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• 
~ayı Dün Seyrisef ain müdürünün 
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tütünler 

spirer şirketine satılan 1 

mes' elesinin iç yiizii nedir 1 

(Yarmanı b · 1• .. • ,., • • 
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. :J u· Ç01' ın11ctu'1elesuu/,e11 sonra ııernıan spwcr ştr-
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""' 
İnllixar idaresi bina.r;ı 

Maruf bir zat tarafından ida
remize gönderilen bu mektubu 
aynen neıredlyoruz : 

\ ı(lrdnler.lnlılaar idareıı murahhası 
lmtlna etmedi. Pazarlık Jl.tlmedl. 

Sonra lıtanbula ıeldller tı neticelen
medi. Ve, nihayet maliye vekili
nin huzurunda son teklini aldı. 
Kumpanyalar inhisar idaresine 
okka batına (14) kurut kir vere
ceklerini söylediler. Tekltflerl ka
bul edildi. 

.. Bir kaç ay evel hadiı olan 
kambiyo buhranı dolayııile zaru
ri olarak hük6met tarafından 
bazı tedbirler alınmıı ve bu me
yanda tütün inhisar ldareslninden 
(300,000) lngiliz lirası temin 
edHmesi münasip görülmüıtü. 

O esnada inhisar idaresinin 
•llnde derhal •atılabilecek iki 
kısım UlUln vardı: Bunlardan 
btrınciıi (Mmr) türüıtünün itine 
ıelen (Düzce) (Trabzon) (Artivin) 
ve ıalre çeıltleri idi. 

Takriben (900,000) kilo olan 
bu Uitünlere (Mısır) türüstünü 
teınsil eden ( EkıportTabako ) 
k~mpanyaıı eıaı itibarile alıcı 
: ufunu ve fakat (Mııır)la Tür-

iye arasında mevcut ti 
k 

caret 
mn avele namesinin tebdili ihtl· 
mail bulunduiu için 1 7 ıubat 930 
t.rlhtne kadar intizar mecburiye
tinde oldufunu bildirdi. 

Neteklm 17 ıubatda M h , ııır 
ük6matl lf(bnrQk tarlfeılnl Türk 

tntnnleri aleyhine (l O) M k ısır u-
ruıu yani takriben (100) Türk 

dkuruıa tezyf t edince bu ali.kasm
an sarfınazar etti. 

ikinci k111m tütünler ise: inhi
sar idaresinin geçen ıene lzmtrde 
zürra yedinden ıatın aldığı tütün
ler idi. 

Bunların miktarı: (1 500 000) 
kilo idi. ' ' 

inhisar idaresi bu t•t• I . u un erı 
müıall ıartlar ve muktedir ve
sait ile mübayaa ettıxı i . 

ıs çın, 

tütünler cins itibarile diler tütün 

Haddi zatında maliyet flatları 
(izerlne ilave edilen bu para bir kiri 
delildi. fnhlıar ldareal llllltahaıaa
ları bu Tütünlerin maliyet fl ... tln

den maada.(S)kuruf mübayaa nakil, 
deranbar muhafaza Gereli ile (3)ku· 
ruı mübayaa zamanı ile satılma 

zamanı arasında ki kambiyo farkın
dan hasıl olan (11) kuruıluk bir 
mrsraf göıtermtılerdl. Bu itibarla 
klr miktara yalnız okkada (3) ku
ruıtan ibaret kalıyordu. 

(Devamı 3 inci sahifede) 
................ ·-···-···············-··--···-··· 

Türk Yunan 
1 

~f---

tild/ilamenin im:.ası şi11ıdi-
lik leah h "" etnıiştir 

Ankara, 15 ( huıuıi) 

k MGbadele itilafnamesinin bir 
~o d maddeleri, muallak mes' ele
er e mübadele komisyonu bita-

raf azalarını hak I k l b l em o ara <a u 
etmittir. Ancak hakemlerin l::a
rarmda T6rk v y 
metleri bu e unan hüku-
h kk kararı reddetmek 

a ına malik olamıyacaklardı 
B·t . 
. ı araf delegeler hükume· 

timızle bu bapta t . emaa ediyor) 
Bıtaraflar Türk y ar. 

k 1 
unan hariciye 

ve l etlerine çektikl 1 t 1 er e grafta 
mnbayaa eden firmaların tütün
lerlnden daha yüksek oldufu gibi 
IDallyet flatlerı de rakiplerin 
IDClbayaa bedellerinden yüzde 
( 1 O ) nlıbetlnde ucuz idi. 

verecekleri hüküm Tü k y 
h

- r ve unan 
ukdmetlerince bili iti raz ve 

aynen kabul edilmediği taktirde 
hakemlifi kabul edemiyeceklerinl 
blldlrmlılerdir. 

Bu vaziyet karıısında itili.f
nameniıi imzası fimdllik teehh • 
etmiıtlr. ur 

~ . ~ ' .. . - . 

Fena bir haber 

La Frana gazetesi muharrirlerinden 
biri Taj nehri kenarında bulundu 

--.1-eı •• 

llükıhnet ilo·acat nıallarını 
kontrol etnıelidir 

Belçlkada bir ticaret borsası 
Türk arpalarını almamaia karar 
vermlıtlr. Şimali Avrupa tlcaret 
müme11ilimiz bu haberi İstanbul 
ticaret borsasına bildirmittlr. 

Aceba Belçtkahlar neden Türk 
arpaıı almıyorlar? , 

Bunun sebebi ihracat tacirle
rimizin karııık, t~ıh kumlu mal 
göndermeılndedir. 

Vaktile yanl harptan evvel 
TGrklye SO mlllyon ltrabk arpa 
ihraç ederdi. 

A •rupa bira fabnkalan yOsde 
80 nllbettnde TOrk arpuı kulla· 
nırdı. 

Atadan seçen senler zarfında 
AttUS*da Ttlrk arpalannın ıar
flyab azalmııbr • 

Doiroıunu söylemek lazım 

ıellrse ihracat tacirlerimizin bo
zuk mal yollaması memleketimize 
az para girmesine sebep obyor · 
Bunun için yeı&ne çare daracatın 
tlevlet tarafından kontrol edtlme
ıtdtr. Eter iti haline bırakırsak 
arapalaın baıına gelenler, diler 
mallahll da bqıneL s•k.r· 

700 aahlfellk tbraa\ proıra-
mında her halde ihracatı kont
rol iti olduğun zannediyoruz. 

• -· ~·· ""a 1 
1 • 1 

Üç aylıklar 
~~-

JJu g iin te<li.IJe etlilecı~k 
Eytam ve aramil ile müteka

itlerin üç aylık maaıları bugün 
tediye edilecekbr • 

Pazar, Sah, Perıenbe Kadın
lar, paarteıı çarıanıba, cumaer· 
teıı erkekleredir· 

Mitekalt olan memurlara 

maaı verilecekUr • 

MrFort 
~+-

Sanayi /ıayatından f·ekili
!lor ,,,,,, ~ 

Amerika gazete~rinde görül
düğüne göre Mr. Fort bundan 
sonra hayatından kal•n kıamı ta
lime hasretmele karar verdiğini 
beyan etmiıtir. 

' 
Aynı nıahal<re 11ıuharrirrlen m vel bir naş dalla b11l11nm11ş-
tllr. ıJ/u/larririn esrarengiz bir cinayett~ kurban gittiği 

Z<OI 11Nlilİ!JOI' 

Geçen 7 Kanunu
sani 1930 tarihinde 
( Taj) nehrinin kena
rında ve (Tolede) ka
sabasına 9 kilometro 
mcıaf ede bir köylü , 
ölmüı ve ~ücudu kum
lara gömülmüı bir in-
ısn naıı görmüı ma 
halli poliı m erkezine 
mahlmat vermiıtir. 

Naıın vaziyetine 
nazaran on bet gün 
kadar evvel öldürülüp 
abldıtı anlatılmakta 
ıcll. Kesalik naıın etra
fında çuval parçaları 
bulunuyordu. 

Fl'll ll.'HZ rıa .:.elf-<'İ:;i Dtıpon 

Bundan aonra 17 k. sanide de 
kezalik evvelce bulun•n na 1f'" 1 
kilomelro yakınmda di~er '1ir 
ıabıın naıı bulunmuıtur. 

Her iki naıı muayene 
eden doktorlar , her ikisinin de 
boğularak öldürüldükten sonra 
(Taj) nehrine atıldığın• raporlar
la müddei umumiliğe bildirmf r 
tir. 

Yalnız 27 k. sanide bulunan 
naıın üzerindeki gömlek Madrit
te (Tobdo) namında bir gömlek
çide yapıldıfmı Kezalik ayağın-

daki iskarpinleri içinde (lmperyal) 
kundura mağazaıından alındılı 

markalarındaki adresten anla
ş ılmakt& idi.. 

Polis tarn fın:lan derhal 
Madritteld gömlekçi (lmpertyal) 
kundura magazasının ıahlbl iı-

ticvap edilmit, her ikl&I de kun
dura ve gömleii ıattıklan ıah11 
ecnebi telaffuzile Fransız lapan· 
yolca konuıtuğunu ve naıı bulunan 
ıahıs olduiunu ıöylemlılerdl. 

Fakat yine bu meçhul ıahıın 
hiiviyetl meydana çıkmııtı. 

Nihayet polis memurları 27 

Fransadaki feyezan ani olduğundan 
pek çok telef at vardır. Seylap havalisi 

elim bir halde bulunuyor 
Bu vüzden zar r miktarının n1ilyonlara, telef at 
nıfktet rının yüzlere bal iğ olduğu tahnıin ediliyor 

Kendince ınüle,raaait bir ada
mın bilmesi Jblm ıelen ilimleri 
öireden mekteplerin tevali için 
huıuıt servettıtden 20 milyon ln
ailtz lirası ( btzlm Pa.ra ile 206 
milyon ) tahılı etme(tt niyet et-

Fransız ga

zeteleri f ra n
sanln ceuubi 
garbiıinde vu
ku bulan f eye
zanlar hakkın
da insanın tüy
lerini ürperte
cek derecede 
ınüthit tafsilat 
vermektedirler· 
feyezan ani 
olınuı ve bu 
sebepten dola
yı pek çok 
telefat ve ha
ıaratı mucip 
olmuıtur. El
yevm ıeylip- i (j Kişiyi ktırl<n'rnı .. ll. G. Dumerg 
zede olan bü
tün havali elim 
bir harabezar manzaresını lrae 

mektedir. 
Acaba Mr. fort otoınobll ima· 

ı lata ıan'at1nı terkaı i edecek? 

~ ı . • 

Maliye vekaleti; inhisar ida
reıı erklnından bir zatı bu tü
liinler1 satmak üzere ( lzmire ) 
t6nderdi. Bu zat tütünleri sat
~akta müıkülata duçar olmadı. 

inka ( ıerl tabako ) ve ( Her-
IDan spı ) 

k 
rer bu tütünleri müıte-

re en sat 
Sır ın abnaia talip oldular. 

a Pazarbfa ld katd ıe 1. Alıcılar ticaret 
Tnt~sllne muhalif olmasına rağmen 

Seyrisefain: Hakkında ki ilmi 
makalemiz üçüncü sahif1. ?mizde 

eylemektedir. Vuku bulan tele
fat ve haıarat miktarı henüz 
ıureti katiyede teıpit olunma
mıı lsede herhalde telef at mik
t.rının yüzlere ve hasarat mik
tarının da milyonlara baliğ olduğu 
ıüpheıizdlr · 

franıa reili cümhuru M. Du-
merı refakatında reisi vükela M. 
Tardlö bulunduğu halde bütün 
Seylabzede havaliyi dolaımıı, 
elim felaketin mülhit darbesi al
tında boynunu bükmüı olan eha-

liyi teselli etmittlr. Bütan Fran
sanın matemli tazlyelertrd ken
dilerine teblli eylemlı ve elem· 
lerlnin teskini için hüknmet tara
fından hiç bir gayret diriğ olun
mayacl\ğına dair kendilerine 
teminat vermiıtır. 

