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r.,Kavi Hükiamet-. ~~::,~:;i::.ş 
icra vekilleri Hey' eti Hükumetin 
lımumi siyasetinden müştereken 

mesuldür: teşkilatı esasiye: 46 
Dün F l Tü k eıat ayıhaıı hakkında 

ktı~ nılllettnf n muhterem ve-
nıet;:nin dikkatlerini celbet· 
ele 1

1 i k., Dahilde ve hariçte hiç 
bu ~ le •irler bırakrnıyacak olan 
lllille~her' türk va tam, Türk 
•ıılık d ~rarına yeni bir itimat-

S 0auracaktır. 
n kon ıanıanlardaki,biri ötekini 
a ıed b bU I en aceleci icraat teıe -
• erinin, yalnız hariçte degfl 

:nİ Vatanın bizzat kendi öz 
t v adı 1.raıındada ehemmiyetli 
bereddütlerle karııık derin izler 
ıralcan tüpheler uyandıra
~R•na inanmak la:ıımaellyor : 

P.teınlekettn tablilige, ıalaha 
Ve •ükuna olan 1ıddetli ihtiyacı 
reni Ve fakat kuvvetli unıur
bllrde.n teıekkül edecek bir ka-
ine ile tatmin edilebilecektir. 

1 Türk vatanının hu azam 
httYacı haddı zatında bu gü-
~Gn meıeleıi değildi, o daha 
lr hayli zaman evelinden ken

dini aöıtermtıti. Çünki, bir ka
bine ne · kadar eıkirae, kendl
•lnden beklenen haya verici 
kuvvetlerinden o kadar kayb-
ede d r, Y•pramr; aha ıonra da, 
llıevkflnde tutuna bilmek kay
i\lsile vatana faydalı icraattan 
ravaı yaya, uzaklaımafa baı
b•rdı. kendi mevcudiyetinden 
~ika bir ıey dütenmez, dü

t nernez olurdu. 

ı lıte, bütün ıaffetimlz, o- . 
anca d •amfmfyetimizle kayde-
erken acı teeaaüler duyduğu-
~u~ muhterem lımet Paıa ka· 
bıeılnin de, bu gün aynı man

:-rayı iöstermekte olduiuna 
taret etmekten kendimizi ala
lnayoruı. 

l .. Makıat: lımet Paıanın bü
un 
1 

ınernleket de ıevildiiine 
~na tüphe edilmemek lazımge-

ıahstyetlerlne ima delildir. 

Böyle bir ıey, ıüphesiz hadna
ıinashk, bütün mana.ile ken-
dini bilmemezlik olurdu. Fakat 
kendi mevlzli ıalahiyetlerinden 
kendileri meıul olan icra ve
killerinin, Hükumetin umumt 
slyaıeUnden müıtereken meaul 
bulunmaları,gidenin yapmak is
tediklerini ıeleuin bozmak tecrü
belerine kalkııması, kabine umu-

mi hey' etinin vaziyetini kuvetden 
düıürecek mahiyet almııtır. Bu 
itibarla Baı vekil Patanın son 
Bat vekaletlerin den beri, icra 
vekilleri arasında yapmaya lü-

zum gördüklerJ deiitlklikler, ha}j 
hazır vaziyeti bizatihi hazırla
mıthr. Binaenaleyh ite baıladıiı 
zaman çok kuvetli olan ismet 
Paıa kabinesinin vaziyeti, za
manla ilk kudretini kaybedi
yordu, Son dört sene içiindede, 
dokuza yakın (vekil) değiıUren 
kabinenin, itte hadisat karıı
ıındakl son faaliyet ve icraatı 
bu noktalardan zayiflamııtır. 

Son iktisadi ve mali muvaf
f akiyetaizlikle rin belli baılı a
mtllerinden biri de, bir iki defa 
bq deglıtiren bazı vekaletlerin 
istikametini fatırmıt olmasıdır. 

Biraz daha açık samimiyet
le söylemek lazım gelirse: baı
lanan yahut baılanmak iatenen 
her it, ya yarıda kalmıı, ya 
tekrar yeniden baılanmııtır . 
Maarif, Müdafaa , Dahiliye, 
Nafia, Ztraat, ikUıat bilha11a 
ve bilhaaaa Maliye tılerlnde oldu
iu gibi . . ıu tabiilikten inhlra
f a mecbur olan her ltin,birden 
bire karııacagı, hah hazırda
ki gayrı tabiiliii gellreceii öte
denberi beklenen ıeydi! 

Hilafı iddia ediline her tür~ 
in mesuliyetleri kabul etmeie 
hazırız, pervasız olarak ama-
deyiz!.. ARİF ORU 

Bir tacir kaçtı 
~· K. B. isminde Selanikli bir tüccar 
°-YYareyle memleketimizden kaçmış!. 

lkt Ptyaıftda maruf bir taclr .. bir 
iilndenberi ortadan kaybol

~~ıtur. Bu tacir Bahçe kapıda 
~ı:.iye üzerine büyük it yapar 

8
1ld1 (A. K) Beydir 

I' u lactr bizim tayyareyle Be-
ttadı21 1_ 

D Ye •açtıfı ı6yleniyor. 
il\ te. iier ı.raftan verilen mald
•ı: töre bu tacir iki aOn evel 

•apurla Ro 
lar. manyaya kaçmıı-

..\. K. B d 
nıe,' 1 • ne en kaçtı ? Bu 

e e hakkında tahkikat yap• 

~k. Meı'ele tudur: A. K. B. bir 
b af aydan beri dar bir vaziyette 

i
u lunukyorctu. Diler Selinikll ta• 

c r er endi 1 • 1 ne Yardım etmit bir 
parça vaziyeti 

nı düzeltir gibi ol-
muı tur· Fak.t ltlert bir türlü iyi 
gltmemiı,mallar elinde kalmıftır. 
lılerint tekrar dbeltmek için bir 
bankadan 20 bin lira borç almıı
tır. lıın garibi A. K. B. parayı 
alır almaz ortadan kaybolmuıtur. 

Bu Ulccarın plyaıaya l oo bin 
liradan fazla borcu vardır. A. 

I ~ 

Umumi maaı Salı günü tevzi 
edilecektir. - .................. . 

Ekmek fialları 
Nisanın birinci Salı gününden 

itibaren ekmek on dört on para
dır. francala yirmi bir buçuk 
kuruıa ıatılacaktır. 

Beri inde 
-·>~<--

İlk fıjjyfii k<>llfjJ'P..~hu~ kaf• 

llWJU{f~kf'/ i§Lİ1'ak elli 
Bertin, 29 ( A.A) 

İlk Avrupa köylüler kongresi 
namı verilen içtima eanaımda 

zabıta pasaportsuz yirmi bet 
ecnebi murahhaaım tevkif etmiı
tir. Diğerlerinin de pasaportları 

1 muayene edilmek üzere ellerin
den ahnmııtır. ı 7 memleketin 
f flirak ettiği bu kongre bir ko
müniıt teıebbüıünün neticeıidlr. 

Kar yağıyor 
- ... 5-oıı\C• •. 

An kara daljlrn·nukı kar 
yrı{jtlı 

Ankara 30 (Hsusi) - Bu gün 
Ankara dağlarında kar yağmııtır. 
martta kar yağması bnrada hay· 
retle karıılanmıtbr. • 

Herman meselesi 
- ·~(·-

/Jütiiu ftplak·ltfjile meydana 
rıkilfjmı hel' km~ ~·ani 

Ankara ao (Huıuıi) 
Herman rezaleti hakkında 

maliye Yeklli bey f yarında izahat 
veremiyecektir. Her rezaleti bü
tün çıplaiıle mebu'slarımız tara
fından anlaıılmııtır · 

Verilmiyecek 
- >ro-\<-

Ki.Jprtt sada~·ast hazinnulan 
.'w11ra verilnıeyecek 

Ankara 3 O ( Huıuıi ) 
Hazirandan itibaren köprü 

parası kalkacaktır· 1 

1 .. iirk y1111a11 i*lcri 1 

Ankara 30 ( A.A ) 1 

Muhtelit mübadele komlıyo
nu bitaraf aza11ndan M. Ender
ıon ve M. Holıtal dün akıam lı
tanbula hareket etmiılerdi. Ha
reketlerinden evvel bir muharrl-

rim ize Türk - Yunan mukavelesi 
metni kat'i teklini almasına inli 
zaren lıtanhulda bir kaç ıün 

ıeçlrmek iatedlklerıni ıöyleınlt· 
lerdtr. Bitaraf azanın hafta niha
yetinde Ankaraya avdetler! muh
temeldir. 

··-···················································· 
K. Beyi yakından tanıyanlar 
kendisinin ticaret hayatında pek 

müstakim tacir oldufunu ıöyli
yorlar. Birden bire ortadan kay-

bolması ali.kadar mahafllde hay
retlerle karıılanmııtar. 

Dün A. K. Beyin kaçtıfını 

duyan borçlular zabıtaya ınOra-

caat etmı,lerdir. Aynca zabıtaca 
tahkikata baılanmııtır. Mevcut 
filpheler A. K. Beyin tayyareyle 
kaçtıfı merkezindedir. 

harp malulleri 
Binlerce paçavraya dönmüş adam, 
umumi harbin meş'um hatıralarını 

bir türlü unutturmıyor ! 
Londra'da 

Teimı nehri 
üzerinde mü
kemmel bir 
bina vardır. 

Burası umumi 
harpte malul 
kalanlara tah
ıis edilmlıtir. 
Bina hüküme
tin olup tahsi
ıatını dahi hü· 
kumet verirr. 
Fakat, bu mü· 
esseıeyi ziyaret 
edenlerin ade
di okadar çok-

turkf ve yapılan 
teberrü'at mik
tarı okadar 'e
hemmiyetlidir 
ki bunun karı111nda akıllar 

hayretten hayrete düıer. Bu 
müeHesede 600 dan fazla topal 
ve tekmil ayaksızlar vardır, bun
lara huıusi ve el ile müteharrik 
arabalar yapılmııtır. Müeaaese
nin hava almak için muntazam 
parkları vardır, aktam üstü ma
luller arabaları ile burada topla
löırlar Y.e Teıpı•ın ıerln havasını 
teneffüs ederler. resmimi:ı.'malul-

ler yurdunun bazı aksamını gös
termektedir. 

Şuna hayret edilirki, umumi 
harbin paçavraya çevirdiği bu 
inıanlar göz önünde dolaıarak 
yürekler parçalarken tahdidi 
teılihat ve ıaire eibi inıanlığın 
refah ve seadetlne medar olabi
lecek kararları vermekte gene 
bu insanlar acaba neden tered-

üde dütüyQr)ar ? ------___ __..,_,..~,, ... -.J-7------ ----

Herman rezaleti 
-

Herman:n Samsun ve lzmirde de 
veraset vergisi tahakkuku Istan

buldakine taş çıkartıyor ! 
Herman Spirer rezaletlerine 

alt neıriyatımız her yerde nazarı 
dikkati celbetmeie baılamıthr · 
Dlier taraftan reımi makamlar 
da dun ortaya koymuı oldiumuz 
çok ehemıniyetli bir mes' elenin 
takibi ile meıgul bulunmaktadır. 

(Hermanın) vefatı ile beyan
namenin itası tarihi arasındaki 
fasılada, lıtanhuldan ve Herman 
lrkettnln dlfer Türkiye ıubele

!inden (aıırılan tütünlerin mik
tarı) hakkında tetkikata baılan-
mııtır. 

Tetkikat ile meıgul olan res
mi makamlar pek yakında bu 
huıuıun da tevazzuh edeceğini 
temin etmektedirler. 

