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,,~ .. -=· Yeni 
Yakında beyanname ile birlikte 
Çiftçi, işçi, memur, esnaf medeni hakları ve hakiki menfaatlerini. 

,_. ...... mm ... .-...... ~------ bu programda bulacaklardır '---·---------' ................................................................................................................................................................................................... 

Yeni fırka Memur meselesindeF ır- Evkaftan 
1

ka gruplaramı ayrılıyor 10 memur 
6 

Memur işinde Mecliste şedit mü- Açıkta kaldı, b.aş-
nakaşalar olacagıv anlaşılıyor! ka tebeddül yok! 

• Ltanbul Evkaf m6dirlye-
Yenİ Fırkanın programını Ankara beklıyor u ve miUhak•tının 1931 ae-
'.._~~~~;:---~=-;:;~:;.•~- ~ neal bat~ mucibince dün 
r kadrolar Evkaf miidiriyeti 

uınuınlyeılaclen lıtanbul Ev
kaf müdlrlyetine bildirilmiıtlr. 

Bu kadroya göre Ev-
kafta hiç bir memur 
açıkta kalmamaktadır. 

Yeni fırkanın pı·ogramı karşısın
da Halk fırkası programının ya

van kaldığını göreceklerdir 
Gıinlndenberi mahiyetinin tebellürü belıle

nilen lıçi 11e Çıft'ij fırkasının nihayet faaliyeti 
gefeceği gün gelmiştir. Şimdiye kadar hükumet 
:ve Fırka gazetelerinin bir blöf gibi görmek 11e 
göstermek istedikleri yeni Fırka yakında reami 
hüoiyttini alarak ortaya pkacaktır Fırka melıa· 
(ilinde hiç bir eaaıa iatinat etmiyen garip haber· 
lerle bambaıka bir surette gô•terilmek istenilen 
lıçi oe Çiftçi fırkası programının hututu e•a•i· 
r,.esi yanında Halk fırkasının programının yauan 
kaldıfını göreceklerdir. 

~ ~ 

Y alnaz diyanet iılerinden 
deYıoı.nan•32,,ınemurdan"22n 
taneıl muhtelif m6nhallta 
7erleı"nlml1tlr. Miltebaki" 1 O,, 
mem'lıl' açıla çıkarılmııtır. Türkiyenln bfr ziraat m?m· programla memleket laUhaa· 

Evkaf mGdlri7etı bu on lekeli olduinnu ve Türk top· falının tezyldlni ve Çıftçl ve 

Memur kadrolarının fOgal· 
ma•ına aebep oerdili İfİn 
ı :JJetl• tenkit edıleceli $ÔY"' 

lene1 Dahil ye Vekili 
Şülcrü Kaya Bey 

Ankara, 13 (Telefon} Bir 
kaç güodenberl Ankara me· 
ha fili ıiyaıiyenl lıçi ve Çif çi 

Kadrolarıt1 J6rt ••n•Jeki le· 
zayüdünü aöylemıkle kendi• 
ni Je mii}aatap meolıünck 

6ıra'lan tilaliJ- v.•m 
AbJalAalilı Bq ; 

fırka11 büyiik bir merakla 
ı11al etmektedir. 
(Deoamı 2 inci •11/ailaJa) 

Tütün U. müdürü Behçet B. ne d~r? 

7 milyon stok var! 
20 milyon tütünün bir kısmı kırın

hdır, bir kısmı sah~mışhr 

memura açık maaıı verecelttir. raklarındakl kabili yeli neba lıçiye huzur ve ıe. • !t teminini 
TGlün inhfıan kadruıu ~e- tlyenin en büyük iıtihaal mert· istihdaf edecekUr. 

nOz .gelmemiıtlr. Maaı1ar, aenet kezler! olan memleketlerin Bugüne kadar çok har ve 
aabıka mlılllik verllecel&tlr. kabiliyetlerinin fevkinde o~du- samimi ıekilde beklendiğine 
Karoaun ucak temuzda ae· funu bllmiven tek insan yoktur. yakinen ıahlt o'duğumuz yeni 

lecefl Ye afuıtoıta tatbik edile- Yeni fırk an mGıtaktı bir (Devamı 5 inci aahifede) 

blleceJI tahmin edlllyer. --.. ------------milıılııiiiiiiiiiiiııil-1 
Dtin dokt;;;;~;·-;;;;r;;i;·~~·ı;·~··~k'J;iiifii··-.. ··M~b;~Ia~ .. -

Dün tahlif edil
diler 

Ankara, 13 (A.A.) - B. 
Millet Mecliıi bugün Reiı 
Vekili Refet Beyin rlyasetiııde 
toplanmııtar. Yeni mebus· 
lardan Halit ( Bırdur ) ve 
ZiyaetUa (lıtanbul) Beylerin 
khllflerl yapılmııtır. 

