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İ·---~İki dava!-,--~,! Servet Reassürans yüzünden! 
Bir vekilin şahsiyeti mahkeme sa- vatanımızın Harice müthiş mıktarda 
lonlarına düşecek olursa sanda/ya- , 
sını terkederek her hangi birvatan- altındadır paralarımız gidip duruyor 
daş gibi 1hakkını araması icap eder >~· -- __ _. ......... -

Geçen günkü gazetelerde H vazife, mevkıini terketmek 
ve gazetemizde tiddetle dik- ve ancak bundan sonra haaım-
kau celbeden iki mühim ha- larile mahkeme salonlarında 
her vardı: Bunlardan biri el- karıılaımak olmalı idi. Nettce-
Yevm kabinede Maliye veki.- yi hak edecek oluraa, göster· 
letı makamını iıgal eden Sa- dikleri feragat Mahmut Esat 
raç oğlu Şükrü Beyin gazete- bey için müstemirren Vekalet 
tniz aleyhine açtığı dava; di- makamını muhafaza etmit ol-
ierı avukat Haydar Rıfat be- maktan daha ziyade ıerefaver 
Yin ağar isnatları kar111ında olacaktı. 
Adliye vekilinin mahkemeye Bilakis vekil beyin, huku-
trıüracaat ettiği mes'elesidir. ku esaıiye ulemasından hiçbi-

Bu iki muhterem zat icra rinin tecviz etmediği misli gö-
vekillerl heyeti arasında bu- rülmemiı yollar üzerinde yü-
lunmakta ve mevkilerini mu- rimeye kalkıımıt olmasına, 
hafaza etmekte oldukları hal- ne mana verileceğini keati-
de mahkemelere müracaat et- rememekte bütün vatan-
nııılerdir. lıte esas itibarile pek daıların yerden göğe ka-
doğru olmayan cihette budur. dar hakları olsa yeridir. Maa-

1 
Ôyle zannedilirki Milletin iti· maflh Vekil beyin ikinci sıkkı 
rtıadını aldığı halde b •ı emniye- i ihtiyar etmelerindeki mantık 
Un amme huzurunda zerre ka- ve hikmet yine kendilerince 

.. dar sarsıldığını gören bir Nazır maldm ölabilecek esbaptan ol-
Veya Vekilin yapacağı ve yap- mak itibarile bukadarla iktif .ı 
hlasi lazımgelen ilk açık alınlı- etmeyi münasip görüyoruz. 
lık vazifesi, derhal mevkiinden Çünkü isnat Vekaletin vazife 
çekilmek, vatandaılar arasına ve salahiyetlerine taalluku iti-
karıımak, dedl koduyu badi barile nizamiye mahkemele-
olabtlecek ihtimalleri ortadan rinden ziyade Millet Meclitine 
kaldırmak ve ancak bundan ve oradan " Ali divan ,, a sevk 
•onra hakkını mudafaaya koı- edilmesi .kanunen muktazi me-
rtıak olabilirdi. vattandır. 

Uzun müddet mevkıini mu- Maliye vekili bahsine gelin-
ınuhaf aza eden bir vekilin, o ce: Saracoğlu Şükrü beyin 
trıevkıı muhafaza da ıuar et- dogrudan doğruya Baı muhar-
trıekten ziyade vatandaılar ririmizl ve hakkındaki neıriya-
huzurunda kendi nefsine alt tımızı iatlh daf eden davasının 
ferağatkarlığı bila teredd~t mal iyeli ıudur : 
göstermesi, tevehhüm olunan lıtanbulda merkezi bulunan 
bütün idareıizlikleri ret vadi- Herman tütün tlrketi budnan 
•inde atılacak en birinci ve evvel inhisar idareıioden bir 
fakat elzt m ve zaruri adım- milyon kilo küsur tütün almak 
lardan biri sayılırdı. istiyor. Bunlara okka baıında 

1 Memleketimizde milli gö- üç kuruı kar teklifinde bulu-
rülmemio olan bu yeni iki dava nuyordu. Sonra bu ıirketin 
ikamesi keyfiyeti, bazı endi- Tiryestede TCırk tütünlerine 
telerf haklı gösterecek kadar ecnebi tütünleri karııtırdığı 
Vazıh ve sarih bir mahiyettedir. İıkenderiye Türk konsolosunun 

Dı~er taraftan, bu iki zatin alenen müdahalesi ve Tiryeıte Şeh-
rnahkemeye müracaatlerini , b d 1 . i il en er nın resm raporu e 
kendi demokratlıklarına, açık ' 

h l tahakkuk etmiıtir. Bu, Türk 
0 z ülüklerlne sadakat hlssile 

tütünleri namına bir ıahtekar-
1 Yapılmıı her hangi bir vatandaı h lıktır. Meı' eleye müdahale etmiı-

areketı makamına almakta 
da b ı tlk. Hermanın Müdürü Kohen mazur ulunuyoruz: 

Ç- k d l k d efendi ismindeki bir musevi un ü ava arın i isinin e 1 
lllevzuu, memleketin ıiddetle ani olarak Ankaraya gitmlı 
alakadar olacağı batlı baıına ve : Hükdmete İngiliz verece-
bırher vakıadır. Bunlardan, ' gim diye Mallye vekili ile 
ta ••nı k H k·"' t b h ld Pe ziyade sevdiğimiz anlaımııtır. ü ume u an-
T ~ k~ icraatına memleket ve 

1 laımadan eplce zarar etti. 
uır· ybe ... ciiınhurtyetı· namın'" Bi aazetenin vazifeıı' bu ~ r • 

as a . Megehneınedfil111lz adlı'ye ki k b l 
kil gibi yolıuzlu arı arama , u 

ve ı a mut Eıa.t b . d 
k d 1 eyın a- mak, vukuuna meydan ver-

vası, a an ara intihap hakkı 
kabul eden medeni Türk ü vermemekti. Biz de böyle yap-
hurlyeti Adliye müeaaeaeı~ -=~ mıt, tahkikabmızı teımll et-
mına ıeref getirecek mahiyette mıttik. Neticede: Hileli itler 
de~lldtr. Vekil beyi zannal- yapan ıirketln dört seneden-
hnda bırakan çok ağır isnat, bert bir türlü tahakkuk etti-
nıumaileyhin vekalet nüfu- rllernfyen yüzbinlerce liralık 
ı.undan latif ade ederek bir veraıet verıisi mes' elesi 
Cumhuriyet hakimlerine te- meydana çıktı. Tetklkatımız 

Madenler nihayet Sigortalar arasında rakabetin kalkma-
işletiliyor ! sından memlekete zarar gelmektedir. 

Ankara. 12 (Telefon) 
Demir yolunun Erganiye var

maıını müteakf p kuvvetli grup
ların tıtiraklle bu madenden 
memleket için azami bir fıtifa
denln teminine çalıtılacaktır. 
Kuvvetli liir Alman ıirketi demir 
yolunun madene ulatmaarna fn
tlzaren ıtmdiden birçok hazırlık- 1 

lara bı ılamııtır. 
Dlyarbekir ve ha valisinde mü

him bir Amerikalı krup taharrl
yatına devam etmektedir. Erzu
rum Hrsankale ve civarına yeni 
maden taharfyatı için hey'etler 
gönderilecektir . Yeni teıekkül 
etmft olan bir Fransız tirketl ha-
len iılettiği Camlı ve kozlu, kılıt 
kömür dağı damarlarına inzfma
men Dikçelik ocaklarını dahi 
bu sene içidne iıletmeğe baılıya-
caktır. 

Zonguldaktaki Maden mühen-
dlı mektebi önmüzdekl sene 

1 
içinde biraz daha tevsi ettirile
cek ve burada dört sene tahsilll 

ı bir mektep açılacağı gibi ayrıca 
1 gene bu sahada maden baıçavuıu 

yetlıdirmek için üç sınıflı olmak 
üzre bir Maden meslek mektebi 
açılacaktır. Bunun için yeni sene 
bütçesine tahsisat konmuıtur. 

Bu mekteplerde hem ameli 
ve hem nazari tedrisat yapılaca
ktır. bu kıaım için mektebe yeni 
müteha11111lar celbolunacaktır.Bu 

Rea11urans sigorta yüzünden kül· 
lliyetli miktarda harice paraları 
mızın glttlgini ve bu sigortalar 
arasındaki rekabeti kaldırdığı 

cihetle memlekete zararlı oldu
ğunu göıteren vesikalar neırede
ceğimfzf yazmııtık. 

Alyans Döberllnin müf ettltl 
umumisi doktor Vuliçln Viyana
da toplanan sigortacılar kon
gra11na verdiği 22 Mayls 1929 

tarihli ve (Türkiyede sigortacı

lar inhisarı tevellüdü ve akibeti.) 
Unvanla raporun sureti ıudur : 

"Türk reaaaürans inhisarı bu 
günlerde belki bir hakikat ıek

line inkılap edeceğinden bu bap
ta kullanılan kuvvetlerin ne ol
duklarını tetkik etmek f aideden 
hali değildir. 

Bu suale cevap verirken 
münferit prensiplere Tabi olma
malıdır : (Daima hususi sigorta, 
asla hükumet inhisarı). Sigorta
yı hükümet f ıt yapmak ancak 

-

Macarlarla 

iktisadi bir inkiıaftan ve bazı 
ıeraltin i{aaından sonra mevzuu 
babı olabilir. Fakat bu takdirde 

de hükumet tıl yapmanın iktısa
di noktal nazardan muvafık ol
duğunu ıöıterebllmek icap eder. 

Binaenaleyh iti makul bir tarz~ 
da dütünmek lazımdır. 

Türk hükumeti hazırası mem
leket için azim ıeyler yapmııtır. 
Memleketi bütün manasile kur
tarmıı ve ıtmdi, Türkiyenln ö
nünde hiç görmediği en mühim 
bir tarihi muadeleyl halletmesi 
icap etmekte bulunmuıtur. 

Asyayı ıugradaki 1922 zaferi 
ve Lozan muahedenamesi Türk
lere Milli bir hükumet tesisi im

kanını bahıetmtıtir. Bu hükumet 
bir hususiyet irae etmektedir. 
Bu hususiyetin ne olduifunu der
hali anlamak için Türkiye tari
hini biraz tahattur etmek kafidir 
Türkler asırlarca efendi ve büyük 

(Devamı 5 inci sahifede) 
-

dünkü maç ___ .,,_,-~~ ..... ...:-.... ____ _ 
Misafirlerimiz dün F enerbahçe ile 

1-1 berabere kaldılar 
sene yeni çıkacRk olan madan r 

kanununda mefsuh ve mekfıuf ola- ' ~..,_-
rak ıimdiye kadar hükt'.imete ait 
olan maden sahaları taharri ve 
btimal hakkı mukannen ve tabii 
ıeraiti haiz olan tirket veya ef
rada terkedilecektir. 

-------·~V""1......._ ..... _ 

Dün kazanan nu
maralar 

Dün darülfünun konferans 
salonunda Tayyare piyankosu 
keıidesine devam edilmiı ve ber
veçhl ati numaralar kazanmııtır. 

