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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Vatanda bu ne acı tecellidir ! • • 
Şu memlekette her baş~ geçen muhakkak nefis feragatinden uzaklaşmış gitmiştir! 

Cüm·huriyetira 

Ruhları 
menfi 
yapan 
sebepler/ 

ARiF ORUÇ 
Epey zamandanbert, bil· 

kQmeıte menıup sazetelerde 
Tatandaıları müteeni eden 
bir baleti ruhiye belirmek· 
te itil: memleket tılerlnde 

menfi cereyanlar aramak, 
vatandaıları bu cepheden 
vurup hırpalamıya çalıımak 
itiyadı .• 

Bu itiyadın, Serbeı fırka 
zamanında daha ağır itham· 
larla karııtınldıfı, h6kQmet 
itlerini tenkit edenlerin 
vatana ihanet etmek iıtlyen 
inkılip düımanları oldukla
rı, ıöylenmeğe kadar ileri 
stdildlfl görOlmiiıt ü. 

Nedense, bük6met saze· 
teleri ıon sGnlerde biraz 
daha munıif ve mutedil bir 
ltıan kullanmafa baılamıı· 
lardır. Bir zamanlar, inkı· 

lap düımanlafı, C6111buriyet 
aleybtarlıİı ile tavıif edilen· 
ler, ıon ıGnlerde yalnız 
•menfi ruhluluk,, la lthacı 
edilmek lıtenlyorlar. Niçin? 

Bunun cevabını verebil
mek mOıkül defildir. iktidar 

mevkiinln, fartk Ye mümeyyez 
Taııflarından en blrinclıl, ne 
kadar makul, mantıki ve 
ilmi olursa olıun, tenkide 
tabammOI edememektir. ida
re edenlerle idare edilenler 
araıındeki anlaıamamazlıfın, 

birtbirfne ınnamamazlıtm 

a11l 1&1klni burada aramak 
llzımıellyor. 

Haısaten Tiirkiyede, bu 
~ıaı aıırlardanberi kökleı· 
miı, dalbudak ıalmııtır. 
GGnden sGne cemiyetin ta· 
biileımeıine ıiddetle fbti· 
yaç bulunan ıu memlekette, 
her baıa ıeçen] muhakkak 
nefiı feragatlnden uzak
laımıı gitmlttir. Saltanat 
ldareıl, b6yle evhamla, veı· 
veae ile baılayıp zehirli fi· 
tipdatlara milncer olan ha· 
ileler doğurmuıtu. ittihat 
ve T erakkl ona rahmet 
okuttu. Müstebit bir iken 
bin oluvermlıtl. 

COmhurlyetin: Millettin, 
halkın elbirllfile kendi 
kendini idaresi dGıturundan 
kuvyet alan hiir idaresinde, 
mazinin, ıah11ların htıkGm· 
ranlıfını korumak endtıeıl 
yer bula bilir mi ? Tabii ha
yır! 

