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Telcraı : lstaobul VARIN Hariç memleketlere 37• 
Telefon: < 4248 Kuruş .J·' Kuruş 

İlan tarifeye tabidir 

c Arif Oruç> Beyin me&'ullyeti altında helftiO Çlk9I' 

ihtiyaç listesi Cumartesi günü ediliyor 
AT erik.alı M. ''Fening •• de İstanbul 1,. Borsa işleri ~I Kızkulesi açıklarında bir ingiliz 

ürk Polisi hakkında sitayişte1. ve bir ltaıyan vapuru çarpıttı 
Bank Komerçiyalenin 

Vaşingtonda çıkan Vaşington Pos~ gazetesinde bir ınilyon İngilizi 
çıkan Istanbul Polisine ait şayanı dıkkat makale.. Ankara, 17 (Telefon) 

Polis müdürinin tef tişatı 
Pdfta ~ eaWr- mmtaka f ~IY ~-«'1." -

ıa-ıaer1 kolODet•Fndeitk ıtenını,, ~,,.. \..Ua:pa1ıngton tJosl 
ahiren latanbialu ziyaret etmlıtlr .. 

Mukaddema muhtelif Ame- de ıeyrlıefer llmbaıı. Poliı me-
.._ teblrleri Zabıtası ve Lon- murları ıokak vazlfeılnde 12 
4'ıat Pula, Roma Pelill hakkın- eaat.Diğer 12 aaaatte karakollar-
lllla 'llilpbeclabm yazmq elan da thtlyat olarak, haftada altı 
~... • •• lald _ ... ...,.. •• 

Her memur bir rüvelver ve 
ı bir kaeatura ile nıücehhez olup 
~ ....ı. leo.t ......... maaıları 30 dolardır. 
Dcnlfe arabılın olma,. Bu, aabık tnnı "KoatantlnOpl,, 

...._ tilr 'İltr\IJe-an.but 'ft~ (Devamı 2 inci sahifede) 
.,....._--~~...,_----.:..~___::_ 

Son zanaanlarcla lataadul 
Boreaıındald ••meleler Hok6· 
metin dikkatini celbetmiftlr · 

Nurullah Bpat beyle Maliye 
Vekili bey arMında geçen mü
zakerelere ehemmiyet veril
nıektedı r. Bonada üç kitilik 
bir hey' et teıekkül e.tmeıi 
karatlqtarılllUfbr. 

1 Yarın vekiller bey' etlae J•nl 

1 

bJr l&Jlba tevdi eclllecek ve ba 
IAytha kanunf7et kesbetmek 

1

1 
6zre derhal meelta umum. hey'• 
etine ıevkblanacaktır. Y ent 

ı Llytha Kamb,Jo o)unlan ya
panlar hakkıdadır. 

. 

Diler taraftan Nurullah 
Eaat beyin .... r111. tevdi edtlen 
para miktua fbDdlllk(260,000) 
lnıtlla llra .. dan ibaret balwn· 
maktadır. 8-nk IComerçkaleatll 
te'min et•lil bir mdyon lnıt~ 
den ( 750,0oo ) 1n baeb l>lr 
ıuretl teıviJeJe tabi tutulacalı 
haber abn-1ttır. 

Diler taraftan, O.mania 
S.nkw ~ e Asım 
~le devam eden temaalarm 
Daak."8.aaç&,.teıüa .... h ... , 
( 5 ) .ılroa ı..tlt?Jad- clalaa 
çok mem....m,ı.tl bticl&bede-
cek pkillel' de ..... ibllmalleri 
kunetlldlr. Ba ..._k•abn 

arhi malüllerinden (111) 
r:· ~ ... ~.~kli mükif at l 

ıe1rlne Ait etulı •al6mat al· 
mak kabil olalD9•111a da mG· 
zakerelerln iki taraflt bir h6ml 
niyet le devamebll•lrte- oldu: -

( 400) liradan ( 100) 
cak ZC'7at kimlerdir ? 

teıu.t&.-..:...a..:.a ....,...:.-:....•ı ( Dünka nushadan devam) 
·~ _ _,,, ... a \ 111.., ... ..._ ••· 

H._,.n olha ;yUliaf ioo,Fırb 6 'PO .AA. ~ 100, betlncl de-
~ ıoJM!Mlr.a .ı.wı•daa Ma· .._ w!.: ~ tabur efradm
ı ıl ılh ,. .... 100.,... 67 ......... ı::·· 100, Mlllı 
Na,. ı• t-., t •••ncı..tıw.- W. 200 ~ otlu Abdal

-met Alt'Oflu 'Yeli 100, Ala7 84 Ta- ı -. ... : .... ~J:b:tı 8 ':":!' 
8 lallak 10. 1'M"ll W-•t met 100, Ptfta 5 u e .. 

4111uMelr it lto,-Fuka-&7 May ı Baltık s _.__/~le.y ıo Tabur 
.. nLuınclan Meb t 

ıe Tabur 2 Bilik e wfı-..n oflu Muıtafa .ıoo fı k me 
-...m otltt lb...ı.t.n ıoo Fob 6 16 Tabur 1 halcıİt 2r •, 41 Alay 

• b. h e radından .\la7 ...,:l"abuı 8 Bllllr. 9 efradm·j: ~ 01hl O-- ıoo kol rdu 
da.a 0-.. Oibl Matı.la 100, 14.. ar a 5 Ala1 24ı T~ o 

.u H~ TatM.ru B616k ilk a efradından Alunet 1 8f.: 
firlCaftk .......... lf•mdi 91lu HilMJin ıoo, Fıska 2, Ala ol 
-.-ı• 20Q, J.nrl •illf.re... e&a- Tabur -2 efı.aduaclan K&aaiı., 80 
clnad=e Jlelll ollu Mı..,_. 100 C.W 100, l••1 EYip s.!:1" 

... 111.,. ~ K:e•m C&vut -h·lleıbaclea ... n 
il 1 .. • ıee • .__ ..... eila Huaa ıoo, F .. b a:~ 

Hlı 1 .._. eı• __..,_ Alay 15 Tabu ı Bil6k 3 e&a· 
~ Oltii O.. • t~, f •an Alt 0-.n otlu M118lafa 
Manita 'Yekbaı kariyelblclen ıoo,T.nuı eepla .. ı millı efradın· 
Melmıet oilu HaaanH6aeym 100, = ~· tbrahım otlu Mustafa 
~ıtaptep efradından Hacı Ka- ' ırka 15 hicum taburu Ba-
... ~lu Jbruim 100, Gazlan- ~~ .. !~~adından Oıman otlu 

u.dından Mustafa oflu ' Cardeı divan nıabal-
.. 10-0, Alay 71 Bölük ıtef- :••:de;!11111~~-oflu Vebpi ıoo, 
~._ ....... ellu lbraWm 100 at Pli MI ıqf rlyeılndeuMeb-

' me o u usta a ı 00 Mili f 
~•Aydaı efndmdan dıddan Hacı Alı ' ıe ra-_

:~===t•i..!t-90 Ka9971 Alay 6a 86lük ıoo, FırJca 17 ' 9 efradıdan Ali 
Mehm.t Alet otlu oilu Mahmut ı oo fırka 17 ~,:o, L9a,ı mllltye ef· 88 itilik 9 efraclandan o. .. ::lu 
.... ~ .....,:~.!-.~lttittltOO, Mehmet 100, ~iantap CnWlıce 
"'*'4lü ll ~~dui ibra- aaballelbulen Ah.et otlu Bekar 

..... CbeJbl lbf. Saim her- 100;Atay 175 tabura Ballk a• 
... ,. aılllJ• ~ raclmdau Ak otla Alt 400, A,.. 

filphe edllmemelldlr • 
lullf netlcetlnln ant bir 

memnuniyet getlrec:efl te'mln 
olunayor. 

Nurullah &at B, 
Aakaradan avdet edea 

Nuryllah Eaat B. bir llluha-'ri" 
mtze llaUyaç ltatehtrt tatbikatına 
6niimtbdekt C_.ite.t lflblla
den ıttbaren baılanacatını •r 
lemlıtır • 

Romanya 
Kraliçesi kıziyJe beraber 

Cun1a günii şehrimize 
geliYor 

Rom&nya kra\~ıl ile kerimesi 
C\Una gtntı Daç,a vapurlyle bma· 
ımnıza ıelecekUr· Kraliçe ve ke
rlnaeaı berayı lı~t Akcleatsde 
bir ıeztntlye çıkdltlardır. 

Maaısflh Kral'çe ve kerime
leri bir iki gGn l'brtmtsCle kala· 
caklardır. 

c1ın--iubea1nc18a Jeıab olha hınaıı 
ıoo,Fırka 57 A)af '12 efradmdan 
011nan otlu M....,a ıoo, Mlllı 
efradından M•••-' ott-.Abdul
lalı ı oo, Mllta efradmda Hafız 
Mehmet oll11 y...-. Emin ıoo, 
Mlllı efradından Muatafa otlu 
Durdu 1 oo, Servd'J9 1111111 tabu· 
ru efradmtlaa Mustafa.oflu Ba7· 
ram aeo, Gmarıntap up-.ı 
Mlllt -... ... 18fd Ahmet ... 
ı .. H.mfl tUtlf ıoo • 

(DeVaırtı var) 

Çarpışan vapurlar ikisi de burunlanndan sakatlan
mıştır. İtalyan vapuru haıvuza girmeden gidemiyecek 

Çarpışan İngiliz ve ltalya n vapuru 
- ra:ısı 5 inci ıalıifedt -

Sadullah beyden üfQncü sual: 
Mütaahhit Hikmet B.i tanıyor mu 
Seyrisef ain idaresini~ ( File ~ mot~rü v~ mavna lan 
elyevm aadaıllah beym öz birad~n ( Hiknıet ) ~ 
hesabına çah•yor mu çalışmıyormıı ? tktısal Vekili 
beyden ]Utfen bir nriif et.tit g&ıtıdcnnesinrmeınlek.tin 

. seJAmeti namına rıca ediyonız! 

GI 18 ..... auahalalanmm· ı tekrar ...ara,. atttlll lta7"6r 
elan b.:....• .,..._,... mltllrG l~lnde laaber alnnnıfb. 
S.•*'8ah e..,ta ~maddelik baza Düa Ankaradan bua teflk-
lltfSllhlar dola11nle ( haml,.,.ten leri1111D .-ıen T.tefoa h~ 
ıatlfaya brar vermtı ) oldaklan· lerbMle miri mumatleılala lalli 
nın pyl oldutundan bah1etaıl1 ve HGkAmetie ..._ .. ,.... tieYaJD 
.-eı.,ı S.1rlsefafll n Memle- etmekte •ldula WldlrlJlrorcla. 
ket ........ Jaa,ub olmak tr 81& acmlat .ftlJllf ı 11 ı ı ... iti• 
mene'"le bu. veımitUk. ~klak •de lll,GWllm rl i•lr· 

s.,n1efaln ı......,.cMl.ldı· •• ~ 9'*n'-•• ....._.. 
..,. sfbı ~ etmelde lllV eden ta•• 1çtn SadUllah beJ1a IOn 
t SMWllh ) _,.. Utlfa J•rlD• (Devamı ~ 

7 
lnd ~;-,:) 

s GAR"•~ ICI-P»J':i!:. 
Şelv.cmaaeti ek~i uc zla 

@, 
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bir imtihan en elzem ve m laflll 
us11l ise de bilahare nıenıur .-· 
terfii için, notlarına naıare~, hail 
fevklerinin ve ı;.mirlerinln ~~dit• 
daha muvafık görülme ~rrır 
Burada namzetlerin ına~fl luPı 
rikan parasile 25 dolar 0

_ iik 

____ ... 
J ÜNLÜH /IRHRU , 
Fra n~ız J(a bint:sinin 

İstJf<lSl 
Dün Paristen gelen telegraf

name!er b;lhassa beynelmilel 
siyasi ahvali hazıra noktai na
zarından oldukça mühim ve gay
rı muntazar bir haber tebliğ et
tiler: Tardiö kabinesi istifa et
mif. 

Vakıa kabinenin uzun müddet 
yaıayamıyacağı da teıekkül et
tiği zamandan belli idi ise, ga
yet mühim harici mes'eleler ile 
meıgul bulunduğu bir esnada_ da 
nagihani surette sukut etmesi 
asla muntazar değil idi. Alelhu
sus ki elyevm baş vekil He hari
ciye nazırı Londra konferansinda 
bulunuyor, deniz teslihatmm tah
didi mes'elesi gibi mütkil, pü
rüzlü ve bütün dünyayı alaka
dar eden bir mes' elenin tesvi
yesine oğraşıyorlar idi. 

İıte böyle pisikolojik bir anda 
Fransız kabinesinin birden bire 
sukut etmesi oldukça dikkati 
calip olsa gerektir. 