Bununla beraber inhisar ida
resine tevcih etmif olduğumuz 
sualin cevabını d6n de almak 
mfünkün olamamıtlır. Bu itibari~ 
tnhiıar idaresine tevcih ettifimiz 
ıualt tekrar ıormakta iarar edi-

yoruz: 
inhisar ıdareıinin ıükütu her 

halde efklrı umumiye üzerine 
iyi teıirler yapınamııtır. idarenin 
verecefl cevabı her halde neı· 
retmek llzınıdır; 

Ekıperleri malum olmıyan 
azaıı hububatçı, derici ve malze· 
mel lntalyecl olan bir kıymet 
takdiri heyetinin tanzim ettlit 
(takdiri kıymet) raporunun hiç 

1 

bir •ıaaa ibtina etmediği, ve 
(Herman ıtrketi) variılerinin ar
zularına muvafık olarak tanzim 
edilmit olduğu muhakkaktır. 

O zamana alt tütünlerin tak
diri kıymeti için, (Herman ıtrketi 
merkezinin :ve ıubelerlnfn mü
bayaa defterine, ma1arlfat ve 
imalAt bedeli olmak üzre sarfet
tiii paralarda tetkik edilecektir. 

Anladıiımıza göre, defterler
den maldmat alınmakla beraber 
tütünlerin mente ıeneleri nazarı 
dikkate ahnmıı ve İnhiıar idare
sinden esbabı mucibeli bir fiat 
liatesi talep olunmuıtur. 

Tetkikat için, bunlar her ne 
kadar eanıh faaliyetler. ise de 
Hazine hukuku mevzuubahs old~
ğu için hakikati tam olarak sös
terme~e kafi değildir. 

Bunun için , kıymet takdiri 
esnasında, ( bu tütünlerden alıp 
ftliyen diğer tütün tfcarthanele
rinin o ıene zarfındaki satıı fi
atlarını buldurmak, yeni tanzim • 
edilecek takdiri kıymet llıtelerini 

, bunlarla karıılaıtırmak lazımdır. 
Bu suretle Hazine hukukunun 

te'min edileceği ıüpheıizdir. 
Diler taraftan ( Herman Spi

rerf n ) vaıi mikyasta it yapmıf 
olduiu ( lzmlr ) ve ( Samİun ) ha
valialnde dahi veraset vergisi 
tahakkuku meaeleıl, maalesef 
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Balkanlarda1 
/)t/ı§etli :souklar diiklim 

fermud11· 
Sofya, 29 (Hususi) -Balkan

larda deh etli fırtınalar hüküm
f ermadır. Burada bir çok yerler
de kar ya4maktadır. 

Balkanlarda •yeniden kıı şcel

mlttlr. 

Reis tayini 
/Jallil('fe 1ıe11i se/((/u)ıeı aldı 

Ankara iiO ( Hususi ) 
Belediye reislerini badema 

dahiliye vekaleti tayin edecektir 
; 

lzmirden 
~on altı ay!IJı iln·aNıl ne 

kadaJ' 
İzmir, 30 ( A.A) 

Şehrimiz ticaret odasının yap
tı~ı f staUsUklerden alınan neU
ceye g~re izrnir limanının 1929 
ıenesl son altı aylık fhracntı 52 

milyon 110 bin 940 lira 60 lrnru
va baliğ olmuttur. Ayni müddet 
zarfında limana giren ve çıkan 

sefaln ve motörların adedi de 
3138 dir. 

kadınlar 
l!}rk~!.·lerle tanı bir 111üsr111at 

iRtiyorlaı· 

Lahey, 29 (A.A) 
Amerika müttehit hükümet

leri dakilinde bulunan kadınların 
hukukuuu muhafoza ile mükellef 
komiıyonun riyaHt dlvam Mıı 
Stevens'fn rfyaııeUnde olarak 
laheye ielmiotir. Bu heyet, kadın
lar ile erklerin tabi tutulacağı 
kanuni mu melerde tam bir mü
savat Q'Özetllmesini isteyecek ve 
tabiiyete· müteallik kanuni rd ki 
cinsiyet farkının kaldınlmasına 

dair bir takrir verecektir. 

• r • t 
Standard oil 

.ı1twlliue fJOO bin lintlık hir 
daı 1n ru·tldı .. 

İzmir 30 ( A.A ) 
Yunan ifgali esna ında Stan

dard OJI kumpanyası namına ge
len gazlerin baliğ olduğu 600 bin 
hüsur lira ilk gümrük resmi için 
humpanya aleyhine bir dava ika
me edilmi§tir. 

Görüp Bilmediklerimiz -

YARIN 

Almanyada 
->~·-

>7mlİ ha.wekil kim 
~ 

Berlin, 29 (A.A.) 

M. Brunning kabineyi teıkil 

etmi§tir. Kabine fu suretle teıek
kül etmittir : 

Batvekil .... M. Brunning. 

Hariciye vekili M. Gurtin 

Dahilye ,, ,, M. Bredt 
-~--

iskambil oyununu neraen aldık ? 
Bu kağıtları vaktile kimler yaptı 

iskambil kağıtlarını !;>ilmiyen ; 
poker, piket, altmıı altı, oyun
larını oynamıyan zannederim ki 
içimizde bir tek kiti yoktur. Aca-

ba bu kağıtları vaktile kimler 
yaptı, bize nerden geldi, memle
kette nasıl rağbet buldu? .. 

Iskmbil kağıtlarının ilk muci
di olarak Fransa, ltalya, Alman
ya isimleri zikredilmtıse de ( De 

Juzzo Piovanni) ismindeki İtalyan 
rivayetten ibaret olan kof iatlna
ları yıkmıf ve vesaike müstP.nit 
hakikati ~u suretle ifade eylemi§· 
tir: "iskambil, Avrupaya Endü· 
lüs'te mukim araplar tarafından 

1379 senesinde Verbe şehrine 

ıokulmuı ve Avrupaya buradan 
yayılmııtır. n 

Avrupa, ıskambil kiigıtları ile 
oynanan oyunu o kadar ho, bul
muı, oyuna o kadar iptilA hasıl 
etmittirki, Parla polis müdürü ı 898 

de herll eıl işinden gücünden ala 
koyduğu bahanesile bu oyunu men 

etmek tpecburJyet(nde Jcalmiıtır. 

AraİJJarın Verbe ıehrine ge
tirdikleri bu kagıtlar, elde ya
pılmıf resimlerle milzeyyendl. 
1420 de hak sanatı çıkınca kagıt
ların üstündeki resimler kalıplara 

alınarak kagıtlara muntazaman 

gibi Amerikada da rağbet gör
mü§tür. Amerikalılar, bukiiğıt
lardan bir kııımının çıkarılması 

sureUle PoH:er oyununu icat -·;ı: 
mitlerdir ki bu oyun bu gün en 
mergup oyunlar sırasına geçmiı-
tir. Dünyanın en lükı kumarha
neleri olan Monte - Karloda akla. 

hayale gelmiyen servetler bu, 
oyun uğrunda heba olmuıtur! 

iskambil kağıtarı, falcılıkta 
kullanılmaktadır· Bu yüzden ıer
vet yapan açıkgözler eksik de

ğildir! 

Bir ıskambil paketinde 52 kağıt 
vardır. Bu kağıtların resimli yüz
leri ( fi\igrane ) lidir, bunların 
adedine göre hükumetler vergi 
alırlar. Ve .serbeıt kumarı bütün 
hükumetler men' etmlılerdtr. 

Fransa 1895 kanunu tle sah· 
tekarlarla ruhsnbız yerlerde oyun 
oynayanlardan ağır cezalar alma
ktadır. Hilkumetiml:ı: dahi bu hu
ı~atta hak ol rak pek tiddetli 

davranmaktadır. 

}'eni 

Gazi Mustafa 
Kemal 

Tütün llasıaltklarl için 
alman tctlahh· 

İzmir, 30 (A.A.) 

, tab'edilmittir. Tal>ı, işi kolaylat· 
tırdığından ıskambiller hem ço· 
galmıı, hem de ucuzlamı tır. 

Bürhara Cahit Bey, Rei-
ticümhur Hazretlerinin hayatları 
hakkında güzel resimleri lhtivn 
eden bir kitap neşretmi§tir. Bü
yük Gazinin bir tercümei halini ve 

ayni zamanda muazzam eserinin 
bir tarihçesini ihtiva eden bu e
ser, mukaddes ınünclmizin genç-

Tütün hastalıklarında kulla
nılmak üzre ıehrimize 300000 kilo 
tntün tozu celbolunmuıtur. Bun-
1 r mülhakata gönderilecek ve 
mücadeleye derhal baılanıla
çaktır. 

Gösteriş mi 
Yunan tl.onannuıNı 1ilCnıal'ra 

yap,yoı· 

Alina, 30 (Hususi ) 
Yunan donl\rımaları manavra

larına devam ediyorlar. 

lıtanbulda olduğundan daha çok 
lcarıoık bir vaziyettedir. 

Defterdar Şefik bey, ise bü
yük bir ciddiyetle vaz'ıyet ettiği 
lçia, bütün bu pürüzlü meselenin 
halledilecefl füpheıizdir. 

lıte vaziyetin aon ıafhaeı bun· 
dan ibarettir. Bu meçhuller hal
ledilmedikçe, - maliye vekilinin 
mecliste izahat veremlyeceii, 
fayet verse bile izahatın tam 
olanuyaca~ı tüpheıizdir. 

~····~····~················ 
: Umıt Yıldızı . 
: Her çucuk yurdunun bir • • • il ümtt yıldızıdır. Fakir ve kim- : 
: sesiz çoçukları dütünen Hlma- : 
: yel Etfale 23 nisan Çocuk Haf- : • • • tasında yardım, bu ümit yıl- : • • : dızlarını aönmektenmeneder. : 
•• • ••••••••••••••••• 

On yedinci asra kadar ıskam
billerin üstündeki resimler her 
zam n deği§irdf, bu tarihten sonra 

§lmdiki gördüğümüz resimler sabit 1 

kalmııtır. Filhakika Fransn thti- 1 

lali esnasında kırallığa ilanı harp 
edildiğinden bu resimler tebdil 

edllmi§ ve birinci Napoleon bu kaba 

§ekilleri değiıtirmişsede bu mem
nu'iyet, idarelerin zevali ile ge
ne eski ıekline rücu etmiıtir. 

liği, tahsil seneleri ve ilk günün
denberi Türkiyeyi kurtarmak 
maksadına matuf olan faaliyet 
ve asarını toplu olarak göstermek

tedir. 
Müellifi Bürhan Cahil Beyi, 

ve naşiri kanaat Jdtaphanesinl 

tebrik ederiz. 

Dünya, kağıt oyunları ile ala
kadar olmuştur: Fransa'da kağıt 
oyunlarına verilen ehemmiyet, 
bilhassa onaltıncı "Louis" devrine 

aittir. Saray haıtan baıa bir ku-
marhane halini almıf, pek çok 

Dikkat ,,. 
lstanbulda (Yarın) gazetesi 

namına. Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

adamlar kağıt oyunu yüzünden 
servetlerini kaybettiklerinden in
tihara. mecbur olmuılardır! 

Kraliça Marie Antolnette, ıs
kambildeo aldığı lezzeti dünyada 
hiç bir ıeyden almadığı için ba
tını oyundan kaldırmaz olmuı ve 
kocasınm birkaç defa tektirine 
maruz kalmııtır. Marie Antoi-
nette, son bir oyun için kraldan 
aldığı izin üzerine üç gün üç gece 
oyun masasından kalkmamııtır. 

iskambil memleketimizde sul
tan Mahmut devrinde revaç bul
mut ve Mecit, Aziz, Hamit de
virlerinde teammüm etmittir. 
Atçı ı kambili alta kol, bugün 
memleketin her taraf anda lez
zetle oynanmaktadır. 

iskambil, Avrupada oldu~u 

Gerek bu namla "'e gerek baı
ka veıilelerle berkiın herhangi 
bir müe11eye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen na.zarı 

itibara alınmaması la:ıımdır. 
Aynı zamanda heınan istan

bul (4243) e telefon edilmeıi 
reca olunur. 

