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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Gazi Hazretleri büyük heyecan uyandıran 
bir nutuk söylediler! 

. 

Dün Fırka 
.,,,, 

ayaga 
kongresi 
kalkarak 

Gazinin 
• mınnet 

huzurunda milleti 
ve şükranını eda 

tazim en 
etti 

"= 

Bütçede 
Tasarruf 
Meselesi 

ismet Pş. memur 
kadrolarında yüzde 
15 tenkihattan, umu
rni ınasraftan da yüz· 
de 10 tasarruftan hah· 
setıniştir. Öyle fuzuli 
masraflar vardır ki, 
yalnız otomobil, ben
zin faslı milyonlara 
'Varır. Arif Oruç 

Uaşvekil Pı. bu defa 
çok ağır vait ve taahhüt· 
it tl.e Millet Medisinden 
itimat almııtır. Her ıeyde, 
her teııebbü9 ve ıslahat itinde 
ifrata gfdildiğf için, Hükli· 
)~el.in dünkü eazetelerde 
gort\len beyannamesinin 
va<fetlffi mevat Gzerinde 
dikkatle durulmak zaru
ıet i vardır. 

Hükftmetin bütçede yap· 
nıak istedijf tasarrufla ma· 
ltösen m\Uenaalp olarak 
Ç'lk muazzam meıelelerin 
hallini istihdaf ettffi anla· 
tılıyor. Bu taahhütlerin ıe· 

Çen ıenekf " Meşhur 
Ihlamur ,, tasarrufuna 
he:nzemeıı:nesi pek ziyade 
•ınnimıyetle temenni edilir. 

Gazinin 4 senelik dahili ve 
harici faaliyeti anlatan mü

him beyannamesi okundu 
ır. 

H. Fırh••ı umumi kon(lresinin toplandıfı Meclis hinası 

Ankara, 10 ( A. A. ) - Oraya gelen murahhaslar 
C, H. Fırkasının üç6ncü b6· türlü takipler altında birçok 
yük konıreai bugün ıaat 14 müıküllerle karıılaımıılardır. 
buçukta toplanmııtır. Reisi Müzakerelerimiz dahili 
Uumumi Gazi Mustafa Ke· ve harici düımanların 
mal Hazretleri kongreyi ati· ıünaü ve idam tehditleri için· 
deki mühim nutuklarile aç· de vuku buluyordu. Fakat 
tılar: TGrk milletinin baklkl hlı 

•Efendiler! ve emellerini teıci etUfıne 
C. H. Fırkasının iiçllncü kani bulunan konıre heyeti· 

büyük ıonıreıini açıyorum. milli vazifesini ikmal ltızu· 
Bu münasebetle fırk.ıtmızın munu her mülihazaıının 
muhterem murahbaılarını üıtünde tuttu. Takip etmek· 
hürmetle ıelamlarken duy- le bulunduiumuz prenılp· 
duğum ıevinç ve ıaadetln lerin ilk eıaılarını teıbit et· 
büyük olduğunu heyecanla ti. Ondan sonrada feraıatle 
arzederim. ve azimle o eıaalar üzerin· 

Arkadaılar!Birincl umumi de yüründü. Muvaffak olun· 
konıremiz bundan 12 ıene du. Milli mefkureye tam 
evvel Sıvaıta bir mektep iman ve onun icaplarına te· 
deuhaneıinde yapılmııtı. reddiitlilz teveuGliin netice-
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Bravo Ticaret odasına! 

ıi elbet muvaffakiyettir (al· 
kıılaa). 

Buıiinkü konıremizin 

itlerine baılarken Sıvaa 
umumi kongresini yadet
mekten baıladım. Onun 
fırkamızca inkılibım11!ın ta· 
rihl bir hatırası otar.ık maz· 
but tutulmasanda f aide gör· 
düiütnclendir. Millet için ve 
milletçe yaJtılan iılerJn hatı· 
rası her türlü hatıraların 

Üsl'ğnde . tutulmazsa milli 
tarih mefhumunun kıymetini 
takdir etmek mümkün ol· 
rnaz. 

Sıvaa umumi konarHin· 
den bu giine kadar bunca 
engellere karıı mefk6re 
yolunda attığımız adımlar 

gözönüne getirllirae önfi· 
mizdekl senelerin fırkamız 
için vadetttfi muvaffaldyet 
ufuklarının nekadar aea.lf 
olabileceğini tahminde aQç· 
l6k çekilmez. (Alkıılar). Bu 
müli.bazatın isabeti bir ıarta 
bafhdır. O ıart milletimi· 
zin muhabbet ve itimadının 
fırkamısın Ozerlnden ekıik 
olmamaıına dikkatle ve fe· 
rafatle çahımaktar.(Alkıılar). 

Fırkam•z bunda kuıur et· 
medikçe ıelim hisli ıuurlu 
vefalı milletimizin muhabbet 
ve itimadından daima emin 
olabiliriz . 
(Devarnı 4 fıncii •ayfada) 

Bu aene Mecliıe verile· 
C(!k olan bütçe tahmininde 
taın bir isabetle hareket 
edilmiı olduğu, lımet Pt• 
hiikllmetinin iddialarından, 
hiikilmet t{azetelerinin de, 
hı ı husuıtahi netriyatından 
aııfa11lıyor. Yapılacak ta• 
•arruf, netle itibarile zaten 
\r.._ ziyetleri berbat olan 
Ilı eınurlara d.Jkunmamıı ol
ıaydı, memnuniyetle karıı
le nı:namasına bir ıebep ve 
it. lni tasavvur edilemezdi. 

---------------------------------
/Damping tahkikatı da Maşallah! 

esrarengiz oldu! Belediy·e-;:;isi ile bir 
aza arasında şu 

Filhakika, Baıvekil Pt·· 
llı:ı programını dikkatle tet· 
kik eden vatandaılaf, ayni 
:ı:anıanda biri ötekini balta· 
' ' ly llll rnadde!erle karıılaımıı· 
la~dlr, 
l Bir defa, bütçede yapı· 
acgğı ıöylenen taıarruf, 
~•aa itibarile ilmi deflldir 
t""ela: Vergilerin caaltı· 
~Qcafı, hayat pahallılıfının 
•~erir: edilecefi, umumi hiz. 
lttr.tf srJen imar ma•ralla· 
l'rrıa devam olanacaıı, ıi· 
~cntfiFer, limanlar inıaatın· 
arı geri kalınmıyacafı 

teıniıı edilmektedir. 
Şu birinin a:ıaltılmaıı, 

ltı••tlaka diğerini mOtee11ir 
~ltiıeı•ek imkanı olmıyan 
t•ıebbüılercle ne gibi hattı· 
G 'reket takip edilecefi, ne 
'l.ll tutulacağı ıımdiden 

'1\t , 
lltılınamakla beraber, ta· 

~ıt-ufun geçen ıenekl büt· 
(Q Yekununa nazaran, 

'11c:ıını 3 üncü aayfada) 

Acele rapor gitti, söylenen baş- kinayeye bakın ! 

k tllccar kırılıvor bu ne hal ? .. Şehir meclieıi daimi en• a, ..,, , cumenl aza· 

Ticaret odasın10 Ruı - "Vekllete gönderdi- ıından Avni 
dampingi etrafında viıl ğimiz raporda memleketimiz Bey, Muhid-
tetkikat yaparak bir rapor piyaaalarında damping ol· din Beyin 
hazırladığını yazmııtık. Bu madığını ve odanın uzun za· hazırladıfı 5 

or bir iki ıün evvel mandanberi yaptıfı tetki· aenelik me-
:~:ıe kaydile lktısat vekl· katla Ruı dampinıi olmadı· ıai ve imar 
leline eönderilmiıtfr. Ruı ğı neticesine vardığımızı bil· proıramı et-
daınpinıloin piyasamızda dirdtk. ,, rafmda be-
manifatura, ıeker, buiday, Gene aynı zat tilUinler yanatta bu. 
çay ve kahve ile ayakka· hakkında ıu malumatı veri· lunmuı. Mu-
bılarda f az1aca nıüeHir ol- yor: bittin Beyin Muhittin Beyin 

duğu mal
Amdur. Hattl bu d bu iki progra- O'trJP kinaytsine 
u - "Ruı anplngi tfttün· • 

nevi ticaretle me11ul olan lerimizl fena halde darbe- mı kanıbrdıfını cevap veren 
ilhi bir ıöyleyerek Be- Avni B. 

tdccarımızın m m lemtıttr. 
ki.mı da ifil• etaıiılerdlr. lediye reiaınl leddetle ten· 

O k'ldar ki; bizim ıabf· 
lfte hu .e

beplerle Uca ret kit ediyor;Muhittfn Bey bu hu· 
larımızın dörtte ve hattl 

Odalının tatızim ettlli rapo- ıuıta ve sair bazı meıele· 
beıte biri flatıntl.a sabf ya· l h k 

r
un muhteviyatını öfrennıek er a kında ıu beyanatta 

pılıyor.. bulunmuıtur: 
iıtedik. Ticaıet odaıınln en Bu iki ifadeye dikkat b - Babıettiğfnlz beyanatı 
ıallhiyettar bir memuru u olunursa aradaki mObaye· okudum. HOkümler birbirini 
huıuıta bize ıu malumatı (Dnami 3 anc6 aaylaJa) (Deoamı 3 6nd aa/ai/eJe) 
verdi. 

Dün aanayiciler gene toplandı 

namzedi 
g9sterdiler ! 

Yeni namzet Salih KemalB. dir 
• .! 

9!_ek f abrikacıları da ziyanda ! 

Dün Sanayi bir lifinde içtima eden ıanayiciler 

Bundan bir kaç gün evvel mına mebuı namzeti göıte-
ıanayictlerin içtima ederek rilmeıi için H. fırkasına mü-
8Grhanettin 8. namında bir racaatle karar verdiklerini 
fabrikatörün ıanayicller na• (Deoamı 3 nçü Sayfada) 
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Bakkallar intihabatı baıladı 

Dün bakkallar11 cemiyetinde intihabat yapılırken 
· ı (Yazısı iç sahifemizde] 

Anlıyana aioriainck aaz I 
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1 11 Pazartesi 1 r s Fırka~ 
T İHÇESİ 

u Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 
Muharriri: Bürhanettin .4li 

İktibas edilemez 

n sonu .. 
Nihayet muha efet fırkasının 

yerinde yeller esti .. 
-27-

Serb s fırka Lideri ile 
İdare heyeti azasından Ağa· 
oğlu Ahmet B., en kuvvetli 
tenkidi yaptılar. Bilhassa 
Fethi B., Başvekil İsmet 
paıanın icraatını madde, 
madde cerhetti. 

