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Kooperatif beyanna- 1 DaErül~ü?un Dedik al intihaba pe-Milli 

Evrakın 
Satılması 

ARiF ORUÇ 
İki üç giindenberi çok 

ehemmiyetli, milli kıymeti 
itibarile de telafisi kabil olmı· 
yan bJr mesele gazetelere 
aksetmiıtir. Rivayetler ıu 
merkezde bulunuyor: 

Devletin, eski kıymetli 
resmi muhaberatı lstanbul· 
daki mercii tarafından bir 
Bulgara satılanı, Bulgar da, 
kıymetli, tarihi ve»ikalardan 
madut bulunan evrakı tes· 
llm alır almaz, derha• Bul· 

garistana aşırmııtır. 
Bu hususta deveran eden 

ıayialar muhtelif rivayetler· 
le birleıtirilecek oluna, yüz· 
lerce balya evı·akın satıl· 
maaında bir suiistimal ıem· 
mest h111etmek imkan dahi-

line girer. 
Hakikat iyice aydınlan· 

mazdan e'1vel, Hazinei ev· 
rakın bir kısmını satan dai· 
re leh veya aleyhine hüküm 
vermek imkanı yoktur. İd
dia edildiği gibi, satış mu· 
amelesınde baı:ı yolsuzluk
lar olduğu tahakkuk edecek 
oluna, cürüm doğrudan doğ
ruya milli mahiyet a1acaktır. 

Görünüıe göre, kağıtla
rın satılması meselesinde 
reımi yollardan yürünmek 
ıuretile muamele yapılmıı 
olduğu anlaıılıyor. Yalnız, 
ıtmdilik anlqılamıyan, ka· 
ranlık kalan cihet, ıatıı mu
ameleıinin müzayede sure
tile yapılıp yapılmadığı, 
müzayede yapılmıı iıe ga· 
zetelerle ilan edilip edllme
dtği noktalarıdır. 

Öyle zannedilir ki, evra• 
kın doğrudan doğruya bir 
Bulıarın eline ıeçmeıl, fer· 
ıude kafıt alıp satanlardan 
yerli mubayaacıların meıe· 
leden haberleri bulunma· 
ması husuııları ıtddetle alaka 
celp edebilecek mahiyette 
görülebtltr. 

Hazinei evrakın bir kıs-
mının yabancı ellere geç· 
meıi, milli varlık namına 
çok fecidir. Ya dikkatsjzlik, 
yahut kast eseri olarak 
teke•vün etmit olan hadise· 
nin müsebbipleri mutlaka 
hem de çok ağır olarak ce· 
zalandırılmahdırlar • Şu 
alım salim tıi, baıka 
yabancı bir memlekette vaki 
olsaydı, sebep olanları taıa, 
toprağa tutarlar, k•yam!t

ler kopardı. 
Ne kadar yazık ki, biltiln 

lılerimiz hep böyle dikkat· 
aizlikler, benimsememezlik· 
ler yüzünden kaybolup gi
diyor. Tarihine kıymet ver· 
miyen milletlerin akibetle· 
ri meydandadır. Üç beı kuruı 
için, Deylet Hazinei evrakı· 
nın mO.him bir kısmını sat· 
mak, hem de yabancılara 
(Devamı 4 uncii aayfada) 

. d•l ki mını ~~~ı neşre ı .ece. · . Dün geldi riler karışhl 
DarulfunuDJ kooperatıf cemıyetı' Barem bu sene tatbik 4 mebus intihabı için e . ıd· 
yüksek .muallimleri davet,ediyor Darü~~:U:c:,101 M. mi, gelmedi mi? T ı:-af ~ 
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fi f{.MüJerrisler den idare komitesi Raııt B. dün Ankaradan avdet etmittir. 
Bu münasebetle kendisi

ni gören bir muharririmlze 

Evvelki gün Vilaret nez· 
dinde yaptığımız tahkikatta 
münhal dört mebusluk için 
intihabat icra111 hakkında 

emir. geldiği beyan edilmiıti, 
Maamafih heyeti teftiıiyenin 
henüz faaliyete geçmediği 

de ilave edilmifti · Bizde bu 

Dün içtima eden IDarülfünun kooperatif cemiyetinden 
bazı simalar 

Dün Darülfünunda Da- ı Umumi ve meslekı ted-
rülfünun müderrhlerindE'n mü- risata kooperatif fikirlerinin 

rekkek Kooperatif cemiyeti mümkün olduğu kadar gir· 
içtima etmit ve faaliyete İ meııiııi temine çalııacaktır. 
geçmek, teıkilit yapmak f idare hey'eti 
için müzakeratta bulunarak l Cemiyetin umumi mer-
bazı kararlar vermiştir. kez heyeti seçildi. Riya.set 

Cemi:etln münıessilleri M. Raıit, Reis vekilliğin: 
şun1 ardır· . ~ 

M R 
•t y N di Hasan T abs1n, katibi umu-

• aşı , unus a , 

H T hs
. F z 1 Z"ht" miliğe A. Cemil Beyler fnti 

asan a ın, a ı , u u, h d 

M
" i M' h M E ap e ildi. un r, ıt at, . tem, .d k . . 

A C il b 1 d
. ı are omıtesı 

. em ey er ır. 
Cemiyetin gayeııi ise ıu· Müderriı RZühtü Beyin 

suretle tesbit olunmuştur: riyaıetinde A. Cemil, M-] 
İlmi esaslar dahilinde Etem. Beylerden mürekkep 

bir de idare komiteıi teıkil 
kooperatifçilik hakkında tet· 
kikat yapmak ve Türkiyede 
kooperatif fikrini tan:zim ve 
neıretmektir. Cemiyet bu-
nun için bir mecmua neı· 
redecek, konferanslar, mu-

, edildi. 
Cemiyet haziran iptida· 

hasebeler tertip ve koope
ratif ıirketlerinio tee&1üsünü 

ıında Darülfünun, Ticaret, 
Mülkiye, Nühendiı mektebi 
ve Yüksek mektep mualliın
lerini davet edecek umumi 
bir içtima aktederek bir ile· 
yanname neıredecekUr. teıvik edecektir. 1 
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ölüme çare bulan yeni 
Lokman hekim ! 

Bursada 
söylenen 

ölüme 
Hanım 

çare bulduğu 
tekzip ediyor 

Bundan bir iki gün ev .. 
vel gazeteler yazm11tı: 

Bur11ada Safiye hanı~ 
isminde 

biri ölüme 
çare bul • 
muı!. 

Bu ııu· 

retle cihan· 
da sulh "e 
ıükiinu te· 
si• edecek· 
mfı! •. 
Hatta bu 
fikrini ve 

. d d i a 1 ın 1 Ölüme çare bulduğu 
ı ~ 1 
d 

_ lf" soy enen 
aru unun 

müderrisle- Safiye H. • 
ri huzurunda ispat edeceğini 

söylem•t· 
Müderrislerden Şekip, Mu· 

ammer Ratil ve F ahettin Ke
rim Beylere müracaat etmiı 

Ayrıca Bursa valisi ne de 
müracaat :ederek hükumet· 
ten yardım iltemif ! 

Dünkil akıam fazetele· 

rinden birinde Safiye Ha· 
nımın: 

- Ben zateen keşfiyatımı 
bundan kırk gün evvel bil· 
dirmiıtim • Şimdiye kadar 
neden alakadar olunmadı? 

Galiba ben bayalat üze
rinde mucize aıöstererek bir 
Hint fakiri zannedildim,, 
ıeklinde izahatta bulunduğu 
yazılıyordu. 

Buna ili.ve olarakta Sa· 
fiye Hanımın dört divar 
arasında ruhiyat tahııil etti
ğini ıöylediği bildiriliyordu. 

Bu ha vadiı bir taraftan 
lou ıekilde yürürken diğer 

taraftan bizde ıu telarafı aldık: 
Bu telgrafı da aynen 

dercediyoruz : 
Çekirge, 20 - Bana at• 

fen yazılan yazılar ki.mi· 
len yanlııtır. Tekzibinlzi 
rica ederim. Safiye 

Bir taraftan bir a'.cıam 
gazetesinde mO.lakat çıkar· 
ken diğer taraftan biz de sa• 
dece bu telirafı neıredlyoruz. 

M. Raıit B. demlttir ki: 
- Ankaraya Darülfünun 

bütçesi için gitmiıtim. Per 
ıembe günü toplanacak Da-
rülfünun divanındada bütçe
yi tetkik edeceğiz. 

Barem meıelesine gelin· 
ce: Darülüfnunda bu sene 
harem tatbik edilecektir.,, 

Rasim Ali Bey meselesi 
Muammer Raıit 8. Ra· 

~Dün · muharririmize beya· 
nalla ha/anan 

Muammer Raşit Bey 

sim Ali B. meıelesi için de 
demiıtir ki: 

-Rasim Ali Beyin evra
kı Darülfünuna iade edildi, 
tekrar tetkik edilecektir. 

Bugün toplanacak diYanda 
Rasim Ali B. in evrakının 
tetkiki muhtemeldir. 

Dans iptilasına 
tutulan 

Bir siyahi genç mu
hasip intihar etti 

• , 

Dans, aık ve para ipti
li.11 yüzünden intihar eden 
ticarethane muhasibi Hasan 
efendi Tıp Fakültesi hasta· 
hanesinde bayatından ümit 
kesiltnit bir halde yatıyor. 
Bu feci intiharın tafsilatı ve 
münteh.irio polise ve ıevglll· 
ıine bıraktığı mektuplardaki 
itiraflarını 4 iincü ıahifede 

okuyunuz. 

vaziyeti aynen teıbit etmiıtik. 
Halbuki Vali muavini 

Fazlı B. dün bir akıam ga· 
zetesinde bu haberi tekzip 
etmittir. Demek oluyor ki 
İstanbul Vali muavini bir gün 
evvel tasdik ettiği bir ha· 

~beri, bir gün sonra tekzip 
etmekte mahzur görmüyor. 

Şurası da ıayanı hayret 
ki Heyeti teftiflye de vazi· 
yetten ademi ma himat be· 
yan ediyor. 

Netice itibarile intihap 
emrinin Dahiliye vekaletin
den gelip gitmediğini tayin· 
de mutereddit kaldık. Ya 

Bir gün evvel intihap emri 
11eldiğini, bir gün sonra gel

medifini aöyliyen garabet· 
perver Vali muaoinimiz 

Fazlı Bey 

İıtanbulun Vali muavininin 
19 Mayıs tal"ihlnde verdiği 

müsbet beyanata, yahut ta 
20 Mayıs tarihinde verdiği 

menfi beyanata inanmak 
icap edecek! 

lıl lUI •••••• 1. 1 •••••••• 

Yeni kundurac~. ~·~;,~~İ~·~~~~~. d~~·~~~İ. 

lzmirde zavallı esnaf 
. inliyor! 

alzmir kunduracılarının da ciğeri 
yandı kimsenin umurunda değil! 
lzmtr ayak· 

kabıc• esnafı 
namına bir 
feryalname 
aldık. İzmir 

'':le ı n afının ne 
halde oldu· 
ğunu göste· 
ve hem elim, 
hem pekhak· 
lı eördüğü

miiz hu fer· 
yat na meyi 
milletin ıttı· 

laına arze· 
diyoruz: 

Bugün iz
mirde kun· 

duracl esnafı ' 
işsizlikten se· 
f alete ml\h"' 
kumdur. Ek-
ıeriyeti tetkil 
eden kalfa Binlerce kunduracı esnafımızı mah· 
ve ııçileriml- veden Avrupa IAstik ayakkabıları 
zfn ekıerlıl açıkta bulunu· 
yor. 

O derece ki aile ve yay. 
rularının aç ve sefil olduk
larını ağhyarak itiraf edl· 
yorlar, batta bir kaç giin 
aç yattıkları vakidir. Ônce 
tktyfiz elli kuruı yevmiye 
ile çalııan bir iıçl bugün 
altmıı kuruıa çabıacağını 
ve it göıterilmeıini rica ediyor. 