Fransa reis Tükelası M. Tardi6 
dahi matbuat erkanına feyezan· 
lardan bahsettiği sırada hasarab 

\ 

vakıanın hükumet tarafından 
tamir edileceğini ve bu bapte 
h er dürlü teıebbüıata teve11ül 
olunacağına beyandan sonra bil· 

un erin malt f ılp btr za Jet latına milna-
m yapmak esasını ileri 

.. lfJ'-'"""~ ... ı:;.:.:".,..~,.ı;.-· .. ,!" , ...... .,. ..- 7...... ' . . ' . ' 



.. d~ n? ~ı bulunan ıahıan 
..ıe bozulmuı bir kartvizit 

ıdi. Bu kartın üzerinde 
ıe mahles silinmiı idi.Yalnız 

.. ın üzerinde: 

Porı Diyo .~oka§ı (/JaıYlo) 
ytt::.llt Vt' lUÜ'f'.~ iiı.tlJ'İ1U' 
Yevnıi Fran:·il:. ua~f>/PRİ llrw
clo Vl~ r·ımulnı .:rırki. . 
kelimeleri yazılı . 

Bu yazılardan muktul uc-.nba 
Bordulu mi idi. 

Ayni zamanda J~art vi:ıilin 

arkasında siyah n ürekkeple ya
zılmıı Fransanın nahiyelerinden 
(Püj de Dom) l elimesı güçlükle 
okunmakta idı. 

ispanya polıslerı derhal mP.s
eleyi halletmek ve bu iki esrnrı 
engiz cinayetin ü:ıerini örten 
karanlık perdeyi yırtmak için 
derhal müstacel telgrafla (Bor
do) polis müdüdyetine bildir
miıler. 

Derhal Bordo polir. sivil 
memurlarından iki ki§İ cinayet 
mahalline gelerek lspanyol poli -
lerfle mü~tereken tetkika ba§la
dılar. 

Evvela 27 k. ıanlde bulunan 
naıın fotozraflarmdaıı kendiai
M. (Piyer Düpon) ilminde biri 
oldiu ve kendisinin birçok ıene
lerdenberi Fransız gazeteleri 
muharrır ve muhabirlerinden 
olduiu anlaııldı. 

Kezalik maktulün ( Püy de 
Dom~ kaıabasında doaduğ anla
tıldı. 

Fakat maktulün hüviyeti pek 
gilçlükle anlaıılabllmiıti, çünkü 
naaı fazla ıuda kaldığından yü· 
zü, batının derilerinin rena-1 de
iitmlı ve tefeaaüh etmiıti. 

M. Döpousin aileıine malQ
mat verilerek, kf'ndilerinden iza
hat latenllmiıtlr. Fakat M. Du
ponun aileli kendlainin çahıtığı 

(La Frans) gazetesinin muhabiri 
ve bir maden hakkında tetkikat-
ta bulunmak üzere Bordodan ay
rıldıiını, ve madenin (Royot ) ci
varında olduğunu ıöylem1 ler, 
Jsede aynı zamanda 1927 ıeneıl 
nihayetlndenberi mektup yazma
dıfına bildirmiılerdi. 

Elyevm Franıız ve lspanyol 
pollılerl bu eararenalz meıeleyl 
tahkik f le mef guldür. 

Bir Eranıız gazeteciıinin böy-

le boğularak öldürüldükten son
ra ne suretle (T aj ) nehrine a bl
dığının sebebi anlaıılmaktadır. 

Aynı zamanda maktul gazete 
muhabiri ( M. Dupon ) dan evvel 
diler bir ,,.hım boğularck nehre 
atılan naıı bulunmuı, hüviyeti 
anlaıılamamııtır. 

iki memleketin polisini ve ad
liyesini iHıal eden bu mülhit ci

nayet hakkında tahkikat devam 
etmektedf r. 

Polis flivil memurları arasında 
en zeki ve mütehas ıs memurlar 
tayin edilmiıtir. 

Bahri konferans 
Akaınet.(· do_ğ-ru ~idiyor 

Londra, 14 (A.A.) 
Daıly Mail yazı) or : Beıler 

konferansını iflüstan kurtarmak 
için meyusane gayretler sarfo
lunmaktadır. M. Mac Donald'ın 
nikbf nll~ine rağmen buhran de
vam etmektedir. Fransız, İtalyan 

metalibatından mütevellit yeni 
müşkil!crln izalesi için çok zaif 
ümitler besleniyor. M. Briand' 
konferansta artılc itinin bftmiı 
olduğunu ıöylemiıtir. 

Londrn 14 ( A.A ) 
Bir fransız menbnından hıtih

btır edildiiine nazaran bahri 
konf eransm vaziyetinde tevek
kuf vardır. Fakat Pazar günü
nün konferans için kat'i bir gün 
olması muhtemeldir. 

Pazar günkü mü:ıakf"rat eı
nasında M. Briand Amerikayı 
hnriç bırakmak üzre bir müteka
bil teminat miıakı akdi hakkın
daki teklifi yeniden serdedecek 
ve M. Mac Donald bu teklife 
muarız bulunduğu talcdirde Fran
sa kendi emniselamet i ve hali 
hazırdaki beynelmilel vaziyet için 
zaruri olan rakamları muhafaza 
etmek meçburiyelinde kalacak"! 
ve bundan aonra cereyan ede
cek olan müzakerat münhasıran 
bahrt teslihatın tahdidine müte· 
allık teknik suı·eti halleri ara
maktan ibaret olacaktır. 

Briand . Grandi mülakatı 

bir saat kadar devam etmlı

lir. Mülakatın nihayetinde M. 
Grandi hiçbir şey ıöylemiye
mfyeceğlnden dolayi mütee11if 
oldu4unu beyaıı etmlt M. Briand 
taeCJıali hazırda husuıi hiçbir ta
rakkl kaydedilmemiı oldujunu 
ıöylemiı ve yarın yeniden bir ta
kım mülAkatlar icra edece~lnl ve 
pazar 1ıünü M. Tardleu ile M. 
Mac Donald arasında vuku bula
cak mülakata büyük bir ehemmi
yet atfetmekte olduiunu, çünkü 
bu mülak:ıt esnasında tekrar em
nlteli.met meıeleslnfn mevzu ba
htı edileceğini Ür.llt etmekte bu
lundutunu ilave etmittir. Muma
ileyh, M. Gr.ı.tndinin vaziyeti 
itibarile maruz bulunduğu rnüı
kJlitı ve İtalyan recülü devleti
in hüsnü :niyelinU eslim etmlıtir. 

-----------~'""!"""__, __ _,~- --~~~~~~~~~~~~~:="~~~~~ 
tün f ra.nıanın bu nıiithif facia 
karı•smda yekpare bir lt.ıtle teş

kil eylediğini dermey n eyleml~
tir. 

Seylabzedel rin yardımına 

yeliımek üzere Fransamn her 
ta.rafında iane cemiyetleri teıek

kül etmiıtir. En büyük iane ce
miyeti Pariatc teıkil olunmuıtur. 
Fransa bankaıınm idaresi altında 
bulunan bu cemiyet ehalfye hita
ben bir beyanname neırcderek 
f aclanın azamet ve dehıetini 
izab ve ehallyi ianeye davet ey
lemiıtir. 

Bayonne, 15 (A.A.) 
Adour vadbinde su setleri 

yıkılmııtır. Ovnnın her ~rafı su 
altmda kalmııtır · Çiftliklerini 
terke mecbur kalan köylüler, 
çift hayvanlarım kurtarmağa ça
hımaktadır. Gelecek mahıul ta
mamile mahvolmuıtur. 
Dakı ile Sainte ara!ında •uları 

durdurmak icin vlicude gellrilmiı 
olan tertibnt birden bire çökmUı
tür. Hasarat, çok büyüktür. A-
hali kurtarılmıştır. Sular tetrlcen 
çekilmektedir. Ancnk, li> Martta 
vukuuna ihtimal verilen met hn-
di~esi dolnyısile ~ulnrm yeniden 
yükseleceği tnhmi&J olunmaktadır. 

SaragOiıse 1:> (A.A.) 
Ebro nehrinin suları hiilii. yük

r.elmektedir. 

Saragon ile Saint Sebastien 
Arasındaki yolun beı kilometrelik 
bir lmımı tanıamile kapanmııtır. 
Tuleda'da bir afet zuhurundan 
korkulmaktadır. Sular, bu ıehrln 
lağımlarını tahrip etnıitlir. Sele 
kapılan bir çok köylülerin akıbe-

ti hakkmda henüz hiçbir haber 
almamamııtır. Demir yolu bir 
çok yerlerde bozulmuıtur. Sum
billo köyü ile maden kuyuları 
havzası suların iatlllialna maruz 
kalmııtır. 

YARIN 

• 

lngilterede. 
/ı'iiıni;r ka111t111' kalntl Nfil-
11ul:..~e hiilNinzt>ti11 isti/(ıya 

'"!iN i ı·ar mı ~ 

• 
lngiliz hakimiyeti 
11ilntı del'irınPk 'f in u.fiı•aşan 
bil· r·rı.miyıu rii11sa.ı.;mda11 J 1 i 

ın,k/f' ('(/ibniş 

Londra, 14 (A.A) 1 

Kömür ına<lenled kanununun 
her hangi bir kısmı aleyhinde 
n vaın katnarnsı tarafından bir 
karar itlih&:ıı takdirinde hükume
tin iktidar rn .vkUni terketmlye

rek kanunu geri almakla iktifa 
edeceği ıalahlyettar mahaf tide 
söylenmektedir. Hükumete b~ 
ıekli tercih ettiren aebeplerden 
baılıcaları rnaden sahiplerinin 
beşte üçünnn esasen kanun aley
lıinde bulunmaları ve Jkbııat mü
tehaaaıslarının da bu kanundan 
fftizlik noktasından memleket için 
fena neticeler çıkacn~ı kane.atm
da olmalarıdır. 

Londra, 14 (A.A. 

İsprtnyatlu ıwhh·ü•ı· 
.'/ ii k~t>lı!ım· 

.. Adrit, 14 - (A.A.) 
V ilayetlerdeu gelen haberle

re nazaran fiddetli fırtınalar 
hüküm sürmektedir. Ebre f11ehri
nin Sıtragoııae de tabii sevlyeıi 
be, metre vüksalmiıUr. 

Fatma 
Zavalb hh· hi:.111t!l<'İ 

• 
kendini u~tı 

Süleymaniyede mütekait Naim 
beyin hizmetçisi Fatma dün kö
mürlükte bulunan bir halkaya ip 
geçirerek kendini asmııtır. 

Fetma öldüğünden müddei 
umumHık tahkikata baılamııtır. 

Çaldt,tjl <J~!/Olt11·1 kfiınile11 
b11·okı111:1 

Ali isminde bf riıi Şiılide cami 
ıokafında oturan kamil efendi
n in eYinde çalıımakta iken, Ka
mil ef,ndinio evde bulunmama
sından istifade ederek ba7.ı eıya 
çalıp kaçarken hariçten görülmüı 
Ali çaldığı eıyaları kamilen bıra
karak kaçmııtır. 

Budu biı· /uılile hiı· f'flkN 
ı·aluu~ . 

Kurtuluıta Direkci baıındn%24 
mümerolu hanede oturan Tevfik 
efendinin evine dün haraız aire
rek bir halı ve bfr caket çalıp 
kaçmı~tır. 

Otomobilleri kon/J'ol 
Otornobillerin sürat kontroluna 

devam edilmektedir· 

20 Kilometreden fazla sür'atle 

ğittlğl için bu güne kadar !300 

ıöfer tecziye olunmuıtır. Üç mo

tosikletli memur otomobilleri 

mutelif rnahllerde tııkip ederk 

sür'atle gidecekleri tecziye ctlifı 

gibi ıeyrisefer mememurlarmdan 

bir çoğu da iılek caddelerin 

muhtelif yerlerine saklanarak 

sür'atle giden otomobillerin bir

denbire önüne çıkmnlda ve nıı

mraıını yazmaktadir. 

Londrndan Daily Mail'e bil
diriliyor : Zabıta, İngiliz hakimı. 
Yt"tini devirmek için teşekkül et
ınif olnn yeni bir cemiyetin rü~
sasındnn 1 l ini yai alaım§tir. 

Bunle.rm ikametguhle rm<la 
bombalar bulunmuştur. 

Petrol harbi 
ı ngiJiz Rus tröstü bozulı

yor. FiatJar düşecek 
Londra, 14 ( A.A) 

Nevvyork ton Daily Maile 
bildiriliyor. 

