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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Hükümet·n izahını bekliyoruz ! ... 
Kafalarınızı; elinizdeki yorganlarınıza göre değil milletin, memleketin yorganına göre uzatınız ! 
Vekaletin bir memura bulunduğu mevkiden dun maaf teklif edebilmesi ancak inzibat meclislerinin kanunla muayyen 
ve musarrah sebeplere müstenit kararile kabildir. Bu laalettayin bir ıeltilde Veltdletin •alahiyetleri arasına sokulamas 

Hükumetten 
izah edilmesini 
bekliyoruz. 

Eter elimizde henüz tahak
kuk etmiı olmamaıına rafmen 
bir küçücük tıtinat yeri olma· 
ıaydı bu tasarruf Jtinin 
70,000 memur üzerinde çok 
m6e11if neticeler Yerecefinl 
kabul lazım gelirdi. 

Bugiln dJllerde dolaıan 
ve tahakkuk ederek efkarı 
umumlyeye akseden ihtilas 
haberlerinin mahiyetini bu 
memurlar üzerindeki tasar
ruf iıJerJnfn mtiphemiyeUnde 
aramak lazımdır. 

Herhanıi bir memura 
dun maat teklif edebilmek 
ye herhangi bir memuru 
iıtenilen zamanda fileni· 
len yere gönderebilmek 
ıalAbiyetinin Tekaletlere Te· 
rllmeıi umumi umdelere 
de zıt bfr yanlıılık olur. 

Vekaletler keyfi ve muzir 
neticelere ıebeblyet -verme
mek için büt6n ana hutu· 
tunda hiç müphem noktası 
olmayan, hatta tefsir götür· 
meyen kanunlarla mukayyet· 
Ur. Memur, ne kadar itimat 
eıaatna lıtlnaden tayin veya 
intihap olununa olunsun 
onun itinde yazu kanunun 
dütündülii taraf ttimatlız· 
hktır. 

Bir -.ekli de Ye bir .vekllin 
saJAhlyetlnt haiz herhangi 
bir amir de evYela bu nok
ta! nazardan memura karıı 
baflıdır. 

Vekaletin bir memura bu
lundufu mevkiden dun ma • 
aı teklif edebilmesi ancak 
inzibat meclislerinin kanun· 
la muayyen ve muıarrah 
ıebeplere mültenit kararile 

kabildir. Bunu laaletlayin bir 
ıekilde Tekiletin ıalihiyet· 

lerl arasına sokmak bütün 
memurları vekile kartı 

minnettar veya medyun 
veya kaaunlu kanunsuz 
merbut kılmaktır. 

Meclisin müzakerelerinde 
Kocaeli mebusu Sırrı Beyin 
ıöylediği sözler arasında bu 
nokta vardır. Bu nokta, 
buıün cari olan kanunlar 
kar1111nda bile varit aörülo
btlirken bu nihayehiz sala
hiyet halinde çok garip ve 
r:nüeasif bir ıekilde tecelli 
eder. 

Memur, amirinden emin 
olmaz. Amir, memurini körü· 
k6rüne her hangi bir iıte 
kullanabilir. Çünkü memu· 
t'ln kanunile mukayyet, bir 
'nemurun 'amirinin kanun· 
•uz emrini yapmamakta hür 
!)iması keyfiyeti ihlal etmlı 
~lur. 

Deniliyor ki veklletlerin 

fDevamı 4 üncü aayfada} 

Deraiamlar Soo e ininceye kadar kim•e alınmıyacalr 

Açıkta memur olmazsa mün
hallere namzetlerden alınacak 
Her hangi bir memur vekaletin diğer 

şubelerinde ve diğer bir vekalette kullanılacak 
Ankara, 25 (Huıull) 84t

çe ne birlikte hazırlana• 

IA.ylhadakl esasların bazıları 
hakkında yeniden tere11uh 
eden haberler eTelce :verdi· 
~im haberleri müeyyetttr. 
Yalnız bazılarının tenevYÜ· 
rünü beklemek lazımdır. 

Keyfiyet veJcede ıöy)edi· 

Aim gibi ancak Mec1iıte an· 
laıılacaktır. 

Yeni o bütçe ve tasarruf 
Jayihasmdaki eıaslar ıöyle 

hülaıa edilebifır: 

Diyanet itleri kadruıuna 
dahil bulunan dersi im ve 
vaiz mıktarının tenzil olu
nacafı söylenmekte dir 

Maliye vekili Abdülhalk B. 

-------·--------'U.WH1'1.lMil~O .. ............... _. 
Mübadillerin başına 

yeni bir dert çıktı! 
Mübadiller Meclise feryatlı bir 

telgrafla müracaat ettiler 
Mübadillerin haıına yeni 

hır dert çıkmııtır. Bu da 
tapu harcı alınmaıı ve tapu 
iıtihsali için Muhtelit mo .. 
badele komisyonundan mQ
saade iıtenmesinden ileri 
ıelmietfr. Şehrimizde el· 
yevm itini heniız ka'tl bir 

surette ikmal etmiyea bin· 
lerce vatandaılvardır. 

Bunlar malam olduiu 
üzere tam · 7 ıeneden· 

beri takan daireleri kapıla· 
randa ıfirünmektedirler. Mil· 
badillere l'Öıterilen ıon müı· 
(Devamı 3 üncü aahifd•e} 

ancak bunun ıeklt lcraıı 
ıoyledir: Derallmların mlk· 
darı h•tyGze kadar olan 
ınünhalata kimse tayin 
edt)mf yecektf r. 

Kadro haricinde iı yok! 
Kadroda mevcut olmadıkca 

teıkillt lcı a edilmeyecek Ye 
bilbasıa daimi hizmet Jçfn 
aylık veya ücretle kimse 
alınmayacaktır. 

Bu ıuretle iicretll me· 
murların vaziyeti de bilfiil 
30 ıene Te d•ha ziyade hız· 
met iÖrm6ı hakim ve me
ınu .. Jarnı 931 • 932 malt se-
neıi içinde, merbut olduk· 
(TQfsilatı 3 üncü aQlaifede) 

--iVlUgfada 
1 Neler oluyor? 
! , Fare harbi .... ~ .... 

Muğla l24 (A.A) - Mu· 

ıakkafaf tahririne devam 

edilmektedir. Muflan111 13 

mahallesinden dokuzunun ve 

merkeze taht 12 k6yün mu· 

ıakçaf at tahriri bitmlıtlr. 
Meıkez kaza tahririnin 4 ay

da bttecetı tah'Qlin olunmak. 
tadır. 
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Olimpiyakosa dünkü ziya( et! Çiftetelliden 

Galatasarayın Olimpiyakosa Büyükadada 
verdili dünkü ziyaf•tt• 

Şehrimize ıelen Yunan fotbolcularına Galatasaray dün 
Büyükadada otel Etranjede bir ziyafet vermtıtir. ~iki ıpor 
kulübftniln bir arada geçirdiii saatler hatıralarda unutul. 
maz bir intiba bırakmııtır. 

Resmimiz ziyafetten ıamlmt bir aahneyi aöıterm.ektedir. 

sonra cinayet 

r • i ;1 
tj ~'' ,. •. ., + 

Vak' anın cereyan eltili yer 

Çırpıcı çayırında Kadın· 

larla çiftetelli oynayarak 

vurpatlaıın eilenen bir kaç 

arkadaıtan Recep kama11 

ile Aliyi vurmuıtur. 

(Tafıilib 4 fincü ıahtfededlr) 

Barem mevzuu bahsolunca mı? 
------------------------------~ 

Darülfünunumuzda 
şimşekler çakıyor! 

Gene Tıp Fakültesi müderrisle
rimiz faaliyette - 2 istifa var 

Rasim Ali 8. için gürültü koptu! 

; Etrafında gene gürültü 
kopan Rasim Ali B. 

r 

Dün müderriılikten istffı 

eden Kadri Ratlt Pf. 

Drülf(inunda yeni bazı Tıp Fakültesinin bu 
hadiıeler olmuttur. m6stacel kararı karııımda 

Bunlardan biri Barem, Darülfünun divanı toplan-
diğeri de fijyolaji kitabından mıı ve meseleyi mma-

çıkan meseledir. Darülfünunda kere etmittir. 
kopan kıyametlerin hepsin· Tıp FaküJteıl, müderrlı· 
de amil olan Tip f ak6ltesi Ierinin fakülte tahıiaatından 
geçen gün bir i~tima aktetmie 65 bin lira kesfJme1fnin ted· 
ve Darülfünun divanının rilatı felce uğ .. atacafını iddia 
Baremin eıa11 6zerinden etmektedirler. 
tatbik etme4e dair verdlil Hatta bu noktaf nazarı 
kararı mnzakere ebniıtir. ileri ıüren bazı müderriıler 

Bu içtima neticeıinde ezcümle Kadri Raıtt Paıa 
Tıp müderrisleri divanın ve Manaetırlı lımatl Hakkı 
verdifl kararı her nedense Bey müderrlılikten istifa et· 
kendi ıahılarına uyiun mlılerdlr. 
bulmamıılar ve kararın geri Darfilfünun divanı Taki 
alınması için Darfllfünun bütün iddiaları nazarı dik· 
emaneti nezdinde teıebhil· kate alarak meseleyi mü· 
ıatta bulunmafa karar zakere etmek iıtemlııe de 
yermiılerdtr. Hattl mü- tiddetli ve gür-ültülü mQoa· 
derriılerden Kemal Cenap kaıalar bu meslenln halline 
beyi derhal Muammer Ra· mani olmuştur. 

