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tr 

.. -
~ -- ~ ite 1 t. ı, 1!fJı.U• lll!!muı. - reni.,, bir ~!ı:el , rm&D reza e 1 Herman rezaletiı 

Büyük millet mecliılnfn 
evelkl günkü celıeıinde maliye 
vekili Beyin mahut veraset 
meselesinde iddia olunan yol
ıuzluklara dair izahat vermeıl 
bekleniyordu : Türkiye maliye 
vektll mtlletln heycan içinde 
bekledlfi cevabı bir iki gün te-

~1eraset verğisi nasıl tahakkuk etti: 
.Bu zamanda en karlı eyi it, beş 

olmaktır 
rı mek . . . ? D . t .. l .. ıstenmıştır . erı uccar arı 

goz göre tütün muhammini oluyor!? 

H
1
erman itlerini azıcık aeç ele 

'an •e kemali dikkatle takibe 
tnuvaffak olan İstanbul defterdarı 

bulda bulunan firkete ait muhte
lif. ~epolarda ve { J Z 111 irdeki} 
<lig er ~lepolrtrda ( J ) u1 il
you laloyn geren ntiktaı·da 
nıulaeli( 11ze11~fli 11e nudue
li( lnynıetli 'l'iitii11!er 111ev
<·11t bulwunakta idi.) Herm-
an Splrer veresesi namına hare
ket edenler ilk defa Hermanın 
vefatını hükumetten saklamak 
iste m itler, maliye., memurlarının 
i§e vaz'iyet edeceğini anlayıncada 
Hükumete beyanname ~vermek 

hire mecbur olduhunu.söyledi. • 
Yine vekil Beyin hu ehem- ~ 

ıni)·etll meselede ' kısaca beyan ~# 
1 ıı eltlğlne göre: Hükumet, Herman 

verase t vergisi meseleııine dıılr 
olan tahkikatını tekemmül et- , , 
l!rememitlirr 

Meıelenin ıu ıekilde uzayıp 
gitmesi herhalde ıayani arzu 
bir ıey olama:un da, vaki oldugu 
söylenip ifaa edilen yolsuzluk
ların inceden inceye tetkik 
edilmek latenmeıini ögrenmek 
resmi bir agızdan duymak ta

1 

~ o kadar memnun kahnaçak bir 
§eydir. 

altı komisyonda aza 
1 

I~~.\ 
~ ~ ~ ~ 1 

Dün matbaanııza : ı • Ç :actr 1 
geldi. Bir da nesi ıu rıh..., ~ 11 ıze 

baıladı. 
- Ticaret lborsa lr. bir iıi-

miz var. Tam 18 def tık , ko-
miser beyi yerinde la adık . 
Bize hademe komiser hey n. ö~le
den sonra geleceğini ııöyledl , öğ
leden sonra gittik gene bulıumı
dık. Saatlerce bekledik. Gene 
gelmedi l,imb.dc var kaldı §imdi 

bu zararımızı kim ödeyecek. 

Sonra onblre dolru dalrelerl
ne gelirler, kendilerinden evvel 
gelen küçük memurların lm:ı:a 

defterine bakarmıf. 

Saat onbirde ıa~a sola birer 
telefon, birkaç kağıda im·\ ... 

Daha sonrada resimli bir mccmıı-

ada bir iki hikaye okumak ..• 

Beıon dakika sonra bir komll
yon içtimaına gitmek !. . 

Şt'/i'l• 11. 

Yalnız maltye vekili Beyin 
milli mecliılmlzde vereceği iza
hatın bir daha ayni meıele 
üzerine avdet edilmeıinl lca
beltfrmiyec~k tekilde tam ve 
kamil olması temenni edilirdi. 

Bununla beraber, alman 
malumat , ( veraıet) verıiıi 
işinde takibedilen tahkikat 
yollarının nakıe olduğu kRnaa
tını verınckt~dlr. 

\ Tacirin söylediklerini dinle-

! 
dik. Belki yanh~tır, tahkikat ya

lie Evellıd gün Çlkan gazetemiz.de 
rrnan Spirer flrketinin ( miras 

•erflıl ) meıeleıinl naııl te'hire 

?:!~tığını, Hermanın ölümünün 
.ymetten aaklRdığını yazmııtık. I 

\ 
e yine nnkaradaki tahkikat 1 

an bu i k \ bt 1 r etin elinde bulunan 
._~ milyonu mütecaviz tütünün I 

l diri kıymeti eınasındR bazı 
~o •uüluklar vuku bulduiunun An
a.. e.r~da lezahnr eltllini yazmııtık 
''l\lqta b • lbla aar lr fekilde bahıettiği-
1 kıymet takdiri meıeleılnin 
ç JCbii k lullllıak ço dikkate layık bu-

B tadır. • 
1-tın u itibarla bu meıeleyl aydın-
lı çokk f için bir az tafıllat verme

aydalı buluyoruz · 
T h • 

aıa Sa kikatımıza 
....., ptrer ) öldnın 

-
Herman Spirer tütün itlerini perde 

arkasından idare eden en 
bilyük variı 

Enz il ı.~}Jirer 
mecburiyetinde kalmıtlar ve ma
liye tubeslne müracaat eylemiı-
lerdir. (Devamı 2 inci sahifede) 

i . .ınsiıt~r~~.! 
s~:;ıı~ biT af et halinde ilerliyor, iş-

(Tr::::n> '!':..~"htelif senelerdeki mıktarı 
nezareUnln tanzlrn ve mesai 
vellerde gösterile eyledıtı cet-

lhıai rakkamlar , b:nı:••lıdakı 
rınvah 

illeti hakkında ıarlh bir f·ka-
verebilir. 

1 
lr 

k.&rıunuevvel Nlsbett lııiz adedi 
100 de 

1Q20 de G 691,000 

1921 " 16,5 1,934,000 
1922 " 14 t ,432,00Ü 
1928 o o 
1 

" 9,7 1,227, o 
9l9 da 14,9 1,500,000 

l d naılızterln muhtelif ıan'at- ı k: elet nlıbett: 
llUtıuevvel Mayi• 
920 de 923 te 
o,s 

7 
8,8 

2,9 kômür ma
denleri 

11 ,5 tnıaal 
a2,1 bahri in-

ıaat 

16,6 makine 
14,9 demir 

7,9 
6,7 
6,9 

Yukardakı 22,4 pamuk 

b ıh ıh adetler buhranın 
i ana racat sına ti 
ıd " .. a erine ariz 

o U5U ıoıtermektedlr B 1 · aı ıca 
ihracat emtlaıını teıktl ed 
kömü{, demir ve çelik, pam:~, 

(Devamı 2 inci ıahlfede) 

I • 

Bir defa Hermanın ölümHn
den bir çok zaman geçttkten, 
kanuni müddeti tecavüz ellirll
dlkten sonra, vaziyet edilen 
(veraset) meselesinde nasıl bir 
yol taktbedtlmtıtir? lıte, her 
ıeyden evvel aydınlatılması 
lazımgelen karanlık ve müb
hem noktada budur. 

Bir muamele usulü da!reıi
nde cereyan edebilir ve etttrl
lebllir. Bu, o muamelenin salim 
bir ıekilde yapılmıı olduğu de
mek delildir. Zira: İtldildiilne 
ve bu itlerden anlıyanların ka
t'iyen temin ettiklerine göre de: 
Herman mlraı vergisinin takdir 
ve tnhmlnl meselelerinde en 
dikkate ıayan muameleler ge
çmiıtlr: 

Bu muamelelerin en yolsu-
zunu da (bir ta !ant deri 
tiiN~w·h11·mw Tiitiin kı,11-
metlcriu i ta ktlil' işlm·ine) 
memur edilmit olmalarıdır.Bir 
( Deri Tüccarının ) Tütün kıy
meti ta.kdlrlne memur edilme
sine göz yums n kimdir ? 

1 
1 
1 
1 

Deri tücçarını ileriye sürmek-
te ve onları (muhammin) 
olarak kabul ettirmekte kimle
in fa.ydaıı ve menfaati vardı? '1 

Maliye vekaleti bu cihetleri~ 
tetkik ettlrmit n1idir? Iıte miras 
vcrglstntn ( tahakkulrn ) itinde 
yapılan muamele budur. Tabii 
yapılan takdir ve verilen netice
•ye göre vergi mıktarı tahkkuk 
- llir!lmek ( dürüst ve yolunda ) 
yapılmıı muamele gibi telakki e-
edilebillrdi?! 

Fakat, itin iç yüzü pek 
baıka olmak icabediyor : 
Hak arkasında koıan temiz 
düıüncell meb'uslarımız ıu ıu
allerle de alakadar olmalıdır. 

O zaman acı hakikatlere 
biraz daha yaklaıılmıı olacak
tır:maliye vekalrttnln de tah
kıkatını ıu noktalara teımtl et
mesi katiyen lazımdır. Millet 

1 ancak bundan ıonra tatmin 
l edilebilecektir ! ARiF ORUÇ 

t!'A!:c!-fWMtWW ı C':l'Z'.9 ~ -

palım dedik. 
Bir arkadaıımızı,T' carct bor· 

sasma aıönderdik. Beı on dakıka 
ıonra komiıer beyin yerinde 
olmadığını bize telefon etti. Bu 
huıuıta tahkikat yaptık. Acaba 
bu hergün böyle midir. 

Meğer ekıer dairelere mü
dürler komiser beyler saat on 
bire doğru gelirlermiı? 

Kibar ve ltslz zenginler ııibl 
ıaat onda kalkarlar, yavaf yavaı 

elbtaelerlnl atyerlumlt l 

Bu komisyonlar en ziyade 
Ticaret odası Ticaret borsaaında 

iki defa idare heyeti içtimaı ( be
her içtimada 20 Ura huzur hakkı 
vardır ) Diğer komisyonlar ıun-
lardır. (Devamı 2 lncl sahifede) 

----------------------
Dolandırıcılıkla ittiham edilen Ma
dam Hanau nun son günlerdeki 

Franıada ne· 
ıredilen {Gazel 
de la Franı) sa
hibi madamHa
no 60,000 fra
nklık bir dolan
dırıcılık meıele
ılnden maznu
nen mahkeme
ce tevkifine ka
rar Terilmiıtir. 

Madam Hano 
tahliyesini talep 
etmlı, mahke
mece istidası 
reddolunmuıtur 
Mahkemenin 

• 
yenı macerası 

kararına kar~ı 

Madrı.ın Hano 
açlıkla müca
dele etmeğe Jfadam 1/anau <'>'lı'ı',•ıı ı .. uoşey in eli> 

· karar verınittir. 
Madam Hano bundan hapis· 

haneden hastaneye nakledilmitlir. 
Bütün Fransız matbuatı ve e f-

karı umumiyeıl madam Hanonun 
baıladığı mücadelede deva m e dip 
edemlyeceilnden ~ÜJ e etmi~
lerdlr. 

Madam Hano had -:le y~ 
nı~k yemediği gibi &\ , ,. içme
mektedlr. 

Aynı zamanda uyumamakta· 
dır. 

Böyle inatcı bir gazeteci a
dının vaziyeti hakkındaki mklu
mat umum cihan matbuatına 

dalma bildlrilmitUr. 
Madam Hano dün gelen lel

raflarda haıtaneden kaçnııt ve 
derhal bir otomobil ile Sen Luar 



Sahife 2 YARIN 26 Mart 
~ 

erman rez 1 
1 

1 ili, harici, elgraflar ·oa 
(Birinci sahife<'e:ı devam) 

Bu esnada Herman Spirerln 
bulanık itlerde kullandıAı son vu
kuatla teeyyüt eden Beylerbeyll 
Hikmet beyin arkadaılarından 

ıtrket mantıkaaı tahakkuk me
muru ( .... ) Beyin büUln arzu
suna rafmen. kanunt mladından 
ıonra verilen beyannamenin tarh 
ve tevdii zamanının, taıhih edlle
mediff tevatür edilmekte bulun
muıtur. 