B. Millet Mecliıi 1930 
ıeneıl teırlnlaant, kanunuevvel 
ayların bearbab hakkında 
Mecliı he•pları tetkik eocü-Dün ıabık Turkocaaında içtima edan doktorlar 

içtimadan 9ıkırken ' meni mazbatıııı okunarak 

Etıbba mubadenet cemi· 
7•U ua~, diin ıaat 13 bu· 
çukta Türk ocaiı binasında 
hafı ve mühim bir celıe ak
telmfıtlr. 

Bu içtimada, doktorların 
kazanç vergial meıeleıl gö· 
rGlmGttGr. Saat 15 buçukta 
lçUmaa nihayet verildi. 

(Devamı 5 inci •ay farla) 

Yenibahçe 
kabul edilmittir. 

cinaveti ! ... 

2 aaat devam eden bu cel· 
le çok hararetli olmuı ve 
birçok doktorlar ıöz almııtır. 

Yedi milyon atok oldupna •öyleyen TtJtün inlaiıarı lçtlmaa Crlyaıet eden Dr. 
umum mü.dü.rü Belafd B. FahrelUn Kerim Bey cereyanı • 

Harici ticaret ofiılnden Halbuki, bu meaele hakkında' mllzakereyl ıöyle hulaıa ett: 
aldıiımız malumata nazaran, TiUlln lnhfıarı umumi müdürü - Arkadaılarla bu mesele 
20,000,000 kilo ltok tütünün Beçet B. ıu be~analta bulun• etrafımla görüıtük. Herkeı 
mevcut olduğnu ya:zmııtık. muıtur: Deoamı 5 inci•alaif•de flkrinl izah etti ! Vurulan Sol ime 11e H.13 yaıındaki Fuat Taflll'tı 311' cıı salılf~de .......................................................................................... ~~~· ... ···· .. ·· ........................................... ... 

- Canım merak etme, bu bazı memurlannkl 
pbl kaçak delil ! 

- A, blrAder benimki kaçak 1 Fakat içimi 
•e lczzeU neflıtlr. Ne diyorsun MD 1 

Ecnebi motir uhlbl - Bunlar. ıekerdir. Haydi 1 
bakalım ıırtla7111. (Z engine hitaben ) en nefiı 

ıiıara kiiıda dır. Si:ıe bu fiala olur! 

Bütün bunlordan ıo ıra kabak biçare bihaber 

köylünün baıana patlar. 
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14 Haziran 
~ . 
1 .roM ••1•A J 
Yağmur devam ediyor 
Sular birçok yerlerde epice hasarat 
vermiş ve halkı korkutmuştur· 
Ankara, 13 (Husuıi) - Orta Anadoluya düşen ıidtletli yai· 

murlar devam ediyor, Dikmen taraflarından gelen ıular ;Y.eni• 
ıehirde sokakları kap!amıştll'. Bir müddet sokaklardan geçmek 
mürukün olamamııtır. Kurak ıeneletl takip eden bu gibi yağ· 

murlar tabii görü!üyor. 
Hasarat miktarı henüz tesbit edilmif değildir. 

4 

I , 

İktısat müsteşarı değişiyor 
Ankara, 13 (Telefon) Aldığım malumata nazaran lktısat 

Veka eti müşteşarı Şakir B. Sanayi ve Maatlin Bankasına 
meclhi idare azası tayin edilecektir. 1 

Şakir 8. den inhilal eden müsteıarlığa da Mübadele 
komisyonu sabık mü§avirlerinden Mithat B. tayin edilecektir. 

Seylapzedelere ' 
Ankara, 13 (A.A) - Hilaliahmer cemiyeti Amasya, Bordur 

Ceyhan ve İzmir seylapzedelerine sıraane 500, 2, 000 1683, 
5.000 lira nakten ve gene Bordur seylapzedelerine 2463 lira 
kıymetinde e§ya dağıtmak suretile yardımda bulunmuştu!; 
Bundan maada Cemiyet, Kemaliye kazasından en yaıh tıf'ey· 
zullah ağaya 250 lira ve lzmirin en yaşlı kadını Fatma ha· 
nıma da 360 lira vermiştir. 

* * .,. 
Morfin kaçakçı- ı Kayse~ide dolu 
lari mahkemeye tahribat yapıyor 

•ıd • Ka}'.seri, 13 (11\..A.)- Talaı 
v erı ı nahiyıinda b&zt bai e a yumur-

Ankara, Mayısın 26· aında ta büyüklügünde doldu yalmııtı. 
Sirkeci istasyonuna gelen ekı- Zarar tetkik ediliyr. yağmur· 
preı!n kale arabasının hela lar fasılasız bir surette devam 

tavanı arasında hariçten mem· etmekted:r · 
----~--------------------1 eke ti nil z e ithal edilmek üzere edilmek istenil.en ~i bavul 

aetirilen 34 kilo morfin klori· derununda 60 kilo morfin m~ 
dratin ve keza 1 haziranda sadere olunnıuı ve mütecasir· 

yine Sirkeci Şimendüfer istas· leri mahkemeye tevdi edilmiı· 
yonunda kaçak surelile ihraç tir. ..... ~ ......................... ~ .................................. ... 