Rusyadaki petrol kuyularınm 
islAhı için ve diğer bazı hususat 
hakkında Standard oil Amerikan 
kumpanyasile Naftı,la Rus sındı
kası arasında bir mukavele ak
dedildiğini Dutsch Shell kum
panyası t 928 de Standard ile 
fiatların muhafzaıı için akdettiği 
itilafı fesetmiıtir. İki tröz arasın
da açılmak üzere bulunan harp 
petrol fialını hayli düıürecektir. 

Meçhul bir katil 
.Yihayeı yakayı ele ı•f>rdi 

Geçeıılerde Sili 'd ,., 0 vrı e ı yaı-

larında Sült\yman 8 x. ·s . d ga ı mın e 
bir ihtiyar namazdan avdet ettiği 
ıırada evinde gizli bulunan biri 
tarafından kş tledilmiıtir. 

O dakikada f Jrar eden katil 
u:ı:un taharriyattan ıonra yaka· 
lanmııtır. 

Katilin ıabıkah Halim oldu
iu anlaaılmııtır. 

Ç'aldıfjı eş.11ayı elinden 
11lnu~lar 

Beyoğlunda oturan Kuledibi 
Maliye ıubeai memurlarından 
lbrahim beyin dairesine hırıız 
girıniı bazı eıya çalıp kaçarken 
devriyeler tarafından &örülüp 

eıya elinden almmııtır. 

/lalı /11rsızlan d11 11nıa 

!'O,fjflf 1111~ 

Dolapderede Tevfik efendi
nin evine hırsız fgirmi§ halı, eşya 

ive saire çnlmııtır. 

Enft11'(1Ji d..e ne .IJapacaknn§ 
Dün Fındıklıda oturan Melek 

hanımın evine hırsız 2irmiş iki 
hah ve iki entari çalarak ıavuı
muştur. 

Eü•ktrik r·~re.1ıt11ıuıo k11pdn11~ 
Dün ıehrernini taı mektaple 

telefon ıirkeli memurlarından 
Süleyman efendi telefon tellerini 
yapmakta iken elektirik cereya-
nına kapılarak direkten J'ere 
düımüı ve mecruh olmuıtur. 

Da,11ak !/İyen şof'ijr 
Perıembe günü Seyrisefer 

merkezinde bir ıoföre dayak a
tılmııtır. 

Emanet müfettiılerJnden Hüa
nü B. bu mes'el~nin tahkikine 
memur edllmittir. 

Can damarı 
-.)p.o-iC·-

iiJllr' 
Toplu halde yaıayııın z ti 

nfa• ve cemiyet hayatının ıne dtl' 
ferdlerin her türlü çıkarıP rfol 
üstündür. insan bütün btlğile t . .. , . 
hatta bütün maddi hayatını 0 

. 
ttıırııı 

sında yaıadığı cemiyet ıar 
1 d a ır 

dan onun varlık tarzların an t 
efılO 

kezalik cemiyet insana n lP 
hakim olmasını da öğretir· ÇüP ~ 
nefsine hakim olmıyan kfJIJ I' 

. . d . 1 ğ. -e1lc• onun ıçın e ııga etti ı u• J· ,., 
her gün biraz daha ziyade 11 d-
dığını görür. Ona kendi yofıJO rr 
yalnız manevi yetini ruh .,, fik 
ni değil, fakat maddiyetinı p•~. 
sını ve hatta hedefini de fed' 
mesini emreder. Çünkü eıirt~ 
cek bir vücut, bir para ı,,? 
cemiyetin bütün hal ve istlkb•; 
tehlikeye kor . O halde her t .l 
ahlakın olçüsü ondan atırıııı" 

dl· 
lazımdır. Fert fçinbidayetteO 

necatta odur, her türlü mefkıl 
nin ha~alden hakikat sah•flıı' 
çık adağı meydan odur. 

Ortaya koydu4umuz bu d~ 
pek ~umullüdür. Sağa sola, öııt' 
kaya pek ziyade çekilir. Bln•11 

a.~ey!• bunu mutfak aurette. ~ 
turlu kayıt ve ıart haricinde k~ ~ 
etmeğe iınkiin yoktur. .Ev"e 
- ..,eıı zumre ve cemiyet hayatının w 

faatı nndir? Bunu tayın ... ettıle!, 
buna sarih bir vekil verme1' I~ 
zımdır. Biliyoruz ki bir 111•,e 
vicdan vardır. Halkın yaptı~ırO~ 
işleri alkı,ladığını veya ayıp1' 
dığmı görüyoruz. 'Bunu düıiin',J 
daima ayaklarımızı ona uyd17( 

mağa mac:bur oluyoruz. AY'f 

mızı yorganımıza göre uzat~ 
mecburiyetinde kalıyoruz, • ,. 
taktirde ayağımız ÜfÜyor.Bal~• 

~ 
lın manavın ka.rıııında itibarılll,. 
düıüyor. Kezalik fül ve harek', 
lerimizi tedriç ile inzibat aW~ 
alıyoruz. Bunlarda bir aksalı d 
arkadaılarinıız araıında 111eıı• 

olduğumuz meslek hakkında e~ 
itibarımızı kaybetlyorlar, 

Annımızın terile çalıt,.J 
kendi çıkarımızı umnmun rtll 
faatınıda araıtırmak i1leri111i/ 

bir saat gibi muntazam harelİ 
etmek, hak ne hakikat btldıf 
miz ıeyleri korku duymıy.,J 
ıöylemek bir masumu müd•f-' 

bir kötülüfü .bir ıirretliği ti 
vatandaıa karıı yapılmıı zu'fl 

millet huzurunda da va etti 
fecaatı bizi iyi kimselerin 1' 
nınba yükıeldiriyor. 

" O halde cemiyetin fer""' 
bizlere vaz ve emrettiği b 

j' 
yapmak için · zorladığı yapıl' 
sak adeta içinden alıp attıl ~ 
gü:ı:el hareketlerin gayeıl .,edl~ 
bütün bunların makıadı züd',e 

cemiyet halinde yaıayııı de"'ıl' 
ettirmektir. Onun inkiıafı ıçl-,-
fertler arasında bir bağla" ~I 

bir birlik vardır. lıte] bu •';ıl' 
tabliye kıymet vermektir· 1tdft 
hakıka cemiyetin hayatı t• 

lerlJI 
olunduğu zaman artık fert 

~e'" 
varlığı pek sönük olur pe&ıte rı 

fi e 
saba katılmaz olur, Buıtıl l .. 

ııe e 
büyük delili umumi harp ıe l .. 

ri, bilhaıaa istiklal mücadele :ı 
ridi en büyük mesaillne bıJ ıe<I 

111 ·ntfzt'l 
tabiin mutalaa olunması 1 illi 

ve inzıbat altına alınarak rt'iJl'" 

varlığının beyelmilel alemde te 
k urel 

kitafına müsait olaca s 

idare edilmeıidlr. (;• \) 
KADI O "' 



ta Mart YARIN -=-

Herman spirer şirketine satılan' 
tütünler mes' elesinin ic yüzü nedir 
(Y - - ' . 

Vilayet kanunu 
, -t~"\t-• 

1 1 Ü inci n1addesi taail 

Seyrisef ain r ,es' ele si hakkındaki ilm-.. 
tenkia~ devam ediyoruz 

k tnum) bir çok miicaclcle.ı;iuden sonra llm·nzan ~}>il'er şir-
r. ıne ~çf~lllnu-§ olan tiitünlu· nws' elesi nwıuleketi11 num/iı-

edihniştir. 
İdarei umumiyet vilayet kanu

nunun 116 ıncı mad:iesinde tadil 
edilmiıtir. Buna nazaran meclisi 
umumi azalarına meclisin deva· 
mı müddetince yevmiye 5 liradan 
10 liraya kadar rnuhaueaat ve 
ayda 8 bin kuruıta harcihrah ve
rilir. 

atme UllOltlt lltltdt,~··I Jr) ·· - ı · l" ,., , • JIOtU O!Jl'CllJJWı~· lS ıyor1t:,. 

( Birinci sahifeden devam ) 

ldarey " b h 
d 

)C. d e gore u eıap belki dahil olduau halde (95) kurut ok-
0•ru 1 f· Fak t b' T" " • carının h a ır utun tüç- ka kaimeıi ile ıatın almıttı. 

si ~ıabına uyıun gelme- Bu fiate yukardaki heıap mud-

T~e imkan yoktu. çünkü bir hince masraf faiz ve ıaire olarak 
utün T" h ' "b Uccarı er hangi bir (l l) kurut ilave edilirse Tütün- Şimdiye kadar ıehrimiz Vila

yet mediıi azaları 150 lira maaı 
almakta idiler. Bu kanun üzeri
ne azaların maaıları derhal 300 
liraya iblağ olunmuı ve matlup
ları tediye edilmiıtlr. 

:_u ayaa esnasında (okka ) baıı- lerin okka maliyet fiatı (106) ku-
K ıu mıurafı yapar. ruı olacaktı. 

- uruL Şu halde inhisar idaresi 
8 memu i ( (1,500,000) kilo, yahut (1,170,000) 

1 r n masrafı idare ()f' 4 okka TütünüP bedeli olmak üzerP 
•11a kuruş lle.flabe- (1,024,020) Lira vermit olacaktı. Diğer taraftan 114 inci mad

dede tadil edtlmiıtır, Bu tadile 
göre de Encümen daimi azalarına 
ıehri 75 liradan 150 liraya kadar 
ücret verilecektir. Bu kanunun 
da ıehrimizde derhal tatbıkına 
baılanacaktır. 

<lıyor!) Bundan sonra bu tütünleri 

a köy komiıyoncsu ( it/a1'C- itlemit olsaydı, ( 12) kuruş ima-

d.c bö!Jle bir l'ft.~ıta yok- lat ve ( 3) kuruı sair mesraf 
lto·.) olmak üzere okka.da ( 15) kurut 

a Fatz ( Tü daha sarfedecekti. Bu taktirde 
ccar Faizi yüzde 24 020 b onlk'd 1,0 ' mü ayaa ve masraf 

3 
1 en eksik değildir. ) 175,000 imalat bedeli 

asgari vergi (idare ı,ergi 
ı·ermez) 

6 sigorta ve umumi masraf 
(nakliye, muhafaza ve saire) 

--- Rihi. 
23 

Bu it de (3) kuruıta kambiyo 
farkı oldugu, için yek\ln 26 kuruı 
olur, 

Her ne ise,alıcmın bu heaap
ları pek ala bilen bir ticarethane 
olduğu teemmül edilmeyerek bu 

büyük partinin aattıında (11) kuruı 
nıaarl\f ve (3) kuruı kar ile iktifa 
olundu. 

Bundan maada, aradaki mü
tabakata aöre kumpanyalar bu 
tütünleri dört ay zarfında tesse
llüm edecekler ve bittabı bede
lini de bu müddet içinde ödeyece
klerdi. Her ne kadar bir miktar 
kaparo vermtılersede bu para da 
Pek cüzi idi. 

. l/a~ılı: ]Jlll'a b11llranınlla 
ışe yurayaca,tıt tlüşiiniilen 
(80() ,000) ln,qilizclen en la
zo~ı olan g föule ele geçen 
nuktar lliı: nıesabesin<w idi. 

Yani taıavvür tatbike geçince 

h
beklenen f aldelerden hiç biri 
asıl olmamtıtı. 

Buna mukabil, haııl olan zarar 
lıe, çok dikkate ıayaudır! İzah 
edeyim: lnhiıar idareıinln hır 
kaç ıenedenberi muamele yaptılı 
pek kıym~tli bir müıteriıi vardı: 

Yogos lavy'ı monopol" 
Bu monpol ötedenberl Türk 

plyaıaıından tütün ıatın 1 M l a ır. 
onopo evvelce birçok müesse-

sat ile ahı veriı etmit' pek çok
larından tütünlerin tahlili ve ima
latın lbuzukluğu dolayııile mem
nun kalmamııtı. Bunun neticesi 
olmak üzre resmi bir mevcudiye
ti olan inhlıar ldareıine temayül 
etmıı ve idareye haklı Ôlarak 
itimat etmlıU.ldarede bu itimada 
layık veçhile mukabele eltili için 
tarafeyn biri birlerinden mem
nun idiler. 