Ne acı tecellidir ki, TDr· 
kiye Retllcflmburu Mat· 
buat ıerbeıtldni defaatla te· 
Jlt eder reıml beyanatlar
da bulunmut iken, icra 
llleı'ullyetlni tlzerlerine alan• 
(Deoamı 3 atnci •alai/ede) 

~~~----------~~-

nıilletin , 
idarede 

halkın 
şahısların 

elbirlifile kendi kendini idaresi düsturundan kuvvet 
hükümranlığını korumak endifesi yer bulabilir mi ? 

alan hür 

Yarın Millet meclisi toplanarak iş şirketile gene Türk 
bütçe müzakerabna başlıyor tüccar ezilmemelidir! 
Açıkta kalacak memurlar yalnız lağvedilen 

bir iki dairedendir ve pek azdır 
Mühendis naınzetler gösterileceği doğru mu? 

müzakereıl gecikecektir. 
Evvelce söylediğim veçhile ~~ 

bütçe tamamen hazırlanmıı 
ve Meclise tevdi edilmtıttr. 
Fakat m6zakerenin uza· 
maıı ihtimali artık kat'lyeyt 
keıbetmiı bir noktadır. Bu 
itibarla Hiikdmet yeni büt
çenin kabiil6ne kadar mu· 
vakkat bütçe ile çalııa· 

caktır. 

Bu zaten gerek varidat 
gerekse maaıırifat noktal 
nazarından bir zaruretUr. 

Muvakkat bütçe de (930) 
ıeneıl bütçe he sapları Qze 
rinden yapılacaktır. 

Yeni biitçenln kabuUl 

aynı zamanda taıarruf Dün Mecli•in Meclia w.npu 
Taaarral layihaaının tatbik l.e. h d k b l:ıı. il •· -

ayı asının a a u" e idimaıntla 'yerine baıka ve icra•ında en büyük rolü T 
olan Dahiliye vekili beraber olacakbr. a.za intihap edilen 
Şükrü Kaya 8. Bu takdirde Taıarruf Hakkı Tarık B· 

Ankara,2(Huıuıi)-Ôbür-ı IAyıbaıının lıtllzam ettlii fazla delildir ve bun• 
ıtın (yani Perıembe eünil) deflıtkltklerin yapılmaıı için lar IAfivler dolay111 ile 
toplanacak Millet mecliıl yeni buna mltealllk llyıhala· açıkta kalacak olanlardır. 
bütçeyi derhal müzakereye rın da müzakere ve bir Anadoluda bir çok mün· 
baılayacaktır. 931 biUçesl· katara rabtı lazımdır. bal memuriyetler vardır. 
nin fa1ılları varidat kanun· Bugiin taıarrufla ali- Bunlar da Teklletle idare 
larının tadili ile tevemdir. kadar mehafılden tere11ub edilenlerin bazılarına aıille-

Ezcümle vergiler tenklı olun- ettiline 16re açıkta kala- 1 rl tayin olunacaktır. 
muıtur. Bu itibarla bütçeni cak memurların ade-di (Devamı 4 üncü aayfaJa) 

••--••-•••H••••••ıuııııı•••••••••••••••••••••••••••-••-•w--w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •-••••••••••••• 

Bravo milliyetperver lzmir gençlerine ! Evrakı satanlar __________________________________ ;.... _________ ___ 

lzmir gençliğinde 
hars galeyanı ! 

(Hars koruma) cemiyeti reisi 
misyonerleri ithaam ediyor 

Hazine evrakı meaeleıi 
tahkikatına devam edil· 
mektedlr. 

Müfettiıler tahkikata va• 
zıyet etmlılerdlr. 

Aldıfımız huıuıl haber· 
lere g6re milfettlıler gün· 
lilk tahkikatın neticelerini 
Maliye vekaletine bildir· 
mektediı ler. 
•:-~~----------~~-e11ir birer mikrop olduğun• Jb h• •• d •• t 

dan, bunların memleketimiz• ra 1 m o u pa . 

Misyonerlerin rezaletlerl 
hakkında atetll ı6zler 

s6yliyen Muhiddin B. 
Ecnbi mektepleri k6rpe 

dimaflar Dzerinde pek mD· 

. den uzaklaıtmlma11, ve Maarif }ayarak öldü 
veklletinin illan mektepleri 
açmaıı lazımdır. 

lzmir Amerikan kolejin· 
de, Miıter Meal •Türk ta· 
lebıinln önünde Türklüfü 
tahkir etmiıU. 

Bunun iizertne (Türk 
hanini koruma cemfy.-tl) 
namtle bir te19kkiil vücuda 
geldi. 

Aeaba Amerikan kelleJin· 
den baıka dtfer ecaebf mek· 
teplerde okuyan erkek ve 
kızlan böyle bir bal karıı. 
ıında kalmamıılar mı? 

Kalllılarsa nlçln bu mik· 
roplara karıı m6cadele ede· 
cek bir heyet teıkil etme· 
diler? Ettilerse yaptıkları 

nelerdir? Yoksa benliklerini, 

(D9Hnu 3 iııcl •alailede) 

Kuruçeıme Qzerinde Por· 
takal yokuıunda bayıın bir 
halde bulunarak evine nak· 
ledtlen fakat hacliaeden fazla 
korktuğu için dayanamıya· 
rak 6len onaekfz yaıında 
lbrahim. 
(Tal•ildtı 3 anca •alail.J•J 

Bir ihracat taciri Vehbi Beye 
açık hakikatleri söyliyor 

lı Bankaaının ve daha 
bir iki tüccarın lıtikile yapı· 
lacak olan "İı,, ıirketlnln 
bar:ci ticareti inhisar altına 
alacafını yazmııtık. Bu hu-

• 
ıusta tüccuın feryadı el· 
yövm devam etmektedir. 

Denilebilir ki, bütüa İs 
tanbul ve lzınir tüccarı bu 
ıtrketln aleyhindedir. Diğn 
taraftan hüktımet gazeteleri 
ıtrketin harici ticarete ya· 
paçağı faidelerden bahset
mekte ve veli nimetleri 
olan lı Bankası hakkında 
ıütunlar doluıu •etbiyeler 
neıretmektedi rler. 

Tctccann pek aıikir olan 
teeasürleri kar1111nda hükl· 
met gazetelerinin bu hanka 
ve bir iki tüccar amaline - . 

. 

Beyanatile şimdiden }ş şir· 
lıetine kur yapan Ticaret 
odaaı katihi Vehbı B. 

hizmet etmeıi cidden tee1· 
ıüfe çok ıa yan bir keyfiyet
tir. Tüccar, ıtrketio it yap· 
(Davemı 4 üncü aehifede) 

Şehrimizde FenMbahçe ve Galataıarayla maçlar ya· 
pan Yunan futbol ıampiyonu Oltmpiyakoı takımı dün 
memleketlerine gittiler. 

Heyet relalle takım kaptanının giderken spor mubar· 
ririmize söyledikleri ıon ıözler spor sütunumuzdadır. --------···-···----·--·---··--······-·-······· .. ·· ....................... . 

Ka6alı .-allı memurların baıına mı patladı ? 
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Muasır Cümhuriyetlerde ====== 
Teşkilatı esasiye: 

YARIN 

• l. • ~~~ ••• 

\>. • ' ... • ~· , • "f , • • ... ' 

, . . .. '. ' - . ·, ,.:~~ ,..,'"' 

Dünya cümhuriyetlerinde ı 
1,eşkilatı esasiyeler nasıldır? 

••••• •• • • o: •• •' ı· 

--~~ Belediyede 
Bu sütunlarda Teşkilatı esa- Dün bir 
siyeleri muntazam ve kısa 1, içtima oldu! 

1 bir şekilde okuyacaksınız Dün Belediyede Vali ve 
8 _ w Belediye reisi Muhittin B. 

'Y "' yin riyasetinde Defterdar, 
Bu gibi kanunların neıir tinler yalnız Teşkilatı esa- Vali muavini, Cevdet Ke· 

ve tercümesinde iki yol siye metinleridir. Yani bir 
vardır; ya bir memlekette memleketin siyaıi teıkila· rim, Sıhhiye müdiri Ali 
nefir ve ıstar olunan Teş· tının temel ta§larını ihtiva Rıza, Ticaret Odası reisi 
kilatı asaaiye metinleri ta- eden kanunlardır. Binaen· Şerif zade Süreyya, Müd· 
rilii bir tertip sırasile ve aleyh bir memleketin ülke deiumumi Kenan, Rüsumat 
hiç bir noksan olmıyarak teşkilatına dair kanunlar, · baımüdiri Seyfi B. ler çok 
tamamı tamamma nakil tamamile diplomasi bir ma· hayırlı bir içtima aktettiler. 
olunur. Bu surette muad- biyel arzeden akitler, hü- Heyet Menemende yapı· 
del kanunlara da yer göste· kümdar ailelerine taalluk 
rilir. Yahut son zamanda eden veraset kanunları bi- lacak Kubilay abidesine 
bir kitap veya bir maka- zim tercümei hududumuz istanbul halkının İftirakini 
lenin neıri esnasında o haricindedir. Bunlar için temin Memur inin, 
memleket dahilinde cari lüzum görürsek ancak ha- halkın hamiyetine müracaat 
olan Teıkilatı esasiyeler şiyeler koyacağız. edecektir. Ve mesela ücretli 
tercüme olunur. Bu halde Bazan Te§kilah esasiye 

hk k kanunlarına konulan mu• ve maaşlı memurların 
tadil olunan a am ter • 
edilir. kaddemeleri de tekrar el· maaıları nisbetinde (60 lira· 

Bunlardan birincisinde 
yazıların pek genit yer 
tutmak gibi bir mahzuru 
vardır. Bir gazetenin gün· 
lerce sütunlarını, bir kita· 
hın müteaddit ciltlerini 
doldurmak lazımdır. Hal
buki bunun en büyük kıs
mında ancak ve ekseriya 
pek mahdut bir tarihi men· 
faat vardır. Burada halen 
mer'i ve mevcut kanunlara 
dair bizim için lazımgelen 
umumi malumat o tarihin 
içinde boğulup kalmıı bu
lunur. Halbuki ammenin iste· 

diği bu bilhassa umumi cihettir. 
ikincisi bizim takip et

mek iıtedijimiz yoldur. Bi
naenaleyh bizim için artık 
mer'iyetten çıkmıı kanunları 
zikretmekte bir faide yok-
tur, onları sütunlarımızdan 
tarhetmek mecburiyetinde· 
yiz. Yalnız bunun yoklu
ğundan hasıl olannoksan. Her 
Tetkilatı esaıiyenin başında, 
bu memleketin Teşkilatı esa· 
siyeıine dair bir tarihçe ile 
telafi etmeie çalııacağız. 
Bunlardan makıat metin
lerin ve tarzı tahrirlerinin 
ve ondan ıonra uğradıkları 
tadilatm tarihini yaparak, 
oniarın daha toplu ve daha 
kolay anlaıılmasına hizmet 
etmektir. 

T ercümelerlmize birtakım 
haşiyeler de koyacağız. Bun· 
lardan maksat tudur : 1. 
Teıkilatı esaıiyelerln halen 
mevcut siyasi ve idari ka· 
nunlarla münasebetleri. 2. 
Metinlerin tadillerine fesih· 
lerine; ilgalarma dair iza· 
hat. 3. İntihap hukukuna 
dair bazı malumat. Bunlar· 
dan herhangi birisini tenkit 
etmek bizim programımızın 
hududu haricindedir. 

Çünkü her müessese 
doğduğu ve yaıamakta ol-
duKu memleketin içtimai 
hayatının bir tabii mahsu-

l lüdür. Neşredeceğimiz me· . --

mekte fayda görmiyoruz. Ma- hk bir memurdan yüzde 
amafih ehemmiyetli goru- yarım, daha fazla maaılı 
lecek cihetlerde bazı nadir bir memurdan yüzde bir 
istisnalara ril\.Vet edeceğiz. kurut) alacaktır. 

Türk Teıki[atı esasiyesi· Esnaf ve Tüccarın muave· 
ne, hukuki teammüllerioe neti de temin edilecektir. Bu-
uyğun gelmiyecek her keli-
meyi, muhtelif membalara nun için ticaret odasında tali 
müracaat ederek, sıhhatle bir komisyon teıkil edile-
if ade ve izah etmeğe çalı· cektlr. Komillyon teberruun 
şacağız. Bu tercümelerin alınma şeklini tesbit ede-
her türlü _hatadan salim ola- k ı;e Ur. 
cağını iddia etmek büyük Kazalarda da Belediye re-
bir cür'et olur. Çünkü her 
Teşkilatı esasiye ait olduğu isleri riyasetinde birer ko-
milletin kismen tarihi an'a- misyon teıekkül ederek hal-
nelerinin mahsulüdür. Kıs· kı bu hayırlı iıe davet ede-
men içinqe yaşadığı ihti· cektir. 
yaçların eseridir. Nihayet Teberrü makbuz muka-