Tardiö kabinesi uzun bir buh
randan sonra pek büyük mür 
kilat ile teıekı.ül edebildi. Va
kıa kuvvetli bir kabine değil 
idi, zarureti ahvalin doğurdu-
ğu kabine idi ve öyle ümit edi-
liyor idi ki uzun müddet yaıaya
masa bile hiç değilse La Hey 
konferansından sonra Londra 
konferansını da iyi kötü bitirme-
ğe muvaffak olabilecektir. Alel
husu! ki ahvali hazırada Fransa-
da yeni kabine te!ekkülü keyfiye-
ti gayet müıkil bir mes'eledir. 

yüksek vergi 
--+~-

N i ha vet Fransız kabinesini 
ol düşürdü 

Paris 17 (A.A) 
Bugün meb'usan meclisinde 

mali kanun münasebetile gayet 
çetin bir müzakere cereyan et
miştir. Hükumetin en ali düsturu 
bütçenin muvazenesini muhafaza 
etmek olduğundan M. Cheron 
yeni varidat menbaları temin et
meksizin hasılatı tenkise matuf 

teıebbüslere karşı mükerreren mü
dahale etmek mecburiyetinde 
kalmııtırr 

Bazı meb'uıler vergilerde ya
pılan tenzilatın gayrı kafi olduğu
nu ileri sürmüıler M. Cheron da 
bilmukabele borçların itfasından 
bahetmiı sve esiri firaı ol&n M. 
Tardieu'nün 'gaybubetinden ve 
Londra müzakeratının ehemmiye 

' tinden mütevellit istisnai vaz iye-
li ha tırlatmııtır. 

M. Cheron öileden sonra 
cereyan eden müzakerahn bida
yetinde inıa edilmemiı emlak 
vergileri hakkında 20 rey fazla 
ile itimat kazanmıı müteakiben 
itimat mea'elesini mevzuubahs 

M. .aı(donald 
-··~<·-

i\lüstakıJ anıele fırknsın-
d[ln i~tifanıi etti? 

Londra 18 (A.A) 
1 

M. Macdonald, müstakil amele 
fırkasından istifa etınittir. 

i\1. ' ' alko Anaraye gelecek 
Bodapeşte 17 (A.A) 

Hariciye nazırı M. Valko 
Tevfik Rüıtü beyin Pe~teye vaki 
olan ziyaretini iade için martın 
ilk ııünlerinde Ankaraya ııitmek 
tasavvurundadır. Uzun zaman
danberi beslenen bu arzunun 
tahakkukuna muhtelif hadlıat 
mani olmuıtur. M. Valko'nun 
Ankaraya gideceği tarih henüz 
kat'i olarak tespit edilmeıniftir. 
Hususile müıarünileyh ıark ta
mirat ınes' elelerinin halli mü
zakerelerin idare içir. elyevm 
Pariste bulunmaktadır. Bu mü
zakerat daha bir müddet devam 
edecektir. Ancak bu müzakeratm 
hitaınındadır ki M. Valko Ankara 
seyahatma ait kat'i programı 
tespit edecektir. 

Not: Parıs içtimaı devam 
etmekte olduğundan mukarrer 
ziyaretin martın son haftasına 
kalacağı öğr,nilmittir. 

Gümrükler 
-·>~C--

l\1 ütareke koıni~vonunda 
-' 

izahat veriliyor 
Cenevre 18 (A.A) 

Gümrük tarif esi konferansın-

da Avusturya, Belçika ve Norveç 
murahhasları noktai nazarları 

hakkında izahat vermitlerdir. 
M. Himans, partikülarim ugulü-

nün tatbikinde görülen ve av

rupayı iktisadi bir sukut ve inhi

tata sevkedebilecek olan müfrit 
hareketlere dikkati celbetmiı-
tir. 

Aln1anvada n1ahrenuu1e 
"' 
n1üzakcre 

Berlin 17 (A.A.) 

Merkez fırkasının teklifi üze-
rine Reichstag bütçe ve hariciye .. 
encümenleri nasyonalistlerle ko-

münistlere rağmen himaye mad-

desile Young planını vo morator
yon ahkamı hakkında bugün 

mahremane müzakeratta bulun-
mağa karar vermiıtir. Tardiö kabinesinin ne gibi 

buhranlardan sonra teıekkül ede
bildiği nazarı dikkate alınırsa 
bu defa yeni kabinenin teıekkü
lüne kadar ıedit buhranlardan 
geçileceği kolayca anlaıılabiltr. 

etmeksizin kısmı bir mağlubiyete 
uğramıı ve nihayet evli kadın
lara ait ücretlerinin tenzilini 
derplı maddenin muzakeresi eana
aında tam mağlııbiyete oAramıı-
tır. 

Amerikalı M. "F~ning,, de İstanbul 
Türk Polisi hakkında sitayişte! 

T ardiö kabinesinin Soıyalist
lerin darbelerine kurban olduğu 
aıikardır. ancak acaba Sosyalist
ler Tardiö kabinesini devirdik
ten sonra kendileri bir kabine 
teı kil edebilecekler mi? geçen 
defaki tecrübe aksini gösterdi. 
Malum olduğu veçhle Brian ka
binesinin sukutunu müteakıp 

Reisi Cümhur evvela Sosyalist Fır-
ka ıı rei i M. Daladiyeyi yeni kabi
nenin teıkiline memur etti. M. 
Daladiye çok çalııtı çabaladı fa
kat neticede hiç bir ıey yapama-
dı, Bunun ,üzerine Reisicümhur 
tekrar yeni kabinenin teıkili va-
z!fesini sol cenah mensupların
dan M. Kleınantele tevdi etti. 
o da bütün kuvveti ile çalı§tı ise
de hertaraftan müıkilata maruz 
kaldı, kabineyi teıkile muvaffak 
olamadı. 

Ve itte böyle gayet buhranlı
bir anda idi ki M. Tardiö nihayet 
bir kabine teıkil edebildi. Her
halde bu husus bir ınuvaff akiyet 
ldi ve öyle zannolınuyor idi ki 
Tardiyö kabinesi hiç değilse biz
zarur teıebbüs edeceği siyasi 
itleri ikmal edebilecek idi. 

Her ne de olsa elyevm Fransa
da yeniden bir kabine buhranı 
baıladı demektir ve bu buhranın 
bu defa ne kadar sürebi leceği 
asla kestirilemez. 

Acaba Sosyalistler bu kerre 
kabine teıkiline muvaffak ola
caklar mi, daha doğrusn acaba 
ahva~i hazırada hükumet iıleri
ni ele almak istiyecekler mi? 

Kabine devirmek kolay fakat 
teıktl etınek oldukça zor bir 
keyfiyettir. 

M. Cheron bütçenin muvaze· 
esini ihlal edeceği fikrinde 

Birinci sahifeden devam 
0 

d f "k' olan, İstanbul~n, hali hazırdaki bulunduğu bu mad enin te rı ı-
nı talep etmiıtir. vaziyeti olup, bu ıerait dairesin-

Esirifiraş bulunan M. Tardieu de polis müdiriyeti gene iyi ça-
M. Cheron ve M. Maginot ile lıımaktadır, Türkiyede beı sene-
görüıtükten sonra • kabineni~ denberi Cuınhuriyeti idare var-
iatifanamesini yazmıf ve nazır dır· Beı •enedenberi Hükumet 

f · M Do- dahili va:ıiYeti islah için çalı•mak-lar mezkur isti anameyı · ~ 
umergue, götürmüşlerdir. tadır. Bu itibarla mükemmel bir 

Kabine istifanameyi M, Do- polis teıkilatı'lın mevcudiyeti 
umerguee s:ıat 21,5 O de takdim lüzumu tamam ile takdir edilmir 
etmif ve müşarüniltyh kabul tir. Yeni Cumhuriyet, çok muk-
etmiıtir. Reisicümhur' kendisine tesidane hareket etmeğe mecbur 
göstermif olduğu muavenetten olduğundan, polis bütçesi de tah-
dolayı Tardieu kabinesine teıek- dit edilmiıtir. Buna rağmen polis 
kür etmif ve muvakkaten ifayı gibi, İstanbul Zabıtası bütçe mü-
vazife etmelerini nazırlardan b 

sait olduğu zaman tat ik etmek 
rica etmiıtir. ı 

M. Briand, M. Doumergue'i üzre, teıkila.unı asri eıtirmek için 
ziyaret ettikten sonra: "Londraya timdiden planlarını ih:ıar etmek-
gitmtyorum. M. Leygues'in bahri tedir. 
konferansta bulunmakta olduğu Elyevrn polıs müdürü, Miralay 
hakkındaki bir suale cevaben : Şerif beydir. Mum~i~eyh, :Pre-
ihtimal M. Leygues döner. cinet 2:fl,, dald mulazım Ceri 

İstifanamenin takdimi esna- Sülivan" beyninde veçhen ıayanı 
aında M. Leygues, M. Pernot, hayret bir ınüıabehet vardır. Hal-
M. Flcrndin, M. Serol ve M. Hon- buki blrinctı;i aslan Türk diğeri 
nessey hazır bulunuyorlardı. b baıka bir JJlllletten lıtanbul-

Paris 17 ( A.A ) d:m aeyrisefer itleri Şehremini 
Sol cenah radikal sosyal gurubu, tarafından tayin edilmlı sivil bir 
ancak genlt bir temerküz esası zat tarafından tedvir edilmekte-
üzerine cumhuriyetçilerden teıek- dı"r. Burada ıa.yanı dikkat birıey 
kül edecek, Fransa nın istiklal d 
ve selameti için elzem olan bahri daha vardır: sura a polis müdü-
programı Londrada müdafaaya rü, Şehremini tara.fı.ndan tayin 
hazır bulunacak, ziraat ve 11anayı edilmez. Şehrill Valı ::-ı tarafından 
alemlerindeki buhrana ve hayat tayin edilmektedir. Burada Ame-
pahalılığıda karıı, vergilerde bü- rikadıı. olmıyaJJ bir usül daha: 
yük tenzilat icrası suretile, mü- Buranın elyevJ11 V, ali ve Şehremi-
cadeleye azmettiğini gösterecek ni makamları ııynı zatın uhdesin-
bir hükumeti tutmağa karar ver- de bulunmaktadır. 
mittir. İstanbulda seyrhıefer işlerine 

Sosyalist eurubu, iktidar mev- ehemmiyet verilJJleğe baılamııtır. 
kinin mesuliyetini üzerin~ alma- M k t ·desi Amerikanın en a ama 1 aı 
ğa hazır bulunduğunu, bu suret ufak bir ıehrinde bile bir ~eya 
mümkün olamadığı takdirde radi birkaç elektirik işaret kulesı bu-

pek uzak olmıyan bir sokağa bir 
İfaret kulesi vazettirmiı. Bunun 
iılemellhıi, ıöferlerin, yaya yol
cuların harekatını aylarca tetkik 
etmif ve neticede istifade bahs
olduğu anltıldığından yakında 
diğer kulelerin de inıaaına intizar 
edilebilir. 

Ayi zamanda seyrisef er iıle
rinin Polis dairesi tarafından ted
vir edilmesinin daha muvafık 
olacağı da anlatıldığından yakında ı 
bu itin polise devredilmesinre inti
zar ~dilmektedir. 

Türkler bu iti asıl ehline tevdi 
etmekle büyük bir isabet göster
miılerdir. Çünki seyrüsefer itinin 
polisin en mühim vazifesinden 
biri olduğu muhakkaktır. "Vaıing
ton,, da dahi vaziyet aynıdır. 
Seyrüsefer polis tarafından tan
zim ve idare ediliyorsa da Meclisin 
akıllılığı - veya cehaleti - yüzün
den seyrüsefer itlerinin baıına bir 
sivil müdür getirilmitlir. 

İstanbul, vazifeden çıkan po
lisleri ihtiyat olarak karakollarda 
tutmakla henüz eski usulü muha
faza etmektedir. "Vatington,, da 
bu usul terkedilmit olup, vazifesi 
biten polislerin evlerinde oturma
larına müsaade edilmiıtir. 

Tayin ve t~rfi 'ılerinde, İstan
bul polisi, Amerika ıehirlerinden 
pek çoğunun polis teıkilatının f ev
kinde bulunmaktadır. Istanbulda 
hiç bir fert altı ayı polis mekte-
binde geçmek eartile, iki sene 
namzetlik etmeden poliı silkine 
girmez • Namzetlik müddetini 
bitiren memur, muhtelif mevzu
lar da dahil olduğu halde bütün 
polis vezaifi hakkında tam bir 
imtihan geçirmeğe mecburdur. Billaaa. Londra konf eransmın 

en hararetli ve en çetin müza
kereleri esnasında Fransız kabi
nesinin birdenbire sukut etmf!
si ve F ranaaz murahhaslarının 
konferanstan bizzarur ayrılması 
beynelmilel aiyaıet noktal naza: 
undan dahi teemmüle sezadır. 

kallerin sulaha ve ıalahta ait pro- Londurada ise bu siste-
' gramını tatbik temayülünü göste- d~iufu, .. "}düğünü biliyor. 
recek bir hükümete muzaheret mm ena goruk f th 

1 

Memurlar, her bir terfi için de 
tahriri imtihan vermek mecburi
yetindedirler. Bu usul halen "Va
tington,, da da cari olan uıulün 
aynıdır. 

