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Oönderileo evrak iade olmımaz. -

Tasfiye kendilig~~den mi 
~'-7 ..... 

Anlaşılıyor ki " as garı ücretle azemi iş istemek yolu tutulmak 
vardır 

Tasarrufun bu ıeklinin memleketin her tarafında yer yer memurluktan m'iiatalı 
ordusu yaratmak emri vakii cok düşiJn'iilmek ederdi gdçsüzler 

Memurlann 
Tasfiyesi 
Meselesi 

ARiF' ORUÇ 
lımet Pı. Hük6metinin 

yeni bütçede yapmak taıa v· 
YUrunda bulunduiu tenkl· 
hat Ye taıarrufun mahiye
tine dair esaılı malOmat 
yoktur. HGkOmetin reıml 

IDaıraflarda tasarrufa karar 
Yerdiji, evveli Baıvekil 
Pı.nın MflletlMeclilfnde oku· 
dufu beyann.ameıtnden an· 
laplm11tı. Akebtnde, kendi· 
nl korumadıfı halde, ıeçen 
senedenberi boıa iıleyen 
bazı ıtmendlfer hatları sey· 
rGsefer tarifelerinde tadillta 
teff!bbüı eclildifi g6rüldi. 
Sıvas hattı da bu 111eyanda
.dır. lnıaat faılmda takib~ 
dilecek hatb hareket de, 
aancak yeni biltçenin kabul 
ve neırinden sonra anlaıı· 
lacaktır. 

H6k4mftin meclise ver-
dıif bütçenin, tfmdillk iki 
aylık muvakkat bir hesap 
olduiu haberleri gelmekte. 
dir. Hakikat bayle l1e, 11&• 

betli hareket edflmlı ol· 
dutunu kaydetmemek in· 
&afıızhk olur. Çtlnktl, eski 
heıaplara nazaran bir çok 
karıııklıklar olacak, maı· 
... flar kıaılacakbr. Ha11aten 
lllemurlar meıeleılnfn çok 
lllGfkllllt ve ıiklyetler da• 
Vet edebilecek mahiyet alma• 
ıı, ihUmalden kuvvetli tah· 

llllnlerle muhakkak g8rGlebilir. 
İtte bu noktal nazardan iki ay

Lk muvakka(heaap yilriltmek 
laabetlt olacakbr. Bu ıuretle 

leÇecek iki ay, taıarrufun neti· 
celer1nı göeterecektlr. lkı aylık 
•ekzerm.devreılnin eaaıh bir 
lecrGbe devrıef olmaıı iıtenlr. 
F'ilbakıka bu suretle hareketten 
h.ıka çare dahi yoktu. zira bir 
letaelfk btltçe kabulü, taıarruf 
derken devlet ldareıinl alt6ıt 
edebilecek korkulu mahiyet 
•lınak lstfdadmı g6ıterebl· 
lirdi. 

Dan gelen haberler, 
bGtçe ile meclise gayet m6· 
lıt111 bir llyiha verlldijinl, 
)'ahut verileceiinl de bildiri· 
)'ordu. 

Verilen mal4mata g6re, 
llJtbada en ziyade memur
lar ıne1eleafne ehemmly49t 
•erUdıtı anlaıılmaktadır. 
Şiıındılik llyfhanın ana hat• 
l.rından bahıedlliyor. Zlk· 
tedtlen eıaılar araıında, ka .. 

ÇGJc IDemurlan baıtan aplı 

/ lstanbul zat işleri muhasipliği ve l Millet Mecı;.; 
bir kaç daire liğveclildil !ş!er hazır o dığı 

931 senesi bütçesi Mec&e verildi. Müdafaa 47, ıçın .. ~rar yeri)e if 
Maliye 12 milyon tesbit edildi R. Zuhtu B. kul halinde 

Yeni tasarruf layihası mühim mt?vatldı ihtiva etmektedir. 
30 senelik memurlar tekaüde aevkolunuyorlar! 

çe he1eti umumiye halinde 
Meclise verilmtftir. 

Ancak senel maliye milna· 

kanunlann mahzurlarını sö 1 Ankara, 23 (AA.) - B. lencflmenlerbi Y 
M. Mecltu bugün Reiı vekili edilebllecetı h ne •urette•t __ ,_ 
Refet Beyin riyasetinde top· vererek malt :::-:ada izaha 
lanmqtır. CelHDln açılma· nların tet. 
sını müteakip Refet Bey, 
mecllı encGmenlerfnln henüz 
çalıımağa baıladıklannı, 
bu fttbarla .heyeti umumf
yecle mGzakere edilecek 
itleri huırlıyamadıklannı 
ıayltyerek demtıir ki: •Bu 
devref lçtfmalyede tetkik 
edilecek kanunlar "Vergi 
kanunlarıdır. 

Bu kanunların her biri
nin dört, beı encGmene 
taall6ku dolayııile enc6men· 
lerde ayrı ayrı miizakereal 
icap edeceilnden itler ı• 
dkecekttr. Bu kanunlann 
btitçe kanunundan evYel 

İcra ve iflls kanununun tadi.l!tı Miilaim muelelere laaır"'1t- Of ma/uuipli6in /41oi lu;ı• çıkmaıı llzımdır. Binaenaleyh Ol laalinde ~ıian ianan· 
münasebetile faaliyette olan Adli- mcuı ica6ed•n Dalailiy• or rarını oeren Maliye oelfili Yakthade ,..u,ebdmed için ltırın nıa/ısarlarını •6yliyen 

ye vekili Yusuf Kemal Bey iili $üir• Kaya IJ•y AIHllıl/aalilı B19 mtnaılp s6r8raenfz muhtelit Reoep ZOhtll Bey 
Ankara, 23 (Husvtl) - •• eden g._ Jlytba Jama· sebeure 1>lltçenln mGzake· llP eoclmb lnkd WdeJJm.. kiki için teıkll eclılmesl tek· 

BGyük Millet mecllılne ve· men tekemmGI etmlıtir· remil Hutana kadar bltmedffl ismet Bey ne diyor? lif olunan muhtelit encflme· 
nlecek liyibalar arasında HGkamet iki ~a wr ay· takdirde Hildhaet hazıı·la· sa. alaa Çorum mebusu nin tthalC edllmemeatai ve 

Cezcilmle Tasarruf llyihaıı Jık muvakkat bGtçe yap- nan esaslar ilzerinden bir 1.met 8. dahdl nlaamnameye IAyihaların bu encilmenlerde 
vardır. Bir çok eaaılan lhtl· maktan va2 geçmfıtir. B&lt· (Deoamı 4 lincli •alai/Je,) g6re muhtelit veya muvakkat (Deoamı 4 heli aayltula) 
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di;~:;;;~;e:t::diii;or 
1

':~~~~~?r:' E~~kh;;;kik ;diii~or! 
nere mağlup olan Vekaleti İzmirin meşhur avukatı Müderris muavinleri hesaplara 

nazaran çok zararlı çıkıyorlar! 
Dariilfiinun divanı dan 

öğleden ıonra Muammer 
Raıit beyin rlyaıetinde top· 
lanmııtır. 

Dilnkfl içtimada Barem 
mesele'1 konuıulmuı ve bu 

Verilen kararları prole•fo 
edilen Darülffl.nan Dioanı 
r.Ui Muammer Raıiı B. 

etmlıtlr. Edebiyat fakiilte
ainin verdiji bir takrir altı 
reye karıı sekiz reyle recl
dedilmlıUr. 

Bir takım mGderrfıler 
dl vanın dflnk6 kararını ıayri 
adlllne ve gayri mantikl 
bulmuılardır. 

Çankf bu kanuna g6re 
mflderrle mua Tinlerf zarara 
dlçar olmaktadır. 

Kabul edlleD yeni tekle 
aleyhtar olan Tıp fakGlteai 
mecliıf mtlderriıinl, divanın 

bu karannı Maarif vekile. 
ti nezdinde proteıto etme• 

1• karar vermltletdlr. 

Trabsonde intihap 

Yunan ıampiyonu 
çarpışacakbr. Ömer Fuat B. kabul etti 

Talailat 'f •alailelerimisd• 

Ahmet ağzıl 
köpürelek oldül 

Ôlen AhmeJin r•• mi 

lzmlt Vallıl Eıref Beyin 
Baımubarririmlz Arif Oruç 
Beyle sabık mes'ul mOdiirtl· 
mtlz SCUeyman Tevfik Bey 
aleyhine al b ay evvel açbfı 
daYa malamdur. 

O zaman Arif Oruç ve 
==-

YARIN~ 
(YARIN) Bir kaç 

güne kadar Fran· 
sızca nüsha çıkar
mağa başlayacakbr. 
Fransızca nüshamız 
Türkçe YARIN ın 
bir koPfesi olacak
br. Bütün hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. En 
kuvvetli kalemlerin 

Soleyman Tevfik Beyler 
tevkif edilerek lzmit hapla
baneıine sevkedilmiıler, mu· 
hakeme mevkufen lzmf t 
ceza m'\hkemeafnde cereyan 
eylemfıtl. Neticede Baımu· 

'-raacak, Abd&llzfz Hanm 
......... bur sadrazamı Mahmut 

edtaa Pı. merhumun •Dama 
teıını. benzetecek kabili· 
~ette maddeler bulundufunu ,o.._., "anc. .aAll•"•> 

mevzu tlzerfnde m6derrl.
ler arasında hay~ hararetli 

mtinakaplar cereyaD etmittlr. 

Trabzon, 23 (A. A) -
Belecllye meclfıl bu hafta 
toplanarak- beledf,e relılnl 

intihap edecektir. 
Yeni mahalle tetkflltına 

g6re muhtar inUhabına da 
yakında baflanacaktır. 

Ahmet lımtnde bir ıar
aon diba umumhaaelerden 
birinde aziından kBpGkler 
gelerek 6lda. Bakm1S 1ebeb1 
nedir? 

muavenetleri temin l•mil Valiainin Baımalaarri· 

ı L.- e• k rİmİs laaJılıınJa afflfı daoayı 
O unmU§uı.-. ır aç Jeralate eden Ômer Faat B. 
güne kadar okuya-

MGnakaplarda iki muh· 

telif noktaf nuar t•bellClr (Taftllib 4 lncll ıahffedeclir) 1 harrlrimlz on beı ay, 1 cak•nızl (Da.oemı J üncü ••hiled•J 

-·u•cıı '-dk me· 
rnur da yoktur. Ancak mün· 

•••• ~ ... 1 1\;lh· 
de bir karar Yerileceği an• 
la~ıı maktadır. 

. vuuuuı ııımı~ı ıımLcr -emgrn~aaYarr ve muesse 
mıyenın enazın ittil3ına arze ıeriz. 
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Sablle2 t.llHı·ll~EEEE r!l!ft7m ==Muasır Cümhuriyetlerde • ~ iiiiii -

==============:::::::==Teşkilatı aasıye. H •a11111.11 • [ğer 
, Dünya cümhuriyetlerinde • _.. I Olsaydım! 