45000 
Lira kazananı 10 

19652 
15000 

Lira kazanan No 

52222 
10000 

Lira kazanan No 

34380 
4000 

Lira kazananlar 

8472 19086 
3000 

ı11acar taktml maçtan evvel 

Dün Taksim stadyümında Ma-1 
car misafirlerimiz sonuncu maç
huını Fenerbahçe ile yaptılar. 
Stadyüm çok fazla kalabalık idi. 
Çünkü Galatasaraya bir iki ınai· 
lup olan ve Beıiktata üç sıfır ga
lip gelen bu takım acaba F • Bah-

b "' t-n meçeye ne yapacak diye u u 
rakh kitlesini atadyüme doldur-

t F r ve Macar misaflr-
muı u. ene 
lerimfz bir arada alkıılar arasın-

d t 5 5 ta sahaya çıktılar. 
a saa , l 

Buketler ve mutat merasimden 
1 

ıonra maça baıladılar. Fener ta- 1 
kıını ıahaya tU halde çıktı : l 

Rıza l 
Kadri Füruzan ı 

Cevat Sadi M. Reıat 
Niyazi Alaeddin Zeki 

Hakemin düdüğü çalar çal
maz Fener muhacimleri güzel 
bir akınla Macar kalesine ınailer. 
Zeki Alaya paa verdi, Ala aüzel 
bir ıutla ilk ve ıon golü kaydet
ti· Daha ilk dakikada yapıl:ın 
bu gol halkı çok sevindirdi ve 
mütemadiyen alkıılar devam etti. 

Her kec muhakkak Fener galip 
gelecek diyordu. Fakat ilk da
kikada yapılan bu golden misa
firlerimizin hiç kuvvei manevi
yelerl kırılmadı, bilakis daha 
çok çahıtıklarını görmeye baı

ladık. 
Her iki tarafta gol yapmak 

hale ıeklindedir. muhterem Meb'ualarımıza'iftlral 1 
hakküm ve ümurlarına muda- esnasında tlrket ıahiplerfnin 

Bu isnat karıııında Adliye ettlklerlnl,bu lı için bir M~b'usa 1 
I...ira kazananlar 

1272 7559 18594 
29956 54912 

Muzaffer Fikret 

den ibaretti. Maçı Bürhanetttn 

8. idare ediyordu. 

için didiniyordu, Macar akınları 
çoğalmağa haıladı Fener kalesi 
oldukça ııkıııyor, fakat gol ıı.lmı
yordu, Fenere böyle bir akında 
Kadri Macar orta muhacimine 

••-v•eiılkiiıiliil ııİibİİeiy~ln~y:.a~pa:c~a~ğ~ı~i~lk~ıe:r~e~f--- (Devamı ikinci aahtfededir) (Devamı dördündl ıahlfededir) 
(Devamı 2 inci sahifede) 



Sahife 2 YARIN 13 M•JI~ 

Kırklarelinde neler oluyor? 
......................... ~ırmi ......... ~ 

-------- -- --

== ..__._~._,,_.. ______ ~-9~--~:o::::aı---.."""""----=--~= 

Kırklarelinde de çiftci pa
rasızlıktan bunalmıştır! ı Zelzele 

Bereket şayanı hayret derecede, fakat 1 /randa 3 bin kişi 
lngiliz malına boykot~ 

bereketi anbarlara sokmak lazım ! öldii 
Bütün Hindistan lngiliz mallarına 

Muhabiri mahıuıumuz yazı- · Çifçinin hu vaziyeti tica- Tahran, 12 (A. A.) 
boykota hazırlanıyor · 

1 Moıkova 9-(A.A 
yor: ret odası ile borsayı çok Zelzel~ler gitgide ıeyrekleı-

Memleketlmizin bu yeıil ve fena bir vaziyete ıokmuı ; aylar- mektedir. Salmaıta ve civarında 
güzel köıeıi de her tarafta ca memurlarına para veremedi- ölenlerin miktarı 3 bine yakla,-

Tas ajansı bildiriyor: Htndiatan ulema cemiyeti büUln mü•IO..,..... 
ları milli mücadeleye ittirake davete karar vermittir. 

olduğu gibi acı bir buhran için- ğinden nihayet tasfiye yapmıyl\ maktadır. Salmaı ile Rumya 
dedir. Evvelleri buralarının ye- mecbur olmuıtur. ıehri araaında2 ınil geniıliğinde 

Cemiyet bir icraat programı hazırlamağa memur bir komiıyoD 'i.: 
kil eylem ittir. lngiliz mallarına karıı boykot tertibi cemiyetin 1 

fa aliyetlerinden birini teıkil edecektir. 
gine istfhıalatı, bağlarından elde Yeni yapılmaya baılayan bağ- büyük bir yarık açılmııtır. 
edilen üzüm, rakı, ıarap ve larla mandıralarımız hakkında yer altında hasıl olan kanal- , * * * 

Darülf ün unlar gene açıldı Eln1asçılar az çalışacak 
Madrit, 12 ( A.A ) Anverı, 11 (A·A~ 

Geçenlerde çıkan kargaıalık- Belçikadaki elmaı fabrikal• 

pekmez ile mahsulatı hayvani- da lklnd mektubumda tafsilat )ardan Ruınya gölüne ıiyah ıu-
yeden olan beyaz peynir, 9kaıar, vereceğim. tar akup dökülmektedir. 
ve yünden ibaretti. Bağlar, daha D/usta{a .'ı'elçttk v • ı 

lar esnasında kapatılmıı olan ıahipleri ıendlkaıı bundan ıoO'" 

muhtelif darülfununlar buglln ye- ra ayda 15 gün çalııılmaııol 
balkan harbini müteakip bozul- (iazi heykeli n1ünasebctile; enıze os 
muı ve mütevali iıgal ve iıtıll w 1 
akınları dolaaile bir türlü ihya Kırklareli vilayetinin ıipariı B • . • 
edilmemiıtir. Bunların yerine etttiğl Gazi heykeli geldi ve be- lT ımar meTQSl• 

niden açılmıılardır. karar vermiıtir. ,,,,,,,,-

b - b 1 d lf il"k l lediye bahçeılne dikildi. Buğün- 1 • J b l dı u gun ura ar a ç ç ı yapı - mınae u un u 
maktadır. lerde küıat resmi icra edildi. Bu _ Macarlarla dünkü maÇ 

Lakin arazi buna kafi dere- tıte memleket gençliğini rencide . Atina 11 (A. A.) 
cede müıait def ildir. Burada eden bir mesele vardır, bu da M. V enizeloı Yunan - Bulgar 1 Misafirlerimiz dün Fener bahçe ile 
yetiıen buğdaylar lıtanbul pa- heykeli iıleyen ustaların rum ol- harbi esnasında harap olan Si-
zarının tutmadığı ıert buğday maları ve halk arasında - türkçe dirokaıtro ıehrfnin imarına baı-

1 

1-1 berabere kaldılar 
olduğundan çiftçiler burada bHdikleri halde - yüksek ıeıle lanma11 münaıebetile yapılan bir marka vurdu, Hemen aley-
daha ziyade arpa ve çav- rumca ko.nuımalarıdır. merasimde hazır bulunmuıtur. himize penaltı cezası verdi ve 

firlerimizin ıağ muhacimlerl •' 
müdafileri çok güzel. Hakelll 
her iki tarafı da memnun ede
memitlir. Mtıafi rlerlmlz yarıO 
memleketlerine avdet edecekler 

dar ekerler. M. s. Akvan1 cen1iveti bu penaltı golle neticelendi. 
.; 

Çavdar birinci derecede ge- • toplanıyor Şimdi bir bire berabere olan 
lir. Şu ıon zamanlarda mezrua- lkı• dava Parla, 11 ( A.A ) sporcular daha fazla çalıımağa 
tımız araıına afyon ve ıusam da baıladılar. Bu çalıımalar iki ta- ~d=i=r=.==========~ 
girmif ve iyi yetiıtiği için çok ~<- T empı gazeteıi akvam cemi- rafa da müıpet bir netice ver- ı 
tevesaü eylemiıtir. (Bat makaleden devam) yetinin yeni içtima devreıinin 

bütün ehemmiyeti M. Brland ile miyordu, Telsiz Zahire boraa11nda ekin mu- yüz bin lira verdiklerini kendi M. Henderıon ve M. Grandi ara- Halk ıinirlenlyor bazı hata-
ameleıi çok duriundur. Buğday adamlarından bazılarına söyledi- 11nda vuku bulacak mükaleme- ları görmeyen hakeme bafrıyor-
üzerlne hiç muamele yoktur. kler1ni duyduk. "Mecliıe bile Jf- ler etrafında toplanacağım yaz- lardı. Osıralarda Zeki güzel bir 
Mt11r ve çavdarlarda bu hafta Ura ediyorlar,, diye nazarı dik- dıktan l ıonra bu mülakatların çalımla müdafUn birlıinl atlattı. 

~ 

Almanların büyük 
bir kuruı kadar teraffu vardır. kati celbbettlk, umumi fikirler ıahaıı dahilinde Tam ınt çekeceil aırada müda-
Yani altıya kadar ıatılmııtır. lı büyüdü, Maliye Vekili Me- kalmaıı muhtemel oldu"unu kay· fllerden dt"erl Zekiye fena bir 

1 bir muvaffakiyeti 
• 

15 Almanyada telılz telefonl• Çtfçlnln vaziyetine 11elince; cllate bazı izahat verdi ve aradada detmektedlr. Bu 11azeteye göre tekme vurdu. Buda penaltı ile 
Bu husuıta ıöz ıöylemek zaittir. "Yarın gazetesi Meclisin ıranevi timdilJk en esaslı mesele bahri neticelendi. İftigal edenler bundan bir kaÇ 
Çifçi parasızlıktan bunalmııtır- •erefine .... hakaret ediyor demek- itlere 1;it müzakerelere ne suret- hafta evvel Berlln ile Cenubi 

Y 1 Misafirlerimiz buna itiraz etmeye Bu ıene zamanında yağan yağ- te beıgörmedi. Halbuki: iftira le baılanacaaını ve Fransa ile Amerikanın Bones ayres ıehrl 
e baıladılar. Fakat hakem penaltı-

murlardan ve havaların müıalt eden biz degildik, Maliye veki- ltalya arasındaki itlmatkirane arasında muhabere teıisetmiıleı-
1 1 d b k t h da israr etti. Fikret bugün çok g tmeı n en ere e ıayanı ay- linin bir buçuk milyon kilo tütün münasebetlerin muhafazaıına ne di, bu meıafe 7500 mildir. Bu 
t bl d d di F k t lft i asabi olduğundan bu cezadan ia-re r erece e r. a a ç c ıattıiı Herman ıirketi idi. vechile çahıılacafını anlamak-

b k b · k tffade edemlyerek penaltıyı ka- kerre Buenuı-ayre~ ile Berlio bu ere eti an arına naııl ıo a- Yazık ki Maliye vekili "Ve- tan ibaret bulunmaktadır. 
ğ df il d - - kt di çırdı. Birinci d--vre bir bire bit- tarikile Batovza araıı~da muha-ca ını en ıe e uıunme e r. raset,, meı'elesini izah ederken \reni bir deniz ejderi 

