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Bu ,~abah·· samadaniyet ve mağf ıretinin huzurunda kesilen 
kurbanlar hürmetine, mihnetler :içinde boynu b·ilkülen 
. -

bu millete1şad ve murref f eh bayramlar nasib et! .. 
~·. ' ... .. ~~ ~ ~ '}. • •• '!.. ... ~ ... .. ~ •• • • •• ' ; .. j. 

Hasta ölmasına rağmen başmuharririmiz Arif Oruç 
ve tahrir arkadaşımız Şemseddin beylerin bayramda 
mevkuf bulundurulmalarına beyanı teessij.r aedniz.

1 ,,.. - "'. ~ •• •• • .. ~o(' .. 

Nlüteaddit muraca· t 
\'e taleplere r ::• ğ·n1en, ga
zetenıizin sahibi ve bas-• 
ınuharriri Arif Oruç 
bey]e, t hrir rkad· şunız 
Ştınseddin 132rtugrul 13. 
el'an 111evkuf buluıınıuk
tadırJer. 

« Y< rın » tahrir ailesi 
bu hüznü, bu kedt ri bu 
111u~'ut günde birl<at d a ha 
hissetınektedir. 

Arif Oruç B. I u gün 
hapisanenin hastanc..:sindc 
111addi ve 111anevi iztırap 

1 içindedir. Şeınseddin Er-

Bayram \ teğrul da tevkifaneninka-
.... ._ ___ mmm1r=--= ~1------~~ savetli ve karanlık hav-

lusunda kendi derdiyle 
ha ş başadırlar. Bır milletin bayramı demek , Türk milleti, metin, azim· 

0 tnflletin en meı'ut en ıen, 1 kar, bütün bir cihanı adavete 
' ' 11 •evinçl!,en eğlenceli bir günü . karıı koymak iktidarım göstermiı 
~'inektir. Bu itibarla bu günkü ı bundan sonra da göıtermeğe 

Urban bayramı, bizim için 1 hazkr hulunmuı, yaıamağa, 
bayramdan madut olmamak hem de hür, mesut ve müref-
llıun gelir. feh yaıamağa azmetmlı olan 

Pençeainde kıvrandığımız Türk milleti için, değil bu 
lktıs"dı buhran i•sizlik ke&at geçici hal kartısında, bundan v ' ~ ' 1 

e bunların neticesi olan para- daha müıkül zamanlarda bile 
••ılık, ekseriyeti halkın, bay- ye'se düımek tasavvur edilemez. 

raın Yapmasına mani olmak- Bizi cidden teaelli eden bu 

~~. bayram gülleri, bayram dütünce ile dfr ki bayramı teb· 
iilbüllerl olan mini mini yav- rik ediyor, bu millete yakın 

rularını •evindirmek imkanın-
dan mahrum ve binaenaleyh 
Çok Olahzun bırakmaktadır. 

Ancak birıeyle müteselli 
oluyor ve düıünüyoruzki: Türk 
nıilleu h k ' tari inde bundan çok 

ara bayramlar görmüı ve 
ıeçirrnfıtir · Bu ıimdiki hal de 
eınaaıı• h ' 
haldır~ aı ı gelip geçici bir 

zamanda selamet, saadet, ra
hat ve refah temenni ,etmeğl 

hteyoruz ve bunun böyle ola
cağınada eminiz. Vatanın en 
karanlık ve en tehlikeli gün
lerinde kendini göatermit olan 
milletin azmü iradesi bu iÜn 
de yarın da her türlü müıkü
latı lktlham edecek kabiliyet-
tedir. 

Bu hayranı günleri bu 
iki 1"ürk çocuğu için bir 
felaket günleri olrnuştur. 