Çünltü bir takım adamların 
gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etmiye
cektir. 

Hazin hediyeler ... 

Küçük dolabını ,açarak için
den bir teneke kutu çıkardı. 

T ee11ürlü bir ıefkatle kapağını 

okıadı. Sonra, ağır ağır mindere 
oturdu. Kutunun kapağını açtı 

va kucağına boıalttı: Beyaz, sarı 
iri ufak, madeni ııngırtılarla, 
bütün paralar, sıcak kucağında 

yuvarlandılar; ıonra, boyunlarını 

büküp bir araya toplandılar. 

Kadriye, narin parmaklarile 
paralarını ıaydi: hepsi yüz dokıan 
beı kuruıtu. 

Batını salladı: 

- Ne yazık iki lira bile olma-
mıf ... 

Kadriye, bu yüz dokıan beı 
kuruıu, on bir a.ydanberl, bakkal
dan, sütçüden, ekmekçiden, ka
saptan ev için aldığı ıeylerden 

artan beı kuruılarla, yirmi para
larla biriktirmiıti. Kocuını çok 
seviyordu. 

Ekrem ile evleneli, yarın 

akıam da dahil olmak üzre, tam 
bir ıene oluyordu. Gerçi kocası 
zengin de~lldi; fakat ne de oba 
Kadriye, bu ıereflf senel dev
riyelerini kocasına bir hediye 
almakla bir kat daha tes'it etmek 
istiyordu. 

Fakat, yüz doksan beı kuruıla 
ne alınabilirdi ki... Düıündü, 
taıındı .• Nafile .• Aklında, almak 
istediği ne hediyeler, neler yok· 
lu ki .. Ah! fakat ya para'? onu 
nerde? bulaca.kta? 

Ekrenıln dünyada en çok ıevdlği 
iki ıey vardı: ecdadından kalma 
çifte kapaklı, koca altın bir saat 
ve bir de karısının uzun, altın gibi 
parlak ıaçları ... 

Ekrem, o altın saatını, Karun' 
un bütün hazineıile deflımez; 
karısının, topuklarını okfıyan ıır

ma gibi, gür ve ince telli saçla- j 
rını, dünyanın bütün servetlle / 
değifmezdi. 

Zavallı, henüz yirmi üçünde 
idi, karııını altın ıaati ile o saç
lardan bin kerre fazla seviyordu. 

Kadriye, gözlerinden ip gibi 

Yatlar inerken hep bunları düşün
üyordu. Zavallı Ekrem'ine küçük 

bir hediye bile alamayacak miydi. 
Birdenbire hafif bf r çığlık 

kopardı: 

- Oh! dedi, nihayet buldum. 
Koıa koıa yiizünü, gözünü 

yıkamafa gitti. Sonra gelerek a
cele '. giyindi ve ıokafa fırladı. 
Hemen bir tramvaya atladı. 

Beyoflunda indi. Büyük bir 
mağazaya girdi. mağazanın da
hili vitrinlerinde, prukalar, tak
ma saçlar görünüyordu. Bir ma
dam sordu: 

- Buyrunuz~efendlm, bir ar
zunuz mu var? 

Kadriye, heyecanla cevap vel 
di: 

- Saçlarımı satmak istiyorum 
alır mıımız? 

- Çıkarınız ıaPkanızı da,bir 
bakıyım .•• 

1 
1 

lliisre1 1'e ittiluı( 

Kadriye, mahçup bir kadınd•· 
Ses bile çıkarmadı: 

- Peki, dedi. 

* ... "' 
Kadriye, yirmi lirayı alınca 

doğru çarı ıya koı tu. Kuyunıcu· 
lardan birine girerek kocasının 

pek sevdiği saatine platinden bfr 
köıtek aldı. içinden: 

- Artık, diyordu, Ekreın, ,_. 
atini arkadaılarının yanında çı· 

kardığı vakit, metin köıteğindetJ 
dolayı mahçup olmıyacak! 

O gün , Ekremfn gelmesırıf' 
büyük bir sevinçle bekledi. Niha· 

yet akıam oldu; fakat Ekrem he· 
nüz gelmemiftl. Genç kadını 

içinde bir hüznün baılangıcıııı 
hissetti. Ah! Ekremin dünyalara 
değiımiyeceği taçlarını niçin ket" 
tirmitti. Fakat, ona bir hediye 

almak lazımdı. Onu, bu ıuretle 
temin etmiftl. Halbuki saçları gene 
büyür, uzardı. 

Oda kapısının açılma11, onu, 
düıüncesinden uyandırdı . t,te 
Ekrem, nihayet gelmittl. Karısını 

karımnda, gayrıtabii bir h tde 
gördüğü zaman hayretten aızın• 
açamadı. 

Sonra, yanına yaklaıarak 
sordu: 

- Saçlarını mı keıUn? 

- Evet Ekremciğim amrıuı 
yerine sana ne 1ciım4t 

Elindeki köıteği uzattı. Kad· 
riye kocasının ı&çlarını okııytı• 
rak: 

- Ekrem, bana neden öyle 
fena fena bakıyorsun? SaçlarıınJ 
keıtfmıe, ıana olan a kımı ke•· 
medim ya,ben neysem gene oyulı' 
sevdiğin saçlarım bir zaman sonra! 
gene uzar. Fakat ıu ıaadeuını:ı:i 
hatırlatan gecede bu hediyeyi 
almamak ta çok büyük bir dert 
olarak kalacaktı. 

Ekrem cevap vermedi. Yal· 
DiZ karısının alnından Öptü. Ce• 
binden bir paket çıkartarak: 

- AJ, dedi. Ben de bunu sa· 
na almııtım. 

Genç kadın, paketi açtı ft: 

o ande bir çığlık kopardı : 

-Aaa .. 

Ekremin getirdiği hediye, t'•J 
riyenin aylardan beri isteyip te 
alamadığı, çok müzeyyen bir tfl"' 
raktı. O zaman Ekrem, aynı uı"' 
e11ürle: 

- Ben, dedi. Sana bu taroi• 
almak için, saatimi satbm ! 

Platin köetek ea.ateiz, müzeY"' 
yen tarak altın saçsız kalınııtı· 

ikisi de senei devriyelerfol 
dolayııile ilk ıaadet rabıtalat1111 

tes'it için, ıüphesiz ıaadetten do"' 
ha az kıymetli olan ıeylerinl ıııt· 
mıılardı. 

ii"' Fakat, o samur ıaçlar bO:Y 
le ol-yecek, elbette bir gün, layı k"' 

--
Kadriye bir iki adım ilerli-

dukları zayi ıeyleri gene bula~1 
lardı. Bu, onların son fikirleri~ 
!!!!~~~~~~~~~~-__ ...... iiiiiiiiiii_.. ..... ~. 

yerek aynanın kar111ına geçti. 
Helecandan titrlyen ellerile 
fapkaıını çıkardı . Altın saçları 
bir ipek yıfını gibi, dafıldı. 

ihtiyar madam, bu güzellik 
karımnda hayran kaldı: 

- Pazarhkıız, tamam yirmi 
lira veririm .. 

Gazetemiz 
Karamusalda cumhuriyet 

caddesinde ( 23 ) nüıııerol~ 
dükkanda tuhafiyeci l{Aın~ 
ve mahtumu lımail ef endtler e 

ıatıl;;ır~·~--------• 



aı f11art 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

YARIN Sahife a 

1MahJ<emelerimizde adalet! 
- ------

_ _ ._.M! ••••--

(Donkü nuıbadan devam) 

HükQmetin zararı yabnız Ana
doluda hl11eıtne isabet eden pa
ranın azlıiından ibaret delildir. 

İ1·f111 11al"l<111u>11fmonula 1>;itfe 
Tahrandan: 

Bir Farisi takvim tab'ı yiiziinden mah
kemeye verildi.Fak at adalet tecellietti 

Geçenlerde neırettlğlmiz ra
Pordan da anlaıılacafı üzere 
lllezk6r tlrketln hakkı rüchanı 
baız olmaıı yüzünden h·k-'\ .. 
~ u umd. 
ıortacıların araıındaki rekabet-.. 

ilen iıtlfade edemiyerek 150 000 
lra ile ıiıorta edilmeıi kabil ~lan 
h:~ milliye için ıenede 500,000 

Clala fazla ılıorta GcrereU ver
ıa.1t - .... -L b ~uriyetlnde lkaldıiından 
-.tıaeı devlet 350,000 l!ra zarar 

~::ı:ı. bu iddiamızı her zaman 
labata hazırız. 

PlYos fazla kir elde etmek 
:::ı. tellallarla mGfterilere 
teldl.& etttlt uaullerln baıka bir 
k lseada.lle rekabete ıirlfe• 
-~nların Tekilleri baldun
riııd bllca kalkıımaaı ve aleyble
• e baza ıtklyetlerde bulunmaaı 
:::tinden billıttf ade tarife ve 
ta baaBleJI htecllil ,ekllde 
...... çahpna11 mlre11lllerln 

T etki katımızı bir eıaı ve he
saba iıUnat ettirmek için bir az 
ıigorta ve yerli ılıorta tlrketle
rinden bahsedelim. 

Siıorta: Evveli Fransada köy-
lüler araaında dolu haaaratı üze
rine yapılmala baılamıı lnıilte
rede taammüle muhtelif bmaılara 
aynlmlftu'· 

ilk 6nce muaveneti mütekabile 
esall Gzerlne müeueı bir cemiyeti 
huriye mahlyetiııde iken gitgide' 
ter.akkl ederek Anonim ıtrketl 
halinde idare edllmele baılan
mııtır. 

Loyit sfbl bu ıüne kadar ce
aalJel ıekllnde idare olunanlarıda 
vardır. Memleketimizde ıiaorta
cıbk Avnıpaya ' niabetle yenidir. 
Ancak yarım asırlık bir ömrü 
vardır. 

ilk yerli tirket bundan otuz 
dört aene evvel te'ıla edilmlıaede 
yerllllit yalnız bir namdan iba
ret bulunmuıtur. 

Diler yerli ıtrketlere ıeltnce 
iklıi barbı umumide mGtebakiıl 

lraraaa mucip olmuttm· 
Sleortacalar clalrel merkezi

,..._ PIYOSUN okudulu mek-b ...... _ • mütarekede ve andan aonra teı-
-,.... Ye bir kaç ,on IODl'a neı- kil edilmiılerdlr elyemı adetleri 
~z Ma.16 VULIÇlN Vı- dokuza balli olmuıtur tarihi te' 
'&laada toplaaan Uprta ıtrketle- ılrlerine 16re ıu ıuretle 11ralanır-
l'lllba koqreıtne nrdlll rapordan lar. 
~it 6sre bu bal nahot de- latanbul umum (Sabık Oımanb 
~ra ye hariçte aleylatmlze -Omıanl=ı Mtlb) ittihadı mllb 
~ ftldrl·r baaıl olmaa•aa MiM- T6rktye milli, Mtlll (Sabık vatan) 

'~~:~nı kalc:bnlan A· Şark, itimadı milli, Anadolu, 
"-dolu •lıorta ıirketl de diler ıl- Güneı ' Bozkurt ıtıorta tirketle-
lorta ılrketlerl ıtbl mGıtakllen rldlr Aıafıda f6ıterlldlit üzere 
W.re edtldlll takdirde ılmdlkJne 1erll namını taııyan bu ıtrketler 
.....,_tle t.Ufadeıi ne olabilecelt- hakikatte her biri vir ecnebi tir-
lal tetkik edelim. kelin filyaltdir. 