Ahvali hazırada konferan11n 
vaziyeti ne olacak? Konferansa 
hitam verilecek mi, vokıa yeni 
Fransız kabinesinin teşekkülüne 1 

kadar intizara mı karar verilecek? 

.edeceğini beyan eylemittir. Şimdilik Ameri ı:_s_.: are anea ~e-
. 1 A b-- t·· d·· yı --;ıs.kadar eden ga-de hahra varıl o uyor. ca a un unya . , l . .. 

F k b . · · · bi t t mu·· hlm bır meı e enın mu-ranaız a ınesınm anı r ıure - ye 
le aukutu aiyasi bir manaa mı zakeresi eı;raımda Fransız kabi-
dır? Acaba bu surette Londra nesinin sukut etmesi haklı olarak 
k f k k tu- rlü türlü tevillere, tesirlere on eransı müza eratı akım bra ı-

lmak mı isteniliyor? Herhalde tes- meydan ve&·ebilir ve bu husus 

lstanbul polisinin uzun tecrübe 
sahibi bir amiri terfi hususunda 
la tbik edilen bu usulü muvafık 
bulmamaktadır. Bu zatın noktai 
na:ıarı, bu meı'ele hakkında A
merikalı salahiyettar zevatın 
noktai nazarile tevafuk etmekte
dir. 

~esle~ mensubiyninden .en ;:ı~r 
rutpelı memurun maatı 30 k. knl 
chr Her memura senede i 1 

• 
. sonra 

elbise 3 O sene hizmetten l an 
veya vazife esnasında ıakat ao at• 
memurlara da tekaüdiye oı• 
VP.rilmektedir. i1e 

Maaı mıktarı Amerika d 
k d ·ı· k - •kürse e ıyas e ı ınce pe az gozu jçiD 
burada aynı derece hizmetler dir· 
verilen maaılara nazaren, iY~kJS 

Memurlar nazik mütey• 
ve çeviktirler. ,lı 

Üniformalı memurların~ gerte· 
vazifede gerek vazife harıci, riJ 
miz kıyafetleri ve vazfyefle t• 
Vaıingtonda kilerden daha fyidi il 

Bu cihette en mükemoıe 
Londradır. 

İstanbulda yapılan geçit rer 
mi yüksek takdirlere ıayandır· 

İstanbul polisinin güzel k~ 
fetl ve çevik tavrü hareketi, 
büyük Avrupa ıehirleri zabıta••0" 
da oldu~u gibi, hiç ıüphesiı e~ 
velce gördükleri aıkeri terbtyed; .. 
ileri gelmektedir. Bu haslet, d• 
merikan polisinin pek çofull 
eksiktir. 

İstanbulda ve Londrada def" 
riye arabaları mevcut defildlt• 
Tevkif edilen bir ıahıa, gece v~1_! 
gündüz olsun, derhal pollı ha., 
minin huzuruna sevk edilir. Ha~ 
ya tevkif müzekkeresi istar ecJe 

1 veya bilahare mahkeme huzurull 
çıkmak üzre serbest bırakır. 

Ahiren yapılan bir kanunl•ı 
Polis zabıtlarına, müstacel hu•;; 
satta, arama emri olmakıızın 
taharri hakkı verilmif tir. _

1 
istanbulda 32 Poliı merke,. 

ve resmi Polis telefontle yekdiı~ıt 
rlne merbut 250Polis mevkii val"' 

İstanbulda kadın Polis yoktut• 
Yaptığım tahkikatta, resmi : 
gayrı resmi efkAr, kadın pO" 
istihdamına taraf tar değildir. 

Sivil memur adedinin zoO~. 
olması çok gözüklyor ise de, lıtd 
bul Polisinin " V aıineton ,, 1 

lüzum görülmiyen bazı fazla \f.sı;. 
fesi dolayıaile, bu adet çok def t 
dir. Türkiyede bulunan ecnebi~
yalnız Polise kaydedilmekle k• 
maz, fakat Polis bunların et••~ 
ve harekatı hakkında mü•be 
malumat sahibi olmak mecb11; 

riyetindedir. İıtanbulda ucare 
ve maarif aleminde çalııan 'o; 
giliz, Amerikalı, Kanada ,1 
ve Almanlar olduğu, her ne kad 
Ermeni ve Rumlar TürkiyedeSI 
ihraç edilmit ise de bu huıuP 
İstanbul istisna teıkil ettiğinde" 
bu iki milletten epi nüfuı vardıt• 
Bunlara, Mısırlı, Rus, Arnal'ulı 
Bulgar, Sırp ve lrlandalıların . ~ 
ili.vesi icap ecer. Polis bütün b ~ 
ların harekatını takip etlll 
mecburiyetindedir. 

Polis huzuruna bizzat çı~ 
bir azimet müsaadesi istih f 
etmeden hiç bir ecnebi Türkl11 

terkedemez. 
İki sene evvel Türk pŞ 

dairesi misli namesbuk ve ha~ 
katen ıayanı takdir bir vesi 

ifa etmittir. "' 
1927 senesine gelinciye 1'• • 

Türkiyede tahriri nüfus yaP~ 
mamııtı. Hükumet 1927 sell~f 
T eırini evvelinin 28 inci eüni1 ~ 
kimsenin evını terketmell' 
için bir emirname istar etti. u• 

İstisna teıkıl edenler f'O i
memurları ile, tahriri nüfu• il' 
murları ve doktorlar idi. o· 

Istanbul ıehrinde 700000" 
fus bulundu. ıçlll 

latanbul Polis memurları 1ıer 
söylenecek bir söz varsa o da tıli 
hangi müstacel bir vazifenill ;.Jt. .. 
ve buna daima hazır bulull 
larıdır. Jı•" 

Diğer taraf tan baıka bir sual 1 lihatm tahdidi mes'elesi gibi bü· asla tahtia edilemez. Mesleğe alınmadan mukaddem 

Benim f ahıen edindifllll ııı•lı 
naat ıudur ki : Siyasetten Mi" 
tutulurlarsa lstanbul zabıta;n~rıil 
ralay ıerif beyle muavini Jtırıd• 
beyin hakimane idaresi a edlt' 

müterakki adımlarla ilerleoıekt 
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Meşhur Pivo<ı efendinin yaptığı müh;m sigortalar: \ 

-- M e m 't e k e t h a b e r le r i 
Bir sigorta işinden doksan ::.;~ ,, ı 
lira kar etmek acaba kabilmidir ? Bahrı lut Feci bir kaza Acınacak bir bal 

-->~- -·~··-Şu Jıe.sabcı nazaran serıedr. :JOoOOO lirmilln :iıımle !İgorla 1 
ücreti veren TLitü11 inhi1arından kendi hissesine 90ÔOO lira alı
yor! 

->;..o.\<· 

l\lilyarlar değer bir hazine Kiliste bin nüfusa bir baş 
hayvan isabet ediyormuş 

Bir adam top atayın1 der-
ken parça parça oldu 

Biz paramı:ın lıarice gitmemesi için çabalayıp dururbn .... Kudüsten mektup : 

Mütarekeden ıonra her Tür- Diğer kumpanyaların böylece 
kiin yiirettnden kan sızarak ıa- kaymağı alınmıt tıleri uzun za-

Rusyadan Filistlne gelmlt Si
yonist yahudilerden Nofomeskl 
ile Tuluk un, Filistin Pota• tir· 
keti namile ve betyüz bin İngiliz 
lirası sermaye ile tetkil eyledikleri 
yahudi tirketine 75 sene müddet
le imtiyazı verHen Bahrı Lôta 
dair kimyager Doktor Mecdi efen
di Enevvanın bir konferans vere
ceği ilan olunması üzerine ben de 
gidip dinledim. 

Ktliı birecikte birinci ıahur Geçen 1929 ıeneıi zarfında 
topunu atan Ahmet baba; ikinci Ktltate 3604 Koyun 81~ Kuzu 311' 
top için topu hazır bulundurmak Keçi 288 Oglak 38 Sıfır 1 Deve 
üzere onu doldururken kazaen ki cem'an 7816 bat hayvan keıil-

barut ateı alarak zavallı topçuyu mittir. 
Şu ıuretle yevmiye 21-22 bat 

parça parça etmif, her parçallnı hayvan kesilmtt demektir. Kilisin 

bir tarafa atmııtır. nüfusu 22 bin oldufuna nazaren 
Dayak n11 cıtnıışlar yevmiye beher bin nüfusa ancak 

İzmirde Kayserili İsmail oğlu bir bat hayvan isabet ediyor ki 

hit olduiu acı bir vak'a vardır ki, mandanberl derudhe etmeleri bu 
bu da Fransız kumandanı Franıe itlerden istifade temin eyledik-
Desperenin bazı taıkınlıklarla )erine ve kendi rea11ürlörlerl a-
iıU~bali nıeraıimidir. rasında daha az bir flatla kabili 

ıte bu ceneralı pek hararetli tevzi olduğuna delalet eder· 
bir ıurette kıyafeti reımiye ile Bu sebeplerden dolayı bazı 
ilk tebrik edenler meyanında kumpanyaların Tütün inhisarına 
Piyos Franıız kumandanından al- Piyoıa nispetle mühim miktarda 
dıfı eınirle eline geçirdiil rejiden tenzilat yapmaları fen haricinde 
Uzun zamandan beri istifade et- bir teklif olmayıp ancak Piyoı-
ıneıi kafi aelmemit olacak ki ka- tan aldıkları ücretlere nazaran 

Mumaileyhin binlerce ıamUne 
karıı iradeylediği konferansın 
hulasasını yazıyorum. 

Doktor, İngiltere ile Şirket 

Şaban ve Nadir otlu Nazmi na- bu da bittabi pek azdır. Mamaflyh 

mlnd
a iki tabii müddei umumi- daha fazla sarfiyat ta yapılma-

maktadır. 
liAe müracaat ederek Kahraman-
lar karakolunda, bodrum katına İzn1irde de Gıda alınmıyor 

11UU mucibince sigortacıya ait o- hem kendileri ve hem de inhisar 
itan ve haylice bir yekün tutan tdareıt için daha faydalı gördük- müme11ileri arasında hasıl olan 

ittifak üzerine lm7.a. edilen im-

indirilerek dövüldüklerinden ha- 029 senesinde İzmir dahilinde 
hisle Poliı memuru Şerafettln 2352298 kilo et, 235200 kilo ba-

Pul parasını da tazminat namı al- lerınden ileri gelmittlr. 
lıııda Tütün inhisarından alarak Pi yosun böyle yüksek menfa- tlyaznameye dair malumat ver

dikten sonra sözüne devamla 
demittir ki. 

efendi aleyhinde bir dava ikame lak ve 117615 kilo kümes hayvanı 

l~reyl mütezarrır etmlıtir. atli itlere yetiıebHmek için basa-
etmitlerdir. ıarfolunmut,Jani Cem'an 2705115 

Bu iki ıahıı evvelki akıam ev- kilo et satılmııtır. ıszooo nüfuı-
Ptyoı bu itlerden ne kazandı- mak olarak kullandığı ıirketin 

hıı ve hazinet devletin ne zarar dört bet senelik karı ve taahhü-
" Bahrı Lut ,, un tulü 7 6 ve 

arzı 1 7 Kilometre olup mesahai 
sathiyeıi 920 Mürebba kilomet
redir. En derin yeri 399 metre, 
suyunun izafi sikleti 1, 166 dır. 

lerine giderken karkol önünden tan ibaret olan İznıirde bu heıap 
k Şerafettin efendi tara- üzerine insan batına senede 14 geçer en, k 

f d kadınlara sarkıntılık etti - ıram et isabet etmektedir Vill-
ın an k l d vet k .11.1 d k 1 leri iddlaıtyle kara o a a yet aza arın a ise 1863485 t o 

edildiklerini ve dövüldüklerini et ıarfolundufuna aöre 376000 

etttttni llyıklle anlatabilmek için dü mucibince hükumete verdiği 
bu itleri sigorta kumpanyaları a· hi11e Jeran forfeter sıfatile ve 
fasında ne suretle tevzi ettilini hususi kombinezonlarla Piyoıun 
•.-tıda sarahllten gösteriyoruz. bu müddet zarfındaki tahsi men-

Dtter kumpanyaların defter- faatine nispetle biç mertebesin-
lerlnln tetkikinden anlatılacaiı dedir. 
Gzre Ptyosun yüzde 47,5 tenzl- Bunu anlamak için Şark kon-

Deniz sathından 7 9 3 metro 
alçak olan bu gölün bir yere akar 
ayalı yoktur. 

söyliyorlar. Şaban efendinin, nüfus üzerinden insan baıına yal-
nız 4 gram et isabet etmektedir. g6zü zedelenmlttir. 

