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Nushası her yerde 5 kuruş 

. 

Başmuharriri ARİF ORUÇ 

idarehane 
fst. Ankara caddesinde Tel. Santral fst. 24310 

dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuharrir 
Telgraf İst. ( y ARIN) » No. 2 Müdiriyet 

» No· 3 Tahrir 
Posta kutusu İst. 395 > No. 4 Muhasebe 

Oörıderilea evrak iade olunmaz. 

Bu endi~eli vaziyetin dogrusu nedir? 
Hiç bir suretle hakkı müktesepler Üzerinde şamil bir salahiyet istenilmiş değildir 

~~~~~--~--~~~~~ 

Bir memura açık maaşı verildiği gibi 
olunabilecektir. 

ancak evvelce bulundugu memuriyetin 
Bazı memuriyetler telif olunacaktır 

bir derece dunu teklif 

Umumi 
Af için 
Müracaatler 

letanbulda ve büyük 
vlliyet merkezlerindeki ha· 
plıhanelerde yatan yüzlerce 
vatandaıtan acıklı mektup· 
lar almıyor. Bunlardan bir 
kısmı, ıalahı hal ettiklerinden 
tecillerini mühim bir ekıeri· 
yetle, umumi af ilana hu· 
ıuıunda Büyük Millet Mecli
ılne iıtldalar verdiklerini 
bildiriyorlar. Ailelerinin sefa· 
letinden, kimsesiz kalan 
çocuklarının periıanlığınd an 
acı acı ıikayetlerde bulu
nuyorlar. 

Kanunun mahküm ettiği 
ıniicrlmlerln cezalarını çek-
meleri adaletin eaaııdır. 

Fakat, kanunun hüküm 
vermekteki kastı, mücrim
lerin mütenebbih olmaları, 
cemiyetin intizamına bir 
daha halel Terecek hareket· 
lerde bulunmaktan çekin· 
melerl içindir. 

Elyevm Türkiye cümhu
rfyetf hapiıhanelerinde yat· 
makta bulunan binlerce 
vatandaıın, bir çoklarının 

ıslahı hal ettikleri, müteneb
bih oldukları, tekrar hayata 
kanıarak cemiyete nafi ol
mak istedikleri ıüpheslz 
görülebilir. 

BüyGk Millet Mecliıinin, 
hatta hükümettn vaki olan 
mnracaatlerl hüsnü tellkki 

• edeceffne ıüphe edilemez. 
Eıaıen yeni intihap ve ye· 
nt Meclia dolay11lle, bir af 
llanı memlekette çok iyi 
teıirler bırakacaktır. 

Bilhassa mahkfimlar için
de bulunan çift çubuk sa· 
bipleri, esnaf ve sanatkar· 
ların aflHtnden memleke· 

• tin §U sıralarda istifade ede· 
teği de, muhakkaktır. 

Türklyede uzun ıeneler· 
denberi umumi, husuıi af 

' ohnamııtar. Uzun seneler· 
• denberl hapishanede yatan 
1 htnlerce acınacak insanın 

l>eriıan kalan aile ve ço-
• tuklarının bu suretle olsun 

kurtarılması büyük bir fazilet 
0le.caktır. 

Uzun müddet hapiı ya· 
~8.tıların hemen kAffeıl ulahı 

e.l etmiılerdır. Her taraftan 
'lınan mektuplar, telgraflar 
'l'nı' mealdedir. 
it 8Gyük Millet Mecliıi aza
rının küçük bir takrirle, na· 

'ti I •a ıu hayatin karııık yol· 
9 ~tında istikametlerini ıaıır· 

h 11 ve diiımBı olan bed· 
"'htiarı kurtarmaları insani 
l ~ .. cdanl hiılerlnden bek
'ııtr 

ARiF ORUÇ 

Mecliain bu celsesi müph~m noktaları tenvir edecek 

Memurların vaziyetleri ne oluyor 

Mecliste bütçe müzakeratını Reisicümhur 
Hazretleri takip buyuracaklardır 

Ankara, 24 (Huıuıi) -
Meclisin perşembe günku 
celsesine bütün encümenle
rin netıcei tetkikatı veril· 
miı olacaktır. 

Bütçe de perıembe gün
kü içtimada göı·üsülecektir. 

' 

Bundan sonra Meclis 
ınaddelerin müzakeresine 
ba~layacaktır. 

Bütçe müzakeratını Re
isicumhur Hazretlerinin de 
takip b uyu raca kları söylen· 
mektcdir. 

Bütçer.in hazırlanmnmış 

biç bir tarafı kalaıamııtır. 

Bu günkü ıckle göre ilk 
verdiğim haberler gibi büt
çenin umumi yek6nun 
(189,779,371) liradır. 

Bu hesaba nazaran (30) 
milyondan fazla iktisat ya· 
pılmıı oluyor. Hemen bOtün 
vilayetlerin bdtçelerinde u
fak büyük taıaaruf yapılmıı 
oluyor. 

Mecliste evvelk• günkü 
celsede vaki münaka~alar· 
dan tebellür eden fikirlere 
nazaran bütçenin miizake· 
resi hızlı olmıyacaktır. Ay
rı ayrı ıörüıüiecek olan 
bütçe Meclise verildif i za • 
man Baıvekil ismet Pt. nın 
bütçe etrafında izahat 
vereceği vekaletlerin ye
ni protrama eöre hazırla· 

dıkları taıarruf oekllntn bir
leotlrilen layihası flzerinde· 

de Meclisi tenYir edilecelti \ 
anlatılmaktadır. 

Bütçeaine zam yapılan 

Adliye vekili Yuauf Kemal B., 

Maliyeden 4 milyon, Di· 
yanet itlerinden 1 milyon, 

fD•oamı 4 üncli •alıiledel 
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Tevfik Rüştii Beyin beyanatı 

Avrupa ciddi ve iktı
sadi buhran geçiriyor 
Fedakarlıklar arasında adilane 

bir nisbeti istihdaf ediyoruz 
Cenevre, 22 (A.A.) - fltane sözlere ye ıamlmt ıe

Avrupa tetkik komisyonun- l llmlara teıekkür etmek için 
., . ,.~, r;p;ır., ... söz iıtedlm. Maamaffh bu 

, ~ ..... . <·,t l · '... vesileden istifade ederek Av-
rupanın .reçirmekte olduiu 

l çok ciddi, iktiıadl sıkıntı hak. 
kınada ben de birkaç söz söy

~ lemek isterim. 
Burada bu sıkıntının 

derin ıebeplerinl ve mütea· 
ddit amillerini ve arayacak 
değilim. Bundan evvel söz 
alan hatipler bunları tefer
rüatile tetkik eylediler ve 
bütün ehemmiyetini tebariiz 
ettirdiler. Binaenaleyh mak· 
sadım burada bir teıhiı yap-

; mak delil, bir kaç neneden 
. ,. ' beri bütün dünyada ve bil· 

... ~ ~· hassa Avrupada hüküm sil· 
' · ren vahim buhrana karı• 

-~->+ ... ı ..... i.ıa;;ı&& ... ~ mücadelede bulunmak üzere 

Komisyonda beyanatta 
bulunan Tevfik Rüıtü B. 

da buhranının tetkiki esna
sında Tevfik Rüıtü Bey ta
rafından vaki olan beyana
tın metni ıudur : 

Reis Hazretleri ! 
Bilha11a cumartesi içtf .. 

maında Türk hJeti murah
hasasına soylediainiz mülte-

ıimdiye kadar yapılan tecril· 
belerden alınan neticeler ve 
iltizam olunan tedabir ve 
çareler hakkında bazı mü· 
taleat dermeyan etmektir. 
Tecriibeler hiç ıüphe yok ki 
büyük bir ehemmiyet arzet· 
mektedlr. 

Üzerlerine tevcih olunan 
ziyayı nev' ama akıettf rmekt• 
(Deoamı 4 üncü •ahifdee) 

iki 
ihtilas 

22bin lira alındığı 
doğru mu? 

Ankara 24(Husuıl)-Ta. 
cemiyeti merkezinde 22000 
liralık bir ihtilas meydana 
çıkarılmııtır. Veznedarın 
tevkif edildili 1ayia11 yardır. 

Veznedarın bu parayı 
aytla üç beı faizle ötekine 
berikine ltl'"tmek üzere ver· 
dijl anlaıılmııtır. 

Bir ihtilas daha 
Ankara 24 (Huıuıi) 

Maarif vekaleti memurla· 
rından biri 294 lira ıhthaı 
ederken ıüphe üzerine tev· 
kif edildı. 

ZiY~ ·a~yrsiy;. 
mettin vurdu 

Bir barda Beyoflu ~ıralı 
Siyamettfn isminde biri tera· 
fından bıçakla vurulan Ziya 
Bey hastanede hidiıeyl an· 
latıyor. 

(Tal•ildtı 4 iıncii •alıifede) 

~ 

Bursada ıiddetli yağmurlar ya~dı 

Bilecikte heyecan 
Ağaçları kökünden söken seller 

hat boyuna yürüdü 

Şiddetli yağmurlar düşen kasabalarımızdan Süğüt 

Ankara, 24 (A.A.)-Dün Hattın hasara uğrayan 
akıam Bilecik ve civarında bu kısmında yolun takviye· 
gayet tiddeli yağmurlar ne si zarureti haııl olduğundan 
Ucesinde huıule gelen ve bu sabah tren seferleri teah • 
afaçları küklerinden sökerek bura uğramış, ekııpre• saat 
s6rühleyecek kadar kuvvet 10 da ve poıta treni de ıaat 
peyda eden seller Bilecik. 11 de şehrimize gelmittlr, 
Vezirhan istaıyonları ara- Bilecik 24(Huıusi) - Bir 
11nda hat aksamında tahribat kaç ~öndenberl devam et
yapmııtır. (Devamı 4 üncü sayfada) 
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Yine stadyomda büyük kalabalık vardı 
~--------------------------------------------

Galatasaray da 2-0 
Yunan takımını yendi 
Gollerden birini L. Mehmet di
ğerini de Necdet Beyler attılar 

Yunan 

ıampiyonu !1 

Olimpiya· 
kos son 

maçını dün x· 
Galata sa 
ray takımı 
mızla yap· 
tı. 

Saatl7 
de mlsa· Dünkl maçta büyük 
flrlerimiz muvaffakiyetler gös

teren Galatasaray 
sahaya çık· kaptanı Nihat B. 

tılar. 
Cuma günü olduğu gibi 

evvelA tiribün, sonra duhu· 
iiye seyircileri nl selamladı· 
lar. Sonra ıarı kırmızılılar 
alkıılarla ıahaya çıktılar. 

Her :gamaakl meraalnı 
Hakem yine M. Kaçef. 

17,15 le takımlar yer al· 
dı. Misafirlerimizin takım 

kadrosu F enerbahçeye çık· 
tıkları ıekli muhafaza edi· 
yordu. 

Galatasaray takımımız 

iıe fU tekilde idi. 
Ulvi - Burhan, Vahi -

Suphi, Nihat- L. Mehmet 
Kemal Faruki, Necdet, Litif 
Re bu. 

ilk hücumu rüzaarı leh· 

f lerine alan mlaafirlerlmlz 
• yaptı. 

( Nihat bu hücumu dur· 
durmakta müıkulat çekmedi 
Şimdi top Kemalin ayafın· 
da. Kemal Mehmede aıüzel bir 
paa verdi. Mehmet kaleye 
indi. Fakat çektiği fÜt avut· 
la neticelendi. 

Mukabil hücum miıafir
Ierimizde GalAtasaray kaleıi 
sıkııık bir vaziyette, Ulvi bu 
tehlikeyi atlatıyor. Bu ıefer 
misafirlerimiz aleyhine frikik 
oldu. Mehmet güzel bir ıan· 
delle topu. kaleye gönderdi 
Fakat bu fırsattan istifade 
edilemedi. 

ilk gol ı 
Lakin çok geçmeden 

L. Mehmedin ıutü topu Yu
nan kaleıinin ağlarına taktı. 
Artık stadyom bu zafer 
golünün neıesile dakikalarca 
çınlayor, alkıt sadaları fçerl
ıfnde" Ra ra ra cfm bom bom 
yaıasın Galatasaray,, ıeıleri 
alkıılar içerisinde yükseli
yordu. 

Galibiyet golünfin ver
difi neı' e ile •arı kırmızılar 
daha müeııir hücumlar ya• 
pıyorclu. 

(Davemı 3 üncü ıehilede) 

- ..... ue" .. c{K me• 
J nıur da yoktur. Ancıık mün. 

d •·•• IS"" ı u;ın· 
e bir karar Yerileceği an• 

la§ 1l3laktadır. 
• uuııuı;ı mını~ı ı~ııla errıgını· aevaır ve mue 

mıyenın enazırı ittilama arza ıerİz. 
--~----'-' 
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Muasır Cümhuriyetlerde ::==::=::=:::: t.•Hı•ll:S!i!5ii!!!!i! ~-- .- _ Teşkilatı esasiye: i U~ 
,. Dünya cümhuriyetlerinde ' "'tı l HABlllll.11 İ Sinek küçüktür, 

Teşkilatı esasi yeler nasıldır? l L l fakat. .... 

H 1 k~ --k J k ) ağvedi en 1 Zeytinyaf tacirleri bir istida verdiler lstanbulda 

ermem e ehn teş i ih şe i Dairelerin Dogv ru degv il diyorlar Kopard ... m francıla 
itibarile dig\J erine benzemez l"ılerı· kparçasınınb içinden yaruıı opmut ir sinek, tramva• 

- 6 - o zaman da alıcı ile satıcı yw ikiye böldüiü bir ceıet 
Taıarruf meyanında 1 .. 