Yeni fırka 17 milyon stok var 
( Baımakaleden decam) 
Türk çiftçisi ile Devletin 

vaziyeti, Türk işçisi ile cemi· 
yettn alakasızlığı, Türk es· 
nafı ile sermaye arasındaki 

boğu~ma, bunlar 81kı sıkı 
aranılıp kanunlar halinde ve 
me§rU bir ıuretle hükumet
ten alınabilecek şeylerden· 

<!.ir. Muasır cemiyetler, bdUıi'..I 
bu hakları verip tanımııtır. 

Bu itibarla, Halk ftrkası hü· 
kumetinin milletten diriğ et· 

tiği me,ru ve medeni hak· 
ları arayıp istemi yen, ve alamı· 

yacak olan bir fırkanın ya• 

pmaıına, memlekette kök 
•a.lıvermc&ine de, imkan 
...,t ihtimal olamazdı. 

Şu noktai na zardant yeni 
fırka gürültü ve nümayifıiz, 
ıakinane ee fakat en meşru 

ıekllde hak arıyacak, bunu 
gene meşru vesaitle alıp le· 
min etmek çarelerine baş vu· 
racaktır. 

Herşe4den evvel, vatanda· 
ıın kendi mevkiini, kendi sı

nıfını, kendi tnenf aatlerine 
nt menfaa t!eri, bilip tanı· 

masma lüzum vardır. .. 

Vatandaşlar, şuurlu, ken· 
dilerini bilir sımf ve zümre 
birliğine tedricen ahşttkları 
gün, dünyanın en kuvvetli ce· 
mi yelleri gibi bir :cemiyet tef· 

tetkil etmiı olacaklardır. O 
cemiyet, _bugünkü gibi siyasi, 
medeni ve inaani lıaklannın 

bir kısmı blle verilmemiş ce· 
miyetlf'rôen, pek haşkahk ar· 
zedecektir. 

"C. L. Ç. l." (ırk ası henüz. 
resmen teşekkül elnıiş bulun• 
madığı ;çin, resmi müsaadesi 
alınıncıya kadar, daha fazla 

izah.ıt verilebilmck jmkam 
mefkuttr. 

Bu itibarla Fukanm a~l ha· 

( 8irincı sayfadan devam) 

- Mevcut tütün stokları
nın mıktarı yirmi milyona 

baliğ olursa da bu mıkla· 
Tın içinde, ecnebi tirketle· 

rin fabrikalarına ve memle· 

kellerine götürecekleri tütün· 
lerle oferto edilerek satılmıı 

ve ıablacak olan tütünlerin 
dahi dahil edilmi§ o!maBt ge
rektir. 

Stok namile satılmayarak 

elde kalan tütün sekiz 

milyonla on milyon arasında· 
d.r. 

Halbuki bunların bir kıs

mı da kıymeti olmayan kırık 

ve kırıntılardan ve bir kısmı 

da henüz resmen firesi tenzil 

edilmemio olmasından dolayı 

depoya ilk ithal tar~indeki 

miktardan ibarettir. 

Binaenaleyh, hakiki ıtok 

vaziyeti altı, yedi milyona 
baliğ olabilir." 

Tashih 
12 6 931 tarihli nüshamızda 

münderiç 2 inci ticaret dairesi 

ilanı ıehven 1 inci ticaret di

zildiğinden ıehvi vaki tashih 

edilir. 

kiki vasıfları programın neıri 

akebinde öğrenilmiı olacaktır. 

fırltaıla, Türk çiftçi, kol· 

larile çalışan Türk İıçi, gene 

kafaıile çahıan Tü.rk Müıtah~ 

tem, hayatını kendi tezgahı 

bcuında kazanan Türk Esnaf. 

lan müeaaisler buJunmaktubr. 

Ve-, Halkın fırkası böyle 

olacağı kanaatleri ilim ve 

mantık icaplarından bulunu· 
yor. 

Arif:Dr.uç 

.. -
DiJn doktorlar hafi bir celse akdettiler 

Doktorlar, Awukaflar 
Ankaraya dökülüyor! 

Vergiyi tamamen vermek icapeder
se bütün kazanç elden gidiyor 

(Birinci sayfadan deoam) 
Kazanç vergilerinin ·evvel· 

ce zikrettiğimiz gibi· kabulü 
Doktorlarımızın, kazançlarını 
kamilen vergiye yatırmalarını· 
icap ettirec~ktir. 

Biz kemafi11abık beyanna.• 
me uıulile vergi ahnmaaı 
için, hükümeti merkeziye 
nezdinde teıebbüsatta bulun· 
mağa müttefiken karar ver· 
dik. 

I Yaran Dr. Bahri ismet ve 
ihsan Arif Beylerle birlikte 

Ankaraya hareket ediyoruz,, 
dedi. 

Doktorların Ankaradakl 
teoebbiiıleri neticesi heyeti 

merkeziyeye bildirilecektir. 

