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Bugün Istanbul ağırceza mahkemesi efkarı umu--..~ 

miyeyi günlerden beri işgal eden ;baş'. muharririmiz A 
Oruç Beyin muhakemesine' sahnel~oluyorFı! 

~Mahkeme huzurunda~)Arifl Oruçl B.in muhakemesine bug ·· 
A k . "' rı·k. 

1 
. . .

1
, öğleden sonra dl.30i da başlanacaktı 

""lÇz ve samımı ı ır erını mı ıet ~:.-' -------------
111uvacehesinde söyleyenler mah- Maliye Vekaletinin 

keme huzuruna cıkmaktan hic ayrıca Ankarada aç· 
bir zamany~lmazlar. ' tığı davanın celpna

k Uzun zamandan beri mev· 
Uf bulunan Arif Oruç ve 

Şernsetttn Beylerin muhake· 
'tıesfne nihayet bu gün baıla
rıılıyor, 

J Bu muhakemenin mahiye-
~! itibarile çok mühim bir mat-

Uat da vaaı ve bilhasaa mev
zuu davanan halkımızı tiddetle 
alakadar etmesi ıebebile da
Va.rıın ruhunu teakil eden bazı 
içlfrnai ve hukuki maddeler 
Üzerinde durmak ve açılması, 
•öylenmed zaruri cihetleri de
ltnek mecburıyetindeyiz. Fil
"a.ki kanunun ve mahkemenin 
~l sürdüğü meseleler etrafında 

er türlü fikir ve mutalaadan 
içtinap etmek hukuki bir ka
idedir, Bu hukuki kaidenin 1 
lnalürn esbabı mucibesi de ma- 'ı 
t\lıki ve aynı zamanda faide
lıdır. Fakat Şunuda bilmeli- 1 
Ylz ki bu kaide umumi ve :1 

hernevl meseleye ıamil deiil-
d · l ır. Bahusus Matbuat dava-
ları böyle bir kaidenın daha l 
do~rusu bir çerçevenin içine 
••kıtlirılamaz. 
d Matbuat davaları her ıey

en evvel halk ve efkarı umu· 
lniye dava1arıdır. 

Millet için sesini çıkaran, 
onun ıztn ap ve dertlerine ortak : 
olan ve nihayet onun mukad
dea hakları namma mücadele 
eden bir gazete her hangi neı
rtyatından dolayı ittham al· 
tında kaldıiı ve mahkemeye 
"erlldtgi zaman o gazete 
içini iki büyük vadfe vardır. 

ııtenilen beıapları 1 - hu
zuru adalette, 2 - vicdanı am-

b
tneye Yani Büyük millete tam 

ir snnıhnl • tir. yet .içinde vermek-

Cumhurı 
vazifesi le Yet matbuatının ilk 

rnau ettiği k- 1 
dat ma açık olma ut eye 

1 " ktır · Memnu-
niyet e goruyoru2kı b h 

l h. h u ak ve 
ııa 8. ıyetlmlz enü2 çiğ 
değildir. nenmıı 

. Bu nokta nede olıa re· 
lhntn eski devirlere f alkiyeunı 
&öıterlr. 

Şimdi umumı noktaları ve 

.. hatları bırakalım maade 
Ua:erlnde, daha açıkcası "Yarın,, 
;avaaı Gzerinde konuıabm. 

u noktaya kemali ehem-

~lYetle bır daha iıaret edelim 

11 
Jnevuu dava alelade bir 

eırlyat davası degildir. 

Arkada11mız Arif Oruç ! 
hakkında gerek müddeiumu
miliğin iddiası, gerek mustAn
tıklığın kararnamesi haddi 
zatlnde çok mühim maddelere 
temas elmeldedir. 

İsnat olunan maddeler Arif 
Oruç beyin ıahsına olduğu ka
dar gazetesinin manevi ıahsi
yetioe de müteveccihtir. 

Arif Oruç vakur ve samimi 
lisanlle davasını mahkemede 
teırih edecektir. 

Ke11di öz ve temiz kalemin
den çıkan fikir ve içtihatları 

seli.betle izah eylecektir. Fakat 
bize yani Yarın tahrir ailesine 
terettüp eden bir borç vardır
ki, o da bu davanın ruhunu 
tahlil ve teırih etmektir. 

Biz niçin ve hangi sebep
lerden dolayı ağır ceza mah
kemesine verildik ? Bu ıüali 
irat etmekle her ıeyden evvel 
muammalı ve düğümlü bir 
zihniyeti meydana çıkarmıı 

olacağız. 

Ne kadar aci olursa olsun 
söylemeden vaz geçmlyeceğiz. 
Yeni mevzuatı kanuniyemlzi 
ve onun metin temellerini ha
la anlıyamadık' öğrenemedilc. 

Bu cümhurlyet ve inkılap 
namına büyük bir noksandır. 

Cümhuriyete inanmamıı,onun 
canlı varlığını lekelemeğe ve 
hatta boğmağa gizli gizil çah
ıan bu devıirme sahtekarların 
aramızda içimizde iti nedir ? 

lıtipdada hasret çeken, ka
ranlık yollarda bir köle gibi 
yürümeğe, sürünmeğe alıımıı 
bulunan bir kaç bedbahtın hü
riyeti, cümhurlyeti, demokrasi
yi anlamaıına imkan varmı

dır 1 
Biz bu gibilerden asla kor

kmayoruz. Bu mahluklar ka-
falarını kımıldatacak olursa 
herkesten evvel bizim yumru
ğumuzu yiyeceklerdir. 

Bizi en çok endiıeye, haklı 
olarak endlıeye düıüren bazı 
münev verlerln, \kanunılnasların 
Cümhuriyet prensiplerini, bil· 
haasa ruhunu eyi anlayama
malarıdır. 

Bu kadarcik bir görüf ve 
ıezlo hatası olıa ali. Fakat bu 
yüzden ika ettikleri hatalar 
Cemiyete v" binnetice Cümhu
riyete büyük fenalılclar y 

apmıı 

oluyorlar. 
(Devamı 2 inci sahifede) .. 

mesi de Arif OruçB.e 
(Müstacel) ve (€.hem
miytl ~) kaydile dün 

tebliğ edildi 
Mevkuf bulunmakta olan baı 

muharririmtz Arif Oruç beyin 
muhakemesine nihayet bu gün 
ağırceza mahkemesinde saat bir 

1 
buçukta başla.nacaktır. Bütün 
memleket gibi bizde bu muha-

l kemeyi beklemekte idik. Bütün 
1 efkarıumumfyemfzin tiddetlc ala-

kadar bulcndu~u. bu muhakeme
nin heyecanlı safhalar arzenece
ği oüphestzdir. Baı muharririmlz 
Arif Oruç B. de bu gün vekili 
ile birlikte mahkemede hazır 
bulunncaktır. 

Dün, Ankara asliye mah· 
kemeıinden gönderilen Maliye 
veklhnin Arif Oruç bey aleyhine 
açılan davaya alt celpname ha
pishanede mumaileyhe tebliğ 
olnnmuıtur. Bu ce'pnamenin teb
liği için yazılan emirnamede 
( ehemmiyetle J kaydı olduğun· 
dan mühim görülen bu lezker~yi 
berveçhi nti aynen dercediyoruz. 

Ankara müddeiumumilik 
memuriyeti aliyesine 

Merbuten takdim kılınan bir 
kıt'a celpnamenin muhatabı Arif 
Oruç beye tebliğ ettirilerek nüs-
hat samiyesinln duruıma günü 
olan 25·5·930 tarihine müıadif 
pazar günü saat on dörtten evel 

11/uhakemesi uwı·alda beklenen 

mahkemeye tevdi buyrulması 
zımnında (ehemmiyetle) müzek-

keredir efendim. ı (Müstacelen) tebliği İstanbul 
Ankara Asltye~mahkemeıi 1 f cümhuriyet müddeiumumiliğine. 

M.~Kemall 6 5-930 

H. Rif at B. I Temyiz mahkemesind 
Ekspresle adaletin ili· bir tecellisi. 

-~4--

Bugün Ankaraya 
hareket ediyor 
Adliye vekili Mahmut Eıat 

ve Haydar Rifat Beyler davasına 
yarın sabah ~saat 10 da Ankara 
Asliye ceza mahkemesinde de
vam edilecektir. 

Şehrimizde istinabe suretlle 
ifadeleri alınan zevatın evrakı 

(Devamı 2 inci sahifede) 

l\laJivevckaletinin hu-., 
tası yüziidden binlerce 
liranuz nasıl harice gi
diyor: 

( 4 cü ıahif em izde ) 

Temyiz mahke
mesi Suat Tahsin 
ve Sait beylerin 
mahkumiyetini 20 
: noktadaniesaslıbir 
! surette nakzetti 
1 Bundan bir müddet evvel 

H t; rman Splrer ıirketi tarafın
dan Hareket gazetesi ııahibi Suat 
Tahsin ve Türk tutünleri mec-

ı muası ıahibi SBit beyler aleyhine 
ıkame olunan ıantaj davası lstanbul 

ı lkinni Ceza mahkemesinde rüyet 
olunmuı ve gerek Suat Tahsin 1 
ve gerek Salt beyler altııar ay 
hapıe ve elltıer lira cezayi n k-

S11at Tahsin bey 
tiye mahküm edilmiolerdi. Bu 
hüküm mukaddema mahküm-



Sahife 2 

Himaye lazım ! 
Muzikacılar ne halde 

Sesli filimden sonra başlayan yabancı 
tehacümü durdurmalıyız 

Her tarafta hüküm süt en iı
ıızlik muılkitinasları da mütees
sir etmektedir. Dün bir muhar
ririmize muıikiıfnaslar birliği 

azasından bir zat müzikacılar 

hakkında atideki malümatı ver
mtıtir: 

- Her hükümet kendi teba
ımdan olmayan muslkiıinaslara 

kendi memleketlerinde çalıımak 
hakkını vermiyor, dllha11a ıesll 
ılnema çıktıktan ıonra bu kayıt 
fevkalade teıdit edilmiıtir. Huna 
mukabil if buhranı pek fazla 
olan türkiyede ecnebi muzikacı
ların memleketimize girmesini 
men edecek bir kayt olmadıiin-

dan orta A vrupanın f 11fz ve 
acemi muzlkacıları memleketi
mize akına baıladılar. Bazı mü
e11ese sahipleri yeni isim ve 
değlıik adamlara pek fazla rağbet 
göstermektedirler ve bu yüzden 
türk muzikacıları ltıiz kalmak
tadır. 

