
Vataııdaş! 
_«Yarın» ı oku! çünkü ken

dı kendinin n1ali ve bina
enaleyh senin nlalin olan 

yegane gazetedir! 

Vatandaş! 
«Yarın» ı oku! çünkü ken-· 

<li kendinin mali ve bina
enaleyh senin nıalin olan 

yegane gazetedir ! 

Sene: 2 · No: lö2 20 Nisan Salı - ı oao - BAŞMUHARRİR VE SAHiBi ARİF ORUÇ 

Açık hesap! 
Bir vergiyi lağvedip diğerini ihdas 
etmek Alinin külahını Veliye 

giydirmekten farksızdır! 
_ :] 

Bizde mes'ul mevkilere ge
çenler, açık özlü hasbıhallere 
Ötedenberi t11hammül edemi- )uğunu , ikiknci ve o kadar 
Yorlar. Bunun memleket için süren bir mücadele ile adam 

birleri araıtırmak , bulmak , 
hassaten, büyük harp yor5nn-

'Vereceği ve getireceği zarar 
tasavvur edilemez. 

Yeni yapılan programda bil
ha.saa ve bilhasaa vergller mes
elesi dikkati caliptir. Bir ta
raftan büdçede yapıldığı söy
lenen on be~ yirmi milyon· 
luk tasarruf, tktuıat vekaleti 

masraf kısmına devredilirken 
"ergıterin bırakacağı boıluk 
lirnendifer ve vapur tarifele
rinin zararına tenzilinden büt-, 
Çeye yüklenme i melhuz açık 

' karııılığı merak edllmeğe de
lier feylerdendir. Bir vergiyi 
lahedip diğerini ihdas etmek, 
Alinin külahını Veliye giydir· 
tnekten farksızdır. ı 
liükürnetlerin ço' c defa baıları I 

••k ıldığı zaman, devlete alt 1 
hlaadin, blnıı , arsa, çiftlik 
"'•aire gibi beylik malları 
~l~lttkları görülmüı ve hürriyet 
1 anından sonra bir iki misali 
~eçınıı tae de, bu gibi mesele-
erde çok defa, arzdan ziyade 
talebin ve talibin bulunması 
ıarttır. Gene bu satım itleri, 
dalına , milli hazine zararına 
Ya ld ' Pı ığı, mücerrep muamele- 1 

akıllı sarsılan Türkiye için bir 
zaruret idi. Tam bir ihtiyaçtı. 
Bir defa ,· umumi harp, mem-

leketi dehşetliborca sokmuıtu. 
Ortadaki para bolluğu , bu 

burcun, farkına varılmayan 
akıntmydı. Milli mücaılele, üç 

yıl, tlddctle devam etti . Ana 
vatanın yarı11 tıgal gördü. 

Öteki nısfı, isyanlar ve mecburi 
ve tediplerle harap oldu. 

Runtos metı'elelerl , Kara
deniz sahillerinin en zengin 

kısımlarında tahrikat yaptı. 

ıark vilayetlerinin bir kısmı, 

zaten: Rus istilası görmiiıtü. 

Ermeni hıyanetleri, buna inzl· 

marn etti. Milli servet, btik
lal cidalinde, yüzde seksenini 
bu suretle kaybetmittir. 

İyice anla. ıılıyor ki ::Muata· 
fa Kemal, ıu memleketi bu 
vaz'iyette kurtarmağa muvaf
fak olmuıtu . 

Cihan tarihi, bu büyük va
tandaıa yakın, ancak bir "Va
tington ,,gösterebilir. Zamanına 
göre, idari kanularmdaki ita· 

betiyle temeyyüz eden u Nap· 
lerdendtr y . b k b" 

• enı ir itti razm ır 1 olyon" o kudretli Türkoğlunun 
kısnıının b-t x h 

' u çe aç15ma asrı, görüılerine mazhar olsaydı, 
Ptogrenıın t tb' 
k muntazaman a ı- 1 Fransa, kırk beı ~~n~ sonraki 
ından beki f 'd . k la enen aı eyı uza · ( 70) felaketine asla uğramazdı. 

e'ttır;°laiela,maksadı tehire hizmet G zinin o tarihi kendi 
rnıı o ur. a ' 

Exer d I • kb l iradesine göre yürüten Türkoğ· 
d " • ev ethı, mu&ta e 

b
e"let bankası muamelatındon )unun görü,leri, düşünüıleri, 
eltled' >:i b kanaatleri, bt;tün cihang1rle· '*' temettü hi11esı, ütün 

bu iRle i " b d rı·n tuttukları yoln aykı rı ydı. 
Y r gorecekse unun a 

~amanla mukayy:t olduğu Çünkü; bfılün bir dü~man cıha-
Unut ı mnl ezmiş, mağlup etmiş, u matna.hydı. Kaldı ki, 
h~ ' fakat, her büyük insanda bu· 
ğı n~ devlet bankasından, sıca- lunmak, tabii ve hilkat iktı-
i •cağına, ehemmiyetli bir zaaandan olan kumandanlık 
•tik 

taz aku, ilk tetekkül dev- ihtirasına, kendi ıuuriyle, 
relerinde hemen hemen im· kendi ıaabetli iradeslle hakim 
k&nıızdır•. 

olmuıtu: 
lıte tu endiıeler bize, bütün Serküzeıte atılmadı. Tarihte 

Yapılın.. I"' ı C h . 1 . ... aı azım gelen ıeylerin Y er Y a P a n 1 angır erın 
senelerd b hilafına "sulbü sükün" naza-I en eri dütünülmemit 
0 rnası sebeplerini riyeıini ortaya attı . Onu, layiki 

araıtarmağa 

'Vesile olrnuıtur. ve değeriyle tenımıyanların 
Filhakika ( Lozan) ınuahe· parmaklarını ağızlarında bıra-

deafnden 11oura, umumi harbin kan , tarihin, bir eıinl dahs 
dogurduğu buhranları görmek kaydetmediği vakıa, itte, bu-

dtAer devletlerlu aldıkları te; dur. 