1 

bu ıuretle tütünler bir yan keılci 
ıürtile Hudut hareme çıkarılmııtır. 
açık söyltyelim kl, İstanbulda bu
lunan birinci, ikinci, hatta üçün
cü ineyl tütün Eksperlerinden hiç 

Herman kumpanyaıı veraeet 
meıeleılnin ilk eafhaın itte bu ıe
kllde vaki olmuıtur. 

lkınc1 safhaya aelince: 

ili!: istenwdilderi /lald,c 
nıeselenin De{lenüu·llk 11ıe-

1nl4rlarmuı eline geçtiğini 
,q;;ren llernıan veresesi ve 
onlarm arık ,qijs adanllart 
biç olmazsa hükümetln alacalı 

parayı azaltmak için çareler ara
maja baılamıılardar. Bu arada 
neler olmuı?! bu cihetler mal<im 
defildlr. 

Gerçi bu neticeyi hüktimettn 
tahkikatı 1ıöıterebilsede kabında 
en ince noktalarına kadar bizim 
de ıöyleyeceklerlmlz vardır. Bu 
s{lnltik bu kadar ıöyleyellm ki, 
Herman Splrerin elindeki tütiln
lerln kıymetini takdir etmek Qzre 

Şirkecide Köpriilü ilanda 
deri licaretile 1JteŞfjt1l ( ... ) 
/Jey ve (llü/ekast) muham
min heyeti olarak tayin olun
muılar ve bu intihabın doAru ol
madıfmı söyliyen bazı zevatın 
ikazlle İstanbul tütün Eksperle
rinden mürekkep bir heyetine 
k~ymet takdiri tensJbedilmi f ve 
batta: idarehanemizde isimlere 

mahfuzEksperrlee tebliğat dayapıl
nuı iaede ... Bil'ahere nereden esdl
il belli olmayan bir rüz
glr te'alrlle bu EksperlPr ihmal 

olunarak derı tücaarı ( •• •) 

Bey ve ıürekaaına arzuya mufafık 
bir taqmin yaptırılarak göya tü
tQnlerın kıymetleri takdir edilmlt 
ve bu uydurma fiyatlar üzerine 

tallakk11k ettirilen veraset 
veryısme karştbk o/inak 
fl;ı,rc üç be§ parça emlrik Jla
zue nanuna (ipotek) ettiril
mzştır. 

haplıhanesi11e teslim olmuıtur. 
Madam Hanonun hapishane-

den ne suretle kaçtığı müddei 
umumllikçe tetkik edilmektedir. 

~ 
Paris, 24 (A.A) 

M. Peret'nın hakimlerle vuku 
bulan mülakatı müteakip madam 
Hanau'un Sa:n :·Lazare hapisha
nesinde mü~ahad1' altında bulun
durulmaııı tahtı karara alınmı~tır. 
Polis müdürü madam Hllnuo'nu 
nezaretine memur edilml~ olan 
ve mumalleyhanın firarı anında 

mevkilerinde bulunmıyan iki 
müfetttıi azletmlıtır. Firar hadi· 
sesiyle alakadar olan bir ıahıı 
hakkında tahkikata baılanılmıı
tır. Geçen Cuma evrakı iddia 
nameyi tanzime memur müddei 
umunıi mua vininln yazıhanesinde 
bir takım vesaik kaybolmuıtur. 
Bunları çalan adam müddei umu
mi muavininin dolabının anahta
rını adliye nazırına göndermit 
ve ıu pusulayı yollamı§lır. 

"Size mnddei umumi muavi
ninin dolabının anahtarını gön
deriyorum,,. Bu yüzden yukarıda 
hakkında tahkikat icrasına baı-
lanmıı olduğu söylenilen ıahsın 
yeniden isticvabına batlanmı§tır. 

biri bu tütünleri muayene edip 
kıymetlerini takdir etmemlı, yani 
haznenin matlubatı hakıki bir 
ıurette tayin etmiı değildir. 

Deri işile u,ğraşa11 ldms<!lerin 
Hazne hukukuna taalluk eden 

böyle bir me•' elede hakikati 
bulup göstermelerine, Hazne hu
kukunu temin etmelerine mey
dan bırakılmadığı muhakkaktır. 

Böyle olmakla beraber orta
da Hazine namına telafisi kabil 

fiolmıye.n bir vaziyet yoktur. Çün
kü ( Herman ılrketlnln ) o gün
lerde elinde bulunan tütünlerin 
nerelerden alındıgı ve ne mlkdar-

da oldugu inlli.~ar idaresi dc(-
terlerinr/,e yazdı oldu.fiu gibi 
kaç kw·uş kayme /'iatile 
nliibayaa edildi9i11in uuıa
mele vergisi ktıyu<latile tes
biti kabildir? 

Bundan baş/la Tütiin
leı·den alınan ( lland11u111) 
le sar/olunan imalat be-
de/ati ve sonra Tiitiinle1·i1ı 
/,·ıynwtı nuıadil licaretluuw-
lerin kt1ymlatile de tahkik 
ve tayin olunabilir!) 

• '* 
Şu izahat gösteriyor ki, me

sele bu kadar açıldıktan ıonra ı 
Millet vekillerimizin hlmmettle 
Hazinenin Tütün matlubatı ve ka
nuni cezanın ilavesi su~etlle kabili 

tahsildir. 
·yalnız orta yerde açık bir 

ziyan vardırki, o da üç seneden
berl intaç edilemeyen bu mese
leden dolayı hasıl olan faiz ziya-

nıdır. 
Mesela: Haznenin alacagı 

( 100, 000 ) lira ise yüzde on iki
den üç senede(36,000) ltra uttar. 
Eger bu mıktar denildigl gibi 
( 700000) lira ile üç senede yüz
de onikiden (252,000j lira eder. 
soruyuruz. yalnız faiz cihetinden 
( 252,000) lira eden bu ziyana 
kim sebep olmuıtnr? ve bunca 
ziyanı kim tazmin edecektir ? 

Düzcelilerin ço/.l 
acı şikayetleri 
Herman Spirer tirketinin 

Düzce ve sair mahallerde tütün 
zuraıne kartı yaptığı ve yapmakta 
olduğu çirkin haksızlıklar ve vic
dansızlıklar haltkında gazeteniz
de inttıar eden yazıları büyük 
aıevinçlerle okuyunuz. 

Bizim gibi zavallı tütüncü 
köylülerin kanını emen ve inim 
inim inlemesine sebebi yet veren 
bu türk ve köylü düımanı tirketin 
hayatı umumiyemize nasıl balta 

.vurduAunu ve bizi sefalet uçurum
larına ne ıekilde sürüklemekte ol
duğunu görseniz hayretler içinde 
kalırsınız tütünlerimizi yok hebası
na bin bir hile iJe elimizden alan 
tirketfn ihdas etmekte olduğu 
(bizim için elim) vaziyetler hak
kında ne kadar bağırrıanız o ka
dar hakkınızı müdafaa etmiı 
olursunuz!. 

Size cltten minnettarız! 

J- Ekıperlerl tarafından be

nilen lütünlcrlmlzl tesellüm eı
naaında bu mahut otrket yüzde 
otuz kırk tenzilat yararak alı-

----------....:==---~----~ 
ismet paşa Fr.':!!,sa 

u 'ıfıı· !r;t<- Ş'ı ·e Askeri 1nasraf'laı·ı a:ıaltmak 1 
ırıfU'llr lı tCilJe IUIZll't JI - • • 

/
•. ı. · · /' ı·, ısllym·m ııs me uu· zıya et ver< .t. . ~ _ 

A k . 2- (A A) Parıs, 2<> ( A.A) n ara. <> • • 
Bat vekil ismet paıa bu aün Hariciye bütçesinin ayım me-

clisinde müzakeresi esnasında 
köıklerinde M. Valko eenapları-

harfciye nazırı M. Brland Lon
na hususi bir öğle yemeği ver-

dra konferansında Fransanın 
mittir. M. Valko öğleden sonra 
Gazi çiftliğini ziyaret etmiıtlr. 

Macar sefiri tarafından bu 
akıam Ankara palasta M. Valko 
ıerefine bir ziyafet verilmiıtlr. 
Ziyafeti bir auvare takip etmit ir. 

ingilt<ıre banlmsunn i.ı;konto 
(iatı 
Londra 26 ( A.A ) 

İngiltere bankasının Iskonto 
fiyatını yüzde üçe indir:nesl ya
kında büyük tediyatı olan hüku
metin ınalt vaziyetini tahfif et
miıtir. Hükumet 200 milyon lira
lık yüzde bet faizli hazine tahvi
latını yü:ıde dörtlü tahvil&tla 
tebdile karar vermittir. Bundan 
senevi bir buçuk milyon liralık 
tasarruf haııl olacaktır. 

J?elenwnk banlwsmm iskon-
to f iatlaı·l 

Amıterdam, 25 ( A.A) 
F elenıenk bankası fakonto 

fiatını yarından itibaren yüzde 
3

1
5 tan yüde üçe tenzil edecektir. 

Gandi 
->ioo-i<-

Arkadı,şları h(ı:ı;/n mı? 
Bombay, 25 (A.A) 

Candlnln arkadaıları araıın
da hast~lık çıkmııtır. Bunlardan 
t S'i setyelerle geri gönderilmiı-

tır. 

yor. Bu rezalet hangi msmle
kette hangi ticaret aleminde gö

rühnüıtür, 

2 _ Para tedlyatında da ıtr-

ket iatediğt gibi para veriyor. 
200, 500 ıla ahir ! .. lira tahmin 
ettllimlz mahsulumuzun bedeli 
daha nokıan olarah tediye edili
yor. 

Şirkete buneden böyle olmuıtur 
diye sorduğumuz zaınn hakaretle 
muamele görüyoriz • Türklere 
bllha11a masum köylüler hakkıe 
hakaret bu ıtrkete verilmimldir? 

Türk köylüsünün izzeti mlllı
sini ne gibi bir selahiyetle -

rencide ediyor. 
Bu hareket için cesaret ne-

reden aliyor. 

J - Bu ıirketin zülüm ve 

denaPlinin anlatmak 
1 

iç n size 

bir misal göstereceğız '· • 
Şirket 927 senesi zarfındayetıı 

di;diğiniz. tütünleri yüz b~n lgfal-

k • .. 1 1 yüksek fıatlarla ar soz ere ve 
li . d l keneli anlarına ıok-e mız en a ıp 

d kt bi .. e Terataraf fnı 
u an sonra ... f d 

çevirmiı ve o sene :ıar" 1~ a yal
nız duzçe ha valisi tutun zürr
aından haksız ye kanunsuz 
olarak 300 bin Ura kesınittlr. 

Bu feci vaziyet karımnda 
hk .. acaat ederek ma emeye mur 

haklarını Jatirdat edenler olmuı
tur. Fakat bizim gibi kfmsesfzler 
haklarını ma temll lanetlerle fir
kete terk etmek ınecburiyetlnde 
kalmıı1ardır ! . · 

Hakikati yakından anlamak 
istersenlZ bir muharrir Aönderl-

nlz ! 
Düzce Tütün z'jrramdan 

Sa it 

bütün memleketlerin emniyet ve 
ıelametinf temin edecek bir mü-
ıareket ve tesanüt teıkilatı vü
cuda getirilmesini istediğini, 

Fransanın sulhu lemin etmek ve 
askeri masrafları azaltmaktan 
baıka bir ıeye çalıımadığını 
resmen beyan E.ltlğinl söylemittir. 

M. Briand Londra konferan-
11ndan baılıca makıadın bahri 
devletlerin murahhasları arasın
da temas l.'.!:nininden ibaret 
olduğu, bu temaslardan elde 
edilecek neticelerin tabiatile 
nfsfı olacağı mütaleasında bu
lunduğunu kaydetmiı, Fransanın 
kendi menfaatini beynelmilel 
menfaatlere feda edemi yedeğini 
ilave eyledikte~ sonra demittirki. 
komıu ve doat hükumetleri mem
nun etmek imkanını temin etme
ğl çok arzu ederim. Ancak ıu 
var ki hakikatte tehlikeli müıa
.vataızlıklar suretinde tecelli ede
cek bir müsavat nazariyesi kur

mağı düıünmemeka icap eder M. 
Briand, Fransız bahriyesinin 
tecavüzü bir mahiyette olmadı
ğını ve harpten evvelki mevcuda 
nazaran üçte bir nfsbetfnde azal
tılmıı olduğunu söyliyerek beya
natına nihayet vermiştir. 

reni bir rekoı· daha 
Nevvyork, 25 ( A.A) 

Avrupa Transatlantiği Atlaı 
Okyanosunu 4 gün 17 saat ve 6 
dakikada geçmek suretile yeni 
bir rekor kırmııtır. 

