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Başmuharriri ARİF ORUÇ 

Tasarruf işinde neden yarana dokunulmuyor ? 
inhisar yok mu? 

-------
İhracat inhisarı meselesinde Hükumet 
gazeteleri ne tavaiye ediyorlar? Bu 
gazetelere göre bedbin olmağa lüzum 
yoktur. Vatandaşlar, kemçıli emniyetle 
istikbali bekliyebilirler. inhisar filan 
da yoktur. Arif Oruç 

Son bir kaç ıün zarfın
da, hükCimet gazetelerinde, 
ıikayetkar bil' hava esmeie 
baılamııtır. Vaziyet had 
devr~ye ıirdtkçe, emsali 
neırtvata teıadüf edılmeıi, 
bu gibi acı tikayetlerin te
vali edip gitmesi kadar tabii 
bir ıey olamazdı. 

Muahhar bir kaç aünlük 
itidal ve basiret tavsiyeleri, 
munhasıran "lı Limitet" ih· 
racat ılrketl meselealnin al-
tından çıkmaktadır. Malum· 

dur ki, bir k111m ihracat tüccari 
lı bankası tarafından ön
ayak olunan teıebbüıe fazla 
ehemmiyet vermiıler, ibra· 
cat ıtrketinln bir inhilar mu• 
kaddemest olmaıından kork· 
tuklarını ıöylemlılerdi. Mu· 
halif gazetelerin o kadar ıı· 
zıltı celbeden neıriyatı da, 
ancak Uiccarın ıözlerinl 
aynen kaydetmekten ibaret 
kalmııta. 

Nedense, hiik~met gaze· 
lelerinden bazıları, yapılan 
neıriyattan fazlaca mütees
sir olmuı görünüyorlar. Or· 
tadaki teesaür iıter huıuıt 

menfaat meıeleıi olsun, is-

ter vatani endiıelerle ızbar 
edilınlı bulunsun, her iki 
takdirde de, dikkatle müta. 
leaya değeri vardır. 

Mesele, ihracat eıyasına 
inhisar vandileceğl nokta· 
larından ziyade, tüccardaki 
emniyellizliğin, can yanık· 
lıiın ifadesi olmak itibarile 
mühim idt. Yokıa, it ban· 
kasının kendi baıme. yüz· 
lerce milyon tutarındaki ih 
racat itini inhisara alamıya· 
caiı, böyle bir cinnetin zaten 
berbat olan lktııadi muva· 
zeneyi ıllıp süpürerek için· 
den çıkılamaz hale geti· 
receği, bilinmiyen ıeylerden 
değildi. 

Tüccarın endiıeılnin ye
ıi.ne amili, bu memlekette 
her akla gelen ıeyin tecrü
besi yapılıp edilmekteki 
tereddütaüzlüğün hulisasan -
dan ibaretti ılbi zannedil· 
mek iıabetli olacaktır. in. 
hisarlar hep l::.öyle olmuf, mü-

kerrer siıorta belası bile o ıe· 
kilde ani bir n)zamla meydana 
çıkarılıp yürütülüvermiıti. 
Aıııl korkulu nokta budur. 
Yoksa, Milli bankalardan 
birinin kendi baıına bü
yük teıebl:iüılere airfımeıini 
itiraz defli, takdirlerle karıı · 
lamamak için b3tka tek ıe· 
bep bile yoktt;. Hatta, ta
ıa~vur bile edilemezdi. 

Bu itde, endiıelerint ga. 
zetelerde açıkça söyleyen 
bazı tüccarın hata11 olabi· 
lir, yanlıı mütaleaları ga
zete ıütunlarında yer de 
bulabilirdi. Maksat iki ta
raflı teyakkuz celbinden 
ibaret oldufuna göre de, 
hükumet gazetelerinin aıırı 
derece müdafaa feryatları· 
na l8zum ve mahal yoktu 
gibi ıeliyor. 

Yoksa, ithalat ve ihracat iı· 
!erinde Devit inhisarcılığı ya-

pılabilinmE:k için latihıalin ve 
iıtihlakin cemiyet eline al
ması, açık manasile milli
leıtirilmesi llzımgeleceğini 
hükumet gazetelerinden da· 
ha iyi kavramıı olanlar 
pek çoktu. Ne çareki, 
Türkiye imkansızlıkların 
tecrübesine glritildiğl mem
leketlerden biridir. Her 
ilerleyiı ve ric'at ediıin za· 
rarını ıu memleketle millet 
görmiyor mu? Artık çoktan 
malum bulunan miıalleri 
tekrar ırada ihtiyaç kalma· 
mı ıtır, denebilir. 

Meselenin daha resmi 
liıanlarla tavzihi beklenir. 

Arif Oruç 

Bi~"Iiltiha;··(lah~İ 

Dün intihara teşebbüs eden 
Aali kaptan 

(T af ıildtı 4 üncü ıahifede) 

l Kadrolar İstanbulun 4 mebusu intihap ediliyor! Akın! 
••• oırtı 

Daire müdürleri 
tekzip ediyor 

Henüz kat'i hiçbir 

intihabata başlana
cağı tebliğ edildi! 

Bir 
ya 

bir Ankara
taşınıyorlar ! 

şey yok 
, Muhtelif dairelerin me· 

mur kadroları hakkında bir 
çok tahminler yapılmakta 
ve çıkarılacak memur mik· 
tarlarını bildirmektedir. Hal· 
buki tasarruf esaıları mec· 
lisce kabul edllmeden yeni 

4 müstakil namzetini gene onlar 
göstereceklermiş 

Barem mesele•i Da
rülfünunu allak bul

lak etti! 
T erkos Meclis gurupunda görüşüldü 

Dün Halk Fırkası kati· 
bi umumlliğinden lstanbul 
idare heyeti riyasetine h

tanbulun münhal bulunan (4) 

kadroların kesbi kat'iyet m(btekll mebus intihaba· 
etmit olması müstepattır. tına ha§lanmak üzere ha· 
Nitekim biç bir ılaireye zarlıklar yapılması tebliğ o· 
yeni kadro tebliğ edilme· lunmuıtur. 
diği gibi daire müdürleri intihap günft yeni bir 
(Devamı 5 inci sayfada) emirle bildirilecektir. 
····················································-···············-····-·· .. ··•··················· Bu ne haldir, bakan eden yok! 

Ofis uyuyor mu? 
Çekoslavakyanın alacağı 2milyon
tı.luk~tütün fiatlarını düşürüyorlar 

Ticareti hariciye Ofisini niçin· ı 
de uyudufu anlaşılan bina 

Perağdan ıehrimize~ gelen 
haberler. Cekoslovak)a tü· 
tün monopolunun yapılan ti· 
caret muahedesi mucibince 
mubayaasını tahaüt ettiği ıene-

vi iki milyon kilo Türk tiitü
nü için birlmünaka•a açmııtır. 

Bu münakasaya bizden 
elll beı ticarethane ittirak 
etmlt ve Çek monopolına 
17 milyon kilo TArk tütünü 
teklif edilmiıtir. Bu ticaret· 
haneler araıında ancak dör· 
dü Türktür. TOrk piyasaıın· 

da Çeklerin mubayaa ede· 
(DerJamı 5 inci sahifede) 

Aziz Vatandaş ! 
İntişarındanberi maddi ve manevi 

bütün mücadelelere göğüs geren ve 
daima hakikati sana bildirmeye az
meden (YARIN) ı 6 Haziran Cu
martesi günü mutlaka oku. (YARIN) 
hak ve hakikat ön~nde hiç bir mani 
tanımaz, hakikat durdurulamıya
caktır. 

Türkiye efkarı umumiy\!sine açık 
ve bütün vatandaşların vicdanile müş
terek yeni bir doğuş göreceksiniz. 

-

Borclar muselesi hakkında • 
fırka gurupuna izahat veren 

Tevfik Rüştü Bey 
Dün Ankaraya çağırılan 
Tıp fakültesi reisi Recep B. 

idare heyeti reisi Cevdet Barem meselesi için 
Kerim B. timdiden intihap Darülfünun emini M. Ra· 
hazırlıklarına baılamııtır. til 8. Ankaraya gitmfıti· 
(Deoamı 4 üncü •a>fada) (Deoamı 4 üncü sahıfede) ..................................................... 

Kaza ve kadere karşı şerbetli f dareler ! 

Onlar me'kel ! 
Liman şirketi gibi yaran dolu 
yerlere tasarruf işlemiyor ! 

Belediye harıl hani daire açıyor! 

Her türlü ka~a belaya 
karıı şerbetli olan Liman 

müdürü 
A. Hamdi B. 

Tasarruf yapılıyor. Ya-

but yapılmak mecburiye
tinde kalınıyor· Mekel hali· 
ne getiri1miı, sırf yaranı ko-

rumak için doldurulmuı ida· 

(DerJamı 3 üncü sahifede) 

DİKKAT: 

İngilizler 
Türkiyeyi 
50,000 
İngiliz lirasına 

nasıl satın al-
mak istedi? 

Fevkalade ifşaat! .. 

Yakında 
neşrediyoruz! 

( Son günlerde lstanbulun umumi piyasasına ait sessiz ve sözsüz bir film ! 
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Sahife 2 

Muasır Cümhuriyetlerde :==:=::===: 
==============Teşkilatı uaaiye: 

Dünya cümhuriyetlerinde 
Teşkilatı esasi yeler nasıldır? 

~ -

Amerika Cümhuriyetinde .. 
~ 

Amerika teşkilatında adli 
kuvvet ve heyeti udul .. 

-15-
3. - Bu madde (bGkG· Ayan llnıının ıGICl•n lra11 

matı mGttehidenln emri tarlbr. Ayan meclllinln rey 
altında) ılıa olunmuıtur. ve nzaule bayiik elçileri 

4. - Konıre mGntehlp- ve diler sefirleri, ıehben· 
lerinin intihap olunacalı derlerf divanılli hlklm
tarihi ve bunların rey vere- lerinl, ve clipr bDtGa mtlt• 
ceif glnl tayin eder. Bu· tebit kiikümetler memurla· 
gün, battln mGttebft bGkfı· rını arz ve tayin edecektir. 