Böyle yürekler acııı Fer· 
yatlar karıısında yine it 

yoktur cevabını: Vet fyoruz, 
Naaıl ret cevabını vermeye
lim ki piyasaya çıkardığı· 

mız ayakkabılarını ıermaye

sinden aıağı verdiğimiz hal
de talip çıkmıyor, eltmlzde
kl sermayenin aünden gü
ne heba olacağını \'e bu 
akıbetin bir gün karıılaya. 

cağına hiç ıüphe yoktur. 
Piyasamızda iktııadl buhran 
vardır bunu kabul ediyo· 

(lhoamı 4 üncü •ahi/ede) 

1 ınur da yoktur A --k-· ur"C;• 
• nca ...,. .. ... un. 

de l>ir karar g ... n,.111• 

la~ıj:naktadır. verileceği an• muess 



Sahife 2 YARIN 

ı 1uasır Cümhuriyetlerde 
Teşkilatı esasiye: 

D Dünya cümhuriyetlerinde ' 1.i 
' 1'eşkilatı esasi yeler nasıldır? ' 

f! 11 H i il •Jm- .~IDl.~ 
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Baflangıç 
-2-

Vapurcular 
Seyrisaf ain 

Rekabeti Avrupada Teşkilatı Esasiye ~·eyrisefain idareıile Mil
li vapurcu1ar arasındaki re· 
kabet ihtilafı meseleıi mü· 

hareketi nasıl inkişaf etti? 
Avrupanın bir kıamı ı 

Franrıayı takip etti. Fele
menk{29 mart 1814),Norveç 
(4 Te§rinisani 1814), Bavyere 
{26 Mayıs 1818), Bade (22 
Ağuıtos 1818), Wurtemberg 
{25 Eyliil 1819), Portekiz 
(23 Eyliıl 1822) ve (29 Nisan 
1826) Te~k,latı Eeasiyeleri 
bu devrin mahsulüdür. Bü· 
tün bu Teşkilatı Eıasiyeler, 

rine kadar bir Ruı eyaleti zakeratı ıuya düımüıtür. 
suretJnde idare edildi. Milli vapur sahipleri Seyri· 

Şimdi de 1848 tarihinde- sef ainin vazettiği ıeraiti ka-

4 Haziran 1814 tarihli Fran· 
sız beraati gibi, o zaman bil
hassa dikkati celbeden, in· 
giliz Hukuku Eeasiyesinden 
mülhem oluyordu. Maamafih 

bunlarda Fransanın nüfuzu 
da inkar olunamaz. 1791 
Teşkilatı Esasiyesini ve 1814 

beraati, bu hükumetlerin ek· 
serisi için bir nümune biz· 
melim görmüıtür. 

isviçre de, ayni zamanda, 
ittihat Teıkilatı Esasiyesini 
yenileotiriyordu. Eski an'a· 
nelerine avdet eden Canton

lar, kendi halkçı Tetkilatı 
Esasiyelerini hemen yeni 
baıtan yazıyorlardı. 

Büyük dP.vletlerden ek· 
serisi, buna imtisal etme· 
diler. Almanyada, Alman 
hükiimdarlarını devletlerine 
birer T enkili.tı Esasiye ver· 

meğe mecbur eden 1815 
tarihli Cerman hükumeti 
müttehidesi ahkamı, ancak 
üç büyük Cenubi hükumette, 
ve bazı küçük Şimali hüku· 

metlerde, bilhassa Brunsvick 
ile Hesse de mevkii icraya 
konulabildi. 

Cerman memleketlerinde 
Taıkili.tı Esasiye hareketinin 
'nti§arı için 1830 tarihli 
Fransa inkılabının zuhuru 
beklendi. Halbu ki bu inkı· 
lap ancak Hanedanın teb
diline taallôk ediyordu, ve 
Teşkilat beraatinde esas te · 
bc:ddüli.tı mucip olmıyordu. 

Sakse Teşkilatı Esasiyesinin 
(4 Eyliıl 1831) dir ve teşvik 

kanununda tadilatın (22 Teı· 
rinievvel 1872), bazı Prens· 

lıklerde T eıkilatı Esasiye 
kanunlarının kabulü bu 

devre aittir. Fransız inkılaw 
bının aksi sademesi bir in· 

kılap ile Felemenkten ayrı· 
lan Belçika bir Teşkilatı 
Esasiye kanunu vücude 
getirdi. 

Bunun da 78 sene zar· 
fında ancak bir defa tadil 
olunmak gibi bir meziyeti 

oldu. 
İspanyanın 1834-1837-1845 

Teşkilatı Esa ~iyeleri 1830 
Fransız inkılabının nüfuzı· 

altında vaki olur. Avrupanın 

mukabil diğer cihetinde kain 
oi.an Yunan milleti de 30 
Mayıs 1844 de Teşkilatı 
Esasiye ismine layik bir ka· 
nuna nail oldu. 

1830 inkılabının netice· 

lerinden Irak, bilakis, Lehiı· 

tan hükumetinin or~adan 

kalkmasını mucip oldu. Le· 
histan o vakitten itibaren, 
h'l""' •1'l'l •l"'1\<l" <;r•t ~~n"!l'"· 
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yiz. Fransada, bu defa da, bul etmemiıtır. Birlik ara-
Pariste vukua gelen bir Jhti· daki ihtilafın halli için hü· 
lal (24 Şubat) hükumet şek- kümete müracaat edeceğini 

T
lini değJıtiriyor. Yeni bir gazetelerle gönderdiği bir 
eşkilatı Esasiye harekP.tinin k tes ere ile bildirmiıtir. 

ilk itareti oluyor. Bu hare· 
ket birkaç hafta i~inde bü- Buğdaylar 
tün merkezi Avrupayı dolaıı· 
yor. Franoız tesiri, bu defa, Düştükçe vaziyette 
iki yenilik ortaya çıkarıyor. değişiyor 
Biri Cümhuriyet, diğeri Re· Buğday fiatlarının dü· 
yiam usulüdür. Hatta biran §Üklüğü devam etmektedir. 
içio, bunun her tarafta mi· Esnaf bu vaziyette hükü· 
sal ittihaz olunacağı zanne- metin müdahalesini iste· 
diliyor. İıte bu devirdedir mektedfr. Ticaret müdiriyeti 
ki, İıviçre, İtalya, Felemenk d e bu mesele hakkında bir 
Luxsembourg, Danimarka, rapor tanzim etmiıtir. Ra· 
bütün Almanya, Avusturya, k 
M porda ekme fiatlarına la-

aca ristan, tarihlerinin en 
b h akal iki kuruo zam yapıl· 

u ranlı devirlerinden biri· ması esbabı zikredilmekte· 
sini geçiriyor. dir. Bunun için bir çok mü· 

1848 Avrupa hareketi nakaplarda olmuıtur. 
birkaç hafta içinde durduru- , Diğer taraftan ekmekçi· 
luyor, Yeya bastırılıyor. Fa- lerde ekmek narhlarının 
kat pek mühim mahsuller haftada değiıtirilmesini is· 
vermekten de hali kalmı· temiıler ve Belediyede bu 
yor. Teıkilatı Esasiye tari· talebi kabul etmiıtir. 
hinde bu zamana kadar Bu hafta ekmek fiabna 
yeni yeni metinlerin zuhur on para zam yapdmııtır. 

ettiği veya asri müesseselerin Mahmut Paşa 
ıslah olunduğu bir tarih yok- : 
tur. 1848 in icat ettiği siyasi 1 Mühim bir ameliyat 
müesseselerden çoğu hala 1 
ayak üstündedir. Bunlardan : geçirdi 
vekayi ve hadisatın cereya· Eski nazırlardan Çürük· 
nlle silin~nlerin bile, hemen sulu Mahmut Paıa sıhhat 
her yerde devamlı izleri gö· yurdunda mühim bir ame-
rülmektedir. liyat geçirmiıtir. Operatör 
. Bir dahili harbi tal\ ibep, Orhan Bey tarafından mu· 
lsviçre hükumeti müttehidesi vaffakiyetle neticelendirilen 
yeniden teıekkül ediyor. bu amP.liyat, Patanın üzerinde 

(Devam( var) eyi bir tesir bırakmııtır. 
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Mübadelede de ke
tumluk başladı! 

Mübadele komisyonu dün top
landı, işlerin biteceği meçhul ! 

Dün müh'elit mubadele 
komisyonu M. Rivasın riya· 
setinde içtima etmittir. İçti· 
mada bitaraf azalar, Türk 
ve Yunan heyeti reisleri ve 
müıavirler bulunmuılardır. 

Dünkü müzakere ınev-

zularını bürolarda görülen 
muhtelif iıler teıkil ediyor· 
du. Bunlardan bazıları intaç 
edilmiş ve birkarara raptolun· 
muıtur. Bilhassa Mergur oğlu 
Paskal ef. nin almı§ olduğu 
Türkiye nüfus teskeresinin 
istirdadı da görüıülmüıtür. 
Fakat bu mesele etrafında 
mübadele komisyonunca ke 
tumfyet muhafaza edilmek· 
tedir. 

Komisyon işlerinin ne 

zaman hitama ereceği .hak· 
kında henüz vaziyet tavaz· 
zuh etmemiıtir. Etabli vesia 
kalarımn verilmesi hitama 
ermediği için kat'i bir 
müddet tayinine komis· 
yonca imkan görülemi· 
yor. Muhtelit mübadele 
komisyonundan verilen ma· 
lumata nazaran, mübadele 
itleri Türk ve Yunan Hü· 
kümetlerinin arzu ettikleri 
en kHa müddet içinde hi
tama erdirilecektir. Fakat 
bu kıra müddetin kat'iyyetle 
tayini için 3 · 4 ayın geç
mesine lüzum görülüyor! O 
zamana kadar mevcut me
sai! azalacağından muame
latın hitamı hakkında bir 
hüküm verilebilecektir. 

s eee 

1500 Alman 
seyah geliyor. 
Bugün akıam üzeri saat 

17 de Monteroza vapurile 

1500 Alman seyyah gele-

cektir. 

Şehrimizi görmek üzere 

buraya uğrayacak olan bu 

seyyahlar cumartesi günü 

~1.c.,"'ını 11.vrf .. t P.-ieceklerdit·. 

Polislerde tekaüt 
olacaklar 

Şehrimizde son günlerde 
polislerin tekaüde sevkolu-1 
nacağı hakkında bir ıayia 
deveran etmektedir. 

Buhuıusta aldığımız kuv-
vetli malumata nazaran, po
lislerden 25 senesini ikmal 
eden memurlar kendi arzu· 
larına binaen talep ederlerse 
tf!ka üde sevk ol unacaklardar. 

Ticaret odasında gü-
rültülü içtima! 

il Katip sergilerin pazar yerine 
döndüğünü söyledi aldıran olmadı 

Oda alacağına şahin! 
Dün ticaret odası mec· 

lisi oda reisi Nemli zade 
Mtthat beyin riyasetinde 
içtima etmioti"r. Bu içtimeda 
ticaret raportörü Hakkı Ne
zihi B. tarafından zeytin 
yağ:arın borsada satılabile· 

ceği hakkında tanzim ettiği 

rapor, zeytin yağ tacirleri· 
nin tikayeti ve odaya mü· 
teallik daha bazı mesaille 
memleketimizde imal olunan 
malları halka tanıtmak 

üzere açılan sergilerde 
perakende satış yapılıp ya· 
pılmaması meıelcsi görü· 
ıülmüıtür. 

Zeytin zaflarm borsada 
satılması hakkındaki rapor 
okunduktan sonra oda mec· 
lisi bu raporu sarih ve 
muvazzah görmemif ve ye· 

niden tetkik ve muvazzah 
bir tarzda ikmali için bu 
hususa ait evrakı idare he· 
yetine havale etmittir. 
Sergiıerde gene esnaf 

yandı 

Bundan sonra sergiler 
meselesi müzakere edilmit· 
tir. Bu it hakkında izahat 
vermek üzere söz alan 
Vehbi e. sergilerde pera· 

kende aatıı yapıldığını ve 
bu halin sergiye ittirak ede
meyen küçük esnafın mağ

duriyetini intaç ettiğini söy. 
liyerek sergilerde pera· 
kende satış yapılmasının 

sergileri pazar haline dön-

dürdüğünü ilave etmio ve 
sergilerde satıı yapılmama· 
sına karar verilmesini iste-

mlttir. 
Hücum ve münakaşalar 

Vehbi Beyin bu izaha· 
tım müteakıp Oda meclisi 
azalarından bir çokları söz 
alarak bu husust1' izahat 
vermiılerdir. Azaların çoğu 

Vehbi Beyin noktai naza· 
rının yanlıı olduğunu ileri 
ıürmüılerdir. 