Kadın hakimler Kibrit inhisarı 
. 9 r uln t 2 O 111 i /yon 

tlolar Vfll'f'.r.ok 

Hakiki metileri neşre devam ediyoruz 
~~~~re'S~~- ~t'l!a~~~:-iı::m~~ 

HaydarlRif at B. Adliye Vekiline gö 
derdiği mektuplarda ne diyor ? 

-

tetkik Bir istida neden o kadar • 
ınce edilmiş? 

Ankara mahkemesinde oku- ı fahsi da va düımütür • adli ve .hu- 1 2 ·-İfa ettiği vazifeden dolayt 
nan ve Haydar Rifat B. tara- kuki bir lüzum ve ehemmıyet j 3. -Kavlen 
f ından Gazi Hz.ne hitaben yazılan İ olmadığı halde bu teyidat ıtka· 4 · - Veya fiilen taarruz V "' 

mektuplar dercedilmifti. Haydar nın fahadetile de ispat edilecek- hakarete mütedairdJr. Halbuki, 
Rifat B. in Adliye vekili Mahmut tir. hadisede bunun hiçbiri yoktur. 
Esat beye hitaben yazdığı ü5 Malum varakada tahkiri 1. - Huzurda mıdır ? Hayır, 
mektup ta ok"1nmuıtur, Netredil- mutazammin bir ıey yoktur. Ni- gönderilmit bir varaka iledir. 
memit olan bu m ... ktupların tekim bu harben de, darben de Varakada müstantiğe yazılma-
birinciginln Ankara muhabirimiz 

1 
unveten de anlatılacaktır. mııtır. Kendisine de verilme-

den aldığımız asıl metnini aynen Olduğunu farzel sek gene mittir, katibine verilmiıtir. İmza 
neırediyoruz: mucibi ceza değildir. Çünl<i tat- ise vekaletendir. 

" Mahmut Esat 8. e bik edilmek istenen madde de- Cürmün tekevvünü imza ile 
"Hayri B. in btraktı~ı yerde ğil, bütün o tfasıl huzurda cer- degit, verilmekle tamam ole.bi-

duruyoruz. Halbuki, etrafını7.dan yan etı ıif hllkaretlere mütedair- lirdi. Veren biz 'değiliz. Yazdı-
o tarihten muahhar olarak mu- dir. Huzurda cereyan etmemiıse ran aranmaz. Peki; imza atan 
halif haberler intişar ediyor. baıka fasla girer, doğrudan doğ- aransa da imza atan kendisi 
Vakitten eıer kalmadığından en ruya alakadar davayı durdurur vermemiıse, veren ara nmaz mı? 
büyük sür'atle vaziyetin tayinini ve iıte icabet etmemiı elması da 2 • - ifa ettiği vazifeden 
isterim. Gösterilen maddeye na- ferağat yerine geçer. dolayi vazılmamııtır. Vazifealni 
zaren (hot behot çekilmek caiz 266 inci maddede baılıyan ifa etmediğinden, kararlarını 
değilmlo} buyurulmuı. Bir kere fasıl, huzurda cereyan ~edenlere son dakikada emir alıncıya 
yeni ceza muhakemeleri u&ulü dairdir. Halbuki, beni bununla kadar tasdik ettirmediğinden, 
konunu mucibince Müstantiğe takip gafletinde bulunuyorlar. ltlrazları merciine yollamadığın-
kerhe-n açtırılmıf olan bu 1 ı .- Huzurda (Devamı 5 inci sahifede) 
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Dayak 
Hadise sabit ol
amıyor mu imiş? .. -~-

Karakolda dayak yiyen 

1J/uammcr bey 

' 

lzmir valisi Kazım paıanın 
kı:ı.ı Şükran hanımı beı·aberinde 
latanbula getirdiğinden dolay! 
Tak im polis merkezinde lzmir 
polis müdürü Ôıner beyden da
yak yiyen nlctör Muarnrner beyin 
Müddeiumumiliğe vaki olan ıi
kayeti üzerine tahkikat yapıl
makta tdi. 

Vilayetçe yapılan bu tahkikat· 
ta dayak fttıldığı ıahitlerln tfa
delerlle sabit olmadığı, gazete· 
lerde, yazı ldı. Mu~rnıner bey bu 
mesele hakkında dun bir muhar-
rirfmize demitıtlrki: 

"Tahkikat neticesinde benim 
dayak yedl~im sabit olmamır . 
Taksim mPrkezindekt polis efen· 

Arif Oruç B. Okturv 
istinat olunan 

maddeler 
1 
Fabrikaları tazyik 

! ediyor! 
Mevkuf bulunan f Arif Oruç 1 

8. le muharrirlerimizden Şemset 
Un B. yin ka -ıunu cewnın 168, 
159, 161, 480 inci maddeleri mu
cibince ağır ceza muhaken~etine 
sevki ve orada mahl,emt-lerinln 
icrası İstanbul M. umumi1iğince 
talep cd i lıni ıllr. Mezkur m adde
lerin m etinleri berv('çhi aticl ir : 

158 i11<·i mıultlr· 
Reisi Cumhura ka rşı muva

cehPsinde hakaret ~d(•nler Ye)'I' 

Reıd Cumhur· aleyhine le cavü7.· 
karane ne rfyattn buluna nlar 
üç s,•neden afıt ğ ı olmamtt l< üz
re ağır hapse konulur. 

·sanayi birliği katt_!:>~~umumıst 
JVazmi 1\1ıtri IJ. -

Reisi Cumhur ,aleyhinde llsa
nen teca vüzatta bulunanlar btr 
ıeneden üç seneye kadar hapso· 
lµnur. (Devamı 5 inci sahifede) 
~~~==~=============~~~=======~~=---

Dün muhtelif mekteplerde 
müsamereler verildi 

ı.~ıanbul ve Ankara aza 
utülazimlilderi 

Ankara, 28 (Telefon) 

Ankara mahkemel asliye aza 

hıGltızınıııııne ilk kadın hukuk 

hıb eıunlarından Nezahat iatan-

1 dilerden hiç biri benim Ômer 
beyden dayak yediğimi görmemiı, 
i itmemiı! Ne tuhaf.. Halbuki 
ben Omer beyi tanımam, bir 

Ankllrn, 2 8 ( Telefon ) 
Kibrit inh· , 

ıııarının kendisine 

ul ' 
nıahkernei aıliye aza müla-

a:lhı\ıtıne de Beyhan hanımlar 
la Yin edilrnııttr. 

verilmesini hteyen 1 .1 b ı 
ngı iz gru u 

ile maliye vekaleti d k 
arasın a ı 

temaslar devam etmektedı r. 
Bu arup hükiimete 20 milyon 

dolar teklif etmektedir. 

I 

garazım da yoktur. İftl1'a mı 
ediyorum? lstifıarı batır için mi 
beni Tak&im merkezine götür· 
mütler! Şükran hanım ıahidlm
dir. Dayak yediAimi her halde 
lsbat edccefim. " 

1(~pe haşwdaki müsrnnereden bir inliha 
( Yazısı ıehir haberlerlndedir ) 



Sıhhıye Vekili Bey buna 
ne derler? 

lzmirden bir ka;iimiz sıtma hak- Nihayet 
kında neler bildiriyor ? İtiraf ;diyorlar 

İzmirden bir kariimiz bildiriyor : aletleri gümrükten muaf tutul-
d Hindistanda vazivetin Anadoluda ahali sıtmadan duğu gibi oralarda çalııanlar an " 

kırılıyor diye neıretliğiniz ha- ve hasılata ziraiyeden vergi al- vahametini gizlemiyorlar 
vadis hakkında Sıhhıye vekale- mazlar. Londra, 27 (A.A) 
tinin aleyhinizde dava ikame Halbuki bizde, meaela İzmi- Siyasi mahafil Hindiıtanda 
eylediğini İzmirin Hizmet gaze- rin Reıadtye mıntakaamdaki vaziyetin vahim bir ıekil aldığını 
tesinde okudum. ' takriben bin metre murabbalık teslim eder gibi görünmekte, fakat 

Havadiıiniz muvafıkı hald-
1 bataklık kurutulmadı, Reıadiye ciddi endiıelere mahal olmadığı 

kattir. Hatta geçen ser.e de böy-
1 halkı, daha ilkbaharda sıtma- mütaleasında bulunmaktadır. 

le havadis neıredilmeliydi. Bu dan muztariptir. İzmirin Mersin- Bunlarla beraber umumiyetle 
seneki sıtma geçen senekinden 1t illaıyonunda pek büyük ol- gazeteler hükumetin aldığı vazi· 
az değildir. Her husustaki iddi- mayan bir bataklık var, oranın yet ve tavra karıı protestoda 
alarınızı isbat edecek kudrete sakinleri geçen sene üç ay aıt- bulunmaktadır. Daily Nevvs ga-
malik olduğunuzu bilirim, fakat ma çektiler, bu sene gene baıla- zetelf Paıaver havaliıinden gelen 
bu hususta hizmet etmiı olmak dı. Geçen sene burada sıtmadan bazı haberlerin rivayet edildiğine 
için bazı izahatta bulunacağım- üç kiti vefat etmiıtir, göre, sansüre tabi tutulmakta 
dan mazur görünüz. İzmirin sayfiyesi sayılan Bur- olmasına itiraz etmektedir. Daily 

