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Herman rezaleti' -
Tütünlere kıymet takdir edenler: 
Zahire komisyoncusu Fehmi, mal
zemei inşaiye müteahhidi Rüştü ve 
Deri tüccarı Eşref beyler midir ? 

• Dunkn nuıhamızda Herman 
.;;aı~t f tlerinde kumpanyaya 
• ırı:Utilnlerln, tütün itlerinden 
t. 111'l'•n gayri müteha11is zeva-
8' ~akdır ettirlldtğini yazmıf ve 
d u lerenı meb'uılarımızın tid-
etle dilckatlerini c:.elbetmittik. 
Meaeıe hakkında maliye ve

Juıı b~ bıııün millet medfıinde 
liiiklıa~un tetkikatı ve tahkik~ta 
lleUceıını ıöyliyecektlr. 

Bu itibarla, Tütünlerin kıy
hletlerint takdir me•' elesinde tu
tubnuı ve gldllaıit olan yol hak
kında. dün gene tetkikat da bu
lunduk. Dünkü tetkikatımızın 
'••ınt Ye husust kısımları ıunlar-
d Herman rezaleti halckmda hüx4-
ır. 

Re.'lnd talıkıkal sn/1uısı 
Ait olduiu maballerden aldı

lıınız maltımala göre, (Herman) 

illete •ual soran milletin minnetini 
kazan.o Yozgat aıebuıu 

ı'1ulıterP:nı Hanuli il. 

llrketlnln kazanç vergili kelml nin vermiı olduiu fiat liıteıinin 
lÇbı Japmıı oldufu yolıuzluk1arın ve mubamminlerin ıraporunun 
tetktkı hail bltmemtıttr. !? eaaı ittihaz edilmit old.uiu ıöyle-

YalnıE (Hermanın vefatı tarı- nmektedir. Re•mİ muhafil nııı-
"-a ile hGknnıete 1>118nlftrit olan bamminler •r••mu bir Deri Ttic-
•efat tarihinin (kebnediuli{ii carı bulundul\anu ve fakat bu 

Ue ddir i'e.~mi deliller 1,e zatın re'yl bakim olmamaıı li-
• zım ıehllji kanaatini izhar eyle· 

em11ut1•f>lı_~ elde edllmitUr. mektedir. 
Diler taraftım , 1ütünlerha Bu kanaatlere göre, Ekisper 

takdiri ltlerinde, inhisar idareıi- (Devamı 5 inci ıahif~de) 
. ------~~~- -~~ 

ispanya par.asının istikrarı meselesi 
etrafında alınan tedbirler nedir? 

1'iir~·i1ıet/,e oltltıfjtt yibi İ.~pan,1ıatllı dıı udlU uuıllarm lt111/1111-
tlnıa.~ma ffllt§dı1101·. İthalriı t',§yast na.~tl lfllulül t'tliftli! 

B (Blletın de la
d •nque Nauoale 

e ( Belgtque) 
lnecınbaıından: 
Ci l.Panya Hük-

11;ettnın lktlıadi 
aıeu lamamlle

llıillt 
1 k Paranın 
U Utuna ma . 

ol nı 
acak ve lallkra-

rını teının ede
cek bir hedefi 
takıp ebnektede
dir. Bunun lçlnd 

hükiimet. ttca,e; 

•çdtüıi~nı k~patmafı l!fpan.11a kralı l'e ce11ralltır1 hir arada 
ıunmuı ve ithal&ta her _ _ .... 

varıtala ile tahdit etmeie liirlu 1 1) (Touriıme) nin getirecegı 
etmııttr . teıehüıb _bazı varidat ile (milli bir tegkllat) 

ithalatın, lıUhs l malt . Yapılarak moda olan ecnebi mal-
tın !' Yet fıa- larının yerine daha iyi cinıten 
t a, ve ihracata olan mütemadi olan milli malların lstihlakini teı-
eıtrlerinden dolayı milli iktlıa- •lk -etttrmek 

dl-yatın da müıkulatı ıünde güne 2) ltliall;ın --'nazımı bir ( Co-
;rtmakta olduiundan aeçan le- ~) teılc:ll edilerek fazla olduğu 
. enıuzayında bükümet berveçhi :: !!bun..uz oldufU tebeyyün 
-..t.t tedablri itihaz ile ( ticaret .-&"- b •Ilı. •enet.ek; bu ko-
~ -..ıç, n-.. . 
bı:"•zlneaını temin için) büyük taluiıat ..ı.sa a, devlet tarafmdan 

~~h7=-

Yeni tefrikamız: taf ·ilıı~ :--
bekleyınız 

I ~ 

.. 

···•Jitw.I .... , , 

Acı hakikat! 
Evelki ~n çıkan Milliyet 

gazetesinde bir makale vardı. 
Bu yazı da, Türkiyenin iktııa
di ve mali vaziyeti ile hükumet 
icraata araıında bir takım mu
kayeseler yapılıyordul Milletin 
acemilik ve becerikıizUfinl 
ıöyliyen bu yazının hükumete 
temas eden ıkıımı ıudur : 

Yeni intihabatı .. 
Gelecek sene meclisin kanuni müd
deti bitiyor. Yeni intihabat tek der-e
celi olacak ve 18 yaşindan itibaren 
her vatandaş meb'usunu sececektir 

' B. M. M. ıondev-
reıini ikmal etmeden 
evvel ıiyaıi olduğu 
kadar tarihi bir ka
rar ittihaz edecektir. 
Bu karar teıkilat 
esasiye kanununun 
meb'uı intihabına 
mütaaılik ahkamıoın 

mllleUn yüksek m~
f aatlerlne uyğun bir 

.. 
(( Gerri dovlet "'J lı'iikli nıeı 

kıwı•fJli11iJı !.·endi kanınıhı
;n ve teşkildılan ile 011u11 

iizeri11tl.c tlahna 111ii • .;h<,l 
bir ı·ehfHJt•li"'' uazi/iJSi i/(ı 
etmiş oulttfjilllll idtti,(J. cde
'11UJyiz. Zh·a devl.etve Jdi
~·ı(mct erkrinunu t/.n, haki
l•ale ernwk için bizzat bay
ii lt'cr iibefonlen ğeçnu~~i 
lti::11ngel<li. /Jijyle ol1ıuı
sagtlt d11, Ul>ıw lutlku1 k~n
tJ~ inde 111evcut ol'lutyau bil 
kutlretve ~·tıbiliyeti ona uşı 
lqıaına~tlı. llir l1ti.kıt11wt, 
au<'ak ekmwmil• inki§a/iı 
Ollfj<J{ o/an :jB!J[f>J'i Ol'lada11 
/wldwJJuu~ou biırtıilli ınm -
t•ııl lu11·e/,eı ı·e /aı1,li.1Jelleri 
tan;im re ıeşı,il.· el/JUJ.~iui 
1 (~ 111 f/Ul!Jf!f Ultt il/ !f iJJli!J.llf
Jıu~.-11 f11nrellitii l.·tunt11ü1t·ı 
nlı·annrnunı ,,ifirh) 

1 tarzda tadiline dair
dir. Bu tadilatın Tür
kiye Cumhuriyetinin 
temellerini takviye 
edeceğinden f ÜP he
mlz yoktur. 

Katlwlarnn:.m t/11 uu4./u~ off11·ak tıir~
celderi 1Jii11iik 'lilu)l Jledisi binası 

• 
it• .. ml~t·., o hainde· 

çıkan yazının yokarıy.a aldıjı
mız cümleleri bunlardır. Ta91-
dıiı batlık ıtbt"acı hakikatleri,, 

ifade eden makale,çok dikkatler 
ıayandı. Hakikate erilmek için 
hUkflmet it~rlnln tecrübeler 
geçirdiiinden bahıediliyordu. 
Bilmiyoruz, bizim tecrübe o· 
yuolarile geçirecek vaktimiz 
varmıdır? ıonra,fu mütaladan, 
müıbet ihtisas itleri göz önün
de dururken, memleketimizde 
zararlı tecrübelerle •akit geçl-
Tildill ~nlaıılmıyor mu? 

Hatayı her türlü meı'ultyetı 
yliklenmlt olma11 ve ona röre 
harekatını tanzim etmeıi la
zım gelen hükumetin üzerinde 
11yınp milletin kabtliyetslalift
ne yüklemek doiru mudur? 

filhakika, hükumete düten 
va~lfeler, ( Yakup Kadri ) Be
)".inde ıöylediil gibl,ntilleti hare~ 
ket ve faaliyete teı•1k etmek, 
nihayet (ıt111tı1Jli ihll)/ttçlar-
11ı emrelf ifji) kanunlan 'çı
kumuını bilmek idi. 

Acaba, makalede bahsedil
mek iıteneıı tedbirler, Yakub 
Kadri Beyin ııaret ettikleri 
"tecrübe malduli,, olan ıeyler
mldir? 

Bizim bildiğimiz eçak, mii~ 
bet ilim ve ihtisaa itler.inin has
sa ten memleketimiz için tecrü-
beye tahammülü olrnadıfı, ola· 
mayacağıdar. 

' Bir memleket ld,dört tara-

MulQmdur ki memJeketlmlzde 1 tem üzerine yapdaıaktadır. Hul<u-
meb'uaan intihabı tkl dereceli sis- Devamı 2 ncl u.h1f ede --- _.,& GWiil• 7nr 

Türk- Yunan müzakereainin kat'i 
cıkmaza gittiği muhakkak! • 

1'o 111 iibrulelc 1nescle." i J 'iıuula ıuü:;a kn·e etlilnwkıc oultt,tj" 
:.ama11danlıe1·i beklenen itil<i/' ıwti<:e.ı.;izlitiıJ nuı!IJ.·~'i:n1rl111·. 

Ankara, 26 (Huıusl) ıuetelerin haTd <hani ya ... t«a 
Türk Yunan meselesinin hal· oltlukları Öl mee' elenin •fbatı 

Une tmklnı slyaıi yoktur.Burada hazırası hakkında ricali ıiyaliye-
hafta zarfında yaptıfım tetkikat mizden bir zat diyor ki: Lo:&ilD sul-
maaleaef bu merkezdeaır. hundan.l>eri müzakere edilen bu ıö-

Yilan biklyeuae benzeyen rülmemiı mes'elenin bitmesi ha-
Türk Yunan me..ı-t hiç ıüphe- rlkullde hadiıattandandır ! ... 
siz bnyük bir adaml muvaff aki- 'Yunan'lllar biç 'bir aaınan T6rkiye 
yete delilet etmektedir. ile bu acıp ve oldukca a-arip me-

Bu muYaffakiyetllzllk Yunan- ıeleyl hiç bir zaman hal etmek 
laların defli dofrudan doğruya iltemezler ve istemiyorlar! Bunu 
Türk hariclyeslnindir · •ize ıfyaıi kemalatın samimiye· 

Tefik Rüttü bey mübadele tile ifade ediyorum, beyhude 
koıpi•yonu relslliinden ve h8:~1- yere Yunanlılara hala müzakere 
ciye vekaletine tayin olduiu ıun- yapılmakta oldufuna ıaııyoruz! .. 
den beri bu mes'ele ile meıeuldur. fürk efl[&rıumumtyeılnln bumeıle 

Bu ıünterde blteceflnl btıuı:.,.}en nefret etmekte olchiftı malumdur 

_ Y8iimlerin himayesi 
Euin~anda himayei etf al kongre-\ 
sinde halkın yetim çocuklara ya1.dım 
etmesi meselesi hararetle karıılanmış 

fmdan sarılmıı,ikUıaden mah
vedllmefe çalııılıyor. Artlk 
orada: Hdldhn•t ne yapım lıte ı 
bütün zamanlanaı tecrübe-
lerle ıaewdi.Mlllet zaten bece
rtkılzdi. Netice rf9yle ve böyle 
oldu!Demek,çok ~ çok 
yazıkbr. 

Eı-zincaJİ. /ut>ı<U ci .e.J/al ko11!Jra~ı a ::alııı·t bir arada 
fırtınalardan kurtarmak htiyorl 
bununla beraber Hükümetin 
hüsnü niyeUnden ıüpbe edil
memekte llwnc:lır • Fakat 
yabwz hüsnü niyetin kifa
yet etınlyeceilnl, bundan ıon-

hrac:at ıltlerimlz ne halde 
bulunuyor? Paramız ne alemde· 
dir?Raklp devletler ve milletler 
Bizim '.ezici sanayi ve ıüaııilk 
nizamlarmıızdan naaal ietlf ade 
ediyorlar? f4er ıeçlnldJıi acı 
acı söylenen tecrübeler bun
laraa ,mtlletin kabiliyellt olma
sından ne faide? ARiF ORU 

' 

HükW...ttn. vaaifMl Mc:e'" 
rikslz olduaµ s6ylenen halka, 
ınlllete iktisadi sahalarda ko-

l laybk 16atermekt1. 

1 
Millet çalıımak ,keadini ıu 

raıı için anlamak bilmek ka
buletmek zaruretini katiyen 
takdir etmeliyiz. 
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Yetimlerin Meclisi um umi 

himayesi 
Telgraflar İspanya parasının istikrarı meselesi 

etrafında alınan tedbirler nedir? 
-·>~-<- ~ 

/Jiilule toplandi. 4 ,fj ~6.,8-'Ji 
Erzincan ıarkın çiçeğidir. Büyük 
bir bayat olan Fratın kenarında 
artık huıuıt alemlerin kurulacağı 
zamanlar yakınlaımııtır. Burada 
artık ne taa11up nede cehlin 
koyu karanlıkları kalmııtır. 