Y ogosla vya Monopolu, üç ıe
nedenberi inhiıar idareıtnden 

her ıene ( 400,000 ) kilo lzmır 
tütün milbayaa etmekte idi; Mü-
bayaa bedeli ise beher kilo (2,45) 
FUortn yani 2,45 X 86 = 210 
tGrk kuruıu idi. 
( lnhııar idareıi elinde bulunan 

11500,000) kilo lzmlr Tütününü 
•attı _.__ u aı V~tılacak ayrıca bir Par-
k~e de malik olmadııı için bu 
nıYnıetlı ınüıteriyi açıkta bırak-

ıı, ve bu " 
nıüb nınıterJyi Tütunlerl 

ayaa edeni ı k 
ketınittlr. er n ucaıına sev-

kilo ~~lıar idareıı bu (1,500,000) 
ilan nılr Tütünün içinde bulu-

(s5,ooo) kilo bila bedel de 

1,199,520 yekun lira 
Olacaktı. Bu tütünlerin ima

latı esnasında takriben yüzde 
( 3 ) nisbetinde fire haul olaca
ğından: 

1,500,000 
45,000 

umum parti 
imalat firesi 

1,455,000 kilo mamul tütün 
elde edilmtı olacaktı. 

Tütünler son derece iyi oldu
ğundan bu imalat neticesinde 
yüzde ( 80) niıbetinde bir bıçak 
partisi ve yüzde 2 O nisbetinde 
bir ıskarta partisi vücude gele
cekti. Yani irr.alat neticesinde: 

1164,000 biçak partisi yüzde(80) 
291 ,000 ukarta (yüzde 20) 

1455000 
miktarlı iki parti meydıma çıka
caktı. 

Diğer taraftan Mecliai umu
milerce kabul edilen vilayet 
bütçeleri valiler hr;afından Da

r biliye vekaletine gönderilecektir: 
Bütçeler: Maarif, Sıhhiye, 

Nafıa, İktısat ve Dahiliye vekale
ti mümeuillerinden mürekkep 
bir komtıyonca telkik edilecek 
ve icra vekilleri heyetince tasdik 
ve cumhur reisi tarafından taevip 
olunduktan ıonra tatbik edile
cektir. Bu komisyon Dahiliyede 
içtima edecek ve her bütçeyi 
tevdi tarthinden itibaren bir ay 
zarfında ikmal edilecektir. Ko
misyon mesaisi ihzarı olup ihtilaf 
zuhurunda keyfiyet icra vekilleri 
heyetinct" halledilecektir. 

300 seyyah geldi 
-·>~~< - -

Yukarda zikrettiğim gibi bu Aralarında viski fabrika
muntazam bıçak partisinden 
( 400,000) kilosuna Yuaoılavya 
Rejisi her mutad alıcı olduğu gibi 
dünya Tütün piyasasınm bu gün
kü vaziyetine göre mütebakısinin 
satılmamasına da imkan yoktu. 

Satıı bedeli ıse, (Yuaoslavya) 
monopolunun fiatı olan 2 ,45 
Filorin yani (21 O) kuruıtan aıağı 
olama:ıdı. 

Şu halde bıçak partisinin 
bedeli: 1,164,000 X 210 = 
2,454400 lira edecekti. .._ .. undan 

türuda vardır 
Dün ıehrlmlze lngiliz bandrah 

bir vapurla 300 seyyah gelmi§tir. 
Seyyahların ekseıisinin kanada
lılar ve Arjantinliler te§kil edi
yordu. Seyyahlar arasında Kana
dada viski fabrikaları olan bir 
milyonerde vardır. Viıki milyo
neri her ıene Amerikaya binler
ce kilo kaçak viski göndermek

tedir. 

maada ıskartaya ayrılan Tütün- goılavya rejiıi gibi mühim bir 
ler de asgari olarak ( 40 ) kuruı müıteride aaip edilmiyecek ve 
kilo kıymetini haiz olduklarından tütünler memleket dahilinde iı-
bunların eımani Baligasi da : ı lenecegi için yüzlerce Amelemlz 

291000 X 40 = 11G,400 lira , 1 
olacaktı. Şu heıabe göre inhi- bu yüzden müsefit o acaktı. Ma-
•ar id aleıef ihtiyar olunan tarik ile en 
T"t" \ areıinln elinde bulunan la"zım olan gu"nde muktazı p'"-u un erin kıymeti: 1 .. 
2,454,400 bıçak partinin kıymeti . I ra temin edilmediği ~i~i baıka 

116,400 ııkarta. partinin kıymeti 1 bir satıı da yapılaın~dıg.~ ıçin laAav-
2570,800 lira olurdu ı vur kamilen suya duşmu! oldu. 

Halbuki bu iti'ld d Eğer o günlerde inhııar ida-
are e en zat 1 ) . l bu Tütünleri: resinden ( 300,000 m~l iz temin 

9 5 kuruı mubayaa bedeli ' etmesi talep edilse ıdi, idare, 
11 kuruı masraf böyle büyük bir ya nlıtlıia mahal 
a kar kalmadan, tütünlerinin muka-

109 bilinde bu parayı her hangi bir 
109 kurı bedel ile 1 t 1 bankadan sühületle temin ede-a ı masını 

emretti. Bu heıaba göre bu tütü- bilir ve bu paradanda o günlerde 
nlere mükabil inhisar ldareıinln matlup olan faide istihsal edil-
eline hem de dört ay sonra e e- mlı olurdu. 
cek meblaa •. g ç M 1 "h' k 1 • aa esef bu nıu ım no la ara 

1,170,000X 109 = 1, 27 il,300 hiç ehemmiyet verilmedi. 
ltra dır. Bu tütünlerin yuk d Bu muameleyi idare eden za-

- 1 ar a S 
• goıterl en hakiki esmanile bu tın aynı zamanda arıca zade 
meblai arasındaki fark : Şakir ve Seferyadis efendilerin ve 

2,570,800 lira manıul tütün- tütüncülükle hiç bir alakası ol-
lerin bedeli mıyan bir Amerikahnin meıhur! 

1,273,300 Harmanın mukavelelerinin-ki,Suitesiri gerek 
verec-

i i dahilde gerek hariçte henüz zail 
---- e ı para 
1, 2 9 7 ,5 00 liradır. olmamııtur- imza edilmesini emir 
Bu para hazinel nıillete ait eden zat olduiunu düıününce hiç 

bir para idi. Eaer tütünlerin itle- olmazsa tütün itlerimize müdaha-
Ulmeıl tariki ihtiyar edilıe idi le etmemesini ricaya hakkımız 
milletin hazinesi böyle büyük hır' yokmudur? 

Hnrmetlerimi arz ederim e· 
parayı zayı etmiyecegi gibi Yo- fendim. L • 

.. ..... 19f!fii .. "44• -

~~ .. ,!ek.ilet yüksek makamıaa) 
(Dünkü nushamızdan devam) 

itiraf etmek lazımdır ki bun
ların içinde, meaeli ıeyyahto 

ıalonu ve araya münteki olan 
caddenin açılması gibi iyi aaar 
vardir .. Fakat bunlar, asıl ve ik
mali ıayrl kabfl telAfi mesaiden 
uzaklaıarak ve aırtlAğına kadar 
borca batarak yapılacak delil, 
belki, kaıalarından taıan fazla 
varidatla diğer bir müesseseye 
yardım suretile alabilecek hay
rattandır .. Hususile 'bu inıaatta 
daha baıka emel lerln, men
fur endiıelerln rol oynadıfı 
da mertebei sübutta olunca 
baıka bir ehemmiyet kesbe
der Bu müessesenin son yedi se
nelik Pek esrarlı geçen ahval ve 
muamelatını ve bunun ciltler dol
duracak tafsilatını ne de olsa 
birkaç makale, beı on ıütun içine 
sığdırmak imkanı olmadığından 
biz bununn bir icmalini yaparak 
bidayette büyük bir hüınü niyetle 
i§e baılıyan müdiri umuminin 
fırsat arıyanların kurduklerı 
ıebekel mahrem ve husuıiyete 

dDıtnkten ıonra Seyrisef ainin her 
ıubeılnda tekev•Ün eden ıüi ida
re ve sui lstimallerı hepsı Tesa
ike müstenit birer birer misalle 
zikrederek, eğer mnımir olur ve 
tetkike ıayan bulunuracı, tafsıla
tını meı'leye vaz'ıyel Pdildikten 
sonra vasıl olunacak neticede 
anlayacağız ... 

idare ahvali, artık, tezebzübe 

girmit ve arap saçi 1ıibi bir 1 
karıımıı bulun yor. Srı. ı \I 
ise, pek kadim dostla ıı. ]e 
parnın aayretil gücen\- ;\yor ... 

ıaat besaat thavvilller ı&rtlltl

yor •.. Bu huıustyetleri, reımlye

ttne de teıirden hali kalmıyor. 

Daima nezdinde bulundurdufu 
P t- k aenç arkadaılarının, ıemiler 
ve idare umuruna müdahaleılni 
bile muvafık buluyor ..• 

ldare ile hiç bir nlıbetlert ol
mıyan ve kendi huıuıt refikleri 
bulunan hu gençlerin bir ıemlde 
vatff eye müdahale yilzGnden 
•akı olan akıl ıtklyetlert ftze-
rlne, bu aemfnln :ıabltanın 
bu zatın hatırı kırılmamaeı içi~ 
a~ır ıurette tecziyeye kalkıyor. 
Sonradan bu ı 1e bazı ae•atın 
nüfuza kendiılnl bocalıyor, bir 
kulp takarak tecziyeye kalktıfı 
vazlfeılnaı iki aeml zabitinin 
teczfye•fnden faraaat ediyor •.• 
Bu ve buna benzer öyle ııkan
dallara, &yle tdareıtzltklere 
baılıyor ki, inıan, hanıtıfn 
ıayacaAını, hangfılnln zfkrede
ceflni ıaıırıyor ... Aııl ıülG

necek nekta; bu zaafları ııe
Ucesi idarede bir • Kızlar afaıı 
saltanatı > hüküm ıürer ,kendiıl
nin dalrel tahakkümfine rtrdtlt 
her zat, ayrı ayrı bir nilfuz ıa· 
hibi ıalAhryetlle her lıe karııır, 
Sadullah B. be, bu zevabıı ,.., n· 
de bir kukla gibi oynatılır, ~l
ğer taraftan da teraf alaylı sul 
istimalden idare ıırtlalına kadar 
borca girer •e bunları hakikat 
ve iıtihza adeıeslnden seyreden 
bir zümre de bu ahvale a"ler
ken miri mumatleyhln harice 
knrttı mnvaffolr olmuı bir dikta
tör l. oynamaıındadır. 

hvallne dair ıon 
yazımızı v~ ıayı yarınki nuı-

hamıza h•. ak t. 
Hususiyetinde dPf ,. l'.Jer, 

yeni yeni itiyatlar b !· } r • • 

Bazı ıünler haleti ruhi ,. 
1

rle 
... -~------ ---

Nurullah Esat B. 1 

*** 
Hastaneler 

•) 

Dün Ankaraiaı.1 :..,< idi 
Kamliyo borsası murakaba 

heyeti reisi Nurullah Esat B. 
dün Ankaradan ıehrimize gel

mittir. 
Nurullah B. Benkalar koml

tasının nizamnamesini Ankaraya 
götürmüıtü Nizaınnume Maliye 
Vekaleti tarafından t •stik edll-

miatir. 

Memurin 
l\1uhaken1at kanununda 

, tadih!t 
Memurin muhakemat kanu

nunun 12 inci maddeıi tefsir edil-

miıttr. 

Buna nazaran "aleyhlerinde 
vilayetlerce tahkikat iptidaiye 
icrasına mübaıeret edilen mer
kezden mensup memurlar 0 me
murun mesup olduğu vek4leUn 
muvafakatiyle fıten el çektiri-

lecektlr. 

Canı uuıklllesi balık 
Çin denizlerinde bulunup ır

kının tükenmemeıi endiıesile 
Londra agniyasından birinin yap
tırdığı hususi havuzlara nakledi
len bir nevi balık vardırki, buna 
sert bir cisimle, mesela bir değ· 
nekle vurulacak olursa adeta 
cam gibi parça parça olmakta
dır. Te'ınin edildiğine göre bu 
balığın eti mevcut ve malum olan 
balıkların hepsinin elinden leziz 
bulunmakta imiı 1 

->~(·-

Kadro ı evs i ediliyor 
Emanet 930 bütçeıiyle hasta

neler kadroıunu tevıi edecek
tir. 