İzmir ve lstanbuldaki ecza novada hala yüzelli kadar sıtma- Mail gazetesi, bu günkü siyase-
depolarının kinin ve kininli mus- h var. Evvelki gün akrabamdan Un Hindistandaki lngiltz ticaretini 
tahzaratı tıbbiye sarfiyatı iddia- bir çocuğa kinin ıırıngası yapıl- mahvetmesinden korkmaktadır. \ 
nızı teyit ettiği gibi İzmir ve masaydı zor kurtulacaktı. iç A- Observer gazetesi, Hint tetrU 
civarının da bu sene sıtma mü- nadoluda sıtma tahribat yap- meclisinin reisi olan M. Patel'in 
cadele mıntakasına ilhak edil- maktadır. istifasını uzlaıma siyasetinin mu-
meıl de havadisinizin muvafıkı Ham petrola malik olan hü- vaffakiyetsizliği suretinde telakki 
hakikat olduğunu gösteırmekte- kümetlerın ancak pek müstacel etmekte, hükumeti daha metin 
dir. ahvalde tatbik ettikleri batak- bir hareket tarzı ittihaz etmeğe 

Beı senedenberi yapilan sıt-'! hklara petrol dökmek usulü ile davet eylemektedir. 
ma mücadelesinden faideli neti- sıtma mücadelesi fakir memle- San~ür koydular 
celer alınmadığını ögrenmek pek ketimizde beı senedenberi ve Londra, 28-(A.A) 
kolaydır· Mücadeleye baılandığı - neticesiz olarek devam etmekte- Hindistan valii umumisi, Hint 

·> ııan 

Feci bir cinayet 
Hik-şoför zevcesi yüzünden 

met Şevki Beyi öldürdü 
Ankara 28 (Telefon) 

Bu sabah burada feci bir ci
nayet olmuı ve Hakimiyeti milli
ye gazetesi tahrir müdür mua vJni 
Hikmet Şevki bey sabah saat al
tıda Dabaghanede (bir evde şoför 
Cemal tarafından vurulmuı ve 
aldığı yaralardan mütee11iren 
ölmüştür. 

Şoför Cemal, karısının Hik
met Şevki beyle bir odada yattı

ğını itidince derhal eve koımuı 
ve oda kapısını zorlayarak içeriye 
girmiı ve tabaecasını çekerek se
kiz el ateı etmiıtir. Çıkan mer
miler karıaını, Hikmet Şevki 
beyi ve araya girmek isteyen 
kain valde.ini varalamııtır. 

Maksadının tamamen hasıl ol
madiğını gören katil derhal pi
çağını da çekmiı ve Hikmet 
Şevki beyle kendi karısının 1 9 
yerini delik deıik etmif, etlerini 
doğramıı ve öldürmüıtür. Müte
akiben katil vak'a mahalline ye
titen zabıta memurlarına teslim 
olmuttur. Hadiseye uzun zaman
dır devam eden bir kıskançlık 

ve münaferet sebepJ ohnuttur· 
Katil Camal bu kadını üç ıenle 
evveli almıı' ve iki çocukları 0 

• • a-
muıtur. Eakat geçimsizlik Y 1 
zünden bir buçuk sene e•"e 
kain pederi kızı Cemalin ya· 

da 
nından kaçırmıı ve kız 
kocası aleyhine bir boıanrna da
vası açmııtır. 

•• Fakat ~emal kızı boıalll l-
mııtır. Mütekaben kız Cell18 

den ayrı yaıamaya ve barlara, 
ıuraya buraya gitmeğe ba§la111ıı
tır. 

f t· Cemal karısına ıslahı ne ıe 
tirmek için uğraımıı isede ..,u
vaff ak olamamııtır. 

Cemalin çoktanberi karı•• 
hakkındaki korkunç taıavvurl•
rınına mevkii file çıkacağı 'l>

man zavallı Hikmet Şevki beY 
tesadüf etmittir. 

Hikmet Şevki beyin cenaıe•1 

derin bir teeıür için de bulunan ,r 
tır· kadaıları tarfından kaldırılınıı 

Cemalin agır surette yar•11 

bulunan kain valdesi de haıta
neye nakledilmiıtir. 

gündenberi hangi mıntakada ııt- dir. Ham petrola yüz binlerce matbuatına sansür vazetmiıttr. 
ma tükenmiıtır.? Sıtmadan kur- lira sarfedildi. ... b . " l lı l Avusturya Baş 
tuldugu iddia olunan mıntaka Ecue I 'llliill§ lll'i .i/<I ı'(I .((/' 
varsa hemen mahallinde :tahki- Bu seneki ııtma kongraıında Karaıt, 28 (A.A) Ankara, 28 (Telefon ) Vekilinin 

M. Meclisinde 
kat yapılaıa, aksi sabit olacaktır. kurutma usulile mücadeleye baı- Ecnebi memleketlerden gelen M. meclisi toplanmıı ve ruz- ? 

M ı lanmaıına karar verildi, lakin dokuma ve kumaılara boykot namedeki kanunların müzakeresi Parise seyahat sebebi nC· 
Kaymakam ve Nabiye üdirlerf, lazım olan teıkllatı vücude ge- a almaıı hakkındaki kararan tat- için ait olduklar.• vekiller bu- }. } 
mektep hocalarının, fabrika ve j tirerrezler. Bilen ve hür dütün- Y P b 1 lunmadığından lçtama perıembeye Parla, 28 (A. ~ 
imalathane sahiplerinin bilgtlerlne \ b l l l bıkma bugün baılanmıt~ır. 8 in ı talik edilmittir. Avusturya baıvekili M. Sch0 -, 

celi olan adamlar öy e t er k llk b la b- k 'd b h P r müracaat edilsin. 1ılerlne vazlfele- , iti lr a Y içi ecne ı umaı- er en a seden Eko de • 
rine, derslerine devam edeme- 1 yapabilir, her ıeyi hükumetleı- Iarile ve dokumalarile dolu 3 ara- Taş ocaklarında bh· kaza gazetesi mumaileyhtn ısuh.-ı 

tirmek isteyen zihniyetlerin bu b l h k ki d d 1 1 • ı 1-yenlerin neden devam edemedik- 1 k l a i e ıe ir so a arın a o aı- ı Ankara, 2i (Telefon) etmek istediği gayeye vaıı 0 

mücadeleye muvaffakiyetli te 1 ı k " i b b T ki d b k mak hususunda Fransa'nın te•' lerl tevsik edilsin. Kısmı ~küllisi t f mıı ar ve a fam uzer u ara a- aı oca arın a ir aza 
vereceg"inden •üpheliyim. l\ uva · l k t ı b b k lmuı 3 ki · -1 - 3 ki · ld ccüh ve muavenetine güvenıııe-haıtalıktan bilhassa sıtmadan 'I' arı umaı ar a era er ya mıı- o , ıı o mut ve tı e 

11 fakiyetinizi temenni eder, arzl ı d l t ğe hakkı olduğunu ve Fransall1 
olduğu tebeyyün edecektir. ar ır. yara anmıı ır. 11 h- t 1 i -l') ı ı ı l J. 'l l Avusturya'nın muvaffak olma•• Mücadele etibbasınm verdik- urme ey er m.,, ıaıu·l JJI 1ta/1etıe <lıt'C >inde spauya t e UZ aşnuı -