/Jikta/i)rliik ülarc.ı.:iuin 
na.zır/arı 

Madrit, 25 (A.A) 
Diktatörlük idaresi zemanın

da nazırlık etmif olanlar dün bir 
toplantı yapmıılar ve "meşrutı 
kırallık,, namile bir fırka teıkili
ne karar vermiılerdir. 

Giimriik tarifesi kanun la
yı/lasuu Anwrika kabul <'ili 

vvaıhingtön, 24 ( A.A) 
Ayan meclisi yeniden tetkik 

edilmiı olan gümrük tarifesini 
ihtiva eden l<anun layıhaıını 

kabul etmitlir. 

Yeni bir care 
' - ., ı- '""'· <-

Birinci gnhif eden clevam 

Ferri /Jol lwmisyonu 
ıVizanıuauw )> 

/Jahri!Jl! » 
Tari/t! » 
Talebe » 
Tüıünciilm· » 
ildalur ... 
Komiser ve müdür beylerin 

vazifeleri her Allahın günü içtima 
eden bu lcomiayonlara devam 
etmektir. Bundan baıka hakem 
hey'etlerl, gümrük eksper heyeti 
gibi dah"' bir vazifeler daha var
dır. 

Ticaret itlerinin en durgun 
bir zamanında bu komisyonlara 
girip ayda 600 lira kıvırmak en 
iyi ticarettir. 

İktıaat vekili Şakir B. iktııadi 
programını yapark n ıu komisyon 
ticaretine bir nihayet vermelidir. 

1 Milyar frank 
-~>~<·-

f 'rausiz /etdlwtzedeleri11e 
bu kadar kredi veriyor/ar 

Parla, 3~ (_4.ı\) 
Meb'usan meblisf 582 ıne"cır 

ı... dunun it Uf akile cenubi fraPıa ' 
·tyar 

felaketzedeleri için 1 P11 

franklık bir kredi kabul etınlttif• 
Şimdiye kadar dercedflen fıJle 
miktarı 30 milyon 251 bin 51~ 
franka halik olmaktadır. 

Tahdidi Teslihat 
A.~011/eransuula ikilik ıni? 

Londra, 25 (A.J..) 
M. Grandiye aöre konferaıı· 

sıo tehirinin lngiltere, JaponY' 
ve Amerikanın aralarında a,yrt 
bir itilaf aktetmelerine mani ol· 
mıyacaktır. İtalya - Fransa u:ıl•' 
ıtıkları takdirde bu üçler ıutafı 
beıler itilafına kalbedilecektlr• 
M. Grandi bir Fransız ve ltalyeıı 
ihtilafı zuhurunda M. Mac Dona: 
ldın rey ve mütalaasına müracaıt 
olunacaiını .ve m'umalleyhteıı 
adeta bir hakemlik mahiyetinde 
olan bu hizmeti kabul etmesif11 

rica etmiıtır. M. Mac Donald ftf. 
Grandinln tehir teklifine ceYabel1 
bunu evvel beevvel konferan•ı11 
nazarı tetkıkına arzetmek la%ıı0 

geldi~inl beyan etmiıttr. Konfe· 
rans bu gilnki celıeılnde bu ıne· 
sele ile mefgul olacaktır. 

Ocağm kw·t11luş14 şerefine 
Ankara : 25 (A.A.) 

Türk ocaiının kurtuluıunuP 
yıl dönümü münasebetile bugüP 
aaat 20 de ocaklar merkezinde 
bir çay zf yafeti verilmtıttr. Şair 
Emin Bey bu münasebetle bit 
nutuk frad etmfıttr. 

lngilterede 
·- ·>\.o-1<-

Birlnci ıahifeden devaıı> 

yün ve inıaatı bahriye sınaatle· 

rtne 925 senesinde mevcut if" 
ıtzler mıktarı lngtlteredekl umuJJ1 
itslzlerin ynrmndan fazla idi· 
Dfier cihetten İngiliz mamu" 
}Atına mahreç teıkil eden menı· 

leketlerde harpten evvel ve ıon· 
ra vukulan ihracat nisbetlerinln 
mukayesesi neliceıinde ha11l olan 
netice ıudur. 
913 te nhbetl 

100 de 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
'' 

922 de nlsbeti 
83,6 Fransa 
76,4 ispanya 
7 4, 8 Y ananistan 
66,7 Romanya 
65, 7 halya 
41 Macaristan 
23 Rusya 
48,2 Cenubi A

meka 
Hulasa, 1022 senesinde ingi· 

llz ihracatı karpten evvelki mik" 
tarın ancak yüzde 68 ine hnll~ 
oluyordu. 

İhracat yekünunun tenakusu, 
bir taraftan harp ihtiacatı dola" 
yHile istihsal niabetlntn ve diğer 
taraftan da lngiliz nüfusunun 913 
tenberl tezayüdü dolayıaile büı· 
bütün vahim bir mahiyet arzet-
mektedir. Binaenaleyh memle" 
kette muayyen bir hayat ıeviyeıl 
muhafaza edebim ek için 913 te 
mevcut vaziyetinin de iadesi kafi 
değildir. Bu ıeralt dahilinde 
buhran lngiltereyl refah nokta· 
aından daha derin yaralarla teh· 
dit etmektedir. Yukarda fzah e· 
dilen hadiıat, lngllteredeki buh-
ranın mevcudlvetlnl teyit eden 
birer delil olmakla beraber, bu 
derdin vahametini ve kökletlP 
ilanihaye devamını izaha kifJ 
deAildir. 



(Dünkü nushadan d ) A . • . • evam 
lahye vekaletı celılesıne lehlerine oynadıkları menfaatlar 

Yüzde yirmi beı tenzilatla si- menfaatkar muamelatı vatan 
ıortalarını Anadolu ıtrketine yap- menafii dairesinde halletmek 
tıraielnıekte ve mukavele m" d- ve muamelatı dolayııtla elde 
deu hit u 
l
" " anı bulmak üzere olan edilen karın toprağımız dahilinde 
utun id i . h k l k Ki are ın lsariyesine 17 almasını temin gayesi e teıe -