tanbul zat itleri mes'ul mu· J •h ·ı { k k sibi yatıyordu. Aynı parça· 
Şunu da ili.ve edelim: 

Amerika müttehit hClkümet· 
lerinin Teıktlltı eıasiyele· 
rinde Avrupa hükftmetle· 
rinden ekseriıinin T eıktlitı 
eıaıiyelerinden pek baıka 
bir ehemmiyet ve bir kud
ret vardır. Bunlar evvel 
emirde, reyllm usulile ka· 
bul olunuyor. Yani Teıkl· 
litı esaslyelerln kabulünde 
ve tadiline bütün balkın 
reyi alınıyor. Bunlar bütiin 
mecliılerln ve hükumet 
kuvvetlerinin vazife 'Ye 
salahiyetlerini fevkallde 
tahd't ediyor. Binaenaleyh 

ı h-nkdmetler , batta halk 
tarafından intihap olunan 
melluslar onun tarafından 
verilen reyin hiç bir ıuretle 
haricine çıkamıyorlar. O 
derecede onlara muıayir 

kanunlar maelum sayılıyor. 

Varlıkla yoklukları mü· 
sa vi garülüyor· Binaenaleyh 
vatandaılar için biç bir 
vecibeyi, biç bir mnkellefl· 
yet ve vazifeyi istilza• et· 
miyor. Mahkemeler bile 
b6yle ,bir hükilm vermek 
ıalahlyetini haiz bulunuyor. 
Orada, bu suretle, biitün 
kanunlar, vatandaılar için· 
dir, onlann hiç bir kayıt 
ve ıart kabul etmiyen reyi 
mutlakıyetledir. HiikQ.metln 
vaziyeti, bir mahkeme kar
tıaında icra memurinin 
mevkii neden ibaret ise, 
ondan fazla delildir. 

Meksikadan Arıentine 

kadar, men'ıei lıpanyol 
olan Cümburlyetlere ıelin· 
ce, bunların Teıkilitı eıa· 

siye lnkiıaflarını en umumi 
batlarlle çizmek, gayrtmiim· 
kiin delilse bile, pek müı· 
killdür. Onların ekıerisinde, 
vakit vakit meydana çıkan 
inkılaplarla ve ıahıl muha· 
samalarla, bu inklıaf müt· 
küllta uğramı ıtır. 1891 
tarihinde bir cümhurl Tet· 
kilah eaaıiyeye mazhar 
olan Bereıllya o vakitten· 
beri bunda biç bir tadilat 
ya,mamııtır. 

Aıyada Japonya, bir çok 
diğer clhetlerde oldutu ıtbi 
bu noktada, kendi ırkına 
mensup difer milletlere ta· 
kaddüm etmlıtir. 1889 tari· 
rJhinde Avrupa tarzmda 
bir Teıkilltı eıaılye kabul 
etmiıtlr. O vakittenberi bu
nun tadile uğradıfı yoktur. 
lranda, 5 Aiustoı 1906 tari· 
binde Şah tarafından bir 
Teıkilitı eıaılye ilin olun· 
muıtur. Evveli tadil, sonra 
da tatil olunan bu kanun 

Türk inkılabının teılrtle ye
niden hükmünü icraya bat
lamııtır. 

Bunlardanl baıka miite
addit ve miihlm lnııliz müs
temlekeleri vardır. Ana va· 

tanları bunları hiç bir zam ,. n 
mutlak bir tabiiyet altında 

tutmak lıtememiıtir. Altmıı 
yetmtı senedir, ahaliıfnin 

mizacına ve iyi bir idarenin 
istilzam ettlil zaruretlere, göre 
lngiltere hük6meti bu müs· 

temlekelere az çok mükem· 
mel birer temıilt müessese 
vermeie çalıımıttır. 

K.endtıinin buralarda te
mamlle askeri mahiyette 
olan t•tkilitile hak.iki bir 
muhtariyeti, lnıtlfzlerin ta· 
birile, ıeff - ıovernment ha· 
iz bu müıtemllkeler arasında 
lnıiltere, ırk ve an'ane ltlba
rile pek ziyade muhtelif ve 
ıayrl miluvl, ~u mllletler 
için, pek mahirane birer 
uıulil idare viicuda ıetlr· 
mittir. Bunlardan \\ç(l, Aus• 
tralle, Canada, Cenubi Afrl· 
ka müttehit hüb6.metler ıek· 
llndedir veya bu ıekle ıel· 
mek flzeredlr. Bunlar111 nil· 
fuıu ve servet itibarile ebem· 
miyetl ana vatanı ıeçmek 
ibtlmallerlnl ıöıtermektedir. 

Nihayet umumi harp, 
Alman, Avusturya Macaris
tan, Ruıya ve TGrklye lm
paratorluklannı, K.aradal 
kıralhtını ortadaa kaldırmıı 
ve bunlann zaranna olarak 
Avrupa ve Asyada ıerek 
mlıtakil ve ıerek himaye 
altında veya muhtariyeti 
haiz milteaddlt devletler 
meydana çıkarmıı, Alman· 
yanın bütün kırallıkları bü· 
yflk ve küçük Dokalıkları 
Prenıllklerf tarihe kaybol· 
muıtur .• Son harbin Teıkl· 
litı eaaslyelerde yapblı en 
bGyiik teılr milletlerin ıtt
tikçe dlmhurlyet• doiru 
temaytıl etmeleri, baılarm· 
dan her suretle hükQmdar· 
ları atmalarıdır. 

(Deocımı oar) 
mıcı .. ~~.......-...................... ........__...,......... ....... 

Türkiycye 
teşekkür! 

Bir ay • .,..,.el lstanbula 
gelen Irak tayyarecllerlne, 
Tayyare Cemiyeti tarafın· 
dan gösterilen hüsnü kabul
den dolayı Irak Hariciye 
V ezlrlntlen Hariciye .V ekl· 
leline atldekllmektup ı•lmiı· 
tir: 

(Hariciye Nezareti Bağ· 
datta Türkiye Etçilifine 
hürmetlerini takdim eder 
ve lraka ıelmek üzere Tür
kiyeden geçen Irak tayya· 
recllerlne yapılan hGınG ka· 
bulden dolayı Irak Hiikd· 

metinin azim tepkkdrl•rhıln 
Türkiye Cimburlyetine tak
dimini rica eylemekle kesbi 
teref eyler. Doıt ve komıu 
Devletin ıerek hükdmeti 
gerek milleti tarafından tay-

yareciler hakkında 'Yuku bulan 
bu hüsnü kabul devalrinde hü• 

nü tesir yapmııtır, Tayya· 
recilere kıymetli yardımlar 
eden Türkiye makamatına 

ve tertip ettlfl lhtlf allt ile 
t•yyarecilerln kalpl•l1ıde 
en g(izel intlbaat husule ıe. 
Uriren T6rk Tayyare Ce· 
mlyetlne Irak HClkdmetlnln 
azim ılikranını lblli buyur
masile nıubterem Tilrklye 
Elçlliil vezareti memnun 
etmlt olacaktır. Vezaret 
takdirat ve lhtlramatı fal· 
kHını ara için bu flrsatı 
ıeref ittihaz eyler. 

arasınaa ı tı a mı cı aca nın altında bir çuval ipi de 
haslpliil de laf vedilmtıtir. ı 
Bu itler malmiidiirleri tara· Ticaret odası zeytin ya- iıtida tanzim eyleyip oda- yılan gibi kıvnlmııtı. 
fından görülecektir. Yalnız fının da bufday arpa gibi ya tevdi etmtılerdir. ~ İttiham kaçtı. 
bu vazifeler için malmiidiir- Borsada muamele ıörmesini Bu utidada! hiillsatan Midem tersine döndü. 

liiklerlnde yeni bir takım muvafık buluyor. ıöyle deniliyor: * 
ıubeler açılarak bu ıubelere Ticaret odasının noktal Susamyafı: pamuk yafı Kapalı su fiıeıioln dibin• 
lafiv dolayısiyla açıkta kalan nazarına ıöre, bugim mem· albi mevat borsada satıla- deki tortu, eski ılrke da· 
memurlar vine tayin edile- lekeUmizde zeytlnyalı sa· bilir. Fakat zeytfnyafı ye- macanalarının birklntilerin-
ceklerdlr. tıtının tarzı iptidai denecek meklik olarak kullanıldıiın· den farklı defildi. Belliki 

Bu karara göre açıkta kadar selitl ıGzeldir. dan yalnız aıit derecesi na· iyi su defil. 
kalacak memurların adedi Onun için toptan zeytin zarı itibara alınarak fiat Jf-
çok az olacaktır. yal satııı da normal bir verilemez. Ha.,.alar ısındı ••• Sokak· 

Turfanda çilek ıekllde borsada yapılmalıdır Çtınkn koku ve lezzet ıar tozdan aeçilmtyor, bafıf 
Mersinden latanbula tur- ıekllndedir. farkı, kıyede (2 • 3) kuruı· bir rüzılr kaldırdıtı tozlar· 

fanda çilek ıelmtıtlr. Halbuki zeytin yal ta- luk bir azlık veya çoklufu la, ciğerlerimize, yiyecekle. 
Konferana cirlerl Ticaret odasının mü· icap ettirir. Halbuki yatların rlmlze ıarnitür oluyor. 

Mualllmler birlifinden: taleatını fa.ideli bulmayor- aıtt dereceleri ayni olabilir. lif 
26 May11 pazarteıf ,OnO. lar. O derecede ki, bu tarzı O zamanda alıcı ile satıcı Ankarada 

saat 15,30 da Sultanah· hareket Ticaret odasının araıında lhtillf çıkar. F 
k B 

rancılalar ince ve temiz 
mette i irlik m..,rkezlmtzde maksadı tetekkOlilne yani Bu mesele hakkında tica· k ~ 1 haftalık konferanslardan 8 d •.ıt ar içinde portakal ai· 

tilccara miiflt olmak say-- ret o ası kitibl umumisi b 1 
incisi (Mürebbinin Ruhu) ... - V hb B d k i satı ır. BJraz ev'fel gözü-

sine muhaliftir, diyorlar. e i ey emlttlr l: mevzuu Gzerfne Hafzurrah· .. z ı b nüziiın önünde burnunu 

R 
Zeytinya~ tacirleri Ti· - eytlo yağcı ar öy- 1 

man aılt Bey ta.rafından a le bir müracaata bulundular. si en adamın eli ona deye· 
verilecek ve mflteakıben caret odasının mezkikr nok- m Bu elbet oda hey' eU idare· ez. .. ıeçen haftalarda cereyan tal nazarına muhalif bu-
eden (Toplu Tedriı) milna· lunan fikirlerini izhar et· sinde tetkik ediliyor ve he-
kaıalarının neticelf'rl tesblt nüz btr karar verilmlf deill-
edilecektlr. mek için (5()) imzalı bir dir.,, 

Eğer doğruysa 
Bu çok fena vea cı 

Kuru çeıme civarında 
verem vakalarının f a•lalaı· 
tıfı söyleniyor. Buna sebep 
olarak ta kamnr tozu zikre
diliyor. 

Otomatik telefon 
lstanbul tarafında oto

matik telefon tesisatına de
vam ediliyor. 

Beyof lu 'Ye Kadıköy el• 
hetlerinde otomatik tesisata 
daha sonra baılanacaltbr. 
Mülkiye müfettişleri 

Maliye milfettiılerl gibi 
bu sene malkly• mlfettir 
leri de Ankarada bir kon· 
ıre yapacaklardır. 

Mekteplerde imtihanlar 
Liselerde imtihanlar 10 

Haziranda orta mekteplerde 
de 17 Haziranda baıhya
caktır. 

Afyon 
Düfiiyor ! 

Bu aene afyon piyasası 
epfce dnıktınclOr. Hatta 
ıeçen ıeneye na•aran bile 
lıttııar edllemlyecek der•· 
cede flatlarda noksanhk 

vardır. Halen, afyonun kıy• 11 
ile 13 lira arasında muamele 
görflyor. 

Bir sene evvel bu mev· 
simde ise 18-19 lira arasında 
fiat veriliyordu. 

Bu tene:ıızüle ıebep, Mar· 
ıllya' de morfin kaçakçılan. 
nın yakalanmau olmuıtur. 
Cemiyeti Akvam memurlan· 
da mezkQr ıebeke tahkikatı· 
na Yazıyet ettlklennden alacı 
tereddüde düımlt ve piyaea 
kırdmıtbr. 

Darülfünun 
içtimaı 

Dartllfibıun divanı d6n 
bir içtima yapb. içtimada 
koauıulacak mGhlm ••1e
leler yoktu. Sadettin Vedat 
B. emrazı hariciye kıllni· 
ğlne tayin edildi. 

Tnrklyat enstltilsGufln 
neıredecell eserler için bir 
kısım tahsisat kondu. 

Darülfilnunun umum bGt· 
çeıl de (970°000) ltra olarak 
tesbit edildi. Ve vekllete 
ıönderildi. 

Nasıl olacak? 