Gözünıüz, gönlünıüz 

Adnleıin tecellisini belde!Jen IHvjmıtluırl'iriml'z 
Arif Oruç bey 

)<ederli bir haJde kendilerine, uzaktan, uzağa bayran11 kutlularız 
~~~~~~~===~~======~~==~~ 

Ş.abık Mahkemei temyiz reisi evveli 
Omer lutfi beyin Başvekilete gön
derdiği şayanı dikkat bir mektup! _____ ____, 

Aynı günde gelen bir takdir ve bir tebdil telgrafı ... 
Hakimlerin istiklal ve istikbali mevzu bahistir - Sa-

d·ı . ' lahiyet nasıl tefsir e ı mış · 
Adliye nazırı esbak İsmail j 

Sıtkı bey, Haydar Rıfat bey da-
mektubun metnini berveçhl ati 1 metetmekle ahlak hükmünce 

aynen neıredlyoruz : 

Müjde! 
--.laoaıC<. 

• vaaı dolayisile evelki gün birin· 

Borçlarımız 
1 

ci ceza mahkemesinde istinabe 
suretlle alınan ifadeıinde bilmü· 
nasebe sabık ınahkemel temyiz 

/Jnşı·ekil 
İsmcl J>aşa /la2rnlleri11e 
Arzı tazimklranemdlr • 

1 

makamınden ıukut eder. ZP.len 
ıuebatı idarci hükumetin her ıu
beılni lahzal butretten dur tut
mayan zatı vekaletpenahllerlnce 
hiç bir hizmeti nmeılur kalmadı· 
ğından eminim. I<öprü parası için 

emir geldi 
Bir hazirandan itibaren köprn 

Paraıının kaldmlmaaı için dün 
~illyete resmi tebliğat icra edil
lblıur. 

Va)i ~1uhiddin B. 
" Valı Muhiddin B. dünYalo

aya it 
qk 1 llllfli bugün davdet ede

tir, 

Maruf bir müte
hassıs geliyor 
Fransız ve İngiliz daylnler 

veklllerile Maliye vekaleti ara
sında 

cereyan eden müzakere 
neticeıfnde bir 1 ~ h 

ına iye muta aa-
1111 celbi tekarrnr etınııttr. Getf
rllecak mütaha11ııın 'tawnt Şarl 
Riıttir. Mumaileyh Franıa devlet 
bankası ikinci müdilrüdür. 

reisi evveli Ômer Lütfi beye 
alt bir mektuptan bahıetmfıti 

İsmail Sıtkı bey gay.et iyi ar
kadaıı olan Ömer Lütf t beye 
temyl z riyasetinden eıbabı isti-

f asını sormuı ve Ômer Lütfi bey, 
demumaileyhe bir mektup vererek 

istifa sebeplerinin bu mektupta 

izah edilmit olduğunu ıöylemfı
tlr. lımall Sıtkı beyin o zaman 
bir suretini aldığı ve Baıvekll is
met pafaya hl ta ben yazılan bu 

Bu arizamda tafıilen beyanına 
cüretyap olduğum mesele, bilha
Ha itinayı devletlerine mazhar 
olan mukadderl\lı hükkama mü
teallik olduğu için lütfen müta
laası ef endimfze mele] vermez 
ümidindeyim. 

Cumhuriyeti muazzamamızın 

ilk Mahkemei Temyiz reisi ev

veli aıf alile vücude getirdiğim 
hizmetlerden kendi lir.anımla 
bahsetmek istemem. Malumu fa
himaneleridir ki, insan nefsini 

Cevri kaderle deifil, desti be-

-······················································· 
.,... Gazetemiz Gm' 

Yarın, muhterem karJlerlnin 
mübarek kurban bayramını 
tebrik ve bu münasebetle bay
ramın ikinci, üçüncü ve dör
düncü günleri, diger gazeteler 
gibi, lnlitar etmiyeceAlnl arz 
eyler. 



Sahife 2 

ıerle maruz tululduium muame
lei ahirenln ıahsıma ait olan kıs· 
mı bendenizl kat'iyen müteesair 
elmemiıtir. Çünkü mesleğimde 
müntahayı duecata vasıl oldum. 
Ve o müntehadan ıerefi nefdm 
mahfuz ve belki de mütezayit 
olarak ayrıldım. 

Yalnız o muamelenin hukuku 
hükkama terettüp eden ve ede
cek olan mazarratı halfye ve 
müstakbeleıini süküt ile geçiı
tfrmeği vkdanen muvafık gör
medim. 

Hadiıe ıudur : 
Mahkemci Temyizin mevkii 

nazik ve makamı mualla ve 
azim olmakla beraber, en mü
him zamanda en müıkil vezaifi 
kemali muvaff akiyetle ifa dahi 
eylemiı olduğundan, mahkemei 
müıarüntleyhanın ayni haheıte 
devamını temin için daha ziya
de hoı ve muhterem tutulması 
ve tenzili kadr ve menziletine 
müeddi olacak muamelata mey
dan verilmemaıi vucubuna dair 
Adliye vekili Beyefendi Hazret
lerine sureti hususiyede bir kıt'a 
ariza takdim eylemiı idim · 
Bendenizi f ifreli telgrafname 
ile Ankaraya davet buyurdular. 

Gerek arızam münderecatm
dan ve gerek esnayı teıerrü

fümde "biliktiza,, ıerdeylediğim 
bazı mülahazattan nasılsa münfeil 
olan vekili müıarünileyh haz
retleri, Eskiıehire avdetimi mü
teakip, riyaseti ulayi uhdemden 
refederek Mabkemei Temyizde 
Reiıl ıani ııfatile ifayı vazifeye 

devamımı tı'ar eylediler . 
Vaka ıu surette cereyan ey

lemftUr. 
Adliye vekaleti celllesinden 

30 temmuz 341 tarihile müerreh 
bir kıta telgrafname aldım. 

Aynen maali: MahkemelTem
yiz birinci hukuk dairesi riyase
tine 

" Mahkemei Temyiz devalri
nln v<! bu meyanda bllhasaa dai
rei aliyelerinin üç yüz kırk sene
si zarfında ibraz eylediği kıymet
dar ve çok yüksek mesai faali
yeti Türk cümhuriyetl ıerefi ad
hsl namına lisanı ıükranla yat 
etmeği bir vazifei milliye telakki 
eder ,.e aynı faaliyetin ıenei ha
liye zarfında d& tezahur edece

ğinden emin olarak zatı alilerine 
ve azayı kirama teıekküratımı 
ve hürmetlerimi takdim eylerim.,, 

Bu telgrafın vurudu üzerine. 
Mahmut Esat Beyfendi Hazret
lerinin pek nazik ve pek 'müsta
kim bir vicdana sahip oldukla
rına zahip oldum, ve hatta hü
küm eyledim. Zira kendilerine 
Mahkemei Temyizin hıfzı hayıi
yeti namına takdim eylediğim 

:-

saiifüzzikir arizamdaki sureti ifa
deden ve esnayı mülikatımızda
ki tekili beyanımdan dolayi 
bendenlzden ıahıiyen mugber 
oldukları halde böyle bir telg· 
rafname ile hakkı teslim ve 
mesaU vakıayı o kadar latif bir 
tarzda takdir buyurmaları, fÜp
heıiz ulviyet ve metanetlerinin 
bir delili barizi idi. 

Aradan üç ıa.ıt mürurunda, 
Baımüddei umumilik canibinden 
ayni tarih ile müerreh diğir bir 
telgrafname teblig olundu. 

Tibkan maali : 
"Mahkemei temyiz teıkilah 

hakkındaki 1 tepinlaani 339 
tarihli kanunun vekillete baht 
eylediği salahiyete binaen Mah
kemei Temyiz Riyaseti Ulaaı 

Temyiz Ceza dair< si .reisi İhsan 
Beyefendi Hazretlerine tefviz 
olunmuıtı•r. Şimdiye kadar Riya 
seli UJi v"zifeıini .ifa etmekte 
olan Birinci Hukuk dairesi Rebi 
Ömer Lütfi Beyefendi Hazretle
ri vazlfei ıaliyeleri olan dairei 
mezkure umuıunu ifa buyura
caklardır. 

Her ikisi bir günde ve aynı 
imza ile keıide edilen bu iki tel
grafnamenin birincisinde münde
riç medayih ve taltifata müstahik 
görülen bir reisi evvelin ikinci 
telgrafın tazammun eylediği der
bei kahireye istihkakını iktiza 
eden esbabın nelerden ibaret 
olduğu vekaleti müıarünileyha 

tarafından izah buyurulmamııtır. 
Nezdi celili vekaletpenahilerinde 
gayri hafidir ki, bilinmeyen se
bepler müdafaa edilmezler. 

Böyle bir hal karıısında ,ben
deniz için istifadan baıka yapı
lacak bir fey kalmadığından ve
kaleti müıarünileyhaya atiyüzzl
klr telegrgfı keılde eyledim. 

Adliye re/aileli celi/esine 
" Muamelei vakıanın istifaya 

davetten- baıka bir man.ıya ham
il gayrı mümkin olduğundan bi-
licabe istifa eyledim. " 

Şu cevabı ita buyurdular: 
" Muamelei ahire Zdtı all!eri

ni istifaya davet olmayıp kanu
nun bahıeylediği aalahiyeU isti

malden ibarettir. Vazife! hazıra
nıza devam ile millet ve memle
keUn mesainizden müstefit ol
ması temenni olunur. , 

lıte efendimiz, hukuku hük
kama terettüp eden mazarrat 
asıl bu" noktada tecelli etmekte-

\ 

dir. -
Vekaleti mü2arünlleyhanın is

tinat eylediği 1 teırlni ıani 339 
tarihli kanunun Adliye vekile· 
tine bahıettiği salahiyet ancak 
münhal vukuunda reial evvel in
tihal--ına maksur olup, yoksa her 
arzu olunan zamanda riyaseti u-

1~ef rika No : 23 9 ~layıs 1 ü30 

( Ankarada b~ macera) 
Sofrada Suzan ile nlıanhııda 

intizarda idiler, girmedim, kapı
dan müsaade alarak daireme 

çekildim. Kimbilir o ıarlatan 
ç<. cuk, zavallı Suzanı ne kada.r 
üzüp hırpaJamııtı? Kalın duvar

lardan, öte taraftaki Suzanın 
çıilıkları aızıyordu. Yemekten 
ıonz.a bir saat kadar uyumuıum. 

Biraz gazete okudum, biraz gra
mofon çaldım. Güneı caddeden 
aımak üzere ldl. Gruba iki saat 

kalıyordu, aüneıin nıtümüden 
aıtıiı.zaman ıoluk ıolua Hanı.an 
geldı: 

- Aman azizim, annem on
·ı-a~rl~a-=-k-almağa mecbur oldu. Şöyle 

bir ha va alsak dedi. 

Yazan : A Y l/Al\r 
-

Biraz gezdik Fridun bey, 
Arnavudun ceviz ağacına ka
dar gideriz dıyorum. İsterseniz, 
bu al<ıam biraz uzaklara da gi
derdik. Kim bilir, daha yüksek
lerden, grup nasıl görünüyor? 
ben, Ankara çok alçata kalır 

diyorum. Oblçare memurun vaz'
yettde beni çok sıktı Firdun 
bey •.. 

Sevincimden ellerine ıarıla
caktım, ( Çankaya) nın dik yo
kuıunu koluma asılarak çıktık. 
Caddeden aeçenler bize bakı
yorlardı. Yirmi dakikada bizim 
tepeye çıkabilmtıttk. Aanavut
caltz aırtını güneıe vermlı, ıöz
lerlnl kapayarak kavalını derin 
derin inledlyordu. 

YARIN 9 MaY!,... 

-
lnglizlerle 
Mısırda da 

Hindistanda vahim hadi-
seler zuhur etti! 

41ıııo'4~ • 

'Müzakerat inkitaa Gandinin halefi 100000 kişilik bır 
1 uğradı :mitingle <<sulh istemiyoruz!>> diyor 

Londra , 7 (A.A) 1 Simla, 8 ( A.A ) 1 Bu sefer hürriyetimizi elde 
İnğtltere ve .. Mıaır murahasları 1 Vahim hadiseler zuhur etmiı- etmek en knvvetli emelimizdlr· 

araaında kı mu.zakereler bütün ur. Şehir karmakurııık bir hal· Hint nazırı ne divor t 
gün devanı ~mıı~ir. Bu müzake- dedir. Mahalli muavin kuvvetler Londra. 7 (A.A) 
relere gece e .. evam oluncağı seferber edilmiılir. 2 polis me- Hint itleri nazırı Avam k•-
zannelliyor. Soylendiğtne göre muru öldürülmüıtı1r. Polis me- marasında. sorulan bir siiale 
bu mfizakf'rat ıon derecede na· murları halk tarafından tedrivi verdiği : Bombay ıehrinln baJI 
zik bir safhaya girmiıtir ' 24 ıurette ricatei cbar edilmektedir. kısımlarile ıimali garbi hududu 
aaata kadar ya bir anlaıma hasıl Vak'a mahalline mütemadiyen üzerinde bulunan eyaletlerden 
olduğu, yahut m~zakerelerin in- takviye : kıtaatı gelmektedir. biri btiına edilecek olursa bat-
kitaa uğriyacağı temin ediliyor. b l ka taraflarda yeniden hiç bir 
Yarın sabah parite gitmesi evvlce Bonl a y<la ci fllİting kargaıalık olmadığını ıöylemiıUr· 
mukarreı· bulunan M. Henderaon Bombay, 7 (A.A) Nazır, müsliman ahalinin ıl-
hareketini tehir elmittfr. M. Patel 100 bin kiıilik bir lahıız ltaataızlık h r. reketine k•-

Londra, 8 (A.A) milhıgte söylediği nutukta erazi rıımadığını da sözlerine ilafe 
İngiliz - Mıaır müzakratı bu ve emlak vergisinin verilmemesi etmittir. 

sabah fnkttta uğramııtır. Mıaır ve memurların boykotu en mü- J\lecruhlar 
murahasları kendileri için Suda- eaalr bir silah olduğunu söylemtı-
ndan feragat etmenin mümkün tir. M. Patel ıözlerine fU ıuret-
olmadığı beyan etmtılerdlr. Mez- le nihayet vermiıtir. : " Hüku-
kur murahhaslar yaın Kahlreye mete karıı bütün cephelerde 
avdet etmek niyetindedirler ve mücadele edeceğim ne kendim 
müzakeratta bilabere tekrar gi ri- ne de hükumet için sulh lstemi-

ne kadar 
Delhı, ( A.A ) 

On sekizi polis olmak üzre 
108 kiti hastanelerde tedavi al u
na alınmııtır. Yalmz bunlardaP 
4 kiti ölmüıtür. Vaziyet ıtmdiki 
halde hiç bir gayri tabilik gör 
termemektedi. ıebileceğl ümidindedirler. yorum. 

~~~~~~~=======~=======~~~===~~~~~~~~~~33' 
lanın bir mahkemei temyiz rei
sinden refile diğerine tefvizlne 
elbette müsaade etmez. 

Alelhusus ıebkeden meıai Ve 
faaliyeti o derecelerde beliğ bir 1 

lisanla tasvir ve takdf r edilen ve 
devamı mesai sinden millet ve 
memleketçe f at de beklendiAI aur 
reti reımiyede itiraf olunan bir 
reisi evve\ hakkında lıe sureti 
katiyede caiz görülmez. 

Garibi §Urasıdır ki: Vekili mü· 

ıarünileyh hazretleri ( Riyaseti 
ula idari bir vadfedir. Vekaletin 
o vazifeyi her hangi bir reisi sa
niye tevcihe salahiyeti vardır ) 1 
buyurmuılar. .. i 

Mahkemi Temyiz Riyaseti ula
ıının mevkii kanunf si vekili mü- ı 
ıarünileyh hazretlerinin hatır nl- 1 
ıanları olıa idi, bittabi böyle 

1

1 
buyurmazlar idi. 

Ztra reisi evvelin asıl vazl- 1 
feıt umum devafri temylzlye- 1 
den müteıekkel olan bir mah- 1 
kemet kübraya riyaset olu~ u- : 
muru idariye iıe riyaseti muıa-

1

. 
rünlleyhaya mevdu vazalfi tali
ye cümlesindendir. 

Bundan baıka: Ref veya tef
vizi riyaset bir sebebi kanuniye 
müstenit olmaz ve ıekli kanuni
sinde vukua gelmez de Adliye 
vekaletinde bulunan zatın deva
mı teveccüh veya zuhuru infiali
ne vabeste bulunursa kulubu 

Seıizce yanına gidelim dedik. 
Bağ sinurunu aıarken ayağımızın 
altındaki topraklar göçtü. Top
rak akıtından çalılar hitlrdadi, 
ve kaval sustu • lhtiyarıu 
ıefkatla parlıyan mavi gözleri 
göründü. Ayaga kalkrn•t tebesaüm 
ediyor, pos bıyıkları altından 
kökleri kararmıı iri ve seyrek 

diıleri görünüyordu. 
- Buyursunlar hanım efen

dimiz, buyursunlar bey efendi
miz, baıımızm üstünde yeriniz 

var ! 
O, her geliıimizde, bu surette 

ağırladığını zannederdi bizi gü
nef yavaı yavaı (Puladlı) istika 
metinden çekllmeğe baıhyordu · 
Hafif rüzgar esiyor, büyük ceviz 
ağacının yaprakları tatlı tatlı 
hııırdıyordu. Ağacın köküne iri 
ceviz yaprakları serdik, lekesi 
handanın beyaz japune çıkmasın 
diye üzerine ceketini ıerdi. Ar
navut bir kenara çekilmif kava-

hükkamda atilerinden emniyet 
kalmaz. Mevkiinden emin olma
yan bir hakimin salabeti vicda
niyesini muhafaza edebilmeıi ise, 
müstebedatı akllyenln haddülga
yesidir. 

Kırk iki sene müddet muh
teremen ve mükerremen Hayı 
vazifeden sonra hakkımda reva 
görülen böyle bir muameleyi 
hazmetmek elimden gelmiyeceği 
cihetle diğer bir telgrafname ile 
istifada ısrar ettim. 

