umumisi Hasan 
5,. ffettin bey Ankaradan dönün
ce Galip Hikmet isimli bir arka-
daıını çağırmıı mahkumların be
rat edeceklerini söyleyerek ve
kaletlerini almasını anla tmııtır. 

Bu avukat bunu Büyük adada 

F aıizmin on se
neden beri memleketin terakki 
ve tealisi için, bir çok müıkülat 
ve mezahlmi çiğneyerek ettiği 
hizmetlerden bahsettikten sonra 
demiftirkl : "Daha görülecek bir 
çok itl~r, ezilecek mütkülit ve 
manialar vardır. İıte bunlarıda 
yapmak ' 'e bertaraf etmek için 
çalııacafız. Gelecek on senede 

göreceğimiz itler geçen on ıene

dekinden daha parlak, daha fa
ideli, daha büyük olacaktır. 

M. Muıolini bu nutkunda, ge· 
çen karanlık asırların asarı ol
makla tavsif eylediği Belediye· 

lere alt ve halka ağır gelen da

hili gümrük rüsumunun ilka edil
diğini tebıir ve ilan etmiıtir. 

Lağvolunan bu resim senede 
iki milyar ltalyan IJreti yani 

21, 7QO,OOO ingiUz lirası tutmak-
tadır; bu yüzden Belediyeler va
ridatında hasıl olan noksan is-

piı tolu meırubat He lüks eıyaya 
tarh olunacak vergilerle telafi e iade ediyorum. 

be Müteakiben Mahmut Esat 
li ) uzun beyanatta bulunarak 

1 Hüsamettin ve belediye azasından 
Avukat avni beylere anlatmııtır. 
Vekil bey müstantik Hikmet beyi 
taıtan taıa vurmuı ve Nazım 

beyi terfi ettirerek maatına elli 
lira zam ettirmııtir. Hikmet beyi 
lzmire dönemiyec~k bir hale 

1 olunacaktır. koymuı, stanbul muddeiumumiıi 
kenan bey vasıtaaıle batına akla =:=::==::;::::::z:=:::z:::::::=::_:--===::::::::~~~~ 

aydar beyin garaza mebni 
'•aııız bi d r çok isnatlarda bulun-
b~rnu ıöylemio ve sözlerini 
1-1:' rek gitmlıtir. 
d Ydar Rif at B • -Çok temenni 

~ erdını ki vekil bey benim de ıöy
eye c:ekl 
'-'ül erirni dinleyerek taham-
)e ~tıtn, dedi. Evrakı subuti-
~ek~ll Undu. Mahrnut Eaat bey!n 
~. S..eri, Salahattin, Vaıf~aıit 
"- )a detun Ferit beyler Gazi Hz. 
le.ret ~ılan mektupların iftira,ha
IJQJ ~e tehdidi tazammun ettl
bırad Ylediler. Haydar B. Ceva-
Rttl'll:' hakim çagırınca huzuruna 
ıtt11ıe ilin bir mütearJf e oldugunu 
'-'ada bıenın kimsenin haddi ol-
et....rhı hunu fevkalade telakki 
dulunu tınlere hürmetsizlik ol
kümiye~tnı driye hanımın mah
o, davad ke.tayen iıtemediglni, 
ndan ~ lllüdahale olduğu-
but ahtettlatni, lstan-
buıu::liyesinin berbat btr halde 
Ya uiunu, 20 günde tebllfat 
la Pılarnadıfını lrtlıa rezaletinde 

kip edilen u•ulün temamell 
)danlıı bulundufunu •öyleyerelc 
edı ki: 

de. - Ben ha~ imler tesir altın
lı demedim, hakimlere mGda- ı 
•le oluyor dedim ve bu mGda-

lt lento keıilmeılni istedim. Ad
Je •ekilinln bu muameli.tından 

~tınatı ile en büyüğe ıtkayet 
ec:e11111. 

IGıı Badehu muhakeme cumartesi 
6 

'-•t ona talik edildi. 
Yazılan nıektuplaı· 

fia liavdar Rtfat beyin Gazi 
· Y•zd i •ı l\ldur :ı 1 naektupların huJaaa-

l>evıet t kıl lerta- eı sbnın en mühim-
n olan adliye uçurumlar 

gelmedik davalar açmııtır. Bombardıman! 
Bu münasebetle Vekil bey 

Kenan bey için Çankayadan 
dönüıte 

- istifadan bahsediyordu. 
Demit ve Şükrü 
diıine sorarak : 

Kaya bey ken-

- Ne münasebet demittir. 
Mahmut Esat bey buna cevaben: 
toy Kenanı istifadan vaz geçir
mekte müıkilat çektiğini ıöy
lemlttir. 