~metler dahilinde ayal .On· Bunların ıuretl lıtibdamları 
dir. (1) bir kanun ile tayin oluna· 

s. - Dotuı iUbarlle va· caktır. Fakat konıre, bir 
tandaı olmıyan, veya, lıbu kanun ile, berbanılıl oluraa 
Tetkilltı esaliy~Dln kabulii olıun, kGçGk memurların 
tarihinde mtlttehlt blkO· tayinini, ıernp yalnız Reill· 
metler vatandap olmıyan; cambura, ıerek adalet dl· 
bundan baıka 35 yapnda vanına, gerek daire r6e1&ıı· 
bulunmıyan ve on dört se- na bırakabilir. 
nedir mGttebit kilkGmetler 3. - Relıictlmbur, Mee· 
dahilinde ikamet etmlyen illi lyan lçtlmalan fasıla· 
kimse Rlyasetlctlmhur 't'a • ıında hlııl olacak minbal
zlfeılne intihap olunamaz. leri doldurmak hakkını haiz 

6. - Reillclmhar ulo· olacaktır. 
lundufu, vefat etUli, latlfa Oçanct luıl 
eylediff, sallbiyetleriDl le- 1. - leillcGIDhur, itti· 
raya ve vazifelerini ifaya bat hakimetlerbaln ahTalln· 

- '-d d b den zaman zaman konıreyl naehf 1 oldufu taa lr e, u 
1 haberdar edecektir, rarurl vazife retı vekiline ait o a· d 

ve mtlnaılp 16rdill6 te a· 
cakbr. Kongre, azli, mevt, biri onun tetkikine arzede• 
iıtlf a veya ademj ehli Jet 

b cektir; fevkallde ahvalde, 
halinde, bir kanun ile, u her iki mectiı veya onlardan 
muhtelif hallerde rlyaseU yalnız blrilinl davet ede· 
fa edecek memura tayin cekUr" Ne vakit da'Ml oba
edebilir. Bu memur ehUyet· aacaklan ıa911118ada arala.-
ılzlliin ortadan kalkmaeına nnda thttllf olana, m6neelp 
veya yeni relıln intihabına ıarecell zamam bizzat 
kadar riyaıetl ifa eder. kendflt teabit edecektir. Bü· 

7. - Reiı lf a ettlil biz· yi1k elçileri ve diğer sefirleri 
metlere mukabil, muayyen kabul eylfyecekUr. Kanun· 
zamanlarda bir taunlnat d k 1 

larln ıa a ate icrasına ne· 
alacaktır. Bu tazminat inli- zaret edecek ve bGtln mClt-
ha p olundutu mGddet zar· teblt htlkametler memurla
fmda ne tezyit ve ne de rma it te't'di ve ha vale eyll· 
tenkia olunamıyacakbr. Ke- yecektlr. 
zallk bu mGddet zarfında l»rJand 1-.I 
ne mittehlt hildunetlerden ı. - Bir 1tlaamdaa 10Dra 
ve ne de h6k6metlerdea lüyaaetlerlae, lrtlklplanna, 
baıkaca hiç bir tahıi1&t cltier cGrtlm ve clna,.tlerbae 
alamıyacakbr • kanaat la"'1 olar1&, hak6-

8. - V uifealne batla· mab m6ttehlcle Refllclm· 
madan evvel ıu ıuretle ye- lauru, nla vekili ve cllter 
mln edecektir: • MGttehlt btlt6a uvll ... urlar ulo
hük4metler riyaseti Tazi. tuaacakbr. 
fellni sadakatle lf a edece· (Devamı var) ee ;eet:::~:ehlte~!::.:; A~;;~? 
h6ıntl ıuretle idame, himaye iki -bus münakasaya 
ve midafaa eyll1ece1lme - -. 
yemin ederim.. b.şladı 

llrinci la.J Çaa\ınmehUM1 Tallt 8. 
ı. - Reiılcimbur mGt· le 1&1nk mebwa 1.1.ak Refet 

tehit h6ldqııaetler ordu ve B. araıında ıtddetlı mana-• 
don3nm&llDID, m6ttehit hü· kaıa bqlamııbr. Bu, ilmi 
kametler faal lalametlne da· bir mevzudan ~ıkmıflır. Ta
vet olunduklan zamua muh• lit B. •Duyp,, mecmuaıına 
telif hnk6metl• mlllıtnin yazdıjı bir yazıda Dil enci· 
baıkumanclanı olaeallta ; nt azalarınm cahil oldutu· 
kendi vazifelerine alt her nu illve etmlfUr. 
mevzu hakkında, her daire- B11ndan baıka ishak Re-
nln (nezaret veya vekllet) fet B. in Itır ftirindea de 
en büyük memurundan tah· uydurma kelimeler olduiunu 
riren fikrini -.orabllecektir. Jazmaıtır. Buna mukabil ltak 
H6k6mab mOttehideye karıı Refet 8. lD de atar bir ll1anla 
ika olunm•ı ceraim hakkın· "Hız. m•cmua11nda Tallt 
da ce•Jl tecil ve affetmek B. e •s.ı clll ene6menlne 
1&lihlyeU olacaktır. al.....lelrlanadan banu ya-

2. - Ayan mecllılnin p1yonan. Fakat cahil•. 
reyi ve rızulle muahedeler teklinde bir ceTabı wanlır. 
aktedebllecektlr, hazır olan lı uzayaçalt ....,... 

(l) Buguo, Reisicümhur in~i
habımn icra olundufu seneı~ı~ 
Tqrinısanisınin ılk Pazartesmı 
taki eden Sah gfmü olmak üze
re fayın olunmuştur (~ birinci 
klnuo. l845 kararnamesı). 

--Kasa mevcutı.ı 
Mali aeneyl ıtrtlcltitWea 

devairdekl kua mevcutları 
1&yılmııtır. 

Ankara ya 
Gitmeyince 
Olmuyor mu? 

Villyetle aralarındaki 

lhUIAfı halletmek Cl&ere te· 
tekktll ed,a linemacılar 
hey' eU elan Ankaraya hare· 
ket etmlıtlr. 

Sinemacalar din de yaz· 
dıfınnz veçhile Veklletler 
nezdinde tetebbG1atta bula
nacaklar ve lhtlllfın halline 
ıayret edeceklerdir• 

Yol parası 
Bu sene nasıl tahsil 

edilecek ? 
Bu MDe yol para11 pı 

ıekllde tahlil edilecektir: 
Birinci taklit Hazlranl 

içinde bet lira olarak ab· 
nacaktar. lldacl takıit Tetrl• 
ni evvelde tabıll olunacaktır. 

Yol mlkellefiyeUnl bede· 
nen yapmak fıtlyenlere ıe
lince, bunlar ela Eylil, 
T eırini•vTel, T etrlnl1&11I, 
Nl1an ve Mayııta yollarda 
çalııbnlacaldardır. 

Vergi tahsili 
Tahsildarlar nasıl 

çah1&cak? 
Belediye Te klarei hu

•alJe tahlil pıbelerl birleı· 
Urildlilnden buraların bah· 
alldarları hem Villyet 
lıem Belecli1e ........ •rlDe 
mkacaldarclar. 

Darülacezeden 1 
Firar hadiseleri başladı 

Darlliczede ıslahat ya· 
pılmaktadar. Bu clmleden 
olarak bJr ameliyethane J•· 
pılmı1t a61 1erl lalab ecliJ. 
mlfUr. 

Diler taraftan havaların 
d&zelmtli lserlne mleaae1e· 

cleldlerta •·tan rr. ••lr 
baılamqbr. 

Şbaddd halele ma ..... de 
192 erkek, 186 kadın, 311 
erkek çocuk. 85 kız çocuk 
vardır. 

Yeldmda seçen Mne1e 
nazaran yGzcle 15 niıbetlnde 
nok1anlık Tardır. 

Sövyetler 
Doğrudan doğruya 
köylüden mal alıyor 

Sovyetler memleketimi•· · 
den yapalı almala batla· 
dılar. Bu mGnatebetle Sov· 
yet Harld Ucaret m6meud· 
lill memurlan Anadoluya 
ı~tmlflerdlr. An.doluya p. 
den So.,et -.arlan tlol· 
ruclaa dolru1a k61llclen 
mal alaeakm. 

Bir lirabk 
Bir fasıl daha açıldıt 

Belediye kanunu, plyan
ko ve ikramiye kazançlann· 
dan yOzcle ODUDUD aıhabın
dan Belediye hl.eli olarak 
alınmaaını amlrcltr. 

Bunan için yeni Belecliye 
bltçealne bir lira lronarak 
fa•l aplm11br. Ancak piyan. 
lro hakki, Tayyare cemiye
tine urllclllloden Belecli1e, 
bu f...W.a Yartdat temiD 
«•JeCekt1t. re dahi 
her lhU.al clltbllenk bir 
lira ihtiyat konalmuetar. 

• 1 
Zahire borwının mühim meıguliyeti 

Huhubat zahire midir! 
Zahire borsasının lağvedileceği 
haberleri tekzip edilmektedir 

Dün Zahire boraaıında 
mutat haftalık lçUmaa ak· 
teclilmlıUr. Ruznamel ma
zakeratta bubabat lle za· 
hirenin tefılri meseleıi de 
vardı. ihracat me.,."adının 
hububat olanlan muamele 
verılunden muaftır. -Eter zahirede hububattan 
addecliltrse, keza muamele 
veraWnden muaf olacaktır. 

lıte. elin Zakire boı1aıı 
zahirenin, hububat teklhlde 

tefıfr edilip edilemeyeceil 
noktaııaı m6zakere etmif tir. 

Neuce Ticaret odaatna 
bildlrileecekUr. 

Btr iki sGndea beri Za
hire bor1a11 he1etl idareli· 
nJn llfvedileleceli haberi 
deveran ediyor. Boraaca 
bayle bir haber etrafında 

hiç bir mal4mat 1oktur. 
Billki1, allkadarlartn 

noktak nazarına 16re iclare 
mecbılnce lbum Tardır. 

Berberler c•miyeti reiai ne di3or? 

Berberlerin tatili 
ismini gizledikleri nafiz bir meb

us vaitte bulunmuş 
Berbel'ler eemlyetl, An· 

1 

mOracaat ettik ft cuma 
kara1a ıkl klflden mlrekk'!p tatili için B. M. mecbılne 
bir heyet g6nderecektir. bir llylha vermeılnl rica 

Bu beyet cuma tatili me- eyledik. T ekllffmlz h61nü 
selesi etrafında teıebbGıatta kabul edildi. Bir haftaya 
bulaaacakkttr. 88 hualta kadar TaziyetiD lnkitafını 
berberler cemiyeti relal Muı· 6mlt ediyoruz. 
tafa B. demiıttrkl: Cemiyet ltlerlnln ıılahı 

- Cuma tatlltnl tabak· için de 1arfı meıai ediyoruz 
kuk ~ttlrmek için büJ&k bir Aza aylıklarını indirdik. 
ıayıetl. çalı11yorum. B&ylece beı-berlerln .memnun 

Şimdi ilmlııal 1&1b1e· niyetlerini temine çah1110-
meyecell11D ... , .. : ... r· 

ihtilaf yokmuş 
• 

Eczacılar zaten Istanbul Ticaret 
odasına kayıtlı imişler 

Eaacalarla Ticaret oda
ıı arasında Ticaret oclaıına ... ,.... ............ ,.. 
zinden bir ihtlllf çaktaia 
7amlıyor. 