Bu ikinci telgrafın keıidesf n
den birkaç saat ıonra mahkemei 
Temyizin yerime tayin olunan 
ihsan Bey hariç olarak, sair bil
cümle rüesa ve azasile Baı mü-
ddeiumumi haneme gelerek isti
f adan sarfı nazar etmemi için 
ıaatlarca iararda bulundular. Ve 
kendileri tarfından üç ay mezu-
niyet alınacağını söylediler. Böy
le bir heyeti uzmanın eseri tevc
cüh ve muhabbet olan bu talep
lerini ret ile kendilerini rencide 
etmeği f iarı insaf ve edebe mu
vafık görmediğimden sözleri ye
rini bulsun diye, bir müddeti 
muvakkate için riza gösterdim. 

Heyeti umumiye namına Beı
müddei umumi canibinden Vaka
lett celileye telaraf çekildi. Ve 
latifadan sarfı nazar ettirildlği
mden baha olunarak çü mah mez-
uniyet itası lüzumu itar 
olundu. 

lını çalıyordu. Tamam bir saat 
olurduk, Tamam bir saat baı
baıa kırların ve bağlarin havası 
nı beraberce teneffüs ettik. Gü 
neı batıyordu. Elma dağı üze
rinden alaca karanlık baı gös
terip Ankara üzerine süzülürken 
geriye döndük .. 

.'J //az itan 
- 11 

Dündenberi apartuman alt üst 
oluyor: Suzan karyolanın üzerine 

küçük bir pusula birakarak An
karadan hareket etmlf. Sami 
beyin kederli endiıelerine amı
caıı ğülerek mükabele ediyor : 
. - Müdahaleye, endiıeye 
hakkınız yoktur. Monıer kerime
niz Çocuk değildir. Harekatında 
ve kanunen serbestlr. Siz, ancak 
•ize dehalet ettiği zaman evinize 
kabul edip etmemekte muhtaraı
nız. Hem size ne oluyor? Cem
iyetin •izden beklediilnl yaptınız, 

( Devamı var ) 

Vekil beyefendi 
bizzat talep etmem 
ğini yazdılar . 

Hazretleri, 
lazım gelece-' 

Bu keyflyli güzel bir veıile 
addederek, ve heyeti temyiziyeye 
karıı arzı ftizar ve kendilerJndeP 
affımı rica eyliye rek üçüncü ~<lef a 
istifa ettim. • 

Vekil Beyfendl Hazretleri 
"Talebine binaen iki mah mezu
niyet verilmittir" ibaresini ha
vi bir kıt'a telgrafname daha 
gönderdiler. 

Şahsen mezuniyet iıtememiı
tim. Binaenaleyh dördüncü dafa 
olarak sureti katiyede iıttfa et
tiğimi beyan ve hareket eyleye
ceğimi arzettim. 

"Vukuu Israrına mebni istifa•• 
kabul olunmuıtur,, cevabını tta 
buyurdular. 

Efendimiz, 
Taarihi adilde böyle bir hal 

sebk etmemiıtfr. Bundan sonra 
vukua gelmemesi de cidden te-
menniye ıayandır. Zira haddi 
zatinde vekur, temkinli ciddi, 
hakıinas olması lazım gelen bir 
Adliye Vekaletinden T eıkilab 
esasiye kanununa "ala hallin 
müstekim" muhafil olan böyle 
bir muemelentn böyle garip 

bir surette ıudur etmesi nazarper
veranı diddiyete kan aglatacak 
bir hadisel elimdir. 

Tedbir"' tedebbür, sahibi fikri 
hikmet Hozretlerlnindir. 
340 senesi Eylülünde yazılmııtır. 

) ' eni petrol n1enhaı 
aranıyor 

Türkit Amerikan pelrolyonı 
ilminde yani bir gaz kompanyaı• 
Trakyada petrol taharriyatind• 
bulunmak üzre faaliyete batla· 
maktadir ,Şirketin müdürü Anka
raya gltmiıtir. 

ÜZ(~1 KIZI 
Rakısı amilf, muhterenı 

müıterilerini n m~harek bay
ramlarını kutlular. 

.......................... ,,,,,, 
F01 .. 0GRAF 

Al\IA 1 .. ()Rl .. hl~I 
filmlerinizi yalnız JÜL KANZ

' LER atelyesinde developpe etti-
riniz. Farkı derhal· görecekıiufz. 

Rekabet kabul etmez flatlar. 
1 
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Macarlar la karşılaşıyoruz 
Futbolcular takımlarımızı mutlaka 

y neceklerini söyleyorlar 

Bir çok dedikodulardan sonra 
nihayet Macarlar dün geldi. 
Hetnde b- t-u un münakaıalara 
rağmen tahmin edildiğinden çok 
kuvvetli bfr t1urelte adeta bir 
Peıte muhteliti. ' 

İçlerinde Macariıılanın tanın
rnıı kulüplerinden olan (Kişpeıt) 
(Nernzeti), (Hungarya) den oyun
cular vardır. Bizim oyuncular 
adamakıllı bf r imtihan geçire
cekler demektir. 

Evelki gece matbaamıza ge
len bir tebliğden anladık ki bir 
anlaıma neticesinde yalnız Fe
nerbahçe Beıiktaıla oynıyacak 
olan macaı lnr Galatasarayla da 
bir maç yapacaklardır. Esasen 
heyecanlı olacak olan maçlara 
hır maç daha ilave edilecek de
llıt kur. 

Misafirler bu gün ilk maçla
"ını Galatasarayla yapacaklard r. 
Sonradan dahil olduğu halde ilk 
maçı Ga\atasarayın alması haki
katen ıaıılacak ıeydir. Çünkü ilk 
maçı yapan kartı tarafın saha 
aceıntliğinden istifa edecektir. 

İkinci maç yarın Beıiktaıla
'Clır. Bt>tfktaıhlar bu maçı ka
~anmak için çok çahımıılardır. 

Son maç yani Pazartesi gür.Ü 
ll'ıiaafirler Fenerbahçe ile oyna
Y8caktır. 

* Misafirler ani geldikleri için 
Parlak bir ınrette ltarıılanma-
mııtır. 

Gelen takım onbet kitldcn 
ibl!ret olup kendilerine M. Sa
ley riyaset etmektedir. 

Dün bir muharririmiz M. Sa
ley ile konuımu~ takımlarının 
kuvvett hakkında fikirlerini ıor
tnuıtur. M. Saley muharrir!mize 
demııur ki : 

"Biz çok kuvvetliyiz üç ma
lllaçta da sizleri yeneceglmizi ta
htnin ediyoruz" 

M Saleyf n bu sözlerine oyun
cular da iıtiralc etm ııleıc.ir. -

* liayramda bumaçlardan ma-
da birkaç maç daha var,lır. Bu
iün lzmir - lstanbul amrikan 
kolejleri futbol takımları geçen 
•ene lzmirde yapılan maçın re
Vanıini yapacaklardır. İkinci kü
Ö4!de büyük bir varlık gösteren 

sküdarla Birinci kümenin so-
nuncusu olan lıtanbul spor 
arasında yarın bir maç vardır. 

ltk Kadıköyünde de İkinci ki•me 
B 1

111"bçla.rı Yapılacak Altınordu-
ey er eyı ka 

d d 8 
r-ıılaıacakttr. Geçen 

evre e eyle b . 
olan Altmordu ~a~ılne mağlup 

k ') 8 nn bu sefer 
ne yapaca • 

L~u günkü n1açlar 
Macar maçları tertip h eyt_-

linden: 
Bugünkü Taksim Stadyumun

da yapılacak maçlar vunlardır: 
1 - Saat 14 te Fenerhahçe

lıtanbulspor en küçükleri. 

Saat 15 te İzmir - İstanbul 
Atrıerlkan kollejleri. 

Saat 17 de Macarlar·Galf\ta
saray H k a em Kemal Halim B. 

2-ıo Ma t · - ·· yıs cumar eaı gunu: 

Saat 15 te Galatasarayİ lıı 
tanbulspor 3 üncüleri. 

Saat 17 de Macarlar - Betik· 

laf. 
Hakem: Kemal Halinı B. 
3 - 12 Mayıı pazartesi günü: 
Saat 14 te Fencrbakçe- Ro

bertkolej en küçükleri. 
Saat 15 te Beıiktat - Vefa 

2 incileri. 
Saat 17 de Macarlar - Fener

bahçe. 
Hakem : Kemal Halim B. 
4 - Maç günleri Stadyum 

glıeleri ıaat 13,30 da açılacaktır. 
5 - Tenzilatlı biletlerin evel

ce ilin edtlen müesaeıelerde ııa

tılmaıına devam edilecektir. 

Manisada 
• ,iııııO'C .. 

1Vlusevi zen:~ının yaptıra
cağı h!lstane ancak 50 

vab1I·Iı olacak ., 
Maruf muıevi İııkinazintn ve-

fat etmeden evvel bıraktığı bir 

milyon dolar ile manisada 200 

yataklı bir hastane tesisini vaal
yet ettiğini yazmııtık. Bu hususta 

lzmirde münteılr Hizmet refikı
mııın Manisa muhabiri ıu tafsila
tı veriyor: 

- Kocasının vasiyetini yerine 
getirmek için Amuikadan gelerek 

Ankarada Hilali l\hmer merkezi 
umumisile temasta bulunmakta 
olan Mm. iskinazmin bu hafta 

içinde ıehrimlze gelmesi ve ya
pılac ik haııtnne hakkında faaliyete 

geçmesi ümit edilmektedir. Ma

dam ile birlikte meb'usumuz Dr. 

Saim beyin de ıekrimize gelmesi 

ve tıle alakadar olmasi m uhte

meldir. 
lakinazi efendi vasiyetname

sinde teberru ettigi bir milyon 
dolarla Manlıada 200 yataklı 

\ 
bir hastane tesisini lıtemiıtir. 

Fakat Ankarada yapılan tetki-
1 kat neticeıinde bu para ile an-i cak öO yataklı bir hastanenin 

:tesis ve idameıi mümkün aörül
müıtür. 

1nıaat ve tesisat masrafı çı

ktıktan aonra geri kalacak para
nın getireceği nema ile ancak 

öO yataklı bir hastane idare et

tirecektir. Bunu niçin Sıhhiye ve
kaleti fennin ıon tarakkiyatına 

göre bir hastane pilanı hazırla
mıt ve Sıhhiye müdüriyetine gö

nder mittir. 
Hastanenin ıebir dahilinde 

mi, yoksa hariçte mi yapılması 

henüz kararlaıtırılmamııtır. Ek
ııerlyet ıehfr içinde ve genit 

bir arsada yapılmasına taraftar

dar. Mm. lskinazi geldikten son
ra bu cihet halledilecektir. 