1'-lc9tler1n Haqt ecnebi prketin Serma7enin 
........ ftlllll olduiu Serma1e tediye edilen 

kPllll K.lr Zarar 

~~lumam Aulprutone jenerall 550,000 550,000 99589 
l -.at IDIUt Onyon 200,000 200,000 51601 
::;ı,. mlb Fentlu cl6 Vlyen ı 76,000 108,000 8450 
ş_, Orben ve aaire 200,000 200,000 91~85 
~ Relbıyone adriyaUka 200,000 100,000 11916 
~· •illi BuJaarya 125,000 125,000 7875 
tGa dolu Yan11 Onlyondaadır 500,000 125,000 93087 a..k: Joae ıamba ve saire 200,000 100,000 84:13 

rt Aatlran• jeneral d6pari 250,000 250,000 64.808 

Bu tlrketlerln çof'1 milli cer- tarzı idareleri de bir birinden 
:nlarctq " mechal idareye farkb olmuı tabidir bunlardan 
rı:;..cak zavabn pbıı tealrle· bir kaç nGmunel pterellm. 
tile ialllattfade reualiraı aure- 1 - ReauGram auretlle tı 
lert1 11 ahnak l~ t,.ktl edilmlı- almak fpn teıktl edilen bir ıır-

lr. ketin tarzı idareli. 
'-ta Baaaı..n milli dGtnncelerle 2 - Sermayedar aıfatlle para 
...._~lmtılenede Mrmaye nok· kazanmak için teıkıl edilen btr 
• ---.ua eababı aalreden kıamen ıtrkeUn tarzı idaresi. 

Mecliıl meb'uıan bütçe m6za
kereılne baılamııtır. Maliye en
cümeni masarif kısmında büyük 
tenzilat yapmııtır. 

lktiıadi buhran dolayıılle en
cümenin yaptığı tenzilata hük6-
melln itiraz etmeyeceği Maliye 
Nazırının beyanatından anlaııl
mııtır. 

Bir ıuale cevaben Maliye Na-
zırı, kambiyo murakabeıi, altın 
ihracının men'i, hariçten bu be
yanatın durdurulmaıı gilzel bir 
teı'tr yaptığını ve malt ıtkıntıyl 
tahfif ettiğini ıöylemlttlr. 

Maliye nazırı, lran hüküme
tlnln, petrol kuyularındaki hıı
ıeılnl karıılık göstererek büyük 
bir lıtlkraz yapaçağmı tekzip ile, 
lran hariçten iıtlkraz akdini le p 
ettirecek bir halde delildir de
mlıttr. 

Giitnriik res11ıi1ule11 l>elediye!Je 
lıkendertyeden : 

Gümrük 4dareıi ihracat ve it
hallttan binde J&rım Belediye 
hl11eıi tahıil etmete baı1amııtır. 
Bu hiaaenin 1930 ıeneılnde 4:2000 
Ura kadar o1acatı tahmin ediU
yor. 

Beledly~, memleketin imarı 

için bir çok parayı muhta~oldu· 
tundan b'1 bı11anın binde iki bu
çala ıblllı için hükUmet nezdin
de te19bbGsatta bulunmala karar 
vermlttlr. 

49000 İngiliz, 442!JfJO 
Tıirk fiırası 

Kah~reden: 

Türk mahkemeıinde adalet 
tecelli etti. Tabi Naci Ka11m 
beyin tab ettiği ( Fariıi ) takTim 
nevaal lıtanbul poltıl tarafından 
menedilerek mea' ele birinci Sulh 
Cna mahkemeıine verilmitti bu 
dava 29 Mart 930 Cumarteıi ıa-

1 
müstakbel Türk irfanı bu heyke

lin ıemalara mütevecclh'parmafın 
1 tıaret etti il yolda yürQy~cek f aıı

laıız yürüyecektir. 
lıte hakim bey efendi : 

at ikjde ruyet edtlmiı ve Naci 
Ka11m bey beraet kazanmııtır. 

Mahkemede matbuata mün
teıip ve matbuatla alakadar bir 
çok münevver zatlar mevcut idi 
meı' ele matbuatımız tarihince 
çok mühim olduiundan Naci be: 
yln mahkemede irat ellili müda
faanın hu\iaal\nı burada dere 
etmeden geçemedik : 

Hlklm bey efendiye 
Harf kanununa mugayir hare

ket ettifim lttlhamile huzuru 
lllni&e celp edildim buna tabetti· 
iim ( takvimi nevsal ) ıebep ola
rak a6ıtertlmektedlr. 

Kendimi mCldafaa için takim-
den eYYel ıahıımın harf kanunile 
ve ttlrkçe harflerlle allkaaını aaı
termek mecburiyetinde bulunu
yorum. 

Hlkim bey efendi harf kanu-
nu tedvin edilmezden çok zaman 
evvel Te memleket matbuatında 
yeni harfler hakkında tabii cere
yan baılamazdan evvel bu harf
ler hakkında yazı yazan, mem
leketi bu harfler lehine hazırla
mak için oir..,.n, hatta batan 
matbuattan Ye bütin cleYlet de
vairlnclen evvel olraıan bendenl
zlm. 

Bu iddiama beyyine olarak 

Bu veıikalarla sabittir ki bu 
yeni harfların yalnız bir taraftan 
deiil! belki aynı zamanda bir 
mürevvici bulundum. 

20 Aiuıtoı 1928 tap ettifim 
bu alfabeden baıka türk harfle
rile clnıi otuza yakan alfabe ve 
kıraat kitaplarından takriben bir 
buçuk milyon miktarında nnıha-
lar tab ettim. Bunlara memleketin 
en uzak mahallerine kadar neır 
ve tamim ettim ve bir çoklarını be
delsiz olarak aönderdtm. Hatta bu 
g(in elimizde bu alfabalerden iki 
üç y6z bin nüıhaya yakın mevcut 
bulunuyor ki bunlann hiç bir tica-
ri kıymeU b.lmamııtır. lıte hiç 
bir taraftan zerre kadar maddi 
ve maneTi tet•lk 1J6nnec1en 
memlekete olan alAkanu s&
terclim ve bu kadar emeklerle 
fikri meaalde bulundum. 

Hakim bey efendi; tab ettiilm 
takTlmt nev .. le •elince; bu tak
vim burada bendenbe medyun 
bulunan bir tacir tarafıladan taba 
baılanmaı ve bilahare ikmal eclıl
memlı "Ye alacatum lnedlitm za
man bu tacir bu takaYJmleri 
mevcut olarak c6ıtermiı bende 
takriml tetkik ettikten aonra hiç 
bir manll bnuut Ohneelllanı 
16nlQOm t~ l.anlan alaca-

Merhum Sat zalul patanın 
tpkaaı namı için 1apılacak iki 
heykel Minrb be,.kelbraı Mah
mut Muhtar beye •lparlı edllmittlr 

harf inkılabından bet ay mukad· 
dem yani 1928 ıeneıi nlıanında 
tabettillm iki UUn alfabeılnl 
takcltm ediyorum. 

Hlklm Bey efendi; ben mem
leketin muhtaç o1dufu bu harfleri 
her keıten evvel dlfOndGfClm 
içindir ki halkımm ha harflere 

funa mukabil bhul •e ikmal 
eltim. Hatta bir niiıhaamı takdim 
ettlilm tll•lmln netredllmlı ilk 
n6ıhalarıncla o tacirin lıml "Ye 
adreli a6rOlmelde idi. l"akYllli 
J.tanbulda netredllcllkten aonra 
pollı bu tacire mOracaat edl7or 
" bu •tta pollll bendeatse ıe· 
tlrl7or; bendenta bu eeertn tabmda 

Bu heykeller bronzdan yapıla
cak biri Kahlreye dlferl lıken
deriyede rebeclllecekUr. 

Kahlrede ldılnlecek heykel 
17 metre Ye lakendertye lieykell 
ı & metre y(lkıeklikte olacak ve 
iki ıene dokuz ay zarfında yapılıp 
rekzeclilecektir. 

Bu heykeller lçta aanatkira 
•sooo lnıtliz yani ••29o0 Türk 
llra11 verilecektir. 

Birinci takıtt olarak •990 ln
ıtliz llraaı Yertbntıttr · 

Cıkarılacak e<·uehi menı llt'W'I' 
• 
Kahlreden: 

haarlamak için matbaattan eYYel 
bu alfabeleri ~ eclerek Anado
luaua Van, Mat, Bttlta stbl en 
mak mahallerlae kadar netr •• 
tevzi ettim. 

Bu harf cereyanının en ön sa-
fında bulunan bendenlzln hizmet
lerimin ıemereıl tabiidir ki m•n
fi olmadı. Harflerimiz tabii cere
yanını aldaktan "Ye harflerin tekil
leri taayy(ln etUkten aonra sene 
bütan matbUattan ve batta dev
let devaırtnden enel 20 AJuatoı 
1928 de bu harflerin ilk alfabe
ılnl netretuaı. Ve neıretttilm 
ilk alfabede yazdalım mukadime
de bu harflerin Gazi hazretleri
ni 

0 
ph eseri olduJunu "Ye l>inaen 

ne meadekeua aleyhinde ve Dede 
kanuni bir maaf INIUll&D bir 
mesele s6rmedlllm lçiDclldd.tak· 
Timin badi tarafamdaD tab edllcll• 
ilnl pollae .a,l.,erek o aab ara· 
dan çakarclam. 

Ve bu ite ta,m edilen me
mura: 

Bu lıt• aaanU kanuni yoktur. 
Fakat idareten burada ablmaaa 
lıtenmeae aatmaktan aarfı nazar 
etmek fedaklrlıimdacla bulunu
rum dedim. lkı ıtm .._.. pelll 
idareal bu takYimtn ...W.·•• 
biç bir manll kanuni olmedılana 
söyledi, bende bu takvimin iki 
bin nüıhaya yakın miktarına hariç 
memleketlere ,andeNrek baki-

,;'" temaDıen ecİıebt ıtrketlerln 3 - Servet ve ticareti mlllt-
lle ıecmtıttr. yel koruma makaadlyle teıkll 

lfttJdj '86rle bqlıa baıka maksatlarla edilen bir ıtrketin tarzı idaresi. 

Nafia nazaretl yukarı Nil iaka 
müfetttılerlndeo M. Sibur, QçGncG 
kıaım tıka müfettltl M. Robertlı, 
Delta k6pr6lerl idareıl mGdOri 
M. Boafeild, Kıble ciheti laka 
müfetUıl M. b•, nebatat muta
huuaı M. Se91paan,I Aayaa bet• 
leria de bat maklni•t M. Canıtoa 
ıu mOhendlaleriladen M. Kerdt
yakoz,i tabUyat idaresinde mu
avin M. Baıftlt ve nuarett• 
meıruat mOdürl umumisi M. Ken
marıln vazifelerine nihayet ver 
mele karar vefllllttlr. 

aleJh bu harflerin Gazi harfleri 
ünvao&le yadeclllmealnl bClUln mil
lete ye Ttırk ırf an ye edebiyatı· 
oa teklif ettim· 

yeelnide burada aatmaya baıla
dım. 

';-;- edthmt olan tlrketlerin (Devamı var) 

Hareltet davaaı ... .. 
7 e11ıyizden nakıen_ geldi. 