Halbuki, yeniden tabatl· 

d6s etmıı bir mesele yok· 
tur. Ticaret odaıının v_. 

llf olmaı, aiha1et eczacı

ların tacir olduiu kabul 
edilerek eczacalar da ocla1a 

asa l.aydeclilmtılerdl. 

O ••mandan beri bu va
zıyet devam etmektedir. Ti· 
caret oda11, yeni bir mne" 
lenin tahaddGIGne de imkan 
16rmemekteclir. 

cbtl mal6mata nasaran, e• 
....Jce, Takıl b6yle bir ihti-

~~--..-... ee..--.--------
İşte bu garip! 
Bir adam apdan öldü 

E.,...,lld aene kend•IDe 
Voronof ıençllk aıı11 yapt
lan lsmail ala ilminde bl· 
ri DarOllcezede 6lm6f(Or. 
Bu ilim berinde aımm 
tesiri olup olmadıfı dütl
nOlmektecllr. 

• 1 

Ticaret odasmda 
Yakında intihap ya

'pılıyor 

\ Şehir için 

1 

Rehber yapbnlıyor 
Bu aene-, Betecliye ıehl 

rln umumi bir buttan de 
bir tehir rehberi yaptıra
caktır. Şehir rehberi 2,500 
liraya malolacalrtar. Umumi 
harita lcla yeni bltçede 40 
bin lira tahs·1at vardır. 

••• 

Müskirat 
İdaresi taşınıyor 
Mllldrat idareli kiralık 

bir ....... ot .......... 

istanbullulara 
Müjde 

TeNJ6fen bir ecıae6i 

iumıuyoncu il• tan11tım. 
Ba at, memleietinJen ba
rGJ'a • laer yabancı •ibi • 
,,..lı bir iı İfİn ••lmiı. 
Türiiyed• neler yapmai 
İ•tedifinl bana ıöyle anlath: 

- Mensup olclulum tir
ket, çamura, zlfo.a ve toza 
karıı yeni bir kıyafet icat 
etmiıtir. Bu kıyafetlere bil· 
riiaerek ıokaia çıkan bir 
adam kat'iyen bu lfetlerdm 
mGteettlr olmaa. ŞirkeUm 

beni bu huamta tetklbta 
ıanderdı. 

Bir çok memleket ıez
dim, maaleMf, l.taah\11' d
batka bu kıyafetlerin 
revaç b11lacalı bir yere 
tesad6f edemedim, çOnki, 
hepli muntazam bir tehir. 
Sokaklarında bir dirhem ça· 
mur, bir tutam toz Jok. 

lıtanbul ise... bil' oto
mobil geçmmin, bir parça 
rGzılr eımestn, lnıa ı o 

ande ıeldı •• renlı de
lifi7or. 

Belediye ile mukavele 
yapmak lse.eJlm Ş.brt au
la1ıp s6p6rmektea lda olan 
bu m&esseıe, herbe ldt! hal
ka bunlardan birer tane 
vermek aretlle, lreadi k.
Nrunu tellfl edebtltr, aa
nındayı•. 

- .......... 91 • ..,.. 
ler, M6ıy6? 

- Birer ,emlelr. Elblte 
Ozerlne &iJillr-, a1akkabı•, 
a6z1tlf6 kendindendir. Dal
ııç kıyafeti ıtbf, bualln 
p:rJr M>kata 1ıkan bir adam 
td:alltal".. ..... 
pervasız gezebilir .. ,, 

• Nfımanuini prJiim, 
befandim. Hemen bir tane· 
•İn• talip oldam. Ç6nlıi 
•abalaleyin eoJen ,iJeta çı· 
iıyorum, aJı,anaa Patlr.;z 
iata•ana düfmiİı •i6i benr 
hya 6İriyonun. 

Otomobilinin maoi camııı
dan ortalıfa bir lotofralta 
•yred•r •ibi, pllfılı, p· 
lü•tanlılc •l>reıa Beledi,,• 
reiai Bey.d.n, ba naiiiooc· 
l.nin biran ..,..ı i•.alaır 
ma•ını, bis yay• lıuUarı 
namına rica ederim. 

B(/RHANETTIN Aı.I 
•••••••••••••••••••••••••• 

Eski mektepler 
yıkı1ıyor 

Şehirde yeni ilk mektep
ler yapıldıkça, eski mektep
ler Belediye taufından yık· 
tırılmalrtadır. 

-·-
Tashih 

2 Haziran 931 tarihli 
nlıhamızclakı Aalı1e 3 Gaco 
hukuk dairen ilimnın ilk 
1abrındakl ilmin •Refik. 
otup •veftk. olctaa'D t_..ih 

Ticaret odua .. cliı•a•n 
kanuni maddeli bittlllnden 
yakında intihap J•P11aeak· 
tır. Bu hıUhapta bir takım 
cleiiflkllklere intizar edlh· 
yor. 

Kiradan taıarruf için ida

2aptiye Nazırı 
-~~-.,..uma Pt-mn Habrab 

re, TOtln tnhl1&nl'lıeı 
haılp veznesi hlnas,uaeıw• 
ledllecelıtit. --

Adliye vekili 
Dün şehrimize geldi 

Adbye vekili Yueuf Ke. 
mal B. tehrlllllse ıelmfttU. 
VCi ... ,.. 1&yahati refi-
ka• Habunın haıtahtıle all· 
kadardır. 

Bele,...,~ 
Azalan 

y 
8eledi1•-4ııllİlllİlllft' 

tlli m6dde neli IDIDta· 
kalanada trtklkat yapacak 
Tardlr. 

•Yeni Cila,. ...,.m.1e 
......,_r. Bu babrat Er...m 
yaduaabna, Abdal Hamı ew-
ilnlD mlhim bir çok d .. 
selerhae dair ~-•· 
yen •eraltla halclkatleri ~e· 
llkalara a.tlnaden •f4na 
çıkarmaktadır. 

-------



Sahife 4 YARIN 1 Haziran 

C. merkez bankası in
tihabatı yapıldı. YA 

..... - ct •• 

Akın! 
(Brirıci •ahifede.-. deuam) 

Vekalet bu mesele üzerin· 
de meıgul olmaktadır . 

Ankara, 2 (A.A.) - C. 
Merkez bankasının (B), (C) 
hi11edarları olan bankalarla 
imtiyazlı ıirketlerin mümes
silleri bugün toplanarak 
meclisi idare azabklarana it 
bankası lzmir ıubeııi müdürü 
Nusret, Ziraat bankası İstan
bul ıuhesi müdürü Cevdet 
Beyleri 65.909 ar reyle in· 
tihap etmiılerdir, 

odaları ile ziraat kooperatlf
ierinin mümeHilleri de içtima 
ederek odalar namına iktı
aat vekaleti Maadin müdürü 
umumisi ~Hayrettin Beyi, 
ziraat kooperatifleri namına 
İktıaat vekaleti ziraat müı· 
tetarı Ihsan ~Abidin, ıabık 
mersin mebusu Hakkı bey· 
leri meclisi idare azahklarına 
intihap etmiılerdir, 

Lohusakarısını manda arabasıile mahkemeye götürmüşler Evvelki gün Ankaraya 
Darülfünun muhasebeciıi 

Mümessiller ~ tarafından 
seçilmesi icap eden murakıp· 
liğe Sanayi ve maadin ban
kaaı meclisi idare azasın· 

dan Salahattin Nevzat Bey 
65.900 ar, Osmanlı banka· 
ıının lstanbul ıubeai mü· 
dürü M. Ba~an 65.284 
reyle intihap olunmuılar 
dır. 

Bankanın (D) hissedarları 
olan Türk ticaret müesae· 
seleri, Türk tabiiyetinde 
haiz hükmü ve hakiki ıa· 

hıalar tarafından bir azalık 
ve iki muraklplik intihabı 

yapılarak en çok rey alan 
Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul Müdürü Mahmut 
Nrdim Bey 31,735 reyle 
meclisi idare azalığına ve 

" Niyazi Asım, Salih Vahit 
Beyler de sırasfle 32, 102 
31,092 reyle ınürakipliklere 
seçilmfılerdlr. 

Bundan maada ticaret 

Malum olduğu üzere hü
kumet namına Meclisi idare 
rels,iğe Şurayı Devlet Reisi 
Nusret azalığına da sabık 

Trahzon meb'uıu Şefik Bey
ler intthap eeilmit bulun
maktadırlar. 

Son içtima 
Ankara, 2 (A. A.) C. 

Merkez bankası tesis heye· 
ti bugün banka meclisi ida-

re intibabatından sonra 
Malı ye vekili Mustafa Ab· 
dülhaHk Beyin riyasetinde 
son içtimaını yapmııtır. 

Maliye vekili, yeni te· 
ıekkül eden meclisi idare· 
ye muvaffakıyet temennisin 
de bulunmut ve !eıiı he
yetine ıtmdiye kadar ıep· 

keden · mesailerinden dola· 
yı teıekkür ederek vazife· 
lerinin hitam bulduğunu 

tebliğ etmiıtir. 
........................................... ·-·································· .................. ·-··· 
İstanbulun 4 mebusu 

intihap ediliyor 
(Birinci •ayfadan deoam) 
İıtanbt•ldakt fırka mehafili 
mebusluklara H. fırkasının 

namz .. t göstereceği kanaa· 
tindedir. 

Bunun üzerine H. fırkası 
nın dün İstanbul idare heyeti 

içtima etmiıtir. 

Halas kanunu yetiş

tirilecek mi? 
Ankara 2 (telefon) 

Bir kaç gündenberi icra ve 

iflas kanunu tadilatını havi 

layiha adliye encümeninde 

müzakere edilmektedir. 

Vermekten imtina eden
lerin hapis cezasile tazyiki, 

hacizden evvel borçlula"a 
malumat verilmesi uıulünün 

kaldırılması, muvazaa itleri· 
ni ortadan kaldıracak hü· 

kümler kl\ldırılmakta ve 
timdiye kadar elde edilen 

tecrübelerden istifade edil
mektedir. 