1u beyin nezdtne göndere· Rasim Ali B. meselesi 
rek kararın aerl alınması Divanda barem meıel .. 
ıçin Yait almıılardır. (Devamı 4 üncü •alail.J.~ 
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Adliyede tensikat var 1 " 
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Sahife 2 ... 
u s r Cümhuriyetlerde 

==========Teşkilatı esasiye: 

Dünya c ·· mhuriyetlerinde ~ 
Teşkilatı esasi yeler nasıldır? 
~ 

Bakılırsa hic bir kanunu , 
esasi ötekine benzemez! .. 

N şredeceğimiz metinler 
yeknc.sak bir manzara arze· 
der. Yani her memleketin 
Teıkilatı eıaıiyesi şekil ve 
tertip itibarile diğerine 
benzemez: Binaenaleyh bun· 
ların .ratıında tam ve kamil 
bir teknbül yoktur. Kezalik 
bunlar, tealliik ettiklerl mem· 
Ieketln hukuku eıaslye iti
barile y gane membaları da 
delildir. Bazan mektup, 
yani kanun suretinde yazılı 
hukuku esasiye tek bi: ve
sikadan ibaret olur. Buna 
memlekete göre, T e§kilatı 
esasiye, Hukuku eıaılye 
beratı, veya, kanunu eıa· 
si derler. Mesela Türkiye 
böyledir. Bizde bir tek ka. 
nun vardır. Bazım bunları 
bir kanunla silsilesinde ara· 
mak lazımdır. Bunlara Teı
kilatı esasıye kanunları der
ler. Bunlar ekseriya pek 
muhtelif tarihlerde vücuda 
gelmiıtir. 

Bunların taammiUlerle, 
an'anelerle tamamlandığı 
yerlerde vardır. Mesela 
İngiltere böyledir. Burada 
hukuku ammenin temelı 

teammüHerden, au'aneler• 
den ibarettir. Mektup ka· 
nunların ancak tali bir 
hizmeti vardır. Kezalik Teı· 
kilatı eıasiyesi olan memle· 
ketlerde de, bu kanunlar 
hukuku umumiyenin tam 
ve mükemmel bir ifadesi 
olmaz. Bu hukukun muh· 
telif ıubelerine dair yekdi· 
ierine müsavi olmıyan ma
lumatı ihtiva ederler. Bir 
kısmı umumi kuvvetlerin 
yekdiğerile alelumum mü· 
nasebetlerini beyan ile ik· 
Ufa ederler. İtalya böyle· 
dir. Bu defa Cümhurlyet 
ilin olunan ispanya da böyle 
tdf. Diaerlerinde bu müna· 
sebetlere dair pek ince taf· 
sllat vardır. Mesela Fele· 
menk böyledır. Alman yanın 
eıki Sakııonya, Hambourg, 
Vurtemberg Teıkilatı esasi
yeleri böyle idi. Bir çoklıı · 
rı da Tatandaolarm ne gibJ 
haklara malik olduaunu ta
dat ve bunları tarif ile 
ueraıırlar, onlar kanun 
ilemüeyyet bir teminat ver
mek gayesini takip ederler. 
Diğeri rf idare hukukuna 
ait meselelere kadaı· ileri 
giderler. l\ ese 8. S ksoııya 
Teıkilatı esasiyesi hususi, 
mali meıelelerle Wurtem· 
bourg, teıkilatı memurların 
hukuk ve vezaifile uğra· 
ıırdı. 

Bu son derecede ihtilaf 

7- • 
her milletin ıeciyesinden ve 
biJbaaaa tarihinin geçirmiı 
olduğu safhalardan ileri 
gelir. Vazıı kanunun bazı 
mebdelerdu, bazı eıaalarda 
urarı onlara kartı kendiıi· 

ntn hürmetine ıahadet et· 
mez. Belki bu esaıların 
hükumet kuv'Vetleri tara· 
fından mütemadiyen ihlal 
olunduğunu gösterir. Bila
kiı, bu gibi esaılar milletin 
huylarına kadar hüh'll eder 
ve memlekette mevcut 
muhtelif ve müteaddit fır
kalar tarafından kabul 
olunur11, efkarı umumiye· 
nfn bu ittifakı bu gibi ifa
datı zat ve mahiyeti itiba
rile lüzumsuz bırakır, hatta 
bizzat bu tfadat ze beya· 
nattan ziyade, onlardan 
daha kuvvetli bir teminat 
olur. Binaenaleyh Teıkilatı 
eıaıiyelerin kuvveti, onların 
halk kütlesinde, memleketin 
umum tabakalarında pek 
derin ıuretle kök salmala· 
rlle kaimdir, bunun deroce
sile ölçiilür. 

Bir devletin mektup 
Teıkllatı eıaıiyeıinde bO.tün 
ıiyasi m6e11eıelerinin tam 
bir cetvelini, hukuku umu· 
mfyeıinın umumi hatlarmı 
ar&mak gibi bir fikre kapıl
mak insanı pek ziyade yan· 
lıılara götürür. Binaenaleyh 
bl:dm burada verf'ceğlmiz 
malumat, bütün bu dedik· 
!erimizin tam bir if adeıi 
olacak delildir. Biz yalnız 

her milletin Teıktlatı esasi· 
yeıine ait metinleri neıre• 
deceğiz. Onun ıöylediğimiz 
tarzda mevcut olan bu boı· 
luklarım dolduracak değiliz. 
O memleketlerde cari olan 
Hukuku ceaıiye mezheple-

rhıe giriımeyeceğlz. Ne de onla· 
rın mahiyetine dair ıahıt 
tef ıirlerde bulunmak fikrin· 
deyiz. 

(De.,amı ocır) 

.. -ı~iıi~~;ı~·;d~-
T enkihat var mı 

yok mu? 
inhisar idareleri kadro

larında tenkihat yapıldıfı 

ıayıaları devam ediyor. 

Ankarada bulunan İnhi
sarlar umumi müdürleri ye

ni sene biitçesint de bera· 

berlerinde getireceklerinden 

ıtmdilik kat'i bir ıey ıer· 

dedilemiyor! Bu itibarla 

deveran eden tenkihat rlva· 
yetlerinin teyit veya tekzi· 
bine imkan bulunamıyor. 

YARIN 
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Kimler 
çıkıyor 

Müddeiumumi 
ne diyor? 

Adliyede altmıı memurun 
açığa çıkarılacağını bir ga· 
zete yazmııtı. Dün bu hu
ıusta Müddeiumumi Kenan 
B. ıu izahatı vermiıtir: "Böy· 
le bir ıey yoktur. Açıla 

çıkarmak ancak Vekalete 
Aittir. Yalnız tekaüt edile· 
cekler belki Yardır. Çünkü 
ağırceza reiıi Haıan Lutfü 
B. le ikinci ceza reisi Ha· 
mit 8. den maadası mOdde
tl tekaüdiyelerinl ikmal et
miflerdlr. Demtıtir. 

Kaybolan 
Paralar tahkikatı 

Düyunuumumiyede kay. 
bolan para iti tahkikatı 
devam ediyor. İstanbul hl· 
rinci istintak hakimi maz
nunları isticvaba baılamıt· 
tır. Fakat bu maznunlardan 
bir kısmı adreılerinde bu· 
lunmamıtlar, tahkikat ne· 
Ucesinde lstanbuldan uzak
la,tıklarJ anlaıılmııtır. 

Çiçek sergisi mükafatı 
Çiçekcilik sergisinin para 

mükafatı perıembe günü 
· vilayette dağıtılacaktır. 

Hayvan borsası 
Lağv mı ediliyor? 

Son hünlerde hayvan 
borıa11nın lağvedileceği söv· 
leni yor, Bundan bir müd
det evvel Ticaret odaıile, 

Belediye bu huıuıta bir 
rapor vermiıti. Lafvedilme 
meselesinin bundan çıktılı 

anlatılmaktadır. 

Kasapları teftiş 
Kasaplardan bir kısmı 

kıyma makinelerini temiz
lemedilinden Belediye ta
kibat yapmafa karar Ter
mtıtir . 

Türklüğif 

Tahkir 
Tahkikatı 

Rum mütevellilerinin bir 
içtimaıntla Türklüiü tahkir 
edenlerin tahkikatlle müd· 
deiumumi muavinlerinden 
Necmettin B.in meıgul ol
duğunu yazmııtık. Necmet· 
tin B. tahkikatı evvellyeıi· 
ni ikmal eder etmez, kanu · 
ni ıekle nazaran B.M. Mec
lisinden bu hususta takt· 
bat için müsaade iıtiyecek· 
tir. 

,,....~ ~. 

,ı::;ı Esnaf cemiyetleri işleri ne halde? 

~Hesaplar birleşiyor 
Katibiumumiler Ticaret .müdi

riyetinden para alacak 
Esnaf cemiyetlerinJn te· 

ıekküllerindeki maksada u
zak olarak idamei mevcu
diyet ettikJerini gören 
esnaf murakipliğl lktısat 
veklletine bu huıusları (bil
dirmlıtt. Tanzim edilen ra· 
porların tamamen tasvip veya 
tadil edildiği hakkında kat'i 
bir malumat yoktur. 