Sirkat yapanlar lznıirde millet pazarı 
lltla aldıtı bu itlerden Osmanh tuvarının Kule kapı tahsil ıuhest-
Bankasının yanındaki merkez bi· ne verdlft ıehri maat ltsteıile 

Taberiye gölünden çıkıp on 
ıekiz ıaat tulündeki Erden vadi
sini boylu boyuna kat' edip Filiı
tin ve ıarki Erden arazisini tefrik 
eden Şeria nehri ıinıalden Bahrı 
Luta birleıir ve oraya günde 
6,500,500 ton ıu döker. 

lzmirde Anadolu hattı tümen- İzmirde Millet pazarının kiitat 
diferlerinde müteaddit ıirkatler merasimi bine yakın halk huzu-

ld dil f t runda icra edilmittlr. 
Yapan tahısların e e e en o o-

K Küıat merasiminde vali Kazım 
graflarının evvelki gün onya po- pata ile Müstahkem mevki kuman-
li. müdürlüğünden İzmir poli-

p danı Hüseyin Hüsnü Emir pata, 
sine gonderildiğ;ni yazmııtı. o- fırka müfettlti Zühtü, beyler hazır 
lisçe yapılan tahkikat neticesinde bulunmuılardır. Bu münasebetle 

llası ıtbi tehlikesi az olan itlerle senevi kazanç liateıinl tetkik et· 
tanıamen kendi tirketinde abko- mek kafidir. 
Yarak Ctball ıurup A. ıibl tehli- Seyyiatı saymakla bitmiyen 
kesi fazla olan itleri kumpanya- bu adam bizden kazandığı para-
lara takılm eder. ları memleketimizde de sarfet- Bahrı Lut suyu yüzde 26 ma-

Ocrellni de Tütün inhisarına mez ltalya ve Fransada irat ala- deni emlahı ihtiva eder ki bunun bunların, iki ay evvel lzmirde ya- vali paıa bir nutuk irat ederek 
kalanarak lıtanbula sevkedilen miiteıebhiıleri tebrik etmlıtlr · )aptılı yüzde 4 7 ,5 tenzilatı çı- rak aenede bir çok paramızın 

ltarclıktan ıonra hesaplarına ge- harice gitmesine ıebep olur. 
Çlrfr. Biz paramızın harice gitmemesi 

yüzde yedisi yernek tuzudur. 
Gölün garp cihetinde kayala

rı kamilen mütebelllr yemek tu
zundan ibaret olan Erden dalı 

etkıya Mehmet ve arkadaıları Çuval sui istimali 
olduiu arılaıılmıttır · 

Tehlikesi az olmasından dola- için çabalayıp dururken mütare-
ll ( Irat ) meaab!tlncle olanları kede olduau gibi ilerde bizim ıu civarında temiz yemek tuzu ve 

mütebelllr potaı lle dolu birçok 
mağaralar vardır. 

lrmlr gümrük çuval ıui iıUma-
Ölü bir çocuk bulunınuş ltnden dolayı villyet idare hey'e-

İzmirde Efrefpaıa camii içe- lince mnht~lif derece ve ıekll-
ke1ıdtsine alıkoyarak bir letifade safvet ve semahatimizle alay e-
leı.ıin ettiii ıibl inhisar idaresine deceii tüphesiz olan bu adamın 
)lptıiı tenzillta çıkardıkdan ıon- kesesini doldurmasına yardım 
ra dtier sigorta kumpanyalarının etmemiz doiru mudur ? 
hesabına ıeçirdlil ücretler üze- Haydi bunlara bir muamelei 
l'illden de ayrıca yüzde yirmi bet tüccariye diyelim kanunun sara-
kollllsyonla kaydiye Gcretlerlnin haline ra~men ve diler inhiıar-
d6rtte ClçGn(i alır. • 

y lar pul parası vermezken senede 
•rıda Yazclıiımaz veçhlle be b 

tazminat namı albnda aldıtı pul 1 in lira albl hayli bir yekun 

Avrupa ye Amerika ulenıa-

sından, kimyagerlerinden, ağni
yasından bir haylı zevat buraya 
gelerek tetkikatta bulunmuılar, 
ıu yunu ve toprağını tahlil etmir 
lerdir. 
Burada altının vücudunu en evvel 

Ali efendı taı· \erle lüz.umu muhakemelerine 
risinde müezzin ... lık bir 
fından çuval içerisinde ' •~1 k _ karar verilen gümrük memnrlarına 
•1• ocuk bulunmuı ve po s a karar teblig edllmltUr. Geriye 
0 ~ çl teslim edtlmtıtir. Bu ço- kalan 11 t a"r ve komlıyoncu-
ra:. "::.ayene eden tabibi adli ya da bugün, y.ınut yarın tebllıat 
cu.- ·· ü e"vel yapılmak üzere kararın tekıirlne 
Şakir bey, çocuğun uç g · 

devam edilmektedir. 
dotdufunu söylemitUr. ,,..., ..... ~ ..... --------------
Devlet Bankası 1 Doğru otur 

--.5-o-i .. -paralanndan diler tlrketlere hiç tutan pul parasının tazıuinat na-
bir ıey •ermez. mı altında bu adama verilmesine 

ne diyelim? 
Şu hesaba nazaran senede aç H 

ketf~den bir Fransız ilirnt olmur 
tur. Mumaileyhin tef vikl üzerine 
Franıa ~ezklır gölün imtiyazını 
almağa tetebbüı etmit ve o za
man Osmanlı ve franıız hüku
metleri arasında bu hususa dair 
müzakerat batlamııtı. Umumi 
harbin zuhuru bunu neticesiz 
bırakmıttır. 

~-

iki ay içinde teşkil edilecek 
Huıuıi bir menbadan _aldıiı

lumata nazaran, Huktlmet, 

Dün bir n1uhakeme keli-
me yanlışlığından geri 

kaldı yüz bin llr:lyı mCltecavlz slmrorta ukuku hazinenin muhafaza-
• ıı ve bu ada 