Bu mensucat 0/0 25 fazla gümrük 

resmine tabidir 
Jakar marka maldma·J le karıılıyacafını ümit edl· 

tından nakıth. ipek meosu• iyorlar. 
caba ailmrük resminden Fakat lıtanbul ıiharük 
muaf olarak memlekete it• baımGd<lrltifGnce bu mevzu 
hali talep edllmlttl· etrafında hiç bir maldmat 

Bu talebi yapan ıanayl yoktur: 
erbabı lktısat 'Yeklletlne Ne tacirlerin mQracaatın· 
mtıracaat etmlılerdir. dan haberdardırlar; ne de 

Halbuki bu menıucaat, lktıaat veklleU b6yle bir 
balen yGzde 25 fazla ıGm· ıey hakkında bir emir ver· 

mittir. 
rilk resmine tlbidlr. Ticaret odasına da bu 

Xllkadar tacirler lktııat anne kadar Jakar marka 
veklletlnln bu husuıtakl mensucat hakkında.bir emir 
miiracaatlarını htlsnG suret· ıelmemiıtir. 

..,..,. ,,.....,,,...,__ ·-
1 stanbul müddeiumumisi ne diyor? 

Kalp para yapanlar 
Hakkında takibat yapıyoruz. 

Ancak yirmi adet yapmışlar. 
Dan lstanbul mGddel• elile oymuı olduiu tahta 

umumisi Kenan B. hlr bir kalıbı boyayup baımak 
muharrlrlmlze sahte •Trakı suretile ve on liralıfı da el-
naktlye hakkında berveçhl ile terılm ederek imal et-

lti mala.mat vermiıtlr. tlll Te bunlan bu v eçhile 
• - Cebren isalei bikir barice çıkaramadıiı 'Ye yir· 

maddesinden dolayı on ıe· mi taneden fazla da yap-

ne alır hapM mahkdm madıtı sureti kat'lyyede 

olup mlddetl ıaahkdmlye- anlaplmııtır. 

tini ikmal etmek lıııere Si· Esasen elde edllmlı o· 
lan mezkdr evrakın yakın· 

dan defli iki iiç metre me

ufeden bile taklit oldukla· 

n anlaıdmaktadır. Zira ev· 
rakı naktlyenln resim, yazı 

ve renk ve bunlar arasında 

mGıabehet pek cuz'f aatbl 
delildir. 

nop haplshanesinclen naklen 

lıtanbul haplıhaneslne a6n· 

derllmlı ve balen Bur1a ha

plıhanHlne sevkedilmlf olan 

llyaı namında biri burada 

iken on doku tane beı lira· 

hk ve bir tane tle on Uralı· 

ia benaer yirmi adet tak· 
llt evrak yapmıı 'Ye hapis
hane idaresi tarafından ya· 

kalanmııtır. Bunun Gzerine 

m6ddeiumumilik haberdar 
edilmiıtlr. 

Yapılan tahkikatta mer-

kumun beı liralıkları 

Binaenaleyh barice çt• 

kanlabilmlı olıaydı bile bu 

evrakın tedvillGne 'Ye balkın 

aldanarak bunları almaıına 

bnkln yoktur, 
Fail laakkında kanuni 

takibata ba1Janılm11tır. 

Sular, Belediyenin daimi 
kontrolu altındadır. 

Taıdelen ~diye Ayvalı 
ıuyunu lçlremezler, Kavaklı 
diye de ç~ıme ıuyunu .• 

Bilerek 'Ye kana kana 
iyi su f çtlflnlze eminsinizdir· .. 

Sokaklardaki tozlar ıaat 
baıında arazözlerin fıskiye· 
sile yatııtırılır. 

Ankarada ıu yoktur, fa
kat caddeler sulanır. 

lstanbulda su boldur, 
deniz boldur. caddeler ıu· 
lanmaz. .. ... 

Ankara Beledlyeıl, ken· 
dl slylnln mukabilini eı· 

naftan isterken helilinden 
verirler. ÇilnkQ herkes mem· 
nundur. 

İstanbul Belediyeıl ise ••• 
Haydi susayım.. Zira bazı 
yerde lsükdt altın yerine 
geçermiı ... 

BÜRHANETTIN ALI 
...... •"'""'11 •• .. ........ - ........... . .. ........ -.u.~ 

Tif tiklerimiz 
az satılıyor 

Tiftik, piyasada gevıek 

muamele ıörmektedir.Geçeo 
sene (140) kuruıtan okke.11 
satılan mallar bu aenf' an• 
cak (80) ve azami {lOO)ku· 
ruı iizerlnden piyasada alıcı 
bulabilmektedir. 

Türkiye ile tiftik ahı ve• 
riti memleketlerin baıınd• 
Amerika ıellyor. Amerık• 
ise bu sene Tifırkfyeden m-1 
çekmemlttlr. ÇGnkü kendi• 
lerlnde mevcut ıtok Uftllı
lerl kullanmıılardır. 

Esnafın 
muayeneleri 

Senede dört muayene1' 
tlbi olan esnafın HaziraO' 
da btrlncl muayenesine W 
lanacaktır. Muayeneye tıbl 
olan eanaf, daha çok ha~' 
la temasta bulunan mekt' 
llt, meırubat albi mevatll 
tıtfaal eden esnaftır. 

Muayene belediyenin do'Ç 
torları tarafından yapaı.c:'' 

iından bu defa temlzllfe rta 
etmiyenlerle daha ciddi ar°" 
cadele olunacafı tab111fl 
edllmekledir. 
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Tevfik Rüştü Be 1 Meclisin bu devresi müphep 
noktalar tenvir edecek yin beyanatı 

(Bir nci sahifeden devam) 
ve bu suretle i.tikbaUn yo· 
lunu aydınlatmaktadır. Di· 
ğer taraftan burada hazır 
bulunan muhtelif heyeti 
ınurahhaıaların çizdikleri 
plAn1ar:-ı. ve teklif ettikleri 
tedbirlere hususi bir ehem· 
miyet atfediyorum. Bu sa
yede çok kıymetli malumata 
ve telklnata aıalik bulunu· 
yoruz. Bunları telif etmeie 
çahtmak herhalde iyi bir 
iı olacaktır kanaatindeyim. 

Yüksek t akdlrlnize arzını 
vecibe bildiğim bazı müla 

he.zalar bu arzudan mülhem· 
dir. Fa:ıla istihsal ve millet· 
lerin lıtihlak kabiliyetinin 
azalmaıı meıeleıhıin buiÜn-
kü manzaraıı ye menıelerile 
istlhsalde mesainin yanında 
para ve kredinin oynamakta 
devam ettiii mühim rol üze· 
rJnde tevakkuf etmeme lü· 
zum yoktur. Bundan sarfı 
nazar ediyorum. Hususile ki 
bu sahada Cemiyeti akvam 
fenni uzviyetlerl tarafından 
derin tetkikat yapılmıı ve 
ayni mevzu mümtaz iktısat· 
çılar tarafından yüksek bir 
vukufla mütalea edilmiıtir. 

Ben burada cihan ve 
hususile Avrupa iktısadi par· 
çalaımaaının ancak yekdi
ferJne sıkı sıkıya bafh bf r 
takım iktısadi ve siyasi 
amillerin neticesi oldufunu 
ve ayni zamanda beıeriyet 
tarihi iltihaleslnin yeni bir 
ıafha11n1 arzeylediiinl~.kay1t· 
la iktifa edecelim. 

Hakkında okadar tikl
yette bulunulan çfirük ma· 
nialarının artması bu par· 
çalanmanın ve yeni hudut
lar ihdasının gayri kabili 
içtinap neticesinden baıka 
bir ıeJ delildir. Bu, ci~ 
han lktısadl irtibatının ya· 
nında milli hatta mınta

ka vi lktıaadıa da daimi 1'ir 
hakikat oldufunu müıahe
deye bent ıevketmektedir. 
Bu iktısadt vakıalar zahiren 
yekdiğerini nakzedici gözü
kürlerse de hakikatte peka· 
la kabili teliftlrler. 

Bazı misaller 
Milletlerin ikt11adi men

faatlerinin komisyonda tek· 
lif olunan ted birJerler telifi 
hakkındaki noktai nazarımızi 
k11aca arz için tltt•am olu· 
nan tedbirlerden ııra ile 
b11zı misaller almağı fayda· 
lı iÖrüyorum. 

Noktai nazarımız teadül 
fikrine istinat etmekte ve 
temin olunacak menfaatler 
ile katlanılacak fedakar• 
lıklar arasında dili.ne bir 
nisbet elde edilmeıinin ta· 
harrisioi istihdaf eylemek-
tedir. 

İki veya birkaç devlet 
arasında aktolunacak bir 
gümrük ittihadı camiaların 

tklrsadi faaliyet dairesini 
genlıleterek ıümftrük mani· 
alarmın bir kıamını kaldır
mak ve halen bu camiala
rın katlandığı masrafları 
azaltmak faydasını göstere· 
bilir . . 

Buna mukabil böyle bir 
gilmrftk ittlhadınm iktısadt 

c .. pheler ihdas etmek "ibi 
bir mahsuru zardır. Bu ik-

tı&adl cehpelerin ihdası ıeraiti 
beynelmilel çamianın ihti
Ya.ç ye menf aatla rile hema 
henk kılınmalıdır. Akıl tak
dirde bu camia içindeki 

tnukavemetler itibarile ıimdiki 
gümrük manialarından daha 
ııatlam olurlar Bu iktisadi 
tedbir ancak bu ahenk ve 
i~a.ret, ettııım teadül unıur 
alile itmam olu;.duiu tak· 

YA dir. Ancak hazırlanması (931) 
bütçeıinde teıbit edilen ıekle 

Ziya Beyi bıçakla vuran Beyoğ
lu kıralı Siyamettin imiş 

(Brinci •alıif eden devam )1 
lktaıat vekaletinden 4 mil
yon, Sıhhiyeden yarım mil
yon, Maariften 1,5 milyon 
Düyunu umimiyeden altmıt 
iki binailmrüklerden 200 
bin, Hariciyeden 600 bin, 
Nafia vekaletinden 6,5 
milyon tasarruf vardır. 

göre bu tevazünle kabJI ola
bilecektir. 

Takıimatı mülkiye tadı
lltı hakkındaki liyiha da ih
zar edilmııtir. 

Bu liyihacla bir takım 
dealitiklikler vardır. Bu )l- · 
yihada vilayetlere ait bazı~ 
eaa sların da oldutu ıöylen· 
mektedır. 

Mecruh diyor ki: "Bir ağrı duydum ve yere 
yuvarlandım artık ne oldu bilmiyorum,, 

Bütçenin a.z farklarla 
bu suretle kabul e.llleceji 
hakkında mahafili maliyede 
kanaat vardır. Evveki gece, Beyoğlunda 

Papagan barında bir vak'a 
aolmuıtnr. Bu hususta al

dığnn munzam ve muafsel ma· 
l6matı btdlriyor 

Papafan barından içeri gir
miılerdir . 

Saza yakın bir maaaya 
oturmuılar içmeğe baıla • 
mıılardır. 

Ziya Bey kimdir 
lnhisl'lr memurlarından 

Ali ziya bey' aılen lstanbulu 

Aradan bir müddet geç· 
miı, karıılarındakt masaya 
kör kandiJ üç müıteri gel· 

olup Şf ılf de suterazlıi soka· 
fında oturmaktadır. 

Oldukça ağır batlı kibar 
olup ıonderecede misafir per
ver bir zattır. 

mittir, Fakat bu Iıelen müı· 
teriler çok ıilrmeden bunla. 
rın keyiflerini kaçırmıı. ay
ni zamanda Ziya Beyi de 
yaralamıılardır. 

Sofrasında her gece Ziya B. ne diyor? 
misafir görmek isteyen, 
Ziya bey. evvelki gece yine 
arkadaı!arından Tevfik na· 
mında birisini davet etmit 
oturup eflenmeğe baş lE\mıı· 
lardır. 

Burasını Ziya Beyden 
dtoliyeltın : 

Eğleniyorlarken 
Dereden tepeden anlatı· 

lan söz arasında Ziya beyin 
aklına bir tenezzQh ıelmiı 

- Güzel güzel saz dinli· 
yor efJeniyorduk Karıımıza 
üç kiti gelip oturdu ardnan 
on dakika geçmemiıtf. 

hemen atılarak: 

- Haydi çocuklar hep 
birlikte ıöyle bir ıezlati ya· 
palım, demiıtir. 

İçlerinden birisi bize dof· 
ru çapkınvarı baktıfinı gör
düm. Acaba baıkasınamı 
diyerek arkama, yanlarıma 
baktım; kimse yoktu. Tek
rar ona baktım. Bu sefer 
bıyıklarını, bükerek bir takım 
tıaretler yaptıfını ıordüm 

Atılmak iıtedJm fakat Bu ı~zü tıtden bilyilk 
küçük, çoluk ve çocuktan 

' yine itidalimi muhafaza ede-

bazılaı-ı, hayhay, bazılarıda 
hayır ceYabı vermiıtlr. 

Aradan iki dakika ıeç· 
mtı, hayır cevabı •erenler, 
bu ıefe.- haydt bakalım, kal
kın diye tutturmuılartiır. 