Yalnız, murakiplliln İk· 
tfıa.t vekaletine tevdi ettifi 
raporların m6htm bil" k11mı· 
nın makul g6riUdüğü terep· 
ıüh ediyor. 
bilhassa ıu üç esaılı nokta· 
nın taayyün ettiği anlatıl· 

maktadır: 

1 - Şimdiye kadar ce
miyetlerinin kasasından para 
almakta olan katlbiumu
miler 1 Hazirandan itibaran 
menıup bulundukları mınta· 

kanın Ticaret müdürlüğün· 

den maat alacaklardır. 
Yalnız , ki.ttbf umumtler 

.Adalet 
Küçük tacirler 

sinden 
Tütün inhiıar idareıl, 

tütiin tacirlerinden muba-
yaata baılamak üzeredir. 
Bu husuıta tacirlerle lnhiıar 
idaresi temaıa. selmekte· 
dir. Yalnız tayanı dik
kat olan bir cihet varıa 

o da bu temasın munhasıran 
bilyük sermayeli taçirlerle 
yapıldıfıdır. lıte, bu nokta 
diler kdçilk Hrmayell tütün 

devlet memuru hakkını mü
ktesep delildir. 

Aylıkları ücret ıeklin· 

dedir ve cemiyetin mali kud· 
retine nazaran taayyün 
edecektir. 

2 - Eınaf cemiyatlerinin 
muaa ven et ıandıklarına da-; 
ha fazla ehetıımiyet veril· 
mittir. 

Diğer masraf faııllarında 
yapılan tasarruf at yekdnu 
mua Yenet sandıkları para· 
ııaa zammedilmtıtir. 

3 - Eınaf cemiy.,tlerinln 
muhaıebe teıkilatmın mu· 
amelit usuJleri yeknaıaklaı· 
tırılmııtır. 1 Hasirandan ;iti• 

baren her cemiyetin hesap 
defterleri ayni uıul üzerine 
tanzim edilecektir. Tahsilat 
ıekilleri tevhit edilecektir. 

Eınaf murAkipllği, böyle
ce her cemiyetin • heıabatının 
yarım saat zarfında tetkik 
edilebılecefi kanaatindedir. 

lizım ! 
Tütün idare-

şikayetçi 
müstahsillerinin ıiyayetlerini 
mucfp oluyor. Eıasen, tütün
leri bankalara merhum bu· 
luno.n tacirler de bu sınıf 
tacirlerdir. 

Tiltün inhisar idaresi yaz, 
dıiımız tekilde bir tarzı ha
reket takip etmekle me'fcut 
zararları telafi etmtı oluyor. 
Binnetlco, tOUln fiatlerl de 
tenezzül etliyor. 

Sinemac1lar işi 
İhtilaf alevlendiğinden sinemacı
lar vilayetin kararını dinleme

meği kararlaştırdılar 
Sinemacılarla villyet ara· 

111nda çıka• ihttlaf devam 
ediyor. 

Siuemacılar f yeniden top
lanmıılardır. Bu içtimada 

ıuna karar vermiılerdir: 
1 - Vilayetin son ka-

rarına tatbik kabiliyeti ol· 
madıimdan itiraz etmek. 

2 - Ceza keıilirse ma· 
hkemeye müracaat etmek .. 

3 - Vıllyetln kanunları 
dlledlil ıibl tefsir ettlil 

tddiasile Devlet ıurasına,Dahi· 

liye ve Maliye veklletlerine 
milracaat etmek .• 

Bunun için sinemacılar 

Ankaraya ayrıca bir de mu

rahhas heyet söndermek 
fikrindedirler. 

İhtillfın bir haylı müddet 

daha ıürecefi tahmin ediliyor. 

'~ • :'il· 
• 
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Beis 
Yoktur 

Bakırıöy'ünde bir cadde 
vardır, ismine "Saflar cad· 
deııin derler. 

Köy'ün en eski sa.kinle· 
rinin köıklerini iki tarafıaa 
ııralıyan bu zavallı cadcle, 
bflir'.mlslniz ve ne kadar ce
fakardır? 

Köylerden gelen araba
lar üzerinden geçer. 

Floryaya ııiden otomobiller, 
onu çigner. 

Keçi ve koyun süröleri onu 
takip eder. 

Kömürcü katarları bal
lar yolunun yolcusudur. 

Ve ... Nihayet bizler her
ıGn onun müda vimiyız. 

Lakin •.• 
Eter inanırsanız bu yo· 

lum bir kere olsun esaslı 
bir tamir görmediftnl söyli· 
yeceğim. 

Ta.. iısal zamanında 
Fransızların "Goblnlere tamir 
ettirdikleri bu cadde artık 
ihtiyar bir devenin sırtına 
dönmüttür. 

Açılan her çukur, ya 
pudra l kutuıu gibi toz do
ludur, ya melhem kabı ıtbi 
çamur ... 

Rilzılrın kaldırdıfı ~oz· 
lardan evlerin afaçların 
renklerini seçmek imkin· 
ıızdır. 

Geçen her otomobilin 
mahareti· yazıa • ılı halinde 
• kı11a- zifoı teklinde tecelli 
eder. 

Burası nereıidir? 

Patagonya mı? 
Yoksa bir müstemllke' mi? 

Günde bir defa olsun ıula· 
mak zabmeUni aöstereml· 
yen beledi yenin orada iti 
nedir? ,.. 

Buıünki yazı, lıtanbu· 
lun bir ıemtlnedlr, fakat 
mfiıaadenizle: 

"Vekis alelbevaki,, 
de111ekte de hiç belı yoktur. 

BÜRHANETTIN ALI 
.... 1 •••ıwı • •11'11 ~~•ııı ...... -· ,, ·~· ......... 

Mesai saatleri 
Dairelerde değiıiyormu 

Dairelerde mesai saatle• 
rinla yeniden defittirllecefi 

ıöylontyor. Bu ıuretle ite 
baılama müddetinin sekizde i 
baılayıp on iki ye ve birden 
bet buçuia kader devam 
edeceği bildiriliyor. 

219 mülteci 
Yugoslavya, .. Bulgarlıtan 

ve Arnavutluk müıUiınan· 

farından 219 mülteçi Tilrk 
vatandaılıfına kabul edil• 
mitlerdir. 

Hariciye vekilinin Avrupa birliğinde iradettiği nutku münasebetile 

·O 
~ 

Tevfik Rüttü Beyin rüya11 ! .... 

r 
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Hükumetten 
izah edilmesini 
bekliyoruz. 

( Ba,mahaleden devam) 
böyle bir salahiyet istedikleri 
ıayia halindedir. Hükumet 
ve fırka gazetelerinin la· 
sarruf llyihaaını hulaıala· 
rında görülen bu madde, bfr 
tayia halinden çıkarılmıttır. 

Ancak bu maddeyi tadil 
edebilen bir nokta olabilir. 
O da ilk münhalde hakkı· 
mük.teıibi iade edilmek iz•· 
re açıkta kalan bir memuru 
ancak bir derece dununda 
memuriyete tayindir. 

Tasarruf, _memurları• va· 
ztfelerlndeki emnlyetmi ve 
kanunların birtbirine zin· 
cirleme batlı oldukları eıaı· 
lara bozmak demek deftldir. 

Tenkih olabilir, tensik 
olabilir, fakat bunlarda 
yine hlktm olan kanuni 
kayıtlar ve ıektllerdir. La· 
alettayin ıamtl bir ıalihi· 
yetle bu gibi mihim bir 
11nıfı alakadar eden itler 
üzerinde iyi netice alınmak· 
tan sarfınazar, muhakkak 
fena bir netice ahnır. 

Taıarruf, ıayrimelhuz 
laeaaplara ietinat ettirilemez. 
Herhanıi bir memurun 
açıkta k,lması veya dun 
maat1a tayini buıiln teıbit 
olunabilecek bir it delil
dir. 

Lalivler müstesna olmak 
~izere dilnyanın hiç bir 
yerinde böyle bir vaziyet 
taıarıuf demek olamaz. 

Bu vaziyetin her teyden 
evvel tenvir edilmesi la· 
zımdır. Tasarruf layihasın· 
da m&dde halinde bile 
bulunsa bu madd•nin su· 
reti tatbik ve icrasında 
Vekaletlerin naııl ve hangi 
kuyndu kanuniye çerçeveıi 
içinde mahgur kalacaklarını 
bilmek llzımdır. 

Bizce, memurların endi· 
ıest varltıe yanhttır. Hü· 
kCimetin, böyle Memurin 
kanunile, Tetkilat kanunile, 
Be.rem kanunile ve daha 
ziyade Teıkilatı Hasiye 
kansnil• mukayyet memur 
hakkı müktesepleri Ozerinde 
laalettayin cüz'i bir tasarruf 
için bu kadar tamil Ye her 
tarafa usayabilir bir salAhi· 
yet ttalep etmeıin• mantı· 
kan imkln yoktur. Fırka 
prearamı bu itt• esaıtır. 
Burada memurların vaziyeti 
sarih bir ıekilde tesbit edil· 

mittir. 
Fırkanın umumi pren· 

ıiplerine rfayetıizlik teı· 
kil edebilecek kadar ehem· 
mlyetlt bir mevki alan bu 
madd•nln mefhumu tHarruf 
içinde btr baıka tekil ve 
kıymeti olduiu muhakkak 
addedilmek li.zımielir. 

Buıün turada burada 
1ıörülen lhttllıların ıebeple· 
rinl bu anlatılmama:alılın 
içinde ntcin aramak icap et· 
tilioi izah etmlt oluyoruz. 
Bu l.iribtrinl miltHat haber· 
ler kar1111nda emniyet ve 
itimadını ıatp eden bası me· 
murların thtilb taraflarına 

sapmaları •lıtebat olmayabi
lir. 