Dün 400 dönüm yer ekmfı bu- bugün.,..hakikat halini almıı olan ti. ikinci devre baıladığı zaman bere tesisine muvaffak olmuılat" 
lunan münevver bir çiftclmiz "hileler,, den bahıetmege de lü- Tokyo, 12 ( A.A ) Macar takımında oldukça deği- dır. Bu meıafe iıe 14375 mile 
ile g6rilıt6m. Paraıızlıktan bahı zum ıörmemiıtt. Yokozuka limanında 1 O bin ıiklik göze çarpıyordu, bazı 0 - baliğ olmaktadır. 

ttikt tnnllı:.toluk bir kruvazör denize e en ıonra: Arkaı•ndan « JJ/eclisi tali- ,. a. yuncularını değlıtirmiıler ve yer- N 'k d J 
- Amele tutacak paramız 1·ndirilmiıtir. Bu munaıebetle ya- l ecı te e te siz ıstasyon1l 

ı • · ı l' Jı ı. erine baıka oyuncular koymuı-yok. Mahıulümü anbara koyacak ' ıur ellı. » < .ıye ma ı,;enıeyc pılan merasimde 50 . bin kiti ha- Bahreyneden-Elahıa ve Da· 
lardı. Fener takımında hiçbir ta-

bir klmıeye bunun yar11ını ver- verilen .1ıi11e bizler olduk! zır bulunmuıtur. ı rinde fnıa edilmekte bulunan 
' havvül yoktu. kinci devrede her 

mele razıyım, dedi .. ve bütün hemde tevkif haberi Ankaraya Bu~ada Şükrü beye düıen ilk va- iki taraf ta semeresiz akınlarına telsiz fıtaıyonları ikmal edilmlf 
zürraın bu fikirde oldufunu iddia v rdiğl gün dava ikame edilmek zife Vekalet koltuğunu bırakarak devam ettiler. Fakat iki taraf ta ve ilk defa olarak Elahıa ile 
etti. ıuretile: V kil b 

mahkemeye gitmekti. e ey gol kaydetmeye muvaffak olmak- Bahreln araıında muhabere olull"' Burada çiftclye hail gaz de Şimdi de Maliye vekilinin bu ' 
bu feragati gösterselerdi ı·esnu ıızın devre nihayetlendi. muıtur. verllmemiıtir. Çiftçi kredi bu- mea'eledeki neıriyatımızı thl4ka-
ı · l · • ı, /lllft 1' h~r iki M t "ki t f t h h Necil hükumeti telıiz tahıili lamıyor. Yeni bir çffçf koopera- ret telakkı ettiğini, Baı muharrl- ltOSl,l/e ert Çlh'lll' · 1' aça 1 ara a eman e-
. f 1 ı olurdu man muvaffak olamadı Sadi için yakında lnglltereye bir bet' lifi teıekkül etti iaede henuz rimizf ıahıan mahkemeye verdi- tara için çok kolay aım• · · ' 

~-f~a~a~U~y~e~te==g=eç=m==e~d=l.:-=::!:::::o::~~==~~-~ğ~ln;i~h;ay~r~e~t;le~r~iv~·i~n~d;e~g~ö~r~t~y~o~ru~z~.~~~~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~""~~*~*~~~C~e~v~a~t~,~Z~e~k~l~ç~o~k~ça~l~ıt~tı~la~r~.!!!!!!!!!!!!M~~iı~a=-~~e~t~g;ö~n~d~e~r~e~c;ek;t~i~r.~~~~!!!!!!!!!!!' 
Ne yapmak nlyeUndeıl- benimle sizden daha tecrübeli ' tedi. Önüme baktım. Safiye ha· Tefrika No: 24 13 1'1ayıs 1930 

( Ankarada bir macera) 

kendini btlyiiderek okuttunuz, 
bundan ıonra belki hayatını kendi 
kazanacaktır. 

Belki, ıfzln muavenetlnizden 
ııkılmııtır. Nereye gidecek? Elbet 
bu gün yarın bir ite girdJginl, 
hayatla mücadeleye atıldığını 
ltidecekılnlz. Bunda mCiteeıir 
olacak ne var? bil' Akil ıizl kerlme
hanımın hüriytl fikriyeıinden do
layı memnun görmek isterdim. 

Samt bey , bu cevaba karıı 
bir ıey ı&y\eyemiyordu. Refikası 
ıakaklarını bir ipek mendil ile 
ııkmıı, eter koklamakla heyecan 
ve iztf rabını uyuıturmala çalııı
yordu. Handanın beyaz yGztl 

ıararmııtı. 

Yazan : A Y llA1V 

İri kıvırcık, kumral · kirpik:_ ' 
lerinin altına mor bir halka göl- ( 
gelenip ıinmifti. Bütün gece 

uyumadığı muztarlp bakııların

dan belli idi. Her zaman otur
duiu koltuğa elitmit ıe11iz ve 
ıedaıız yeni aldığı mendillere 
ilminin ilk harfını iıliyor, Sami 

bey çok miltee11ir görünüyordu. 
Ortalık kararmıı karııki aparU
manın elektiriği koyu perdelere 

akıetmiıtt. Dahiliye müıteıarı 
yelettnln iliğine geçirilen ince 

altın zincirini aıabfyetie ıavu
ruyor, ıahadet parmağının et
rafında ıert mtlteaddlt daireler 
çiziyordu. Amcam eorclu : 

niz ? olarak avdet edecektir. nım eter koklıyor, Sami beyin el-
Valla düıünüyorunı ; ka- Sonra Dahiliye müateıarına leri titriyordu. Sigara kullüğüne 

raraızım, mütereddidim·· •ordu : baıtığı puroların birini yakıp 
- Sami beyin müteessir re- - Bıraktığı tezkerede ne diğerini söndürüyordu. Knçilk 

fikası : diyor? içeriye geldi. Amcamın gözleri 
ki dedi Suzanın aıil rehrell valdeıi karanlıkta parbyan kurt gözle-- Yapacak ne var • · · · T 

d k tti Am · kızararak cevap verdi. rine döndü. Kızcağız kekeliyr Amcam baıı ile tas i e · -
k Yükıek - Sadece : "Bu günkil tay- rek : pollı mildanı Ahmet Sa'" cama göre, Süzan ço 

k h Pa bü Yare poıtaıı ile hareket ediyo- navber beyin geldifini, Müıte-tahıil görmüı, illeri , op -
k d Son rum. Hepinizi ıelamlarım.,, de- ıar bey efendiyi görmek iıtedl-yütülmüı ıımarık bir ız •· 

k d- mekle iktifa etmff. ifni söyledi. Milıteıar : 
zamanlarda danı ile zev e k uı- - Ya.. mühim. Bu da de- - Mühim bir ıey olacak, 
müf, batı boı ve hayatını en- dilim tarzda bir hayale kapıl; gitmeli, diye kalkmaya hazır-
diıl kazanan kadın1arın yaıayıı dıiını göıterir. tanırken amcam mildahale etti: 
tarzları onu caz.ip görünen dal- •...ı Handanın yanında oturuyor- - Ne hacet, bunya buyuı-
gaları araıına çekip ıürüklemiı- ırauın. Yavaıca yüzüme baktı. ıunlar. 
ti. Şüphesiz bir müddet gezip Kızararak hafifce fısıldadı : Poliı müdürü iri yarı. çopur 
tozacak, matıet mücadeleleri - Ne fena? Feridun bey ne yiizlü, korkunç bakııh bir ada111-
içinde bunalarak hl ğulacak ; kadar ııkılıyorum, bllmezafniz, dı. Kapı eıtltnde topdan bir ır 
ıonra da yorgun dOıerek aile hiı etmezılniz.. lam vermekle ikUfa etU. s....ı 
yuva11na iltica edecekti : Amcam ihtiyar bir tilki ıibl beyle bir köıeye çekilerek dald· 

- Merak etme azizim .. di- yan gözle bize bakıyordu. Gö- kalarca fıaıldaıtılar, dakikalarla 
yordu, amcam Sami beye .. o, züm gözlerine ilitUli anda, ml- m6nakaıa ettiler. Safiye haoılll 
ıörecekılniz ki çok aakln ve nalı bir tebe110mle 11ntmak lı- (f!e•amı var) 

• 
t 
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• r-1 İbretler .. h -
Cun1huriyet f uruşluk 

adabı! 
( Cumhurlyetfuruı ) tabi

ri hakikaten bir çok insanları 
lanı ifade eden bir tabir ol· 
:ak istidadındadır. Çünkü cum· 

UriyeUn ılneıinde türemi• ve 
t- ~ 
unemiı bir çoklarını bizden 
ayırdediyor. 

Mesela: bir nkıam gazetesi 
bayramdan evvel kendi ken
~ine ( niçin konuımayalım! ) 

iye bir §eyler süylenerek sö
~ baıladı. Ve hakikaten bir 

1 gün de öttü. 

1 Öttü, diyoruz, Çünkü ağ-
tına .. .. b l Yuzune ulaıtırdığı herze-
ete konuımak bile denemez! J 

Bu akıam gazetesindeki 
cüırıhurtyetfuru§ adam De-
~okrasiden bahsetti. Rezil bir 
'lllokrasiden ! 

d- Manası dünyaların ayağına 
b uınıüı bir kelime ilede mi 
orsa oynanır, acayiptir ves
•el&ın, anlaıılmaz vesselam! 

Fakat demokrasiyi öyle bir 
lerın etti ki bağırmak üzeri
nı· •ze far2 oldu: 

Biz bu cümhuriyetfuruşla
rın ne demokrasisini, ne 
cuınhuriyetini kabul etmiyoruz! 

Sı Cumhuriyet f ıruı efendiler! 
•t demokrasinin de, cumhuri

Yttin de manalarını - ne ıe
bebi, ne lüzumu varken - sırf 
cunıhuriyetfuruıluk gayretile 
reı·ı 1 ediyorsunuz. 

Yeter! 
Adabile er'kanile lstanbulda 

cunıhuriyetfuruılara has bir 
lleyl düzme bir cumhuriyet 
türüyor. 

Adap hakkında da bit mi
•al: 

Cumhuriyetlerde adap ve 
tlkap (zümre ve ıahis imtiya
tlarının mülga ) olmasına isU
llat eder. 

b Bizim teıkilatı esasiye de 
u hntiyazları lağvetmiştir. 

Binaen aleyh müstebitlerin 
tlkabı da birlikte lağvolunmuı 
denıekur. 

Bütün cumhuriyetlerde , 
~nıa dünyanın her tarafında, 

a.ngt mevkide olursa olsun 
\ra.tandaılar için elkap her vata
lldaıa kullanılanın aynıdır. Al
~~n cumhuriyet matbuatı kendi 
Ukfımet adamları için (Mösyö) 

tabiri bile kullanmıyorlar. 
.. Gazi Hazretleri tabiri, hiç 

IUphuiz, Gazi reisicumhur ol
duiu için değil, ıahıiyeti rei
•icumh b ur makamı fevkında 

ir istisnayı tarihi olduğu için 
sırf kendisine alem olmuı bir 
tabirdir. 

Yok-. h 
ıahsa Gazi ~ hangi ikinci bir 
deglliz. 0 haı::ı:retleri diyecek 

.. • e diger cumhu-
riyert huk um eli rlc:alı hakkında 
liazetleri filan gtbı 'V•' • 1 l 

' ""llll et er 
için celile melile gibi, laUptat 
devri elkabını kullanmakta 
lara.rın manası ne demektir? 