- ...... tı>f ..... •-

Fır~ınadan bir çinge
nenın başına taş düştü 
Topkapıda mevline kapııında 

kıpti Nazmiyeye fırtına esnaıında 
surlardan baıına taı düımnı Ye 
afır surette yaralanmııtı. - - ..,._,.._,,.. . .--. __ 

Nikros koba 
Artık hacet kah11adı 
Mançiıter,de yaıayan bir ka-

dın, günün birinde bir ıöz dokto
runa müracaat ederek muayeneıl 
ni rica etmittir. Bu kadının ıl>zü 
üstünde yapılan tedkıkattan anla
ııldıfına göre: kadının rüyet de
recesinin hali tabi'iden 50 d f 
büyük aörmekte olduaıı t he a 

•- eza ur 
etmittir. 

İngiliz doktorları bu meı' l h . e eye 
e emmıyet atfetmektedirler. 

lnğiltere fen akademtıi kadı
nı 50 bin liraya. ıatın almııtırl 

---..... 9'~· ·~····-
ı11Hannna 

. Londra'nı'n nıeıhur terzlhane
l~rınden biri bir haftalık gazetede 
bılene 100 ingiltz liralık ikramiye 
vadediyor. Sordugu ıüal ıudur: 

Niçin kadınlar caketlerıni tal
dan sola' niçin erkekler caketle
rinl •oldan ıala iliklerler? 

Bu, bir adet olmakla berabr 
timdiyekadar kimsenin nazan dı

katinl celbetmemiıti Ye bunun aebe· 
hl bir musamma halinde kalmııtı • 



ük d.. ya lıar ·rne 
girdik mi sok ld k u? Halka 

Yazan S. S. ->~.-

Yardım f'CJJIİ!/l'I i 
- (j İskenderıyeden: 

Sulltan Hamidi istihfaf Buradaki halka yardım cemi
yeti islnmiyesinin limanın ıar
kında inta edeceği merkez bina
sının birçok zevatı aliye hnzu
runda temel atma merasimi 
icra edilmi§ ve bu münasebetle 

eden genç Türkler 
Oamanlı donanması. Balkan 

harbinde fkt defa m~ğlQp olma
sına rağmen, ki mağlup olmamıf 
kaçmııtır gerek kemiyet •e aerek 
keyfiyet itibarile lmperato~lu~un 
sevkalciti ihtiyacına kafi idi. Os
manlı tmperatorluiunun, muhafa
za edilecek ne deniz yolları ne de 
deniz ~aımlarında müıtemlikleri 

vardı. 

Elde mevcut donanma, Ada
lardenizinde bahri tefevvuku 
pekala temin edebilecek bir hal

de idi. 
Filvaki, bu donanmanın Bal

kan harbinde iki defa çarpııarak 
mağlup - mağlup değil fJrnrdır -
olduğu görüldü. Ancak, bu mağ· 
lubiyetin eıhap ve avamilini bu
rada tetkik ve izah etmek mev
zuumuzun harf cinde olduğundan 
sarfınazar edildi. 

Hangi sevkalcişi zaruret ve 
hangi melhuz hücum ve taarruza 
kartı lngiltereye en son model 
iki dretnot siparit ettik? Bu dret
notları elimize alsaydık bile, 
fmperatorluğun mali kudreti bu 
masraflı silahları idame ve faal 
bir halde bulundurmağa müsait 
m\ idi? Hangi dretnotlu donan
maya kartı bir dretnotlu donan
ma vücuda getiriyorduk. 

Bu suallerin hepıi, birer birer 
tetkik ile üzerinde uzun müddet 
durulacak meı' elelerdir. O halde 
dretnotlu donanmalar la bf r alı
fJmız veriıimlz olmadığı halde 
hangi :saik ve zaruret, bizi, Lu 
teıebbüıe sevketti? Bu mes' elele
rin hepsine toptan bir cevap 
vermek için biraz maziden bah
setmek icap eder. 

Sultan Hamldi fatihlaf eden 
aenç Türkler bu padiıahın 
her eıer ve hl'!r teıebbüsünü red
dedip kabul etmediler; yalnız bir 
miras müıteına olmak üzere ..• 
O miras ta ( Pan - İslamlcılık ) 
idi. Genç Türk idaresinin bidaye
tlerinde, bunların, bu Pan - lsla
mcılıta mütemayil olduğunu gör
ürüz. Bu meyanda ( Pan - Osm-

Amerikalı 
-> :S--0-: (. 

/Jir rnnıanct sellriuıizde 
" 

Şehrimize Amerikalı bir ro
man muharriri gelmivtir. Ameri
kalı lıtanhula dair bir eser ya
zacaktır. 

-••i>!!>I .....-•-.- -

Aliye H. tecziye, ceza te<.:il 
edildi 

Üıküdarda, M. Mannlği, ta
banca ile cerheden Şakir paıa 
kertmesi Aliye hanımın Ağır 
cez•da. icra edilen muhakeme 
netlceıinde beraatı talep edil
mııu. Temyizden nakzen iade 

edilen bu dava' ağırceza mahke
meıinde, dün, ruyet edilmittir. 
Netlcel muhakemede, Alfye ha-

nımın 456 ve 457 nci maddeler 
delaletile 35 gün hapsine karar 
verilmiı; ceza, tecil edilmittlr. 

Yollarm te(lü;i 
İstanbul yolları hakkında •ef

Uıat memur nafıa m6fett1ı Şefik 
B. dün Bursadan gelmiı ve teftl

lata baılamııtı. • 

anlılık ) ta, kendini yavaı yavaı 
göslermtkte idi. 

Genç Türklerin bu siyasi 
temayüllerini hfueden Almanlar 
bundan istifade etmekte gecik
mediler, ve hem de, bu siyasi 
temayülden, iki katlı istifade et
tiler. 

1 !WS inkılabının akabinde, 
Türkiyede an'anevi olan İngiliz 
muhiplifl, olanca tiddet •e taza
huratile infiliık etti; aynı zaman
da da, bu tarihe kadar, Alman
ların, Türkiyede kazandıkları nü
fuz, ıeref ve itJbar da, o mert
ebe sukut etti. 

Hatta, Alman nüfuzunun bu 
sukutu, Meb'usan Meclisinin res-
mi müzal<erelerlndc alenen iz
har edildi. Bu ha;, yarım asırlık 
Alman meıai ve Alman diploma
sinin temın etifğJ faydaları ve 
bittahsis, müstakpelde tatbik 
mevldine konacak olan Alman 
siyasi tasavvurlarını çürüğe çı
karıyor, 

Almanlar bu inkişaf karıısın
da ellerini hağ!ayıp duracaklar 
mıydı? 

İstanbulda Alman hiyle ve de
sisekarliğını temsil eden bir elçi
leri Baron Mareıal Fon Biyriıta
yin gibi zeki, §eytan bir diplo
matları vardı. Cenç Türklerin 

bu millicilik temayülatını va~Unde 
hisseden Baron Mcretal veyahut 
Alman diplomasisi bündan der
hal istifade etti. Aynı zamanda 
genç Türklerin bu siyasi tema

yüllere İngiltere menfaatleri ve 
lngiliz imperatorluğu için mühlik-
ti. Almanlar Türklere " Düzme" 
bir mefkure hediye etmekle hem 
kendi kaybettikleri nüfuz ve 
mevkii istirdat edecek)er ve 
eski mevki ve nüfuzunu ihraz 
etmit olan İngiltere ile Türkiye 
arasında açılması gayrı mümkin 
bir uçurum açmıı olacaklardı. 

lıte, Almanların hediye edecek
leri mefkure "Alman mamulatın

dan,, olan "Cihadı mukaddes 
gibi "Alman mamulntından,, olan 
" Pan Turanizm,, idi. 

(Devamı var) 

Dünyada 
->ı;..o.o.<-

En küçük kadın kin1dir? 
Felemenkli matmazel Pa vlina 

dünyanın en küçük kadını ilan 
olunmuıtur. Pavlina 18 yaşında
dır, boyu 20 pus, sikleti 5 kilo
dur. Pavlina, bittabi yatağından 
kalkmamaktadır. 

cemiyet tarafından Sesil otelinde 
bir çay ziyafeti verilmittir. 

191 O senesinde kaza ve kader 
sevkile zaruret ve t:efalete dilıen 
ailelere yardım etmek üzere 
teıekkül eden cemiyet, Ömer 
Tosun paıa, Tevfik bey Zihni 
gibi kerern sahiplerinin büyük 
ve daimi ınuavenetleri sayeninde 
her sene muhtaç ailelere ~ört 
bin lira tevzi edecek hale gel
miş ve bu kerede ı 1200 liraya 
sn tın aldığı arsa üzerine 30, 000 
liraiik büyük bir irat yapmağa 
baıiv.mııtır. 

Afrikanın 
- •>" ' <·-

Ce1111bmula mii.-;a<lt!111e Polis 
z•e (f/lalirleu hir rok yaralı 

l'fll' 

Oınit burnıından : 
Halk arasında bolşeviklik pro

pağandasmın artmasına sebep 
olduğu için urnumi ve hususi iç
tlmalarm tahdidine dair Cenubi 
Afrika harıciye nazırı M. Biru 
tarafından bir kanun teklifedil
miş olcnasına ilirazen Parlamento 
binası önünde ahali tarafından 
yapılan tezahüratı men etmek is
tiyen polis ile halk arasında bir 
müsademe olmu§ ve iki taraftan 
haylıca insan yaralanmı§hr. 

Mua venete gcltm polis kuv-
veti ahaliyi dağıtmaya muvaffak 
olmu§lur. 

Mısırda 
->~<-

İngiliz 111<>1111ırlar 
Londradan: 

Mısır Maarif Nezaretindeki 
İngiliz memurlarının çıkarılarak 
yerlerine Fransız memurları ahn
dığına dair Avam kamarasında 
sorulan bir suale cevap veren ha
riciye nazırı M. Henderson de

mittir ki: 
Bunu Mısırdaki fevkalade ko

miserimlzden sordum böyle bir 
şeyden haberi olmadığını, ancak 
fenerler ve }imanlar idaresinde 
bulunup gelecek mnyista konto· 
ratları hitam bulacak olan dört 
lngilizin mukaveleleri tecdit edil
mediği ve bunların yerlerine me
s'uliyetleri daha genit olmak üze
re Mmrlıların tayin edileceğini 
bildirdi. 

Jlı~urda ıiitiin el.·ecekkr 
Kahlreden 
Mısırda eyi cins tütünlerin 

yetişip yeUsmeyeceği anla~ıl-
İng iltere'tle bir senelik IİİIİİll inak Üzre ziraat Nezareti tec-

re !'llb1tk JJl(ISJ'a fi, 1;edil'"l :rübe için bir ıniktar tütün ek
dlrmi§li. 

lngilterede bir sene zarfında. Maliye Nazaretl bu tecrübe-
halkın tütüne verdiği para ile nin neticesini ve bu babtaki 
çubuk marafı 14 milyon İngiliz mutalaaıını ziraat Nezaretinden 
lirasına yani bizim parnmızla sormuıtur. 
takriben: (1 ,400,000,000) liraya J.JfislJ• se/JzC l 1C UWlJVllları 
baliğ olmaktadır! Kahtreden: 

,••••m••••••••••••••••ll••.ı Mısırda pek erken yetioen se-
• ... • Al • Umı·t ıadızı • bze ve meyvaıardnn manyaya 
•• i •• ğb t gönderildiği halde ra e e maz-
: Her çucuk yurdunun bir 5 kar olacağı ve genif ir mahreç 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- : teıkll edeceği hakkında Mısırın 
5 sesiz çoçukları düıünen Hlma; 5 Berlin sefiri Hasan Neıet pa~anın 
! yei Etfale 2 :J nisan Çocuk Hıı1 - : takriri ziraat nezaretince müna-
: tasında yardım, bu ümit yı - = sip görülmüş ve Hamburga tur-
: dızlarını sönmekten meneder. : fanda sebze günderilm~si icabe-
••••••••••••••m••••••••••••••~ 

• denlere tebliğ edilmittir. 