yola çıkıyorlar 

rek sesimi çıkarmadım. Ara
dan bir müddet daha geçti, 
bu sefer de yiıae, refikamaı 
bakarak kat göz tıarett yap
mağa baıladı. O ora : 

Baş belası 
Haydi çocuklar, ba

ıına bir bela ıelmeden bu· 
Bunun ftzerine Ziya, mi· radan aidelim, dedim. Bu· 

safiri bulunan Tevfik beyler nun Qzerıne çocukların yüz 
maaile hazırlanmıı ve so· numaraya ııtmesi lazım 
kafa fırlamıılardır. Yavaı aeldi. Ben ve refikam kalk· 
yavaı yürümcııler, Harbiye· tık, çocukları al.ırak yüz 
den tramvaya binerek Tak- numaraya ıtttlk, 0 ara kar-
ıimde lnmiılerdir. Burası ıımdaki herif te .relmlıtl. 
senin ıurası benim, derken Farkında defllhn, çocuklar 
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dirde faydalı neticeler ve- teshil etmek olacaktır. Bey-
rebilir ki bu da gayri kabil nelmilel kartel meselesini 
olmıyabilir. ise istlhıal noktal nazarın· 

Muhtelif memleketlerin dan da derpiı etmek muva· 
umumi muamele için de fıktır. Şuraıını da kayC:letmek 
dit}erleri içinde müsavi bir lcep eder· iktısadl hayatın 
muameleyi nazarı itibara bu huıus;a teıkilita ma· 
alarak aralarında isterlerse Itk olmadıiı memleketlerde 
miltekabilen htaaeler Vtırmek tabiatile bazı lstihıal ıubele· 
suretlle ıerbeıtçe ticaret rlnde tabiatlle bazı lstihıal 
muahedelerlnl müzakerey~ ıubelertnde devletctlik siya· 
ve akte devam edebilmelerı setine müracaat edilmek su-
hakkmdaki noktai nazara retlle teadüliln tahakkuku've 
iıtirak ediyoruz. Eıasen bu, ıeri inki9afın temini lüzu~u 
muhtelıf devletlerle yaptı- hasıl olacaktır ki bu bence 
lamız ticaret itili.foanelerin· bu bapta dermeyan olunan 
de kabul ettiğimiz prensiptir. fikrin tahakkukunu büyük• 
Kredi meselesine gelince; bJr nisbet dahilinde kolay·ı. 
dayinlerın iıtedikleri ite- laıtaracaktır. 
minatı Te zihniyetlerini Türk heyeti murahhasa· 
nazarı itibara almak gayet ıı mıntakavi bir Avrupa 
tabiidir. Fakat bu meselenin teıriki meıaiılnin eheınınl· 
tetkikini itmam etmek için yetini layık oldufu derece· 
bu anasıra müstakrlz mem- de takdir etmektedir . Fakat 
leketin pisikolojlıini, men· bir ıulh ve siikQn havaıı 
f aatinl ve tabii inkiıafının f çinde cihan teıriki mesaisi· 
sekteye uiramaeına müıa- ni de tmkAn haricinde göre· 
ade etmemek hususundaki mez . BugOnkü müıkölitı 
hakkını da ilave etmek la· teıviye edecek ve büUln 
:umdır. memleketler arasında bir 

Bütün bu amiller nazarı menafi ittihadı vücuda 
itibara alınmak ıartlle muh- setlrecek olan daimi teırl· 
telif tlpt~ beynelmilel iıUk- ki mesai uirunda çabımak 
raz mukaveleleri ihzarına cfimlemtze müıterek vazife 
muvaffak olunması ıayanı olan sulh eserinin en aa4· 
temennidir. Bu sayede bir lam temeli olacaktır. 
taraftan müstakriz mem· Beyanatıma nihayet ve· 
leketlertn milli hassaaiye· rirken bu gün Tilrklyede 
tinden ve diğer taraftan de iktidar mevkiinde bulu· 
mukrfzlerin teminat endi· lan fırkanın proframından 

bir maddeyi zikretmekle 
huıusl bir zevk duyuyorum. 
Bu madde ıu prenıipi teyit 
etmektedir: "'Dahilde sulh 
ve hariçte sulh .• 

ıesb ·den mtitevellft mania· 
lar bertaraf edilmit olur. 

Bu suretle tahakkuk e· 
decek teadülün muhakkak 
neticesi bu mesdenin hallini 

1 meıgul olurken refikamın 
l ah... dediğini duydum, ba-
ıımı çevirdtjim zaman, he· 
rifi yanımda dördüm. 

Refikama: 
- Ne var, ne oldun? de. 

meğe kalmadı, herif üze· 
rime atılarak: 

- Kazara oldu hanım, 
dedi. 

Refikam da: 
- Terbiyeıız, kasa böyle 

olmaz dedf. 
Bunun ü:ıerine bende: 
- Azizim, tnıan bir aıı: 

hadını bilmeli, demek iste· 
rknen yüzüme bir tokatın 
fniğini hi11ettim. 

Ah ... vah ... demete ka)· 
madı. 

- " Bana, Beyoflu kralı 
Styametttnn derler, kerata 
diyerek; beni döğmeğe baı· 
ladı. O sırada ailem feryada 
baılamııtı, ahali ıelerek be
ni kurtardı. Faka t bu ıırada, 
alçak herif bıçafını çekerek 
bacafımdan sapladı, o daki· 
ka darbenin ıiddetinden : 

- Ah vuruldum, diyerek 
yere düımüı bayılmııtım. 

G~zlerfmi açtığım saman 
kendimi Fıransıs hastahane· 
sinde buldum, diyerek ıö

z6n6 bitiren Ziya bey, ya
raımln ıtddeUnden hafif 
hafif tnlemelerlne baıladı. 

A. S. 

Bilecikte heyecan 
(Birinci •ayladan dffOam 
mefcte olan yafmurlar son 
aGnlerd• slyadeleımiıttr. 

HAııl olan seller ,ehrln 
bir kısmında hayli tahribat 

yapmııtır, K6hne eyler yı

kıfm11, hayYanlar sularm 
cereyanına kapılarak boful
muıtur. 

Bilecik • V ezirkay ara· 
11ndakl hat bozulmuıt11r. 

Hük6met tedabtr almıı 
hat tamir edllmııtir. 

Milli mildafaa bütçesi 
(46,757,494) milyon olarak 
tesbit olunmuıtur. 

Bu tasarrufların ıekli 
tasarruf llyJhasındaki esas
lardan harice çıkmayacaktır. 

Buna mahaffli siyasi· 
yesyelnde, tasarruf layihası 
etrafında çok calibi dtkkt.t 
dedikodular vardır. Llyi• 
hanın en fazla istinat eltili 
nokta masrafları kısmaktır. 
Maıraflar bllha11a kırtasiye, 
harcırah ıfbi nokattır. 

Memurlar hakkındaki 
vaziyette kumen tenevvlr 
etmiıtlr. Blr yerde kalnuı 

ve yerleıerek yerleri olmuı 
memurlar münhallata nak· 
lonunacaktar. 

Bili.kaydı ıart hiç bir 
nllyet bundan aıı:ade değil· 
dır. 

lıtanbulda llfvedllen da· 
irelerin memurları fçfn 
de bir liste hazırlanacak, 

bir kısmı mal memurluk· 
larına Te bir kuım da Ana· 
deluya te•zl olanacaktır. 

Bu vaziyet kar1111nda 30 
senelik hizmeU olan memur 

lardan bazılarının tekaüt· 
lnklerini istedikleri ve bun· 
ların araunda müsteıarlar 

da bulundufu s6ylenmekte 
lıe de bu elbet asla vaı it 
deffldir. 

Maıteıarlar da lhtiaaıı •

lan memurlar meyanında 
ıörftlmektedtr. 

Bu kayıt, tamamen va· 
zifeıi bir ba,k:a memur tara· 

fından yapılabileceklere aıt .. 

tir. Vilayetlerin lilYl hak. 
kanda da hendz milsbet bir 

ıey yoktur· Sordufum all· 

kadar mahafil böyle bir ıe· 
yin varit olmadıfını söyle-
m~ktedirler. j 

mal6- f 18 VilAyetin lafvi ıayiaıı f 
tamamen unutulmuı değil-

Etraftan hen6z 
mat alamadım. 

İttilaıma nazaran teklif 
olunacak dun maaılı me· 
murf yetler Barem derece· 
lerina ıöre bir derece nok· 
ıanını ıeçmeyecektfr. 

Meıeli yedinci derece bir 
memur ( 55 ) Ura aldıfı· 

na ve her hanıi b i r 
sebeple açıkta kaldıfına ıöre 
buna altmcı derece maaıı 

alana (45) lira tekllf oluna· 
caktır. 

Memur tebdili iti de har
cırah meıelesidir. 

Bu da yanlıı anlaıılmıı. 

tir. Her hanei bil' me· 
mur her harıgl bir yere 
sebepıfz naklolunacak. 

Bir yerde her hanıi bir 
suretle memur açıkta kalır-

sa bu memur nerede oluna 
olsun kendi branıı dahilin· 

deki memuriyete tayin olu 
nacaktır. 

Bazı memuriyetler telif 
olunabilecektir. 

Bu cihet te yanlıı aala 

ıılınııtır. MeıelA muhasibi 

mesullftklerin itleri malme

murlaklarına vertleceff gJbt, 
her hangi bir memura 
diier memurun icabederae 
vazif~ıi verilece~ ve bu mün 

halle baıkaaı tayin olunmı· 
yacakbr. 

Vaziyetin milphem ıö

rünmeıl telaı tevlit etmek· 

tedtr. Fakat bu bir çok nok· 

laların yanlıı anlaıılmaııa
dandır. 

Mahza perıembe ıOnil 

Meclis hararetli milnakap • 

lara aahne olacaktır. 

Yeni b6tçede yahaaz zam 

gören Yekilet Adliyedir. Bir 

de Mildafaanın deniz bütçe· 

sinde 2,5 milyon, hava büt· 

çesinde 700 bin Ura bir faz· 
Ialık vardır. 

BEN AMAR SİRKi 
Sirkın gördüğü büyük rağbet ve kazandığı parlak muvaffakı

yete rağmen, mahza bütün ailelerin lstanbulda bir daha görüle
miyecek böyle fevkalade ve hakikaten yekta bir temaşanın gör
melerini teminen müdüriyet; bütün lstanbul temaşa müesseıah 
gibi yaz fiatlarını tespit etmeğe karar vermiştir. 

MEVKİLERİN FİATLARI 
mevki 

Hususi 
Localar 

" 

iYİ BİR 

50 
75 

100 
150 
200 

Askeri mektep talebesile askerlert! 
ayrıca tenzilat yapılacakbr. 

TAVSİYE: 
Sirkın Sofyaya hareketinden evvel son günlerinden istifade 

ve görmeğe ıitap ediniz. 

ınngını; oevan ve mue - ....... a ... ag me· a b" k 
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25 Marıı YARIN 

.l'ON HA.Bl:RLl:!I 
Veremliler artık kur- 1 

tuluyorsunuz ! 
Üçüncü devrede de F ridman aşı

sının kat'i şif ası anlaş~ldı ! 
Fridmam verem &fiil 

hakkınd aklmakalelerimizin 
karllerlmlzln çok alakasını 

uyandırdıimı, birkaç gün evvel 
Fran11z ıazetelerJnden biri· 
nin bir makaleıini tercüme 
münaaebetile yazmııtık. Ka· 
rllerimlzden aldığımız birçok 
mektuplar gene bfzi bu 
mevzua dönmeğe icbar edi· 
yor. Karilerfmfzden bazıları 
bize soruyorlar: 

- Fridman &flit Kalmet 
&fiil diyorsunuz bunlar ne 
demektir, m"hiydlerl nedir 
ve bfrlbirindcn farkları na· 
ııldır? Rica ederiz bizi tenvir 
ediniz. Dıyorlar. Biz de 
maruf doktorlarımızdan hi· 
rlnfn yardımını temin t~tt ik. 
Bunlar hakkında birkaç 
makale neıredecqğfz. Bugün 
bu aııların kitifleri olan 
profesör Fridman ilo pro· 
feaör Kalmetin resimlerini 

Karllerfmize takdim ediyo
ruz. 

Profeıör Frldman Berlin 
DarOlf Qnun Verem tetkikatte, 
mtıcadeleıl profesörOdQr. 
kendi tamlnl taııyan a1111 ve· 
rem olmuı kaplumbaaalarda 
biz11at keıfettlli bir verem 
mikroblle yapmıatır. 

Bu mikrop her nekadar 
verem mikrobu lae de kap· 
lumbaialarda yaıadığı ve 
onun vücuduna ve ıera· 

iti hayatlyemlze intibak et· 
tiil için kaplumaialardan 

baıb(itilıı baıka ıeraltte yaıay· 

an fnıanların vücudunda yaıa· 
yablUyoua da haıtalık yapa• 
mıyor. Bu mikrop -.ncuda 
canlı olarak ithal ediline 
Yiicut ıeferberlik yaparak bu 
mikrobu mahvedinceye ka· 

dar ulraııyor. Bu ufraıma 
zamanında yaptıiı m<idaf aa 
clılmleri ılyeıinde kendi ha1-
talık mikroplarını da zarar· 
ıız bir bale koyuyor. Haata• 
lık çok llerlememJı bir halde 
ile onlan ı<lldürmüyor, bu 
ıuretle baıtaoın vücudunda 
hem ıtfa Ye hem koruma 
teıiı etmit oluyor. Ferldman 
a111ının nazarized budur. 
Çiçek aıııının nazarlyeıi de 
budur. O da inıan vücudun· 
da çiçek baatalıfı yapaaıı· 

yacak olan Safir, Çiçek mik· 
robunun canlı olarak vücuda 
ithal edilıneıl demektedir. 

Tatbikat, naııl çh.:ek aıı· 
ıında mu-.affak oldujunu 
ıc>sterlyoraada Frldman ve· 
rem a111ınında muvaffa)I: 
oldqunu yaptıkları yüzbin· 
lerce tecrfibelere istinaden 
iddia eder birçok maruf 

doktorlar mevcuttur. Çiçek 
a~ıaı ile Frldnan aıııı araıında 
hiç bir fark yoktur. 