nti için kendi sinesinde ta- bilinde İ• Bankasına verile· 
hakkukunu beklediği emel- ~ 
lerin bir ifadesidir. cektir. Makbuzlar tabedil-

(Devamı var) mektedir. 

~·s~-f~·i;ı;;ı;~;i··-
Yunanistan yumurta ve sebzenin 

gümrük muafiyetini refetti 
Yunanistandan ıehrfmiz 

ticaret odasına verilen ma· 
li'ımata göre Yunan hü
kumeti 5 mayıs 931 tarihli 
bir kararname ile öküz, inek 
dana, keçi, yumurta, fasulya 
bakla, arpa, mercimek, ve 
tereyağı üzerindeki gümrük 
muafiyetini kaldırmııtır. Bu 

haber bilhassa yumurta ve 
bak a ihracatı yapan tacir· 
lerim zi son derece teessüre 
sev ketmiştir. 

Çünkü yumurta ve bak
la tacirleri en fazla Yuna· 
nistana sevkiyat yapmakta 
idiler. Yunanistanın hemen 
bütün adaları bakla ihtiya· 
cını memleketimizden teda· 
rik ediyorlardı. 
Yumurtaiarımızm en kül· 

İiyetli mıktarını da Yunan· 
lılar alıyordu, Yunan hü· 
kumetinin yumurta ve hakla 
üzerindeki gümrük muafi· 
yetini kaldırması yumurta 
ve baklalarımız için ciddi 
bir tehlike olmu§tur. 

Bu itlerle meogul olan 
tacirler ticareti hnriciye ofi· 
sine müracaata karar ver
miılerdir. 

Tacirler hariciye ofisin· 
den, yumurta ve baklaları· 

mızın harice sevki iç"n mu· 
avenet talebinde bulunacak
lardır. 

Diğer taraftan Suriye 
hükumeti de hububatın kıy
meti üzerinden alma'f la 

olduğu °!o 30 gümrük res
mini 0

/ 0 40 Ç.ıkarmıştır. 

Vapurcular rekabeti bitti! 

ltilifname dün No
terlikte imza edildi! 

Seyrisefain ve vapurcu· 
lar araımda bir itilafname 
aktolunduğunu yazmııtık. 

Bu itilaf dün noterlikte imza 
edilmiıtir. Seyrlsefain idare· 
sinden aldığımız malö.mata 
göre aktolunan itilafname 

katiyen halk aleyhine de
ğildir. Vapur fiatları eski 
miktarını muhafaza ede
cek yalnız. Seyrisefain ida
resile milli vapurcular ara· 
sında rekabet yapılmıyacak· 
tır. 

Bundan baıka İzmir -Ay
valık arasında iıleyen milli 

1 
vapurlar sahipleri aralarında 
bir mukavelename yapmıı· 
lardır. 

Bu mukavelename lastik 
oluntııuktan sonra Seyrise· 
f ain idaresiyle de bir itilaf. 
name aktolunacaktır. 

Milli vapurcular Seyriıe-
faln idaresinin itilafın akli 
hususunda gösterdiği hüsnü
niyetten tlolayı Seyrisefain 
umum müdürü Sadullah beye 
tahriren teıekkür etm'ıtir. 

lzmfr hattında iıliyen 
yapurlardan mukavele ak-
dedenler Tavil zade ve Han
tal zade kumpanyalarıdır. 

Aydın komünistleri 
Istanbula getirildi 
Aydında bir komünist 

ıebekesinin tevkif edildiğini 
yazmııtık. Bunlar ıunlardır: 

Aydın Sanat mektebi tale
beııiaden izzet ve mektebin 
eski mezunlarından ,Maran. 
goz, Bulgaryalı namile 
maruf İ§Çi Hüseyin, Ma
kinist Ali, Cevat, Mual· 
lim Bahadır. lıte bu ko
münist ıebekeıi efradı mev· 
kufen dün ıelırimize geti 
rilmiıtr.' 

Dün İkinci Müstantiklik 

ı 
ı 

ifadelerini almııtır. Pek ya· 
kında Afırcezada muhake· 
melerine baılanacaktır. 

Bir komünist 
Mahkum oldu 

Komünistlıkle maznun 
Salihin . muhakemesi bir 
müddettenberi Ağırcezada 
hafi olarak devam ediyordu. 

Muhakeme ıaf ah atı bi· 
terek dün aleni olarak tef· 
him edilmiıtir. Bu karara 
göre maznun iki seneye 
mabktim edilmiıtir. 

--~-

3 aylıklar 1 Eczacılar 
İki Haziranda Cuma ruhsatiyesi 

Tekaüt maaşları 
veriliyor 

Mütekaidin, eytam ve 
aramil maaılarının tevziatı· 
na 2 Haziranda baılanacak
tır. 2, 4, 7 haziranda askeri 
ve mülki mütekaitlerin maaf· 
ları verilecektir. ilmiye mü· 
tekaltlerl de Haziranın 2 inci 
günü maaılarını alacaklardır. 

Askeri Y• mülki eytam 
ne aramile 1, 3, 6 Haziran, 
ilmiye eytam ve aramiline 
1 Haziranda kadınlara, 2 

vermiyecek 
Eczacılar hakkında ya

kında bir kanun çıkmak 
üzeredir. 

Bu kanunda cuma gün
leri açık bulundurdukları 
için eczacılardan cuma ruh
satiyesl talep edilmiyeceği 
zikredifecektir. 

Şirketi hayriye 
aleyhine dava 

Tütün İnhisarı avukatla
rından Fehmi B., ceza kesti· 
linden dolayı Şırketi hayri

ye aleyhine bir dava açmııtır. 

Şu " imtihan " kelimesi 
kadar sinirlerimi bozan bir 
kelimeye lügat kitabında az 
tesadüf edilir. 

Hayatın manası esasen 
imtihanla karışmıı bir mu
ammadır ki, süallerlnin çe· 
tinliii karşısında hergün bir 
parça daha eziliyor, bir par
ça daha büzülüyoruz. 

Mektebe imtihanla giri· 
lir, imtihanla çıkılır. 

Memuriyete imtihansız 

kabul etmezler. 
Evlenirken, baş ıart gene 

imtlh ndır. 
Ölürken bile imtihan 

edildiğimiz muhakkak. .. 
'f 

Bu imtihanları geçiren
le:.- bugüne kadar mahdut 
kiınselerdi. Fakat yakın za
manlarda kadınlardan ba§· 
lıyarak hademe ve kapıcı· 
larda nihayet bulan bir im· 
tihan devresi geçireceğimizi 
tahmin etmiyorduk .••. 

Nihayet "Hademe,, lere· 
de sıra geldi ... 

'f 
Eski Maarif nazırlarının 

maiyetinde bulunan bir 
odacı ile dün tesadüfen 
karıılaıtım. 

Şunu bir imtihan ede-
yim dedim, ve aordum: 

- Kaç yaıındasın? 
- On altıma baımııtım 
iıtanbula geldim. Yirmi 

seki:ı nazır değiıtirdim. 

Üstüste her birinin ikiıer 
ıene sandalyelerinde kaldı· 
ğını farzet yaıım çıkar. 

- lıtanbul neresidir? 
- Memlekette iken, ta-

şı toprağı altın olan yer 
bilirdik, amma ıimdi fikri· 
mi değiıtirdim. 

•.• !!?? 
Bence o memleket 

timdi Ankara'dır, Ankara •.. 

BÜRHANETTlN ALI .................................................... 
Peşte sergisi 

Murahhasımız geldi 
Peıte sergisine giden Ha· 

rici Ticaret ofisi müdiri Ce-.J 
mal B. dün ıehrimize aıel· 

mittir. Cemal B. avdeti 
esnasında Bükreı Harici 
ticaret ofisinde tetkikatta 
bulunmuştur. 

Haziranda erkeklere Hoca· 
paıa maliye tahsil ıubesin· 
de tevzi edilecektir. 

Talhisiyenin yeni 
dubaları 

Tahlisiye idareEiniin lsveç· 
ten getirdiği yeni dubalarm 
tecrübf'leri yapıJmı§ ve ka
bulü muvakkat muamelesi 
icra ,.dilmiştir. 

~!~~!!~~~!ad?!~2u~~~~ 1 
1 müstakil vebahçesi, suyu olmak, iskeleye 1 

yakın ve deniz kenarında kiralık evi olan-
~ ların idarehanemize müracaatları. ---~ .... *---- !!2!i 

işler böyle gider de herkes biribirile mahkemelik olur borc 
t 
baştan aşarsa: 

Elbette ayak mübaıiri kifay.-t etmez. 
J 

Süvari mübafiri icat edilir fakat .. 
J 

Göriinüıe nazara~ bu da kifayet etmezse .. I Ve en nihayet bunların dı:ı kifayet edip 
• etmiyeceğini Allah bilir 
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Yeni verem aşısı etrafında 

F ridman aşısını nasıl 
buldu? 

Frldmanın biitün dünyayı 
ıiddetle ali.kadar eden yeni 

verem a1111 tecrübeleri hak· 
kındaki pek ıayanı dikkat 
malikmatı evvelki günkü 
niiıhamızda vermiıtik. Bu 
gün de devam ediyoruz : 

zayifleterk hastahk yapamıya· 
cak bir hale koymuı ve o da 

bir aıı yapmııtır. 

Uç nıeçhul şerir lbrahimi ödü
patlatarak öldürdüler 

e• nu 

Gayet az miktarlardan baı· 
lıyarak ve yüzlerce ıırınga 
yapmak ıur•rlle ancak pek 
az istifade temin ediyol'lar. 
•Ttberk'lllln,, tn bir taraftan 
bu eıkl merakları uyandır· 
makta ki korkulu tarafı di· 
fer taraftan az f aide almak 
yüzlerce ıırıngalar yapılmıı 
ve baıtaların Slnatoryomlar· 
da 1enelerce kalmaya mah
kiimiyetlerl bunun kabili 
tatbik bir iliç olmadıAml 
aöıtermfıtir. Bunun üzerine 
tecriibe bulunanlar baıka 
bir yol aramıılardır. Fridman 
lnıan vücudunda zarar ver· 
m~den yafayabilen kaplum· 
bağa mikrobunu keıfedfnce 
bununla aııaını yapmııtır. 

Kalmet he, hayvanatı 
bakariye Verem mikropları 
aııda eıaa ~olarak .kullan· 
mııtır. Fakat ineklerin Ve 
remi siltleri vasıtaaıyle in· 
aanlara geçtiği, yani jnek 
Verenı mikrobunun zararı 
olduiu herkesin bildiği bir 
te)clir. • Kaynatılmamıı inek 
ıitG tçlrflmemesl her hekimin 
haıtalarına ta valye etUfl bir 
ıeydir. Binaenaleyh aıı 
vapmak için bunun bu z&• 
rannı izale etmek 16.zımdı. 

Profea6r Kalmet Pariıte 
mildüril olduğu "lnstitut 
Pasteur., de inek Verem 
mikrobunu 6Jdiirmeden 
zararsız bir hale getirmek 
için ıenelerce ufraıtı. 

En nihayet 111ikrobunu 
lüzumu kadar terbiye {etti
lfnl ve zarar ver111eden 
lnıan vücudunda yaıaya-

cafını ve Fridman mikrobunun 
yaıadıfı müddet yaktığını 
iddia etti. 
Şu farkla kt bu zararlı bir 

mikrop oldutu için haıtalık 
olan lnıanlara yani Verem· 
lilere tatbik edilmeyip Verem 
mikrobun• karıı bikir UZ• 

vtyetlere yani yeni dujmuı 
çocuklara tatbik edilecfinl 
temin etti. 

Fakat bir çok alimler ve 
tecrübdideler iddia ediyor 
ki Kalmet aııaı bu iddia 
ettifi tehirleri temin edeme· 
mittir· Bazı vak lJide, bazı 
müsait bünyelerde bu za .. 
raraız hale konan m•krop 
e.ki clnılyete avdet ediyor. 
Japon ilimlerinden "Arima,, 
da lnıan Verem paalllerin l 

Fakat beynelmilel mahi
yeti~ alacakl,kadar taam
milm elrniıtir, İıt~ Tiber.kü
lin, Fridmr n, Kalmet ve 
Arima aıılarının mahiyeti 
budur. Kalmet ve Arima 
aııfarını zararlı mikropları· 
dan yaptıkları için aıının 

zarar vermiyeceğlni ilba t 
etmek mecl~urlyetindedirler. 
Frldman aııaı ise zararıız 
mikropladan yapıldıfı için 
f aldesini göıtermek mecbu
riyetindedir. Zararlı olma· 
dıiı umumen kabul edil· 
mit Ur. Bizim memlektte ha· 
zı doktorlar el' an Ti bir· 
külin,, kullanıyorlar. 

Bazıları Kalmetf müda· 
faa ediyorlar. Bazıları dil 
Ferldmanı mildaf aa etmefe 
baıledılar· Bir mücadeledir 
gidiyor. Bakalım zaman 
kime hak verecek ? 

Fakat bazı emmareler 
var ki bu milcadele 
Fridaıanın lehine çıkacağa 
benziyor aibf. 

Sanatoryom teıktli.tı ol· 
mayan devletler, bitçeleri 
fakir olan mlllet1 er Verem 
ile mücadele yapmak için 
hep Fridmanı kabul edi
yorlar. Şimdiye kadar Fran-