' 
. ı ldır Cevdet Kerim Haklı bellı· degıw ·1 ! lyikl, mebua namwedf 1~eşkilatı esasıye er nası deiilcbm. ly1k1, mebuı ol-

Bey mak heveıinl bir an içimde 
Ba,langıç atı E . k _J• Tella.Ilarla mubayaacılar mese- duymadım. 

mır yo . uıyor 1 . . h il d·ı d. Eler bunlardan .hırt ol· 188 7 tarihinden sonra Halk fırkaıı lıtanbul esı yıne a e 1 IJle 1 Rydım bu gln yeniden 
} idare heyeti reiıf Cevdet Mubayaacılar birlifi ta· lktaıat veklletlle temaı et• heyecana d6,ecektim, ye-

esasiyeler nası Kerim B. Fırka koqreılnln rnfından Ankaraya bir be- mek lıtediklerinden milı· nlden azap Ye ıstırap çeke-
- S - pdmıı Ye 215 defa hitamı milnaeebetile dOn yet g6nderllmiıtf. takillen hareket etmektetllr· cekttm. Belki de fiicceten 

d 1 l O d H 1 d vefat edecektim. cra e l mitt r. n an Ankaradan lıtanbula ıel- eyet ıtanbula 6nmOt· ler. 
887 d Felemenk Teıkt- e b T _ı.1ı.ıı. ._ H d Sel& 1 U MalOm•a, ıeır•n intihapta 1 e a e,... atı eaaı.re mfıtfr. MOnbal mebuıluklar fllr. .eyet azana an m Dtter tarahan da te ll· ' ._ 

ı i 1
-

1
- ta .. ıhen tet• keti dah ıenlt bir B ı 1 °azetelerde '.arıınlarla- iıhD ltı eıaı yeıuuu a için Ankaradan bir emir • tun arı 16y emlttlr: lar, mubayaacılarm. noktaf • 

kiki ıaltanata -.eraset ve nlya rette devam etmiftir. almachtını llyllyen Cevdet -Aakaradan aldaiımız in- nasarlaruul h6k6mete kabul prd6k. 
bet meıelelerlDI daha iyi Umumi harbin bat- Kerim 8. bu birkaç ...nn tfbalar bizim noktal naza· ettiremediklerini .aylilyorlar Namsetltk için verilen , 

rtl etmek m lanaıcma kadar 17 Teıklllb ... 1 1 
lıtldalar yilzlnden pulculu-

ıurette te P flh esaılye ve 145 tadlllt ka· içinde her halde emir ıele- ıımıza Ye ta ep erlmise Kendilerinin borsa lılerlnde la kliıtçılar klrmı aldılar. 
dile oldu. Maaaaa J. bul olunmuıtur. Bu tarihten ceifnl blldfrmlttlr. tamamen uypndur. mOtebaıııı olduklarını ve Fakat Mebuı flfmlerl illn 
hım ıılahatıda mu ılm itibaren .,alnız ~ h6k0me- Yeni nizamnamede lehi· 

~ ır•ı'A ff AYl'Upada da telllllann mev· edlldiitgGn, bu zevatın hepsi 
Çünkl intihap ha daha Ha Teıktllt eıaliyelerlnde r 1 uye e mise tadlllt olacafma ka· cudiyetlnf buna lllve edl· Klnunu1&11lde denize cl8t-

di lıpanyad tadllit -.akı olmamııtır. Bun• B • • f • Dlts.., 
:,1606 ka h larda •ıncbana, Vermeat ve ır iÇ ıma Maamaflh Zahire borsa• yorlar. m6t glbl buz keıildfler, dona 

uıu e areketf T·----. h·'---etleridlr. Don vill•ette Valf !,M. Yeni Zahire borsaıı al· kaldılar . 
..... __.... UKwu , heyeti ldarellace, muttayaa· O 

ileriye gl C:le, ani ola· Bu bakA-etlere alt Te.. Fazlı B. in riyasetinde lra•· zamnameelnln tatltlkatıncla mit dlnyası bu. •• T u 11&11 ' cılann Ankaradakl te19bbtl0 

eı uhur etti. Ru.. klllb eıulyelerdea çolu makamlar bir içtima aktettf. ıatı hakkında ve bu te19b- bu meMlenfn ne teki ide Kalan bir kaç botlala 
bu orlufuna temılb A-.rupadakl emsaltade ı&· lttimada idari bam me· ltGaatıa ne netice verdlil halledlldlll anlaıılacaktır. doldurmak için tekrar paça-

1 nıllletln fntlhabile rllmemlf bir uımaluktacbr. sall koauıuldu. Haber aldı· Mubayaacılar,• Sellml be- ları ııvayan bu beylere, ba 
e onun nainma 

i kelim edecek , meb· 
ar gelmelf suretile lafl. 

met f dareıine idhal olundu. 
Kezalik T6rkl7enın ili do
fan 1876 tarihli kanunu esa• 
lflf Manalbr ve Sellnik 
fhttllllle yeniden hayata 
geldi. Bu iki mlhlm deY• 
Jette aıırlann maheulG olan 
an'anelere karp vukua se-
len bu hareketler, lltttatlar 
vOcuda ıettrmekten hail kal
madı. Mevkii icraya konulan 
kanunlar az zamanda mtl
hlm tadilli& ufradı. Aynı 

tarihte kGçilk Karadal pren .. 
lift de bir temılll Teıldllb esa· 
lfye kabul etti. 

Bu tarihte kaçak Mona• 
co plrenslllt mtlltema ol· 
makbere mutlak hilklm-
darlık uıulG A YrUpa saha· 
undan kalklDlf oldu. 

O zamanlarda dlfer bir 
çok Tetkflita esaılyelerde de 
taıhlhat yapıldı. Fakat en 
mlhlm met11ıllyet intihap 
usulllniln 11lahına matuf 
oldu. Bazı memleketlerde 
intihap hakkı ıenltleUldl, 
hatti. kadınlara bile verildi. 
Flnlandle, Norvep, Cenubi 
yeni Kuleeland, Galleı C. 
nubl AuetraUe Garbi Tu
manla, Auıtralle Yeni Z.. 
lande bunlardandır. Bazıla· 
nnda da aiıbl intihabat 
uıulü kabul edildi. 

Avrupadaa Amerlkaya 
geçeraek, enel emirde An· 
glo·Saxon, ırkına meneup 
memleketlerle lapanyol mil· 
leline menıup ·hilk6metlerl 
yekdtlerfnden ayırmalıdır. 

H6k6mab m6ttehlde pek 
aılki.r bir tezat arzeder. Bir 
taraftan mtlttehft Tetkllltı 
elaliye vardır. 1787 aeaeıf 

17 Eyl61Gndenberl merlclfr. 
On bet defadır ili ve ıuretinde 
yapılan tadflita ralmen, 
ilk ..,ıihni hemen tamamlle 
muhafaza eder. Bir de mit• 
tehlt h6k6metlerden her 
birine maheuı T etklllb esa• 
ılyeler •ardır. Bunlann be
meia mürettep ve munt•um 
bir tarzc:la ve mütemadi ID• 

rette yeniden yeniye tepk• 
kQJ ettlit 16r6llr. Bu Tetkl· 
lab esaılye faallyeU betaet 
arzeylemek f6yle dunun, 
umumi bari>. takaddilm 
eden aeaelerde, btllkiı cO· 
leımlf bulunuyordu. B~ 

Amerikalı hukukçunun tet• 
ldkatıaa pre , 1777 den 
1887 ıenealne kadar, bu 
ıon tarihte mevcut 38 hOkO· 
mette tam UN Tetkfllb 

Bir takım tafllli mahiyette metelell etrafında reımen _. Ankaraya tekrar yollaya· sefer olma muavaffakfyet dl· 
tefarrilata aft abklmı da fımıza 16re ayal zamanda hiç bir ma16mat yoktur. Mu· ,. 

1 
k _11_d ı--.l• 

1 ..1_ 1 1 h 1 f h ıı-..1 1 b lar d....._d d..Jt...• caklardır. ememe aum en. ıe PICUA• lhtlya eder. Bu clhet e ... vl &yete l ti l ı a euf e- ayaacı .,.il" .. an .,. ... ya Allah talilerini açık et• 
feat ile tadd oluamak mfyen ılnema iti de alrOıll· 

&•-• d.-Jk. H 1Lukı A. A V aparcuJar bı·rli ıc-i divor ki: 11n. 
•111Nuua -. ... rur. a... m--.tur. 5 ..,, Efendilerine tirin 16ıter-
Amerfka itlerinde aon ı&z H k• d ? 
keacliaine aft obua Consreı ase 1 e B h ft b. t• lfn. 
hilkbaet mtlttelalde Tetkllatı Hastabakıcılann U a a ) ıyormuş • Jf-
eaaliyeline temaıtan, onun Kendimi timdi bir an 
az.r1nde tadillt yapmaktan faaliyeti Vapurcularla Seyrisefain arasın~ ıçın onların yerine koyarak 
dalma çekinır. Hueuıl Ame- Hdlltahmer haıtabak.ıcı d k d d• hayalimin karih&llDI &lçmek 
rika YUll lraınmJarı (yani mektebinin lldnd llDlf tal• aki müza erat evam e ıyor lıtfyorum. 
mGttehlt hlk6metlerden her lteıt, Haeeld kadın baltane- Seyriaefalale · Mllll Tapu•. ilcretlerlnin mtktan hakkın- Eter mebuı olsaydım, 
birinin kanununu yapanlar) llDde 61leye kadar bemtlre- acaba ne yapardım? Yatma 
k ..... T -1.11 ı 1 ri .. L k b k cular btrlltl arannda IUllf da ılrilttllecektlr. enw e,-.lb esaı ye e • DK yapma 111rettle tat l at yok, olmadan llyllyeylm de 
ntn metnini, adi kanunlar 16rmekte ve &lledea aonra hl.ııl oldafunu yuaufbk. V apurcular blrlfll heyeU 
glbl, aayrl mahauı ıurette da ı•ne haltanede kendile- Yalnız ltlllf, lhtlllflarm ana aza11Ddan L6~1 bey muhar· herkeıe akıl mı 61reteyim? 
tekemmille milsalt, blnaena· ne der• a6ıterflmektedlr. hatlan etrafındadır. Heniz, rimlse atideki izahata ~ver- Maamaflb bir dd tanell-
leyh ıılah ve taıhlhe mlh· So zamana kadar haata· bazı tlli meteleler baldunda mittir: nf eöylemekte mahzur ı&r-
taç bir kanun glhl m•llhasa ade Alman ıtlveterlerfn ma.akerat cereyan etmek· - Bu hafta içinde btltiln mtlyorum; 

b.'tr~~:ı.::rı:a:.!!: ~8::!~~ heJDpreler ikame tedlr. ,arilıillecek melafll bir ka· Ti:~n~:'da 
.. ••• ___ _._. _ _. b hl ..... Haa-' --.. lann L.--- -a-. rara raptedeeells. 
aetkuab -7.-ı er • Hatanecle fa).,.. ~ •• ·-r- -· •- Vapur ... 
k6metln kendine mahıuı ahmer huta bakıcı mektebi lerde ~alkaeala, navlunlann Artık Se7riaefalnle iki p 
Teıklllb ara1ında pek derin iklnclcl ııaıf talebelerine bir tayin -.e teıbltf, mtlflereken ortak 1ıb1 te.,ıkl mesai et• - aso .• 
bir fark bulunur. miktar da aylık verilmekte- taam. edilecek olan nakliye uk. • Dlylp aeçerdim• 

(Deoanu oor) dtr. ... Numaraamıiaoran oluna, 
----···-··eı ··-·-:1ır•-··~· 

Cerra hpaşada 
Yeni teaisat yapıhyor 

V aU Muhittin 8eJ Cer· 
rahpa .. ha1tahaM1lne litmit• 
hastahane lçla tapalacak 
mutfak ve çamaıırhane ye
rinin teıblti de ulrafllllfbr• 

Haıtabane Sertabibi Rlt
tl B. haıtalsane cıvannda 
bazı yerler 16ıterml1, bun· 
lann Hhiplerlle'airGtGlmO .. 
tir. S...dan aonra haıtaha· 
ne dTarmda 7apılacak olan 
Terem butahanelfnln de 
lhUyacı temin edecek ,.kil
de ve o ıemıllkte yapıla· 
lacak olaa çamaprhane ve 
mutfak inıaab için 931 bGt· 
çeıine tahılat koDmuıtur. 
Biltçentn tudikini 111Gteaklp 
derhal lnf&&t& bqlanacakbr. 

Bir tayin 
lzmır Ticaret oda11 klU. 

bl umumllifine iktisat Te
klletl mtııamlerfndea Meh
met Ali Bey tayin edilmtr 
Ur. 

Buda ne? 
Rum hastanesinde 

yolsuzluk mu? 
Ram hutanelerlni idare 

eden mltevellller heyetine 
alt lik' yoleuzlulan me.,. 
dana çabrıWıia -6ylenl1or. 
Bu huauetaki tahkikat net .. 
celenmek heredir. H&dı ... 
nlD eeld mflteYelliler h6JeU 
zamanında oldutu aalatıl
mqtır. 