Güneıll Erzincan, medeniye
tinin tarakkl için her ıeyi göze 
almııtır. Burada halk mektep-
lere, maarife hakikaten meftun
dur. Her keı çocuğunu okutmak 
ve yirminci asrın harikalarından 
mini mini kafaları istifade eti,r
mek lıtlyor ve bunun f çin ne 
llzımıa yapıyor. Erzincan kadın
larf bu günlerde büyük meıerret 
ıünlerlni yaııyorlar. 

Siyaıi baklua maHk olduk 
larını, olacaklarını itiden Erzin
canın münevver ve nezih kadın
ları, cumhuriyetin beyillerine 
mlnnetlerlne merbut olduklarını 

ve cumhuriyetin kalplerinde ıar
ıılmaz abideler vücuda getlrdi
ifnJ kadın kul6plerlnde baiıra 
baiıra söylemektedirler ... 

Erzincan kadınlıfı; kemali 
ıamlmlyetle itiraf ederim ki 
tekamul devirlerine dahil olmuı
tur. Türkiye kadınhtına nuftıunel 
lmtlaal olmak iıteyen Erzincan 
kadınlığı ne kadar takdır edilse 
azdır. Erzincanın bike• yavrula
rına da büyük bir fevkat ve mu
habbet kucaiı açılmııtır. Bu ku
caıa her erzincanlı bir miktar 
para veriyor ve yetimlerin kar-
nını doyuruyur Erzincan cidden 
vJcdanlilar ve büyük kalbliler 
yatafıdır. Şimdiye kadar yüz-
lerce çocuklar klmaye yurduna 
ıokulmuılardır • 

Bu hafta aktedllen himayei 
etfal l konıreıl Ezlrcanda boynu 
bnldik çocuklar hakkında halkın 
ynkaek ıefkatını [taktirlerle kar
ıılamııtır. 

J}fu.~ıa(a 

Yeni intihabat! .. 
Birinci ıahifeClen devam 

ku eaaılyenln çerçeveıl dahllinde 
bulunan bu uıul demokrasi mef
humunu idrak etmemiı memleket
lerde ancak tatbik edilmekte idi. 
Bu gün Avrupanın hemen hemen 
hiç bir memleketinde bu intihap 
uıulü tatbik edilmemektedir. 

Bu ıiıtem bir lntihapla haki
miyeti milliyenln hakkile tazahür 
etmeılne lmkln yoktur. Zira halk 
bu slıtemle doirudan doğruya 
müme11illerlnl ıeçmek hakkından 
mahrumdu. 

Müntahlpler yai halk ancak 
miintahibl sanlleri vebunlar da 
meb•uıları ıeçerlerdi. 

Bu suretle halk bir nevi muta
vanıtlarla meb'uslarmı ıeçmek
teclJr kJ bu demukrasl, halkçılık 
eauaUle telif kabul etmez. 

Bu ıekll lntlhaptakl ıayrl 

teblllfi hi11eden. B. M. M. pek 
yakında bu uıulün lağvına ve 
Teıkllltı Eaasiye kanununda ta
dilltı yaparak tek derecenin tat
bik ed.llmeılne karar verecektir. 
Yeni lnUhap kanununda kadın
ların da hakkı reyi olacaktır. 
Kadınlarımız hayatı umumlyede 
Oldup ılbl bayatı teırllyede de 
erkeklerle beraber yüriiyecektlr. 

Jenl tadillt, hayatı ılyaıiye
mlzln mnhım bir adımını teıkll 
edecektir. 

Sultan Ahmet 1 el Sulh hu
kuk mahkemesinde Haydar zade 
Mahmut efendinin müddeialeyh 
f rlda Azoı aleyhine ikame eyle
diil alacak davasında müddeia
leyhin ikametılhı meçhul oldu
fundan Jlinen tebllatına karar 
vertlmlt ve bermuclbi karar gı
yaben cereyan eden muhakeme 
netlceıinde meblifı müddeabf-

binden ibaret olan vilr(11et • 
lJÜff~eNi /.'aleme a/iu<fi idari kararlar 

(Birinci ıahifeden devam) 

~ yenin vilayetlerin ve belediyele-
Vilayet umumu mecliıi dünde l 'l -·>~- rfn ıatln alacağa alat ve edevat 

tctimaına devam etti Lafjve< '1 (!f•ek nild!Jeller l'l? ile makine fthalatlnı kontrol ede-
k O k i ki>.11ler k Beti laf, ı üdar ve ıtan- ce Ur. 

bulun münasip yerlerinde birer Ankara 26 ( Huıuıi) 3) Gümrük resmini fevkalade 
çocuk bakım evi tesiıine karar Türkiyenin yeni idari takıl- ındirmeksizin mümkün olmıyan 
vermıt ve bunun için 49 bin lira matına ait layiha Dahiliye veka- ithalfttın tahdidi; 
tahsisat verilmlttir. letincehazırlanmııtır • 4) lktisad( millide yeni baılı-

V erJlen malumata göre laıve-
Darülaczeye ve yaluva bele- lıyaiı bazı ietib1alatı teıvik ede-

di . h kk d k dilmesi istenecek olan vilayetler rek mukabil ı·thata· tı azaltmak: yeııne muavenet a ın a i on üçtür. (~eli Bereket ~Akıa-
(tekliflerin kabuli gelecek ıeneye ray ıtirl Nizde zonıuldak gü- tüUln, pamuk, mııır umumiyetle 
bırakıldı. müıhane tarki karahlıar vila- hübubat, yumurta/kümeılik hay-

Sfllvri kazaaının thtiyaç rapo- yelleri. Kaymakamlı~a tahvile- vanat, ili .. 
ru Sllivrlde bir kaymakamlık dllecektir. 5) lıpanyada otomobil ıana· 
binaıı inf aıı müıteına olmak Bu yeni layihada valiler üç yllnfn teıiıl fçfn devletin hıma· 
üzere reddedildi. Hükumet vila- 11nıf tolacak arıca vlllyetlerde vesi; 
yet mecliıf azalarının maaılarını vali muavinliklerl de ibdaı edf- Bu [tedablr, ·müteaddit mali 
150-300 daimi encümen azaları- lecekttr. kontrollar tesis : edilerk itmam 
nın kimine de 75-150 olarak tesbit Kij.'I tahvili edtlmtıtfr. Bunlardan biri lıpan-
etmiıtir. Bütçe encümeni, azaların Adana vilayetinin Karaiıalı yada müe11eı ecnebi tirketlerln 
büyük bir feragetl neffı göıtere- kazasına merbut Karaantı nahiye- mlllilettfrflmeslni kontrol etfrme-
rek elyevm almakta oldzkları sinin Biiyükçakır kayeıi muhtar- ktir; bu günkü {tanj) yaziytinç 
75 ve 150 liranın tezyit edilme- lıiı tarafından idare edilmekte göre ecnebi ıirketleri millilettlr-
meılnf fıUyordu. olan ve nüfuı ve aıkerlik muame- mek amelfyeıl yeni ıanjlalari 

Bütçeye bar olmamak için )atına mezkur kazaca, Tekalif tevlit edeceğinde bu gibi teıebbü-
hey'eti umumiyede bu teklffe ~:!~f:e Ka;::r~ :ı~a~~:ı:ı':~a:V:İi ıiln evvelemlrde bir müsaade ah-
ittirak etti. kazasınca bakılmakta olan Çav- zine raptedilmlttir. 

Hasta memurlara yapılacak daruıağı karyeıi Adada vilayeti- Şanj muaamelitına ve ıerma· 
muavenet hakkında prenıit ola- nin Karaisalı kazasına merbut ye harekatına dair ahkam bakı 
rak bir eıaı kabulu fakat o Karsantı nahiyesinden alınarak olup buna muhalefet edenler en 
zamana kadar haata bulunan Kayıerl vilayetinin Develi kaza- ıedit cezalarla cezalandırmaktır. 
maarif müfettiılerinden Süley- ıına ilhak edilmittlr · Bunden baıka bankaların kont-
man Şevket ve katip Hasan efe- Mardin VHi.yetine merbut rol uda teıiı olunmut tur. Banklar 
ndilere heıer yüz lira verilerek Koçhisar kazasının Reıülayn na- her üç ayda bi. hükumet kontro

hiyeıi mezkur kazadan alınarak 
muavenette bulunulmaıı karar- · V lüna muamelatını bildi rme~e Urfa vllayetinın iranıehlr kaza- 8 

laıtı. ama ilhak edilmtıtir. mecbur tutulmutlardır. 
Eylpte 26 ncı ilk mektebe ait Konya VllAyetfnln Çumra Hükümetin müdabaleıl en zi-

binanın üıt katının orta mektep kazasına merbul Klıercik. lıll- yade zirai iıtlhıal ıahaıında 
tarafından hala ltgal edilmekte hisar köyleri mezkur kazadan hlııolunmatadlr; lıtlhıall teıvJk 
olmasının ıebebi ıoruldu. lçtimaa alınarak ayni Villyetln Kara- tekemmül ettirmek lhtiyaçat ve 
riyaıet eden vali vekili ~bey bu iti man kazasına mülhak Kılbaıan lthallta nezaret etmek ve bazı-
maarifle temas ederek hallede- nahfyeıfne ilhak edllmitti. larına yardım eylemek için, ve 

ceğını vadetti. Macar- Türk aümrük •iyaıeun tayin ve müza-
-s;ndan ıonra vilayet maarif, kereılne memur müteaddit komi-
ziraat sıhhat ve nafıa müdürlük- IJ0.'tf/1t,ijll .~arsllnuız Ntaslara ıyonlar tetkll edllmııur. Bu mu-

' lerinln Q29.faaliyetlerine ait izah- i.ı.;f inal cdİ.'JOI' ! cltlerln itleri pek çoktur• Bllha11a 
nameleri okunulmuıtur. Ankara, 2~ (A.A.) ıktıaadiyetı mfllilettirmek baha-

Bunlardan bılha11a naffanin· Matbuat umum müdürlüiün- ıile bir çok milli ihracat müe11e-
den teblii olunmuıtur : leri maliyet fiatlarini mütt-madi-ki calibi dikkatli. Selimi çeıme Macaristan hariciye nazırı M. 

M 1 1 f 1 1 k yen artırmaktadırlar. a tepe yo unun aa a t o ara Valko'nun ziyareti münasebetlle 
tnıaıı , 17 O bin liraya ihale edil- Ankarada cereyan eden mükale- Diğer cihetten biitün ispanya 
mit olup on sene zarfında zuhur meler esna llnda iki memleketi ıanayi müe11eleri lapaya kömür-
edecek tamiratta müteahhit ya- alakadar eyliyen mes' eleler göz- lerini yüzde muayen bir miktar 
pacaktır. Azadan btr k11mı yo- den geçirilmiıtir. Macaristan ile ıarf ve fıtlmal etmeğe rnecbur-
lun asfalt olarak inıaıı aleyhinde Türkiye vraaındaki münaıebetle- durlar. Uzun müzakerelerden 
bulundu ve bu gibi yolların mah- rin en ıağlam ve ıamimi bir doat- Cıora, hazineye klrlı bazı varidat 
zurlarinı anlattılar Vali vekili ukla metbu olduiu ve mütemadiyen ile (petrol~inhiları) teslı edilmittlr. 
devletin bir yol ılyaıetl mevcutl kuvvetlenmek yotunda inkiıaf Hükumetin himaye ettlfi tirket 
olduğunu ileri sürdü. eylediği her iki tarafça mütahede ( lıpanya petrol ıirketl ) namile 

Kanlıca Beykoz yolunun edılmittir. Bu teatif efkara itti- ve (75) mlliyon peçetaıı ile teeı-
ıür'atle yapı1ma11 kararlaıtı. rak eden devlet ricali Türk Ma- Ü i ti 

car doıtluğunun ve bu dostluğun s 1 etm t r · 
Bundan sonra evvelki günkfi Bu tlrket; perol madenlerini 

fnkitafının herek her iki memle-
celıede ikmal edllemlyen 930 ket havallıini ve gerek umumı 
masraf bütçesinin müzakereıine müıalemeU alakadar eden çok 
devam olundu. mühim bir ıulh ve vink amllı 

Ziraat, baytarlık ve ıan'at oldufu neticesine vermek huın-
ltlerl 125 660 lira, sıhhat itleri ıunea tamamile müttehit kalmıı-
98050 lira, muhtelif masraflar lardır. 
679450 lira olarak kabul edildi. .Jl Valim .fjl~ldi 

iki günde kabul olunan fasıl- Ankara, 26 (A. A.) 
ların yekönu 3270532 lira idi. M. Valko caoapları ve refika-

ları ile malyyell erkin• bu akıam 
1376300 lira da fevkallde i 

lıtanbula hareket ittiler ve ıtas-
bütçe yekünu Jdi. Bu ıuretle yon da Hariciye vekili Tevfik 
vlllyetln 930 maaraf bütçeıf Rüıtü Beyefendi ve Müıteıarı ve 
umumi yekanu 4,646832 lira teırffat umum miidiirü ve Maca-
olarak taıtlk edildi. rfıtan ıefaretf erkanı tarafından 

86tçe tayini esami suretiyle 
de reye konuldu ve kabul edildi. 
İçtima bu güne bırakıldı. 

l hin ma faiz ·ve maıarlfi muhake
me ve ıairenin tahılline dair 

25-1 ·930tarlhinde ıadır olan hükmi 
karara ait bet katip ihbarname· 

isinin de ilanen teblfğat ifasını 
icap ettlrmlt oldufundan tarihi 
lllndan~lUbaren bil" mah zarfında 
müddeialeyhin temyizi da va ede
blleceil teblli makamına kaimi 
olmak üzre ilanı keyfiyet olunur. 

teıyi edilmlılerdir · 

Vat ko m ibet;i z~ı1<11·eı filli 
Ankara, 26 (A.A) 

M. Valko Cenapları ve refi
kaları ile malyyetl erkauı buıün 
ıehir ve civarında bir ıezint~ 
yapmıılar ve hariciye encil~enı 
reiıi tarafından verilen ofle 
ziyafetinde hazır bulunmuılardır. 
Saat on altıda etnografya müze
ıinl ziyaret etmiıler ve müteakı
ben Türk ocakları merkez hey'-
eli tarafından verilen çay ziyaf e
tinde bulunmuılardır. 

ltletmek, imtiyazlarını almak, ve 
hunların latihaalltı olan petrol· 
lan aatmak, ve petrol ıanayiine 
mülhak aanayif ııletmekle mu-
vazzafbr. 