11 Alev yafmuru. tlrbal 
retUklerikden dola,. .. ~ 
.... riyattan beter ay Ye otuzar 
lliara ınakk6m edilen •Hareket 

" 
l&zeteaı sahlpleti Fahri Kemal 

•• Sıaat Tahıla Beyler hakkmda

lca da-.anın rllyetlne üçüncü ce

-- din cleyam olundu. 
Nalaa kararmcla RaclJUD ıtr
~ ~eki nepi7at dava· 

b41. • ....._ beraet kararlle == ... rlyat daYaımdald 
eeza N karannm temyiz , 
..._.._~ett UIDulDlalnce nala 
-~ bllcllr11i1orcta. Mahkeme 
:;:.:- .. _ ........ ltllba 

6 MI.. bru •-...k bere 
na talik olundu. 

• 
icra kanunu 

-~~-

Buı·ada nnizalrere ediliyor 
Baroya mensup avukatlardan 

bir kıamı •icra kanunu tatbikab
ıaa •• &it verdikleri m6ıterek liyı
~ heyeti umumtyede mOza-
•w.aınden evel bazı eaadann 
~iti •• dCln aralarında huıuıl 

1dbna aktetmlftir. - ............. -....... -
Rüıumaı motörlet·i 

Ra be§enilmif 
lenlen --;-ı ldareatae alt mot6r
~ tecrGl>eleri 

7apılmıtbr. Banıar mat)AL- -
vafık ılrillnattter. uua mu 

Meyhaneler talimattıamui 
Meyhaneler hakkanda tan.._ 

edilen yeni talimatname ı& Dl
aandan itibaren tatbik oluna
cakbr. 

I ~ 

Bir yobaz 
-~ 

Canı ide 1wlel· söylBnıif 
Kacltr pceli Ayaaofya caml

lncle •&uclerk• Hflkamet lcraa
ntuu tealdt eder yollu _.... '6y· 
lemekten munun DelDlr ...,..... 
Sultan ahmet c:aa ~ 
de daYaıı a6r6ldll. 

Munun lkametıllıı mal6111 
olmamaaı dolayutle hakkında 
ta~rit mlzeldcereıt tatttrtne ka· 
rar verilerek dav& tallk edildi. 

Hatta, bu tekltflmlm üzerine-
dir ki; bir zamanlar bir çok uzak 
ve yakın yerlerde bu harflere 
Gazi harfleri denildi Gazeteler 
kolekıyonlan bu ıcldealamnın p-1 
httleridlr. Y udılıqa ve '* ao.ba-

takdlaa ettlibn bu alfabealn 
::'ukaddemeıtnde f6yle deıalıtlm: 

•Torke lıtlkllllnl hGrilyetinl 
ve yaıamak kabiliyetini veren 
ıen, bu gGnde ona hakki ki lrf an 
yolunu açlyorıun. Senin ibda ett
llln yeni harfler, milyonlarca 
Tlrk ballaDID k6,l616DDn ve ltçl
ıtnln pıert brtıamcla f&Zlnın 
eararb karanbklannı dafltacaktır. 
Sen, Tlirk çocufunun 6n6ndekt 
uçurumJan dolclurdun Ye lıtikba
lln meçhul yollanna doiru alaca
lı adımlann, ıellmeUni temin 
ettin. Bu harfler aenln en blyQk 
beykellndlr. Biz, bu naçiz ... rle 
o heykelin temeline kllçük bir taı 
koymak ,ereftnt benlmae7orm. 

Aradan bir aya yakın bir mlld-
det pçltkten aonra polia takvt
min satılmamaaı lhtannda bu
lund~ ve bende bunu kabul et
tim . 

Hlklm beyefendi, memleket 
için ~n faydalı adamın ihracat 
yapan bir tacir oldufil elbette 
zatıalilerincec:le mal6mdur. 

Bendeniz bu takvtm veıtl..ale 
ıenevi lnemlekete bOytık bir 
meblai ithar etmek ümidini beı· 
lerdim. Nitekim bu Fani tak-
vimden ıonra Arapça Farıl ve 
Hintçe diler eaerlorln de tabına 
hazırlanmıtbm ve hatta bunların 
hepsinden evvel m\lkaddema 
Tnrkçeılnt netrettiltm .. GuinlD 
hayata" unvanlı eserin Fariılılnt. 
yamut Ye bunu taba baılaaut· 
bm ki pollı lclareılnln bendenlze 
btrlacl mlracaatmda t. eMrln 
tab edilmekte olu aa1ha11111 
16ftennlftim. 8a IOD mlelllf 
Yaka Gzerille timtlfJlk bu Mf.ri• 
yatta bulunmaDMI• karar vel"4 
dlm. (Devamı Yar) 
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An-Bdolu Mektuplan Kons~,'!_tuvar j Büyük dünya harbine 
girdik mi sokulduk mu? 

Fazau S. S. 

Bh· a.'I sonra İznu"1·e se.lJaluı
ta çıkda<'a ~· 

5 )-

.. E-·-----.... 
" Harpten evvelki on sene 

içinde Alman deniz kuvvtfnfn 
fevkelade arttığı doğrudur; fakat 
ounu, bu artması, Almanyanın 

metru müdaf aaıımn mıkyasını 
geçebilecek ve yahut İngiliz lm
paretorluğuna hakiki bir tehlike 
teıkil edecek bir raddede değil
di." 

17 - ·--------!· Ruıya ve Fransa ile yakınlaıtığı-

Konservatuvar heyeti Mayıs 
iptidalarmda İzmir havaliıinde 
tetkik ıeyahatına çıkacaktır. 

Seyahat eınaımda mahallt 
halk havaları toplanacaktır. 

Kemal paşa kazasında bir gen~ 
anasının mezarı başında kendisinı 

feci bir şekilde astı 

( Yazıldığı tarih - 1928 Eyliil) 

* * Bir de bu Alman donanmaaı 
hakkında, Alman deniz altı do
nanması kumandanlarından, mir
alaya " Gustav Luppe ,, ün ifıa
ıını dinli yelim: 

nı iddia edenlere red ve inkarı 
gayrı kabil iki 111.llhlyettar 
vesika. Alman donanmasının he-
def ve gayesi büıbüUln baıka 
idi. Alman donanmasının intaaı
nın Bağdat demir yolu ile ala
kası vardı. 

Harp ilan edilir edJlmez, grand 
amiral Petrfç Alman donanması
nın lrıgtliz donanmaslle çarpııma
sı için ayak diredi. Fakat, odun 
kafalı ordu kumandanları, Alman 
donanmaaı mağlup oldukta İngi
lizlerin, Alman sahillerine kuvvet 
çıkaracaklarını ve Alman topra
fında harp etmeğc mecbur ola
caklarını Ueri sürerek buna itiraz 
ettiler Ye Kayzer de bunların iti
razlarını kabul etti. n 

İngiltereyi Almanyaya düıman 
yapan ve Almanyaya karıı mu
hasım bir devletler koalisyonu
nun vücude gelmeılnP. sebep olan 
ne Almanyanın askeri ve ticari 
terakkisi, nede onun kuvvet 
kesheden donanmasının lngilte
reye bir tehdit olduğu batıl itikadı 
idi. Belki, hatıratile tarih önün
de kendini müdafaa edemi yen 

0

ve zahirde değilse de hakikatte 
hük<imetin reisi bulunan Talat 
paıanın, Genç Türk hüktimetlnin 

memleketi Alman istilasına bırak
mak ve o istilaya Almanlardan 
ziyade yardım ederek Almanya 
gibi 1renç ve dinç bir memleketi 
cihan için korkunç bir tehlike ha
line koymaktı. 

Bunda, Genç Türk siyasetle
rinin hatası olduju kadar Alman 
zimamdarlarının da hatası oldu
~unu itiraf etmek hakikati söyle-

( Tarlh - 1930 - Mart J2 ). 
lıte, Alman donanmaundan 

İnıillz tevehhuıunu Almanyaya 
aleyhtar bir ılyaıet takip ederek mek olur. (Devamı var) 

;e~u~ 1'11J_erle_l!i 
Şaşılacak fey 1 Üç helvacı 

- ->ioo-i .. - 1 
Şllrhoşbıkla başka kaptııa 1 

l/İtnıiş / 
Oıman efendi iım~nde biri 

dün ıece adam akıllı sarhoı bl
duktan ıonra KadıköyQnde Kur
bafalı derede oturan makinist 
Hasan efendinin evinin kapıaını 
kırarak içeriye rlrmek lıtemiıtir. 

Zabıta memurları tarafından 
yakalanan Osman efendi kara
kolda verdlfi ifadede itin içindel 1 

bir yanlıtlık olduğunu Münevver 
Hanımın evine gitmek istediğini 
a6ylemltUr. Zabıta Oımlln efendi 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Kaynar sı.ulan yrunnq 
Ka11mpa1ada Şalam efendinin 

le aylık oğlu Jozef mangalı de
vlrmlt, üzerinde kaynayan tence
reden dökülen kaynar ıudan 
yanmııtır. 

Çocuk Senjozef hastanesine 
kaldırılmıııada ölmüıtür. 

1t'U/.-i/fuıe /i'l'ln·isi yakalantlt 

1 

~·µog<-

Kaf'ayı l1tl1tıwrt al'slan 
kesi!Juiş 

Çenberli taıta Heh•acı Halil, 
Çarıı kapıda helvacı Ali, Balık 
pazarında helvaci Lut fi iımf nde 
üç hemıeri Beyoğlunda rakı içe
rek kafaları tutmuılardır. Bun
dan ıonra Poltı Bayram efendi
nin üzerine hücum etmltler ve 
tabancaaını almaya, hakaret et
meğe kalkıımıılardır. üç kabadayı 
helvacı yakalanmıt mahkemeye 
verJlmfıtlr. 

Tr1111 para eınniyct edilef·ek 
Jleri bulntıış 

Vezneciler hamamına yıkan
mak üzere gelen yüzbaıı lbrahfm 
bey hamamın teskahadrına teılfm 
ettiği 268 lirasından 200 lirasını 
hamam müıtahdeminfnden Meh
met Ali çalmııtır. Hakkında tah
kikata baılanılmııtır. 

/)iki§ Jllftkitwsiui raltnt§lar 

Bu !Jt111f .'/O§fa at·ı i;/ii11t ka:.a tJ1erkezinde derin 
teess ii rler u yondı l'f ll. 

Heyet ıimdiye kadar orta ve 
ıarki Anadoluda muhtelif seya
hatler yapmıı ılmdiye kadar du
yulmamıı halk farkılarını elde 
etmittir. Bu fa.rkılar arasında 
Bebek ıarkmnın notası 50 biu
den fazla baııhnııtır. Hatta bu 
notalardan birço~u Amerikaya 
biJe gönderilmiıtır. Bunda'n baı· 
ka toplanan ha~•lar pllklara a
hnmııtır. 

Bu plakların ıatıı yekunu da • 
150 bini geçmittlr, Bu ıefer seya
hatta ı~rki Ana.dolu da en güzel 
havalar toplanacaktır. Konıerva- ı 
tuvar bu ıeyahata. çok ehemmi
yet veriyor seyahat eınasında 

halk oyunlarıda filime çekilecek
tir. 

lıreuıal pwja ka:.os11ula bir kij!I nwktebi 
Kem!llpaıa 27 (seyyar muha

Seyahate Konservatuvar mü· 
dürü Yusuf Ziya B. Mahmut Ra
gıp B. tıtirak edecektir. 

Darüldceze 
-·)~ 

Hiitf·esi teldn't edildi. /Juna 
ıuı~~l'f/11 biitf1e .2()() bin lira 

Cemiyeti belediye bütçe en
cümeni dün Darülaceze müdiri 
Cemil beyin de lttiraklle bu mü
eaaeıenin 930 bütçesini tanzim 
etmltlir. Darülacezenin 980 büt
çesinin yekunu 200 bin liraya 
balfi oloıaktadır, __ .,... ............... -

Her ıene 
. -~, 

lstanlntl ve lznu'nle .~er.rıi 
Of:llacak 

lktııat vekaleti tarafından ha
zırlanan sergiler kanunu Türki
yede açılacak sergi hakkını tasar
ruf cemiyetine vernıektedir. 