ıadan, Almanyadan gelen her 
ıeye füphell nazarla bakmak 
mutat iken ıeçeo gilo tercil· 

me veneırett14fmfz bir Fransız 
gazetesinin makalesi gösteri· 
yor ki Parilte bir sene zar· 
fında iki bini ıa6tecavis •• 
rem vakası yalnız bir dts• 
panser tarafından Frtdman 
aıuı ile tedavi edilmiı ae 
alınan netice yiizde doksan 
muvaffakıyet olmuıtur. 

Sonra Fran1& reıml me
ballfl de bu hldlae karııaını 
da diiıilnmek mecburlvetinl 
hissetmft olacak ki Profe· 
sör Fridman yakında Parlıe 
giderek bir heyet muvacehe· 
ainde aııııaı tatbik edece· 
ğint de Fransız gazetelerin· 
den öğreniyoruz. 

Fridman - Kalmet mil· 
nakaıaıı da bizde oldui~ 
sibl yevmi matbuatta mil· 
nakaıa edilmeie baılandı. 
Hatta Kalmet, Fridman g6ı· 
terilen bu kadar alikaya 
tahammül ademiyerek yevmi 
gazetelerden "Le populaire,, 
gazetesinde bir makale ne~· 
rederek Fridman birkaç gün 
sonra ayni sahifede ona 
onıı cevap yerdi. Biz gelecek 
sayılarımızda bunlardan hah 
ıetmekte devam edeceğiz. 

• 

BEN AMAR. SiRKi 
Hakfkoten mtihfm ve tcmaıaki.ranı alikadar etmekte 

olan BEN AMAR SiRKi umum aileler tarafından 
temaı a ediJebilmesinl temin en tespit edile o tıenzilith 
fiatlarla verilen ilk yeni müaameı-e parlak ve emaalıız 
muvaffakıyet görm6ıtür. 

Sofyaya hareketten evvel her halde gidip ıörüoüz 

fiatları: 

• • 50 Kuruş 

İbrahim ölümden evvel evine kadar getirilmiş 
ve bu meçhul şerirleri sö.ylemiştir 

Düıı, lbrah im iımiode bir 
gencin önüne, iki meçhul 
ıahıa çıkarak tabanca ile 
tehdit etmit ve çok ıürme
den ölümüne ıebe biyel ver· 
mittir. 

Bu huıusta almıı oldu
ğum munzam ve muva11al 
mal6matı bildiriyorum. 

Çukurçeımede mahalle 
çıkmazı sokağında 6 numa
ralı hanede oturan 18 Y&f• 
larında lbrahlm, aılen ine· 
boluludur. Yedi sene evvel 
maaile ıehrimfze gelmtı, 
pederi ma vunacılık, kendide 
eczayı tıbbıye ıatıı memur 
luiu yapmaia baılamııtır. 
Bu genç, oldukça tahsil 
görmüı, terbiyeli, nazik ve 
çalııkandır. Kendlılnl gerek 
muhitinde ve aerek çalııtı· 
ğı ecza depoıunda ıevdtrmiı 
teveccüh kazanmııtır. 

İbrahim, her zamanki 
gibi dün ylne,çantaıını omu· 
zuna vurarak dükkan dilk 
kin dolaııp ecza satmala 
baılamııtır. 

.K"rak&yden baılayarak 
TakAime kadar gelmittir. O 
•ra ıaat 12 olmuı, yemek 
yimek için lokantalardan 
birine girmiıtfr. 

Oıırda kar1111ndaki bfr 
maaayada iki kııt gelmlt, 
yemek ylmefe baılamııtır. 
Onlar yiye dursun. 

Berftaraftan İbrahim Y~
meiini bittrmir, garsonu ça
gırara k heıabını ıormuıtur, 

Garson: 
- Elli bet kuruı llıeyi111, 

demif. 

hulikl kltid e~1 biri de: 
- Biz memuruz, aeni 

taharri edeceglz, demiı ve 
tabancaıını çekerek göfıüne 
dayamııtır. 

Bu aırada zavallı çocuk ta, 
omuzumda bulunan çanta· 
ıını lndlrmiı ve f çeriılnl 
açarak aramalarını söyle
mtıtir. Bunlar lıe: 

- Hayır hayır, ıeni ara· 
yacafız, demiılerdir. 

Bu ıözü iıiten İbrahim, 
o dakika bunların ne demek 
fstedjffni anlamıı: 

- Aiabeylerim, ben çırak 
biı adamım, üzerimde para 
var, var amma benim def il, 
diyerek yalvarmafa, ağla· 
yıp ıızlamal11. baılamııtır. 

Fakat gözleri kararan bu 
yahıiler onun mazlum a6z 
yaılarına ebemmly49f vermi· 
yerek ikinci bir tabancayı 
daha gözüne dayamıılardır. 

Bu sıra birl çocuğun gırt· 
lağına yapıımıı, bir çelme 
takarak yere düıürmüıtür. 

O ara canı ~cıyan ibra· 
him: 

- Ah ! .. İmdat, diye fer· 
yat etmek lıtemlıtlr. Fakat 
bu canavarlar buna da 
meydan vermiyerek : 

- Sus, ıtmdl seni öldü· 
riirilz demlıler ve alzını bir 
mendili le bağlamıılardır. 

· Zavallı çocufun cebinde 
buludan 70 küıur llraıını 
almıılardır: 

Aradan OD dakika aeç· 

1 

miı, bayılan İbrahim, kendi 
kendine ayıldıktan ıonra ağ· 
layarayak Ortaköy ıırtlarına 
doğru yürümeJe baılamııtu. 

Zavallı yavrucuk, bu kor 
künç manzaradan ıonra gllç· 
halle Kuruçeıme (lzerindeki 
Portakal yukuıuna gelmiı, 
artık ıldemez olmuıtur.• 

Nekadar gayret elaılt 

nekadar evine gelmeğ e ça
lıı iıe de gelmem_iıtfr. 

O tepenin üzerinde düsmüı 
bayılmııtır. Aradan zaman 
ıeçmiı, teaadüfen arkadaı· 
ların,lan biri, oradan aeçer· 
ken bunu görmüstiir. Bunun 
üzerine koımuı, bir otomo
bil bularak yanına gelmlı, 

lbrahfmi bindirerek evine 
16türmü1tOr. Evine gelen 
İbrahim, baygın bir va&lyette 
yatagına uzananı, vak'ayı 
babaıına anJatmııtır. 

Babaıı da polise gltmJf, 
vaziyeti bildlrmtıtlr.Meaeleye 
vaziyet eden poliı ifadeıini 

almıı, ·faillerin takibine bat
lamııtır. 

Yakın zamana kadar bu 
ıertrlerln yakalanmaıı muh-

temeldir. Yatafına uzanan 
lbrahtm, çok ı6raıeden fena· 
laımağa baılamıı, ayni za.· 
manda htifrağ etmiıtlr. Bu 

hali gören zabıta, lbrahımı 
almıı, Beyoğlu haıtaneılne 

göndermlıtir-
Haıtaneye giden lbrahim 

çok ıür111eml1, korkuıundan 
ölmüıtGr. 

lbrahimde cebinde bu· 
lunan 70 kGıilr lb a aatıı pa
raundan bir Hrannı uzatarak: 

- Alınız demlıtlr. 
Çantaıını tekrar umuz

lamıı, bu ıeferde Takılmden 

·-y-;;.-;-·BiiYiik--MiiletM~;ii;f 

Harbiye ye doiru ıatııına 
baılamııtır• Harbiyeye ge1-

" miı, yorgunluğunu almak 
için bir kah veye oturmuı· 
tur. 

Kali veainl içmif yorgun· 
leıfunu aldıktan ıonra bfr 
otomobile a tlıyarak mec
diye köyündeki Zenclrlt 
kuyuya 1ıttml1Ur. 

Otomobilden lnmlt dar 
bir sokağa u.parak yil· 
yürümeğe baılamııtır. 

İbrahim yürüye dursun, 
ıelelim iki meçhul ıahsa. 

Son derece ıık giyin· 
mit bu iki adam acele, 
acele yemeklerini yedikten 
ıonra lokantadan fır!amıı. 
kalabahiı yararak kotar 
larken takip edecekleri ada· 
n.ı aöımüı ve takibe ko 
yulmuılar. Nthayet bıkma· 
dan uaanm.adan bunlarda 
bir otomobil de Zenclrlt 
kuyuya gelmiı, sapa bir 
mahalde lnmıılerdtr. 

Bu ıırada zavallı İb· 
rahim, bunların taklbind~n 
bihaber, omuzuna vurdu· 
fu çantaıını defitUre delJı 
tire yoluna gidlyormue. 

Bunu ıören haydutlar 
hemen bir iki ıektJkten 
sonra yanına ıokularak: 

toplanacak 
(Birinci •ayfadan devam 

Açıkta kalacak memur
lann vaziyeti yine temin 
olunacaktır. 

Memuriyet teklifine ka· 
dar açık maaıı alacaktır. 

Matbuat müdürlülünün 
lifvl He açıkta kalan meırlur• 
ların bir kısmı Hariciye ve· 
kaletinde kalaa kıamına 
aeçlrllecekttr. 

Diter bir k11mın1n da da
hiliy., veki.letl emlrlnl verf· 
leceklerl ve m6tebaklıinln 
Hariciye vekaletlnht diler 
ıuabat.ında kulanılacakları 
söy lenmektecllr • 

Maahaza mtidilriyetl umu· 
mJyenln lllvl meselesi Mecliı 
te görOıülmClftilr. Bu suretle 
teıkll&t kanunu mesabesinde 
olan Barem deiiıecekbr. 

Evvelce de s6ylediflm aıbı 
ıerek b6tçnfn ve gerekse 
tasarruf 11.ylhanoın icaplar 
dan olarak bir kaç kanunu 
deitıecektar. . 

Memurin kanununda bazt 

dat ve gerekse muraf kıı
mmda tevazün noktaıından 
farklar yapacaktır. 

Bütçenin Millet Meclf· 
ıinde bibbütün değiıcceği 

deiilse bile kısmen ve e 

bemmlyetli tebeJdüle uğ· 
rayacağı ani ıılmakıadır. 

Millet M. cl"eine ver·· en 
layıhalar bütçe müzakeres 
sıraımda da gorüıülecektir. 

Bu llyihalar arasında 

çok mühimleri vardır. 
Encümenler faaliyetleri• 

ni kıımen bitirmltler, kıs

men de bitirmek üzeredir. 
Hazirana kadar biltç<' 
mtlzakeratmın bitmf'line 
ıl~dilik imkan yoktur.Mec 
lis açıldıiı zaman m9.1vakkat 
bGçe istenecektir. 

Maliye vekile AbcUllha· 
ilk bey, bütçe etrafında lza· 
hat verecektir. İtin yine 
münıküıa olan· ıilratle çık-
mau için çalııılacaktır. 
Fırka Meoli• grupuun 

loflmaında 

• 
iş . şirketı ve 
Türk tücca-.·ı 

(Brinci •ahifeden devam ) 
maaına taraftardır. Şı ı ka· 
dar ki, ıtrkettn, 1 arici 
ticaretle meıgul olaı ı ta· 
ctrlerin. mallarını kontorol 
etmesi adeta inhisar ma·I 

hıyetinde görülmektedir. 
Dünyanın hiç bir tarat ında 
böyle nafiz bir ,·ırket o ima· 
dıfına göre "İt" ıtrkı tine 

"it inhisarı ,, dimek daha 
doğru g6rülmektedfr. 

Dün de hükumet gazete
leri oda kitibi umumisi Veh· 
bi beyi görerek kendisin den 
bir beyanat almıtlardır. ()da 
katibi bu beyanatında, it 
tirketinin ineml~kete 1 ıy· 
melli hizmetler göreceğini 

kayıt ederek kat'iyen intihar 
ıeklinde olmayacağını ve 
hatta harici ticareti inhiırr· 
ları altında bulunduran bE zı 
gayrı Türk ıtrketlere 
bu ecnebi ıirketlere rakip 
olacağını ıöylemiıtir. Vehbi 
Beyin bu beyanatı hakkıncla 
Harici ticaretle me11ul blr 
tüccarla görüıtük. Nokteıi 
n1azarlarını aynen yazıyo• 

ruz: 
O da katibi bu beyana· 

tında hernedense "İf,, tir· 
kelini tutmuı ve bazı ec· 
nebi ihracat ılrketlerinden 
bahsederek "lı.. ıirketinin 
bunlara rekebet edeceğini 
bildirmiıtir. 

Oda ki.tlbl umumisine 
memleketimizde harici Uca• 
retle meığul olan Türk tilc
carının adedini ögretecek 
deilllm. Yainız ıunu ıöyle
yeytmkl; Türkiyede harici 
ticaretle meığul 10 ecnebi 
ıirkete karıı binlerce Türk 
taciri vardır. 

"lı.. ıtrketi, sermayesi 
eıaıeıı milyonlarla lira olan 
sayrı TGrk ve ecnebi ıtrket
lere rakip olamaz. "lı,, ılr
kettnln ezecefl, mahvedeceil 
ancak 3 • 5 kuruı ıerma· 
yeli gibi Türk tücc rlandır. 

inhisar mes' eleıi~e gelin· 
ce; her ticarethane ve her 
tirket gibi ihracat yapan 
bir mü ... sseaeye hiç klmıe
nia 'öz söylemeğe hakkı 
yoktur. 

Şu kndar ki; diğerlerinin 
Ucaıetini ve mallarını kon• 
turo'a selibiyattar olan bir 
tir kete de ı am manaaiyle 
" nhisar idaresi,, denir. Oda 
ki.libi umumisinin tüccarı 

pek haklı tee11ürlere bey&• 
nalı cidden guiptlr Biz ti• 
caret oda.arından tnhlurla• 
rın müdafaasını değJI, bfi· 
tün mevecu,Uyetlerinl l c&• 