Bizim lstediğimiz,büyük kon

serler verecek r.ıüzisiyenlertn 

girmesini men değil,kendl tebaa
mıza mesup küçük muzlkacıları 

himayedir. Bu husus hakkında 
Dahiliye vekaletine de müracaat 
ettik. Fakat vekaletten henüz 
müsbet bir cevap alamadığımız
dan müteessiriz . ,, 

Mahkeme 

YARIN 

~ Hint !~Büyüklük ! t 
Azerh~';andada Kurbanlar verme-/ Mareş;İHinden" 

Zelzele 

2 bin telef ! ye h.a~ladı! I burg çekiliyor 
Tahran, 12 (A.A) - ~ Berlin 12 (A.A) 

Geçen gün vuku bulan Nihayet lngilizler Reisicümhur Hi~denburı1111 

zelzeleler esnaıında Azerbay- J b . k r intihap müddetinin nfhayet 
canda 2 bin kadar kimsenin lr Onıerans top-: bulacağı 1932 senesi Nisanında 
telef oldugu rivayet ediliyor. l l ıarkl Prüıyada bulunan Neudek 

ıyor ar ıehrine çekileceği söyleniyor· 

Travers Simli, 12 (A.A) 1 G .. H . ' 1 l .. Jerİ 
Hint umumi valisi Hindistana azı z. nın teşe < <Ur 

verilecek müstakpel esası teıki- 1 Ankara : 13 (A·~) Fabrika Almanla
ra ihale edildi 

Ankara 13 ( Telefon ) 
AhıaP tra vera imali için De

rincede yapılacak fabrika " Bir-
giz " Alman müeuesesine iha
le edilmiıtir · 

huzurunda 

lat meselesini et kik etmek üz- il Rf yas eti cumhur katibi umuınlli" 
re Londrada içtima edecek olan ğinden tebliğ olunmuıtur : 
umumi konferansın birinci teı- 1 Reisicumhur hazretleri Kuı: 
rintnl 20 inci günü toplanecağını ban bayramı münaaebetile te 

graf ve mektupla tebrikte bubi" 
ilan etmiılir. 

· nan zevata teıekkür ve memnll" 
Bir şairede isyana katıldı niyetlerinin ibliğına Anadolu A-

Bombay, 12 (A.A) jansını tavsit buyurmuılardır. 

ingiltere darülfünunlarında D h •ı • k •ı • 
tahsil görmüı olan hint1i ıalr a ı ıy e ve ı ı 
madam Nasdu tevkif edilen Jöndü 

lar tarafından temyiz olunmuı
tur. Evrakı dava mahkemeitem
yizden müddeiumumiliğe iade 
edilmtıtir. Temyiz mahkemesi 
muddet tarafı ıahitlerinin ifade· 
!erindeki mühim tenakuzlardan 
ve evvelce neıredilmiı yazıların 
kabiliyeti tehdidiyeai bulunmadı
iından ıantaj cürmünün vukua 
gelmesine imkan olmadığı buna 
mümasil mütalaalarla ıantaj 
mahkümiyetini 20 noktadan 

[ Baı makaleden devam] 
Gandlnin arzusu üzerine Abbas 
Tyabjl 'nin yerine silahsız itaat
sizlik hareketinin batına geç

Ankara, 13 (Telefon) 
Dahiliye vekili Şükrü Ka1• 

bey tef tiı için glttigi Çorum •e 

nakzetmiıtlr. Davaya nakzen ikin
ci eczada baılanacaktır. 

'Yarın: Suat ve Salt Beyler 
davasını takip ettiğimiz sırada biz 
Herman ıtrketinin aleti fesadı 
Hikmet efen dinin çirkin ve gayri 
ahlaki bir tuzak tertip etmlı ol
duiuna aafabatı muhakemeden 
hükmetmftUk. Hikmet efendinin 
ıirket müdirJ kohen efendiye hof 
görünmek ve bu para yoksullu
ğu zamanında açıktan bir mü
kafata nail olmak için maliim 

hareketleri hazırlama11 pektabii idi. 
Mahkemei TemyJzin bir davayı 1 

(20) noktadan nakzetmesl ıayanı 
dikkattir. Bu en yüksek mercii 
adaletin vatandaıların hukuku 
üzerinde ne derece titrediğini 
bariz bir tekilde göstermektedir. 

Cümhuriyet devrinde matbu
ata içtihat noktasından hiç bir 
süal ve mes'uliyet; tevcih olu
namaz. 

Cumhuriyet her türlü mana-
ıile ve bizdeki ıeklile samimi f ç
tihatlara geniı bir serbesti ver
mitUr, baıka türlü de olamazdı. 

Bu sutunlarda Arif Oruç B. 
kendi içtihatlarını kanun çer
çevesi dahilinde yazmak suretile 
en tabii haklarım iıttmal etti. 
HükQmet daha hakiki ve llmt 
tabirle kabine layuhti olduiunu 
iddia edebiUr mi't Elbette ki 
edemez, 

Her- ferdin olduğu gibi fert
lerden müteıekkil bir heyetin de 
hataları ve kusurları vardır. 

Bir memleketin idaresile 
me11ul bir heyetin hataları ve 
kusurları her hangi bir heyetin l 
hatalarından daha derin ve tesir- f 
lidir. 

Bunun akıi iddia edilebilir
mi ? Bir kabinede bulunan iki, 1 

üç vekilin bariz hataları bütün 
çıplaklıiile görülür ve her taraf
tan tikAyet avazelerJ duyulursa 

ve kalem sahipleri idari, siyasi 
kusurları meydana koyunca bir 
devlet adamına terettüp eden 
ilk vazife her nokta üzerinde a
çık hesap vermek, gazetemizin 
iddialarına karıı cevap vermek 
hatta aldandiğımızı söyleyerek 
lddialarmı teslim ettirmektir. 

Aksi taktirde de çekil!p git
mektir. 

lıte bizim istediğimiz ve mil
letin lıtediğl cümhurlyet budur. 

lir -td ....................•...•............................... 

mittir. 

Hapisler başladı 
Amritsar, 13 (A.A) 

Gandinin taraftarlarından Dr. 
Kitcılev, üç ay ağır hapse, diğer 
üç kiti de on sekizer ay hap
se mahküm olmuılardır. Bunla
rın cümlesi fesatc1lıkla ittiham 
edilmektedir. 

lda rei örfiye 
Sholapur, 18 (A.A) 

Şehirde örfi idare ilan edil-

Y ozgattan bugün saat yedide 
Kayseri trenile avdet etmfttfr. 

Fevzi paşanın teşekküriı 
Ankara, 13 (A.A) 

Büyük erkana harbiye Refıl 
Müıir Fevzi paıa kurban bayra" 
mı münasebetile muhtelif maka" 
mat ve müe11esattan gelen resıol 
ve hususi tebrikata ayrı af1'1 

cevap vermek imkanı olmadığıD" 

H av dar Rifat Bev mittir. 
., J SGkurban! 

dan kendilerine teıekküratı JJJ•" 

hıuıalarının iblağına Anadolu 
ajansını tavsit buyurmuılardır. 

1rtişa tahkikatı bitti 
( Birinci sahifeden devam ) 

mahkemeye gönderilmlttir. Yal
nız Kuıadasında Hakim bulunan 
zatın kim olduğu tespit edilme
diğinden ifadesi alınamamııtır. 

Kalküta, 13 (A.A) Ankara 18 (Telefon) 
Bu sabah Benkale eyaleti lrttıa tahkikatında ismi geçeli 

kongreleri komitesinin ·umumi iki maliye memurundan sabık 
karargahında yapılan taharriyat varidat müdiriumumisi Kallld 
neticesinde haydutluk, cinayet ve sabık Ankara defterdarı lh .. o 
ve isyan öhmetile takriben 80 beylerin lüzumu muhakemelerin• 
kiti tevktf olunmuıtur. İ karar verilmiıttr. 

Akın teşebbüsü esnasında M l• k•J' 
Londra, 13 (A.f\) a ıyeve } J 

Abbaı - Tyabji 59 taraftarile 

Bir suikasta kurban olan iki 
Türk genci hakkındaki kararı 
adalet mfzanından geçiren mah· 
kemei temiyizi ne kadar tebcil 
etsek yeri vardır. 

Yarın gibi öz Cumhuriyetçi bir ga
zetenin vazifesi susmak, hatır 
için hataları örtbas etmek mi

beraber Dharsana tuz ambarına Bu gün uzun bir 
1 

bir akın yapmağa teıebbüs ettiği 
sırada tevkif edilmfttir. nutuk okuyacak 

Haydar Rtfat B. bugünkü 
Eklıpereale Ankaraya hareket 
edeceklerdir. Dün Haydar Rifat 
Bey kendisile görüıen bir mu
harririmize yarın Ankaraya gi
diyorum, Perıembe günü müda
faamı yapacağım. Her halde bir 
mani çıkmazsa Cuına günü bura
dayım. 

dir? Gazi Hz. Şehrimize 1
1 

Yokıa hataları durdurmak Akın yaptılar Ankara, ıa (Telefoo) 

k ? 
- -· ..... • ~ .... """ !'5••·- Bombey, 12 (A.A) Maliye vekili Saraçoğlu Şükril 

ne Va it geıı•y .~r ve hakiki mes'ulleri meydana K l b J " b ) b j 

Demlıdir. 

ıv • j çıkarmak için hakikatleri mey- a] «Hl a 1 gı <> Shiroda' daki tuz deposuna ey Baıvekil smet paıayı ziy•" 
Ahnan malumata göre Rebi- dana vurmak mıdır '? lıte bizim 

1 
Son günlerde Karadenizde Gandi taraftalarından mürekkep ret ederek bir saat görüımüıtür• 

cumhur Gazi hazretleri Meclisin 1 yolunda çahıtağımız ve çalıımak- .kalkan balığı fevkalade bollaı- 3 grup tarafından bir akın yapı- Yekti Bey yar1,11 (bugün) me'" 
tatilini müteakip, haziran bida- ta faide duyduğumuz yol budur. mııtır. Karadenfzden limanımıza lmııtı. Zabıta müdahale etmlt liste bütçe mnzakereıi dolayisl" 
yetinde, ıehrimfzi ve Yalovayi Ortada koskoca bir hakikat, bir vapur dolusu kalkan gelmi- bu akıncılardan 100 kiılyl tev- le okuyacağı nutku hazırlamııtır• 

-;te~t;'i;f~b;u;y~u;r~a~c;a;k;la;r~d;ır~·~~~~~~h;a;y~k~ı;ra;n~b;ir~h;a;k;i~k;a~t~v;a~r.~F;ik~i;r~~ı~tı;r~.~~~~~~~~~~~~~kif eylemiıttr. Bu nutkun uzun ~acağı tahmlD 
~ ~ edilmektedir. 