Yalınız Çiçek haatalıiı 
ile Verem haıtalığı arasın· 

da bir fark vardır. O ~da Çi· 
çek had ıeyreden yani lcııa 
bir zamanda ıeyrini ikmal 
eden bir haıtahktır. onun 

Prof e•Ör M. Fridman 

uzun ıeyreden aenelece ıü· 

ren bir haatalıhtır. Binaen· 
aleyh Verem aııaı Çiçek 
aııaı gibi yalnız vikaye de
lil, mevcut olan ha.stahiı 
da iyi etmesi yani ıifa ver· 
meai imkanı olan bir aııdır 
Tatbikat bu noktayı da t•· 
yit etmlıtlr. 

Bu böyle olduğu halde 
neden gerek Avrupada, ge· 

gerek memleketim.izde bunabu 
kadar itiraz ediliyor? Buna 
cevap vermek uzun ıiirer. 

Bunu baıka bir makale 
ile anlatırız. Burada yalnız 
ıukadar ıöylJyelJm ki, Al· 
manyada bu aıı keıfedildiii 
zaman Ttberknltn usuln mo
da idi. Bir çok doktorlar 
ve Sanatoryomlar bunu kul· 
tanıyorlardı. Bir . çok pro· 
feıörler Te maruf bekim· 
lerin zihninde hep bu hil· 
kümran idi. Araya maddi 
menfaatlerde alrfyordu.Onuu 
için hepıi bu yeni aııya 

hilcum ettiler. Fakat oza· 
mandanberi 11 Tiberkülln ,. 
inıanlarda ıifa vermediği 

artık kabul edilmiı gibidir . . 
Tiberkülin öldürütmüı 

~nsan verem mikrobudur. 
Mikrop öldürülmüı amma 
zehirleri tamaa>ile imha 
edilememltUr. Onun için 
veremlinin vücuduna ıtrdi· 
mi eski ve uyuyan verem 

~ocaklarını uyandırması f h· 
'timali mevcut oldufu ıörül· 
müıtür. Bunun için bugün 
Tiberkülin kullanap bazı 
Sinatoryomlrır pek çok 
ihtiyat ile kullanmak mec· 
buriyetindedir. (Sonu yarın) 

~-----•d•-w-1111.--•--------

Doğrumu? 
Vekaletten cevap bekliyoruz 
DeYlet demir yolarmdal Kulağımıza kadar aelen 

da ~zı ufak tefek lhtalb f&Ylalara nauran, thtlliıları 
ıaytalarıodan bir k11mının 
tahükuk etmekte olduiu 
aöylenmektedir. 

Y-1nız muelede ıayanı 
dikkat bir ıey varaa o da, 
bu lhtıllJ meaeleıinde all
kadar olan memurlara: 

maaılarından ödemlyecek 
kadar az para alan ihtiliı
la alakadar memurların 

maaılarına bir miktaı: za111 

yapılacak, bu zamlarla kat'i 
ıuretile ihtillı edJlen para-

.,. nın ödenmeıl temin edile

Buğday konferansı 1 
Buhranın önüne geçmek için 

nihayet verilecek! rekabete 
Londıra 23 (A.A)-Buğday 

konferansına lıtlrak eden Leh 
murahhas h~yeti reisi, bilhaı-

aa Bulğar, Macar, Leh, Romen 
ve Yugoslavya murahhıula. 

rının konferanıtı. tevdi ve tek. 
lif edilen karar suretinde 

='mevzuu bahıolan daimi ko. 
mi tenin teıkili aleyhinde 

rey vermlyec t kleırini bildirdik. 
1erinl röylcmi~tlr. Ltı h baı· 
mu;ahhaınnm beyanatına gö. 
re yuka rıda isimleri geçen 
murahhcl!lar, vücuda geti· 
rllm si dü§ünülen bu dfthni 
komiten :n Avrnp oı hükumet· 
lerile Avrupa hariclndt?ki 
hükumelerin ihracat slyase· 
setlerini biribirJne uydurmağa 
m.::mur teıkilat ile buiday 
ihı-acatı yapan memleketler 
arasında en kuvvetli bir 
rabıta halini alacaiı ümidin· 
de bulunmaktadırlar. 

Konferanı, buğday siya· 
ıeti ıahaıında müıterek bir 

...... b~üik~ip· 
Sertababete Eşref B. 

tayin edildi 
Hayim Na

om efendinin 
vefatından son 
ra Tekiletle 

idare edilen 

Daülkelp haı· 

taneıl ser te· 

babetlne dok· Eıref B. 
or Eıref Bey tayin edilmiıttr. 

Eıref Bey ıekiz aene bl· 
lafaaıla aynı mneueae de ça· 
lıımıı, tıbbın bu braımda 
ihtiaaı peyda etmlı kıymetli 
bir doktordur. 

Eıref Bey 333 aeneılnde 
mlle11eaeye dahil olmuı, bil' 
ıene ıonra Anadoluya geç· 
mitti. 

Mue11eıeye a v$leU 341 ıene
ıf odedir. O tadhten itibaren 
merhum HayJm Na.om efen· 
diye muavinlik etmlıtn. 

---
Reşit Galip 8. 

Gençiik teşkilabna me
mur oldu 

Ankara 24 (Hususi) Ay

dın mebtııu Doktor Raı U 

Galip 8. Halk fırkasının genç

lik leıktlltına memur edil· 

mittir. Gençlik teıkilahnın 

kOtüphane Te tarih encü· 

meninin meıaiıl için ocakta 

bir devre tahılı edilmııtfr. --
Asılsız haber 
Ankara 24(Huıuıi)-Mil

lt müdafaa vekaleti mnıte· 
ıarı Dervlı pa~anın tekaOt 
lülG me'ıeleıt aaıl11zdır. 

Paıa vazlfeılne devam 
etmektedir. 

böyle garip bir uıulOn tat
bik edilmedlitııl bUdtjhpiz 
için memleketimizde de bu
na teve11ül dilemiyeceiinden 
eminiz. 

hareket ve f&aliyet bulun

ması huıuıunda herhangi bir 
teıebbüıe giriımemtı olmakla 
beraber ancak bu yolda DlÜJ• 

terek bir hareketin ihracat 
yapan memleketler araamdaki 

rekabeti ortadan kaldıra
bileceğini ve bu suretle ıbui
day plyaıaı.mda ve umumi
yetle ik· ieadiyat aleminde 
hüküm süren daı lıf ın, 11kın· 
tılı vazlyelln b"ılıca sebep· 
lerindcn birin i bertaraf ede.
bileceğini takdir ve tasdik 
etmektedir. 

Neşredilen resmi bir teb
liğdeııSovyetler b~rliği murah
has heyetinin aldığı veziyetin 
bir takım mOıknlıt ihdM et· 
tiğine dair olan dedikodular 
tekzip edilmittir. 

Konferansın teşkil eltili 
komite, kabul edilen kara ıu· 
retini tatbikat ıahasında ta· 
hakkuk ettirmek için reisin 

tayin edeceği bir tarihte Lon· 
drada toplanacaktır. 

ı Gazi Hz. 
İr;ık l<ıralını 
tebrik etti 

Ankara, 24 (A.A.) - Re· 
iılcümhur Hazretleri Irak 
kralı lfayıel Hazretlerine 
vlladettnin yıldönümü mii· 
nasebetile ıu telgr'lfı gön• 
dermlılerdir: 

Irak kralı Birinci Fayael 
Hazretlerine: 

Zatı haımetanelerinine v la· 
detinln yıldannmü münnae· 
betile en aami~i tebrikle· 
rimle birlikte .1a'1,ıt saadet· 
leri ve frakın refahı hak· 
kındakl temennilerimi lbıal 
eylerJm; 

. Gazi M. Kemal 
Irak kıralı f ayrel Haz· 

retleri atideki telgrafla mu
kabele etn;ıiılerdir: 

Türkiye Cümhuriyeti Re
isi Gazi Muıtaf a Kemal 

IHazretlerine veladetiı~dn 
yıldönüm6 münaaebetile vu
ku bulan tebrikatı fahamet• 
penahilerine en derin teıek· 
kürlerlmi takdim ile .saadeti 
fahaınetpenahllerile Türk 
milleti necibeainln refah ve 
ıaadetinl temenni eylerim. 

Fay•el 

Enistitü 
İzmirlileri çok 

sevindiriyor. 
lzmlr, 23 (A. A.)- Bur· 

nuva Ziraat nümüne mek· 
tehi ittlıalinde lktııat Te· 
kiletfnln inıa etttreceıi 

bGyOk zirl'\at enıtitüıünün 
temel atma merasimi bu· 
ınn vali Kazım Pı. tarafın· 
dan yapılmııtır. 

Bu milnaaebetle çok ha· 
raretli bir nutuk aöylemiı· 
Ur. Fırka kumandanı Zeki 
Paıa ile askeri banqo 
meraaime ittirak etmtıtlr. 

- Efer doiru ile " ıö•· 
teri1ea mGaamahadır. 

cektir. • 
Dünyanın hfç 

Nafia 
bir yerinde dikkatini 

-.ekal~tlnln nuarı 
celbederfz. 

Bu büyük müe111ese 7 ay 
zarfında tamamile yapılmıı 
olacaktır. 1ktııadt muhite 
Tereceil feyizden dolayı 
bütün halh memnundur · 

l 

lzmir 
Sporun inkişafı 

için gayrette 
İzmir, 23 (A.A.) - Spor 

mıotaka heyeti ile futbol 
heyeti ve bntün fenni heyet· 
ler, bu gün mıntaka refai 

Vali Kazım paıanın nezdinde 
toplonarak mühim müzake. 

relerde bulunmuılardır. Beı 
klübün verdifi takrir ile hey. 

~eti merkeziye, fotbol heyeti 
ve bütün fenni heyetle. 
rin istifaları vukuu bul 
muı ve mtlleftkan fevka· 

iade konırenln önOmüzdeki 

Cuma giinQ sabah eaat 9 

da toplanmasına kemr ve

rilmişt)r. Bu rnümkelcrden 
maksat, spor aleminin da
ha genif ve daha kuvv.etll 
bi r cephe üzerinde hazı :-Ian

masıdır. 

Kaymakam vuruldu 
Ankara, 24 (Huıuıl)- lıln· 

· den çıkarıJdıfı için fevkalade 
bir yıee kapılan bir memur 
kaymakamı Seyfi beyi Tordu. 

t Aiiikt;;;ı·----~ -M 

Meclisi 
Toplanıyor 

Ali lktıf!at mecltsl 1 Ha
zlrşn tarihinde Ankarada 
aktı içtima edecektir. A11 
iktııat fmediıinln müzake· 
ratta buhıqacalı meıail 

etrafında bal'aretll aörüımeler 
tahmin yapılaca~1 olunn· 
yor. Bilha11a Bu mevaddm 
içinde ıayan~ dikkat olı:.rak 
ıunlar vardır: 

1 - 1929 tediye mu Ta· 
zeneıl. 

2 - Fındık me'nt tal· 
ıtı talimatoameıine alt rapor. 

3 - Afyon men'i tağıtı 
tallmatnamealne alt rapor. 

4 - Harici tiraret ofJıl 
raporu. 

Alı İktlaat meclisinin 24 
azası da 1 Haziranda An· 
karada hazır hulunacaklar
dır. Bu zevatın baılıcaları 

ıunlnrdır. 

Ticaret Odası katibi 
llmumili Vebbt, Haann, 
CeJAJ, Ntzazi Asım, Hüıeyin 
Münir, Ztraat bankaıı umumi 
müdürü SallhattiQ, Şerif zade 
Remzl,Nazmi (Kooperatifleri 
temsilen), Sureyya (İdhalit 
tacirlerini temıilen), Şevki 

(V apurcuları temıilen), Mu
rat (Zahire bonaaı reiıi), 

Mınat KAmfl (Madencileri 
temıjlen Hüst.yln Şük'lü (11-
tanbul ziraat erbabını tem· 
ailen), Rffa t (D.D. yollarını 
temıtlen}, Suphl B. ler (Ban 
kacıları temıilen) ve müm· 
taz Pı. 

•& , : i ..... 

Evyı'kanlar mahkemede 
Bundan bir kaç ay ev· 

vel Gaatada Murat B. in 
evini yıkarak bir kaç klıi· 

nin ölilmGne sebebiyet ve· 
ren Bodos ile Y (minin mu· 
hakemeılne dün AAırceza· 

da devam edilmiıtlr. Heye· 
ti hakime bazı ıahiteı;in 

celbi için muhakemeyi ta· 
tk ctmtıtlr. 

Sahife 3 

Stadyomda bü
yük galabelik 
(Birinci sahifeden devam) 

ReJ>iin arka arkayıı. yaptıfı 
iki tehlikeli hücum favülle 
kar11landı. Yunan ıampiyo· 
nu aleyhlerine olan bu iki 
tehlikeli frikik cezasını bin 
müıküiatia atlatabildiler. 

Vakit vakit 
Miıafirlerlmlzin de teh· 

likell akınları Galataıaray 

kaleıfne de heyecanlı daki· 
kalar geJlrtiyordu. 

Bütün bu tehlikeli oyunlar 
da Burhan, Nihat yeliılyor, 
topu tekrar hasım kalesine 
ıönderiyorlardı. 