Şirket, petrol inhlıarının ihda
slle taayyün eden petrol si yaıe
tlnin tahakkukuna hizmet edecek 
ve lıpanya piyaıa11nı lıpanya 
rnallarlle teçhiz ederek milli 
lktııada istihsal ve nakliyat kar
larını temin etmek ıuretile mem
leketi her ıene petrol için ıarf
olunan (200) mllyan pecetadın 
harıce gitmeıinden kurtaracaktır 

lıpanya ziraat vaziyeti de o 
lradar IParlak deiildir Ziraatte 
Yapılan baılıca mesai lıpanyayı 
eaaılı nıahsulatı ziraiyenin itha
latından kurtarmak ve meyva 
lhracattl " -e nıeıiul olan zürraa 
yardını ederek cok alır olan 
maliyet flatını indirmek huıuı
larına tevcih olunmuıtur. Bufda
ya gelince: mezru ıaha 933 

miyondan ı 84 milyon hektara 
çıkmııtır, Haaat, bu ıene ( 12) 
milyon kentali tecavüz etmit ve 

ecnebi bnğdayına lüzum kalına· 
mııtır. 

Pirinç zeriyatl da elyevın çok 
karlı bir it olmamakla beraber 
terakki etmekte ve hükdınetJJI 
yardımı sayesinde birkaç ıell' 

sonra lıpanyadan pirinç ihracata 
baılıyrcağı ümit edilmektedir· 

Hükumet, memleketin ınuhtaç 
olduğu pamuğu da yetiıttrınei' 
karar vermitti. Elyevm (ııooo) 
hektar pamuk ekllmtıtir. Bu te· 
ıebbüı tlmdilik bir tecrübe 'ol· 
olmakla beraber randımanı }.JJI' 
rlkadaklnden çokeyükıektir. fı· 
kat, buna ragmen maliyet fiatl 

~ ,yüksektir. Maamafi, dabJll 
lhtiyaci tatmin -edeceke padl~ 
zeriyatı çok büyük ıabayı ffl' 

edeceği ve diğer karlı zeri1't 
yerine pamuğun kain olacJ• 
füphelt adddedilmektedir. 

Hükömetin ehemmi yet verdi· 
ği mahıullerden biride jzeytııı) 
dir. Bu seneki hasad iyi olıraal<· 
la beraber geçen seneden ço1' 
miktarda zeytin yağı stoku kal· 
mıt ve alıcılar da fiatın lnmeıi· 
ne intizaren ıatın almamaktadır· 
lar. Müı•ahıil sendikaları da fi· 

ati indirmekte ısrar ederek bil• 

kumetln muavenetini taleP 
etmektedirler. Bu muavenet ıh 
recat primi il Faata yenideJI 

yeytin diktirmektir. Geçen ıeoe 
za rflnda ğümrük resmi her ıeP1 

teırinievvelde olduğu gibi tezyit 

edilmlttir. Hükumet bu uıuli111 
itihallta mani olmadığını görnıOI 
ve mamul mevat ihtilatına mao1 

olmak için milli sanayii tekeııı
mül ettlrmeği dütünmüıtür. 

lstanbul dördüncü icr~ 
dairesinden: 

Hatice Rabla ve Emine han•:, 
mların Vahit efendiden b~l
dıkları (900) liraya mukabH vef•· 

en ferağ eyledikleri auğaz içinde 
Çengel köyünde kuleli cadde•1 

sokağında eıkl 46 yeni 35,37 nıı
mralı kayden bir bab ıahilhaPe 

ve rıhhm mahallinin 2 ı 60 bi,.e 
itibarile 342 hi11esl elyevm ar,. 
ve rıhtım mehalli birinci ihale•1 

yapılmak üzre kırk bes gün ınii' 
ddetle yapılan müzaıyedeıi zarfı
nda (250) Ura bedel ile telJbl 

uhdeıinde olup kat'ı ihalesi ter• 
kıbdmak üzere müzayedenin bft 
ay müddetle temdidine karar ve' 
rilmiıtir. 

Hududu: hacı Cemil bey ve· 
reıeleri sahilhane ve bahçesi ,ol 

:tarafı küçük oğlu Artln vereıe•1 

ıahilhaneıi arka tarafı deniz ce· 

beıi yol ile mahdut 184 7 art111 

murabaı arıa ve 34 artın mur•' 
bbaı rıhtım mahallidir. 

Arsada bir kuyu bir havuı bit 
çam iki incir bir armut bir 11•' 
ağacı mevcut olup etrafı du"•~ 
Ye temel ankazı vardır. Kaide• 

.,e 
ve cebheıi harabca bir rıhtıoı 1 
mezkQr arsanın ortasında mubt•C 
tamir hattı fasıl duvar ıa111•1111 

1uır· nın kıymetı 6113 lira 25 bur llP 
mezkdr hiısenfn ittira11n• ~t --- -~-·t olanlar ve daha ziyade 01• uıipJ 
almak iıtayenler hiıeye 01azde 
kıymeti muhammeneılnin Y 

ırd ve onu nlıpetlnde pey akçe• d.. _ 
929/4419 numraıfle lıtanbul or 

nra
dilncü icra memurlufun• m hfo-
caat etmeleri ve 1/5/30 ta~lk t'l 
de ıaat H !den 16 ya kadar. a 
ihalesi yapılacafı ilan olunur. 



~7 Mart 
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Piyos kimdir, 

nasıl para 
millet zararına 
kazanmaktadır 

(Dünkü nuıhadan devam) Mısır istiklali 
-~<·-

M.e m le h e t h a b e r I eri 
Petrol menbaları iki hakim 

Eğer bu kadar komisyon ve- zanmaaı bütün masraflar Jeran 
rllmeyeceAi iddia ediltrae ıenede forfetere ait olmak üzre muay-

J/11ahr><fo Lond}'(ula mii:.a-
J/a n Iil"f.f~ ,1111J1 i JH'I rol k 111111/a J'I 

kf1~/i1di!di ! 

•) ~.<·-

Va :. i/i!.'Jİ ,.,,,; i.ı,;li11111fdnı d.o-
10,000 lira~an fazla prim yapan yen bir komiıyonla üç ıirketin 
acentalara Uniyonda dahil olmak bir arada idare edilmeıinden bil-
6zere bir çok kumpanyalar tara- lıtifade aıadaki Hatadan anlatıla-
fından d h f 1 l a a az a komiıyon caAı üzre ı11erin bir çofu ttihadı 
verildlfinl hatta maat bile tahılı Milli ile Onlyona aıırılmaıından 
olunduğunu iıbat için elimizd• ileri gelmiıtlr. 
~~Unan hesap pusulalarını (DE- Bu suretle itlerin üç tirket a-

NT ) fotograflarını derhal ra1tnda paylaıılmaıı Anadolunun 
netredebiliriz. yalnız kirını azaltmakla kalma-

I 2 - Hükumete hlHe verdi- yıp kezalik zirdekl liıtada görül-
lnden bahlıle hakkında her düğü veçhlle tazminatın çoğu 

türlü t h l .. d l ükl til l eı i at gosterilmeıl tavılye Ana o uya Y e meıine vesile 
: unan Anadolu sigorta tirketinin olmuıtur · 

ta
unca meıalye ve mühim mik- Şu hal Anadolunun portfö-
rda d 
1 

Prim yapmasına rağmen yün e mevcut yanma tehlikesi 
Ya llız ılgorta itlerinden ıenede az tılerle tehlikesi fazla Jıl~rin 
aza11ı1 k 29000 lira gibi az para mübadele edilmiı olduğunu göı-
•zanınaaı ıayanı hayrettir. termekte ve tirketin zararını mu-
Şirkeun bu kadar az para ka- cip~olmaktadır. 

Anadolu 
1927 •eneıiki.rı 85518 
l 927 ıeneatnde faiz kambiyo farkı ve esham ve 
tahvilat flatlarında haıll olan tereffü 
•lıortalardan haııl olan kir 

5659Fı 

29929 
93087 

29929 
1928 ıeneıl klrı 
faiz eıham ve tahvilat kimetlerlnde huıulegelen 
tereffü aclye ve saire 71061 
•lıortelardan haııl olan kir 22026 22026 
lkı ıene~e alg.uta tılerinden haaıl olan kar 5194 9 

Jeran forfeter ııfatıyla PIYOS meai hem hükumeti hemde hiue-
tarafından idare olunan ıtrket- darları mutazarrır ettiğinden tel-
lerden Anadolu 1927 - 1928 bi- kiki icap eden bir meseledir. 
lançoları mucibince zirde göıte- Anadolu sigorta tirketi tara-
rlldtfi üzere iki ıenede 1.732,507 fından 1927 - 1928 senelerinde 
ltr i t i h ıd b 

.. dd t yapılan itlerden alınan primle 
a pr m yap ı ı a e u mu e • k b l ı ı ana ,mu a i veri en tazminat ve 
arfında yalınız ıigorta itlerinden vuku bulan maıarlf atı mü beyin 

!it94'9 lira gihi az bir kar goster- liıtedir. 

yapılan prim ittihadı Milli ile Kendine kalen 

~uhteltf branılara ait 
Üniyona verilen prim. prim. 

Primlerin mecmuu 1, 732,507 
lkı ıenede verilen taz
minat olub tenzil 389,317 

1,343, 190 
lkı ••nede vukubulan 
ltlaıarlf olup tenzil 

Bu heıaba göre Anadolu iki 
•ened 1 · k e veri mit olan tazminat 
çlı arıldıktan ıonra 1 343 190 
lr ' ' 

87 
a la.fi prim yapılmıı bundan 
9,061 lirası Anadolunun reaı

•G a rn:ıbrü olan Üniyonlar ittihadı 

46 
Ye verilmiı ve Anadoluya 

o,ıaa lira kalmıttır. 

1,061,040 

1 81,979 
879,0Gl 

G67 ,4-G7 

207 ,334 

460, 13:! 

213,441 
246,692 

lira gibi az bir miktar kalmakta
dırki mükerrer ıtıortacıların 
aldığı hi11enin dörtte biri nlıbe

tin~e bir ıeydlr. 

Bundan mada bütün ıigorta

ların 1928 ıeneıi bilançolarında 
haddı mahfuzlarla ihtiyat akçe
lerinde tebeddülat görüyoruz bu· 
nuda ileride tetkik edeceğız. 

(Devamı var) 
tıld Bundan da masraflarda çıka
~ktirde Anadoluya24:6,692 
--~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Emanetle 
tı~e+ - · 

Tnı/.-iluıı ya pdat·a /.· 
Yenı bel d 

ınevkll tatbık: iye , kanununun 
ıehremanett Vaz ından ıonra 

r tayanı dlkkatlbtelbUrları arasında 
· •nıtk t 

cektir. Emanet lb ~ icra edile-
muhaıebe, levazı: •ünde fen, 

ınüdürlüklerinden ll•J~ıı ~i:'t 
lunacağı ilbi büUln bel ld o-
d e iye 

atrelerl de kaldırılacaktır. Bu 
lllünaaebetle bu gün eınanet 
•lllrininde bulunan memurların 
ancak üçte biri kalacak· ve dt
lerleri acıta çıkarılacaktır. Bunu 
nazarı d!kkata alan emanet 
llleınurları tlmdlden kendilerine 
:naılp it aramakta ve endiıede 

unınaktadırlar. 
- ......... f4<1i••--- -

Yalan nıl§ "I 
llla.~6Yiikdere köprüıünün yıkıl
hu b °.:ere alduiu yazılmıı iıe de 
aeçe:ı:rd aıılıızdır. Bu köprünün 
IQı t r e lıttnat duvarları yıkıl-

ut!a~ıl!~!~ır~unun tamiri ile 

Buz ihtiyacı 
- ->~<·-

Enunu>/ 1>11 .wwe İ.ı.:fa11h11ltt 
buzs ıı~ lnra knll,l/ll<'fl k 
Şehremaneti bu yaz batka 

müe11eıelere muhtaç kalmadan 
tehrin buz ihtiyacını temin et
meyi kararlattırınıtbr. Bunun 
üzerine karaağaç f abrlkaıının 
tevıir edilmesi tenıip edilmittl• 

Kambiyo için müsaade veril
lbediifnden fabrikanın tevıiri 

tnecburl olarak tehir olunmuıtur · 
- •••1>M...-.•••--

So11ıy(l('l uuıhkılın edildi 
ko.kada Muıtafayı katleden 

ve •rkad 
Y k 

•tını cerheden ıomyacı 
a Up u ~ 

intaç edıı:n ilin muhakemeıi dün 
b ittir. Y akup, 15 ıene 
apıe ve lbakt l 

binlira ..... _ u ün vereıeıine 7 
. --.ıinat itaıına mahkum 

edımitUr. 