Encümen doğrudan doğ· 
ruya lyeni bir icra ve Hlas 
kanuıou olarak hazırlamak· 
tadır. Bu yeni bir kanunun 

Meclisin bu devresine ye
tiotirilmesine calııılmaktadır. 
Yeni kanun çıkınca mem
lekette kredi vaziyetinin 

düzelmesine çok yardım 

edecektir. 

3 encümen yaptılar 
İıtanbul H. fırkası idare 

heyetİ"ıln diinkü ictimaında 
intihap bazırlıklarından madn 
fırka umumi konereıinde 

kararlaıtılı veçhile fırka 
dahilinde üç encümen tetkll 
edildi. Her encümen kendi 
vazifeıile meıgul olacaktır. 

Masraftan 1 O milyon 
daha tenzil 

Ankua 1 ( Hususi) 

Bütçe encümeni bugün 1931 

senesi varidat ve masraf 

bütçelerini müzakere etme
ğe baıladı. Maliye vekili 

uzun izahat verdi ve encümen 
ce tadil edilmekte olan 
vergilerden yapılacak tenzt
litın varidat üzerinde yapa
cafı tesirlerin nazarı dtkkata. 
ahnmadığını söyledi. 

Verailerln tadilatı yü
zünden bütçede IO milyon 
bir tenezzül olac ·•fından 
bütçe encümeni masraf 
bütçesinde yeniden tenzilit 
yapacaklar. 

Bır arahk vergi tadille
rinden vaz geçilmesi dtııü· 

nülmüı,fakat kabul edi!me· 
mittir. 

Hükumet bu ıene yeni 
inıaat yaptırmayacak, yal· 

nız baılananlar bitirilecektir. 
Tekaüde sek~dtlecek 30 

senelik memurJa7a verilecek 

ikramiyenin tenzili teklif 

edimit, maliye vekili bu tek
lifi reddetmiıtir. 

Meclis grupunda ter
kos işi görüşüldü 

Ankara, 2 (A. A.) - C. 
H. Fırkası meclis grupu 
reis vekili Cemil Bt!yin ri
yaıetinde içtima ederek 
baıvekll lımet Paıanın 
borçlar meselesi etrafında 

cereyan eden müzakerelerde 
H. vekili Tevfık Rüıtü B.in 
son Avrupa seyahati hak-

kında verdikleri izahatı din

lemtı ve bundan ıonra ge · 
çen haftaki içtimada Sam-

sun nıebuau Etem beyin 
terkoı tirkett hakkında fır· 
kaya verdiği takrir müza• 
kere edilmitlir. 

Nafia ve Dahiliye vekil
leri izahat vererek mezkur 

Ali kaptan hem kibritle hem 
bıçakla niçin intihar .etti? 

çağrıldı. Dünde Tıp fakOlteai 
reisi Recep B. davet edildi. 
Recep B. dün saat iki tre· 
nile Ankaraya hareket et
miıtir. 

Şurayı devlet Rasim Ali 
B. in iıtidaaını tetkik etmiı· 
tir. Ve Darülfünun va11ta· 
sıyla müddeiıı.ley vaztye· 
tinde bulunan Tıp faülte
ainden müdafaanamelerini 
ve R. Ati Beye ait evrakı 
iltemittir. 

Evvelki gece Yağkapa
nında Ali iıminde bir kap· 
tan kendisini bıçakla dört 
yerinden vurarak intihara 
teıebbüs etmiıtir. 

Bu huıusta kendiıini 
dün ziyaret ederek almıı 
olduğum malumatı bildiri· 
yorum. 

Kaptan kimdir? 
Ali kaptan, İnebolunun 

Dar su karyeıinden Turina 
oğlu namile yadedilen 95 
yaılarında esmer, zayif bir 
zattir. 

Memleketinde ihtiyar bir 
valldeıi, reflkuı ve 6 da 
çocuğu -vardır. 

Yaz kıı, gece gündüz de
meyip deniz üzerinde çalııır, 
bu ailenin nafakasını temin 
eder. 

Ali kaptan bir mavna 
kaptanıdır. Karadeniz ile 
ıehrimiz arasında sefer ya
parak tüccar malı ıetirlr ve 
götürür. 

lı te bu münasebetle 
ııksık ıehrimize gelir hafta· 
la\'ca, icap edene a) larcada 
kalır. Burada kaldığı zaman· 
lar daima mavnasını Yağ
kapanı iskelesine çeker, de· 
mirler. Kendiıl de iıkele 

civarında hemıiresi olan 
Mehmedin kahvesinde yatar. 

Şehrimize gelmiş 
lıte bu 'Kaptan, bu.odan 

iki ay evvel yine tehrimize 
gelmlı, it olmadığından kal
mağa mecbur olmuıtur. Bu 
müddet zarfında memleke· 
tine biı· iki mektup gönder· 
mit ve yakında it bulur· 
bulmaz geleceilni bildir· 
mittir. 

Ailesi mektubu al1»ıf 
ve cevabını yazarak 11bhat· 
te olduklarını ayni zamanda 
biraz muzayakada oldukla
rını bildir mittir. 

Bunun üzerine Ali kap· 
tan, buradan bir miktar 
para göndermit ve dlinya· 
ya yeni gelecek bir :evli• 
dının haberini ıormuıtur. 

Ali kaptan ne diyor? 
Burasını bizzat ~Ali icap· 

tanın ağzından dinleyelim: 
"Allahıma bin ıükür, 

altı evladım varken yeni bir 
evllt 1a bibi daha olarak ye
di çocuk babasıyım. Daıı&ı 
olmayanların bnıına., diye 
söze baıhyan Ali kaptan 
devamla: 

- iki ay evvel köyden 
çıkarken yedinci evlidımtn 

hazırlıklarını f kmal etmit, 
gün ve ıaatini bekliyorduk. 

lıimiz çıktı, hemen pupa 
yelken ~yrıldım buraya Jel~ 
dim. 

lıte, o ınndenlteridir ki 
nasip olup ıidemedim. 

. ıtrketln mukavelenameıinde
kl imtiyaz müddetinin hl· 
tam bulmaıına binaen 
ahklmı mevcudeye tevfikan 
salın alınarak İstanbul be· 
lediyeılne devredilmeıl hn
ıusunuo muıammem olduğu 

nu bildlrmiılerdir. 

Mektuplar 
Bir kaç mektup yazdım, 

cevap aldım. Hatta cevap
lardan bir daneıinde evvel· 
ki gün aldım. lıte bu ce
vap üzerine dir ki kendimi 
öldürmek ve usandığım bu 
hayattan kurtulmak istedim. --

İki aydanberi bek:edi· 
iim:z yavrucuk, bir iki 
hafta evvel dünyaya gel· 
miı, bana mücdelemf tlerdi. 
Ben de burada neı'eme bir 
neı'e daha katarak canla 
Hakka niyaz ile bir an ev· 
vel it çıkıp rltmemi dili
yordum. 

Fakat evvelki gün al· 
dığım bir mektupta bu 
emellerlmin ıandüğünü gör· 
düm. 

Mektupta deniliyorki: 
Ailen kurtuldu fakat, 

4 günlGk lohuıa iken köyde 
lsmatlln yaptığı bir cina· 
yelten dolayı Kastamonu 
mahkemesine tahltlik için 
manda ara be sile aötür6tdü . 
Köyümüzden 24 ıaat me· 
ıafede olan bu mahalle gi· 

dip gelmesini müteakkip 
son derece hastalandı. Sür' 
atle geliniz. 

Bu haberi okur okumaz 
beynimden vuruldum ve 
bir an vaziyeti deli ıibi 
düıünmeğe batladım. DG· 
ıündüm taıındım; nihayet; 
mademki allem ölmek iize· 
redir benim de ölmekliğim 
doğrudur diyerek ölmefe 
karar verdim. 

Ôlüm kararı 
İıte, bu kararımı da ev· 

velki aece saat on raddele-

rinde tatbik ettim. Fakat, 
aldürmiyen Allah oldürmez 
dedikleri ıibi olacak ki öl
dürmedi, çocukları baiııladı. 
O giin ıabahtanberi içimde 
devameden sıkıntı ile beni 
çabuk ildür~cek bir zehirin 
hangiıi oldufunu dütünü· 
yordum. Evvela tentirdiyot 
içmeğe karar verd:m: Fakat 
bunun çabuk ö~dürmediğlııi 
anladım. Tabanca ile diye· 
rek arkadatlarımdan araı· 
tırmala baıladım. Onu da 
tedarik edemedim. 

Nihayet .. 
Nihayet karpitle ölmeği 

tercih ettim kat'ilkarar veıdim. 
Saat 8 olmuı, ben hala ölü• 
m terden ölüm beğeniyor
dum. Hemen kahveden fır
layarak karpit aatan bir ma· 
iazaya gittim. fakat 
kapalı olduğunu g6rüoce 
geriye döndüm. 

Bu ıefer gene düıünür. 
ken aklıma kibrit geldi, He· 
men fırlayarak Ultüncüye 
koıtum. bir kutu kibrit ala
rak baılarını kırmaja bat· 
ladım. 

affet beni Yarabbi dedim ve 
içtim. 

Aradan beı dakika aeç
miıtf. Banakle.rımın bir 
ıeyler olduğunu bi11etme• 
ğe baıladım. 

O arada bir geğirme 

geldi. Bir taraftan ölümün 
ıiddetini bekliyor, bir ~ta• 
raftan da bu geğirmenin vü· 
cüduma yaradığını zanne
diyordum. 

Bu zihniyete zahip olur 
olmaz ölmeyeceğime kani ol· 
dum ve hemen bıçağımı çe
kerek vücuduma saplamağa 
baıladım. Üat tarafını bil· 
miyorum. Bıçaiı elimden 
almıılar, ben de~ bayılmı
ıım. 

Sözünü burada bitin.o 
yeni uıul intihar kaıifi Ali 
kaptan. son olarak ıunları 
ili. ve ederek : 

"Can çok tath ve her 
tcYden aziz imit. insan bunu 
ancak çıkacafı bir an da 
anlıyor, fakai o z:-.manda 
İf itten geçmit oluyor., di
yordu. 