Kars mebusu da o zamanki 
Malıye vekili Saraçoğlu Şükrü 
Beyı vakıfane uallerile hır
palamırJtı. 

Serbes fırkanın minimini 
grupu, karşı tarafın kahir 
ekseriyeti karıısında bile 
kendısini gösteriyordu. 

Nihayet ... 
V nzıyet öyle bir raddeye 

gelmitti ki Fethi B. bütün bariz 

hakikatlere ve tebellür etmiı 
kanaatlerine rağmen bu yü• 
rüdüğü yolun bir çıkmaza 

varacağını anladı. Ve baıla
dığı bu muazzam teıkilatı, 

o meıhur beyannameslle ya· 
rıda bıraktı. 

* Şimdi bir zemanlar S. 
C.F. diye bütün Tarkün çır· 
pındığı muhalifet fırkasının 
yerinde yeller esmektedir. 

Baki bu kubbede 
kalan hoş bir sada . . 
ımış. 

( BiTTl) 

fazla mıdır ? 
elediye başka türlü "l? asaplar 
da başka türlü söylüyor 

l tar bul mezbaha r8minin 
ağırlığı etrafından hem 
tücc r, alakadarlar tarafın· 
dan hem de Belediye 
reisi Muhiddin B. tarafın· 

dan bazı fikirler serdediliyor. 
Bu noktai nazarlar yekdiğe 
rini nakzeder mahiyettedir. 

Belediyenin rnütaleasına 
göre mezbaha resmi ağır 

değildir, fakat kasaplarca 
da hayli fazladır. 

Şehir meclisi son içti· 
alartnda bu noktaya temas 

etti. Koyun baema alınmak
a olan mezbaha re8minin 

okka hesabile tayin edilme 
sıni terviç etti. 

Bugün alınan mezbaha 
rüsumu (165) knruştur. Mez· 

ür mıktar gali görülüyor. 
Bm enalcyh hu para okka 
hesabile de olsa, koyun ba-
ı. da olsa, alındıktan sonra 

h'çbir faide memul değildir. 
R' koyunun vasati bir hesap· 
la (20) okka geldiğini ka-
b edersek, beher kıyyeye 

8 uruş i abet ediyor demek
İ t , 1.111 mesele bu (8) 

ur kuruşun da az ve ma· 
u bir halde indirilmesin· 
edır. E s , mezkur rak
ın hiç bır zaruri hesaba 

ü tenit o mayarak t&yin 
e mıştir. Belediyenin nok

ı azarın göre hem şehre 
v trid t lazım olduğundan 

h 'mde mezbahaya edilen 

ma rafların amortismanı ola· 
rak, bu resim cibayet edi
liyor. 

Balkan 
anlaşma grupu 

Balkan anlatması fikrini 
bütiin gençliğe aıılamak 
için İstanbul Darülfünunlu
ları (Balkan anlatması gru· 
pu) namile bir ce.miy@t teş· 
kil etmek üzeredir. 

Bu cemiyet bütün Bal· 
kan darülfünunlularına le· 
ıekkülftnü bildirecek ve bu 
münasebetle de balkanlılar-
la talebe mübadelesi temin 
edilecekti. Tetri11ievvelde 
İstanbulda yapılacak büyük 
Balkan konferansında balkan 
darülfünunlularınm temsili 
için ayrıca te§ebbüsatta bu
lunulacaktır. 

Hüsnü B. 
Ne diyor? 
Otomatik kutulardan 

fazla olmayan var 
Posta kutuları hakkında 

Posta ve Telgraf müdürü 
Hüsnü Bey diyor ki: 

- Her merkezin içinde ve 
önündeki kutulardan mek· 
tuplar sepetle alınır ve dam
galandıktan sonra mahalline 
sevkedilir. 

İdarenin islerinde oto
matik kutulardan fazla oto· 
matik olmayan ve açık 
torbalara mektupları alınan 
kutular vardır. ,, 

ŞEH!R HABERLERİ 1 
Trenlerin 
Tarifesi 

l İniyor mu? 
Şark §İmendiferlerinde 

elyevm tatbik edilmekte 
olan nakliyat tarifesi hak-
kında bazı mütalealar ser· 
dedilmittir. Bu mütalealar, 
umumiyetle nakliyat tarife
sinin mutedil olmadığı nok· 
tasında toplanıyordu. 

Aynı zamanda, Şark 
ıimendiferlerl idaresinin de 
fiat meselesindeki fazlalığı 
nazarı itibara aldığı ve bu 
husus için Nafıa vekalettle 
tirket arasında müzakerat 
cereyan ettiği yazılmıştı. 

T cırifelerin tetkik, ipka 
ve tadilinde merci Nafıa 
vekaleti olduğundan, mev-
cudiyeti rivayet edilen mez· 
kur tetkikin henüz ne gibi 
safahat arzettiği taayyün 
etmemlıtir. 
Şark ıtmendiferlerinin Pa· 

ris'te bulunan merkezi umumi· 
11ile Nafıa vekaleti beynindeki 
muhaberat, husust istihba · 
rabmıza nazaran, kuvvei 
karibeye gelmiıtir. 

Yalnız, yukarıda kaydet-
tiğimiz veçhile, bu müzake
ratm hitamından sonra, ha· 
len mevkii meriyette olan 
tarife tadil edilecektir. 

Şark ıimediferleri hü
kumet komiıerltğiace mev· 
zuu bahsolan müzakerat et· 
rafında hiç bir malumat yok
tur. 

Darülfünun 
kulübü 

Darülfünun mensupları· 

nın kaynaımalarını temin 
maksadile darülfünunda bir 
(Darülfunun rkulübü) te11is 
edilecektir. 

Bu teıekkülün baıında 
darülfünun emini, fakülte 
reisleri vardı · . Nizamnamesi 
Amerikadaki mümasil ku· 
lüplerin nizamnameleri na· 
zari itibaı a alınarak hazır
lanmıştır. 

Birkaç güne kadar mü· 
esseseler ilk ;içtimaını akte· 
derek kulüp nizamnamesini 
tetkik ve kabul edecektir. 

Tramvaylar 
çoğalıyor 

Tramvay ıirketinin yeni 
motris römorklar getireceği 
hakkında bazı neıriyat ya· 
pılıyor. 

Mevcut Tramvay ara
balarının ademi kifayeti 
muhakkaktır. Tramvay ıtr
keti de yeniden araba ge· 
tirtmek istese bile, bu ar· 

zunun tatbikine imkan görül· 
memektedir. Çünkü, mev
cut olan hatların teknikman 
daha fazla cerrine taham· 
mülü yoktur. 

Yalnız Unkapanı köp· 

Zahire borsası tehlikede ! 

Dün bir çaresi bulun
du: Tasarruf! 

Ticaret odası kararını verdi, 
Borsa komiseri ne diyor? 

Dün, Ticaret odası riya
set divanı toplanmııtır. Bu 
toplantıda mali vaziyetinin 
bozuklufu basebfle kapan
mak tehlikesine maruz ka
lan zahire borsan meselesi 
görüıülmüıtür. 

Neticede Borsa mecliıi 
ve Ticaret odasının teabit 
edeceği esaslar üzerinde 
Borsa idaresinin bütün ma
sarifatından azami derece· 
de tasarruf yapılmasına ka· 
rar verilmlıtir. 

Borsa komiseri ne diyor 
Bu hususta Borsa ko· 

miseri de gazetecilere ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

- " Borsanın mali vazi
yetinin bozulmasına ıebep 

fiatların son derece düı

kün olması ve mahsul satıı 
zamanının geçmiı olması~ 

dır. Bu vaziyet ancak yeni 
mahsul çıkıncıya kadar yani 
bir iki ay kadar devam 
edecektir. Bunun için Borsa 
idaresiyle Ticaret odası müı· 
tereken bu meseleyi teem
nıül etmit ve bütün mas· 
raflarda hatta zaruri olan· 
larmda bile tasarruf yapıl· 

maaına karar vermiıUr. Me· 
mur kadrolarında tensikat 
yapılmıyacaktır. Zahire fi· 
atlarının daha fazla düşe

ceğini zannetmem. Borsanın 
kapanacağı meselesi ise 
katiyyen doğru değildir • ., 

Kaçakçılık fazla ! 
Buna 

' faza 
sebep olan Muha
miJdiriyeti midir ? 

Son günlerde Gümrük 
kaçakçılığı azami derecede 
artınııtır. Alakadarlar buna 
ıebep olarak Gümrükler 
umum müdürlüğünün An· 
karaya naklinden ıonra 

Muhafaza müdürlüğünün ı 
müstakil bırakılarak lıtan
bul baımüdürlüğüne rapl· 
edilmemit olması göıterilmek-1 
tedir. 

Muhafaza müdürlüğünün 
müstakillen it görmesi güm
rüklerde kaçakçılığın artma
ıına sebep olmuıtur. 

Çünkü iki senedenberi 
yapılmakta olan mühim ka
çakçılık vakalarının henüz 
hiçbir faili elde edilmemit· 
tir. Gümrük baomüdürlüğü 
mu haf aza teıkilatının em- · 
ri altına verilmesini istedi
ği halde Umum müdürlük 
bu talebi kabul etmemitlir. 

Bu yüzden ise fstanbul 
gümrükierindeki kaçakçılık 

vakaları Marmara ve Kara
deniz limanlar1na da sirayet 
etmiıiir. Son günler de Ka
radeniz ve Marmarada 
kaydo}unan kaçakçılık va
kaları bu iddia için çok can· 
lı bir delildir. 

rüsü yapıldığı takdirde bu ye 
ni hattan istifade edilebi· 
lecektir. O zaman mevcut 
arabalara ilavetea (400) ka
dar motris daha iıletilecek
tir. 

Gümrük baımüdiirlüğü mu. 
haf aza teıkilltının kendi emri 
altına verilmesi f çfn ıon 
defa olarak Umum müdür
lüğe müracaat etmtıtir. 