Y olauzluk mlktMı 43 bin 
lira tahmin ~L 
Fakat Rum baıpapazınm 

D' fide halHiltı yalnız 13 bin 

Rasatane T elaşA kalmadı mı? :=d=:. :!. :'" ,_ 
Sıcaklar hakkında Numarasız 

ne diyor? Harici kooperatifler işinde tüc- Derdım. 
Son lıtınlerde 11caldar C&rlD vaziyetleri nedir? B0~!._TlN ALI 

t&hammll edllem• bir hale lmacat kooperatlflerbaln Diler taraftan ihracat Japon elcisi 
aelmtıt&. Sıcaklar hakkında teılıl meHleıl etrafında tfcaretlle meııul taclrlerde latanbul, 23 (A. A.) _ 
raıatane ıu mala.atı Ye- taıYlpklr Ye J• bu huıuı· bu kooperatif ıayıalan hak· 
rlyor: takt mahzurlan ı .. ret eden kında tellf p.termekte •• Japonra bClylk elçiıl M. 

l..buro Y ochlda cenaplan Sıcaklar m&Jll &JI D8friyat yapıh10r. tasaVYUrun mahtyeU etrafın 
lpnde tabii hlr ıeydlr. iki Bµ t•kktlle 6na1ak da esaıh mal6mat almak için refakettnde Hfaret kAUple-

1 •- •- B L---cbr d•rt ..a.ı ı ..,_ ınk••• ıinden M. Kumabe oldula sene evvel •JDI afda IJ de- o an ....... q aaııuua • u ...... e vaz J•lolU ..-· 
rece azami hararet kaydet- Fakat kooperatiflerin yapı). fma inUzar etmektedirler. halde yann akpmld ebp-
mlıttk. Halbuki bu tene muı lcln, ba m•luam k&- Tacirleri endı,.,. sevke· reıle Ankara'ya hareket 
uaml derece 30 zu pçme- rlkleyenler bll«1, tl~ den •md, bu kooperatlflerm edecektir. 
mittir. Ve ıiln ıeçUkçe azal· d6rt Mnellk bir hazırlık aerbeıtU ticarete mani ola· -·---------
m.ktachr. Enelkl ,en 30 devre.ine lhUyaç ,&naek· cak bir tarzda yapılacatı Vazife ve menfaat 

tedirler.. fdi. Fakat bu ııbı ihUmll· Her vakit vazifenin bize em-
olan hararet dtbı 28 derece Mutaaavver tekdlen ı&- lerl hlk6meUn tekzip etme- rettiğini ifa etmiyoruz, hiç olmaz-
ldl. re ihracat kooperatffferfnln ... 1 sa menfaatimizin icaP. ettir· 

Hapishande esrarı de•letle Jı•f bir allka11 ol- lf tilccarın teaaımı laa • et· dtli f'Yİ yapalım. 
Din baplabaaede yapı· mıyacaktır. mit flbfdlr. Bir memleketin refah ve sa· 

lan ltaharrlyat netlcelfnde Halihazırda mevcut kredi llaıen, lbra .. t itlerinin adeti için ithalatın ihracata nis-
kooperaUfler~in yerdlll ne· tanzfmiade, dalma ne ka· bet!e daha dam olması ve bU 

makimlardaa Yrap Omıa· ticeler lmtt edlldlif derececle dar ubcı fasla oluna, oka- bapta ithaU.tm tenakusu emrinde 
D1D lzerfacle eerar bulun- i'Jf ol111adJtı f9hı, ihracat dar plpaanın TGrk malla· milli sanayiin tqvik edilmesi JA-
muıtar. Mlddehımumflik kooperaUflerlnfn meydaaa l'IDln lehine d&neceli ,az ıımdır. 
bir ıardlfaala iki kontrol ıetlrflmedal lıtfyenler blle ininde tutulmabcbr. Çtbakl Binaenaleyh yerli mahsulltlll 
memuru hakkıada tahklka· ba endlf9Dlk teemmtlle dG rekaltet ._._. fltlnat edil- istimalinde önayak olalım. Hus 
ta batlam11tır. pra~ plu1orlar. •it olar. Je bu yeJti mamuJAbn mem · 

Sıcaklar Tabı."ı ı·ade ed1·1ı·r.I 5~;b5~ 
Her tarafta fazla menfaatimiz icabatındandır. 

tab!::1E-'i.t" .:_:: Şimdi Belediye cins ve nevile • •iııdı;ı :. ka: ': 
tır. Dalrel_. rahat olarak ayn ayn tesbit edecek Portland çimentosu, matlQba 
çahfmak kabil cletddL vafık ve mQtecanisiyeti ile y • 

Vlllvet endlmeat claktl· Belediye kambı10 ala- nin lfaıma aıeebur oldutu derecei mukavemeti itibarile 
loaa Mukaddee Hanım dal• mııu latilsam eden meva· hizmetı.rin mubaytaaı mı la• dir edilmiş olmakla biifiin 
reılnde çahıarken 11calm te- chlm cinai ye ne'Vllerl tadat tllzam e7ledfll le•azım ve sahipleri tarafmdan 1cuuıanı11..-ı: 
drlle bayılmıı ve doktorlar edtJmeclen lhUyq btt..ı veeaftla ıubelerce hazırla· elzemdir. 
tarafından teda'VI altına Pıad•rdfii fçhı Dahfll:re Ye· nan llatellDJ tetkik etti. Bunu da unutnuyahm ki -·~ 
alınmııtır. klleU iade elmlfUr. lbtfyacm faalalalı kar- Zeytinburnu ve Eakihisar fabr:t 
lira hakkında da va açalma11 DGn Belediye merkez pamda imklıu ltulunmadı· lannın Arslan yerli çim.entc~ 
takarrilr etmlttlr. rilesau Hlmtt B. in riya· tından bir kaç ,an 10Dra kullanmakla hem miJlt sanuunı 

Neticede ,_. baıpapn aeUncle ba me1ele tçla hlr tel:rar toplanmak Gzere bir teşvik, hem de lurk igiJ1-rm1111P 
mtld"hale etmlt, (6) bin lira içtima aktetU. kısım lhtlya9lar teablt edile- iş bulmuş ve maişetlerini 
lzerindea ıulh yapalmlfhr. Ve lçUmacla; Belecllye- rek fçtlmaa nihayet YerflclL etmiı oluruz. 



24 Matıt 
J 

7 
YARIR 

Heyeti teftişiye reisi Adil B. diyor ki I ·> 1 E 
Evrakı Satanlar - - SON HABERL~ \ • 

Hakkında yapılan teftiş raporla- Paraya vazıyet! 
n Adil Beye tevdi edildi 1 Yunan hükômeti taahhüdünh 

yapmadı, iş mahkemeye düştü! Tarihi kıymeti haiz ha
zine evr~kının satılmasında· 
ki yolsuzluk ve vazifelerin· 
de tekaıülü görülen memur· 
lar hakkında müfettif le· 
rin tahkikatta bulunduklarını 
yazılmııtık. Bu hususta met· 
gul bulunan Maliye müfet· 
tiılerinln tetkikatı epeyce 
ilerlemiıUr. Müıpet bir saha· 
ya giren ve meıullerin ha· 
talarıoı meydana çıkartan 
bu tahkikatın irae ettiii 
safahat hakkında Heyeti 
tettiıiye reiıi Adil B. fU beya· 
natta bulunmuıturı 

- "Maliye müfettiıleri 
üç gündenberi bu mesele· 
nin tetkikatile meıguldürler. 
Bu gün de hazine evrakı 
mahzenine gidip tahkikatı 
ikmal etmtılerdir. Bu ak-
ıam raporlarını vereceklerdir." 

Bundan maada Tarlabaıı 
Maliye tahsil ıubeıinde 40 
bin liralık bir ihtilas yapıl
dığı yazılıyor. Fakat maliye 
heyeti teftiıiyeıi görülen yol-
suzluğu tayin içın meseleye 
vaz'ıyet etmiıtir. Netice iti· 
barile 40.000 liralık bir ih· 

Hey'eti teftiıiye reiaı 

Adil Bey 

tak•m gayri kanuni huıuıat 
olduğu anlaıılmııtır. Lakin, 
bunlar muayyen bir miktar 
üzerinde yapılmıı değildir. 

Heyeti teftltiye reisi Adil 
Bey mezkur yolsuzluk etra
fında da, muharririmize ati· 
deki izahatı vermiıtir: 

- "Bu mesele etrafında· 
daki neıriyat yanhıtır. Bu 
güne kadar Tarlabaşı maliye 
tabstl ıubesinde, para ile 
ölçülecek bir ihtilas olma· 
mııtır. Yalnız, müfettiıin 

tilasın yapıldığı görüleme· tenkitlerini mucip olacak 
mittir. Vakıa maliye tahsil yolsuz muameleler mevcut· 
ıubesi muamelatında bir tur.,, 

Ogii~t .. ~~b~di' .. tülü~· ~t~ki~~~ . 
Arkceolog tetkik için 

çağırıldı 
Ogüat mabedinin tarihi 

için memurlar 
gönderildi 

Ankara 29 (Huıuıi) -

ve cihanıümul kıymeti hak- Tütün tüccarlarının elinde 
kında tetkikat yapması içtn 
lzmitte bulunan Arkeolog 
M. Sede Ankaraya davet 
edilmittir. M. SedeniD tetkik 
ve tetebbüü üzerine mabe
din tamirine baılanacaktır, 

Maliim olduğu üzere Ô
güıtün mabedinden ziyade 
o mabede vazolunan kita
benin kıymeti büküktür. 
Hatta evvelce mabedin 
yıkılması için Ankarada bir 
cereyan uyanmııııa da bu 
cihet bilA.hara akim kal· 
mııtı. 

Şimdi arkeologun verece
ği rapor bütün bu mes'ele· 
lere nihayet verecektir. 

M. Sedenin bu günler· 
de Ankaraya gelmesine ın
tizar edilmektedir. 

Kayseride sıcaklar 
Kayseri 22 (A.A) - Burada 
havalar birdenbire ısınmıı 
ve ıiddetU sıcaklar baıla· 
mıştır. Uç gündenberi daya· 
nılmıyacak derecede sıcak 
demam etmektedir. 

Tefrika No : t 4 

kalan Uinün stoklarını ıat· 
ması için tavzif edilen iki 

memur Samıun ve lzmire 

gönderilmiıtir. 

Trabzon fındık mahsulü 
Trabzon, 23 ( A. A. ) -

Bir Alman mütehaıııaı 10 

gündenberl Trabzon ve ci· 

varın da fındık sahasını ge· 

zerek tetkikat yapmaktadır. 

Miiteha11ıs bir kaç güne ka

dar tetkikatı imal ederek dl-

ğer fındık sahalarını ıeze-

cecektlr. 
Hintli reis öldü! 
Lucknon, 23 (A.A.) -

Mehmetabat mihracsı Meh-

met Ali hanın vefat etmiı 

olduğu bildiriliyor. Mumaileyh 

müslJman Hint ittihadı bir. 

liği ile Hint ittihadı terbiye 

konferansı reisi idi. 

~oKADIN 
-- - A &iL 

Muharriri: Hüseyin Zeki 

nıemitti· Bununla beraber, 
Entain oda hizmetçiıi, efeD· 

BrukaeUeı, 23 (A.A.) - i'zerioe Yunan bük6.meu 
Etoile Belge gazetesinde bu demlryoluna ait tahville. 
okunduğuna göre Selanik · rin faiz taksitlerinin ve harp-
Manastir demtryolu tahvilat tenberi lediyerlıi tecil edilmit 
haminlerinden m ü re k e p ol k k b d il 1 i 

1 b 
an o on e e er n n mez-

grupun ta e i üzerine kA d . 1 k ur emır yo u tir etinin 
Brukelles bidayet mahke-
meııl reisi Brukelleı banka· 
farından birine Yunan hü-

aômeti namına yahrılmıı 
olan bir milyon dolara 
yakın bir paraya vazıyet 

edilmesi için mezuniyet ve
rilmiıtir. 

Selanik-Manutır demir· 
yolu ıebekesinde ıefer yapıl· 
masına tekrar baılanmaıı 

bulundufu yerde ödecenefini 

1926 senesinde taahhüt etmitti. 
Hamillerln bu' hususta 

vukubulan bir çok teıebbüı 
ve müracaatlarına Yunan 

hükömeU cevap vermemiıtir. 
Bunun üzerine hamiller bu 
meıelenln hallini mahkeme· 
nin r0y ve kararına bırak· 

mıılardır. 

Türkiye de çağırılıyorl 
Cemiyeti Akvama girmemiş dev

letler Tahdidi teşlihata davetli 
Cenevre, 23. \A.A.) -

Cemiyeti Akvam meclisi 
1932 senesinde toplanacak 
tahJidi teshhat konferansı· 
na cemiyeti akvam azası 

devletlerile cemiyeti akvam 
dahil buluomıyan Türkiye, 
Sovyetler birlifi, Efıanistao 

Brezilya, Koıtarika, Ameri· 
ka Mısır, Ekuateur ve Mek· 
sika hükumeti erini davet 
etmeğe karar vermiıttr. 

M. Françols Poncet Zirai 
itibar meıelesl hakkında ka· 
leme alınan raporu· okumuı· 
tur. M. Poncet Belçtkn, İn· 
giltere, lsveç ve lıviçre hü
kumetleri beı azadan mü
rekkep olarak teıekkiil ede
cek komitaya birer müıneı, 
sil tayinine davet etmelerini 
Avrupa birliği tetkik komis
yonu azasından talep etmiı· 
Ur. 