A. S. 

Kışlık zeriyat 
Eğe ikhsadi mıntaka
sında kışlık zeriyat 

İzmir, 2 (A. A.) - Şeb· 
rimiz ticaret ve sanayi oda· 
sı Eğe iktısadi mıntaka
sının ihtiva ettiği 58 kaza• 
nan 193(1 • 1931 ve 1929·30 
ıeneleri kıtlık zeriyatı hak· 
kında bir rapor netretmiı
tlr. Bu rapor tu merkezde· 
dir: 

Eefe iktı11adi mıntaka

sının~ 1930·31 kıııhk zerlyat 
miktarı: Bufday üç milyon 
736 bin 47 dönüm, arpa 
2.369.646 dönüm, Çavdar 
289.928 dönüm, yulaf 144 
bin 33 dön6m, bakla 244· 
294 dönüm, burçak 362.111 
dönüm, nohut 79. 640 dö
nüll', haıhaı tohumu 237. 
470 dönümdiir. 

Mıntakanın 1929-30 kır 
lık zeriyatı ise ıu idi: Buğday 
3. 770.303 dönüm, arpa 
2.2J8.2IO dönüm, çavdar, 
287.839 dönüm,Yulafl49.274 
dönüm, bakla200.843 dönüm 
burçak232.130dönüm nohut 
101.495 dönüm, hafdt tohu 
mu 365.934 dönüm. 

Bu rapora Aydın merkez 
kazaaile Gördes, Dinar ve 
Gediz kazalarının zertyatı 

dahil deiild!r. 

Bir şimdifer 
kazası 

Maarif vekaletinin tekrar 
tetkiki için iade ettiği evrak 
henüz Darülfünun eminliğin· 

de bulunmaktadır. Tıp fakülte
si reilinin An karadan avdetin· 
de evrak tetkik edilecek ve 

Ş6rayı devletin btedfil cevap 

hazırlanacaktır. Şurayı dev

let Tıp f akü hesinin müda· 

faaıının tetkik ettikten ıonra 

kat'i bir kararla bu iti ne

ticelendirecektir. 

Bir grev 
Ovicdo, 2 (A. A.) 

Maden amelesi ıendikası 

umumi grev ilan etmiıtir. 

Sebebi, hükumetin 7 saat 

mesaiyi kabulden ve pat

ronlar ücretleirni tezyilten 

imtina etmetidir. .. 
Ucretlerin tenzili 

Roubiaik 2, (A. A.) -
Maden sanayii patronlar 
sendilı ası yakında ücretle
rin yüzde dört nisbettnde 
tenzil edileceğini bildir
mektedir. 

Norveç meclisinde 
Oılo, 1 (A. A.) - Mec

liı 22Kinunuevvd 1930 da 
Norveç, lsveç, Danimarka 
Hollanda, Be!çika ve Lük-
ıemborg arasında • akdolu
nan iktısat muka veleeame· 
ıini tasvip etmiıtir. 

Yeni Arjantin se
firi 

Roma, 1, A. A. - Ar
jantlnin Vatican nezdindeki 
ıefirt M. Estrada buraya 
gelmiıtir. Bu hafta ve ni
hayet önümüzdeki hafta 
içinde itimatnamesfni papa· 
ya takdim edecektir. 

Vatikan ve Roma 
Rom", 1 (A.A.\ - Va

tic"n ile ltalya hükumeti 
arasında baılıyan siyasi 
ırüzakeratın sükunetle re· 
reyan edebilmesi içtn Oı· 
sarv ılore Roma-:ıo gazetest 
kato:tk aksiyonunı\ kur! 1 

yapılan tezahürata dair 
neıriyatta bulur.mızacl\kt ır. 

Ziraatte ha!.talık 
mücadelesi 

Ankara, 2 (A.A.) - An· 
karada meyve af açlarına 
arız oian tırtıllarla mücade· ı 
le etmek makaadife lktısat 

vekaleti tarafından yapılan 
teşkılat Mayıs ayı zarfında 

300 bin afacı tlaçlamııtır. 

Diğer -vilayetlerde de bu 
mGcadele devam etmektedir. 

Portakal ağacı 
hastalıklan 

Kırdım ve bir h~ vanda • 
döverek toz haline ıettrdim. 
Bunun Gzerine kahveye ge· 
lerek bir bardak ıu ıçine 
koydum. Bir müddet karıt · 
tırdıktan sonra: 

Sallvah ıerife aetirerek 

Rangoon 2 (A.A.) -
Diln akıam Mondalay'a mü
teveccihen hareket etmiı 
olan tren geçe yarası gi· 
derken raylardan biri 
sökülmü~ o!duğundan loko· 
motif ile 3 vagon da dev· 
rilmiıtir. Rayın bir takım 
ıerirler tarafından kaıten 
çıkarılmıı oldufu .. nnolu
nuyor. 

Alb klfioin haıtaoe ye 
kaldırtılcnaaına mecburiyet 
hiııl olmuıtur. 

Ankara, 2 (A.A.)- Dôr· 
yolda haıtalıkh 16,000 por· 
takal ajaeı ziraat miicadele 
tafkilitı sayesınde tama.rru·n 
tedavi edilmitUr. 

• 
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[ 2 ÇARŞArtıB:::::::J Firidman aşı•ı etrafında: 

Siyasi 
Takvim 

IOtl HABI: 
Bugünün en hoı haber-

lerini ıki hükümet ve Farka 2 mı· iyon faşı·st Fransız 

Doktor Mus~ı ?<azım 
Bey ne diyor? 

hazetesi veriyor. 

Kalüm a münhal meb- Katoliklerinin 
usıukıarda mimhal kalacak Her zamandan bir miktar daha 
Memurluklar gibi eünün en f 1 ı Beyannamesi 

( 8) Hastaya tatbik ettim henüz 
netice almadım. Hastalar memnun 

mühim meselelerinden biri- az a aşıyormuş diyorlar p [ J arJs, 1 A.A. - La 
nir. Roma, 1 (A.A.) - Bu Bu tetkikata dahil er- Cro ü gazetesi Fransız K1tto· 

Bittabi gazete olur da yakınlarda neşredilen resmi l&t-k ve kız çocuklardan lik aksiyonunun bir protes-
bundan bahsetmez olur mu? istatiıtiklere aöre faıist genç· tosunu ne•rctmektedir. Pro· 

h • 270,205 kiıiyc kazalara kartı "' 
Bermutbt ~ ükllmet ıa- lifini teıkil ed< n kuvvetler testo' da denilıyorki: 

t 1 1 d hab 1 · sigorta ••netleri teni cdil-ze e er n e er enn en 31 Mayısta ıu miktar azadan ..., Fransız Katolik akciyonu 
yenisi ve en hakikisi (!) ibaret bulunacaktır. mittir. papanın kalbini kıran İtaJ. 

Biri diyor ki: Genç fafhtler te§kilatı. 780280 Faşizm mücadelesi yadaki çok elim hadiseler 
- intihap bir gün için· l dolayııile Papaya olan mer-

d ik 1 dil k Bl e fatlst keıaf arı ............ 250496 Roma, 1 [A.A.J - Doğ. b 
e ma c ece nn - utiyet ve sadakatini ve 

ti 1 1 ki . tih Faılst genç kızlar ....... 74182 rudan doğruya faıı·zm fırka· k 1 ce an aıı ıyor ın ap ardeı talyan Katolik ak-
içtn de emir ha geHyor, ha Yekiin ... , ................... 1718434 sın" tabi olmayan bütün ıiyonile de olan tesanüdünü 
aıeldi. Bu yeküna geçen Nisanın ı teyit eder. Fransız katollk gençlik teıkilatının i ıaaı 

Diğeri diyor kl: 30 unda mukayyet aza ade· akıtyonu ayni zamanda 
hakkındaki emir biJa hldiıe 

( X ) iıar.ıli olan Doktor Muaa Kazım beydir 

- intihap Teırtnievvel· d1oe nisbetle 113,818 kitilik italyan ve bütfln dOnya mem· Son gGnlerde mühfm mG 
d r kt r t~zayat vardır. tatbik olunmuıtur. l k ı k ı k k F e yapı aca 1 

• ................................................ ........................................................ e et eri ato 1 a afyonları ri· nakataları intaç eden l· 
Şimdi bir de buıGnkO K k d k gi Papanın direktiflerine tev- rtdman atıll tıp alemindeki 

sazetelere bakınız. Şunları aza ve a ere arşı fikan biltün siyasi f1rkaların 1 h 1 h f dl okuyacaksınız: taze elini a l mu a aza e -
haricinde bulunmaktadır ve B h t fikrini öf - Hazırl&nınız diye fır- yor. u uıuı a • •dd ı• •d ı ' öyle kalacaktır. Katolik ak- k d ~ i k tli kaya emir geldi. ş mdi aıaiı t r renme iıte i.im z ıyme 

Şı e ı ı are e ıiyolarının yeaine aayesl d k J d M K..e. m yukarı üç haber biribirinl _ • • • o tor arımız an usa cazı 
_ fertleri, aileleri ve milletle· h d · ti ki mu-tenakııtır. ) ğ bkik t b" 1 B. mu arrlrimize emıı r : ( Birinci aahif eden devam yaptı ımız ta a oy e ı d h ı ı bl h 1 1 h 

Nihayet memba bir fa- r a a Y r r ıt yan a· - Frfdmanın verem &fiil 
reler var. Bir çok daireler· bir tenkthatın olduğu mer· k d 

kat rivayet muhtelif. lıte bu yatınn yeUıUrme te lr. hakkında ıtmdfltk kat'ı bir 
den lüzu01lu küçük memur kez.indedir. Liman ıirketl ..................................... - ....... . 

:,azetelerin anladıkları, ha- h k d tedbirlerin itihazına baıla- tey ıöyleyemlyecefim. Bunua 
k h ık Çıkarılmak ıuretile iktısat Ü umet ıuabatı i arlyeıin-

kikatpereatlt , a çıhk ve nılmııtı ve bermutat mobelye kat'i cevabını ancak bir 
yRpılacağına neden bu me- den olmadığı için, Haziran 

sazetecilik ! k müdür ve memurlar hazır- ay ıonra verebtleceilm. kellerde hiç bir lüzum ve ayında yeni sene adrosu 1 
Şecaat arzederken merdi k anmııbr. ÇOnkü Fridman aı11ını, bir 

k · k t• - ı itleri olmadığı halde en yük- yapmaya lüzum yo muı. B I ıpti sır a ın soyıer. ugün erde Belediyenin ay evvel, aanatoryomumda 
ir sek maaılar alanlar zihinden Esaaan Liman tirketince, bu itle ufratbfmı ve Beılktaı· 

yoruz. Kötkte tadilat yap
tırdım. Şimdi, rafbet te 
artmııtır. 