nereli veren Tütünlnhlaarından bir mın yaptıfı zararların 
tahdidi zımm d 

senede doksan bin liarayı m(ite- ın a maliye 'ekale-
tlnln naza d k 

caviz komisyon almaktadır. bederiz. rı 1 katını cel-
~~~~--...... -~-~._.---________ _ 

M.Foks 
• •fwo:ıııl4. 

\7 unan başmurahhası 
bugün geliyor 

Atinada bulunan M. Foksun, 
buaGn AUnadan aldıtı yeni tali
lllalı hamilen Ankaraya hareket 
edecett ve bu talimatın ltlllfna
lllenln lehinde olduiu söyleniyor. 

Tren kazası etrafındaki 
tahkikat 

Boıtancıdakl tren kazası tah
kikatı ikmal edilmittir, Kazadan 
lctmıe mes'ul beiildir. Çünkü 
devrilen vagonu imal eden f abri
ka fenni bir hatada bulunmuı
tur. Bu hata vagonun tesellümü 
••naıında anlatılma mııtır. 

0 Aliye H. davası 
ran !~tW&rda Mm. Mannlll vu
b etbıe Alırceza mahkemesince 

era karar ••rtlen Şakir Pı. 
zade Aliye hanı h 
ceza mahk m akkında ağır 
k enıeslnce •erilen beraet 
A~:ar11ı tenılyizen nakzedllmlttir. 
illa~~ hanım da vaıına nakzen 15 
ta fa baılanacaktar. DGn adliye 

ra e111e .. tebltıat J&pmııtır • ' 

Men'i israfat 
->'jp•O•h-

F azlı B.in izahı 
Adana gazeteleri nı 'i 1 f en ara at 

kanununun ıebrimtzd t b e at ik 
edilmediğinden tlklyette bulun-
mutlardı. Vali vekili Fazlı B 
diyor ki: · 

- Bu ~nunun ismi düiGn -
lerde men i israf at kanun d 

B İ u ur. 
u kanun stanbulda kencli-

liilnden tatbik olunmakt d 
Ç 

a ır. 

Qnkü kanun, 24 saatten fa l 
il 

, z a 
e enceyi men etmektedir. Halbu-
ki tehrlmlzde esasen 24 ıaaten 
fazla ıüren düiün yoktur. 

Anadoludaki gibi 3 gün 3 gece 
veya bir haf ta •üren düiünler 
olduktan baıka hazan nikah me
murluklarında tertıp edilen Paıta 
ve çay ile ıavuıturulmaktadır. -------

Yerli Şarapçılık 
Trakyada yapılan fennt tet

kikat neticesinde Tekirdaiında 
fenni ıarap imal edilecek bir te
sisat vücude getirilmeılne karar 
vertlmtılir. 

I • 

Bahrı Lut sularında bulunan 
emlaha dair İngiliz kinıyagerle
rinden doktor Hofeliıı yaptıtı 
heıap f udur. 

2 bin milyon ton kilo pota• 
1 ı bin milyon ton yemek tuzu, 
27 bin milyon ton klor mağnez· 
yüm, 4 bin milyon ton klor kilı 
ve 2 00 milyon ton brom maıne
ziyüm. 

Anıerikalı doktor Noraen Babrı 
LıUtakl emlahın dolar heıablle 
kıynıettnt ıöyle takdir ediyor. 

Klor potaı 14 ıoilyon dolar, 
yenıek tuzu 100 bin milyon dolar 
klo~ mafnezyüm 16 milyon do
lar, klor kllı 14 111tlyon dolar v• l 
klor magnez 52 nıtlyon do-1 
larlık mecmuu soo bin milyon 
dolar yani 66 bin ınilyon lnıiliz 
liraıı. 

Gelecek mektubunıda konfe-
ransın ikinci kısmın• yazacalım. 

Tuz inhisar n1üdürü 
Tuz inhisar umum müdiirü 

Seydl B. dcın Ankaradan ıehri
mlze ıelmlıtlr. 

Seydi B. tuz varidatının tez
yidi hakkında tetkikat yapacakbr • 

mız ma h t iki ay 
Devlet Bankasını, ni aye 

kil etmit olacaktır. 
zarfında tef __ -----inat olşun diye ?'apıyor-

larmış galıha 
k 

"lkiye müfettitlerln-
Sabı mu ü 
Azı Nedim B. vilayete m -

den z 
derek Sitilde ikamet ey-

racaat eh civarındaki kilise 
ledill ane 

ktebin mütemadiyen çan 
ve me ld " ldığını, halkın raha~sız o u.u-
: ileri sürerek tikly~tte bulun-

nıuıtur. d 
Vilayet tahkikat yapmıııa a 

bu tahkikat üzerine çanın daha 
fazla çalındıiı dün tekrar vilaye-

te bildirilmittir. 

Asri Tiyatro, banyo 
b emanete 

Bir Alman gru u • 
d rek tehrimizde asrı 

müracaat e e i e gibi tesi-
banyo veıa r 

tiyatro, k lıtemlıti. 
t vücude gettrnıe 

ıa l ' nette yapılan mu-
Bu grup a ema 

dün cem'iyeti beledl
kavelename 

i ye ıdare encümen
ye kaYan n 

-nıterek içtimalarında 
)erinin .... 
tetkik edtlmlt ve muavin ~amıt 
B. de tçttnıaa davet edılerek 
bazı huıuıat hakkında izahat 

alınmııbr. 

Mubatirln Zeynep hanım, 
Sadık bey diye feryadı ftzerlne 
boyu yarım metreyi mOtecaviz, 
torba çartaflı yOzilnde kıl peçe 
bir de kocaman kanburu olduiu 
halde Zeynep hanım içeriye ıirdi. 
Her ne kadar Zeynep hanını 
güzellik musabakala.rında kıralı• 
çalık ıibl btryer kazanamazsa da 
cüceler diyarına hakiki bir kıra
lıça olabilir. 

Sorgusuz sualsiz yerinea otu· 
ran Zeynep hanım hakimin 
Sadık bey nerde ıuallne ne bile· 
ylm dedi bu ıöze hakim ben 
de ne bileyinı dedikten ıonra 
lll ve tıttl "Sen zaten oturmaıınt . 
da bilmiyorsun. Zavallı Zeynep 
hanım her ne kadar dolru otur· 
maya çalıttı iıe de kocaman 
kanburu onun doiru oturmasına 
mani olup tekrar eıki vaziyetini 
almıya mechu? kaldı. 

- Hanım aen yalnız sAdık 
efendiden mi davacııın? 

- Yalnız ondan olsa manıafi 
hakim batırdı bu mamafide ne 
oluyor. Zeynep hanım cevap ver
medi. 

Dava Sadık efendinin celbi 

için baıka bir aün• kaldı. 
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- 12 -
Tevkifime memur olanların e

mirlerine amade vaziyete geti
rilmfıtim. Kapıdan çıkarılırken 

ailem efradına son bir nazar da
ha atarak anneciğimin bir daha 
görmemek ihtlmalile kavrulan du
daklar mı yüzüme sürmesine mü
saade etmiştim. 

Hararetle akan göz yaıları

nın yanaklarıma sürülmesi beni 
pek ziyade müteessir ediyordu. 
Gecenin nısfında boyle otomobil 
içinde nerelere sevkedileceğim 
diye düşünürken koca bir Benz 
otomobiline altı kiti binmfttik. 
Daha arkamızdan da diğer bir a
raba bizi takip ediyordu. 

Tevkifimden kırk dakika son
ra Harbiye Nezaret ibinası yanın
daki Bekir ağa denilen hapishane
ye tıkılmııtım. Daha kapıdan gl
re.rken pis kokulu ratıp hava in
sanın burnuna çarpıyordu. Kalın 
zincirli kilitlerle bağh demfr ka
pılar üzerimize ıarrk •• diye_ kapa
tılmııtı. Kimseleri görmek, tanı

mak mümkün de~ildi, zifiri ka
ranlıklara teı kedilmittim. Ara
da sırada uzaktan devamlı öksü
rükler itiliyordum. Hiç bir insan 
da elimi tutup geçmiş olsun yahu 

demiyordu. Yatacak, oturacak, 
bir yer gösteren yok mıydı ? Şu .a 
halde acıyacak, hatırımı ıoracak, 
bir adem oğluna tesadüf imkanı 
kalmamııtı. 

Ümitsiz bfr halde oldu~m ye
re çöküvermiftfm. Yakınlarda 

teneffüs .hışırtıları duyuyordum, 
demek ki ben insanlar diyarında 
bulunuyordum. O halde ıuracık
ta da bir hayat olsun vardı. Am
ma iyi amma, kötü elbette or
talık aydınlanınca benim gibi 
pek çok kimseleri görecek bel
ki de tanııtığım da olacaktı. Fakat 
beni buraya niçin getirmlılerdi?. 
Ben mahkum olacak insan mı 1- 1 

dim? Bir asker vatanına hizmet et
tikten sonra buralara mı atılırdı? 
Heylaat ki, Miliyet hi11&i olmıyan 
bu muhalefet güruhu elbette tak
dir edemezdi. Onlarda öyle me
zayA öyle haslet kalmamııtı. 

Sabah olmuı, tanyeri a~arı

yordu. Gözlerini açan,benim gibi 
~avallılar bir ki~inin daha kendi
lerine iltihak ettirildiğini görüyor 
taaccüp ediyorlardı. Bu da kim? 
Neci idi? diyerek hayretler içeri
sinde birbirlerine soruyorlardı. 

Evet onlar beni tau_ıyamazlar, 
bilemezlerdi. Fsratengiz surette 
herğün bin türlü §ekil ve kıyafet
le gezen; bütün h in teşekkülleri 
imha eden birisini nereden tanı
yacaklardı. Kim derdi ki beni bir 
gün teşhis edecekler de Bekiı·ağa
ya atacaklar? 

Bu darbe bana ,ek çok nok
sanlarımı öğretti . Ne faide ki artık 
bir daha onları tecrübe imkanı 
kalmaınııJlı. iş işten geçm iş pençe
lerine düımüştüın. Saat dokuzu 

bulmuştu. İri yarı, sürmeli gözlü 
arap ılveli bir zabit nara atarca
sına bağıraraktan beni istiyor, 
ihtiyat mülazimt ( H. C. ) bey 
diye zırıldıyordu. Bu da acaba 

beni ne yapacaktı?T abii lüzum um 
olmasaydı aramazdı. Her ne ise 
yanına gittim. Evvela kendiaini 
bana takdim etti. "' Ben, yaaln 
ağa,, dedi, "Çok güzel Yaıfn aia, 
emr1nit.!,, dedim. Gülerek yiizüme 
bakb~ *Muhafız paşa istiyor hazır 
olun gideceji.z. ,, 

Zaten ben hazır değil mi idim. 
Muhafızlığa kadar gitmek değil, 
ölüme bile hazırdım. 

Yasin ağanın odasına gittikten 
sonra iki ıünğülü nöbetçinin mu
hafazası altında Harbiye Nezare
ti meydanını battan başa kat' 
ettik, doğruca muhafızlık odasına 
götürüldüm. Mustafa Natık, sert 
sert haykırdı: 

Yanındaki kısaca boylu diğer 
bir pataya beni göstererek dedi
ki : " iıte hu dünkü meclisi vü
kelada tevkif emri verilen casus!,, 
Bu sözü işitince dona kaldım. Ne? 
beni casuslukla mı ittiham edecek
lerdi. Bu kelimede nerden çık -
mış tı. Bana bu lekeyi kim ıürınek 
istiyordu. Natı~ın konuştuğu Kürt 
Mustafa idi. 

Ufacık gözlerini üzerime tev
cih etti. Dudaklarını ısırarak 
"bunu,, diye kekeledi! "O halde 
bu haini asmalı hem de derhal,, 
dedi oh ne ala! Çoktan beri göz
lerimde tüten ölüme ka vuıacak
tım. Demek ki kürt Mustafa 
idamımı istiyordu. Bütün bu ka
dar tehlikelere, tehditlere rağ
men souk kanlılığımı muhafaza 
ederek sorulan suallere aksi 
cevaplar verdim. Neticede, ölmek 
müyesser değil mi idi ? Onların 

anlamak istedikleri esrar da, 
benimle beraber kaybolacaktı. 
Zaten ben onu söylememeğe and 
lçmitllm. Cağaloğlunun kuytu 
bir kö~esinde ( M. H. ) liıvhası 
asılı binanın bir odasında yemin 
etmiştim. Yeşil örtülü kitaba 
el basmıştım. O halde benden ne 
tehditle ne de tatlılıkla hiç bir 
ıeyler öğrenemiyeceklerdi. Onlar 
da benim israrımdan bunu anla
mı§ beyhude yer~ o günkü bet 
kitilik divanı harp hey' eti bütün 
vaktini boşuna geçirmişti. 

Sabahın dokuzundan akıamın 
altısına kadar devam eden sorgu 
ve sual birneticeye vasıl olma
yınca, hey' etin kararile tekrar 
hapse götürülmekliğim söylendi. 

(Devamı var) 

'I"aksi otoınobiJleri 
Taksi otomobillerindeki tak

silerin oldukları yerlerinden 
kaldırıl<lrak yukarıya ve ön tara
fa alınacağını yazmıştık. Bir 
gazete bu kararın ta tbikı için 
her ıoförün 20 lira masraf etmesi 
lazım geleceğini; yekunun 24 
bin liraya baliğ olacağını, bu 
paranın tamamen harice gideceği 

cihetle bunun giriştiğimiz tasar- . 
ruf mücadelesi} le taban tabana 
zıttolduğunu iddia eylemişti. 

Buna karşı emanetin selahi
yettar erkanı diyorlar kir 

- Böyle bir karar verilmiştir. 
Taksilerin §imdiki ye rleri çok 

fenadır. Bir müşteri taksinin her 
kilometı-ede ve ya antrede kaçar 
kuruş kaydettiğini görememekte 
ve bu yüzden kontrol imkanı 

kalmamaktadır. Bundan başka 
müstacel bir İ§ için otomobiie 
binen fakat parası çok mahdut 
olan pek çok kimseler vardır. 

Bu gibiler, taksiler karşılarında 

olursa ceplerindeki parayı hesap 
ederek istedikleri yerlerd~ oto
mobtl1eri d rdurabilirler. 

lıte bu gibi faydaları nazarı 
dikkate alınarak bu kararın 
tatbikı için emir verilmittir. 

- "'ır) 

lll 'i.i,.deıı ı ki ooktor 
J 

arasındaki ihtilaf 
Karadeniz sahil memleketle

rinden İstanbula getirilen dört 
yaşında Mehmet ismindeki çocu
ğun fenni tetkiki iki Dr. arasın· 

da haysiyet divanına kadar gi
den bir ihtilaf çıkardı. Mes'ele 
şudur: 

Bu çocuk Dr. Ali Şükrü B. 
tarafından tedavi edilmekte idi. 
Bir gece ç~cuğun fenalaştığını 
gören Dr. hastayı ılcilen Şişli et
fal hattnnesine sevlcetmiş ve ço
cuk ayni gece bir ik,i saa t içinde 

vefat clmi§, gasilhaneye kaldı
rılmıştır. Ertesi sabah h astaneye 
gelen fefler, nöbetçi tabibi tara-

fından vak'adan haberdar edil
mişler, ve o ane kadar tabii ge
ce olduğu için hiç kiınse tarafın-

dan muayene bile edilmemiş 
bulunan bu mühim vak'anın tet
kikini Sertabip Rifnt B. , Dr. 
Kazım İsmail Beye havale etmiş
tir. Dr. Kazım B. bu emri bihak

kın ifa edip bu vak 'a hakkında 
bir de eser neşretmişt ir. Şimdi 

ayni hastanenin çocuk hastalık
ları mütehassısı İhsan B. bu hak 
bana aittir diye şikayette bulun
maktadır. 

Ortada muhakkak olan bir 
şey varsa Otopsiyi yapıp vak'ayı 
mütalaa ede, Kazım İsmail B. 
dir. hastanenin bütün hekimleri 
bu noktada ve Kazim B.in lehin
de müttefiktir. İhsan B. daha 
kıdemli \·e rütpece büyük olduğu
na istinaden genç hekime karşı 
vaziyet ahnı§a pek benzemek
tedir. 

Hadiseyi genç hekimler büyük 
bir alaka ile takip ediyorlar. Hay
siyet divamnın çalışmP.k hevesin
de olanları münkesir etmeyeceği 
ümit olunur. 

Hekimlerimizin bu gibi mesa
.ilde birbirlr.i istirkaba değil, 
teıvike şitap etemeleri şayanı te
nıen:ntdir. 

l .. J · ,ı • D . 1· ·t çıkn1tŞ "' az a par aya ıntıy<-L<.:ı. enız se ası n, 

varnuş ! olacak un~ 
•vı eçburıı 

Eminönünde 26 Numaralı ma- Büyükderede • ~r dalı aııel 
ğazaya hırsız girmif 300 küsur balıkçı Süleymanın ıan ahnrıı' 
lira çalmıştır. hul bir ıahıs tarafından ç 

Naınaza n1erak1ıynuş tır. d ·si11ı 
Meçhul bir hırsız Kasımpaıa ~lahn1ut B. in erı 

Camisine girmiş büyü bir halı Y iiznıüş]er )tabii' 

çalmıştır. Sirkecide komisyoncu ıs glf 
b. bır• ~ Kusura baluJınaz, önün1üz beyin yazihaneıine ır deri•• çl 

1 
ha)rranıdn· miş 13 parça sansar 

mııtır. ·~~ 
Demirkapıda madam Cemi- Acaba kinıi kalayhY~.,dllf 

lenin pansiyonuua hırsız girmiş d il'..-
Beykoz Petrol epo w.I• 

elbise vesaire çalınmıştır· kilo Jlf" 
meçhul bir hırsız 188 

Aşka gclnıiş ça11!'~,ıı~. .. .J~ll 
Şoför Mehmedin idaresindeki Görunur kazaJaı fl'.d> 

1438 numaralı otomobil Arnavut Beyazıttan geçen t61' lr'll 
köyünden geçerken benzin deposu Necmi tramvayın Altınd• ,ur· 
ateş almışsa da etfaiye taraf mdan rak bacağından yaralnflll I ( 
söndürülmüştür. l\1antara brstırn11Ş J 

l:>o··),le 1•·,l\'1!'c.l)1 ,·ı 1 ·an ı ısı . ...ı ~ _ h. ...7 '- Eskişehirde ticaret e &lrv 

kurban Mustafa efendininki ın•0 

Fındıklıda oturan Emine ha- 124 lirasını dolandırmııtır• 

nımla Binnaz hanımlar meçhul Horozluğu tutnııJŞ~ 
bir sebepten dolayı ayrı evde o- Küçükpazarda oturan~ 
turan Samiye hanımla kavgaya seyyar sebzeci Arife, 1 r'~ 

tutuşmuşlardır. Ane isminde bir kadınl• ~ 
Kavga arasında Binnaz ve gelerek Üzerlerine hilcnJll _,ı· 

Emine hanımlar Samiye hanımın çakı ile Arifi ve Aneyi ro-,;l 
üzerine hücum ederek 7 lir asile, dit yerlerinden yaral'-f 
bir altın yüzüğünü cebren almıı- Kavganın kıakançlıkl,.., 
}ardır. 1 geldiği anlaıılmııtır. 

- Kambiyo işle~ 
--•~<-- ~J 

.... 

~ngiliz irası 
--•:J=o-1<--

lngiliz lirası, dün, kambiyo 
borsasında 1047 kuruıta açılmıı, 
1050 ye kadar yükselmiı, tekrar 
düterek, 1046 kuruşla kapanmıı
tır. 

Türk &.\tını, borsa haricinde 
942 kuruşta açılını§, 93 (1 da ka
panmıştır. 

Re trol inhisan ne zaınan 
]f, <'>·vedile(:ek i 

b · 
Petrol inhisarmın, senei mali-

ye olan Haziranda lağvedileceği 
haber alınmıştır. 

gjF??tMii 

Ihtivaç listesi kat'i şe 
., aldı ; 
Kambiyo itleri hakkındl ( 

hat vermek üzere Ankal1!1' ,el~ 
den mürakabe komisyon~11t 
Nurullah Eıat B. dün ıe~ 

gelmiıtir: b/ 
Nurullah Esat B. bir J1l1l 

rimize demittir ki. ~' 

C4 
yarın,, 

\1e canlı 

• yep yenı yakında 
bir şekilde çıkıyor 

Kambiyo ihtiyaç liste•1 J 
ıeklini almııtır. Bu liıteııiO ,ti 
pikalına önümüzdeki coııı•,,ı 
ye baıhyacaiız. Bu listeııfıt / 
tu umumiyesi hakkında sııe 
dilik bir ıey söyliyemeDl· ~ 
.:a Borsada tecziye edflece~I 
kerler hakkında tahkikata~~ 
olunıyor. Şimdiden b '
kimler olduğunu söyliye111eJS'' 1 
sa muamelatının lcontrolıı' / 
vam edilmektedir. Bu uıuleı' 
lan bir tahkikattır. 

- -~~~··· ~ 

Yalnız rekU'ınıla değiJ, bilfiil en hayati n1es'elelcri 
aradığınız şekilde « Yarın » da bulacaksınız 

" Yarın ,, büyük bir sermaye 
mahsulü olmaktan ziyade de
vamlı ve yorulmak bilmez bir 
sfıy neticesidir. Bunun için
dir kt onun inkişafı seri hah e-
l erle değil, bati fakat esaslıdır. 
"' yarın ,, cılar memlekete bo
yadan ziyade öz -vermek isli yen 
kimselerdfr. Eğer matbuat de
nilen mefhum beşeri terbiye 
ve medeni zekanın vücut bulma-
sı ise bunun yolları beynelmilel 
alemde taayyün etmi§tlr. "Ya
rın cıJarın §imdiye kadar sar
fet;ikleri ınesai belki de bir az 

dağınıktı· 
Böyle olmamasına imkan 

olmadığını kabul etmelt te bir 
hakikattir· " 

Bu itiba rla henuz Yeni me-

l i ve istediğimiz tekilde sam ze . 
çah§mak devresıne yeni girmek 
üzre bulunuyoruz. 

Yarıncılarm ( Yarın) ı nnsıl 
çıke.rdıldarı her türlü tahmin 
kabiliyetlerinin fevkinde ve o 
kadar müşkül bir ittir. 

" Yarın ,, ın yakında yapa
cağı yenilikler arasında bu gün
kü dünya muhtelif memleket
lerde siyasi tezahürlerle anla lı 

labilir. 

Bundan dolayı gerek ıark 
gerek garptekl siyasi tezahür
leri, umumi yilrüyü§ü, medeni 
kesafetin eziş kabiliyetine mu
kabil mukavemet kabiliyetini, 
fırkaları, ılyaai mücadeleleri 
birer makale ile neıredeceğiz. 

Bu makalelerlmlzi okuyan 
kariler muhtelif devletleri ve 
memleketleri öğrenmlı olacak-
lardır. 

" Yarın ,, ikinci bir yenilik 
olarak ta memleketimizdeki İl 
hayatını ve tıçlltğl tetkik et
mekle yapmıt olacaktır. 

Bundan baıka yeni bir baı
kalık ta harflerimizfn gelmek 
üzre bulunmasıdır. 

Her halde " Yarın ,, tasnifli 
ve tasnifçi bir gazete olmağa 
çalı§acaklır. 

Bundan maksat birinci de-
recede meşgul olunması icap 
eden bir rneı' ele varken seki
zinci derecede bir Jıle meıgul 
olmamaktır. Her halde okuyu
cular sekiz on gün sonra elle
rinde yep yeni ve bu günkü 
gazetecilik telakkisinden ayrı 
bir gazete bulacaklardır. 

.... ım\'l:::am.'l;l~~~~IFLJ~--..... iiııiıiiiıDiıllllııiıı ........ 

s lil~~~ 

Büyük bir Balk~~ 
gazetesi 1.,ı~ 

Beynelmilel matbuatııı ~~ıı 

haberlere nazaren, Prai" ~~ııı; 
de, bütün Balkan hükuıne J,Jl 
son zamanlara kadar 1 ,J'11 

inkılap ve teceddüdü hül~ 1 

" Balkan hükmetleri g pt• 

namında bir gazete çıka~etl': 
Bütün Balkan hükO 

1 
ıtıtl4 

ait birçok yazı ve resi111ler ,,-et( 
edecek olan bu muazzat11 1 e1tt'

e" nin 200,000 nuıhası J11 , 

tevzi edilecektir. c~"'~ıl 
Bu hususta Türkiye ~ılı"I~ 

riyetine de müracaat ..,ael 
meıhur Türk muharrir .,e ,.,-rı' 
lerinin milli makalat .;e ılJt'lftl' 
fimdiden Prağaya göudel' 

Gelen seyvahl:ı~.,ı 
- .... .11 ili' , Dun aaydıgımız ol ıır" 

h .,.p 
ralı (Homerık) ıeyya ~ 

manımıza gelmiıtir. ,ı\a!letf~'~ 
Homerik ile 2so fat•~' 

lngiliz , kanadah ve ·ıd'' ~ 
el111

1 
"' seyyahı limanımıza g dLil1 ti ıf 

Ecnebi seyyahlar 0 &11 ~ 
ıehrimize çıkmıılar ı oto~ıe 
le kapalı çarııyı, büyiik 
müzeleri gezmiılerdir. 



y ARIN Sahlı. 1 