Bunlardan bHhaasa tü· 
tün taciri Gani Bey, Vehbi 
Beye tiddetle hücum ede· 
rek sergilerdeki shtııların 

memleketimiz için müsait 
olduğunu, timdilik modern 
seriglere ehemmiyet vermek 
adeta bayalatla uğraımak 
olduğunu söylemit ve sergi· 
lerde yapdan satıılarHl de
vamına karar verilmesini 
istemittir. Gani beyin bu 
talebi ekseriyetle kabul edil
miıtir. 

Alacağında şahin! 

Bundan baıka odaca 
malfimat istenildiği halde 
cevap vermekten imtina 
eden müeueselerden Tica· 
ret odaları kanunu muci
bince 5 liradan 50 liraya 
kadar ceza alınması hak-
kında Ticaret raportörlü
ğünün verdiği raporla oda
ya kaydını icra ettirmiyen 
müesseslerden icra dairesi 
vasıtasile ceza alınmasına 

karar verilmiıtir. 

Manifatura tüccarı 
birlik yaptılar ! 

Rusyadan bir milyonluk mal almağa 
karşı birleştiler giden bir tüccara 

Bu sene istihsalitına 1 
başlandığı ıu sıralarda pi• 
yasanın her kısmında bir 
uyanıklık hisaedilmeğe bat· 
lanmı§kt3n bir iki gündenberi 
manifatura piyasası çok 
tehlikeli bir haberle çalka· 
lanmaktadır. Bu haberde; 
bir milyon lira sermayeli 
bir manifatura tüccarının 
piyasay, sarsmak üzere 
Ruslarla bir mukavele 
aktetmek üzere Yoguslivya· 
ya gitmit olmasıdır. Tüccarı 
~iddetle alakadar eden bu 
mühim hadise İzmir piyasa· 
sında da çok fena tesirler 
yapmıı ve satııların durma· 
eını intaç etmiıtir. Şehrimiz 
tüccarları, Ruslarla mukavele 
aktine giden bu ecnebi tüc· 
cara karıı rekabet etmek 
maksadile aralarında bir 
birlik aktine karar vermiı· 
lerdir. 

Bu birlik teıekkül ettiği 
takdirde tüccarlarımızda Ja
ponyadan 3.4 milyon liralık 

yeti kurtarmak için bundan 
baıka hiç bir çare bulama· 
mıılardır. 

Tüccarlar ayni zamanda 
Hükumete de müracaat et
meğe ve piyasayı altüst 
etmek maksadiyle hareket 
eden bu tüccar hakkında 
kanuni takibatta bulunul
masını talep edeceklerdir. 
Diğer taraftan aldığımız ha· 
zı haberlere göre, Rusya 
Hükümeti Tfirkiye matbua
tının damping hakkında 
yazdığı yazıları dikkate al-
mıı ve Türk piyasalannda 
damping yap.namağa kd.rar 
vermiştir. 

Hatta mevzuubahis ma-
nifatura tüccarının da ak
tini istedıği mukaveleyi imza 
etmemiştir. 

manifatura mubayaa edecek 
ve Rusyadan gelecek malla
ra rekabet edeceklerdir. 

Tüccarların bu suretle 
hareket etmeleri her neka
dar aleyhlerine isede vazi· 

Bu haberler her nekar 
riv1'yet halinde ise de piya
sada iyi tesirler yapmııtır. 
Bazı muhtekirler. ecnebi 
tüccarın Ruslarla uyuşama
dığı takdirde evvelce Rµs· 
ların Y ogosla vya piyasasına 
s~vkettikleri mallardan 
stok kalanlarını mübayaa 
ederek piyasaya arzedece-

1 
ğini iıae etmekte iseler de 
bu haberler piyasaya tesir 
etmektedir. 

Eger, mini mini bir Türk 
yavrusu bir gün, feraude bir 
kagıt yığınmdan bir tanesini 
alıp hocasına göstermeseydi, 

Eğer, o hoca efendide bu 
kagıdı alakadar makamlara 
götürmeseydi, ne olacakh 
biliyor musunuz? 

6000 senelik şerefli Türk 
tarihinin en canlı ve en 
hakiki vesikalarının satıldığı 
meydana çıkmıyacakta ... 

Hoı timdi çıktı da ne ol· 
du sanki? 

Türkçede bir tabir vardır. 
Atı alan Üsküdarı geçti" 

Derler; işte tıpkı ... .. 
Nedemek istediğimi bil

miyorsanız kısaca anlata· 
yım: 

Yıllardan beri hazinei 
evrakta demir ve taş kasR· 
lar içinde saklanan mllli 
ve tarihi vesikalar vardır.,, 

Bunların arasında da 
bazı lüzümsuz, yırtık ka· 
ğıtlar yığın teokil etmiştir. 

lıte, nasılsa birgün siv· 
ri akıllılardan biri, bu ka
ğıtların satılması için ka
rar almıı ve bula bula, da 

bir "Bulgar,, seçmif ..• 

Garip değil ·mi ? 
Binaenale} h, asırların 

Türk tarihini bize tam 11h
hati1e canlandıran o sarar-

mıı kağıtlar o "Bulgar,, 
a satılmıı .. 

Ne acı' ne feci bir ha
dise ... 

Türk milleti hesabına 

işlenen cürümlerin en affe· 
dilemez, en müsamaha kal
dırmazlarından biri de bu .• 

i' 
Bu mes' ~leyi hükumetin 

üç cepheden tetkik etmesi 
lazımdır. 

1 Adi satıı .. 
2 - Manalı sat•f·· 
3 - Kanuni satıf ..• 
Alıcının" Bulgar,, olması 

balyeleri derhal memleke
tine götürmesi, ikinci ıık

kın daha kuvvetli olduğunu 
gösteriyor. 

Sonra bunlar satılırken 

müzayedeyeı konmuı mudur? 

* Böyle mfihim vazifeleri 
ifa eden memurların baıın
da bulunan zevatın bu, ka· 
dar basit düıünceli olmn· 
larına bir türlü akıl erdire· 
medim. Yazık, çok yazık •. · 

BÜRHANETTlN ALI 

Belediye 
•• • 

encumenı 

Artık D~niz ban
yolarile meşgul! 

Beledive daimi encüme• 
ni itlerini azalttığı için bun· 
dan sonra haftada dört gün 
toplanacaktır. Encümen bu 
gün Beıiktav deniz hamam· 

larının kiraya verilmesi, ve 
Etfaiyeye alınacak (1090) 

liralık müteferrik e§Yalarm 
tetkiki ile meıgul oldu. 

Yeniden tabedilen tehir 
bütçesinde yarın Ankaraya 
gönderilecektir. 

Evlenen az! 
1 Nisan 1931 tarihinde 

49 çiftin, 1 mayıstan 20 ma .. 
yısa kada1' da 42 çiftin akft4 

leri icra ediimiıtir. 
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1 4 müessese soyulduktan sonra 

Tayyare ile firar! 
Dolandırılan para miktarı şim
dilik 30,000 lira derecesine!_~ 

Bir eldiven fabrikatörü ı Madam Kokino, Ali Rı7a 
aon günierde 14 müessese· j B. O Galeri dö Pera ve beı 
Yi dolandırdıktan sonra tay· tuhafiyeci daha •. 
Yare ile §ehrlmızden hal· Şimdiye kadar olan tah· 
Y•ya kaçmııtır. klkat Jan Hefterin '30.000 

Kaçan fabrikatörio ismi liraya yakın para dolandırdı-
Jan Hafterdir. Kendisi 1926 ğını, bonaları Sofra biraderlere 
da Ticaret odasına müra· kırdıı·arak İtalyaya kaçtığını 
taat ederek kaydolunnıur gösteriyor. 
tur. Dolandırılan ticar~tane· 

Jan Hefterın dolandn·· ler muıtereken polise ve 
dıiı müeaseseler arasında Ticaret Odasına müracaat 

tunlar vardu: etmiılerdir. 
Beyoğlunda Tünel cad· Aynı zamanda bu Uca· 

desinde Kaleçi kundakçı rethane sahıpleri kendileri 
oflu, Angelos Kiryakidis, gibi lstanbul tarafında da 
lHis tuhafiye mağazası, Ka· bir takım müesseseleı in do· 
tisyovla §irketi, Kosti So· Jandırıldığını bildirmişlerdir. 
llloncu oğlu, lspiro Vangel, Tahkikat devam ediyor. ---.-·----

Ve minf?lacayip ! 

Kaçakçılığa tank
lar istiyorla ! 

Kibrit müfettişleri böyle bir 
teklifte bulunmaktadırlar 

Son zamanlarda Mardin, l 
ll~a, Gazi ayıntap. ve vila· 
Ytti §arkıyenin saır yerle- · ... 1llde her nevi ka\..akçıhk 
Çoğalmııtır. Kaçakçılık en • 
f,a:la Şamponya, ipekli ku· 1 
~,, sigara kağıdı ve sair kıy· i 
llıetlt maddeler üzerinde f 
''Pılmaktadır. 1 
h· Bu huıu•la kibrit in~ 
k •aarı müfettiılerl Baıve· 
le llete bir rapor vererek ( 

1 
'~kçılık ~ak'alarının Ma· 
i)e vekaleti tarafından 
eheınıntyetle takip ettiril· 
ltıeıini talep etmiılerdir. 

Mufettiıler in verdiği bu 
taporda bilhassa Gümrük 
ltıuhaf aza teıkilatmdan bah· 
&edihnektedir. 

Müfettitler , muhafaza 
leık·ı b · .. ı ltının hiç lr ıı gore-
ltıediğini ve. Cenup lıudutla~ 
tındakı kaçakçılık vakaları· 
tıın ancak mltralyozla mü· 

cehhez tanklarla menedile
ceğlni iddia etmektedirler. 

Diğer taraftan mu haf aza 
teıkilatı emrinde olan altı 
seri deniz motöründen isti• 
fade edilememektedir. Bu 
motörlerden biri iakende· 
runda kaçakçılık takibine 
memur edilmiıse de ıimdiye 
kadar hiç bir it göreme· 
mittir. Buna sebep te tay· 
yare motörleri kadar gaz 
yaktığı ileri sürülerek an· 
cak haftada bir defa f aa· 
liyet.e getirilmesidir. 

Kibrit inhisarı müffet· 
tiılerinin Baıvekilete ver· 
dikleri rapor ehemmiyetle 
takip edilmek kaydile Ma· 
liye vekaletine havale edil· 
miştir. Aldığımız hususi ha· 
berlere göre Şark valileri 
Ankaraya davet edilecek 
k.-'çakçıhğın men'i için müw· 
tereken tedabir ittihaz o!u
no.caktır. 

----•'IF?'OlliilP~C~ ... ------

8 uz buhranı mı? 4 üncü Tıp kongresi 
Sıcaklar bastırır bastır· Dürdüncü milli TO.rk Tıp 

kongresinin 15 eyl~ldeo son ltıa.a: buz ihtiyacı dn kendi· 
ı:ıı i'Öıtercii. 
t Belediye bu ıeoe buz th· 
1Yllcını f azlaail e temin ede· 
~eilni haber verdiği halde 
d. •a.lf'lef daha yazın batın· 
- buhran ba~ söııtermiştir. 

ra Ankarada toplanmaıı 

tensip edilmittir. Bu aeneki 

mevzular, ıehir ve köylerle 

çocuklarda tflğdiye mesele .. 
sile Ra~ilizm meseforidir. 

Muharriri : Hüseyin Zeki 

" - Ne tarafa gidiyorıu· ' 
llt? 