Şimdi ilyni arazi dahi· 
linde yeni fenni esaslara 
rö·e ve konfora bl asri bir 
ıanatoryom inıasma teıeb

büs ettik. 
Mevcut sanatoryom lia 

mükemmeldir. Adanın en 
havadar yerindedir. Sathı· 

bahirden (65) metre lrtif a· 
ındadır. Bütün Marmaraya, 
Anadolu sahiline ve hatta 
lstanbula kadar ıahai rü'yeti 
vardır. ,. Daire açılıyor bile aıeçirllmiyor. Bundaki yeni sene mebdei .., olarak ta hazırlanan binayı da te· tedavi ettiğim (8) kiılye 

Bu iıe ıiz de ,atın biz de sırrı bilmiyoruz. Fakat her Kanunusani kabul edilmiı- mizlettlği haber alınmııtır. yapbfım. Haatalarıma iyi Papaz zehrı·,· 
ıaıalım. halde en vartalı za· Ur. Eğer kadroda herhan- Bu huıuıta vali muavini Fazlı bir teıir yapıp yapmadığı· 

Belediye, Beıiktaı ta bir mantarda bile her türlü si bir tadil veya tenıik Bey diyor ki; mı bilmiyorum. Bazı hasta- Jzmirde 2 masun 
Belediye dairesi açmağa ka· kaza belaya kartı ıerbetli yapılacaksa, Kinunuıantde "Belediye bioaıı ve me· larım, bu •tının kendi tlzer- kızı tanassur 
rar ver1Pitti· Şimdi eli ku- dah eler ve insanlar var. icra edilir imiı. Halbuki murları hazardır. Bütçeıl terinde iyi bir teılr yap-
lağında imiı. Memuru, mü- Tasarruf eğer aanıimi ve Liman tirketinden bir müd- taıdik edilm~k üzere Da- iını ıöylüyorlar. ettirmiştir. 
dirJ, mobelyeıi ve biDaaı idil prenıiplerle yapılıyorıa det evvel blrço~ biçareler biliye vekaletine s<>nderll- Maamaflh, Fridman &fi· lzmir 2 (Huıuıi) _ iz. 
hazarmıt. Eh it üç nalla bir asıl daha evvel binlere ba- çıkarılmııll. Yeniden kad· mittir. ıının Gç6nc6 deYredeki ve-

mlr'de franıız yetimhane-
ata kalmıt, bütçe de Veki- lii olan bu nevl~erln çıka ro deltıtlrmek için de bir 86tçe sellr gelmez Bele- remlllerl iyi edip etmedi- •inde fkt Tnrk kızı bulun-
lete tasdik için 2önderllmı1. rılması elzem tdi. itte Lt· ıebep yolcmuı ve tlrket her diye faaliyete geçecektir. lintde bilmiyorum. b 

muı za ıtaca tahk:katr- bat-
Her tarafta cayır cayır ten man ıı'rketi. Devlet varida· sene kadrosunu tadil etmek Bu ne perhiz bu ne lah- Tatbikat ıahnuını ge- 1 Ô 

k b 1 B f h anmıttır. ğrendiflme söre ıikat, tenkihat yo 1 • tınıı1 en mühim yerlerinden lhtiyacmı da hisaetmemekte na turıusu. ir tara tan er ntıleteceğim. 
1 ) d d d k 1 k bu kaslar, bundan bir l<aç 

mem (kimse a mayın iye bı·rı'dı·r. Belki de birincisi. tmiı. alre en memur çı arı ara Ozaman Feridman &fiil• 

k f 1 ıene evvel ölen Adanalı 
tenkihat, tekaüde ıev için 1 k H lb ki L' . k tasarru yapmağa ça ııılır- nın verem, kemik veremi 

Bu ıerbetli iman tir eti· a 11 ıman tır e· ı Muuzaffer beyin kızlarıdır. 
~::.::~:~t i!: b~i.ği:!~:ce ı:~~ nin kadrosunda tenkihat ya· Unde delil böyle hakiki ~~ann be~;:i;:~: tek:rm~ı: ve ııraca hastalıklarını tlfa· Anaları ecnebi bir kadın 
nu at bunu at yapılırken pıhp yapılm yacaiını öğren- memurlarından defıl k6 çOk yeni daire daha ilavesine yap edip etmedifi huıuıun· olduğu için kızlarım tanaa-
Belediyenln harıl harıl da- mek istedık. bir tenıik yapmak fuzuli hayret etmemek kabtlmtdlr? da kat'iyetle fikir beyan ede- ıur ettirmtıttr. Nadide ve 
i.le açması anlatılmaz bir Liman ıirketi nezdinde yarandan tenıik etmek da- Her hangi bir ıektlde olursa bilirim.,. Mua7Zeı. ismindeki kızların 

d l.e. B ........................................... _ ..... - ha muvafıktır. olıun Belediyenin her fırsatta D M Ki B dl M ld 
sır ır veHe am. u ne per· minde eplce töhret alanlar· r. uıa zım ev- a aranı ati ve Antuva-
biz, bu ne lahna turıuıu. dan birisine ıoruldu: Belediyede daire keseri kendi tarafına yont· den Büyilkada'dakt ıana· net koymut ve bu ıuretle 

Efer, evvelce verilmit _ Yahu bugün en rahat açıyor masına müsamaha etmek toryomun dahi mesaiıi İzmir nüfusuna kaydettir-
bir karardır katlyyen biz en çok kazanan, en zengin lıtanbul teıktlitı mül- olıa caiz değildir. hak:Cmda malumat verme· mlstir. 
sözümüzün eriyiz döneme· Belediye reiıi ııfatı ile 

1 d b en bu-yu"k tacirimiz kimdir? klyesi yapıhrken Belediye ıini rica ettik. Atideki Jza- Zabıta bu haberi almıı, yiz, derlerse e imiz e u Muhittin Beye zam yapılmıt-
iıler için çok mübalagalı Düıündü tatındı ve cevap daireleri çoialmıt ve Beıtk- tı. Şimdi de emrine yeni bir hatta bulundular: kızlar franaız yetimhaneıin· 
misaller var. verdh tatta da bir Belediye daireıi daire veriliyor. Biraz çok - 1924 te Maden cad- den alırıarak iıtlcvap et· 

Herhangi bir tözden de· - Tacir olmayan. açılması karargir olmuıtur. çahıarak peki IA Beılktaıın deıinde teıtı etUm. İki sene mittir. Kızlar- en evvel Türk-
ğil bu uturda kanundan Hesap edildi kitap edildi Belediyenin ittihaz ettiği da itini yapabilirler. sonra, bilyük turda daha çe bilmez ıibt davranmıı-
bile geçildi. ve hak verildi. Hiç olmazsa bu karar DahiJlye veklle- D6 hiliye veltilettnin bu vasi araz.Ilı daha büyük lar, netldede Türk oldukla-

En büyük tacir tacir olmamakla insanın lince de kabul t-dildifi el· bütçeyi tasdik etmlyeceilni bir köıke naklettim. Üç rını itlraf etmltlerdlr. T.ııh 
Memleketin ticaret ale· borcu ve suali az! hetle küsadı için icap eclen tahmin ederiz. genedenheri burada çaht3· ktkata devam ~diJJvor. 

ll"!!!!~~;;;;;;~~;;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B .. 11!11 ........ B!!!!!!!!İ!!i!!!!!Bİ!!!!!l!!l!ıı!ili!l!Iİıllİİ!Iİİıİİ!!!!İ!!!!!!!.ı!l!!l!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ....... l!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!I!"'!!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~-

Tefrika No: 18 

OKADI 
Muharriri: Hüseyin Zeki 

sabah yefeninin evine dit· ı lenmeie nlyetlenmitli· Bu, 
tü ve bir tek iıaretle Entıl on bet giinl&k bir seyahat 
itiraf ettirdi. deiildi 

ihtiyar aıker, yeğenini Kadının na11l b!r ıey ol-
dtkkatle ve sOkunetle din- dutunu bilmek !Azımdı. Bir 
ledt. ,\man Yarabbi! Genç melek mi? Evet, öyle ıöy· 
kadın, tayet söyledikleri ıt· 

lüyorlardı. Lakın, bütün ka
bl, ıenç, ıüzel, aıll, zen-

dınlar, evveli melek, ıonra 
aln bir ,eyıe, dul bir kadın 
almak temenni edilir bir ekseriya ıeytan olurlardı. 

1 ki beraber, "0 kadın,. hakkında ma-
ıey o mama a 
Enlıin fikirlerine itiraz et· itimat almlllıydı. Ve evve-
mlyecektl. o, kalp ıılerlnl la, Hicran Hanımı aıörme-
iyl blllrat. Amma, 110 ka- liydi. 
dın,, yapılacak fedaklrhla Nihayet, Flroze Hanımın 
.değer miydi? Turkuvaza ve Sabri Efen· 

1t ciddi ldı, deJikanlı ev· dinin de Darülbedayle gidip 

Enit'in istikbalini t 0 ft11 et· 
me !eri ka rar!a~tırı ldı. 

Gcnç ndam, o gün, Hic 
r •• n~ hiç görünmiyecekti. 
fı hakikıı. koltuktan ayrıl 

11"1\-:!ı \ c sabı• ıızlıkla ihti· 
ya'."' as!. erin f;krini bekledi. 

Tesadüfen, Adnan Salim 
de tiyatroda bulunuyordu. 
Dofru arkadaıının yanına 

gitti. Gerçi Enlı genç mQ. 
ellife, Hicranın bilmekılzin 

tabi olduğu tetkikten dem 

vurmadı, fakat Adnan Salim 
büyük bir hadisenin cereyan 

etmekte oldufunu anlamak
ta gecikmedi. 

Hiç bir zaman Hicran, 
bu •kadar ıüzel, bu kadar 

ıık, bu kadar zarif, bu ka
dar ciddi olınamııtı. Haki· 

kalen çok mOkemmel btr 
kı) afeti vardı. 

Bazı Jocalardaki dtirbiin
ler favkalide bir hareketle 

hep ona teveccüh ediyordu. 
Sabri Efendi, genç ka

dının hasıl ettiği te11lrl iyi· 

et- görüyor ve loca arkada1· 
)arının, bütün tiyatronun, 
bir kıra lıç ' den bahsedilir gi· 
bi konu~tukları muhavere
lc re kulak veriyordu. 

Hakkı Mes'ut Bey ıordu: 
- Bu giizel hanım da 

kim acaba? Cevdet Bey, 
siz ki bOtOn yeniliklerin m6· 
tehha1111mız1 bunu da tanı · 
manız icap eder ! 

- Tanımıyorum... Hayır! 

Hiç prmedtm. Hakikaten 
yaman bir ıey ! Maamafih 
anlanz. 