Enun1eue asa11s,jr 
Emanette yapılan •aana6riln 

lnıaatı bitmlttlr. Bu ıün yerine 
konulacaktır. 

J ~ 

klJl'f'l'P. baslaıult! .. ·' ~ 
Kahireden: 
İngiltere ile Mııır arasında 

akdi mutasavver ittifak muahe· 
deıi muzakatını idare için Mısır 
Reiıi Nazarı M. Nahhaa pata ri
yaıeti altına Londraya giden he
yete il Uf ak etmek ve müzake
ratta hazır bulunmak üzre Mısır 
İnhiliz fevkalade Komileri Sır 
Berri Lorin Londraya azimet et
miıtlr. 

Jlı.ı.:w-İran 
Tahrandan: 
Mııır hükQmetlnin Tahranda 

mübayaa edecegl Sefaret binası
nın, mukabelei bilmiıil ıartile, 
tescil ve ferağ reıminden iıtiına
sını kabul etmiıtir. 

Zirı·ai sauathn· 
Kahireden: 
Mıaırda zfrral sanatların tuiı 

ve eskiden mevcut olanların ıslah 
ve ihyaıı için Ziraat Nazaretinde 
teıkil olunan komisyon ilk defa 
inikat etmlı ve müzakerata baı
lamııtır. 

Mııırda pamuk ağacı ve pirinç 
ıapı gibi ve madei iptldaiyesi 
mebzul bulunduğu ~ihetle kağıt 
imalinin münasip olacağı görüıül
müı ve bunun için berayi tecrübe 
ambalaj kağıdı ve mukavva ima
line mahıus olarak Almanyada 
lcadolunan .küçük makinelerden 
biri ile bir uıta celbine karar 

verilmiıtir. 

İl'f11ula /.·a nıbiyo 
Tahrandan: 

Para, kambiyo, borsa, lran 
parasının eıaı üzerine tanzimi 
hususlarında Mecliıi Meb'uıan 
hükumete salahiyeti kamile ver

mlıtir. 

811ri.'Je İJ'a J.· '"'a.ı;: nula 
Beruttan - Suriye fevkalade 

Fransız komiıerliği ile ·Irak hukıl· 
meli araıında hududun tahdidi, 
meraların tanzimi, iki memleket 
aıairinin bir cihetten diğer cihete 
gidip gelmesi huıuıları hakkında 
müzakere cereyan etmektedir. 

Irak, Suriye, Lubnan ve Ale
vi hükumetleri meyanında tan
zim olunan Poıta mukavelesi 
yakında imza edilecektir. 

Sudan Cn111111l Vali.ı;i 

Kahireden: 
Gecende lngiliz FevkalAde 

Komiseri ile görüımek üzre bu
raya gelmif olan Sudan Umumi 
Valiıl Sır Con Mafi Sudana 
avdet etmiıttr. 

Jft.ı<n·d.ft :.iı·aaı banka.ı;ı 
te.ı;i~i 

Kahireden: 
Hükiimet tarafından zürra 

her ıene yapılmakta olan mua
veneti ıf a ve ziraatın iılih ve 
terakkisi için lcabeden yardımı 
icra zımmında bir ziraat bankası 
teıiıi için Maliye nazaretinde bir 
komlayon tetkll olunmuıtur. 

Jlı.ı;wt/.au Al'rllJHl,IJU .w4ızı' 
i/lran 

Kahireden: 

Mardin 25 (Hususi) 
Mardin ve civarında mühim 

ketrol kuyuları keıfedilmiıtir. 
lktııat vekaleti buray petrol 

tetkikatı için bir heyet göndere
cektir. 

}'uuan f/tlJJdlerindıJ ,ı,;ildh 
Tütün inhbar idaresine ait 

2 numaralı Aydın molörü Ka
raburn açıklarınde kara sularımız 
dahilinde Yunnan bilndrah iki 
kayığa tesaedüf etmif ve onları 
bir müddet takip ettikten ıonra 
yanlarına yaklaşmış, kayıklarda 
tahariyat yapmıstır. Neticede 
Kuıadalı fstavri kaptanın kayı
ğında bir Yunan mavzeri i\e 1 O 

mermi ve bir kaç tabanca bulun
muıtur. Silahlar müıadere edil
mittir. 

iki katil 
Sild lda rile ya kala 11dı 
Yedi buçuk sene hapse mah

kum Abdürrahman hamza • Ve 
Savrum çalı karyeli Azalenin 
ıehre girerek miskin ve camit 
kebir mahallelerinde ıaklandık
ları polisce haber alınarak mut
tahiı tertibat ile bila hadiıe ve 
hamil oldukları büyük çaplı 
tüfeklerile birlikte ele geçirll
mitlerdlr. 

Bu iki ıaki haklarında polis 
müdüriyeti tarafına ayrıca yapı

lan tahkikat neticesinde, bunla
rın bir buçuk ay kadar evvel 
bakır kırı mevkiinde. Soyğun 
kaıtile töför Vaıfiyi katil edenler 
olduğu anlnıılarak suçları tevsik 
edilmiı ve evraklarile birlikte 
her ikiıl adliyeye teıllm edtlmiıtir 

Abdürrahman hamza adlı 
ıakl, k&yleılyan mahalleli lıyaı 
Y aıo abacının gece duvarını 
delerek ev etyaıını aııranlardan
dır. Şu ıuretle bu hıraızlık failleri 
temamen ele geçmif bulunuyor' 
zabitemizin besiret ve hasaıetini 

takdir ederiz. 

Jlcl'gama . .,oy,911111t 
Beraema ile Soma araıındakl 

yolda bazı haydutların otomubil
leri tevkif ederek yolculardan 

880 Ura kadar para aldıkları 
hakkında bir ıayıa dev~an etmek-
tedir. Dün ıehrimiz jandarma 
komandanlığından tahkik ettik 
Bergama' dan böyle bir ıoygun 
vak' aıı hakkında kumandanlığa 
hl bir ihbarda bulunulmamııtır. 
s:rgama ile telefon muhaberesi 
kabil olmadığından BergamadJln 
tahklkide kabil olmamııtır · 

-- İ/11'(1('(1[ primi 
İskenderiyeden: Maliye Naza

retl Mııırdan ihrac olunan mamul 
tüUin ve ıtğaraların kilosu~a v~
rilmekte olan ihraç piriminın ' sı
ğara ıanaylinin teıçii ve ihracatın 
tezyidi makıodile 80 kuruıtan 90 
kurufl\ çıkarılmasına karar ver-

mııtir. . 
/)ii11yad.a JHIJUllk Slll'/l .'JUll 

Mançeıtırdan ( Huıuıi ) 

1929 ıene•I ıon altı ayı zar

fında 13 milyon 202: bin b&lya 
pamuk ıarfedilmittir, bunda 502 
bini Mııır ve 500 bini Amerika 
pamufudur. 

laııı mah't'lllt'!r ı ·erildi ... 
Sabık Ceyhan kaymekamı 

Ata beyi Ceyhanda kaymakam 
bulunduğu sırada 927 senesi Te
muz ayında tevkif eden ıabık 

müd<iei umumi Tahsin beyler 
vazifeyi sui istimal maddesinden 
dolayı m ahkemeye verilmitler
dir. 

Ayni zamanda Hilmi bey lı
parta vilayetinın senirkent müdd
ei umumisi bulunduğu ıırada 

fahıi hürriyet tahdidinden dolayı 
mahkeme altına alınmit olup bu 
iki dava temiz mahkeme31 kararı 
ile Cebelibereket vilayeti ağir 

ceza mahkemesinde derdeeıti 

rüyet bulunmakta olduğu gıbi 
• 

sabık kaymakam Ata beye müı-
teki ııfatlyle davaya dahil edil
miıtir. 

Bu iki davanın a niıan 930 
tarihinde Cebelibereket ağlr ceza 
mahkemesinde görüleceği haber 
alınmııtır .. 

lldldıni §tn·tlt 11iktill 
lzmir' e merbut Uzundere kö

yünde hala eıki usulde nikah kı
yılmakta imiı , timdiye kadar bu 
suretle nikahları kıyılmıs ve ev
lenmiı olan bazı köylü kızları; son 
zamanda kocaları tarafındandan 
terkedilmiı ve kızlardan ikiıi 
dün İzmir' e gelerek ıebl'imlz müd
deiumumiliğine ıtklyette bulun
muıtur. 

Bunlar: köy muhtarı Asım 

efendi ilminde bir ıahıın kendi-~ 
terine koca bulduğunu ve nikah
larını eıki uıulde yaptıklarını 
ıoylemiılerdtr. Kadınlar; nikah 
merasimine ait resmi evrakın bu 
muhtarda bulunduğunu zannet
mekte imiıler. Fakat meı'eleyi 
yeni anlamıtlardır. Muhtar hak
kında ıehrimiz m6ddelumumill
ğlnce kanuni takibata baılanmıı
tır. Köyde bu suretle nikahları 

kıyılmıt daha pek çok kadın ve 
kız bulunduğu anlatılmııtır. 

/Jandu·nuı .W>//UUJlf•ııla rı 
yıı"·ıılrı11tlı 

Bandırma ile Günan arasında 
iıleyen bir yolcu kamyoneti üç 
soyguncunun taarruzuna maruz 
kalmıı ve haydutların attıiı kursan 
lardan otomobilde bulunan yolcu
lardan iki kiti yaralanmııtır. 

Vak'adan haberdar olan Ban-
dırma kaymakamı Hasan ve jan
darma kumandanı Ziya beyler 
derhal ve bizzat ıtddetlt ve mü
e11ir takiplere baılıyarak yirmi 
dört ıaat gibi çok az bir zaman 
zarfında ıoygunculart yakalllma
i• ınuv~ff ak olmuılardır. 

Vak ayı ihdns ettikten ıonra 
hiçyir iz bırakmadan kaçmaları
na rağmen kııa bir zamanda ya
kalanan üç ıerir mavzerlerile ve 
haklarında tanzim olunan tahki
kat evrakı ile birlikte Adliyeye 
tevdi edilmlılerdir. 

Soyguncuları yirmi dört ıaat 
içinde yakalıyan kaymakam Ha
san ve landarma kumandanı Ziya 
Beylerin bu mu.vaffakıyeti pek 
ziyade memnuniyeti ve emniyeti 
mucip olmuıtur. 

>7ol ke~euleı · 

Mısırda turf an de olarak yeti
ıen her türlü ıebze ile meyvele
rin A vrupaya ihracının temin ve
tevıll makaadile ziraat Nazaretln
ce bunlardan Hamburya bir mik
tar aöndertlmeıine karar verll
mlıtlr. 

1930 senesi iptidasında ma-

Ali oğlu Mehmetle, Halil oilu 
Mehmet iıminde iki kiti Ôdcmiıln 
Balaban mevkiinde ıimltçl Musta· 
fa çavuıun hamurklrı Alinin yo
lunu keıerek mumaileyhin bir 
mıkdar parasını almıılardır. iki 
Mehmet te yakalanmıı ve adliye· 
ye verllmiıtir. 

fazalarda müıteri bekleyen pa
muk ıtoku 4 milyon 931 bin 
balya idi . 



, ' Büyük dünya harbine 
girdik mi sokulduk mu? ı 

Ya:. a 11 S. .. ..... 

_____ .. - 14 - ·-------· 
Babali muhafazai mevcudiyet 

içfn rekabeti düvellyeden istifade 
edrken bu defa muvazene ve re
kabeti düveliye kendi aleyhine 
teeuüs elmiı bulunmıyordu . . . 

1908 de genç Türkler tarafın

dan meırutiyet ilan edildigl za- 1 

man Avrupaya karfı vaziyeti si
yasiye bu ıekilde idi. İhtilal, te
beddülü idare dahilinde pek çok 
karıııklıkları mucip oldu. 