'-Evvel& ldanbula .. Ora· 
... b a.Uemı görmek için iz· 
.... ı .. e 1-.c rideceğim, bir ay ka-

-ııın. 
'tll -1.tanbulda, ne tarafta 

r'-Yoraunuz? 
- Şitllde .. 

k,tttnıı, kalbi çarparak ıoze 
•tı: 

litıf ...... lıtanbula avdet etti· ı 
teleıb laman, sizi ıörmeye J 

llecek miyiz? 

Hicran hanım, ıilkiinetle 
cevap verdi : 

- Şübhesiz, lıtanbulda, 
buradaki gibi korkulacak 
biri de yok. Halbuki Eren· 
göyünde, her keı birbirini 
tanıyar ve farkına varılma· 
dık biri de geçmiyor. Bura
da olıa, derhal hem ıizin, 
hem de benim bakımda bin· 
lerce dedikodu döner. lıtao• 
bul baıka tabii, ayni Apart· 
mandakf kiracılar, ekıeriya 
biriblrlerini tanımazlar. Bi· 

z . _x __ ses 

Avrupa birliği komisyonuda 

Tevfik Rüştü B. neyi 
kabul etti? 

Cenevre. 19 (A.A) - Av· 
rupa birliği tetkik komis· 
yonu ruznaoıeye dahil 
üçüncü maddenin yani iktı· 
sadi meselelerin müzakere· 
sine tekrar baolamııtır. 

M. Litvinoff söz alarak 
Rusyanan komisyon müza· 
kerelerine iştirake davet edil· 

mişolmasınJan dolayı teıekkür 
etmiı Rus senayliniıt bütün 

dünyada hüküm süren buh
ra r: ın tesirlerinden lcurtul
madığı:ıı beyan eylemi§, ve 
A vrupanın serf etmekte ~ol· 
duğu mesayii Rus iktısadi 
sistemine.karşı mücadele es· 
asma istinat ettiremiye· 
ceğinl söylemiı. Ve demiş ki: 

.. Şimdiki buhrana bir 
çare bulmak için müracaat 
edilebilecek y~gane tetblr 
ahali kütlelE'rinin ittira ka· 
biliyetini arttırmaktan iba· 
rettir. 

Bu tetbir mevcut stokla
rın satılıp sürülme~ini ve 
bütün devletlerin siyasi mu· 
nazaraları nazarı itibara al-

ket ve faaliyet tarzı ittihaz 
etmelerini kolaylaıtırablllr. 

Belçika mümeufli M. 
Hymans gümrük tarlfele· 
ı inde tenzilat yapılmaaı fik· 
rinde olduğunu, Belçikanın 
kendi tarifelerinde daha 
evvel tenzilat yapmıı ol· 
olmakla beraber yeni bir 
tenzilat yapılmasını kabule 
hazır old•Jğunu \söylemiıtir. 
İsveç murahhası M, Amel 
M. Hymans'ın bu teklifini 
taııvip etmiı, ticaret mua· 
hede1erinin meriyet madde· 
lerinin pek kısa olduğunu 
bu yüzden tarifelerin müı· 
tekir bir vaziyette kalama· 
masmın büyük zararlara 
ıebep olduğunu beyarr et· 
mittir . 

laveç murahhasının be
yana tından sonra Türkiye 
mümessili ve harf clre vekili 
Tevfik Rüıtü bey, Fele· 
rnenk u.mrahhası M. Fon 
Blok!and söz a1mıılar, kar 
ııhklı ve iki taraflı mua· 
hedelerin hazırladıf ı umumi 
mesai ittiraki tekUfinl esaı 
itibarile kabul ettiklerini 

maksızın müıterek bir hare· söylemiılerdir. 

.......... Miı~~;,~d~. i,ii~ . ;,~:p~;;;_~j~ i .. ~ ...... 

Tarihi evrak ne Cür' -
etle satıldı? 

Mebuslar, müfettişler harekete 
geçtiler, fakat galiba geç! 

ettiğimiz noktalar Qzerinde 
tevakkuf eder~k tahkikatın 
1evsiine karar vermiılerdir. 

Devlet Evrak hazinet.in· 1 
de yüzlerce ıenel~rdenberi 
bıfzedilen ve kıymetleri mil· 
yonlarla liraya bile değiıil· 
miyecek olan evrakların bir 
Bulgara satıldıaı malilmdur. 

Bu evrak Deftardarlık 
idaresince cidden garip ıe· 
kilde ıat:lmııtar. 

Evrakın alelade paçavra 
haline ıelmiı kağıt fiataaa 
satdmaıındao baıka mis&· 
yedeye çıkarmamuı ve bir 
Bulgara ıatalmaıı çok ıaya· 
nı dikkat görülmektedir. 
Bu hususta Maliye hey'etl 
teftiıiyesi tahkikata bat· 
lanmıı ve bu tıto tah· 
kikine üç dört müfettif 
memur edilmivtir. 

Müfetti ıler de f~e baılar 
havlamaz yukarda itaret 

naenaleyh arzu ederseniz 
siyaretime ıeleblliraenlz. aaat 
bete dulru daima evdeyim. 

- Adresiniz ? 
- Şiıli, Büyük yol, 38 

numara. 
- Eminolunuz Hicran 

Hanım, a.1kanızda o kadar 
b6yük bir boıluk bırakı
yorsunuz ki, naııl doldura· 
cağımızı bilemiyoruz .•. 

Genç kadın neı' e ile 
mukabele etti. 

- Amma yaptınız? be· 
ni tanımadan evvel gayet 
hoı yaııyordunuz. Gene eı· 
kiıi gibi yaıarıınız •.• 

- Evet.. öyle yaıamak 
lazım! 

Ayrıldılar. Ve ertesi gün 
Hicran Hanım gitti. Adnan 
Salim, romanını yazmaja 
koyuldu. Eull, denizi ıey· 

Yukarıda Jıaret ettiği· 
miz veçhde bu evrakın 
müzayedeıiz ıatılmıı olması 
iıte bir yolruzluk olduğu· 
nu meydana çıkaracaktır. 
Müfeitişler de bilbasaa bu· 
noktaya fazlaca tohemmlyet 
vermektedirler. 

Diğer taraftan lıtanbul 
mebusu Halil bey BaıTeki· 
lete bir telgraf çekmiı, Bul 
garistana sevkolunan bu 
kıymetli evrakın Hariciye 
vekaleti vaııta:ıle geriye 
iadesinin teminini rica et· 
nıittir. 

Müfettiılerin tahkikatı 
önümüzdeki hafta içinde 
hitam hulacaktar. 

rederek ılğara içmefe baı· 
tadı. ilkin, içlerinde bir 
perlıanhk vardı. Müellif, 
kalem elinde dilıünüyor;Enlı 
TüUinü pek fena, ufku ka· 
ranhk görüyordu. Ne ise, 
ııler yolunda ıttmeyor, can· 
ları sıkıhyordu. 

Ertesi hafta, Adnan Sa· 
Um, bazı itleri için lıtanbu· 
la gitmeie mecbur oldu. 
Bir kaç ıün kalacaktı. Bir• 
birlerine mektup yazmalı 
vadederek ayrıldılar. fa· 
kat ihmal ettiler. 

Aradan eplce zaman 
geçmiı, T eırinievvel gel mit· 
ti. Erenköyünde biribirle
rinden ayrılalı beri, iki 
arkadaı görüıememiılerdl. 
Bir gün Adnan Salim, Eni· 
sin evine gitti. Daha ıa· 
bahta; genç adamın kalk· 
maaı için henGz vakit sel· 

(Devamı var) 

: swww= 

Valilikler 
ilga 

Edilmi1or 
Ankara, 20 (A.A.) -

Son zamanlarda bazı vill· 
yetlerin ilga edlleceiine da· 
lr gazetelerde inttıar eden 
havadisler üzerine Dahili· 
ye ~veklletinden ıallhiyet· 
tar bir zat Anadolu Ajan· 
sı muhabirine ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Devletin her teıklli.tı 
gibi idari takıimatın da 
daimi bir tetkik mevzuu 
olması tabiidir. Son gün· 
lerde bazı vilayetlerin llgaıı 
hakkındaki ıayia da bundan 
ileri gelmiı olabilir. Hükü· 
metin programında vilayet 
takıimatının tadili mevzuu 
bahis değildir. 

lzmirde yaz ! 
lzmtr, 20 fA.A.) - iki 

gündenberJ yaz mevıiml 

kendiılnl ıöstermektedir. 
Sıcak dereceıf tereffü et· 
me~e baılamııtır. Maama· 
fih bu ııcak ıeçen ve ev· 
velki senelerin aynı ıünle· 
rladeki derecef hararete 
göre fazla def il noksandır. 
Geçen sene bu ıünlerde 
derecei hararet 34 e çık· 
mııtı, bu tene lıe ancak 
hararet 26 yı irae etmek· 
tedir. Reıadtye llerfıinde 

belediyeye ait asri deniz ban· 
yoların inıaaına faaliyetle 
devam edilmektedir bunla· 
rm bu yaz mevsiminde açıl· 
maaına ıayret olunmakta· 
dır. Çeıme plajları Haziranda 
açılacakbr. 

Haber doğru 
Rasim Ali B. vazife

sine dönüyor 
Ankara20(Hususl)- Ra· 

sim Alı B. in yazlfealne ia· 
de edildiii haberi teeyyüt 
etmektedir. Bu huıuıtaki 
muamele seyrini takip edi· 
yor. 

ilmi ısb ahlar 
Ankara 20 (Husuıi) 

teabit f'dilen ilmi Hhlahlr r 
dil encümenine ıelmiıtir. 

Yunan futbolcuları 
Atina, 19 (AA) - Olym· 

piyako futbol takımı yarın 
lzmir vapuru ile lıtanbuln 
hareket ederek cuma günil 

Galatuaray Jle ve pazar günü 
Fenerbahçe ıle birer maç 
yapacaktır. Her iki oyun 
ha kemi Bulgar Kanceftlr. 
Takım Gramatikopuloı 
Kurandis, Krisanthopule 
Lekkoı Pan puloı, Korneos 

T erazakf ı ve Sofraı ile dört 
Andrtanopulos karde,lerden 
mürekkeptir. Takıma antre 
nör Swenck ile Atina ye 
Pirenin bir çok gazeteci 'Ye 
ıpor meraklıları refakat et· 
n1ektedir. TakJm lıtanbul· 
dan ıonra lzmire ıtderek 
Karııyaka takımı ile bir 
maç yapacaktır. 

~-

F ezyiye lisesinde .. 
musamere 

Yarın Feyzlye liaeıinde 
ıaat 15 de liıe S inci 11nıf 
tarafından mezuniyet ımıfı 
arkadaıları ıerefıne bir ve· 
da mtıaamereıi verllecekUr. 

d - &Lll 'C .. 

I nıur a yoktur. Ancak mün· 
de l>ir karar .. • ''t-•u• 
1 'Yerileceği an• 
a §1 imaktadır. 

S.hffe 3 
il 3& f :ıe 

Ayıp! 
Seyycthlardan bu 
nasıl bahşiş isteyiş? 

Sehrimi:ı:e gelen seyyah
lar bazı camilerimizi gezer· 
lerken bir takım çirkin 
manzaralar karımnda kal· 
maktadırlar. 

Seyahat acentaları bu 
halin bilhassa Ayasofya ve 
Sultanahmet camilerinde 
pek bariz olduğunu söylü
yorlar. 

Sultanahmet ve Aya· 
ıofya camileri müstahdemi· 
ni terlik verdiklerinden do· 
layı tabii olarak bahıit alı· 

yorlar. 
Fakat bununla kanaat 

getirmfyerek üstelik sıraya 

dizilerek ve avuçlarmda pa· 
ra takırdatarak bila sebep 
ayrıca bahılı te iatiyorlllrmıı. 
Bu halin ada tı beldeden olup 
olmadığını bütün seyyahlar 
hayretle tercümanlara sor
makta imiıl r. 

Dini müe11eseler müdü· 
rii Esat Beyin bu meselede 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Mütekaitlere 
ikraz! 

Emniyet sandığı 
bunu yapamıyor 

Bundan bir kaç giln 
evvelki niishamızda Emni· 
yet sandığının mütekait ve 
eytama para cüzdanı muka.· 
bilinde iknzatta bulunacağı
nı yazmııtık. Emniyet sandı
iu.ın meri olan nızamnamesi 
bu kabil ikrazata müsait 
olmadığın ~an [keyfiyet Ma
liye vekaletine yazılmıı ve 
bu hususun temini için yeni 
bir talimatname yapılması
na lüzum olduiu btldiril· 
mittir. 