nunuevvel 1928 tarihinde t h- kül etmiı olan Türkiye İt ban-
riren m" .. a b.. k 1 b uracaat ecerek sigortala- ka11, diğer an a ar gi i sigorta 
~~~.ırubumuza verdikleri halde muamelatlnl bir koml•yon muka-
0~ ukm~te bir hizmeti mahsusa bilinde ifa etmlf olsaydı emsali 
,: uzere sigorta ücuratından misllll kendi vasıtasila yapılan 
lcr e altmıı nisbetinde tenzilat sigorta ilcretlerinden yüzde 25 

Bu al::l~fcieğtnılzi tekltf etmlt idik. komisyon ve kaydtyenln temamı-
za mlz mevcut ıeraite na- nı reımi mukavelenin de yüzde 
el~~ ldarel mezkureye asgari 6 ıtnl alacağı cihetle hiç bir mas-
du. ı:~ulira menfaat temin ediyor- rafa girmeksizin bütün itler üze-
har leklifatımızın nazarı iti- rlnden yüzde 45 ti nisbetinde bir 
Yeya alınınayarak idarei lnhiıPri- komiıyon almıı olurdu ki bu mik-
Yed~ ~it •igortaların yüzde kırk tar 2 00000 lirayı tecaviiz etmek-
ıl uçuk tenzilatla Anadolu le b~raber yalnız bu komlsyo-
lı~orta flrketine verilmesinin in· nun kazanç verğisi gayet açık 
t ~r idaresi meclisi idaresince olarak hük\ımetin Anadolttdan 
i~ arrür ettirildiğini öfrenmekli· almıı olduAu miktardan çok fazla 
f iniz üzerine hazlnel hükumetin tutardı ve aigorta i~lerinins~rbest 
azla ılgorta ücr~ti vererek nıuta- kalması yüzünden vuku bulacak 
Zt.rrır olmaması için mezkur ılgor- rekabetin husule getireceği ten-
laların usulü dalreıinde münaka- zllatta n hem ehalinin hem de 
taya konulmasını 23 Kanunusani hükö.metin istifadesi çok fazla 
1929tarthli telgrafımızla vekaleti olur ve bazı yerli tirketlerin mah-
~lllelerinden istirham eylediğimiz ( vına ve gerek hariç ve gerek 
h al~e idarel mezküreye bu yolda dahtlde bir çok dedi kudulara ae-

enuz bir tebliğat vaki olmadığını bebiyet vermezdi. 
6irendik. (Devamı var ) 

Anadolu ıtrketi hasılatl ıat'l- E~~~~~-=-=--=~~~~~~~~ 

Vildyet meclisi Jeıinden bir miktarından hük<i
lnett müstefit etmek mukabilinde 
lerafti müteıavlye tahtında hak-

- •>Saoa;c--

/) fin <le lopfanarak C1tın-

h ur i yet K i>y ii diye bir Kii.'f 
leşld! ine /•arar verıli 

kı ruchan alını§ ise de b izim tek
lifimiz mucibince yüzde altını~ 
Yerine yiizde 4 7 , ı; t enzilatla mez
kGr f irkete t evdi keyfiye ti yalnız 
~ezkiir inhisar ldareıini 1 5-2 0.000 Meclisi Vilayet dün içtima 

ra raddesinde ızrar etmektedir. elti. 
Anadolu flrketinin bütün mü- Beyköz kazasında cumhuriyet 

~ssesatta elde ettiği hakkı ruc- Köyü diye yeni bir Köy teıkiline 
le an mukabilinde geçen sene hü- karar verildi. 
~rnete verdili hisse mlnhaysıl- Pavliadasının tebdili ile Sefa 

ine 
1 

cmu yalnız 16.000 liradan tb- adaıı tesmiye edilmesi teklif olu-
&retttr kt b b b u me lağ bizim reka-
lı~iınlzt aörerek yalnız TQtün in

tt;n~a karıı bu defa kabul et
teld~uzde 47 ,5 tenzilat ile bizim 
ar t imiz olan yüzde 60 tenzilat 

K.~~~aki farktan bile dundur. 
lle 1 ıon plA.nçosunun tetkiki 

anlaı 1 A na h 1 acağı üzere mlllı bir 
a lyett f 

nmuıtur. 

Bu teklif Dahiliye Vekaletine 
blldirilmiı , fakat vekAlet , 
Sefa kelimeıl Arapça olduiu 
cihetle baıka bir isim bulunma
ıını tavsiye eylemittir. 

Mü1kiye encümeni de Pavli 
adasına güzelada denilmesini 

muvafık :_örmüıtür. 

Jlısu· JJ/11alwde.ı;i icin bir 
ln!Jiliz ne <liy~r? 

Londradan: 

" İngiliz riviyu ,, mecmuasın
da Doktor Hayden Cust bir ma
kale netrederek bunda Mısır 
Mes' elesint anlatmıt ve makale
sine ıu ıurette nihayet vermltllr. 

Ahvali hazırada Mmrla yeni 
b tr muahede.akdi elzemdir, lakin 
bu muahede Brttanya masalihini 
kanal ve Sudan itlerini sıyanet 

etmek oradaki yerli ve ecnebile
re karıı borçlarımızı ifaya bizde 
mecal brakmak ıartile Mısır 
mes' eleslni tamemile teıvlye ede
cek bir muahede olmalıdır. 

lı·ak ve 1Yecit arasında 
Bağdattan. 

Geçenlerde inlkadeden Irak 
Necit Konf eranıında ceryan eden 
müza'{eratın hüsnü suretle niha

yetlendigi yazılmııtı. 

Resmen alınan malumata 
göre, iki taraf aıairi arasında 
sık sık vuku bulan ve gazve de
nilen yağmegerlik musademele
rinin men'i için hudut boyunca 
iki taraftan memurları konulma11 
takarrür etmit, ve tarafeyn 
arasında birde konsolosluk mu
ahedesi akdedllmittir. 

İki memleket yakında siyaıl 
mümeaslllerinl tayin ve irsal 

edeceklerdir. 

J nwı·ika ve llilulistan 
Ji'ili.~tin he!!' eti 

• Kudü~ten : Kahirede 9ulunan 
üstat Sibaadan Filistin Arap ce
miyetine .gelen mektupla Filistin 
vatanı da vasıdı müdafaa ve hal ki 
Araplara muavenete teıvik etmek 
üzere Emir Adil Aı1an ile berab r 
Amerikaya gitmeli kabul eltf ~ini 
bildlrmittir. Filistin Cemiyeti 
Hindistana da bir heyet göndere-

cektir. 

//afop Sttri!Jf.dcn ayrılnıak 
istiyor. 

Halepte: 

' 

Memleket haberleri 
Köylüye yardım 

~Yetil Glreıon refikimizden 
ıon nüshalarından blrindf! Nuri 
Ahmet lmzaıını taııyan ıayanı 

dikkat bir makale intişar etmiı
tir. Bu makaleyi hülasaten alı
yoruz.,, 

Köylerde etmek ve yemek 
ihtiyacının daha timdiden bütün 
tiddetf yle baılamıt oldufumı teeı
ıürle haber alıyoruz. Bizim bu 
havali köylüleri bir senelik ihti
yaçlarına kifayet edecek kadar 
m11ır• ekmezler, ettikleri mıaır 
ancak altı veya yedi aylık ihti
yaçlarına tekabül eder. Altı ıı.y 
sonra ise ıurdan burdan m111r 
ıatın almak mecburiyetindedir-

ler. 
Hiç ıüphesiz ki hariçten ını-

ıır satın alablmek Jçln köylüde 
para olmak lAzımdır. 

Geçen sene fmdıl- mahsülü 
az oldu. Köylü ylyece~ ini tedarik 
için çok sıkıntı ç~kti açlıktan 
ölenlere tcsadüt ed1

' f HükCl-
metimlzln mütfik yaH··rn yt 
tlrmeseydt, felAket kat \ e 

1ecl olacaktı. Ya bu a • 

Bu senenin fınd ' 
klmilen mahv ve pr 

Köylünün eline par:ı 

... "hs ın 
oldu. 

n bilecek 

Trabzonda 
·>~ .. <-

l'iyasa 1w halde 
"Yet il Gireson refikımız diğer 

mahalli b ir refikımızdan naklen 
bu hususta şu malumat yazmak
tadırJnr n 

Bu •ene ze.rfıncla yirmiden 
fazla ticare thane tatili faaliyet 
etmiı ve bir çok esnafta dükkan
larını kapamıştır. 

Biz bu itsizliğln, buhranın 

sebepleri olarak ıunları göstere
biliriz. 

1 - lran tiranset ticaretinin 
günden güne Trabzondan kaç
makta olması . 

2 - iskeleden ve buna mun
zam olarak alınmakta olan rusu-

mun atırlıAı. 
3 - Bu sene fındık mahsulü

nün olmaması ve tütün mnhsulü
nünde idarei inhisariyenin n~ır 
kayı tları altında kıymetin a)

betmesl 
4 - lı bulumu, lcazanç y ları"' 

lcapanmıı olmasına rağmen 1 ı-
' lak f ın azlalaımıı bulunması. 

5 - Mübadele vesikası t'ca
reti y" - d uzun en piyasanın dü2tüğü 
b uhran . 

i l 1 ., kadmlar 
Maı ' ad.l Qgmanlı bankasın-

Bu halde bulunan öyl ne da mi\him bir hırsızlık vak'aıı 
yapacak kimden btr dıt·n ekmek olmuştur. Vak'a hakkında verilen 

bir ıey ieçmedl 

paraıı dilenecekttr. p malumat ıudur. 
Bu hazin akıbet gören ve Manisa osmanlı bankası d i-

yakinen vakıf olan V niz muslp rektörü M. Malak:ano ailesi ile 
tetbirler lttihazına l Jebbüs et- birlikte hnr.ka binaunın i;st le _ 

miıler muhtaç k "v 1ere tevzi 
edilmek üzere lyon k ilo 
mısır yardım edilmeılnl , memle
ketin melal dolu halin i h ikaye 

ederek istemtılerdir. 
Filhakika s~nelerin acı hadl

ıeleri köylüde bnyük intlbahlar 
hasıl eylemlttlr. Çalıııp çabalı
yarak taıtan ekmeğldi çıkarmala 
ıavaımııtır. Llktn ya ra bir defa 
büyümüıtür, bu hamleler ona 

merhem olamiyor. 

tında ikamet etmektedir. Pazar 
olmalc do)ayuıile ban!;a l apah 
bulunduğu iç 'n direktör de uf ak 
bfr gezintiye çıkmıf idi. 

Evde kimsenin bulunmadığını 
anlayan iki kadın bir kolayını 
bularak içeriye girmicı ve diı'ek-
t H 1' 
o~e ait aooo lira kıymetindeki 
mucevheratı toplaya rak firnr 
etmiılerdir. 

Direktör eve gelince her ta
rafı karıımıı olduğunu ve mü
cevheratmda yerimle yeller esti 
finl görmüı ve telnıln karakola 
gele rek vak'ayı anlatmıf . 

Polfı derhal bu kadın 

hırsızların takib ine koyulmu l B ş ur. 
ir ta raftan tahkikat ve t ki-

-~le~ e i ayı muamele eden 
ln6ht r firket aldığı itlerin kısmı 
ntua~ılnt devretmekte ve yaptığı 
b ..... ltnı b 

Reiı Hacı Adil B. bu teklifi 

reye koyarken. 

Halebin Suriye devletinden 
ayrılarak batlı baıına bir devlet 
olmaıı için ıon günlerde ki hare
ketin Fransız fevkalade Komiser 
Muavininin parmağıla uyandırdı
ğı tebeyyün etrnlt ve buna taraf
tarların azlıiı cihetle daha betik
te iken ölmüıtür. Bunun Fevka
lade Komiserlik tarafından bir 
tecrübe olduAu zannediliyor. 

Memleketimiz bu sene Alla

hın enbüyük b ir hıımına uiradı 
servet menbaımız olan fındık dal
ları bizden mahsülü kıskandı. 
KöylUnün de ıeherlinfn de ellerini 
koynunda bırakarak elemin fe 
caatın en koyu karanlıklarına 
attı. Yeni mahsul vaktma altı ay 
gibi uzun ve bunaltıcı bir zaman 
var. Bu müddet zarfında ise ~ an
barında mısırı biten köylü ne bi
yecektlr, düıünrnek mecburiye-

bata deva m edilirhen d i~~r taraf
tan da jandarmalarımız ıehir hl\T 

ricinde yakaladıkları bu hırsız 

kadınları ıehrc gelim.iş ve 
polise teslim etmittir. Çalmış 
oldukla rı n ücevherat tamamen 
bulunmuş ve banka di re'-t" H 

ı tfrketı lnnetice yine ecne-
V k er müıtefit olmaktadır. 

teldlfta 1 olan yüzde 60 tenzilat 
ne ka hakk rıı ancak ayni ıeralt-

1Jfn~U'lt olmak istiyorlaı· 
lskenderiyeden : 

K orune 
iade e dilmiıtfr. Tahkikata d ntecbı ruchantnt istimal etmek 

urtyettn b 1 
firkete lnht u unan mezk<ir 
meu 15 Oo .. r idaresinde hükıl-

d 
' O ltradau f l e en ıeralt aza izrar 

edilmek fizere ·~•01rtalarıs tevdi 
Uund i 

Ye ayni zemanda u unu arz 
lllenfaatı h 

neyi isticlap eden huku azi-
teminini PlYOST AN k laaınuznn 
'- orkrnıy 
uazı acentalar tarafından 1 an 
v kA 1 illa iye 

e a etine alt levazım ile 1 h e ra-
lllanetine, ıeker inhlsarın• .. ve 
emniyet sandıfına tenzillt yapıl-

Sefa ııeldiniz, ıefa bulduk, 
gibi yerlerde sefa kelimesinin 
kullanıldığını ve artık Türkçeleı- 1 