Bu kanunda her :ıene lıtan
bulda ve İzmlrde birer sergi açıl
maaına taalluk eden madde de 
Tardır. 

Kontrolsuz 
->'"x0-s<· -

İlllikdrw önii11e gerilmez 
Şe&ıremaneti esnafın hfyleıi yü

zünden erzak fiatlarına nark koy
mağı muvafık iÖrmemektedir. 

Esnaf nark koyulan erzakın 
kilosunda cinsinde hilekirlık ya-
pıyormuı. 

- ..... (0> ~·11••4 4 
.. -

lla.11va11 bor.ı;asnula ,1ıe11 i 
tesisat yaplltyor 

Hayvan borsaıınd• iki ıene
den beri elde edilen •O bin 

birimizden): 

Burada çok ıayanı dikkal: bir 
levata vak'ası olmuıtur. 

Bu hayasızca, ve vicdansızca 
vak'a fU tekilde cereyan etmiıttr. 

Y avalli köyünden dört yaıında 
küçük Mustaf anın ın:ına teca vuz 
edilmitlir. 

Fiili levatayi icra eden ayni 
köyden Adem oğlu Reyhan hakkın
da adliyece tahkikat yapılmak
tadır, Elyevm mevkuf bulunan 
Reyhan hadise hakkında lliçbir 
ıey söylememiıtir. 

Orman içinde çok vahıiyane 
yapılan bu çirkin ve gayrı ahla
ki hareket, kazadan ilk defa vu
ku bulduğu için halk tarafından 
nefretle tf'l'in edilmitUr. 

Zavallı mini mini Mustafa mu
ztarlp bir halda Kemal paıa 
dispanserinde yatmakta ve te
davi olmaktadır. 

* Şu yukarda yazdıfım menfur 
meıelenin olduAu gün matem ve 
hüznengiz biı' hadise daha 
olmuıtur. 

Dört yaıında bir çocuğun ırzın• 
tecavuz eden canavar 

Genç yaıta ölen valdeelniO 
hayranı Süleyman oğlu Mehnıel 
hayatını bu boı ve yalancı diiny•
da artık füzuli saymıı. Ve vali· 
desinin mezarı baıında kendi ıi
ni asmak auretile intiharetmiıtfr. 

Bu 16 yaılı gencin ölüınil 
cutten elim olmuıtur. 

Anası için kendisini asan bu 
ölü hakkında tahkikat yapılmak· 
tadır. 

Üsküdar tramvayları şirketi hey' eti 
umumiyesi dün toplandı 

/Jünlt·ii ~ lopla11l§fa ıuel'fisi idııre rapor" okundu , e 
şirketin /Jiünu·o.~u. dle/i(.\ill/ tetkik edildi ;; 

Üsküdar tramvayları ıirketi Gündelik masraf vasati 442 lira· 
heyeti umumiyesi dün içtima et- d~r. Yalnız Inıaat için 221499 

ti. Evelki idare hey'eti raporu lira , timdiye kadar sarfedfleo 
okundu. Raporda idare meclisi- paranın yekiinudur. Şirket bfr 
nin bütün fılerinde tasarrufu esaı sene zarfında iıletmeden 96575 
düıtur ittih&z ederek çalııtığı te- liıa haaılat elde etmittlr. 

ıisat masraflarında bile tasar- 929 senesinde tirketfn umudl 
ruf kaidelerinden ayrılmadığı zikr masarifatının yekunu 239196 lir• 
edilmektedir. Ezcümle motrisle- ve 86 kuruıtur. 
re yedek aksamı ve elektrik Şirket varidat faslına ade-

Üsküdar tevkifaneıJnde mü
teaddit cürümlerden dolayı tahtı 
tevkifte bulunan Ihsan isminde 
blrJ geçenlerde firar etmiatlr, 

Firari İhsan polis müdiri yeti 
2 el ıube slvJI memurları tara
fından takJp edilmlı don yaka
lanmııtır. 

Bakırköyünde elektrik tirketi 
tahsildarı lbrahim efendininin 
evine hınız gfrmit dikit makine
sini çalmıı tır. 

,e buldise aşırnuş 
Taksimde madam Aga vnlnf n 

evinde oturan Faruk efendi nln 
odaaına hıraız girmiı, tabanca, 
ıaat gömlek çalmııtır. 

liradan ibaret fazla varJdatla 
yeni ve aıri tesisat yapılması ka
rarlatmııtır. 

nıalzemesi mübayaa masrafla- mi kifayet tahsisatı olarak 928 
rının da idare masarlfatından le- de 58682 lira ve 9

29 
da 88088 

niin edildiği bildiriliyordu. 
lira ilave eylemek mecburiyeUnHi11e senetlerinin l O bin li-

Kt,rş '"' lur.\i tzlla·ı ııa ka
lau m'ş 

Fatihte Bahri siyah kurıunlu 
medresesinden kurıun çalan 
İsmail, Hur11t, Bayram cürmü 
meıhut halinde yakalanmıı lar
dır. 

/Jar artistini dövnıüşlm· 
Beyoılunda Şanu"Yar barında 

V•yanalı artlll madam Ana bar 
paydoı ediJdikten sonra S.mt B. 
fımlnde biri tarafından cebren 
ala konulmuı dövülmüttür. 

)Tanltş .'/Ol lJÖSff'l'IJIİŞWI' 
Ayvalıkh Süleyman latanbula 

gelmlt Gümüı ıuyu haıtaneıinl 
tanımadıfı bir ıahsa sormuıtur. 

Süleymanın yanına sokulan 
ıahıı mantarcılıkla 78 lirasını 
dolandırmııtır. 

·'18 liras111ı tlolandwnuşlar 
Zonauldaktan lıtanbu(a aelen 

Atı Rıza Cümüı ıuyundan seçer
ken sabıkalı Aziz ve Faik man
tarcılıkla 88 liraaını dolandırmıı
lardı. 

}"azm . ynklaşınası ıniina
silJeıite tetbir/eJ' alml,1/0J' 

Emanet hududu haricindeki 
gazino ve btrehaneler hakkında 
Jandarmalar yazın yaklatmaıı 
münaaebetile yeni tedbirler 1 tU
haz olunmuıtur. 

iawz:zxs:: ::;iZi!ie 

/lalı çalarken yakalannıış 
Arnavut köyiinde Fevzi, kah

veci Minasın evine glrmlı halı ça
larken yakalanmıttır. 

4 okka k11rş1111tlıı ralonr nu? 
Da Yutpaıada sabıkalı Saba

hattin çaldıiı 4 okka kurıunla 
kaçarken yakalanmıttır. 

de kalmııtır. radan ibaret damga resmi de 
dahi) olmak üzere ıtrketin :lo- Bundan sonra mürakaba eaı-
ğuı masrafı için ı 144 7 lira sarf- cümeni raporu okunmuı ve dah• 
edildiği anlaıılmııtır • Şirketin sonra da bilanço .taadik edilerelı 
i ıletme masrafı 16144..l liradır. idare meclisi ibra olunmuıtur. 

~----~~ı...__--.:~v- ----~----~......,._, 
İ.ı.;kdn işleri uınttm 11ilidiirii. 

şellriJnhe .rı.eldi 
lakin idaresi umum müdürü 

Hacı nıehmet bey fehrimize gel· . 
ttılı ve iskan itlerini tetkike 
baılamııtır. 

/Jir tentyi-p 
Refik beyi öldüren komiser 

Ahmet efendi hakkında J\ğırceza 
mahkemesince verilen muafiyet 
kararı Miiddei umumilikce ,••en 
temyiz edilmittlr. 

Davel 
Fatih askerJik dairesinderf 

323 doğumlu ve bunlarla nıu
ameleye tabi [ 316 - 322 ] do-] 
ğumlu [ kısa hizmetliler harJç 
bir buçuk senelik hizmete tibl 
efratla jandarmaya tefrik edJ~n
lerfn 16 nlıan 19 3 O tarihin en 
itibaren sevklerine milb•,1det 
edileceğinden yövmi mezkur an 
itibaren bu mükelleflnln ıubele
rJne milracaatları luzumu llln 
olunur. 
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Kadıkö~:PllE>' >'A Emniyet sandığı müdürlüğünden: Sİ~İN İÇİN BİR EZİYEniR 

,Knzıval alarak kendini . b' • 
ediniz . Gay r ı latif bir j1 1 ~ an nel tedavi' 
balgam çikarması nı t h · ı tzzeh olan bu -şurup 
an net öksürüg· u az l'~ 1 ve en müz'ıç ve mu· 

Bugün 

Türkiye Ziraat bankaıı umum müdürltıiü, lıtanbulda Cağaloi· 
Sinen1asi lunda kain olup elyevm Emniyet ıandığınm tahtı ffgalinde bulunan 

z.ırtıanda teskiu ed. ' 
Salip $eklindeld .. ~ ," 
markasını musİrren hteyİ· 
niz . Bu ~uretle ilicın mÜu· r 

ıİriyetinden emin 
olun.unu:. 

::--____---~~~----~~~-

Em n ı yet sandıgı .. d. mu 1 riyetinden: 

Emniyet sandığında münhal me
muriyet, stajiyerlik ve odacıhk. gibi 
hizrnetler olmadığından beyhude 
lllüracaatolunmaması ilan olunur. 
~-------------------~------~- -~~~~- -~~-
llCARErf İŞLERİ Ul\1Ul\1 ~1ÜDÜJ~LÜGÜNDEN: 

Dişi kaplan 
Müme111lleleri : 

Vivlgan Gibıon ve Marsella Alban1 

>f 

Üsküdar Hale Sinen1ada 
Buak~am 

Sevda pazarı 
Mümesllt: 

Billi Dov: 
ilaveten: 

Hazim bey tarafından KARA
GÖZ: İhmal etmeye gelmez, her 
halde görmelisiniz ... 

lstanbul dördüncü 
icrasından 

Bekir Karni beyin Nurettin 
paıa bini Cemal beyden borÇ 
aldıiı altı yüz! liray mukabil bi
rinci derece birinci sıra ,numara
sile ipotek irae eylediği Erenköy 
bostancı mahallesi bağdat cad~ 
desinde G numaralı kahvehaneyi 
müıtemll ve rıhtımı muhtevil ınra 
mülk ba~çenin rubu hisaesi birin
ci ihalesi yapilmak üzere otuz 
gün müddetle ihalei evveliye 
müzayedeıınei vaz olnnarak alt
mıı lira bedelle talibi uhdesinde 
olup bu kerre yüzde bet zamla 

So/ ikinci teırin/ 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede ve onbeı gün müddetle ihalei 1
t hpmata lalnlt bulunan müseccel ecnebi tirketlerinden Ameri- kat'iye milzayedeıine vazolun-
~n 1-blyetlnl haiz (vakum öyl kampinl ) tirketi bu kere müracaat- muıtur. Hududu: Sağ tarafı 

tlrketin Tiirklye vekili bulunan Teron Conıton Deymond efendi- vapur iskelesinin rıhtımı ve deniz, 
Je •erlbnti olan vekaletnamenin fesh edilerek yerine tirket namına sol tarafı meydan mBlialli ve 
:•Pacaıı itlerden dolacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, bazen karakolhane; arkası: boı-
Rcldeaaleyb ve üçüncü ıahıa sıfatlarıle hazır bulunmak iizere Davft tancı deresi; cephesi vapur iske-
obhıo efendiyi ıtrket umumi vekillillne tayin eyledlilnl blldirmlı lesi caddeeile madut iki bin zira 99 
llzıaı gelen klgıtları vermlttlr. terbiinde bostancı iskelesi ittisa-
k.eyflyet tetkık edilerek muvafık ıörülmüı olmakla ilin olunur· linde iki yüz yirmiyedi arşın ---G" -------- tultnde muntazam rıhtımlı aalaı 

az Benz·ın Mazot ve kahvebüfeli gazlnobağçesiolup 
J J derununda bir kuyu onbiri büyük 

V k M b otuz adedi iküçük çinar akasya a om yag~ 1 Ü ayaası ıalkımve diyandoı ağaç ve fidanı 
,.,.. vardır. lıkele caddesi kazıklara 

binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıalıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir. 