'fef rika No: 25 14 ~1a)'IS 1930 

( Ankarada ht macera) 

yavaıca kalktı. Handan da onu J 
takip etti. Kulağıma eyilerek 
çok sıkıldıiını tekrarladı, bu 
gece k~ndlsinl yalnız bırakma
mamı rica etti. Amcam, baıı 

ile oturmamı iıaret etti, büzün 
ve tee11ürle bizi selamlayan a
na, kız, salondan uzaklaıtılar. 
Polis müdürü Ahmet Saııavber 
bey amcamın verdiği nefiı p\i
ro1u yakarken, Sami bey : 

Açık konutalım~mahzur yok
tur dedi. 

Ramiz amca lıAabGtan baıka 
mevzua temas edllecelbıi zannet-
ttifnden bogazına kadar a6mtıl
dtğü koltugundal dikkat ve teca-
ıüıle d grulmuıtu. Müıteıar bey 

müdüre _ ıordu. 

Yazan: AY //AN 
- Tahkikat neticesinden emin

siniz değilmi müdür bey? 
O, magrur, esrarengiz batını 

kaldırarak bumurdandı: 

- Tamamen müsteıar bey 
efendi. 

- Şu halde? 
- istanbul zabıtasına tevklf-

lerini telgrafla ifar etmekten 
baıka yapılacak bir ıey yoktur. 

- $uzanın bu meı' elede dah
lü tesiri nedir ? 

- Arzettiğlm gibi bir kum 
panya teıkil ederek hareket et
meleri zanna. • Tabii fıticvap 
neticesinde tehakkuk edecektir. 

- Bunu tehir edemezmlylz 
mGdClr Bey? 

- Müteahhit Cemal Bey tid- kerimesi babaıına hıtaben bir de Viltı yetlerde teftis]er 
detle israr ediyor. mektup birakmıf. Bu mektupta w Ankara, 12 (T:lefoP) 

Sami Bey : arkadaıları ile birlikte bh devri 
_ H•y ıeytan. Cemal Bevlde Dahiliye vekili Şükrü Kay• 

... J alem seyyabatına çıkacakları için b 1 b 
tanımıyorum. Nasıl etmeli ? Ot- k ey e irJikte için teftlt Çorudl 

d 
endlsini af etmesini bildirmit y ozgat ve Kayıeriye giden dahi" 

ye parmaklarını çıtır atmağa Cemal bey hiddetlenmlı. On se-
ba'ladl. Bu ana kada

r sükut e- liye müsteıarı avdet etmiıtir. 
ktz yatındaki kızının behemehal 

derek ıigarasının dumanlarını tevkıfıni iatemtı. lznık l<aza oluyor 
savuran Ramiz amca mevzua Zabıta kanunen bir ıey ya- Ankar, 13 (Telefon) 
karııtı. yapılemıyecağı cevabını vermlt Brusa vilayetine tabi fzp.11' 

- Müteahhit Cemalle it bite- fakat ortada bir çek sirkati var- nabtyeıi yakında kaza haUo• 
cekse çok·kolay, onu y~la getlrdlrl:' mııkı, bu, kanunun bu kıza pen- ifrağ edilecektir. 
ben, fakat evvela mesele ne ir. çeaini uzatmasını amir imlı. Po- İzmirde Altın ordu galil' 
Sami beyin müıaadesi ile polis lisçe dündenberi hadiseye vaz'ı- a.) 

b 1 d İzmir, 12 (A . .r-
müdürü izahat vermeye 8 1 a 1• Jet edtlmiı, ıivtl memurlar an-
anlatlrken "o-zlerlni açıyor; k11a k · Bayramın dördüncü günO ya" 

6 arayı alt üst etmiıtir. Tahkikat t Al d 1 a" 
öksürüklerle bogazını ayıkliyordu: pı an tın or u ve A tınay 111 

IDeıeledeki muğlak noktaları ta- çında, ikiye kartı 3 sayı ıle Al" 
- Dünkü, haziran ekspresi- nıanıen hal etmff. Memurların 

Din istanbula hareıetiı.den bir h tın ordu galip aelmlttlr. 
h • mu telif raporlarından anlaııl-

saat sonra, banker Cemal bey mııki: Cemal beyin kerimesi Mısır murahhasları 
müdfrlyyete milracaat etmit ke- dahiliye müıtesarının kızları Su- dönüyor 
rimeıl Ruhsarın hamiline tediye zan hanımla bet ıeneden beri Parıı, 12 (A.J.) 1 
emirli on yedi bin bet yü zdolarlık bir arada gezerler, bir birlerin- Elyevm Pariıte bulunan Mı• 
bir çeki kaıasından alarak firar den ayrılma-zlar ve batta; ıır murabbaı hey~tl M111ra a"Vdr 
ettlalni ihbar etmif. Cemal beyin (Devamı var) Unl 141 Mayı1a _tehir etmııur. 

( 
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Tiyatro ha rcketlcri J. 
Raşit Riza ve 
arkadaşları 
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Bayram temsilleri; Raıit Riza 
~e arkadaıları hakkında tam bir 
Gküın verebilmek fınatını ver

lblıtlr. 3 sene sahne hayatından 
~ak kalan Raıit Rızanın kımeli 
akkında hiç birimizin kanaatı 

deff ıınedi. Halkın sevdiği bu 
•anatkir her sahneye çıkııı.ında 
bilh 'il' ' 

Haklı bir talep! Hangi ·vapur Tutulan 
lar gidecek jkomonistler 
Seyrisefuf~-işletme Muhak;;~ edil- Şehremaneti halkın' isti-

b 
aıaa taı parçasında ve eski 

fr akt·· l 0 " 0 an Şadi beyden çok 
farklı bir ff "li muva akıyetle oynadığı 

abip Neccar,, da çok alkıılandı. 

k 
Türk ıahnesinin emektar bir 

a t" " b oru olan Nurettin .Şefkati 
r ~y ; evvelce temıil ettiği ken
be rollarını ihtimamla ve çok 

nimıe!'erek oynadı. 
Ertuğrul Sadettin dey ; Türk 

'-hneıinde büyük bir varlık ol
dufunu bin kerre daha isbat 
~llllt (Samson, Atkın ölümü ve 
ll~ın baıak) piyeslerinde fevka-

e tak ur edilmiıtlr. 
d Sahnemizin iki kımetli isti
dadı olan Celal, Yaıar beyler 
.:ruhte ettikleri rollarda cidden 

uvaffak "olmuılardır. 
d Talat bey ; sekizinci piyesin
e tahammül edilmez bir halde 
olınasına ragmen ümit veren bir 
!~11Çtir. Fatma Dürnev hanım ; 

1 
aınson,, piyesinin bayram tem· 

•11 erinde gösterdiği muvaff akı-
YeUe · ve Taı parçasında göz 
raiıları içinde oynadığı gelin ro

e Türk ıahnetinin bir yıldızı 
~lacağı hakkındaki ümitleri ta

alc:kuk ettlrmiıtir. Zehra ha-
1111h ; Taı parçasında Cemile ha
:•ını çok aratmıı, "Aık ölmezn 

elet rolunu bir mırıltı halinde 
~~ Yeknesak oynamııtır. Sahne 
ç n göğıü pek müsait olma-

Yan bu hanım yükıek sesle ve 
~b~ konuımağa ahıtırılmalı, 

Uçuk rollarila yetiıtirilmelidir. 
lialtde hanım; kendi karak

terıne uyg\ın olmak ıartile tem
•ll ettiği rollerde Türk sahnesi-
~ln tayanı takdir bir rüknü ol-
tılunu göstermektedir. 

Mart Mina hanıma gelince 
eaasen mazideki ıahne hayatı 
Pek •ilik ve manaaız olan bu ka
:•tıın tekrar sahneye dönmesin-
ekı hikmeti anlayamadık. 
"Politika" aazetesinde Eliz Bine 

~ecyandan sonra Türk ıahnasinin 
1Ymetli bir rüknü diye bin bir 

tlc• ile yazdırıldığını öğrendiğl
~ı Mart hanım için bir kelime 
e •ik çıkmııtır, Eliz Binemec
~"kın (Papucundan} ıonra dene-

ti. 

Eter halkın Reıit Rıza ve 
~kadaılarına hörmeti olmasaydı 

atı Mine hanım sekizinci ve 
aıkın ölüınü piyeslerinde 111ıkla r 
'te Yuhalarla sahneden indirlle
Celc:u O b · Dlit ederizki Raıit Rıza 

u kadını her halde hallcten ev
'tel T" k h ti ur ıa nesinden indirecek-r. 

müdürü lskende- mek Üzre adliyeye rahatini de düşünmelidir 
rjyeye ğitti. verildi 1 - .... - .......... -

Seyrlsefaln idaresi Mısıra 
vapur seferleri yapmağa karar 
vermiıtir. Bu seferlere Gülce
mal ve İzmir vapurları tahsil 
edilecektir. İıletme müdirl Bür
hanettin bey bu hususta tetki
kat yapmak üzere İskenderiyeye 
gitmiıtir. 

Seferler, masrafı çıkarabil

mesi için temmuzdan itibaren 
Karadeniz sevahilinden baılaya
caktır. ___ M._.••••--
Lise ve orta nıektcplerin 

inıtihanları 
İstanbul liıe, orta mektepleri 

ile tik mekteplerinde mezuniyet 
imtihanları "1 " haziranda baıh
yacakttr. 

Son . sınıflardan gayri sınıflar 
terfi imtihanına tapi olmayıp yeni 
talimatname mucibince talebe 
bütün bir sene zal'fında alınan 
kanaat notlarının vaıatisi ile 
terfi ettirilmektedir. 