Y oks-a Barem le, Memur 
ıeçlnme itinde mutava11ıt 
yükıeltilmittir. Tektü~ tla· 
tilatları tabii glr•ek icap 
eder. fakat hemen her ta· 
ıın altın.la ıörmek vaziyeti 
tehlikelidir. Bu haberlerin 
hdkiimet ve fırka ıazatele· 
rinde intişar etmeıt me· 
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ihtiyar memurlarımızın haklarına hürmeti -
Muhassasatı zatiye 
kablettarihi yaşıyor! 
Yarım asırlık millet kadınının yetimle

rine maaş bir sene sürüyor! 
lki satırlık bir kanun • itinin uğradılı mütkilatı ve 

maddesi on dört milyon akamet bizden batka dün-
halkın batına asri ve me- yanın hiç bir yerinde emsa-
deni ıerpoıu ıeçirdı •. Melon line tesadüf edllemiyecek 
1t'e silindir ıapkaların al- derecede korkunçdur. 
tında mazinin köhne 'akide Yarım aıır devletlne,mtl-
ve telakkilerile dopdolu lettne hizmetten ıonra terkl-
dımaiların yaıadığını muh· hayat , eden bir memurun 
telif vesile ve sebeplerle yetimlerine maaı tahıisi mu-
iÖrdiik. amelesi tam bir ıene sürü· 

Cümhuriyetin feyzi, nu· yor. 
rubu dımailara bir t6rlü bu feci hadiseyi arlz 
hul61 edemiyor. itte bu ve amlk tetkik ettik, 
zavallı insanlar gibi birkaç bir aileye maat tahsisinin 
devlet mtleaseıemlz vardır. azami on bet rinde ikmal 
Kapılarında Cflmhuriyetln edilebilecek bir •muamele 
arması aıılı olan bu daire- olduf uau 6frendfk. Mevcut 
lerin içeriılnde kO.çiik bir kadronun bu itlerin sür'atle 
ıtık, CümhuriyGtln basit bir halllne•klft ıeJebilecellnlde 
zıyasını bile ıörmeğe im· anladık. Hakikat bu mer· 
kan -yoktur. Zannolunur ki kezde iken memur mdruki.-
onlar kableltarih birer ata• tını aylarca aç ve bir par-
let mflessesesidir. ça ekmele muhtaç bırakan 

Hayret edersiniz, en bu mde11esenln vahim feci 
yükıek, en aırl ka un· ataletine hayret etmemek 
tar bu müe11eseler içinde mGmkiln mildflr? 
bütün aözlüklerioi, mutat· ihtiyar memurlara Ve OD· 

larını sür'atle zayi ederler. ların aziz haklarına tiddetle 
Buıün bu satırlarda bun· hürmet etmeliylll. Hele ye· 

lardan yalnız birini mevzuu· timlerinin metru ve kanuni 
behlı edeceflz: Mutlakıyetle haklarını ita ve tevzide çok 
tekaüt sandığı, metrutiyette haau.s olmamız icap eder. 
muha11isatl zatiye müdürü, Muntazam borçlar müdü-
Cümheriyette ise muntazam rilriyetl bir banka kadar 
borçlar müdiriyetl namını asri, faal, medeni bir mtle• 
alan bu müe11eaenln umumi Hıe haline getirmelidir. Bu 
man:aarası tuura durıun· ulvi mdeaaeae çok cezri 
luk veriyor! bir 11laha muhtaçtır müte-

Muntazam borçlar mü· 
...1 kail memurlar, yetim yav· 
drlyetinin mesai mevzuu, rular ancak bu ıuretle bir 
zaten memur iken hayatını 
teminden aciz kimselerin az müteıelli olabilecektir. 
ihtlyarladıkları, mali kud· Maliye Vekili Bey bu 

retlerlnln~de dörtte dçünil terk- yazdıklarımızdan, bilmeyiz, 
ettikleri elemli günlerde bil haber midir? Cümhurl· 
ıözlerini fani düyamıza ilele- yetin nuru bu karanlık dı· 
bet kapattıktan sonra geri- vardan içeriye ıtrmiyecek mi? 
de bıraktıkları yetim!erin Kapılara arma takmak 
ekmek parasına inblıar eden bata ıiltndlr ıapka geçirmek 
siyah ve matemli ınolerin çok kolaydır. marifet bu mö· 
hesabını yapmaktır. e11eıelerde pinekliyen eski 

Muntazam borçlar mildi· ltıl, korkunç, afyonlu ruhu 
riyetfnde hesap ve kitap kovmaktadır. 
-.w .... il • 11111• ................... .._ ... ıaıı..cıtı11ı111ııa ..... ••• ...... 11·•~ •• l.1n91•119ıC!lal ........ - .............. ._....... 

murların vaziyetini daha hiyeUne normal bir mGllha · 
miltküllettlrmektedtr. za ile intizar olunsun! 

Dünkl aktam gazetelerin· Memurlar için bu ıayri 
den birinde adliyede bir tenkih· tabillikler aıla :v arıt olamaz. 
ten bahıedlllyor. evvelki ıtı11kü Tlbl bulundukları Vekl· 
her hanıt bir ıilnlOk ıaze· letlerin vekilleri fırkanın 
tede poliste tenslkten bah· liderleridir. Kendi ellertle 

:aediliyor. Şurada tensik, bu· hazırladıkları proıramların• 
rada tenkıh, memurların da memur sınıfını 11kıntıdan 
emniyetini ihlll etmekten Ye tereddatlerden kurtarmak 
batka bir netice vermez. için tedbir Yadedenlerin bu· 

Bıace, hadiMyi bilmtyen ıün onlan namütenahi hak· 
ıazetelerin tahkikslz bu ite 11zlıla kartı tstlnataız bırak· 
burunlannı ıokmaları me- maları nasıl olabilir? 
morları endit•:Je dü,iirmek· Biz, bu vaziyetin her t•Y·· 
ten baıka fayda vermiyor. den eYvel ktık6met alzından 
Eadtıe, nikbifini ve oluru- izah edilimesine ihtiyaç yardır 
na ballamak, geçimine bak· diyoruz. 
mak gibi haleti ruhiye te· lbuyaç va.rdır, çünkd 
reddileri hep bu aıılıız ha- memleketin bdtüu it ve. ıne-
berlerin, dedikoduların neti· ial aahaaıntla tla insana de• 
cesf olur. fil, lnıan ta .. rrufuna ihtiyaç 

Fırka proframı elde ve vardır. 
önde iken icra kuvvetinin O halde memur ne yapar? 
bu protramda çizilen tasar· Memur tı•n• memurdur, 
ruf ıekltnden ve yahut ta· :?hakkı mtlkte1ebl ıene hakkı 
ıarrufun sureti tatbikinden mükteseptir v• memuriyet 
ve blnnetlce memurun em· kıymeti, terfi hakları gene 
nf yetinden hiç bir noktayı kanunlarla mukayyettir. 
deflttlremiyecellaf kabul it yanlıt anlatılıyor. An· 
zarureti vardır. latılmıyor, bOk6m•t ıazete• 

Cihan devletlerinin hiç Jerf bilmeyiz banıi zihniyet· 
birinde bu kadar ıakat bir ve fayda il• böyleanlatıyor? 
hareket olmadıfını Ye Is- Efendileri Gazetecilik bat· 
met Paıa hGkametlnfn ta· ka, ek•ek iti batkadır. 
ıarruf eıaıında bu hataya Kafalarınızı elinizdeki 
düımtyeceilui evveli hlkQ- yorıanlarınıza ı&re değil 
met ıu:etelerinin kabul ve milletin, memleketin yorıa· 
ilin etmeleri lizımdı ki an· uına göre uzatınız. Kat yaparken göz çıka· 
cak o ı:aman l u endtıeli nyorıunuz. 

ve müphem hAdiselerin ma· • • 

Bir hiç hiçine Recep kama ile 
arkadaşı Aliyi vurdu 

iki ıün evvel çırpıcı ça· kalkmıı oynamaia baılamıı kaçma~a baılamıılardır. 
yırında .kanlı bir vak'a ol- Aradan bir iki dakika ıeçmlt Kaçıılarına ha1a devam et· 
muıtur. iç yü&6nü bildirlyo- ıefer de Recep çalııcılara hi· mek isterlerdi fakat, zabıta 
rum. taben. d k 1 Fatihle altay mahalle- mey an vermeyip ya a an· 
sinde oturan Recep ayni ma• - Yap bir çifte telli da· mııtır.! 
hallede oturan arkadatı bek· ha demit •ye gi116zan oyu· lıte bu kavgacılar da ni· 
el Aliyi ulı glnil ıörerek: na kaldırmıtbr. Bt.layette hayet iti azıtmıı, neticede 

- Ali be ıel bu cuma naz.lanan Güldzar nihayet Recep kamllıını çekerek, 
seninle çırpıcı çayırına dol· kalkmıı ve ıöbek atmaia arkadatı Aliyi vurmuttur. 
ru ıezmeğe ıideltm demit. b 1 G ı A 

B d 1 
aı amıttır. O ara ü üzar . S. 

