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Başmuharriri ARiF ORUÇ 

Yeni bir fırka yapılacaktır !. 
Artık kacpara 

Bir fırka yapılcicaktır! eder? • 
Buna miiaaade edilme%ae cok acık, Rezalet tahkı-

j Bütçe encümeninin mühim kar'!!_ları var J 

Hangi hakkı mükte
sepler refediliyor? 

T ela§a mahal 
yok! 

Maliye memurları ve 
muallim muavin 

çıkacak mı? 

, , 
cok samimi ilan edilmek lazımdır ki, , katı bitti 
bu teıekkül, bu fırka, kat'i ~aruret Evrakı satanlar 

halinde taa~zuv edecektir ! inhisar/arın kadroları müstakil 
bütçeli müdirlikler· gibi olacak 

Dün Ankaradan gelen 
bazı haberlerde Maliye ve· 
kalelinin orta mektep tah
ıill gl>rmiyen Maliye me· 
murlarıuı iıt•n çıkararak 

yerlerin• orta mektep tahsili 
görenlerin alınacağı bildiri
liyordu. 

Btıtçede tasarruf yapılı· 

} or. Memur kadrolarında 

tenkihat yapılmata baılan· 

mııtır. Devletin.J umumi 
hizmetl .. re tealluk eden 
masrafları 6zerinde bir ka· 
lemde milyonlar tenzil edil· 
mistlr. Bntün bunların seb-bi, 
halkın artık Devlet hazaeaioi 
doldurabilecek kabiliyetini 
kaybetmlı olme.aıodadır. Fil
hakika otmdiye kadar Tür
kiyenfn bu derece 11kıldığı 

görülmemlı, Halkın ıu mer
tebe agır vergiler altında 

ezilerek. varını yogunu son 
habbesine kadar tahsildar· 
lara verdiii ltidilmemiıtir. 

Cihan buhranının ıu eltm 
neticeleri getirdifi iddiaları 
kısmen dofru olabilse 
dahi, Hükumetin seneler· 
denberl taklbettiğl yanlıı 

ıiyasetio, vaziyet üzerinde 
çok büyük teıirleri vardır. 

· Türkiyede uaauml ahengi 
bozan yalnız dünya buhranı 
değildir. Doirudan doiruya 
hariçle memleketimiz arasın
dakk kredi münuebetlerinin 
kesilmesi, ecnebi sermayenin 
ceff.,,l kale•~kaçmlması, ha
ricin emniyeti kazanılmak 

ıtyuetinden ziyade, Beynel
milel anlaımalardan uzak 
kalınmak yolu tutulması, 

Türkiyeyi bu günkü çıkmaza 
sürü'Klemiıttr. Neden ıonra 
alınmak istenen tedbirlerin 
faydası olmıyacaktır. Cünkü: 
halkta te hammül kabiilyeti 
k~lmamıı bulunuyor.IVertiler 
ne kadar indirilirse indirilıin, 
Devlet masrafları ne kadar 
kuılırsa kısılsın, verğinin 

toplanması, gümrük varida
tının tahmin edilen yekQnu 
tutm111ı, lnhiıar varidatt~rı· 
nın ele ı•çmest lazım ıeli· 

yor. 
Yeni bütçtde, Gümrük 

varidatı, geçen senelere nis· 
belen milyonlarca azdır. Bu 
azlıiı, memleketimize ha
riçten az mal girdiğine 

hamlederek memnun olmak· 
tan ziyade, vatandaılarda

lı f istihlak kabiliyetinin azal
mıı, bitmif olmaıı endiıe

sile karıılıyarak müteessir 
olmak daha makul bir ha· 
reket olacaktır. 

ihracat itine gelince: O 
fasıl büsbütün facia halin
de bulunuyor. lnhisarların 
en mühimmi bulunan Tü. 
tün inhisarının, bu sene ha
riçte yapacaiı tahmin edi
len alııveriı muhakkak ge• 
çen seneler• niabetle yarıyı 
bile tutamıyacaktır. 

Demek oluyor ki, bu ıe· 
ne hemen hemen yüzde yir
mi beı nisbetinde k11ılan 

bütçenin tahakkukuna im· 
kan yoktur, denebilir. 

Arif Oruç 
Hakika tı acı da olıa ol· 

duğu aibl kabul etmenin za. 
rarı olamaz. 

mahkemeye veriliyor 

Heyeti teftitiY• reisi 
Adil Bey 

Hazirıeai evraktan tarihi 
kıymeti haiz vesikaların ıa· 
tılması rezaleti etrafında 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Ankara 27 (telefonla) -
yarın (bugftn) Bilyük Millet 
Meclisi öjleden sonra içti· 
ma edecektir. 

Bu içtimaı ~eisicümhur 

Hazretlerinin de takip buyu
racakları kuvvetle melhuz· 
dur. Bütçe encümeni faa· 
liyetine devam etmektedir. 

Fakat dün de söylediğim 
gibi yeni bütçenin icaba.tın
dan olan mülhak bütçeleri 
de tetkik etmektedir. lnhi
ııar idarelerinin bütçeleri de 
zaten evvelce mukarrer bu
lundufu veçhfle Bareme ai· 
recektir. 

lnhiııar idareleri kadro
larında eıas, müstakil büt· 
çeli umumi müd<irldklerdtr. 

Maaılar ve dereceler ay
( Davemı 3 jncu aehifede)"? 

lnhi•ar icl11releri bütçele· 
rinde de azami ta•an-uf 

yapılmıı.ını iıtiyen 

Abclülhalik B. 

Bir taraf tan Devletin va· 
ridatı ıu ihtimallere karıııp 
giderken, Nafia tıJerl azala· 
lacak, buralarda çalııanlar 
duracak, Devlet devalri 
tensikata ufrıyacak, bura· 
larda çalııanlar, tabiattle 
açıkta kalacaklar, umumi 
hizmetler yarıya inecek, ge· 

ne binlerce fısfz peyda ola
cak, istihsal mevaddı zaten 
vatandaılara fayda temin 
edememele baılamııtır. Se· 
bebi tae: Hariçle münaıe· 

b~tfmizin ticari k11mında 
ahenksizlik, daha doğrusu 

emniyetıizlik bulunmasından 
ileri geliyor. Gene hariçle 
olan mali mOnaaebetlmiz, ---.. -~..,;ı.,. ..... ,._r"o_ - ··········-••111•••···················--······························ ................................. . 
a~nı bozukluktadır. Umumi İzmitte muha- Kıyametdedikodularınıçrkaranhadiseler! 
Duyun meselesi 1ıeçen ııe· i -

nedenberl halle~ilmemiıtlr.Bi- kememiz bu gün Evler yıkıldı ı·nsanlar 
naenaleyh istıkraz. kapıları , 

da kapanmıı gitmif bulu· Bugün, İzmit valisinin h 1 b "" ld ? 
nuyor. baımu~arriri~i~. ~rif ~ruç ayvan ar ogu u 

Halbu kt, Avrupa da te· ve mes ul c.ıudırımu; Suley· • 
davül sermayesi tı ve faiz man Tevfik beyler aleyhine A U k "d• v - b k 
arıyor. Buna en çok ıhti· ikame etliği dava lzmit as· masya, şa V 4'! ıger azı a-
yacı bulunan bir memleket liye .. mahkemesinde nak- sabalar da su istilasına ug"' radı 

zen ru yet edilecektlr. 
olduğumuz halde:!, serma· Bu ct"lııe.de idJia maka· 
yeyt kendimiz ayafımızla 
tepmlt bulunıyoruz. 

Vaziyet lıte aıaiı yukarı 
bu merkezde ve enun etra
fmda hulasa edilebilir. Hal
buki, memlekete para air· 
mezae, memlekete ecnebi 
sermaye celmezse, bunlar, 
kumu&yonculuk zihnlyetile 
uzaklaıtarılıp kaçmbua, bu 

mı nakız üzerindeki müta· 
leaıını serdedecekttı. iddia 
makamının mütaleaeıodan 
ıonra baımuharrirlm~zin kıy
metli vekili Ömer .. ·uat B. 
baım urrJrimiz hakkında ki 
müdafaanameyi okt~yacak· 
tır. 

Ateıtn vekil Etem Ruhi 
Bey de ~üleyman Tevfik 
Beybabayı ve diğer suçlula· 
rı mtldafaa edecektir. 

Bu haber ıehrimiz Def
terdarlığına merbut birçok 
memurlar arasında biiyük 
bir teliı ve endiıe tevlit 
etmiıtir. 

. Çünkü, yalnaz İstanbul 
Defterdarlığına merb•ıt ve 

r.orta tahsil görmemlf binlerce 
Maliye memuru vardır. 