Mm. lakınazı ile yakından 
alakadar olan bir çok Musevi· 

ler ıehrimlze gelmeğe baılamıı
lardır. 

r AHlf\ 

Türk işçisini 
himaye edeliın 
Dün Ahmet efendi isminde 

b! r adamc iız matbaamıza gele
rek Zeytinburnu lmalatıharbiye· 
de-n mezun olduğunu Almanyada 
fabrika larda ikmal ihtisas ettlği
nı söyleyerek istandart tirketl 
Elektirik fabrikası gibi yerlere 
müteaddit muracaatlerine rag
men buralarda müstahdem gayri 
Türk usta baıılar tarafmdan 
baıtan savulduğundan Qikayet 

etmiıtir. 

Mumaileyh bu hususta sa
nayi mfldiriyettnde müracaat 
ettiğin i ve hiç bir ıemre çık
mndığını ve buna mukabil zik
rolunan fabrjkalarda bir çok 
Sırp, ltalyan gibi gayri Türk 
ana11rın istihdam edildiğini ilave 

etmlttlr. 

9 Mayıs 

Faysal Avrupa ya gidiyor! 
İngiltere İrakla uyuşmak üzre! 

- Bagda ttan : -
lngiltere ile Irak arasında cereyan eden ittifak müzakeratı 

nihayet bulduktan sonra yani Haziran iptidasında kral Faysal 
berayi tedavi Avrupa.ya azimet edecektir. 

-ti' -ti' * 
Çoğu halledih11iş 

Bağdattan : 
İki taraftan gösterilen hüınü 

niyet eıert olarak cereyan eden 
müzakeratın ilerlemif olmaııne, 
evvelki müzakerat eıaaında zu
hur eden mütkülatm çoğu halle
di \mit bulunmasına mebni İngil
tue - Irak müzakeratının mayıtın 
ortalarında hitam bularak yeni 
muhadenin imza edileceğini me
haf ili ıiyaıiye tahmin etmekte
dir. 

İranda polis islôhatını 
Aln1anlar yapıyor 

Tahrandan : ~ 

İran polisinin tanzim ve · 5-

lahile beraber talim ve terbiyesi 
için hükumet Alman ve Avus
turya polisinden bir hey' et ile 
ve iki ıene müddette bir muka
vele yapmııtır. İran polisini yük
seltmek liyakatli polis zabıtları 
yetııtırmek için birde mektep 
açılacaktır. 

i3ir n1uhtelis Filistiııe Sanayi müdiriyetinin veya 
diğer alakadarlar makamatın 
memleketin müfit ve kıymetli 
uzuvları olan böyle mutahassız 

iıçileri himaye etmesi e bu "l
larm birer ltöşede ziyan olması

na meydan vermemesi la7.ımdır. 
Nazarı dikkati celhederJz. 

Hu<lut haricine çıkarılınış 
İıkenderiyeden : 

verildi 
lakenderiyeden : 

Filistin ile Mısır arasında 
mevcut iadei mücr.mtn muahe-

it • 

Hattatların kaznç 
• • 

vergısı 

San'atım ~Hattatlıktır. lcrayi 
ıan'at ettfgim zamanlarda senevi 
altı lira kazanç vergisi tarhedllir 
ve bunu ıeve ıe,•e verirdik. 
Tam 35 sene bu san'atta gözle
rimi feda ettim. Fakat harf 
inkilabından sonra hattathk ar
tık tarihe karııtı. Baıka hfç 
bir it yapamayacagımdan kuru 
bir lokma etmek paraı•na dük
kanımda oturuyorum. Harf inkı

labı dolayiıile bizlerin de düıü
nulmeıi icap ederken geçen 
ıene altı lira yerine maazam 42 
lira kazanç vergisi istediler. 
etmek parasına muhtaç olan bir 
adam bu kareyı nasıl verebilir. 
Veremedim, itiraz ettim. Bu 
senede 28 lira kazanç vergisi' 
geldi, gene vcremeyececeglm. 
Verginin tarhında vazıyett hazı· 
ramızın nazarı dikkate alınması 
için alakadar makamın nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ederim 

Hattat 

//alil 

\1 <.. ITlll h,~ stanesi 
Şehrimizin bir verem haıta

haneıf ne tiddetll ihtiyacmı na· 
zarı dikkate alan Sıhhiye vekaleti 
tarafından Heybeliadadaki bahriye 

Çarkçı mektebi binasının Şerema
netine verdiğihalde Emanet bunu 
kabul etmemlt ve verem haıta
astaneıinl Cerrahpaea civarında 
teala etmek istediğini bildirmlv-

tir. 

F.Jnılük i nıilliye n1iu.i ürü 
şehriınize geldi 

Malıye vekaleti ·emlaki mi1li
ye müdürü Rüıtü B. lıtanbula 

Geçen gün komuniıtlik teı

vikinda bulundukları sırada Ka
hirede tutulan üç Ermeni, polis 
nazareti altında olarak vapura 
konulmuı va hudut haricine çı

karılmııtır. 

Sabık Aln1an veJiahdi 
Kont Celdern namı müılearil'" 

seyahat etmekte bulunan sabık 
Alman veliahdı 27 niıan tarihinde 
Napoliye vaııl olmuıtur. 1 

Mumaileyh orada birkaç gün 
kalacak ve oradan deniz tarikile 1 

desi mucibince Filiıtinde bir ta
kım ihtilas yaptıktan ıonra Mı· 
'ıra firar eden bir ıahsin der
dest ile iadesini Filfıtin hükume
ti istemltti. Bu kerre lskederiye 
polisi merkumu bulmuı ve tahtel 
hafız Filistineiade edilmiıtlr . 

İran askeri ile a~air 
arasında 

Basradan: 
f ran-frak hududunda kain 

"Celal,, vadisinde İran askeri ile 
bazı Kürt af iretleri arasında 

seyahatine devam edecektir. 1 tiddetll bir muıa.deme olmu~tur. 
~1tsın.la ecnebi n1en1urlar Otlak için Irak toprağına geç

Kahlreden: 
Nuzzar Meclisi ıon içUmaında 

konturatları hitam bulmuı olan 
ecnebi memurlardan otuz altısı 
nın üçer a;ene müddetle muka · 
velelerinln tecdidine karar ver-

mittir. 

mek isteyen bir aııret efradı, 
ıeri dönmeleri hakkında hudut 
kumandanının verdiği emri dln-
lemyip askere ateı açmıılar ve 
vukubulan müsademede Kürtler
den 4 7 maktul ve mecruh ve 
aıkerdn de 18 ölü ve yaralı 
olmuıtur. 

Tashih 1 oktor . kutiel 
Gazetemizin 4 Mayıı tarihli ı Efrenclvecilt ha,tahklarımütehauısı 

nüshasında 4 üncü ıahlfe !l üncü Karaköy börekçı farınt sırasındaN.84 
sütununda Üsküdar 6 ıncı icra ı 
memurluğundan gelen ilanda 
Virtans yazılacakken sehven 
Vartakfıı yazılmıı olduğu taıhi-

Bevog"Hu besinci icra dai-' ~ ~ 

1 
n .: sinden: 

hen ilan olunur. 
1 Mahçuz ve füruhtu mukar· 

..... ~ ......,. .. ' ..... 
TJY A TROLAR: l 
ı~~u:iİt l{ıza ve arkadaşları 1 

Fransız tiyatroJunda 
Bayramın ikincl günü gündüz 

:)aınson 
Bayramın ikinci gecesi 

'faş parçası veAltın başak 
Üçüncü günü: SEKIZ\NCİ 

Üçüncü gecesi 

A1-.lnn ölünıü 
Talebeye tenzilat 

Bayramlaşmalar 
İzmir Liseıinden yetlıenler ce

miyeti İstanbul gurubu idare he-

yetinden: 
Cemiyet azasının bayramlar 

rer cevizden mamul müteaddit 
sandık ve sair eşya 14-5 930 ta
rihine müıadif Çarıanba günü 
saat 12 den itibaren Galatada 
Voyvoda caddesinde 1 numaralı 
dükkan önünde bllmüzayede fü
ruht olunacağından talip olan
ların yevmi mezkurda mahallin
de hazır bulunmalt-rı ilan olunur. 

~Dikkat!~---, 
İıtanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir: 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka vesilt:lerle herkim herhang 
hl -r muesaeseye müracaat ederse 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmamaıı lazımdır. 

ı gelmlı d .fterdar Şefik beyi zi
yaret etmiıtir. Rüıtü B. emlaki . 
milliye ve metruke itleriyle meı
gul olacaktır· 

mak için bayramın üçüncü günü 
saat ikide lst 80bul E.kek Lisesini 
teırifleri rica olunur efendi_~:__ 

isviçrede içki inhisarı 
1aviçre hükumeti iç\; t imal ve 

furuhtunun inhisar altına alın
ması hakkındaki teklifi nazarı 
dikkate almıttır · A vrupada en 
ziyade muıklrat sarfeden bu 
memlekette inhisar tesisini arzu 

edenler ekseriyeti teıkll etmek
tedir. 

Avnı zamanda hemen İs
tanbul (4243)e telefon edilmesi 

rica olunur. 
Çünkü bir takım adamların 

gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmııtır. 

Orn1a n n1üdür ve 
n1üf f ettişi 

Birkllç gündenberl ıehrimizde 
bulunan Orman müdiriumumfll 
Bekir beye iltihak etmek üzre 
müffettiti umumi Ali Cafer B. 
de dün ıehrimize aelmittlr. 

Bu gibi müracaatlar idare-

1 
ye yahut poliseahaber veril
mezse idaremiz hiçbir mesu'liyet 

1 kabul etmlyecektir. 
ı ~ 



Yağma! 
Nafiada bir sui 

istimal 
Bir ınuhendis dün tevkif 

edildi 
Nnfia mühendisliğinde mühim 

bir sui htirnal olırıuıtur. 

Milyarder 
Bir Amerikalı li
manımıza geldi 

Amerika milyarderlerinden 

\ 

YARIN 

Düşünen yokmu, ne olacak? 

Milli fabrikacılar bu defa 
da aldandılar! 

5 Nisan 

Sahife a 

Poliste 

Haydutluk 
Memmurlardan Etem ef. yol 

in~asma mahsus olan paradan 
bir kumını zimmetine geçirrnif 
ve yerinde sahte bir senet koy
muıtur. 

Paranın miktarı henüz belli 
değildir. Etem ef. tevkıf edilmiı
Ur. 