Konferans 
Türk Ocağından: 15 mayıı 

930 perıembe günü akıamı ıaat 
21 ;5 de Doktor Addullah Cevdet 
bey tar~fından(Garp ıairlerinden 
Ömer Hayamın ruhu} mevzulu 
bir konferanı~verilecektlr. Bunu 
müteakip tanınmıı ıan'atkarlarm 
kıymetli eserlerinden bazı parça
lar çalınacatır. Bu Konferanı 
ve Konsere herkez gelebilir. 

Darülbedayi 
Ankara, Konya ve Adanada 

temılller veren darülbedayi kıb
rııa gitmittir. 

Hilal Spor kulübü 
Çahsıvor ~ ol 

Birçok dedikodularla dağıla
cağı söylenen Hilal spor kulübü 
son günlerde yeniden faaliyete 
geçmiıtir. Bu faaliyetin ilk eseri 
yeni hey' eti idarelerinde görül

müıtür. 
Her hafta muntazam ekzer

sisler yapan Hilal takımında es
ki maruf futbolcular da vardır. 

Kulüp atletik sahalerde de 
mefgul olmaktadır. 

Hilallıların kaptanı gülle ıam 
piyonu Ekrem beydir. 

Kulüb yeni binası olan Eren 
Köyünde Ztya pafa köıküne yer-

leımiıtlr. 

Geçenlerde ıehrimizde komo- 1 Sabah karanlığında sokaklarda avaz 
niıtlik b.~y_annameıi dagıttıkla- ,ı avaz bag., ırılmasına müsaad rından tutun amelestnden Hasan e 
Şerif le Remazan tevkif edilmiı- olunmamalıdır 
lerdir. 

Dördüncü istintak hakimi 
tarafından bunlar hakkında ya- 1 

pılan tahkikat neticelenmiı ve 
kanunu cezanın 31 S maddesi 
mucibince mahkemeye tevdi edil
miılerdlr .Pek yakında ikinci ce
zadu. muhakemelerine mubaıeret 
edilecektir. Bunların arkadaıı 
bulunan Moaollni Ahmet tevkif 
edilememiıtlr. Ahmedin mem-

... leketimiz haricinde olduğu zan 
edilmektedir. 

Fuhuş 
·>)ıooct<-

T alimatnamenin 

Haber aldığımıza göre, Ak
saray, Horhor ve civarındaki bir 
kaç mahalle halkı namına Şeh
remanetine pek haklı bir ıtkayet 
vuku bulmuıtur. Bu ıikayetln 
sebebi seyyar satıcılardır. Sabah 
karanlığında sütçülerden baıla
yarak son günlerde çogalan 
yogurtçu, sirkeci, sebzeci, ma
cuncu, eskiler alıcı , kirez ve 
taze meyvacı ve nihayet labada 
ve ebegümeci satan çingene 
kadınlarının, çatıları birbirine 
degecek kadar alçak evlerden 
müteıekkil sokaklar arasında, 
avaz avaz bağırarak yekdiğerini 
takiben bir nevi resmi geçit 
yapmaları bu civar halkını cit
ten bizar etmiıtir. 

j Bilha11a, önüne gelenin omu-
zuna bir ıırık alması netlceıi olarak 

çogalan yogurtcularm, kuvvetlice 
bir öksürgü.1 iki tuaf ındaki ev
\erden mükemmelen duyulması 
kabil olan dar bin sokak içinde 
aıtma görmemtı sesile, leakal 
aıekiz on defa haykırması ve • 
ıokak baılarında karıılaıtıkları, 
zaman nara atmakta rekabete 
kalkıımaları tahammülünha ricln· 
de bir azaptır. 

Şehramanetinin bu hususta 
acil bir tedbir ittihaz ederek 

bilhassa bu semtte bir kaç ma
halle halkını bu azaptan kurtar
ması beklenmektedir. 

tatbikına başlandı Poliste Gene kazalar! 
Fuhuı talimatnamesinin ıeh

rimizde tatbikı için yapılan tet
kikat bitmtı ve tatbikata baı
lanmııtır. Bu cümleden olarak 
vesikasız kadınların takibine 
baılandığı gibi İstanbul cihetin
deki gizli randevu evlerininde bir 
listesi yapılmııtır. 

Madenlerimiz 
~~..-

~1atbaan11za gönderilen 
bir tavzih 

Dün ıöyle bir tavzih aldık: 
"Gazetenizin 13 Mayıs HJ30 

tarihli nüshaıının birinci sahife
sinde (Servet) ıernamest altın

daki bentde "Yeni teıekkül etmtı 
olan bir Fransız Şirketinin halen 
iıletmekte olduğu Çamlı, Kozlu 
kılıç damarlarına inzimamen Ki
reçlik Ocaklarını .. dahi bu sene 
içinde iıletmeğe bnılayacağı ya
zılmaktadır. 

1 ... abanca ile ateş 

karıştırılır n11 

Dün saat 1 7 de Arapcamiııinde 
bekci Hasan odasında çamaıır yı· 
karken odunları,köhne bir tabanca 
yi ateıe sokarak karııtırdığı ıırada 
tabanca patlamıı,iki elinden ağır 
surette yaralanmıt ve hastaneye 
kaldırılmııtır. 

Şoförü odunla yaralan11ş 
Aksarayda yaver ağa mahal

lesinde terlikci Ahmet efendinin 
evine ıoför Celalettln efendi oto
mebil ile evelkl gece saat 24 te 
dört müıteri getirmiıtir. 

Şoför Celalettf n efendi ile 
Ahmet efendi araıında para 
meselesinden kavga çıktığından 
bul ardan Ahmet ef. Celalettin 
efendiyi odunla batından yarala
mııtır. 

Silah a tn1ış! 
Unkapanında oturan Rizeli 

Hasan dün akıam bir arkadaıila 
ıarhoı olarak tabanca atmıt Jsede 
yakalanmııtır. 

Bekar odalarında yangın! 
Unkapanında Süpürgeci ha

nındaki bekar odalarından ateı 
çıkmıı isede ıöndürülmüıtür. 

Bir kaza daha 

Bayran11n son günü de 
ağır beş kaza oklu 
Bayramın üç günü zarfında 

vuku bulan kazaları dün yazmır 
tık. Bayramın son günü olan 
evvelki gün de ıu beı kaza ol
muıtur: 

1 - Karagümrükte~ bayram 
yerinde kayık ıalıncağına binen 
Saadet isminde 15 yaıında bir 
kız, salıncaktan dütmüı, sol aya
ğından ağır surette yaralanmııtır. 

2 - 1913 numaralı otomobil 
Vefa caddesinde Meliha isminde 
4 yaıında bir çocuğa çarpmıf, 
yaralanmasına ıebep olmuıtur. 

3 - Beıiktaıta Ihlamurda 
kayık salıncağının demirine çar
pan Mükerrem isminde 12 yaıın
da bir kız ıol kaıından ağır 
surette yaralanmııtır. 

4 - Emine isminde bir kadı
na KurbağlıdA, bir beygir tekme 
vurmuı, ağır surette yaralamııtır. 

5 - Kadıköyünde hamal Hı
zır ile Halit ıakalaıırlarken Hızırın 
gözüne bir kalem batmıı, ağır 
ıurelte yaralamııtır. 

Kocası için kendin ku
)'uya atan kadın! 

EmalUdıah han 
boş durmıyor 

Sun'i gübre yapılaca 1< n11? 

Şirketimize ait olan ve Şirke
timiz tarafından itletilmekte olan 
Kireçlik Ocaklarının ne. gazete
de mevzubahs firkete ve ne de 
baıka bir grube verilmediğini 
ve Ocaklarını Milli sermaye ile 
ve tam bir muvaffakiyetle itlet
mekte olan Şirketimizin hiç bir 
ecnebi grupla tefriki mesai etmek 
niyetinde olmadığını beyan ve 
keyfiyetin gazetenizin yarınki 

nüshasının aynı sahifesinde dere 
ile tashih buyurulmaıını rica ve 
bilvesile ihtiramatımızı arzeyle
riz efendim.,, 

Ortaköyde oturan ııracı ilya

sın oglu Hakkı arnavutköy rıhtı
mında oynarken 1oför Halldin 
otomobilinin altında kalmıf, ağır 
surette yaralanmııtır. 

Samatyanın Bostan mahalle
sinde oturan Zeynep hanım; 
odasında bir arkadaıına dert 
yanarken birdenbire hmçkırarak 
yerinden fırlamit ve koıa koıa 
giderek kendisini evin kuyusuna 
almııtır. 

Kabilden- Sabık Kıral Ema
nullah hanın Pııaver tartkile 
Afıanlatana gonderdiii beyan-
11•ıneleri ve halka hitabeden 
~l&nnameleri Afgan hükuıneu 
•her alarak musadere etmiıttr, 

Danimarka \Teli ahdi 
1 Kahıreden - Danimarka Ve
lahdi Prenı Fredrik ile birader •e .. d•ınca zadest Aksayi Şarktan 
"• etl te'- ert esnasında buraya gele-

" tkı " k llleını gun aldıktan sonra 
•kellerine azimetietmiılerdlr. 

Bahça vanların belit baıh ih
tiyaçları olan gübre fiatları bu 
sene yükselmlt olduğundan Ka
raağaç mezbahasında kesilen 
hayvanların kanlarından sun'i 
gübre imali düıünülrnektedir. 

Bir men'i ınuhaken1e 
kararı 

Poliı dördüncü ıübe komseri 
Cemal efendinin 6000 lira ihti
laıı hakkındaki evrak devlet 1ü
ra11nda tetkik edilmıı ve Maliye 
Müfettiıinln kanaab hilafına Po· 
Hı müdürü Şerif ve defterdar 
Şefik beylerin men'i muhakeme
lerine karar ;verllmtıtir. 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketi namına 
murabbaı Aza Rıfat Kamil ----

Zeytinyağı hileli 
Piyasada mevcut zeytin yağ

larının kısmı azamının hileli 
olduğunu anlayan ıehremanetl 
yağların evsafını tesbite karar 
vermiıtlr. Bunun için dükkanla
ra hali• zeytinyağının evıaf ını 
gösteren cetveller aıtırılacaktır · 

Kazaya sebep olan ıoför ya-

kalanmııtır. 

Bir ceset bulundu 
Beyoğlunda Lüleci Hendek 

caddesinde oturan ıoför Asım 
efendi namında birinin cesedi 

evvelki gün saat 8 de Arnavut 
köy açıklarında bulunrnuıtur. 