Bunlar ıenelerdenberi 

Maliye memurluklarında 

bulunduklarından pratik 
olarak çok güzel birer 

Endişeye lüzum clmadıöını 
ıoyliyen Veli muavini Fazlı B. 

[:Maliye memuru 
dır. 

olmıılar· 

Bu kabil memurlar dün 
Defterdarlık ve Vilayete 
müracaat ederek Ankaradan 
gelen bu haberlerin doğru 

olup olmadığını aormuılar· 
dır. 

tıler kendi kendine nasıl 

yürür, nasıl altından çıkılıp 

içinden kurtulunur vaziyetlt:r 
hasıl otur? Akıl erdirmek 
imkanı kolay mı,bunun çı~a· 
rını bulmak tarafı kalır mı?" 

Muhakemeye · ait tafıila· 
tı yarınki nilıhamızda ya· 
zacağız. Böyüle bir leldket 

Amasya 26 (A. A. ) -

Diğer taraftan yeni büt
çeye nazaran ioten çıkarı· 
lacak olan muallim vekili 
ve muavinleri de telaı ve 
endiıe içindedirler. lstanbçl 

11eçiren U,,ak mıntakaaı Maarif emanetine 

Kendi yafımızla kanu· 
lamıyaca~ımız, beh,mehal 
büyük sermayelere, genit 
nefes alaoilecek istikrazlara 
ihtiyaç olduğu hakikati çok· 
tan anlaıılmıı değil midir ? 

Zavallı Fethi Bey, bir 
zamanlar bağırmak tan ho· 
ğazı yırtalmııtı. Kendi aitti. 
Aradan tam on ay ge~mtı 
bulunuyor. Yapılan bir ıey 
yoktur. Ne ise, hep o saha· 
da saymakla mefgul bulu-

nuluyor. 
Millet itleri böyle tesa· 

düflere terkedilmekle idare 
edilemez. Felakete doaru 
aıidildiğini gör~n vatandat· 
ların içleri yanıyor. M.em· 
leket mHelelert etraflı 

mlinakaıa edilecek, açıkça 

konuıulabilecek siyasi teıek· 
küllerin, Fırkaların yaıama 
ııına imkan bırakılmıyor. 

Her samimi teıebbüıün önii 
ne •inkılap. itlrazile çıkı
lıyor. lnkıllba mani olmak 
(DeıJamı 4 üncii •ahif ede) 

Tüyler ürperten 
bir cinayet oldu! 

Cinayetin vuku buldufu yer 

Dün Beıtktaıta çok feci 
bir hadiıe olmuıtur. 

Tüyler ürperten bu ha
disenin mahalli vukuu re· 
simde görüldüğü yerc!tr. 

(Tafailô.tı 4 üncü •ahifede) 

IDün saat 6 da baılıyan ant 

ve çok ıtddetli yaamur 
neticeıtnde ıahre yarım saat 
meıafedeki Seheni köy ve 
Bağnadan gelen seller bir 
çok tahribat yapmııtır. 

Sekiz Kadın, .bir erkek 
ve iki kız çocuk olmak üzere 
11 kiti ölmüt biri erkek biri 
de kız çocuğu olmak üzere 
iki kfıl kaybolmuıtur. 15 i 
mütecaviz aAır ve hafif ya· 
ralı vardır. Morano köyünde 
8 ev k11anen, Seheni köyünde 
3 ev, camf, mektep ve bağ · 

larda 6 L öşk ve 60 ıı mille· 
cavlz meyve ve üzüm baiı 
tamamen harap olmuıtur. 

Bura Hililiahmer ıubesi vali· 
nin riyase tinde toplanarak 
imdadı sıhhi heyeti teıkil 
etmiı ve derhal vaka ma· 
halline gönderlldrek felaket· 
zedelere mua vette bulu o· 
muıtur. Şimedifer istuyonu 
tamamen ıu altında kalmıı
tır. istasyon parkı mahvol-
rnuıtur. 

Hacı Bayram, Samurçay merbut muallimlerin henıen 
iıtasyonlan aruıodakl tah- kaffesi muavin ve vekildir, 
ribat 6 kilometre kadardır. bunların kadro haricinde 
(Devamı 4 üncü sahifede) (Devamı 4 üncü Sayfada) 

........ ···············································-················································· 

İsmet Pş. nihayet kuşa benzetiyor! 
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Muasır Cümhuriyetlerde ====== 
========= Teşkilatı esasiye: 

1 
1 
T 

Dünya cümhuriyetlerinde ' 
1'eşkilatı esasiyeler nasıldır? Bir ayı ~"""""---

Hürriyet memleketinde . . Bir kız 
Talebeyi ısırdı! Amerika Teşkilatı esasiyesi 

nasıl kuruldu? Dün Darülfünun FeD fa
kültesi Ulumu tabia ıubesl 

9- ~ talebeleri tatbikat derıiliçin 
biyel lerle karııık olarak Tıp ve Baytar fakültesine 
mücadele devam etti. Bu gitmiılerdir. 
eınada toplanan üçüncii Baytar m.-ktcbinde hay-
Philadelphie koogreıi n eı· vanatı vahıiyeyl ziyaret 
hur istiklal beyannameaini ederlerken talebeden Meh· 
neıreyledi. Bu beyanname lika H· mın ıol ayaaını ltir 
4 Temmuz 1776 tarihinde 
relı Jolmhancockile 56 mü· Ayı of.dukça derin bir ıur.tte 
mesail tarafından imza ııırmıı ve bu H.m dan hırsını 
olundu. Bir çok müatemle- alamıyan Ayı yine talebedeD 
keler kendi Teıkilatı eıaıi· Afife H. mı kovalamıııa 
yelerini yaptılar. 4 Teırini· da Afife H. hademeler ta· 
evvel 1776 tarihinde birin· rafından kurtarılmııtır. 
ci ittihat muahedesi kabul Hayvanın bu ant hücu-
ve kongre azaıı tarafın· mund~n bazı H. larda bay-
dan imza edildi. V ashiog· gınlıklar geçirmiılerdir. Meh· 
tonnun zaferindt>n ıonra 
Philadalphie kongreıi 9 lika H· tahtı tedaviye alın· 
Temmuz 1778 tarihinde, mııtır. 
yeni "tu•hat madde~erı., Mübadele 
kabul etti. Bunlar Şimali 
Amerika müttehit devlet- Komisyon tahsisatı 
lerfne bir muntazam ittıhat Muhtelit mübadildeki bü-
hükdmeti ıekli veriyordu. tün tıler altı aya kadar biti· 
Oo üç matfdeden ibaret 
olan bu ittihat mukavele- rilecektir. Bunun için komiı· 
si blribirlni takiben 13 yona geçen seneden altmıı 
hükumet tarafmdan taıdık bjn lira nokıanile 200 bin 

(Devamı var) Ura tahılıat verilecektir. 

Yeni varidat 

Maaılarda tenkihat ı Tenıikat! 

ABllllLlllli 
Vali muavini diyor ki: 

Cebren yaptıracağız! 
Sinemacılar talimatnameyi tat

bike mecburdurlar 
Stnamacılar!a vilayet ara· 

ıanda çıkan ihtilaf henüz 
halledilmemiıttr. Malum ol
duğu üzere vilayet, sinama 
duhuliye iılerlnde bazı sui 
iıtlmali.t teıbit etmlt ve 

buna kartı ıhemalara ka· 
bul e.lileıı müıterilerfn yal
nız bir ıeanıe kabul edil· 
melari •yani ıoanı ortasın· 
da ıinemalara miıterl alın· 
mama11 ilbl., cezri bir ted~ 

bir ittihaz etmtıtt. 
Dön de yazdıfımız veç. 

hile ıinemacılar Vilayetin 
ittihaz ettiii talimatnamenin 
., ıeans ortaıında müıtert 

alınmamaıı, milıtertlerln yal
nız bir ıeanıe kabul edil
mesi., hakkındaki kıımını 
tatbik etmektedirler. Sine
macılar dünde Büyük Millet 
Mecllıine bir ariza gönde· 

rerek bu ahkamın kaldırıl· 
marını rica etm:ı'erdir. 

Vali muavini ne diyor? 
Bu husuıta malumatına 

müracaat ettifimiz Vali 
muavini Fazlı Bey de ıunla· 
rı ıoylemektedir. 

,. •Sinemacılar talimat· 
nameyi tatlılk etmele mec· 
burdur. Bizim maksadımız 

hazinenin hukukunu muha • 
faza etmektir. Sinemacılar 

talimatrıameyl tatbik etmez· 
leue zabıta vautaıile ve zor
la tatbik ettireceğiz Ayrıca 

da ceza alacağız. Bu iıte 

Yatandaıların zevkleri tah· 

dit edilmemtıtlr. Trenlere ve 
vapurlara muayyen saatler· 
de binen halk elbette sine· 
malara da muayyen ıaat· 

lerde girebilirler . ., 

Muhassasatı zatiye lağvedilince 

56 memur açıkta! 
2o tanesine iş bulunmamış 36 

sı tavzif edilmiştir 

ımım 
Ne zahmet 
A, iki gözüm ? 