Mister Tunth isminde biri kirala- ş h ma t• k •• • f b •k 
dığı (Biler gambel) lngılız tir- I e re ne 1 rep OŞI n a rl a-

Evvelki gece Unkapanınd11. 
emsaline nadir teıadüf olun&n 
cüretkarane bir haydutluk vak' 
&1ı olmuıtur . Mehmet ve Da"ut 
isminde iki tütün amelesi gece 
ıaat 24 raddelerinde evlerine 
gitmek üzre Unkapanında Ze· 
yerek iyokuıundan geçerlerken 
önlerine iki haydut çıkmıt ve 
pi çak çekerek soymak tstemff tir 
Ameleler ba ğırmıılar s1 bunun ü· 
zerine yetiıen polis devrf yeııi 
haydutları, mülhit bir yumruk 
ve tokat mücadelesinden sonra 
yakalamıılardır. Pollı memurla· 
rından birini döven, bu ıerirler 
adliyeye teslim edilmiılerdir. 

ketine ait (Kövln _?vkord) ismin i larına yeniden kat'i ihbarnameler 
deki 700 tonluk guzel bir yatla 

dün limanımıza gelmtıur. gönder; 1 İştir 
(Kovin Onkord) yatında A-

Fabrikalarımız 
--->~· -

/Jütün 1'iirkiyede yalnız f54 
m<.ıtbaa vtu· 

Milli tasarruf ve iktisat ce-
mlyetl Ankara sanayı sergili mü
nasebetile "Milli sanayı katalo4u,, 
namında bir kitap neıretmitllr. 

Bu katalofda memleketimiz
deki bütün fabrika ve matbaala
rın adedi, ne it yaptıkları t!erce· 

dilmittir. • 
Katoloğa nazaran Türkiyede 

1151 O fabrika ve imala tane var· 
dır.' 

Bunlardan 350 si ipekli, pa
muklu, triko rnensucatıdır. 

456 fabrika ve imalatane me
vııddı gıduiye imalile rneıguldur. 
196 Fa'brika madeni etya imal 
etmektedir. 

Kimyevi mevat, sabun, soda 
tıbbi pamuk ve saire imal eden 
fabrikaların adedi 170 tir. Taı, 
cam ve toprağa müteallık 44 
fabrika ve imali.tane ~ığuldür. 
Dericilik ıanayl ile ultra1an ek.

serili lstanbulda olmak üzre 75 
fabrika bulunmaktadır. Kataloğ
da Türkiyede 54 matbaa kağıt 
ve tatbikatı imalalanesi bulun
duğu zikredilmektedir. 

l(olza fabrikaları 
çogahyor 

~ehrtmizde Kolza fabrikala
rının addedi yirmiyi eeçmesi üze
rine büyük gaz kompanyaları da 
birer kolza imelathanesi açmaga 
teıebbüs etmiılertf r. 

merikalı milyarderin 1 O kitiden 
mürekkep ailesi bulunmaktadır. 
Amerikalı milyarder alleslle 
(Koln Onkord) Bahrimuhitl atlasi 
ve Bahri sefitde bir seyy:ahat 
yapmaktadır. 

Kazaya oğraya n n1otör 
Geçenlerde Karadenizde mo

löru bozularak kazaya oğrayan 

(Loyit) İtalya vapurunun İtalya- ' 
dan gönderilen (Nettunu) vapuru 
çekerek limanımıza getirilmif, 
dün de eene vapuru çekerek 
İtalyaya hareket etmitlerdir. 

\ 7 apur kuı-tarılıyor 
Geçenlerde Çanakl,alede ka

raya oturan (Vesterner) lngilız kö
mür vapurunun kurtarılmak üzre 
limanımızdan (Furuzan) ve (Rize) 
vapurları gihnif tir. 1 

Kazazede (Veıterner) vapurun 
da 700 ton kömür bulunduğun
ğundan kömürlerin boıaltılmaaına 
baılanmııtır. 

l~üsuınat n1otörk ri ışc 
ba \adı 

Rüsumat umum müdürlüğü 

tnrafınd~n Almanya ve İngiltere
de yaptırılan muhafaza motörle
rinden üçü vazife almıılar ve 
Adalar denizine hareket etmf ı
lerdlr. 

Adalar denizine giden üç mo
törün üçü de AlmJnyada yapılan
lardandır. 

Giden "motörler doğru Ayva· 
lığa vasıl olacaklar ve oradan 
alacakları emre nazaran muhte
lif mıntakalara gidecektir. 

İspanyada yeni bir diktatör mü türüyor? ı ___ _. ........ -
iki Jeneal yeniden diktatörlüğü 

tesis edeceklermiş 

Ecnebi 

Madrit, B (A.A) 

memleketlerde ıayJ 

olan ve madrit, Barcelene aıkeri 
kuvvetlerinin isyan etmlt oldu

iunu iddia eden haberler tema
men asılsızdır. Me;.,leketf n her 

taTafında ıülu'in hüküm ıürmek
tedir. Hendaye' den bildirildiiine 

göre Madritten alman ha
berlere nazaren ıabık dahiliye 

nazırı ceneral Martenz ile ıabık 
Katalyona askeri valisi cenral 

Anido'nun yeniden diktatörlütü 
tesis etmeğe teıebüa etmit oldu

o}dukları ıöylemektedır, İki ce
neralin projelerine valdf olan 

30 kadar sol cenah menıubu 

etlerin grevi aıünasebetile ıehirde 

ekmek f ık tanı vardır. Grevcilerle 

itlerini terketmiyen ekmekciler 

ara1ında bir takım hadiseler 

olmuıtur. Valance'den bildirildi

iine köre Darlo de Valencia 1ıa

zetesinin talebeyi tenkit. eden bir 

makalesi dolayisile telebe mez-

k6r gazete l>tnasının cebheaini 
taıa: tutmuılardır. .. 

- -· .......... f'>f....._...___. 

~1. Unamune 
Madrit, 7 (A.AJ 

Salabamanque darülfünunda-

ki vazifesi baıına avdet etmeğe 

hükumet tarafından davet edll-

ıabık libral nazırlardan M. Villa- mit olan M. Unamune bugün oto-

meva'nın yanınde ıoplanmıılardır. mobille Salamanque'a gitmittir. 

~çtlmaı müteakip hazı bulunanM Anıerikada bahri muahede 
ardan lkl kltl M . Beranıuer'yi j . 

ziyaret ederek liberalle dik Vaııngton, 7 (A.A) 

tat- ı- JC." nld rn - 1 Ayan mecllli hadc!ve encü-or u8 un ye en te.a.ıae ka -
- d ı d ki ri 1 -....__ rıı meni bahri muahedeyi tetkik için muca e e e ece e n so7-ıtt.ır 

• 1 12 M.ayattan itibaren umumi iç-
sevf rden btldirildifine aöre ekmek- tlmalar yapmaia karar vermifUr. 

Şehremini B. Ankaradan gel 
di. Bütün krepdötın, trikotaj ve 
bez fabrikaları sahipleri oktruva 
meı' elesi halledilmittir diye se
vindiler !Fakat Muhittin B. va~i 
be;•anatında meıa'elenin balledil
memff olduğunu söyledi. Bütün 
krepdötin,bez ve trikotajcılar in
hisara uğradı ve müıkül vaziyet
te kaldılar. 

Oyturva resminin tediyesi 
için verilen mühlet bitti. Emanet 
alakadarlara yeniden kat'i ihbar
nameler gönderildi. Müe11ese 
sahipleri de ıaıırip kaldılar. 

Meı'eleyi bir de müeuese sa· 
biplerinin lisanından dinlenmek 
üzre gönderdiğmiz muharrirlmize 
ıehrimiz krepdötin fabrikası sa
hiplerinden biri dün ıunları söy
lemittlr. 

- Bu~okturva mes'leıi, geçen 
senede uzun uzadıya ihtilaf ve 
itirazları mucip olmuıtur. 

Biz, teıviki sanayi kanunu
ndan istifade eden müe11eae-
1erln, okturuva reıımlnln ıümul 

sahası harh. inde kaldığını iddia 

ettik. Emanet, tahkikat yaptı. 
Nihayet, mes' ele yüz üst:'.i kaldı. 
Yani, bize tarhedilen 2400 lira 
okturuva resmi cibayet edilmedi. 

Bu sene yeniden tebllğat ya
pıldı. Biz, gene iddiamızı tekrar 
ettik. Bu buıuıta, teıvikı sanayi 
kanununun gayet sarih madde
lerini irae ederek bu resmin biz 
ler için eayri kanuni olduğunu 
söyledik. 

Şehremini B. mes'eleyi hal· 
ledeceğini vadederek Ankaraya 
gitti. Avdetınde, halledilmediği· 
ni söyledi. 

Yeniden kat'i tebliğ'at yapıl

dı. Şehremaneti oktruva mü
di:rlüğüne müracaat ederek 
yeniden itiraz ettik. Diğer ta
raftan, Sanayi Birliği de, huku
kumuzu müdafaa etmek üzre-, 
teıebbüsata giritınif bulunuyor. 

Tasavvur edin efendim; 2400 
geçen ıeneden, 2400 lira da bu 
sene için 4800 lira Bizim bu 
4800 lirayı vermeğe muktedir ol
madığımız muhakak Belki bütün 
makin~lerimiz [ve mevcudatımız 
bu meblağı doldurmağa kifayet 
etmez Ayni zamanda kanundaki 
sarahat mucıbince de muafiye
timiz icap ediyor. 

Şayet bu meb'lağ bizden istifa 
edilecek olursa bizim için 
müe11eıenin kepenklerini çek
mekten batka çare ~kalmıyor. 

Zeytinburnu be2. fabrikası 
için de 36 bin lira okturva ~es· 

ml larhedtlmiı.:o fabrikalarında 
bütün makineleri, tahminimfze 
göre 25 bin lirayı tecavüz ede-
mez. 

Son zamanlarda; ipekli men
sucatıncelbeher kilosunda 2 lira 
alınırken, on kuruta tenzili için 
tetkik eııcümenine cem'iyeti be
lediyeye bir teklif yapılmııtır. 

Fakat bizim bu on kuruıu 
dahi vermememiz lazım: kanun 
•arih ve aıikar! 

Aynı zamanda, takdir ve 
tarhedilen okturva, hiçbir esasa 
da müstenıt değildir. Ne defter-

miz tetkik e.dilmittir, ne de Ti
caret odasından sermayelerimiz 
aorulmuıtu·. Bu gibi bir ramin 
maktuen tahsili de bilmem ne 
dereLeye kadar doğrunur ? 

Yar11n intihar 
Takıimde Mis sokağında o· 

turan 19 yaıında Artln oğlu 
Herant intihar etmek için bir 
tite tentlrdiyot içmifti. 

Herant derhal tahti tedavi· 

Bu resmin tahsili kat'iyen 
tahakkuk edene, tahminimize 
göre, biç bir trikotaj, bez ve 
krepdöıln fabrikası kalmıyacak 
hepsieilanı iflasa mecbur kala
caklardır.,, 

, ye alınmıı Amerikan hastanesi· 
ne nakl edilmit isede tehlike 
zail olduğundan hastaneden evi· 
ne günderilmittir. 