Şoför Aaım efendinin ıebebl ve
fatı anlaşılmak üzere cesedi 
morga gönderllmiıtir. 

Kuyuda, bir hüsnü teıadüf 
olarak az su bulunması Zeynebi 
kat' i bir ölümden kurtarmııtır. 

Kadıncağız verdiği ifadede 
"Kocam beni terketti, onun için 
ölmek taterlaı,, demiıtir. 

Bu ne kepazelik ! 
Nuroımaniyede oturan kun

duracı Bursalı Ahmet evvelki ge
ce sinemadan gelirken aynı 
mahalde oturan Hikmet hanı
mın kendi sile beraber gitmemesin
den mugber olarak kadını kal.-
çaıından biçakla yaralamıt br. 



Sahife 4 YARIN 

Dolaplara 
Paralarımız nasıl müthiş bakın! 
bir surette harice gidiyor? Yunaniiİ;; sırf tü-

. tünlerini sokmak 
Viyana sigorta kongrasına verılen · · M l l 

rapol-u avnen n redivoı-u ıçın ısır ı ara ne 
Reauurano ıigortası;,n mem- ıab: :lmuı ve.,Tür~iye~ icrayı dolaplar yapıy Of? 

leketimize zararını ve Maliyel faaliyet eden kumpanyalar hü- lskenderyeden ·iki ay evvel 
vekaletinin bu itdeki hata11 yü- kumet nezdindeki teminatlarını Yunan Hariciye Nazırı Mıırı zl-
zünden paramızın nasıl harice ibüyük bir mikyasta tezyide da- yareti esnasında Yunan 1ıükfı-
akıp gittiğini ispat ede.:.eğimizi vet edilmekte olduklarından bu- metinin Kavalada büyük bir ca-
btldirmiıUk. Bu mes'ele hakkın- na muvafık görünmekte bulun- dde ve genif bir meydan açh-
kında vesikalar netrediyoruz. Bu mutlardır. Bununla beraber (772t ğını ve bunlara Mısır hanedanı-
cümle den olarak dünkü nüsha- numaralı karar ) kararnamenin nm muessfsl Mehmet Ali pata-
mızda da (Alyans dö Berlin) in ikinci maddesi sigorta edilmit nan ismini "vereceği gibi mey· 
müfettlıi umumisi Doktor Vul- sermayelerin yüzde 50 sinin mü- danın ortasında onun mermerden 
çin'in Viyanada toplanan ıigor- kerrer sigorta inhisarına terki masnu bir heykelini rakzede-
tacılar kongrasına verdiği rapo- mecburiye~inden bahsetmektedir. ceğlni söylemitti. 
run ilk kummı dercetmiftik. Kararname kanundan daha lskenderiyede bulunan yuna-

Bu günde bu pek mühim ra- ileri gitmektedir. ve mükerrer nlilar mezkôr heykelin masari-
porun son kısmını aynen netre- sigorta sandığı hukukunun bu finl kendilerinin vermeleri için 
diyoruz: tttiıaı, vaki vaziyetin mantıkı bir yunan bükfımetine muracaat et-

" Sındıka ffatlerinden daha akıbeti gibi telakki olunmalıdır. mitlt:r ve bu talepleri de kabul 
"" ı ı iı b k · k olunmuttur. • aıagı muame e yapmak caiz o up an aaı ımtiyaz o truvası-

olmadığını tetkik etmek bizleri nm mukabili almak üzere aenevi ---cc=?--~ll~Q+ııo;;;;;;;;;;;;z=-~-
alakadar etmez. Burada h .kim- 200,000 lira vermeği taahhüt B •• 1 ı 
ilk cleill ıadeı.:e vaziyeti izah etmittlr ve bundaıı batka da biz- oy e o maz 
ile iktifa ediyoruz. Şu suretle zat kendi namına senevi 100,000 ~-
Ünion-Anadolu gurubu imtlyazh lira almak istemektedir. Bütün Hakem yefişfı·r-
vaziyetinde tehdit ediliyordu. bunlar hedefini menafii muayyeni 
Yeni gelenler pek aıikar surette milliyeye tevcih eden vazıı ka- mek lazımdır 
okunan "Duhul memnudur" lev- nun tarafından ketif ve tahmin 
haıına rağmen kendı branıları edilmemlıtir. Vazıı kanunun za-
dahillnde it yapmağa cesaret manında nazarı itibara aldığı itler 
ediyorlar. Hatta hükumete hülfıl bu kadar ehemmiyetli menafi 
için fedakarlık yapmağa da ama- temini edemediğinden kumpan-
dedirler. Neye .mal olursa olsun yalarm bütün haddı mahfuzlarını 
bundan içtinap etmelidir. "Ha ilga etmek mecburiyeti hasıl ol-
rik sigortaları" sındıkaaı teıbit muıtur bir defa daha tekrar edi-
ettiği fiatleri cebren kabul etti- yoruz: "hiç bir ıey farzetmeyo-
recek vaziyette olmadılından ve ruz, teklif etmiyoruz. Teırtb edl-
bundan maada sındıkasız çahıan yorz" bizi yalnız bir ıey alaka-

kumpaDya)ar da mevcut bulun· dar eder.; Vücuda~ getfriJen va· 
duğundan serbestçe rekabete ziyet ve bunun netayıcı muhte-
giriımtılerdlr. ReaıQrans ıtrketi melesi. Balade beyan olunan ıey-
hepıi için mecburi yülittiba yek- le münaılbettar bir çok ıeyler 
neıak bir tarife mucibince itle· meydana çıkmaktadır. 
rin tedvi rint deruhte edecek ve Şu halde kararname mC.ker-
bu ıuretle kumpanyalar yekne- rer sigorta inJıharına kanunun 
ıak bir tarife ile çalıtmağa mec- verdiği haktan daha vasi hukuk 
bur olacaklardır. Çünkü böyle vermek idemektedir. Bunun hu-
olmadıiı takdirde farkı ceplerin- kuki uoktai nazardan tayanı ka-
den vermek mecburiyetinde ka- bul olup olmadığı ayrı bir mese-
lacaklardır. Bundan dolayı "Üni- ledir. Bununla beraber (1160) 
on,, gurubu uzun seneler bütün numaralı kanun mecburi hi11eyl 
hük(kmet itlerini muhafaza ede- mükerrer sigorta inhisarına ver· 
ceğioden emindir. Maahaza en dikten ıonra kumpanyaya kalan 
eyi teıkılata malik olduğu için primler hi11eıf ni de arzusuna tabi 
müıavi ıartta kalan itlerden bulundurmak ha\ kını da hükiime· 
gene kendine aralan payı ayın- te bahıetmektedir. 
calını ümit edebilir. ( Madde 2 ) Bunun için bir 

Yukarda okunan ıeylerin tek tart mevcuttur. Mükerrer si-
mefhumu eyi anlatılmalıdır. Yaz- gorta sandığı teraitinin diğer mü-
dığımız teyler hüsnü niyetle kerrer sigorta yapanlar ıeraitlo-
hareket ettiilne hiç 1\ipbe olma- de,daha az ıayanı arzu olmaması 
yao vazu kan.ınun fikirlerine Şu halde 200,000 lira prim tahsil 
tekabül etmez. Biz, söyledlli- eden ( lkı) kumpanyası, kanun 
miz kanun menıeinin ıeraiti mucibince haddı mahfuz nazarı 
haklkiyeılnden ve netayicinden dikkate alınmamıı olsaydı ter-
bahıediyoruz. Binaenaleyh timdi kedeceğl miktar ihtimal 60.000 
mükerrer ıigorta tlrketi mevcu- lira olduğu halde ,kararnameye 
diyetini borçlu olduğu kararna- nazaran 100,000 lira terketmeğe 
menin, kanununa neden muhalif mecburdur.Ya mütebaki 100,000 
olduğu anlaıılacaktır. eltra ne olacak? 

Müzeyyel kan·1n olarak neır- Evvela aoo,ooo lirayı tediye 
olunan 1173 numaralı kanunun edemeyecekleri bir günde bu 
(murakabe kanuna ilave olunan kıamı mutebakiyide cebredlp et-
kanun) 1160 numaralı kanun kı meyeceklerini bilmek iktiza eder, 
hakiki mükerrer sigorta kanunu- Saniyen bu takdirde kumpanya-
dur, mükerrer ıigorta prenaiple- nın baddı mahfuzundan ne kala-
rinin kumpanyaların haddı mab- cağını bilmek de bundan az men-
fuzunun ancak bakiyesinden •on- faal temin etmez. Çünkü hüku-
raaına tamil olduğunu bilha11a met bu haddı mahfuzu bir karar-
kaydetmek icap eder. Bu kanuw name ile o kadar atağı tesbit 
na göre hClk6met haclclı mahfuz edebilir ki filen hiç bir ıey kalmaz. 
miktarmı tayin hakkını muhafa- Saliıen: haddı mahfuzdan bir 
za etmektedir. Kumpanyalarıo ıey kaldiğı da farz edilse vaziyet 
haddı mahfuzu için mevcut olan ne olacaktır? Birinci 100,000 lir& 
bu tekayyüdatın lüzumlu oldulu J' 20 komuyona mukabil veril-

Putbol hey' eti tarafından 
bundan bir müddet evvel bir 
hakem kursu açılmııtı.Öyle zan
nediyoruzkl bu kurs hiç bir fey 
öğretmeden kapandı. 

Ecnebi takımlarını celbettl
ğimiz bir zamanda bir tek hake-
me malik olamayııımız ne feci 
bir h&l ! Bari ıtmdlden sonra 
gelecek lBkımlnrJa anlatırken 

"gelirken birde hakem getirin" 
kaydı kc>nsa ! 

Hakemlerim!z gelen ecnebi 
takımlarınm h·ç birini memnun 
edememiıtir. 

Futbol için ne kader paramız 
heba oldu. Hele son gelen futbol 
antrenörü Cat bellaya verdiğ!
miz yüzlerce Ura mukabilinde 
ne istifade ettik. Muazzam ole
mplya t faciası da hala hahrlar
dadır. ___ ...,..,..,..__-

Bir tavzih 
Gazetemizin 3 Mayıa 930 ta

rih ve 136 numaralı nushaasında 
halk diyorki sütununda "tbret
lecle görülen bir manzaran serlav
hası altında sekizinci icra daire-

sine ait fıkra balonda yapılan 
t~hkikat neticesinde bunun doğru 
olmadığı anlatılmıt bulundugu 
lıtanbul müddeiumumiliğinden 
btldirilmittir. Tashihi keyfiyet 

olunur. 

mittir. İkinci için koınpanyanin 
senelerden beri mevkii meriyette 
bulunan mükerrer sigorta muka
velenamelerlne teTfik&n 

1J0 
35 iı· 

tedlğinl farzedelim. Şu takdirde 
1160 numrah kanunun ikinci 
maddesini de bir kararname ile 
tadil etmeyeceklermidir? 