Bursada bir hadise ol· 

muı ... 
Bir Amerikalı fikri ka · 

dar garip olan bu vak' ayı 

kısaca anlatayım: 

«Kaplıcanın birisinde yıkanan 
bir karı-kocayı birisi gözetlemiş. 
Bir dürbün adesesi gibi tepe ca
mına gözlerini yerleştirerek canlı 

bir panorama seyreden bu me
raklıyı içerdekiler dava etmişler. l> 

Hakim huzuruna çıkan 

muzip: 

- Ben gö:ıetlemedim, 

diyor. 

Karı • koca da : 

- Odur! diye ıırar edi· 

yor1ar. 

Buiulu bir hamamda 

minimini bir camdan içeri· 

ıinl ıeyredenln kim olduiu· 

nu yıkanmakla meıgulken!?

teşhtı eden bu kuvvetli 

dört gazi tebrik etmemek 

elden gelmiyor. Ne keskin 

hasıra •.. .. 
Hani meıhur bir mesel 

vardır: 

Tilkinin ltiri yüksekteki 

izümlere yetiımek için 

uiraımıı r uğraımıı muvaf· 

fak olamayınca : 

- Adam -sende, ne üzü

lüyorum, demiı, daha olma· 

mıılar ki. .. 

- LAiiYler ! Ve en nihayet 
Vur abalıya!. 
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1_28 Perf~~ 
Siyasi 
Takvim 

Kel Hasan 
Tasarruf llyıhası llf 

piyasasında eplce dediko
dulu temevvüçler yaptı. Her 
atııdan bir seı ve her ka· 
lemden bir rakkam. Fakat 
btltyormu.sunuz it nihayet 
döne do laıa bir tenıi k nok· 
tasma dayatılıyor. 

Kimsenin ağzı çuval de· 
iil ki dikilatn. Ve bilhassa 
Fırka ft hükdmet gazete 
lıeri aldı y(jrüdüler: 

- Şurada 300 memur 
açı'cta kalıyor. 

- Burada bilmem kaç 
memur açıla çıkarılıyor. 

Yok bilmem ne oluyor. 
Böyle haberlerle ilk gilnü 
memur temikatının mabi· 
yeUnl eplce kabarıklatla 

gösterdi!er. 
Bu hakikaten bir lıorsa 

mahiyetini aldı. 
Fakat görüldü ki bu lif 

ha11 .. 1 memlekette hakiki 
endlfelere yol açtı o zaman 
bermutat torntıtan. 

Muğlada 
Tiitün ameliyesi 

bitiyor! 
Muğlada, 26 (A.A) 
Tltüıı ·dikme amelJye· 

sinin yüzde doksanı bit-
miıtir. 

Birinci çapa iti her 
tarafta baılamııtır. Hava· 
ların dikmeğe çok mi· 
salt gltmeıt tütüncüleri 
sevindirmektedir. 

- Vllayetio sahil mın· 
takalarında arpaların ha· 
sadana baılanmııtır. 

Tülün zeriyatından do· 
layı harman ameliyatı 
geri kalmaktadır. Böyle ol· 
masa idi arpa mahsulü Me· 
nemenden daha evvel 
idrak edilecektir. 

lzmir 
Olimpiyakosa 
hazırlanıyor 

yGz!. 
Hayır ancak bir kaç 

lzmjr 27 (A.A.) - latan· 
buldan bu sabah bmir va· Yok o kadar da yok 
puru ile Olimpiyakoı takımı 

bir kaç tane. ve ref akatlerindekl seyirci 
Aklıma bir tiyatro sah· kafilesi gelmlf h.tr Ye ,ehrlmiz 

nesi ıefdj. Merhum burun- sporcuları tarafından samimi 
ıuz kel Hasan bir eYe sur ... tte karıılanmqlardır. 
otak olur. Bugün için yapılacak maçtan 

Çok lltlfecı tanılan uıak, sarfınazar edlldlil için mlıa· 
bir kaç gGn evvel kız kardeıfnl flrler _.mleketln ıayanı 
kaybeden Hanımın eflendfrtl· temata mahallerini gezecekler 

1 k ve bu akıam ayni vapurla 
meal e memur ılınır. H•san Pi h k d ki d rtty"' ere et e ece er lr. 
Hanıma kederini unutturacak 
fıkralardan anlatmaja baı· 
lar: 

lıte: 
~-

tehlüke: 

LI: 
A 

Aycından M. Barah diyor ki: 

iş beklemek abe8tir 
Cemiyeti Akvamın ortaya dök

tüğü bir yığın kağıt ! 
Vaıington, 27 (A.A.) - mesele hakkında 12 sene-

.Ayandan M. Berah, mem- denberl ortaya döktüf6 hlç-
lekettn her tarafına telıiz bir ııe yaranırz bi ğ 
vasıtcslle neıredilen bir nul· r yı m 
kunda· demiıtir ki: "Yakın- kliıt parçaları ara11na ka-
da top:uııac:ık umumi ıeh- rıımıı bir tetkik pro;raibı~
tahdidf teılfhat konferanı1n· dıin baıka bir fl!y çıkacağını 

dan GemfyeU Akvamı tan, bu beklemek abeıtfr,,. 

~···········~·······~···--·~······················ 
Bütçe encümeninin kararlan 

(Birinci •ayladan devam 
nen bu umumi müdürlükler
de oldufu gibidir. 

inhisar idarelerinde mer· 
kez müdürlüklerinin lağv-

edileceği ve yalna bir kaç 
baımüdürlüğün birakılacağı 
söylenmektedir. 

Bilha11a tüUin ve m6ı 
kırat inhisar idareleri rüm· 
rük uwııun müdürllil gibi 
teıktllta tlbl olacakbr. 

Çok kuvvetle rivayet edil 
diline g8re mutlaka memur 
tayini lcapeden inhisar ida· 
relerindeki münhallere ve· 
kiletlerdeki memu'rlardan 
açıkta kalan veya fazla 
olanlar tayin olunacaklar. 

Tiltün lnhiıar umumi 11\Ü• 

diri Behçet Bey yeni kadro· 
yu bu eıaata ve tasarruf li· 
yıhaaındaki penıiplere 16re 
hazırlamaktadır. 

YG.Jü.k maaılı memurlar 
aynen evvelce Barem kanunu 

ile kabul edilen hakkı mükte· 
tesepler aibi iki sene için 
kabul olunacaktır, 

J 
hallere tercih meselesinde bu 
kayit eıaı olacaktır. 

Orta tahsili olmayan 
çok eski memurlar vardır. 
Bunların kadro harici ka
lacakla•ı haberi mehafili 
aid nce gayrı varili görül
mektedir. 

Hilk!imetin yeni tedbir
leri arasındk -.an•yi erba· 
bınakredl ttffııln etmek için 
kararlar verdlff ı6ylenmekte 
dır, 

Bu. cihet teeyyüt ediyor. 
Bir •anayi kredi müe11eıe i 

açılması düt6n61mektedfr. 
Yarın (bualn) Meclııin 

içtimaı çok heyecanlı ola
caktır. 

Müteferrik llylhal&r tet· 
kik edilmektedir. 

Bunlarda peyderpey Mec 
lf-6 te•dı olunacaktır. 

Bütçe 1ayihaıında umumi 
müfettffbkler yoktur. 

Ba btllbete bfr bltçe 
münakale veya mavazene•Hte 
yapılabtllr. tfmdtltk b6yle 
bir teY yoktur. 

s.w. 3 
EL 3 a <w;z:a -

Halılarımız ne halde? 
Halılarda İstanbul transiti 

vaziyettedir çok durgun 
Halı piyasası ve bione- 1 

tice halıcılık beynelmilel buh
randan müteeasir oluyor. 
Bu ıene, ıeçen ıenelere 
11isbetle piyasa vaziyeti da
ha düıkündür. 

Bllbaua Acem hahları 

her milletin rnamullbndan 
daha fazla zarardide ıörü· 

nüyor. Sebebi de ıudur: 

Granın (bir tümen 10 gram· 
dır) 1tıymeliui yan yarıya 
kaytietmesi. Dört, beı ay· 

danberi ani olarak bir ara 
· gran fırlamıpa da bu te-

neZ2:6l devam edfyor· Hatta 
tifr aralık 110· 120 ıran bir 
lnıillz liraıı ediyordu. 