Meclis, Avrupa birlifi 
tetkik komfıyonunun talep· 
lerlni ittifakla taavlp etmiıtir. 

Bundan aonra Memel 
arazisindeki vaziyet dolayı
sile Almanya ve Lithuanfe 
arasında mualJakta kalan 

meıele halledilmiıtfr. 

Mecliı bu iti de bitirdik· 
ten sonıa Leh-Dançing mü· 
naıebatı meseleıine tema• 

etmiıtir. 

İngiltere hariciye nazırı 

ve mümesilli M. Handereon 
ali.kadar hükQ.metlerln ıil· 
kutu muhafazaya davet edil· 

da hiç bir hareket Jıltaıe· 
ylnce eğildi, kapının deli-

linden batktı: Loca boıtu 
Demekki, onlar, perde ka· 
panmadao ,ttmiılerdi. 

O zaman, Enfıla, daima 
kendiıf nden kaçtılını hi•· 
setti. Niçin, Niçin kaçıyor

du? Evet, tiCl\di: anlayordu 
Eotı, Hicranın Aııkı olmuı· 

tu ve yahut Aııkı olnıak 
üzere ıdJ.. . Ve aenç kadı· 
nın namını korumak Jçin 
Adnan Salimin btnbir ıua· 
linden kaçınmak icap edi· 

yordu. 
Adnan Salim, gülmeğe 

baıladı. Pardeıüsilnü aldı, dı· 
ıarı çıktı bir ıijara yakıp 
yürüyerek evinin yolunu 

l 
melerini teklif etnılıtir. Leh 
haricive nazırı ve bat murah· 
haııı M. Zaleıkl ile Dançlnğ 
hükumeti reisi mütalaalarını 
uzun uzadıya,~ ıöylemekten 
vaz geçmiıler, Dantzig'dekf 
ali komisere tanı bir itimarı 
olduğunu beyan etmiılerdtr. 

Mecliı Dantazig arazfıi 

dahilinde yaııyan Leh ıubesi 
ninin tabi tutulmaları lazım 
gelen ·muamele hakkında 
Lihya adalet divanının iı· 
tlıari mahiyette reyin alma
ia karar vermlıtir. İtalya 
Hariciye fNazırı ve baı mu· 
rahhaaı M. Grandi" Zirai 
itibar terhin ıirkeu• ne Tür· 
yenin de ittirak etmeıin ta· 
Jep etmtıtir. 

M . Françofı Poncet teı· 
kilit heyetinin mezkiir tir· 
kete Türklyenln ve günün 
birinde :cemiyeti nkvam aza· 
11 olmayan devletlerınde it· 
tiraklni temin inin 30 eyl61· 
den avvel bir çare arayip 
bulmaıını teklif etmlttir. M. 
Poncet'nin bu teklifi kabul 
edimtıttr. ..... _ 

Tel' in ediliyor 
Ankara, 23 (A. A) -

Paristeki v11tan hainlerinin 
Meclis ve Reiıcümhur inli· 
ha hını gayri kanuni göster· 
mek hususundaki mahut 
küıtahlıkları münasebetile 
Reisidimhur Hazretlerine 
memleketin her tarafından 
birçok telgraflar gelmlıtir. 

_ 3LZ -

hakkak ıizl ıörme iıtlyor. 
Kabul etmek iıtemlyor ~mu· 

•unuz? 
- Evet, buyuraun! 
Eniı, mütebe11im, mer 

ut göründil, elini uzatarak 
llrkadaıına doiru koıdu: 

-Bent affediyormuıun? 
- Ben mi ? Ne mOna-

ıebet ? 
- Dan gece tiyatroda 

senden kaçtığım için .•. 
- Ya! Demek benden 

kaçtın ha? diıinin dııarıya çıktıiını 
söyledi. Adnan Salim, bi· 
r az hayret ederek gitti. 
Saat üçte tekrar geldi. Eni•· 
Yine gelmemltli· Tamam 
üç gün, onu aradı fakat 
bulamadı. Ne evde, ne ku· 
lüpte, ne de diler ahbap
larda, hiç bir tarafta yoktu. 

On bet· gQn olmuıtu ki 
artık, tabarriyatına niha· 
Yet vermittl· LA.kin bir gece 

yine Franıız tiyatrosunun 
bir locasında Hicran H. la 
Enfıt gördOjil 7aman, az 
kalıın kü~ilk dilini yuta· 
cakb. Yilzünü öbür 
tarafa çevirdi. Ve piyeıin 
nihayetine kadar o tarafa 
bakmadı. Perde kapanır· 
ken, koluvara çıktı, ar· 
kadaıının locaıı önünden 
yavaı yavaı geçti. 

lçert7e girmeğl doğru 
bulmıyordu. bir zaman ka· 
pıda bekledi . .Nihayet, loca· 1 

tuttu. Erteıl ıün, çalııırkeo 
odaıına hizmetçi airdf. 

- Enfl bey ıelmif, mu· 

- Evet, baıka tiirUl ya· 
pamazdım ! Hicran Hanım, 
seni göriir görmez deli ıibi 
oldu. Bilhaıaa bizi tanıdığı· 
nızı anladıktan sonra, daha 
birinci defa olarak beraber 
çıkmııtık. Bu ıece beraber 
olmamız için ne kadar zah· 
met çektiğimi Allah bilir! 

(D••amı oar) 

Sah•fe S 

Bugünkü maç! 
Galatas~ rayın da Yunan şam
PJlOnunu yeneceğini bekliyoruz! 

AJ't\traht Alman takımı gelmiyor 
Yunan\\\lo ıaptyonu Q. 

limpiyakos ~nci ve ıon 
maçını bu p ıaat 17 de 
Galatasaray \u\\.bümüzle 
yapacaktır. 

Fenerbabçe tak\tn\tnıza 
mağlup olan misafirlet\m\'Lin 
bu güo Galatasaray kaw· 
sında nasıl bir netice a' '· l ac". 
arı merakla beklenebilir 

Şurası muhakkaktır ki 
misafirlerimiz Fener mağl •• 
biyetinin acısını çıkartm ~ 
için ıon nefesleriJe oynay:. 
caklardır. 

Miıafirle .. imizin Cuma 
günkü oyunları bize hakikt 
kuvvetlerini göstermf~ttr. 

Daha ziyade havadan 
oyLıayan bu takım oyuncu
larının pasları yer tutuıları 
yerindedir. Forvet takımı• 
nın en kuvvetli kısmıdır. 

Haf hattı vaıat, ıağ 
bekleri mük~mme], kaleci 
emniyetlidir. 

Bu vaziyet kar1111nda 
Galatasaray takımı acaba 
bu gün nasıl bir netice ala
bilir? 

Hiç ıüphesiz ki bütün 
lstanbul halkı, de§il yalnız 
l.tanbul bütün Tnrkiye, Ga
latasaraydan muzafferiyet 
bekliyor. 

lıte Ga1ataıaraylılar bu 
gün çok nazik bir vaziyette 
rakiplerile karıılaıacaklar
dır. 

Galatasaray takımı son 
zamanlarda yaptığı ekzeniz 
m~çlarında arzu edilme· 
yçn neticelerle karıılaımııtır. 
fakat bu nf:liceler Galataıa· 
rayın hakiki kıymetini göı .. 
termez. 

Ôyle eünler olmuıtur kı 
Galatasaray hiç ümit edil
mPdik bir oyun oyna· 
yarak çok kuvvetli rakiple· 
rini büyük aayı farklarile 
yenmiılerdir. 

lıte Galatasaray bugün 
de Ollmpiyakoıla çetin 
bir imtihan devreıi geçire· 
cekttr. 

Acaba Galatasaray takı· 
mı bu aün ıahaya ne ıe· 
kHde çıkacak? 

Bunun için kat'i bir ıey 
söylenmiyor. 

p:izle karıı1aımazıak Gala
ta&arayı f U eekiJde gÖlme• 
miz muhtemeldir: 

Avni- Bürhan, Vahyi
Mita t-L. Mehmet, Kemal 
F.ıruki, Ercüment

6 
Lltif, Re· 

hu. 

Maaınafib ka1ede Ulvinin 
oynayacat d 
0 

_ ı a ıöyleniyor 
oU 1run •• 1 ii:" n·ıua ihin L&tifin 
me'i \\Dde oynamak ihthn 
li de mevcuttur. a· 

Htt ne fae Galatasa .. 
·d t - .. Y.lb da mu aıa.aaı oaı.affrJ 

mizin demir \Laleaı kad:; 

demirdir. 
Forvet gol çıkarabi\irae 8'ali. 

biyet muhakkatır. Bizdt. Gaı" .. 
taaaraydan bu zaferi beklı· 

Yor uz. 
Ali R,dvan 

(Ayntraht) A.\man · 
takımı gelmiyor 

A 14 Haziran tarihinde 
yntrabt takımı ile ıehrl· 

mlzde iki 
yazmııtık. nıaç yapılacaAını 

Haber ld 
b 

a ı~ımıza naza· 
ran ıı takımın . 
den ıarfınaz arettrflmesın· 

E 
ar edflmiıtir. 

ıuen bu t k 
viski d a ımın Le· 

ununda 
son yaptığı 111 1 olduAu aç ardan 1 
ııhyor. an a· 

Futbol heyeti delik 
larımn teahhure uğra-lllaç..... aıın-
dan ecnebi takımlarJle na 

aç ı 

yapılmasını bir. müddet fçfn 
menetmitti· 

Bu itibarla da b5yle btr 
zayıf takımın ıelmemeıl iaa. 
bet olur. 

ikinci takım maçları 
Cuma ıünü Kadık~y aa. 

hasında ikinci takımlar 

maçlarına devam edilmiıtir. 
Fenerbahçe Anadoluyu 3-1, 
Galatasaray Euybu 3 - O 
Kaaımpaıa SüleymaniyeyU.o 
yenmiılerdtr. 

Kum kapı • lstan bulspor 
maçını Kumkapılılarm liıana
sız olarak sahaya gelme· 
lerinden lıtanbulıpor ka· 

Eğer favkalade bir ıur· 
........ -- - - ... · - ................... • ~ ••• • 1 ... 1 . ... , .... .JI .... ' 1 , .,.._..... ••• • • 1 . .. 

lzmit davası 
(Birinci aahifeden devam) 

on bet gün hapıe mah· 
kiim ediJmit, Süleyman 
Tevfik B. kefaletle tahliye 
edildifi halde Arif Oruç B. 
155 gün mahpus kaldıktan· 
sonra, Temyiz mabkem"ılnin 
nakzı üzerine seçen cuma 
günü kefaletle tahliye edil· 
mitli· 

Muhakememiz altı gün 
ııonra lzmitte baılıyacaktır. 

Bu defa lzmlt mahke
mesinde çok ehemmiyetli 
ıafhalar geçecefl için, Arif 
Oruç Beyin vekaletini iz· 
mirin en maruf cezacı Avu
katlarından (umer Fuat) B. 
deruhte eylemlttir. 

Ômer Fuat B. diln iz. 
mirden lstanbula aeimiı ve 
da. va evrakını tetkik ederek 
hazırlanmak (lzere derhal 
lzmite hareket etmtıtir. Ma 
lumdur ki, geçen muhake· 
melerde, ispat ve ıahltler 
meseleal kalmııtı. 

Ômer Fuat Bey evrakı 
tetkik ettikten ııonra lazım 
gelen vaziyeti alacaktır. 

Ateıtn vekil Eteıo Ruhi 
bey bu muhakemede yalnız 
SGleyman Tevfik beybabayı 
m(idafaa edecektir. 

Sabıkkıral 
Emanullah dava 

edildi, 
" Sabık Efgan kıralı Ema 

nullah Han He gene Efganın 
ıabık Paris sefiri !Gulam 
Nebi aleyhlnel bir Franıız 

komiıyoncu zarar ve ziyan 
dav:;ı açmıı•ır. 

Sabık kıralla Sefirden 
fltenHen para 13 milyon 
Fransız frangı yani 130 
bin Türk liraııdır. 

pavayı ikame eden ko
misyoncunun Paris mahke• 
mesine vaki o.an müracaa
Unin 1t•bebi de Efgani stao 
için ıiparlı ve bilahare 
f1trra1ından sarfınazar 

edilen bir milhimmat alıt 

veriıl yüzündendir. 
Efganiltan hesabına si· 

pariı edilen lngiliz firmalı 
mübip bir harp tüfenklerine 
aittir. 