Zıraat müsteşarı i 
JJaııtarlar lw11,ijı·Jsi.11e gül(ııor j 

Şehrimize gelen ziraat Müs- c 

teıarı İhsan Abidin B. Bayram 1 

ertesi Londraya gidecektir. Ihsan 1 
8. Londrada inikat edecek olan ı 
umum baylal"lar kongresinde 
hazır buhmacaktır. 1 

1 

Bu O-dav g·eJivor b ol ol 

Bu hafta içinde ıehrimize 
Samsun ve Sıvutan külliyetli 
miktarda buğday gelecektir. Yeni 
mahsül çıkacağından köylü elin- 1 
deki eski mah•ulü piyasaya sevk
etmektedir. 

Bahçeler tenıiz tutulncak 
Umumi park ve bahçelerin 

temiz tutulma11 lüzut ıu Emanet
ce alakadarlara tebliğ edilmfttir. 

Hazin1 hey hasta 
Darülbedayi artistlerinden 

Hazim bey Meninde hastalan-
mııtır. 

Italya l\taarif ınüsteşarı 
Şehrimizde bulunan İtalya 

Maarif müıteıarı Çapadakı kız 
muallim mektebini ziyaret etmiı
tir. . 

iki senenin farkı 

I 
' 

Kasunpşada ltu·s1.zlil..tar 
Kaaımpaıada Bahriye cadde· 

sinde Mediha hanımın mantf a
tura mağazasına evelki gece hır 
sız eirmit isede bekçi tarafından 

takip edildiğinden kaçmııtır. 

Kn~kanfltk vü::.iiuden 
Evelki gece Beyoglunda Tii· 

nel ıirketinin oda baıısı Petro, 
tirketin yazıhanelerini knpattık
tan sonra sarhoı, olmuı, birkaç 
kadın yanına alarak yazıhanenin 
birinde kadınlarla cylenmeye 
baılamıthr. 

Oda baıı Petronun ailesi ko· 
casınm kadınlarla eylendiğinf 

görünce kıskanmıı, üzerine hucum 
ederek dövüımeye baılamıılardır. 

Kıskanç zevce ile zevci ara-
11nda kavğa büyüdüğünden cam

. lar kırılmıı, Petro dn hiddetle 
karısının batını yarmııtır. 

Mecruh zevce tahlltedaviye 
alınmıt, carih Petro hakkında 
tabklka ta baılanılmıttır. 

Rakı ve ölün1 
Kar1ıümrükte Löküncülerde 

meyhaneci Nazmi mey hanesinde 
hıdırellez günü yarım okka rakı 

içmit ve bir münasebetle kundura
cı Şakir efendinin evine misafir 
gitmittir. 

Yapılan bir istatfstika göre 
928 senesinde limanımıza 11 bin 
5 7 9 ve geçen ıenede1 l O bin 2 O 3 
vapur gelmtıtir. 

Necmi efendi Şakir ef .nin evin· 
de sancılanarak vefat etmiıtir. 

Vefatı füpheli görüldüğünden ce-
1 sedi muayeneye gönderllmiıtir. 

Yumurta ticaretinin 
inkişafı için 

Marailya ticaret müme11illi 
ğlmtz tarafından lkttsat vekale· 

tine aelen yeni bir rapora nazaran 
Avrupanın yumurta ticareti ya
pan memleketlerinde müıterek 

tnenf aatlı birer homisyonculuk 
büroıı tesisi ıuretile tüccarları
mızıu ınüteva111tların inhisarından 
kurtarılmaları tavsiye edilmekte
dir. 

Diin gelen seyyaltlar 
Dün Travidan vapı rile ıe! -

rimize muhtelif milletlerden ~00 
seyyah g~lmittir . Bu ayıl ı 1 

inde bir lngiliz vapu u ile 400 

seyyah gelet:ektir. 

Pul boJJanacak 
Pul buhranı devam etmekte· 

dır. Mamafih ayın yirmisinde 
Londuradan :rn, bir ay sonra da 
44 milyon pul gelecektir. 

Fındık çok gekcek 
Gtresondan alınan haberlere 

nazaran bu sene fındık mahsulü
müz çok eyi olacaktır. Köylü 
fındık bahçelerini hususı bir itina 
ile imar etmittir. 

Operet konıisyonu 
Şehrimizde bir operet tcıktlinl 

isteyen Şeremini Muhıtddin bey 
tıe nereden baılamak lazım gele
dtğlnl leabit içfn bir ' komflyoo 
teıktllne karar Term_iıtlr. 

1 



4_.Mayıs YARIN Sabite D 

İNKl.BAZ suı· HAZI Karaciğer ve böbrek hastah~larmda hamile MAZON MEYVE TOZU 
1 kadınların gasyanında denız tutmasında 

almak pek nafidir. 

Meyvaların ek•eri havası nafiasını camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücuda latif bir ferahlık verir. Bahçekapıda Zaman, Beyoğlunda Tokatllan 
karımnda Velicanidis eczanesinde fiatı 80 kuruıtur. Umumi deposn Bahçekapı Mazon Botton ecza deposu. 

Emniyet Sandığı 
Mü ürlüğünden : 

f\1l~l~HUNATIN CiNS ve NE\'! 
Müzayede ikraz Borçlunun 
bedeli numarası ismi 
Lira 

1550 1622 

870 2581 

Şehzadebaıı Feyziye mahallesinde Feyziye caddesinde 
eski 2 ve mükerrer dokuz defa 2 ve yeni 1 09, 111, 
111-1 ve 2 ila 18 numaralı F eyziye çarşısı demek le 

maruf on dükkanın tamamı. 
Şerife Fatma Ali H. vasisi Maıuk Ziya Bey 

Gedikpaşada Esir Kemal mahallesinde eski Tiyatro 
yeni Fırın sokağında eski 23,53 mükerrer yeni 44 

numaralı bir hanenin tamamı. 
Virjini ve Serpuhi Hanımlar 

225 2819 Topkapıda Beyazıtağa mahallesi Aksaray caddesinde 
eski 79,St yeni 69 numaralı bir hanenin tamamı. 

Feyzi ve Kemal Efendilerle Samiye H. 
350 3320 Süleymaniye'de Süleymaniye mahallesinde Kemeraltı 

sokağında eski 36, yeni34 numaralı maa oda bir 
dükkanın tamamı. Halil lrfan B. 

401 3444 Erenköyün'de Sahrayıcedit mahallesinde Bağdat soka 
ğında 284-1 numaralı maa bahçe bir kötkün tamamı 

Zekiye H. Nasıh Bey 

n22 3452 Kadıköyün'de mukaddem Hasanpafa elyevm ikbaliye 
mahallesinde Nişantaıı sokağında eski ~5 mükerrer 
yeni 43·2, 43-3 numaralı ahır ve arabalığı mütlemll 
bir hanenin tamamı. Ahmet Salim Bey 

426 3481 Çarııyıkebir'de Keseciler sokağında eski 2 yeni 2 
numaralı bir dükkanın tamamı. Münire B. 

888 3707 HaydarP-aıa'da Rasimpaşa sokağında eski Haydarpaıa 
yeni Otonefendi sokağında eski 46, 46 mükerrer 
yeni 77, 79 numaralı bir hanenin tamamı Fatma HuriyeH. 

1122 3994 Ağayokuıunda Yakupağa mahalleıı1inde Orta sokakta 
eski 7 yeni 11 numaralı bir hanenin tamamı. Meh

met Efendi Halise Rabia H. 

140 4006 Merdtvenköyünde Merdiveköy mahallesinde Çeıme 
sokağında eski 6 - 1 yeni 1 numaralı bir hanenin ta
mamı. Cemile H. Mehmet ve Hakkı Zihni Efendiler 

342 4 088 Aksarayda Muratpaıa mahalleıinde eski ve yeni Top-
kapı caddesinde eski 1 ı yeni 7 numaralı bir dükkanın 

Osman Ef. 
tamamı. 

4882 41 20 Gedikpaıada mukaddema Divanıali elyevm Mi~ar 
Hayrettin mahallesinde Balipaıa ve Gedikpaıa sokagın
da eski 3, 4, G mükerrer 44, 46 ve yeni 2 • 4, 52, 54 
numaralı maa dükkan ve fırın bir hanenin tamamı 

Yani Ef. 

aoo 3!l25 Sultanahmene Kapıağası mahallesinde Fenerli sokakta 
eski ı ı yeni 11 numaralı bir hannein tamamı. Seyfi Ef. 

Zübeyde Meliha Hanımlar 

ıso 3942 Kumkapı'da Çadırcı Ahmetçelebi mahallesinde Bakkal 
sokağında eski 4 yeni G numaralı bir hanenin tamamı 

Yusuf Ağa 
2950 27 ı 9 Şehzadebaıı Kalenderhane mahallesinde Kalenderhane 

sokağında eski 8 yeni 1 O numaralı maa bahçe bir konağın 
tamamı Şükrüye ve Emine ve Şevkiye Hanımlarla Nail Ef · 

27 0 3508 Atpazarın'da Manisali Mehmetptlfft mahallesinde eski 
ı 2, ı 2 mükerrer yeni 2 7, 29 numaralı . maa bahçe 
ve dükkan bir hanenin tamamı Feyzi Efendi Behice 

Hanım velileri Emine H. 
4:!'>o 3!> 1 O Fatih'te İskenderpaıa mahallesinde eski Şakir Efendi 

yeni Değnekçi sokağında eski 2 yeni 1 O numaralı 
bir hanenin tamamı. Fatma Behire Hanım ve 

Kemal B. 
Suo 3641 Karagümrük'te Muhteslp İskenderbey mahallesinde 

kabakulak sokağında eski 33 yeni 59 numaralı nata
mam bir hanenin tamamı. Hüseyin Hami Ef • 

420 3655 Süleymaniye (Hatapkapısı) Hocahamza mahallesinde 
Şehialfımkapısı caddesinde eski 4-1 yeni 6,8, 1 numa-

610 ralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Yahya Bf · 
371

4- =eııktaı'ta Şenlikdede mahallesinde Mmrlıbahçe so
lliında eski 44 44 44 mükerrer yeni 53. 55, 57 

nurn ' ' aralı maa oda iki dükkan ve bir hanenin tama· 
mı. Firdevs H. 

320 3717 Çırçır'da H dd d 
acıhasan mahallesinde Haydar ca esin e 

25 mım~ralı bir hanenin tamamı. Nafia H. 
135 3863 Betiktaı ta Ş ık ı d ki ' i en l dede mahalleıinde Köçeoğ un a es 

18 yen 26 nurneralı bir hanenin tamamı Fatma H. 

2 d Mehmet İhsan Ef. 
OO 3968 Beylerbeyin e Bostancıbaıı mahallesi yukarı sokakta 

eski 13 yeni 15 numaralı bir han . l 
enın amamı. 

Fatma H. 89 4008 Çarııyıkebirde Fesçiler ~ahalle ve caddesinde eski 5ti 
205 yeni 56 numaralı bir dukkanın nıııf hı11esi. Htiçe H. 

4 012 Eğri kapıda Haclilyati mahallesinde yorgancı sokağın
da eski 2 yeni 2 numaralı bir hanenin tanıanta. 