Bu sualler ehemmiyeti fevkali.
deyi haiz olup bu da basit bir 
ıebebten neıet etmektedir? 

Kanunun bir haddı mahfuzdan 
bahı~meai bila sebep değildir· 
Çünkü itlerinin hey'eti mecmuası 
masar1fatı umumiyesi yekunu en 
az 6/

0 
30 olduğu ve kendilerine 

ancak cf 20 komsfyon verildlii 
halde yarın primlerinin ıf 75 ıı 
ellerinden alanına doğrudan do· 
fruya sigorta yapanlar masarıfatı 
1•mumlyelerinl naaıl kapatırlvr? 

14 Mayı• 
~ 

• 
lbretlere şayan istatistik! 

- ·-•MH..ı•---

Diğer ıneml~ketler bütçelerinin kaçta 
kaçını maarife veriyorlar? 

Mmr meclisi ayanmda maarif bütçesi müzakere edildifi 11ra~ 
bazı devletlerin h.lim ve tedris için umum bütçelerinin yüzde ka· 
çmı sarfetmekte olduklarına dair bir cetvel okunmuttur. 

Mezkur listeyi karilerimize arzediyoruz: 
Avusturya bütçeıinJn yüzde 7 ıi, Belçika yüzde 7 si, Bulgarlıtall 

yüzde 10, Danimarka yüzde 12, Fenlandiya yüzde 12, Franıa yazde 
7, Holanda yüzde 12, lngiltere yüzde 13, ispanya yüzde 5, iıveÇ 
yüzde 9, italya yüzde 7, Mmr yüzde 1 O, Norveç yüzde ı 1, Portr 
kiz yüzde 5, Prusya yüzde 6, Romanya yüzde 1 o, Ruıya yüzde 5, 
Sırbiye yüzde 7, Yunanistan yüzde 6 dır. 

* • * 
Buda bir verği ! 

Ayak bastı resn1i ! 
İskenderiyeden - Yeni güm

rük tarifesinde bahren buraya 
gelen yolculardan bir gümrük 
resmi alınması münderiçllr. 

Haziranın 17 ıinden itibaren 
1 nci kamara yolcularından 50 ku. 

2 " n n 20 n 

3 n " " ıo " 
olarak alınacak resmin ne suret-
le tahsil edileceğini kararlatlır

mak üzere bir komisyon teıkil 
edilmlt ve komisyona bütün 
acenta müdirleri davet olunmut
tur. 

Alınanya İrak ticaretini de 
kurcalıyor 

Bağdattan: 
Almanya ile Irak arasında 

münaıebatı ticariyenin aünden 
s'bıe artmakta olmaaına mebni 
lrak, Hamburgda bir konıoloı
luk teıis ettiği gibi Berlinde de 

bir konsolosluk tesisine karar 
verilmittir. 

f İngilizler Filistinle de 
uğraşıyorlar? 

Londradan: 

lngiltere müatemleki.t nazır& 
Su En Hop Slmını gelecek hafta 
Filiıtlne gidecektir. Orada lng~ 
f evkalide komiseri ile görüıecek 
ve mahallinde tetkikat icra ede· 
rek arazi ve mühaceret meıe· 

leıine dair hükftmete bir takrir 
verecektir. 

İrakta petrol yagn1ası 
Bagdattan: 

Haklanda, Franıa, lngtliz, ve 

Amerika tirketlerlnl temıil ecleD 

petrol ıirketi ile Irak hiikumetl 

arasında tekrar müzakerata 
bat lanmıttır. Bu müzakerede 

Irak hükumetini harbiye nazırı 
Cafer paıa temıil edecektir. 

Mumaileyh petrol kuyularının 

hali hazırını tef lit etmek üzre 

Kerkuıe gider üç aün kalmıttır. 

Falakalı aşk ! 
- ........ 41.•4--

Bir Alman gazetesi taksimdeki da· 
yak hadisesini nasıl anlatıyor 
"Berliner Tageblattn gazetesi 

3 Mayıs 1930 tarihli nüıhaıında 
(Falakalı aıktan sonra sinema 
artiıtliğinde nihayet bulan bir 
macera) namı altında tahılı etti
ği, iki sutunluk bir yazıda aktör 
Muammer Ruten bey hadisesinin 
sureti cereyanını naklettikten 
sonra atıkların vapurdan firar

larını heyecanlı bir ifade ile an
latmakta ve polislerin rıhtımda 
ağzı açık kalarak hayret içinde 
döndüklerini ilave etmektedir. 
Mezkur gazete, Şükran hanımın 
reıid olduğunu iabat ettikten 
ıonra serbest bırakıldıklarını, 

fakat İzmir polis müdürünün 

yıldırım ıür'atile lıtanbula yetlı
Uğinl ve derhal s ;vkülceyti bir 
vaziyet alarak atıkları derdest 
ettiğini, neticede karakola ıevk-

edildiklerini, aaıl facıanın bun
dan ıonra cereyan ettiğini, ka
rakolda akıl ve mantık yerine 
aıabiyyet, tehevvür ve hiddetle 

hareket edilerek bu aık mace
rasının Mecnununun adamakıllı 

bir falakaya çekildiğini zavallı 
Leyll'nın da mucizevi bir tekil

de ortadan yok edilerek lzmire 
uçurulduğunu bir liıanı ıuzlıle 
kaydetmektedir. Mezkur gazete 
ilaveten diyor ki: 

.. Muammer Ruıen bey timdi 
büyük bir sinema ıtrketi ile mu
kavele yapmak Ozeredtr. Yapa-

r cağı parlak bir mukavele onu 
meıhurlar ııraıına kaydedene 
belkide bir vali hatta bir vali 
zevcesi bile kızını öylesine ver· 
mekte tereddüt etmlyecektlr." 

Tayyare piyankosu 
kimlere çıktı? 

Piyanko müdürlOğünden : 
4 5 ,000 Lira kazanan 19552 nu· 

maralı biletin dört parçaıı lı· 
tanbul, birer parçası Edirne, iz· 
mir, Fethiye ve Vezir köprüde 
satılmıt,iki parçası da ıatılmamır 
tir. 
J 5 ,000 Lira kazanan 52,222 

numaralı biletin dört parçası Jı· 
tanbul, birer parçası Ankara, 
Turgutlu, Ktliıte ıatılmıı bir par
çası İzmirde ıatılmıyarak iade 
edilmlı ve iki parçaııda 1abtma~ 
mııtır. 

J O ,000 Lir~ kazanan 87380 atr 

maralı biletin 4 parçası lıtanbul, 
birer parçası MC1danya, SallhU, 

1 

iıllhiyede aatılmıt birer parçall 
lzmır ve Safranboludan ıatıbn•" 
yarak iade ecltlmlt ve bir parç&"' 
ıı da aatılmamııtır. 

- ....... ı ... --
y eni neırlyat 

Hoş gör 
Bu nefiı ve cidden ınsel 

mecmuanın ikinci ıkyııı çıktı• 
MOtalaaaını tavıiy~ eyleriz. 

t 
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isyan! ( DEVLET DEMİRYOLLARI iL~LARI ) 
.... J0:4(o 

Gazeteci! 

Hintliler şehirleri 
yakıyorlar 

Londra, ı:~ (A.A) 

Ender Şeyda Bey, nazik sevim
li, fakat dalgın ve ıatça bir genç
~i. Büyük bir muharrir, idealist 
lr gazeteci olmak isteyordu 

Gündelik gazeteleri eline ~lıp 
baı makaleden mesulmüdür im
j;••na kadar tetkik ediyor sa-

h
ifelerde, sütunlarda terbpte 
acl l d b ' ' 111 n e; aılıklarda ve resim-

de b· k d ır ço hatalar, bulu yor-
t u, · O yeni bir uıul, bir ıis-
enı kuracak, çalııacak, neler 
b~ neler yazacaktı.. ileride asri 

r gazete teıia edecek ve orta
Ja Yep yeni, görülmemiı, ititil
~enıiı tekiller yeni, bir gazete, 

lr daha eıeri çıkaracaktı .• Bu 
:•zetenin (999,000,000) evet! 
k okuz yüz dokıan dokuz milyon!· 
t •rıt olacak ve o tek baıına bü-
Gn matbuata meydan okuya
~kta!. Orta mektebi güç halle 
btt1rebllmı1 ve lit;enin de bir ka
Pııından girip öbür kapısından 
~•knıııtı:. Düıündü . . Düıündü, 
İtı kararını verdi.. O gazeteci 

0 •c.ktı, ! ihtiyar babh annesi 
"e akrabaları ona bu ıevği, bu 
llıerakı bırakmasını ve bir zahire 
iade yağı tüccarı yanında ahı 
•ertı öğrenmesini söylediler. 
t Ender Şeyda ,hiddetten renk
L~rı renge girdi. Küplere binip 
uatırdı çağırdı.Bu ne demek olu
~0rdu; Halaıı annesi akrabaları 

Yle cahil idilerki " Mulyer > in 
~edtii gibi onları echeller bile 
echn edebilecekti Katları hafif

çe Çataldı Baıı vekar ile yukarı 
~alkta ne " ılz anlamıyormuıunuz 

en gazeteci olacağım! n dedi. 
~bayet .>na meram anlatmak 

,~il olmayacağını gören babaıı 
ea"ı dostlarından bir gazeteciye 
llttt ve yalvarıp yardımını rica 
etu. Ender Şeyda echel babası
llın tava11utu ile emeline muvaf-
~ak olabilmlı ve " Telgrafın tel-
erı ,, gazetesinde istihbarat kıı
llıına alınmııtı. 