ret od ıına fıtlnat ettiren 
Ulccar'ann hukuk'arının mi• 
daf aaııını bekleriz. .............................. ___ ........... -
Emin(Samıun]Beylerle lbaan 
Paıa [Gi~ıun] tnttbap 
eylemlıtlr. 

Mütf'aktben ırup özun 
bir zamandanberl auete· 
leı de me•zuu bahıolan Ter
koı metelelf hakkında Etem 
B. (Samsun) taraf•ndan ve
rilen ıual takrirlne gelecek 
ı çtlmada alakadar vekille
rin cevap vermeainl karar:
laıtırarak dafılmııbr. 

Mevkilerin 
ikinci 
Birinci 
Stallar 

• • 
75 . ' 

" 
- Dur bakalım, efendi, 

de"mlılerdir. 

mevaddının tadil olunacatı 
kuvvetle ıöylenmektedlr. Za· 
ten taıaruf ıektllerlne ,are 
bu kanunun da tadili bir 
zaruret hallndedlr • 

Ankara, 26 (A A.) Cüm· 
hurlyet Halk Fırkası grupu 
sa•t 10 30 da Afyonkarahl· 
tar meb'usu Ali Beyin ri· 
yatetlnde içtima ederek bi· 
yük kongre tarafı11dan umu· 
mi heyeti idareye seçilen 
Hahhı tarık (G:resun), ~ 
tor Cemal (Bolu), AptOl 
muttallp (Malatya) Beylez 
yerine pup heyeti lclaral 
azatık'ande, Aziz (Erzurum] 

Mühendis namzetler mi 
• • 

Hususi mevki: 
Localar • • 

100 
150 
200 

" ,, 

" 

Allahın kırında yalnız 
batına bulunan zavallı lb· 
rahim durmuı, kilitlenen 
çeneıf araıından tadeee: 

- Ne var, ne fıtlyor ıu· 
nuz? diyebilmlıtlr. 

Bu ıöz Ozeriııe bu meç 

Son verilen baberlel'de 
vergile:-in ne kadar tndlrJl
dlil teıbit olunmuıtur. An· 
cak bu yeratfer meeeleıi 
931 bOtçealnd~ ıE'rek varl· 

.Jfjr aazete münhal me· 
'ltl.-Iüldara mimar ve mü. 
bendiı erden Halk fırkasının 
napt s6atereceğ'ni, hatta 
1ttmferi etrafında miinakav:ı· 
lar olduiunu yazıyordu. 



27 Mayıı 

Ruhları 
menfi 
yapa 
seb p r! 

Başm kal den devam) 

sı faydalı gör 
söylemek ister)e -

ke , nd terine mensup 
ma buatt c.ksi istikamet1e· 

tle üzlcyici, terviç 
ya e adüf edil· 

eıı h l 

N t kım, İş Bankası ta· 
rafından t şkı edilmek is· 
ten n "ıhr cat ıtrkett,, me
selesi iki taraf arasında ye
ni tarizlere sebep olmuş, 

netice ftibarJle Hükü et 
tarafı "ihracat girketi,, me· 
sel s·nde ihtiyatkar vaziyet 
alan " muhalif matbuattan 
bir kısmın n endiıelerini ber
mutat "menfi ruh ulukla,, 
k&rş1lama~a kadar ileri git
miş erdır. 

Halbuki, İş L,mitet hak 
kındaki neırıya , her rn i 
ve ikt sadi teşe büııün alt 
dan muhakkak "inhisar men· 
faatcılığı,, çıktığı tccrübel r·n· 
den mahvolmak derecesine g 1-
miı bulunan vat nd& ların sa· 

mimi e d ıe erinden ibaret idi. 
Liman inh sarı öy e tem nat 
ile baılamış, ııigara kağıdı ııl 

böyle n ticelenmif, müskirat 
inhisarı esa ları atıhrken, da· 
ha evvel bazı tirketlerin 
Ankarada seyahat ettikleri 
görülmüştü. 

İt Lf milel tirketinin, yarın 
ihracat kooperatifleri şeklini 
hariçte bırakarak, mükerrer 
sigorta meselesıne benzemi· 
yeceği timdiden temin 
edtlebil'r mi? O mükerrer 
sigorta meselesi ki, zaruri 
havayiç ve hatta bütün bü
yük istihlak üzerinde bile 
tereffüe vesile olmuştu. Ve ol
muıtur. Esasen "İt Limitet,,i 
müdafaa eden hükumetin 
nimresmi gazetesi, dünkü 
nüshasında küçükten haıh

yan bazı işlerin nasıl ilerle 
yip tevessü ettıklerine mi
saller getiriyordu. 

Yani: Bununla da, " iv 
Limitet n,, birkaç senede 
her tarafı saracağını, büyü
yec ğini, zımnen ııöylemek, 
anlatmak · tiyordt... 

İhra at itinin inhi· 
sar tahammülü o up 
olmıyac ğı noktası ayrı-

ca tetkik değeri olan 
çok bü k mes 1 lerdendir. 
Böyl u z l k • 
tin bı a 
lıy tıni k p s ktes e ug 
ratab ccek mevzular üzeri 
de durmak, endfıelen 

mek, müsbet neticelere doğ 
ru atılacak a ımlar olahi· 
lirlerd . Üç bet nüfuzlu ada
mın § i faydaları, emsali 
mevzuların ç rçeveleri içine 
sığdmlamamak lazımdır. 

Bu münasebetle, Harici· 
ciye vekıli Tevfik Rüıtü 
B· in Avrupa bırlıği kom s
yonunda söyle:.aiği nutkun bir 
faslına dokunmak çok ha
yırlı gibi ôlacaktır zanne
dilir. 

Tevfik Rüıtü B. evvelki 
gün "Cenevre,,de nutuk irat 
ederken ıöyle söylıemiıti: 

"lktısadi hayatın bu hu· 
susta teşkilata malik olma
dıfı memle etlerde tabiatile 
bazı iBlih•al şubelerinde 
Devletcilik siyasetine müra· , 
caat edilmek suretile teadü· 
lün tahakkuku .. ve ilh. ,, 

. ~., .. -- -·-

YARIN 

lısoN HABERLERi Bra 10 Milliyet p 
vergi lzmir gençler. 

futbolcularının teşyiinde .. 
e 

mpıya os gitti! 
Takım kaptanı: <(.Bir şeyden müteessiriz, 

o da gol yapamadığı mız!v tliyor 
Şehrimizde Fenerbahçe 

ve Galatasaray kulüplerilc 
iki maç ynpan Yunan kıl· 

bo cuları dün saat 10,5 d \ 
lzmir v puril mem1eke'le
rıne müteveccihen hareket 
etntı~lerdir. 

Misafirlerimizi tefi ye 
gelenler daha vapurun ha· 
reketinden çok evvel Galata 
rıhtımını doldur uştur. 

Bu knlcıbalık araundan 
İzmi in güvertes'nde misa· 
fırlerimız e karşılaı ım· 

Hepsi f n. Be liki mem· 
leketimizden iyı int balarla 
ayrı ıyorl r. 

Kafile reisi ne diyor? 
B r ar ık kkfile reis 

M. Puri 'in yanma yakla· 
§arak ordum. 

- lstan uldan ayrılır
ke l intiba ı ız nelerdir· 

M. Pa r s bu sualime b· 
az ter ddütten sonra şu ce 
vahı verdi. 

- Türk sporcularının l::i
ze karşı gösterdikleri ala
kadan cidden çok memnunuz. 
Hele Cuma günkü müessif 
hadisede olmaııaydı .•.. 

- Maçlar hakkmdaki 
düşüncelerhiz? 

- Yunanistandaki oyu· 
numuzu iki maçta da oyna· 
yamad k. Fakat kartımıza 

çıkan takımlarda çok güzel 
oynadılar. Bilhassa Galatasa· 
ray memleketime dönerken 

en hfiyük kanaatim; Tür~ 

futbolünün seviyesinde ol• 
masıdır.,, 

Geminin hareket vakti 
yakla~mıştı. Dahıı fazla ra· 
-hatsız etmemek için M. .................................................... 

Şüphes z Tevfik Rüıtü 

Beyin Beynelmilel "Kartel
ler,, h kkında ıöyledikleri

n ·n "İş L'mitet,, ile alakası 
yoktur. Fakat, hükumet n 

"Kartel,, meselesini te ak· 
kisi ttibarılc Har ciye veki
linin nutku dan lınan fıkra· 
ın iptid i ham mevat 

meselesinde Beynelmilel iti· 
lafl ra varı abi mek esasla
una gld c ğt itibaril~ ehem· 

ı miyeti v dır. 

j Büy yı e tasarruf, 
ı 'Kart de ti o duğuna göre, 

ham mevat üzerinde, Tür· 
kiye Devletçılikle müe&&ir 
olabileceği zannındadır. 

Büyük ecnebi sanayi 
sermayeslle anlaımak, el
bette istenip dort ~özle 

beklenen ıey olabilirdi. Mev
zuu bahis itilafın herhangi 
istikraz temin edeceği de şüp· 
hesizdir. 

Fakat, "İt Ltmitet,, diye 
iptidai bir teşekkül günün 
birinde Devlet nüfuzu, 
Devlet üzerine müessir ola
bilecek ıahsiyetlerin nüfuzu 
ile rakı p ih,.acatçıJarı piyasa 
dan kaçırmağa başladığı gün, 
umumi olduğu kadar ani 
felci tahmin etmek, neden 
menfi ruhluluğa delalet et-
sin? Hakikatin"nefyi,, kabul 
ettf ği, onunla ımtizaç eyle· 
diği görülüp işitilmemiıUr. 

Kitaplar, böyle şey yaznu
yorlar! 

Arif Oruç 

Pauris,e teıekkür ederek 
ayrıldım. 

T akun Kaptanının 
sözleri 

Bir azda takım kapta
nının fikrini almak l.azırJdı 
Kendisini buldum ve onada 
ne gibi intibalarla ayrildık· 
larmı sordum. 

M. Andrianopulosda gör
dükleri hüsnü k bulden son 
müleh ssıs olduklarını söy· 
ledi ve §UOU da İ a \.e ettf. 

- M mleketimize dö 
nerken müt css r oMuğu 

muz bir ıey varoa o da bir 
tek gol, bir tek şer f sayısı 
, p madan dönmemizdir. 
Tarıhi teş kkülümüz olan 
1924 t nhe i bir çok mü
sab kalar yaptık. Hiç sayı 
yapamayarak bitirdiğimiz 

o}u:ılar n adedi üçtür. İkisi 
malu 11. Bir de Uype~tdir. 

Bu oyunu da 1 • O kaybet
tik· 

Takımlarımızı nasıl bul· 
dunuz? 

- Her iki takım da gü
zel Bilmem bize karıı gü· 
zel oynadılar. 

Bu ihi takımın da sağ 

müdafileri, sağ ve sol açık· 

larile Galatasarayın sağ ve 
merkez, Fenerbahçenin de 
sol muavinleri çok güzel 
oyunculardır. Biz her ilci 
oyunda da oynıyamadık. · 

- Hakemi nasıl buldu· 
nuz? 

- Hakem için hiç bir 
fey diyeceğimiz yoktur. İki 
oyunuda gilzel idare etti. 

lzmirde maç yapacak
Cmısınız? 

- Hayır. Kat'i birşey 
henüz kararlaşmış değildir. 

İzmlrin haraket kampa
nası çalıyordu. Muhatabıma 

teşekkürler ederek ayrıldım. 
Saat tam on buçuktu. 

Gemi rıhtımdan ayrıldı. İki 
doGt memleket sporcul rı 
Bir birlerini gözden kaybe-
dene k dar beyaz mendille
rile ııelamladılar. 

A. R. 

JI.. * 
Atletizim heyetinin 

tebliği 
lstanbul Atletizm heye· 

tinden: 
1 Kadıköyde Fenerbahçe 

Stadı heyetimiz tarafından 
tamamen tamir edilmiıtir. 
Bütün atletler işbu temiz 
sahada çalışa bilirler •. 

2 Heyetimiz 1 tanbulda
ki atletleri tecrübeli ve tec 
rubesiz olarak ikiye ayır

mııtır. Yani birinci gatagori 
timdiy kadar resmi ve gay
ri resmi müsabakalarda de
rece alanlardan ve ikinci 
kataıoride şimdiye kadar 
müııabakalarda derece ala
mayan yeni atletlerden mü
rekkep olacaktır. 

3 12.6.931 cuma günü 
sabah saat 9,50 de Fener· 
bahçe stadında birinci ka
tagori atletler arasında bir 
teıvik müs bakası yapıla· 

caktır. Ve 20.6.931 Cuma 
günü a) nı saat ve mahalde 

Muafiyeti 
Ankara, 26 (A.A) - B. 

M. Mcdisi İktısat encümeni 
sayım ve muamele vergileri 
hakkmdaki kanun layihaları 
üzerinde tetkikatını ikmal 
ederek Maliye encümenine 
vermitlir. 

Encümen sayım vergisi 
kanununda bir çift koşum 

hayvanı olan köylünün bu 
çiftini vergiden muaf tut-
mutr, tiftikten 35. Kılkeçiden, 
koyundan 60, deveden 200, 
mandadan 175, sığırdan 100 
lı::uruı alınmasına kar&r 
vermiştir. 

Encümen muamele ver
gisi i.ıze indeki tadilatta 15 
b ygir lrnvvetınden az. mo
tör i§leten müessese eri ver
giden muaf tutmuştur. M -
liye encümeni veraset ver· ı 

gisi kanun lay'haııı, Adliye 
encümeui ic a ve iflas ka