Abdülkadir Ef. Fikriye ve Rabia Seher H. Iar 1950 
4023 Mahmutpaıada Mahmutpaıayı veli mahallesinde eski 

AÇILDI 1 J:JANJ)IJ~i\1A J->OS'fASI 
- Muntazam birinci ve ikinci 

SAJ">AYl.>URNU mevki k'lmaralarile güverte yol---
LASTİKCİ 

HÜSEYİN HÜSNÜ veSk 
·"- :> cuları için mahfuz mahalleri 

p A R K 1 havi 

AS'1 J\ 1~a:,u::ı. Cuınartesi Muhterem müıterilerlnin mü
barek bayramlarını tebrik ile 

kesbi ıeref eylerler. 

ı_ 
BÜYÜKADA 
müskirat fabrikası muhte

rem müıterilerinin bayramla
rını tebrik eyler. 

Bilecik 
Rakısı amili, muhterem müt· 

terilerinln mübarek bayramla
rını tebrik ile kesbiıeref eyler. 

atıhk arabası 
olanlara: on damacana su nakil 
edebilecek sağlam iki adet araba 
atlarlle birlikte acele satın alına
caktır. Göztepede Nadir ağa 
sokağında (8) numaralı köıkte 
Necati Beye müracaat. 

Beyoğlu ikinci icra nıe
ın u rJ u ğ·u IH.lan: 

Beyoğlunda, Taksimde, Pano
rama bahçesinde Frango Mazettl 
otomobil Fabrikasında mahcuz 
bulunan 3 adet üçer be,.gir kuv
vetinde elektrik motörü dört 
beygir kuvvetinde bir elektrik 
motörü bir buçuk beygir kuvve
tiııde bir elektrik motörü ve ya-
rım beygir kuvvetinde elektrik 
motörü bir adet tahta rende ma
kinesi ve bir adet Fireze maki, 
nesi ve bir adet Bilanya makine
si bir tenon motörü Mortejur bir 
ıeritli destere makinesi 70 san· 
timlik bir takım matkap maki
nesi B bileyci makinesi bir saç 
amanvar makinesi bir borde ma
kinesi bir lehim makinesi ve Fi
at markalı 505 model kapalı oto· 
mobil 17-5-930 cumartesi günü 
saat 10 dan itibaren saat 13 e 
kadar ikinci artırma olup fQruht 
edileceğinden yevmi mezk<lrda 
memuruna müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Istanbul dördüncü icra 
dairesinden: 

Beyoğlunda Kamer hatun 
m. Topçuları. c. 7 No hanede 
iken elyevm ikametgahı meçhul 
Ojeni hanıma. 

Lüksandıra varisi Amalya 
hanımın zimmetinizdeki slaca· 
ğından dolayı vefaen ferağ ey· 
lediğiniz Beyoğlunda Kamer ha
tun m. Topçular s. c. 7 No ha
neye 1 a-o-930 t .•• l?,5 da haciz 
yapılacağından orada hazır bu
lunmanız veya bir müme11ili ka
nuni bulundurmanız lüzumu ili-

: nen tebliğ olunur· 

Bayramın birinci günü açılıyor 

J/{/KJ~.,,f,J!El İıVCE SAZ 
Dubl bira 

Envaı mezeler 

kuruıtur. 

20 
25 

btanbul dördüncu icra 
dairesinden: 

Mimar Ziya beyin Pandeli ve-
let Yani zimmetinde alacağı olan 
mebaliğin temini zımmında mah
cuz Büyükdere Kilise sokağında 
1, 3 numaralı kay den arıa el
yevm bir sakaf altında alt~bin 
beıyüz elli dört lira kıymeti mu
hammeneli iki bap hanenin 4-12 
hiaaeslnden borçlu Pandeliye in
tikal edecek bir hisse kırkbeı 
gün müddetle müzayedeye ko· 
narak yüz lira bedelle talibi uh
testnde olup bedeli müzayede 
haddi layıkla görülmediğinden 
bir ay müddetleJ temdiden mü
zayedeye konmuı tur. 

Hududu: Cebhesi tarik, sağ 
tarafı tariki has' arkası Mehmet 
bevin eınlaki, sol tarafı Valyani 
haneıile mahdut yüz altmııbeı 
buçuk arım terbiinde araziden 
yüz kırküç arım mürabbaında 
iki bap hane ve mütebakiıi ay
dınlık ve sairedir. 

Evsaf ve müıtemilitı: 1 numa
ralı haricen kagir pencereleri 
demir parmaklıklı muhtacı tamir 
hanede bir mutbak, biri mer-
diven altında, diğeri büyük odun 
ve kömürlük iki hali hir sofa 
birinde dolapları bulunan tki oda 
olup d~rununda Pandeli sakindir. 

lttiıalindeki 3 numaralı hane-
de zemini mermer büyük taılık 
bir odunluk biri maltız ocaklı 
mut bak ta diğeri tariki has üze
rinde iki kuyu, aydınlık mahal-
linde bir hala, büyük dolapları 
buluna\1 asma bir sofa bir k11-
ını dolaplı ve kapıları camlı el 
yıkama musluk mahallini muh-
tevi yedi oda, iki sofa, iki hala, 
bir tarası havi ıehinıehi elektrik 
tertibatlı haricen kagir demir 
parmaklıklı olup mada mklracıdır. 

lttlrasına talip olanlar ve da
ha ziyade malümat almak iste
yenlerin hi11eye muıip kıymeti 
muhammenenin yüzde onu nis
bettnde ve 926-7509 dosya nu
maraslle İstanbul DördGncü icra 
memerluğuna müracaat etmeleri 
ve 9-6-30 tarihinde saat ka
dar ihalei kat'iyesi yapılacağı 
ilan olunur. 

'-~ 1\LBAYRAI{ 
~ıus~r AF A NEZİH 

Çay depoları nıiidüriyeti: 
Muhterem müıte rllerinin 

mübarek bayramlarını kutlular 
ve bu vesile ile bayramın 
üçüncü pazar günü mağaza· 
larını açık bulunduracağını 
beyan eyler. ' 

N iye Kapısı cad-Nuruosmaniye caddesi yeni uruosman 
desi eski 68, 70, 94. 96 , 98 yeni ıos, 86, 88 numaralı 

dört dükkanıo tamamı. Münire H. 
650 4041 Ortaköyde Taımerdiven ıokafanda 46, 48 numaıalı 

bir hanenin tamamı. Abdülkadir B. ve İndyar H. 
360 4062 Balatta Hacıisa mahallesinde Hafaffar sokağında eski 

39 yeni 34 numaralı bir dükkanın tamnmı. 
Elyasar Nahom Ef. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak 'vadesi hitammda tediyei 
deyin edilmemesi haıebile ( ALTMIŞ BiR ) gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak htiyenlerin 
Sandık satıı amirlifine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

sabahı ıaat 9,30 da Karaköy 
rıhtımından hareketle doğru 
Ban.lırmaya gidecektir. 

Tafsilat için Galata Küçük 
Rıhtım Han acentahaneye mü
racaat. Telefon Beyoğlu 913 

İstanbul ikind icra memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu 
karrer bir adet Simens marka 
elektlrik dinamosile iki adet Sin
aer marka komple kund ıra ma-
kinası ve D'~uhtelif ebatta müte
addit kundura kalıplrrı 15-5 930 
tarihine müıadi f pertenbe günü 
saat on üç buçukta teıhtr edilmek 
te oldukları Şehremaneti Sandal 
bedesteninde ve muhtelif ebadde 
sandaliye ve masalarda keza 
mezkur günde ve ıaat on beı bu-
çukta Sultan Hamamında Çigir 
ojlu Hanmda açık attırma sure-
tile satılaca{ından talip olanların 
930-560 doıya numaraııle mezkur 
gün ve saat!arda mahallerinde 
hazır bulunacak memuruna müra 
caatları ilan olunu. 

(SultanAhmet hukuk 
hakin1Jiginden : 

Müzeyyen hanımın ıayıan 

uhtel tasarrufunda bulunup bil· 
müzayebe furuhtu suretile ıuyu· 
unun izalesine karar verilen Çen· 
berlitaı civarında Şecaattin ma
hallesinde Pikhane caddeıinde 
ı 9 numara ile murakkam kagir 
derunu ahıap üst katta üç oda 
ve bir apdeıthane ve bir ıof a 
ve ikinci katta keza üç oda bir 
aptesthane ve onvnaltınki katta 
iki oda ve bir apdesthane ve 
alt katta çini döıeli bir taılık 
ve apdesthane ve bir merdiven 
altı ve ufak bir bahçeye ve bvh
çentn içerainde ayrıca bir matbah 
terkos ve elek lirik tertibatı ha vl 
cem'an sekiz odanın üç kat ve 
keza bir bir oda altından ibaret 
bir bap hanenin 24 - 6 - 930 ta
rlne müıadlf Sala günü 2aat 14 le 
ihalesiyle kırk gün müddele ikinci 
arttırması icar kılınacağından 
talip olanların kıyh1ett muham
minesi 7000 liranın yüzde onbir 
akçesını müstashiben Sultanahmet 
Sulh mahkemeıine müracaat 
eylemeleri ilin olunur· 

8cl icra dalreıinden : Mahcuz 
ve fruhtu mukarrer Doç markala 
ı 694 numaralı kapalı otomobil 
ı 3-5-930 tarihine müıadif salı 
günü saat 12 de Taksim ıneyda 
nında r ruht edileceğ!nden yevm 
ve ıaatı mezk<lrda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna ta 'ip 
olanların ~müracaatları ilan olu-
nur. , -- ~ 

· "Y ARIN,,IN T AK''İl\U -
~1ayıs 

Senei CUMA Senei 
Reımlye 9 Hicriye 

1930 1848 

Namaz vakıtJan -
Alafranga 

•. d. 
Güneı 4,49 
Öyle 12, 10 
ikindi 1 6, 05 
Akıam 19, 13 
Yatsı 20,59 
imsak 2,48 

Zilhicce 

Alaturka 

Güneı 
Ôyle 
lktndi 

s. d • 

9,36 
4,58 

8,52 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,47 

lmıak 7,35 

Ruzi Hızır 
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İngilterede kazanmıt oldukları birinci 
mükafattan ıonra 

FILIPS (Philips) 

RAOYOLARI 
Çekoılovakyada daha iKi parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kitiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dün)1anın En nıüken1n1el 

RADYULARI 
olarak taınit edilmittir. 

İşletn1ek için: 
Fişi cere!Jallfl ıakuuı/,, bir 

lt~k diitjnwshıi f't:Vil'mek 

KAFiDIR 
Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata 

~~". 
AspirtD 

koınpriıneleıi 
mde sür'atle tedavi o~· • ust" 

sayes bandıTollu ha ,;IJ.r-
y otnız kırını:• t ve bu markafl 

ambaliJına dik o 
talep edini&. • 

KüCOKn enCiFTLIKaıle PARKi1 
Bayramın birinci gününden itlberen her gün ıaat ikiden 

ece yar1tına kadaa HALK MUSiKi SAZ HEYF.Tl ve ayrıca 
JDiikemmel çazband dahi icrayl ahenk edeı-1!ktir. 