tiğini söyledi. Fakat muvafık 
görülmemit dedi. Neticede 
Pa vll adasına bundan sonra güzel 
ada denilmesi kabul edildi. 

Bundan sonra Vilayetin 48 0 
bütçe5i masraf kısmının müzake
resine geçildi. Meclisi umumii 
vilayetle hususi muhasebe müdür
lüiü masarifi 188 ,240lira, vilayet 
yollar ve köprüler tahıisatı 485 
895 lira ve maarif tıleride 1698234 
lira olarak kabul edildi. Bütçenin 
ınüzakeresine bugün devam olu
nacaktır. 

Burada yerletmiı olan ecne
hllerden tabiiyet kanunu muci
bince Mısırlı olmak için kanunun 
neşrinden beri ınüracaat edenle
' tn miktarı a ı 31 a haliğolmuı
lur. Hükiimet Lozan muahedeıi 
tarihi olan Ağust.,ı 1924: den 
sonra gelmif olan Türklerin mü
racaatlerini reddlyor; bunların 
Mısır tabiiyetine girebilmeleri 
1 O sene ık.unet etmelerine mn-

~tinde deAil miyiz.? 

izınir memleket ltastanc.~inde 
ayda kaç kişi i>lii!JOI' 
Şubat ayı zarfında lzmir 

memleket hastaneılne 480 hasta 
kabul edilmif, 4~2 kiti tedavi 
edilerek çıkmıt ve 57 kiti vefat 
etmlttlr. Bu tarihten 20 Marta 
kadar memleket hastanesinde 66 
kiti vefat etmlf. 20 gün zarfında 
vef lyattakl ziyadelik l~amazan 
bayramı zarflnaa fazla cinai ha
diseler zuhurundan ileri gelmtıtir. 

olunmaktadır. evarn 

Tiitiin piyasası 
Samıonda ltalya rejisi tara-

fından 1929 senesi rn h 1 _ a ıu u tu-
tünlerin muayen e . d sıne evam olu-
nmaktadır. Bunlardan ehemmi
yetli kısmı alınmıştır. 

.. 
(1) ıJI l n.<Jili::c eski bil- (JPmi 

K . 
aaımpaıada bulunan ve Selım 

~amıı olsaydı hükumet daha 
•ala mutazarrır olurdu. 

Bilançolarındaki gayet açık 
•e Vazih erkam bu ıirketin hükü
~ele menfaat temininden ziyade 
tıenan forfeter ve hi11edar 11fa
U~la tlrkette bulunan eıhasm is
ftlladeı ıahıiyeleri için tesiı edil-

i olduiu flk na k · rlnl vermekte ve 
a •adı teıkllı k lu d nl aybetmif bu-
~ ufunu Ristermektedi. 
:•lıd;.:unu da lsbat edelim. 

lerı Malt ecnebi müe11eıe-
D memleket lkt11adtyatında 

va ~- ---
aycı ve nahiye tak.~i11ıatı 

lıak/•uulaki proje 
Vll&yet ld 

bulu ka are meclisi latan-
B kza.ya tefrik etmiıtlr. 

u azalar d 
nahiyelere ı a. tam teıekkilllü 

hl ayırınııtır .Bu kaza ve 
na ye " taksimatı hakkındaki 
proje dun umumi vlll 

k 
yet meclt-

ıince tel ik ve kabul olun muıtur 
Kabul edilen pro)eler ıGratl~ 

Dah1'tye Vekaletine gönderilece

ktır. 

I • 

tnekif tir. 

lran - Rlls ticareti 
Tahran: . 
lran iktisadi ahvalini tetkik 

etmek ve iki memleket aruında
ki münasebeti tlcariyeyl kuvvet
landirmek • makıadile Rusyadan 

buraya bir heyet gelmiıtir. 
Rus ticaret gazetesi Ruıyanın 

Irak ihracatı hakkındaki biltün 
kuyudatı kaldırcbiı ve ruıyaya 
ihraç olunmasına müıade edilen 
lran eıya ve mahsulatı miktarının 
artırılacaiını yazıyor. 

························································ 
Filistinede orman 

yctiştirilecelc 
Kuduıtan: 

fillsttnede ormanlar yetlıtir
meie karar verıntı olan yah üdile r 
"Albert \Amistayn ,, nr nını ver
dikleri ilk ormana fidan dikmeye 

baılamıılardır. 
Bu münasebetle yar. "in me-

rasime Kuduı Alman nç a 

konıoloıu riyaset etm1 t r . 

ıallse ait olan kıymeti hh· m ilyon 
. lngiltz lirası olan eski bir gemiye 

bir Am~rikah talip olmuıtur . 

İrtihal 
SPrasker merhum Riza p a 

haremi ve btanbul meb' şu Sürevy 

pafa ile b irad..,rlerl Şükrü • ia 
ve Ziya b eyin valideleri Ad e 
hanımefendi berayı tedavi 
duAu Framıa'nın Niı ~hrinde \ t 

eylemittir . Mevia garlgı rahmet 

eyliye . 



Sahife 4 

, ..................... ER ~I 

Büyük dünya harbine 1 

girdik mi sokulduk mu? 
Ya~au S. S. 

- .. - 13 - ·-------llillmdl 
Şark meselesi bir tane değildi. Bu 

mesele üç taneydi 
Evvela Şark mesele'i bir tane 

defli, üç tanedir ve birbirini 
takip edip gelen ve üç çehre ar
zeden mütevali Şark meseleleri
dir. 

( 1 ) ilk ıark meselesi " İslam 
hilalini büyük Osmanlı imperator
luğunun hıristiyan Avrupa 1kalbi
gihına kadar götürmesine bıra

kılacak mı? ,, dır. 
lıte bu birinci ıark meselesi 

tamamile Talat pafanın kanaatı
nın aksine " hristiyani ,, idi. 

( 2 } Bundan sonraki ikinci 
Şark meselesi dahi " inkıraz bul
makta olan~ Osmanlı imperator
luğu iortadan kalktıkta yerini ki
min dolduracağı ve yahut Osman
lı mirasına kimin halefolacağı 
fdi ,, Jıte ikinci ıark meselesi de 
Talat paıanın kanaatinin zıddına 
.. insani ,, idi. " Şark meseleıfne 
Oımanlı imperatorluğunun husule 
getirdiği halayı doldurma meıeleat. 

denilebilir. ,, 
Üçüncü ıark meseleside 

miistakbe/d(~ de bir rok llal'p
leriu sebt~bi bu olaNı ktl. 

lt te hakıkı Şark meselesi ile 

bu meselenin iç yüzü ıu hulasa
tan izah ettiğimiz ıekilde idi. 

Fakat ittfhatı ter~ckinln 
{havarisi) ve tmperatorluğnu ıon 
sadrazamı hatıratında tfıa 
ettiği veçh üzere Şark mesleıi 
denflJp dip lomatları asırlar

danberi ~ ıaıırtıp k almıı olan 
muğlak siysi ihtilattan temamile 
bir haber bulunuyor. Yine oba
lat paf'anın hatıratından. 

"İngiltere sırf menafii ıiyasi
yesinin sevkile Rusye tarafından 
devleti aliye ve bilhaasa fstanbu
lun iıtilaaına mani oldu. Ayaato
fonoz muahedeıinJn Berlin mu
ahedesile tadili bu makıutla 
hususla gelmiıU. 

YARIN 

Darülfünun da 
--~<·-

' Kiı11lJfl1leye yijuflerilecek 
uweal/t11ı para almabak 

Darülfünun divanı dün top
lanmıt ve darülfünuna ait muhte
lif meı'eleleri tetkik eylemiıUr. 

Bu meyanda darülfünun kim
yanesine tahlil için gönderilecek 
mevattan ister hüküme t olsun is
ter müessesat olsun para alınma
sına karar veı•ildi. BunClan ıonra 
darülfünunda yapılacak islahat 
hakkında bazı sualler sorulmuı 
darülfünün emini henüz yeni bir 
ıey olmadığını söylemiıtir. ---- - ..,.,..,.,...,,... __ 

Doktorlar 
·verilecek olan i/11i.wıs ,,esika
sı 1J1iiddeli ıw zaman hiti,1;or 

Doktorlara verilecek ihtisas 
vesikaları için konulan müddet 
Mayıs nihayetinde bitecektir. O 
zamana kadar bütün doktorlar 
bu vesikaları almıı bulunacak
lardır. 

_.. ........ ı~ ...... -

İtfaiye işleri 
/Jir eldi /libre le* !dl edildi 

Cemiyeti belediye, Pazar 
gün ki fçtimaında ftf at ye mese
lesini tetkik etmiıtt. Bu arada 4 
ıene ev"el satın alınan 25 itfaiye 
maktneıinln buglln kullanılmaz 
bir hale gelmesinin sebeplertni 
tetkik etmek i Çin bir ehli htbre 
teıkilfne karar verilmtıtt. Ilu 

Avr de ti 
Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır 

t 

ve sonra>> mecmuasından 
Dünkü nushadan devam 

Bu müıterek Ayrupahlık hia
ıine ilk darbe on altıncı ve on 
yedinci asırlarda "dini lnkilap,, 
tarafından vuruldu. Dinl inkilap 
"Mukaddes RofYta imparatorluğu 
fikrini tahrip ederek Avrupayı 

ikiye ayırdı; fakat tahıll ve terbi
ye noktai nazarından bu vaziyet
te o derece derin bir fark hasıl 
etmemtıtl ancak klasik bir ıekle 
giren latin edebiyatına röneaans 
ile bir de doğrudan doğruya Yu
nanca ilave edfldf. Bu devrin de 
mevzubahsimiz olan Avrupalılık 

hisalni kuvvetli bfr mahiyette tah
rip etmediğini görüyoruz. ltalya
dan baılıyarak Franıa, 1ngiltere 
ye Almanya ["'J dan geçen ve bir 
birini .kovalıyan bir kaç rönesans 
dalgası esnasında Ortazaman Av
rupaıının sakin suları eski devir
lerden aelen klasik fikirlerle çal
kandı ve muayyen fasılalarla bü
yük:ve bedit eserler vücut buldu. 
Röneıansın batında, dedl~imiz 
gibi, (Denle} yi, nihayetinde be 
(Goethe) yl görüyoruz. (Goethe) 
klasik devrinin ıönmesl ve ro
mantismin baılaması tarihlerinde 
yaıadı. Hakikatte Ortazamana 

ait olan heyula imparatorhıi110 

lnhilali (1806) Avrupada bu ıil0 
gördüğümüz milliyetperverUiiO 

"Ro· zuhur tarihi oldu. Büyük 
N•· mantik milliyetperver,, olan 

polyon fle Roma tacını terkedel1 
Avusturya imparatoru o tarihte 

"yeni,, ile "eski,, nln beıcrt tt~ 
holleri idiler. Hatta on ıeklıfP 
asır bile el' an pek kuvvetli bef 
nelmilel tesanüt hl asi ne nıalf1'll 
ve bu günkü milliyetperltği adet• 
bilmiyordu. O zamanın ileri ıeleO 
hükümdarları ve devlet adarnl•'' 
ekseriya (Horas) olmak üzre, af'· 
ğı yukarı hep aynı kitapları ok11• 

muı idiler. Hepsi aynı H••111 

(Fcansızca} söylemekte ve ah"'I 
ve eıyayı o noktai nazard•" 
muhakemeye mani tasavvur el 
mekt" idiler. "Ortazaman,,frnp•· 
ratorluıu yerine Avrupa tılerlJ11 

t· 
idaretetmek üzre devletler, ko••' 

" Pan - Cermanizmin Türkiyeyi 
lstlli.sının meydana getirdiği ıark 
m~ıelesidir ,, ki bu en son çehre
si l•e umumi harbin en birinci 
saik ve amildir. 

Almanyanın askerlik ve tica
ret aleminde ıayanı hayret bir 
tarakkisl, Btamark tarafından 

gönderilen ittifakı müsellesin 
teıkili ve bi lhaasa Alman kuvvei 
bahriyesinin günden güne kesbi 
kuvvet ederek fngiltereni n bil yük 
filostle icrayı rekabete kalkııması 
lnaHfzlerin dahi sevmedikleri 
çarlık hükümetıle blrleıttrdl. O 
günden itibaren devleti aliye 
velov sevki menfaatle olsun artık 
Avrupada hiç bir devlet tarafın

dan müzaheret görmiyordu. 

f1heyetfn teıkili için faaliyete ıe
lçt)mlıtir. 

[*] Hakiki Alman rönesansı 
1860 tarihinde ve Gocthe ile te
barüz eder. 

ler muvazenesi mefkQre haUnd• 
kaim olmuıtu. Fakat bu mefköre 
tabn bir dovletler muvazeneıinlP 
mümkün olduğu ve her banal bir 
harbin milletleri katliam !ederce· 
sini bulmiyaca~I kanaati üzerine 
istinat aettlrilmiıU. On ıekızınd 
asırda harp diplomatların oyun11 

suretinde vaki oluyor, anc-1' 
Avrupalılık hiufyatından müt•· 

Evvela Abdülhamidin ve Ab
düihamitten ıonra imperatorluğu 
son sadrazamı Talat paıamn ta-

hayyül ettiği Genç Türk siyasetinin 
Türkiye yani yakın Şarkı Alman 
lıtllaaına bırakmaları ve daha 
doğrusu zahir olmaları üçüncü 
ıark meselesini doğurmuı Asyaya 
kadar yolunu açmıı ve bu da ıa
hldi olduğumuz büyük harbi intaç 
etmfıt'r. 

"B<ıyük harbin ilk tohumu, 
Dirzeli tarafından Türkiyeye karıı 
Rusyayı daha fazla ilerletmekten 