nun layihası üzerindeki 
tetk katına devam eylemek 
tedir. intihap m zbata arı· 
m tetkike memur muhtelit 
encümen Kütahya mebusu 
Mustafa ve T vfik Beyle
rın m zbatalarını mualle 
bulmuş ve o suretle heyeti 
umumiyeye sevk~tmiştir. 

aşitB. 
Barem için ne 

diyor? 
Darülfünunun harem 

tatbik edilerek harici, dahili 
maııra fla rından tasarruf YE<· 

pılarak maaıa ilave edil· 
mişti. Bu harici ve dahili 
maıarife fakültelerin haki
ki ihtiyaçlarından da bir 
kısmının bilhassa Tık fakl-
tesiııin laboratuvar maeraf 
larmdan kesildi~i ve ha· 
zı müderrislerin gelecek ıe· 
ne labratuvarda tctrih için 
Tavşan bile bulamayacak· 
arını söyledikleri rivayet 
ediliyordu. 

Dün bu hususta Darülfü· 
nun emini iM. Raıit B. bir 
muharrlrimtze şunları sö}· 
lem iştir:,, 

- Darülfünunda Barem 
meselesi için rivayet edilen 
havadislerin aslı yoktur. Ba~ 
rem meselesi bitm · ş ve An
ka aya gönderilmittir. 

Muamrr er Raşit Bey ge
ne bu mesele için bir iki 
güne kadar Ankaraya gide · 
ceklir. 

Maarif vekaletinin iade 
ettiği R. Ali B. in evrakını 
M. Ravit B. tetkik etmekte· 
dir. 

Tıp fakültesinin yarınki 

içtimaında bu meselenin 
tekrar mevzuu bahııolacağı 
zannedılmektedir. Vekalet, 
evrakı divanın kazat sala
hiyeti yoktur, diye iade et· 
miştir. . .................................................. . 
ikinci katagori atletler ara· 
smda bir müsabaka yapı· 

lacaktır. İıbu müııabakalara 
yalnız müttefik ve müsaadelı 
kulüplerin atletleri ittfrak 
edebilir. 

4 Her iki müsabakaya 
itlirak etmek isteyen atlet
ler iııimlerini ve ittirak ede
cekleri müsabakayı kulüp· 
leri vasıtasile azami müsa 
bakadan 4 gün evveline 
kadar Eminönünde Rıhtım 
hanında mıntakk atletizim 
heyetine tah iren bildirme 
lerl lnzımdır. Müsabaka sa· 
atlerl l '}ahire bildirflecektir. 

(Birinci sahifeden devam) 
mllliyetlerinimi uyuıturdular? 
E~er böyle ise eyvah ya· 
rınki çocuklarımıza ! 

Biz lstanbulda da böyle 
bir cemiyetin kuru!masmı 
temenni ederiz· 

Dün fzmir muhabirimi
zin • bu cemiyet hakkında 
verdiği tafsilatı ve cemiyet 
reisinin Misyoner me'.ctep· 
feri hakkında söylediği pek 
şayanı dikkat sözleri dere 
ediyoruz: 

Cemiyet reisinin 
söyledikleri 

İzmir, 26 (H.M) - Dün 
{Türk h rsıni koruma cemi 
yeti)nin içtimaı ve ıdare 

heyeti intihabı yapıldı. Bu 
rnünas b t e C m ·y t reisi 
Türk talebesin'n hiss yatına 
tercum n ol rak demıştır 
ki: 

"Bilir z ki bu müesseler 
tnk p ettıklerl mefkureleri 
yay kla muvazzaftırla . Bu 
mektebin tarihçesi bize onun 
b ·r mi yone::lık müessesesi 
olduğu u gösterir. Misyoner 
ler bilhassa Amerikadan 
dünyaya yayılıp İsaya Üm· 
met kazandırmak, ynni hı· 

ristiyanların adedini fazla· 
leıtırmak ıeYdasHe propa
ganda yaparlar. Bunların 

gayelerini yalnız dini say
mak bir acalp olur. Bu ce
reyan .ilni, içtimai ve ayni 
zamanda ılyut ve ikt1aadi
dtr de. 

Arkadaı1ar, ıayanı dik· 
kat olan bir cihette ıurası· 
dır ki misyonerler daha 
ziyade hüviyeti içtimaiyele
rl ve ve ıahsiyeti mil-
liyelerinl iktisap edeme· 
dikleri zannını taşıdıkları 

yerlere giderler. Oonlar 
ÇJne, Hindistana, Habeşista· 
na, Afrika çölJerine irşat için 
koıarlar. siz milliyetini hassa 
sıyetle be leyen bir kavmin 
içine bu adamların gelme· 
sini bir zül tela ki etm z 
misiniz? Misyonerhğin Tür 
kiyede yaıaynhilmeıi sızi 
rencide etm z mi ? 

Misyoner mektep ve mü 
esseselerin n size bir ik. fe 
nalı~ını z'kredeyim. İstikla 
harbi esnasında Merz· on 

e 
salonu oldu Dört b 

• § sene 
evvel Bu sa Kız Kol j ' ta-
lebesinden üçür: il hı .. isffyan 
yaptığı fçin k patıldı. On 
beı sene evvel bu mPktebe 
yanı Enterna yona} Koleji 
baıının sarığı ile b ca ge,en 
bir zat papa olarak b r yı 
terk etti. 

Misyonerlik lıakk 
maluma ı v r 'kt 
üçüncü korku 0 

milel m ·ı y tte 
lim. Bur d 
bil .. nler d 
sın'n yJ 
terbiye ç 
r b 
kin 

tine mu abi zu u 

b 

bir ır illetın böyle di.t
tüncelere dal unynca ı p k 
tabii d ğil m ? 

Müteakıben cemiyetı hır 
ıeneltk fanliyti hu as d • 
lerek tfdet e al ıs and . 

Yeni aza intihabı s at 
birde yapıldı. 

F; l.i hey,..tten reis Mu
hittin Bey, azalaı dan Huse-
yin Avni Enver Dün r Efe
ndiler bu senenin mezunu 
olacnklnrından namzetlik e· 
rini koymadılar. 

İntihap neticesinde Reşat 
Turhan Bey reis intihap 
edildi. 

Yeni reisin yemini 
Re§at Turhan B y kürsiye 
gelerek vaz fesın yap c -
ğlna d ir §U 1 rı öy d : 

Bu muk 
feyi hiç bir eyden ç 
m.yerek, h ç hır mepf at 
gözetm yerek, dai yük 

v bum l A 

k 

Am rikan Koleji Punlus ınet, Ra m·, Ha ı, mestan 
devletini yeniden ihya et Mustafa, İbr h 'm e end er 
mek isteyenlere bir lçt'ma az l ğa ı tihap ed ) ı r. 
······································································••&••·············li··············· 

Şayanı dikkat bir istatistik 

Hayat pahalılığ ! 
5 kişilik bir 11ailenin geçinmesi 

için 15, 16 lira Jazım 
17mlı, 25 (A.A.) Şehrimiz 

ticaret oda11 umumi harpten 
evvelki zemıma nazaran ıon 
4 ııene zarfındaki hayat pa 
hahhAına dair yeni bir tsta· 
tistik tanzim etmiıtlr. Bu 
istatiıtiğe nazaran orta 
halli 5 kitlden mürekkep 
bir aile umumi harpten 
evvel oldukça iyi bir tarzda 
geçinmek için bir sene zar 
fında 114 lira 72 kuruı 

sarfetmek mecburiyetinde idi. 
Aynı efrattan mürekkep 

orta halli bir ailenin iyi bir 
1 

tarzda geçinmesi için 19!7 
ıenslnde 2015 lir 61 kuruş 
1928 eneıinde 1885 lira 33 
kuru,, 1929 s nsinde 1773 
lira 20 kuruı, 1930 senesin· 
de 1615 Ura 8 kuruş sarfet 

meıl lazım gelmektedır. 

Bir altın lira vas ti o • 
rak 1927 de 820, 1928 d 

826, 1929 da 870, 1030 d 912 
kuruştu. Şu halde h 
pahalılığı umu i h rp n 
evvele naz e 1927 
sind yüz 16 19 8 
nes'nde y 1 8 
da yüzd 1 30 
de yüzde 54 

Sof ya 
Elcimiz , 

Sofya e ı ı tayın edf. 
len sab k Muhtelı ' d • 
le k mısyonu r is Tevfi 
Ka il Bey dü Ankar r 
eh imize ge miştir. 

Bu hafta itimatn 
hamilen Sofyaya 
edecektir. 



YARIR 

Poliste: 
Unutulmuş Bir Tekke 120 b• 

Beybilhavzın Esrarı... - 10 
~---"' _________ .. Lira çalan Bul-
anevı bir maktel... garlar tutuldu 

----~-- - l Anıel ve Palza namında 
Beybilhavzda işe baş ayınca lki Bulıar, Sofya bankala 

_ı ? nndan biriıade çalıtırken 120 
ı1e garip şeyler göraüm. bin lira çalarak firar etmiı· 

lerdir. 

Ne mazhariyet!.. 
• Aksaçlı Ermeni karısı 

sözler - söyledi 
garıp 

Ben artık ırzını, ıffe· nümü almak istiyordu. Be· 
tini pazara çıkaran bir kah• nim sıkıldığımı görünce: 
be gibi manen yıkılmıı, - Ne oluyorsun kızım? 
1rıaddeten perlıan olmuı· Eh ne yapalım büyük pe-
tum. Protistan nazariyestn· dere ulaımak için bu sı-
ce bu incili ve frtlka idi. kıntalara katlanmak, pe· 
Üzlete çektirilen genç kız· dere yakın peyda. eden 
ların vasıl olacağı tabii protislan papaslarına gÜ· 
netice bundan ibaretmı1. nah söylemek bir vazife· 
Beybtlhan te\tk-eslne men· dir. Bu seni hiç utandırma· 
sup devrfılerln felsefesince sın kızım, daha neler gö· 
bu bir mazhariyet imit··· receksin, neler ve nelere 

Ah, ne acı, ne elim, ne ıahit olacaksın! Büyük pe· 
zelil bir mazhariyet !.. Genç derin bu evinde her ıeye 
kızların ismet ve iffet pa· katlanmak vazifedir. 
zarı olan bu mazhariyeti Bu kadın bu ihtiyar ca· 
görmekten ise, görmemek dı neler se:çmalıyordu. Ben 
ne mutlu... en nezih gösterilmek iıte· 

Şube reisinin gidiıinden nen bir hırıı1tiyan muhitin· 
sonra oldufu gibi bu vaf· de bu nihayetsiz sukutu 
tizci Pastörün ayrılmasın· görünce iğrendim ve ıarar· 
dan birkaç dakika geçmlt-

1 
dım. 

ti ki o pamuk gibi ak ıaç 1 Demek ki bir taıallôt 
Ermeni dudusu, her zaman· olunca, aman bir daha 
ki aokulğanlıiı, pıürailijile tekrarlayın her yanımızı bu 
yanıma sokuldu. 

dinsizlere tenim edeceflz, - Güzel kız, nicesin 
bu nahayetstz terecldiler kar

yavrum? Bugeceyl ho19a 
Yaıa.dın, sema ve ~ zeminin ıısında, insanlığın, cemiye· 
ıahibl olan büyfik pederi- ün ylc4anJ :r~k mu? Bu 
mize biraz daha yaklaıtıo, feryatt&nm yalnız benim 
oh ne mazhariyet ne dev· batara defterimde boğulup 
let sana yavrum. Dedi. kalacak mı? 

Aslında bir muhabbet Beni buraya döıüren ta· 
kılavuzu, bir iffet ve ismet lii•e qanl lanet etmeyim. 
tellalı olmaktan baıka hiç Feiyat ederek anamın ba· 
bir ıey olmayan ba ihtiyar balilın hlr tnlddet evYel 
kadının maneviyatı o ka· terkettliim muhitine prmek 
dar sin6k, 0 kadar düıük iıtlyoruum. Fakat havanın 
k ve lnıani hislerin ıirae-i ... 

Putörlerin ıecavüzleri· dili, glremedlii bu karan· 
ni kat'iyen bildiği halde bk yerden bunu yapabil-
bana hiç bir ıey olmamıt mek muhal idL 
ıibi mürailik yapıyor, g6Y· (Deoanu oar) 

··-·o;;Jaki--~ehir .... -. 
ihayet eski mecrasına çevirilerek 
binlerce dönüm arazi kurtuldu 

•Yeni Adana,, gazeteıi af• bu defa tekrar iıe baıla· 
azıyor: mq ve sular tarafından gö 

Geçen ıel sularının bi· türülmüı olan malzemey.i kı• 
rincişinde r;iamet köy6niin men 1'ulai'ak amellyata ile· 
alt kısmından ıahiU yarmak vam ettirmlı ve bq yeni nehri 
ıuretile ovaya akmıya tiaı· eski mecraııua akıtmaya mu· 
lamıt olan ıuyun bet bn kö- -.af-.k olmuıtuJ. Bu muvaffakl· 
ye alt tahminen altmıı bin yet IJarıısındc hem nehlrin ifgal 
dön6m kadar •r.&i J11al et•lt olduiu btlyµk J:,tr arazi 
ettliini :ve batta köylüDQn kıt\lft hemde ld ı~mek 
Yeniırmak lımbıi verdlii mecburiyetinde bulunan bir 
'bu ıuyun bam yerlerde ge- çok köy halkı bundaD kur· 