Davacıda Ruı mülteci· 
lerinden Hanukyev iımindeı 
lıtiridir. 

- - • • U CU .. d.K me-
mur da yoktur. Ancak mün· 

d .... ı;u ı 1\:ID· 
e bir karar Terileceği an• 

la~ıimaktadır. 

• uuııuı;ı lllllG~I l~llLCI lmıglnl: 00YaJf Y0 .. 
ınıyenın enazırı ittilaına arzeyıerİz. muesse , 



Sahile 4 

Memurların 
Tasfiyesi 
Meselesi 
( Ba,makaletlen tleoam) 

kaydetmemek için ortada 
ı61jep yoktur. 

t - Bütçede yapılacak tasar
rufta, tekaüt meselesine ehemmi
yet verilecektir. 

2 - VekAletter emrine alına

cak memurlara e\IVelce aldıklarından 
a,ağı ve az aylıklı memuriyetler tek
lff edilebilecek, kabul etmlyenler 
tasfiye olunabllecakhr. 

3 - VekAletter istedikleri me
muru lıltedfkleri yere tayin edebi
lecekler, yani: Şark, garp vllAyette
rl meıeleıI mevzuubah is değildir. 

4 - ı,ten el çektlrltıniş yahut 
memurin rnuhakemat kanunu muci
bince haklarında takibat yapılanlar 
yerlerine iade edllmiyecekter. 

Yukardaki d6rt madde
nin ilk birinclıi ile ıou dör
dOncilsü bir dereceye kadar 
muhik aörülmek kabildir. 
İkinci ve üçüncG. maddele
re selince: Bunlardan biri· 
nln tatbik kabiliyeti olma
dıjına, diferinlo pek ziyade 
bak11zlıklara, mağduriyet-

lere meydan verecelfneı filphe 
edtlrnemelidir. Bir kere me
murin kanunu tadil edilmek 
iktıza eder. Her ne kadar la· 
dil bahıl, memleketimizde 
basil umurdan sayıla bil.irse 
de, lımet Pı. nın mevzuuba· 
hiı iki madde Qzerinde 
ehemmiyetle durmaları bek· 
lenir. 

Bir kere vekaletler em
rine alınacak memurları Ye· 
kilet emrine aldıktan ıon· 
ra, az maaıh memuriyet· 
lere tayin etmek demek, 
bu adamlan kendiliklerinden 
memuriyet hayatına vedi. 
etmeie icbar etmek demek 
olacaktır. Anlaıılıyor ki, a .. 
aari ücretle azami it iste
mek yolu tutulmak tasavvur· 
lan vardır. Bu ıuretle, kıy

metli, kıdemli memurlar, 
küçilk memurların yerini 
tutabilecek, kilçükler de, dı· 
f arıda bırakılacak, iyi if, 
az para, azami ıiy alınmak 
temin edilecektir; demek 
iıtenlyor. Haddi zatında ca-

zip aibi görünen bu maddenin, 
tatbikat ıahasında ufrıya· 

cafı mliıkGlitın azemeti 
elbet kendillfinden anl"tılır!. 

Diler madde, Vekalet
lerin memurlan iıtedikleri 

yerlerde kullanabilmeleri 
maddeıi , memleketteki 
memur zümreıini · ıöçe

be hale sevketmek de· 
mek olacaiı için, çok dik· 
kati celbedebllir. Hükiimet 
ıayet müphem ıörünen bu 
ma'ddeyi, tatbik edebilirse 
hakikaten on binlerce miin· 
hal hlııl olmak emri tabii 
olurdu. 

Mesele baıl.t !olduğu nis-
bette ehemmlyetltd~e: latan· 

bulda olıun, taıra villyet 
Ye kazalar da bulunsun, bir 
ıınıf memuriyetler vardır ki, 
bunların hemen klffeıi az 
aylıklı vazifeler olduğu için, 
yerlilerin çahıtaklan memu
riyetleri teıkil ederler. 

Tabıtldarlık, tahrirat ~i-
ttptııı, maliye katiplikleri, ıto1iı 
memurları, evkaf ve idare 
mecliılerl kltipUklerl, nüfuı 
tılert, adliye devafri ki.tip· 
lerf v. ı. gtbf .. 

Buralarda on binler, hatta 
yirmi binlerce memurlar 
vardır. Bunlar bulundukları 
memleketlerin yerltsidirler. 
Evlen, barklan biraz da fU 
bu varldatları bulunur, ıe

çtnlp ıtderler. 
Binaenaleyh, letanbulda 

I - , 
1 7~ 
Ahmet 

lerek 
ağzından köpükler ge

bir umumhanede öldü! 
Sabahtan başlayıp fecre kadar 

içen Ahmedin feci akibetini 
Dün gece, Abanozda; 

Ahmet isminde bir genç ıar· 
hoıluk yüziinden düıüp öl· 
ınüıtür. Bu ölüm hakkında 
almıı olduğum munzam ve 
mufassal ma16matt bildiri-
yorum: 

Garson imiş 
Aılen Trabzonlu olan 24 

Yatlarında genç ve yakıııklı 
Ahmet, bundan yedi sene 
evvel ıehrimlze gelmiı_. gar
ıooluk yaparak geçinmeğe 

baılamııtır. 
Bu genç, hayatında es

rar, rakı ve kadının ne ol
duğunu bUmezmiı. 

Günün birinde 
Fakat günün birinde bun· 

ları öğrenmif, öyle bir kurdu 
olnıuı ki. itte bu genç niha· 
yel evvelki gün ıarhoıluğun 
kurbanı olmuıturJ 

Beş sene e~vel 
Ahmet bundan beı ıene 

evvel gauonluk yaparken 
Abanozda Katına iıminde 
bir kadına vurulmuıtur. 

Gel zaman, git zaman 
kadıoın üzerine düımüf, b•r 

türlü muvaffak olamamııtır. 
GünGn birinde, bir çok 

paracıklarını bu kadın ufruna 
aarfetmiı, nihayet muvaffak 
olmuıtur. 

Ahmet, bu kadına mu
vaffak olduğundan çok me
mnun ve bahtiyarmıı. 

lı te böyle bir saadete nail 
olan Ahmet Katinaya sQzel 
bir dost ıofra sı vermlı ve 
o giinden itibaren doat ol· 
ınuttur. Fakat bir miiddet 
sonra it defiımittlr 

mif, alı~mıı kudurmuıten 

beterdir derler, Ahmet 
yin~ Abanoza düıerek ııra 

ile evlerden doıt tutmağa 

baılamııtır. 
lıte, bugün Eleni, 

yarın KaUoa, öbürgün Ma· 
tina diye yaıayan Ahmet, 
nihayet Cemile namında bir 
kadına da musallat olmuı· 
tur. Bu kadın hakikaten bu· 
nu ıevmtı 1 ve düne kadar 
ıevmeğe devam etmitlir. 

Ahmet, bundan 4 ay 
evvel bu kadınla ıevitme· 

ğe ve birlikte yatama• 
ğa baılamııtır. Bu kadın bir 
ev direktörndür. Abmetten 
beı para iıtemedlğl gibi, üs
telik cc·p harçlıfı da vu· 
mekte imif. 

Meyhanede yermiş 
Ahmet le bu paraları alıp 

dofruca meyhaneye giderek 

kafayı Uiteülerıniı. lıte son 
zamanlarda Küp haline ge
len Ahmet, evvelki gün yi
ne paraıını alarak lçmele 
gftmiıttr. 

Birkaç tifC içmiı, kalka· 
cafı bir sırada arkadaıları 

gelerek: 

- Nereye beyabu? Otur 
bakalım deyip oturtmuılar
dır. Birkaç tlte içtikten ıonra 
kalkıp baıka bir gazinoya 
gllnıis, orada da içmeğe 

baılamıılardır. lıte bu üç 
kaf adaı, getir götür derken 
adam akıllı kaf alarmı tüt-

'Sillemiıler burunlarmı görmiye 
cek derecede sarhoı olmuı· 
lardır. 

Bu sırada 
Bu ıırada içlerinden bi• 

ri : 

l 

mütemadiyen 
okuyunuz/ 

Haydi bakahm çocuklar! 
Bu kadar kAffdlr, demlf. 

Kendisine malik olımyan 
Ahmet te: 

- Dur bakalım oflum, 
içtiğimiz diıimiztn kovufu· 
na bile girmedi, demiıttr. 

Olurdu, olmazdl derken 
bir iki tek daha içip gazi· 
nodan çıkmıılardır, ~( 

Ahmet gene: 
- Haydi bakalım çocuk· 

lar, timdi de Ferldlyeye gt. 
deceatz, demtılfr. 

Arkadaıları razı olmayıp 
ayrılmıt, kendi de bu mahut 
yere gJtmitlir. Burada da 
bir iki tek içtllden sonra he-
men elJni cebine göUlrerfk 
esrarını çıkarmıı, bir ılgara 
yaparak içmeğe baılamııtır. 
Bunun üzerine aradan vakit 
geçmit, sallana ıallana aba
noza ıelmittir. 

Mekanı olan bu ıokafa 
gelir ıelmez. 

- Eyt... imanım. var 
mı bana yan bakan? diye
rek nara atmağa baılamıe
lır. Arkadaılarından biri 
bunu ıörmüı, koluna aıre
re k bir kahveye oturtmuı· 

tur. Aradan iki dakika geç· 
mif, Ahmet fenaJaprak: 

Yere yuvarlanıyor 
- Aman ..• 6l0yorum, dl· 

yerek bir nara atmııaacla 

hemen yere kapanmııtır. 
Bu halt ıören halk, oda· 

kik" koıarak meseleyi za• 
bıtaya bildirmiılir. 

V aka mahalline ıeldn 
pollıler Ahmedi kaldırmıılar 
sada çok ıtırmedeo aizın· 
dan k6p6kler ıelerek 61· 
mGttür. 

A. S. 

Ahmet, Katinaya nisbet 
olsun diye tekrar kesesini a· 
çarak ayni ~vde oturan Eleni 
isminde birini doıt tutmuıtu. 

Eleni ile 
Miii~ı--M~cli;i d~Pia~d;-

Bununla da bir müddet 
yaıadıktan ıonra ayrılmııtır. 

Aradan bir zaman geç· "'&!!S!!E ___ ...,.:11,, 
i t!!!:" 

aynı vasıfları haiz bir me· 
muru, meseli: Çimitkezek 
kazasına nakletmek demek, 
onu istifaya davet etmek 
demek o:urdu. Elazizdeki 
memuru Tekirdaiı villyelinln 
Malkara kazasına kaldırmak 

(Brinci ıahif•tlen Jeoam ) 
tetkikinden ıonra bütçe en· 
cOmenlne verilmesine -teklif 
eylemlftir. 

Yozgat meb'uıu Siiley· 
man Bey kanunl•rın ıık ıık 
tebdil edilmeıinin ıCir' atU 
çıkma11ndan ileri geldfilnf, 
bu itibarla lsticale mahal 
olmadıfım bfldlrlblftlr. 

Encümen lazım 
iıtemek te, aynı neticeyi He.san Bey(Gfimilıhane), 
verebilirdi. Şuhalde, lsteni. Mecliıe tevdi edilen mali 
len taıfiye kendiliğinden kanun llyılialanndan bet 
neticelenmlt demek olmuyor birinin me dd,.leri üzerinde 
mu7 Bu adamlar ne yapar- ayrı tevekkuf edflmeıi icap 
lar, nereye gidebilirler, naııl etlifinden uzun bir milddet 
yaprlar? beklemek tabii . olacafını 

Tasarrufun bu ıeklinhı, 1 bu ittbrrla allkadar endi· 
memleketin her tarafıncla, ı menlerden üeçr beıer zatın 
yer yer memurluktan mn.. tefrikile bir muhtelit encü
taff tısız gQçıüzler orduıu j men' teıkilinin uıule muvafık 
yaratmak emri vakii çok oldufunu vebilt~ enc6mnlnfn 
d1ltGnalmek icabederdi. ! bundan hariç bırakılma· 

1 
Maamafıh :ıaylha ma.dde-1 ıı dofru olacaiını ı6yle-

leri henüz -.ecliıte müza· l mittir. 
kere edllmft, kat'iyet kes- ! Recep Ziihtü Bey(Slnop) 

betmlı deiildfr. lımet Pt- nm 
1 

Kiil halinde ve alellcele çı-
b6yle ıakat tecrObelere gi· karılmıı bazı varidat ka-
riımekten kat'iyen tevakki nunlannın mahzurlanna cel· 
edecekleri lhtfmallerf va- bi dikkat ederek .. nekadar 
rfltir. ıuzunlzamana tevakkuf eder· 

ARiF ORUÇ ae ehin bu kaounlann en-

cümenlerde birer birer mü· 
za.kereıloe taraftarım demit-
tir. -

Muhtelif hatipler tara· 
fmdan lehte ve aleyhte be· 
yanaltan ıonra bu kanunla· 
rın tetkiki için muhtelf t bir 
encümen teıklli reye kon· 
muı ve reddolunmuıtur. Bu
nun Gzerine kanunlar, bGtçe, 
maltye, lktiıat, dahiliye ve 
adliye enctlmf'nlerine hava• 
le edilmiıtlr. 