• 
lzmirde 

- ·>~<· 

Bir adam karısını kesede 
oldürdü 

lzmirde DeğirmP.nderede İman 
oğullarından Hacı İbrahim oğlu 
Cihan naminda haris bir koca, 
kıskandık yüzünden, kör bir 
keserle gene ve güzel kari&ı 
Emine hanımı buğazından kesmek 
suretiyle öldürmüıtür: 

Hadise etrafında elde edilen 
malumat ıudur : 

Degirmendere karyesinde gü

zellığile tanınan ve iki sene evvel 
Cihan efendi ile evlenen Emine 
hanım, bir aralık ayni köyden 
Halil namında bir gençle seviı
meğe baılanıı11tır. Vazıyctten 
ıubhelenen Cihan efendi daima 
karısını takip ve t.arauuda ve 
yirmldört saatini de evinde ge-

çırmeğe baılamııtır. Emine ha
nım buna rağmen, Halil namin
ndakl sevgilio:le münasebatına 
devam etmiıtir. Nihayet öğle 
kahvesini içmek için kahveye 
giden Cihnn efendi, burAda karı
sının sevdiği Halile le8adüf etmtıı 
ve aralarında bu mcc'leye dair 
kısa bir muhavere geçmiştir. 

Cihan efendi Halilden aldığı 
cevaplar üzerine deli gibi ohrıuı; 
telaı ve asabiyet içinde evine 
giderek lcarısını sılcıştırmağa ve 
dövmeğe bavlamı§lır. Vaid §ilca
yet üzerine Cihanda cinnet alaimi 
olup olmadığı tetkik edilmek 
üzere İzmire celbedilmiı ise de 
Cihan İzmircle duramamış ve 
nihayet evvelki gün gine köye 
dönerek, gene ba~tan karısına 
eziyet ve iıkenceye başlamıvtır. 

Kadın vaziyetten müteessir ol
duğu için isyan etmiş ve kocasına 
karıı. 

- Seni sevmiyorum. Beni 
bırak, terket hend<? baıımın ça
resine bakayım. 

Demiftir. Bu sözlerden fena 
halde hiddetlenen kıskanç koca 
geceyi. uykusuzluk içersinde ge
çirmit ve sabaha kar~ı tedarik 
ettiği kör bir lceserle karısının 
baıına ve boğazına vurma!: su-
retiyle öldürmütlür. Katil koca 
tevkif adilmiştir. Torbalı adliye
since tahkikata vaziyet edilmiştir 

Ü.:erinde harf' ya:;dt 
l/lf.JJl w·ta r/a,. 

İzmir Ticaret müdürlüğünden 
merr.ur İhsan beyin biı· tavuğunun 
yumurtladığı ynmurtalar üzerinde 
bazı harfler görüldüğünü ve bu 
yumurtaların Baytar müdürlüğü
ne tatkik edileceğini yazılmıstır. 

Yumurtalardan birisi, baytar 
müdürlüğüne verilmiıtir. Bu yu
murtaların teşekkülü esnasında 

üzerlerinde husule gelen damar 
ıeklinde bazı siyahlıklar bulun
dukları görülmüştür. 

Mamafih bunun hakiki sebe
bini bulmak için Baytar müdürü 
Ali bey tarafından tetkikat yapı
lacaktır. 

Robcn Katan efendinin bir 
tavuğu da bundan bir müddet 
evvel üzerinde kırmızı renkte 
harfler yazılı olau yumurtalar 
yumurtlamııtı, hu yumurtalar da 
tetkik edilmek üzereKatan efen
diden istenecektir. 

••n•Rem•~•D~a cD • ••~ Qg• 

5 E111nivet çenbcri 11 
• J M 

a 
: Memleketin yavrularını bil- : 
: glli, gürbüz yetiştirmek, " Ya- : 
ili 

: rın ,, emniyet çenberi altına 5 
: almaktır. Çocuk haftasında : 
g Himayei Etfale yardım bu çen- : 
; beri kuvvetlendirecektir. ~ . . ·ı ı•••••5•••••••••••m••~•ma•g•••m 

Ayd1.nda 
--)~(A<:.'(-

B i r nevi eknıek 
1. de k•' 

Aydin Rençperin e ın . 
uıııı• 

lan ve bugüne kadar 18 ,. 
h ul ı yap. zebzenin yeni ına 1 ıçl• 

manınc. kadar sarfını teınlıı be' 
belediye reisi Ahmet EınlJJ fre' 
yin riyasetinde ticaret odası IA' 
isi Refik Feyzi bey ve diğer_:,,., 
kadar zevatın lftirakiyle OJ&I rU 
bir içtima akdedilmit ve y~te 
buğdaylar~an muayyen ııl•be e' 

darı ve saire karııtırılmak 1";,. 
tiyle bir nevi ekmek imauııe 
rar verilmittir. ~ 

Bu, karara göre fabrtka'1l~ 
fırıncılar ellerinde mevcut·bİ 
nan mallarını bir kaç gün ıÇ ~ 
sarf ederek badema hariçdeP fi 
day ve un getirmiyecekler 
belediyenin vereceği formül~ 
rine münhasıran yerli buğdl\~ 
darılarından üğüdülecek ulJI" 

dan ekmek yapacaklardır. ~ 
Kararın tatbikinde muvıı ' 

olduğu taktirde yeni mah• ~ 
kadar gerek znhire tüccar}8r~ 
gerek zürra elinde mevcut b .. J' 
nan buğday ve sairenin yı.ı il 
sekseninin sarf ve istihlak ed1 

ceği tahmin edilmektedir. 

iller.~ in bP.led (1/ es iniıı /iuı/İ< 
El<:mek, yerli buğday, un fı ( 

rikaları, elektrik tenziratı, i•~ ~ 
le, istikraz, çe~me suları, yet' 
bulunan su, lağımlar yollar il' 
bazı mahallerdeki bataklı~ 'I 
hakkında yaptığımız mühiııt I 
mülakatı yarındaki nüshaJ111 

bulacaksınız. ,-
Halk gazetesi Menini al~ 

da!:' eden bütün ciddi meı'el 

~tkik edecek~~ 

Zengini erimi~ 
Gih.,çilnd.e diişiin.'?Ü1l 

lskenderiyeden : . I 
Meşhur müskirat fubrı~I 

sa h ibi Yunanlı Teokari Kote İ 
Hntıa mahallesinde kain PrıJ I 
hastanesini, İskencleriye RuJ11 
maatine ibda etmek için 65.' I 
lngiliz lirasına mubayaa etıı:ııf 

1"r.ık.ı;im abidesi 
Taksim abidesinin taJ11~ 

15 ııüne kadar ikmal edilece~ 

Bu tıiinkii ihti/(ıl I•' 
Bu gün Eyüpte lG mar''bır 

tanbul işgali şehitleri lçftl 

ihtifal yapılacaktır. _11ıe' 
İhtifale askerler mektef"lt'~ 

fırka ve vilayet erkanı if1 

edecektir. 
I . ı··,ı(l". ln,qilteı·ede şeker Rar ı.~ t,ııl 

lngiltere şekercileri mııf1) ~
tatlılar için haftada (400,ooO 9ıJ 
ralık şeker sarfelmektedirJet~ıı 
miktar bJzlm paramızla talı' 
4 milyon lira eder. 

Ali JJ. in kiişkiin?°~'' ·{ll 
bacrnu llll11*1111ış /ııt 

sündiiriilmiiş rc:!I'" 
Arnavut köyünde til''~,.,,· 

Giritli Ali beyin kö~kürı1111 diitLll' 
sından ateş çıkmıısada 5011 

mü§tür. 

'l'e1 1elliit ııbe 
bfrirıci f • Polis müdlriyetl . eıılf 

"d- .. Zi a beyı11 bi mu ur mua vını Y elcte 
tesi ve Balirlye efrat Jı1 17lt 

beyfP 
amiri yüzbatı Osman 

... d- lmtıtlr • çocugu un)•aya ge 



tr 18 Mart 

BEKTAŞlLiK-SÜNNİLİK 
SİİLİK VE FARKLARI ı .. 
ARABİ, FARSİ, EONEBi ESERLERİN TETKİ
KİNE MCSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

...,. _ 42 -~ı;;-~~~~ 

Hazreti Muhammet ile Ebubekir 
mağarada nasıl ihtifa etmişlerdi 
Bütün" tah -

lnıalua. .. t arriler boıa çıkmıı ve 
eli b haııl olmamııtı, reisler 

Of d&ıun ğ k 'Ve Mekk e e arar verdiler 
t.I eye döndüler. 

qazreli Muha-

YARIN ,. ......................... ~, 
: Şika vetler : . ~ . 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Riri yapar diğeri bozar 
Panıaltıda Hamam caddeılnde 

Fatin efendi ıokafının kaldınm
ları Belediyemiz tarafından yeni 
yapllrıldı. Üç gün evvel mahut 
Terkoı Kumpanya11nın adamları 
ıelerek aüzelim kaldırımı iki ye
rinden açtılar ve tekrar yapma
dan gittiler. Ştmdl tam ıokaiın 
ortaıından ve diğer bir mahallin
de koca bir tümıeklik haııl oldu. 
Gece geçenleri dütmek tehltke
ıinde bulundurmaktadır. Aceba 
Belediyeye mi rica edelim yoksa 
terkoı kumpanyasına mı ? Her 
halde Dairei Belediye Müdtriye
tinin nazarı dikkatini celp Ue 
mezk6r mahallerin yeniden tami

I Büyük Tayyare Piyangosu 
8 inci tertip - 3 üncii keıide 

11 Nisan 1B30 

Keşideler: Vihiyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve Osmanlı Bankaları nli.irakıpları 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulınaz. 

ın 111 C! \ Mekkeden çıktık
t.n sonr Eb 
dul • u Bekirle yola koyul-

ar· b 
Y

o ' er taraftan ihtiraz edl-

Kur' an Berateü 
suresinde otuzdo
kuzuncu ayede bu 
vak' ayı şöyle tas
vir buyurur: 

ri neye mütevakkıf ile lcraıını I 

rica e::~~o. ookak .• kınlerindJDevlet Demir yollan ve li-
r 'Ve f b 

ınaklar ı ırakmamak için par-

1 
ının ucuna basarak yQrü

Yor ard fG 1• Yakında yazdıfıaıız 
f AriaevreJ kadar geldiler, pek 
~la Yorulmuılardı; buraya ıtre

rek •abahlamaia karar verdiler; 
lllalaranan kapıaı örQıncek aill• 
ö rtülü idi bu afları yırtarak içeri-
Ye girınltlerdl. 

Gündüz olmuf, Mekkeliler 
nıağaranın kapı11na gelmit bun
ların matarada olup olmadıiını 
müzakere ederlerken Hazreti Mu-
bamınetle Ebu Bekir bunları ör
iimcek perdeılnln arkaıından ta
mamile ıchilyor, ve ıöyledlklerl
nl ltltlyorlardı. Gece yırtılan pe-
rde derhal örümcelder tarafından 
kalın bir tabaka haline getiril
mitti. 