Muhafaza teıkflata baı· 
müdürlük emrine verildiği 
takdirde kaçakçılıkla esaslı 
surette mücadele edilecek 
ve atıl bir halde bulunan 
6 takip motörü faaliyete 
getirilecektir. 

Mesai saatları 
Resmi dairelerin mesai 

vakıtları hakkında Heyeti 
vekilenin ittihaz ~ttfği karar 
henüz vilayete tebliğ edil· 
memiıtir. 

Mesai saatlaranın Hazi· 
randan itibaren tatbik olu· 
nacağı söylenmektedır. 

Sütçüler intihaba 
başlıyor 

Sütçüler cemiyeti idare 
heyeti intihabına 26 Mayısta 
haılanacaktır. 

3münhalle 70 talip! 
Gümrük idaresindeki 3 

münhal kitabet için müsa-
baka imtihanı yapılmııtır. 
imtihana 70 efendi İftirak 
etmiftir. Muvaffak olanlar 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Başmüfettiş geldi 
Gümrük baımüfettiıi 

Raif B. dün Ankaradan 
,ehrimize gelmittir. 

Siyasi 
Takvim 

Ağız alışacak 
Milaslı Halil Bey Mecllıte 

bir ittir elti ve noktai nazarını 
söyledi geçti. lı oldu bitti.Fa· 
kat dedikodusu ~ hala ıürüp 
gidiyor. Halil B. bu itin bu· 
kadar uzatılacağını bilseydi 
muhakkak söylemekten vaı: 
geçer ve bu iti dillendiren
leri mevzusuz bırakırdı. 

Zaten Halil Bey baıka 
bir ıeyde söylememiı ol· 
saydı yine sakız gibi çlfnenne 
çiğnene bitmek bilmiyen 
mevzu olacaktı. 

Mademki Müstakil meb 
us var dili "yanhı olamaz,, 
gibi sözlere alııtırmak la· 
zım.Ya iki ya üç fırka meb
usunun cevaplarını:okudum. 
Hayırla baılıyor, hayır ile 
bitiyor. 

Bir gün deniz hamamın
da bir çocuk arkadaıına 
haykırarak: 

- Sen aptalsın! dedi. 
Arkadaıı yerinden bile kı· 
mıldamaksızın cevap verdi: 

- Yavrum 11ğzın alııır· 
da babanada söylersin! 

Ben korkuyorum bu zevatııı 
(Hayır)a ağızları alııacak 
ve bir gün Fırkalarına da 
söyleyecekler! 

• • 
iki kişi 

Ankaradan gelen ha· 
herler içinde bir tanesi 
ıayanı dikkat galiba! 

Müıtakillerden bazıları 
Halk fırkasına geçmiı ve 
müstakillerin adedi on üçe 
inmiı. 

Bunun ne dereceye ka· 
dar doğru olduğunu bilmi• 
yorum. Fakat bence bilin· 
mesi lazım gelen bir noktıı 
var o da matlup olan adet 
değil muhalif müstakildir· 

On üçte kal•a,onda kal&B1 

beıte kalsa kanaatimce bir 
kalmadıkça ehemmiyet 
yoktur. 

lıte meydan arayor· 
Kendine güvenen çıkar. Daha 

boy ölçüsülmemittir. Şimdi· 
lik ne yirmi kiti var ne on uç! 

Bizim hesap ettiğimiz iki 
kiti! 

~ . 
Niçin zaiftir? 

Bir arkadaıım bir güo: 
- Yahu, dedi. Benim hi" 

derdim var. 
- Nedir? 
- Tevfik Rüıtü Bey niçlP 

zayiftır? 

Bu suale "niçin §iımall 
olsun?,, demekle keıtirdle 
bir cevap verilebilirdi aınl'.118 

aklıma daha güzeli gdcli 
söyledim: 

- Çat burada çat orad.ıt. 
en çok gezendirde ondan·• 

1
- Müstakillerin Meclisteki son münakaşaları münasebetile j ---------------,----

"\,. 





Sahife 3 

11 Ma~~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!~~=====:======:::~==~~~~~::~===Y=AR=IN:ı:::::::~::::::::;~~~;.~!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!:,_.,~-~-~~~·"~u 
M-·. Meyye -· . ......__.. 1 Hileli intihabat! 

fı d A E R ~ E R 1 i Bolu m.~buslarının mazbataları tetkika 
Darül ün un a ~71.W«tı:~~·~Wtta.ı~~~ a-.:ı.c.~~••--•s•a••• _. .~ - I verildi, teftiş reisi de haltı bizi tekzip ediyor 

konferans verdi Hiliıliahmer kongresi bitti irtişa 1 Boluda . yapılan intiha- puntu harf erle) dercini is· 

Dün Darülfünun konfraos ı ı " bata fesat karııtığını Bolu tediği mektubunu dercettik 
salonunda Fransız Jisaniyat Ne ı·ş er yapı mış r Ankcu·a 10 (Telefon) Müd· muhabiri mabsusumuz bil- Fakat daha gariptir ki 
Alimlerinde M. Meyye bir • deiumumi Ekmel Bey irtişa · dirmiı, keyfiyeti tafsilatile gine dün Ankarad.ıki hu-
buçuk saat süren bir konfe- B J ·ı f ı ·b • h dosyasının tetkikatını bitir- yazmıotık. Gayet gariptir ki susi muhabirimtzôcn de fU 
ran~ ve rmi,ur. Cemiyet eyne mı e sa ı ıa - mi,tir. tddiasını hazırlamak· aradan epi bir müddet telefonu aldık: 

Konferansta Darülfünun • ., karar Verdı• tadır. geçtihten sonra ancak dün Ankara 10 (Telefon) -mere gzrmege Bund an sonra evrak ka- her nedense Bolu intihabat y (b ~ ) t ll d miiderrisleri ile bir çok sa· h k . arın ugun ıaa e 
rar a imine gidecek ve ha- heyeti tefttıiye re11ı gaze-

1
. b t 

1 
t tk"k 

miin vardı. Konferansı mü· Anknra, 10 (A. A.) - 1 yetine dahil olmağa ka•ar kim kararını verecektir. Dos- temiz'-' bir mektup gönde· mec ıste maz a a arı e ı 
t k . M M erefm· ~ · ı · k f' t" z' u~ r ' ı d T k encu-meni içtima edecek ve ea ıp · eyye ş H iJa.iahmer korıgrt> s; dün vermış ve ey ıye 1 me .n: ya a r a görülen evfi Be· ' rerek hadiseyi tekzibe lü-
bir de çay ziyafet· verildi. mesaisini bitirince Hi!aliah· meclise bıldirnıiştir. yin hüviyeti tetkik edilmek• zum görüyor! Dün (Bolu muallel görülen mazbataları 

· · · ' ' · · · ' ' · ' ·•· ı· ' · · 'h' ' ',. ' merin yüksek hamisi Gazi Hasta bakıcılık rr.ekte- tedir. Yalınız SaJomon Nas belediye reisi) başlıklı res- tetkik edecektir. 

Maş~ a • Mustafa Kemal H11zret1eri· binden yetişenlerin adedi efendi, Tevfik beyi gördü- mi bir teskere ile ve (he- Bo'u mebu'larının cüm· 
.,.t\. ne inikat eden 931 senesi 94,ü bulmuştu · ğürıü fakc.lt hüviyetini bil· yet reisi Vasıf) imzasile lesinin mazbataları tetkik 

(Birincinci sahifeden decam) ı Meclisi umumiı>inin tazimle- Rokfdler müe~esi tara- mediğini söylemiştir. aldığımız tftkzip ıudur: encümenine vet'ihniotır. Zira 
h h rini a rzcylemek üzere bir fmde n 2 hemşire yct'ştlril- Avrupw.:ı bı·rıı•gv 1• " Gazetenizin 4 Mayıs balodan mü~tekillen nam· tamanıen nakzeder ve sa i '" 

ı h~y...- ti mEıhsusa gönder'lme - :"Dek üzere Amejkaya gönde- 931 tarih ve 490 numaralı zetliğinin koyan sabık bir bir esasa m6stenit o mıyan Ankara, 10 ( A.A) - Av- h b 
sine müttefikan karar verft rilmi§tir. nüslıasındn Bolu mu a iri mebus Dahiliye Vekaletine mahiyette bulunduğu için rupa birliği tetkik komisyo· 1 b 

l miştir. İstanbul merkezinde gı- mahsusunuza atfen me us bir · istida ile müracaat et-doiru dföı:ünen ve güze ifa- nuna gidecek ol ıın Türk heye .. : h kk d · ı 
ıı Ankara 10 (A.A) - Hi- d3sını temin edenıiyen fakir ı in~ihabatı a ın a verııen mi;ıı ve intihabata hile karış-de eden Avni bey arkRduı- tı mura hh;ısası Hariciye ve· i ı Y 

laliahmer kongresinin dünkü mektt' pliler için 16854 lira hakikate ve car muame e- tmldığını bild i rmiş•ır. 
mızın böyle beyanatta bu· kili Tevfık Rüştü Beyin riya- ı ye külliyon mugayir olup M h E . B 

l ı'çtı"maında okunan ı"craat sarfeciilmis. , 165 veremlinin t' 1 hh k e met mın eye )unmuş olduğuna ihtima ı;ı ın<te mura as i tisa.t ve- intihabat tarifatı kanuniye 
verm;yoTum. Ancak, Avni raporuna nazara 1 cemiyet gıda tevzii. suretif" sıhhatle· kili Mustafa Şeref ve müşa· ı dairesinde ve serbestii tam vazife 

.ı b b vukublı1a
0

n dav"'l u-z··rı'ne ri takv'ke ve 1938 hasta vı·r · Harı"cı"ye veka·let· sı" y"' ··ı d t1x.· d beyefenof şayet u eya· 
1 

'" ~ • t ... s ı için e cereyan el ıs n en Anka a, 10 ıA A) - Ye-
natta bulunmu$1arsa bu sa- beynrlmiJel SaJibiahmer he- muayene ed ilmi§~ir. mü~aviri Suphi Ziya ve ikin- · fıbu tekzipnamenin Matbuat niden Cumhuriyet Halk F•r-
at kaçta yaptık1arını ö~ren· ------..:-,..._.,....__~_.______ oi daire umum müdüri.\ Cevat : kanunu mucibince nyui SÜ• d il 

I~ ı k ı G • Beylerden mürekkeptir. l tunda aynı puntudaki hu- kasma int"sap e en m; i 
mek isterim. Maamafih hu ta ya ıra ) azı · M h t E · B F 