Bunun ne demek olduğunu 
cunıhu ri)etfuıuşlar bilir. Çin 
ltG bu onlarm bidatidir. Ha
lttka.t ıudur 'ki bütün dünya 
cunıhuriyetlerine rağmen bizde 
:uınhuriyetfuruıların göster-

hlklerı bu adap ve terbiye, 
ak ık· b t 1 cumhuriyet için lr 

-~rbtyeıizliktir. 

YARlN Sahife 3 

Bayramda neler oldu 
->F0-1<· 

ithalat 
-->~..-

Adalar 
Dört tatil gününe ait hadiselerin 

bir hülasasını dercediyoruz 
Son aylarda ne ka- Elektirik tesi-
dar eşya ithal edildi satına başlandı 

Bayram günleri zarfında ce
reyan eden vukuat ve hadiseleri 
dahili ve harici olmak üzere 
taınif ve berveçhl ati hülisa 

Hey' etimiz İtalyanın resmi 
inşaat tezgahlarını gezmittir. 

ediyoruz. 

/Ja!Jrrnnm bil·inde 
* Reisicümhur hazretleri 

bayramın birinci günü Büyük 
Millet meclisine gelerek riyaset 
cümhura mahsus salonda bayram 
münasebetile vuku bulan tebri
katı hususi surette kabul bu-
yurmuılardır. 

* Kadınları çalııtırma yurdu 
Koskadaki yeni binasında tekrar 
faaliyete baılamııtır. 

ic M. V enizelos M. Morgen
tavla beraber Cümülcüneye gel
miı ve belediye tarafından ıere
fine verilen ziyafette Anadolu 

hezimetinden kral ailesinin değil 
Yunan diplomatlarının mes'ul 
olduğunu söylemlttir. M. Veni
zeloı İskeçeye hareket etmlttir. 

* Mıaır heyetinin Londradan 
hareketi esnasında Londrada ki 
Mısırlı talebe tarafından istas
yonda büyük bir nümayif yapıl

mııtırr 

..Y. İranda Selmasta bu ayın 
betinde büyük bir zelzele olmuf 

if Şehremaneti, Ahnanyadan ve bir kısım ehalt yıkılan blna-
get\rltiği, geceleri de okunabilme- ı tarın altında kalmııtır. Telefatın 
si için ııık tertibatını haiz, sokak mikdarı iki binden fazladır. 
levhalarından blr numuneyi be- • - •• .... l!•--ı.--
ğenmif ve büyük caddelerde Da rülf ün unda intihap 
kullanmağa karar vermittir · Yakında Darülfünun Emini 

ir İzmir muzeainin tasnifi 1 ile Fakülte reislerinin intihapları 
için Almanya dan bir mutahassıs ' yapılacaktır . 
getirilmiıtir. 

ic Kuduz vukuatına r ıani olmak 
için sokak köpeklerinin itlafı- 1 
na devam olunmaktadır. Beyoğlu 

1 
semtinde' sokak' köpek le ri azalmııtır • • 1 

* Bayram tatilinden ittifade 
etmek iateyen izmh lilerden bir \ 
kafile Adana vapuruyla ıehrlmizi 

ziyaret etmiılerdir. Bu ziyaret 
İi.mlr Hilalahmer cemiyeti tara
fındar. tertip edilmiftİI'. 

İkinci giin 
* Matbuat cemiyetinin ter

tip ettiği deniz tenezzühü ya
pılmıı ve neı' eli geçen bu tenez
zühe . ecnebi matbuatının ıehri
mizdeki muhabirleri de it Ur ak 
etmtılerdir. 

ic Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya Bey teftiıatta bulunmak üz
re Yozgat vilayetine gitmiıtir. 

if İzmirde Torbalı civarında
ki 18 köy halkına 5 O bin dö
nüm erazi tevzi edtlmittir. 

* Zonğuldakta yakalanan 
komünist Süreyya izmire nakle

dilmittir. 

frr iiJ u · ü lJ ii 11 

Çeşmeler 
• >ico-w.!l<-

B u sene susuz kalmıya-
cağız gibi ... 

Halkın bu yaz susuz kalma
ması için büyük bentlerin tamir 
edtldlfi yazılmııtı. Pakat kırk 
çeıme suyunun çeımelerinden bf r 
kısmı bozuktur. 

Emanet bozuk çeımeleri ta
mire karar vermtıtir. Ancak 
kafi derecede tahsisat tefrikine 
imkan bulunmazsa o zaman ta
mire en muhtaç olanlar llyrıla-
caktır. 

Köprü kulubeJerine talip 
çıkıyor 

Köprünün iki batında para 
bozdurulmak üzre yaptırılan ki
şeler bitmek üzredir. Halbuki 
hazirandan itibaren köprü parası 
kaldırılacağı için maksat kaybol

muıtur. 

Mamafi şimdiden bazt kim
seler emanete müracaatla bunları 
kiralamak istediklerini bildirmf ı
lerdir. Binaenaleyh Emanet bun
ları müzayedeye koymağa karar 

vermiıtır. ························································ 

Geçn sene limanımıza 332 
lta\yan vapuru gelmiıtir. Bu va
purların getirdiği e§ya miktarı 98 

milyon 308 bin kiloy ı1 baliğ ol
muştur. 

yeni sene içinde limanımıza 
2 3 İngiliz vapuru gelmittir • Jngiliz 
vapurlarının getirdiği eşya 91 
mtlyon 953 bin kilodur. \ 

88 Alman vapuru da 71 mil- 1 

yon 74 bin kilo eıya getirmittlr •. İ 
Limana bir sene zarfına gelen i 

139 fransız vapuru 42 milyon 
5 ı 4 bin kilo mıktarında eıya \ 
getirmiıtir. Yekun itibarile ecnbi 
vapurlarının bir sne içinde lima
nımıza getirdiği eıya mıktarı 
424 milyon 684 bin 822 kiloya 
baliğ olmaktadır. 

- ••-t>tot Jtı••··--
l hsa n Ziya beyin katili 

111ahken1esi 

Türk anonim elektirlk şirketi 
le Nafia vekaleta arasında cere
yan eden müzakereler neticesin
de gerek lstanbul ıehiremaneti 
hududu dahilinde ve gerekse Kar 
tal Pendik ve Y &kacık gıbi bu 
hududun haricinde bulunan ana
dt lu sahllerinin en mühim mahal
lerinde elektirik ıirketi tarafın
dan tesis ve inıasına pek yakın 
bir zamanda baılanacaktır. 

Bu hususta yapılmakta olan 
keşfiyat bitmiıttr. Bu geniı pro
jenın tamamen tatbiki beı sene 
içinde ikmal edilmiş olacak ve 
mezkur mahaller ile Adalara bu 
müddet zarfında elektirik ile 
kuvvet muharıike itası kabil 
olacaktır. 

Büyükadaya 1931 Heybeli 
adaya da J 932 senesi yazında 

Urla hukuk hakimi iken es- elektirlk irsali temin edilmit ola-
rar englz bir suretle öldürülen 1 caktır. Tesisat hemen baılamış 
Ihsan Ziya beyin katlinin muhake- 1 gibidir. 
meıine lzmir .sgır ceza mahke- 1 8~8 

ı;::.~~de onbeı Mayısta baılanaca· ıKapı dışarı! 

Kazalar 
-~-

Her sene bir salıncak 
kazası oluyor! 

Evelki gün ıehrin mühtelif 
yerlerinde altı kaza olmu§tUr : 

1 -Edirnekapıda kunduracı 18 
yaıınJa Osman, Şehremininde 
kayık salıncağına binerken, sal
lanmakta olan .alıncak baıına 
çarpmıf ve tehlikeli surette ya
ralandığından Gureba hastane
sine kaldırılmııtır. 

2 - Recep isminde bir çocuk 
Kadıköyde Mmrlı o~lu cadde
sinden geçerken meçhul bir bi· 
ıikletin sademesine uğramıı ve 
tedavisi için Tıp fakültesine kal
dırılmııtır. 

3 _ Şöför Ahmedin idare-
sindeki 2055 numaralı otomobil 
Gazhane yokıunda Celal çocu
ğun bindiği bisiklete çarparak 
Celali ağır yaralamıı, çocuk Et
fal hastanesine kaldırılmııtır. 

4 - 1312 numaralı ve töf ör 
Mustafanın idareıindeki otomo
bil Beıiktaıta Tarık isminde bi
rine çarpara\c yaralamııtır. 

•)po-(-<-

lzmir icra 'dairesi
nde bir hadise 
lzmirde münteıtr \Hizmet" 

refikımız yazıyor: 
.. lzmir icra dairesinde dün 

kimseler yoktu. lı sahipleri bit
tabi hiç bir ıey yapamamıılar ve 
kızarak geriye dönmüılerdir. 

Eıaıen elektrik sür'atiyle it çıkan 
icra dairesi birde böyle tatil gü
nü olmıyan günlerde keyfince 
tatil yaprsa itler düdüktür. Ma
ıalih erbabının dün haklı ıikaye
tlerini dinledik ve hak vermek
ten baıka bir ıey yapamadık. 

İcra dairesi odacılarından bi
risi de dün it sahiplerinden biri
sini kolundan tutunca dııarı 

almış ve bu tecavüze uğrıyan zat 
muddei umumlliğe müracaat 
elmiıtir." 

Pırın inhisarı var nu? 
Şehremaneti bir semtteki bü

tün f ırmların gerek doğrudan 
doğruya gerek muvazaa tariklle 
bir ıa"ııın ve ya bir grubun elinde 
bulunmasının men'ine kanuni im
kan olup olmadığını tetkik et
mektedir. 

* Berlinde Ermeni Lkomita
cıları tarafından sokakta katle
dilmif olan Umumi harp senele
lerinin sadır azamı Talat paşanın 
bir müddet sef arethanemizde hıf
zolunan naıı Berlinde Müılüman 
mezarlığına def nedilmiıtir. 

,.m> Dikkat!~-~ 
İstanbulda (Yarın) gazetesi 1 

namına Abona yazan hiçbir 

0 - Betiktaıta lnönü mekte
bi talebesinden Ali, bayram ye
rinde telden kaymakta iken dü
ıerek baıından ve kollarından 
yaralanmıı, berayı tedavi Etfal 
hastaneıine kaldırılmııtır · 

Emanet bir imkan buluna
mazıa halkın menfaati için hüku
metçe bir karar verilmesini veka· 
letten rica edecektir. 

if Adana merker tefgraf 
müdürlüğü kaaasında 2995 lira 
açık çıktığından müdi!,r Sadi be
ye it ten el çektirilmittir. 

if Ankarada büyük Millet 
Meclisi hademelerinden Ahmet 
Ef. üç senedenberi ıeviıtiğibir 
kadının kendisind~n yüz çevir
mesinden müteeaairen Aankara 
kalesinin burcundan kendisini 
uçuruma atmak suretile intihar 
etmtıttr. 

lla1·ci kiildsalar 
* Bazı bahri sipariıat için 

balyaya gitmlı olan bahriye müı
teıarı Mehmet Alı bey ve refaka
tinde bulunan zevat balyada La 
Spezztada amiral Düççi tara
f andan kabul edilmiılerdir. 

memurumuz yoktur· J 

Gerek bu namla ve gerek ı 

6 - Galatada oturan Ömer 
ile Melek Hanım, Mahmudiye 
caddesinden geçmektelerken 8521 

numaralı araba, iksiine birden baı'ka vesllc.Jerle herkim herhang 1 

bir müesseseye müracaat ederse 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 

Aynı zamanda hemen ls
tanbul (4243)e telefon edilmesi 

rica olunur. 