Ender Şeyda o aktam gazete· 
lllrı tahrf r heyeti odasına girdiği 
•akıt nedense ıaıalamıı ve gözle
tlrıırı karardığını baıının dönme· 
le baıladığın: duyar gibi olmut· 
tu, Burada hümmah bir faaliyet 
IÖrülüyordu. 
ltr Ceketler, yelekler çıkarılmıı, 

l'talları çözülmüıtü. Muhar
~lrler, dakUloğraflar çay, ıigara 
ÇQıefe vakit bulamıyorlar. Ve 
t~lkada bir telefon telleri ça
iror, Mükilemeler duyuluyordu. 

lertnde müsvedeler, kıliıeler 
~eıtnıler ve tashihler olduğu hal-
e tel&ılı, heyecanlı, asabi ta

•urlarla gidenler, gelenler olu-
Yordu, Ender Şeyda, yavaı 
!:"•t ılnirlenmeğe, sıkılıp üzül
t/ı ete, bunalmağa batlamııtı .. 
le .... baıında aözlüğü burnunda, 
•1tları çatık, ainfrli bir dikkatle 

Ça •tan bir muharririn yanına 
Yaklaıtı.. Tereddütle "galiba 
Çok naeıgul,ünüz" ta;zında bir 
IUal aoraaak iıtedi. Muhatabı 
:::. 86Züaün ucu ile bakmıı ve 

p ••l'IQed d etmı1u. en yaz11ına evam 

Ender Şeyda b 
•ıka bir gencin 

Janma gitti ve .. naa 1 L k 1 ••naz diye 
qatırını ıoraca oldu Od" 

·• a na-
tlkine bir ta vur la yGz(in b k 
llııt ve "sözü keıinlz 111: 111 

a ! -
l>tye baıını çevirmlttt.. er " 

~ 
Yeni muharrir, ertesi Riin 

lahrtr müdürünün odasına gitti •. 
Ona Marıllyadan o gün gelecek 
0'-rı hır ticaret teıekkülü müme
"111 ile mülakat yapıp getirme
•lıaı •öylediler. 
) Ender Şeydanın sevincine pa
l t.ıı Yoktu . • lıte artık 'bilfiil 
ll •tetecilik yapmağa baılamııtı. ! 
... ::erı rıhtıma doğru koıtu .. Ve 

•aaıltn aeleceil vapuru bek-

'l ' a zan: Hasan İlhan1i 
lemeğe baıladı . Ôğle olmuı , 
karnı acıkmıı; vapurun direkle-
rinin ucu bile görünmemiıti • ! 
Bir lokantaya girip yemek yi
yemedi ; çünkü vapurun gayrı 

muayyen bir surette geleceğini 
öğrenmifti. O yemek yerken met· 
hur zatın çıkıp gelmesi ihtimali 
yüzde yüzdü. 

Bir saat, iki ıaat daha bek
ledi. Rıhtımdaki kadınlı erkekli 
kalabalık arasında buiialmıı, ba-
tı dönmüttü . . Nihayet akıam 
oldu . . Vapur gelmedi. Ve genç 
muharrir kollarını sallaya salla-
ya matbaaya avdet etti • , Er
tesi sabah haıka bir gazete meı
hur ticaret müme11illnin resmini 
koymut ve iki sütun mülakat 
neıretmitli. . Ender Seyda rıh
tımda bekler dururk~n mümes
sil yolculuktan vakıt kazanmak 
için ıür'at katarı ne gelmiı ve 
"Telgrafın telleri,, gazeteıide ha-

Daily Mail'e Bom baydan bil
dirildiğine göre: Sbulapurda ki 
Gandistler zabıta efradı devriye 
dolattıkları sırada karakolları 
basarak bunlardaki eşyaları aıır
dıktan sonra binaları ateılemlş
lerdir. 

Frugıhan 
harciye nazın oldu 

• Tahran, 12 (A.A) 
Berlin orta elçiliğine avdet 

edecek olan M. Farzlne'nin yerine 
hariciye nezaretine iktisat nazırı 
Fürugı han tayın edilmiıtlr. 

iki hariciye nazırı başbaşa 
Cenevre, 12 (A.A) 

ingiltere hariciye nazırı M 
Hendereson italyan meslektaıı 
M. Grandiye bir öğle ziyafeti 
vemittir. Ztyafet bittikten ıonra 
2 nazır uzun müddet görütmüı
lerdir. 

diseyi atlamııtı ! J b 1 8 · 1 · stan u nci ıcra c aı-
. . Ender Şeyda baıka bir 

gün iıkenderiyeden gelen büyük resinden 
bir sinema yıldızını karıı•amağa Ermanak kürkciyar.A efendiye 
glttt.. Saatlerce bekledi.. Bulup Sultan hamamında yetil direkte 
göremedi.. trikotaj fabrikası ıahibi zeki be-

Akıam gazeteye dönünce mut- yin mahküm olduğu deyninden do-
laka gelmiıtir hükmü ile geldiği- layı mahcuz firtıhtu mukarrer 
ni yazdı.· Halbuki yıldız 0 gün olan muhtelif cins renke zenne ve 
gelmemifti .. Gazeteyi okuyanlar, erkeğe mahıuı fanila don ve 
uzak yerlerden kalkıp yıldızı gör- çorap ve çocuk caket ve baılık-
meğe gitmiılerdi .. Onu bulama- }arının 19 - 5 - 930 tarihine mü-
yınca gazetenin kapmna yığıldı- sedif olan pazartesi günü zevali 
lar .. Yol paralarım ' zarar ve saat 14 de çarııi kebirde ıandal 
ziyanlarını istediler.. Bunlara 

bedeıtanında memuru muvadhe
güçlükle meram antatılabildi .• 
Genç muharrir maruf bir ıair, sinde bilmüzaylde furuht olunaca-

bir üstat ile mülakata gitmtıti •• 
Şair onu köıkünde nezaketle 
kabul etti.. Kahve, ıekerleme, 
ılgara ikram edildi.. Muharrire 
yeni ıilrlerinden parçalar okudu .. 
Son çıkan eıeri hakkında izahat 
verdi .. Muharrir iti bitirip, vakit 
bulupta gazeteye dönünceye ka
dar gece olmut; gazete makine
ye verilmitU.. Erteıl sabah ü&
tadın beyanatı batka bir gazete-
de çıktı ve " telgrafın telleri " 
atladı!. Bir gün mühim bir dip-
lomat gelmiı, tehirde ziyaretler 
yapıyordu .• Genç muharrir ko
nuımak için diplomatın peıfne 

düıtü. Ve onun resmi bir daire
den çıkıp otomobil ile hareket 
ettiğini gördü.. Ender Şeyda 
epeyt.e meılek dersi alabılmiıtı •• 
Artık ıaheıer bir muvaffaktyet 
kazanacak ve bütün gazeteleri 
11tlatacaktı.. Hemen o, da bir 
otomobile atladı ve diplomatı 
takip etti. 

Diplomat garda otomobilden 
inmiıti •. yani gazeteci gara ko
tunca diplomat ile beraber 
onun otomobilinden baıka bir 
gazetecinin de indiğini ve kendi 
yetiılnceye kadar diplomatın 
trene binip gittiğini gördü.. Er· 
teıl sabah gazetesi gene atla
mıttı! ! . Ender Şeyda bir gün 
masa batında oturup iktııadi bir 
fıkra yazacak oldu ve keçi boy-
nuzu ticaretinde iltok üzerine 
muamele yapan "Kısırmaıyon,, 

ıirketinln zarar ettiğini yazdı .. 
bir hafta geçmeden tirket gazete 
aleyhine .. kıredlm bozuldu 1 n 

diye dava açtı, üçyüz bin 
lira tazminat istedi.. Şiddetli 
bir kıt günü ıoba korumlarından 
bGyük bir ılrketin idaremerke
zlnde yangın çıkmııtı .• Genç ga
zeteci klgıdı, kalemi aldı .. paça
ları •ıvadı, heman yangın ma.
h~lllne koıtu.. yangını yakından 
gorüp not almak lıteyor fakat 
kalabalıktan, rateıın ha~aretin· 
den yakma ıokulnıafa tmkln 
bulamıyordu.· yangın koca bina
nın yarm yandıktan ıonra a6n-

ğı ilan olunur. 

İstanbul vedinci icra 
ol 

dairesinden: 
Bir deynln temfni latif ası 

zımnında tahtı hacize alınmıt 
olan halı ve kanepe ve koltuk, 
dolap ve ıair kıymetli h ane eı
yaları ıehri Mayısm 18 inci • Pazar günü ıaat on buçuktan on 
ikiye kndar a'enen bilmüzayede 
furuht edileceğinden talip olan
ların yevm ve ıaati mezkürda 
buiaz içinde boyacı köyünde 
Bolu meb'usu sabıkı merhum 
Habip beyin yaluında hazır bu-
lunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. -
dürülebilmlıtl.. Ender • Şeyda 
tafsilat almamııtı. · yukarı doğru 
bakındı, hayretinden ağzı açık 
kaldı .. Ateıin kar111ındaki kğrgir 
bir binanın damında baıka bir 
gazeteci ıılak keçelere, kilirr ıere 
ıarılmıı not ahyardu!! Ertesi aabah 
"telgrafın te11erln bu hadiseyi de 
atlamıttı.! yine bir gün "Palav-
rasya" dünyanın en büyük kabili 
ıevk balonu yapılmıt ve hangar-
dan çıkmıttl .. Bu balu11 fen ilim 
adamlarının tıtirakl ile bir devri 
alem ıeyahatıne çıkacatı .. Balo-
nun geçecği gün yeni gazeteci 
artık tehlikeyıde göze alarak bir 
minareye çıktı.· Balonu geçerken 
bir az yakından görebilecek, aynı 
zamanda resim de alacaktı .• 
Balon göründü ve minareden 
uzak bir istikametten sür'atle 
geçip gitti. Ender ıeyda not ve 
reımi almadan matbaya doğru 
giderken elindeki fotuğraflarla 
Galata yangin kulesinden çıkan 
baıka bir gazeteci gördü ve artık 
ıaçlarını yoldu . ! ! 

, . Ertesi sabah "telgrafın 
tellerin gene atılmııtı .. 

• . Ender Şeyda , kalemini 
kırdı, hokkayı devirdi.. lstlfa
nameılni yazıp tahrir müdürüniin 
masasına bıraktı .. ve mütehassıs 
bir sinir hekimine muayeneye 
gitti!. .. 