- en ıt erim ıiderlm 
ama rakı ve kan olurıa de- · ıöbek atmakta diğerlerin de 
mit• Bunun (berine olur, rakı atııtırmakta imit Bu 
molur de mitler ve cuma .ıa· f aıılda bitmlı yine kendi 
babı bulutmutlardır. kendilerine muhabbete baı· 

Cuma obnut, Reoep ile lamıtlarclır· Y emitl•r içmlr 
Ali buluımuı, kararlarını ler allmdıler oynamıtlar ni· 
infaz için haaırlıia batla· bayet cıYıtmaia batlamıt· 
mıılardır. lardır, 

İtte bu hazırlıklar içla 
Ali rakıyı Recepte birka,.. Bu sırada Recep Emine-

T ye hitaben: 
aün evvel ıöylediji kadınları 
almafa ıttmitlerdfr. - Haydi bakayım kız, 

Aradan çok geçmemlı, güzel bir ıazel siyle de din· 
Ali, rakı ve meze nevalele- leyim demlttlr. 
rfni almıt, Recepte, Emine Bunun Ozerlne kadın ve 
ile Gülüzar namındaki ka. Ali de. 
dınları alıp raadevu yerleri 

olan Edirnekapu mezarlığında 
bulutmuılardır. Oıiln için 
bahtiyar olan bu kafadat· 
lar hemen biri birioe tek· 
mil haberi vermit ve Çır· 
pıcıya dofru yollanmata 
baılamıılardır. 

Recep, GOlllzarı Ali de 
Emineyi kollarına ~'takarak 
•ilene eğlen• yollarına ko
yulmutlardır. 

Şu tarla ıenln, bu bah
çe benim, f u çiçek, senin 
bu çiçek benim derken 
Çırpıcıya gelmitlerdlr. 

intihap ettikleri köt• 
bir mahalle oturmuı, soyu· 
nup dakOnmiitlerdlr. Bir kat 
dakika iıtlrahat etmltler ve 
ondan tonra nevalelerlnf 
çıkararak tik kadehleri 19re· 
fe diye yuvarlamafa batla· 
mıtlardır. 

Bu 11rada Ali tekrar bi· 
rer tek doldurup kadınlara 
uzatarak: 

- Haydi bakalım benim 
ablalar yuvarlayın gitsin, de· 
mittir. 

Kadınlar cevap vermlt
lerdır: 

-- Rica ederim, bize bak· 
mayın, siz içiniz. biz de lçmit 

kadar oluruz Teıekkür!ederlz 
efendim; demitler, ~ihaye; 
erkekler bir içerse hanım 
ablalar iki fçmefe (!) bat· 
lamıılardır. O ara aıka ıe
len Reçep, çalııcıları 1rör
miif ve çafırmıttır. 

Çalgıçllar ıelmit, kaba
dan bir çifte tellfye batla· 
mıttır. 

Bu havadan çoıan Alide 

- Dostun ıoyleıin dinle 
demiılerdir. 

Recepte 
- Sen söylersen olur de· i 

mtı. 

Kadın yiae. 
- Ben senin defillmki 

ıayliyeylm Alinin cloıtuyam, o 
ı6yle dHin hemem ıöylerlm. 
demiıttr. Bu s6z ilzerine 
koltukları kabaran Ali de: 

- Oflum, herkH kendi 
ıevıillıfne emreder, onun 
için emrette biz dinltyeltm. 
clemtıttr. O sıra, olurdu 
olam"zdı, olacaktı olmıya· 
caktı derken aralannda bir 
kavıa bat göstermlttlr. Bi
dayette kdfllr, ortalarda 
tehdit, ıonunda lflle ile 
ltatlıyan ltu kavga, kadın
ların bayılıp ~ayı'maıına 
rafmen nihayet bulmuttur, 

Kavgadan sonra yine 
birlikte sepetlerini toplamıı, 
evlerine gelmek üzere yola 
koyulmuslardır. Fakat, bu 
ıırada kar kaodtl olan Ali, 
tekrar aizını açarak: 

- Ulan Recep, alacafın 
olsun. Karıların yanında 
caka satmalı sana göıteri· 
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rlm, demlt. Bu s6z ltızerfne 
Recepte: 

- Ulan ne ıöıtereceksen, 
timdi göster, dem it ve hemen 

flzerine saldırmııtır. l 
ltte burada tekrar kapır 

niıtlar ve biri birlerini d6v· 
meye batlamıtlardır[ Bu hali 
f6ren Hanım • blalar! hemen 

Barem mevzuu 
bahsolacak mı? 
(Brinci •ahileden devam ) 
sinden maada Tıp f aktllte
sinden ihracına karar verilen 
Ra1ım Ali Bey meseleıl de 
ıörtııiilmüttür. Bu meıelenin 
müzakeresi eınasında da ha· 
zı luzum .. uz mflnakaıa.lar 
olmuıtur. · 

Maarif vekaletinin 
bu 111e1' ele hakkında noktal 
nazarını ifade eden tahrlra· 
tın kıraatinde : Raıım Ali 
beyin tfadeılnin tahriren 
alın matı ve ihracının 
ancak memurin muhakemat 
encümenin vereceği kararla 
kabil olacafı anlaıılmııtır. 

Maarif veklletinin bu 
pek haklı ve kanuni ook· 
tai nazarı Rasım Ali beyin 
Tıp fakülteılnden ihracında 
lmil olan bazı mnderrisleri 
münke11ir etmit ve hadiseler 
çıkmasına sebep olmuıtur. 

Müderrlılerin iddiaları 

memur olmadıkluı ve me· 
mur oldukları takdi::de ise 
memurin kanunu mucibince 
hariçteki huıusi itl""r ile 
metful olmıyacakları mer• 
keztndedir. 

Fakat vekaletin bu emri 
üzerine evrak müderrislerin; 
devameden hayli miha,ra· 
ıalanna ralmen tamam,011· 
mak üzere evveli Tıp fa· 
kGlteaine havale edilm:ıtir. 

Evrak Tıp fakültesinde ta· 
mamlandıktan ıonra Darül· 
fünun divanına tevdi otu· 
nacak oradan da memurin 
muhakemat encümenine ha· 
vale olyaecaktır. 

Rasim Ali bey bu defa 
tifaen delil tahriren isticvap 
edllacekUr, 

Masumiyet ve mafduri· 
yeti Maarif veklletlncede 
anlatılan Rulm Ali Beyin 
bu defa Fakiilteye alınması 
çok muht eme1dir. 

BEN AMAR SİRKi 
YAZ T ARiFESi 

İkinci : 50 
Birinci: 75 
Stallar : 100 
Hususi: 150 
Localar: 200 ,, 
Ben Amar airkı müdüriyeti; talebeye mahsus olınak Üz~re .. hay: 

Kuruş 
n 
,, 

" 
vanatı vahşiyeyi ziyaret için 15 ve Pe~şembe :'e Cu!°~rtesı runlerı 
matinelerine girmek ıçin 25 kuruı fıat tes~ı~ etm~.ıt!!"·. 

Bundan maada bilumum eytam ve malulı!1 mud'!rıyete vaki 
olacak müracaat üzerine sirka meccanen gırmelenne müsaade 
edilecektir. 



26 Ma.,ii 
~"'~!M!!!MWJkESI q;; 

·YARIN 

Amele Reis Muammer Raşit Beyin telgrafı 
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Kooperatifçilik ce 
Bu 

edilen 
deri fabrikası uıta· Dolu Mugv lada 

larından Hamdi, kunduracı lzmirde 
Hayrullah beyler dün mezu- . · ' 

nen ıehrimize geımı,ıerdir. Kastamonuda Tarla fa:t ·el eri ile Spo · hareketleri 
Uıtabafl Hamdi Bey An-

karadaki faaliyet hakkında şidetl~ dolu yağdı mücadele ne halde? 
ıu izahatı vermiıtır. 

- Ankara' da bir az ra· Kastomonu,25 (A.A.) -
hatsızlandım, geldim, gene 

1 
Faydalı yaimurlar devam 

aideceğim. Mecliste hara· etmektedir. Geçen sene ya· 
retli bir çahıma, bir faa· ğa n yağmurun miktarı 120 
liy. et aöze çarpıyor. Encü· • milimetre idi.. Bu ıene tim· 
menlere girerek çalı~mak 

diden 180 milimetreyi bul· 
istiyenler çok. lıci mebus· 
lardan da encümenlere gi· muıtur. Yağmurla birlikte 
renler var Eylul devresinde yağan doludan meyvelar 
biz de gireceğiz. müteessir olmuıtur. 

Her halde memlt:ket ve· Bilhaaıa kışlık ma bsuli.tı 
millet için hayırlı olmaia arzlyede feyzu bereket fevkt~· 
çalııacağız. Şimdi ıabrikaya ladedir. 
gidiyorum. Rahatsız oldu· 
ium için calııamıyacağım. 
Maamafih meclisin tatilini 
müte1: kip gelip itimle uıeı
gul olacağım.,, 

Dersiamlar SOOe 
ininciye kadar 
(Birinci şahifeden° devam) 
ları V ekaletlerce tekaüde 
ıe-.kedilecekleri .söylenmek· 
tedtr. Bu cihet henüz ma
lum değildir. 

Bunların yerlerine tayla 
edilecekler bir ıene milddet· 
le eskisi kadar maaı alacak
lardır. Kadroda münhal 
vukuuna kadar elyeTm nam
zet bulunanların vazifelerine 

Meclis 
Perşembeye toplanıyor 

Ankara 25 ( Hususi ) -
B. M. Meclisi perıembe gü· 
nü toplanacaktır. 

it al ya 
ve Çekoslavakya 

Roma, 24 (A.A.) - İta· 
lya hariciye müıt~ıar• ile 
Çeko.Ia vakya ııeflri eski 
Avusturya • Macariıtan or· 
dusuna mensup olup ıulb 
muahedenamesi mucibince 
"t'eya harp esnaıında diğer 

bir suretle İtalya veyahut 
Çekoslokvakya tabiiyetini 
halleden mukaYelenameyi 
lmzalamıılardır. 

Muğla, 24 (A.A.) - Fet· 

hiyenin Sekipırnaz ve Gir· 
dev yaylalarında yeniden 
•arla fareleleri türemiıtir. 