~~~~~~~H!!!!!!!a!!!!i!!!y~d~ar~B!!!!!!!!e!l!!!!my !B!!llfllj S-a-d_u_ll_a ... hl!!!!l!!!!a!l!!be-yııııaı.de-n~u-· ç----ıü!!!!!n~cu---· sual : 

BEKTAŞlL.IK-su·· NNAI L.IK Yolları feı~~~ ziftlemiş MütaahhitHikmetB.i tanıyor mu? 
Sirkeciden emanet blnaıına Birinci ltllıi[edaı devam 

1 t 1 
kadar giden Ankara caddeıl eıkl 

ş L K VE FARKLARI !. . !'ıf~~~ .. ı~~.~lvanyolu caddeleri 
ae1yahölının de iıtifa ile allka
dar c..lmad1jmı öjrenmiı olmak
tan çok mütee11ir bulunlyoruz. 

(Kabataı) iıkeleıine yanapnakta 
Ye Sadullah beyin kardetl (Hik
met) bey de masrafa duçar ol
madan iki mlıll para kazan
maktadır. ~ F~RSİ, ~İ ESERLERİN TJ!l•ı;'KI~· - 1 

KtQ MÜSTENiT ILMi, CİDDİ TEFRiKA~ 

- 24-~~ 

Eski İranda Hayat dörde bölün
müştür: sahavet, delikanlılık, 

kahillik, ihtiyarlık .. 
lranda İçtimai havat 

Eski lrantlerln hayab: Cocuk
luk, Delikanlılık, Klhllltk ve th
Uyarlık olmak Gsre (d6rde) ayrıl· 
llUftır: 

kerllk. memleket muhafa.zaıı, 
polJı ye jandarma vazifeleri bun
lara talim edilirdi. 

3 - IC.lhillik : 41 yaıından 
50 yaıına kadar devam eder 

' bunlar: Kumandanlık, muallimlik, 
mürebbiltk ve memurluk vazifele
rini yaparlardı. 

4 - lhtlyarhk: 50 yaıından 

1 - Çocukluk beı yaıına 
kadar evde kadınların lıimayeal 
altında Yatar, ı 5 yaıına kadar 
lllektepte bulunur, 20 yapna ka· 
dar da, mektep ye apor bayab 
aöriirdli. yukarıdır. Bunlar baı kumandan-

2 lar, vezirler, baı memurlar, ka-
- Delikanlılık 21 yaıından nuncular, valiler ve memleket 

40 yatına kadar devam eder, aı- idare ediciler idi. 

* * * Zerdüştilerde içtin1ai hayat - Ahlak - Aile rabıtaları 
ve bu günkü Iraniler<leki adetler ve münasebetleri 

Borçlanma en biiyiik kuıurlar
daıı sayılır. Taaarruf ta, fazilet 
addedilirdi. 

lranderce içki Ye ıef abet , 
borçlanmayı, borçluluk ta,yalan-
cıhfl lntac edeceffnden, sarhoıluk 
ve eefahet affedilmez kuıurlarda.n 
ldt. 

Sarhoılar ve ıefihler meclia
lere ıtremez ve itlere karıf&Jllazdı. 
Kadim Iranda tesettür : 

lraaı&er, Romada Ye elld. Yu
ntataada ow.ıu aibl, kadınlarla 
Jatarlar, kaclanlan a1n dlirelerde 
batar ve teMttiira riayet eder
lercli 

lranda abllka aon derece ril
Jet ecllllr ve kadın mecliılerlne 
de•am edenlere, kadınlarla uzun =• mGaahebet edenlere ve 
-.le..._ <le) IDefv•ret edenlere 
~ ................. ... 
Lcl..._ JPk• • ......_; t.rhı

Jeaine y• .....+luua~-
ıtne clllııkat •• lU11a ederiercll 

( Ftnleyıt ) etki lranda kadm 
vulf•lerlat -~ 16, 1• 
demtıur ı 

« Zenanra hmıin bea hıivcd yek hüner» 
c< N flİntmd zayend firani ner ! » 

Yani: 

"Kadınlar için ıu birtek hü
ner klfidir.,, 

"Evde otunır, erkek aralan 
doiururlar!.,, 

lılimiyet, kadınlarda teıettü
rii eıkl lranilerden almııtır. Bu 
rfln bile lranın birçok yerlerinde 
bir erkek ıokakta giderken iki 
kadın araıından geçmefl fena 
sayJr, ve itlerinin uğursuz atde
cefine zahip olur. 

Kadim lranda, Hükümdara 
mukaddeı bir nazarla bakıllr ve 
H6kümdarlar, allahın bir kudreti 
sayılırdı. 

H6kümdarlann adil olmaıı, 
birinci tartlardan idi. Hükümdar
ların tah kulalı ve ıah ıözü un· 
•antle m6fettlılerl bulunur, bun
lar bGJGk valileri tefUıe memur 
edtbrcll. 

ff.-ı.__ -
b 
... ll...._ laiildlmdara lıtediifnl 

~ lr. 