65 bin ton maden kömürü kapah zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 26-5-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 

DemlryoJları İdaresinde yapılacaktır . 
Münakasaya itlirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde ıaat 15.30 kadar Münakasa komisyonu ka
tipliğine vermeleri lazımdır. · 

Talipler münakasa ıartnamelerinı 20lira mukabilinde Ankarada, 
Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa Veznesinden tedarik 
edebtlirler, * * 

2452 ton meıe, güregen, Çam odununun kapalı zarfla münaka
ıaıı 9 Haziran pazartesi günü ıaat 15 de Ankara devlet Demiryo
llan i<laresinde yapılacaktır. 

İtllrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerinl bet lira mukabilinde Maliye 
ve Muhaseb tılerl Reisliğinden istanbulda Haydarpaıa mağzasından 
tedarik edebilirler. 

Elbise münakasası 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

Saıadık hademeleri için yaptırılacak elbiıe itciliği hakkında 
ihalei evveliye kararı ketide kıhnmıı ve Mayısın 1 7 inci Cumartesi 
günü ıaat on a tıda kararı kat'iıinin çekilmesi mukarrer bulunmuı 
olduğundan taliplerin fiatı anlamak için levazım memurluğuna ve 
yevmi mezkürda lftekal yüzde beı tenzil kılınmak üzere komisyonu 
mahıuıuna milracaat eylemeleri ilin olunur. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Bedeli keıfi 10250 lira 34 kurut olan Sivrihiıar-Sarıköy tari

klntn 12-450, ı 7 ,950 inci kilometroları arasındaki natamam ıose 
imalatı sünniyenin ikmali inıaatı için yevmi ihale olarak ilin 
edilmiı olan 7-5- 930 tarihinde bir talip zehur etmeıl heıabile 
münakaaa müddeti ayyamı tatile dahil olmadığı halde 20 may11 
930 tarihine kadar yine kapalı zarf usulile temdit olunmuttur. 

Taliplerin bedeli keıfin yüzde 7 ,5 nlsbetinde temiten akçesı, 
Banka mektubu veya istikrazı dahili tahvilatı vermeleri ve ehli
yeti Nafıa Baımühendlıliilnce muıaddak bir fen memuru lrae ey
lemeleri lazımdır. Teklifnamelerln 20 mayıs 930 salı günü saat 16ya 
kadar vilayet Encümeni riyasetine verilmesi ve intaat hakkında 

malumat almak isteyenlerin Nafia Baımuhendisliğine müracaat ey
lemeleri lüzumu ilin olunur. 

Gryri n1enkul n1alJarın 
açık artıı·n1a ilanı 

istanbul 4 üncü icra memur
luğundan: Açık artırma ile para
ya çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: iki bap hanenin tamamı . 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki mahallesi sokağı, numera11 
Beyoğlu Hüıeyinağa m . Sakıza

ğacı ı. c. 141 143 No takdir 
olunan kıymeti iki bap hanenin 
tamamına 5829 beı bin ıeklz yüz 
yirmi dokuz lira artırmadın yapı
lacağı yer, gün saat: lstanbul 4 

üncü icra 19-6-930 perıembe 14 
ili 16 ya kadar. 

ı - lıbu gayri menkulün ar- l 
tırma tartnamesi 9-G-930 tarihin
den itibaren 930 - 11 No. ile 1 

İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
ı 

muayyyen numarasında her keıin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 1 
yazılı olanlardan fazla malumat ı 

almak isteyPnler iobu ıartnameye 
ve 930 - 11 dosya numaraslle 
memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iftirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat göaterile<.ektir. 

lün bedeli znmanında verilme11e 
gayri menkul ikinci bir artırma 

ile satılır ve bedel farkı ve mah
rum kalınan yüzde beı f afz ve 
diğer zararlar ayrıca kükme ha
cet kalmaksızan memuriyetimlzce 
alıcıdan tahsil olunur. Beı nu
maralı fıkradaki ıart tahakkuk 
etmek kaydile üç defa bağırıl

dıktan sodra gayri menkul en çok 
artıranın üstünde bırakılır. Şart 

tahakkuk elmezıe artırma geri • 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri menku
le tealluk eden kanuni hakka 
ve ıatııın tarzına göre diler 
ıartlar. 

Vergi ve bilcOmle ruıum müı
terlye aitUr. 

Yazılan iki bap hane yuka-
rıda gösterilen 19-G-930 tarihinde 
istanbul 4 üncü icra memurluğu 
odasında ııbu ilin ve gösterilen 
artırma ıartnameıi daireıtnde 
ıatılacafı ilan olunur. 

,--- . - -·-· 'il 
I~ ARIN,,IN T Al{Vİ~tl 

~1ayıs 
Seneı ÇARŞAMBA Senet 

Resmiye 14 Hicriye 
1930 1348 

N -amaz vakıtları 
Alafranga Alaturka 

•. d. •. d. 

3 - Hakları tapu ıicllile ıabit 1 

olmıyan - ipotekli alacakhlarla 
diğer alakadarların ve lrlif ak 
hakkı ıahiblerlnln bu haklarını 
ve hususile fafz ve masrafa dair 
olan iddiaların• tıbu ilan tarihin-
den itibaren yirmi giin içinde Güneı 4,43 Gilneı 9,25 
evrakı müıbUelerile birlikte me- Ôyle 12,10 Ôyle 4 ,52 
murtyetimlze bildirmeleri icap ikiıtdi 16,06 ikindi '8,48 
eder akıl halde kakarı tapu sici- Akıam 19,18 Akıam 12,00 
lile sabit olmıyanlar satıı bede- Yatıı 21,07 Yatsı 1,50 
linh paylaımaıında hariç kalırlar. j imsak 2,39 lmıak 7,21 

4 - Gösterilen günde artır- ıı...;.-..Z_l.-lh_i_c_c~e~-.!.....;;:;::R::;u:.:z:.91-H..::.lızı.:.r.:... I 
maya ııtırak edenler artırma 5 
ıartnameılnl okumuı ve lüzumlu 1 , 

malumatı almıı bunları temamen , ,.. , ·-1 
kabul etmtı ad ve itibar olunur. &les'ul müdürü:SiHeymıın Tevflk 
Üstünde l:arakılan gayri menku- 1 
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HACI BEKİR ZADE 

ALİ MUHİDDİN TİCARETHANELERİ 

Fransanın Nis şehrindeki 1930 senesi sanayi sergisinde 
teşhir ettiği 

BÜTÜN MAMULATINI 
l 

Gerek sergiyi ziyaret edenler ve gerek jüri hey' eti tarafından fevkalade takdir edilip 

(OR KONKUR) ADDEDİLMİŞ 
911m ................................... lllll ........................ ~,,m•~~·E*~~~w~2111m11m•m::Jm11 ..... •rraı~ 

VE 

ÜÇ KİT' A NİŞAN VERİLMİST.R 

ı BA ~ rJN PO~l"'ASI 
•• Olüm hayalı .. 

1 
S lh vapuru p 

UJ l 5Mayıs erşen-
be günü Sirkeci rıhtınından 

hareketle ( Ereğli, Zongul
dak, Bartın, Kuruceıile Cide, 

Mikroplarla dolu. 
hastalık nakili al· 
nekler alzln ve ç<> 
cuklarınız için bl· 
rer oıum hayalldlr 
Onları Flit ile öl
dürünüz. 

iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Yük ve yofcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karıı
ıında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

I
AJeındar Zade vapurları 
Seri ve lüks karadenlz postası 

Millet vapuru 
Çarşanba 14 

Mayıs 

günü akıam saat 18 de Sir
keci rıhtımından ( Zonguldak 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Mepavrl, 
Pazar, Ardeıen, Viçe ve Hopeye 
az\met ve J\ynl iske~eler ile 
Görele Vakfıkebir ve Unye ve 
Slnob) a u~rayarak avdet ede
cektir. Müracaat mahalli: fs
tanhul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon: lıtanbul 1154 

~ 
~ 

-.~. ·····~ 
Veresiye 

~ lzmir terzihanesinde ıon • 
~ moda, ehven fiatlarla, son 

, ~ derecede suhuletli ıeraitl~ 
~ erkek ve kadın kostümler 

-n h -b k ,.;-ld. a~ "1 ıerian imal olunur. 

4 
_.....,a a _;ça U :-6 ur ·• - Ankara caddeıt Vilayet 

Umumi DlpolU: J. BERT ve ŞOREKASI lstanbul -Galata Voyvoda Han : ka~~~~:: · :e7 
KEMAL • 

~ Zayi i lstanbul icra riy~setin<len 
1 

9'FJf!!.'flGOflflS'f49, 
Derununda nufuı tezkerelerim BeyoAlunda tepe batında 278 ve 279 uncu maddeleri mu- 1 

bulunan cbdannıu zayi ettim. 23 numaralı aari amerikan terzi- ciblnce iki ay mühlet verilmeıine 
Yeni nufuı tezkereat alacalımdan haneıt sahibi terzi A-ım beyin 

1 
ve mahkemei aalfye 1 fnci hukuk , 

hükmü yoktur. konkordato talebiyle vuku bulan aıaıından mütekatl Tevfik beyin ' 
Beyoğlu Ceviz ıokak No 

12 

1 

müracaata fizerine icra kılınan komaer tayinine ve tıbu mühletin 
tetkikat neUcealnde konkordato llanıyle beraber icra ve tapo ıi-

Nunya Bozacıyan talebtnln naaarı tUbata alar.maaı- eli memurluklarına bildirilmeılne 
na ve icra ve lflAa kanununun karar verilmtı oldufu tlln olunur. 

GüzelJigin lüzınu gayri ınufariki ve cildin adeta 
gıdashhr. 
:~~- §~~~9g~"'9§gfi9§~§S§SS~§S9• 
$) Doktor • 

!A G O P V E S SA VAN i 
1 Lavt:ı ve ))ahili Kadın Hastahk1arı n1ütchassısı 4' 
• Langada camtıerlf sokağında No. 19 Hususi kabinesinde • 

g~e .. ı·gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder.: 
~~•••~•e~«~•••~~••••••6~•••• 

lngilterede kazanmıı oldukları birinci 
milkifattan ıonra 

FILIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoılovakyada daha iKi parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kitiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dünyanın En n1iikemmel 

RADYULARI 
. olarak taanıt edtlmittlr. 

işletmek için: 
rişi cereyana laknıak, bir 

tek diiğnıesini çevirınek 
KAFİDİR 

Umumi vekilleri: 

Helios miiessesptı 
Galata Hezaran Han No 14, Po•ta 

kutuıu Galata · 4 00 