Çorum mebusu lımet 
Beyin, bu kanun layihaları· 
nın evvela İkbtııat ve Maliye 
encümenleri tarafmdan tet
kik •lunmaaı ve dijer encü· 
menlerin kendilerine taal· 
lük eden maddeleri fltlyerek 
bunlar üzerinde çalıımaaı 
hakkındaki teklifi kabul 
olunmuıtur. 

Meclis perıembe gilnü 
toplanacaktır. 

* .. 
icra ve if lds kanunu 

Ankara, 23 (Huıuıl) -
Meıaiıfne devam eden Ad
liye enc6meni ıcra ve lfliı 

kanununa ait tetkikatını 
yannkf (b6g0okl) lçtlmaında 
ikmal etmif bulunacaktır. 

24 .,.. 

Istanbul zat işleri 
liğvediliyor 

Mahkemeye verilecek me
murlar vekalet emrine ah· 
nacak ve beraretleri halin
de lcabederse daha dun ma· 
maıh yerlere tayin oluna· 
caklardır. 

(Birinci .ahif eden devam) 
aylık ıarfiJat için mezuniyet 
alacaktır. Fakat buna hacet 
kalmakıızın bütçe mClzake
rahmı Hazirana kadar fk· 
m~l olunmasına ve tatbiki· 
ne geçilmesine hemen hemen 
muhakkak nazarile bakıl· 
maktadır· 

Bunların bir lr nmı tesbit 
o:unduğu için veki.let bütçeleri 

buna göre hazırlanmııtar. 
V eki.Jetler geç vakıtlara 

kadar bt1 mesele etrafında 
çahımıılardır. 

Endlmenler de faaliyet
lerini hemen ikmal etmlr 
lerdir. 

Bütçenin bütGn vekllel· 
lere ait kısımlan tamnmen 
teshil edilmfttfr. 

Ezcilmle Baıvekaletin 
bütçeıi (909) bin, Milli mG
dafaa vekaletlninki ( 47) 
milyon, Maliye veklletinin 
(12) milyon, Şdrayl Devle
tin (105) btn, lıtatiıtlk umum 
müdiirliiiünGn ( 45) bin 
lira olarak tesbit edllmlıtfr. 

Diğer vilayetlerin büt· 
çelerinde de mühim tasar· 
ruf vardır. 

Maliye vekilellnhı büt· 
çeıinde °!o 25 raddesinde 
tasarruf vardır. Vekaletle
rin tetkiklerine müsteniden 
Meclise verilen b6tçeye mel 
fuf tasarruf liyıhası çok 
ıayanı dikkat mevaddı ihtl· 
va etmektedir. 

Ezcftmle hizmetleri 30 
ıeneye balil olan memur· 
lar derhal tekaiide aevk o
lunacaklardır. MGtehuııı 

memurların bu kayıttan lı. 

lisnaları kabul edllmlıttr. 
Huıuıl haberlerime na· 

zazaran tekaüde tevkedf· 1 
lenlere Tekaüt kanunundaki 
ikramiyeler verflmlyerek te· 
hir olunacaktır. Bu f,haber 
tekaüt olacak memurlar O· 
zerinde endite uyandırmıı· 
lir. Heniz bu cihetin ıae 
kadar kuvYetll olduiu keı
tirilemez. Ayrıca memurin 
kanununun bahaettfii hak
lardan vazıeçilmektedir. 

Malam olduiu here 
açıkta kalan memurlar ha
kkı müktesepleri zail olma
mak üzere evvelce aldıkları 
maaı ntıbetınde memuriyet 
teklif olunuyordu. Bu defa 
bu elbette deiiımektedlr. 

Her hangi bir memura 
daha dun maat teklif edile· 
bilecek ve kabul etmeyenler 
tekailtlnk ka.kkım kazanmıı· 
sa tekaüde . aevkolunacak, 
akıl takdirde tasfiye olana· 
caktlr. 

Bu noktal nazr bir çok 
kanunların defftlirllmeılnf 
intaç edecektir. 

V ekiletler lıtediklerf 

Bazı vekiletlerüe büyük 
ve küçük memuriyetle
rin lağvediJeceklerJni ha
ber vermiıtim. Bu cihet 
takarrür etmltlir. 

Ezcümle Maliye vekaleti 
Muhasibi meıullukfardan ba
zılannı llğvetmltllr. 

Liivedflenler lıtanbul 
zat itleri muhaatbl mesullu· 
iu ve Birinci umumi mü
fettlıliğln 40 lira maaılı mu
haılbi meıulluğu ve Müeı· 
ıeıatı zirafye ve ticariye me
ıul muhufpliği lifvedilmiıtlr 

Bu daireler lağvin tebliğin· 
den sonra vazifeleri ve itleri· 
ni diğer maliye memurluk· 
larına bırakacaklardır. 

Umumi milfettiıllk mu
hasiplifinin vazifesini Maliye 
milıavirliğlnin kontrolu al
tında daire müdGrliiğü ya· 
pacakbr. Zat iılert de def· 
terdarlıia devredilecektir. 

Açıkta kalan memurlar 
vlliyetlcrdeld münhallere 
tevzi olunacakbr. 

Tasarruf liyihaımda bu· 
na benzeyen bir çok mevat 
vardır. 

Yeni bütçe 189,850.000 
liradır. 

İnhisar idareleri ve bil· 
haıaa heıabı bütçeye dahil ' 
olan nriie11eseler bütçele
rinde taıarruf 7apacaklar 
dır. Zira bunlarm bütçeye 
kartı vaziyetleri daha fazla 
varidat temini mevkiindedir. 

Bütçe ilk içtlmanan iti· 
baren süratle mGzakere edl· 
lecektfk. 

Ankara,23 (Husuıi)-Mua· 
mele vergiıi, iratlar Yerılsf 

tetkikatma baılamııtır. 

Encümenler faaliyetleri· 
nl bitirmek üzer.edirler. De
veran eden haberlere na· 
zaran verıller yüzde 4,5·5 
niıbetinde tahaffüf edecek 
ve bazı iıtihıalattan kaldırı· 
lacaktır. 

Senelik muameleleri on 
bin liradan az olan müesae
ıat la vergiden affolunacak
tır. 

lkt11at enciimeni bugOn 
(dan) aon kararını vererek 
hazırlanmııtır. 

Dahiliye encGmeni bina 
iratları vergisini tetkike 
devam etmektedir. 

Bugün ıon kararını ve· 
recektir. 

Ankara, 23·24(ıeç vakit 
telefon)-Mecllae verilen ta .. 
ıarruf layihasının fcabatın· 

dan olmak üzere bir takım 
kanunlann deifıeceif anlatıl· 
maktadır. 

Haber aldıfıma ıöre 
bılba11a Memurin kanunu · 

memura istedikleri mınta

kada memuriyet teklif ede
bilecekler Ye kabul etmi· 
yenler istifa etmlı addolu
nacaktır. Şark ve Garp 
vlliyetlerl noktal nazan 
kaldırılmııtır, Van, H .. kkiri, 
Kara, Muı, Siirt vilayetleri 
gibi Şark Yiliyetlerl adddo- . 
lunanJar da ·artık Garp 
vilayetleri gibi muamele 
göreceklerdir. Bilhaaıa vila• 
yatı tarki yede bulunan kG· 
çük ve bilyilk yerli memur
lar tebdil olunacaktır. 

Bu suretle hini olacak 
münhallere Garp vfllyetle• 
rlndekl memurlar g6nderf· 
lecektir. 

nun bazı: mevaddı tadil olu
nacaktır. Ezcümle memuri· 
yet teklifi, ıark ve garp vl · 
llyetJerf .,. ve bunlara mn
teferl meYat tamamen de
flpcekttr. 

Adliye Encilmenl icra 
ve tfllaJ kanununu t etkike 
devam etmektedır. _.. 
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utulmuş Bir Tekke 
"' Poliste: Adliyede: lııııı....lllllll'At ~ 

Vedia H. ~~;!~ Be bilhavzın Esrarı •.• 

anevi bir maktel .•• 
--------

ybilhavzda işe başlayınca . 
e garip şeyler gördüm? 

affedeceğim! 
Bu günah değil, büyük 

pederin emridir.,, 
-20-

iz ç6k, karıımda bir 
hklr gibi diz çök, 
unu bok ve ba· 

nihayetsiz ıilnah· 

say, seni affedeceltm 
peder aamına seni 

eceftm ••• 

en hiln16r, hilnıGr ai· 
la baılamııtım. Bu 

neler ıöylilyor, böyle. 
dün gece bir cemaat 

e dudaklarımdan atk 
vda enten dünkü bet
buaiin ne ve neler 

eynim yaı ballncle lde
özlerimden akıyordu. 
oktorun gözleri bu ka· 

ıkta bin bir timıek gibi 
yordu. 
- Seni bGylk peder bu· 
na getirdim, atınahlarr 
ana ıay, aeal bGyGk pe
affedecek, diz çak, baç 

ar r ... 
Takatıfzllkten, heyecan• 

bilktllen dizlerim çö• 
do. 

ve fail oldufunu bir ker'll da· 
ha duyunca sevincinden çıl· 
dırmamak için kendini zor 
zaptediyordu. 

- Bu gilnab değil, bnyGk 
pederin emri, her insanın 

vlııl olacafı tabu neticedir. 
Beynimin içi bin nakuı 

çalınır gibi ofulduyordu. 

Bu paıtör, bu Beybilhavz 
tekkeler ıube reisi, bu ll'lis· 
yoner bazlralnı neler söy· 
itiyordu. Demek ki teca vGzQ 
taaallntu büyiik peder olan 
Allabın emri !? • 

Sükat ~ bır mGddet için 
ikimizi de diitllndiirdii. lhti· 
yar Paıtör, korkunç bir hey· 
yüll ıibi yavaı, yavaı GıUi· 
me çullanmafa baıladı. Koı· 
kocaman ellle evvell uçla· 
rımı ofmafa, ıonra hafif 
buteler kondurmala baıladı. 

Bu haftf buıeler ya•aı, 

yavaı 111nmafa, tlddetlen· 
meie bqlach. 

Bir milddet için gözleri· 
min içine bakıyor, tekrar, 
tekrar 6pQyor .•• 

{Devamı var) ___ .._.., ______________ ..;_ ______ ;.... 
Vergi 1 Adanada 

Doktor dGnyadaki en bn. 
aGnahıma bizzat amil 

mir gazeteleri Çiftiçi kooperati-
ne diyor? fi müşkülattamı? 
lzmır ıuetelerl bu mev• 
de lzmir, Manisa, Aydın, 

nfsll, Mutia mıntakalann 
halkta para olmadılını 

zıyorlar. Versi tahlilinde 
ika kolaylık ıaıterilmeıi· 
lıtlyorlar. 

•Bu gazetelerden biri cli
or ki: 

Bizde verıl ancak Tem· 
uzdan, hattl Aiu•toatan 
nra toplanabilJr O zaman 

çinin eline para geçecell 
bı amelenin de, eınafın da 
ali vaziyeti biraz ıenlıler. 

Alakadar dairelerin bu 

aatyeU nazan dikkate ala· 
14lrını ve vekl.let nez

nde icap ederse teıebbi· 
tta bulunacaklarını um· 

llıak iıterlz. 

Ege mıntakası 
Afyon zeriyab ne 

kadar? 
lzmir Ticaret odaııda ge· 

len mal6mata nazaran Ege 
llcttaadl mıntakaıının 1930 
19931 Afyon zeriyat mık· 
t.11nın 218,915 dönüm ol· 
d111u anlaplmııtır. 1929 
1830 zarfındaki zerfyat mlk· 
blrı lae 336,693 dönilm idi. 

,.._. Alaıehlr, G6rdeı, Aydın 
~. Dinar Ye Gediz kaza· 
le.nndan Afyon zerlyabna 
4-Ar mal6mat laeniz gelme· 
llalftlr. 