· ~~~~§9~9§99~g~~~~~-~~~§~~~~
~ Doktor = 
iAGOP VESSAYAN İ 
! Lavta vt.· l)ahili Kadın Hastnlı!<hrı n1ütthass1s1 ~ 
ı Langada camtıertf ıokafmda No. 19 Huıuıl kabineılnde i/j 

._..Her gün Çocuk, Erkek ve f(ndın hast:l kabul eder.! 

i; ~ ~ \; ~fl:Ş ~@~1;~ ~§~Ş ~ •) ~ ı.~~01ia.6~99~ 

Darül'aceze müdürlüğün-
1 den: 

Darül'acezeye bir ıene için muktazl yerli mamullbndan 8000 
kilo tekerle yevmi bet yQz elli kfloya kadar birinci n~ vl ekmelin 
2 Haziran 930 Pazarteıi günü kapah zarf uıullle münakaıaıı le· 
ra edilecektir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçel•rlyle 
milracaatları. 

Kastamoni evkaf Müdür
lüğünden: • 

Kaıtamoni merkezinde Saraçlar çartııındaki vakıf araa iizerin
de klrıtr ıeklz mağaza yaptırılacaktır. 

lnıaat (5. Mayıı. 1930) tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf uıullle münakaıaya konulmuıtur. Mayıııa yirmi al
tıncı Puartesı aünü aaat on altıda ihale muameleıl Kutamonl 
Evkaf '4üe.ınde nacıtetekkil komlıyonca icra ve thalei kat'iyeıi 
mftdOrlyett uaHılDI~ taıtik kılınacalctar. Talip olanların münaka
ıa ıarlnameılnl tetldk ebaek .Qare Evkaf umum müdürlyeUle lı
tanbul Evkaf miidürtyetlae •• PipJe•lai tetkik eylemek için de 
Kaıtamonl Evkaf müdGrlJetlne ~ 

Verdsiye 
lzmir terzihanesinde son 

moda, ehven fiatlarla, ıon 
derecede ıuhuletli ıeraft)a 

erkek ve kadm kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddeıi Villyet 
karıııında No. 17. 

~ 
~ 

~ • ı&ı : 
1 

MUSTAFA ve KEMAL • 

• ~6'6'9~•••Qefl 
Gayn nıeııkul n1aJların 

açık w a rtırnıa iJünı 
letanbul 4 cü icra dairesinden: 

açık artırma ıle paraya çevrile· 
cek gayrı menkulun ne oldufu 
hane gayrı menkulun bulundu
gu mevki mahallesi, sokağı, nu-
maraıı Falih kıztaıı MoJlafenari 
M. Şakir efendi S. A. 8 C. 3 
No. hanenin tamamı takdir oh
nan kıymet 2700 L. 

Artırmanın yapılacafı, yer, 
gün, saat fıt. 4 cü icra dairesi 
14 6 930 cumartesi 14 ili. 16 ya 
kadar. 

1 - İıbu ıayrı ınenkulun 
artırma ıartnameıi 27 5 ·30 tari
hinden ftib11ren 929-134 No. t)p 

lıt. 4cü icra <laireıinin muayyen 
numarasında herk~sin göre bil · 
meal için açıktır. handa yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler, iıbu ıartnameye ve f 
929- 134 dosya numaraı yle m~ 
muriyetimizf'l müracaat etmeli
dir. 

2 - Artırmaya Jıtirak içfn 
yukarda yazılı kıymetin yüz.de 
7 teminat gösterı lecektir. 

3 - Hnkları tap.1 ıicillile 
sabit olmilyan ipotekli alacaklı- 1 

larla diğer alakadarların ve ir· 
lif ak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve ı,uıuıile faiz ve mas 
rafa dair olan iddialaranı J bu 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 

birhkte memuriyetimize bildir
meleri icabeder akıi halde baka· 
rı tapu sicillile sabit olmayanlar 
Hbf bedelinin paylatmaaında 
hariç kalarlar. 

4 - Gösterilen günde artır
ma ya lttlrak edenler artırma 

ıartnameıini okumuf ve lüzumlu 
malumatı almıı bunlaıı temamen 
kabul etmtı ad ve tubar olunur. 
Üıtllnde bırakılan gayrı m~nku
lun bedeli zamanında verilmezıe 
gayrı menkul ikinci bir artırma 
ile aattlır ve bedel farkı ve 
mahrurn kalınan yüzde bet f alz 
ve diier zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmakıızlD memurtyett
mlzce alıcıdan tahıil olunur. 
Beı numaralı f ıkradakt ıart 
tahb kkuk etmek kaydtle fiç defa 
bafrlldıktan ıoora gayrı menkul 

'en çok artıranın üıtünde bıra
kılır. Şart tahakkuk etmezse 
artırma geri birakulup ahcı ta• 
ahhütlerinde-n kurtulur ve temı

na tta kalkar. 
5 - Artırmanın blrinct veya 

ikinci olmuına ve gayrı menku · 
le tealluk kanuni vet'Jl "Bele· 
diye., Vakıf tcareıi ve bllc6mle 

ruıum mOıteriye aittir. 
Yazılan bir bap hane yuka

rıda göıterilen 14-6-930 tarihin
de lst. 4 cO icra nıemurluiu 
odaımda tlln ve ıöıterllen ar
tırma ıutnameıl dalreıinde la· 

tılacatı ilin olunur. 

1 Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıofukluğu, cilt, 

teda vihaoeıi 

Cumadan mada her g(ln 
ıaat 1o-6 ya kadar haıta ka • 

bul edilirr 
Adreı Ankara Cadcİe11I N. 4 3 

Telefon l.tanbul 8899 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Ketideler; Vlllyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır•• 

Büyük ikramiye 

( 45,000) Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar konmaz. 

_. ................. mı ............. ııiiiiiiii .. iiii ... . 
DE\'LET DEı\1İI~YOLLARI IL.ANLARI 

' ....... _. ... 
Efeler markah çelik ve kaynak malzemeıf kapalı zarfla nıürı•· 

kaıaıı 23 Haziran 1930 pazartesi günü ıaat 15 de ankerada De•· 
let Demlryolları fdareıinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakklil teminatla11· 
ni aynı günde ıaat 14,30 kadar Münakaıa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakas.ı ıarlnamelerlni üç lira mukabilinde Anlnu ada· 
Maliye ve muhaııeh"" itleri daireııind~n, İıtanbulda Haydarpe !~ ve 
nesinden tedarik edebilirler. 

* * Muhtelif demirler-kapah zarfla münakasası 23 H uir;u. 1 r}30 
pazartesi günü saat 15,80 da Ankarada Devlet Demlı}d: ~n ,ela· 

resinde yapılacaktır. 
Münakasaya lttirak edeceklerin teklif mektuplarmı v'" muvak· 

kat teminatım ayni günde ıaal 15 e kadar münakaıa lcomııyonuua 
vermeleri lazımdır, 

Talipler münakaıll tart namesini bet lira mukabilinde Anka rada 
Maliye ve muhaıebe itleri dairesinden ve lıtanbulda H"yc!a. 1 ıat• 
vezneıindc>n tedarik edebilirler. 

* * Mağazamızda mevcut ve idaremizde kulll\nılmayan muh•,-, f 
nu,nıua ve cinı lamba tlteleri timdi ye kadar ıa tılığa çıka · ıl P' 
muhtelif sebepler altmda ıablamıyan eıya 13-!) 30 tarıhine n i ıa• 
dlf •alı giln(i aaat on d&rtte aleni mfütayede ile utılacakllr. Ta~ 
liplerin müracaat etmeleri ilan olunur. 

* * 65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakaıaya konmuıtut• 

Münakasa 26·5-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mftnakaıaya itttrak edeceklerin teklif mektupl•rını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde ıaat 15.30 kadar Münakaıa komlıyonu ki" 
Uplillne vermeleri llzımd1r. 

Talipler münakasa ıartnamelerinı 20lira mukabilinde Ankaracla• 
Malzeme dairesinden, istanbulda Haydarpata Vezneılnden tedarik 

edebillrler, * * 
10000 BuraJ kazm.uınm kapalı zarfla münakaıa11 23 Haziran 

1930 pazarteıl gilnü ıaat 16 da Ankarada Devlet demir yolla~ı 
idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla· 
rını aynı gGnde ıaat 15,30 a kadar münakaaa komlıyonuna vermr 
lerı llzımdır. 

Talipler münakaaa ıartnamelerini bet lira mukabilinde Ankaract
Maliye ve muhaı'.be itleri daireıinde, lıtanbulda Haydarpap. vez"' 
neıinden tedarik edebilirler. 

* * iki yüz ton rezidü yafı kapalı zarfal münakaaaya konulmuıtur. 
MOnakaaa 19 Mayıı pazartesi aQnG aaat 15 te Ankarada Devlet 

Demlryolları ldarealnde yapılacaktır. 

MGnakaaaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarının ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde aaat 14,30 a kadar Münakaıa kltipll· 
line vermeleri llzımdır. 

Talipler münakaaa ı•rtnamelerlni bet lira mukabilinde Ankaracla 
Muhasebat dairesinden, lıtanbulda Haydarpafa '•ezneatnden tedarl" 
edebilirler. 

* * Muhtelif ebadda 5550 kilo bakır borunun mGnaıası 23 Hazlraıt 
1980 Pazarfeıi günn ıaat 14,30 da Ankara Devlet demtr yollarl 
idareıinde yapılacaktır. 

lıttrak edenlerin teklif mektuplarını muvakkat temfnatlarını a;ı.ı' 
ıünde aaat 14 e kadar Münakaıa Komiıyonvna vermeleri llzım~•I• 

Taliplerin miiıaakaaa ıartnamelerinl iç ltra mukabilinde Mally• 
ve muhaaebe itleri dalreıtnden, İıtanbulcla Haydarpata vezrte· 
•inden tedarik edllebtllrler. 

1000 ton yeril çimentonun kapalı zarfla miinakaaaıı 2 hastrall 
930 pazarteıl günG ıaat 15 de Ankara Devlet Demtryollan tela,... 
•inde yapılacaktır. 

lıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat tem1natla• 
rını ıneak4r glnde aaat (14,90 a) kadar mfbıakata komflyon_.. 
tevclt ebnlf olmaları lbımdır. 

Talipler miinakaıa ıartnamelerlnl 5 llu aaukablhnde Aiikarada 
Maliye ve, muhaaebe itleri ntalillade• ye l.tanbulda Hayda...,..-
veznelinden tedarik edebdtrler. ' 8' 

lleJUI madiriıSilCifliWi Te• 

1 