çit bil.e Yermediilnl yazmııtık tulmuıtur. 

Bu ıu geçtlll yerler~e T rabzoııda elektrik 
yatarak dHinle.tlrmit ve Tt ahzon elektrik tlrketi· 
auyu geçmek mecburiyetin· ne Sanayl ma;;.din banka11 
de bulunan köylülü rl müı· tarafından yapılan 2ı5,000 
idi vaziyete sokmuı oldu-

Bu firariler hakkında 
her tarafa haber veren Bul· 
ıar zabıtası, Tlrkiye zabı· 
ta11nada meseleyi bildirmlttir. 
Bunun üzerine polis 2 f ncl 
tübe mildirlyeti faaliyete 
geçmiı, neticede iki Bulganda 
Beyoğlunda Hendekte bir 
evde· otururken yakalan
mııtır. ABulgarlar adliyeye 
verllmiı, yakında Bulgaris
tana iade edilecektir. 

Sahtekar 
Sdf halka beşibir

yerde satıyorlarmış! 
Polis 2 inci ıube müdi· 

riyetl Vehbi, Şükrü, Beki 
ve Lemi isimlerinde 4 sah· 
takardan mürekkep bir kum· 
panya yakalamııtır. Bun
lar, gümüı mecidiyeleri altın 
ıuyuna batırıp beıi biryerde 

yaparak bir ,ole ıafdillere ıat· 

mıılardır. Bunu haber alan 
zabıta tahkikata baılamıt 
Ye dördünü de yakalamıtbr. 
Adliyeye tesltm edilecek· 
lerdir. 

Sirkte de 
Hırsızlar siftah 

yaptılar ! 
Taksimde hayvanatı vah· 

tiye kumpanyasına dün gece 
ailen hıraızlar, oyunculara 
alt elbise ve ıaireyf çalarak 
kaçmıılarsada poliıler tara· 
fından yakalanmıılardır. 

Çalınan eıya kamtlen elde 
edilerek kumpanyaya ve· 
rilmıı, hırsızlar da Adliyeye 
tetllm edilmittlr. 

Dün, Sirkten bir aılanın 
kaçarak birini parçaladıfı 
ve ıonra jandarma tarafın· 

dan mavzerle vurularak 
öldürüldüiü hakkında bir 
ıa1ıa çıkarılmııtır: Dün yap· 
tılımız tahkikat netlceıinde 
bq haberin uydurma olduiu 
anlaıılmııtır. 

Çocuk bırakırken 
Şaziment iıminde bir ka

dın, Beyazıt karakolu arka
ııqa yeni doğmuı bir çocu· 
fu bırakırken yakalamııtır. 

Şahsı mechul! 
Beyazıtta Aııkler kahve

sinde ıakln Bolulu Mustafa, 
Çulcurçeıme çıvarından ge
çerken bir ıabsı meçhul ta· 
rafından eai kolunc:lan ıa· 
ralanmıttır· 

Camlan kıran kadın 
Dlln beyazılta Sevim bi

rahanesinde Muzaffer hanım 
rıamında biri rakı içmit ve 
ıuurunu muhafaza rdemfyerek 

bira hanenin camlarını kır· 

mı-. ve yakalanmııtır. ---d b 1 Se h liralık .kraz muameleii bit-
lun an lr an evve Y an 
hehrl yatağına çevrilmesi miı lr. f zmir Belediye bütçesi 

Şırket bunu 8 senede , 
l 1 d ızmlr Bel ... diye bütçesi azım ge iyor u. ödeyecek ve yüzde dokuz " 

hk teıebbüs ikinci dofa 139000 Jira olarak tesbit 
faiz verecektir. 

\'ukubulan seylap dolayıılle 
akim kalmıt ve ıuyu çevir· 
tnek için ıu batında yapı· 
lan terUbat kamtlen ıular 
tarafından götürülmüıtü. 

Bu iti vapmak için llti· 
.lam eden Savathsade Halil 

Bakalım 
Belediye bu nydan ittba-

ren muntazaman maaJ ver
mefe karar vermiıtir. 

Bundan böyle maaı te· 
ebbiir elmiyecektlr. 

e2ilmlıtir. Belediye relı mua
vinltllnin ilgasından aarfı 

nazar edilmtıtir. Memurlar 
isim üzerinde l"ıblt e-dllmit, 
vilayetin na:r.ar noktası he
nüz anlaıılmadıfından isim
ler ifıa edilmmeiıttr. 

!Adliyede: / Wlll!i!lrlll!ra 
1 Mebusun i j Q Q 
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Katilleri mah
kum oldular Suiistimal mi? 

Musul mebusu Nuri B. i 

katleden Hacıyı saklayan 
canit H. la Recep ve lbra· 
himin mubakemeeri dün 
Aiırcezada neticelenmlıUr. 

Eski bir şeker işi hakkında 
İzmir gazeteleri ne diyor? 

Heyeti hakime ctlrmn 
ıabıt görerek her üçünüa de 
birer eene hapiılerlne karar 
vermqtfr. 

16,000 lira 
ihtilas eden oktorva 
veznedarı hüküm yedi 

Şehremaneti oktorva mil· 
düriyetfnde 16 bin IJra ih· 
tilas eden veznedar Sadık 
ve hatip Nurettin ŞefkaU 

n. lerin muhakemesi dün 
Ağır, ezada neticelenmiıtir 

Heyeti hakime cürmü 
sabit gördügünden Sadık 
B.in beı sene 11 ay 22 güa 
hapsine ve ibtili.ı ettiği 
meblaiın tahsiline Nurettin 
Şefkati B.fnde llç buçuk 
sene hapsine her ikiıininde 
üçer sene memuriyetten 
m._hrumiyetlerJne karaı· :ver. 
mittir. 

Müşahade altına 
alınanlar 

Yapılan bir iıtatiıtile 

göre Tıbbıadli de her ay 
250 • 300 haıta ve maznun 
milıahade albna alınmak· 
tadır. 

927Hneıinin Şubat ayın
da lzmirde Çolakoilu Nuri 
bey namına 120 ton ıeker 
ithal edilmit ve lohiı!U reı· 
mi olarak ta it bankauoa 
8075 Ura yatırılmııtı. 

Halbuki 8075 lira 95 ton 
ıekerin inhlıaı· resmine te· 
kabiil etmektedir. Bu suret
le 25 ton ıekerin inhisar 
reıml olan 2025 liralık bir 
yanlıı muamele vardır. 

Bu itle alakadar olan 
manifesto memurları müte• 
baki kalan 25 tonluk şeke· 
rJn i o hisar resmi olan 2025 
lirayı lı bankasına vermi· 
yerek 25 ton ıekere taall6k 
eden 5 adet ithalat beyan· 
namesinin üzerine : 

(İnhisar evrakı manlfes· 
toda mahfuzdur) 

Kaydile gümrilk ithalat 
müdürlüğü manifesto kale
mine iıaret edllmlt ve ıe· 
kerler bu suretle reıimılz 

olarak •fimrflkten çıkarıl· 
mııtı. 

Bu ııaretler, 25 tonluk 
ıeker ma•!eıinln m6rettep 
bir ıuliatln•al ve ihUllı ol-

M••th• Mühim bir dava 
U iŞ şey Giresondan Orduya 

Bir adam karısını ve nakledildi 
çocuklarını kati Gıraon TGrk ocatında geç-

Suriye tebeaıından lıken· mit bir hA.diıeden dolayı 
deronun KarahManlı k6· bir hanım tarafından sabık 
yünde oturan Alt isminde Gireıon Beledl7e relai Ha-
bir canavar, ebeYeyni zen· ıan Tahıla B. aleyhine Gi· 
aın olan karııından para r.-on Sulh ceza mahkeme-
latemiı. ıinde bir dava açılmıth· 

Ebeveyni kendfıine para Muhakeme netlcetlnde Ha· 
vermeyince hiddetinden bu ıan Tahıln B. bir ay hapıe 

alçak herif •ece yar111 zavallı mahkim edilmit iıe de 
karııını yere yatırarak bo· mumatley temyizi da va 
fazlamata baılamıı, anne-
lerinin feryadma kotarak eylemlt ve bazı nokıanla· 
Ozerlne kap.anan biri kız, rın ikmali için Temyiz mah· 
biri erkek iki evlldını da kemesi evrakı Gireson mah· 
ıözü görmlyerek her tlç6· kemeıine iade etmiıtir. 
nün kafalarını keımfıtır. Gireıon efkarı umumiye. 

Bu alçak canayar Suri· ılnce alaka ile takip olunan 
yeye kaçmak için Dartyol bu mühim dava Ordu sulh 
kazasının Çaylı köyüade ceza mahkemesine nakledil· 
tanıdıiı birinin evinde uk· mittir. 
lanmııtır. lıkenderon Fran • '• 
aız jandarma kumandanhlı Belediye ihtiyaçlan 
Dörtyol Jandarma kuman· Belediye kambiyo lhtlya· 
danhfımıza telgrafla müra· cı teıblt edilmektedir. Bu 
caat etmtı, hunhar cana• arada Gazi k6prillilo4n de 
var tarafımızdan yakalana· tamiri li.izumu nazarı dikka· 
rak lıkenderoua izam edtl· te a1ınmıt ve bunun ihUyaç 
mittir. llateılne ithaline karar Yerli· 

[ Küçük llttnlar f ~!!~!~.:.--......... - ... - ....... .. 
DAKTİLO ARANIYOR ISTAHBUL HAGMELER' 
Dolgun maaı ve teraltle • 

daktilo Hanımlara ihtira~ Mmiki Heyetı 
yardır. BelvG babçeat, bilt6n 

Sirkecide Hocapata Yeni Şiıli kibar Aleminin bir yaz 
Alta~ oteli karııııoda ( 19) istirahat mahalli olmuttur. 
numaraya mCiracaat. Harbiyenin arkaıındakl ge· 

Telefon 21040 nit ve Bofua, Çambcaya 
iş ARIYORUM nazır bah~de her ıınıf bal· 

Gazete ve ticarethanelerde tah- ka mahnıı huıual kııım'ar 
rir işlerinde kullanılmak Üzere iş olduju ıibi memleketimizin 
arıyorum. İhtiyacı olanların (Yarın) 
idare memurluğuna malfımat ver- en güzide muıikl üıtatların· 
meleri. daa Zeki Beyin idaresinde 

Ademi iktidar ve bel ki alafranga musiki heyetine 
ilaveten Türkiyenin en be 

gevşekliğine 
karşı en müessir deva SERVOIN 
haplarıdır. Deposu : ıstanbul'da 
Sirkeci' de Ali Rza Merkez ccza
nesidir. Taşraya 150 posta ile gön
derilir .ı,izmirde Irgat pazanndaki 
Trabzonda Yeni ferah eczanele-
rinde bulunur. 

M. Hamdi 

nam musiktı·naı ve hanen· 
delerinden mürekkep latan· 
bul Najmeleri muıiki be· 
yeti de her alqam ıuayl 
ahenk etmektedtr. 

Bu yaz 8t"yolfa mu1ıttln· 
de daha kibar, daha eflen· 
celi bir yer yoktur • 

duğu hi11ini vermif ve sene· 
lerden beri tetkikat ve tah· 
kikat yapılmışr. 

Tahkikat netlcesind, bu itle 
me1ıul olan ve ltalvan va· 
purJarına lit manifestoları 
tetkik ile mükellef bulunan 
sabık manifesto memuru ve 
halen Rıhtım f 0 rketi memur
larından Reşat efendi 
ile Alman vapurları ma
nifeıtola.-ma bakan ve ge· 
çenlerlde vefat et · l n 

Kaz .m heyin ve Çolak oğlu 
Nuri Beyin kumu yoncusu 
Hasan Fehmi Beyin hazineye 
karı• yaptıkları 2025 liralık 
ihtilas edillesile teshil edıl

miıtJr. 

Vilayet idare heyeti yu· 
karıda iımi geçen üç kitinin 
lüzumu · muhakemelerine 
karar vermff ve tahkikat 
evrakını Müddeiumumiliğe 
göndermlttir. 

Alman vapurları mani· 
feıtolarına bakan Kazım B. 
Yef at etmiı olduğundan hak· 

· kındaki hukuku umumiye 
davaıı zail olmuıtur. 

Kutuluk 
Kerestelere hile mi 

kanşbrılmış? 
Hizmet gazetesi yazıyor: 
Orman müdü ü İsmail 

Hakkı Beyin riyasetindeki 
komisyonun kutuluk keres
teler etrafında yapmakta ol-
duiu tetkikat menfi netice
ler vermiıtir. Kutuluk ke· 

reıtelere tnıaat keresteıi ka
rııtırıldığı teıbit edilmiştir. 
Şimdiye kadar yapıl.m tet
kikte muhtelif tüccara 
ait 10,000metre mikabı ka
çak inıaat kerestesi bulun 
dutu anlaıılmıı ve keyfi· 
yet hakkında zabıl tutul
muıtur. 

Yeni sene afyon 
mahsulü 

Yeni ıene ilk af yon mab · 
sulü lzmlr bon asında mu· 
amele görmeğe baılamııttr. 

Keçi hastalığı 
Foça ve havalisindeki 

keçi baıtalıtı devam et· 
mektedlr. ................................................... 

Süvari mübaşir 
isteniyor 

fstanbul Müddeiumumiliğ!ftden: 
Onar lira maaılı, ve bet 

lira yem bedeli muhaısasatlı 
lıtanbul ve OıkOdar muh•kl· 
mi nezdinde on ve Çatalca, 
Silivri Çekmece Şile ve 