ŞJmdı ise lran hüku· 

eğer bir mukayese yaparsak 
daha iyi olduğunu anlarız. 
lsparta'da, U11ak'ta, Gör. 
deı'te, Sivrıh ·sar' da, Akıe· 
hir'de, Sıvaı vilayeti rnül. 
hakatında m s la Kula.da 
imal edilen halılarım z Arne 
rika Ye A vrupaya yollanıyor. 
Yalnız Anadolu halılarının 
tranıit merkezi lzm·rdir. ı .. 
tanbul'a nazaran fzmir da
ha faaldir. 

Çünkü bu ar dan Ame· 
rika ve Avrupa'nın ı'p rir 
leri eksik olm maktadır. 

lıtanbul'daki tra s t mu
amelatı i e du ğun dır. 

Şehrimizden A eri a'ya, 
Avrupa'ya nazaran ddha az 
mal ıevked liyor Çü k , 

metinin resmi kararı iize lran'dan, Hind ıtan tarik 
rfae 89 • 90 tran bir lngi- doğ udan doğr y Am rika 
lfz liıa•ı ifzerlnde ıabft kal· sevkiyatı id re edı mekte-
mııbr. dir. Bununda ıa ki tudur: 

Binnelice Acem hahları Hıristiyan tacirlerin lstanbu a 
da 40 • 50 derecesinde kıy• uiramamaları ! B'nnetice ı.. 
metlerini kaybetmiılerdir. tanbul, transit merk zi o a· 

Türkiye halı piyasasının rak bundan zarar göruyor. ..... 
Son Avrupa piyasası 

ihracat oflıl tarafından tebJia edilmlıtir: Fr. F angı 
ze,tlnJ'llG• - Levanı i fevkallde 100 kilosu 580 610 

Yumurta 

• 510 580 
Zeytinyal plyasaıı sakindir.ı 

- ~amıun cinılae göre ıandıfı 
ine bolu 
lıtanbul 

" 
" 

Trabzon " 
Fatsa-Ünye " 

,, 
• 
,, 
,, 

Ordu " ,, 
Yumurta. plyaaau gevıekttr. 

420-430 
475 485 
420.430 
390-400 
380 350 
380-390 

Fı"dık - 100 ldloıu kabuklu fındık. 
Slcilye 500 Tragone 500-520 lçfındı~: - Geçen g6n bir kaç 

arkadaı sandalla denize açıl· 
mıılar. Hava bozulmuı. Bir 
alabura. Hepa ba1kıra hay· 
kıra boğulmutlar. 

Dün Adliyede 
2 memur 

riiıvet alırk.en tev
kif edildiler 

Hemen umumiyetle her 
tarafta Barem tatbik olu· 
nacaktır. Bltçe encümen1 
Baremi de tetkik etaıel\~ 
Gerek l&lttler 'te gerekle 
veniden Barebıe ,1re~k 
umumi mGdürli~ler ve yeni 
ihdas ohın\n matbu•tı da· 
hill:ye; lktısat mnıavfrliii 
gibi) datrelef .eııaaebetfle 

··1~;i~·;;&;;r~ı Ozüm 
Hazır levant 950 960 Tragona 1125-1150 

- Kuruüzüm 100 kıloau 7 Numara lzmir Sul· 
taniyesl 100 ıilin Korent 58 ıilin 

P•muk - Amerikan pa mufu 0 
0 10 tereffü Bretilya 

pamuiunda0 
0 10 tereffü Mısır Pamu"unda 

0 
/ 0 20 tereffü. Fıatlar: 

Kadıncağız ıırak diye ba· 
yılır. 

Bugiin gazetelerin vazl· 
yeU de bu kadar aiGclelıtbira· 
ne ve akdlnanedlr(!) 

* • 
Tasarruf 

Günün eQ milhim meıe
leıl tasarruf llyiha•acLr, 
Masraflar k11dacak, harcl,. 
rahlar kesilecek, hakkı hu· 
zorlar kalkacak, ıöyle olacak 
böyle olacak, geç kalınıp 
kalınmadığı meaeleıi bize 
alt defli fakat bilmeyiz bu 
it ıakın Nasrattln Hocanın 
devekUfU ft ya Leylek hl-

. klyeaöıe d6nmelin? Gagalı· 
nı,. bacaiını derken ip kaıa 
bepzetmeyelfm. 

• 
Bir sual 

Maarif Emt-,lllderi orta
dan kalkıyormuı. Bu zaten 
makadderdi. Hem Maarif 
m6dür6 hem vali, hem Ma· 
arif Emfnf, bir ipte bir kaç 
cambaz opatmak pbi eplce 
mQfkU aı,.rordu. 

~· fakat 4'1d.,. bir ıual 
pll:ror, 

Dlu Ad:tyede bir vaka 
olmuı Te ikinci ceza mah· 
kemesi zabıt hatiplerinden 
iki~· rlıv•t al~ak suçun· 

dan dolayı teYkif edilmlıttr. 
Vak'a ıu fektlde ~erey{ln et· 
mittir. T6t0n lnbtsan me· 
murlarından Nedim 8. aley
hipe ikinci ç eza mabkeme
ıinde bi,. ı:ina davası rG'yet 
edilmektedir. Mahkeme kl
tiplerinden Turban ve Sa· 
lib Beyler Nedim beye 
mG.acaat ederek 250 lira 
mukabilinde davasını takip 
edeceltnl ıöyler!er Ye .~ 
baret pazarlık neticeıl &O 
llr47a sulh oldular. 

Nedim Bey, 50 liraJI 
kendilerine T 9ltatbda •M
me.ı taltarrur etmft fakat 
Nedim 8. keyfiyetten mcıd .. 

deiumumllill haberdar edt!
rek clrmfl IDefhut ~rflp 
f'tlfrmit ve verilecek paraya 

hu1Ue1 ipret vazet lrmlftfr. 
Evvelki akıaın Tu.-han B. 

ile ~Clbn B. Tolratbda bu· 

luımuılar. Parayı Turhan 
DiJorlar ki Maarif Eaıia• S. abnıı ve poliı derhal 

lori diler vazifelere ta1hı 
, i Turban beyi yakalıyatak 

edilecekler. Demek Ki bu 
littvler ha boca Veli, lia Taharri ııetlceatnde 'ı•rtltli 
Veli boca oldu. para~ çıkarmııtır. bir zabit 

Mesele Brada defil. tansi• edihlitıttr. Sahli ve 
Maarif eminlerl baıka vazi· Turba11 Beyler lSu clli'adl 
felere tayin ediliyor da bu meıhudu müteak~ clenh•t 
ar,kta kalacak 200.300 me- edllmtılerdif. 
mµr niye tayin olunmuyor? C6rmG111eıhuda atı evtil 

Yoksa bu mesele, tasanuf ikinci mi.lltaatlie \.iı'llereli 
itidir, bizim kanımamı. caiz me•kuflar Tevkıfhaneye aeYi 
dejil mi? edilmtılerdtr. 

Barem deli~cekur. 
Bundan eplce evvel ver-

difim çok tayanı dikkat bir 
nokta vardır, Beremi• kabul 
edilen hakkı nıükteaeplerden 
bazılarınm mGddeti Eylülde 
bitecektir. Su memurlar da 
dlferlerl gibi maaı .tacak· 
lardır. 

Yeni biitçe de tasar 
ruf mevadı arasında bu 
nokta vardır. Dahiliye ve
kaletinin memurları a,asın· 
da bu kaydın ıQmulGne gi· 
reeek daha fazla memur 
'f'ar.dır. 

Haber aldılıma ıare bil· 
haua biilnci umumi müfet· 
Utlik memurini bu kayda 
tlbtdir. 

Umumi Milfetttı lbrabim 
Tali Bey de bu eylilden son· 
ra aıll maap alan (1Sb) lira 
ilzerinden zanımı ile (600) 
Ura alacaktır. Halbufd tim· 

diki maaıının bemeti 2 mlıltne 
yakındır. 

Eh lfvade bGt~ enl:lme
ni f aıl.:ı memurun açıkta 
kalıııa~auna çallf~caktır. 

Pün bura mebafilinde 
çakan ıartalara na~aran orta 
tahıllı Cdmıy•n m~murların 
kadİ'Q harici bırali:ıfarcaklan 
16ylenm.ktecitr. 

Hakkı mllteaepler iize· 
rinde biç liir ıuretle tadlllt 
olmayacafına ıılre bu vant 
deftlCllr. 

Yeniden alınacak me
mur da yoktur. Ancak miin· 

yok 
(Jbidci Mtilaihllen tleotiln ) 
kalm•lan tedrisatın lntfza. 
mını da IH.rmak t•lllike
sint raıtere~ktlr. 