Muvakkat bir zaf husule geldi" 
Alelade ve geliti güzel yazıh 

vermiı bir eserden alındığına fÜp
he olmıyan Talat paıanın hatıra
tındaki ıu ifadeleri fikri gibi 
kabul eden Rauf Ahmet B.dahi ol
dukca bitaraf ane ve soğuk kanlı
lıkla tetkikine rağmen o Talat pa
ıanın o zamanki beynelmilel va
ziyetimizi göstermek emelile çiz
diği bu siyasi karalama bir az 
fazlaca basit olmakla beraber n 

demekten kendini alamıyor. ve 
"esasla hatların doaru olduğunu,, 
kabul ediyor. 

Evvela ilim ve tetkik noktai 
nazarından hiç bi.r kıymeti olmı

yan ıu Talat paıanın fikirlerini 
teırih ve çürüğe çıkarmazdanJev
vel aıağıda yazacak olduklarımı
zın hem Talat beyin hatıratına 

ve hemde o hatıratın " eıaah hat
larının doğru oldugunu n kabul 
eden Rauf Ahmet beye cevap 
olundugunu haber verelim. 

İngiltere sırf menafii ıahıiye
ılnin sevklle Rusya tarafından 

devleti aliye ve bilhaua lıtanbul 
lııtilasına mani olmuı sahnde Ta
lat beye ve Talat beyin esas hat
larının doğru oldugunu kabul 
eden Rauf Ahmet bey~ sorarım 
1908 den yani genç Türkln kila
bından sonra hangi amil, hangi 
nüfuz ve hangi teılrler İngilterenin 
bu ılyasetinin değiımesine sebep 
oldu. 

İngilterenin bu siyaıetini de
ğiıtirdiğini gösterir bu gün kü
tüphaneler doldurarak ıiyaai na
sihatlar içinde tek bir dane göBte
rebilirmlslniz? 
ne sebep oldu ? 

Jngllterenln Türkiye aleyhine 
ve Türkiye zararına - mücbir ah
val tahtında yapılan 1915 Marın 
Londra gizli itilafnamesl müstes
na - Bu tarJhe kadar, hangi dev
let, hangi zümre ve hangi itilAf
nameye gfrmf ı ve yahut hangi 
tarihte ve hangi devletle bir iti
lAfname yapmııtır? Talat paıa 
vefat etmit olmakla bunu Rauf 
Ahmet Beyle f ki Talat paıamn 
fikirlerini eBas itibarile kabul edi
yor.1 lngil~ere aleyhdarlığı ta vru 
hareketinin müdfi ve taraftarla
rından soruyor ve istiyorum. 

Açık konuıalım ve tarihi haki
katleri hakiki bilgi ve ciddi tet
kiklere istinat ettirerek amme 
efkarının önüne dökelim ve o 
efkara hakikatleri göstererek 
ne&ll hatalar irtikabından koruya
lım; bugünkü neslin vazifesi 
budur. 

(Sultan Osman) ve (Reıadiye) 
drednotlarıhın elde t mevcu mu-
kaveleye istinaden lnglllere ta-
rafından muaaderesl ve Balkan 
barblndenberi garbi Akdenfzde 
dolatan -"Semaavl ikizlern-(göben) 
ile (Breslav) Alman gemilerinin 
A vuıturyanın Pola harp limanına 
iltica etmeleri emrini aldıAını 

Enver paıamn ititmeıi mumaileyhi 
"küplere bindirdin Çünkü temsil 
ettiği gayri mes'ul genç Türk 
rüesasının karar verdikleri mutla
ka harbe girmek projesi akim kalı-
yordu. Çünkü böyle bir harp için 
Türkiyanın Karadenizde hakim 
olmaan lazımdı ve bu hakimiyeti 
de ( Göben ) temin edecekti. 

Esulı ma16mat sahibi bir 
muharrir almanca yazdığı ( Tür
kizmus Pantürkizmus) adlı kita
bında ıunu söyliyordu. 

"Bu sırada (umumi harpten 
evvelki senelerde ) Türklerin ?! 
Tekmil istikbali en ufak tefer
ruatına varıncaya kadar komiteler 
tarafından tetkik ve tezekkür 
edildi. ,. 

Tetkik ve tezekkür neticesinde 
verilen karar: 

" Kafkasya'nın, iramn Azer
baycan Eyaletinin ( Türk ırkının 
ana vatanı olan) Rusiye'nın Türk 
Maveray - Hazer eyaletlerinin 
müılümanlarını Anadolu yarım 
adasının Türklerile birletdirmeyi 
ve türklyeyi Hazer havzası içine 
genivletmeyi Milli bir mefkure 
olarak kabul etmekten ibaretti. ,, 

Gobenin İstanbule gelmlyeceğini 
gören Enver paıa Alamanları 
tehdit ederek getirmeyi düıündü. 
Bir rivayete göre Ağustosun 

3 ünde ve Rus siyasi vesikaları
na göre Ağustosun 5inde Rusya
nın İstanbul elçiliği ateıe militeri 
Ceneral Leontofa Ruıya ile itti
fak ve Osmanlı ordularını Avus
turya aleyhene ve içap ederse 
Balkanıllara kartı kullanılması 

için Rusya emrine vermeği tek
lif ettti. Aynı zamanda Türkiye
nin (Sen Petersburg) maslahat
güzarı Fahrettin B. -nim res
mi - hariciye nazırı Sazan ofa 
aynı maalde teklif • ve lstimzaçta 
bvlundu. (Devamı var) 

Hanımlarımız 
->ro-tc- -

İntilutluıt irin şinulirl<)11 /(uı
li,11eır~ f/l'f İ//fJJ'!r11· .' .. 

Kadınlar birliği dün bir içtima 
akdetmiıUr. Bu içtimada kadın
lara verilen intihap hakkı müna
sebetile birlik tarafından tertip 
olunacak konferanılara dair tet
kikat yapılmııtır. 

ro fr (l .'/()il (l J'I 

Yapılan yolları teftit etmek 
üzere Emanet fen itleri müdürü 
Ziya B. dün Yal vaya gitmittir. 

So,11!1 nur·1tluk 
Yenice mnhabirimizden 20 

Dün gece Tarsusun Y enlce 
köyünden Mustafa efendinin ha
nesine müsellah 5 ınhıa girmfı ve 
elH Ura kağıt para ile mumaileyhe 
ait zati mühürü ve çantasında 
bulunan hususi evrakını alarak 
kaçmıılardır. Vak'a faillerinin 
derdesti için jandarma dairesin
ce tiddetli taharriyat yapılmak
tadır. 

İzınü·d.e beledi!Je (aaliııeıi 
Son bir hafta zarfında beledi

yece 220 kiti tecziye, 229 esnaf 
muayeneye ıevk ve beı usulsüz 
inıaat tatil edilmlttir. 

/Jorsa are11tclel'i i~şe btı§lru/I 
Teminat mektuplarını varme

diklerf için el çektirilmif 12 borsa 
acentesi tekrar teminat mektup-
ltırını verdiklerinden dünden 
itibaren vazffererine baılamıı
lardır. 

Ticaret odasında 
->~-

Rei~ uamma klttibi ıuı11tJJd 
i11ı:a oıa1111yacak 1111~ 

Ticaret odası dün hararetli bir 
ictima aktetti. Mıntıka ticaret 
müdürü Muhsin B. itlerin sü'rat
la görülmesi için imza salahiye
tinin katibı umumiye verilmesini 
teklif ve bu teklifinde isral' eyle
miıtir. Bu teklif tiddetli muna
kaıayı mucip olmuı ve reis namı-
na katibı umumisi imza edip ede
meçeği tetkik edilmiıtir. Netice
de meselenin divanı riyasetce 
halledilmesi kararlaıtırılmııtır. 
Bundan sonra vapurcular arasın
daki rekabeti kaldırmak hakkın
daki porje okun~uı munakaıalar 
olmuıt.ır. __ .....,..,. 

--..,,.., - . 
yalanmış! .. 

-·•P<nıt<-

/Joya :1<11· kum is !JOll 1111 wı 
J'fl}Joı· ıtJUla h İf· bil' s ikr11ır1l 

.. :ı ·' yok! .. 
Bogazlar komisyonu Amiral 

Vasıf patanın riyasetinde dün 
içtima itmtıUr. . 

Senelik rapor cemiyeli akva
ma göderilmeden ecnebi matbn
atında yanlıf olarak intiıarı mu
cibi teessür görüldn. Raporda 
hiç bir devletten tikayet yoktur, 
cemıyeti akvama günderilmi§tir. 

Avr v eti 
Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır 

' 
ve sonra>> mecmuasından 

Dünkü nushadan devam 

O zamandan itibaren Avrupa 
yı iki büyük hareket ayırmııtır. 

Biri dini [inkılap, diğeri de " ro
mantism » . Diyebiliriz ki : bun
lardan ikincisi, Avrupanın bugün 
gördzğümüz §ekilde ~parçalanma
sında ve cihan sulhünün "n büyük 
maniası olan bügünkü milliyet
perverliğin zuhiirunlla en büyük 
amil olmuftur. On sekizincici 
asrın ortasmda bir his, bir fikir 
hasıl oldu ; ayrı ayrı memleket
lerde uyanmağa baılıyan bu fikir 
nihayet tercümanını ( jean-jacqu
es Rousseau ) nun dehasında bul
du. Bu ölye bir hareket idi ki : 
hakiki irfanın kaynağını Yunan
lılarla temasa gelince romahların 
yoptığı gibi ferdin ( milletin ) 
umumiyet ( beynelmilel ) ile bir
leımesinde görmüyordu ; ancak 
fertte ( yani millette ) görüyordu; 
bu ~fikir sahipleri ilham almak 
ıçın cihanıümul, umumi olan 
" ıaheserler,, e değil ferdi, tahsi 
( milli ) ' dehanın mahsullerine 
döndüler. Evvela bu hareket on 

sekizinci aBırda Avrukada hükiiJ11 
süren bayat, sahte klasikçilik ~e 
ferdin, ıahsiyetin hakkı olan h~ 
ve beyanı boğuJl donduran so~ 
tekilcilik aleyhinde matuf gorii· 
nüyur du ve bu vaziyette de tı' 
mamile meıru idi ; fakat yalan~; 
klasikçilik ile beraber halci 
klasikçileri de tahribe baılalfl'f 
ve " insanın hedef ve akıbeti ~ 

.ı-ıı· 
nden " insanın aslı na o0 

" müıtür ki; bunda yanılrıııtU~~ 
(Bugün bizi dini inkılaptan ziya 
milliyetperverliğin romantik i: 
kiıaf ve tekamülü alakadar e 1

, 
.l'Jll 

yor; bununla beraber tabii 01 

inkılabında ayrıca bir milliYet· 
perver cephesi vardir. ) ·te 

Romalıların Yunanlılar 1 

temasa gelince kendilerini ifad~) 
vasıtası olarak umumi (ünhıerse 
teklini kabul ettiklerini ve böyle'' 
o~ijinaliteli feda etmeksizin kaki; 
kı (roman) nevinden bir edebiY" 
halk · eylediklerini gördük; •Y~ 
ı:amanda garip A vrvpanııt dJ 

(Da?te) d~n (Coethe) ye k~d:~i 
hakıkatte huıusiyette umu111ıY 

P~li$ habJt~l~1:i 
~ ) . 

·r 
bulmak,, sınaatından baıka bl 
ıey olmayan gene o prensibi ta1<1~ 
eylediğine tahit olduk. Bu nolctıt 
d . e· a sınaat ve edebiyattan millıY 

Gömlek hırsızı 1 

Erenköyünde Kozyatagında 
mütekait İbrahim beyin evine 
hırsız girmif 7 lira 2 gömlek ça
lark kaçmııtır. 

f) İİ kkd llfl f/İl'f'JI fi ll'S I:. 

,11aka/({11dt 
Beyog)unda meı rutiyet cad

desinde yorganci Akmet Kamil 
efendinin dükkanına bir hırsız 
girmlt bazı eıya çalmıştır. 

1'1'P.f.'f'I' fi IJ'SIZl 
~ 

Sabıkalı Y asef bahçe kapısın
dan ~Hacı Bekirin ıekerci maga
zaaından bir paket ıeker calıp 
kaçarken yakalanmııtır. 

1'l'a1Jwa,1ıda /11rsızlık!. 
Diıçt Hürrembeyin cebinden 

evelki gün tramvayda müıterisi-
ne ait 6 adet altın diş çalmııtır. 

Kr11•ıs1111 ııaralnyroı llikmt•f 
//fi f.·af a ıuh 

Evelki gece Divan yolunda 
oturan Ali Riza efendinin evinde 
hizmetci Ayıe, kocaıı Hikmetten 
ayrılmııtır. 

Hikmet e"Velkf gece Alt Riza 
efendinin evine gıtmif ve zevcesi 
Ayteyi çagirarak sustalı çakı He 
agır surette yaralamııtır. Mecruh 
hastaneye yat:rılmı§ carih yaka
lanmııtır. 

Krtl'OJJO ot11raıı Vop11r 
kı'f{llfdll 

Bir kaç gün evvel Bozça ada
da karaya oturan İngiliz bandiralı 

( Oıeana ) seyyah vapuru ( Bellos) 
tahlisiye vapuru vasıtasıle kurta
rılmıı dün Jiınanunıza gelmlttir. 

Oseana Suriyeye hareket et
mittir. 