. . , Afyon komi~yonun<laki. rufatla ncıri talep olunur şaır e me mın eye ır· 
mevzuda söz kendilerine f d • ka hars heyet:nde bir vazife 

Türk heyeti murahhasasına e en im.,, 

aittir. Yeni yapılan apart•· Hz. lerini tebrik etti ikliSPt vekill Mu.tafa Şmf l Rd• Beyin mutlaka·~~ .. :!!~!.!~~~: ... ''' .. ''.' .. 
manlardan ,e~efive ahnA· ~;v:thi;~ v~ı:~;t~n;;;~; ) .... MB.Üt-Ç~d~. 'f~~arruf Meselesi 
cak11t11 doi?ru mu? R • • h H / •t k [ A h kAI · ı 

d k elSlCÜm UT Z. erl e ıra ~um ve aricıye ve a etı (Ba1makaleden devam) Şu noktaların bu devre· 
- Şerefiyenin ne eme siyasi müşaviri Suphi Ziya de şiddetle nazarı dikkate 

oldu~unu bilenler böyle birşeye arasın Ja tefgrcıf teafı· olun JU Bt y!er rr.urahhr..s ve Me- i yüzde 10 nisbetinde iktisat alınması, hayati zaruretl~r· 
ihtimal vermezler. Yeni bi· aj Uı l t sasına istinat ettiği ar.laıı-

h emet Ali Tayyar Bey mü- dendir kanaatleri umumi· 
nalardan şerefiye değil iki Ankara, 10 (A.A) - Ga. mennilerirnin kabulünü rica şavir olarak b ..ılunacaklar~ lıyor. dir. 
sene -yergi bile alınmaz. Şe- zi Mustafa Kemal Hazret- ederim. dır. Murahhas heyetlerimiz Memur tenkihatı muay- Bunlardan başka, en mü-

refiye, yalnız yeni açılan mey· Jer1'•11'n yeniden Reisicüm- Viktor Emanuel (b ) k C yen b :r yekO.n tutabilir. Na· bim, en kmku.u kısım vardır 
, yar:n ugi1n a şa m enevre· fıa hizmetleri nıuayyen müd-

danlara cephe alarak belediye hurluğa in'ihabı münase· Romada Viktor Emanuel ye hareket edeceklerdir. _ l ki, onun üzerinde bv sene 
maıl'afile yeni kıymetler betile müşarüniley Hazr~t- H•zretlerine: --:::;;=====~======-· ı detl-=rt uzatılmak ıartile ha. için ne kadar en c:.işe edilse 
ilave edilen binalardan mu- ı B r· t ı fifleUlebilinirse de, bunun yericlir: 

lerilc talya kralı Viktor Yenid~n Türkiyı;a Reisi- raVO ICare umun i masraf yekununun 
ayyen bir nisbette alınan Enı ·~nuel Hazretlerı· arasın· h ı ..., h b d Varidatın tahsili, hazi· .... cüm ur uguna inti a ım o- d yüzde onuna hasredilme-
mlktardır. Şerefiyenin da atideki telgrafJar teati layıcfle zalı haımetanelerin!ıı o asına diği şüphesizdir. nede toplann1ası, mun-
esası bina değil, arsadır. olunmuıtur: 1 tebrikatını ihtiva eden tel· (Birinci -:ahifeden devam) Bumdan yapılacak tasar- zam fevkalade gibi 
Biuaenaleyh böyle bir •ey A k R h G f d • .. , h fi ıl · t · · e l 

... o ara eisicüm ur a· gra ne.me en pek mu e as- net g<'rabed derha l anlaşı- ru a, verg erın enzı m mt!lhuz talep ere ihti-
varit olmaz. zi Muııtafa Kemal Hazretle- ıis olarak zatı ha,metanele· hr. Odanm eıı salahiyattar gidilmiıtir demek oluyor. k • d h • 

- Yazı i~leri mildürü rine: rinin bu nazikant' eseri dik· bir memurundan aldığımız Fakc...t huna mukabil de, yaç alma an ta Si· 

Osman bey, inkılap müzesi Y eı.idf'n Türkiye Reisi- katlerine teıekkür eder ve bu malumat cidden gariptir. mem!ekette zaten işsizlikten sat dairesinde sarfe .. 
için bir tek kitap bile alın cünıhurJuğnna inlih . .tbınız kendilerinin ıahsi saadetleri Mul ıtelif işler üzerinden iş büyük ıstıraplar çekenler dilmesi, bütçenin tef-
madığıoı bir gazetede söy· dolayuıile en har tehrikatı- ve balyan milletinin refahı y.'.lpan tüccarın damping- kütlesine, binlerce vatandaş tişi. 
iüyoı . Ne derainiz? mm ve zatı devletlerinin şah için en samimi temennileri· den fevkali.da zararlar daha katılnııı, ilave edilmiı 

- Osman beyin kitap si saadetleri ve Türk mille- mi takdim ederim. görerek iflas ettiği şu za· o~acakt1r. 
alınmadığı hakkındaki be· tinin refahı için samimi te- Gazi Mustafa Kemal maniardH. nıemleketimizde ilk bakııta, hükumetin 
yanalı doğru olmaz. Osman -------·------- damping olmadığını iddia tuttuğu yolu makul görmek 
B. böyle bir ~ey söylemez. T ı • k Ik ' etmek çok hayretbahıtır. mümkündür. iflas vaziyetine 
Şimdiye kadar 20 bin kitap a ıma tname a tı • Dampingin mevcudiyetine düşen, para sıkıntısı çeken 
alınmııtır. s.10 bin liralıkta en canlı bir delil ticaret Devletler İÇİ· • 

eıya vnrd•r. S •• l J _J mahkemeleridir. Bu rnah Ya vergileri t;oğaltarak 
Esasen 0 6man B. bir gü lnai fflUeSSeSe er meVaaal kemeler-de ifla8 eden tücca- varidatı arttırmak, yahut 

evvel kütüphane için Meclis- ı·pfı0daı·ye gefı·rebı.[ecek rın dosyaları karıttırıhr ve Nafıa iılerini, imar faaliyet· 
tetkik olurmrsa neden iflas lerini durdurrr ak, memur te resmen heyeti umumiyeye 

B l b Ankara lO[ A.A)-iktısat rının kabiliyeti imaliyesi ettikleri derhal anlaşılır. Rus kadrolarını daraltmak gidi-
izah1lt vermişti. öy e eya- ' dampingi yalnız büyük tica- k ıı' d 
natta nasıl bulunur? vekaletinden tebliğ olun- nisbetinde mevaddı iptidaiye lecek estirme yo ar an 

B · büt ·ı b"I muıtur· talep edebilirler ve bunları •etlerde değil, en küçük biridir. 
- u senekı çe 

1 
e 

1 
• • ticaret iılerimfzde bile İsmet Pı. hükC.mctinin 

h l k l··tı'yor "Sınai müesseselerin ge- bir sene için def aten aetire-
aHa ne er yapma " • • mevcuttur. bunlardan vergi meselesini .. ti kl · dd i t"d · bilecekleri gibi beyanname-ıunuZ! rece erı meva ı P ı aı- Meseli düne .kadar 60·70 bırakarak memurlarla , 

_ Bu ıeneki bütçenin yeyi evvelki seneler imalatile lerindeki nıiktr.rdan tenzil kuruıa aldığımız çoraplar Nafıa şlerini kllmak ve 
vasfı mümeyyizi muaveneti takip eden ve bunların 3de· suretile isledikleri gibi müte- ~~:mdi 15 kuruıa kadnr dü~- imar işlerine satırı atmak 
içtimaiyedir. Kimsesiz çocuk· fada ve her 4 ayda talep addit defaJar gibi getirebi- müı ve binlerde triko~aj a- mecburiyetinde kaldığı mu· 
la~ ın himayesi ve onların ilk edilmesine lüzum gösteren Jirlıer. Bu suretle talep edi1en tel;yesi if:as etmittir. hakkaktır. 
tahsiller.inin temini için terti6 dahili talimatname 14 Nisan mevadı iptidaiyeden 10 sene Şeker, buğday, ç:ıy, kah- Mesele bu noktaya kadar 
bat aldık, tahsiııat koyduk. 931 tarihinden itibaren zarfında fi§lenmiyen nıiktar ve pabuç fiatlarrıın da su- malüm istikamete sevkedilmek 

Bundan baıka karıı taraf- refedilmiotir. Badema, ıı- tekrar senei atiyeye devrolu- kutu hep Rus danıpingi yü- istenmiıtir. Açıkta kalacak bin-
nai müeueseler fabrikala- nur. zündedir. Bu kadar delil !erce vatandaşın vaziyetleri 

ta Üsküdard~ Jstanbul tara- · · · · · · · · · · · 's' · ~ · · · · · · ·; · .
1
. · · · · ·T·' · · '.

1
. · ·' ·d· '.