Avukatlar da salı günü 
toplanıyor 

Bazı avukatların kazanç 
vergisi hakkında Baro inzibat. 
heyetine müracaat ettiklerini 
yazmııtık. 

inzibat heyeti bu müraca· 
ati tetkik ederek Baro heyeti 
umumlyesinf n toplanmasına 
karar vermiştir. 

Umumi heyet Salı günü 
toplanacaktır. 

Bu toplanııta kazanç ver-
gisi hakkında bir ıekll te .. 
bit edecekler ve Ankarada 
bazı makamlarla temasta bu
lunmak üzere bir heyet in
tihap edeceklerdir. .................................................................................................................. 

[TiıRS,YE- E-1 .. ~'-•ı 
NE ISTEVOR?. __ , 

1 

Bu sütunumuzun muharriri, ruildüril hepsi bizzat halktır. 
.Şahsiyat haricinde gördüğü fenalıkları her vatandaş 
bU gazeteye hizzat bir muhabir gibi yazıp bildirebilir. 

30 kuruş sermaye! 
Cemiyet hakkında sakalar 

ne diyorlar? 
Son zamanlarda sakaf arın 

da bir cemiyet yaparak girme· 
lerl mevzuubabsolmaktadar. Bu 
münasebetle sakalardan biri 
ounları aöylemiıtir : 

- "Biz evvela esnaf olma· 

dığımızı iddia ettik. 

Zira elimizde 30 kuruşluk 
iki tenekeden maada sermaye· 
miz yoktur. Ve sakalık bu gün 

servet lemin edemez. Kıı ay· 
larmda wkaklarda aç kalan 
sakalarımaz vardır. Ayrıca 36 
kadan saka vardır ki bunlar 
günlük ekmeklerini kazanmak 
mecburiyetindedirler. 

70 80 yaıında yol vergisin· 

Hang:i numaralar 
kazandı . 

sn.ooo Lira kazanan 28693 

numaralı biletin 4 parçası ls
taııbulda, birer parçası Edirne 

ve iztnirde satılmıı bir par· 

çıuı Akhiıardan diger palçaıı 

Elazizden iade edilmiı iki 

parçası da aatılmamııtır. 

15.000 Lira isabet eden 

20512 numaralı biletin 4 par· 

çası latanbul da., birer parçası 

Bursa, Eceab'lt, Konya Ereğ· 

!isinde satılmıo 3 parçası ıa• 

tılmam11tır. 

12 000 Ura isabet eden 

38291 nuınaralı biletin 3 

parçası lstanbulda, beıte 

bir- parçası Akhisar, birer 

parçası lzmir ve Niksarda 

o.tılmıo bir parçası Çanakka· 

leden :.aatılmıyarak iade edll

miı ve iki parçası sahlma· 

mııtır. 

10.000 Lira isabet eden 

5452 numaralı bile.tin 2 par

çası letanbulda, b!r parçası 

Milasta satılmı§ iki parçası 

lstanbuJda birer parçası An· 

kara ve Bergaınatla satılmı· 

yarak iade edilmia, 3 parçaıı 

da aatılmamııtır. 

den muaf bir saka 69 paraya 
terkoııu dükkandan alarak 100 

paraya evlere dağıtırsa günde· 
lik kazancını ıiz tahmin ediniz. 

Bfz bununla c !miyeU iste-

mediğimiz anlaıılma.sın, cemi· 

yeti istiyoruz. Fakat biç tanı· 

maôığımız memurlar gelip 

bizden zorla cüzdan paraıı 

alıyor cüzdan vermiyorlar. 

Benden 4 lira aldılar, ne mak
buz verdiler, ne muayeneye 
sevkettiler. 

Hakkımızı müdafaa, hızı 

himaye edecek bir cemiyet 

olursa hepimiz isteriz. 

Yedi kişi 
.. 

Menemenin Kakltç köyün
de kadıa yüzünden yeni bir 
hadise olmıııtur. Bu hadisede 
yedi kiti biriblrine girmiı ve 
Sert Ali isminde biri yaralan· 
mııtır. 

Vak'a bir eğlenti eıınasmda 
ve Zeynep isminde bir 
kadın yüzünden çıkmııtar. 
Eğlentiye Menemenin Seyit 
Lütfullah mahalleainden Alı, 

Menemen 1 numralı otomobil 
ıof6rü Hakkı, Menemenden 
Çakır Mehmedin Şükrü, SaaaU. 
köyünden arabacı Süleyman, 
Kakliçten kabakçı Mehmet ile 
Sert Ali iotlrak etmiıUr. 

Eğlentide rakılar çekildik· 
ten sonra Sert Ali, Zeyneli 
bir tarafa çekmlo, bunun ,,üze
rine ortalık karı~mııhr. Seyit 
Llilfullab mahallesinden Ali 
bu esnada daha fazla daya
namamıı, mavzeri çekince 
Sert Aliyi vurmuıtur. --Moskovada 

Moskova, 12 (A.J\.) 
Beyaz Ruıva askeri kuman· 
nadhğıoa tayin olunan har· 
biye ve bahriye komileri 
muavini Uborevtç'in yerine 
Mııel l'ukaçeviç tayin edil
mittir. Uboroviç ihtilal harp 
medJıi aza.lığına -mulıaf aza 
'etmektedir. 