"Yarın,, - Memlekette sıtma R (A ) · l ı da menfaatta bulunduğunu y•ı 
leri raporlar dllirei metbuaların- oma 27 .A unza aıuıt maktadır. Mezkur gazete nette' 

var dediğimiz için aleyhimize · l f ı l 
dan aldıkları direktiflerle 8. M. ltalyanın :muhte i iman arı- Ankara, 28 ( A.A) olarak, Fransız milletini Avu•-

da va açan Sıhhiye vekili Beyia t d · ı• 
M.stn kartı tanzim edilen rapor· nda beı harp gemis enize en- ispanya ile uzlaıma. adli turya milletine yaklaıtiran b• 

buna ne diyeceklerini anlamak h k h d l il 
lardır. Fennen sıtmanın imhası dirilmiıttr. tesviye ve a em mua e e eri alaka ve münasebetlerin onları 

isterdik. b d h if bataklıkları kurutmakla kabildir. ,Jfczarltfja diişe11 tayyare u gün saat 17 e ariciye ve- siyasi rabıtalarını takviye et'd 
Halbuki memleketimizde bu gü- H t Paris 27 (A.A) kaletinde Hariciye Vt:kili doktor olduğunu ve iki devlet arasaP • 
ne kadar hiç bir bataklık kuru- ava pos aSI d Tevfik Rüttü Beyefendi ile is- ki itilafı teıyiden yapılacak he' 

Bir tayyare Satnt enıı el- panya maslahat güzari M. Ma- ıeyin sulh davasına hadım ola~ 
tulmamırtır. Jstanbul Bertin se/el'leri varında bir mezarlığa düımüttür. noel Del Mora tarafmdan imza ğını yazmaktadır. 

Avrupadaki sıtma mücadele- t d b 1 ki lcu ile il · 
leri esaslı surette yapılmııtır ve baş!tyor çin le u u

1
nand i yo P ot edilmittir. Bir telsiz ın1tva/l'ah·iyell 

t yara anmıı ar ır. 1l1ı '·aı·adrı ~-~· 1lal ~) öylecede devam ediliyor, maı- ı Mayıs birden itibaren ıtan- . l /"{' h t• ıu /ı Montreal, 28 ( A.r 
raflarıda bizden az oluyor, Çün- bul Berlin arasında beynelmilel ispanyada ınll ta 1 .t/ftZCle Ankara 28 (Telafon) Bu gün saatte GO mil sür'ati' 
kü batakları kurulanlar ıirkeller- 1 tayyare ıirketinin mutat yaz ser- Madrit, 27 (A.A) Dahiliye vekili Şükrü Kaya gitmekte olan iki tren arasınd' 
d b k l 1 tt ki · l i b l kt Dı"ğer bir Mesai nezareti Notiçiro Del b b 1 h 1 b' t l · t 1 f h ı· .,,-ir, u ~ir et er turu u arı ara- I vıı er aı ıyaca ır. ey ugün yeni yapı an a i ır e sız e e on mu averes 1 , 

zlden yirmi sene vergisiz istifade 1 tirket de aynı hat üzerinde tec- Lunes'nın intiıarına müıaade ziyaret etmiı ve halin çok mü- pılmııtır. Londra ile de mufl' 

:ed~e~r~l~er~,~a~la~t~ı~z~ir~a~i;y:e~Je~r~i ,~k;u;ru~t~m;a~~r~ü~b;e~l;er~y~a~p:m~a;k;t~a~d~ı~r ·~~~~~~~e;t;m~i;ft~i~r ·~~~~~~~~=~~·~k~e~m;;m;;;e;l ~o~l~d~u;ğ~u~n~u==so=·y=l~e~m~ı~ıt~ir~·~ __ ver atta bulunulmuıtur · ~ 
Ben ne diye bot bulunmuıtunı? "Günler geçti .. ,, andırdıgını sen de anlamıııınd1'' Tefrika No : 16 29 Nisan 1930 

( Ankarada b~ macera] 
Yavaıça güldüm.. Çankaya-

dan dönüı yapan, al yeıil f anoslu 
alay caddenin müntehasından 
uç göatermlıtt. Handan, kalaba
lıktan geçmek iatemedi. Cebeci 
istikametine aapmamızı rica etti. 
Şöföre 'ıağa gitmesini ıöyledim. 
Bir kenara çekilmiı, "yaıasın .. ,, 
larla caddeden taıan ibtif alcıları 
•'"yrediyorduk •• Geldiler ve geç
tiler. Sefaretler önünden, tam 
sür'atli ile apartımana geldik .. 

Suzan, ıevimlı geyik yavru
ları gibi, çevik sıçramalarla mer
divenleri atlıyordu. Ayrılmak 
icapediyordu artık .• Datrelerlnln 
kabıaına kadar teıyt ettim. Han
dan, elini uzatırken, birdenbire 
lngillzce: 

·yazan: AY JIAN 
Yarın görüıebilir miyiz ? 

dedi .. Nasıl oldu da, boı bulun
dum ? Nasıl oldu da, öteki çocu-

ğu müıkül mevkide bıraktım? Ani 

söylemitti. Ani cevap vermitUm. 
- Arzunuzu emir telekki 

ederim, dedim. O biç gülmiyen 
Handan, Suzana bakarak, bir 
kahkaha koyuverdi. Oh, gördün
mii senin züppeyi 1 Demek iatl

yordu. Çok mahcup oldum. Çok 

üzüldüm. Suzan, elim mevkilere 
dü~müıtü. Kıp kırmızl kesildi ve 

birden açılarak imdadına yetlten 
dairenin methal kapısından içe
riye sıçradı. Utancından, selam 
blle verememtıtl. Bir, geceniz 
hayrolaun bile dlyememlttl. 

Ne diye böyle yapmııtım? Çok eski olduğunu zannetti- Hıçkırdıkça, omuzların bit,.f 
29 iNisan: gim bu ıarkı, onun hanki hicra- daha göçecek, gözlerin.çok gO' 
Şurada, karııki tar~fta bir nınılbesteliyor? Yıldızlar kaybo- zelse, yazık ki, onlurın bir,-

apartıman var ki, yata odama lup sabah ıerinlig"ı zail olurken l•r 
daha çukura batıp morhatka 

bakan , pencerelerinin perde- meçhul ses mes'ut rüyalarda ıo· 
Orada içine gpmüldüklerini görecek• leri hiç açılmıyor· n, sayıklar gibi titriyor: "Günler ıı 

sabahları gün do~mazdan evvel l . Güzel sesinin kısılıp kesildi ~ 15 k geçti, ay ar geçtı, .• ,, ,.. 
aydınlık zerreleri kartı 1 tepe- Kaç sabah, uykumu terkede- kalbinin ıztırapla çarpnııyar-
lerde birikirken yanık sesli bir rek onu dinledim. Kaç sabah, katılaıhğı ande ise, ba1ka•10111 

kadın hıçkırır gibi çok eski tar- b k k ı celı .. 
1 (saba)nın bağrına asara bana tikayetleri baılayıp yü se e 

kılar ıöyliyor. Gruptan ıonra ay- kadar getirdiği o yanık ıesl bir 
nı sesin arabkta bir otomobil ve Amcamı, senin için : .re! 

l l i den kurtula ana ninniıi telekki dtlnı. Kim - Bı·r mecnun olacak, biç ... tramvay gürü tü er n - k 
d bilir, benim gibi kaç iti, onun 

rak pencerelertme ka ar uzan- için uykusuz kalarak, sabahları 
dığını tıitiyorum. l 