Talimatname yapıldık· 

tan sonra ikrazata bo.ı ana· 
caktar. 

Konsorsiyom 
Temdit 
Edilecek! 

Konsorsiyon müddetinin 
Haziran iptidasında bitece· 
§ini yazmııtık. Bu huıusta 
gazetelere beyanatta bulu· 
nan konıoniyom reisi Adil 
Bry cunları söy e i~tir: 

- Müddet Haz aı d~ biti· 
yor. Zaoneders m d htı bir 
müddet ter:ıdit edilec ktir. 

Şeytan kulağına 
kurşun! 

931 Ziraati iyidir 
Bu ıene Cenup mınta· 

kalarında arpaların biçti· 
me1ine erken baılanmııtar. 

Kıbrıı cinıi buğdaylar 

kemale etmiıtir. 
Garbi ve orta Anado· 

luda ile kavun ve karpuz 
zerlyatı baılamıştır. Maama• 
fih fare, çekirge bunlara 
hayli zararlar vermektedir. 

931 yazındaki bu bere· 
ket memnuniyet bahıtır. 
Afyonlar çiçek açmıştır. 

u .. ak pancarları da çapa
lanmııtır. Orta Anadoluda· 
ki çekirge iıtiliıımn önüne 
geçiJmittlr. 

Bir Amerikalı profesör 
geldi 

Şehrimize Kolumbin da
rülfünunu profesörlerinden 
M. Bird gelmiştir. 

M. Bird maaalle seya-
hat etmektedir • 

• 

• V\lllU"' ıııın;ı>ı ıMıtcı ~rrıgın aeva ı r ve . 
mıyenın enazırı iıtil3ına arzeylerİz. . muess 



il 

Sahife 4 

Dünya yeni verem aşısile meşgul! 

Yeni F ridman aşısı 
Fransayıda ehemmi

yetle işgal ediyor 
Verem mes'eleııi karile- Mösyö (Resve) nin ıayanı 

rimizitiddetle ali.kadar et· dikkat mesaisınden bahşetti. 
mekte berdevamdır. Bir ta· Katibi umumi. Verem· 
rafta Vereme mücadele ce· 
miyeti ve bilhassa cemiye 
tin katibi Heybelide Sa· 

11 atoryomi Baıhekimi Tevfik 
ismail B., diğer taraftan 
Fridman aıısını müdafaa 
ve ilk defa memleke· 
timizde tatbik eden doktor 
Fuat Sabit B. bulunuyor. 
Bu iki doktor, Verem ile 
mücadele etmek için mev· 
cut iki ayrı noktai nazarı 
müdafaa etmektedirler. 

Biz geçen nüıha-

larımızın birinde doktor 
Fuat Sabit Beyle yaptı-

ğımız mülakatı dercetmiı· 
tik. Bu bayati mesele hak· 
kında difer mütehassısları· 
mızın mütalealarını da der
cetmekte devam edeceğiz. 

Bugünlük Paris gazete· 
lerinde son zamanlarda 
ıık sık bah sedilmeğe har 
lıyan Fridman aşısı hak
kında merkezi Pariste olan 
Beyne?milel Verl!m ve Kan· 
r.ere kartı taharriyat,, ce
miyetinin heyeti umumiye 
içUmaına ait tafsilatı L~ 
Populaire (La Popüler) ga· 
zetesinin 5 Mayıs 931 ta· 
rihli Salı günkü nüshasın· 

dan aynen tercüme ediyo· 
ruz: 

Pazar günü "Verem ve 
kansere kartı taharriyat 

cemiyetinin heyeti umumi· 
ye içtimaı, sivil mühendis
ler saf onunda vuku buldu. 

Hali hazırda cemiyetin 
2237 azası vardır. Cemiye· 
tin ıimdiki hedeflerinden 
biri iki seneden fazla bir za· 
mandan beri müdafaa etmek
te olduğu Fridman aıısınıo 
resmi bir heyet tarafından 
Fransada tecrübesinin yapıl· 
masıdır. 

Meıhur Kanser mütehas· 
sısı Josephe Chomas (Jozef 
T omas) içtimaa riyaset edi· 
yordu. Bir kaç yüzü bulan 
samiin arasında Bahriye, Zi· 
raat ve Sıhhiyeyi askeriye 
mümess!lleri de bulunması 

ıayanı dikkat idi. 

Cemiyetin katibi umumisi 
ve Romanya Kıralicesi Mari 
disp&nseri müdürü doktor 
Simyonesko bu müessesede 
bir senedenberi yapJlan Frid
man aıısının neticelerinden 
bahsetti ve sözünü şu suretle 

bitirdi: 

Kemiklere ve ukadata 
mahsus olan Veremler!e 
Perltuvan bevli tenasüH 
veremlerde olduğu kadar 
göğüs veremlerinde, göğüı 

veremlerinin ukdevi lifi 
ve tecebbüni şekillerin 

de, hatta bunların faal ıe· 
killerin bile derecei hararet 
38,2 yı geçmedikçe Fridman 
aıısı yiız.de doksan tifa te· 
mio ediyor. 

Doktor Simyonesko bil· 
hassa son seneler zarfmda 
baytarlar tarafından Verem 
hayvanlarda yapılan ve 
Fridman aıısının kıymetini 

gösteren tecrübeler üzerinde 
11rar ile doktor- baytar 

• 

den çok mütessir olan inek 
lerde Fridman aıısının tal· 
bikınden alınacak iktısadi 
faıdenın azami ehemmiye~ 

tine itaret etti. Bundan 
başka insan Veremenin 
sirayet membalarmdan bü· 
yük bir kısmı inek sütleri 
olduğu için bu cihette ki 
faideyi de heyetin nazarı 

dikkatine 'arzetti. 
Romanya kıralıçesi Mari 

dispanserinde bu güne kadar 
2130 hastaya Fridman aıı· 

sı yapılmııtır. 

Bunların 1610 nu şafi 

520 si vaki yani Verem ol· 
maktan vikaye için yapıl· 

mııtır. 

ikinci reis doktor Lacoır 
alimane, edibane ve kıyme
ti çok olan nutkunda, ce
miyetin muhtelif ıubelerde
ki mesaisini bildirdi. Ve 
fU sözlerle nutkunu bitirdi: 

"Biz terakkiyi nerede 
bulursak alıyoruz. Irkın, mil 
liyetin bizce hiç bir ehem· 
miyet yoktur. 

Dr. Lacouir Fridman 
aıandan alınan fevkalade 
parlak neticelerden bahset· 
tikten sonra Dr. Thomasın 
K1ınsere kartı mücadelede· 
ki mühimi mesaisinden 
bahsetti. 

Müteakiben Dr. Thomas 
Kanserden bahsederek de· 
diki: 

"Halkın Kanser dediği 

(Ur) devri, maalesef uzun 

zamandan beri beslenmif 
olan kanaati umumiye hi· 
lafına, hastalığın son mer· 
halesidir. O, haıtalığın an· 
cak mevzii bir arazidir. Bi
naenaleyh Kanser mevzii 
bir tedavi ile iyi edilemez. 
Şimdi kab•ıl edilmiıtir. ve tec· 
rübeler de bunu gösteriyorki 
Kanser bir taban üıten ileri 
geliyor. 

Felaket buradadır ki hasta 
lar ıstırap haıladığı zaman 
hekime müracaat ediyorlar 
ve ozaman da vakit geçmit 
bulunuyor. Binaenaleyh kan· 
ser ile semeredar bir surette 
mücadele etmek için evvela 
hastaları talimetmck ve has· 
talık henüz baılangıç dev
rinde ne gibi arazlarla mey
dana çıktığını öğretmek 
lazımdır. 

İçtimadan sonra bir san' 
at konseri verilmiı ve ilmin 
yemiıleri san, atin zevklerile 
tes'it edilmiıtir. Parisli gaze
nin \ferdiği tafsilat burada 
bitiyor. Burada yalnız bir 

noktaya dik.kati celbediyoıuz: 
Fridman mes'elesi Verem 

mücadele cemiyetinin neşrettigl 
"Yaıamak yolu"gazetesinin 
dediği gibi ehemmiyetsiz 
bir mes'ele değil, bilakis 
Fransada bile ilim alemini 
ehemmiyetle İl!gal eden bir 
mes' ele olduğu gün geçtikçe 
meydana çıkıyor, Biz bu 
hareketi ehemiyetle takip
ediyoruz ve Avrupa matbu· 
atında göreceğimiz bütün 
haberleri kariler'mize günü 
gününe yotiıtirmeğe çalııa· 

cağız . 

Milli 
Evrakın 
Satılması 
( Baımakaleden devam) 

satmı.k, cürümlerin azami 
addedilse yeridir. 

Mithat Paıa zeruanına 

ait bir kaç vesikayı Tarih 
encümeni mecmuasında nef· 
retmeğe muvaffak oldu diye, 
beı altı sene evvel bir Bul· 
gar heyetinin Ahmet Refik 
Beyi ziyaret ettiği, kendisi· 
ne nitan getirdikleri hatır· 
lardan çıkmamııtır. Satılan 
evrak içinde hakikaten 92 
Bulgar ihtilaline ait vesika· 
lar bulunuyorsa, Bulgaristana 
götürüldüğü söylenen evra· 
kın kıymeti biçilemez. 

Ecnebi ilimler Londra• 
lardan, Parislerden kalka· 
rak Dünyanm öbür ucuna 
heyetler halinde gidiyorlar, 
milyonlar sarfediyorlar, ne· 
ticede de, yi\zlerce "Balya,, 
lak evrak haznesi değil, üç 

beı vesika elde edebilirler· 
se, ilim hesabına bunu çok 
büyük muvaffakiyet adde· 
diyorlar. Maalesef bizde de, 
itte böyle acıklı, elim me· 
seleler oluyor. 

Ya~ık, çok yazık .. 
ARİF ORUÇ 

Yeni kunduracı me
buslarmız duysuu ! 
(Birinci sayfadan d~vam 
ruz hal ve vaziyetimiz böyle 
iken birde üzerine tuz bi· 
ber kabilinden Avrupanın 

1asttk ayakkabılarını piya
sada görüyoruz ve halkı· 
mızın yüzde yetmişinin bu 
ayakkabılarında nistimal et-
tikleri nazarı dikkatimizi 
ce\bediyor itte esnafın ııe· 
faletine baılıca sebep: 

Bu lastik ayakkabılardır. 
Acal>a bunun önünü almak 
kabil değilmi ? Bugün Ma'
uisa bir çift lastik ayakkabı 
ithal etmiyor, beher çiftte 
elli kuruı oktrova rusumu 
alıyormu§. Acaba bunu İz
mir Belediyeıi tatbik ede-
mezmi? İzmirde birde yerli 
malları koruma cemiyeti 
vardır. Bu cemiyet hali fa. 
allyette değil midir? Mektep 
talebeleri hemen hemen 
ki.milen bu ayakkabıları ter· 
cih ediyorlar. Bu nazarıdik· 
kati ce!betmiyor mu? Diğer 
taraften tasarruf deni veri· 
liyor. Esnafın zeytin tanesi 
yC'mekten benizlerlnde kan 
kalmadı. Bundan iyi tasar
ruf zanederim, gözlerimizi 
kapadıktan sonra olacaktır,, 

İzmir kunduracı ustası 

A. Cemal 

Mazhar Osman B. in 
şoförü mahkemede 

Bundan bir kaç ay e'V'\fel 
Kiça isminde bir kadın yü
zünden AptuUahı katleden 
Dr. Mazhar Osman B. in 
eski ıoförü Ahmedln muha
kt>mesine dün Ağırcezada 
baıJı:ınmııtır. Esnayi muha· 
keme<le §ahit sıfatile iki po· 
lis dinlenmiıtir. Fakat bu 
efendilerin zabıtta isimleri 

yoktur. 
Heyeti hakime diğer şa

hitlerin celbi için muhake· 
meyi baıka bir güne talik 

etmiıtir. 