Adanacla çiftçtlfll kur
tarmak için kurulan koo
peratifin bankalardan mOt
küllt gibdOtn ı6yleniyor. 

Akhisarda 
Tütün zeriyab 

Akhisar ve Bergamadan 
İzmir Ticaret odaıına veri· 
len maH~mata göre, Akhl· 
sar kazaıının bu aene tOtCbı 
seriyatı 36,000 dönüm, Pa· 
muk zerlyatı ise 2,300 dö-
nim tahmin edilmektedir. 
TGtCln zeriyab geçen ıene· 
ye nazaran biraz fazla, Pa· 
muk zeriyab lae hemen 
ayni derecededir. 

Beraama kazaıının bu 
seneye ait tOnGn uriyab 
aerlyab 14,000 danim, pa· 
muk zerlyab ise 7 ,000 da. 
nüm tahmin olunmaktadır. 
Geçen ıene zarfındaki tii· 
tin zeriyab 15,000, pamuk 
zeriyatı ise 10,000 danam 
idi. 

Rus tütünleri 
Sovyet Ruıyada 930-931 

....ı tiitlln zerlyab (980o0) 
hektardır. VataU tabının. 
lere aare iıtihsallt mıktarımn 
ISS ıallyon kiloya balii o
lacaiı &mit eclllmektedt;': 
Eauen bu teaeld tGtGn zer·. 
lyetını, Rudar, seçen sene· 
lere nlabetle yGsde 136 de
recetlnde artbrmak için te· J 
ıebbi ılerde bulunmaktadır· 
lar. 

Kaza! 
Kayış kasığına 

batmış 
AyYanıarayda un de· 

ğirmeni ameluinden Erzin· 
canlı Yusuf, dnn kopmuı 
olan kayııı yerine takarken 
diiımOı, elinde bulunan 
alacı ka11lına batırarak ya· 
ralanmııtır. 

Söz atmış 
Vatman Bekir Sıtkı, Tarla 

batında oturan İstlmatya ile 
Adrit iaminde iki kıza ıöz 
atarken yakalanmıı, '. llzım 
ıelen takibata baılanmııtu. 

Müsademe 
1ıtanbul lileıi talebeıin· 

den 1388 numaralı Rahmi 
Efendi don, rakfp oldufu 
motosikletle Emin6n0nden 
ıeçerken Şoför Mehmedln 
idareıindekl 2315 numaralı 
otomobille m&sademe ederek 
~bacafından yaralanmııtır. 

Para yok! 
yolda çalışanlara 
para verilmemiş 

İzmis (Huıuıl)- Berga· 
ma yalunda çalııtınlan ame· 
le lıilA yevm~yelerinl ala
mamıılardD'. Bunlar İzmir 
vlllyet makamına miraca· 
atta bulunarak ıtkiyet et· 
mitlerdir. 

Kalp para 
yapanlar dinlendi 

Haplthanede mahkam 
bulunan Laz kaptan llya11n 
kalp para kıllıeleri yaptılı · 
yazalmııtı. 

Mnddelumumillk bu hu· 
1Q1un tahkikini Hapla.hane 
mldirlyetln• ba vale etmlt· 
tir. ftaptamn yaptlfı para• 
lar ••Yet berbat bir tekil· 
dedir Don arkadaılan Ka • 
dlr peblfvanla Mlaakm ifa· 
deleri alınmııtır. 

llyaıta Bur1a haplıhane· 
tine nakledllmiıtlr. Tahld· 
kat btter bitmez muhake-·~ 
meye baılanacaktır. 

Borsa istikrazı 
Zahire laoraanuın biltçe

llndekl açık hakkında yeni· 
den yapılan bir teıebbiı 
yoktur. Soa sDnlercle vari· 
datta bir tezayilt mahıustur. 

Zahire boraaıı Ticaret 
odaıına müracaatle bir i1-
tikraz yapılmaıım •uvaflk 
16rdüğiln6 bildlrmfıti. 

Henilz bu ha1111ta abl· 
mıı ameli bir adım yoktur. 

Berb~rler · 
Odaya giriyor 

Ticaret oda11 bert.erleri 
Odaya kaydetmek lıUyor. 

Berberlerden bir kıımı buna 
itiraz oderek bir takım ber
berler mahkemeye mtiraca• 
at etmiılerdir. 

Mahkeme ancak ticaret 

Katil mekteplinin 
davasına yeniden 

baılandı 
Kızdtoprakta ıevıiliıi 

Vedia Hanımı t bıçala cerh 
ve katleden Feyziati liaeıi 
talebesinden Tevfik Fikret 
Bey bundan bir kaç ay 
evvel aiırcezada 15 sene
ye mahkum edilmitti· 

Bu hükmil mahkemei 
temyiz nakzettiğınden · dGn 
tekrar muhakemeye alır· 
cezada bat lanmııtır· 

Maznun aynı zamanda 
beıinci hukukta yaıını da 
tashih etmiıtar. 

Esnayl muhakemde mil· 
ddeiumumi muavini Cemil 
B. buyaı mes' eleıinin mah· 
kemei temyize ıönderilme· 
llni talep etmiftır. 

Hey' eti hakime bu talebi 
kabul edip muhakemeyi 
baıka bir güne talik etmiı · 
tir. 

La türki Liberal 
gazetesi davası 
Adanada milnteıir Ahali 

gazeteıinden bir makaleyi 
naklen iktibas eden La türki 
Liberal gazetesi aleyhine 
Müddeiumumilikçe dava 
ikame edildiilnl yazmııtık 

Dlln bu davaya Afırcezada 
devam edllmiıUr. Ahali aa· 
zeteıinin · lllhtbi firari Ab
dü lkadir gazetetlnde Reiıl· 
cGmbur Gazi HL açık bir 
mektup yazıyordu. 

Dnnkü celıede Latiirld 
Liberal ıazetesi meı'almildiir6, 

vekil tutacafını 16ylemtıtlr. 

Heyeti hlklme bunun 
için muhakemeyi baıka 
bir ıGne talik etmlıtlr~ 
Karısını kuyuya atan 

Kanıı EmfaeJI ku,uya ' 
atmakla masaea Aptalla· ' 
hın mabalrem..me dGn alır· 
cezada devam edtlmlıUr. 
Emayı muhakeme'jle ma.., 

nun kar111Dın ' 616 ol~rak 
buluaduta uman kendill· 
nln aıkerde oldufunu 
s6ylemiıtlr. Şahit ııfaUle 
Çopur Fatmanın ve RChte· 
min celbi tÇin muhakeme 
baıka bir gine talik edil• 
mlfUr. 

Manası ne? 
Y anlıılıkta ısrar 

ediliyor 
Fatih mıntabımda nG

merotaj it lerlnln yan hı ol
duiunda ısrar ediliyor. 

Bu buıuıta Şehremini 
talarlr komiıyoau rellt Şe· 
rlf B. de ıunlan a6yl0yor: 

• - Kanunen nlmerotaJ· 
da binalara konulacak na· 
maralar, tapu ye kadutro, 
maliye nifuı ıılerinde eMı 
olacakb. Halbuki yapılan 
nlmerotaJd-, biç• ayıbmt, 
binalara 20 uae e••••t 
maıakkafat tahririne ılle 

yapan berberlerin odaya 
kaydolunabllecelderlnl bil· 
dlrmittir. 

Havan borsası 
komiserliği 

Hayvan bor1&11 komiser 
lfine Tiqret mtidOrl Muh
ıin Bey vekllet edecekUr. 

numaralar konulmuıtu konulan 
numaraların taalatbl için ne 
kadar mGtkGJlt çektlitmfal 
ben bilirim. Bir eve d&rt na• 
mara konulmuı oldufunu 

Süt meselesi 
Silt meteletl hakkında 

Belediye Sabbiye enclmenl 
bir rapor hazırbfor• 

giriyoruz." . 

Belediyede teftiş 
MOlkiye mafetUtlerbaden 

ilçil Belediyede tefUtlerine 
devam etmektedirler. 

İzmir tütün tüccarları toplandı -
Murahhas geliyor! 

Stok tütünler hakkında İnhisar 
müdürile konuşacaklar --·-------

lzmır tütün tüccarlan 
toplanarak ıtok tütOnler 
hakkında göriiımiiılerdir. 
Bu m6.zakereden sonra ve· 
rilen karar ıudur: 

1 - Tiltilnciller namına 
bir murahhasın lıtanbula 
aiderek İnhisar umum mü· 
dilrn ile temu etmeıi. 

2 - Mubayyat hakkında 
İnhisar idarelinden kat'ı bir 
cevap iıtenllmeıi. 

3 - Mubayaat için bir 
müddet tayin edilmeıi. 

4 - V azfyet hakkında 
iktisat vekaletinden mata. 
mat telep edilmesi. 

Tdtilncüler nı mına Bor• 
'ıa reili lzmirll Tallt be· 
yin gltmeıi tenılp edilmtı 
ve mumaileyh dan İatanbula 
hareket etmiıUr. 

Verilen mal6mata göre 
tüUln inhisar idareıl, lıtan• 
bul, lzmır ve Samıun mın· 
takalarından 6,000,000 ~kilo 
tiltGn ıabn alacakbr. 

Bu it için inhisar idareli 
4,000,000 lira ayırmııbr. Bu 
haber tilnOciilerde ayn bf r 
endite UJandıl'llllfbr. Çilnkii 

4,000,000 lira ile 6,000,000 
kilo tütün ıatm alın.ıcaiına 
göre tütün kilosu 66 kuru· 
ta alınmıı olacaktır. 

İzmir mıntakaıı muba

yaa heyeti, inhisar idareıi· 
nin lzmir baımüdürü Sezai, 
Maniıa lnhiıRrı baımüdürü 
lbrahim v'! Ôdemiı . lnhi· 
san amirj Abdi Beyler· 
den teıktl olunmuı ve bu 
huıuıta allkadtrlara tebli· 
iat yapılmııtır. 

Samsundan yakında Ege 
mıntakaıında mubayaaatta 
bulunmak üzere gelecek olan 
heyete lzmir mubayıaa hey
eti de ittirak edecek ve bu j 
suretle tütOn alımında ıür' at 
temin edtlmiı olacaktır. 

inhisar idıtresi ıebrimlz· 
de, tiiccarın elinde mevcut 

tiltünleri teıbit etmekle meı· 

guldür. 
lzmirden yapılacak mu· 

bayıaab bizzat idare etmek 
Gzere tütün inhisarı umum 
müdürü Behçet Beyin İzmire 
geJecefi allkadarlar tarafın· 
dan bildirilmektedir. 

Müstakil Belediye! 
lzmirde Karşıyakalılar müstakil 
Belediyeye sahip olmak istiyorlar 

t.mırde -- •ffismet. 
ıueteıi yasıyor: 

Karıı1akanın 9000 miln· 
telübinden bet bininin imza· 
ladıtı bir mazbata ait oldu
tu makama verilmiıtir. 

Bu masltata Karpyaka· 

nın lzmir Belediyesi mü1-
teaılekelliinden kurtarılması 

istenilmektedir. 
Kanuni yollafda vuku· 

bulan bu talebin te"lç edil· 
memesi ihtimali yoktur. 
Alakadar ve salahiyettar 
makam umumi arlya mtira· 
caat lüzumunu bıaeder ve 
bunu iıter1e Kartıvakanın 
oa yedi, on sekiz bin nilfu· 
ıu çoluguyla, çocutuy1a mi
Unı yapmafa bile hazırdır. 

Haber aldılımıza nazaran 
evvelki gOo lzmir Belediye· 
tine fimdiye kadar elde 

tutulan ve Dalalhye vekile· 
Unce ıarfına mezuniyet ve
rllmlyen . 300 bin liranın 

Karıı:rakaya sarfı hakkında 
emir gelmiıtir. Karııyaka· 
itler lzmir Belediyesinden 
hayrın nasıl gelecefini pek 
güzel öfrendileri için bu pa• 
ranın ya te,ekkül edecek 
kendi mütakil Belediyelerine 
ikraz edilmesini ve yahut 
hiç verilmemesini istemek· 
tedlrler. lzmir Belediyesinin 
on kuruıa yapacağı iti 
Karııyakanın kendi Bele• 
diyesi üç kuruıa çıkarabilir. 