Bu kadın ktmdtr? Sakin ve yıldızları aaymağa kat anıyor ? 
çok kuytu olduğunu tahmin etti- Ktnı bilir kaç .;.uztarip insan, 
iim, perdeleri çekik, loı odalarda vakit yakit eıen ıerin aağnaklar 
ciğerleri inleyen meçhul kadının gibi müe11iri meçhul cazibeye 
derdi nedir? tutulup, sabahlarını lztlrapla 

Biraz aonra, güoeı batarken geçiriyor ? 
gene baılıyacak. Ortalık kararıp Şöyle! Ey güzel ıeıin belir-
ıokaklar tenhalaııncaya kadar, •iz sahibesi! IDünyada, inkisar 

fgiln görmeyen muhitına yüregin· bitip tükenmek bilmez. Her 
deki derdi yanacak: gelen günün, keçenlerl, saadetle 

- 8 

8 ntayts .. 
terdi· Dün bize çaya gelmit 

' --Sami 8. in bir iti de vardı tı 
liba! Bir yeğeni varm•I t•: 
iki ıenedenberl Dlyaribe~ 
raflarında Nafia vekaletllld 

ı etin e 
ehemmiyetılz bir menıur Y 
bulunuyormuı. 

(Devamı var) 
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Gene taşkınlıklar 
bizdemi ? 
Aşk olsun ! 

Eıki Babıalinin Cumhuri
yetfuruı matbuata k~ndilerine 
bahııı verllmiı muazzam birer 
oyuncak olmaktan baıka bir 
ite Yaramıyan dev cüaaeli ma
kinaları dibinde bedmest ava
zeler attılar : 

Bize (hürriyet dütmanları!) 
diye bağırdılar. 

" Onlar matbuat hürriyeti 
toy le olmalı, böyle olmalı, ıöy
le olıaydı da böyle olıaydı di
ye Yeni bir ıarhoı ıuk111 tut
turdukları ıırada, biz hürriye
ti matbuatı fitne yaptık. 

Onlar Cümhuriveti bir tür-
1" h u azme demez ve ge viı geti-
rir lerken, biz Cümhurlyett ft'
len Yatıyoruz. 

Buna taı kınlık diyenler 
teıkilatı eıaıiyenin münkirleri 
01-n Cümburlyet düımanları, 
ve uzun iıtipdat devirlerinden 
kalnıa Cümhuriyet devıirme
lertdir ! 

b Taıkınlıkmı iıtiyoraunuz, 
UJUrunuz: 

Bır poltı müdürü bir vali
nin kızlle evlenmek gibi en 
llleıru bir emelde bulunan btr 

Vatandaıın arkaıından vapura 
•tlayıp lıtanbula gelmit, ve 

Dl•ıuın vatandaıa, hem de ka
~•leolda dayak atmıt, elini 
olunu ıallayarak gitmlıtir. 

Bir poliı merkezinde üç 
•-nı üç gün üç gece - birisinin 

:6ıiı Patlayıncaya kadar-daya
• çekflmiıtlr. 

le lıtanbul valiıi, b/r ıöföre 
le •zınca, tereddüt etmeden to
•t üıtüne tokat yapıttırmıt· 

tır. 

Biz dayak, tokat iltemiyo;:z; Biz Adliye, mahkeme, 
•nun, hak, Cümhurlyet iıti

Yoruz. 

Cene tatkınlık bizde mi ? 
•La Aıkolıun ! z 

Sanayiciler 
Azalar d;;;;;;..len sonra 

kongre yapılat·ak 

YARIN 

Ecza fabrikası 
Haziran iptidasından itibaren 

faaliyete başlanıyor 
Şehrimizde. bir ecza fabrika- gelebilir. Böyle bir fabrika teıiıi 

ımın açılıp (açılamayacağı hak· evvelce dütünülmüı lakin para 
: kında bazı havadiıler neıredilmiftf. toplanamadığı için ite baılanma-

1 
Bu meıeleyi etrafile anlamak mııtı. Şimdi iıe elli bin lira ta
için dün bir muharririmiz eczaci- . ahhüt edilmit ve bunun iki bin 

ı lar cemiyeti katibi umumisi Fuat betyüz lirası verilmiıttr. Bu bir 
! beye müracaat ederek fikrini anonim flrkettir ve beher akıl-
ıormuıtur. Fuat beyin bu bap- yonu yirmi beı liradır. 
taki beyanatını hulisatan dere Şirketin gayeıl para kazan-
ediyoruz: mak değildir, yalnız eczahane-

Maliimdurki " Prodüi- lere "Kodek n yani Düıtürüled-
ılvmike n fabrikaaı teıiı etmek viyeye muvaflk ucuz ve temiz 
b galenik müıtahzarat temin et-

izim içln pek ıonra dütünülecek 
bir meıeledir. mektfr. Esasen hi11edarlar bun-

dan bir ki.r beklemiyor. Sirke-
Çünkü böyle bir fabrika teıiı timiz pek kanatki.r bir tekilde 

etmek için büyük ıanayie, derin çalııacaktır. Hatta bu tekilde 
ilim ve tecrubeye ve büyükte bir çalııan afyon tüccarı Tarantolar 

sermayeye ihtiyaç vardır. !Bunun ile bir Japon müteba11111 ve 
içindirki böyle bir fabrika teılıini birde Franıız gı upu vardır. 
dütünmek fazla nikbınlJk olur. Bi- 1 Şirketimiz mayıı zarfında teılıat 
zlm yapacağımız fabrika " '\leni- I ve alatü edevatımız ikmal edile
k n müıtahzarattır.! Buda e bin 1 cek ve haziranda da fabrika 
liralık bir sermaye ile vü da faaliyete baılayaeaktır. 

iiii 

Çocuk haftası 
-~-

Dün nıullletır uıektepl.erd.e 
ınii . .;;an1ereler tJeril<li 

Çocuk haftaıının altıncı gü
nü olması münaıebetlle Türk 

İmtihan mes' elesi 
->-~~ 

Yeni karardan n1aarif 
en1inliğinin haberi yok! 

Di\nkti " Vakit n reflklmlzin 
Ankaradan telefonla aldıfı 

ocağında çocuk hastalıkları mü- malCimata ıöre orta mektep 
teha11111 Doktor Ali Niyazi Bey talebelerinin umumi imtihan\a

randa her üç derıten 3 numara 
alanların 11nıflarında ıpka edile
ceil Ye her Oç deraden 2 numa
ra alanların ikmale kalacaiı 

tarafından çocuk bakımı hakkında 
bir konferanı verllmit ve muh
telif çocuk fllimleri göıterllmlt
tir. Salonu dolduran ytizlerce 

eıa11ndan birer numua tem:tl 
çocuk anneleri tarafından alkıt- edilerek üç denden 2 alanların 
lanmıttır · ıpkaıı ve gene iki deraden 2 

Dün tBeyoğlundaki T epebaıı olanların ikmale kalacağı ıek-
tiyatroıunda Şitli terakki Feyzi- linde tadil edildiği bildirtlmlt 
ye ve F eyziatı mektepleri talebe- ısede bu huıuıta maarif emlnli-
leri tarafından çocuklara [pek ğinden yaptıiımız tahkikatta bu 
eglencell bir müıamere verllmit~ karardan reımen haberdar ol-
tir. madıfı cevabını aldık. 