çarpmıt ve yaralamııtır. 

1 Avrupa;;gidecek 
l tütün ekisperleri 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha

ber alınmııtır. 
Bu gibi müracaatlar idare- 1 

ye yahut pollıeshaber veril
mezse idaremiz hiçbir meıu'liyet 
kabul etmlyecektir. 1 , 

Reji idaresi Avrupaya birkaç 
eklsper göndermeğe karar ver
mittir. 

Bu gençler staJiyer olarak 
fabrikalarda çahıacaklardır. 

Yunanlıların her sene gön
derdikleri ekiıperler arasında 
Türk mütehassıslarınında bulun
ma8l iyi bir netice v~receği ıüp
heıizdir. 

,----- ·~ 
' "Y ARIN,,IN 'T AKVİi\11 
--- ·~--_.;..;,---=-.:.:.::=....:..::.:.:.:_ı 

~layıs 
Senet SALI Senet 
Reımiye 13 Hicriye 

1930 1348 

Nan1az vakıtJarı 
Alafranga 

s. d. 
Güneı 4,44 
Öyle 12, 10 
ikindi 16,06 
Akıam 19,17 
Yatsı 21,05 
imsak 2,41 

Zilhicce 

4 

Alaturka 
ı. d. 

Güneı 9,27 
Öyle 4,53 
ikindi 8,49 

Akıam 12,00 
Yatsı 1,49 
imsak 7,24 

Ruzi Hızır 

8 

'~===-=====~~--~ 



Sahife 4 

( Temaşa hareketleri: j ~;h:l'i71 l ' , 
Raşit Riza ve arkadaşları kasvet çöken 
temaşa hayatımıza görülmemiş alkış

larla yeni ufuklar açtılar 
-------

Dürnev H. istediğimiz bir yıldız 
Franıfz tiyatrosunda evvelki 

gece bir tek yer yoktu. Meger 
san'atı taktır edanler, san'atkarı 
görmek isteyenler ne kadar ço· 
kmuı ... 

Uç uzun senenin verdiği de
rin bir hasretle Raıit Rizayi 
öyle heyecanla kartıladilar'ki bah
tiyar artiıt, sahnede adeta fırtı
naya tutulmuı bir kayik gibiydi. 
Alktılar onu boğacak kadar 
derindi. 

Ratit Riza ve onun etrafına 
toplanan san'atkarlar zümresi, ar
tık bize muhtaç olduğumuz atkı 
tathracaklardır. 

Çünkü yıllardanberi, Türk 
tamatasının talisiz sahnesinde 
bar Baykut kasveti vardı, timdi 
bir bahar havası esmeye batladı. 

Artık muhtac oldugumuz 
eserleri ıeyr edeceğiz. Artık 

lsveçten , 1\'orveçten nakil
ler diye soytarılıklara raılamı
yacağız. yatata .. • San'atkar, 

* " Samıun ,, çok güzel temsil 
edildi. Çok canlı ve heyecanlı 
geçli. 

Sahnede batlı 'baıına bir 
Alem olan Raıit, üç senelik 
fftfrakfne ragmen. kuvvetini, 
kudretini zerre kadar kaybetme
mfıti. 

Ôyle canlı bir ( Jak Broıa'I' ) 
di ki, binlerce göz• kırpılmadan ı 
onu seyretti, binlerce kalp çarp
madan ona baglandı. 

Fatma Oürnev H. §Üphesfz bir 
madam Robin olamazdı, zaten 
oka dar hakkımızda yok. Yeni 
tiyatronun bu, yeni sima11 bizim 
istediğimiz yıldız olacaktır. 

Zatan daha ilk gecede göz
lerimizi kamatlırdı. 

Dürnev hanımın seıi , bir 
sahne kadını fçfn harıkuladedf r, 
ağzından çok ahenktar bir tonla 
çıkıyor. 

Ağır rolu ıonuna kadar aynı 
zevkle idare eden F. Dürnev 
hanımdan yeni tiyatro çok umitvar 
olabilir: 

Talat B.i sahnede ilk defa 
seyrettim. Muhsin, talat diyor
lardı .. haklı imitler. 

Talat beyi sahnede Talat B.ola
rak görmek her halde çok daha 
enteresan olacak. Baıkasının 

mukallidi olmaktansa, insan ken
di kendisinin karikatürü olsa 
daha iyidir. Talat B. sahnemi
zin f yi !Jir uzvu olacaktır. 

Halide ve Nebahat hanımla
ra pek haklı olarak alkıt borç
luyuz, Cidden muvaffaktır. 

Ertuğrul Sadeddin B. çok 
eyi ve canla bir ( Marki Onore ) 
olmuttu. Ratite böyle bir arka
dat çok lazımdır. 

Yaıar ve Muammer beyler 
kıaa rollarında, bize uzun zevkler 
yatattılar. 

Raıit Rızaya ve arkadaıla rına 
bin bir tebrik ... 

Tayyare i!e hac ! 
Afrika müslümanlarından 14 hacı tay

yare ile hacca gittiler 
• ···~~ ....... ...__ 

Iranda ve KıbTısta da latin harfleri 
Zengibarda neırolunan "Elfalak" gazetesinin beyanına göre Şar

ki Afrlkadaki "Nirobin tehri ahalisinden 14 hacı kendilerini Mek
keye götürmek üzre 1200 İngiliz lirasına bir tayyare kfralamıılardır. 

* * * İra nda la tin harfleri ı dırmak için tertibat ile metgul 
Tahrandan _ lran erbabı ka- bulundukları polisçııı habE"r alın-

leminden ve tanınmıı muharrir- mı,tı. O günden itibaren bunları 
lerden Mirza Ahmet Kazım han tarassut altında ~tutan zabıta 1 
( Şafakı ıurh ) gazetesinde lrau mayıs gecesi duvarlara beyanna-
hük6mellnl arap harflerini terk me yapııtırdıkları . ırada hepsini 
ile Türkiye gibi Latin harflerini tevkif etmiıtlr. 
kabule davet ediyor ve bu hu- Altsırda tevdlüdat arttı 
suıta müteaddit makaleler yaz- Kahireden : 
makta devam eyl:yor. 15 Nisan tarihinde nihayet 

Kıbrısta tatbik o]unuyor bulan hafta zarfında Kahirede 

Lefkoıadan - Kıbrıs hüku- 942 çocuk doğmuı ve 599 kiti 
metinin gazetelerde inllsar eden ölmüttür. Bütün Mmrda 8316 
resmi bir tebliiına göre gelecek tevellüdat ve 3529 vefiyat var-
haziran Jptidasından itibaren dır. 
bütiin kanunların ve •mirlerin 1'1ısırın 1930 bütçesinde 
yeni latln harflerile 11darına 3 ()()() ) 
karar verilmtıtir. Ahali tarafından 8,0' 8, lira açı { 
eakt yazı ile verilecek arzuhaller Kahf reden : 
ve saire 1930 senesi nihayetine Mmr Meclisi Meb'usanı 1930 

YARIN 

Piyanko 
. 

Dün kazanan nu-
maralar 

1000 l...ira kazaııanlar 
5339 

13398 
30231 

5581 9911 
13685 16190 
32524 40030 

1092 
12140 
19061 
43881 462:14 55472 

400 Lira kazananlar 
15018 
13418 
25059 

14199 6003 44416 
21319 7548 8112 
25 021 24849 50334 

8!181 
40929 

37198 5209 26988 
5626 2974 47052 

4633 
1 Ul61 
34f>94 

2400 41679 28441 
32~40 9230 358~4 
44835 55738 26502 

50820 24688 31328 30154 
32909 25592 6953 730 
38085 35302 56295 53121 

12f> lira kazananlar 
56442 47195 

2083 33117 
57739 
483154 

5046 
11043 

45l93 51244 46797 1202 
864 58057 40446 24221 

6376 2188( 56299 11192 
32784 36149 33564 24261 

5293 
43344 
34611 

11489 22244 29553 
34453 16221 55012 
33127 38034 47466 

38630 
10791 
37436 
23288 
48218 
50527 

29376 
1213 
1108 
3971 

25702 
4759 

36354 
3J195 
43996 
74~8 

26454 

17965 
16290 
34123 

5452 
11801 
33952 
47648 
13190 

8558 
12720 
38218 

6193 
9044 

14483 
6461 

32611 
5731 
7842 

20005 

31442 
45307 
9001 

58832 
6356 

21027 
10920 
47606 
38350 

12661 56303 
19506 29905 
44389 14585 

3561H 
8889 55389 

55624 
24663 
49960 
47507 

46108 
1693 

359615 

30840 
22880 
23652 
20438 
34-!20 
29465 
25152 

l5835 52046 
46170 43586 
28750 50911 
24810 13984 
27852 46063 
27712 44456 

33967 102G9 
3968 52994 

51716 20066 
11739 
52463 
12732 

18545 
82738 
13273 

21808 51521 
56094 
56431 
5231 

16926 
28457 
53513 

29088 46786 
17624 16125 
34895 55768 
47050 29501 
27939 49325 
4309 11846 

53576 
13088 

9579 
43223 

905 
21706 
43236 
22477 

135 
tı!S53 
33133 

8192 
24574 

54352 
10218 
2268 
8612 
8116 

17902 

6798 
55317 
30509 
55 180 
32653 
52145 

3248 

51128 26747 3899 331F>5 

f>1921 16262 19991 1376G 
48507 43437 
23509 21754 28749 3~883 
19865 56407 50934 4544 0 
28028 55320 25883 41615 

2307 33616 5629 27462 
49632 8849 38702 a77oa 
49404 6772 11062 55580 
39287 51692 22427 
54351 41304 50100 
48872 54699 32341 

8186 40300 48599 

15707 
47421 

3062 

4071 27095 41009 2567 
6 20633 26121 49267 5023 

F>8609 56275 44961 5299 

f>3419 21230 6297 8458 

8778 7z92 58717 
11725 6406 51646 2s3 ı 4 

21759 22761 33978 11893 

46405 97083 2986 
30120 7834 55494 

40885 27376 6007 3286 
kadar kabul edilecektir. ıenesl bütçeıini taatik etmit Ur. 

1\1ısırda kunlunistler Varidat 36,277 ,ooo (365 milyon 
Türk liraaı)ltra masraf 44,916,000 

1skendertzeden: (446 milyon Türk llras1)lira olup 
lkiıl ecnebi ve dördn yerli ol- açık 8,638 bin ( 84 milyon türk 

10 bin liralık büyük 
mükafat 

mak üzre altı kommünlılln 1 aaa- \ llraııJ liradır. Bu açık hiikdmetln 
yiı bayramında ameleyi aya klan- 1~ttyat akçaıından alınacaktır. 