Fi\'Y.ilA; 
dirıileme.zler.. 

tah.takııtusu , 
Aksini ispat 

~inek 

edene 

:N:e emsali 
5,000 lira 

.... 
haşaratı 

• • 
lVerınm. 

Sırra Fenerbahçede! 
Bugün Eintracht ile Fener bahçe 

karşılaşıyor ' 
Cuma günü Galatasaray iyi 

bir oyun oynayamadı. Misafir

lerimiz de yabancı bir sahada 

ilk oyunlarını oynadılar. Neti· 
cede galip geldik. 

Galatasarayın bu fena 

oyununu, Almanların da ya· 

hancı bir :sahada oynadıkla· 

rını nazarı lttbara alacak olur

sak bu günkü maç için ufak 

bir tahmin yapmak mümkün 
olur. 

Cuma: günkü oyunda ml· 

safirlerimiı.ia oyun tarzlannı 

gördük •. En blyük meziyetleri 

ıerl ve ~ütlerinio sıkı olma11-
dır. 

Oyuncular genç, ıahsi oyun 
çalım }'ok. 

Yabancı sahada oynamaları 
ve oyun sonlarmda saha-

ya alııarak daha seri oyna· 

dıklarını görmekle Almanla· 

ran bu gün daha iyi oynaya· 
caklarma hükmedilir. 

Cuma günü Galatasaray 
takımı eksikti. 

Bir de fena oynamalan 

Lu seri ve atılgan btr takım 

karıısında mağlüblyetle neti

celenmedi. Bir az gayret bi· 

laklı Galatasarayı gaUp getir
di. 

Şimdi Fenerbahçe bu ta• 

kım kart11mda ne yapabilır? 
Bunu araştıralım. 

Bugln Almanlara karıı 

çıkacak olan Fener ta-

kımı bütün ince· 

J\vengi Yaran 
Yazan: Çubukç11 zade M. Sıtkı 

Basan: Remzi 

Çubukçu zade Sıtkı bey,, 

Edebi~t havası içinde ıcıini 

saksık iıittiren velüt bir ıair· 

dir. 

Yazdığı bir yaz\ lezzetle 

okunur. Bu son eseri o'an 

"Avan.si VArAn,, da onlardan 

biridir. 

~a:nınmıe bütün eşhaS1 

hicveden ve bir forma içinde 

toplanan bu en son eserinde 

herkesin severek okuyncağmı 

ümit ederiz. 

liklerini ka vramıı gençlerden 

müteıekkll bulunuyor. Fene

rin for hattı da ıerfdfr. Ze
kinin, Alaeddinln, Muzaffe-

rinde tütlerJ Alman kaleılne 

bir çok tehlikeler geçirtebilir. ... 
Müdafaa da iyidir. Kalede 

Rızanın bulunmaH Fenerlileri 

sahaya tam bir kuvvei ma

neviye ile çıkaracaktır. 

Çok defalar güzel oynıyan 

Fener muhacimleri Lugün de 

iyi oynarlar, fazla çalımdan 

içtinap ederlerse Alman kale• 

ciılne değil, iki, dört bet gol 

hedf ye edebilirler • 
Son günlerde muntazam 

çalııan Feoerliler öyle zanne• 

diyoruzkl bu maçta iyi bir ne

tice almak, diğer maçlann 

acısını unutturmak için çat.. 

ıacaklardır • 

Arz.umuz, temennimiz de 

budur. 

Edebiyatı darın 
Seyahati 

Edebi yat faküiteıl talebe 
cemiyeti lzmire bir tetkik 
seyahati tertip etmiıUr. Seya• 
hat 18 Haziranda baılıyacak 

ve 6 gün devam edecektir. lz. 
mire Bandırma tarikile gidile
cek ve deniz yolu ile avdet 
edilecektir. 

Seyahate müderrlı ve ta• 
}ebelerden mürekkep ( 50 ) 
kişilik bir kaflle iıtlrak etmek

tedir. 

İş arıyorum 
Tahsilim ortadır, büyük mü

essesel~rde memurluk yaptım, 

gencim, ça.lıpnağa ihtiyacım 
vardır. Alemdar ılnemasında 

yazıcı .M. KADRi 

* Musiki meraklılarına 
Saz ve seıi pratik ve nota. 

ile sazende ve muğanni Ye 
muğanniyelere ve kulüplere 
fatıl ve fantazi ıarkıla.r hanen• 
delik ve usulü musikiyi kema• 
li ciddiyet ve dikkat ile öğre
tirim. 
Saraçhane Nefer Eokak 10 nu• 
mara kanuni muallim Mu1ta.(a 

TıEMIRLENK ................... ----
1\1 ü elli fi : Nadim Vefik 
Naşiri : Kanaat kütüphanesi 

lngilizceden tercüme edilen hu eser, Temirlenk ve cnun 
tesis eylemiı olduğu muazzam imperato~luk hakkJnda 
bitaraf aoe yapılan bir tetkik mahsulüdür. Bu ete:oc!e 
Temirin hayatı romanlfze edilmif olduğu için karii yormuyor. 