/Jh· ha 111al iUdii 
Emin önünde hamal Maruf 

arkaına yüz kiloluk bir balya 
kaldırırken baıına düımüt derhal 
vefat etmlıtir. 

lla11ufi be,11 lJİlli 
Liman ıirketi müdürü 

misi Hamdi bey Liman 
hakkında izahat vermek 
Ankaraya gitmittir. 

umu
tıleri 

üzre 

1 

Katil façiası 
Katiller !Jrtkalroulı 

Evelki gece sabaha karıı Un
kapanında sebze halinde bir cina
yet ika edilmiı, kabzimal Riza 
biraderi Selamiyi revolv.erle cerh 
ve kati) edilmişdir. 

Mecruh la rdan Riza derhal 
ölmüt ve kardeti Selami de Cer
rahpaıa hastahanesinde aldı~ı 
yaraların tesirile ölmüştür. 

Katil hadisesi hakkında Müd
dei Umumilikce takibata devam 
edilmektedir. Yapılan tahkikatta 
sebze halinde kabzimal Raif ağa 
ile maktul Riza ve biraderi Se
lami arasında evelce bir kavğa 
çıkımı ve polisin müdahelesini 
mucip olacak derecede böyumuı
tur. 

İtte bu münazaa Raif ağa 
ile Riza arasında münaferet baı
lamııtır. Raif a~a adamh-.rından 
Yanaıma Sabri, Fettah ve Hü
seyni çağrarak Riza ile biraderi 
Selamiyi öldürmeye karar ver
msolerdir. 

Bu suretle talimat alan Sab
ri, Fattah ve Hüseyin dün sabah 
fırsat bulmuılar ve bir pırasa 

kiif esi başında meığul olan Riza 
ile biraderi Selamiye küfelerin 
arasından ıiper alarak ate§ et
meye baılamıılardır. • 

Rıza Sabri, Hüseyin yefettah 
tarafından atılan kurıunlar bey
nine isabet ettiğinden darhal vefat 
etmiftir. 

Rızanın biraderi Selami ise 
batından kolundan ve gözlerinden 
ağır surette yaralandığından der
hal hastaneye yalırılmıı iıede 
aldığı yaraların tesirile Cerrah- • 
paıa hastanesfnda vevat etmiıtir. 
Üç teririn ani olarak mükurer 
ateıli tabancalarla birdenbire 
Yirmi otuz el ıilah atmaları şafak 
sökerken sebze halini alt üst et
mittir. 

Silah sesleri üzerine polisler 
mahalli hadiseye koımuılarıada 
katiller sebze halinin arkaaıdan 
kale divarlarının arasından kaç
mıılardar. 

Polis müdüriyeti ikinci vube 

te vasıl olmak f çin tek bir adı~ 
atmak kafidir; ve o devrin siY'5~ 
cephesini mütalea edecek of urfll 
milliyet meıeleslle bu meseJerı10 

romantik hareket ile olan alalc••' 
tenevvür eder. Şimdi ıu cihet 
doğrudur ki: (Dante) ile Goethe) 
arasında geçen devir eanaııırıd." 
" ·11· t b"l' ·· b1' mı ıye ,, ı ınmez vucutauz 
ıey değildi. Bu hinin vakit ~t11<11 
görünüp kaybolması (Dante) oe; 
(Goethe) de zikrolunduğu gi~, 
Shakspeare'de meydana çıkP'' 
tadır. Fakat diyebiliri2 ki: b~ 
suretle tezahür eden milH>'~~ 
hisselerinin hiçbiri bugün bildit' 
. 1'· mız emperyalism nevinden dd1 ti 

Hatta (Rönesans)ın tam feyıı 

"'' zamanında gelmiı olan (Shl! 
pear )ın milliyet hfaai bile dil~,. 
ziya de ingiltereye kaffl, orı00 
kücüklüğünden ileri gelmiı,teıı111 

bir muhabbet mahiyetinde ıdl· 
Halbuki; mesela İngilterenin btl' 

günkü ıairi {Radyard Klglinl~~ 
milliyet hissi daha ziyade lngılte 

~e 
renin azamet ve vüs'aune 
başka milletler meziyatının itti~~ 
fafına isllnnl etmektedir. 8 
hadisenin "Ortazaman da ıatlı1 
k) A 'ki · R" "d ·,ııJe ası erı ve one&ans evr 
latin ve yunan klasikleri ile .,,olj' 
yimleıtirilmiı olmaaıdır. ) 

(Devamı vı.t 
::: 

l'ashih ~o 
2;) Mart 9 3 O tarihli ve 1 o O e. 

lı nushamızda, lstanbul 4 cü 1'
1
' t 

'"-d• e memurlarından Galata ~ i' 
hanı " 60000n lira kıymet d;:rı
lecek yerde sehven "6000,, de 
mit, 1 mart 930 dençek ye'ur• 
15-930 denmiııtir. tahıf~ 

ıa"1 
cina!'et memarları derhal .,ıii-
bata baılamıtlar, cinayetin Jı.1 
rettibi olmakla maznun Raif 

8 
.. d-

d .. n .,,o 
Beykozda yakalayarak u l rdfr· 
dei umumiliğe teslim etm1f 1 e rdef1 

Ayni fzamanda kati ~ ddei 
Sabri dün tevkif edılınif' ınu 
umumlliğe teslim edflmittir. bir~" 

Maktul Rıza 25 yatında ınd' 
deri Selami ise henuilz 22 Y:!tır· 
yakıııklı cesaretli iki ge ~Ll 

~ çoCUIJ 
Maktullerden Rızanın uç 

1 
dıt• 

ve genç zevcesi bikes kaim•§ ar 
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Herman rezaleti 
,.... 

(Birinci aahifeden devam) 

SADIKZADE BİRADERLER 
VAPURLARI /Emnıyet sandıgı "d' mu 1 riyetinde n: 

raporu ve lnhlıar idareılnin liıteıi Fakat huıuıi tahkıkatla Ekiı-
eaaı Jttlhas edilmiıtlr. Fakat bu per olarak göıterilen kimıelerin 
rapor ve IJıtenln ne yolda ve ne ( Kohen ) efendinin tesirile Tica-
t•kllde alınmıı olduğuna ayrıca ret odasından ıeçtldifint 6fren-
tahkiki lazım gelmektedir. dik. B1..ınların aynı zamanda 

Deri tliccarının ( Kohen ) efendiye merbüt iki 
ıahıa olduklarını öğrendik-

Verdiğİ izahat ( Kohen) efend!nin İstanbul 
Tah·diri kignwt isinde hulll- Ticaret odaıına ne derece nafiz 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

İNÖNÜ 
vapuru p günü akıamı 
30 Mart azar sirkeci rıhtı· 
mından hareketle(Zonguldak,lne 
bolu,Samsun,Ordu, Ünye,Gire
ıun, Trabzon ve Rize iskeleleri ,) oldugunu anlamak için beıaltı ay 

nan Eşref IJ. ne <liyor? ( Herman) ıtrketine ait bir mese- ne azimet ve avdet edecektir. 
Aynı zamanda bir muharriri- lenin kumpanyanın arzusuna mu- Tafsilat için Sirkecide Mes'a-

llllz, meıeleyl ciddi bir ıuret de vafık bir ıekilde tekzibi makıa- det hanı altında acentalığına 
takıbetmiı ve Deri Tüccarı Meh- dile odadan ( İktısat) vekaletine müracaat. Telefon İst. 2134 
~et Eıref Beyi bularak malumat yazdırılmıı olan ve bir aralık bü- ________ .. ___ .. 
1 enıitllr. Namuılu bir zat oldu- tün 'çirkinliğile aıaz.etelerde teı- ~--••-111!1---ım--ı .. 
au a••i d k hir edilen meıhur tezkere ile te- ' TAVİL ZADE izah r- 1 a i açık ve dotru özlü 

alile tahakkuk eden Eıref 8. eyyO.t eden hadiseleri hatırla- SE' 'AME T ,,apuru 
llleael 1 mak kifayet eder. kanaatinde- .1J • 

1_ •y tenvf r etmekten aıli çe,d yiz. 
nnıemiıtır. Etref Beyin Beya- B t b ı Ekspresi llalanı u ti ar a, stanbul Ticaret 

•Ynen neıredfyoruz: odasının tayin ettiği ekisperlerin 27 Mart perıembe günü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

illa-;: Z.tııre komisyoncusu Fehmı bltaraflığına ltlmat etmek için 
R- e11ıeı lnıalye müteahhidi bir hayli saf olmak fcabeder. 
T~ft(i Recep ve bir de ben Deri Eıaıen tütünlere konan ve bu güne 
k Uccarı ınehmet Eıref iiçiim6zün kadar da ifıaaında mazur görü-

(Küçükkuyu) Altın Oluk, Ed
remit, Bürhaniye, Ayvalık ve 
Pazar sabahı Ayvalıktan ha
raketle aynı iskelelere ağrıya
rak avdet edecektir. Yük ve 
yolcu için Tavil zade acente
sine müracaat. 

11Ynıettnı takdir ettillmlz Tfttün- len kıymetin hakiki miktarı an-
i~r Yalnız Hermana alt tütünler laııldığı zaman bti haklkatlar 

1• Şüreklya aft tOtilnlerl biz tamamen meydana çıkacaktır. 
:kdır etmedik! takdiri kıymetten Biz latanbnlda bulunan, birinci 

nra, biz çekildik. ikinci hatta üçüncü sınıf bütün 
1927 senesi Haziran ayının Ektsperlerden sorduk: Hepside Telefon İst. 2210 

20 lııct günü kıymet takdiri mua- böyle bir (Ektaperttz) yapmrdık-
llıeleıı yapılmııtı. larını teyit ettiler. 

... 

Defterdarhfın bana tezkereıl lıtanbnla her sene aıağı yuka-
•ardır! ıuretl ıudur : rı 20 milyon tütün geliyor. Bah- Emlak Ye Eytam 

Bankası .fte/t utel E~re( Be,1/e: ıettttımız Eksperler bunların hep-
C-latada, Baidat hanında sine büyük mali müe11eseler na-

li l mına kıymet takdir ediyorlar. 

d 
erman tirketlnin tütün erini tak- Nasıl oluyor da Hazneye alt yüz 
ir etmen•- için derhal 0 1tmeni- bı 1 ı l u. • n erce ira ık bir meı' ele bu 

ıı rica ederim. Ek 

Sermaye i 20,000,000 Türk l i rası 

ıperlerden hiç birine müracaat 
/Jef~el'dar edilmeksizin (Herman) ıirketinin 

Bunun üzerine, biz üçümüz adamları olması kuvvetle melhuz 

İhtiyat akçeleri : 

7 54 ,(J()() Türk Ltraıı 

Ucaret i odasından iki Eksper al- bulunan zevata yaptırılmıı oluyor? 
clılc. Bu huıuıtaki mes'uliyet, ve lıte anlamak istedlfimlz mü- İNSAAT ve EMLAK 
ltıYnıettekl yanlıılıiı aıla kabul hım noktalardan biri de t budur ! 
=~.eyiz! çünkü mütaha111s deill- Resmi makamlar birde inhl-

' 

üzerine müıait ıeraitle 

" aar idaresinden gelen flat liste-
Ben deri Ulccarıyım. Tatan- sinden bahsediyor: Bu liste tıten ı>ara ikraz eder 

elen ne anlarım! Bu huıustakl anlamayanlar için ehemmiyetli 
llleı'ullyet, dofrudan dolruya reıml bir Tetika gibi görülebilir-
(Rejı) (ticaret oda11) ve mlllfyeye se de, haddi zatında hiç bir kıy-
aitttr. meli yoktur. Ç<ınkb dahilde her 

Bll'umum Banka muamelatı 

İstanbul Şubesi Bahçekapı 

* Bu huıuıtakf mütalaamıza 
••ltn k Ilı 

1 
ce yu arıya yapdiiımız res-

el • uınatta görüldntü veçhi1e 
•fterdarlık ( Herman ) ın vera-

set ' 
Yiizb•eraislnl yani Hazneye ait 
in lıılerce liralık veraset verıt
~e it tahakkuk ettirmek için tütün 

GtGncülükle bir alakası olmi-
1an 6 
•lr ç zatı anlaıılamıyan bir lte-
hı .netice i olarak bu pek mü-..:u •aztf enin ifasına memur et-

r. 
Btr h 

licfnf za lrecl veyahut bir de-
bır 11 Lendllerlne pek yabancı 
lttt hleılek olan Uitiln ltlerile 

C 
aale davet edilmesi bir kayık

•ta kı 
fi ' nıyaaerllk yapmak tekli-

ne mtıp.bth deitl nıldlr? 
Y G&btnlerce l 

eden hazne haldu lraya taalluk 
beynelmilel -.L nı, latanbuvlda 

wv11ret L---
nıilteaddl t Tnuı ~nmıı 11 tGccarları 
ken, derici ve zabıree1 var-
atcı albl zevatın talultr1 •eb lnp.
L ~ ~&
ll&n makam ve zevat klnıdır? 
lierman muammaıını hallederk 
ilk pllnda halll lcabede11 nıua:ı~· 
illa itte bu olıa gerektir. (Yarın) 
l&zetesl ıon derdce hüınü niye
tine ratmen bu intihap ve tayin
de llleıhur Baztrılan (Kohen) 
efeııdının meı'um ve nafiz par
llıafını a6rmektedir. 
cı_ Reınıt makamlar aynı zaman
~ liermane alt tütünlerin iki 
.::.pı,Pe ·-dttnı r '-rafından muayene e-
dır i111lnı ve kıymetlerinin tak-

~ uııdufunu blldlrtyor. 
Ekı Gtnn ıayeumııze rafmen bu 
lalc:~rlerln kinıler oldufunu, 
bı r ettikleri tGtGnlere birer 

•er venn1 ld··'-meı 1 0 \&illan flatı öiren-
e muvaffak olamadık . 