Şiıli tarakki lküçük talebeleri Bu ıene orta mekteplerin 
tarafından " Sebze bahçeıl ., imtihan • tatilleri geçen ıeneye 
namında lbir perdelik zarif ko- nazaran biraz daha evvel baıla-
medi ile yine bir perdelik i" Mı- yacaiını haber aldık. lık tedrl-

ıata tabi mektepler iıe her ıene ıafirlik n plyeıi temıil edllmlt 
olduiu gibi vakti muayyende 

·Casuslar! 
~·--

Dün ağırcezada 
mahkum oldular 

Ağırcezada hafi olarak devam l 
eden caıuıların muhakemeleri 

neticelenmiıtir. Karar aleni olarak 

tefhim edildi. Bunlardan Oıman 
Ceza kanununun 134 üncü madde
ıinln delaleUle 133üncü maddeıinln 

birinci fıkr;,; binene ağır hapse 
ve300 lira ağır cezayı nakliye, (yan 
zilezof da 13 3 üncü maddenin 
ikinci fıkra11 mucibince 4 ıene 
2 ay alır hapıe ve 175 lira atar 

cezayı nakliye, Muıtafa Haıan 
ile lvan Sivitkofun beraatlerine 
MOtteflkan karar verllmlttlr. 

Oda uıeclisi toplanıyor 
Ticaret odaıı mecliıf 

toplanacaktır. 

Yine Oktr11vtı 

yarın 

Krep dötin fabrikaları ıahlp
leri bu gün sanayi blrllflnde top
lanacaklardır. Bu lçtlmaa ıebep 

Şehremaneti tarafından afır su
retle alınmakta bulunan oktru
va reımf dlr, 

Bu huıuıta alakadar maka
mata müracaatta bulunulacaktır. 1 

i1f14/Uelis uui-1.lir 
Pınar hiıar poıta mOdüril 

'\ Niyazi beyin postaya ait paraları 
zimmetine geçirdijini yazmııtık, 

ı ' k r Poıta müfettitlerl meı eleyi tetki 
ederek tanzim ettikleri raporu 
umum müdürlüfe göndermltlerdlr. 

Mallanmız 
Bir rok piyasalartlau 

geri gel1ni1tb· 
Ticaret zahire boraaıı tara

fından ihracatımız hakkında bir 
rapor yapılarak Ticaret odaıına 
verilmittir. Bu rapor Ticaret 
odaıı mecliıinde de müzakere 
olunacak, bundan ıonra İktisat 
vekaletine gönderilecektir. Ra
porun tanzimi daha fazla lkttaat 
pruıramile allkadar ve bunda 

ittir Ankara da aana yi kongreıine 
tahhk eden sanayi bh'llfl mü
~••ları ki.milen lıtanbula 
de b tikten sonra sanayi birliiln-

ve küçükler çok alkıılanmııtır. tatil olunacakbr. 
Dört kız talebe tarafından bir Her ıene bet may11ta yapılmaıı 
vals ve iki kGçük hanım tara- mutat olan talebe bayramı ile afaç 
f andan Polka oynanmııtır · Bun- 1 bayramı mayıs zarfında ya
dan : mada daha çocuk danaları 1 pılacaktır. 

tema• edilen ihraç itlerine aittir. 
Raporda bGllsatan ortaya atılan~ 
fikir ıudur: 

81t kongre yapılacaktır. 
hey'e~ kongrede mürahbaılar le,, i umumiye azalarına An-
lz.~c.ı;kı faaliyetleri hakkında 

yapılmıttır. 1 Dayak atan polislerin 
Erkek talebe tarafından " Ben 

11ı14/1ake11ıesi 
~==c=e=k=le=r=d=ir=.===== erkek olmak lıterim n fıminde 
,-a -O 

1
• kkat ! ~---. muvaffakıyetli bir monolog ıöylen-

- mittir. Müıamereye ittirak eden 
İ t • Feyzi ati ve Feyziye mektepleri 

b 
1 

anbulda (Yarın) aazeteıi 
•nıına Abo talebeleri tarafından muhtelif 

_ na yazan hiçbir 1 ı 1 
-.ıemurumuz yoktur. danalar, mono og ar yapı mıı ve 

C aıi.,,el komediler ftemıil edilerek 
b erek bu namla ve aerek •-
blltka veallolerle berkim berhaaaı çocuklara pek eglenceli .bir gün 

lr 11ılie11eıeye mnracaat ederae yaıatmıtlardır. 
nınracaabnın kaUyen nazarı ' {.1'0ct4k polis mütliirü 
itibara alınmamaıı llzımdır. 

Ayna zamanda hemen la- Çocuk poliı müdürlüğüne ta-
lanbul (4243)e telefon edtlmeıl J'ln edilen müteferrika pollı me-
rıca olunur. İurlarından Hikmet beyin oilu 

Çünkü bir takım adamların T Hakkı bey pederi Hikmet beyi 
•~temiz namına gene öteye ·~•bıra P. M. tayin etmittir. 
bert ki i h • Hakka bey pederini Takılm Ye müracaat etli er a- merkezine ta 
ber ahmnııtır. ri bir ka Yln etUibıden pede-

8 b ç athıe kadar Takıim 
u al 1 müracaatlar idare- merkezinde vaztfe 

6 
kU 

Ye Yahut poliıeıhaber veril- ç k p 8 rece r. 
llle&ae da ocu . Ptt. l111ıa11 Hakkı 
lc.b 1 remiz hiçbir meıu'llyet bey dün Tepe baımda Da-•L-..ıı __ 

•- ul •lmlyecekur. 1 • .....,.. 
yi de verilen mGeamerede baaar 
bulunmuıtur. 

Su yolcu Mehmet agayl ıopa 
ile darbeden Poliılerln mubake
meıine agar cezada devam ~lun
muttur. Müddei hadııeyi tö.) le 
anlatmııtır: Bundan bir müddet 
evvel Cerahpaıada hlkim Muı
tafe Halit B. in evindeki ıu yol
larını tamir etmek için gittim. 
Ben me11uİ olurken hakim B. in 
ref ikaıına alt olan nıuıamba ılr
kat edllmlt Bu ıirkati benim 
yaptıfımı zan ederek beni Akıa
ray Poliı karakoluna ıevk ettiler 

-orada aopa ile Poliı 942 numara· 
lı Ahmet, 1820 numaralı Muhar
rem ye 34 71 Mahir efendiler ta
rafından clarpedildhn; tabibi ad-1 
ilden gelen rapordada mwnal-
leyhln darp edildiit bildirilmek· 
tedir. Şahit İbrahim efendi ile 
Bedriye Fatma H. ların ve Keçi 
Hatun Bekçtıl ile Pollı Nuri lef· 
inin celpleri için muhakeme 25 

Mayıaa talik olundu. 

ihracat itlerinin tezyidi lıte
nillyor. Bu ıuretle Ti\rk ticaret 
bilançoıunun menfi lıtikametten 
milİpet lıtlkamete ıtdebl lmeıl 
mtimkünd6r. Fakat ihracatı tez-
yit edelim derken mücerret bir 
tezyit düıünmek bu gün için 
mümkün delildir. Bizim ihra
cat etyamızdan bir çogunu rakip
ler çıkarmıı ve bizim ihraç plya-
aamızı kıımen de olsa almııbr · 

Bu arada bir takım ihraç 
plyasalanna yolladıflmız mallar
dan bir kıamı aerl iade edllmit 
ve bundan aonra da bizden mal 
alınmamıttır · 

Bu ıuretle piyasalar kaybol-
muttur. 

Ticaret zahire borsaıı rapo-
runda ihracatın artırılmaıı dütG· 
nülürken emtianın taınlf edll
meıi Ye ayrı ayrı tiplere ayrıl
maıını ileri ı6r6yor. 