- Haydi, Hü~yin Bey, 
sen bu iti becerlrıin ••• 

HGseyin Bey, dııar1ya 
çıkarken, mırıldandı: 

- Hay hay! Ôfrenme
den ıelmlyecetım. 

Sabri Efendt, dGıündü: 
- Hüseyin ılbi clneYI& 

bir adam olurda, itin için· 
den çıkamaz olur mu hiç? 

Genç kadın üzerine açı· 
lan anket devam ederkc:n, 
ikinci perde de bitmif, fakat 

Hüseyin el' an görünmemiı· 

U. Son perde arasında ne· 

fea nefeıe geldi. Ciddi idt, 
fakat memnun r6riinüyor· 
du: 

- Bt raz ıOç oldu amma! 
dtye söze baıladı. Otuzdan 

fazla tnıanla konuımak, al· 
tıdan fazla locaya girmek 

icap etti ••• Amma oldu. Ha· 
ber doluyum timdi. Teıadüf 

te yardım etmedi defli bani. 
Abpaplardan biç biri, •o 
kadın. ı tanımıyorlardı. 

Sabri Efendi dayanamı
yarak haykırdı : 

- Ayol, amma uaattm 
be 1 Kim imit ? ( )n11 s6yle .. 

- Sadık Beyin eaki me· 
reıf •. 

- Nasıl? Hani ıu bet 
altı ıenedenberi ortadan 
kaybolan adam mı ? 

- Evet, o... Hulaaal 
kelim, bundan be~ Aif:ı se· 
ne P.Vvel, bu güzet kıza 

t 

kız kardeıtntn evinde tesa-
düf etmiı.. Hicran Hanım 
orada çocuklara bakıyor· 
muı •• 

- Mürehbiyemf f mft ? 
- Evet. Baba11 vaktile 

Kırklarelinde belediye reftl 

mi lmlt ne imt1•.. Sonr" 

lstanbula gelmit ve ölm6ı .• 
- Ya! ... 

- Her ne ise, nf ha vet, 
al takke, ver külah, anlaı· 

mıılar. Lakin kız, akıllı, 
on beı •fln içfnde atlatı· 
lacafını anlayınca 1 di 

' Z VI! Ç' 

teklif etmiı... Fakat Sadık 
Bey gibi kurnaz bir 8 ,1 8?n<} 
medtk olurm-:;ı ya ! 

(DeUGmı var) 
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Ağ~ezada mühim bir muhakeme 

Dosya isteniyor 
Hukuk azası Mithat ve Başkatip 

Beylerin davasına başlandı 
Vazifeyi suiistimal zan

nile tahtı muhakemeye alı· 

uan İkinci hukuk mahke
mesi azasıııdan Miti.at ve 
ayni mahkc!me baıkatibi 
Macit Beylerin mahkeme· 
lerlne dün oğleden sonra 
Ağırcezada başlanmııtır. 

Mahkeme salonu hemen 
hemen ıehrimizin hak im ve 
avukatları ve birçok sa
miin ile dolu idi. 

Riyaset mevkiinde Hasan 
Lütfi bey buluuuyordu. 

Hadise ıuduı:: Floryada 
Sularyom plajı, Gülhanede 
doktor Kaymakam Murat, 
Şakir, ve Efkaryan beyler 
tarafından isticar ediliyor. 
Fakat bu müstecirler de 
plajı muteber bir kefil göı· 
termek ıartile Nobar efen
diye veriyorlar. 

Nobar Efendi plajı iki 
ıentdir iıletiyor. Fakat No
bar Efendi muteber bir ke· 
fil göstermediği gibi pla
jı da tahrip etmiıtir. Bunun 
üzerine plajm ilk müstecir· 
leri İkinci hukuk mahke
mesine müracaat ediyorlar. 
Tahkikat hakimi olan Mit 
hat Bey de Macit Beyi yedi
adil olarak tayin ediyor. 

Bir müddet Plaj Macit 
B. tarafından idare ediliyor. 
lıte bu Hralarda Nobar 
Efendi Halit Bey iıımi1ı1de 

bir zata plajı veriyor. Fakat 
Nobar Efendi Halit · Beye 
plajı tam bir surette verme
diği için Halit Bey de Dör
düncü hukuk mahkemeıine 
müracaat ederek Nobar 
Efendi aleyhine dava açıyor. 
4 üncü hukuk mahkemesi de 
bu davayı Birinci ticaret 
mahkemesine &önderiyor, 

Bundan sonra Halit be
yin vekili Mustafa Hayri B. 
V eki.Jete müracaat ederek 
Mithat Beyin vazifeıini sui
istimal ettiğini bildiriyor. 

lstanbul Baımüfettiıliği 
hadiseye vazıyet ediyor. Tah· 

kikat yapıldıktan sonra bu bap
taki fezleke Adliye vekaletine 
gönderiliyor ve Adliye ve 
kaleti de kurbiyeti cihetile 

· lzmit Ağırceza mahkemesine 
gönderiyor. 

Bu davada istintak ha
kimliğini yapan İzmit Ağır· 
ceza mahkemesi, Mithat 
Beyle baıkatip Macit Bey 
hakkında lüzumu muhake
me kararı veriyor ve ev
rak lıtanbul Ağırcezasına 
geliyor. 

Muhakeme esnasında 

iddia makamını i11al eden 
Müddeiumumi muavini Ce
mil Bey demiıtir ki: "Koca
eli ceza mahkemesinin lü
zumu muhakemeye karar 
vermesinde bazı hususahn 
tenevvür etmes; lazımdır. 

iddianame de tebliğ edi)
niemiıtir. Evrakın oraya 
iadesini talep ederim.,, 

Bundansonra · maznun 
vekilleri söz alarak davala· 
rını teırth etmiılerdir. 

Ezcümle bu davada Ha
lit beyin vekilinin lüzumu 
olmadığını çünkü Nobarla 
Murat beyan yaptığı muka-

velenamede Noberın muteber 
bir kefil göstermediğinden 

bu mukavelenin hiç bır esa · 
sı olmadığını, değil ki Noba · 
rın ıahsı ahar olan Halit be· 
ye yaptığı mukavelenin 
kanuni bir kıymeti olacağı· 
oı söylemişlerdir. 

Bundan sonra Heyeti haki· 
me müzakereye çekilmiftir. 

Bir saat kadar süren müzake
reden sonra karar okun· 
muıtur. 

Bu kara .. a göre; maka
mı iddianın talebinin reddine 
ve maznun vekillerinin Halit 
Beyin bu davaya karııtı

rılmasına lüzum olmadığına 
dair olan fikirlerine de ce· 
vabı retle Ticaret mahke
mesindeki dosyanın celbine 
ve muhakemesinin 16 Ha
zirana taliklne karar veril
miıtir. .................................................... 

Kadrolar 
9(Birinci sahifeden devam) 

de tensikat haberlerini tek· 
zip etmektedirler. Dün ken 
dilerine müracaat ettiğimiz 
daire müdürleri bu haber
leri ıu suretle tekzip edi
yorlar: 

1 

Müskiratta 
Müskirat müdiri kadro· 

Jar hakkında ıu izahatı ver
mistir: 

- "Kadrolar gelmem it· 
tir. Ba'zı gazetelerin idare· 
mizden memur çıkarıl

dığı hakkındaki neıriyatı 

yalan ve asılsızdır.,, 

Tütünde 
Tütün inhhisar müdlri de 

ıunları söylemiıttr: 

- " Kadrolar gelmemiı
tir. Dairemizden ne 600 me· 
mur çıkarıldı ve ne de haı· 
ka müdürlükler la vedildi. 
Bu husustaki haberler ka· 
milen a11lsızdır.,, 

Maarif Emini ne 
diyor? 

Maarif Emini Bey de ıu 
malilmatı vermiılerdlr: 

- "Kadrolarımız henüz 
gelmemiıtir. Fakat yazıldığı 
gibi hiç bir memurumuz a· 
çıkta kalmamııtır.I Hatta 
memurların nıaaılarının 930 
kadrosuna göre verilmesine 
dair Vekaletten emir gel
miıtir.,, 

Vali muavininin izahı 
Vali muavini Fazlı Bey 

kadrolar hakkında uyduru· 
lan haberlere hayret ettiğini 
söyliyerek ezcümle : 

- Devlet tasarruf et-
mek için mukarrerat ittihaz 
etmittir, fakat henüz kat'i 
bir ıey yoktur. Bu it ancak 
Meclisten geçirildiği zaman 
keıbi kat'iyet edecektir. ,,De· 
mittir. ..... 
Muhafız gücünün 

seyahati 
Ayaı,l(A.A.) -Muhafız 

gücü atlıları saat 16 da bu
raya ıeldller. Kaymakam, 
Şube Reisi, sivil ve askeri 
memurlar ve halk tarafın· 
dan gösterilen iP.mimi alika 
atlılar üzerinde çok iyi bir 
teıiıir bırakmııtır. Atlılar 
yaın erkenden Beypazarına 
hareket edeceklerdir. 

teldıf erm~, bü ün umuroi hiz· 
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Poliste: 

Kazık 
Bir çocuğa tehlikeli 

surette battı 
Küçük ayasofyada otu-

ran Sadettin efendinin 12 yaı· 
larında bulunan İzzet isminde 
bir çocuğu dün, Kadırgada 
Cinci meydanında tren yolu 
duvarlarından birinde oy
narken aıağıya düımüıtür. 

İzzet düşer düımez duva 
rın altında bulunan kazığa 
saplanmış kasığından tehli
keli surette yaralanmıı, 
Cerrahpaf"\ hastahaneıine 

kaldırılmııtır. 

Çamaşır böyle mi yı-
kanır? 

Pangaltıda Rus sokağın
da 69 numarala hanede 
müsteciren mukim madam 
Verjin dün, çamaıır yıkar· 
ken ateıten kıvılcım aıçı

ramıı, hanenin ikinci katı 
kısmen yandıktan sonra 
ıöndürülmüıtür . 

Kaşla göz arasında ·· 
Sirkeci istasyonunda Vi· 

tali isminde biri, iki bavul 
ile beklemekte iken zabıta 
tarafandan ıüpeli görülerek 
yakalanmıı, muayene neti
cesinde bavullardan 60 kilo 
kaçak Heroin çıkmııtır. 

Bu betbaht kim acaba? 
Dün sabah 8 raddele

rindeki bir Şamandıra açık
larında deniz üzerinde bir 
kadın cesedi bulunmustur. 
Ce .. et doktorlar tarafından 
muayene edilmiı, intihara 
teıebbüs ettiği anlaıılmıı· 

tır. Cesedin üzerinde hüvi
yetini ispat edecek bir em
mare olmadığı için timdilık 
kimin cegedi olduğu anlaıı
lamamıı, zabıta tahkikata 
baılamııtır. 