Telefon İstanbul : 3972 

lc;;tanbul ikinçi ıcra dai-

nevi TüUlnü kıyıy sarfetmek 
kabiliyetini haf z olan inhiıar 
idaresinin, her Tütün mıntaka

ıından mtibayaa ettiği (iyi cins 
Tütünlerle) zürra tarafından be
delılz laıbe edilen ve gene zürra resinde : 
tarafından ticari kıymeti olma- Pangaltıda Süleyman Nazif 
dıiı için anbarlara terkedtldtkten sokafında 75 No. hanede ıof6r 
ıonra parasız olarak idareye mal M f R · f d" uıta a emzı e en ıye. 
edilen Tütünlerin vasati kıyme- Beyker ıirketine )29-134 
tini aöıterlr. dosya ile borcunuz mebaliğden 

Meseli : Bir mıntakada haki- b 
kt tüccar kaymesi (l20) kuruı dolayı mutasarrıf ulunduğunuz 

esekls marka mahcuz otomobil iken, inhisar listesinde bu fiat 
(40) kuruı olarak tesblt edilmlı 30-3-930 pazar günü saat 11 de 
görül6r .. Böyle bir liıteye istinat laran garajda açık artırma sure
etmek ve yüzbfnlerce lirayı ta- tile ıatılacafından gün ve saat 
hakkuk ettirmek devlet lehine lmezkörda bizzat veyahut bir mü-
defll aleyhinedir! meaatl bulundurmanız ihbarname 

Son sözlerimizi' maliye veki- mekamina kaim olmak üzere 
linin izahatından sonra söyliye- ilin olunur. 
cefiz! • ~-----------~-------------- --

Beyof lu dördiiDcü ıulh hukuk 

Sultanahmet 2 ci sulh hu- mahkemeıindeıı: 
kuk mahkenıesinden: · Mahcure Refia hanınık mnteıarrıf 

Müddei Mahmut efendinin oldufu Kasımpaıada dört kuyu 
Mnddeialeyh Beyoflu Y eniıehir caddesinde klin atik 41 ve cedit 
de zabltei Belediye mevkıindeki 45 numaralı kahvehane ile aynı 
Hurrtyet apartımanınd& 2 nüme- mahalde 43 cedit ve 37 atik, 
~a•ıııda nıuklme Madam Marika numaralı hanın ve keza aynı 

0~adopulo zimmetinde matlubu mahalde 39 ve 37 numaralı dük-
n 197 lira 50 kuruıun lıtifa11- ki.nın 4:8 hi11e itibariyle 3 hl11e-

na lllGted i d ed l sinde a r avanın muhakeme- sinin bilmüzay e ıatı masma ve 
metı•~Gddeı aleyhin mezkur ika- tarihi] llindan itibaren bir ay 

ıanını te "- 1 h N ı meçaul b 
1 

'• ve gittiği maha ilamında 27 isan 1930 tar -
müddeti ~ undufundan bir mah hfnde en çok artbranın vsttinde 
teblliinee ka:::n gıyap kararının bırakılma11na karar verllmlt ol-

verılnııı ve muha- duiundan talip olanların kıymeti 
keme SO nlıan 9ao çar b 

tanı a 1ıü- muhammineıinin yüzde onu niı-
nü ıaa t 14 talık kılınmıı oldufun- betinde pey akçesini mtistabılben 
dan bizzat veva veklleten gelme- mezkar günü ve ıaata Beyoflu 
dili takrirde gıyap kararını ve dordtincü sulh hukuk mahkeme-
cereyanı vakaları kabul ad olu- ılnde hazır bulunmaları IOzumu 
nacafı ilin olunur. llAn olunur. 

I ~ 

Emniyet sandığında münhal me
muriyet, stajiyerlik ve odacıhK gibi 
hizmetler olmadığından beyhude 
müracaat olunmaması ilan olunur. 

Emniyet Sandığı Emlak 
müzayedesi 

Müzayede 
bedeli ikraz 
L No. 
70 6222 

Kat'i karar ilanı 
Merhunatan cinı ve nev'i 

ile mevkii ve mGıtemlllb 

• 
Borçlunun lıml 

Silivri kapıda Hancı karaıöz mahallesinde Hisar dibi 
Silivri kapııokafında eıki 2, 2 ve yeni 2, 4, 6 numa
ralı yüz ıekıen dokuz arıın arsa ilzerinde iki dükklnı 
havi bir maiazanın tamamı. Fatma ve Atiye H. lar 

105 8998 Yeni kapıda Kltlp Kaıım mahallesinde Sandık buru-
nu sokafında eski 88 ve yeni 4-0 numaralı altmıı sekiz 
arıından ibaret yıkılmıı yalnız temelleri mevcut bir 
dnkkln mahalllnln tamamı. Firdevs Hanım 

78 9963 Oskiidarda lcadlye maballealnde eski Yazmacı A•a-
dls ve yeni Salkım •kalanda eski 14 ve yeni 18 nu
maralı seneden beı yGz doksan yedi artından ibaret 
muhterfk hane arsasının tamanıı. Mm. Aleksandra 

130 10029 Erenköyünde iç Erenk6y mahallesinde Hamam soka
gında eıkl 16 ve yeni 2 7 numaralı yilz on arıın araa 
üzerinde ahıap iki kattan ibaret dört oda bir sofa 
bir mutfağı bayi harap bir hanenin tamamı (yalnız 
bir oda ikamete sallh olup dlferlerl harap ve mutfak 
münhedlmdlr.) Besim Bey 

48 1024 ı Hasköyde SiitlOce mahallesinde demirci Ohanneı ıoka
tında eski 4, 6 ve yeni 4ı 1, 4 8 numaralı yilz aek .. n 
arımdan ibaret yalnız temelleri mevcut gazino ve 
hane arsasının tamamı. 

Mm.Serpubl, Dlkran ve Heraut Ef. ler 
~14 10341 Osküdarda Bulıurluda Alemdafı caddesinde 46-1, 

46·2, 46-3 numaralı aeksen arıın Gzeıinde iki katta 
üç odayı ve dört yilz otuz arıın arsa t\zerinde klratr 
iki ahır ile bir odayı havi bir fınnın tamamı. 

lamall Ata 
11 8 11458 Yenlkapıda Qakır ala mahalleatnde Llnaa caddesin· 

de eski 40 ve yeni 68 numaralı kırk alb arıın arsa 
o.zerinde klrpr bir kattan ibaret GatOnde aharın malı 
bir odayı ve bir kuyuyu ha'ft blll bava bir dGkklnın 
tamamı. Hacı lükrü B. 

Yukarıda cin• ve neT'ile meTkl ve mtlftemlllb yazılı emllk hi
zalarında 1asterllen bedeller ile talipleri ilzerlnde olup 9 Niaan 929 
tarihine milladlf Çarıamba ıünn saat on buçuktan itibaren müzaye
deye mnbaıeret olunarak ıaat on altıda kat't kararlannın çekilmesi 
mukarrer bulundutundan talip olanların mezkdr pnde ıaat on altı
ya kadar sandık idaresine mOracaat eylemeleri ve saat on albdan 
ıonra vuku bulacak müracaatların kabul eclilmlyeceif ve mezkikr 
emllke evvelce talip olanların kat'ı karar esnaıında hazar bulunma
dıkları ve baıka talip zuhur eyledltt takUrde evvelki taliplerin mü-

deden çekllmit addoluuacakları Umumu ilin olunur. 
zaye ------------

20000 kilo yerli tonga 
ipi mübayaası : 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Mevcut nümunesl veçhlle yeril malı olarak 20,000 kilo tonga 

zarlıkla mübayaa edtleceflnden itaya talip olanların n6-
lpl pal go .. rmek ve ıartnamesinl almak here her giln müra-
muney d 
caatları ve 2 Nisan 930 Çartamba ıOnO yGz e yedi buçuk te-
minatı muvakkatelerile Galatada mObayaat komisyonunda bu
lunmaları. 

Devlet Demir yolları H. Pa: 
Sa mağazasından: 

Mafazamızda mevcut kGlllyetll miktarda saç, demir ve ahpp 
yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile 29· 3-30 tarihine müsadlf 
Cumarteıl günü saat 14 de aatılacalı llln oluuur. (2) 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla mGnakasaya konmuıtur. 
Mftnakasa 14 Niaan 980 Pazarteıi anno aaat ı,,ao da Ankaracla 

Devlet Demir yolları idaresinde yapılaçakbr. 
Münakasaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muYak

kat teminatlarını aynı günde ıaat 14 e kadar komisyon kltlpllllne 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnl 2 lira ,mukabilinde Ankara 
Umumi idare maliye ve muhasebe tılerl dairesinden lıtanbOlda Hay-
darpaıa vezneıinden tedarik edebilirler. (a) 



YARIN 

ı 
1725 5550 20389 Kabala 'ta Ômeravni elyevm Fatmahatun 

mahallasinde Kraabalr sokağında eski !l2, B4, 

36 mükerrer ve yeni 32 numaralı iki yüz elli 
artın arıa üzerinde kargir üç katta on iki oda 

Müzayede 
bJeU 

Merhunahn cinı ve nev'i 
İkraz :ıtle mevki ve;:ımüıtemılatı 

burçlunun 

L. muhammen No 
bedeli 

50 

150 

97 Atlka 2 Rumeli kavakhtsarı mahallesinde Hamam 

-4'214 

ıoka ında e ki ve yeni 2 numaralı yüz altmıs 
.. ç arfınd n li :et..münhedlm hane arsasının 
tamamı. Hatlçe Makbule H. 

e.~nclilc te Catra sokağında 1 !S numaralı iki yüz 
yirmi dört rıın arsa üzerinde iki buçuk katta 
on oda iki ıofa bir mutfak bir koyu ve ıek 
ıen arıın bahçeyi havi hanenin temami. 
Alı Vasfi B. 

800 2395 16895 Beıtktaı'ta eski Rumali ve yeni Türkalf ma
gallestnde esK ve yeni 1 O, 12 numaralı iki 
yüz arıın arsa üzerinde ahıap iki buçuk kat-
ta bl ıı:.bülüğü dört oda bir wfa bir mı.tfak, 
diğer bölüğü dört oda bir sofa bir mutfak ve · 
yüz doksan artın bahçeyi havi bir çatı altında 
iki bölüklii blr hanenin tamamı. Mustafa Ef. 
Havva H. 

105 1.'11-' 17717 Kum kapı'da T Vafi Süleymanaia mahallsin
de Çeıme oka.fında eski 22 ve yeni 28 numa 
1ı yüz altı arım arsa üzerinde ka1ılr üç katta 
yedi o<la iki sofa bir mutfak bir kuyu bir 
tat koridor ve on dokuz arıın bahçeyi havi 
bir hanenın temami Rifat ve Mehmet Ef .ler 

1'10 277 182fS5 Oıküdar'da Muratreiı mahallesinde Meıcitıerif 
sokajın'da eski 21 mükerrer ve yel 23 nu
altmıı üç ıuıın arsa üzerinde ahıap iki buçuk 
katle. sört oda bir sofa ve otuz altı arım arsa 
tizerlnde bir mutfağı ve yüz on sekiz arım 
bahçeyi havi bir hanenin temamı. Hatice H. 
:V.ell Rlm Ef. 

192 988 18782 lstlnye'de Mahmut çavuı aokağında eski 99 ve 
yeni 100, j 05 numaralı yilz~ on dört arım arsa 
uzerinde ahpp üç katta altı oda iki sofa 
yı ve karımncla bet yüz altı artın bahçeyi 

lia.yl b r •ahillianenln tamamı. (Ali Nuri Bey 

260 827 18907 O•ıcnaar'da V ldol oUk mahallesinde Abacıdede 
sokaiında eıkl ı 7 ve yeni 29 numaralı seksen 
bet arıın arsa üzerinde ahıap bir buçuk ktta 
aç oda bir sofa bf r mutfak bir kuyu ve iki 
yüz yetmtı beı arım bahçeyi havi natamam 
bir hanenin tamamı. Mehmet İzzet ağa 

180 32-' 19006 Paıabahçesi'nde eıki paıabahçeıl ve yeni Sul-
tani,;e sokağında eıki 7 ve yeni 42 numa
ralı yetmlt iki arım ana üzerinde ahıap bfr 
kattan ibaret bir dükkanın temamı Zekiye 
ve Rablye H.lar. 