Ebu Bekir, Mekkelfl,.rln yak
laımalarından korkarak ailama
la batlamıt ve ağladıkça ıeainl 
JGIC1eltml1t1. Peygamber ferya
~111 dııarıdan ltltllecefi ve Mek
lı•lllerin kendilerini yakalıyaca-

rıı dilıünerek ona dedi ki: 

Korkma Allah 
bizimle berabe

FiJgar ..... , ilaahir. 
Meali: Onlar nıağara

da bulundukları zan1an 
Hazreti ~1uhaınmet Ebu 
Bekire dedi: 

Korkma Allah 
bizimledir ve Al

M. Fehmi 

Vefat 
Htli.l matbaası ' Sermürettibi 

Aıop E. nln cenazesi buğO.n ıaat 
ikibuçukta Üsküdar İcadlyesinde 
( Surp Haç ) ktliseıinden kaldırı
lacağından cenaze merasiminde 
bulunmak arzu eden arkadaılarına 
arz olunur. 

l~h sekinetini o- ,....... ... ~ 
na indirdi, ve ona : Veresiye ., 
gÖrÜnmiyecek as- : İzmir terzihanesinde son ' 

k 
• moda, ehven flatlarla, son -

erlerle kuvveti - " derecede suhuletli ıeraftle • 

d
. d. e • erkek ve kadın koıtilmlt'r • 

n ır ı. • ıerlan imal olunur. ı.#J 
• Ankara caddesi Vilayet I;) 

( Devamı var) • karıısında No. 17. f1J ! MUSTAFA ve KEMAL 

~·~ itizar - ~,., ~ .. ••sı••tN~ ... t (J İstanbul asliye mah-
r. Münderecabmızın çoklu- ~ kemesi ikinci hukuk da-
~ tundan dolayı bugün "Kara ~ • • • • d 
~ Kemal" tefrikamızı derce- ~ ıresı rıyasetın en: 
~ demedik. Ôzür dileriz. ~ Mnddei Halit efendtııın Tak-

rdir. ~~~ilt,s.~.A!ti ıimde valde çetmeıinde cambaz 

l!'l!!!!i~~!!!i~~5!;~5!;5!;ee~ aokatında 4 numaralı haııecle mu-Btf k · kim müteveffa Mateaı Ntnaı Ef. 
~a ikramiye , •••••••••••••••••••••••••• , Tereıeainden zevceıl Robeka H. 

kazanan biletler : TİYATRO VE SİNEMA. aleyhine ikame eylediil Mu.tafa 
lJ 

5 
nerelerde •••••••••••••••••••••••••••••• Aaım beyden namına temlik ve 

" ~O(){) - Lira l1abet eden deTreclllen bir kıt'a ıenetle Nt-
5284:8. numaralı biletin 11s DARÜLBEDA Y/ ıİaıyan efendinin nı11f btaa.eılne 

parçaıı lıtanbul ela, birer pa~ " mutasarnf oldufu Beyoflunda ay-
Gemlik, bmtr, Mutia ve lznıit tsı TEPEBAŞI TIY ATROSUNDA nala çeımede tnce kat sokajında 
1ablmı1 "B.parçuı •blaaatyara~ B mnke--r .. 7 No: hanedeki 1 iııet 
iade edllmlfUr. u Akeam aaat 21,80 da u ••• ~ o G .. , muıibeılni 1000 lira mukü,ı~ınde 

J 5 ,000 - Lira iaabet eden o gel erin yarışı l&bnlf Te berveçhl peıtn 700 il-
" 713-4-" numaralı biletten "S 3 Perde raıını aldıfı halde takrirl rea,ml-

parçaıı lıtanbul da birer parça~; .ıJlutmazel ./uli ıini vermeden vefat etıntı oldu-
Yalova, Zonguldak, ve Diyar- 1 tundan milteveffanın Yea&ne va-
bektr de ıatılnııt •e dört Perde rlıl olan m6ddeaaleyhadan tah-

" parçaıı Tercüme eden: PRA YE FUAT d satılamıyarak iade edtlnıııur. ıtll talebile verdifi iıtl il sureti 
1 O oı•o * berayi teblti namına aönderllmiı 

' v - Llra lsabeteden Kadıköv tıe de mezburenln ika111etglhını 
" 5043o,, numaralı bllettn 41 3,, ., terkederek Avrupaya aitUfinden 
parçaıı btanbul ela birer parçaıı SÜRE Y YA teblliat ifa edilemediif mahalli 
Ankara, Ôdemlı, lzaaır Giresun heyeti lhtiyarlyeılle mühatir Ce-
ve Çal da ıatılnııt Te iki parça11da Sinen1asi mal Ef. tarafından anlaıılmaala 
aatılmiyarak Jade edilmlıUr. Buıınn hukuk uıul muhakemeleri kanu-

~olL-•on nunun 141 inci maddeıtııe tevfl-
Ta!lare P(ııanko müdürlii
fiihukn: 

Bazı yerlerde liste tevzi edn

ler tarafından ikramiye listele- . 

l'lıatn para mukabilinde ıatılma
~ta olduğu itidilmektedir. Hal-

ukı ikramiye liıtelerimİz, üzer-
lerrtnd d -k e e yazılcuğı gibi her 
eıe mecanen verilmektedir .. 

Muhteram h lk 
1 i b a •mızın liıteler 
ç n er ne 
ol nam altında olursa 

•un Para vermemelerini rica 
eyleriz. 

,-o kan bir ay müddetle tllnen teb-

c b h 
lifat ifaıı kararıJr olmuı bulun-

an az anesi dutundan tarihi tllndan itibaren 
müddeaaleyhin bir ay zarfında 

* 
Üsküdar Hale Sinemada 

Yaşıyan Ôlü 
Mümessili: Pota Negri 

Gelecek program: 

44 Tahtel bahir 

cevap•vermedlii takdirde müd
deinin iıtidaıını tebliğ eylemif 
nazartle bakılacaiı teblijat aıa
kamına kaim olmak üzere llln 
olunur. 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtaılye 

Umum aazete bayii 

Çemberlltat civarın~ 
N. 2 dükkan 

manları umumi idaresinden: 
Milli lktısat '\e Tasarruf cemiyeti tarafından 20 Nisan ~ 930 tari

hinde Ankarada açılacak olan Milli Sanayi nümune serglıinde teı
hir edilmek üzre Ankara hattlle dofrudan doğruya iltisakı olan Dev
let demir yolları istasyonlarından Ankaraya gönderilecek ve sergide 
tethir edildikten ıonra ia de edilecek eıyaya ve ıergiye eıya getire
cek mal ıahiplerine nakliye ücretlerinden yüzde elli nisbetlnde ten-

zilat yapılacaktır. 
lıbu tenzilat müddeti 15 Mart 1980 tarihinden 24 Mayıı 1930 

tarihine kadar mer'i olacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (a) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Serpuhl Hanımın 1 ö631 ikraz numaralı deyn ıenedi mucibince 

Emniyet Sandığından istikraz eyledill meblll mukabilinde Sandık 
namına merhun bulunan Kumkapıda çadırcı Ahmet çelebi mahalle
ıinde peıtemalcı sokağında eski 2 ve yeni 6 numaralı ve dokıan bet 
arım arsa üzerine mebni üç kattan ibaret beı oda, bir ıofa, bir mut
fak, ve müıtemeli.tı ıaireyl havi bir hanenin tamamı vadeıl hitamın
da burcun verilmemesinden dolayı ıatılıia çıkarılarak iki bin Oç y0z 

lira bedel ile müıterili namına kat'ı kararı çekilmtı iken bu kere 
yüzde on zam ıle batka bir mOıterl çıkarak miizayede bedelini 
iki bin bet yüz otuz liraya iblai eylemiı olnıa11 cihetlle mezkfar 
hanenin 19 _ a - 980 tarihine müsadif önümüzdeki çareamba gün6 
tekrar son mOzayedeılnln icrası ve muameleatnin ikmali mukarrer 
bulundufundan taUp olanların mezkftr aünde nihayet saat on be
ıe kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ili.n olunur. 

! 
Emlak va Eytam 

Bankası 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ L'OKS Te 

S"OR'AT POSTASI 

VAT AN vapuru 

w 

Sermayesip0,000,000 Türk lirası 
1 19 Mart:Çarşamba 

İNSAAT ve EMLAK , 

üzerine mü1&it ıeraltle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelatı 

istanbul Şubeıi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 8972 

Fotl kadının pyıan uhdel ta
rufunda bulunan btlmüzaYede f ::uhtu sure tile ıuyuun izalesine 

karar verilen İıtanbulda ahı çe
lebi mahalteıinde limoncular ıo
katmda (40) No: mlirakka!° ufak 
veklrı kadim tonoz ve alt katı 
çimento döıeU üıtüde iki kat ve 
el mordivenile çıkılır ve katların 

l ıünü akıamı saat 6 cla(Slrkecl) l rıhtımından hareketle dotru: 
ı (Zonıuldak, İnebolu, Sam-1 
: sun, Ordu, Gfreıun, Trabzon, 

Sürmene, ve: Rfzeye gidecektir. 
1 Tafıtllt için: Sirkecide 
; (Y elkencl ) hanında (Y elkenct 
1 vapurları) acenteliilne müra-

i eaat. Telefon: lı: (1516) ,.,._ _________ , 
, , - ·-
.::r ARIN,,IN T AKViMi · 

Mart 
Senei PAZAR 
Reımiye 1S 

19 a 0 Hicriye 
1948 

Senei 

Namaz vakıtları 
Alafranga Alat k . ur a 

•. d. •. d. 
6,10 

t i tahta tle ayrıl""'lıf kuru 
or a yer 12,23 

k h l dükkanı olarak istimal 

Güneı 
Ôyle 
lkındi 

Günet l 1,58 
Ôyle 6,07 
ikindi 9,28 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,a 1 
İmıak 10,14 

a vec b d -k· 15 4( edilmekte bulunan ir u ·kanın A , 

29/.ı/980 Sah ıbnQ saat l~vde al- kıam 18, 16 
eluıul thaleıt icra kılınacagından 1 Yat11 19,45 
talip olanların kıymeti muham~ 1 imsak 4, 8 1 
meneıl olan (1800) lira üzeri lden Şevval 

ben Sultan Ahmet ıulh hukuk 

Kaıım 

129 
yüzde on pey akçeıını müatahsi-

15 
mahkemeıl i~incl hukuk dalreıtne '-ı --..._ ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiii.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-,.a 
930 9N.lle muracaatları ı lan olunur .,. 



Kat'i karar ilanı 
. üzayede Muhammen .lf erhurıalm ciııs ve rıcv'ile mevki Borçlunun 
bedeli kıymeti 1 kraz m• mıişfrmil<ilı ismi 
lira lira No. 

175 700 15870 Unkapanın'da Hızırbey mahallesinde 
Tavanlıçeıme sokağında eski 5 mükerrer 
yeni 9 numaralı seksen beı artın arsa 
üzerinde ahıap üç katta beı oda bir 
tatlık iki sofa bir mutfak bir kuyu 
ve kırk arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Şemsettin aia 

630 2502 14877 Kadıköyün'de Caferağa mahallesinde 
atik Peıtamalcı ve cedit Duvardibi so
kaiında eıkl 1 mükerrer ve yeni 45 
numaralı yüz arım üzerinde karglr 
üç buçuk katta altı oda iki ıofa bir 
mutfak ve on iki arım kadar aralığı 
havi bir hanenin tamamı. LUtfiye H. Hüseyin Ef. 

138 8S6 U94:5 Hırkalıerif'te Akıekt mahallesinde Ca
mllıerif sokağında eski 10 ve yeni 12 
numaralı ıeksen dört arım arsa üze
rinde alt katı kaldırım taıından ve 
Git katı ba4dadi ve her iki kat harçla 
sıvanmıı üç oda bir sofa ve yirmi 
arıın üzerinde bir mutfa~ı ve otuz 
arım kadar bahçeyi !1avi bir hanenin 
tamamı. Niyazi B. 

79 389 15258 Ayvansaray'da atik Mustafapaıa ma
hallesinde Bostan sokağında eski 36 
Ye yeni 52 numaralı seksen bir arıın 
arsa üzerinde ahıap iki katta üç oda 
bir sofa bir mutfak bir kuyuyu havi 
bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 

177 582 15286 Haydar'da Hacıferhat mahallesinde 
Haydar caddeılnde eıki 54 ve yeni 80 
numaralı yüz yirmi artın üzerinde ah-
f&P iki buçuk katta biri çatı odaaı 
olmak üzere yedi oda bir sofa bir mer
mer tatlık bir mutfak ve elli arım 
kadar bahçeyi havi bir hanenin tamamı. MuatafaEf. 

15~ 675 15296 Şehzadebaıın'da Kalenderhane mahal-
ıinde Şehzadebaıı caddeıinde eski ve 

yeni77 numaralı otuz artın üzerinde kar-
alr bir kattan ibaret bir dükkanın 
tamamı. Mehmet Aziz B. lımall Sadettin B. 

'5 162 15301 Üsküdar'da Dürbali mahalleıinde Çık
maztekke ıokağında eıki 1 7 ve yeni 
21 numaralı altmıt arım arta üzerinde 
ahıap iki buçuk katta iki oda iki 
ıofa bir mutfak ve ıeksen arım bahçeyi 
havi harap bir hanenin tamamı. Şaziye ve Fatma 

Nuriye Hanımlarla Hüseyin Rıza Ef. 