Bu mlbim iki mesele 
flzerlne Vılayete ıfderek 
ta hkıkat yaptık. 

Bu huıusta Valf mu· 
avinl Fazla Bey ıu izahatı 
verdi: 

- *Muallim velıli ve 
nıuaYIJilerlle Maltye memur 
lanndan orta tahsil a6rml
Jenlerln itten ~ıkarılmalan 
hakkında honb bir emir 
ıelınit delildir. 

Yalnız orta mektep 
tabılh ı&rmf yenler hak· 
kında eıaaen memurin 
kanununa tatbik ecllyo· 
ruz. 

N.•urba kanunu ~ıktık· 
tan ıonra orta tabıd 
16r111tven biç kim.e me· 
.-urtyete ahnmıı detti· 
dır. 

Meaurfyetten çıkanla· 
caklar hakkında vaki ha· 
herler berine eadlte eden 
ıneuıurlaruı bu laab,rlerl 
kaydi ihtiyatla tellklli 
etıneferl lizımCİır. 
Belediyede tensikat 
Uınumt t~ıarruf şar

ıındo. Be!ecliyenln de me-
murlarından bir IOımıoı 
açıfa. çılu clfı rlviyetlerl 
teeyyüt etmekfedjf• 

Dan Mi Anete1' Mk· 
kında Belediye~•• muavini 
Hamit Hey ~nGz bir 
karar~ verllmeclfllllol • 
16yleml1Ur. 

Karar verllmeCİıflne na· 
zaran bu bir iki gGrı için
de bir karıir Yerilecefi O. 
laııımaktadır. 

Mayıı 319, Haziran 317, Temmur: 320, 
Afuıtos322,Eylul325, T .evve1325F r .F rantıdır 
Pamuk piyasası isteklidir. 

Yun piyısı11- Dünya yün p yaıalarında bir ay vvel baı· 
byan gevıekl k devam etmektedir. Yfln 
alım ıabmında umumi bir durğunluk mil· 

pbede olunmaktadır. Londra pıyaıaıında 
durfunluk en ziyade enı·n mal ar üz ınde 
tesiri gö termiıtfr. Bu mallarda lSe k~· 
dar tenezzül görülmüıtür. Amerika ply&· 
aasında halı imalinde kullanılan yünlere 
talep pek azalmııtır. 
Cenubi Amerika ingin mallarınan dii,kün 
fiatlarla muamele görmesi Şark yiinlerine 
olan biUln talepleri azaltmııbr. Son haf. 
ta zarfında M:uıilya pfyasa11na Tür-kiyeden 
L 97 balye Surlyeden 125 balye, Tunuıtan 
1'70 balye Bağdattarı 659 balya Sudandan 
86 balya Cezairden 658 balya ytin gel• 
mit •• azami kilosu alb frank dkaen san· 
time kadar ctııslne gCSre Marlflya piyaaaıın• 
el~ muamele ıörmittilr. . ...................... i1;t;~~r-.. ;~-ıq;;d;"i 

OEYAiR YE M8ESSf.SITI RESMiYENiN 
Nazarı dikkatine: 

ı Haziran 931 mrihilldan itibar• pZllllıft ıeıraane
cek blhlmom dan~ n m8aSSIS8h rasmlJf MratE, tea ure 
ltaanam.ali ra •iZ•-- jrlirf#I tarnınen yeni teşekk · ı 
adM " •IE tstullalR, Ankara caddeslıda, Kahraman 

zade hanıntta Of;(}NCO KATTA bulunan 

RESMi iLANLAR 
TORI LiMiTET $iRKETiHE 

81detllttıasi ıktızı ettığinC davaır ve milessesatı 
mtJ8riın anmh ittiliına arzaylerız •. 
--Teleton: 20960 -~~itil 
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C.UM Bütçe 
Encümeni tetkikatı 

cumaya müsabaka var Beşiktaştaki facia nasıl oldu ? 

Ankara, 27 (A. A.) -
Bütçe encümeni Malf ye ve
kaletinin 1930 bütçesine 
munzam ve fevkalade tah
ıiııat verilmeıi hakkındaki 

kanun layihasını tetkik ede
rek berayi tasdik heyeti 
umumiyeye sevketmittir. 

Kolt.?j sahasında atletizim, Stadyamda
da futbol musabakaları yapılacak. 
Atletizm mevsimi çok

tan a-eldlil halde gençleri
mizi 1\ncak 15 gün ıonra 

ıahada görebileceğiz. Buna 
aebep ne? 

Buna sebep ıahasızlık, 
koıucularımız için bir (Piıt) 
in bulunmamasıdı°r. İıte bu 
yüzden, bir az da atletizm 
heyetinin ihmalinden koca 
ıüaler boıa gitti. 

Artık ıaha yapılmııtır. 

Gençlerimizi idmanlarında 

göreceğiz. 
Garibi ıudur ki; kendi 

memleketimizde, kendi top
raklarımız üzerinde herkes 
ten evvel biz koıup, ııçı
rıyacağımız yerde, bizden 
evvel ecnebiler bu iti ya
pıyorlar. Netekim bu sene 
de Robert kolejin tertip 
etUği 29 Mayıs müsabaka
larına hazırlıklar böyle ol-
muıtur. Bizim de belli baılı 
birkaç atletimiz bundan 
istifade et mit ve edecek
tir de. 

lıte atletlerimiz ilk f aa
Jfyetlerini burada göstermiıler 
ve cumaya iyi rekorlar ka
zanmak içi rakiplerile boy 
ölçüıecekledir. 

Kolej sahasında yapıla· 
cak müsabakalar beynelmi
leldir. Bu itibarla çok mühim 
o1acakhr. 

Hatta Balkan ıampiyonu 
Bulgar (Pedau) nun ıehrl· 
mize ıelerek (400, 800, 1500) 
metre koıularına tıtirak 
edeceği ıöyleniyor. Pedau 

bu müsabakalara ittirak ettiği 
takdirde Besinıle yapılacak 
olan 900 metrelik yarıı çok 
heyecanlı olacaktır. 

Bu yarııa Françapolos 

da lıtlrak edecektir. 

Bu sene iyi hazırlanmıı 
olan Beıimden güzel netice 
beklenebilir. 

800 metre koıuıu kadar 
mühim olan müıabakalar

dao biri de yüksek atlama
dır. 

Haydarın, Sedadan Pol-
yosun iıttrak edeceği bu 
müıabakadan Jyi bir derece 
ahnabllir. 

Uzun atlamaya gelince; 
Hiç ıüpheaiz yeni bir rekor 
için çalııacak atletlerimize 
ıimdiden muvaffakıyetler te
menni ederiz. 

Bu müsabakaya Haydar 
Cemal, Tevfik Çernoviç gi-
receklerdir. 

Veyıi, İrfan, Maili de 
atmalara girecektir. 

Diğer yapılacak müıa· 

bakalar ıunlardır. 100, 200 
metre koıuJar, üç adım, ıı· 
rıkla atlama, Cirit, Disk. 

Bu müıabakalardar 100 
metreye Semih, Enver, Tur· 
han, Saki, Seferyadiı, Çer· 
noviç; 200 metreye Mehmet 
Ali, Seferyadis, Enver, Fru-
-zan, Kostof; üç adıma Cemal 
Petkof, Tevfik, Azmanidiı, 

Kemal, Selim, sırıkla atla-
maya Haydar, Hüseyin, Ma
tarangos, Manolef, Ciride 
Selim, Mahmut, Nedim, To
dorof, Diık Veysi, Naili, 
Petkof, lrf an ittir ak ede
ceklerdir. Atletlerimizden 
muvaffakiyetler bekleriz. 

Galatasaray atletleri 
Bulgar (Leviıki) sinin at

letizm ıubeai reiıi olan M. 
Kaçef Galatasaray atletle
rini Sofyaya davet etmlı-

tir. Bu teklif kabul edildi 
ğinden atletlerimiz temmuz 
bidayetinde Sofyaya gide· 
ceklerdir. 

... . . 
F utbul heyetinin tebliği 

latanbul Futbol Heyetinden: ı (Bu maçm hakemi iki 
Cuma gftnü yapılacak lik tarafın kaptanları tarafın-

maçları: dan o gün intihap edilecek-

lkinci takımlar Kadıköyünde ferdir. Mutabakat hasıl ol
madığı takdirde Futbol he 

Fenerbahçe. Süleymaniye 

Saa
t 

10 
da hakem Şahap yeti azasından bir 7at ha-

kem olacaktır.) 
Bey, Galatasaray· Beıiktaı sa· Fenerbahçe • Beıiktaı aa· 
at 11,15 hakem Nuri Bey, lı· at 16,30 hakem Salahaltin B. 
tanbul Spor • Kasımpaıa ıa- Galatasaray - Vefa maçı 
at 12,30 hakem Şahap 

birinci haftaYfmi 15 dakika 
Bey. . l k k ı. 