durdurmak için Amiral {Seyhur)un 
kumandası altında İngiliz filosu 
Boıfora gönderildiği vakit ekildi. 
Avrupanın Garp milletleri 
Ayaatofonoı muahedesini yırtıp 

c<Jtı rupanm hasta adamt» 
11ıirkiyeyi Alman dokıorla
rmm illtimamı alıma koy
tluklart /Jn·lin ~ kmırır<·smde 
tlaha /h:.la ı /dı uın ekildi. 

O zanu11ula11 itibaren 
IJerli11de11-/Jafjdat ve /Jas-
1yı 1'·fü·/cz1n e dem;,. !Johı, 

kendisinden çok bahsedilen 
Alman ( /J,.ang nalı ostcu) 
st"yasetini 111ii111kiin kddı. 

JJ11 • .,iyaset baze A 11r11pa 
devletfeı·inin iı11peralorluk 
1nüvazenes ine leh tikeli idi 
ve er geç btt tehlike yokcdil
nwı~ 1ıwcburiyet11uleydi .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ga1'pli nıillctleriu ıuiistc
ıulek imperatorlildarmı >nu
luı/aza irin 1877 de Jlus
ve J.<J14 de Almanya, /di
renin 8iivcyş kanalı ile lı·an 
körfezine yakm yerlerinden 
çıkartlacaktı. 

Cihan luırlnnm hakiki 
sebebi bu idi - ve illtin1at 

(Devamı var) 

Tabii ömür 
-·)ro-i<·-

J'e kadardw. Jlu da biı· 
nwscle oldu 

Geçenlerde birinci hukuk 
mahkemesi, açılan bir dava 
hakkında kat'ı hır karar verebil
mek için ömrü tabiinin ne kadar 
olabileceğini sıhhıye müdürlü

ğünden ıorma~a karar vermiftf. 
Mahkemenin bu kararı dün sıhhiye 

müdürlüğüne gelmittfr. 
Sıhhiye bunu sıhhat ve içti

mai muavenet vekaletine gönder
me~e karar vermitlir. 

-··ı--~! ....... -
lltn•tt tıa=ı lrinıbalart loplol

lwllqıor 

Bazı elektrikli sokaklarda 
hali. hava gazı lambalarının 

bulunması nihayet emanetin na
zarı dikkatini celbeylemiıtfr. 

Bu gibi lambalar belediye 
daireleri tarafından toplattırıla

caktır. 

Kazanç verlJİSİ ketnwdf'n 

llWJJllll' 

Kazanç vergisini ketmettğfn-
. den dolayı müddei umumilik Ab
dürrazzak Bey hakkında ceza ve
rilmesi için merci tayini hakkın
da temyiz mıthkemesfne müraca
at etmlıtir. 

24,100,000 /il'(t varidat 
Tütün inhisar idaresi bu sene 

hükumete 24.,100,000 lira temin 
etmlıtfr. 

Stfjtrl11uıç ıJ/usıa(a 
Gazi Hazretlerinin Y alovadan 

getirdikleri sığırtmaç Mustafa 
İnönü Yatı mektebine verilmtıur. 

Evvelki gece Eminönünde sabaha 
karşı bir cinayet oldu 

Cinayetin sebebi i>tc<lenbtwi katill<'r/e nıaktul m·as1Ju/a 
şiddetli bir kin nıe11cut olmasulw 

Evelkt gege ıabaha karıı Emln 
önünde sebze halinde f ecl bir 
cinayet olmuıtur. Hadise ıudur: 

Raif aAanın bahçesinde yanaı
ma arna vut Fettah, Husan ve 
sabrı sebze kabzımallarından Ar
navut Rizanın tabanca ile önüne 
çıkmıılar ve öldürmüılerdir. Rıza
nın biraderi Selaminln üzerine de 
ateı ederek ağır surette yaralamıı 
ve kaçmıılardır. 

Eminönü poUı merkezi, ve 
ikinci ıube cinayet memurları 
derhal katilerln takibine baılamıı
lardır. 

Müddei umumilik tahkikata 

vazıyet etmlttir. 
tahkıkat cinayetin, ötedenberi
devameden bir~kinden ileri gel-• 
diğini gös ermiıtir. 

Katille:in talcibi için memur
lar tayin edilmiı aynı zamanda 
firarlarına meydan vermemek 
üzere tedbirler alınmııtır. 

Köpek 
//er zaman /<ıytlalı o!Jna~ 

Dün gece Beyoğlunda Sakız 
ağacında meıhur rande"culardan 
Melek hanımın evinde zabitai 
ahlakiye memurları tarafından 
taharriyat yapılmııtır. 

Memurlar evvela kimseyi 
bulamamıılardır. Fakat evdeki 
ufak bir köpejfn merdiven baıına 
gf der ek yaldızlı kA~ıtla kaplan
mıı duvara ı kartı havlaması 
nazarı dikkatlerini celbetmiıtir. 
Bunun üzerine derhal dtvarı 
mnayene ederek, içinde sureti 
mahsusada yapılmıı yaylı bir 

kapakla açıldığı görülmüıtür · 

Duvardaki yaya basılınca der-
' hal açılmıı ve sureti mahıusada 
yapılan genit bir dolabın içinde 
gözleri sürmeli dudakJarı.,boyalı üç 
gizli f ah ite ile iki zengin tacirin 
üst üste yatarak helecanlı solu
dukları görülmüıtür. 

Melek hanım.ve kııdınlar hak
kında zabit varakası tutulmuı 
ve derhal evin kapanmasına ka
rar verilmftlir. 

Da!Jak ziya/i:t i ı•eı·mi§ler 
Dün sabah Betiktaıta Herman 

tütün deposunda ekisper Osef 
efendi tütün ameleıinden Şerif 

Hasan pehlivan ve arkadaılarina 
f f vermediğinden kendisini döv
nıüılerdir. 

.ıJli8afirlifje git nw!Je tıebu iyor 
Gedtkpaıada otoran Şehire

manett mezat ... müdürü Ramiz 
bey dün sabah aileslle misafirliğe 
gittiği_ sırada eve hırsız gırmit GOO 
liralık bir halı on beıer liralık 
iki secadeyı çalmıılardı. 

Tabanca ateş alnuımış 
Taksimde sakız ağacında otu

rar. Bulgnr tabnasından Petri ile 
Yuvan çalğı çalarken, Balkan 
gazinosunda garson Fehmi efendi 
ile aralarında kavga çıkmıt ve 
Fehmi efenciı tabanca çekmiısede 
tabanca ateı almamııtır. 

Ş<uli bey iıi/rtli 
Ditci mektebinin müesalsl Şadi 

beyin ruhuna Eyip Sultan!a bir 
ihtifal yapılacaktır. 

1 §ekkil olan oyun manasını hüıbil• 
tün alt üst etmekten ihtiraz eder 
lerdi. (Lord Acton eski rejirnf P 
sonl.ırma doğru Lehistanı taksia11 
suretila oyun manasını alt ütl 
ederek kendi kuvvet ve itfbarın• 
kaçırdığım zikretmektedir). fil
hakika o zaman devletler arasın
da nüfuslar gerek lisanlarına .,., 
gerek ırklarına çok az ehemıni· 
yet verilerek mübadele edilirdi 
fakat ıurasımda itiraf etmelfyJzl<l: 
O zaman nüfuz, halk dedfğtınil 
unsurların ehemmiyeti ve kuv\'etl 
bugünkünden pek aı idi; bunıJO 
için ecnebi tebaaya malik olmak· 
tan tevellüt eden mazarratlatı 
bu sayede elde edilen menfaatle'' 
nazaran • ehemmlyehiz görünii
yordu. On yedinci asır He on ıe· 
kizinci asırm ilk kıaımlarınd• 
mevcut olup ıt mdiye kadar nazarı 
dikkate alınmamı§ olan bir h•l 
son günlerde Müsyü Gulien Berı
da' nın yazdığı eserde meydan• 
konulmuıtur. Bu zat diyoı kt: OP 
dördüncü (Lui) (Strasburg) u :Al· 
manya İmparatorluğundan FraP,ş 
araziıine ilhak ettiği zaman bil 
arazinin lisanına ve adat ve ırkıo' 
hiçbir suretle müdahale etmeınlft! 
halbuki bu hareketi bu asır •' 
geçen asır usullerine büıbütill' 
muhaliftir. 
-----......---,.,~---_,,,,, 

• 
Adaların tenvirt 

--};.o.;<o-

ırl 
Adaların elektrikle ten" ti 

hakkında emanetle elektrik ıtrke 
arasmda münakit mukavelenaoıe 
Nafia vekaletince tasdik edilJl11f' 
tir. e•Yalnız tesisatın gümrOk r 

ın•
mtnden muafiyeti hakkında k 

f çı -
ltye ile nafla arasında ıhtflA a 

' urasın tığından mesele devlet 1 

havale edtlmlttlr. 

- -• l>!>!f ..... •~·-

Scr!Jiyc işıi,.al• 
Çılacak Bu sene Liyejde a i 
ılnıifl r. sergiye iıtfrake karar ver 
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İngiltere de l~tanbul 4 üncü 

nıemurluğt·ndan: 

. 
ıcra etmek kaydile üç defa hairıldık

tan ıonra aayrı menkul en çok 
arttıranın üıtünde~ bırakılır. Şart~ 
tahakkulc etmezse arttırma geri 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

"··~··············~········"' 
• TIYATRO VE SiNEMA • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

lstanfnıl muhtelili nasıl olmalı\ 
h lıtanbul muhtelitlnln eıaılı i 
h lr , ıurette teıbitl için futbol j 

ey eti He beraber bütün ıpor 
rnuharrlrlerl sarfıgayret etmek
tedirler. Artık latanbulun futbol-

~:kı hakiki:kıymetini bepiıniz 
011renmi1 olacağız. 
k Bütün muharrir arkadaılar 

endllerine göre İstanbul muh-

ltel.toın nasıl teıekkül etmesi 
aıırn ld dılar ıe iğini uzun uzun yaz-
lu · Ôyle zannedfyorız ki ta-

nıl teıkil elınlyen heman heman 
Ya nıı bi k ld Çin z a ık, en bitaraf ge-

l en •por muharlrlerlnin foya
arı nı yd 

futb l e ana çıktıktan ıonra, 
rınd 0 k heyetinin gazete sütunla
... a 1 bu takımlara ehemmiyet 
•errnt 

L Yeceğt tabii olmakla bera
uer hlıd 
klllnd d kendimizi takım teı-
Ytc k e enemek istedik. Sizdi
kti ' •fnf:ı: ki futbol hey' eti öte
t.ı~rin Yapdığı takımlara kulak 

B ayıp la ıizinkine mi eıacak. 
lı d b d e u 8Uale ilterae atsın e-

ı.. tfı. 

* • b Mevcut kaleciler iç '.ncle hiç 
fr!ıi eyi olmamakla beraber en 

ldnıanlı bir halde bulunan Rıza
nın kalede bu un:nası lnzımdı r. 

B k hattında meTcut bekle
tin en iyisi Burhandır. Burhanın 
ranında gene ona yakın bir kabi-
1Yette olan Fruzan olmalıdırr 

Takımın ıeası ola n ınua
'tfn hattına çok ehemmiyet 
•ermek lazımdır. Bitaraf bir dü
ICbıce ile haraket eden bir kimse 
bu hattın Hüınü, Nihat, Milattan 
lllGteıekkll olmasını derhal teslim 
eder. 

Bılhaua muhacim hattının 
<berinde durulmalıdır. Her neka
der fener muhacimlerinin dördü
ll~n bu hatta ipka edilmesi lazım 
~e dili iddia ediliyorsada bizce 
L u iddia yanhıtır. Sağ açıkta 
i • Mehmet adeta rakipsizdir sağ 
ç ile lantır for herkeıce malum 
-.aı d .. Ü l lal uı nü ecek nokta ıol iç ve 
lk açık meıeleıldir. Sol açıkta 
hı!ioyuncu vardır ki bunları blr
L ne tercih etmek imkinıız bun
ltlr Fık t 1 
h1tldi re i e Rebii sol iç iıe mün-
ı,. 

1
1 

• Bu münhal yeri Rebtinin 
.. e a ının 1 
ktı aıı l e doldurmak müm-

lldür- D k k kını ö 
1 

eme anaatimizca ta-
l Y e olınalıdır. 

Rıza 
li- Burhan Feruzan 

l. t.feh•nü Nihat Milat 
l l ~et Ala Zeki Rebii Fikret 

lllıı l.:a ~im bitaref ane yaptığı
•ara y Fn ul muhteliti ki Galata-
l!ıuht 

1 
ener oyuncularının bala 

e it ü ı l terır. ıer ne o an teıirini gös-

-~<~-

Askeri kıwm)l ıcdri<·i ~11rell1~ 
tenzil ediliyor 

Londra, 24 ( A.A) 
Avam kamarasında 605 ,000 

lira miktarında tenzilat icra 
edilmit olan ordu bütçesini tevdi 
eden harbiye müıteıarı 148,900 
kitiye endlrilmit olan askeri kuv
vetin tedrici surette tenzil edil-: 
mekte olduğundan bahıetmiıtir. 
Mumaileyh, hükünıetin beynel
milel bir itilaf huıule gelmedikçe 
bu kuvvetleri daha ziyade tenkis 
etmek niyetinde olmadığını açık
tan açığa ıöylemiılir. 

Açık arttırma ile paraya çev
r ilecek gayrı menkulün ne oldu
ftu: Dükklnlar hisa ~ si. 

Gayrı menkülun bulunduğu 
mevki mahallesi, sokağı, numa-
rası: lstanbul Lalelide Kızıltaı 
mahallesinde Teneke Laleli cad
deıtnde atik 2, ı 07, 109, 111, 
11 3, 2 kalp ve 107, 109, 119, 118 
kalp mükerrer No. dört bap dük
kan yüz yirmide altı hi11esile Be