Kadim lr da Pe an paditahlar , 
Jıamberler tibl takdi 1 du r o unur-
' 

-----ııı&iiiliii>oee .... -iiiiiilmı___ (Devamı var) 
KIZKULESI ACIKLARINDA 

Davet Bir İngiliz ve bir İtalyan Sapan Ttrk an 
\'apurları çarpıştılar hi11edaraıu tehrtM onım ıırketi 

Birinci aablfeden devam Pe11embe ıGnil •rtın Yirminci 
Enelld aktam, liınanunızda Manba11ın hanı':~ ıtt• a•latada 

.,_ • --•--• la Sabri beyin Ya&ıba ltlp zade ~ ...... atak nnda, lngdiz ban- f kal d neıtnde ti ... ___ h ·--- 1 ev l ede içtima d ıure uua ..-...... nı,, Yapurlle tal•an b ' e ecek ı 
band.rab • ...,...-.._ ' ı ey eti umuml1eılne da o an 
mGlad ................ M::d:: nurlar. Llakal on hiaae;~~:.!:.i 
me ...... ılleplerln her lklıı de hd~ıed~an yevmi lçtlmaa tekad-
dentzclllkte bodoaı.a. aama •e- um e

1 
uen on aGn zarfında hi1te 

rtlea bq tarafından haaara ofra- senet erini makbuz mukabtlt 
llUflanlır.. ltalyan •&punuıun firkete tevdi etmeleri ı••- 1 nde 
ta 1 eclllm k ' R · uuı 0 Unur. m r e here, haTU&a 11- uznameı müzakerat 
recelt muhakkakbr.lnıtltz Yapuru· 1 - Sermayei ıtrketln tez•tdı 
nun tamir edihneclen yoluna de- 1 

vam edebilecefl ıtıphelldir. Çarpl- Zayi: merkez ıubeılni;;-;(3749) 
taD vapurların kaptanları liman numaralı maaı ciizdanımı zayi 
rlJueUne kaza hakkındaki Jrapo- eyledim • Y enlıint ı I a aca ım-
-ını Termemlılerdlr. dan bGkmG yoktur. Mal6linden 
~ reıml olarak aldıiımız Mehmet oflu SGleyman. 
(~ ~L~~re; lngillz vapuru , _ _ -= __ 
.._ -.uon) •apur kumpanya- lenildiflne aöre, kazayı 

1
..;-

"'U• ::..1:.:•-rta kumpan- tahfif etmittlr. Vaım•-la n t,~:1 
ı •ı-""' d d Se i ..... rın, i1U-
rah T&PQr .__ • talyan bandı- ıln e e yr tefatn kılavuz k 
"'1mP&nya...;' , ltaı1an ıiıorta tanları bulunduğu da aöyle:r.: 
tadır. Kua "-t&lı blunmak- mekteclir. VaPorlar, yollarına 
1Ulann cere Ja sebep olarak ta devam edemenııılerdir. Halen 
reıtzltk, ..fe':h.:ı:lraz da lda- limanımızda bulunan vapurlar 

FIJOlaana •.ti.•• tamirleri bittikten aonra .yollann~ 
•&temadi tq~=ililtlli 8 dakika dnam ecleceklerdlr • Nufuaça 

7•,....11, a6;r- zayiat ;roktur. 

Bu ziftleme ameliyıinin müte
ahhitlf iinl de lıtanbul meb'uıu 
Haydar B. deruhte eylemiıtrl. 

Dün akıamki ıazetelerden 
biri, sabık ıehremlnt olma11Da ve 
emanetin birçok itlerini tenkit 
eylemeıine rafmen Haydar beyin 
kendi der'uhte eyledlfl iti fena 
yapbfıııı, ıokaklardakl ziftlerin 
timdlden bozulduğunu iddia et
mekte idi. 

Emanet muavini Hlmlt bey 
bu huıuıta ıunları ıöylemııur. 

- Yollar yapıldı. Fakat he
nüz tarafımızdan kabulii muvak· 
kat muameleıi yapılmadı. Efer 
iddia edildlii ıtbl bozukluklar 
varsa edip ve kabulünden evvel 
aarfınazar edeceitz. 

Sapan Türk anonim tirkeU 
hlısedaranı ıehri Marbn ytrmind 
Perıembe günG saat 14: te galata· 
da Manhayim hanında kitlp 
zade Sabri beyin ya:ıhaneıinde, 
ıuretf adtyede içtima edecek 
olan hey' eti umumlyeıine davet 
olunurlar. 

Liakal on hl11eyl hamil hiı
aedaranın yevmi içUmaa mütekad
dim on aiin zarfında hlııe sene
datını makbuz mukabilinde 
firkete tevdı etmeleri ilin olunur· 
Ruznaınei müzakerat 

1 - Mecllıl idare bey' eUnln 
ve mürakip raPorlarının kıraatı. 

2 - Bilanço ve kir ve zarar 
hesaplarının kıraat ve tetkik ve 
taadlkı. 

3 - Mecliıt idare hey' eUnln 
zimmetlerinbı ıbraıı. 

4 - Hey'etl idare lnUhabı. 
5 - Milraldp intihabı, buıu

ıabndan ibarettir. 

lıtanbul dördilncü icra memurlu· 
fundan: 

Y enant Kılıçyan efendilerin 
Varterea efeacllden alacala elan 
meballttn temini için v eyoflun· 
da Hüıeyln ata malıalleılnde 

Hacı Ahmet ıokaiında ••ki ve 
yeni 6 numaralı hanenin Gçte 
bir hl11eıl birinci lhaleıl yapıl
mak flzere 3 O g(in mGddetle mG
zayedeye konulmuttur. 

Hududu : Bir tarafı emvali 
metruke haneıi bir tarafı Ermeni 
katollk klliseıi akarı arkaıı dok· 
tor Azaryan vereıelert ve dıter 
Hane ile m•hduttur • 

Mesahaıı : Hane 5 .. 4 2 metro 
üzerinde olup 5-2 aıeli'ocla çimen-
to bahçesi vardır· Hane yanm 
klratrdlr bodruaı zenıint çimen· 
to Gç g6zlii aıafaza "ardır ze
min katta mermer latlık zemini 
çini mutfak bir kufd bir ıarnıç bi
rinci katta bir 10fa ilet oda ikin· 
el katta ıene iki oda bir ıofa bir 
beli bir pbntı 6ç6ncii katta bir 
mutfak iki ocia bir &ofa bir hell 
bir balkon dardODcii katta bir 
merdiven baıı bir oda bir taraça 
ve elektrik terttbalı vardır için
de borçlu ve htıaedarı ve kiracı 
Mloaıyan efendi ve Sener beJ 
oturmaktadırlar. Tamamı d6rt 
bin yedi ytız Ura kıJmeUndecllr • 
22/8/930 tartbınd• •aat Uı ten 

Dün de yazmıı oldufumuz 
ıtbi maalesef Seyrlıefain ldare
ıble idareli ve kudretli ellerin 
ıelmeıl milli menfaat icabından
dır. 

Bu ihtiyacı aadullab beyin 
hamiyeten olıun takdir ve taıdik 
edeceklerine ihtimal Yermekle 
beraber, ıene ıuallerimfze devam 
etmekte bir mecburiyet ve za
ruret hi11ediyoruz. 

Seyrlıefaln~ ldareıl ile TütGn 
ınbiıan araıındakl TiiUin nak
Uyab mukavelesi bütün hatlara 
pmll olmak üzre yapılmıtbr • 

Hatta inhiıar idareılnln baı
ka bir nakUye tirketi ile yapmıı 
oldufu mukavele de az sonra 
bitmlıtir. 

Aradan iki sene geç-
tiği ve nakliyatı Sey
risef ainin re'sen ida
re etn1esi icabettiği halde 
iki senedenberi eski şir
ketin yapmasına sebep 
nedir? 

Yapılan mukavelede Mudanya 
daa bir ton TGHin ( 275 ) Gemlik
ten ( 350 ) kuruı iken Sadullah 
bey ( ıür' at ) aaldlye ıtrketine 
neden fiatlan yan yarıya kınyor 
da lnhiıar idareılnden tam fiat 
alınıyor? 

(Fllye) motörü (150-200) Ura· 
bk tütün naklediyor, her ıefer
de de biitGn tahılı edilen y...ıt 

300 lira masraf ediyor. Otedea mG
taahhit olan Sadullah beyin bl· 
raderl de lnhlaar idareıinden 
Mudanya için (275) Gemlik için 
(350) kuruı almaktadır: 

Aflanna iltiraren flmdt 
Sadullah beyden aormak lıte· 
dlllmlz bir kaç ebemmfyetals 
nokta vardır: 

1 - Biraderleri Hikmet 8. 
bu itleri yapıyor mu yapmıyor 
mu? 

2 - Bu muamele tnhlaar 

lclareılle mukavele hlllfına iki 
ıenedenbert deyam ediyor mu 
etmiyor mu? 

3 - Haftada Gç defa ayni 

hatlara aldlp ıelen Yapurlar 
bomboı ıefer ederken, biraderi 
klr ehin diye (Filye) ye dlter 
vesait tdare zararına tahrik 
ediliyor mu edilmiyor mu? 

4 - MllleUn meraklbl ıen• 
mtlleUn paraıile kimin heaabma 
çahıtırılıyor? 

5 - Seyriıefaln idareli hu-
Sonra Seyrlıefaln ldareıinfn ıuıl bir malikine midir detti 

Mudanya ve Gemliie haftada midir? Bu vaziyete dtlf(i)mGf mG 
Ciç defa vapur poıtaıı vardır. dGtlllmemiı mldtr? 
Hatta, bu vapurlar bot gelip 
giderken, Sadullah B. (Filye) 6 - Sadullah beyin hami· 
mot6ril ile bir ıürO mavnayı yetil bar zat ıtbi tıtlfaaı lbım 
neden tüttin nakhyatma tahılı ıelir mı ıelmez mi? 
etmlttlr. 7 h • b 

itte bunun sebebi açıkça - llEUl&t veklletlaln a 
ıudur: açık heıaplan tefUı etttrmealnl 

Çünkl Sadullah bey kendi temenni etmek bir hak mıdır 
btradertJ (Htkmet) beye milleUn delil m ldir? 

hakkını devretmek saWılyetlnl Be-;oiiui:;f~;lg;.b fi::kuk11b
kencllnde bulmllflur • Hikmet kim lifinden : 
bey ( ıOr'at naklJye) ıtrkeU MGdclell umunıl Ferdi Cemal 
ıablplerindendlr ve Sadullah efendi IDGddet aleyh TalRlmcle 
beyin kardeıldir. Bunu için, beklr ıokafında No. 8 a~b~ 
tütiinler mavnalarla nakl~dllecek manda mukim Mustafa Kadire
olurıa, antrepoy~ gır~~ek fendi aleyhine 111alı 111G1teruı o

mavnalarla nakillerı ıca- lan bir Foiofraf mak•naun•• lı-
d · h" östere- tirdadı hakkınc:la 11ulual eyledlfl pe en ın ısarın g . 12-12-929 tarih.,.. No. e2e/ır;12 

ceği yere . kadar naklı aıyabı hok6m müddei al91htn 
icabedecektır. lkam•tallu•meçbul bulunma11na 

Hatbukl .. yrtaefatnln (Ftlye) binaen bir mah mllddetle lllua 
mot6rii v• ma...ıar batla bu tebltllne karar verllmlt oldafan-

fl ra lÜSUID ve hacet bı- dan tebllt makallllna kaim olmak ma1ra • 
rakbrmıJarak clofrudan dofruya Gzere llln olunur. 

~,. ....... :··:·< .. )+M+.:· ..... ·e41~04il!ta i BAYRAM MÜNASEBETILE 

ı ERKEK KADIN veCOCUK 
ELBiSELERİ 15 buçufa kadat birinci ihale 

yapılacakbr. T.Uplertn ht11eye 
isabet eden kıyaıeUnin y(izde o

lstanbul, 
Yenicami Caddesinde N°31 

nu niıpetlnde pef akçeılnl ve 
fazla nıaldmat almak lıte7enle
rln 929/4804 dOlf& numaraıını 
alarak yevmi aıedttra kadar 
dairemize müracaat etmeleri illn ~ 

:~~!~:~::~~~:::: · ·ııi_ ... VENr·r·öRK.iYE-· .. ı.lı 
tin ve Mehmet Ra.aıp beyler ,.. 
aleyhine ikame eylec:lltt ıuf a =••••••••• .. •••••••••••••••• .. •• .... •••••••• 
davaıından dolaJI lkametalhı 
meçhul bulunduğu anlatılan Meh
met Ragıp beye llben tebltıat 
lcraıına karar vertlmlı ve muha· 

.keme 10 Mart, 1930 Puarteıl 
gilni ıaat 18,30 a tal•k kıhmmı 
oldufundan mezk6r atnde hasır 
bulunmaıı ve akıl halde 111aben 
muamele yapılacatı d&nen olunur. 

Elbise fabrikasından 

TEDARİK EDiNiZ 
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JÇocuklarınıza iyi kitap verme-~ 
~ niz mukaddes bir vazifedir. 
ı~ 
~ 
~ 
~ 
(~ 

Altın 

Altın 

Altın 

Altın 

Altın kitaplar 
K. K. 

yol 25 Altın söz 25 
merdiven 30 

Altın 
kapı 

if 25 
30 

anahtar 25 Altın hayat 25 

Küçük lıikayeler 
K. K. 