Bırinci takımlar Taksım o ara oynanaca tır. udnci 
haftayiml tam olarak olarak 

Stadyomunda: oynayacaktır. Oyuna Vefa 
lstanbul Spor· Süleymani- kalesinin ceza ıahaıının 

ye ıaat 12 hakem Sait Sa- sol tarafından hakem atııı 
lahattln Bey, Anadolu· Bey· ile baılanacaktır. 
koz saat 13,45 hakem Refik Stadyomun Lik maçlarına 
Osman B. Galataıay - Vefa ait serbest kulüp kartları teb
(yarım kalan maç) saat 15,30 dil edildiğinden eıkilerinin 

bakem·:.__~~----------------h-ü_k_m~u--__ Y_o_kt~u-r_. __ ~ 

Bir fırka yapılacaktır. 
(Başmakaleden devam) 

illtiyen kim? Ona dokun· 
mak meylini ihsas edenler 
kim? Bu nokta anlatılmıyor. 

Me•ı.uubahlı meseleler.in 
öyle •rejim,, le filanla ala· 
kası, münaıebetl yoktur. 
Sadece 'iktidarın elden hı• 
rakıhnaması namına bey· 
hude vehimlere kapılındığı 
zannedilebilir. 

Vaziyetimiz çok müıkül-
dür. Netice karanlıktır. Mem·· 
l ekete para girmez, it hare-
keti baılamazıa, umumi ha· 
yatın tabttliie dönmesi el
bette beklenmemelidir. 

Samimi sö:ılerden, ancak 

acız ve ikUdar11zlık müte 
e11lr olur. Hükiimet, ken· 
di umumi siyasetini beğen· 
meyen vatandaıların bir 
kısmının siyaıi bir teıek· 
kül halinde meydana çık
malarına hi.il olmamalıdır. 
Memleket meseleleri ancak 
siyasi ftrkalar karıısında 

halledilir. O tekilde müra· 
kabe edilebilir. 

Buna müsaade edllmezıe, 
çok açık, çok samimi ilin 
etmek lazımdır ki, bu teıek· 
kül, bu foka kat'i zaruret 
halinde taazzuv edecektir. 

Bu günlük bu kadar! 

ARiF ORUÇ 
ı 

Karısını beyninden vurduktan 
·sonra 

Dün sabah 8 raddelerln· 
de Beıiktaıta bir cinayet 
almuıtur, iç yüzü hakkın· 
da olmıı olduium munzam 
ve muf a11al malumatı bil· 
diri yorum. 

lıtanbul 42 inci mektep 
muallimlerinden lclal Ha
nım, aılen lıtanbullu olup 
32 yaılarında !biridir. 

Bundan bir sene evvel 
lıtanbul gQzel sanatfar aka 
demesi müdir muavini Şev· 
ket Beyle evlenmtıtir. 

Şevket Bey beı ka
dınla evlenmif, geçineme
yip ayrıldıktan ıonra altıncı 
olarak İclal Hanımı almıı· 
tır. 

Güzel geçiniyorlar 
Bidayette eyi ve güzel 

geçlnmiıler, fakat çok ıür·H 
meden aralarında"bir geçim
ıizllk baı göatermiı ve ay
rılmaia mecbur olmuılar· 

dır. 

Bir müddet evel 
Bundan bir müddet ev· 

vel lclal Hanım, zevci Şev
ket Beyden ayrılarak bira· 
deri olan 18 inci ilk mek· 
tep müdiri Etem Beyin Be
tiktaıta Setbaıı sokağında 
42 numaralı hanesine gel
mif, iki aydanberi oturma· 
ia baılamııtır. 

Bu miiddet zarfında, 

Şevket Bey barıımak için 
araya vasıta koymuı, fakat 
gene barıımak imkanını 

bu lamamııtır. 
Mahkemeye müracaat 

gırtlağını 
ıabah 8 de t!vinden çıkmıt 
acele acele bu sokaktan 
geçmeğe baılamııtır. 

O sırada Şevket Beyin 
bulunduiu köıeye gelmiı, 
fakat duraklamııtır. 

Yüzyüze gelen bu karı 
koca bir an için ~•essiz ••· 

dasız birlbirlerine bakmıılar ve 
güliifmüılerdir.ı Bunun üzerine 
Şevket Bey, iki adım 
iler de bulunan lclal Hanı
mın yanına ıokulmuı ve: 

Daha göinün olmadımı? 
DemiıtJr. 

imkan yok 
fclal Hanımın da, hafif 

bir fenalık geçirerek: 
- Birleımemize imkan 

görüyor muıun? Demiı ve 
yürümek htemiıtir. Bunun 
üzerine Şevket Bey gene: 

- Dur gitmt-,seninle bir 
az konuıacağım diyerek . 
devamla: 

- Demekki arbk be 
nimle barııman ve yaıa
man imkansız ha, demiıtir. 

İclal Hanım da buna 
cevaben; 

Hiç vüpheıiz, demit 
ve: 

Haydi beni iteal et· 
me mektepte yavrularını 

bekliyor diyerek yQrüme· 
ie baılamııtır. 

Şevket Bey de: 
- Yavrular sade ıenl 

beklemez, beni de bekliyor 
fakat, demeye meydan 
kalmadan tab.ncaıını çe
kerek t İclal Hanıma en
daht etmefe baılamııtır. 

kesti 
Atılan ilk kurıun İclal 

Hanımın beynine diğt!rleri 
de batının ,·e göğsünün 

muhtelif yerlerine gelmiı

tir. 
Birinci kurıunun tesi-

rinden yere düıen İclal 
Hanım sadeçe: 

- - Ah.. diy~ b=J:mit dü· 
ıerek hemen ölmüıtür. 

Bunun (lzerine kurıunu 

biten Şevket Bey o ııra 
cebinde bulanan usturayı 

çıkb rmıı, kendisini gırt· 

!ağından keserek zevcesi 
lclaUn cesedi üzerine düı· 
müı ve sarılmııtır. 

Kendi de ağır yaralı 
Bu ıırada vak'a mahal

line gelen polisler bu hali 
görerek İclal Hanımın ce
sedini morga ağır yarab 
olan Şevket Beyi de gü
müı Suyu hastahanesine 
göndermiıtir. 

Hemşiresi ne diyor 
İclAI Hanımın hemıtreıl 

Adalet Hanım kardeıfnin bu 
ölümü hakkında diyor ki: 

- Ablam, çok temiz 
kalpli ve yüksek ruhlu bir 
kadındtr. Şevket Beye kendi 
aı zu ve kendi dileğile var· 
mıştır, Fakat, Şevket Bey 
ile çok aıabi ve çok titiz bir 
erkektir. Onun için olur ol
maz bir ıeye kızar ve ablamı 
her dakika diğer karıları gibi 

evinden kovardı. Zavallı 
ablam bunun bu hallerine 
çok katlanır fakat, son ko
vuıuna tahammül edemiye
rek ayrıldı. 

Meclisin yarınki içtima· 
ında müzakere edikcek 
olan bu kanun layihasile ma· 
liye bütçesinin 190 ıncı fa· 
iz faslına 750 bin lira 
zam edilmektedir ve 1930 
senesi maliye bütçeiinde 
açılacak olan 135 inci fasla 
bir milyon yirmi bin lira 
tahsiıab fevkalade istenmek· 
tedJr. 

Bu fevkalade tahı·sat de 
Türk ocakları merkez heveli 
tarafından yakılmı§ a"Iup 
1714 numaralı kanun ile 
hazinece üç sene zarfında 
tesviyesi kabul olunan 
borçlar def' aten ödene
cektir. Bu suretle bu borç
ar için aleddevam yüksek 
faiz vermekten kurtulunmuı 
lacaktır. 

. ... "A·;ı;;; .... "k~ç·· .. ·;~·;~· ... 
eder. 

(Birinci aalıifeden devam) 
Maliye ba11müfettiıliğinin 
yaptığı tahkikat saf ahatmı 
yazmı11tık. Bu tahkikat ne· 
ticelenmiıtir. Evvelce tasnif 
edılmiı olan kıymetli evrak 
tamanıen mubaf aza edil mit 

bir vaziyette bulunmuıtur. Yal· 
mz henüz tasnif edilmemiı ha· 
zine evrakının satıldığı te· 
beyyün etmiıtir. Müfettiı· 
lerln tahkikatına nazaran 
ıuçlu bulundukları tahak
kuk eden memurlar muha
keme edileceklerdir. 