Hamit B. Ankarada 
Belediye reis muavini 

Hamit 8. D. vekaletinin 
da veli üzerine dün Ankara~ 

ya gitmiıtir. 

Dans, aşk ve para faciası 
~ 

Siyahi genç muhasebeci niçin 8~ 
' intihar etti? 

Dans ve aşk iptilasına yuvarlanan gencitı 
polise ve sevgilisine mektupları 

Evvelki gün, Üsküdar· 
da Hasan Ef .isminde bir genç 
intihara teşebbüs etmittir. 
Bu elim ve hazin hadise 
ıu suretle cereyan etmittir: 

Üsküdarda Şeyh camii 
karımnda 18 numaralı ha· 
nede oturan Hasan Efen
di, Şehremaneti memurla· 
rından Süreyya B. namında 
bir zatfn manevi evladıdır. 

Süreyya B. Hasan Ef. bun
dan on üç sene evvel al- fi 
mıı, terbiye ve tahsiHle il 
meıgul olmuıtur. 

SUDANLI BİR SİYAHI 
Hasan oirin bir gençtir. 

İıte bu haliledir ki kendisini 
küçüktenberi Sdreyya bey 
ile refikası Muazzez hanıma 
öz evlat gibi sevdirmif, bu 
günde göz yaılarını kalple· 
rine sindirmiıtir. 

TİCARETHANEDE MU
HASEBECİ 

24 yatılaııoda bulunan 
Haıan,Ef. geçen sene mekte
bini bitirmif, Hamamcızade 
Nuri beyin : ticarethanesine 
muhasebeci olarak girmiı· 
tir. Bir senedenberi hayata 
atılan bu genç, bidayette 
çok güzel çalıımağa, son 
günlerde ise ılanslarda, eğ
lenmeğe başlamııtır. 

Dans iptilası bu gence de 
sirayet edince yavaı yavaı 
evinede gitmemeğa haılamıt· 
tır. Bu hali gören pederi 
Süreyya Bey, kendisine bu 
hususta çok sözler söylemif, 
fakat tesir ettfrememittir. 

DANSTAN AŞKA ... 
Bl\nun üzerine Hasan, 

yine kendi bildiğine müte· 
madiyen balolarda vakit 
geçirmeğe devam etmiştir. 

Günün birinde bu refahat 
yerlerinde Eleni isminde 
bir kızla da tanııarak seviı· 
meğe baılamıılardır. Uzun 
müddet gezmişler, tozmur 
lar, nihayet yine ayrılmış· 
lardır. 

ŞÜKÜFENIN AŞKI ... 
Aradan bir müddet daha 

geçmi~, bu sefer de Kadı

köyünde ıhlamur caddesinde 
oturan Şükôf e isminde bir 
kı-zla seviımeğe baılamııtır. 

Bu kızla da uzun müd· 
det konuımuş, görüımüı ve 
düne kadar da sevtımele 

devam etmittir. Fakat ev· 
ve!ki gün tatmin edilmiyen 
aıkından, hayattan usan· 
mıı olacak ki tedarik etti· 
ği bir kutu verenor içerek 
intihara teıebbü11 etmJıtir. 
ANNESİNİ DİNLEYİN 
İşte burasını bizzat val· 

desi Muazzez Hanımdan 
dinliyelim: 

- Haftada bir veya iki 
defa eve gelen Hasan evvel· 
ki akıam gene erkenden 
gelmittir. 

Güle oynaya yemek 
yedik, kahvelerimizi içtik· 
ten sonra dereden tepe· 

den konuıurken pederi 
Süreya Bey Hasana hita
ben: 

Oğlum bugünlerde 
seni iyi görmüyorum, aklı· 
nı baıına topla, paralarını 
har vurup harnıan savur
ma dedi. Hasan da ceva · 
ben: 

Beybaba badema 
badema emrinizi ifa ede
ce~im. dedi ve rahatsızh· 
ğını bahan ederek odası

na gitti. 
Bunun üzerine biz de 

yattık ve sabahleyin erken· 
den kalktık. 

Hasan itine 7 vapuru 
ile giderdi. Fakat o gün sa· 
at 8 oldu hala kalkmamııtı. 
Merak ederek odasına çıv
tım. Kapıyı vurarak : 

- Hasan, Hasan, diye 
seslendim. Cevap yoktu. 
Tekrar vurarak: 

- Oğlum Hasan, •saat 
9 oJdu kalk, dedim. Fakat 
yine ses sada çıkmaymca 
zevcim Süreyyaya seslene· 

rek: 
- Yahu, çocuk cevap 

vermiyor, gel bir de sen ses
len bakalım, dedim. 

Bunun üzerine yukarıya 
çıkan zevcim de hızlı hızlı 
vurarak: 

- Hasan, Hasan ! diye 
seslendi. 

Kapıyı kırınca .. 
Bu sefer yine cevap ala

mayınca kapıyı kırdık. Btr 
de ne bapalım? Hasanın 
ağzından köpükler geliyor, 
baygın bir vaziyette yatıyor. 
Bu hali görünce ben fer· 

yada, kocam da kara 
koımağa baıladı. Bir tsf. 

tan yetiıen komuıular, 8 
ğer taraftan yetiıen poU ık!? ~ 
bu hali görünce hemen 
haneye kaldırdılar. 

Fakat, o ara yntai 
kenarında boş bir fİfe 

iki mektup, birde altın, ir ih 
rekl epli kalem bulduk· enike 
nun üzerine mes' eleye f ltıl . 

1 erı 
yet eden zabıta buP ıttlar 
aldı,,diyıp sözünü bitir<İ' e}'hi} 

MEKTUBUN BiRl ı tna 
"Polis efendiler! l§t 
Evvelki gün, mubıt it ll2: 

bulunduğum Hamamcı ı ...... 
"•ın 

Nuri beye ait 135 liralık ocu 
tahsil için alıp bank dere 
gf ttim. Parayı olup af e ha 
ederken çebimden çal l 

ta 
mıı bulundum Binaenale ~ıcı111 
tazmin edemiyeceğfndeo A..r 
layıdırki ferefimi kaybed ita[ı 
ğim, onun için ıereften 
bedeceğime, hayr.tımı 

betmeği daha. makul tide 
düm." ~~ 
DIGER MEKTUB V fında 

mektup 11evgiliıinedir. tı.-ıa_ 
Ruhum! ~ 

Ülüme Y aklaştığı01 ~I ç 

saniyede dahi, seni hatı~~tıttı 
dan çıkarmıyarak hay~l.i~ 
hatırlamaktayım. Senltttıt 
beni hatırlaman için tO}'n 
mektubu ve yazmıı old11 \lytn 
kalemimi yadiğar olı a b 
bırakıyorum. Al, kullao san 
beni daima an •. ,,, Jttııl 

Hasan efendi, ı~mdi il" C 
ğın ve hayahndan üınil ~th§i 
silmiı bit' halde Tıp f ş~lla 
tesinde yatmaktadu. B 

.. t~~·~i~~ lıi~ ki~i .. ·H~·~i~i 
.... 1 1 1 ... 1 
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Bir tayyare bileti sah
tekarı yakalandı 
Bedros isminde bir Er

meni Hacı Mıgırdıç namın· 
daki arkadaşına bir tayya· 
re bileti uzatarak: 

- Mıgırdıç, demif, be
nim fU bilete 500 lira isabttt 
etti, 50 lira alacafım. La· 
kin şimdi çok ihtiyacım var 
5 lira eksiğine ıunu kır .. 

Bedros bakmış ve listeyi 
tetkik etmiş hakikaten isa
bet v.ıır. Hemen paraları 

saymtf·•· 
Fakat ikramiyeyi alma 

ğa gittiği zaman itin iç yü· 
zünü öğrenerek poUse~mü· 
racaat etmişt•r. Sahtekar 
tutulmuştur. 

Aydın merkez memuru 
şehrimizde 

Şehrimize Aydın vila· 
yet: Merkez menıuru Şükrü 
B. gelmiıtir. Muhanirimize 
atideki izahatı vermiıtir: 

- "İstanbula mezunen 
geldim. Aydın vilayetinin 
asayıı ve inzibatı mükem· 
meldir, Faili yakalanma
mıt hiç bit cürüm yoktur.,, 

Ticaret 
Şirketi ~yl) 

Tacirler ve esnafı l ~tı 
ve endişe içinde: ~ llh 

ı Otı. 
Bazı gazetelerde f , ~g 

kasının ittiraktle bir ht' ae 
ticaret şirketi 'teık l e 1 
ceğini yazmıth~rdır. >.,~}> 

Bu ıirket iş banlc' \le 
dan maada daha dört . 'hla 
sermayede.r tüccarın itti tt 
kile yapılacaklır. ti~ )~t 
ticareti adeta inhisar al d~t\ 
alacak olan bu şirke d~\t 
küçük esnaf çok zarat ~ .. 
recektir. Daha tirl1cli~ lok 
bu kabil harici kücülı /' ı~ 
retle meşgul olan t.• t~tı.. 
end•ıeye düımüılerdırjıt ~ .l> 

Tacirler piyasası a ,J ~ \!t 
edecek n' ahiyette g6 o~ ~ )\ 
leri bu i§ten dolayı ~~ ~~ 
met nezdinde teşebb" '-. 

~er 
bulunmağa karar tı' ~~ 
lerdir. Bütün küçül< ı l' 

ler, mahiyeti bir inhlr~ ~~ 
resi zannını hasıl e e 
§irketin aleyhindedir• ~i 

T efitşe devaJJl J ~ıı 
Belediye sıhhiye ~Liş 

Neıet Oaman B. dün e 
ları teftit etmiştir· 
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nutulmuş Bir Tekke ı K d • H 
Be bi:havzın Esrarı... a rıye • 

y - k } Mahk=meyedün 
Şebeke! 

anevi bir ma te ... gelmedi 
Bir tavcılık şe
bekesi tutuldu 

Dörtyolda portakal mücadelesi 

Rekolte noksan! ------

Kabuslu 

Bu ne mubarek bir var
'> 8 . . · ir genç kızın ismetını 
ara çıkarta\l bu ne temiz 
tefekkül!? ... 
eıeriyeti asırlarca evvel 
lli bir heyecanla sarsan 
ihnıa, Zerdişt, Mısır, 
ike, Hint ve Yunan ka· 
ferinin icatkerdesi tari· 
lar neden ibaret idise, 
hilhavzda bu asırda ay· 

mahiyettedir. 
İıte bu tekkenin sayılı 
Uzvu ve doktor olan şu· 
in reisi, sarho§luğumdan 

Ukluk zafımdan istifade 
rek ve bir cemaat için· 
bana ilanı aşk ediyordu. 
lsanın aşkı Davutun 

lamı.. ' 

Artık musiki ahengi te· 
•lı kalmağa, herkes bir 
lle. çifte, ~ifte çekilmeğe 
ıladı. Ben kimbilir ne 
lde idim ki kendimi bul
~rn odada kimler tara· 

lld, ve nasıl gittiğimi ha-

ltaııyorum .. 
.\yıldığım zaman kendi· 

i Çok bitkin gördüm, aza· 
"•tn ·ı . "b" d' o. ' ezı mıı gı ıy ı. · 
tn haı:m da perişan ol· 
Uttu. Göğsüın açılmış, 
>'nunıda yer, yer sızılar 
ltnağa baıladım. Ayna· 
baktığım zaman, bütün 

8iltılığım, haklı raıelerle 
l'•ıldı. 

Göğsümün her tarafı 
hıiyane bir sm ette hir
laıınıııtı. 
Bu ne küstahlıktı. Beni 

\l odaya, bu yatağa kim 
~tirnıiş, bu cür'eti kim 
~~ternıiıti?. lıte dün ak
lllki rüyaları illdan mütbit 

la.rak gözlerimi ayni çatı 
ltıııda açıyorum. Meğer 
)bilhavz, ıahıın ve zama

'ıı ruhuna '\"e hayatına göre 
tthtelif maskelerle çok iyi 
C)tıuıınasını bilen pir mü
''eıe · · ımıı .. 