Adliye vekili annesini baıtonla 
döven dünyayı fena görmek has
talığı ile malul bir adamdır. 

Memlekette inkilap yalnız bir 
yerden geldigi kendiıiiıde yüksek 
hiç bir hal olmadığı halde ken
di sine yaptık ettik suretinde bir 
hi11e çıkarmaktadır. Büyük lider 
lnkilabı düıünüp her ıeyi hazır-: 
lamıı, senem ihatalı, iptidai zih-
niyetli adliye vekili bundan bir 
ıey anlamamııtır. lıtanbul müd
dei umumisi Kenan B. Adliye ve
kilinden duydugunu yeminlerle 
temin edrek bana anlath: 

Ali Cenani bey Ankaraya dü
nilnce Vekil bey:onu huzurun ça
&•rınıı, hükumete borçlarını öde
IDe•ı için gazeteleri dava etme
~rıı, borçlarından 100 bin ltrasını 

ukde.valardan temin ettirecegini 
le lif etını •• H ı~r. 

•Ydar Rıfat bey Gazi Haz. 
ne yazdıfa dlf 
mücrim od er bir mektupta 
de itlerin ::.:erlavhasıla Adliye 

Pi• halde bulun-
duguııu, Adliye kın h 

1 zannolunan rezl) birce ,_1 ' ze
1
kki 

aurnaz ı 
hünerleri içinde bofulınakta, 
kör, topal, mefluç, kangren bir 
halde bulunmaktadır, demekte-
dir. 

/Jir inrıiliz ,qentisi bil· A ((J'ap 
!.·n,11ıinii yal.·tı 

Londra 23 (A.A) 
Arabistan sahilinde ahalisi 

itaatsizlik eıeri gösteren bir kö
yün bir korvet tarafından bom
bardiman edilmif olduğu Bahriye 
nezareti tarafından bildtrllmtıttr. 

T asfilit elde edllmemtıtir. 
• 

ı···.··············~········' : TlYATRO VE SlNEMA : 
• • ······················••N••••• 

I • 

Tepebaıı tiyatrosunda 

Darülbedayi 
Uyatroıunda 

8 mayıs perınbe günü akıamı 
Isparta meb'uıu hakim Rıza 

B. Ef. nin hımayeıinde. 

Büyük n1üsanıerc 
1 - lnkilip tiyatrosu. 

(Hissei şayia) 
2 - Hikmet Rıza Hf. 

(Anadolu halk Şarkıları) 
T amburaçı Oıman pehlivan 

birlikte. 
3 - Milli Zeybek oyunları. 

Kurtuluı mektebi müdürlüfün· 
den: Mektebimiz müsameresine 
alt muamelesi noksan ( 1, 6, 14 
11,13,21,48, 50,97,99, 100, 
120, '21, 1!51, 158, 159 dan 167 
ye kadar numaralı biletler zayi 
olduiundan hükmü yoktur. 

Müdür 
A. Rami 

(la~'rı rnenf-aıl nıalların 
a~·ık artırına iltı111 
İstanbul 1 üncü İcra ınemur

luğndan: 
Acık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayrı mcnkulun ne oldu
ğu : üc bap hanenin ı (j da 1 3 
hissesi. ı 

Gayrı menlrnlun bulunduğu · 
mevki mahallesi sokağı numarası: j 
Bakırköy Kartaltepe Bolvar ve 
Günef sokaklarında atik ve cedit 
3, 41, 43 No. 

Takdir olunan kıymet: tama
mına sekiz bin beıyüz yirmi 
dört liradır. 

Artırmanın yapılac<lğı,yer gün 
saat : İttanbul .ı üncü icra dai
si 29 mayıs 9BO perşembe saat 
14 den t 6 ya kadar. 