Bu ıuretle TGrk incir, üzUın 
ve sair malları ( A - B - C ) gibi 
muayyen tiplere ayrılacak ve 
Tnrk mallarının müıterllerf 
Tnrk mallarının tipini anlamıt 
bulunacaklarc'ır, Rapor vekalete 
gönderilecektir. 

Sahife ., 

Veznedar 
»! o=ff• 

lhtilri.~uulan <lolayi 5 sene 
ltapis yataNık 

Tiitün fnhlıar idaresinin Clba-
11 ihracat fabrikaları veznedarı 
Rağıp B, in muhakemeıine din 
aiırcezada devam edilerek neti
celendirilmfıtlr. Mumaileyh_ ma
lum olduğu üzere kaaa mevcu
dundan 4474 lira 50 kuruı 
lhtillı etmfıtir. 

Hey' eti hakime Ragıp B. tn 
ceza kanununun 203 inci mad
deıi mucibince 5 ıene afır hapse 
ve 3 ıene devlet memuriyetinde 
iıtihdam edilmemeılne, ihttllı 
eltili kadar ağırcezayı nakliye 
ve murakıp Murat, muavin Kad
ri B. lerln beraatlerl.1e kabili 
temyiz L lmak üzere karar ver
mitti r. 

M. Ford 
•ll ı>C f.-

Viyana gazeteleri şelıri11ıi-
ze geleceğbzi ,1ıazıyorlar 
Vtyanayı ziyaret etmekte 

olan maruf Amerikalı otomobil 
ıanayU müe11lıl Milyarder Hanry 
Fordun Vfyanadan ıonra dofru
ca tehrlmlze geleceflnl Viyana 
gazeteleri yazmaktadır. 

Bakırköy yanğm kulesi 
Bakırk6yilndekf yanfın kule

ılnln intaab bitmlıtlr. Kulenin 
tepeaine altı metro tulünde bir 
direk dikilecek ve yanlan çıktılı 
zaman bu clfrefln tepeılne kır
mızı bir fener aıılacaktır. 

2 ..... c= 

1
Poliste 

Bir serseri 
Edirne hududumuzdan geçen 

Avrupa tlreninin altındaki boı
luia ıaklanarak hududumuzu 
geçen bir ıeraerl yakalanmııtır. 

Yakalanan tahaın bnvtyetlnl 
lıbat edecek reaml ,bir veıtkaıı 
olmadıfınclan yine hudut hari
cine çıkarılacaktır. 

Kaza 
Dün ıaat 1 O da Bebekta Dere 

ıokalında 29 numaralı evde 
oturan Sara baıtahtıla malul 
Salahattln Haydar ıu çekerken 
kuyuya 'dtlfDIOt fıede batından 
yaralandıfl halde kurtarılmııtır. 

Hırsızlık! 

Kanlıcada oturan da va hakimi 
Mazhar beyin yalaıının demir 
parmakbiı kırılalak hıraız ıtnntı 
bazf eıya çalmııtar? 

Bir çoc1tk yaraJ,an<l, 
Dün aaat 12 de ıoför Ethemln 

idareıindekı 1954 numaralı oto

mobil eıki •alı pazarından se
çerken 1 O yatında Y ahyaya 

çarpmıı çeneıinden ve batından 
yaralanmaıına aebep olmuıtur. 

Mecruh çocuk etfal haıtane
ıine yatırılmafbr. 

Cıka111adtlar ! • 
MGtareke ıenelerlnde hıraız

lık Ye yankeıicillk yaparak mah-
kam olan rumlardan k6r Alelut 

çakır Y ant Pireden ıellp lima
nımıza cıkmak iıtemlılenede 

zabıtaca çıkanlmamıılarclır. 



Mehmet Ali Ef. nin 1454 ikraz numaralı deyn ıenedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblag mukabilinde sandık 
namına merhum bulunan Erenköyünde Kozyatağı Suadiye mahal
les'nde Tunuslu Halim efendi sokağında eski 18- ı 8-18 yeni 16· 20 
numaralı ve 183 (ır§ın ana üzerine mebni iki kattan ibaret yedi 
oda iki sofa, bir mutfak, bir dönüm bin iki yüz yirmi üç artın bah
çe ve müıtemilatı saireyi havi maa dükkan bir hanenin tamamı 
vadesi hitamında borcu verilmemesinden dolayi satılığa çıkarılarak 

1150 lira bedeli ile müıterisl namına kat'ı kararı çekilmiş iken bu 
kere yüzde on zam ile mü§teri çıkarak müzayede bedelini 1265 
liraya iblağ eylemit olması cihetlle mezkur maa dükkan hanenin 
!H5-930 tarihine müsadif önümüzdeki Pazartesi güuü tekrar son 
müzayede!lnin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer. bulundu
ğundan talip olanların mezkür günde nihayet saat on beıe kadar 
sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzum ilan olupur. 

------
Emniyet andığı müdür üğünden: 

Emine hanımın 16702 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde sandık 
namına merhun bulunan Galatada kemanke§ karamustafa paşa 
mahallesinde ve caddesinde ... eski 73-73mükerrer ve yeni 75 ila97-
~9 numaralı ve 220 arşın arsa \zerine mebni üç kattan ibaret on iki 
oda, .. elli arım geçit mahallini havi iki dükkanın tamamı vadesi 
hitamında borcun verilmemednden dolayi satılığa çıkarılarak 5200 

hra bedel ile müıterisi namına kat'i kararı çekilmit iken bu ke 
re yüzde on zam ile müfteri çıkarak müzayede bedelini 5720 lira
ya iblfığ eylemiş olması cihetile nezkür iki dükkanın 3-5· 930 tari
hine müsadif önümüzdeki.. Cumartesi gün4 tekrar son müzayede
sinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur günde nihazet saat onbeşe kRdar Sandık idare· 
sinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olnnur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Emine Hacer, Saime, Hatice plraye hanımlar ile Mustafa 

Nihat Beyin 15284 ikraz numatalı deyn ıenedf mucibince Emniyet 
sandığından tstikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına 
merhum bulunan Hasekide Nevbahar mahalleııinde Hekimoğlu Ali 
pa~a sokağında eski ve yeni 6 numaralı ve (800) (700) arşın ar. a 
üzerine mebni 900 arım bahçe ve miiştemilatı {aafreyi havi çifl 
hamamın tamamı vadesi hitamında borcun vnilmemesinden dolayı 
satılığa çıkarılarak 2200 lira bedeli ile mü§terisi namına k11t'i 
kararı çekilmiş iken bu kerre yüzde on zam ile müıteri çıkarak 
müzayede bedelini 2420 liraya iblağ eylemi§ olması cihetile mez 
kur çift hamamın 5-5· 930 tarihine müsadif önzmüzdekf pazartesi 
günü tekrar son müzayedesinin icr"sı ve muamelesinin ikmnli 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkür günde nihnyet 
saat onbeıe kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

---------- - - -
:.mniyet ~andığı müdürlüğı]nden: 

Hacı Şüluü Beyin 11458 ikraz numaralı deyn senedi mucibin
ce Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde 
Sandık namına merhun bulunan Yenikapıda Çakır ağa mahaalle-
sinde Langa caddesinde sokağında '!ski 40 ve yeni fı2 numaralı 

ve 46 arşın arsa üzeri ne mebni bir kattv.n ibaret bir oda bilahare 
bir dükkanın tamamı vadesi hitamında borcun verilmem~ııinden 

dolayı satılığa ç•karılarak 118 lira bedel ile mÜ§terisi namına 

kat'i kararı çekilm!f iken bu kere yüzde on zam ile müşteri çı
karak müzayede bed,.lini 130 liraya ihlal eylemiş olması cihetile 
mezkur dükkanın 3·5-930 tarihine müsadlf önümüzdeki Cumari:e
si günü tekrar müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mu
karrer bulunduğundan talip ola.,Jarm mezkiir günde nihayet saat 
on beıe kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. .. 