Evvel zamanda 25 

Altın nehir hükümdarı 5 

Fili aldatan tavıan 35 

Dostluk 25 

Mercan adası 

Küçük kanınlar 

İlim kuvvet 

Ron1an)ar 
K. K. 
75 
50 

Genç 
K. 
f>O 

Gök rehberi 

Ölüm yoldaıı 

kızlar için 

65 

K. 
•!• Gene genç kızolsam 25 

Uınun1i satıs veri : Babıali-Ankara caddesi .. "' 

Türk neşriyat yurdu 
~ ~ ~~~ § 

!stanbul ithalat gümrüğürıden: 
Kilo Marka No. Cinsi etya 

cc 
2!l 0 Sandık 12300 JS Konserve balık 

ı 

2 
4 

2 

l 

1 
1 

,, 227 
,, 115 
,, 815 
,, 176 
,, 5i 
,, 42 
,, 160 

35 

LMDF 
GK 
FB 
HK 
,, ,, 
,, ,, 

IMFF 

4451 
228 

4 . 6 

Pamuk mensucat 
Mantarlı gece kandil 
Mürkkep 
Akimilot.ur 
Tel 

iSTANBUL ViLAYETi DERl'ERDARLIK İLANI 

SA'T'ILII< OI)ALI ~'IA(:JAZA HİSSESİ 
No. a, 5 'l enicami caddesi, Hacı AlAettin mahallesi, Mahmut

paıa, halen iki dükkandan ibaret fevkani odaları vardır. 120 hisse
de 17 buçuk hfssesi satılıktır. Mezkur hissenin bedeli iki senede ve 
lki taksitte verJlmek ıartiyle tahmin edilen kıymeti 3355 liradır. Sa
ttı muamelesi aleni müzayede 25 - Şubat - 93 0 Salı günü saat 14 te 
defterdarlıkta yapılacaktır. (R - 11 O?.) 

w~~:=============:x 1 • • • • 

8. inci BUYUK 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 1.1 ~1arttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000 LiRA 
AYRICA: 1.5,000 10,000 

ve 10,000 }jraJık 
l.jralık ikranıiye 

bir nıükaf at. 
Bu keşidede kazanan numarala r tekrar dolaba konulmaz. 

YARIN 

Doktor Feyzi Ahınet 

19 Şuba_!_ 

~························································" ...-••••••••••••~•••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
55 BEDAVA REKLAM! !i 

Frengi, belsoğukluğu1 cilt, :: :: 

Prostat zatı tenasül ve kadın :: 20 Nisan 19aO :: •• •• hastalıklarını en son usullerle •• A N K A R A •11 
az bir zamanda müsait §eraitle : :: 55 
teda·ıi eder. :: «l\1iJH Sanayi Nunuınc Sergisi». :: 

Adres Babıali Cağaloğlu 1 :: MÜNASEBETİLE = 
b 

•• . irlll 
Yokuc.u köşe aşı numara 43 • Milli Iktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından: •• 

~ . .. . .. 
Telefon Istanbul 3899 :: «i\lilli Sanayi Katalog"ru» 111 

P ... ~~mc11111~~!'11!~~!ali:sıı:11_., •• = - =~ 
E! il :: basılacaktır. :: Ga)rri n1enkul n1n arın •• •• 

1 :: Bu katalog halka ~CCANEN dağıtılacaktır. == 
açık aı·ttırnıa i anı •• Ad • •• resler de nıeccanen basılacaktır. :11 
lstanbul dördüncü icra me- :: • 11 

•• Onun için: Yerli malı yapanlar, bu fırsattan istifade == 
murluğundan : :: ediniz: isim, adres ve mamulatınızı; := 

Açık arttırma ile paraya çev- :: b k •• 
•• 20 su ata adar •= rilecek gayri menkulün ne oldu- :: • =• 

ğu : Etrafı dıvarla lınuhat ma :: Milli iktısat ve Tasarruf Cemiyeti Şubelerine bildiriniz! == 
......... ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.Jlf 

bahçe hane. ~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,. 
Gayri menkulün bulunduğu Gayrı n1enkuJ malların açık artırma i1anı 

mevki : Mahallesi : Sokağı : nu- İstanbul 4 üncü İcra memurlu~ndan: 
marası : Büyük adada kumsal A k 1 .1 k k 1 ld v • çı artırma i e paraya çevrı ece gayrı men u ün ne o ugU· 
caddesindv 56 - 2 numaralı hane Dükkanlar hissesi gayrı menkulün bulunduğu mevki mahallesi, .so-

Taktir olunan kıymet: Tama- kağı, numarası: İstanbul Lalelide Kıztaı mahall~sinde teneke 11e 
men 27680 yirmi yedi bin üçyüz Laleli caddesinde atik 2, 107, 109, 111, 113, 2 kalp ve 107, 109,1111 
doksan lira olud 15/2/930 tari- 113, kalp mükerrer No. dört bap dükkan yüzyirmide altı hissesi ile 
hinde yapılan birinci arttırmada Beyazıt meydanında atik 150-152-154-1!>6 cedit 35-37 No. iki dükka-
6000 lira bedelle talip çıkını~ ise- nın altmış hissede onsekiz hissesi takdir olunan kıymet: Lalelideki 
de k:ymeti ınuhanuninesi bulma- dükkanların tamamının kıymeti beı bin yüz bir buçuk lira Beyazıttald 
dığından icra ve iflas kam.ınunun dükkanların tamamı üçhin yüzkırk liradır, Artırmanın yapılacağı, 
123 üncü maddesi mucibince ikin- yer, gün, saat: İstanbul 4 üncü icra dairesi 22 Mart 930 Cumartesi 
ci arttırmaya konulmuıtur. saat 14- ten 16 ya kadar. 

Arttı.ıuıanın Yapılacağı yer ; 1 - İıhu gayrı menkulün artma ıartnamesi 8-3-030 tarihinden 

Go"n •aat ist. Dördüncü icra me- ·b 929 38 N il 1 b l .. itı aren - o. e atan u 4 üncü icra dairesine muayyen nu· 
murluğunda l3/2/93 0 tarihinde marasında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
saat 14 ten 16 ya kadar. fazla malumat almak isteyenler itbu ıartnameye ve 929·88 dosya 

1 - lfbu ,gayl'i menkcl art- numarasıyla memuri!'etimize müracaat etmelidir 
tırma :tartnamesl l/S/930 tarihin- 2 - Arttırmaya iftirak için yukarda yazılı kıymeUn yüzde yedi 

den itibaren 929/4:0 No. ile tst. buçuAu teminat gösterilecektir. 
Dördüncü tcra da.ireıinin muay- 3 - Hakları tapu ıicillile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla 
yen herkeıın &örehilmesi içln diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 11e 

açıktır. İlanda Yazılı olanlardan hususile faiz ve masrafa dair olan idciaalarını iıbu tlan tarihinden 
fazla maluınat lalmak iıteyenler ~ 'tiharen yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyelimtst' 
içbu ıartnaıneye :ve 929/40 dosya bildirmeleri icap eder akıt halde hakları tapu sicillile ıablt olmıyanlar 
numar~sile metnuriyetımlze mü- atıı bedelinin paylaımasında barıç kalırlar. 
racat etm- Udtr. 4 - Gösterilen günde arttırmaya ittirak _edenler artırma ıutna· 

2 - Arttınnaya tıtirak için meılnl okumuı ve lüzumlu malUınatı almıı bunları tamamen Jc&bul 
yukarda yazılı lkıymetin yüzde etmif ad ve itibar olunurlar. Oıtünde bırakılan aayrı menkulün bedeli 
altısı ıayanı kabul teminat göıte- zamanında verilmezse gayrı menkul ikinci bir arttırma ile satılır •• 
rilecektir · bedel farkı ve mahrum kılınan yüzde bet faiz -Ye diler zararlar ayrıca 

3 - Hakları tapu ıtcilile aa- hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alicıdan tahsil olunur· 
bit olmayan ipotekli alacaklılar- Beı numaralı fıkradaki ıart tahakkuk etmek kaydile üç defa bağırıl-
la diğer alakadarların ve lrtif ak dıktan sonra gayrı menkul en çok arttır anın üstünde bırakılır. Şart 
hakkı sahiplerinin bu haklarını tahakkuk etmezse arttırma geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden kurtu-
ve hususile fa.iz ve masarife dair lur ve teminat ta kalkar. 
olan iddlalarıuı tıbu ilan tarihin- 5 _ Artırmanın birinci veya ikinci olma11na ve gayrı men-
kinden itibal'en yirmi gün içinde kule tealliik eden kanuni hakka ve ıatııın tarzına göre dıier ıart-
evrakı mühitelerile birlikte me- lar. it lemif vergi ve evkaf ve belediye rüsumu m6ıterf ye aittir. 
ınuriyelimiıe bildirmeleri icap Yazılan dükkanlar hissesi yukarıda gösterilen 22-3-930 tarihinde 
eder akai1ha.lde hakları tapo si- İstanbul 4 üncü icra memurluğu odasında tıbu ilAn ve ıösterile11 
ciUde -sabit ohrıayanlar satıı be- arttırma ıartnameıi dairesinde aatılacatı ilan olunur. 
dellerloin Paylaınıaaında hariç 

kalırlar. 
4 - Göaterilen günde arttır-

maya iglirak edenler ~rtbrma ıa
rtnamesini okulut ~e luzumlu ma
lumatı almıı bunları tamamen 
kabul etmiı ad ve itibar olunan
lar üstünde bırakılan kayri men-

k 1- bedeli zaınanında varH-
u un l ·kı 

mezse gayri meııku "ı nci bir 
arttırma ile •abhr 11e bedeli farkı 

h ın k l Iltla yüzde beı fa-ve ına ru a ı 

ie ve dt~er zartlrla hükme hacet 

k l k n _.. rr..uriyetimlzce 
a ~a sızı v· ı 

alıcadadan tahail 0 un ur· 5 No 
fırkadaki ıart ttlhakkuk etmek 
kaydile üç defa ba~rıldı~tan son
ra gayri menkul en ço arttıra

nın Jüatünde bırııkrl~r ıart tahak
kuk etmezse aruırma geri hıra
kılup alıcı taahhütlerinden kur-

1 e tenı . .. tta kalkar. tu ur v ın ... 
5 - ArttırıııanJn birinçl ve 

ya ikinci olnıasına ve gayri men
kule taahhüt eden kanuni hakka 
ve satışın tar.zına göre diğer şart
lar : Müterakiıtı vergi vesaire 
müıteriye aittir. 

Yazılan maa bahçe hane yu-
karıda gösterilen 18/3/930 tari
hinde İstanbul dördüncü icra me
murluğu ~odasında itbu ilan ve 
gösterilen arttırma ıartnamesi 

dairesinde ıatılacağı ilan olunur. 

İstanbul dördüncü icra dairesinden: 
Ali Vafi efendi mahtumlarının Dalyan oğlu İbrahim Etem efendi 

zimmetindeki alacağın an temini istif ası zımnında mahcuz bulunan 011 

ikide bir hi111eli Anadolu hisarında Göksu mevkiinde : Bir tarafı 
Osman bey haremi Haaene H. ve bir tarafı Gökıu deresi ve bir tarafı 
baruthane caddeıi ve bir tarafı değirmen barkı ile mahdut her mucl'll 
Tapo dört buçuk adetten ibaret bulunan aynı 7 N. lu Mesire mahal" 

linin tamamı Bin üç yüz elli liradır. 
Gene aynı mahalde ayrı 7 N.lu Göksu mevkiinde bir taraftan dör~ 

kardaılar vasatından kütat olunup değirmen su barkı müntehi tar•" 
ve bir taraftan 75 Harita N. lu Mehmet efendi bin Mehmedin hududıJ 
olan erazi önünden Nııantaıı caddesine mürur eden tarik ve tarıtfı 
rabii Mustafa efendi eraziıi önünden Hekimbaıı çif tUğine mürur edell 
tarik ile mahdut ve bermµcibi Tapo 55 - dönüm altı yüz zlrrada11 

ibar'!t tarlanın tamamı iki bin iki yüz on bet liradır. 
Gene atik mükerrer 7 No. lı aynı mevkide Göksu mevkitnde bit 

tarafı Hekimbaıı çiftliği erazfsi ittlsalinden küıat olup HekJmbllf
1 

çiftliğine münteht tarik ve bir tarafı gine Hekimbaıı çiftliğine ınorı
tehi tarik ve bir taraftan gene tarik ve tariki mezkurdan Nı,aouı" 
ıına mürur eden tarik ve tarafı rablt Niıantaıı caddeslle mahd11

t 

bermudbi Tapo 40 dönüm binkırk dört küsur zirradan ibarettir. 'fa" 
mamının kıymeti Binallıyüzotuz liradır. Gine aynı mahalde Gölet" 
mevkiinde bir tarafı Hekirııbaıı çiftliği ve bir tarafı de~irmen •" 

barkı ve bir tarafı dört kardaf· 
Gayrı menkulü mezkur kırkbet gün müddetle müzayedeye _ko-

nularak mezkur No lı tarlalar beheri elliıer liradan talibi ubtetiJJd• • I" 
olup ihaleyi katiyeleri icra kılınmak ve bedeli müzayede hadclJ liY 

-d .. ,_ 1ıur· kında olmadığından bir aY mu detle muzayedeye konuuull l 
929-2020 doıya ile talip olanların kıymeti muhammeneıinln hi••e 
musip mıktarının yüzde on nispetinde pey akçesini müıteshibe: 
930-3-30 tarihinde saat on dörtten on altıya kadar ve dosyaımd•0 .. 
fazla malumat ita edileceğinden bil' eıal;;.eya bilvek&le Jcraf A 

111 

racaat etmeleri ilan olunur. 