Pirl!az, lbecik ovasındaki 
bekçiler, Doğanlar, Çaltılar, 
Çobanisa köyleri ovasında 
2000, Girdev yaylasında 500 
dönümlük arazi tarla faresile 
bulattktır. Beher metre mu. 
rabbamda 3 d yeya 4 faal 
delik Tardır. Mücadeleye 
baı1anmııtır. 

İnğiliz muhteliti 
Hakem mahkemesi 

tatil.edildi 
Ankara25 (A.A) -muh· 

telit hakem mahkemeleri 

müddei umumiliı}i ajanlığın

dan: 

lnalliz muhtelit hakem 
mahkemc=sl lltcm~uz 1931 
tarihinden 5 eylul 931 tari
hine kadar yaz tatiline 
karar yermittir. Bu müddet 
zarfmda e"t'rakı usuliyenin 
tevdiine ait muddetler ce
reyan etmiyecektir. Mezkur 
mahkeme reisinin iı' arı üze· 
rine tebliğ olunur. 

nihayet verilecektir. Yalnız 
mecburilhlzmeti olan nam· 
zetler -.azifelerioden çıka

rılacaktır. lleride münhal 
vukubulupta açıkta memur 
olmazsa bu defa hizmetle
rine nihayet verilen namzet
lerden terçihen tayin oluna· 
caktır. 

Uydurulan haberler 
Cerrahpaşa hastanesinden hiçbir 

Maddelerden biri ıöyle· 
dır. 

Kadronun tas tikinden 
ıonra açıkt~ kalanlara açık 
maaıı verilir ve bunlardan 
7lrmi beı ıen•yi dolduranlar 
tekaiUe sevk olunurlar. 

Komisyonlarda hizmet 
edenlere hakkı huzur veril· 
mlyecekttr. 

Bu .takdirde komiıyon· 
lardaki • Tazlfeleri cümlesin· 
den addolunacaktır. 

Ucretli memurlardan 
kadrolarda teklif edilen it· 
lerl kabul etmeyenlerin a· 
çık maaıları kesilecektir. 

Bu madde calibi dikkat
tir. Bunun ıumul ve mahi· 
yeti tashih edtlmlıtir. Bu mad· 
de zaten bu maalde memu· 
rln kanununda sarih • 

Bir Vekaletin memuru 
o vekaletin her hangı bir ıu· 
besinde ayni maaıla çalııa· 
bilecek ve lüzumunda. ait ol· 
duğu vekaletin tensibi ile 
dlfer bir vekalette çalııtırıla· 
caktır. 

Vekal•t yapan memur· 
lar "t'ekllet maaıı alamazlar. 

Otuz sene bllf iil hizmet 
ıörenler memur hakkındaki 
ahkam tekaütlük kanununa 
tabidir. Binaenaleyh tekaüt 
olanlar ikramiye alacaklar· 
dır. 

Vergi kanunu layıhaları 
ancak haslran ayında M ec 
listen çıkacalı için memur· 

lardan alınmaaı tekarrür eden 
y6sde 5 kazanıcn temmuz 
maaılarından keıileceği ıöy· 
lenmeketdir. 

Fakat 931 bütçesi için 
kabul edilen 189 milyon 
liranın kabul edileceii fÜP 

beli görüldüğünden ıimdllik 
her seyin kaydt ihtiyatla 
telakki edllmeıt IAzımdır. 

vatandaş sokağa atılmamıştır. 
Şef kat müesseselerine sebepsiz hücum 

etmek hatıra gelmiyen küçüklüktür 
Dünkü ~ Son Posta,. ga· 

zete.inde sokakta yerde 
yatarak alınmıı iki hasta 
köylünün resimleri dere 
edilmit ve bu iki vatanda· 
ıın baıtaneye kabul edil~ 
miyerek' sokağa atıldıkları 
ve ez cümle sokakta ölüm· 
lerine intizar olunduğu ya
sılmıth· 

BOtün memleketin na· 
zarı dikkatini celbeden ve 
herkesi pek haklı bir teeı· 
süre ıevkeden bu mühim 
mes'eleyi tahkik ettik. Neti· 
cede mevzuubahis vatan· 
daıların taıradan getiril· 
dikler!ni öğrendik. Bu vatan· 
daılar !ıhhiyo otomobiliyle 
Cerrahpaıa ha&te.haneıine 

getiriliyor ve otomobil içeri· 
sinde muayeneleri icra olu
nuyor. 

Muayeneden sonra bu 
hastaların birinin her tkl 
ayafınında meflu~ olduğu 
ve tedavi zamanmın geçm!ı 
olduğu di&erioin de hayli 
~amandao b e r i kemik 

l 

Tereminden muztarip bulundu 
iu tedavi.sinin gayrı kabil oldu· 
iu anlaıılıyor. Bunun üzeri
ne her ikisi de ita baları nez• 
dine gönderiliyor. 

Bu tahkikatımız hakikatı 
meydana koymuıtur. Cerah· 

Spaıa baıtaneıl Tatandaıları 
sokaia almamıı, tedaYi im· 
kanı bul1Jnmadıgı için her 
lklıinide aileleri nezdine 
göndermiıtir. Mahza mesele 

çıkarmak ve halki merhamet 
m6e11elerine karıı mütenef· 

fir ettirmek için yapılan 

mezkdr neırJyat cidden çok 
çirkindir. 

Binlerce vatandaı1n ha
yatını ve bu meyanda bir 
çok gazeteci arkadaıları da 
muhakkak ölümlerden kur· 
taran bu kıymet müessese-
mizin bö) le bir harekette 
bulunacaaını eıaıen zannet· 
mi yorduk. 

Yalınız elini böyle te· 
mlz müeaseıelere ve onun 
kıymetli ıahsiyetlerine uza· 
tarak muhalefet yapmak 
istiyen "Son Posta,, ya hü· 
tün memleket namına tees· 
süf ederiz. 

Memlekette göze bata
cak lıir çok siya~i, dahlU, 
harici ve idari meıail va· 

tandaı ların hayatlarını kut
tarmak için feda eden bir 
ıefkat müeueseslne saldır
mak dilnyada hatıra gel· 
miyen kiiçQklüklerdendir. 

Sanayi birliği 
Fevkalade olarak 

toplandı 
Sanayi birliğinde İıtan· 

bul fabrikatörleri fevkıtlide 
bir içtima aktederek mua· 
mele vergisi hakkında uzun 
münakaıalarda bulunmuı· 
lardır. Neticede izhar olu· 
nan temennilerin lemini için 
B. M. 1Meclfsi riyasetine bir 
telgraf çekmlılerdir. 

Oda içtimaı 
Dün Tical'et odası idare 

heyeti reiıi Mithat Beyin 
riyasetinde mutat haftalık 

içtlmaını aktetmiıtlr. 

İzmir, 25 (A.A) - Çar· 
ıamba günü İzmir vapuru 
ile İBtanbuldan gelecek 

O limpiyakoı takımı ayni 

gün Karııyaka ıpor kulübü 
ile bir maç yapacak ve o 
gün akşamı Pireye hareket 
edeceklerdir. 

lzmir, (A.A.) -Atioanın 
ApolJon takımı 200 ü mt'lt•· 
ca viz ~bir seyirci kaftleıi ile 
ve huıuıi vapurla 3 haziran· 
da İzmire geleceklerdtr. 

Birinci maç 5 Haziran 
cuma günü Altay ile ve ikin· 
ci maç ta 7 haziran pazar 
günü Göztepe spor kulübü 
ile yapılacaktır. 

Manisada birinci 
intihar 

Manilada, 25 (A,A.) 

Maniıa ortamektebinin iktı · 
sat birliğinde veznedar ıon 
sınıf talebeıinden Somalı 

Recep efendi 40 lira kadar 
olan açıfını kapatamadığın· 
dan 111ütee11iren, eski mev· 
levihane mevkfinde tabancıı 
ile intihara teıebbüı etmiı
tir. Çok ağır yaralı olarak 
haıtanede yatmaktadır. 

Behçet Bey 
Meınurlar hakkında 

ne diyor? 
Anka.ıa. 25 (Husuıt) -

Tütün inhisar müdürü Behçet 
B. bana ııuoları ıöyledi: 

- Tütün inhisarında 
açıkta kalacak memurlar 
hakkında bana bir emir yok
tur. 

Küçük memurların terfi 
etmeleri için fazla çalıımaları 
lazımdır. 

Ofis müdürü 
bugün geliyor 

Bugün harki ticaret o· 
flıi müdürü Cemal B. ıeh
rimize 'gel~cektlr. 

Cemal B. Budapeıtedekl 
Macar sergisine iıtirak etmek. 
liğimiz hasehile Türk.paviyo· 
nuna nezaret maksadlle 
gitnılıtt . .' 

Sütçüler cemiyeti 
intihabı 

Bugün ıQtçftler cemiyeti 
idare heyeti intihabı yapıla• 
caktır, 

Ticaret odası eınaf mu
raktpltii intihabı tamamen 
serbest bırakmııtır. 

Telgraf yanlışhklan 
Telgr.,_f koppularmdaki yan· 

lıılıkların f azlalıfından ti· 
kiyetler çofalmııtır. Bun11n 
için poıta idaresinin tedbir 
aldıtını söylemektedir. 

Mütehassıs geliyor 
Adalar elektirtli için Gç 

haftaya kadar uıilteha11ıı 
gelecektir. 