1 - İtbu gayrı menkulun 
artırme ıartnamesi 1 H-5 !l30 ta
rihinden itibaren 930-84 No. ile 
İıtanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında her kesin 
göre bilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak isteyenler, iıbu fart nam~
ye ve 930-34 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etme 
ildir. 

2 - Artırmayaytftirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterebilecektir, 

:~ - Hakları tapu sicillile 
sabit olmayan ipotekli alacaklı
ların diğer alakarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinip bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını itbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me-
muriyetimize bildirmeleri icabe · 
der aksi halde hakları tapu ıi-

cillile ıabit olmiyanlar sattı be
delinin paylaımaaında hariç ka
lırlar. 

4 - Gösterilen 'günde art.ır-
maya ittirak edenler artırma 
ıaraitna mesini okumuı e lüzumlu 
malumatı almıı bunları tamamen 
kaul etmis at ve itibar olunur· 
lar. Üstünde bırakılan gayrı 
menkulat bedeli zamanında ve· 
rilemezse gayrı menkul ikinci bir 
artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan y6zde bet fa-
iz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetl
mizce alıcıdan tahsil olunur. 
Bet numaralı fıkradaki şart ta
hakkuk etmek kaydile üç defa 
bağırdıktan sonra gayrı menkul 
en çok arttıranın üstünde bırakı
lır. Şart tahakkuk etmezse art
tırma geri bırakılup alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat 
kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
taallukeden kanuni kakka ve sa-

Sahtfe r> 

tııın tarzına göre değiıir. İtılemit 
vergi ve belediye ve Evkaf riisu
mu müıeriye aittir. 

Yazılan üç bap hane h issesi 
yukarda gösterilen 29-5-9BO lari 
hinde İstanbul 4 üuü İcra memur 
lğu:odasında itbu ilan ve gösteri
len arttırma şartnamesi daireııin
de satılacağı ilan olunur. 

,. llltH ... ·•v:: 1·'t B :,~ • ~ 

. . :ı~ ı h buf•ı 
l'°"':,; .J RO IJS~!:I. J, • ı\ 

.ı . 1 bağı bütüu tıp. 1 m ı ı 
et' azim lakd .. ,, · I 
mazhar ol rnuş:ıır.i' r,• 

1 
ancak bu bağ ıle c .n. 

1 niyet ve rahatı t:ıır. ·u~ 
elde edilir. Bağın J,u. j 

ıursuı olarak __!atbikirıı tC"nı iıı 1\ ı 

3~"ij;;ı 
İstanbul şubelcrı . 

Bcyoğlunda Tünel nıcydaııınd ı 
No n ve lstılı.lal caddt>sindc No 
385, mağazalarımızı ıiyarct veya· 
hut kutrunuıu bıldirmck suıctılc 

t • . 
.. 11parı~ınızı posta \'asıl :\Silc ıcra 

ediniz. Fiallar; Ad i bat 4 TL ~ifl 
e ba~ 7 TL. Lüks ı.uvvdli h11ğ 8 

Ti:. çı ft bağ r.ı TL. Lük) ek51ra 
kın•\ etli ıo Tl.. ~ift bağ ı5 TJ 

Doktor A. kutiel 
Gizli ve cilt hastalıkları müteha11111 

Karaköy börekçi fırını sıraımdaN. 34 

BELSOGUKLUGU 

FRENGİ ve ADEMi İKTiDAR 

Dr. Sıtkı Necip 

Etibba Odasi Riyasetinden 
Odaya mukayyet azanın ikametgah veya muayenehanelerini 

tebdil ettikçe yeni adreslerini Odaya sür'atle ihbar eylemelerinin 
icap eylediği ilan olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Satıhk maa dükkan nıs::İ·s~:~·;c 

Beyoğlunda Hüseyinafa mahallesinde aakızağacı cedit ziba 
sokağında atik 55 cedit 69 numaralı maa dükkan hanenin hıtzi
neye alt nıııf hi11eainln bedeli dört taksitte ödemek üzre 680 
lira bedeli muhammen ve 2000 lira mefsuh bedeli ihale ile 29-4· 930 
tarihine müıadif ıalı günü ıaat 15 te icrayı müzayedesi mukar
rerdir. Taliplerin cf 7 ,50 heıabile teminat makbuzlarile lıtanbul 
Emvali metruke ıatıt komisyonuna müracaat eylemeleri 

i-;,m~~a ~7nmı~?.ye~!r.~~:rtll• 
ö~:~~Kazmirci Ali Riza:?::.-
Hazır eJbiseJer ve pardcsüler dahi o·avet 

ucuz fiatla elden çıka~·ıln1aktndı~ . .1 

KONAK VE DÜKKANLAR satıhktır 
Divan yolunda biçki yurdu binası ve altında bulunan Ktmyane 

ile araj ve eczane satılıktır talipler mahmul paıada büyük yıldız 
han 11 No. müracaat. 