Kale tehlikede 
Miıafirlerimizin sağdan iler· 

lJyen bJr e.kınmı Ulvi durduıu· 
yor, fakat topu \aktHe yere 
•urmadığı için aleyhlerine 
ıerbcat vurut cezaıı verildi. 
Fakat tehlike de atlatıldı. 

Rehinin, Kemalden mu· 
hakkak golleri katecinin çok 
mıı.hirnne kurtarıılarfle ne· 
ticeliz kaldı. 

Dün çok güzel oynayan 
Mehmet, Kemalin aldığı 

pası nefis bir surette orta· 
tadı. Lltif hu fırsattan fiti· 
fade ederek topu boı kale· 
ye atamadı. Muhakkak bir 
ıol de böylece gitti. 

Bir az sonra mJıafirleri· 

mizln bir akını kornerle ne· 
ticelendi. 

İyi korner atmayan ra· 
kiplerimiz bundan istifade 
edemediler.: 

Ulvi kurtarıyor l 
Top bir aralık Gal11ta'6a• 

ray knleıi önünde. Tehlikeli 
vuruılar. 

Muhakkak bir gole inli· 
zar edilirken topu UI vinln 
ellerinde görüyoruz. 

Devrenin bitmesine az 
var. Mehmet hasım Jcalesine 
çok aüzel bir aüt attı. Lfı.kin 
Yunan kaleciıinln kurtarııı 

da o kadar gQzel oldu. 
Birinci devre bu ıekilde 

bitti. 

ikinci devre 
ikinci devrenf n baılan· 

gıcı mütevazin her iki tara· 
fın gCizel hllcumile geçiyor. 

Hele misafirlerimizin aol~ 

dan y ptıAı tehlikeli bir hü. 
cum Burhanın yetlımeaile 

krıldı. 

ikinci gol 
Devrenin onuncu dakıka-

aında Galasaraym çok kıymetli 
bir hücumu Rebi soldan 
tlerileyor ve LAtife pas veri 
yor, Latif de N(!cdete. 

Necd~t de durmadan to· 
pu ikinci defa Yunan kale· 
ıioe ıokuyor. 

Galebiyet artık Galata· 
saray için muhakkak bir su· 
rette temin edilmlıtlr. Slad
yom alkıı sedalarile çınla· 

yor, "Y aıa, var o! ,, sesleri 
yükseliyordu. 

Beyhude gayret 
B ı İkinci gol Galatasa

raylıları ne kadar açtı ise 
misafirlerimizi de o kadar 
aıkııılc bir vaziyete solttu. 

Bütün didinmeleri bey
beyhude Galaaarayın tazyiki 
misafirlerimize göz açtırt 

mıyordu. Böylece Galatesa· 
ray 2-0 maçı kazandı. 

Sarı kırmızılilar dün çok 
gOzeJ bir oyun oynayoı dular. 

Bu zaferdeı:. dolayı ken· 
dilerini tebrik ederiz. 

A. R. 
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Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esrarı ... 

Manevi bir maktel ... 
Beybilhavzda işe başlayınca 

Yıe garip şeyler gördüm? 

Acaip kapılı oda 
Bunlar ne vahi fikirlerdi. Ne 

yazık geç anladım 
-21 

Puaeler ııklaıtıkça Yil· 
zilmden 1ıöjıüme lnlyer, kol. 
lar bir kerpeten ıibi her 
yanımı ııkıyordu. · 

Hemen bir kaç gece ev· 
vel, beni mestane bir vaz 
ve bitkinlikle tanımadıfım 
bir yatakta ittifraş eden 
Pastör, ıimdi loı hilcerenin 
içinde adeta ıaha kalkmıı 
hırıile beni öpüyor, sıkıyor, 
ısırıyordu. 

Bu acayip kapılı oda, 
lnıaamdan bugüne kadar, 
kim bilir daha ne kadar ye· 
Um kızların eninile inlemiı, 
yerdeki kaba halı benden 
evvel daha kim bilir ne ka
dar göz yaıile ıalanmııbr. 

Şehveti coıkun Protes· 
tan Pastör, bu kara ıözlü, 
kara renkli, kara yürekli ve 

Buradaki hayatım, sözde 
Allaha ibadet ile aeçecek · 
mlı .. 

Daha aellr aelme2, beni 
buraya getiren adam, ilk 
ibadet olmak üzere ismeti· 
mi ele aldı, yere attı. 

Düıtüğüm nihayetsiz lev· 
sin elemile boiulurken ka
pım açıldı. İçeriye doktor 
(N ... ) ile beni vaftiz eden 
Paıtör girdi. Doktor pek 
dekor idi, Pastörün yüzün· 
de en hil~kar insanların 

emniyetsizliği görülüyordu. 
içeriye girer girmez dok· 

tor saçlarımı okıadı. 
Nasılsın kızım, dedi. Bu 

ne mezhepsiz, meırepsiz, 

siclyesb. bir herifti böyle .•• 
Akıamki bana yaptı iı ne 
idi, ıtmdi göstermek istediji 
peder11.ne ıefkat nedir?. 

(Devamı var) 
kara elbiseli Loter bazı.rg~
nı her an artan ıehvetinin 
kerpetenile iımetimi, iffeti· 
ml yerlere atıyordu. 

İıte g(iya Allaha kavuı
mak için getirildiğim bu iti
kaf ininde de bu misyoner 
ıeyhinin, bu Beybilha vz fU· 
beler relıinln müstefriıeıi 
oldu. 

~ikayet ediliyor 

Oh! Bu hatırayı yazma· 
mak için elim duruyor, kal· 
bim duruyor, sözlerim ka
rarıyor, ııılın girmedift, 
hayatın görülemediği, inıan· 

lıiın göremedili bu inde 
•öre göre iımetim harap ol· 
du .. 

Burası itikaf odası deiil 
bir iımet, bir namuı ma
kateli imit. 

lıte yerdeki kaba hah 
inıanlıf ımın al iametile bo· 
yandı ..• 

Neden ıoora o mel'un 
Pastörün bir leı gibi beni 
yataim üzerine fırlattığını 
fark ettim. 

Paetör aittlkten az bir 
zarnan ıonra Ermeni duduıu 
ıeldi. Çamaıırlarımı dualar 
okuyarak değiıtirdi. 

Bu okunan duaların ma· 
hiyetini artık daha iyi an· 
lamaia, bütün bunların bir 
lımet ve namuı tuzajı oldu
iunu ıöylemele lüzum yok •.• 

Bana bir de tuzıuz, yağ· 
ıız birl hamur tıt getirmir 
lerdi. 

Üzerinde lsanın, Merye
min, sözde bQyQk peder olan 
Allahın rHlmleri vardı. 

Bunları yemekle a6ya 
Allah içime sinecekmiı. 

Bunlar ne vahi fikirler· 
di. Ne yazık ki bunların 
bir vehimden ibaret oldu
tunu, iımetimin tamamen 
parçalandıiı bu karanlık, 
menhus yerde öf rendim. 

O geceyi bu yalnızlık 
fçeriıinde manevi elemler, 
acılarla yaıadım. 

Hücrenin içinde çok ıö· 
nGk bir küçüc6k ampul ya· 
nıyordu. 

Mesajeri muamelesi 
nedir? 

Yeni Adana gazeteıtnden: 
Adana ıtmendifer ida· 

reılnin Anadolu cihetinde 
meıajerl muamelesi yaptı· 

ranlar 1ılSıterilen mOıkülA.t· 

tan ıtklyet etmektedir. 
Bilha11a meyTe 1evktyatı 

yapanlar pazarda belediye
nin reıml kantariye Te:ıınet· 
tirerek o suretle parçaları 

teıbit ve iı.taıyona gönder· 
dikleri halde istasyonda 
yapılan vezinde fark gös-
terilip ambalajlar söktürüle· 
rek en ufak bir ıaraıntıya 
tahammülG olmay~n meyve 
T• sebzelerin bozulmasına 

sebebiyet verilmekte im'ı· 
Bu ince muameleler ku

musyonculara değil bizzat 
sahibinin ıevketmekte oldu· 
ğu eıya üzerinede tatbik 
olunuyormuı, 

Bu huıuıta ıiklyetler 

alıyoruz. Keyfiyeti alakadar 
makmın nazıırı dikkatine 
vazderiz. 

Ekmek fiatı 
Bazı yerlerde 
yükıeliyor 

Edirne Belediyesi, bir 
Hazirandan itibaren ikinci 
nevi ekmekle çıkarılmama· 
ıına karar Termit ve birin· 
ci ekmek flatını 8,30 para· 
dan 9,30 paraya çıkarmııtır. 

Edlrnede de ekmek fiatı 
7 ,5 kuruıtan 8,5 kuı·uıa 
çıkmııtır. 

Fazilet mükif ab 
Konya maarif idareıi, 

fazilet mükifatı için Erme
nak maarif memuru Reıat, 
Sille muallimi Ali Rıza, Er· 
eğli maarif memuru Abdür· 
rahim, tıehtt Sadık~Bey baı· 
muallimi Zühtü Beyleri na· 
mzet göıtermlıir. 

Adliyede: Poliste: 

15 bin lira Alabura! 
İh ilas edenin 

davası 
Kolordu veznedarhğında 

iken 15 bin lira ihtilas eden 
Rifat Beyin muhakemesine 
dün ağırcezada ' devam edil
mittir. 

Az daha boğu
luyorlarmış 
Mezbaha meclisi idare 

azasından Cabir bey, motörl.n 
Bebek önlerinden geçerken 
karıılarına çıkan df ğer bir 

motörle çarpııarak ve alaboro 
olmuı, denize dütmüıtür. Dünkü celıede f ahit aıf a· 

tile tahkikah yapan müfetiı 
dinlenmiıtir. 

' civarda bulunan ıandalcılar 
yeti§erekk kurtarmııtır. 

Müdafaa ve karar için 
muhakeme baıka bir güne 
talik edilmiıtir. 1 

Kadınların muhakemesi 
Bundan bir kaç ay ev· l 

vel Anadolulu tüccar Ahmet 
ef. inin 370 llrHını çalan 
Feridiyede Umumhaneci İr
fan ve sermayeden Remziye 
ile Fatmanın muhakemesine 
dün ikinci cezada cl'evam 
edilmtıtir. 

Makamı iddia maznun· 
ların tecziyelerini 
mittir. 

talep et-

Heyeti hakime karar için 
muhakemeyi talik etmiıtir. 

Fakat tecil edildi 
Sabık Eyyüp Sulh mah· 

kemesi katibi Behram ef. 
inin muhakemesi dün aiır
cezada neticelenmiıttr. 

Mal6mdurki Behram ef. 
bazı 'ferese muamelatı üze· 
rinde tahrifat yapmakla 
maznundur. 

Heyeti hakime müzake· 
reden sonra dirmü ıabit göre
rek maznunun beıay hapılne 
ve 3ay memuriyetten men'ine 
yalnız cezanın teciline ka
bili temyiz olmak üzere 
karar vermlıtir. 

Konsolosu soyanlar 
İngiliz konsolosu M. Ve

nerin önüne çıkarak tehdit 
suretile 10 liraıını alan 
Mehmet, İsmail Te diler 
Mehmedln muhakemesi dfin 
alırcezada nihayet bulmuı· 
tur. 

Heyeti hakime cürmfi 
ıabit gördüğünden maznun· 
ların üçer ay hapislerine ve 
50 ıor lira cezayi nakdi ver
melerine karar Termiıtir. -·-
Borç yüzünden 
Kanlı bir taarruz oldu 

Bandırma - Geçen ak
ıam otomobil sahiplerinden 
Tevfik Efendi bir taarruza 
uğramııtır. Bir borç meıe· 
lesinden dolayı eski ziraat 
bankası memuru Ziya Be· 
yin mahdumları Kemal ve 
birkaç arkadaıı Tevfik Efen· 
diyi silah ve kamalarla 
yedi yerinden ağır surette 
yaralamıılardır. Carihler 
yakalanmııtır. 

Belediye 
teftiş ediliyor 

Belediyede yapılmakta 

olan teftiılere devam edi· 
liyor. 

Bu teftiılerden iki aıaye 
bekleniyor: 

1 ~ Bunlardan biri her 
f ubede yolıuzluk var mı, 
Tarsa mesulleri kimlerdir? 

2 - ikinci nokta da Be
lediyenin umumi idare tarzı 
naııldır? 

Bunun için teftit b6Ulo 
ıubelere teımll edilmittir. 

Daha fazla ehemmiyet 
..-erilen ikinci kııımdır. 

Çünkü te..-httten sonra 
itlerin nasıl aittill anlaııl· 
mak lıteniyor. 

Hırsızlık 
Ü akü darda lıçl 11okağın • 

da oturan boyacı Ş6krünilo 
evde bulunmadığı bir 11rada 
metl'e't Emine 23 parça 
eıya çalarak firar etmiııc de 
Y•kalanmıı, tahkikata baı· 
lanmııtır. 

Polislerin tekaütlüğü 
Hazirandan itibaren te · 

kaüde sevkolunacak polis 
memurlarının listesini polis 
3üncii şube müdtrJyetl tan· 
zim ederek Emniyeti umu· 
nıiye müdürlüğüne gönder· 
mittir. Üç güne kadar re· 
ler ek cevap üzerine hareket 
olunacaktır. 