Müstahdimin 
talimatnamesi 

Belediyece yapılan müı
tahdimlnin talimatnamesi 
tatbik edilmefe baılanmııtır. 
Talimatname, ıehrin her ta· 
rafında tatbiki için biitön 
Belediye ıubelerlne tamim 
adiJııntıttr. 

yeti teşekkül etti! 
Türk kooperatifçilik ce· 

miyetinin teıekhülünü ce· 
nıiyet reisi bulunan 1 Daı ül· 
fünun emini !:Muammer Ra· 
ıit B. atideki tazim telgra· 
file Gazi Hıı. ne bildirmlttir: 

1 
kil ettik. Bu memlekete 
ancak izlerinizde yürümekle 
müfit olabilece~imize kani 

Reiıicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine 

"Memleketin iktııadi 

hayatına esaslı bir istikamt.l 

verıecek olan kooperatifçi· 
liğin ittthadındaki kuvvet 
ııihrini icazkar sözlerinizle, 
pek iyi kavrıyarak baıta 

Darülfünun hocaları olmak 
üzere mlllelin bütün m6· 
nevverlerile Talanda bu 
makıadın huıulüne hizmet 
edecek ilmi bir cemiyet ter 

Mübadillerin 
(Birinci •ayfadan davam 

külat cidd•n fecidir. Çünki 
iskanı adi ile malalan müba
dillerden bazılarına harçıır:, 
bazılarına da harçlı tapu 
Yerilmektedir. Bu hal müba· 
dtlcrden harç vererek tapu 
alanları ctdd~n pek hakh 
tee110rlere ıe"t'ketmektedir. 
Dlferi lae Yunaniatanaki em
valin• mukabil mat tefevvib 
eden uıilbadillerin teffiz et
tikleri mat\nrı tapuy.ı rapt 
etmek içın bir de Muhtelit 
mübadele komisyonundan 
mQsaade almağa mecbur 
edilmeleridir. Bu nokta ka· 
nuni oldufandan itiraza ma· 
hal yoktur. 

Ancak Muhtelit mü· 
mubadeleye giden bir evrak 
3-4 ay glbı pek uzun zaman• 
lar zarfında intaç edileme
diğinden mübadillerin itleri 
sürüncemede kalmaktadır. 

lıte bu yilzden canları Y•· 
nan bir çok mübadil Tatan· 
daılar vllayeteldtnletemecli
ği derdini B. M. Meclisine 
bildlrmeğe karar vermtı ve 
acıklı telgrafı B. M. Mecli
sine göndermiıtir: 

B. M. M. riyaaeli aliyeaine 
Evvelce iıkauı adi sure· 

tile verilmit ve bilahare 
uhdclerimize ashabının ha· 
beri olmadan tefftzl icra 
kılınan hanelerden teffiz 
muamelesi gördük diye yeni 
kanundan istifade edemedi· 
ğimiz gibi borçlu kaldı· 
ğımız uıikdar için de ay· 
rıca ta.abhüt senedi talep 
edlhuektedtr. Bu bat be bil· 
tabi külliyetli masrafa tabi· 
dir. Bizler ise memlekette bı
raktılımı:a emTalimtzln mu· 
kabilinde burada n11fmın 

nıafını bile alamadık. Bunun· 
la beraber bizlere verilen 
hanelerin halihazır kıymeti 
5.000.300 lira etmez iken 
varidat üzerinden kıymet· 
lendlrilerek binlerce lira fl. 
zerinde borçlandırılıyoruz. 

Bu hale nazaran bizimle be· 
raber iıkanı adi gören bir 
çok muhacirlerin emval ve 
istihkakları olmadıtı hal· 
de muameleleri tefflze 
kalbedllmediğtnden kati 
"Ve harçsız tapu almaktadır-

J 

lar.IBunun dolru olmuyrıcağı 
aıiklrdır. Her ne kadar bi

zim iskanı adilerimiz teffize 
kalbedilmiı ise de bu ka· 

bahat bizde deilldtr. Binaen· 
aleyh biz de harçsm tapu 
ltaııoı talep ederiz. 

ve ancak bu yoldaki mu· 
vaff akiyetlerimiz derecesile 
müftehir oldufumuzu• arzı 
ile sonsuz hOrmet ve tazim· 
lerimizl teyit eyleriz efen· 
dlmiz',, 

Gazi Hz. de bilmukabele 
ıu cevabi telgrafı yollamıı· 
lardır: 

Türk kooperatifçilik cemiyeti 
reisi ve Darülfünun Etnini Mu
ammer Raşit Beyfendiye : 

"Hislerinize tefekkür ve 
meealnizde muvaff akiyetler 
temenni ederim. 

Ga•i Mu.tafa Kemal 

başına dert 
2 -Yukarıda yazıh dert· 

lerimtz yetmiyormutı ıtbl 
bfr malın tapuya raptında 

Muhtelit bübadele komisyo
nundan müsaade talep edi· 
liyor. Bu nokta her halde 
kanunidır. 

Fakat Muhtelit mübadele 
ancak llili. bir buçuk ayda 
ce"t'ap v~rmiyor. Senelerden· 
beri ıüründüaümüz yetmi· 
Jormuı gibi bir de bu derdi 
baıımıza çıkarmak ne de· 
rece doğrudur? Bütün bu 
yalnıı muamelelerin kaldı
rılmasını iltirham ederiz. 

Trabzonda 
mütehassıs 

R'.! 

Trabzon,25 (A·A) - Bey
nelmilel ıöhreti haiz Viya· 
nalı bir nebatat mütebaea11ı 
ıehrimize gelmittir. Burada· 
Alman nebatat mütebas1111 
ile birlikte tetkikatta bulun· 
muıtur, 

Hangi maddeler 
Muamele vergisinden 

muaf? 
Muamele vergiıl kanu• 

nunun Mecliı ikt11at encÜ· 
meninde al<lığı yeni ıekle 

göre;•on beı beygirden fazla 
makineli fabrikalarla, ecnebi 
malları ve bilılmum banka 
muameleleri vergiye tAbidir. 

Devlet inhisarındaki mad· 
deler, metroıu 25 liradan 
fazla Şark hahları, el ile 
dokunan halılar, mamul ıe
ker, mamul yün, pamuk, 
üğütülen hububat, gümrük 
resminden maaf maddeler, 
Türkiyede mamul ihracat 
maddeleri, mükerrer sigorta 
madenler muamele vergi· 
sinden lsttına edilmiıllr. 

Bir yangın 
Brüksel, 24 (A.A.) 

Brllkaelin merkezinde büyQk 
bir odun deposunda çıkan 
yangın, civardaki iki bina-
yı da yakmış ve harap etmiı 
Ur. Bir çok evlerin boıal
tılmanna lüzum görülmüıtür 

Bu yangın külliyetli miktarda 
Earar ve hasara sebep olmuı· 
tur. 

ltalyan 
istikrazı 

Roma, 24 (A.A.) - Son 
haberlere göre 9 senelik ve 
4 milyarl liralık hazine 
bono arının hemen hemen 
hepıi satılmııtır. Bazı eya
letlerdeki satıı neticesi hak
kındli\ henüz maldmat alı· 
namamıştır. 

- ______ ........ __ 
r 
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Söz aramızda ... 
·Calibi dikkattir. 

En yakın Ford 
a centanı zdan 
bir tecrübede 
bulunmasını ta· 

lep edinız, 

• 
Bütün otomobil işlerine vaktf 
olanlar, Veni Ford piyasaya 
•hrac edildiği andan it'.ibaren 
bunun calibi dikkat bir araba 
olduğunu biliyorlardı. 

Elyövm bütün amatörlerin 
fikir ve kanaati de bu merkez. 
dedir. Başka ve iyi marka 
araba sahibi dostlarınıza so· 
runuz, göreceksiniz ki ekseri
si Ford'u satın atmadıklarına 

müteessiftirler. Bunlar Ford' 
un müstakbel sahipleridir. Siz 
de bunlara iltihak edeceksiniz. 

AVlONS 

WJ<COLN sa fordson. 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
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 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

. ,, 
Şirketi Hayriyeden: 

1 Haziran 931 tarihinden itibaren mevkii •er'iye· 

te ıtrecek olan (icret tarlfeıi mucibince ihdaı olunan 

tenı:illtlı abonman karneleri Atideki fiatlar fizerindea 

28 - Mayıs· 931 Perıembe günüınden itibaren K6prü Oı· 
kadar iskelesinde ve yine Köprüde Abonmaa ıtıelerin· 

de 1atılmaia haılanacağı muhterem yolcularımıza ilan 
olunur. 

Boğaziçinde mukim olaniara mahıuı 
30 varaklı karneler ffatı 

2 inci mevki 1 inci mevki 
300 375 Vaniköy ve Bebei• kadar 
450 525 Kavaklara kadar 

Mütenezzihin• mahbsuı 
10 Taraklı karneler fıatı 

2 inci mevki 
110 

125 

112 1-2 

1 inci mevki 
137 1 ·2 Oıküdar-Beılktaıa kadar 

150 
195 1·2 

V aniköyü Bebeğe kadar 

Kavaklara kadar 

Tütün inhisan Umumi Müdürlüğünden: 

30,000 kilo Molens 
kolası 

Roz Ye Molens makineleri için nümune •e ıartnamesl· 
ne tevfikan pazarlıkla 30,000 kilo Molenı kolaıı alınacak· 
br. Taliplerin 400 lira teminat akçelerfnl hamilen 20·6·931 
cumartesi giinü ıaat 11 de Galatada mQbayaat komfıyo
aunda hazır bulunmaları: 

~;~ ......... , -··· 

YARIN 

Muharrir ve Tabilerin 
nazarı dikkatine 

Maarif vekaletinden : 
Gelecek ders senesi baıında neıredilecek mektep kitapları listesine konulmak 

(izere muharrir ve tabiler tarafından yeniden gönderilecek kitapların tetkik za· 
ıekilleri ve tartları ıunlardır : 
15 Haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslim edilmeyen kitaplar 1931 • 
senesine ait kitap listesine konulmıyacaktır. 
Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ve yazı makinesi ile 

kağıdın yalnız bir tarafına yazılmıı olması ve harita, resim ve ıekil gibi kita· 
ha ilave olunacak ıeylerin de yalnız bir takım olarak beraber gönderilmesi 
lazımdır. 