1
. · · · · · ·' dampingin mevcudiyetine ne olacağı tabii bütçenin 

fından baok ... loo yataklı bir Dün anayıci er op an ı ar kafi değ.ı midir? tatbikatındaki tecrübe 
verem hactahane&i tc.ı:is ede· Ticaret odasmm bu de· devresinde anla•ılır, görülür. (Birinci sahifeden devam) meb'us namzedi gösterilmesi ... ceğiz. f ki rece gafil oldu'7unu zannet Halbuki. Hükumet için b k D" d b"t.. HU a a kabul edilmtıtir. o , 

Çocuk akım evleri te· yazmıı tı • un e u un S 1 h K , miyorduk. Türk tüccarı, ti- yüzde on beı nisbetinde kü· 
fabrtkatörlerin i~tirakile sa· a.i emal beyin meb • ıebbüsünü idame ve takviye uıluğu Halk fırkası tara· caret odasından kendilerine çük nıemur safrası atm ağa 

d M hl ]·f b ı l nayi birli'7inde bir içtima f • b l k ı b k k d B e eceğiz. u e ı se ep ere 0 fından da kabul olunurB& mü it o.a i ece ''er e ~ teıebbüs edece yer e, a-
f l d ı k . yapılmııtır. Bu içtimada da I k k b h k' 

se a ete uçar o muı ımse· tı~üstRkillen intihap oluna· er, yo sa pe ariz a ı- rem kanunu i1e azami 
. 1 d mda bulunacaguız bir çok fabrikatörlerin arzu ca-ktır. katleri saklıyarak tücca-

zız ere yar 
1 

• ve tasvibi üz.?rine Atlas refahları te:ı•in edilenlerle 
Avni Beyin Muhiddin fabrikası sahıbi Salih Kemal Dün, ipek fabrikatörleri. rı da fena vaziyete sokma- İnhisarların yüksek ve fu~ 

de sanayi birliğinde içtima unı değil! 
Beye cevabı Bey namında bir zatıııda etıniş~e .. dir. Bu içtimadafipek ::ızz:== zuli hndro'arında ikl üç ta· 

Avni B. dün kendisini &anayicil<~r nanıına mebus iplik satanların ihtikar yap. iplik\,..rinin güaırük resmi raflı tahsisat alanlara do· 
t . ı dahil olduğu halde okka11 k k k b'ld" H · den I ı amze ı gösteri nıesi mese- !ıkları ve bu yüzden bir çok unma a ı ı. epsın ıören bir muharririmize ya • l 51 görüıülmüıtür. 16 liradır. Fabrikatörler daha evvel de, otomobil mad-

nız fU ıözü söylem ittir : fabrikaların büyük zararlara dahili ihtikaı ın meni için de•ı"nin hallı·, mestur tahsı··at• 
B ı d 1 d f abrik<ıtörlerin m!ihlm ufradıfı meselesi görütülmüt· 0 ., 

- e e iye mec isin e bir kı~mı 5,.11b Kemal be· Avrupa ipliklerinin gümrük ıar k11mı ile ziyafetler faslı göz 
ki A tür. l k 

tiddetli ata ar yapan Y( ga- yin her halde meb'us ol- Fabrikatörlerin tddiaıın· lerden resimsiz 0 ara geçi- önündedir. Geçen seneler 
ne bir adamım. Muhittin nıaaım ve meb'us1uğunu te- da ipek iplik ticareti yapan· rilmesi için iktisat vekaleti- otomobiller için iyi bir ka-
B. bu vadide ben söz söyler mtn için Halk fırkası nez- huın ipliii 600 . 700 kuruta ne müracaate karar ver· l nun yapılmıı iken k&.~ıt 
ken bana iltihak ettiiini dind~ teıebbüeatta bulu- mal ettikleri halde 18 lira miılerdir. Aurupa ~iplikleri üzerinde ktılan teşebbüsün 
söyled!ğlnı hatırlıyorum. nulmasını talep etmi~lerdir, gibi fahio bir fiat üzerinde gümrük resminden muaf 1 neticesi, eskisine rahmet 
Meclis zabıtları meydanda. Neticede Salih Kemal ~attıkları zikredilmetedir. tutulursa bu iplikler 11 lira- i okutacak derecede değil 
dır.,. beyin sanayiciler namma Halbuki .en ali Avrupa ya kadar •atılacakrıl". ' midir? 

G eçen sene sıhhatlı t h
min edilmiyen vergitlJrin 
tahsili yüzünden, valanda~
ların çektikJeci 11kmtının 
acı bir miıal t~ıkil ettiğine 
inanılmak istenir. 

Devlet, ötedenberi yaptığı 
gibi yalnız para, va
ridat toplanma •tnl dü~ünür, 
onu sarfetmesini bilmez, 

h 11" • hassaten ma aı 1 vergı-

leri, tekalifin ağırılğını 
olsu 'l anlamak istemezse, 
bu sene daha çok elirıı 
ve hüzünlü manzaralarla 
karıılaşılmak mukadder 
olacaktır. Mahalli vergiler· 
den, bunların nisbetsizliğin· 
den, ticarelhanelerini kapı· 
yan vatandaşlar, Devlet 
verg~lerini vernıekten aciz 
kalmıılardı. 

İımctPı.nın haı.: :ladığıbu ser.e 
bütçesinin,ayrıca nahiyemizde 

mevzii buhranlara sebebiyet 
vereceği isabetle tahmin edile• 

bilir. Bu sebeple"kend! yağ1· 
nazla kitv ·ulmak,.düsluruouıı 
h-:abeti bekleniyor.Eğer bu sene 

bütçenin varidat kısmında. ki 

bilvasıta ve bilavasıta ver· 
gilerin yüzde ellisi cibayel 
edilebilirse, çok büyük ırıu· 
vaffakiyet olacaktır. 

Arif Oruç 
Beş buçuk &ylık mnhpusluğuı:ıuı 

ve gaybubetimiz esnasında "Ynr ın
c a te, ssürü mucip ba11 neşri} af 
olduğu hater alınmıştır. Bu htır -
keti } apaniııra karşı lılz nıg en 
nı . amel , yapılmıştır. Bıı nıeyaııc ı; 
Elektrik şirketi M. M. Hıınse:ırı 
ş ı hşına dahi tariz edildiği görul
ı:ıUştür. 

Teessürl beyan:ecerken "Yarı 11 ~ 
• t ol · 111 her zan an teıniz \'l' c ruF 

nıakla tanınan meslekınin ıısla de· 
glşmesine ihtimal ol :r aciıgını tc'
kit etmek isteriz. 

A. O. 
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Unutulmuş Bir Tekke 
Bey:bilhavzın Esrarı ..• 

Adliyede: 

Manevi bir maktel. •. 
Beybilhaozda işe başlayınca 

ne garip şeyler gördüm? 

Esrarlı hücreler! 
Genç kızları cezbeden esrar

engiz şeyler ne idi ? 
-9-

Bir gün dairemde çalı· 
ıırken Merrzifondan biriei, 
ancak üç liraya kurtara-

qilecek bir kitabın poeta ile 
göndertlmeeidi talep ediyor. 
Otuz kurut ta ücret gönder
nıtı.. Bu kitap Merzifona 
gönderilirken verilen yalnız 
poeta ücreti elli bPf kuruı 
idi. Ben hayret ederken 
oradaki Protietan paıtorları 
bir lalam çocuğu daha iz· 
16.l olunuyor, diye seviniyor· 
lardı ••• 

Beybilha vz tekkeeinin 
eıaıını teıkil eden Qç ıube· 
ııfn içinde bilhaHa bu kitabı 
nıukaddeı ıubeıi esrarengiz 
lllablyetl, korkunç mahre· 
illiyeti ve her ıeyile bir ki· 
bus gibi insanı korkutuyor
du. 

O muazzam mermer bi· 
11•ııın yant baıında pazar 
lf(iııleri vaız ve zikir, sair 
aGnlerde de küçük çocuklar 
1

1çtıı İllht talimlerine, telkin· 
er · e, tereddflere ıahne olan 
ayrı bfr bina vardır. Bu 

:•hallın ilet kııımları Ba.y· 
llhavz meneubu miıyo

~ertn Yanı bir kııım Bay· 
llha vz deyrtılerlnln ika· 

~tklbıdar. Tıpkı laı&m tek· 
•elerlnde, Tibettn Laıa ,eh· 
l'bıdekl münzevi Buda zavi· 
Yelerinde ve Aynarozda· 
kt esrarengiz tariklerin tek. 
kelertnde olduğu gibi .•• 

lıte burada bana da bir 
oda ayırdılar .• Kadife kol· 
tuldarla basit b r surette 
tefriı olunmuı bir oda, 
kapıdan Açeriye gırince talik 
h•rflerile yazılmıı ıu Je.,ba 
tö:ıGme çarpmııb: 

" Allah aana bat Hi· 
tlıtoı yoldaı, 1'arıına çıkan 
::n•l:ılerlo apı, dili tat aya• 

batla olıusı.,, 
Buau tlfa vel'eP bir Mus

~a atbi tel!kki etmit ve
e11ıen ezberlemlıtim. 

BaybllhaYz tekkeıinfn 
lbuazzam binasında lot ve kalın 
~Unlara bağlı mermer mer
lc ••enin arkaeına iıabet eden 
t UJtu, e1rarenafz, çok ka· 
•ıılak biicreler vardı. Bu· ..... 

l ara pek ender olarak ba· 
~ teııç kızların, araııra da 
) lllertkab batarı ıayılı mia-
11°1lerlertn yani miiteneffiz 
, "Ybilhavz devriflerinln kı· 
t~ fasılalarla ıtri p çıktığını 

tGy6rdua.n. 
"- 8Gttt11 merakıma rafmen 
laf il b11ra11 fçln hiç kimseye 

'ılc bir tef 10rmaia, bu 
~reııaız bir surette genç 
~it rı il! cezbeden b6creler 
'dtaı lllda basit mal6mat bıı: 
'aıe illete ce1aret edemedim. 
~llllyordum neden buraıı 
~f Ilı l6ylertml 6rpertiyordu" 

•ıtı~ b ' ••Ilı ıubenln reisi er 
~:: fçfu dk gördOjilm 
~ 1• Onda deflımeyen bir 
:~ ~ bir duruı vardı. 
~~leye iltifat ettifinf, 
~6 16rmedlm. Haya· 

'-lılct tebenhı nedir 

bilmeyen bir adamdı. Her
k~ıe nisbetle belki de en bü · 

ı yük iltifatı yalnız bana ibzal 
j ediyordu. Benimle fazla ko
nuımak hususunda göster· 

1

1 diği arzu tabii bir iltifat de
ğilmidi? 

Zekasının kuvveti ihti-

yarlığma rağmen gözlerinde 
kıvılcımlar yakıyor bakışla
rı projektör gibi parlıyordu. 

Herkese karıı oaduğu 
gibi diğer ıubelE rin ve mü
essesatın rüeıasma karıı da 
pek hakim bir vaziyet ta-
kınmıyordu. Yahut bana 
öyle görünüyordu. 

Bu adaman allmıt bet 
yaıında olduğunu ve kırk 
beı senedenberi Türkiyenfn 
birçok ıehirlerinde Protiı
tan paıtorlufu ve hırıstiya· 
niyet propaganda11 yaptıiını 
öğrendiflm için ben derin 
bir hayretle boğuıtum. Çün· 
kü bu yaf ve mesaisine 
rağmen bu adam, çok dinç 
ve genç gibiydi. Baıkasile 
pek çok mevzularla muba· 
hase yaptığı halde bana ge
lince hep lsadan büyük 
peder olan Allahtan bahse-
diyordu. ( Devamı var ) 

Mısır Temyiz 
Maaşları 1800 
Mısır lirası imiş 

Kahireden yazılıyor: 
Şimdiye kadar Mısırda 

Temyiz mahkemesi yoktu 
ve en yilksek adli merci 
iltinaf mahkemeleri idi. 