Dün akşamki vaka 
Gece, yanında bir genç 

oldufu halde Ankara yoku· 
ıuna çıkmakta olan Feliha 
hanim namınua bir kadına 
'Üç senedenberl doıtu olduğu 
spylenıtın bir meçhul ıahıs: 

"Üç senedenherl benim 
dostumdun. Şimdi bunun ne 
reden buldun? Diyerek taar· 
ruz ettiği Te kadını• baıını 
ellerfle tutarak ıokak orta· 
ıında duvara vurduğu zabıta 
la.rafından görülmilı ve her 
üçü de yakalanarak karako
la gpturülmüıtür. 

929 güzeli 
evleniyor 

1929 Güzellik kıraltçeıi 

Feriha Tevfik Hanıma, bo
faz ve ıenzinden mühim 
bir amellyat yapılmıotır. Bu 
ameliyattan hasıl olan yara· 
}arının iyi olmaaım müte· 

akip mumaileyhanın kaza do
layıaile yarıda kalan (Ka · 
ç•kçılar) filmını bitirmek 
için Pariıe aideceji Te a. V· 

detinde Z iya Paıa mahtu
mu lbrahim Beyle eTlene
ceği haber ahnmıthr. Ka· 
çakçılar f ilminde alacağı 
röl için İs:endisine 15 bin 
lira verJlecektir. 

Encümen çalıımadı 
Bir kaç gün evvel yaz· 

dığunız gibi Belediye daiml 
encüııaeni itlerini azalttıiı 
için haftada bir kaç gün 
tıUrabat edecektir. 

Encümen a::ııa11 bu arzu· 
larını dClnden itibaren tatbf
ka baıladılar. Birinci defa 
olarak dün çalıımadılar. 
Günün mGhim bir iti olan 
ekmelin fiat meHIHi de 
encilmenln tatili dolay11iyle 
halledilemedi. Encümen bu 
ıünkii tçtlmaıoda ekmeiin 
8,5 kuruıtan 9 kuruıa çık· 
maaına karar verecektir. 

Bir posta 
kalkıyor 

V apurcularla Seyrlsefain 
araunda geçen hafta yapılan 
itilaf müzakeratı devam 
ediyr. 

Seyrfıef ain kara denize 
ıönderdiii haftalık poıta· 
lardan birini lağvedecektir. 

Adanada yeni bir suiistimal! 

Amerikaya kaçmış! 
Adana posta dairesinde mühim 

bir suiistimal meydana çık ı 
"Yeni Adana,, ıazetesi ya· 

zıyor: 

Adana posta ha vale da· 
lreıinde iki memur olduğu 
ve bunların para kabul 
ve tediye ettikleri malum 
dur. 

Para kabul edilen k11m
da .mühim bir ıuiiıtimal 
meydana çıkmıı ve posta 
telegraf ıclaresinde tef Ut le 
mefgul olan Kayıeri mınta· 

kaıı muamelat müfetiıl Zülfi 
bey tarafıdan ite Tazıyet edil· 
mtıttr. Meıelenin aıaaı ıudur. 

Bu kısımda çahımakta 
olan memur Zihni Efendi 
bir kaç ay evvel bir mezu
niyet talebinde bulunmuı 

ve mezuniyet verilmediği 

t akdirde istifa edeceğ nf 

aöylemirtir. 

Mumaileyhin bu müra· 
caatl muamele görmüt ve 
kendisine bir ay izin veril· 
mittir. 

İıte meydana 
olan suiiıtimal de 
mezuniyetten evvel 
mııtır. 

kıkmıt 

alınan 

yapıl· 

Anlatıldığına göre Zihni 
Efendi kabul ettlfi paralar 
için iki türlü makbuz kul· 
lanmıı, meıela İstanbula 
gönderilme~ üzere havale 
a•ıeıine tevdi olunan on 
bet lira için on beı liralık 

makbuz keaip verilmit ha
vale ıevk varakası da on 
beı lira olarak doldurulmu~ 

ve aönderilen parada lstan· 
bulda ytno on beı lira olarak 
tediye olunmuıtur. 

Halbuki bu para mak· 
buzun ikinci nüshasına nok· 
san yazılmıı ve o noksana 
iÖre müdiriyete teslimat 
ya.pılmııtır. 

Faraza iki yüz elli lira· 
lık makbuzun ikinci nüs 
haıına yirmi beı lira kay· 
dedildiği gibi yüz lira için 
on lira gösterilmiş ve o 

suretle deTam olunmuıtur. 

Havale itlerine a it def· 
terler idare muhasebeıi ta
ratından tetkik edilerek ls
tanbulda tetkik v" hesap 
müdürliiğüne gönderilmek 
uıulden bulunuyordu. 

lıt• bu ıuUıtlmal tet· 
kik ve hesap mO.dQrlü~ilnde 
yapılmıı olan tetkikat neti· 
ceıinde meydana çıkmıı ve 
tahkikat için buraya 1ılSnde
rllmi1tlr. 

Havaleye aft olan defter· 
ler tanzim edilerek muha
Hbeye teTdf olunduktan 
sonra Zthnl efendi if l teı· 
Tff ve muhabere kapıaı açı· 
larak aaman kazanmak için 
bu defterlerin araıında 
bir takım yapraklannı da 
almafa muvaffak olmuıtur. 

Zihni efendi bütün bu 
tılerl ıon üç ay içinde yap
mıı, bir aylık heıabında tet· 
kik neticesi ilç bin liralık 
ıullıtlmal meydana çıkarıl
mııtır. 

Bu ıuretltı bu ite devam 
ettifi Qç ay zarfmda dokuz 
on bin liralık bir para aıır 

dıjı tahmin edilmektedi . 
Bu ıuilstimal meydana 

çıktıktan ıonra Zihni efendi 
için tevkif m üzekkeresi ke· 
ıildiği söylenmekteçlir. 

Kendisinin Am rikaya git· 
mtı olduğu da söyleniyor. 

Asıl meıele Zihm fen-
di tarafından dair de ça ı· 
ıırken yan yana o u duğu 
arkadaıına 1ıönderilen ve 
üzerinde damgaaı olm dığı 
için hangı polta merkezin· 
den ve ril ı, olduğu meç· 
hul olan bir mektuptur. 

Bu mektupta Zihni f n• 
di arkaka,ına vaz y tinin 
teh likesinden ve meselenin 
ne olduiundan ve bir ta · 
kım kapalı oeylerd n bah
ıetmekte imiş. 

Bv mektupta tahkikat 
evrakı arasına konmuıtur. 

Ut:'"™ ::CCNill A u J!2J 

Kodak müsabakası 
Büyük Kodak müesaeııesi 

tarafından tertip edilen meı· 

hur beynelmilel müsabaka 
haberlc tn fotoğraf amatör-
lerinde kemali ıevk ve 
memnuniyeti~ karııJandığı 
muhakkaktır. 

Esasen Kodak ismi bir 
teminattır. Filh akika, nev'in· 
de yekta olan bu büyük mü· 
esııesenin ehemmiyeti hak
kında bir fikir edinmek için, 
Amerika cemahirl müUefi· 
kası darphanesinden sonra 
en fazla para sa rf ve istihlak 
ve filimlerinin imaliyesi için 
senevi 80,000,000 litre pa
muk istimal ettiğinı nazarı 

itibara a lmak kafidir. 
Kodak müsabakasının 

ehemmiyeti, bir çok dev 
Jeti rüeıaımın, Al mle in, 
arthtlerfn vesair münevv r 
ıahsiyetlerin himavelerini 
teklif etmelerıle b k t da
ha tezayüt etme-ktedir. Bun· 
lar meyanında: İtalya Bav· 
''ek ili Mösyö B nilo Musso· 
lioi, Mösyö R. Poincare, 
Yunanistan Ba vekili Mös• 
vö Venlzelos, Büyük a im 
Möııyö Thomas Edison, Zep· 
lin kumandanı Dr. Hugo 
Eckener, Çekos'ovakya Re· 
isi Mösyö Maınryk, Meıhur 
müsikitlnas P~ derwski ve• 
saire ve saire tadat edilebilir. 

Mükafatların yekunu 
212000 Türk lirasına baliğ 

olmaktadır. Yalnız bir tek 
fotoğraf 23660 Türk lirasını 
kazanabilir. Türkiye müsa· 
bakasında kazanacak olan• 
lar, tablatile beynelmilel 
mQıabakaya tıtlrak edecek· 
ferdir. •Türkiya,, mahalli jüri 
heyeti, iılmleri bili.hara ilan 
edilecek en meıhur §ahai· 
yetlerden terekküp edecektir. 

Kırk senedenherl muvaf-
fakiyetten mu,·affakiyete 
koıan ve cidden amatörleı in 

mahbubu olmağa hliyet ' 
liyakatini kazanan mamulatı 
ile müıtehir Kodak mü as • 

ıesinf tebrik etmemek mürr.· 
kün değildir. 

1 Küçük ilanlar 
Zayi 

Cihangir Askerlik şubesinden 
almış olduğum vesikamı, zayi et-
tim. Yenisini al acağım eskisinin 
hükmü yoktur. 

315 tevellütlü Mehmet ı ' iz1· 
ınettin oğlu Ahmet Kenan 



AVRUPAYA PARA 
Vermeniz Günahtır 

FAYDA 
daha ucuı:, daha kat't ve 
müeasir bir lıarlkal san'at
tır. Pire, tahta kurusu, 
ainet ve sivrisinek vesalr 
haşeretı bir anda itltf eder. 

Kutusu 50 büyük 75 
kuru,tur. 
Bütün devair ve rnüesse
aat f A Y D A istimal 
eder. HASAN ~za deposu. 

' .. ·. . • . • • ... j:: 

tedavihanesi 
z Erkek, kadın ve çocuk. 
)arın dahili (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan

yQlunda 118 numaralı hu· 

YARIN 
25 Mayıı 

Oksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 
İstanbul 4 üncü icra memur- 1 

murluğundan: 
Birinci Vakıf hanında dördün-

cü kattaki dairei mahsusasinda 
icrayi ticaret ederken elyevm ika. 
nıetgahı meçhul fra.nh Taki zade 
l lacı Mehmet Efendiye: 

İstanbul Asliye Dördüncü hu
kuk dairesinin 030-820 No. ve 
20.8-930 tarihli haczi ihtiyatı ka
rarında: Iiaciz Ağa Bala Efendi-

lıtanbul 4 üncü icra me· 
murlufundan: 

1 

lıtanbul 4 üncü Memu~ 
lu~undan: Ali Hilmi Beyi~ 
Sadullah efendi oğlu Hal' 
Efendi simmetindeki alaca 
ğının temini tıtlf aıı zım 

aıa "' ~ auıl kabineainde tedavi > 

nin hacir vaz'ı ve fekkine mezun vekili 
Bili! f evzi Bey tarafından ibraz 
olunan ve İstanbul Mı.hkemei as· 
liye lkinci hukuk dairesi 
kaleminden muta 13- a2"ustos- 930 
tarihli derkenar ile mahalle şaha
detnamesi vaz't hacze kiti gqrül
mesine ve mütehaccizünaleyh lranlı 
Taki zade Hacı Mehmet Efendi 

Leonlda Ef.nin Şevkı Ef. 
zlmmetiadeki alacağından 

dolayı mahcuz bulunan Ga
lat.ıuıa Sultan Beyazıt ma
hallesinin kömGrcü sokağın· 
da kain bir tarafı Kılıç 
Alf paıa caddesi Ye bir tarafı 
klarJdi ıol tarafı beyaz 
Hacı Müraıip Efendi ıalha
nesi ve bir tarafı çamaıırcı 
dükkanı Ye Tarik ile mah· 
dut 11,13 No. lu salhane 
kap111 15 ıla 16 No. lu üç 
bap dükkanın n11ıf hi&1egi 
kırk be§ eün müddetle mii
zayedeye konarak sekiz yüz 
lira bedelle talibi uhdeılnde 
olup bedeli müzayede haddi 
layıkında görülmediğinden bir 
ay müddetle temdiden mü
zayedeye konmuttur. Mez· 
k1lr mahal tahminen yüz on 
dokuz terbUnde arsa üze· 
rine dört tarafı kargir 
olup 19 No.lu köıe baıında· 
ki dükkanın zemin katı 

malta taılık fü.t katta bir 
odayı ha vl olup içinde Sa, 
llh Efendi müsteclrdir. 17 
No. lu dükkAnın zemini çi
mento o)up üst katta bir 
odayı havi olup fçinde Aziz 
Efendi müstecirdir. 13 No.lu 
Salhana kapısı olup 11 No.lu 
Salhane kap111 zemin katı 
malta ta§lık iki odayı havi 
içinde Yani efendi müstecir· 
dir. Kıymeti muhammenesi 
tamamı fiç bin iki yüz lira 
kıymetındedir. Talip olanla~ 
rın kıymeti muhammeneıf

nln hlsaeye mualp onu nia· 
petinde pey akçeılni muva
zıban 2 • 7 • 931 tarihinde 
341 • 5333 Doıya numara
sile saat 14den 16 ya kadar 
bizzat veya bilvekale mü· 
racaat olunması ve fazla 
maliimat dosyasından ita 
edileceği Han olunur. 

mında mahcm bulunan E 
yQp'te takkeci ma.halleıini~ 
alacaçeıme ıokalında ki.id 
atik 9 cedit 2 No. lu zemiJI 
katı kirıir fevkaniai ahıa~ 
maa bahçe hanenin dörttı 
bir hi11esi otuz gün müd 

Büyük Tayya e 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 

~ eder. 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeı me so· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hastala· 
rmı kabul eder. 