Sahtf e 6 -,~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~A~Rl~N~~~~~~~~~~~~z~t~~~~~~~~====::::=::::::::::::: 

Emniyet sandığı müdürlü- bir roza gerdanlık kolu altı parç~ iki roza yüzük 
iğne bir pırlantalı fiyanq"o maa elmaalı ~aat pırlanh 

ğünden: 
Mücevherat satış ilanı 

ikraz No. Merhunatın clnı ve nev'i borçluların ismi 
t 54089 Bir altın saat, bir altın madalyon, bir altın yüzük, 

bir gümüt tabaka. Hüıniye H. 
16205 ı Bir pırlanta iğne. Zehra H. 
181366 Bir pırlanta yüzük. Düriye H. 
182427 Bir çift pırlantalı gül küpe. Mebruke H. 

304 Bir çift roza küpe, bir roza yüzük. Kamer H. 
333 Bir çift altın bilezik. Cemile H. 
390 Bir pır lantael iğne (bir yaprağı kırık) üç roza iğne, 

birisi hurda iki pırlanta bilezik, bir çift roza gül 
güpe, bir pırlantalı gerdanlık, bir roy menekıe iğne, 
bir roza yaprak kravat iğnesi, 9,ı>O miskal inci, 
bir altın saat, bir r. ltm ıalden. Hasan Hayri B. 

439 Bir çift karavanalı küpe, bir karavanalı yüzük, bir 
altın saat, bir altın kordon l 0,5 dfrhf"m. Hatiçe Hayriye H. 

493 Bir p~rlantalı ağraf, bir bırlantalı yüzük, bir altın 
saat bir gümüı tabaka. Lütfü B. 

499 Bir çift roza gül küpe Nesibe H. 
637 Bir roza kuı iğne ( bir kanadı kırık ) bir pırlantalı 

pandantif Kevser H. 
1000 Bir altın saat maa ıadlen 7 dirhem. Ayte H. 
1088 Bir roza dal iğne. Nuri B. 
1105 Bir pırlantalı dal iine Sabiha Hidayet H. 
1255 Bir roza borof. Hüseyin İhsan B. 
1304 Bir pırlantalı yüzük, bir çift roza küpe, bir roza yüzük 

bir altın yüzük, bir gümüf kese Abdülkerim B. 
1440 Üç altın bilezik 24 dirhem. Cemile Güzide H. 
a4S Bir altın saat (bir kapağı noksan ) Zeynep H. 
1745 Bir çift pırlanta kol düğmesi bir roza yüzuk ( iki taı 

nokaan ). Nezihe H. 
2041 Bir çift roza küpiı! üç gümüı ayna. Nazile H. 
2274 Bir· çift roza küpe. Şeküre H. 
231&. Üç çift roza yüzük ( bir tatı noksan ) bir pırlantalı 

yüzük altı taı nokııan. Serap H. 
2489 Bir altın ıaat bir altın kordon 13,50 dirhem. Cemile Cüzfde H. 
2694 iki roza yüzük bir gümüt divit. Mehmet Celalettin B. 
3036 ( 460) dirhemfgümüf bir çift roza küpe bir adet 

bir liralık Türk altını. Fatma Zebra ikbal H. 
3180 Bir çift roza küpe. Hediye H. 
3253 Bir roza gilnef bir ay iğne. Fadıl B. 
3265 Btr pırlantalı yüzük iki roza yüzük bir altın bilezik 