M11ır hilkdmetı, adli 
mukarreratın ıon mercii 
olmak, biri hukuk ve dıterl 
ceza i ılerile ittlgal etmek 
üzere iki dail eden ibaret 
olarak bir Temyiz mahke
mesi · teıkil etıııittir. 

Temyiz azası olmak için 
en aıajı 45 ve yukarı 64 
yaıında olmak ıarttır. Bun· 
lara senede 1400· 1800 M•sır 
lirası maaı verilecekiir. (Bi-
zim para ile 14420 18740 lira) 

Küçük sermayeler 
Kahire muhabirimizden: 
Mısır Maarif nezaretinin 

teklifi üzerine hükumete ait 
inıaat veya mubayaatla-
rında küçük sermayeli san· 
atkir ve tacirlerin de itti· 
rak edebilmeleri için, top· 
tan yapılmayyak parça 
parça ıf anı hOkdmetçe ka· 
rar altına ahnal'ak Maliye 
nezaretine teblii edilmiıtir. . -

T ıbbiadlide tesisat 
Tıbbiadlide yeni yapıla· 

cak Frigoftk teılsatı için 
yeniden bir keılf yapılmııtır. 
Bu keıifte icap edeb tesiıat 
etraflı bir ıurette teıbit edi· 
lerek muf aıaal bir keıtfna· 
me tanzim olunmuıtur. Bu 
buıuıta tanzim edilen plin· 
)ar müddeiumumilik vaııta• 
ıile Adliye veklletfne gön· 
derilmittir. Haber aldq11111za 
göre tesisata Hulranda b.,. 
)anacaktır. 

Talebe Bera et! 
Niçin yarlandı N. Hikmet Bey 

1 henüz meçhul!, beraet etti ne cesaret? 
Hüviyeti tesbit edilemi • 

yen iki tahıs dün Yıldızda 
Mülkiye mektebi talebesin 
den Zühtü Ef. ye tesadüf 
ederek henüz zabıtaca ht'· 
nüz malum olmıyan bir 
sebepten aralarında bir kav 
ga çıkmııtır. Bu iki ~ahıs 

sustalı çakı ile bu zavallı 
talebeyi muhtelif yerlerin· 
den yaralamıılardır. Mec· 
ruh zabıta memurları tara
fından Beyoğlu hastahane 
sfne kaldmlmııtır. Firar 
eden carihler zabıta tara· 
fından aranmaktadır. 

Taharriyat yapıldı 
Çarııkapıda ~ek"rciler 

ıokağında marangoz Mus
tafanın dükkanında zabıtaca 
dün tahaı riyat yapılmıştır. 
Bu taharrlyatta Muıtafamn 
üzerinde blr bıçak, müşte 
rilerin üzerinde iki kama ve 
merdiven altında bir esrar 
kabağı çıkmıştır. Zabıta 

haklarında tahkikata baıla
mııtır. 

Bir kaç cürüm 
Gulatnda Badem tıol<a · 

ğmda oturan sabıkalılardan 
Arap Abdülkadir pek fazla 
sarbos olarak dün gece ba
zı kimseleri yaralamııttr. Ev· 
veli Beyzade sokağında ser· 
maye Marikayı yaralamıı 
ve Şeftali sokağına ge
çip orada da Recep isminde 
birine bıçak çekerek ölüm· 
le tehdit etmiıtir. 

Bu sırada Pohs Hayret
tin Ef. gelmit ve bu me
muru da bıçakla alnından 
yaralamııtır. Nıhayet bu 
azılı ıarhoı zorla tevkif 
edilebtlmittir. Zabıta ve ad
liye tahkJkata teve116I et· 
mlıtir. 

Sukut 
İtalyan tebeaıından ma· 

rangoz Lmci, don Tepeba· 
tında İtalyan ticaret büro-
ıu ioıaatında çalııırken iı· 
keleden nıuvazenesini kay· 
bedeı·ek yere dütmüı ve 
ayaklarından yaralanmııtır. 
Mecruh, ltalyan bastaha· 
nesine kaldınJmııtır. 

Tramvay çarpmış 
Vatman Salih ef. tnin tda· 

resindeki tramvay araba11 
dün Fatihte manevra yap· 
makta iken Saime fıminde 
bir kadıncaiıza çarparak 
muhtelif yerlerinden hafif 
surette yaralanmııtır. Tahki
kata baı1anmııtır. 

Yankesicilik 
Dün ıaat 14,S te Pazar 

yerind Bekçi Necati efendi
nın zevceıi Şükriye Hanım 
pazardan bazı ıeyler satın 

alırken yankesici Ahmet ya· 
nana yaklaıarak para cüz· 
danını çalmak iıtemitlt.J'. 
Fakat bu sabıkalı yankesici 
cürmümeıbut halınde yaka· 
lanmııtır. Zabıta tahkikata 
haılamııtır. 

,. .. 
Sofya hattı 

Bir miiddetteberi hazır· 
lanan İstanbul • Sofya tele
fon teıiıab dün tamam ol
muıtur. 

lstanbul mOkalemelerlnl 
idare etmek için merkez 
pottabanesinde yapılan te1i· 
satta dün bitmiıtlr Bu mer· 
kez-._ iki devre merbut bu• 
lunmaktadır. Devrelerden 
biri daimi milkllemeye tah· 
s~ edilecek, dlierl ihtiyat 
bulunacakur. 

İstanbul. Sofya hattının 
yarın ilk tecrübesi yapıla· 
caktır. 

Bu tecrübeler muvaffaki· 
yetli netice verdfğı takdirde 
hat umuma a~ılacakbr. 

Şair Nazım Hikmet 8. 
in muhakemesi dün ikinci 
cezada nihayet lenmiştir. 
Mahkeme salonu geçen cel
seden daha fazla kalabalık-
tı. 

Heyeti hakime Nazım 

Hikmet B. in eserlerinden 
komünistlik propogandasın· 

na ait bir şey görmedığin· 
den maznunun beraetine ka
r ar vermiıtir. 

Mahkemeye hakaret 
edenin tahkıka tı 
Bir müddet evvel ağır· 

cezada 15 senyy~ mahkum 
edilen Köfteci Fazlı. emayı 
muhakemede heyeti hakime· 
ye karşı hakaretamiz sözler 

söyledığini yazmıştık. Maznu· 
nun hakkında yedinci istin· 
tak kakimi tahkikatla 
meşgul olmaktadır. 

İstintak hakimi dün şa· 
hit sıfatile Ağırceza zabıt 
katiplerini dinlemiıtir. Pek 
yakanda muhakemesi görü
lecektir. 

Bilet maznunlar 
Bundan bir kaç ay ev

vel Ağırcezada 2 ıer sene 
dohuzar aya mahkllm ofan 
Kemal ve Vortik ef. lerjn 
evrakı mahkemei temyiz· 
den nahzen geldiğinden ye· 
niden rüyet edtlt>cektir. Ma· 
lümdurki bunlar Tayyare Pi· 
yango biletlerine mükerrer 
numara koymaktan ntaz· 
nundur . . 

,,.,._. _ 

Beykoz çayırı 
Uzun aenelerdenberl te

nezzüh yeri olarak t6hret 
kazanan Beykoz çayırını 

Defterd4rlık aatmafa karar 
verrniıtir. 

8Beykoz halkı Vilayete 
müracaat ederek satılma· 
sının önüne geçilmesini ve 
gene çayırın ha ika açık bu· 
lundurulmaaını i"temiılerdir. 
Bir çok mektepler buraya 
gelmekte ve Beykoz klübü 
ıpor yapmaktadır. Vaziyet 
tetkik edilmektedir. 

İstanbul 4 üncQ icra 
memurluğundan : Kadı . 
köyünde Caferağa mahalle
linin Bostan sokafında 19 
No.lu hanede mukim ike~ 
elyevnı ikametgahı meçhul 
bulunan Omonda Venturya 
efendiye: 

Müsyö Jorj Simonı e
fendiye 300 Jir"ya vefaen 
ferağ eylediğiniz Kadıköyün
de Caferağa mahallesinin 
Bostan sokağında rakamı 
ebvap 29No.lu hanesinin bu 
kerre paraya çevrilmesine 
~air tarafınıza aönderilen 
odeme emrine mübaılrinin 
verdiji musaddak meıruhatta 
ikaruetgabınızın halen meç· 
huliyeti r lldirilmit olduğun
dan ili .aribinden itibaren 
yirmi l J giln içinde borcu· 
nuzun bir kısmını veya ta· 
mammı vermeniz ve birgüna 
itirazınız varaa ya bizzat ve· 
ya tarafınızdan bir vekili 
kanuni göstererek derme
yanınız Ye tıbu m6ddetin 
hitamından 35 gün içinde 

I Ali.Dibi astıran Çerçi İbrahim 
denılenadam Adanayamı geldi? 

f Yeni Adana ga.zeteai 
şayanı dikkat bir haber 
vermektedir. Hadiae aynen 
ıudur: 

Hacı sofu mahalle•inden 
Sabit oğlu Alidip 336 ıe· 
nesinde milli kuvvetlere il· 
tihak ederek Adananın is
tirdadı için ıon derecede 
çalıımıı fedakar bir vatan· 
da ıtır. 

Ayni senelerde milli 
kuvvetler kumandanı tı ,rafın· 
dan bir İf için Adaııaya 
gönderilmit olan Ali dip 
yüksek dolap mahalleıinden 
çerçi lbı ahim efendi oğlu 
Ali tarafından derhal Fran· 
sız işgal kumandanlığına 

haber verilerek casus diye 
idam edi ime sine ıebep ol· 
duğu iddia olunmuıtur. 

Bu vak'a henüz Adana· 
lılarca unutulmamııh. 

Adananın milli kuvvetter 
tarafından istirdadında bir 
vatandaı hayatının ıöndü· 

rülmesine sebep olduğu id 
dla edılen İbrahim oğlu Ali 
ermenilerle birlikte d ha 
evel Adadadan kaçmış ve 
bir sene sonra T arsusa gel· 
diği haber alınarak gazete· 
lerin neıriyatı üzerJne barı
namayarak tekrar memleke· 
ti terketmiı. 