Tarla başı suiistimali 
Bu meaeleden maada 

Tarlabaıı Maliye tahsil ıu
besindeki yolsuzluklar da 
tesbit olunmuıtur. Vazifede 
tekasülleri görülen ıube 
nıemurlarının bazıları da 
adliyeye tevdi edllecekdir • ederek İclal Hanıma celp 

göndermit ve da valannın 
rüy'etine baılanmııtır, 

---. .. --·--·----·---···-..... ··-···········-··-····-.. ····························· ....................................................... . 
Fakat, Şevket Bey, ne 

düıünmü ıse düıünmüı ola· 
cak ki mahkeme kararlarını 
beklemiyerek ilç gün evvel 
tedarik ettiil brovnik ta
ba ncuı ile Supleks markalı 
bir usturayı cebine koyarak 
Setbaıı ıokağının köıeıine 

dtkilmif, leli\ Hanımı bek· 
lemeie baılamııtır. 

Gelmiyor 
F11kat, saatlerce bekle

dikten ıonra lcli.l Hanımın 
gelmediiini görmüı ye : 

- Yarını da var bunun 
diyerek itine gitmiıtir. 

Erteıi günO sabahleyin 
kalkmıı, gene sokağın bAtı 
na ııltmtıttr. 

Seklemiı, saatler geç 
m!ı, fakat İclal Hanımı 
gene görememiıttr. Bunun 
üzerine. 

- Yarın artık ıondur, 
bakalım elimden fkurtulabi
lir miıin? Diyerek tekrar 
gitmiıtir. 

Sabah olmus,yanl dünkal-
kan Şevket Bey, klmıe 
sezdirmeden evinden çık-
mıı, d~iruca ıene ıo-

kak baıına gelmtıtir. 

Sokak başı 
Bu sokak, dar ve biçiqı

ılz bir ıokaktır. İclal 
Hanımın oturdulu ev de 
bu sokağın üst baıındadır. • 

lıte zavallı kadın ınek

tebine yetiımek için dün 

Kıyamet dedikodularını çıkaran hadiseler? 
(Birinci aahifeden derıam) 
Samıun • Amasya tiren hat· 
tı beı gün iılemiyecektir. 

Uıak. 26 (A·A.) - Üç 
gündenberi ıehrlmiz civa· 
rında tlddetli yaimurlar 
yağmaktadıi-, Hava oldukça 
sofumuıtur. Gelirde tidde
tini artıran yağmur afet 
ıeklini almıı ye husule ge-

' len seller 5500 dönümlOk 
araziyi silip süpürmüıtür. 

Ayrıca 3 kiıl, 300 hayvan 
5 ev ıelJer tuafındanda n 
götürülmüıUir. 

Kaymakam ve jandarma 
kumandam mahalli vak' aya 
gitmiılerdir. Diğer bazı köy· 
lerde de hasar olduğu tah
min edilmektedir. Bugün 
ıehtrde yıldırımlarla müte-
rafik tiddetlt yağmurlar 
devam etmektedir. Zarar .,.. 
ziyan tesbit edilmektedir. 

Filhakika bir takım hay
vanlar bofulmuıtur. Bazı 
evler harap o1muıtur. 

Rasathane ne diyor? 
Garbi Anadoluda bir· 

kaç ııündenberi devam eden 
bu ıtddetli fırtına ve ıeylap· 
ların eıbabını dün Rasat· 
hane mGdlri Fatin Beye 
sorduk. Mumaileyh diyorki: 

.. V azf yette mucibi 
endııe bir ıey yvktur. Bu 
gibi hadiıelerin teakup ve 
ayn· mıntakada ıarktan 

garba doğru olarak t~kasü· 

fü bir tesadüf eııerldir. Ak· 
deniz havzasından est•n rüz
garlar tiddetll olurlarsa da
bazan seylabı intaç ederler. 

Ayni zamanda havanm 
tazyık derecesi azalması da 
buna inzimam ediyor ve 

bu tebeddülü hayayı da 
yafmuru intaç ediyor. 

Bu tene böyle hadiselerin 
tevalisi müteal ip seneler 
için de ayni ıeyin olacağını 
gösteriıtir. 

Karaköyde seylip 
Dün matbaaır;ııza gelen 

bir yolcu karaköydeki ıey 

litplar . hakkında izahat ve· 
rerek diyor ki: 

Karaköy ,.e havalislndeki 
tahribat hakkında tafıillt vc
riyorunı, Cuma gilnü ıaat 
14-16 ya dolru hava birden· 
bire kararmıı ve çok ıedlt 
ıtmıekler çakmağa baıla 
mııtır. 

Herkes korktu. Zaten 
kıyamet ıayiaları ile halkın 
Aaabı bozulmuıtu \re bir 
kaç dakika sonra ıedlt yal
murlar baı1adı hızlandı, 

bardektan boıanan bir ıekil 
aldı, kifayet etnıf yormuı 

gibi cev:z büyilklüfünde 
dolular diittü. Halk evlerine 
kaçııtılar. Seller büyüdü 
ıöller oldu ve nihayet za-
t.en alçakta ve aralıkta 
oln11 karaköz hakiki bir 
tehlike altına a-irdi. 

Gördüklerimi naklediyo· 
rum. 

Evler yJkıldı Pazarcıkta 
sular insan boyunu geçtl.Ka
raköyde iht ıyar bir kadın 
ev enkazı altında kalarak 
öldü. Bozöyükte iki köy ha· 
rap oldu. 

Cıvarda da bir kaç köy 
yıkılmıı ve su istilasına uğ
ramııtır. 

Tiren işlemedi 
Seller bir çok baflar, bah

çeleri çiğneyerek mühim ha
ıarata sebep oldu. Köy hay
vanları ve ağnamın bir çoğu 
ıulara kapılarak gark oldu. 
Yıkılan evlerden bir kaçını 
kendim gördüm. 

Şimdi sular bazı yulerden 
tamamen çekilmiıtir. 

Bazı yerlerde ıulara aıec. 
ralar açılmııtır. Hiik\imet 
felaketzedelere muavenet 
etmittir. BüUin bu havali· 
de yeni mezruat çok zarar 
iörmüıtür. 

Bilecikte sular 
Kil~cik (Hususi) - Sular 

çekilmiıtir. lııtuyon tarafın· 
da vaki tahribat 111lah edil· 
mittir. Y ağmurlaı ın civar
daki tahribatı fazla de.:il 
dir. 

Hasarat mıktarı teıbit 
edi!miıtir. Şimdilik ıayanı 
end:ıe bir ıey yoktur. 

n 
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u çlrklp, leviı, muht .. 
, bu döıkiinler, bu 
reddiler araaında, levlı 
ileti katra, katra içmek 

ID için artık acı blr akı· 
tmlf •• 
k ıaçlı Ermeni dudu· 

~n bir sürü hezeyanını 

•dikten sonra bütün bu 
hakikatleri acı birer 

ıaibi içime ılndirlyordum. 
.tr lrf an muhiti zannet· 
~ Amerikan mektebi 
~ilimleri, dersleri, vaız· 
telkinlerlle beni tıte bu 
~z çlrkaflara atmıı 
.ldürm6ıtü. Za va Ilı ben, 

ararken boğulmak 

levlıe düıtüm. lrf an 
iken bir kahbe etbı Bey· 
il vz tekkesine mensup 
derin zf ndanlar içine 
~n bir sermayesi oldum. 
'ıte Amerikan mektebi· 

bana açtıiı kapı lıte 
ltflmln kızlıfımın önfine 

yegane htikbal 
. . . . . . . 
emen otuz alb ıaatten· 
bir ıey bilmemlı oldu· 
için bu manevi ezalar· 
maada, bir de maddi 
tllzliflm vardı. Mu· 
eı oldufu maaallle ve 
papaı tarafından kırk 

okunmuı, fiflenmit olan 
çük hamur itlerinden 
aç tane yedim. Bunlar, 
llız ve bayatı ıeylerdl. 

u yemekle ıözde Allaha 
k pederi içime ılndirl· 
uıum. Hırlstlyan reza

ln iç yüzünfi az çok 
6kten ıonra bfitün bu 
acıkların manaaızhk· 

ı daha iyi anlıyordum. 
\'Ahi!. Hep vlhl • • Ve 
1 mürai.. lıte en fazıl 

o vakur . doktor 
beni berbat eden 

oldu. Beni vaftiz eden 
unak ta kudurmuı 

Bu acılarla odamın kara 
ali içinde mabpuı, bir 
matı ıakka mahkiimu 
dolaımala baıladım. 

kadar zamaa ıeçmlıti 

em derinden kopan bir 
at beni ikaz etti. 
Dikkat ettim, bu bir 
ç kız feryadı idi, bu aeı 
tan deill fakat derinden 
ordu. Mı.bkem kapılı 

ilerideki localann birin· 
ıeliyordu.. Muhakkak 

Uran blr Paıt6r, oradan 
)& hile ile tıkılan bir 

berbat ediyordu. Bu 
ferp.da ben de lftlrak 

, bu sa va Ilı yavru ile 
ber ben de baiırmak 
ID· Tam bu eınada 
a doktor (N ..• ) ile tanı· 
ye tanımadljım birkaç 

lr daha geldt. 
tok ciddi ta vurlarla içe-

rl giren bu heriflerin boy· 
nunda hep birer haç ellerin· 

Q; de birer incf l vardı. 
Hemen bana diz çöktfir• 

diller· kendileri ayakta 
oldufu halde karıtıl' dualar, 
masallar okumaia baıladı
lar, duaya kaldırılan elle· 
rlmin bir tancıl kalbimin 
üzerine düıtü, milli, dini 
ve inıanl bir acı heyecana 
gelen kalbimi dinlemek isti· 
yordum. 