En son çekilen 10,000 
liralık büyük ınüka-

•• • 
Sağdıç Omer • 

- HaJk hikavesi -
Çıplak Mustafanın Ayaaofya

ya imam olduğu devirde idi .. 
Sağdıç Ômer, köyünde tarha
nasını cer hocasma; bulgurunu 
aıara, mültezime kaptırmıf ve 
eli bögründe arpacı kumrusu 
gibi dütünmege bat lamıttı . · 
Köyün Pınar batı kahvesinde 
muhtarların Mehmelten lstanbu
lun kaldırımlarında altın oldu
ğunu duymut ve ekmeği ile ke
tini dağarç1ğına kuyup tehrin 
yolunu tutmuıtu •. 

Heybesi umuzunda rıhtıma 
çıktığı zaman etrafına bakındı .. 
Sokakları, kaldırımları gözden 
geçirdi .. Gözleri kararmıf, içine 
bir fenalık gelmitll .. Kaldırımda 
altın değil, bir tek bakır akçe 
bile yoktu! .. 

Ah fU "Muhtar gilin" Meh
met, kendisine ne oyun etmiıti .. 
O kadar yoldan kalkıp bu koca 
ıehre gelmit; kaldırımlarla taı
lara bakip kalmııtı. ! 

Dükkanlardan, gelenden, gi
denden sora ıora tahta kalenin 
yolunu buldu.. ve o gece on.da 
bazı hemterilerinin konakladığı 
bir hana misafir oldu.. Sağdıç 
Ômer artık o handa konakla
mııtı.. :Günler geçiyor, Ömer 
handa "aylak" oturuyordu, Bon
cuklu kesesinin dibine koyduğu, 
yazma mintanının pamukları 

içine diktiği bir kaç çil altın 
Ulkenmlı; katık paraaı bile kal
mamııtı.. Handa tanııtığı hem-
terllerinden öğüt aldı. , Onlar 

Ômere böyle aylak durmanın 
faide vermiyeceğini söylemit ve 
"büyük kalkalı bir kapıya kapı
lan!,, demitlerdi. 

Ômer dütündü. Dütündü. Ni
hayet kararını verdi ve bir sa
bah erkenden 'yola çıkıp büyük 
halkalı kapıyı aramağa batladı. 

Şehirde kimseyi tanımıyor, 
yolları bilmiyor, büyük halkalı 
kapıyı sorduğu adamlarda onun 
yüzüne bakıp gülüyorlardı. Sağ
dıç Ömer, aktama kadar sokak 
ları dolattı. Her gördüğü kapının 
halkasına baktı ve hiç bir hal
kayı gözü tutmadı. Bu halkalara 
küzu bile bağlanamazdı! Açlık
tan, yorgunluktan batı dönmeğe, 
ayakları titremeğe baılamııtı. 
Bir sokağı dönmüt, düz bir yo
la çıkmıttı. Yürüdü .. yürüdü, ni
hayet adımlarının ağırlaıtığını, 

dermanının kesildiğini duyduğu bir 
sırada birden sevinçle hay•urdı.Kar
tısında gördüğü, kalın, ir( halkalı 
bir kapıya baka kalmııtı .. 

Yorulmut amma itte,' "tlm
dictk" aradığını da bulmuıtu .. 
Hemıerilerinin kendisine sağlık 
verdikleri büyük halkalı kapı 
olıa olsa bu olacaktı.. Gün ııı-
ğında yol4 çıkmıt; akıama kadar 
gezdiği, dolat tığı yerlerde bu 
kapıdan büyük halkalıaını bula
n:uımııtı.. Aradığını görmüf, 
bulmuıtu amma, itin en gUç ta
rafında kalmıt, ne yapacafını 
f&fırmııtı. Buraya nasıl kapıla-

_;ıacaktı.? Artık akpm olmuı; 
~ 

f atı atideki 10 nunıara 
kazannuştır: 

85643 39035 15050 15239 
4752 24013 38878 36103 
3108 11449 

Bunlardan baıkı.350 numraya 
80 ve 350 numraya da 60 ar lira 
çıkmııtır. 

. 
Y ''fı.'·rıu İl/uuJU azan : 111 ,, 

gök yüzü de kararmııtı· · K:. 
kapıyı kaybetmemek, arana cif 
labilmek için bir duvarın öniln J4 
rastladığı ağır bir kiltO oı 
sırtladığı gibi kapının ya 

1 b evlll aıına bıraktı ve • fO 
sevine hemıerilerfnfn bulundu ,.ı 
hanın yolunu tuttu .. nasıl n~ 
kapılanacağını gece yatal• d • 
düıünmüı, düıünmuı,uykuya :. 
lacağı esnada çaresini de bul01 

h 11· ıtu .. Ertesi sabah erkenden ~it 
dan çıktı.. Araya araya 
dukkanda bulup, tatıya bileceli 
kadar katran aldı .. Doğru koe' 
halkalı evin yolunu tuttu .• sır 
gün evvel bıraktığı kütük otdul" 
yerde duruyordur.. Hemen .,,
tından çeketinf attı.. Katr•°' 
yayıp sırtını iyice katranladı "' 
sonra kapının koca halka••°' 
bogazına geçirip sırtını kap•Y' 

'
tı· vapııtırdı! O. Artık kapılanıll1 

Katran sıkıca tutmut, ôı11e· 
rin kolları hareketsiz kalmıtl•·· 
Yarım saat, bir saat, iki ,..t 

k•· bekledi.. Karnı acıkmağa, sı 
lıp bunalmağa batladı .. Vücudll 
ağrımıt, hareketsiz durmakt•11 

fenalaımıttı. Kendini kurtar111•lı 
için çalııtı, çabaladı.. Kurtula· 
madı.. Bu sırada yukarı peır 

cereden biri açılmıf, takkeli 
bir bat uzanmıftı .. Bir az sonr• 
kapının bir kanadı açıldı .. Gil• 

. lütmeler duyuldu .. Ve eli tesbıhU 
bir adam Ômerl güçlükle orad•11 

söküp içeri aldı. Burası valr 
tin Müftü konağı idi . . Bu ko· 
nakta çevre ıakallı, entarili• 
Şam hırkalı ve eli teıbihli bit 
efendi oturuyordu .. 

Sağdıç Ömeri, onun karııııo• 
götürdüler .. 

o günden sonra Ömer artık bU 
konakta kapılanmııtı .. Ona güzel 
bir " urba ,, da verilmifti .. Ent•'" 
rill, Şam hırkalı. fitkln göbekli 
efendi kalın kitaplar okuyor, seC'" 
cadeye oturup tesbih çekiyordu·· 
Ömerin yalnız anlıyamadığı bit 
tey vardı . Bazı aktamlar efendi'" 
nin kapısı kapalı odasından tuh•f 
tuhaf seıler, gülüımeler duyul11· 
yordu .. Bu ne idi, ne olsa gerekti 
acaba?.. Ömer bir aktam buoU 
anJamağa karar verdi .• Yemektell 
ıonra Ufaklar odalarına çekilnılt 
Battal gazi Hz nin cenklerini, def"' 
lerle nasıl boğutup güleıttğloi an'" 
latıyor, söyletiyorlardı.. Sağdı~ 
Ömer ayagından kunduralarını 
çıkardı, yavatca yokarı kata çıklı·· 
Efendinin oturduğu odanın s•I 
cihetinde sık bir kafes vardı·· 
Buradan içerisini gözetllyecekU·ı 
Yaptığının fena bir it olduğunu 
anlıyordu amma meraktan d• 
kendini alamiyordu . • Genlı sO'" 
fada etrafına bakındı,. Kimıelet 
yoktu .. Ayaklarını gevıek baı•'" 
rak loı bir odayı geçti., Sı" 
kafesin yanına yaklaıtı, ve ,~ 
zünil deliklerden birine uyduruP 
içeri baktı.. Ay o ne idi ? oe 
aörüyordu.. Sağdıç Ömer ,,_,
retlnden yarinden hoplama~ 
için dudaklarını ıaırdı ! . . Bolı 
rahat entarisi ile geniı bir ,. .. 
dirde bağdat kurup otur.O 
efendi, ellerini birbirine •" .. 
rup tempo tutuyor, ortabk1

1 halının GsUmde de kolları hanı- 1 

umuzları açık kızlar beyaz bit 
sudan içip kalça kıvırıyorlardı!. 

\ 
Safdıç Ömer bir hafta aoar• 

köyiiniin yoluna ıldlyordu. 
\ 

r 
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Reassürans yüzünden ! 
Harice müthiş mıktarda 
paralarımız gidip duruyor 

- --.-. ...... ff<ıl!! ........ -

Sigortalar arasında rakabetin kalkma-
S!!J.dan memlek ! tt, zarar gelmektedir. 

- [ Birinci Sahifeden devam .1 

YARIN ~ahlfe o 

vaziyet esaslı bir surette tebed- ~ı~~~~~~~~~~~-~---~~~--~~~~~~~'~ 
<lüle uğramıştır. 

Acentalar yaşamak isterler. 
Bunların arasından çokları son 
vasıtaya müracaat ettiler: Ana
doluda yalmz müsavi şartla hü
kümetin itlerini almak imtiyazı 

olduğundan devairi resmiyenln 
smd1ka fiatlerinden. yüzde 40-50 
aşağı sigorta teklifi alırsa ken
dine 91 tevdi olunan men .:1 fii mu
hafaza etmek istediği tak3irde 
işi en ucuz sigorta eden kumpan
yaya vermek mecburiyetindedir· 

(Devamı var) 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Liiğatı l{ura nivesini havi ., 
Osman Re§at efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmif. Berfzadenln telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiıtir. 

İla hi eserin çok güze] bir eseridir 
Müzeyyen clldlisinin hediyesi 200 kuruştur 

Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 lrnruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

....................... ilim ......... _ ... ._. ___ , ınenıur olmu§lar ve kendilerine 
nıüu olan milletlere hükmetmiı
lerdir n 

lira kadar bir ıey kalacaktır. 
Fakat bu hesap bile doğru değil
dir. Milli kumpanyaların şimdiye 
kadar reasürörlerinden yüzde 
otuz ve hatta daha fazla aldık
larını ve bunların arasından bir 
çoklarının itlerini ıeraiti asliye 
ile terk ett ıklerinl nazarı dikkate 
almalıdır. Türkiyede masarlfatı 
umumiyenin ne kadar yüksek 
olduğu malumdur. Komusyonlar 
memleket dahilinde kalmııtır. 

Reasürans tirketinin ancak yüzde 
yirmi komusyon tediyesini teem
mül ettiğine göre bir ziyan kay
dedilmiı oluyor. Şu halde bu 
kimin neftnedir '? 

Ba vramda fuhuş ta lin1at-(r&~~~=~~~s~ 
ol 

f'akat eski Osmanlı hüküme
Unin sinesinde bulunan mileli 
•aire inkiıaf etmiıler ve meaı
leketin bütün faaliyeti ~ticariye· 
•ini ellerine geçirmeğe muvaffak 
olnıuılardır. 
k Şüphesiz tamamen değil, fa
at bir kaidei umumiye olmak 

üzre vaziyeti bu surette ta vslf 
etmek kabil olabilir. 