Ernniyet ~andığı üdürlügüncien 
Azfz Salahi Ef. ntn 19880 ikraz numaralı deyin senedi muci

bince Emniyet Sandığından istikraz eyledl~i meblağ mukabilinde 
Sandık namına merhun bulunan Koca mustafa paşada Çıra~ı Hasan 
mahallesinde Ali fakil caddesinde sokağında t.ski 14-14 ve müker
rer yeni 14-16-18 numaralı ve 210,88 arım arsa üzerine mebni 
biri üç, bir ve iki kattan ibaret 6, iki, iki oda, bir, bir sofa, 
birer mutfak, 1454 arım bahçe ve müıtemilatı salreyl havi üç 
ha.nenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı 
satılığa çı~arı\arak 1730 lira bedel ile mü§terlsi namına kat'i 
kararı çekılmıı iken bukere yüzde on zam ile müıteri çıkarak 
müzayede bedelini 1903 liraya iblağ eylemlt olması ciheti le mezkiir 
üç hanenin 3-5 9 30 tarikine müsadif önümüzdeki cumartesi günü 
tekrar son müzayedeılnln lcraıı ve m idi ik li k uameı n ma mu arrer 
bulunduğundan talip olanların ınezk~r ..nnde th t t b ".. n aye aaa on eşe 

kadar Sandık idaresinde hazır bnlunmaları lilzumu tlln olunur. 

YARIN 

Birahane bahçe ve lokantası 
Beyoğlunun nıerkezlnde 

1'1aestro STERNAI) 
ın idaresi tahtında klasik 
musiki ve cazband. 

Öo·Je ve akşan1 tabJdot 
b 

Birinci sınıf servisi 
Her cuma günü saat l 2,!10 

dan 14,30 kadar 

KO~ ,ER 
;?8> BELSOGUKLUGU ~ 
FRENGİ ve ADEMİ iKTiDAR 1 

~Y~;lu ~::~~ka~t:~~~ 1 
• caddesinde No. 111 .1 

- ---~ ---
o #tor A. r\lJtiei 

Efrencl ve cilt has•alıklarımütehasam 
Karaköy börekç! fırını sırnamdaN.34 

İs ~;;;t)L-;f l)ördüncü 
l)airtsinden 

. 
ıcra 

Fatma Muhsine Hanımın Meh

met Niyazi Beyden 7 Teşrini sa

ni 33G tarihinde 8931 Numarala 
ile iııtll·raz ettiği Onbeıbin guruı 
mukabili İpotek ettiği Koskada 
Çoban çavu§ mahalleılnde alçı 

hane sol\ağında 9 No muhterik 
hane Arsasının sekiz ht11e itiba
rile Yedi hissesi Otuz gün müd
detle ilana konarak yüz lira Be
delle talibi uhdesinde olup ihalei 
kat'iyegf için yüzde beş zamla 
on be~ gün müddetle müzayede
ye lrnnmuıtur. Hududu bir tara 
fı 44ö No Arsa ve bir tarafı 701 
No arsa ve bir tarafı emanet 
malt arsa cephesi tarik ile rnl\h-

dut ve mesaha.I athiyesi tahminen 
41 metro murabbaı olup elyevın 
bottur kıymeti muharnmenesi be
her metro murabbaı Dört liradır 
talip olanların yazılan pey akçe
lerile birlikte mayısın 19 - 5 - 30 
günü saat ondörtten onaltıya ka
dar Is, Dö düncü icra dairesine 
rnür •• caatları ilan olunur. - -Ueri \;e barsak nıüzayedesi 

T. Ta. C. İstanbul tubeıinden: 
Ku.-ban bayramında teıkilatı

mız tarafından toplauacak deri 
ve barsaklar ayrı ayrı müzaye
deye koomuıtur. Mayısın üçüncü 
cumartesi günü saat on heıte 
ihalesi icra edilecektir · Taliple
rin ıartnamayi ııörmek üzre Ca
ğalolundaki ıubemtze müracaat-

t 
lerl ilan olunur. 

De~i ~ ı;.;s-~k ~ 
T. Ta. C. İstanbul ıubslnden: 
Orhangazi ve Manisa ıube

lerlnce toplanacak kurban deri 
ve barsaldarı mahallinde müza
yedeye konulmuıtur. muzayede 
şartları şubemizde de mecuttur. 
Taliplerinin müracaatları ilan 
olunur. 

5 Nisan 

™ 
~9 Ntıan 

- - 7"1!!: 

, 1 

t! 

1 T~ftik palt;lar 1 1 Blö pardüsüler ' ,.Koıtür:ı:'yorlar 
Krem Trençkot İngiliz rnuıamba- Viyana çocuk kos·· 
Fantazi kostümler la_:ı Süet nıantolar .=.ve pa~• 

ve hernevi İngiliz kumaılarından ısmarlama ve hazır. Eminönü 15-16 

Karakaş Elbise ~1ao·azası Bu ilanı kesip müracaat ediniz· 
•cmımı;: .. mm· .... mm ..... llııli~Br. ...... llB ...... - . 

KONAK VE DÜKKA LAR sa-" ıhktır 
Divan yolunda biçki yurdu binası ve altmda bulunan Kimyane 

ile karaj ve eczane satılıktır talipler mahmul paıada büyük yıldız 
han l 1 No. müracaat. 

DEVLET DEMİRYOLLARI ~ANi'.~ 
ı .. D'All~~~::.v..-..-
ki yüz ton rezidü yağı kapalı zarfal münakasaya konulmuıtur· 

Münakasa 19 Maıs pazartesi günü saat ı 5 te Ankarada Devlet 
Demtryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekferin teklif mektuplarmın ve muvak· 
kat teminatlarına ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beı lira mukabilinde Ankarada 
Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa ,·eznesinden tedarik 
edebilirler. 

•• •• 

BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 
l'ERl'İP 4. ÜNCÜ f{ESİDE 

• 
R. İNCİ 

11 MA YlS 1930 
Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda 1 yapı ır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000 ) .Lıradır 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar konmaz. 

1 

Karamürselde Anbar ·ran1iratı 

Tütün inhisarı Umum 
nıüdürlüğünden 

Karamüraelde kain idare anbarında bermucibl keılf bazı ta· 
mlrat ve tadilat yaptırılacağından taliplerin her gün gelüp ıartna· 
meyi almaları ve pazarlığı için 5 - 5 - 930 Pazartesi günü saat 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda yüzde yedi buçuk' 
teminatı muvakkateleriyle bulunmaları. 

Elbise Münakasası 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Emniyet Sandığı odacıları fçln yalnız kumat Sandıktan verıbııe1' 
üzere 34 takım elbiae imal ettirileceğinden talip olanların 5-5-9aO 

akıamına kadar her gün Sandık levazım memurluğuna müracıaıal 
eylemeleri ilin olunur. .............. ~, ............. . 

M. NURİ ve ŞERİKİ 
Bilcümle Günırük muaınelatı ve nakliyat işleri 

..._ kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. E 
.... MALI ve iDARi İŞLER DAHi T AKtP EDiLiR ,... 

~ Adreı: Galata Havy,ar han orta odalar, No. 4 ~ 
~ Telefon : Beyoilu 4515 ~ 
~TYTTTTTTTTTTTT1TTTT• .. T••····· 

M .. uı Müdilrü SOleyman Tevfllr 