İçinı ahlarla dolmu~tu. 
~'tadan kaybolmak isterdim. 
~iieıvveı idrakim içimdeki 
1~rı zaptetmek istiyor. 

>tl;ılt Protestan bir ~a~tor~n, 
etı aırtındaki eıbıseıın· 

d tl de kara bir Beybilha vz 
~\>rı' . . .. t 
~ tı nusyonerin guya a· 
lo truki.r nezirleri lsanın, 
'il kanın, Markoıun, Pa vlu· 

tı. Luterin, Milihtonun rh nıedarı imtisal hare• 
\ ~tleri, yaıamak ihtiyacım, 
~'ilan nedametlerim, bana 
'-' tu etmesini temin ede-

l)ecek. •• 

~ Bu çok haklı ve aziz bir 
\''derdir. Feryatlarım gafle-
ı~ d' ' e, ıuuruma levim e ıyor. 

._.'kealik ıstırabını hareketi· 

'l:ıı ilk acılarını o ıaet ne 
ite 1:lı. hiaaetmiıtim.. Alnunı 
~l deye koydum. Feryadımı 
~!ah•'\ yükaeltiyordum. Al· 

q•tn!. Allahım!. Neredesin? 

Eninlerim beyhude uçtu. Kal· 
bim mcchulde, ağzımın he
celediği iman duasını bey
hude tekrar ediyordum, bu 
nihayetsiz korkular içinde, 
haz ve ururun koğulmuş 
olduğu yerin den tıpkı bir 
mezarda imiş gibi kımıldan· 
maksızın yalnız vicdanımla 
mücadele ederken odamın 
kapısı açıldı. 

içeriye gene o pür vek~r 
miıyoner şeyhi, ıubcmın 
reisi doktor ( N .... ) girdi. 
Ezeli bir lamba gibi yanan 
kara parlak gözlerini ü-ıe
rime doğru kaldırarak, beni 
ıslatan terleri, manevi mü
cadele mi görünce: 

- Musta:ripı misin yav-
rum? Niçin yatmıyorsun 

sevgilim dedi. 
(Devamı var) 

Suzan Hanım 
Müvaceheler yapılıyor 

İzmir (Hususi) - Suzan 
H. tahkikRtı devam ediyor. 
Remziye H. memleket haa· 
tanesinde muayene olundu • 
Muayene neticesinde bir 
çoctık dünyaya getirdiği 
tesbit olundu. 

Remı;iye H. Şükrü B. 
aleyhine bir dava açmııtır. 

Bu da va da namusunun 
payımal olunduğu iddia 

·ediliyor. 
Müvaceheleri yapılacaktır. ---

Otomobil 
Dereye 
Uctu! , 

lzmir, 20 (A.A) - Ka-
ı:aba· izmir arasında iıleyen 
bir kamyonet Kemalpaıanın 
Be1kahvfl civarında bir vir 

rajda ıoförün direksiyonu 
idare edememesi yüzünden 
dereye yuvarianmı~tır Bu 
sukut çok şiddetli olmuı 
kamyonet buradaki bazı 
ağaçları devirip kırdıktan 
sonra parçalanmııtır. Sekiz 
kişiden ibaret yolcuların 
cümlesi yara!anmııbr. Mec· 
ruhlar lzmir memleket has· 
tanesine getirilmiıtır. Bun· 
lardan dördünün hayatı teh· 
likededir. Eınayi sukutta 
kendisine hiçbir ıeY olmıyan 
ıöför tevkif edilmittir. 

jlıol ...... 

İhtiyat zabitlerinden 
hesap memuru alınıyor 

Milli Müdafaa Vekile· 

tinden: 
Ordunun askeri heıap 

memurluğunda istihdam edi· 
mek iizere ihtiyat zabiti 
alınacaktır. Bu husustaki 
ıeraiti anlamak arzu eden 
ihtiyat zabitleri bulunduk· 
ları me•kilerdeki asker· 
lik ıub~lerine, halen kıta· 
atta bulunanlar kıta amir· 
}erine ve mektepte tahsil 
devresinde bulunanlar ise 
mektep Müdüriyetine mil· 
racaatları ilan olunur. 

Kadriye H. mm sabık 

müstantik Hikmet B. aley· 
hine açtığı hakaret davan· 
na dün ikinci cezada de
vam edilmiştir. 

Müstantik Hihmet B.IGü· 
nanda kaplıcalarda bulun· 
duğundan tebliğat yapıla· 

mamıştır. 

Dünkü celsede Kadriye 
H. mahkemeye gelme· 
miş, zevcin göndermişti. 

Heyeti hakime Hikmet B. e 
teblıga.t vapılmak üzere 
muhakemeyi 10 Hazirana 
talik etmiştir. 

Musul mebusu 
ratli davasına Ağn·

cezada baslandt. 
~ 

Mu su 1 mebusu Nuri B. i 

katleden Hacıya yataklık 
eden Arnavut Receple ka
rııs: Canitin ve BulgE rista
na fırar için uğraşan pilavcı 

lbrahimin muhakemelerine 
dün Ağırcezada baolanmiş

hr. 

Dünkü celsede bazı şa • 
hitl~r dinlenmisir. Bu şahit· 
ler maznunların aleyhinde 
şahadette bulunmuşlardır. 

Makamı iddia maznun· 
Jarın tecziyesini talep etmiş 
tir. Heyeti hakime karar 
için muhakemeyi talik et• 

mittir. 

Son günlerde tavcılık 
ve zarfcılık suretile halkı 

dolandıran bir ıebekeyi 
polis 2inci şube müdiri}eti 
yakalamıştır. Bu §ebeke 
Şerif, Kadri, Andavallı Ah· 
met isimlerinde üç erkek 
ile Seher isminde bü- kadın· 
dan mürekkeptir. Yakında 
Adliyeye teslim edilecektir. 

İki amele vuruştular 
Tarabiye Bakı Beyin 

yalısını tamir eden amele-

1 lerden Riza ile Mehmet 
Emin, dün kavga ederek 
biribirlerini dövroüşlerdir. 

Bir çocuk bostan 
kuyusunda boğuldu 

Okmeydanmda Bahcivan 
Mustafanın iki yaı1arınd-eki 
çocuğu Halim, dün bahçede 
oynarken bostan kuyusuna 
dü§erek boğulmuştur. 

Bacağı kırıldı 
Sükymaniyede, Aziz bey 

sokağında oturan 11 yaıla· 
rında Muhittin, dün köprü· 
den tramvaya atlarken düıe· 
rek bacağı kılılm1ştır. 

Arap Mehmedin katili 
Üsküdarda arabacı Arap 

Mehtnedi katleden arabacı 
kahyası Zaferin muhake· 
mesfne dün Ağırcezada de· 
vam edilmlotir. Dünkü cel 
l!ede bazı fahitlt>r dinlenmiş• 
tir. 

Diğer ıahitlerin celbi için 
muhakeme talf k edilmitlir. 

Fakat mahsulün iyi olması bir
az ümit veriyor 

Cebeli Bereketten yazı-
lıyor: 

Vilayetin portakal mın· 
takası olan dörtyol, Payas 
ve ha valisinde bu tene a· 
ğaçlara bir hastalık 8.riz ol
duğu ve bu hastalıkla mü· 
cadele edilmekte bulunduğu 
malumdur. 

Bu hastalık portakal 
ağaçlarında çok fena tahri· 
bat yap1yordu. 

Hatta yalnız Payas na
hiyesinde bulunan "17496,, 
Portakal ağacı bu hastalığın 
tehdidi altında buluamakta 
idi. 

Yapılan mücadelenin bi· 
rinci saf hası olmak üzere 
evveli bütün portakal bah· 
çeleri gezilmiı ve her bah
çenin haıtalıklı ağaçları 
ie!pit olunmuştur. 

En ziyade hastalık ağaç 
kökleı ini ihata etmit bulu· 
:nuyordu: Yapılan mücade
lede bütün ağaç dipleri ka· 
zı!mıp ve çürük yerler ke
silmek suretiyle tedavi edil· 

mittir. 
Ayni zamanda ağhçların 

dal ve yaprak arasındaki 
toz ve örümcek gibi pislik-

' 

ler de ka m!len temizlen mi§,., 
lüzumsuz ve neşvü nemaya 
mani olan dallarda kesil· 
mittir. 

Bu suretle ağaçlar kuv· 
vetlenmi§ olup bu sayede 
bu sene alınacak mahsulün 
daha iri ve nefis olması te· 
min edilmi§tir. 

Portakal rekoltesı yapı· 

lan mücadele dolayısile saır 
senelere nisbetle bu sene 
noksan o1acak ise de mah
sulün nefaseti bu noksanı 
telafi etmiş bulunacak v 
memlekete nisbeten d 
fazla bir para. getirecekt . 

1'ürkiyenin en zeııg n 
portakal mıntak sı olan 
bu ha valide yeni dikilen· 
ler de dahil olduğu hald 
irili uf Aklı "150., bin por 
takal ağacı mevcut olduğu 
teshil edilmiıtir. 

Bu sene hastalıkla mü
cadele yapılıp ağaçlar kur· 
tarılmam11 olsaydı Dörtyol 
portakal mahsulü bir kaç 
seneye k:idar tarihe karıı· 

mış olacaktı. Yalnız Payasta 
mevcut olan 2129 portaka.! 
ağacından 2097 ağaç tedavi 
edilerek hastalıktan kur· 
tarılmıştır. 

Şikiyet ediliyor! Beyin humması 
Deniz Ticaret müdiriyeti ç~·rk- 15 gündenberi Kiliste bulaşık 
çılara müşkülat mı çıkarıyor? ve sari hastalık hüküm sürüyor 

k 1 k • mete aayeıfle . V•Jfs, (Huıuıı·) - On I kükumete kanunen bildiril-Kaptan ve çar çı ar ce· u arz ve • ~ 

miyeti azası gittikçe artmak·! resmen teıekkül etmtıtfr. beı g6ndenbt-ri ve hatta mesi mecburi olan h sta-
tadır. Yakında umumi bir 1 Heyeti vekilenfn ıon kara· daha fazla bir zamandır 
içtima yapılarak azalar için rı mucibince her mealek 

burada bulatık ve sari bir 
bir teavün sandığı tesis ve erbabının mensup olduğu ce· 
cemiyetin bazı makamlar miyete kaydedilmesi lazımdır. hastalık hüküm sürüyor. 
dan dilekleri meselesi etra· Hal böyle iken karıı· Hastalık herkeıin bildiği 
fında görüıülecektir. Cemi· aıızda bir daire vardır ki, ve itittiği beyin humma· 
yet idare heyeti Deniz Ticaret bugüne kadar gelen bütün 
müdiriyetinden tikayetçidir. milıkülatı icat etmekten ııdır. Bu haıtahk haıtanın 

Cemiyet umumi katibi geri kalmamııtır. O da, mendil, havlu, çamaıır, ya-
Kazım Bey ıunları söylüyor: De-~fz Ticaret müdlrfyetidir. tak çarıafı, yastık örtüsü 

"Cemiyetimiz, diğer ce· Bu daireye evveli talimat· ve bunlara benzer vasıta· 
miyetler gibi bir taraftan nameyi nazarı dikkate al· larla geçiyor. 
mensuplarını bir araya ması için mükerreren tebli-
toplıyarak mesleki tesanüt 

Hastalık haddi zatında 

çok tehlikeli bulunuyor. ve terakkilerini temin, gat yapıbnağa ihtiyaç hasıl 
ihtiyaç ve arzularını hft· oldu.,, [i Bulaıık beyin humması 

-~'___.._.,~.,,..y....-~--~~ 

Belvü Bahçesi Cebeliberekette Yağmur 
Adanada iki gündür 

... 
yagıyor 

Adanada son iki gündür 

fasılalı yağmurlar yağmakta 
ve arada rüzıarh bir hava 
yapmaktadır. 

y ajmur ve rüzgarlar yı• 

)anlı ve turtucu Diyap mer· 

alarmdaki bağlarda olduk· 
ça hasar yapmıştır. 

Eski tabakhane mahal· 
!esinde sokaklarda bir takım 
küçük kurbağalar hasıl ol· 

muıtur. 