Gebze mahkemeleri nıezdin· 
de birer sOval mftbaıirllii 
mOnhaldir. 

Bu Mübaprliklere hay· 
vanı kendilerine ait olmak 
üzere ev1&f ve ıeralti mat• 
lubeyi haiz olup ta talip bu· 
lunan evrakı milsbitei reı· 
miy elerfni ibraz ve ikmal 
etmlı olanların imtihanları 
lcı a kılınmak iizere 30.5.931 
tarihine müsadlf camarteıi 
gilıafl ıaat 10 buçukta Ad-
llye encGmenlne müracaat 
ey'emelerl ve evrakı müsb· 
te)erlol ikmal etmeyen1e ı 

yevmi mezkOra kadar nev . 
kasını ikmal eylemeleri fü. 
zümu ilan olunur. 



Sahife 6 YARIN 

Hepsi burada 
Düyunuumumiye sui 

istimalini yapanlar 
Düyunuumumiyedeki para 

sufistimalini yapanların he
men heplsinin ıehrimizde 
bulun<luğu şöyleniyor. 

Bunlardan birinin bir 
ilan ıtrkefinde çalııtığı, eski 
veznedar M. Mer.ininde Pa·· 

rillen döndü(ü v.e otomobil 
itlerlle uğraıtığı anlaıılmak· 
tadır. 

Mısır teşrifat nazırı 
iki üç g-n evvel şehrimi· 

ze gelen Mmr hükümeti teş· 

rifat nazın Tevfik Besim 

Pı. dün memleketin~ gi•mek 

üzere vehrimizden ayrılmış

tır. 

Darülfünunda 
imtihanlar 

Darülfünunda imtihan· 

lara baılanmııtır. 

Vereme karşı 
Veremliler için Heybeli· 

adada bir bina daha yaptı· 

rılacaktır. 

Mübadele edilecek 
talebe 

Da rülfünun divanı, şim· 

dilik Layipzig Darülfünunu 

ile talebe mübadelesi muva

fık bulunmuştur. Bu sene 

iki talebe oraya gönderile

cektir. 

1 Seyrisefain, 
Merkez. Acentası: Galata 
Köprüba~ı B. 2362 şube 
acentası Sirkeci Mühür
darzade Hanı Tel. 22740 

Mersin Postası 
( Çanakkale ) vapuru 

29 Mayıs Cuma 10 da 
Galatadan Çanakkale, iz. 
mir, Küllük, Bodrum, Ra· 
dos,, Fethiye , Antalya , 
Alaiye, Mersine kalkacak, 
dönüıte Taıucu, Anamor, 
Finike, Andiflt, Kalkan, 
Kuıadası, Geliboluya da 
uğrıyacaktır. 

Doktor 

İbrahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

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

Doktor Agop Essayan 
Langa cami sokak No 16 
Her gun hastalarını ka

l bul ve tedavi eder. 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç Ye zührevi hıu· 

talıklar m~tehassm Cu
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankııra caddesi 
· No. 43 

Telefon: İstanbul 3899 

tedbirli · 

BiR ADAM 

oldu~umu s6yl•yım mi ? 

Baş ağrısına karşı en müessfr devanın 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
k ikat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
karar kıldım . 
Size temin ederim ki , nerem ağrırsa 
ağrısın, baska tedbire hacet kalma-

'· . dan "AS P 1R1 N ,, o ağrının derhal 
önfrne geçer. 
" ASPİRİN,. iri sizdeki ağrıları da aym 
suretle şifayap edeceği muhakkaktır. 

I BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayeıi: 700.000.000 Llret, ihtiyat ak9eıi: 580.000.000 
Merkezi idare : Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerlnde. 
Şubeler: İngiltere, laviçre, Avuıturya, Macarlıtan, Çe
koslovakya, Lebiıtan, Romanya, Bulgariıtan, Mıaır, Ame· 
rlka Cemahirl Müttehldeıi, Brestlya, Şill, U.ruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör Te Kotumblyada Afilyaıonlar. 
İstanbul !Ube merkezi: Galata Voyvoda caddeıf Kara
köy Palaı (Telefon: 2641- 2-:J. 4-5) 
Şehir dahilindeki aoentalar: lıtanbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyollunda: lıttk1il caddesi Telef. 
1046. Kambiyo daireıl Bonada Telef. 1718. 

lzmlrdo ıube 

1 
1 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Şubeleri : lsfaObUI, Gahllta, Voyvoda caddeal No. 102 

Teleraf adreıl: Fraıtabank 

Telefon Beyoğlu 1421 · 2 · 3 
Poıta kutuıu Galata No. 376 

"Harbin Mukden" 

Bilcümle Bankı muamelatı 
Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat ahm ıatımı - Senet tıkontoıu - Eıham ve tahvi· 

lat bedellerinin tahsili - Adi ve ıtrküler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memteket 

üzerine kredi kilıadı - Esham ve tahvtlAt muhafası 'ieıalre 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 
Doktor 

Fuat Sabit 1 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. Ankara caddeıi Cihan kütüp· 

haneıi üstünde No. 66 
Telefon : İstanbul 2385 

kuruıa, daha fazlasına para vermek 
günaltbr. 

yarı yarıya daha ucuz ve daha mil· 
e11ir yerli malı olan FAYDA yı Is· 
timal ediniz. Sinek, ıivrhioek, tah· 
takurusu, pire, güve ve ıair haıa· 
ratı yumurtalarile aniyeo mahv ve 
itlaf eder. Kokusu lltif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. BüUln devairl devlet ve 
müe11eıatı milliye ve ecnebiye FAY· 
DA istimal eder. Kutusu 50 büyük 
75 bir kiloluk 125 kuruıtur. Ha· 
ıan ecza depoıu. Toptancılara ten· 
ztlat. 

UGUR EVi 
NURİ - DANİYAL 

-.-_ .......................... ---
Bilcümle Devair ve Müessesatı reımiye Ye hususi· 

yede, Mali, İdari. Hukuki itleri, Emiak sahiplerinin emlaklerini 
idare etmek. ifraz, Ferağ, lnUkaf, İkraz. istikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruh!e ederler. 

Telefon: Beyoflrı 4515 Galata, Eaki Gümrük 

OSMAHLI BAKKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

ISTA NBUL ACENT ALIOI 
Telefon: latanbal 3318 

BEYOtLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve pollça muka· 
bilinde muayyen vadeli 
veya hesabı cari ıuretile 
&Tanılar, pollça ve lıkon· 
toıu. 

TOrklye Cümhurlyett· 
nln baılıca ıehirlerine ve 
•emallki ecnebiyeye ıe· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lrsali.tı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ye 

kıymetli eıya mu haf azası, 
kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memaliki ecnebiyeye 

keıtd~ edilen poliçaların 

teniyesl, borsa muamelatı 

icraaı, akçe bey'i ve ı•· 

raıı, ıalr bilcümle ban· 
ka muamelatı, kasa icarı. 

Caddesi Ufur Han No. 2 

1 KARADENiZ POSTASI 

Vat ~'puru an 27 Mayıs 

Çarşamba 
günil akıamı 18 Je Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu. Sam· 
ıun, Ordu, Gireson, Trab
zon. Siirmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av
det edecektir. 

DiKKAT 
Gelecek haftadan 
itibaren Karadeniz 
hatbna vapurlarımız 
lstanbuldan 

SALI günleri 
hareket 

edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide 

Yelkenci hanında kiin 
acentasına müracaat. 

Tel. lıtanbul 1515 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Acele satılık hane Muntazam AYVALIK postası 

Mahmut Paıada kQçük yıldız 

han ıokağında 5 odalı No 

27 gezmek için: Nuroıma· 

niye cami kapısında kah

Yeci Mustafa Efendiye. 

ZA Yl - lıtanbul gümrü· 

ğClnden aldıfım 92577 No 

lu 307 lira 65 kuruıluk 

makbuzu zayi ettim. Ye· 

nlıtnl alacaiım, zaylniD bük· 

mCl yoktur. 

Kemal Haıan 

ıw.. !a~u~u t~ p!..1 
~ ~ ıembe 17 de 

Sirkeciden hareketle Gelt· 

bolu, Çanakkale Küçükku· 

yu, Altınoluk , Edremit, 

Burhaniye ve Ayvalığa azl· 

met ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapu!da da ve

rilir. Adrea: Y emlıte Ta vtl • 

zade biraderler. Tele. lst: 2210 

r1 May11 

lıtanbul 7 ncl icra me
murluiundan: Rizopolo efen· 
dinin uhclei tasarrufunda 
bulunan Bostancıda Bafdat 
caddeıintle 478 numaralı 

diikkanın müıteclrleri olup 
balen ikametgahları meçhul 
bulunan Teıviyed Lubl ~• 
Duıan efendilerin bedeli 
icardan olan borcundan do· 
layı mezktir dükkan deru· 
nunda mevcut bulunan ve 
demirciliğe ait olan ali.tı 

edevat ve demir parçaları 

üzerine akdemce yapılan 

hapis hakkı bu kerre me
raıimi kanuniye lf a oluna
rak haczi kat'iyye inkılap 

etmtı ve paraya çevrilmesi 
talep edilmitir. Talebi vaki· 
den burçlularm malumu ol· 
mak üzere m" zkftr emvalin 
31 Mayıs 931 Pazar ıünü 

saat 10 dan 12 ye kadar 
mahalli mezkirda birinci 
açık arttırması icra oluna· 
caiından talip olanların 

yeym ve ıaati mezkftrda 
orada hazır bulunacak me· 
muruna müracaat eylemeleri 
ili.n olunur. 

latanbu( Dördüncü icra 

datreılnden: Dlmltri veledi 

Koatl efendinin Ali t; fendi· 

deki alacaf ının temini isti· 

f aaı için mahcuz ve furubtu 

mukarrer bulunan Y edlku· 

lede kürkçü Hiboyin ata 

mahallesinde atik Y edikule 

cedit imrahor sokağında 

75-73 atik 214·216-210 ce· 

dit numaralı bir bap dük· 

kan maaaraanın nısfı otuz 

ıO.n müddetle ihalei evveli· 

ye müzayedeıine vazolu

narak yirmi beı lirada talibi 

uhdeılnde olup bu kere 

yüzde beı zamla ve on beı 
&(lo mGddetle lhalel kat'iyye 

müzayedeıine vazolunmur 
tur. 

Mezktir dükklnın cep· 

heai demir parmaklıklı olup 

zemini çimentodur. Ahıap 

merdivenle yukarıya çıkılır 

bir gezinti mahalli \izerln· 

de bir oda ve bir hela 

mevcuttur. Hududu ıağ 

tarafı Dokıimanın fırını al"' 

kası Dokıimanın mutfak 

mahalli ıol tarafı Emme 

hanımın fırınının arkaıı cep. 

hf'ıl tarikıi.m ile mahdut· 

tur. Mıktarı meaahaaı araa 

maa ebniye dahil olmak 

üzere yilz on dokuz arf!D 

te: blinde ve 68·75 metre 

murabbaı olup bundan 33 

arıın bina mahallidir. Mez· 

kiir bina ahıap olup muh

tacı tamirdir. Mevkiinin 

tramvay istasyonu mahal

line yakın v,.. ıerefli bulun

masına nazaran beher met· 
ro murabbaına üç lira kıy· 

met takdir edilmiıtir. Maa 
dükkan arsanın kıymeti 

muhammeneıt tamamı 542 
lira olup talip olanlar kıy· 

meli muhammenesin yüzde 
onu niıbetinde pey akçesini 

alarak 927- 1273 doıya nu· 
maraıile 16-6·931 tarihinde 

lstanbul Dördüncü icra me· 
murluiuna ıaat on dörtten 
on altıya kadar •Üracaat 
eylemeleri illn olunur. 

Mes'ul müdür ve müme1&U 

Burhanettin Ali 