Her halde yanhı gidilen 
bu yoldan dönillmesl gün
leri uzakta deitldır. Vili· 
yet makamı da her halde 
Karııyakamn haline acıya· 
rak muameleyi uzatmaktan 
içtinap edecektir tlmidinde
yts •• 

---~.. "Y ann,, ın .... , -· .. 
Küçük llinları 

ı.. '' Yarın,, karilerine bir hizmet edebil
mek emelile küçük ilinlan aşağıdaki şart· 
tarla kabule başlamışbr. 

l - 5 kelime bir eatırclır. 
2- Her .. tır l\.iD & kurut Ocret ahnır. 
3- Bir defadan fasla n.,...dilecek ilanlardan yüzde 

1& tenzlllt yapılır· 
4- Klçik ilA.nlar her atın neıredllir. 
&- lateyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

ıuetemlsi adreı ıaıterebtlirler. 

d b k •·•· ~uu ırın-e ir arar 1 r 

l veri ece~J an .. .. '~ırza ertıgmı;aevair ve müessesq B.Sli:n~ klıd .. ,. K 
~-~-~__J_ 
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Büyük ikramiye 

50, 000 liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükô:f at Vardır. -

KAVKLIDERE ŞARABI 

NEREDE 

NEREDE 

l"Çl.Ll"ff?Vaa-on-lı Tokatlıyae, Abdullah Ef. 
•Tokatlı ve emıalleri lokantalarda 

SAJJlJff ?lnbisar ıatıı mağazası, Dlmitroko 
• pulo, Hartı, Hermiı, Yenipazar •• 

emsalleri bakkaliye maiazalarıoda 
istanbul deposu: Galata Ömer Ahit Han No. l 2 

---
•ıcalimlml !r .. ': lol-'ıoo .. . -, ~ 1 ' • 

~ 

Bahrisefit Felemenk 1 .. - Bankası 
İST ANBUL ŞUBESl 

idare merkezi : A M S T E R D A M 
Mezun sermayesi : 25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 PL. 
ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Oalııtada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-~ 
lstanbul tali şubesi: •Merkez Postanesi ittisalinde 

Atla'lemecl Han. Telefon: lst. 569 
Bilfunum banka muamelat 

Emniyet kasaları icar. 

Tütün inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

Avrupaya ihraç edilmekte olan ıtgara .andıklarına 

konulmak üzere ıartnameıtne tevfikan, pazarlıkla 60 ıan· 
dık gayet ince teneke satın alınacaktır. Taliplerin 6 6 931 
Cumartesi g\lnü uat 11 de 2000 llrahk teminat mektupla· 
rı ile Galatada mubayaat komisyonunda hazır bulunmaları 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi üstünde No. 66 
Telefon: lıtanbul 2385 

Beşiktaş Sulh icrasından: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

on beş parçadan ibaret yazıhane· 
ye ait eşya 28-5-931 tarihine m<i· 
sadif perşembe günü saat 13 te 
Galatada Voyvoda caddesinde 
Voyvoda hanında furuht edileceği 
ilin olunur, 

YARIN 24 Mayıı -

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her gün {2·4) de Oivan
y~lunda 118 numaralı hu
ıuıi kablnelinde teda vl 
eder. 

Cağaloilu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme ıo· 
kak No. 5. 

Her gün öfleden son· 
ra altıya kadar haıtala· 
rını kabul eder. 

-
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zührevlye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden 1anra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 -===== r:- oo6or 
~ Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zfibrevt 
hutalıklar mütehas ~ 

Cumadan maada her ı.' ., 

aaat 10 dan 6 ya kadar h , ,ta 
kabul edtltr. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

ieJefoo ıstanbul 3899 . 
~ .. ıam ... .m ..... ımııa:ı::c .. 

Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. og ıu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastaltktarı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon: B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir :ıı 

Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaphanesinde 
CN 

f Paris TtpFakültesi mezunu• 
Cilt, frengi ve zilhrevi hastalıkları 

mutebassısı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali Meserret oteli karşısı135 
linci kat sabahtan akşama kadar 

Dr. A. KUTiEL 
Zührevi hastalıklar tedaviha

neii. Galata Karaköy'de börekçi 
fırını sırasında No. 34 

Kiralık daire 
Tayyare cemiyetı İıtanbuJ 

şubesinden: 

Ankara f caddesinde, hü· 
k6met konağı el varındaki 
ıubemiz binasının birinci 
katı kiraya verileceiinden 
taliplerin ıubemize mfira
caatları. 

Daha ucuz, daha kat'i ve müeaslr bir barikat san'attır. Yerli malıdır. Pire, taht• 
kurusu, ıinek ve sivrisinek vesair haıaratı bir anda itlaf eder. Kutusu 50 büyük 75 k 
ruıtur. Bütün devatr ve müe&aesat FAYDA istimal e•ler. Hasan ecza deposu· 

SADIK.ZADE Biraderler 11 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru p gü-

24 Mayıs azar nü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, İne
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Giresun, Trabzon, Sür· 
mene ve Rize}ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acen talığına müracaat. 
Telefon lıt. 2134 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK IZMIR postaıı 

mn... v~p~r~ ~..EP! fi' ~ zarteıi 17 de 

Sirkeciden hareketle Geli· 
bolu, Çanakkale Ayvalık 
ve lzmtre azimet ve Çanak
kaleye ufrayarak avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da •e· 
rilir. Adreı: Yemtıte TaTil· 

zade biraderler. Tele. lıt: 2210 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

IS ı'ANBUL ACENTALIÔ1 
Telefon: lstanbul 3318 

BEVOÔLU DAiRESl 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkrye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, seaedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen polic;a
latın tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
lcan. 

SELANiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, lstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Vunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

latanbul ÜçüncG icra Da· 
lreılnden : Bir borcun öden

meıi için mahcuz ve paraya 

çevrilmesine karar Terilmfı 

olan 23 balya pamuk ipliff 

28·5 931ı.:aünii ıaat 10 da ls

tambulda Tütün Gümrntnn

de Cumhuriyet soğuk hava 

mahzenlerinde açık arttırma 

ıuretile paraya çevrileceain· 
den talip olanların mahal· 
linde memuruna müraca
atları ilin olunur. 

Açık artırma ilanı 

Tamamına on bet bin 

yedi yüz elli lira kıymet 

takdir edilen Cağaloğlunda 

Hoca Rüstem mahallesinde 

yeni ıokakta atik 1,3, cedit 

9, 11 numaralı maa bahçe 

bir bap konağın tamamı 

2·7-931 tarihine müsadif 

perıembe günü öğleden sonra 

saat 13 ten 16 ya kadar 

dairemizde açık arttırması 

icra ve tartnamesi 15 6·931 
tarihinde divanhaneye ta ltk 

olunacaktır. 

Arttırmaya ittirak için 
0
/ 07 teminat akçesi alınır. 

Hakları tapu siclllerile sabit 

olmıyan ipotekli alacaklılar 

ile diğer alakadaranın ve 

irtifak hakkı sahiplerinin bu 

haklarını ve hususile faiz ve 

maııarife dair olan iddiala

rını ilan tarihinden itibaren 

20 gün içinde evrakı müs· 

bttelerl lazımdır. Aksi 

halde hakları tapu sicil-
lerile 

satıı 

sabit olmıyanlar 

bedelinin paylar 

masından hariç kalırlar. 

Bilcümle müterakim vergiler 

ile belediye resimleri, vakıf 

icareıl müıteriye aittir. Ala· 
kadarların yeni icra ve 

iflas kanununun 119 uncu 

maddesi hükmüne göre 

tevfiki hareket etmeleri ve 

daha fazla malumat almak 

fatiyenlerln 1930-337 doıya . 

numarasile lstanbul 4 üncü 

icra dairesine müracaatları 
ilan olunur. 

Üsküdar 6 mcı icra rnemurlu
~dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir 
adet 4 tonluk haıi faaliyette 3014 
Pilaka numaralı Berliye otomobili 
25-5-931 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 12 den 14 e kadar 
Oalatada Çinili rıhtım hanı karşı
sında 127 numaralı garajda açık 

arttırma suretile satılar.ağından 

talıp olanların vakti mezkCırda ma· 
hallinde hazır bulundurulacak me
mura müracaatları ılan olunur. 

İstanbul üçüncü icra 
memurluğundan : 

Fatihte Karagümrükte Kurt 

Ağada çeıme sokağında 6 

No : lu hanede Arif kalfaya 

Kereıteci Ağa Hüseyin 

zade Mehmet efendinin zl· 

mmetinizde baaenet matlu

bubulunan 533 liranın maa 

masraf ve ücreti vekalet 
haciz yuluy la vaki takip 
•alebi üzerine tarafınıza 

gönderilen ödeme emrinin 
zahnna mübaıir tarafından 
verilen meıruhatta mezkur 
mahalde olmadığınız ve el
yevm ikametgabınızın meç· 
hul bulunduğu gösterilmit 
olmasına binaen ilanen teb· 
ligat ifasına karar verilmiıtir· 
Tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında müracaatle bir 
itiraz dermeyan eylemez 
ve anı takip eden 8 gfln 
içinde borcu eda veya borca 
yetecek mal ve ıatre göste
rilmezse hakkınızda gıyaben 
muamelata lcralyeye devam 
olunacağı mezkilr ödeme 
emrinin teblfğl makamına 

kaim olmak üzete il4n olu-
nur. 

ıılısırlı liclerle 
Londracla 

Kahire, 22 (A.A.) - Şi 
diki hük6m:te muhalif ver. 
ve Abrar fır kal arı liderle~ 
nin Misırdaki (vaziyet ha 
kında fikir ve noktai ıı•' 
zarlarını izah etmek üzert 
yakında Londraya gidecek 
leri söyienmektedir. 

Nis'te veba yok 
Paris, 22 (A.A.) - Sib 

biye nezareti Nis' de vebı 

zuhur ettiğine dair ecneb 
memleketlerden gelen h• 
berleri kat'i ve resmi ıuretl 
tekzip etmiıtir. 

TiYATRO - SiNEMA 

Beıiktaı Büyfik 

Aile Parki 
Pazartesi akıamı emsalsl 

programla açılıyor 
El ilanlarını arayınız p 

lıtımbul. ikinci icra Me- v 
murluğundan : Mukaddem' 1 
Beyoğlunda Aımalımescitlt k 
29 No. lu dClkklnda fken bs· t 
len ikametgahı meçhul An· Y 

tonya efendiye: bidor paıa· 
ya olan borcunuzdan dola:fl 
mukaddema ikamet ettiğini 
ballda adresi muharrer dü~ 1 
kanınızda mevcut eıyanıj ç 
haczedilerek ödenmeme•ll a 
üzerine alacaklı tarafındaıı n 
paraya çevrilmesi talep edil 
mekle üç gün zarfında ve 
930 • 3306 No. lu dosyayı 

müstahıiben daireye mü· 
racaatle deynf me.z· 
kuru tediye etmediğiniz tak 
dirde mahcuz eıyanızın pa 
raya çevrileceği malumunu• 
bulunmak ve olbaptaki mad 
def kanuniyeye tevfikan ha• 
ciz zabıt varakaları ıureUle 
ihbar varakasının tebliği ma' 

lll 

kamına kaim olmak üzere r 
ilanen tebliii keyfiyd olu· 
nur. 

lstanbul 4 ünçü icra Me- 1 

murluğundan: Kartar da So• 
ğanlık yolunda müteveffa 
Eczacı Serkis Ef. varisleri ve 
halen ikamegi.hlan meçhul 
zevcesi Madam Mannik ve 
çocukları Maaik ve Arma• 
yi ve Arıolus ve Zabel, ve 
Anjel Efendi ve hammlara: 

Serkis Eefe;ndfnin Y orgi 
Efendiye borcundan dolayı 
ipotek irae edilen Kartal' da l 
kasaba derununda rum Ma· t 
oatlığı ıokağanda üç kıt'a 
arsanın paraya çevrilmesi 
talep edilmiıtir. Meruıunu.z· 

dan dolayı ' Serkiz Efendiye 
borcunuz olan ezgayri masa• 
rif ve faiz 63 lirayı tarihi 
ilandan itibaren (5) gün zar· 
fında dairei icraya tesviye 
etmediğiniz takdirde me:ıı 
kfır ipotek arsaların ıatıla· 

cağı hakkında ve iıbu satıl 

ihbarnamesi tebliğ yerine 
kaim olam üzere ilan olunur· 

TAKVİM 
Muharrem S - Mayıs 9 

1931 
Sabah 
oııe 
bfadJ 

Mayıs 
24 

Pazar 
Ruzuhızır t9 

4,361 Alrfam 
12,10 Yatsı 

16,08 lmdk 

lln'w.I mDdBr H mD.•;dıı 
Burlaanauin AU 