3'0 993 15306 Haıköy'de Kiremitçi Ahmetçelebi ma
halleılnde Sinaao ıokağında eski 2 8 
ve yeni 22, 24 numaralı biri yetmlı 

yedi arım üzerinde ahıap bir katta 
Jkl oda bir korldörü havi olup cam 
ve çerçeveleri sökülmüı diğeri iki yüz 
altmıt arım üzerinde ahıap iki katta 
dokuz oda ~e bin iki yüz altmıı üç 
arım bahçeyi havi tamire muhtaç iki 

hanenin tamamı İsmail ala 
360 823 15427 Beylerbeyin'de Küplüce mahallesi.de 

eıkl Şemıibey ve yeni birinci yeni so-
kakta eıki 8 mükerrer ve yeni 2 nu
maralı yüz kırk artın üzerinde ahıap 
üç katta bet oda bir sofa ve yirmi 
bet arım üzerinde bir mutfak ve bin 
altı yüz altmıı , arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Zühtü B. 

950 1860 15621 Galata'da Sultanbeyazıt mahallesinde 
eski Parmakkapı sokağında eıki 5 ve 
yeni 11 numaralı yüz yirmi beı arım 
üzerinde klrglr üç katta dokuz oda 
iki sofa bir taıhk bir mutfak bir kuyu 
bir sarnıç ve altmıf arım bahçeyi havi 
tamire muhtaç bir badenin tamamı. Ayte MedihaH. 

120 300 15643 Beylerbeyin'de Burhaniye mahallesinde 
Çamlıca caddesinde eski 2 mükerrer 
ve yeni 22 numaralı yetmit sekiz artın 
üzerinde biri kargir diğeri ahşap ol
mak üzere iki katta biri sandık odası 
olmak üzere dört oda iki sofa bir 
kuyu ve elli arım üzerinde adi taftan 
bir mutfak bir ahır ve üç dönüm iki 
yüz bir arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. İımail Vefa Ef. Hatice Hadiye ve 

Şaziment H. 
905 788 16654 Üıküdar'daKmklı mahallesinde İstavroz 

caddesindeeıki 1 O ve yeni 24 numaralı 125 
arıın üzerinde karaıir bir buçuk katta üç 
oda ve ıair müt tem il at inta edilmek üz-
re takılmalı mevcut iıe de elyevm yal-
nız dört duvarı ve çatıaı ve kiremitleri 
mevcut olup aksamı ıah'eıi tamamen 
noksan ve yirmi dört dönüm üç evlek 
yetmit arıın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Ahmet Danit 8. 

YARIN 

100 490 15709 Kasım paıada Kulaksız Ahmet kaptan 
mahallesinde Kulaksız caddesinde eski 
82. 84, 84: mükerrer 84 ve yeni 188, 150 
154 1 numaralı yirmi iki ter buçuk arşın-
dan kırk beı artın üzerince mebni olup 
kırk ar§ın üzerinde bir oda ile türbe it
tihaz kılınan bir mahalli havi iki dük-
kanın tamamı. Emine Lutfiye Hanım 

145 295 15962 Mevlevi hane kapısnda Ayden kethüda 
mahallesinde Keresteciler sokağında 

eski 3 mükerrer ve yeni 3-2 numaralı 

yetmif altı arım üzerinde ahşap bir bu
çuk katta altında bodrumu havi iki oda 
bir ufak sofa bir mutfak ve yetmif dört 
arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Necmettin Efendi Hediye Hanım 
170 403 16051 Samatyada Mirahor İlyas Bey mahalle

sinde Camiiterif Ali efendi mahallesinde 
eski 18 ve yeni 24 numaralı seksen beş 
arım üzerinde ahıap üç katta dört oda 
bir sofa bir mutfak bir kuyu ve on do
kuz arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Ali Efendi ve Şerife Hanım 

193 636 16111 Koca Mustafa~paşada Canbaziye mahal
lesinde M.!~eli mescit sokağında eski 40 
ve yeni fl2 numaralı doksan dokuz arşın 
üzerinde ahşap iki katta biri yemek oda
sı olmak üzre altı oda bir sofa bir mut
fak iki kuyu ve yedi yüz b ir arşın bah
çeyi ha\'i bir hanenin tamamı. 

Osman Ef. Seher H. 
249 4!18 161!)5 Samatyada Beyazıdıcedit mahallesinde 

Samatya caddesinde 1 (i!) mükürrer ve 
yeni 209 numaralı seksen dört arşın a.rsa 
üzerinde kagir iki buçuk katta üç oda bir 
ta ılık bir sofa bir mutfak ve yirmi dört 
arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Bodosaki Efendi 
100 395 16215 Beıiktaıta Rumali mahallesinde Uzunca 

ova caddesinde eski 32 ve yeni 28, 30 
numaralı yüz yirmi arım üzerinde ah-
ıap iki katta beş oda bir sofa bir mut
fak ve otuz arım arsada müıtemilatı ve 
kırk beı artın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hasan Ef. 

700 144-5 16274 Atpazarında Manisalı Mehmet pafa ma
hallesinde eski sarraf ve yeni bakkal so
kafmda eski 2, 4, 6 ve yeni 2 numara
la yüz yetnıit arıın üzerinde kagir bir 
kattan ibaret bir garajın . tamamı. Mustafa Ağa 

250 469 16392 Kasımpaıada Yahya kethüda maha!le
sinde Sipahi fırını caddesinde eıki G 1, 
63 ve yeni 71, 7 3 numaralı seksen be
ıer arım üzerinde önden üçer ve arka.dan 
dörder katta altıtar oda birer mermer 
ta ılı antre üçer sofa birer mutfak birer 
ıarnıç birer kuyuyu havi iki hanenin 
tamamı. Fatma Saniye ve Hacer H.lar 

100 246 16452 fatihte Karaman sağır Hoca Hayrettin 
mahallesinde Emir Buhari caddesinde 
eski 42 mükerrer ve yeni 54 numaralı 
altmıı üç arım üzerinde ka,gir iki°'kattan 
ibaret olup yalnız bir odasının bölmesi 
yakılmıf mütebaki kısımları na tamam 

ve on yedi arım kadar bahçeyi havi na 
tamam bir hanenin tamamı. Salih Ef. 

250 171 16473 Halıcıoğlunda . Ab<lü11elam mahallesin· 
de Kumbaracı sokağında eski 163 ve 

yeni 151 numaralı elli yedi arfın üzerin
de dört duvar üzeri kıremitsiz adi tahta 
ile örtülü bir han~nin tamamı. 

Zehra ve Fatma De11tine Hanımlar 
Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 Nisan 
930 tarihine ınüsadif Çarıanba günü saat on buçuktan itibaren 

müzayedeye nıüba,!eret olunarak ( muhammen kıymetlerini 
geçtiği takdirde) katı kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğun
dan talip olanların mezkur. günde saat onahıya kadar sandık ida
resine müracaat eylemelerı ve saat on altından sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkür emlake evvelce talip 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen 
çekilmiı adclolunacakları lüzumu ilan olunur. 

Devlet Demir yolları 
umumi İdaresinden: 

Kayseri-Sivas ~altının 457 + 000 - 60il + 000 kilometreleri 
arasındaki Karaözü, lhsanlı,Şarkııla, Bedirli ve Söğütlü iıtasyonlarile 
kilometre 145 deki askeri makasta yapılacak olan mebani ve tesisatı 
sabite inıaatı 31. 111. 3? t~rihine müsadif Pazartesi günü saat 15 e 
kadar münakasaya vaz edılmiıtir. Talip olanların bu baptaki müna
kasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye ve muhasebe dairesinden 
tedarik ederek tekliflerini mezkur tarihte saat on dört buçuğa kadar 
Umumi İdare münakasa komiıyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

(4) 

Bevo<>·Ju ikinci 
~ t"I 

haJ,iınliğ·i ı.d< n: d', 
... Ef ıı ıY 

Amprosyos Ohaneıı e ik• 
Serkis efendi taraf ındaıt ıO' 

dal'•• me olunan izaleyi şuyu t 
dan dolayı ilanen tebliğata r;tl 
men 12 Mart 930 tarihli ce 

h k 
_ t etıtl 

mu a emede ispatı vucu lı' 

d ...... d b d Pluh• 
ıgınız en gıya ınız a 

meye devam olunarak met• 
keıfi natık ehli vukuf tarafııı 
verilen rapor görülmüt olDJ' 
hukuk usul muhakemeleri "'~-• 

.. te•~ 
nu~un 402 v.e mevadı Jll~ ~' 
~~ıı m~~desı mucibince 1° clird' 
ıçmde ıtıraz etmediğiniz tak /

9 
yevmi muhakeme olan 2 4 o~ 
tarihine müsadif günü saat 1 

11 
c~lsesinde kabul olunmaya~Oi· 
gıbi bu hususda dermiyan e1 et 
ği vakıalarıda kabul ve ik~'r-' 
miı addolunacağınız tebhi P' 
kamına kaim olmak üzere 
olunur. ../. 

ıt 4 .. ... 1 ;.,I 
s • uncu ıcra memur Uo ~ 

Açılr artırma ile paraya çe 
cek gayrı menkulün ne oldJ' 
Hane, bahçe ve iki mandıra, 

Gayrı menkulün bu!ull / 
mevki mahallesi, sokağı, nuP1 ,~ 
lstanbul Topkapı haric:nde yJ 
ayazma Nu. a. ye# 

Takdir olunan kıymeti: 
bin ikiyüzelli liradır. 

Artırmanın yapılacağı, ~ 
gün, saat: l~tanbul 4 üncO ~ 
dairesi 24-4-30 ta. Çarıanbat" 
saat 14, 16 ya kadar. ,ti 

1 - İıbu ğayrı menkulün • JJ 
ma ıartnamesi 13-4-920 tarih1:;, 
itibaren 924-199 Nu. ile lst. 4 ~ 
icra dairesinin muayyen nu111'ıf 
sında herkesin görebilnıeıf ,1 
açıktır, lıanda yazılı olanl• I, 
fazla malumat almak isteye f 
tıbu ıartnameye ve 929 - 199~t 
numarasıyle memuriyetimi'' 
racaat etmelidir. . f. 

2 -Artırmaya iıtira1' ıçı~ fJ 
karda yazılı kıymetin yüzde 

teminat gösterilecektir. j 
3 - Hakları tapo ıicilile I 

olmayan ipotekli alaçaklılatll/ 
~er alakadarların ve irtifak h I 
'ahiplerinin bu haklarını ~e ~ 
aile faiz we masrafa dair ola~ '_i 
larını iıbu ilan tarihinden itJI"'/ 
yirmi gün içinde evrakı mü•b~ 
rile birlikte memuriyetimize "'/. 
meleri kap eder aksi halde b ~ 

• tapo sicilile ıabit olmıyanlat ~ 
bedelinin paylaımasında 

kalırlar. · /, 
4-Gösterilen günde artı/. 

iıtirak edenler artırma ıartı;,~ 
sini okumuı ve lüzumlu mal/!' 
almıı bunları temamen kabtJ~6' 
ad ve itibar olunurlar. Ü~e\i 
birakılan gayrı menkulün ef 

zamanında verilmezse gayrı"', ~e 
kul ikinci bir artırma ile s•~.,,ıı 
bedel farkı ve mahrum Jı rl'' 

yüzde bet faiz ve diğer ı'':.-ı" 
ayrıca hükme hacet kalJ11,.lı ~J 

t' .. kı memurJyetlmizce alıcıdarı tJY 
olunur. Bet numaralı fı1'"1, ~ç ıart tahakkuk etmek kafd~frt 
defa bağırıldıktan ıonr• 11.,~e 
menkul en çok artıranın ii't eıte 
birakılır. Şart tahakkuk eıı"tl,.Jı• 
artırma geri birakilup abc' ..,,.ttl 
hütlerinden kurtulur ve teıtl 
kalkar. i te11 

5 - Artırmanın biriP' ııııl' 
,ııeıı , 

ikinci olmasına ve gayri ""ti 
tealluk eden kanuni halclc-
tııın tarzıns göre ıartJ:lr· bel'' 

lılemlı verği ve vakıf "~ttlf• 
diye rüsumları müıterlYe 8 ııd•'' 

Y ı h h e 1118 I' azı an ane, ba ç ' 0 t,.r yukarıda gösterilen zs-4-98 ,wP 
hinde İst. 4 üncil icra nıeJ11u ,ıJe1' 

~ 1te odasında iıbu ilan ve go ,ıtıde 
i daire 

artırma ıartnaınes 

satılacağı ilan olunur· 