yazıt meydanında atik 150, 152, 
154, 156 cedit 35 , 87 No. iki dü
kkan altmıı hiasede on sekiz hts
ıesi. 

Takdir olunan kıymet: Lale
lideki dükkanların tamamının kı
ymeti beı bin yüz bir buçuk lira 
Beyazıttaki dükkanların tamamı 

Mumaileyh, muhalif fırl<anın 
ıidd~tli alkııları araımda ıol 
cenahın müfrit mensupları tara
fından tevdi edilmif olan ve 
umumi bir tahdidi lesJihat icra
ıını talep eden takrirde münderiç ! üç bin yüz kırk liradır. İcra kılı

nan birinci arttırmad~ Lalelideki 

1 

dükkanların hi11esi yüz kırk lira. 
Beyazıttakl dükkanların hiııaeıi 

nazariyeyi takb ih ve reddetmlı
ttr. 

Hatip, İngiltere hükumetini 
kat'i tabdidllt icrası arzusunda 
bulunmakla berab r ıimdikl hal-

1 
elli lira bedellerle talipleri uhde
ıinde fsede kıymeti muhammene-

1 yi bulmadığından icra ve iflas 
de tahdidi teı lihat sahasındaki 
yekchiet hareketinde daha zi
yade ileri gidemiyeceğini ilave 
etmfttir. 

M. Shavv netice olarak, bu 
gibi vakitsiz tekliflerde bulunan-
ların vahim bir makiiı vatanper 
verlikten mustarip bulunmakta 
olduklarını ıöylemiıtir. 

Londra, 24 (A.A) 
Avam kamarasında Makedonya 

ihtilalcilerinin Yugoslavya topra
ima yapmakta oldukları bom-
balı taarru:r.:larm tekerrürüne 
mıtnl olmaıı için Bulıar hüku
meti nezdinde yapılan teıebbüs
ler hakkında Irat edilen bir ıüa-
le cevaben M. Henderson lnıll
tere hliköme tinin Fransa ve ltal
ya hük\lmetlerile beraber Sofya
dakl ıeflrle rl vasıtasile Bulgar 
hükumetine lazim gelen nasihat
larda bulunrnuı olduğunu söyle
mltllr. Mumaileyh, sozune 
devamla dem işti r ki : - Son lı

tihbarıma nazara n Bulgar hüku
meti vaziyete hakim olmağa ve 
mücrimleri ccza landırmağa ıe
caat ve mahareti~ çalıımaktadır. 

' 

Üç hükumet Yugoslavya hüku
metinden ıabır ve müsamaha 
ile hareket etmesini rica etmiı
lerdır: Her iki halkan hükumeti 
Vukua gelen hadiseleri mütekabil 
teıriki mesai zlhniyetile taıftye 
etmek teıebbüılerinde Büyük 
Britanya hükumetinin teveccü
hünden emin olabilirler. 

·: ecoaoc 

Zavallı ihtiyar 
lfyuınuş 1 e lnı hayatma 

111 a I olnuı* 

kanununun 128 üncü maddesi 
mucibince ikinci arttırmaya konu
lmuıtur. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, 
gün, saa t : lstanbul 4 üncü icra 
dairesi 21 Nfıan 980 Pa:r.:arteıi 
saat 14 - 1 G ya kadar. 

1 - lıbu gayrı menkulün art
tırma ıartnameıi ı O Nisan 930 
tarihinden itibaren 929 - 38 No. 
ile icra daireıinin muayyen nu-
marasında herkeıln görebilmeıi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak llti-

yenler, tıbu ıartnameye ve dosya 
numaraaile memurfyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iıttrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yOzde 
yedi buçuğu teminat göıterlle
cektir. 

S - Hakları tapu ıiciliyle ıa
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diler alakadarların ve irtifak ha
kkı ıahiplerlnln bu haklarını ve 
huıuıile faiz ve masrafa dair ol
an iddialarını iıbu ilan tarihinden 
it ibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memurlye-
timize bildirmeleri icap ed~r akıl 
halde hakları tapu ıicflile sabit 
olmıyanlar satıı bedelinin paylar 
maımda hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde arttır· 
maya itlirak edenler artırma ıa
rtnameılni okumuı ve Jüzumlu 

' malömatı almıf bunları tamamen 
kabul etmiı ad ve itibar olunur
lar. Oıtünde bırakılan gayrı me-
nkulün bedeli zamanında veril
mezse gayrı menkul ikinci bir ar-
tırma ile ıatılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beı faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeliml
zce alıcıdan tahsil olunur. Beı 

5 -- Artırmanın birinci , veya 
ikinci olmaıına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre diğer ıartlar. 
Peıin para ile ikinci artırmaya 

konulmuıtur. Vergi belediye ev
kaf rüıumu alıcıya aftdfr. 

Yazılan dükklnlar hl11eıl yu
karıda ıöıterflen 20 NJıan 980 
tarihinde lıtanbul 4 üncü icra 
memurlııfu odaıında ııbu tlAn ve 
aöıterilen artırma ıartnamesi da
ireıtnde ıatılacaiı ilan olunur. 

fsta nbul dördüncü icra 
dairesinden: 

Firdevs, Ranıt , Kevıer hanim
larla Refik ve Holll beylerin 
Safiye hanımdan borç ,., ldıkları 
paraya mukabil birinci c erecede 
ipotek aoıterilen Kaınnpa ada 
Süruri Mehmet efendi n • He
ıinde eıki 57 mükerrer yeni 59 

No lı müıtereJ< dıvarı rrı rttemll 
bir bap hanenin ylrm· .-Jö rtte on 

·- dokuz ıehmile itibari mezkurden 
bet ıehmln tekrar b ir sehmi b.rl
ncl fhaleıl yapılmak üzere otuz 
gün mü:r.:ayedeye konultı rak iki bin 
lira beddelle talibi 1 

.. •sinde olup 
kat'i ihaleıı icra kılın .... k üzere ve 
yOzde beı zamla on t,ef giln mü
ddetle mevkii mi za deye vaz 
olunmuıtur. 

Hududu: Mösyö Robert Orde
ni nln haneıl Aziz a lfa arsaıı ve 
Penbe hanım hane ve tarfk ile 
mahduttur. Mesahaıı yüz otuz 

ftç arım on iki pamak terbttnde 

arazide dokıan altı a rıin hane ve 
otuz yedi arıin on iki parmak 
bahçedir. 

Müıtemilitı hane harlceıt kA
rgf r dahilen ahıap ve dört kattan 
ibaret olup mermer bir avlu bir 
dolap iki merdiven altı bir malta 
taılık üç hail bir urnlç biri kü
çük akı mutbah dört ıofa yedi 
oda bir kiler ve taraçayı muhte

vidir. 
Bahçede uma, incir. afaçla

rı ve hanede iki aydınlık mahalli 
ve cephede ikinci katta bir tahnit 
ve üzerinde balkon mevcuttur. 
hanede elektrik tertibatı yapılmıı 
olup hiıaedar Kevıer hanım ıa
kindir fazla malumat 929/1062 T 
doıyadadır. Taliplerin kıymeti 
mahamminesl olan altı hın lira
nın yüzde~onu ntsbetinde pey ak-
çesini vezneye yatırmaları ve 

14
_
4

_93o tarihinde saat 14 - 16 

kadar ıhalei katiyeıi yapılacafı 

A. C. 

Bakırköyünde haznedar çift
liğinde müstahdem 75 yaılarında 
lbrahim ocak baıında uyuya kal
mıı fak at ocaktan sıçrayan kı
vılcımla yanmıf ve ölmüştür. numarah fıkradaki fart tahakkuk ılanolunur. 

~ --

Tefrika 
-;-(i::;::n~u~ın~a~ı~·a:s~ı~:4~5 

Gece ıabaha kadar ( kafea ) 
•rdında beklediler. Sabah olunca 1 Maksadı Envere geldiğlrıi an-
~rcı Refik sokaia fırladı. Doğru atmamaktı. 

Gç(lk pazar maliye tahakkuk rıy Envr Bey yeıça fubeden ciıta-
l\lbeıine gitti. - da çıktı. Refik e fendi de kalem 

(E ) 0 aıındakt 
hver Beyi zaten tanıyordu: 

1 
dı rnen1ur!o.rn bfrıeyler 

k. l ez rıneın k 
n a enı odaıı kapıaından baıı- Halit) t.f e için, ( Nev§eherlt 

ı Uıattı E B R f k endı l ırnfnd b 
161'6 • nver ey zarcı e i i aradıAını k e ir memur 
lllı nce niçin geldifinl anlama- ıubeshıl ',a;l~fıine küçük pazar 

Dediler. Refik efendi: 
- Hay alla h razı olıun Bey 

b irade r, Diyerek ıubeden dııarı
ye fırladı. 

Enver efendinin arkasından 
koıtu. Enver Bey de dııarıya 
çıkmıı, köşe batında Refik efe
diyi bekliyordu. 

Refikin tahsil ıubesinden çık
tıgnı görünce yan sokağa aapmit· 
tı. tabii Refik de arkasından gitti 

yavaıça : 

Efendi ıtze gelmek iateyor. 
Dedi. Enver bey ıap sarı ke

ıilmlıti: 
- Aman azizim, bunu bu gece 

dütüneyim. Yarın size kat'i cevap 
veririm. Dedi. 

Refik Enverin yanında daha 
ziya de durmayı muv >ıfılt bulnıa
mıılı· 

H aydi azizim allahtı ısnınr-

ladık . Ben efendiye nnlntmağa 
gidiyorum. Diyerekten ( Enver ) 
beyin yanından ayrıldı. öteye be
riye bat vurduktan ıonr.t akıam 
üzeri evine gitti. kara kemal bey 
ıabırıızlık ve endiıe içinde Refiki 
bekliyordu. 

_ Ne haber hazret .. Eeverl 
bulabildin mt bari ? 

- Nasıl efendim. Küçük pa-
zara ıubesinde elimle koymuı gibi 
buldum. Meıeleyl anlattım. 

_ Ne dedi? Buyursun, g elsin 

dedi mi ? 
_ Hayır, bu gece düşüneyim . 

IJA/lİİLJJEDA Yİ 
TEPEBAŞI TIY ATROSUNDA 

Bu akıam ıaat 2 1,80 da 

ŞAHIN 
Komedi 3 perde 

Nakleden: A. ~1uhtar 

* 
Sahibinin sesi 

Artistlerinden 

ıJIÜ1Vİll 1YU/lETTİ~ n. in 
iKiNCi KONSERi 

Arzuyl umumi üzerine 

2 7 J/art l)erşembe 
Günü akıamı Fransız Tiyatrosunda 

verilecektir ... 

Progranz ve biletler f)·ansız 

tiyatrosunda verilıneklc<lir ... 

• 
Kadıköy 

Sİ..,llEl'rA 

Sinenıası 
Bugün 

Alevler içinde 
Mumessfllesi : 

OLGA ÇEKOVA .. 
Üsküda r llale Sinemada 

Buakcıam • 

Uçan Donanma 
Mumeaaili: 

RAMONNUARO 

G~ Jecek prog ra Ol : 

Sevda pazarı 
Ônfinıüzdekf pazıtr gQnü ak

ıamı Sınamadan Sonra Hazım 
hey tarafından karagöz ve mo
nolof. 

Eyüp icra dairesinden: 
Yani efendinin sarraf Ali ef

endide alacağı olan malömel 
mık tar mebalifin temini lıtif aıı 
zımnında KaraGümrükde Helva
cı soka~ında cedit 25 numralı 
müteıarrıf olduğu yedi ~da bir 
mutbak ve vasi bahçe maa kuyu 
(1 500) bin beı yüz lira kıymeti 
muhammeneıl üzerinden birinci 
arttırması icra kılınmıııada talip 

zuhur etmediilnden dlin tarafından 
(800) ıekiz yüz liraya talip obr.uı 

~ ilede kıymeti muhammeneılni 
bulmadığından ikinci arttlrması
na karar verilerek bermucibi l 
karar l O Nfıan 930 Çarfanba gü
nü ıaat 13/ 30 de ikinci artırması
nın lcra r. ına kıı ra r Yerilmlt oldu· 
~undan talip olanların yevmj 
m~zl:ürda [ y üp icra dairesine 
)'Ozde on ni ıbeUnde pey altçele
rlnl müıtashibcn milracaat et
meleri ilfın olunur. 

,- "YAf~~IN l~K\riAıİ~ 
J\tart 

Seneı ÇARŞAMBA Senet 
Resmiye 26 Hicriye 

1930 1313 

Nan1az vakıtları -
Alafranga Alaturka 

•. d. •. d. 
Güneı 5 ,53 Güneı 11,2~ 

Ô yle 12 ,20 Ôyle 5,55 
\ ikindi t5,5o lktndt 9,2a 
Akıam 18.27 Akıam 12,00 

Yataı f 
lb •• Aıla bozulmıyarak Refik ledi: ı •erdiklerini ıöy-

e e11dı ı 
n n üzerine doğru yürüdü. 

- Hayır, efendi birader• Bu
rada bu namda bir memur yukt 

Refik: - Pek ala, bir defa 
efendiye soyltyeyim. Dedi.(Enver) 
beye nerede oturduğunu ıordu. 
Enver: 

yarın ılze kati cevabımı verece· 
iim dedi. 

- Evini, nerede oturduğunu 
! Yatsı 19,58 1 1,32 
1 imsak 4,12 imsak 9,4:5 

Fakat R fik 
hır a&z i e Yavaıça manidar 

ıarett etti E B tarı1 • nver eyi 
lll•mazlıktan aeldı. 

ır. 