Şimdi, ıedit bir gayretle Ru
lrllarla Ermenilerden kurl ulundu 
lakın milli uzuvların henuz ha
l?rlannıalara iktiza eder. Burada 
Yalnız tüccarlardan bahsetmiyo. 

ruz. fakat içtimai sınıftan, umu
llliyetle 0 mutavassıt sınıftanki I 
llleıhur bir söze nazaran: hiç bir 
ley degil fakat asri sermayedar 
hır hükumet dahilinde her ıey 
ollllak ister. En parlak zaferi as
ker( ve en güzel bir muahedei 
•iYasfye yeni içtimi sınıflar ya
ratınaz. Türkiyede mücit mülte
Zhnler ve büyük mikyasta tacirler 
daha doğacaktır. Bunun için ba
tı ıeraittn vucuda getirilmesi ik
liza eder. 

Bunİarın en ehemmiyetlisi ak
~anı ve hükumet tarihi iktisadl
•lle herkesi il malumudur. Tilr
kiyenin iktisadi kuvvetleri her 
leyden evvel ıerbeıtçe ve uzun 
•eneler muhalefete maruz kal
'lrladan nema bulmalıdır. Genç 
\'e zinde Türkiye Cumhuriyeti bu 
lkttsadi kanunun dairei ıumulü 
haricinde kalamaz. Serbest re
kabett önceden itibaren bunun 
haricinde tutmağa Çclhımak te
•irfni acı surette göıterebilir. 
'f arfhin ferdi kuvvetlerine kartı 
hıkııafı umumiye nakile iraı et
lnekatzin biganelik göaterilemez. 

Bununla beraber milletin men· 
faau her ıeyin fevkında bulun· 
dutu hükümetin yeniden vücuda 
8ettrmek ehemmiyetli va&ıtalara 
lhtfyaç olduğu ve eskisi gibi ec
llebi boyunduruğu altında kalma
tnak için neye mal o~ursa olsun 
hunları memleket dahilinde bul
lllak lıtenildlği cevabı verilebi
lir· Anlaııldığına göre reasüı anı 
inhtıarının teslainden maksat ev
~ela tlmdiye kadar memaliki ec
nebiyeye aiden primlerin memle
kette kalmasını temin etmek; sa
niyen hükümet varidatını artır· 
mak içindir. Fakat hakikatte 
nedir? 

Şimdldeaı . 
i k "H lllükerrer saeorta 

ıdr etklnindi arık" ılgortaların-
an en naınıaıa. _ d 

" yuz e on 
Nakliyatn dan Yüzde b l 

eı a a-
koyup yüzde alt111nı Yalınız .. Re-
aıüranı suiı" ve Londradakl 
"Viiliı fayber" guruplarına terk 
edeceği bilinmektedir· iki hOyük 

İtalyan kumpanyaıı 1 aralarında 
Yüzde onf ki alacaklardır· Retroı
eıyon ıuretile Türk kumpanya

larının alacaklarının büyük bir 
kıınıı retroseayon tarikile me

~altkı t.cneblyeye .ridecektir. Şu 
,:•de Türkiyede hiç yahut cüz'i 

2
1
r fey, belki reaıüranı olan 
ıOoo,ooo lira üzerinden 300,000 

İnhisar varidatına gelince, 
mukavele ile Maliye vekaletine 
ve lı bankasına senevi yalnız 
300,000 lira temin ediliyor. 

1928-29 senesi bütçesi tetkik 
ediline 22,000,000 liralık it ya
pan mevcut inhısarların senevi 

1, i60,000 lira kadar bir var:'dat 
getirdiği müıahade olunur. Diğer 
taraftan bir çok kompanyaların 

ortadan kaldırılacakları ve hüku
metin sigorta sahasında bütün 
rakabeti tahrip edeceğı nazarı 

dikkate a1ınırse bu 300,000 lira

nın ehemlyeti nedir? 

Mükerrer sigorta sandılı ta· 
a hht'.idatatını ifa edebilmek ve 
fiatlardan tenzilat icrasına mam 
olmak icin müadeleye mecbur 
olduğundan~Türk hemıeriler şimdi 
en yüksek fiatler tediyesine mah
kumdur. Şu halde bu kanun ki--
min menfaatine? İti iyi anlamak 
için Türk siğorta piyasasina btr 
nazar atfetmekliğımiz iktizaeder. 

Tarife komuıyonu için ceme
dilen en yeni iatatistile göre 
Tür1dyede çalııan 30 kumpanya 
3 tla 5 sene zarfında 12.000,000 

liraya yakın prim devretmiıler
dir,' S ila 5 sene zarfında diyoruz. 
Çünkü kumpanyaların hepsi er
kamını ayni ıene için vermemiı
lerdir. 

Bu 11,984,805 lira üzerin
den Pariı ittihadına dahil 3 
sigorta: Ünlon dö Pariıı, Ünion 

Naayonal ( İttihadı Milli ) ve Ana
dolu yalnız 3,569, 120 lira yani 

primll rin baliğ oldukları miktarın 
yüzde 28 ini dercetmitlerdir. 
Böyle bir niıbete nadir tesadüf 

edilir. HÜkumetin hemen b~tün 
itleri Anadolunun elindedir ve 
ant.ak 3,5 senedenberi mevcut 
olmasına rağmen Türkiyede ic

rayı faaliyet~ eden bütün kum· 
panyalar primlerinin en fazlasını 
temin etmittir. Yani 1,366,000 
lira. Bu esnada bütün diğer 
kumpanyalar, tı miktarını artır

mak fçln gayretlerine rağmen, 

piyasada çiğnenmiılerdir · 
Bunların arasındaki mücadele 

ıtddetli olmuı ve bazı defa pek 
nıertçe vuku bulmamııtır • 

Sigorta olunabilecek mevat, 
elde edilebilen mevkii muhafaza 

edebilecek kadar çok olduğu 
müddetçe devam etmlttlr. Bu 
gün' Türkiyede icrayı hükmeden 
buhran tahaddüı ettiği zaman 

ııaınesi ta thik edilınedi İ T A N 8 U L 
Fuhuş talimatnamesi ve bu-

nun etrafında poliste yapılan U Hap·ısane Matbaası 
tetkikat henüz ikınal edilmedi- • 
ğinden talimatnamenin tatbikatı-

na baılanmamııtır. Ucuzluk ve süra't 
·-·-~!<11-<1--

İno·iJterede 2160 ta1ak 
b 

lngilterede mahakim son on 
dört hafta zarfında 216 O boşan
ma da vasım hallederek hüküm-
lerini vermiıtir. 

Bir senelik vasati naldive ,,, 

kaza]arı 
Geçen 929 sensi zarfında 

İngilterede tramvaylardan gayri 
vaııaiti nakliye kazalarının adedi 
1161858 e baliğ olmuıtur. Bunla
rdan 5722 si ölümü intl\cetmiştir. 

İıtanbul 4 cü icra dairesinden: 

açık artırma ile paraya çevrile
cek gayrı menkulun ne olduğu 

· hane gayrı menkulun bulundu
gu mevki mahallesi, sokağı, nu-
marası Fatih kıztaıı Mollafenari 
M. Şakir efendi S. A. 8 C. 3 
No. hanenin tamamı takdir 0111-

nan kıymet 2700 L. 
Artırmanın yapılacağı, yer, 

gün, saat lat. 4 cü icra dairesi 
14·6·930 cumartesi 14 ila 16 ya 
kadar. 

1 - İıbu , gayrı ınenkulun 
artırma ıartnamesi 27-5·30 tari
hinden itibaren 920-134 No. ile 
İıt. 4cü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin göre bil
mesi için açıkttr. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler, iıbu şartnameye ve 
929-134 dosya numara11yle me
muriyetimize müracaat etmeli
dir. 

2 - Artırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
7 teminat gösterilecektir. 

3 - Hnklan tapu sictllile 
ıabit olmayan ipotekli alacaklı-
larla diğer alakadarlaran ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve maı-
raf a dair olan iddialarım iıbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müıbitelerile 
birhkte menıuriyetlmize bildir
meleri icabeder akıi halde haka
rı tapu sicillile sabit olmıyanlar 
aatıf bedelinin paylaımasında 
hariç kalırlar· 

4 - Gösterilen günde artır
maya tıtirak edenler artırma 
ıartnameslni okumuı ve lüzumlu 
malumatı alaııt bunları temamen 
kabul etmif ad ve itibar olunur. 
Üstünde bırakılan gayrı menku
lun bedeli zamanında vertlmeaee 
gayrı menkul ikinci bir artırma 
ile satilır ve bedel farkı ve 
mahrum kah nan yüzde bet faiz 
ve diler zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti
mizce ah cıdan tahsil olunur. 
Beı numaralı fıkradaki ıarl 
tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağrildıktan sonra gayrı menkul 
en çok artıranın üstünde bıra
kılır. Şart tahakkuk etmezse 
artırma geri birakulup ahcı ta-

1J/ahkiimi11i11 san'at sahibi ollualan irin tesis 
olunmuş her türlü 11c.saiti fenniye ile nıül'ehhc:, hay
u·lt bir 1n iies.';esedir. 

Her nevi tabı' isleri deruhte olunur, ve her 
~ 

gün sipariş kabu] ediJir. 

İstanbul Sultan Ahmet U. Hepisane ~ 
Telefon: lıt. 1853 ~ 

~~~~=~~ 

~ ....................... --
SA rf Il. .. 11( APAH.1'11\lAN 

Numara 41 : Hacı mensur sokak. Şııli. Bodurum katta altı 
kömürlük, altı odunluk bir oda, bir helv. Çamaıırhane aiti katta 
yirmi dört oda altı hela, altı matbah. Altıncı katta ayrıca dara
ça, su deposu ve tulumba, alektrik ve terkos tesisatı mevüuttur. 
Takdir edilen kıymeti dört senede ve dört taksitte verilmek far

tile (18000) lira birinci taksit ihaleyi müteakip alınacaktır. Satıı 
muamelesi : 20-5-930 tarihine müıadıf aalı günü saat 17 de 
Beyoğlu mal müdürlüğünde kapalı zarf uıulile yapılacaktır. (R) 

g;~~~~-

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmiıtir 

.Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, lstanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, AUna, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
~ akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. (U) 

~~~~gag~~ 
Eskişehir vilayetinden : 

Bedeli keıfi ı 0250 lira 34 kurut olan Sivrihiıar-Sarıköy tari
kinin 12•450, 17,950 inci kilometroları arasındaki natamam ıose 

1- tı sünniyenin ikmali fnıaatı için yevmi ihale olarak ilan 
;~;tı olan 7-5-930 tarihinde bir talip zehur etmesi heııabile 

- k "ddetı" ayyamı tatile dahil olmadığı halde 20 mayıs muna asa mu d' 
h k d . kapalı zarf uıullle tem ıt olunmuıtur. 