3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde on beıer kuruıl uk birer 
damga pulu yapııtırılmış olarak beş kuruıluk bir pul ile birlikte ve Maarif ve· 
kaletine hitaben yazılmıı bir istidayı meifuf olarak Maarif vekaleti Neıriyat Mü· 
dürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden tevdii lazımdır. 

4 - Yapılan tebligata uymayan ıekilde gönderilen kitaplar sahibine iade 

·Kiralık Evi olanlara" 
Büyükderede, Tarabyada 4 yahut 5 odalı 
müstakil vebahçesi, suyu olmak, iskeleye 
yakın ve deniz kenarında kiralık evi olan

ların idarehanemize müracaatları. ~ 

kuruıa, daha fazlaıma para vermek 
ıanalabr. 

yarı yarıya daha ucuz ve daha mG-

' 

~e11ir yerli malı ola• FAYDA yı iı· 
tlmal ediniz. Sinek, ılvriılnek, tah· 
takuruıu, pire, ıGve ve ıatr haıa
ratı yumurtalarlle af yen mahv ve 
ltllf eder. Kokuıu llttf. Kat'lyyen 
lekk yapmaz bütn devalri dealet ve 
müe11eıatı milliye 'Ye ecnebiye FAY-
DA lsUmal eder. Kutuıu 50 blyük 
75 bir kiloluk 125 kuruıtur. Ha· 
ıan ecza depoıu. Toptancılara ten· 
zllat. 

8 inci icra memurluiun· 
dan: Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve furuhtuna karar 
verilmit oldulundan iki çeki 
odun 28 .5. 931 tarjhincle 
saat 10 ill 14 Kutucular· 
da Nalburcular ıokajında 

25 No. lu dükkanında •atı
lacafı ilan olunur. 

fatanbul 7 inci icra me·· 
murlufundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve furuhtu 
mukarrer iki Kilim ve bir 
Halı it bu Haziranın 1 inci Pa, 
zarteıl gGnii aaat 11 den 
itibaren latanbulda~ Yaııldi· 
rek yokuıunda 13 No. lu 
kahvede ıatılacafı ilin elu-
nur. 

«Tayyare cemiyeti ls
tanbul ıubesinden:,, 

Mevcut ( 7682 ) adet 
mOıtamel iki yiiz kuruıluk 

ilçGncCl Londra pulları pa
zarlık ıuretlle satılıktır. 

Taliplerin 9 Haziran 931 
Salı ıtna ıaat on ,dörtte Ca· 
faloflunda ıuhe binasındaki 
Komlıyona mlracaatları • . 

İstanbul birinci iflis memur
luğundan: Oalatada topçular cad
desinde 178 No.lı mağazada şa
rapçılık ile meşgul iken iflb eden 
Harilaos Rakas efendinin alacak
lılarının birinci toplanması evvelce 
14- tiaziran -931 Pazar günü diye 
çıkan ilan sehve müstenit olmağla 
alacaklıların 31-ı\layıs-931 tarihine 
müsadüf Pazar günü saat 14 te 
dairede hazır bulunmaları ve j 
kayt muamelesinin yevmi mez
kurdan sonra daha yirmi gün 
devam edeceği tashihen ilan 
olunur. 

lıtanbul üçüncü icra da· 
ireılnden : Bir i>orcun öden· 
mesl için paraya çevrilme· 
ılne karar Terflmlt olan 
marangoz fabrikalarına ait 
rende ve pılanya daire 
deıtere te:a:glhlarının 30 Ma· 
yıı 931 Cumartesi ıünQ ıaat 
onda Beıiktaıta Akaretlerde 
21 No. lu dükkanda açık 
arttırma suretile ikinci ve 
ıon olarak ıatıll\caktır. Talip 
olanların mahallinde m•· 
muruna muracaatları ilan 
olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Zührevi hastalıklar tedaviha

nesi. Galata Kara.köy'de börekçi 
hnnı sırasında No. 34 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk. 

larm dahili (iç) bastalık
larmı cumadan maada 
her alin (2·4) de Diva1Joo 

yc.lunda 118 numaralı hu· 
ıuıl kabineaiode tedavi 
eder. 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so
kak No. 5. 

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

r
Pariı TıpFakülteıi mezunul 
Cilt, frengi ve zDhrevi basblıklar 

mutebassıaı 

Dr. Bahattin Şevki 
BabıaJi Meserret oteli karşısı ı 5 
linci kat sabahtan akıama kadar 

KARADENiZ POSTASI 

Vat vııpuru an 27 Mayıs 

Çarşamba 
ıünü aktamı 18 Je Sir· 
keci nhtamından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
ıun, Ordu, Gireıon, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

DiKKAT 
Gelecek haftadan 
itibaren Karadeniz 
hatbna vapurlanmız 
fstanbuldan 

SALI günleri 
hareket 

edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide 

Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel. lstanbul 1515 

Zayi hisse senedi 
Türkiye lı bankasının ıa· 

hlp oldufum 23537-38 .,.. 
13712 numaralı Qç adet na· 
ma muharrer ht11e ~sene
dini sayl eyledim. :v eniılnl 
alacafı•dan eıkllerlnln b6k· 
mi olmıyacalı llln olunur. 

Ştkrü 

26 Mayu 

Seyrisefain 
Merkez Aoentaaı: Galata 
Köprilbaıı B. 2362 ıube 
acenta11 Sirkeci Mühib-
darzade Hanı Tel. 227 40 

Trabzon 2 inci Posta 
( Ankara ) vapuru 28 

Mayıs Perıembe akıamı 
Galatadan İnebolu, Sinop, 
Samıun, Ünye, Fatıa, Or· 
du, Gireıon, Trabzon, Ri· 
ze, Hopaya kalkacak, dö· 
nüıte Pazar, Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Po· 
lathane, Tirebolu, Gire· 
son, Ordu, Fatıa, Ünye, 
Samıun, Sinop, İnebolu, 
Zonguldağa Ukrıyacaktır. 

Mersin Postası 
( Çanakkale ) vapuru 

29 Mayıs Cuma 10 da 
Galatadan Çanakkale, iz. 
mir, Küllük, Bodrum, Ra· 
doı, Fethiye, Antalya, 
Alaiye,~Merıine kalkacak, 
dönüıte Taıucu, Anamor, 
Finike, Andifll, .Kalkan, 
Kuıadası, Geliboluya da 
uğrıyacakhr. 

1 Hazirandan tubaren 
Bandırma 'Ye Kara biia 
postalarımız 18 de kalka· 
caklardır. 

lıtanbul 4 üncü icra me
murluiundan: Annik Nevart 
Hanım binti Boaos Kapa
macıyanda alacağı olan 
mebaltiin temini için Kadı. 
köyünde Caferağa mahal
Jestnln atik Bahariye cedit 
T erakkl sokağında cedit 
24 No. lu arsasına ipotek 
fazlasına hacze tıtirak eden 
Bogazlçinde Arna vutköyün
de iskele caddesinde 32 
No. lu hanede ıakin iken 
elyevm ikametıAhı meçhul 
Madam Kattnaya : 

Annik Nevart hanımın 

Markohi Semerclyan hanı• 
ma ipotekti borcundan do· 
layl bala.da adreıl yazılı 
arsasının tamamı 29 Haziran 
931 tarihinde açık artbrma 
ıuretile praya çevrilecefi 
ihbarname makamına kaim 
olmak Qzere ilin olunur. 

lıtanbul 4 ünctı icra Me-
murluğundan Tamamına 1290 

lira kıymet takdir edilen Ka
dıköyünde Caferaia mahal· 
leıinin atik Bahriye cedit 
terakki l•okağında atik 33 
Müceddit 24 No· lu beher 
zira murabba iki buçuk il· 
radan bermucibi senet beı 
yüz on altı zira altı parmak 
terbllnde bulunan arıanm 
tamamı açık arttırma ıuretile 
satılacaklır. 

Şartnamesi 8· Haziran 
931 • tarihinde divanhaneye . 
talik edilecektir. Arttırması 
29· Haziran -931 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 
14 ten ı6 ya kadu latan· 
bul 4 üncü icra dairesinde 
satılacaktır. Arttırmaya itti· 
rak için yüzde yedi pey 
akçeıi alınır. 

Hakları tapu ılcillile ıa
bit olmayan ipotekli alacak· 
lılar ile diler allkadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dal r olan 
iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
eTrakı müıbitelerile bildir
meleri lazımdır. Akıl halde 
hakları tapu ıicilile sabit 
olmıyanlar. ;ıataf bedelinin 
paylaımaaından hariç ka· 
lırlar. Alakadarların icra 
ve lflls kanununun 119 uncu 
maddeılne göre tevfiki ha
reket etmeleri Ye daha zl· 
yade DlalOmat almak lıte• 
yenlerin 930.523 Doıya 
aumaraslle memurlyeUmize 
müracaatları ilin olunur. 
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