Bu husta vttk'ayı ve 
Alinin İfgal kumandanlığına 
ihbnr ederek Ali Dil .. i idam 
ettirmit olduğuna dair ma
haHe ihtiyar heyetinin maz
bat<\sı da mevcuttur. 

Haber aldığımıza göre 
çerçi lbrahim oğlu Ali ken
disinin unutulmuş olcluğunu 
tahmin ederek bir hafta 
en•el Adanaya gelmiıtir. 

Bunu gören ıehit Ali 
Dip oğlu Kamil Efendı dün 
vilayet makamma bir Jstfda 
ile müracaat ederek keyf 1• 
yeti arzetmit ve fstfdası po· 
ille ha vale olunmuıtur. ------··· 

Hala tevzi işi bitmedi 

Kabahat kimdedir ? 
Ayşe H. tarafından yanlış tapu 
ile alınan çiftlik kurtulacak mı? 

"Hizmet,, gaz.efesi tevzii 
arazı işleri hakkındrı ıu 
haberi veriyor: 

Hükümet iki seneden· 

su altında bulunduğundan 

kurutulma ameliyesine baş· 
lanmııtır. Torbalıda da bir 
miktar arazi vardır. Müte· 
ferrtk o duğun an he üz 
dönüm miktarı tesbıt edl-

l 
lememlıtlr. Jf. 

Kuıaduınm maruf Ci· 
vaıir çiftliğiu n hazıneye 

beri topaksız ve muhtacı mu. 
a ven et halka arazi tevzi et· 
mektedtr• Tevzii arazi iti 
her villyette ıkmal edilmff 
olduğu halde benilz bltme
mhtir ve bitecefi de yoktur. 

Dün bir muharrirlmiz ali· 
kadarlardan tevzi mes' ele· 
leri etrafında ıu malllmatı 
almııtır: 

lzmirde arazi tevzii fil· 
vaki ikmal edilmemiıtlr. 

Bunun muhtelif sebep· 
leri vardır. Evvela lzmir ve 
kazalarında tevzi edilecek 
arazi çoktur. Saniyen tevzi 
yapılacak kazada biz derhal 
arazinin meaahasını yapar, 
haritalarını hazarlar, tasdik 
edilmek üzere Maliye ve· 
klletine göndeririz. 

Biz yaptığımız tıler 10 
gün içeriılnde ikmal edildi· 
ği halde haritaların tasdiki 
Maliye vekaletinde 2·3 ay 
kalır. 

Eğer vekalet, tevzi edı
lecek arazi üzerinde deği· 

tiklik yapmağa kalkıııraa 
tasdik evrakı 5 ay kadar 
tehire uğrar. 

Size tevzi edilecek arazi 
miktarını kısaca anlata· 
y ım. Bergamada tevzi edi· 
lecek arazi kalmamııtır. 

Dikili ve merkez kaza•mda 
2000 dönüm kadar tevzi 
edileck arazt vardır. Ôde· 
miıte tevzi edilecek 35000 
dönüm müteferrik arazi var· 
dır. Fakat bu mıktar aryi 
toprağa ihtiyacı olan yerli 
halka ki.fi gelmiyeceflnden 
bu kazada daha baıka arazi 
istimlak edilerek yerli halka 
tevzi edilecektir. 

ait kısmı geçeni rde AYte 
Hanım namında bir kadın 
ta.rafından yanlıı bir tapu 
ile hazineden alınm ıtı. 
Metruk mallar müdürlüğü 
Ayıe Hanım hakk "'da da va 
ikame etmııtir' Da va h ıç 
füphesiz hazine lehine ne
ticelenecektir. Davanın ne 
ticesi alındıktan ıonra bu 
arazi de ye li halka tevzi 
editecektir. 

• 1 ••••• 1 • ~ •• 1 ••••• ' ....... 

Beyoğlu sulh birinci Hu-
kuk Mahkemesinden : Müd
deiler Dimosten ve Nıko 
tarafından müddealeyh yani 
aleyhine ikame eyJedıkleri 
istirdadı etya davasının ce
reyan eden muhakemesinin 
6/5/831 celsesinde hazır bu
lunmayan Müddeialeyh Yani 
hakkında gıyap kararı itti· 
haz kılınmıı ve müddei 
esbabı sübuttye olarak noter 
senedi ve kontrato ibraz 
etmiı ve muhakeme 17 6·931 
1aat 10,30 a tauk kılınmıı 
olduğundan müddeialt~yh 
müddeti zarfında itiraz et· 
mediği ve muhakemede ha
zar bulunmabığı takdirde 
muhakeme gıyaben devam 
ve intaç olunacağı gibi müb
rez veııUk ve haımın der 
meyfD e)llediğJ vakaayi da
hi ikrar ve kabul etmı§ 
addolunacağı tebliğ mak •• 
mına kaim olmak üzere 
ilin olunur. de borcunuzun tediyeıine bir 

sureti tesviye göıtermedfil· 
nfz takdirde tarihi ilin meb· 
de olmak üzere 60 ann son
rada takibe salahiyet gelmiı 
bulunacağı ödeme emri ma· 
kamına kaim olmak üzere 
illnen tebllf olunur. 

Bayındırda Akg61 !'e Ka 
ragöl vard•. Bunlar ahali 

tarafından kurutulacak ve ara· 
zi mühtacine tevzi edile
cektir. Henüz bu iki göl ~ 

1 Küçiik ilanlar j 
POSTA PULLARI 

Satın alıyor ve mübadele edı 
yorum. Beyazıt posta kutusu e 

Nejat 
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\,.& .... ,r İstanbul Asliye Mahke
mesi İkinci Ticaret dairesin· 
den: balyada fabrikatör 
Fratelli Fila tarafından ke · 
tide ve Balatta kain Sürey
ya paıa mensucat fabrikası 
sahibi tarafından kabul 
edilen ve 5-12-930 tarihin· 
de tediyesi meırut dört 
yüz yirmi beı ingiliz lirasi· 
le on sekiz ıilini havi kam· 
biyalın zıyamdan dolayı U• 

sulen ilanlle iptali hakkın· 
da fabrika vekili tarafından 
vuku bulan talep ve istida 
üzerine ticaret kanununun 
638 inci maddesi &.hkamına 
tevfikı muamele edilmek Ü· 

zere birici ilan tarihi olan 
13Nisan931 tarihinden itibaren 
kırk beı ıün zarfında mez· 
kftr kambiyalm mahkemeye 
ibrazı lüzumu ve ibraz edil· 
medlği halde muktazi mua
mele! kanuniyenin ifa edi
leceii ilin olunur. 

lstanhul 4 üncü icra memur
luğundan: Dikilide Hanım 
çıftlifinde mukim iken el'· 
an ikametıahı meçhul bulu
nan Adem efendiye. 

Maunik hanıma olan bor· 
cunuzu tarihi ilandan itiba· 
ren bir ay zarfında faiz ve 
icra masraflarile birlikte ic-

ra dairesine ödemeniz ve 
borcun tamamına veya bir 
kısmına itiraz etmek istedi· 
ğiniz takdirde mezkur müd· 
det zarfında keyfiyeti tah
riren veya tifahen icra dal· 
resine bildirmeniz ve akıi 
takdirde icraya devam edi· 
leceğine dair birinci ihbarna· 
me makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

latanbul 4üncü icra me· 
morluğundan: Yani Kesari· 
di efendinin borcundan do· 
layı mahcuz ve furuhtu mu· 
karrer Beyoilunda Kasım· 
paıada Büyükpiyale mahal-
lesinde Zinclrlikuyu cadde
ılnde Darftlaceze civarında 
kain 6 numaralı arazinin 
hükmen müfrez üçüncü kıs-
mında 54ili.61 parsel numaralı 

kabili ziraat arsalar 45 gün 
müddetle ve "/o 5 zamla 
mevkii müzayedeye vazolu 
narak iki yüz lirada talibi uh· 
lesinde olup bedeli müza· 
yede haddi liyık görülme· 
dilinden bir ay müddetle 
temdiden müzayedeye vaz· 
olunmuıtur. Mezkılr arazi 
54 parselden itibaren 61 
panel numarasına kadar 
olan beher müfrez kısım· 

ları 6000 metre murabbaı 
ve 1567 4,40 arıın murab· 
baında ceman yekun 2700 
metro murabbaı ve 125395 
arıın murabbaı arazi olup 
reımi ifraz haritasına naza· 
ran teshil olmuıtur. Hudu· 
du bir tarafı Haıköye eiden 
tarik bir tarafı 57 numa· 
ralı harita bir tarafı 62 nu· 
maralı harita arkası dere 
ile mahduttur. Mezkur ara· 
zinln kıymeti muhammene· 

ıl beher arım murabbaı ikfıer 
kuruı mecmu arazinin kıy· 
meli muhammeneıi iki bin 
beı yüz lira ve doksan ku· 
ruı olup kıymeti muham-
meneslnin yüzde 10 nisbe· 
ünde pey akçele:-ini alarak 
341·1388 dosya numatasile 
13 6 931 tarihinde saat on· 
dörtten on altı buçufa ka
dar İstanbul 4 üncü icra me· 
murluiuna bizzat veya bil· 
vekile müracaat eylemeleri 
ve fazla maldmatın doıya· 

sında bulunduğu ilan olunur 

lıtanbul 7 inci İcra Me
murlufundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz eıyaların 
iıbu Mayısın 14 üncü per· 
ıembe günü saat 9 dan iti• 
haren Bakırköyünde Sakız 
ağacında taı iskelede 21 
No. lu hanede bilmüzayede 
paraya çevrilecefl ilin olu· 
nur. 

lll'°····-·~·~: .. ::-~~·~:~::~i:::n-::-:·:····ı 
. : f surette yapılması hususunda size temin : 

~ eden en sehil bir vasıtai nakliyedir. \ 

NAKLİ YATTA 4 Mübayaada ehveniyet, tamirde ehveniyet, ida- ~ 
, rede ehveniyet ve aynı neviden olan arabalardan 

J A S A ff R U f 1 ton ve kilometro hesabile daha az benzin Ye 
.: yağ istihlak ettiği için bunlardan da tasarruf. 