665 1 ~50 19366 BeyuAlu'nda Hüseylnağa mahallesinde eski 
Bnll:iül dereıl v yeni Viıne sokalında eski 
6 mükerrer ve yeni ~4, 2ö numaralı yQz bir 
arıın ana üzerinde kargir bir katta üç oda 
ve altında bir dükkanı havi harap bir hane 
nln tamaml Mehmet ve Veyıel Atalar 

750 1688 9881 F.ener'ae T v.K icafer mahaUeslnde Fı:ıenkoğlu 
sokagında ellet 3 ve yeni 5 numaralı doksan 
dört arıın arsa üzerinde kargir üç katta bir 
~lı dası olmak üzre beı oda biri of ak 
olmak üzre Ud sofa bir muffak ve yedi arıın 
bahçeyJ. havi bir hanenin temami. Dtmltrl Ef. 

2~0 520 2022 Eyüpıultan'da Camiikebir mahallesinde eıki 
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e.Y,üp iıke}csl ve yeni Camiikebir sokağında 
eaki 13, 13 mükerrer ve yeni ı13, 1.3-1 numa
ralı otuz bet arıın arsa üzerlnede klrgir 
üç katt lkl oda ve atında bir dükkanı ha
vi bir hanenin temami Muıtaf a Ef. 

84 20238 Osküdar'da Tenbel Hacımehmet mahalleıinda 
eı · ı alçacıçıkmazı e yeni Sarmaıık ıoka
flnela ef ki 2 ve yeni 2 l numaralı yetriılt arıın 
arsa üzerinde ahıap iki katta dört oda iki 
ofa bir utfalC ir kuyu ve fÜZ ırk arıın 

bahçeyi havi harap bir lianenln temami. 
Halil Hikmet Ef. Emine, Fatma, Aliye Hanlmlar. 

602 1299 20306 Oskiidar'da Kazask.er Ahmet efendi mahalle 
ılnde Salı sokağında eski 1 9-21-19-21-1, 19-21 
2 numaralı yüz altm11 arım araa üzerinde ah
taRlkl buçuk katta altı oda iki ıof bir mutfak 

bir kuyu ve yetmlt artın ana üzerinde dükkln 
l\reoda v yJrml be aııın arsa üzerind bJr mut· 
falı :ve üç yüz on &ekiz arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Fatma Sadiye H. 

S.40 6t• 20378 Kaaımpaıa'da Küçükpiy,ale mahalleıinde Ztn-
clrll\tuyu ca.ddeılnde eski 182 mükerrer 182 
milkerrer ~e yeni 268, 2"10 numaralı y mit 
bet arıın arsa üzerinde abtap üç katta beı o· 
da iki .. ıofa bir mutfak bir kuyu ve iki yilz 
yetmtı be,, arıın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. F.ırdev' H. 

207 

bir mutfak ve altmıı arşın arı& üzerinde ha
mam ve çama11rhk ve iki yüz dok an arım 

bahçeyi ha. vi bir hanenin tamamı. 
Mustafa, Ali B~ylerle Atiye Hanım 

441 20412 Davutpaıa'da Beyazıtıcedit mahallesinde Et
yemez tekkeai sokaiında eskı 8 mükerrer ve 
yeni 12 numaralı yetmiı altı arıın arsa üzeri
de ahıap bir buçuk katta üç oda bir ufak sofa 
bir mutfak ve yirmi sekiz arıın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Necibe H· Galip Ef. 

318 1138 ~0218 Kaaımpaıa'da Yeldeğlrmeni mahallesinde Ye
niçeıme caddesinde eski 3 ve yeni 9 ııumarah 
üç yüz arıın o.rıa üzerinde ahıap iki buçuk 
katta on oda iki sofa bir ta ılık iki mutfak ve 
dört yüz elli arıın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Sabire, Zehra ve Zlneti, 

306 
Kıymet Hanımlarlaa Hüseyin Mazlum B. 

603 204:3:} Unkapanında Hoca HalilalCtar mahallesinde 
Atlamataıı caddesinde eıki 3, 3 mükerrer ve 
yeni 9-9-1 numaralı doksan arım arsa üzerin
de ahıap üç katta üç oda bir sofa bir mutfak 
bir kuyu altında bir dükkanı ve alhArıın ara
lıiı havi bir hanenin tamamı. 

Leman ve Rukiye Sünbüle Hanımlar 
.550 1800 20U7 Kkdıköyünde Osmanağa mahallesinde Kağıt-

çıhaıı sokağında yeni 122 numaralı doksan beı 
arıın arsa üzerinde ahıap üç katta be§ oda üç 
sofa bir mutfak bir dar aça bir bodrum ve otuz 
arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Ahmet Ef. 
10J7 2535 20492 Üıküdarda Bulaurlu Ümraniye mahallesinde 

Yalmzservi sokağında eıki 10 ve yeni 6,8 nu
maralı yüz ıekıen arım arıa üzerinde bir katı 
kargfr bir katı ahınp olmak üzere iki katta 
sekiz oda iki salen bir mutfak ve iki yüz yet
mlı üç arım arsa üzerinde ayrı ayrı birer kat
ta duvar taıından mutfak ahırı yirmi bir dö
nüm bin yüz kırk yedi arım araziyi havi bir 
kötkiln tamamı. 

Mehmet Hakkı Bey Hatiçe Fitnat H. 
109 3098 20506 Beyoflunda Feriköyünde Çifteçevizler cadde-

ılnd~ eski il2 mükerrer numaralı yüz arıın 
arsa üzerinde kArgir nıaa bodrum dört buçuk 
katta dokuz oda biri ufak olmak üzere iki so
fa bir kiler bir l&flık biri üst katta olmak üze· 
~e iki mutfak ve altında i':ir dükkanı ve beı 

305 1575 

620 1392 

120 Sss 

arım aralığı ha\i oir hanenin tamamı Rıfat B. 
260 Galatada Arapcamii mahallesinde Mahmüdiye 

caddesinde eski ve yeni ı 12, J 14, numaralı 
yirmi bir arıın arsa üzerinde üstlerinde odayı 
havi kirglr iki dükkanın be1 yüz yetmlı altı 
hıaae itibarile dörı yüz seksen hfsaeıi. 

Zehra, Saime, Seniha ve Semahat H.larla 

Hayrettin B. 
2 7 9 Kaıımpa1ada Bedrettin mahallesin Yaımak-

sıyıran ıoka~anda eski 24 ve yeni 42,4:1: nu
maralı seksen arıın üzerJnd ııhıap üç buçuk 
katta altı oda iki ıof a üç uf ak mutfak bir taı 
antre ve iki arım kadar aralığı ha vl bir hane-
nin tamamı. Rahel H. 

297 Gal tada Şehitmehmetpaıa mahallesinde Uı
tupçular sokağında eski ve yeni 17 numaralı 
elit altı artın arsa üzerinde kargir b! k tt 

b . d'"kk"- r a a 
ır u unın nııııf hissesi Bekir Ef. 

Yukarıda cin• ve nev'ile mevki ve müştemelah yazılı emlak 
hizalarında g6sterfleo bedellerle talipleri üzerinde olup9 nilan ü30 

tarihine müsadif çarıamd günü •aat on buçuktan itibaren müza
yedeye mli)>ateret olunarak ( muhammen kıymetlerini geçtiği 
takC:irda) kat'i kararmın çekilmesi mukarrer bulunduğunda t )ip 

olanların mezkôr ıünde saat on altıya kadar Sandık id!reslne 
müraca:at eyleuıeleri ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müra
caatların kabul edilmiy celi ve mezkur emlake evvelçe talip o
lanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baoka ta
ıuhur eyledtil takdirde evvelki taliplerin müzayedeeen çf:kilmiı 
addolunacakları lüzumu illn olunur 

Devlet demir yolları ve Lim
anları Umumi idaresinden: 

Bir adet aabft buhar kazanı kapalı zarfla ünakasaya kon111uıtur. 
Münakasa 11 ilflAD 980 p zarteıi eünü ıaat 15te Ankarada Devlet 

Demlnolları Jdereılnde yapılacakhr' 

Münakaaaya lftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalCkat 
teminatlarını ayni günde saat H,30 kadar komiıyon katipllifna ver
meleri llzımdlr. 

Tallp1er mönakasa ıartnamelerinl (10) lira mukabHtnde Ankarada 

Devlet Demleyolları, Maliye ve Muhasebe tılednden, lıtanbulde 
Haydarpaıa veznesinden tedarik etlebilmelerl 

27 Mart 

İstanbul 4 üncü icra 
nK·nuırluğundn n 

Hirant veledi Mihran Uılukr· 
yan efendinin Hasan Lütfü beY e 
zevcesi Fehime hanımdan alafa~; 
olan mebaliğin temini tetl ~ 
zımnında mahcuz Kadiköyün l~ 
Tuğlacı Baıı caddesinde .KaY 
Dag" mahallesinde atik 32-ı, 

u· 
32-.3 ve 32-a ve cedit 68·68 11 

ı , b" b k"" k ve bir mero arıa ır ap of 
kıt'a tarla 30 gün müddetle ibıı· 
lei eveliyesinin icrası için ıniiıs·) 
yedeye vaz olunarak üç bin ( soOO 
lira b~delle talibi öhtesinde ~tu~e 
ihalei kat'iyesi icra kılınmak uıe 

.. d l - -d.Jetle yuz e '5 zam l e 15 gun mu o 
mfızayedeye konmuıtur. Bınan111 

arka caddesinden ve birinci ıJcal"' 11 çıkan hariçteki merdiven altınd•_ 
iki tarafla üçer ayak mozaik ııı~r 
divenle bodrum kabna küt• e 
methalden girildikte zemini çi· 
mento çini döıeli bir. taılık aıe· 
rine zemini kısmen tahta 'llı/e kı5• 
men toprak üç oda, zemini bet0~ 
bir kiler, zemini çimento dö~e 1 

mermer kornalı ve sobalı d~f 
tertibatını havi ma banyo b r 
hamam mevcuttur. Bodrum _kş· 
tına ahıap bir merdlv,enle biriP~ 
kata çıkıldıkta mozaik baıanı8 

merdivenli ve çimento ici döıellıı 
sahanlıklı eıaı methali ihtiva ede 
ıof a üzerinde iki oda bir hil~, 

mevcut o\up cephe cephe kısını0 

mevcut .bulunan solon üzerindf 
karıılıklı iki oda ve harJçte etra 1 

demir parmaklıklı ve zemini çi•ll 
çekü çini döıeli mozaik merdf \feıı 

daraçayi muhtevidir. Mezkür şa· 
honlığa tarafeyndeki odaları~ 
ayrfca birer mel hali vardır. Jkillc 
kata ahıak merdivenle çıkılır· 
İkinci kat birinci katın ayni olUP 
arka ve ön cephelerinde zeıniııl 
'çinko doşemeli ahıap açık ballc0ıı' 
lar vardır. Mezkur bina dahtUnde 
havagazi terkos ve elektrik tele
fon tertibati mevcutturr Bf11tl 
ki.milen ahşap olup esaslı taınl· 
rata ihtiyac yoktur. Bağçede bi'ıııı 
çatı altında olmak üzere harı~teı;j 
girilir l>ir hala zemini tahta doıe p 
bir oda, zemini beton döıell ahi" 
yemlik ve bölmeli ve ıayvanli 1~1 

iki hayvan iltiap eder bir ahıır 
keza zemini beton döseli bir odtl 

zemini toprak üzeri sondurJllll 
tahtalı bir odunluk ve bir küıne• 
ve ittisalinde bir salma küP1~1 

vardır, Mezkur erazl dahilf PPe 

birisinin üzerinde ayaklara nıii" 
tenit saç dekolu bir ıu depoıu~" p 

muhtevi olmak üzere iki kuyu o ı.ı 
erazi dahilinde 4 3 adet çanı il~ 
dut, eyva, badem gibi 7-8 ade_ 
eıcari müımire vardır. Hane de 

dır· rununda kerimesi hanım akifl 
Hududu: bir tarafı Münire harı~· 
ma ifraz olunan ma köşk iki c1r; 
nüm arsa ve üç tnrafı tarik 1 

mahduttur. 
Mesahası: Umum erıızinl~ 

mesahaH 3,50 dönüm olup 6 
0 

metro murabbaa ahır 18 nıetr 
murabbaa sondurma 135 ınetr~ 
murabbaa hane mahalidir. sene 
vi :100 lira icara mutahamnıil ;:ı 
kıymeti muhamminesi tenııı _ 
7 000 lira olup talip olanlar 1<•>'

0 
meti mahammeneıi yüzde j t; 
niıbeiinde pey akçelerini ah•f" 1 

19•'1 
928-6660 dosya numaraıile f1 

nao tarihinde saat on dörtte ~ii 
altıya kadar İstanbul dörd'111

1
,. 

icra memurluğuna bizzat °'feri 
bilvekale müracaat eyleJ11e 
ilan oıunur. .-

_;..;.,.,.........._~.....------------------~ 
Muntazam Bartın Poıttl•• 
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E .. 1 N Vapurut 
rcumeııc ur M,.r 

- .. Şlrkeei 
P b gunu ndJlll 
erşem e rahtınıı Sat'" 

haraketle [Er:~li, Zonguld;~~ ..,e 
tın Amasrtlj Kuruca, İ<'' 

, d t edece 
Cide ]ye azimet ve a 'i e 

Ur. fnöıı6 
Fazla tafıilit l çfn Enı aıat• 

Rıhtım han 2 numaraya nıürac 
Telefon: 2684-