930 tari ine a ar yıne 
1 

b t' d 
Taliplerin bedeli keıfin yüzde 7 :5 n • . e ın e temiten akçesı, 

B k k b istikrazı dahih tahvılatı vermeleri ve ehlı-
an a me tu u veya dd k b f 

B -h di liğlnce musa a ir en memuru irae ey-
yeti Nafıa aımu en 1 

9 l 
l 

. ıı:. d T klifnamelerfn 20 mayıs 30 sa ı günü saat 16ya leme erı 11zım ır. e .1 . 
kadar vilayet Encümeni riyasetine verı mhesı . ve inıaat hakkında 

l A t l k · teyenlerin Nafia Baımu endısliğine müracaat ey-ma uma ama 11 

lemelerl lüzumu ilan olunur· 

--;-hhütlerlnden kurtulur ve temi- , Yeni neşriyat 

natta kalkar. 

5 _ Artırmanın birinci veya 

ik. 1 olmasına ve gayrı menku · 
ınc "B l le tealluk kanuni veı·gi e e-

diye" Vakıf lcaresi ve bılcümle 
rusum müıteriye aittir. 

Yazılan bir hap hane yuka
rıda göaterilen 14-6·930 tarihin• 

de İıt. 4 cü icra memurluğu 
odaıında ilan ve gösterilen ar
tsrma ıartnamesi dairesinde sa-
tılacağı ilan olunur. 

Hoş gör 
Bu nefi• ve cidden güzel 

mecmuanın ikinci sayısı çıktı. 

Mütalaasını tavsiye eyleriz. 

Doktor A. kutiel 
Efrencivecilt has\abklarımüteha111ıı 

Karaköy börekçi fırına sırasındaN.34 



Sahife 6 YARIN 

SAHİBİNİN SESİ 

Tenzilatlı Yaz Tarifesi 

}>QR1 .. ARTIF GRAA10FON (SiY AH) 77 LIRA 

potıTARTIF GRA1'10FON ( LUl{S) 85 l..IRA 

DEVLE1~ DE1'tİRYOI.JLAl~I İLANLARI 
~ ............ I& ..................... - .. WE V 

Muhtelif ebadda 5550 kilo bakır borunun münasası 23 Hazirar• 
1980 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankara Devlet demır yollar: 
idaresinde yapılacaktır. 

İıtirik edenlerin teklif mektuplarını muvakkat teminatlarını l\ j. m 
günde saat 14 e kadar Münakasa Komilyonvna vermeleri lazım,'\r. 

Taliplerin münakasa ıartnamelerlni üç lira mukabtJınde Mali-ye 
ve muhasebe tıleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaıa vezrı t'ı· 
sinden tedarik edilebilirler. 

• * 
10000 Buraj kazmasının kapalı zarfla münakasası 23 Hazlr•n 

1930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demir yolla=- . 
idareılnde yapılacakbr. 

İttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla· 
rını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonuna vcrme-

lerJ lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerlni beı lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasr.be itleri dairesinde, lstanbulda Haydarpaıa vez
nesinden tedarik edebilirler. 

.. * 
Efeler markalı çelik ve kaynak malzemesi kapalı zarfla müna-

kasası 23 Haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de ankerada Dev 
let Demlryolları İdaresinde yapılacaktır. 

lıt1rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatları · 
nl aynı gOnde saat 14,30 kadar Münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnl üç lira mukabilinde Anluıaada
Mallye ve muhasebe itleri dairesinden, lıtanbulda Haydarps§a ,.e .. · 
neılnden tedartk edebilirler. 

* * Muhtelif demirler-kapalı zarfla münakasası 23 Haziran 1 !)30 

pazartesi günü saat 15, 30 da Ankarada Devlet Demh > c.lle rı icla
re1inde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerJn teklif mektuplaranı ve muvak
kat teminatını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komı.ıyonuua 
vermeleri lazımdır, 

Talipler münakasa ıartnamesini beı lira mukabilinde Anka fada 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden ve İstanbulda Hayda. 1ınra 
veznesinden tedarik edebilirler. 

* .. 
1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 2 hazir11.n 

930 pazarte1ı günü saat 15 de Ankara Devlet Demiryolları idare
sinde yapılacaktır. 

lıtlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını mezkdr günde saat (14,30 a) kadar münakasa komisyonuna 
tevdi etmtı olmaları lizımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerfni 5 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe itleri relsliflnden ve lstanbulda Haycfarpaıa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

* * Berveçbi zir mabeme kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 19. May11 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demlryolları ldareılnde yapılacaktır. 

Miinakasay" iıtirak edeceklerin teklif mektnplarlnı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde 1aat t 5. se kadar münakasa katiplifine 
••rmelerı llzımdır. 

Talipler 111ll1aakaıa ıartnamelerlnl iki lira mukabilinde Anka
rada, muba1ebat "-tre1inden, İstanbulda Haydar pafa veznesinde 
tedarik edebilirler. 

Kaol, zınpara klfıdı, tos bo7a vernik, ıomattka neft ve bezir 
daha mufassal maldmat lflD ...... taltaamHlae mGracaat 
olunmalıdır. 

g~g~~~~§9§9§99~~§ 

Doktor ~ ~, o 
~ .. 
~A G O P V E S SA VAN ~ • • 1 Lavta ve l)ahili l{adın Hastalıkları ıniitehassısı f1ı 
• Langada camiıerif sokağında No. 19 Hususi kabinesinde 1 
IHergün Çocuk. Erkek ve f{adın hasta kabul eder.I 

•~•s•s~g•~•9991t§999999•••••• • 
Kastamoni evkaf Müdür
lüğünden: 

Kastamoni merkezinde Sıtraçlar çarıısındaki vakıf arsa üzerine 
kargir Hkiz mağaza yaptırılacaktır. 

lnıaat (5. May11. 1930) tarihinden itibaren yirmi giin müddetle 
ve kapalı zarf uıullle miinakasaya konulmuıtur. Mayısıa yirmi al
tıncı Pazartesi günü saat on altıda ihale muamelesi Kastamoni 
Evkaf tdareılnde müteıekkıl komisyonca icra ve lh1tlel kat'iyesl 
müdüriyeti umumlyece tasllk kılınacaktır. Talip olanların münaka-

• sa ıartnameslni tetkik etmek üzre Evkaf umum müdürfyettle İs· 
tanbul Evkaf müdüriyetine ve projesini tetkik eylemek için de 
Kaıtamoni Evkaf müdüriyetine müracaatları. 

•+(~)+~~~·(~+(~")+~ff~~,M~,~M~,,~ff'A~. 
T ~ T • T • • • • • • ~ • • • • •• 

~: OSMANLI BANKASI ~: 
y 6 
<• SER~1A YESİ : 10,000,000 iiıgiliz lirası •!• 
(• '• •!• İstanbul açenteliği - Telefon: lsta!lbul 1948 ~. 
i• Beyoğlu dairc!'li -- Tl~' Fon Beyoğlu 1303 ~· 
•:• Senedat ve poliça muk1 abllinoııe muayyen ve vadeli veya • 
tij• hesabı cari suretile avans ar, poliça ve iskontosu. •:• 

::: Türkiye cümhdriyetinin başi.~a ıehirlerine ve memaltkl t 
I ••• ecnebiyeye sene at, çek, itibar mektupları ve telgraf •? 

: emirnameleri lrsalitı. ••• .. ~ 

i++~+~++++<H)(~~~)(ff~:~~ff~:~~·+<..:el 
•••AAA•AAAAAAAAU4•••AAAAAAAAA! 
~ . 

~~ M. NURi ve ŞERİKİ ~ 
.~ Bilcümle Gü~rük muamelatı ve nakliyat işleri ~ 
~ kemalı surat ve enuıiyetle ifa olunur. .... 

1 
~ MALI ve tDARI İŞLER DAHi r AKtP EDiLiR ~ 
~ Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 9Jıı. 
<il! Telefon : Beyoflu 4515 E 
a.YTT••TT~T•••"1•TTT•TTTTTT•••• 

Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 23 Haziran 930 Pazartesi ıiin(i ıaat 16 da Ankarada 
Devlet Demlryolları İdaresinde YllPılacaktar. 

Münakasaya ittlrak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
· teminatlarını ayni günde pat 15,30 kadar Münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır· 

Talipler mOnaka1a ıartnamelerinfn 15 lira mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muba1ebe tıler,i reiallflnden, lstanbulda Hay
darpaf& vesneelnden alabilirler. 

,66 666~65· 

@ Veresiye 
~ lzmir terzihanesinde toD 1 moda, ehven fiatlarla, sd: 
• derecede suhuletli ıerai 

erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vil&yet 
kar1111nda No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

,ıllliiiifilmıcıilj~lillillii@İllle@iliiiıı~iiiiiSİlliO_. 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Anadolu vapuru 

14~1ayısÇarşamb 
günü akıamı saat 6 da(Slrkeci) 
rıhtımından hareketle doirU: 

(Zonguldak, İnebolu, Salll'" 

sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve:Rize)ye gidecektir 

TafsilAt için : Slrkecıde 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine mür•· 
caat. Telefon: lı: (1516) 

Barlınhattı lüks I >ostası 
Ekspres 

AY D iN vapuru 13 Salı 
MAYIS 

Sirkeciden hareketle EreiU 
Zonguldak, Bartın, İnebolu, Er 
renye, Abanaya azimet •' 
avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salon11 
kar111ında Nizam oğlu han No 2 
Telefon lst: 354: 

p 
SADIK ZADE ARSLAN 

KAPTAN VAPURLARI 

Kara deniz Post•11 

Kemal Vapuru J!J 
Mayıı Salı akıamı 18 ele 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gires!.ln, Trabzon, Sür· 
mene ve Rtzeye azimet ve av· 
det edecektir. Acentalığı : Sir· 
keci: 

AlAiye han birinci kat 
Telefon lstanbul 4240 

İlan 
Sa va veledi yorğl hacı •• .. 

silin ıaylan uhdei tasarrufund• 
bulunup btlmüzayede furuhtu su· 
retlle ıuyuun izalesine karar •" 
rilen bakır köyünde yeni 111a
hallede 23 atik 46 cedit numar• 
ile murakkam kafir altında fırıo 
ve üstünde odaları muhtevi tld 
kattan ibaret ve elyevm mestur 
ve iki tarafı sokak ve üzeriqde IK 
oda bir abdeshane altında hamut"' 
hane ve daha altında bodu..
bavi gerekse fırın ve cerekte bl .. 
nanın dahili tamire muhtaç ku1" 
ve bozuk tulumbası ve elekli,. 
tesisatı ve yanında ahırı muhte.t 
ve demir baı eıyadan arı ve ya
nında sokakta ayrıca ahır kap.,a 
bulunan bir bap fırının btrıoel 
artırmada kıymeti muhammen•fi 
bulmamasına mebni kırlr ıO" 
müddetle ikinci arttırmaya k• .. 
rar veıilmiı ve 24 - Haziran 980 
tarihine müsadlf salı günü saat ıt 
de alelusul ihalesi icra kılınaca .. 
tından talip olanların kı,.-tl 
mubammenesl olan 8500 Ura_.
rinden yüzde 1 O nlıbetlnde pef 
akçesini müttahatben sultan ..... 
met sulk mahkemesi ikinci huk~ 
dalreltae 929 - 8"005 numara •·- i 
mAracaat etmeleri Jlt'-ol~~ 

Mea'ol mildflril:Sfl~epnan Te 
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