Şimtliye kadar tarihlerde kendiılodeo pek az bahaedi· 
len ve bununla beraber yakıp yıkıcı, Uııan kafalarında:n 
kuleler yapan zalim bir hükümdar olarak l ıoıtılan T emlrlcnğ 
bu eıerde tarihin nadir kaydc:yledlği yükıek -bir dehayı 
askeriye gahip ve bilhassa mimaride tekemmül eder. bir 
medeniyetin banisi ve ilmin alimlerin hamlıi olarak gö-

rüyoruz. 
Eserde f.emlrlenfin hayatına ve kurmuı Olduğu med~-

oiyeUn nefis eserlerine ait .güzel resimlerle tezyin edile
rek Kanaat kO.tüphanesi tarafmdan neıredilen Rea:mli 
-Ansiklopedik aeıriyat ıerislne ilhal edilmiotir. 

imha 

FlATI: 150 kuruştur. 

eder ve 
Haaan ecza deposu Nhibl 

Haaan Af,met 

daha 



Sahife 6 ı YARIN 14 Haziran 

"75 Bu Müstesna Fırsattan İstifade Ediniz! 

., Ticaret Odasının Müsaadçi Mahsusasile Yalnız ı ila 16 Hazirana Kadar 
KOSTUMLER-PARDES. J~~ER o 

MUŞAMBALAR o 
Vesaireden mürekkep mühim bir stok üzerinde 

• Galata' da -Karaköyde kain 

'le SiNEMA 

Üıküdar 

Hale ••nemasında 

Afife Suzan 
Mümeasili 

Villı Friç Lilyan Harvey 

Duhuliye 10 kuruıtur 

F'Cocuk hastahanesi 

lak boğaz burun mü· 

tehassısı 

Or. Ekrem BehÇet 
Beyoğlu Mektep ıokak 1 

1 Telefon: B. O. 2496-' 

Çocuk hastalıkları 1 
mütehassısı 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon : B. O 2496 

Sı~hatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve ken~inizi muhafaza e~iniz. 
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali haşarat, tehlikeli hastalıl< 1ar tevlit, 

yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu keçi"'" rahatınızı selbeder. 

l laşarattan ve hastalıklardan ve ıstıraptan kurtulursunuz. f AYDA haşaratı yumurta ve tohumlarile beraber kat'iyyen 
imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Tiirk zekası, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmış olup daha müessir, daha 
mühlik olduju gibi yarıyarıya ucuzdur. I<at'iyycn leke yapmaz. !(okusu hafit ve latiftir. insanlara ve çocuklara 
zararı yoktur. Bütün devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketihayriye, hastaneler, Hi!aliahmer, yatı mek
tekkr', vapur kumpanyaları, Devlet demiryolları, Amerikan Ford kumrıanyası, büyük oteller, Yalova kaplıcaları 
&rsa hamamları, ve bütütn müessrsatı millıye f AVDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltıııaz. l(at'i olarak öldürür ve lıaşarat 
dirilmez. Aksini iddia edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecne~i yaldızlı reklamlarına aldanmıyalım. 
...:.ıl I<ufusu 50 büyük 75 bir kiloluk 125. Pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Haydar RifatB.in eserlerinden ----------------------·--
Ayni haklar iki lira 
Miraı meaelf!lerl Bir • 
Şerhli borçlar ka.ıunu " 1: 

ılkbal) kitaphanesinde 

OSMAHU BANKASI 
Sermayesi 10,000ıOOO 

İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIOI 
Telefon : islanbul 3318 

BEYOOLU DAiRESi 
Telefon: Heyoflu 1303 

Senedat 

bilinde 

ve poliça muka-

muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretile 

avanslar, polıça ve iskon· 

toıu. 

Türkiye Cümhurlyeti -

nın baılıca ıehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye ıe· 

neJat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lnalat1. ( Hesabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memaliki 

keıtde edilen 

ecnebi yeye 

poliçalarm 

tenlyeıl, boraıı muamelab 

icrası, akçe beyi ve ıe· 

rası, aalr bllcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa 'carı. -Doktor feyzi A~met 
Cilt, ıaç ve zührevi haa· 

talıklar müteha11ııı Cu
madan maada her giln 
aaat 10 dan 6 ya kadar 
hula kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: İ•tJtnbul 3899 

~VATANDAŞIN KİTABI~! TA:;~aıi~;mi;AP;:,~t~~Rl 
Muharriri : E. Laboulaye ~ 
Mütercimi: Hüseyin Cahit SAADET 

vapuru her Pa· 
Naşiri : Kanaat Kütüphanesi zuteıi 17 de Sir· 

Garbın en mühim muhalledatını llıanımıza nakil ve keclden hareketle Gelibolu, 
tercüme lle "Oğlumun kütüphaneıl" gibi bir ıilsilei neıriyat 
meydana getiren Hüseyin Cahil Beyin ıon zamanlarda 
bu çok müfit ve hayırlı meıahlne yeniden baıladığını gör• 
mekle memnun oluyoruz. 