Mamaff bir defa da Balık pazar 
ıubeıln bakınız. 

J • 

- Aksarayda canbazlye ma
halleılnde oturdu1ıunu anlattı. 
evin numarasın verdi. 

s6yledi mi 7 
- Evet, AksarayL.a ( C11.nba

zfye ) mahalleıinde . • Numarası
nı da öirendim. {De,•nmı var) 

ı 
' 

Şevval Kaıım 

25 139 , 



Sahife 6 

insaat münakasası 
' Emniyet sandığı rnüdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cağdloğ
lunda kain olup elyevm Emniyet sandığının tahtı itgalfnde bulunan 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar atağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıt olan itlerin bir liateıi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 
Tnlipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani müdürlü

iüne, lıtanbulda Emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu bap
taki plan, mukavele ve ıartnameyf onar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu it ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul olu
nur. Teklif mektupları kapalı zarfla Anl<arada Türkiye Ziraat ban
kası umum müdürlüğüne ve lstanbulda Cağaloğlunda Emniyet san
dığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin 0f 1 O nisbetinde teminat 
ıöaterecektir. 

Türkiye Ziraat bankası mutlak surette her hangi bir talibi ter
cih hakkını muhafaza eder. 

Bahke · ~r Vilayeti encü
meni daimisinden: 

Balikesirde müceddet inta edilecek ana mektebinin bedeli kevfi 
25178 lira 88 kuru§tur. Proje ve ıartnamesi dahilinde inıa edil
mek ve 16 - Nlıan 930 tarihine müsadif Çarıanba günü saat 15 le 
ihale edilmek üzre kapalı za;f uıullle bir ay müdetle münaka
saya vazedilmltlir. Talip olanların depozito akçelerını vezneye 
teslim ettiklerine dair makbuz veyahut Banka meklubile encümeni 
villyete müracaatları ilan olunur 

~ .. 

Bahkesir vilayeti encü-
meni daimisinden: 

Balıkesirde Pamukçu nahtyeıi cıvarında idare! hususiyeye ait 
fabrika ve mnıtemilatı ve arazisi ile bakırlı değirmeni bedeli 
lhaleılnln birinci takıtu peıtn ve mütebakist birer sene fasıla 
ile yedi sene ki cem'an sekiz taksitte verilmek ıartlle ve 16 Nisan 
930 tarihine müsadif Çarıanba günü saat 15 te ihale edilmek üzre 
bir af müddetle kapalızarf usulile müzayedeye vazedllmit olmakla 
talip olanların depozito akçelerinl Bankaya teslim ettiklerine ?air 
makpuzları veyahut Banka mektuplarile ·encümeni vilayete mura-
caatları ilan olunur. (2) ----
Devlet demir yolları H. P 

Mağazasından: 
Maiazamızda üç yüz adet kadar müdevver bizar desteresl mev

cut olup bunlar 27 ,3,930 tarihine müsadif perıembe günü saat ( 14) 
de aleni müzayede ile satılacağından taliplerin mağazadaki satıı he
yetine müracaatları ilin olunur. 

Devlet demir yolları ve Li

YARIN 

:W?Si*"'''' 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Yelkenci vapuru 

261\Iart:Çarşamba 
günü ak§amı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine :müra-
caat. Telefon: İs: (1:>15) '-------1-,, iil# Pi 

TAViL ZADE 

SELAMET vapuru 
l~kspresi 

:::' ... ~ 1 
;v· ı --

26 Mart 

27 Mart Perıembe ıünü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
(Küçükkuyu) Altın Oluk Ed
remit, Bürhanlye, Ayval

1

1k ve 
Pazar sabahı Ayvalıktan ha
raltetle aynı hkclelere ağrıya-

rak avdet edecektir. Yük ve Devlet Dem"ır yolları H. Pa-yolcu fçin Tavll zade acente- -
sine müracaat. 

'911 aleı,~.fon lat . .i2-10-iŞa mağazasından: 

PERTE\r 
Müstahzaratı 

fabrlka81 

PekNEFIS olan 
ve TÜRK eseri 
san'atı mamula
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 

KREM PERTEV 
Briyantin 

PERT'E\' 
Pertev diş rna

cunu,Pertev ko
lonyaları,Pertev 

PUDRALARI 

Maiazamızda mevcut külliyetli miktarda saç, demir Te aht•P 
yağ fıçı ve bidonları aleni müzay~de ile 29· 3·30 tarihine müıadlf 
Cumartesi günü saat 14 de aalılacağı ilan oluııur. (3) 

lstanbul dünlüncü icra 
rnenıurluğundan : 

Gülüzar hanımın Ahmet 
efendiden borç aldığı yedi yüz 
ıeksen liraya mukabili alacaklıya 
h!r!ncl derece ve birinci sıra nu· 
maraalle fpolek irae edilen Vez
necilerde Sekbanba~ı Y akupağa 
mahallesinde Vezneciler cadde
sinde atik 14, 1 G cedit 18-20 nu
mı>.ralı mukaddema maa clüUdlıı 
bir ba p hnne elyevm iki bap ha
neden atik 16 numaralı mal allln 
tamamı ile atik 14 numaralı ma
hallin on ikide beş hissesi blrincl 
ihaleıl yapılmak üzere otuz gUn 

müddetle müzayedeye konulmuıtur. 
16 Numaralı hanenin tamamı 

iki yüz elli lira ı 4 numaralı ha
nenin on ikide bet hissesi yüz 
elli lira bedel ile talibi uhdesinde 
olup kat'ı ihalea1 icra kılınmak 
üzere ve yüzde be§ zamla on bet 
gün müddetle müzayedeye ko
nulmutlur. 

- -- - ____.,,, 
İstanbul dördüncü icra daf re

ıinden: 

Mimar Ziya Beyin Pandel' 
velet yani zimmetinde alac 
olan mebalf~ln temini zımnın 
mohcuz BUyükderede ki!Jae ıo· 
kaAında 1,3 numaralı kayd•ll 
arsa elyevm bir tıakaf altında ttl
tı bin befyüz elli dört lira kıf' 
metl muhammenell ikf bap han4" 
nln 4-12 hissesinden borçlu Pao'" 
deliye intikal edecek bir hfet6 

borcun verilmeafnden dolayı bi
rinci ihalesi yapılmak üzre etu• 
gün müzayedeye konularak yal 
lira bedel ile talibi uhtesfnd• 
olup ibalei kat'fyesf icra kılınnı•k 
üzre ve yilzde beı zam.la onbef 
aün müddetle milzeyedeye koıı
muıtur. · 

Hududu : Cephesi tarJk, ••' 
tarafı tariki has, arkası Mehırıet 

ma nlan umumi İdaresinben: Yazma örnekleri 
Hududu : sağ tarafı Raıit 

efendi-ıol tarafı İzzet efendi 
ınenzllleri arkası Beyazıt hamamı 

duvarı önü yol ile mahduttur. 

Beyin emlAkf, sol tarafı Valyaol 
hanesile mahdut yüz altmııbef 
buçuk arım terbllnde araztdeJJ 
yüz kırk üç arıın murabbaıııd" 
iki bap hane ve mütebakısi aY
dınlıka ve sairedir. 

Evsaf ve müıtemilatı: ı nuoı•' 
rah haricen kagir pencereleri dr. 
mir parmaklıkla muhtacı taınit 

hanede bir mutbak birJ merdi ... 
ven altında digerl büyük odun fi 
kömürlük iki hala bir sofa 1>ü..-f' 
dol'-pları bulunan iki oda ota• 
derununda Pandelt aaklnaJr. 

B480 Adet meıe travers kapalı zarfla münakasaya konmuttur. 
Münakasa U-Nisan-930 Pazartesi günü" saat 15, ao da Ankarada 
Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya f~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadat münakasa komisyonu
na vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnl (Beı) lira mukabilinde Anka
rada1 Maliye ve muhasebe tılerl relsliAlnden, İstanbulda Haydarpaıa 
Yeznesinden tedarik edebilirler. 

EVKAF U~ U. ~ ~\~üdürlüğünden: 
Edirnede Süleymaniyc Camii tamiratı için mi!bayaa edilecek 

kereste için verilen fiatlnr gali görülmüı oimakla yeniden tan
zım kılınan ıartname · mucibince 26 - 3 - 030 tarlhlne müsadif 
Çartamba günü pazarlıkla Jhalc:si icra edileceğinden taliplerin 
her ıün öğleden sonra Evkaf heyeti fenniyeıine müracaatları. 

20000 kilo yerli tonga 
ipi mübayaası: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Mevcut nümunesl veçhtle yerli malı olarak 20 000 kilo tonga 

jpl pazarlıkla nıübayaa edile x.ı d ' -ce• n en itaya talip olanların nu-
muneyi görmek ve ıartnamealnl almak iizere her iÜn müra-
caatları ve 2 Nisan 930 Çarıamba ınnn yüzde yedi buçuk te
minatı muvakkatelerlle Galalada mübayaat komisyonunda bu-
lunmaları, ( 2 ) 

'l'iirkçe İuyili.zce 11c /i·ansızcrı 
Hususi ticari ve resmi her 

1 

türlü yazı örneklerini havi 300 
sahifeden fazla olacak bir kitap 

timdiden abone olacaklara nefiı 
ciltli olarak bir liraya takdim 

edilecektir. 

Her gün saat üçten bete ka

dar "Yarın" gazetesi idarehane

ı:lnde eserin sahibi Süleyman 
Tevfik bey tarafından abone 

knydedilmektedl r. 
Tafradan abone olmak fsti

yenler ciltli için 120 ve ecza için 
ı 00 kuruı gönderrnelldirler · 

-TI<ABZON J:>OSTASI 

Sul H Vapuru J>/~'/lŞEıJflJE 
.... 27 mart 

günü sirkeci rıhtıınından hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, Sam
ıun Ünye Fatsa, Ordu, Gfreson 
Trabzon, Rize ) iskelelerine azi

met ve avdet edecektir. 
Yük ve yolcu fçfn mahalli mü

racaat Sirkeci salonu karıısmda 
Mizan Oğlu Han No. 2 Telefon 
İstanbul 354 

Mesahası : üzer: oda dükkan 
mahalli kırk bet arşın diğeri o
tuz iki arı•n üzerinde elycvm 
üzerinde 16 Numaralı muharrer 
haneye tek k:anath kapıdan giri
lir. Zemini ta.§lık parke VP. altı 

ikinci katta ufak hır gezinti ma

halli bir oda bir aralık bir hela 
üst katta bir ufak gezinti mahalli 
bir oda en üı;t katta bir ufak ge
zinti mahalli bir sandık odaaı ma
halli bjr çinko döşeli daraça ve 
evin harici ve dahili sıvaaız n!m 
kargirdir. Diğer hane altı dükkan 
mahallini havi binaya 1 G mıma

ralı hanenin birinci katında bir 
knpı ile sofaya geçilir. Burada 
bir aofa üzerinde iki oda bir de 
hela mevcuttur. Ahşap ve müh
tacı tanıir dükkan henüz lnga 
edilmemiı tarzdadır. Üzerinde 
16 numara yazılı haneye 1440 
diler emlake 1570 lira kıymet 
takdir edilmtıtir. Fazla malumat 
28-41 25 dosyada tailpler his&eye 
muıip kıymetinin °!o onu pey ak
çelerlle müracaatları ve fhalef 
19-4-930 saat 14: den 15,SO a ka
dar yapılacağı ilan olunur. 

İttlsalinde a numaralı ha.-. 
zemini mermer büyük tatlık .... 
odunluk, biri maltız ocaklı ,..,,. 
hakta digerl tariki has üzerJ-'9 
kuyu, aydınlık mahaltıhde f>fr 
hala, büyük dolapları bulun"~ 
asma bir fsofa bir kısmı dolıa.P 1 

.ve kapıları camlı el yıkama 01'1 

luk mahallini mühtevl yedi od~ 
iki sofa, iki hala, bir tara.ı h•" 
tehinıehi elektrik tertibatlı bari-p 
cen kagir demir parmaklıklı olu 
Madam kiracıdır. dah• 

lıtirasına talip olanlar "'e .,ıer 
ziyade mal(imat almak ıateY: or 
hisseye musip kıymeU oıu •de 
menenln yüzde onu ııtsbetlD 

09 do•J• pey akceıini ve 9:ı6-76 n 
numarasıla İstanbul dörd::~..,~ 
icra memurluğuna nıüraca• 
leri ve 12-4-30 tarihinde saat i 
kadar ıhalel kattyesl yapılaca 1 

ilan olunur. 