ı) Talibin mali kabiliyetini göıterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir liıteıf ve 

fenni kabiliyetini gösterecek veaalk. 
Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani müdürlü

ğüne, İıtanbulda Emniyet sandığı mildiirlüiüne müracaatla bu bap
taki plan, mukavele ve ıartnameyl onar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu if ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tekl ifname kabul olu
nur.Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat ban
kası umum müdürlüğüne ve lstanbulda Cajaloflunda Emniyet san
dığı müdürlüAüne tevdi olunmalıdır. 

lıi deruhte edecek zat ihale bedelinin J'ı O ntabetinde teminat 
gösterecektir. 

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

Bahçe kapusunda 

ERJUGRUL Ticarethanesinin 

TASFiYESi 
Mukarrer 

KAT'i 
olduğundan 

SATIS 
başlamıştır. 

GOzellffln lizimı ayn mnfankı ve' cildin adeta eıdasıdır. 

ıu·· tu·· n 1 h. u l\ıf •• d .. J • d iınat ettirilmif dikenli tel ile n lsarl mum ınll ur ligv ün en : 
mahfuz senevi yüzelli lira icarla 

'\/ Cti:aaltye teılim edilmek ıartile 1800 teneke Benzin, 200 kilo Ahmet ve lıtavri efendilerin tahtı 
31

_
8

_
930 

Tarihinde münakaıası yapılacak olan Kayıerl-Sivaı 
4 alcoaı batı ile Merılne teılim 1600 kilo Mazot ve Samsuna teslim iltlcarındadır. Temam1 dört bin hattındaki mebani ın,aatı m6nakaaasının 1' -Nisan -93 0 Pazartesi 

Devlet Demir yolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

5 
teneke Gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin gelip lira kıymeti muhammeneli olup günü ıaat 16.30 a tehir edlldifl llln olunur. (3) 

::;aıneılni almaları ve 5/4/930 Cumartesi günü saat 10,30 da iftirasına talip: olanlar ve daha E t B k 
it e Yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada Mübayaat ziyade malümat almak isteyenler Emlak ve y am an ası 
~ bulunmaıan. hı ... 1• mu•ip kıymeti muham- Umuw Müdürlüğünden: 
Devlet demir yolları ve Li- ;.~n·~~~:.ı:~·!: 9~~~.~~~·~~~~= EN·:~ Mevkii Nev! Tı:~·::~! 
nı 1 

numaraıile İstanbul dördüncü 168 BüyQkadada Yalı sokafında Otel d61:!1AJ nısıf hfaae 7 00 an arı Umum"ı ı·dares·ınden,.• icra daireıl müzayede fubesine 26, 23, :t<ı, H~ 
müracaat etmeleri ~ 21-4·30 170 Bey~flunda Şiıltde Büyükdere Garaj atık 10 cedit 401 5000 

8480 Adet _ k k tarihinde ıaat onbeıe kadar bi- caddesinde 
t.ltınak nıeıe travers kapalı zarfla muna aaaya onmuıtur. rincl ihalesi yapılacaiı ilan olu- 1 dd i d Arsa 1 No.lı 3091 artın 500 l>eYletİl:.!tNıaa.n-9ao Pazartesi günü saat 15,SO da Ankarada 196 Hasköyde iıke e ca es n e murabbaı 

Münaka~:o~lal'ı lclareıinde yapılacaktır. rnur. «~fit>~6~~S>, 199 Hocapaıa mahalleıinde Hnda· Kalın Mustafa ağa med- 2500 kat teminatı a ftlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- ~~ re1e•l 
Qa vermeleriai!~:.:..YIU aGnde •aat 15 e kadar münakasa komisyonu- V • vendigar ıokağında öt il d-

'Tallpler mGn&b· eresıye ~ Mevkii ve nevileri yukarda :.: er dn ort parça eml&kin 
tada Maliye ve mu:: :.,l'tnanaelerlni (Beı) lira mukabilinde Anka- 1) ~ ıatı,Jı müzayedeye kon~ur. zaye e bedeli sekiz senede 
.-.inden tedarik :debilıl,lert retıllifnden, lıtanbulda Haydarpaıa • lzmır terzihanesinde son • ve sekiz taksitle ıstıfa o u~ur. M- d k 

r 
9
"· ~ moda ehven fiatlarla, son fO Birinci taksit peffnen ad-'· uzaye e apalı zarfladır. ihale C qo derec~de suhuletli ıeraitle fO 14 Nisan 930 pazartesi giinü ur. 

ISTANBUL VlL\YETt DEFn:ao ) Qt erkek ve kadın kostümler • Her bir emllke alt teminat akçaıı hizalarında gösterilmlttir. 

""-~------~~~;~~~~;~::~~:·~::L~~=~-• ~~~~~~®ın. ~ T••~u~~~b~r~~~~u~~~~at~~~~l 
SATILIK AR a a Ankara caddesi Vilayet tO ıartnamemlzl alabilirler. Bu ıartnarnelerden bir danesinln imza 

SA ~ar1111nda No. 17. fit edilmesi ve teklif mektublyle birlikte mazrufen yevmi i1'aleden 
No U, eald Kurbab dere yeni birinci ınuradı k H MUSTAFA ve KEM:JL akdem Banka mtldiiiiyeti umumlyeıine tevdi eylemesi icap 

1&2 llaahalleıl, Kadıköy. Bir tarafı 3 harita n11-~el so ağbı, l baaan paf- eder. (S) 
6 -ra ı ma a ir tara ı CUY.Z~~~ 

kllrb llUJnarah arıa bir tarafı Muradiye aokafı ve bir tarafı GS§9§9S~ M~~~~~~~:·~~at-;.a~~~ 
-t.a alıdere caddestle mahdut, 1600 arıın araa •atılıktır. Bedeli def'- , m lstanbul: Arikara caddeılnde Reıit efendi hanında S!2 

~e::::~'.1~:~':.1:a~d~,7 ~:~·::1°~6 '::·~ftSatı!_ m
1 

kuat- Hacı Arif ~zade ~ ~·a , ~ m

1 
.,-.,d•calctu er0«r ı a 1 ~ lilı 

• (H. 5a) İsnıail Hakkı ı ğ •t h * lf Matbaacı ı a aı er nevi işi ehven ve gayet güzel 
SA ı·ıLIK QJ)A VE MArfBAA Tayyare biletleri ve ve temiz bir şekilde teabüd eder 

ı...t ~ ı2, 18 Valde hanında Çakmakçılar, tahmin e'dılen kı:vmeıı · umum goeteler bayii 1 ~ Erbabızevk ve merak bir kette lefrll bııyıırduklan tak!lnle m 
s-~e deraten ahnınak ıartlle 550 lira, satıı muamelesi temdlden "9 Çarıtkapı N. 68 , ~ işlerinin nefasetinden memnan kalacaklın şüphesizdir ~ 

&aıı-930 S.lı aGnG saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (R-54) ~ı~~~~~~=~~~~et!a~ 

I ' 



Balalfe 6 

Kat'i karar ilanı 
Mü.:ayedf Muhammen 

b«ltli kıymr.li 1 J.:ra: 
M rrlıımatııı cins ve 11ev'ilt• mevki 

ut• ımişlemi/{ı/ı 

JJorçlumm 
ismi 

lira lira No. 

119 2396 

6(0 1213 

15 1159 

217 707 

910 19288 

17t 5Q2 

181 Süleymaniye Elma ruf Şemsettin mollagürani 
mahallesinde Kirazlımescit sokağında eski 3~ 
ve yeni 58, 60 numaralı yüz otuz arıın arsa 
üzerinde haricen kargir ve dahilen ahıap iki 
katta biri ıandık odaaı olmak üzere dört oda, 
bir ıofa, bir tatlık ve dört yüz altmıı dört arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Süleyman Nazmi B. 
2 05 Salmatomrukt'ta kariyei atik Alipaıa mahalle-

sinde Salmatomruk caddesinde eski l 45 Te yeni 
141 numaralı doksan dört arım arsa üzürinde 
yarım katı kargir diğerleri ahıap olmak üzere 
üç buçuk katta biri ufak olmak üzere beı oda, 
bir salon, bir daraça, bir taılik, bir mutfak ve 
yüz on uç artın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Rafail Vantura, Miıon Vantura Efen-

dilerle Sara, Perla Hanımlar 
206 Salmatomruk'ta Kariyei aUk Alipaıa mahalle-

sende Salmatomruk caddesinde eski 14: ve yeni 
139 numaralı doksan arım arsa üzerind yarım 
katı ki.rgir diğerleri ahıap olmak üzere üç bu-
çuk katta altı oda bir sofa bir mermer antre 
bir balkon bir mutfak ve yüz beı arım bahçeyi 
ha vl bir hanenin tamamı. Raf ati Van tura, 

Mfıon Vantura EfendJler Sara, Perla H.Iar 
22 t Anadoluhisarında lbrahim bey ıokağinda eıkl 

ve yeni 4 numaralı yüz artın ana üzerinde ah
ıap iki buçuk katta dört oda, ikt sofa, bir mut-
fak, bir kuyu ve yüz seksen arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Mustafa Sürur Bey 

224 Beyoflu'nda Firuzağa mahallesinde eski 
Çıkmaztülbentçi ve yeni Tülbentçi sokağında 
eski 1 ve yeni 1 numaralı yüz arıın arsa üze
rinde kargir dört buçuk katta ikisi ufak olmak 
üzere sekiz oda, biri ufak olmak üZere üç sofa, 
bir mutfak, bir mermer ta ılık, bir dar aça, bir 
sarnıç ve on sekiz artın aralığı havi bir hanenin 
tamamı, Klmil ve Ali Beyler 

265 Beyoflu'nda Emincamii mahalleıfnde Gümüı 
sokağında eski 17-17 mükerrer ve yeni 15-17 
numaralı yüz doksan beı arım ana üzerinde 
kArgfr yedi katta otuz beı oda, bir kapıcı 
odaıı ve mukaddema dükkan olan ikJ oda, on 
iki'antre altı mutfak odun kömürlüfil ve sene
den on arıın aralığı 1-avf bir apartımanın ta
manrt. Asım B. Kanlte H, 

399 Beyoğlu'nda Kamerhatun mahallesinde Tevfik 
sokağında eski 8 ve yeni 36 numaralı altmıı al
tı arıın arsa üzerinde ahıap iki buçuk katta 
biri yemek odaıı olmak fu:ere beı oda, iki sofa 
bir taılık, bir mutfak, bir kuyu ve yirmi arıın 
kadar bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mm. 
Efrozl. 

1020 '017 582 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kalyon-
cukolluğu ve M l'i sokağında eski 161-1 ve ye
ni ·167-1 numaralı yüz beı arım arsa üzerinde 
klrgir bet katta on üç oda , bir sofa, biri ufak 
olmak üzere bet mutfak, bir sarnıç ve altında 
dükkanı havi bir apartımanın tamamı . Musta-
fa Nihat B. Emine Hacer, Hatiçe Piraye H.lar. 