KARADENiZ POST ASI 

Vatan v~puru 
27 Mayıs 

ile şahst salisin zarar ve zizanını 
teminen bin liralık kefaletnamede 
İta eylemesine mebni Haciz Ağa 
Bala Efendinin hukuk mahkeme
sinde tahtı hükme aldırdığı dokuz 
bin liranın temini istifası için 

mütehaccizünaleyhin mutasarrıf oldu
ğu Bebekte Dere ve Kilise sokakla-
rında 2 mükerrer ve iki cedit 29-39 
numaralı ~aamüştemilat iki bap 
hanesinin lcra ve lfıas kanununun 
254 ye 255 inci nıaddelerine tev-
fikan ihtiyaten haczine Te kanunu 
mezburun 27 inci maddesine tev
fikan muamelei hacziyenin ve teb
liğiyenin dairei icraca infazına 

26- ağustos - 930 tarihinde karar 
verildi diye muharrer olan işbu 
karar Beyoğlu taposuna tebliğ 
edildikten sonra diğer bir nüshası 

Liralık Bir Mükô:f at Vardır. , 
ııı. YE!Vi ÇIKAN ALA~ 

BAHÇE 

Çarşamba 
günü akşamı 18 Je Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zcm, Sürmene ve Rize ) 

da ticarethanenize gönderilmiş 
ise de halen iranın semti meçhu
lünde bulunduğunuz mübaşirinin 
verdiği mcşruhattan anlaşılmak_la 
ilan tarihinden itibaren otuz gun 
içinde işbu karara ya bizzat veya 
tarafınızdan bir vekili kanuni 
göndererek itirazatınızın dernıe
yanm ı aksi takdirde snkutunuz 
kararı nıezkuru kabul etmiş ad
dolnnacaimız tebliğ makamına 
kaim olmak üzere tarafınıza ilanen 
tebliğ olunur. BOMONTİ RAKISI 

Tecrübe ediniz. Emsari arasında bu nefasette hiç bir rakt yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur. 
250, 300, 500, - - - 1 000 gramlık 

200 kuruıa 

ıiıelerde 

satılıyor. 50 60 (00 

Her yerde arayınız. 

IKAVKLIDERE ŞARABI 
N[REDE 

'

. rı·Lı"R?Vagon·lı T okatlıyae, Abdullah Ef. 
y • Tokatlı ve emıallerl lokantalarda 

NrnEor SATllfft?İnhisar ıatıı mağazası, Dimitroko 
L L , pulo, Hartf, Hermtı, Yenipazar ve 

emsalleri bakkaliye mağazalarında 
İstanbul deposu: Galata Ömer Abit Han Ne. 12 .... ___________________________ , 

11 ........................ u•·•_,,_liiaı ............. ~ 

f b~ADiUM~\ HAKiKi 
sO o · o~RAD.UM 
\ HALiS ISVEÇ ÇELl~i i } '!). A 

EMSALSiZ · !f~JjAt<il<l -;~. 
T 1 R A Ş ~f:J Q_ (J~ 
B 1çAG1 id~ADıUtyLı 

Halis laveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni 
mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez 1 
derecede metin ve diğer bıçaklara nfabeten ehvendir. 
Bir tecrübe kafidir. Şahıi menfaatiniz için her yerde 
arayınız. 

PER'"fEV 
Çocuk Pudrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine karıı pek 

mükemmel bir mftatabzardır. 

TlY A TRO ve SiNEMA 
Beıiktaı Büyüü aile 

parkı~ bugünden itibaren 
açıktır· 

Temsillere Perıembe git. 
nü büyük proıramla baı· 
lanacaktar. 

Adalar sulh mahkeme· 
ıinden: Heybeli adada lımet 
Pı. caddelinde 47 No. lu 
hanede mukimiken Beyo~· 
lunda Firuza~a mahalleıl 
külhan sokağında 26 No. lu 
hanede vefat eden V asil 
oğlu Telamebos efendinin 
terekeıine vazıyet edflmiı 
bulunduğundan alacak iddl· 
asında bulunanların bir ay 
ve veraset iddia11nda bulu
nanların" da iiç ay zarfında 
vesaikile müracaatlan ilin 
olu nur 

iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

Saçlarınızın --. 
, [)ainıi ola- il 

İ&tanbul 4 üncü icra Me· 
murluğundan: Nikolinin Ze· 
ki ve Corcl efendilere olan 
borcundan dolayı mahcuz 
bulunan Trabyada Trabra 
caddesinde kitn 28 numa· 
ralı dalyan hiaseıi 45 gtın 
müddetle mevkii müzayede
ye vazolunarak 500 liradan 
talibi uhdesinde olup bedeli 
müzayede haadı layıkında 

. -
rf. rak natü-

rel rengini 
nı u haf.aza 
etmesini 
isterseniz ? 
Yalnız : 

(NEROKOM) saç boyası 
Kullanınız. Cilde kat'iyyen le
ke bırakmaz. Bir defa tecrübe 
ederseniz, her vakit tercih ede
ceksiniz. fiatı 100 kuruştur. 
Bütün eczane ve parfümeriler
den arayınız ve nıarkasıpa dik
kat ediniz. [)eposu: Istanbul 
Bahçekapı Kazezker hanı No, 25 
Taşra için aceııta aranıyor. 

latan bul 4 üncü icra me· 
murluğundan: Tamamına 
1445 lira kıymet takdir edi
len macuncu'da Seyit Halife 
mahallesinin Fenal çeame 
ıokaaanda atik 42 cedit 60 
No. lu ar11anın nısıf hiaaeıl 
lıtanbul 4 ilncü icra da,re· 
sinde açık artırma suretile 
satılacaktır. Satıı ıartna· 
mesi ıs. Haziran -931 tart· 
hinde divanhaneye talik 
edilecektir. 29· Haziran -931 
Terihine müıadif Pazartesi 
eünG ıaat 14 ten 16 ya 
kadar açık artırma suretile 
satılacaktır. Artırmaya itti
rak için yüzde yedi teminat 
akçesi alınır. Müterakim 
vergi, belediye, Yakıf lcaresl 
müıteriye aittir. Hakları Ta
pu sicillile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer 
allkadaranın ve irtifak hak· 
kı ıahiplerinin bu haklarını 
ve husuıile faiz ve maaarJfe 
dair ola 11 iddialarını illn 
tarihinden ttibareıı yirmi 
gün içinde evrakı miisbite· 
lerile bildirmeleri 1 azımdır. 
Akıl takdirde hakları Tapu 
sicillile sabit olmıyanlar sa
tıf bedelinin paylaımaıın• 
dan hariç kalırlar. Alaka· 
darların icra Ye lflaı kanu· 
nunun 119 uncu maddeıi 
hükmüne göre tevflki hare· 
ket etmeleri Ye daha ziya· 
de mal6mat almak iıte· 
yenlerin 930·447 Doıya nu· 
ma~ asile memurJyetfmize 
müracaatları illn olunur, 

görO.lemedlğinden bir ay müd· 
detle temdiden müzayedeye 
vazolunmuıtur. Kalender 
dalyanı namile maruf ve 
Yeniköy piyade iskelesinden 
bedile Kalenderde bulunan 
Ayazmaya kadar lmtidat 
eylediği ve hududunun Ye
niköy Piyade lıkele Ye Ke· 
feUköy Dalyanı ve Trabya 
caddesile mahdut bulundu
ğunu ve tamamının kıymeti 
muhammeneıi heı bin lira 
olup hi11eye musip miktarın 
%10 niabetinde pey akçe· 
ılni alarak ve mahcuz rubu 
hissede Andon Dobro efendi 
müstecir bulundufu cihetle 
27·6·931 tarihinde ıaat on 
dörtten on altıya kadar 
927-5292 numarasile bizzat 
veya btlvekale ve fazla 
ma16mat dosyasından ita 
edilece~i ilan olunur. 

Fatih ıulh üçüncü hukuk 
hakimliğinden: 

Müddeiye: Hatice Hanı· 
mın tahtı vesayetinde bulu
nan Mahmure hemıiresi Sı· 
dlka hanımın ref'i vesayet 
hakkındaki talebi üzerine ce· 

reyan eden muhakemedemüd· 
deiye is batı vucut etmediğınden 
Sıdtka hanımın talebile celsel 
atiyede mahkemeye gelme· 
diği takdirde davasının ret 
olunacağından ve da vayi 
mütekabilenin gıyaben rü'yet 
ve intaç edileceğinden bahlı 
muamelei gıyap kararını 

müddeiye ilAnen tebliğına 

karar verihniı ve yevmi mu· 
haheme olarak 22/6/931 saat 

14de tayin edilmit olduğundan 
yevm ve vakti mezklirde 
müddeiyenln mahkemeye 
gelmediği takdirde da vaıı· 
nın reddlle davıayı müteka
bllenin gıyaben muhakemeye 
devam edtleceii ili11 olunur. 

İstanbul 4 üncQ icra me
murlufundan: Tamamına 
1538 lira kıymet takdir edı. 
len Unkapanında atlama· 
taıı ceddesınde eıki 22 yeni 
26-26-1 namaralarla murak
kam tahtında dükkanı müı· 
temil bir bap hanenin nıııf 
hissHI açık artırmaya vaz 
edilmlı olup 11·6·931 Tari· 
hinde ıartnamed divan ha· 
neye talik edilerek 29-6-931 
tarihine milaadif pazartesi 
a-ünü saat 14ten 16 ya ka
dar İstanbul 4 ncü icra da
iresinde açık artırma ıure
Ule ıatılacaktır. Artırmaya 
JıUrak için yüzde yedi te· 
minat alınır. Müterakim 
verfiler ile belediye resim· 
leri, vakıf icareıi müıteriye 
aittir. 

Hakları Tapu ıiclllerile 
sabit olmıyan ipotekli ala· 
caklılar ile diğer ali.kada
ranın ve Jrtif ak hakkı ıa· 
hiplerinin bu haklarını ve 
hususile f alz ve masarife 
dair olan iddialarını ilin 
Tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı miiıbite

lerile bildirmeleri lAzımdır. 
Aksi halede hakları Tapu 
slcillerile sabit olmıyanlar 
satıı bedelınin paylaımaaın· 
dan hariç kalırlar. Alakadar
ların yeni icra ve iflas kanu
nunun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfiki hare
ket etmeleri ve daha f .ızla 
malumat almak isteyenlerin 
931 • 61 Doıya numaraaile 
memuriyetimize milracaat• 
ları llln olunur. 

detle ihalet eYvellye mü 
yayedeıtne konmuıtur. 

Hududu bir tarafı ala 
ca çeım• caddesi ve diiel 
tarafı kayaı ıokafı arkası 
Bedriye Hanım diğer tarafı 
Apturrahman Efendi araaı 
larile mahduttur. 

Mesahası alettahmln 11 
artın murabba arazlden ta• 
kriben 1Z9 arıını hane ve 
46 arım arkasında karglt 
duvarile mahfuz bahçedir. 
Alaca bakkalı veya çeıme 
aralığı sokağından 4 ayak 
taı merdiTenden çifte ka -
natlı cedit 2 No. lu 
kapıdan girildikte zemini 
çinko kaplı ve bodrum 
kapağı bulunan bir Pa
buçluk anı müteakip 
zemini ahıap bir sofa üze. 
rinde mermer aynalı ve 
yalaklı bir musluk karşılıklı 
iki oda bir heli ve bahçeye 
mahal bulunan mutfak ze· 
mini çimento ve gömülü iki 
küp bir dolabı olup bahçe· 
de fiç adet meyva ağacı ve 
aokaia methali vardır. 

Helzeunf ahşap merdiven
le üst kata çıkıldıkta mer· 
diven baıı camekanlı olup 
anı müteakip bir sofa ilze· 
rine ıalonumıu bir oda ve 
itbu odadan geçildikte itti· 
talinde bir ıandık odası 
vardır. Sofanın bahçe cihe· 
tinde uf ak bir koridor üze· 
rinde bir oda Ye bir hell 
mezkur camekanın temadi 
etmesinden dolayı diğer ka· 
pıdan keza ahıap merdi
venle iıt kata çıkıldıkta 

beıik örtülü büyükçe tavan 
araıından ibarettir. Alaca· 
çeıme caddeıinde kain ce-

dit 1 lNo.lu tek kanatlı kapıdan 
elrildıkte ufak bir aralık 
sol tarafta oda olmağa mü
sait fakat zemini toprak 
tavan tahtaları gayri mev· 
cut bir mahal olup bir beli 
Ye bir yük vardır. Sokağa 
iki ufak pencereıt mevcut· 
tur. Mezkiir aralıktan ahıap 
merdivenle çıkıldıkta sol 
tarafta bir oda olup iıbu 
oda balada beyan edllmiıtfr. 
Mezkur hane derununda 
borçlu Halil Efendi maaaile 
ıaklndir. Zemin katı kargir 
fevkani katları ahıap bir 
kısmında yük ve dolabı var
dır. Kıymeti muhammeneai
nin tamamı iki bin beı yüz 
liradır. Satılan dörtte bir 
hisseye isabet eden yüzde 
onu nlsbetinde pey akçele
rini müatashiben ve 927 
10314 numaralı doayaaile 
2-7-931 tarihinde bizzat ve· 
ya bilvekile taliplerin saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul 
4 üncü icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

Muharrem 6 - Mayaa 10 

Mayıs 
25 

Pazartesi 
1931 Ruzuhızır 20 

Sabah 4,361 Akşam 19,26 
Olle 12,10 Yatsı 21,19 
ltfndl 16,08 imdir 2,37 

S2!!1S!i &s lSW•!!!M 
lla'•l miidDr •• •B••Ull 

Barluın.ıtin AU 