Sebepsiz mi aceba? 
2430 numaralı otomo

mobilin ıoförü Mehmet 
dün, İngiliz sarayı önünde 
dururken Adnan isminde 
biri tarafından dövülmüotür. 

Mardokaz'ın kızması 
Zindan kap11ında ahçı 

Hasan dün, sokak ortuına 
hulaıık suyu dökmek iatemif, 
pis su kazara Mardokaz is
minde birinin üzerine dök· 
müıtür. Bu hali gören Mar
dokaz, kızmıı ve Hasanı 

dövmüıtür. 

Fare mücadelesi 
Ankara 2 (A.A)- Muh

telif vilayetlerde fare mü
cadelesile uğraıan teıkilat 
25 mayıs 1931 tarihine ka· 
dar 10 milyon dönümlük bir 
sahayı temizlemiı ve bu su
retle bu afetin önü alınmıı·I 
tır. 

Eski vekilin 
açtığı dava 
Sabık iktısat vekili Şakir 

Beyin Son Posta gazetesi 
aleyhine açtığı hakaret da-
lvasına dün ikinci 'cezada 
devam edil~iştir.I 

Heyeti hakime, Şakir 

Beye tebligat yapılmadığı 

için muhakemeyi talik et
miıtir. 

La T ürki liberal 
beraet etti 

Bir makalenin naklinden 
dolayı maznun bulunan La
Türki Liberal gazetesi mes'
ul müdürü Osman Hamit 
Beyin muhakemesi dün ağır 
cecada neticelenmiıtir. 

Heyeti hakinıe maznu
nun beratine karar vermiıtir. 

Muhakeme Hafi oldu 
Mahkemei temyizden nak· 

zen gelen 14 komünistin da
vasına hafi olarak dün ağır 
cezada devam edilmiıtir. 

Heyeti hakime müdafaa 
için muhakem~yi baıka bir
güne talik etmiotir. 

Gazeteler davası 
Gazetemizden maada bü

tün gazeteler aleyhine ha· 
karet davası açan Mehmet 
Zeki ef. intn muhakemesine 
dün ikinci cezada devam 
edilmiıtir. 

Heyeti hakime, Mehmet 
Zeki B. hakkında tahkikat 
olup olmadığını Polis birinci 

"ıube müdüriyetinden sorul
ması için muhakemeyi bav 
ka bir güne talik etmitlir. 

···················································· Bu ne hal? 
(Birinci sahifeden devam) 
bilt-ceği evsafta ancak dört 
beı milyon kilo tütün mev· 
cut olmasına rağmen on ye.· 
di nıilyon kilo . teklif edilme
si arz ve talep kaidesi ica· 
bı olarak Türk tütünlerinin 
aıağı fiyatlarla satılmasını 

ve binnetlce Türk menafii 
milllyeıinin mutazarnr ol
masını intaç edecektir. 

Bu gibi itlerle uğraımak 
üzere tesis edilen ticareti ha· 
riciye ofisinin faaliyete ge-
çip Türk nıenafif mllliyesini 
ıh1ale tasaddt eden firmaların 
menfi mesailerine mümana
at etnıesi kap eder. 

Türk ticareti ' hariciye 
ofisinin bunlar vezalfi hari
cindemldir? 

Yoksa ticareti hariciye 
ofisi de ticaret odası gibi 
uyuyor mu? 

-·--
Kubilay abidesi 

teberrüatı 
Muğla, 1 (A.A.)- Vila

yet ilk mektepleri Kubilay 
abidesi için 172 lira teber
rüatta bulunmu~ tur. 

······················································ .. ··················-······························ 
Limanı batırdılar 

Bu gidişle değil varidat belki mas .. 
rafından başka şey kalmıyacak 

Limandan transit olarak 
geçen vapurların, bu sene 
tonaj itibarile, fazla oldu· 
junu yazmııtık. Fakat, 

Liman ıirketinin bu teza· 
yütten istifade etmesi miim· 
kiln olmamaktadır. Çünkü 
transit geçen vapurlar lf. 
manda tabiatile bir tahmil 
ve tahliye ameliyesi yapma· 
yorlar. Yalnız, su almakta· 

dırlar, o da böyle bir itiyaç 
hasıl oluraa. 

Su tevziinden edilen lı· 
tlfade iıe pek cüz'idlr. 

Hemen hemen laıey 
meıabestndedir. Billkiı u. 

muml iktııadi buhran Uman 
itlerinin durıunluğunu intaç 
etmlttlr. 

Bu ise, varidatın azal· 
mana sebebiyet veriyor. 

i 

Yunan gümrük muaf iye ti kalktı! 

Y umurla tacirleri 
Bu karar karşısı.nda kendilerini 

endişeye kaptırmışlardır 
İzmir Ticaıet odasına ge 

len malumata nazaran Yu· 
nan hükumeti 5 Mayıs 931 
tarihli bir kanun layıhası 

ile öküz, inek, dana, keçi, 
yumurta, fasulye, bakla, ar• 

pa, mercimek ve tereyağı 

üzerindeki gümrük muafiye
tini ka ldırmıt ve hu mad
delere fazla gümrük resmi 
vazetmiıtir. 

Bu haber bitha11a yu 
murta ihracatı yapan tüc
carları endiıeye düıürmüı
tür. Çünkii yumurta tacir
leri en fazla Yunanistana 
sevkiyat yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan bakla tüc-

Bartındada 
Bir f acıa oldu 

B~rtında tüccardan dev
ri§ oğlu Mustafa B. ani bir 
sinir buhranına tutularak Arif 
namında bit ini tabanca ile öl
dürmüı, kendisini bıçakla 

yaralarken kurtarılmııaada 

hastanede odasında yalnız 

bulunduğu sırada bir telle 
kendini tavana asarak inli· 
har etmiıtir, '·. · , 

Şükrü Kaya 8. 
Zonguldağa gidiyar 

Ankara, (Husus) - Da
hiliye vekili Şükrü Kaya B. 
bu ay içinde Zonguldağa 
gidecektir. 

İzmirde 
Belediyeden çıkarılan 

memurlar 
İzmir, (Huıusi) - lzmir 

ve Kartı Yaka BelP.diyelerin· 
den gerek maaılı ve aerekse 
ücretli olarak 95 memur 
çıkarılmııtır. 26 kiti de baı
ka vazifelere nakleılilmittit. ............................ 
Yeni bir keşif 

Saniyede 10000 resim 
alabiliyormuş 

Pariı, 2 (A.A) - M. Dar
sonval fon akademisine M. 
Anguenard ve M, Magna· 
sa'nın fevkalade ıüratli bir 
sinema ahizesi hakkındaki 
tetkikini tevdi etmit tir. 

Mumaileyhim böceklerin 
kanat hareketler gibi Jev· 
kalade süratli hareketleri 
tetkik için bir makine ica

dını düıünmüıler ve sani • 
yede 10,000 resim almağa 

muvaffak olmuılardır. İlk 
tecrübeler büyük bir sinek 
üzerinde yapılmıı ve kanat 
hareketlerinin saniyede 90 
olduğu görülmüıtür. 

Çekirge mücadelesi 
AnJ,ara, 2 (A.A.) - Ce· 

nup vilayetlerimizdeki çe· 
kirge mücadelesi bitmittir. 
mücadele neticesinde Mar
dinde itlaf edJlen çekirg mık 
tan 14 Urfada 13 milyon 
kilodur. Maahaza yeni ah
nan haberlere nazarak Su· 
riyeden tekrar çekir8" uç
kunlarf ıelmekte ve budu· 
muz dahilinde yumurtlamak· 
tadır. 

carları da ayni suretle en
diıeye dü~tüler. Çünkü cı· 
var adalar bakla ihtiyacını 
bizim memleketimizden te
min etmektedirler. 

Yumurtacılar, bu endiıe
lerini iktisat vekaleti hari-
ciye ofisine bildirmiye ve 
alakadarlar nezdinde teıeb
büste bulunulmaıına karar 
verdiler. 

Verilen malumata gröe 
Suriye hükumeti de hububa· 
tın kiymetf 6zerinden al
makta olduğu yüzde otuz 
gümrük retmini yüzde kırka 
çıkarmıt ve keyfiyeti ilan 
etmiıtir. 

Kuşadasından 
Hayvan ihracatı 
Son on gün zarfında 

Kuıadası iskelesinden, Sakız 
ve Sisam adalarına mühim 
miktarda hayvan ihraç edil
mittir. 

16 Mayıstan 27 mayısa 
kadar Sakız ve Sisam ada
larına 51 öküz, 110 inek, 
65 dana, 41 deve, 617 ko
yun, 177 kuzu ve 25 kilo 
yapafı ile mühim miktarda 
tavuk ve hindi sevk ·ve ıh. 
raç edilmtıur· 

30 Mayısta lzmirden bir 
vapurla 291 sığır Maltaya 
sevk ve ihraç edilecektir. 
Hayvan ihracata ticareU in
klıaf etmektedir. 

Tütünler 
Kaç kuruş fiy~t 

veriliyor 
İzmir 1 (Hu. Mu.) - in

hisar idaresi timdiye kadar 

muayene ettiği tütünden ilk 

parti için 46 kuruıtan fiat 

verdi. Tüccar bu fiatı ka

bul etmiyerek tütünlerini 

veremiyeceğini bildirdi. Bu 

sebeple ikinci komisyon, 

tütünlerin heyeti umumiye

nfn muayenei kat'iyesine 

batlamamııtır. Komisyon 

yarmdan sonra ikinci parti

nin fiatını bildirecektir. 

Müthiş bir kaza 
Cenevre, 1 (A.A.) - İçin 

de 24 darülfünun talebesi 

bulunan bir otobüs lmp;;ı;
caddesinde kazaya uğramıı

tır. Bir çok yarala vardır. 

f Küçük ilanlar J 

Kuvvetli bir daktilo 
Turkçeden Fransızcaya, 

Fransızcadan Türkçeye kuv-
vetle tercümeye muktedir 
bir daktiloya ihtiyacı olan
ların idaremize tahriren 
müra caa tleri. .. 

Zayi 
Kılıcali paıa askerlik 

ıubeılnden aldığım askeri 
vesikamı zayi ettim. Ye
nislnt alacağımdan hükrr ü 
yoktur. 

Ardahanlı M. Rauf 