160 1071 1095 Ayvansarayda Toklu ibrahlmdede mahallesinde 
lbrahimdede sokağında eıki 2 O ve yeni 2 8 nu
maralı yliz arım ana üzerinde ahıap iki buçuk 
katta bet oda, üç ıofa, bir antre ve yirmi b·t 
arıın ana üzerinde harapça bir mutfağı ve se-
kizJÜZ yfrmf artın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Fatma Ülker, Dürnev ve Samiha H.lar. 

800 1287 16512 Erenköyünde Merdiven karfyesinde Esperağa 
sokağında harita 6 mevkılnde eski 14, 15 müke
er ve yeni 1R,,13 numrnh yüz sekıen iki arıın 

ana üzerinde bir katı kirğır hlr katı ahıap 
olmak üzere dokuz oda iki ıof a bir kuyu ve yet
mit artın ana üz~rlnde bir mutfak ve on 
dönüm üç yüz doksan arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Emine, Fatma, Saliha H.lar 

100 2085 17132 Haydarpaıada Hasanpaıa mahalesfnde Kurba
lıdere birincı sokakta eski 32,6 mükerrer ve 
yeni 7 4 numralı yüz arıın arıa üzerinde ahıap 
üç katta yedi oda. üç sofa bir mutfak bir kuyu 
bir au haznesi ve iki yüz doksan arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Mehmet Ali.ettin B. 

3580 1667 8 17 632 Göztepede eski Ali bey ve yeni Ridvanpeıa ıo
bağında eski 2 O, 21, 2 2 ve yeni 14 .14 numralı 
alb yüz on beı arıın arsa üzerinde bir katı kar-
ılr diferleri ahıap olmak üzere üç buçuk katta 
yirmi clOkuz oda fiç salon iki mutfak bir bostan 
kuyusunu ve f ki yüz altmıt arım ana üzerinde 
kirılr arabalık vo Ufak odaları ve yüz on artın 
arsa üzerinde ahıap birer katta kümesler ve beı 
dönüm bin üç yüz on altı arıın bahçeyi ha vl bir 
köçkün tamamı. Reılt paıa 

1260 2490 17664 Kumkapı'da Tavaıi Siileymanağa mahallesinde 
Çeıme ve Suterazlai aokoğında eski 2 - 11, ve 
yeni 2 - l 3 numarala yüz arıın araa üzerinde 

YARIN 

kargir üç katta bir bölügü üç oda biri ı,fak ol
mak üzere iki ıofa bir laf antre bir balkon ve 

on arım arsa üzerinde ahıap bir mutfağı havi 
bir hanenin tamamı. Ali Haydar B. 

Zahit Cafer ve Abdülselam Ef. !er 
450 1136 18425 Drağman'da Tercüman Yunua mahallesinde 

Drağman caddesinde ada 11 ve harita 29 mev
kiinde eski 41 ve yeni 3 7 numaralı seksen sekiz 
arıın arsa üzerinde kargir iki katta dürt oda 
dir sofa bir mutfak ve iki yüz on sekiz artın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 

'18900 26063 18854 Beylerbeyin'de İstavroz elyevm bostancıbaıı 
Abdullahağa mahallesinde Abdullahağa soka-
ğında eski 75 ve yeni 75 , 77 , 79 , numaralı yedi 
yüz arıın arsa üzerinde ahıap üç katta bir kötkü 
ve dört yüz arım arsa üzerinde altı kargir iüetü 
a hıap kuleli köıkü ve iki yüz otuz arıın arsa 
üzerine altı karglr üatü bir kat köşkü ve yüz 

yirmi arıın ana üzerinde arabalığı ve yüz seksen 
ariın ana üzerinde kapı ittisalinde kargir üstü 
ahıap eıkice iki oda elli arım arsa üzerinde 
kömürlüğü ve yüz otuz artın arsa üzerinde iki 
odalı hamamı kırk dönümü bet yüz on sekiz 
arıın araziyi havi üç köıkün tamamı Mehmet 

Cemil Bey 
250 684 19847 Üıküdar'da Dürbl\lt mahallesinde Araplar soka-

ğında atik 6 mükerrer ve yeni 9 numaralı seksen 
arıın üzerinde iki buçuk katta üç oda bir sofa 
bir mutfak ve yüz kırk heı arıın bohçeyi havi 
bir hanenin tamamı Ahmet Ef. 

100 360 19856 Erenköyün'de Merdiven mahallesinde Tekke 
sokağında eski !5, 6 ve yeni 8 numaran yüz 
yirmi arıınarsa üzerinde ahıap1bir buçuk katta 
ilç oda bir mutfak ve altı yüz seksen artın bah
çeyi havi harap bir hanenin tamamı İbrahim ef. 

470 12H 20006 Zeyrek'te Molla Zeyrek mahallesinde İmam 
efendi ıokğında eski 1 5 ve yeni 19 numarrlı yüz 
üç arıın arsa üzerinde ahıap üç katta sekiz 
oda iki sofa bir avlı ve altmıı arım araa üzerinde 
bir katta iki ·oda bir mutfağı ve yüz yirmi beı 

arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı Ali 
Cemil B. 

.(100 8859 20158 Beylerbeyin'de eıki ve yeniHavuzbaıısoka-
iında eski 8-8 ve yeni 25-27, 25-27 numaralı 
dört yfiz yirmi bet arıın arsa üzerinde ahıap 
üç katta on beı oda iki salon dört ıofa bir mut
fak bir .haınatn ve elli larıın üzerinde ahır ve 
arabalık ve doksan beı argın arsa üzerinde 
su haznesini on dört dönüm bin otuz aroın ara
ziyi havi bir köıkün tamamı Mehmet Aıım B. 

1050 2088 20233 Emfrgan'da eski Fırın ve Mektebirüıtlye yeni 
altıncı sokakta eski 39 ve yeni 28, BO numarah 
yüz ıeksen arım arsa ~zerjnde ahıap iki katta 
on iki oda dört sofa bir mutfak bir su hazinesi 
ve iki kuyuyu ve yedi yüz altmıı dört arıın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı Halis B. 

34:50 7167 20234 Beyoflunda Hüseylnafa mahallesinde Arnavut 
aokaiıdda eski 24, 24 mükerrrer 24 mükerrer 
24 mükerrer 24 mükerrer ve yeni 20, 22, 24, 
26, 28 numaralı yüz yetmlf altı arşın arsa üze
rinde klrgir üçer katta beıer oda birer ocak 
birer taı avlu bir kuyuyu ve altlarında iki dük
kanı ve dört yüz yetmlı altı artın araa üzerinde 
ikisi iki katlı olup birinin zeminindeki mahal 
oda olarak diferinlnkl bodrum olarak müsta-
mel dlierleri birer katta ve herbirinin kapm 
ayrı üç adedi bir taı antre dört tanesi birer 
antre ve birer ocağı havi diğerleri ile yalnız 
birer odadan ve ortasındaki boşlukta bir kuyu 
mevcut olup dört yüz sekiz arım bahçeyi havi 
üç hanenin tamamı H·· i H , . usn ye . 

500 1022 204R5 Rami de Bo§nak mahallesinde imam sol~ağında 
eıki 1 ve y i l -en 9, 9-1 numara ı yuz on arım 
arta üzerinde aheap bir katta üç oda bir 
avlu bir mutfak ve diğeri iki yüz arım arsa 
üzerinde kısmen ki.rgir ve kısmen ahıap bir 
ahır ve Y~di yüz on dört artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamam K 1 B E _ T ı. ema ey 

1000 . 3'49 20520 yupte opcular mahallesinde Kııla caddesi 
ve Bahçe soka~mda eski 46 48 60 2 ve yeni 
50·1 5 - r: ' ' ' 

' O 1, ·>0-2, 50-2 2 numarlı yüz altmıt 
dört arı ın a - ' _ 

d rsa uzerinde ahıap uç buçuk kntta 
ye i oda iki •ofa bir kiler bir mutfak bir taılık 

bir clhannünı 1 _ _ . 
d a ve a tı yuz yetmit artın uzerınde 

uvar taıından bir katlı ahır ve üç yüz arıın 
arsa üzerinde k A d -b argir ot mağazasını ve ye i do-
nküm 1eı tyüz kırk yedi arıın bahçeyi havi bir 

anen n amam M 
, 1• ustafa ve Nimet Beyler 

Yukarıda ctns ve nev ile hlevki ve müıtemllAtı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri iizerinde olup 12 Nisan 
930 tarihine müaadlf Cumart~ıl günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye ınübaıeret 0 unarak ( muhammen kıymetlerini 

31 Mart 

Alemdar zade 
ve mah umları 
Seri ve lüks ka redeniı 

poc;tası 

· le vapuru 
; ~ 1 illa rt günnü aka1a111l 

saat 18 de Sirke· 
ı~a zart<: si ci rıhtımından 
( Zonguldak, lnebolu, SamıoPı 
Ordu, Gireson, Trabızon, Ma· 
pavri, Pazar, Ardeşehir, Vfçe 
ve Hopaya Azimet ve ayni i•· 
kelelerle Vakfıkebir, Görele, 
Ünyeye uğrayarak avdet ede· 
ceklir. 

Müracaat mahalli: İstanbul 
Meymenet han altındaki ya~ı
hane: Tele. İstanbul 1154 

6!J ................... .. 

v elkenci v~purları 
KARADENİZ LÜKS VE 

SÜR'AT POSTASI 

Vatan vapuru 

2 Nisan:Çarşamba 
günü akıamı saat 6 da(Slrkeci) 
rıhtımından hareketle dojru: 

(Zonguldak, lnebolu, Sanı· 
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir· 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkenct ) hanında (Y elkend 

1 vapurları) acenteliğine müra· 
1 caat. Telefon: İs: (1615) '---..._ .... ___ .... 
Bartın hattı Inks Postnsı 

Ekııpreı . 
ı\ YDIN vat;A~i1 pazartesı 

Sirkeciden hareketle Ereııll 
Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku· 

' ruca, Şile ve Cideye azimet 11e 
avdet edecektir. 

Tafsilat için lstanbulda Yai 
tıkelıi kantar ocak sokaAı No. t 6 
Bartın anbarın müracaat 

Telefon lstanbul 2946 
Dikkat biltlmum muamelat 

vapurda yapılır. Hariçten alın•" 
biletler muteber değildir. 
~~~~~------------~---

Zayi: 1336 - 1337 senesi lı· 
tanbul l 7 ncl İlk mektepten al· 
mıı oldutıJm ıahadetnamemi za· 
yi ettim. Hükmü yoktur. 4 nu· 
maralı Zübeyde Kazım ,. 

Yarın 
İDARE : latanbul Ankara 

caddesi. 

• 

TELGRAFL: İstanbul Yarın 
TELEFON : ,. 4243 

ABOE : Dahil için seneliği t 400 

Hariç ,, ,, 2700 

İLAN: Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş 

YAl{IN,,IN 'fAKViM.l
l\hırt 

Senei PAZARTESi Senet 
Resmiye 31 HtcriYe 

1930 13~ 
Nan1az vakıtları 

Alafranga 
s. d. 

Güneı 5 ,45 
Ôyle 12, 18 
İkindi 15,62 

Aktam 18,32 
Yatsı 20,04: 
imsak 4,02 

Alaturk• 
•. d. 

Günef 11112 

Öyle 5,.f:G 
ikindi 9,2o 
Aktam 12,00 
Yatsı 1,as 

9 30 
lmıak~· -

Zilkade Kaııın 

8eçtlfl takdirde) kat'ı kararlarının çekllnıeıi mukarrer bulunduğun
dan talip olanların mezkur günde ıaat onaltıya kadar sandık ıda
reıine mGracaat eylemeleri ve saat on altından sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilmf yeceğl ve mezkür emlake evvelce talip 
olanlann kat'i karar esnaaında hazır bulunmadıkları ve bat ka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen 
çekllmiı addolunacakları lüzumu ilan olunur. 
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