Bu kurbaf aların ıel su-

lannın belediye bahçeılne 

atmıı olduğu millerde kur· 
bağa sürfelerinden hasıl ol· 
duğu zannedilmektedir. 

Yeni istasyon yeni ma· 
halle civarında da su biri· 
kintilerinde ıel sularının ıe· 
tirdiği bir takım küçük ba· 
hklar türemiıtir. 

Beyoğlunun en havadar Şiddetli soğuklar 
ve Boğaz ile Adalara kartı Bir kaç giindenberi Ce-

1 manzaratıı ile meıhur Belvü belibereke~te _ !idd~t~ ao-
Bahçesi açılmııtar. Zeki ğukların hukum surduğu ge-
Beyin idaresindeki alafranga len h~berlerden anlatılıyor. 

ik . t k .
1 

I b I ıki gun evvel bir kaç sanl· 
mu• ı a unı e ıtan u un - b' 1 le ol 

h k d k k ye ıuren ır ze ze • 

1 

en meş u~ a ın ve er e muı iıe de hiç bir hasar 
hanendelerınden rnüre~kep bir vuku bulmamııtır• 

alaturka musiki hey eti de Göksün ve Elbistan dağ• 
her akşam rubnüvaz parça- }arına dftıen fazla yağmur-
lar çalarak bir neı' e ve isti· Iardan dolayı Ceyhan nehri 
rahat muhiti temine muvaf· boz bulanık akmaktadır. 
fak olmuşlardır. Amanos dağlarınada faz· 

Alafranga ve alaturka la miktarda kar yağmıotır. 

musikiler için ayrı ayrı yer· 16 o·· ksu·· z çocuk 
ler ayrılması, her sene oldu· 
gu gibi bu yaz mevsiminde- Yardımla giydirildi 
de musiki meraklılarını mem• Cebeli Bereket merkez 
nun edecektir istiklal mektebinde teşek· 

---- ::z:: kül etmit olan Himaye heYeni neşriyat 
yeti tarafından tertip edi-

Garp cephesinde ıece len piyangoya halk rağbet 
karanlığında 2000 metreden göstermtı ve piyango hası· 
bombamızı nasıl atbk? la tile on altı öksüz ve kim· 
Havaçılık ve Spor'un ıesiz çocuk diğer arkada.-
en son intişar eden 47 ları gibi siydirilmlttir. 
numaralı sayısında bu tüy- Mektep heyetinin bu 
ler ürpertici harp ıergilzef· husaıtakt mesaisi takdirle 
tini mutlaka okuyunuz. karıılanır. 

J ınurda yoktur. Ancak m~~- ae bir karar a• ... •'rlll• 
1 •erileceği an• 
a~ıı maktadır. 

lıklardandır. 

Bunun için hastası ola -

lcıra hemen acele bildirme· 
lerilüzumu tebliğ olunmu tur. 

Aksi takdirde bu g.bi er 

mahkemeye verilecek ve 

ağır surette tecziye oluna· 
caklardır. 

Kilis gazetesi de bu mü· 
nasebetle halka bir takım 

vaıayada bulunuyor. 
Hastalığın seyrini bil-

diririm. 

Ha gayret: 
Samson Belediyesinde 

iktısat 
Geçen sene altı yüz bin 

lira ile tevazun eltirılen 
Samsun belediye bütçesi bu 
ıene üçyüz beıbin lira ile 
tevzin edilmiıtir. Bunun se
bebi varıdatın seneden se
neye tenezzül etmeafdir. 
930 senesi varidatı daha 
ziyade az iken 28, 29 sene· 
leri varidatının yüksek ol
ması vasati olarak bütçe· 
nin üçyüz bejf bin lirada 
kalmasını mucip olmuıtur. 
Bu miktar üç senelik vari
datın vaıatfsidir. Bundan 
dolayı maaraf1arda tenzilat 
yapılması icap etmiıtir. 

Belediyenin altıyüz dok
san bin liraya baliğ olan bor
cu da vardır. Bu borcun faiz 
v,. itfa taksitlerine 75 bin 
lira ayrıldıktan ve yüzon 
iki bin maaıa t; çıktıktan o 
ra asıl beledi vazifesin n 
icrasına pek az para kalmııı 

oluyor. Belediye meclisi bn va· 
ziyetin ıf'lahı için çareler 
düıünmektedir. 

• uuııuı;ı 111111:~1 ııı:ııza emgını• devair ve .. 
mıyemn enazırı ittilama arzeyıeriz. . muess 
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-------1 B u g ü n 1--------
Bütün esrarı o k uya ca ks ı n ı z 

Müvezzilerden isteyiniz 

---ANKARA OTEL TA Ş H A N P A· L A S 
Bütün konforü havi. Fiatlar ehvendir 

Telef on 1163 Telgraf - Taşhan Ankara 

Avrupaya para vermeyiniz, Fayda: ... 
Büyük Tayyare 

p angosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

B ·yük ikramiye 

~Şirketi Hayriyeden: ..,._$ İlan 

Bilet ücretlerinde ahiren yapılan tenzilatlı ücret tarifesi Ha-
ziranın birinden itibaren tatbik edilecektir. Boğaziçinde oturanlara 

Hacımini Sıraka• 

S.2 haneıinde mukim > 
oğlu Agop ihtida sur 

16·3·931 tarih ve 152 ~ 
mahsus olmak üzere gidip gelme bilet fiatlan Üzerinden otuz derkenarile iıminfn 
varaklı abonman arnelerile köprüden boğaza çıkacak mütenezzihin ıeyln tesmiye edildiği ıJ 
için keza gidip gelme bilet fiatları üzerinden onar varaklı bul vilayeti Beyoğlu kJ 

_.._abonman karneleri ihdas idilmiştir. Galata nahiyeıi Nafuı ( 

lstanbul 4 llncü icra dal- ~ 9ı;,. T/YA TR O- SiNEMA morluğundan blldlril~ 
ka Hanımların Mihran Ef.ye Doktor 25 t . o or 

top 

resinden: Mediha ve T evfi· W;)I " ~' Beıiktaı Hatim Bey aile parkı ı" •• O kfz ..... 

olan borçlarından dolayı mayıs pazar esı C' • Ah J 
mahcuz ve furuhtu mukar- Hafız Cemal Akıamı 1 r eyzı nı bl 

rer Uıküdarda Paıalima· / , D h•IA h J ki Emıalıiz Programla açılıyor Cilt, Saç ve zührefl 
0
1 50,000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık B ir Mükafat Vardır. 

# 
Tütün inhisar Umumi 

l\'Iüdürlüğünden: 
5000 kilo Maden yağı 

500 " Siklop ı·aptiyesi 
Alınacak maden yağı ( Dık) yağı evsafında ve orijinal 

kaplarda olması oarttır. Gerek Dik yağının, gerek rapti-
yenin nümuneleri komiıyondadır. Her iki malzeme 28-5· 
93 1 Perıembe günü saat 11 de Galatada mubayaa komis
yonunca pazarlık ıatm alınacaktır, Çemberler için 75, yağ 
için 60 lira d epozito alınır. 

,.. SÜNNETCİ BAŞIZADE ... $ 

M. VECDETI 
Seri, ağrısız, fenni ve en müsait ıeraitle 

sünnet yapar. 
Randevu için Telefon: Büyükada - 37 

Düzce ilkbahar güreş ve at koşuları 
Düzce Tayyare cemeyetl riyasetinden: 

Pehlivan güreşi 
1 - Baıa (70) ortaya (35) ayağa (15) deıteye mina· 

sip hediyeler verilecektir. 

1 
2 
3 
4 
5 

At koşusu 
Tay kuouıu birjnciye (70) ikenciye (20) liradır. 
Sürat : (150) (50) 
Cümhuriyet (50) (20) 
Tahammül (100) (50) 
Bisiklet müsabakaıı (10) (5) 

. . 
: 

nında Suıuzbafda, 9 nu· ı a 1 ı asta ı ar Cemal Sahir 8. haıtalıklar müteba• 1 
maralı bir bap hane maa tedavihanesi Cumadan maada her b 
bahçe 45 rün müddetle temsili ••at 10 dan 6 a kadar b 
müzayedeye vazolunarak Erkek, kadın ve çocuk· RAMONA - Y 

250 lirada talibi uhteıinde ların dahili (iç) haıtabk. Sabık darülbedayi San' at· kabul ~. ~· 
olup bedelı müzayede had· larmı cumadan maada Adreı Ankara Caddesi .1 

karları temsili 369Y di liyıkında eörülemedlğin· her gün (2·4) de Divan· Telefon ıstanbul 
den bir ay müddetle temdi· yc.lunda 118 numaralı hu·ı ~ Züppeler 
den müzayedeye vazolun· suıi kabineainde tedavi Orkestra - Bando - nefis büfe - Dok f o r 
muıtur. Binanın esaıı ah· eder. İstanbul Birinci iflas memur- • 
§&p methalden girildikte ı luğundan: LJ 0m" ( 
aralık bir methal üzerine Hazır elbısecilikle meşgut iken cıayri e 
karıılıklı iki oda ve eıas 1 ~~I ilanı iflas eden Eğirdirli Alım et cP 
methal mukabilinde ıalo· Doktor Nuri Efendinin muamel~tı iflas~ Almanya Emrazı ~ 
numıu küçük bir oda ile yesi tekemmül ebniş ve sıra def- ye ve züh.revlye CeJ1JI 

f b A E it teri tanzim ve ask ıya konmuş ol- ti aza ımdao Beyo~lu µt· 
tara eynJnde iki oda ve ir gon ssavan• duğundan ikinci alacaklılar toplan- 8 

heli mevcuttur. Ostkat bir I' 'J' masmın icrası takarrür ettiğinden cami kartı ııırasmd• ot' 
ıofa üzerinde 4 oda oda- Langa cami sokak No 11- haziran -931 tarihine müsadif No. öğleden ıonra J1J 
lardan birinde denize nazır perşembe günü saat 13 te Adliye caat. 
kıımı.nda bir ıahniı mev· 19 Her gün hastalarını sarayında vaki Birinci iflas me-
cuttur: Bodurum katına mnrluğu toplanma salonunda as· 
eıaı methale müıadif mer- abul ve tedavi eder. habı matlubun hazır bulunmaları 
divenle inilir zemini tat ilan olunur. 
döteli bir koridorumsu tat- Üsküdar Altıncl İcra _ .. _;;;;.;.;.;;;;;;;;;;.; 
lık üzerinde taı adi ocaklı Memurluğundan: Bir borç- Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
b b burun mntehasıısı 
arap ir methal mukabi· tan dolayı mahcuz ve pa· 

linde cephe k11mında met· raya çevrilmesi mukarrer 
hali bulunan bir aralık ve 
odunluk ve kömürlük var- bir adet 503 modeli Fiyat 

d markaıı 1652 pilaka numa· 
ır. 

Meııahası bina 133 arıın ralı binek otomobilinin 
terbiinde mütebakiai arsa· 23/5/931 tarihine müıadif 
dır. Hududu bermuclbi kayt Cumartesi günü ıaat 9 dan 
kıymeti muhammenest ta- itibaren Üsküdarda Ayazma 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak ı 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk haıtahkları mntebassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 

Telefon: 3586 

-TAK Vİ~ 
fll' 

Muharrem 2 - M•1 

Mayıs 
21 

mamı iki bin lira olup, talip mahallesinde Bostan soka· 
olanlar kıymeti mukamme· ğında 41 numaralı Nazmi 
neılnin yüzde on niıbetinde Beyin garajında açık art· 

Perşembe 
.. -•B•e.:.:.~ı~f~•a•~•~k ... ~.~.~.~.ka•k-•• 1931 Ruzubı~ 

pey akçesini hamilen 
938·293 numaralı dosya ile brma suretile satılacağın· 
27-6·931 tarihinde l11tanbul dan talip olanların mahal. 
4, üncü icra memurlutuna linde hazır bulundurulacak 
bizzat veyahut bilveki.le memura müracaatları tli.n 
milracaatları tli.n olunur. olunur. 

Sabah 4,39 , Akt•111 ~ 
Ôlle 12,10 Yattı ~ 
ltlndl 16,07 J111tA• _,A 
~ ~ 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu > > 

(iKBAL) kita hanesinde 