4,50 dirhem Güzin H. 
3347 Bir çift roza küpe. Serap_ H. 
3371 Bir çift pırlanta küpe bir roza kut iğne. Fitnat H. 
3377 Bir roza iğne. Ali Riza B. 
3498 Bir roza akar pandantif. Ayşe H. 
36!8 (1450) dirhem gümüı. Nadire H. 
3751 Bir çift roza küpe bir roza m nekıe iğne bir roza tek 

taı yüzük bir rozn maıaHnh bir altın bilezik saatı. Azize H. 
3847 Bir pırlantalı el iğne. İsmail Şevket B. 
3891 Bir altın mineli ııaat. Mehmet Cemal 8. 
3911 Bir roza bllezik. İbrahim Kemal B. 
3913 Bir elmasla saat. Naciye H. 
4278 Bir çift roza küpe. Ayte Seniye H. 
4324 Bir çift roza küpe. Fatma H. 
4388 Bir pırlantalı hurda dal iğne (üç taı ıırça iki taı 

nokaan}) Nadire H. 
4518 Bir çift pırlantalı gül küpe. Kevser H. 
-4'612 Bir roza incili iğne. Faruk B. 
4G2G Bir pırlantalı hurda bilezik tıaatı iki pırlantalı yiizük. NadireH. 
4668 Bir pırlantalı ığne. Helkta H. 
4778 Bir çift karnvanah bilezil. (bir htf noksan) bir 

altın saat. Ha tiçe H. 
4831 Bir pırlanta tek taı yüzük. İsmail Şevket B. 
4861 Bir altm hurda saat alhn incili kordon 11 ,5 dirhem. 

Saadet H. 
5006 Bir pırlantalı yüzük. Pakize H. 
5049 Bir pırlantalı akar pandantif ( ortası kırık) bir 

roza gül yüzük bir altın bilezik saati bir pırlantah 
yüzük 300 dirhem gümüf. Yusuf Ziya B. 

5083 Bir pırlantalı saat bir altın kol ııaati bir altın kordon 7 
dirhem Mehmet Şükrü B. 

5650 Bir pırlantalı ıemsiye iğneıi. Makbule H. 
5707 Bir pırlantalı tek tat yüzük. Yako Ef. 
5876 Bir çift roza küne. Hüdaverdi Ef. 
5957 Bir çift roza el küpe. Ali 8. 
6017 Bir roza bilezik iki roza yüzilk iki altın saat bir 

pirlantalı yüzük bir bir liralık üç lira çeyreği ziynet 
altını bir altın köıtek bir incili nazarlık altını bir 
gümüt tabaka. Hayriye H. 

8126 410 dirhem iÜmüı. Fatma H. 
6452 Bir roza yüzük bir roza maıallab 150 dirhem rümüt 

Saadet H. 
6516 Bir roza Yüzük bir çift roza küpe 420 dirhem gümüt 

Leman H. 

671 O Bir pırlantala ıerclanlık, Nüzhet H. 
6751 Bir çıft pu·lantab tek taı küpe bir elmaslı kol 

düğmesi takımı bir pı~lanta tektaı p6akiıl parçaıı 
bir -elmaslı ıaat bir altın kordon bir altın saat 

iğne. bir roza bilezik bir pırlantalı ıemaiye Mustafa Talat B. 
684~ İki pırlanta yüzük Abdullah Ratit B. 
6845 Bir pırlanta çiç1:k iğne (bir taıı nokıan) Hayrettin B. 
6873 İki altın halka 3,50 dirhem. Talat B. 
{>892 Bir pırlanta tektaı yüzük bir yakut yüzük. Sabiha H. 
6H27 Bir roza menkeıe iğne. Nazire H. 
7026 Bir pırlanta tektaı yüzük bir roza tektaı yüzük 

bir altın mineli ıaat maa köstek. Maide H. 
7 063 Bir pırlantalı pantantlf Ziihtü B. 
7079 Bir roza hurda kelebek iğne bir roza menekı iğne 

(bir taı noksan) bir çift roza gül küpe beı roza 
yüzük bedi taı nokıan) bir pırlantalı bilezik bir 

pırlantalı kravat iğnesi. 
7 L 03 Bir çift roza küpe. 

Asım B. 
Fuat B. 