Geçenlerde Et. Vacherot'nun iki ciltlik demokrulılnln 
tercümeı ile baılıyan bu ıllailet neıriyata Hüseyin Cahil 
Bey ikinci bir kitap olarak ( Vatandaıın kitabı )ın ilave 
eylf'di. 

•vatandaıın kitabı. Fraııuııın hlr yetpernr muharrir· 
lt:rinden E. Laboulay'ın (Devlet hudutları) ile (Liberal 
Fırkası) namındaki iki eıerin muhteviyatından bizi alaka
dar eden ve bizim için pek ıayanı htlfade olan mevzuları 
aynen diğerlerinin de ıayanı dikkat mütaleaları havi bazı 
parçalarını k11men ihtiva eder. Bu eıer her zaman için bir 
vecize kıymetini muhafazı edecek ve bize bir takım haki· 
katler öğretecek mahiyettedir. 

Laboulaye Franıada Liberal mektebinin derin kanaatli 
v" ateıin müdafllertndedlr. Yazıları kıymet ve teravetlnl 
hiç bir zaman gaybetmf'z, Hürriyet milcadelnine girlıen 
kuvvetler için her vakit canlı kalacak olan böyle bir eserin 
t-lüıeyln Cahil Bey tarafından lisanımıza nakledllmiı 
olması onun kıymet ve ehemmiyetini bir kat daha arttır• 
mııtır. 

"Vatandaıın kitabı" bir vatandaı ruhu taşıyan her ferdin 
her zaman ve her yerde okuyabileceği bir eserdir. 

FİATI 150 kuruştur --

Limon çiçeklerinden müstahzar 
90 derece bir eıeri san' attir. 

fransa'nın JAN MARi farinası, lngiltere'nin Ankitsonu, Alınanya'nııı 
4711 ine ise Hasan kolonyası da Türkiyenin Uymut hir harikai san'atidir. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde ınestü !:il ve 
hayran kalmamak mümkün değildir. Hastalara şifa ve sinirlere sükunet 
verir. Baş ağrısı, baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet iç'n yeganedir. Hasan ecza deposu büyük ıtriyat Ma
ii;azalmnda bulunur. 

SÜ -DO RONO PERTEV'i 
clostiarınıza ': 
7 -,,r v~ ecza 

tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklardır. Her ec· 
nrnolarile tuhafiye mağazalarında arayınız. 

Çanakkale, Ayvalık ve İzll'ire 
azimet ve Ç11nakkaleye uğ. 
rayarak avdet edecektir, 

Yolcu bileti vapu!da da ve· 
rtlir. Adreı: Yemlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. İıt: 2210 

- - -
Bartın muntazam 

Lüks va sürat Postası 
Asri her türlü teçhizatı haiz bi

rinci ve ikinci kamaraları \'e güverte 
yolcularına mahsus mahfuz mahalle
ri ve ayrıca lüks kamaraları havi 

B a varıuru ı 7 Hazi· urs ran 1931 

Ç b gününden iti· 
arşam a haren saat 18 

de Sirkeci rıhtımından hareketle 
Ereğli, Zongııtdak, Bartın, Aıııas 
ra, !(uruca Şile \e Cideye bir 
gecede azimet ve avdetle ayni iske
lriere uğrıyarak cumartesi sabah! 
btanbula gelecektir. 

Vapurda ehven fiatla mükemmel 
büfe ve yemek vardır. fazla tafsilat 
için Oalatada l(üçiik Rıhtım lıaıııııda 
idarehaneye müracaat. Telefon Bey. 
olu 913. 

1 

ıı 

Dr. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil-

diye ve zühreviye cemi
yeti azaıından Beyoğlu 
Ağacaml karıı ııraaında 

133 No. öğleden ıönra mü· 
racaat. Telefon: 358:.J 

Selcinik Bankası 
Tarı hl tesial : 1888 

• Sermayesi 
Tamamen tediye edllmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

TürkiyeJeki ıabeleri : 
Galata, İstanbul, İzmir, 
Samıun, Adana, Mersin 

Yunaniatandaki ıubeleri: 1 
Atına, Selanik, Kavala 1 

TENZiLAT 

Büyük Elbise Mağ"azasında 

Büvük Tayyare 

piyang 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 de~ir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

·- . . . . 
' - ; ·. . . .. ~ ' .. ' . ' • " ,' • ~ ! - , . 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
cadJeıi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hastala• 
rını kabul eder. 

lıtanbul beıir.c l icra me· 
murluğundan: Bir borçtan do· 
layı mahcuz ve furuhtu mu kar· 
rer rakı, şarap konserve ve 
eaireninl 7-Haziran·93lçarşam· 
ba günü ıaat 1618 raddele
rinde Taksimde otomcbilerın 
bulundukları mahalde fı...ruht 
edileceğinden talip olanların 
yevm ve ıaali mezki.m!a ha· 
zır bulunacak me.nuruna mu
racaat etmeleri ikinci arttır· 
ma olara1.< ala~ olunur. 