Sokakta FORO Kamyonlarının daima .ıiyadeleş· 

ligini görmek suretile kamyonların bu muhas· 

senalın. mukavemetlerini, kullanılan çeliklerin 

faikiyetini siz de tasdik edersiniz. Size lazım. 

gelen teminatı arz etmek üzre tamirata mahsus 

. bir •teşkilat,,..ücu~a .getirdık. Her FORO Acentası 

nezdinde sureti daimede -bir ,mOtahassıs 

bulacaksınız •. 

Bunı> ert yakın Acentamaza 1!'.(Jr.acaa.1• ısuretil&> • 
tecr.Dbe edebilirsiniz~ . "' 
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A.A. neşriyat bürosundan: -
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Mahkemei T eıtıyizde ~ 

davası olanlara 
Eıkiıehirde mahke· 

mei temyizde davaları 

olan esbabı masaliha avu· 
kat mecmuası sahibi 
Avukat Hilmi Bey daima 
teshilat gösterir. Ehven 
ücretle vekaleti deruhte 
eder ve duruımalara 

çıkar. 

Dr. A. KUTIEL 
Zührevi hastalıklar tedaviha

nesi. Galata I<araköy'de börekçi 
fırını sırasında No. 34 

Paris TıpFakültesi mezunu 
Cilt, fre11gi ve zühreYi hastalıklar 

mutehaHısı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıili Meserret oteli karşısı l 5 

•linci kat sabahtan akşama kadal 

~Doktor~ 

•]brahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her gün öileden son· 
ra altıya kadar hasta-
larını kabul eder. 

Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilumum resmi ve hususi müessesat, umumi 
meydanlar dahil olmak üzere Türkiycnin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işidilecektir. Halkın heyecana kapıl
maması şimdiden ilan olunur. 

İstanbul 4 üncü icra me· 1 
murluğundan: Tamamına 
dört yüz elli lira kıymet 
takdir edilen Kartal kas&· 
basının karye derunur.da 
29-840 rakkamı ebvaplı 
kayden mağaza elyevm sırf 
mülk bir bap hanenin ta· 
mamı: 

15-6-931 Tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar İstanbul 
4 üncü icra memurluğunda 
açık artırmaya konulacaktır. 
Satıı ıartnamesi 1-6-931 ta· 
rihinde divanhaneye talik 
edilecektir. 

Kıymeti muhammeneyi 
bulduğu takdirde en ziya· 
de artırmanın üzerinde bı
rakılacaktır.Artırmaya iıtirak 
için yüzde yedi teminat lazıııo· 
dır. Hı kları tapu siciilerile 
ııl\bit olmıyan fpoteklilerle 
diğer "lakadarnnın ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz 
ve masarıfe dair olan iddi
alarını ilan tarihinden iti· 

haren yirmi gün içinde evrak 
müıbitelerile hildirmelerı 
Jazımdır. Aksi haldt: haklari 
tapu sicillile sabit olmıyan 
lar ııatıı bedelinin paylaıma·· 
ıından hariç bırakırlar. Ali· 
kadarların icra ve ifliı 
kanununun 119 uncu mad· 
desine göre tevfiki hareket 
etmeleri lüzumu ve müte· 
rakfll' vergi, Belediye, vakıf 
icaresi müıterfye aittir. Ve 
daha fazla malumat almak 
istlyenlerln 930/372 doıya 
numaraıile memurlyetimlze 
müracaatları ilan olunur. 

Zayi-Kadıköy Gazipaıa 
mektehf\lden Asınıfındanolmuı 

• olduğum vesikamı zayi et~ 
Um yenisini alacafımdan 

hlkml yoktur. 
Haıim oflu Naci 

İstanbul 7inc:i İcra daire· ( 
sinden: Möıyö Jorj Simon· 
ıun Mehmet Rifat Bey zi· 
metinde ala~ağı olan harici 
ez masarif ve faiz 500 lira· 
nın temini tahsili zlmnında 
tahtı hacze alınan Kadıkö· 
yünde Zühtü paıa mahalle· 
sinde Eıki ıblamlu yeni tah· 
ta köprü ıokafında kltn 72 
numaralı 20 dönüm bir kıt·a 
bostanın 8 de altı hisse yedi 
hiase itibarile bir hisaeıi 
tarihi ilandan itibaren 30 
gün müddetle ihalei ev· 
veliyeıi müzayedeye vaz· 
oiunmuı idi. Hududu ve 
mesahaıı mucibince mezkdr 
Bostan derununda bir bostan 
kuyusu ve 4 adet armut bir 
ceviz ve altı adet ıeftali ve 
iki inçir ve bir dut ağacı olup 
iki tarafı duvar ve bir tarafı 
çalı çit ile kapalı bir tarafı 
handektlr. 
İçinde 11·3·930 Tarihinden 
itibaren iki senede 500 lira 
ile Nuri ve Sami efendile· 
rin kiracı oldufu Nuri efen· 
dinin beyanatından anlaııl· 
mııtır. Mezkftr bostanın ta· 
mamı 5000lira kıymet takdir 
edilmittir. 30 eGn mG.ddetle 
lhalei evveli) e illnında 250 
liraya talip zuhur etmiı i· 
se de baıkaca talip çıkma· 

nııı ve 15 aüa miiddetle 
ihalei kat'iyyeılnln fllnına 
karar verllmıı olduiundan 
talip olanların kıymeti mu· 
hamme•enin ytızde onu nlı· 
betinde pey akçeıl ••rllme
leri ve yüzde bet zam et· 
melerl llzımdır. lhalel kat'· 
iyyeıl 28-5-931 tarihinde 16 
da (ıaat) İıtanbul 7 inel 
lc~a . dairesinde icra oluna· 
cağı llln ve daha fazla 
tafıillbn 927-4042 Numara· 
h doıya oldul~ ilin o'unur. 

İstanbul Mahkemet Asli· 
ye 6 ıncı hukuk daireıinden: 
Madam Despina tarafından 
Beyoflunda Hamalbaıında 
yeni yol Emerika han 5No.lı 
dairede mukim Dimlıtokll 
Yuvanidl aleyhinde ikame 
olunan Boıanma davasının 
3-5-931 tarihli celıei tahki· 
katında mGddel tarafından 
müdafaasını iıbatı zımnında 
ıuhu t ikame ve tstlma ey
lemtı ve tahkikat intaç 
edilmek 6.zere bulunmuı 
olmakla bu bapta muamele· 
it eıyap kararı ittihaz ve 
ilanen tebllilne karar veri· 
lerek tahkikatın 28-6-931 
tarihine müsadif pazar ılinG 
ıaat ona talık kılınmıı ol· 
makla keyfiyet hukuk uıulü 
muhakemeleri kanununun 
401-402 inci maddeleri mu· 
clbince tebliğ olunur. ---

Dördiincü icra Memur· 
luğundan : Kartalda sof anlık 
yolunda müteveffa Eczacı 
Serkls efendi yarlılerl ve ha· 
len lkametılhları meçhul 
zevcestimadam Mannlfin ve 
çocukları Mardik ve Arme-
nul Ye Arıaloz ve Zabel 
ve anjzel efendi ve hanım· 
lara.'.(Serldı efendinin Y orıi 
af .ye borcundan dolayı ipotek 
g6ıterllen Kartalda kaaaba 
derununda rum meıatlıiı so· 
kalında iç kita arıa 30-12 

-930 Tarihinde mahallen ta· 
mamlarına 280 lira kıymet 
takdir edilmlı elup tarihi 
tebllfden itibaren üç sün 
zarfında lıbu muhammen 
kıymete itiraza lıakkmız 

olduluna dair haciz zabıt 
varakaıı makamına kaim 
olmak tızere llln olunur.) 

şaşılacak 
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• 1ASPIRIN·., ln soğuk algınlığının çar
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir 'ey değildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN,, gibi~ salibini 
'ta!jıyan bir müstahzar mutlaka mües
·sir olmahdır. 
ısiz de aynı fikirde değil misiniz 1 

KUMAŞLARININ MUKEMMELIYETI 
BİÇİMiNiN KUSURSUZLUGU 

VE BiLHASSA FIATLARININ UCUZLUGU 
itibarile 

ELBİSELERİNİZİ 
Galata"da Karaköy'de Büyük mahalleblcinln \lstnnde kain 

1 Büyük Elbise Fabrikasından 
tellarik ve mübayaa etmeniz menfaa· 
tiniz icabıdır. 
lnıillz kumaılarından her clnı 

•Kostümler 16 1I2 Uf :~r~~ 
Cacha ve beyaz yQnlO. 

Tantalonlar 6 liradan 
itibaren 

İyi cins empermeablllze ıabardln 

Pardesüler 
Hanımlar için müntahap 
çeıitlerde Gabardin, Twld 
•• f antazi hzmaılarııan 

Mantolar pardesul-

17 1/ liradan 
2 itibaren 

• 
1 

ler ve Trençkotlar 13 1/ 2 .~~~~~:~ 

T ediyatta büyük teshilat 

MOND-EXTRA 
İyi braı olmuı bir çehrede fev. 

kalldelik ıöze çarpar. 

Size bu iyi tıraıı da ancak MOND 

EXSTRA bıçafı temin eder. Her 

yerde aatılan bu MOND- EXSTRA 

bıçafının 1 O adedi 75 kuruıtur. 

Toptan aatıı: KürkçGbaıı Han. No. 4 Galata· 
P IY PIRIMY A 1" <11111 

Müteessir 
olmayınız! 

KREM 
PERTEV 

Sizin de gaip olmak üzere bulu
nan güzelliğinizi ihya edecektir. 

-

Krem Pertev' in cihanşümul :;fÖhreti ~~, 
esassız değildir. ' \ A 

Tüccar ve Banka memuru 
olmak için 

"' Cumartesi ve Çarpmba gilnlerl saat 16 dan 18 ve gece ıt~ 
kadar iki ımıf qılmıpar. MalGmatı ticariye, ilmi betabı tıcarl, 1_, 1 
defteri: Baılta mazaafa, pakradomar, Amerikan usulli ve baJllr• cı ~ 
ay zarfında tamamen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak ol•:.~ 
mah&1ebecl fahadetnamesl verlllr, ve ıı tedarikinde maaveaet •' 
Dersler 18 Mayıs Cumartesi gllntl baıtıyor. Programı mecca11ell 'i' 
•e kaydolmak fçJn Beyojtlunda Pera Palas sırasında, AmerikaO 
ve ticaret deruneıine mllracaat. Huauıt ders dahi tabal ot1111td'• 

~ AGOP PAKRADUNI 
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u 