71G2 Bir altın madalyon 200 dirhem gumuş. Pakize H. 
7206 Bir roza yüzük. Fatma Zehra H. 
7461 Bir çift roza küpe bir roza gül yüzük. ' Hasan Ef. 
7493 Bir çift roza menekıe iğne. İzzet B. 
7530 Bir eift pırlanta küpe bir pırlanta yüzük bir 

pırlantalı iğne bir roza çanta, Bedia H. 
7633 Bir pırlantalı yüzük (bir taı noksan) bir roza 

yüzük bir gümüı kese 125 dirhem. Aliye H. 
7943 Bir roza tektaı yüzük. Emine H. 
8383 Yirmi iki adet pırlanta çıplak taı 4,40 Yakop AbrahamEf. 
9866 Bir güneı yüzük kolu elmaslı. Fatma H. 

10526 Yirmi yedi miskal inci. Fuat B. 
10856 Bir çift roza küpe bir pırlanta lokum yüzük bir roza 

tektaı Yüzük. Fatma Zahide H 
11977 Bir pırlantalı pandantif. Sıdıka H. 

Yukarıda isinıleri yazılı zevat gümüı ve mücevherat 
mukabiılinde Enıntyet sandığından iltikraz eylemiı olduk 
ları mebaliği vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine 
alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin eyleme
mit olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek miktarı Sandık satıı amiri ile icra memuru huzurile 
mayıs 1930-21 inci Çarıanba günü açılarak 22 inci ' perıen~ e ve 
24 üncü cumartesi günleri aaat 1 O dan 16 ya kadar ve 25 inci pazar 
günü saat 1 O dan 12 ye kadar Sandık Satıı amirliğindeki camekanda 
tashir ve tehri mezkürun 26 icm pazatesl günüsaat 14 te Şehremaneti 
Sandal Bedeııtenfnde müzayed He satılacağından taJip olanll\rın 
teıhir günleri Sandık satıı amirlliine ve ıatıı günü mahalli müzaye
deye Ve tediyei deyn veya te.-:didt muamele etmek isleyen me
dyıınların hitamı ınüzaydeden evvel Sandık idaresine müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

( 

İngilterede kazanmıı oldukları 
mükafattan sonra • • FILIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoslovakyada daha İKİ parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kitiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

l)ünyantn En nıüken1n1eJ 

RADYULARI 
. olarak tasnif edilmittir. 

lşletn1ek ıçın: 
Fişi ccı·t~,11a1uı tak11uık, 
.. it~!.: diiij111esiui ctmirmck 

KAFİDIR 
Umumi vekilleri: 

!Jir 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 14-, Po•ta 

kutusu Galata 400 

DEVLET DEMİRYOLLAR~ !!:!~' "" 
Mağazamızda me"Vcut palanga ,palanğa makarası, ı 7 ton kadar 

kablo t~l, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme ile 

ıtmdlye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çıkarıldığı halde 

satılmıyan malzeme 17e eoyanın 26/4/30 tarihine müıadif Cumar

teıi günü aleni müzayede ile •atılacağı ilin olunur. 

······················~·······~ 
~ Bilcüml~!.~~~aı~;at~~n~~~~t işleri E 

kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. ~ 
~ MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR ~ 
~ Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
j Telefon : Beyoğlu 4515 llJlıı-

iTYT•••TTYYY•••t•T"YT•T•••TTTT~ 

ve 

P Yüz kuruı fçill 

ara ayda ( 60 ) .,.... 
veriraenlz bt.,.-

siz emlak terbini mükabıllocll 
para alınınız. Her gün ıaat ,_ 

bire kadar lıtanbul Sultan .,. ... 

mam Bankalar ııra11 Dtkrall" .. 
yan han 1 numaraya · müra~ 
at ediniz. 

A K ı · s 1 

J)oktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıopkluğu, cilt, 

tedavihaneıi 

Cumadan mada her g(lll 
saat 1 O- 6 ya kadar baıta k.
bul edilirr 

Adres Ankara Cadde11f N.' 
Telefon lstanbul 3899 

' '')' AR-İN.JN~TAKVi~ı 
,--~ Nisan 
, Senet CUMA Se_. 
1 Reımiye 25 HıcrtJ• 

1930 18~ 

Namaz vakıtları 
Alafranga 1 Alatu~• d. 

•. d. 
Güneı 5,06 Gilnet ıo,o7 

Öyle 12,12 Öyle 5•1' 
ikindi 16,01 bdadi 9 •02 

Aktam 18,58 AkfAID 12•
00 

Y Ya..... ı,41 
atsı 20,38 ... 

imsak 3,14 lmeak 8 • 12-
Zllkade ICaldD 

26 169 