Beyoğlu sulh ıııalıkcıııc>ı ikiııcı 
hukuk hakimliğinden: Uir ınccunm 
tahliyesinin temini için ıııec,r dahi· 
!inde bulunan 788 balyada 3%68 ve 
78 balyada 3969 kile ( fın:si lıar:çtır) 

muhtclifülciııs mamul tii.iinler l-7-9JI 
tarihine ıııüsadif çar~;llllb .. günü sa
at ondan on ikiye kadar ÜJlatada 
Kemerallı caddesinde 78 nı ı a lı 
depoda açık arttırma ile p rJy. 1.c\· 
riircegindcn lalipleri:l tütuıılt-ı-111 be
her kılosu11.1 t.ıkdr edık.ı 7 ö lıJi

yadakiııin b,Jıcr kıio;un" ~O para 
di.ğer 78 lıalyadaki tütünlerin beher 
kilosuna on ila on beş kuruş üze
rın·:icn heyeti ınecıııuasmııı tutarın
dan yüzde on nıslıetındc pey akça
larını alarak yevın ve oaatı nıuay
yeninde mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaat.arı . ve daha 
evvel tütünleri gurıııek ve sa:ış tar
z.ııı anlamak isliycnleriıı ııı.hkenıe
ıııize ıııürac.ıat ile 9.lıı-JOl numaralı 

dosyayı tefök eylem lcri i .. lrı olunur. 

Beyoğlu b!§ir.ci icra me· 
murluğundan: Mahcuz ve fu· 
ruhtu mukarrer müteaddıt 
fıçı, maıa, sandalye, vesair 
meyhane eıya11 2lj6ı931 pa· 
zar günü ıaat 9 dan itibaren 
Asmalı Meıçitte kabristan so· 
kağında maJam Sofi P. s ğa· 
nın aputmanı altındaki ıarap· 
çı dükkanında bilmüzayede 
lltılacıığ n-'an talip olanların 
yevmi m•. z'tiı•da hazır bulun· 
maları ilan olunur. 

latanbul 5 bel İcra memur· 
luğundan: Mahcuz bir adet 
gazoz maklnaıı motö• ve te
ferruatı 20 6-931 tarihine mü· 
ıadif Cumuteıl günü saat 9 
dan 11 e kadar Tophanede 
Kapı içi ( Hamftm arkası ) 
Hurma ıokak 22 numaralı 
dükkAnın önünde satılacağı 

ilan olunur. 

1 Dr.Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar İstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı husuıi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
ve ieda vi eder. 

Telefon: lstanbu\ 2398 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cıııan kütüp• 

haneıl üstünde No. 66 
Telefon: İdanbul 2385 

İlunci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve satılması mukar• 
rt:r mohtelifü'.cins tiıe'er deru· 
nunda ecnebi ve yerli ıarap, 
konyak, likör,\ csalre ıuruplar 
reçeller, konscrvder vesaire bak· 
kal iye ait Avrupa ve yerli mek Ü• 

lat ve meırubat 15 6-931 ta· 
rihine mü•adif Pazartesi günü 
saat 10 da Tünel meydanında 
1:1 numaralı dükkAnda ıatılaca
ğıadan tal p olanların yevmi· 
mezkürda 931 • 1639 dosya 
rıumaraaını hamilen m:ıhal

linde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Beıinci icra memurluğun· 
dan: Mahcuz Karyo'a 17·6 931 
tarihinde Kasımpaıttda Çivi· 
cifer içinde Hayımın kahveli 
önünde saat 12 den ıtibaren 

satılacağı ilan olunur. 

Zayi - Anadolu Boğ•ziçl 
askerlik ıubesinden aldığım 

askeri vesikamı zayi eltim. 
Yenisini çıkaracağımdan eski· 
sinin hfıkmü yoktur. 

Tekirdağ"ı Muammer 

ı 14 Ha~an 1931 !_ızır 401 
-= Pazar=-

1 

Arabi . Rumi 
27 Muharr•m 1 Haziran -Vaklt ·Ezani Vakit . V satı 
ı·.vkat s. D. "E\.İLlı :::ı. IJ. - --~ -Sabah 6 43 Sabah 2 2!ı 
öıııe 4 32 Öğle 12 14 
ikindi 8 33 ikindi 16 15 
Akşam 12 12 Ak~am 19 42 
Yo.tsı 2 2 Yatsı 21 44 
lm•ak ~ 25 'msAk 2 7 - -

~\tı.:suı ıniltlü: ve ınü!llcss.I 

Bürhagct in Ali 

1 