Bu herifler karııık bir 
liıan1n sözde dualar ederi 
lerken ıu blrke ç metre ile· 
rideki locaların birinde bir 
taze bmet boğuluyordu. 
ııte genç kızın çırpınan fer· 
yatları benim de yüreğimi 

deıtyordu, fakat bunlar duy
muyorlardı bile. 

Demek bu tereddi vlc· 
dan karıısında titremlyen 
insanlar da varanı. 

(DflfJamı oar) 

·····-····-················--·····-· .. ···•···· 
Zeytinyağı 

Bu sene rekolte nasıl 
lzmir Ticaret odaaı, zey· 

tlnyağlarımızın ıon vaziyeti 
hakkında alakadar Ticaret 
odalarından malOmat lıte• 
miıtlr. Bunları yazıyoruz. 

Nazilli kaza11nın 1930 
zeytlnyafı rekolteıi 480 bin 
kilo olup halen 170 bin la
tok vardır. 

Akhiıar · kazaıının 1930 
zeytinyaf, rekolt~ıl bir mil· 
yon kilodur. Halen tilccar 
elinde 22 bln kilo yal mev· 
cuttur. 

Bergama kazaıının 1930 
zeytlnyai rekolteıi 1,100,000 
kllo olup ıtmdlkl lıtok mık· 
tarı 180 bin kilodur. 

Menemen kazaıının 1930 
Zeytinyal rekolteıi 300 bin 
kilo olup hali hazırdaki lı· 
tok mıktarı 27 bin kilodur. 

Kuıadaaının Zeyttnyal 
rekoltesi 280 bin kilo ve 
hali hazır lıtok miktarı da 
65 bin kilodur. 

Kırkafaç ka:ıaıının Zey· 
Unyal rekolteıl 250 bin kilo 
•• hali hazır lıtok mıktarı 
30 bin kilodur. 

Tir• kazaıının Zeytlnyai 
rekolteıi 565 bin kilo ve 
ıimdiki istok mıktarı 190 
bin kilodur. 
A~alık kazaıınınl930Zey· 

tlnyal rekolteıl beı milyon 
kilo olup 4462586 klloıu 
ecnebi memleketlere Ye 
406802 kıloıu Tarkl,..nln 
diler limanlanna aönderll· 
miftlr. Şimdiki lıtok mık· 
tarı 500 bin kilodur. 

Edremit kaza11nıa 1930 
Zeytlnyal rekolte1I 8 ' mil· 
yon kllodur. Halihazırdaki. 
lıtok bir milyon 300 bin 
kilodur. 

Kemalpaıa kaza11nın 
1930 Z.ytlnJ~I rekolteıl 
882 bin 400 kilo olup iıtok 
mıktarı 107,200 kilodur, 

Çeıme kazaıının Zeylin· 
yal rekolteıl 120 bin kilo, 
lıtok mıktarı 20 bin kilo
dur. 

YARIN Sahife 5 

Sebebi 
ediliyor 

Kaıımpaıada oturan Sey· 
fi isminde biri, evvelki eün 
Ferldiyede sakin Bed:a Ha· 
nımın evine gelerek veronal 
içmf ı yatmııtır. Dün sabah 
11 raddelerinde ölmüı, ıüp · 
heli görülerek cesedi mor
ıa 1ıönderilmi1tlr. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Yakalanmışlar 
Beyazıtta, Kaptanderya 

ıokağında oturan Süreyya, 
Marfka, Leman, Naime ve 
Zebra hanımlara taaruz 
eden Trakya blrahaneıl gar· 
ıonu Hakkı ve arkadaıı 

HOseyln yakalanarak bak· 
larında tahkikata baılan• 
mı ıtır. 

iskambil oynarken 
Laleli apartmanları kartı· 

sındakl kahvede oturan 
Ali ile Mehmet iskambil 
oynarken kavga elmiı ne· 
ticede Ali Mehmedi bıçakla 
yaralamııtır. 

Cerh 
Beyoğlunda doğramacı 

sokotında oturan Mehmet 
arkadaıı Saimle alacak me· 
selesinden kavga etmlı, ne· 
ticede Saim Mebmedi bıçak• 
la yurmuıtur. 

Hem dövmüş hem 
parasını almış 

Takıimde Refik efendi· 
nln kahvesinde aakln Meb· 
met iıminde biri, Salı paza · 
rından geçerken öntlne üç 
kiti çıkmıı,~ 19 lira paraıını 
aldıktan ıonra dövna6ıtür. 
Polis bu miitacavlzlerden 
Mustafayı yakalamııbr. Diler 
lerinl aramaktadır. 

Kendi asm11 
Şoför ŞeYket ilminde 

biri don, lıtiklil Paataha
neaine ıtderek ıaraon Ali 
ile ita vga etmiı, neticede 
Ali Şevketi bıçakla yurmut
tur. 

Bir kaza 
Çakmakcılarda küçlk 

yeni handa Çalıpn sandal· 
yecl Anaıtaı, dftn dükki· 
nının kepenklerini kapar· 
ken üzerine dOtmüı, baıın· 
dan ajır ıurette yaralanmıt
br. 

Yeni bir 
mektep yapılıyor 

Dün Belediye daim encil· 
meni Fındıklıda yapılacak 
bir ilk mekt,.p binaıının pro
jelerile uiraımııtır. 

Mektep ıtmdlye kadar 
yapılan yeni mekteplerdea 
daha baıka bir ılıtemde ve 
ayni zamanda daha bOyük 
olacakbr. 

Binanın tekli teıblt edil· 
dikten aonra mOnakaıa ile 
bir mOteabhlde vertlenk 
yakın bir zamanda ikmaline 
çalııılacakbr. 

Hava naııl olacak? 
. Don tazyik Jereceıl 757 

milimetre idi. 
R6zglr fimal lıUkame

Unllen poyraz olarak esmiı 
ve akıama do~ doluya 
temayOl etmiıttr. Silr' ati 

mutedıldir,1&niyede 6 7 metre. 
Hararet derecesi de aza· 

mi 22, aıgarl 15 idi. 
Bu gün hava aynı mln· 

val Gzere devam edecektir. 
Y alnı• rtizgir lıtikametl 
tahavv6le meyyaldir. Han 
ekMriya bulutlu olacaklar. 

jAdliyede: 

ihtilas 
Davası dün de 

bitmedi 
Poliı dördüncü ıube mil· 

dlriyeti pasaport dairesinde 
memur iken 6000 lira ihtlliı 
ettifi iddiasile maznun ve 
mevkuf Cemal efendinin mu· 

hakemesine dünAfırcezada de 
vam edildi. Ayni da va da ıabık 
poliı dördiincO ıube mOdilrfi 
Sadettin, Deftardarlık iiçiln· 
cfi ıube müdürii N•flz Bey· 
ler mirakabe vazifeainl lh· 
malden maznun bulunmak
tadırlar. Dfinkü muhakemede 
Mü. mua vln Cemil B. iddia· 
nameılnt dermeyan ederek 
Cemal efendtnin thtllb mad· 
deıinden tezclyeılnf, dlfer
lerinin beraetlnl talep etti. 
Da va midafaa ve karar için 
talik edtldl. 

Nakzedildi 
Bundan bir kaç ay evvel 

Maranaoz Haıanı katil ku· 
tile yaralayan Davut, Alır· 
cezada muhakemeıi ıörü· 
lerek iki buçuk ıeneye mah· 
kdm edilmifti. 

Dün bu dava Mahke· 
mel temyizden nakzen ıel· 
mittir. Yakında yeniden 
dava Ağırcezada rüy' et e.li· 
lecektir. 

Azizin muhakemesi 
. Bundan bir 111üddet ev· 

vel Sahlebcl Aziz bir kadını 
katil kaıtlle cerhettljtnden 
Aiırcezada 10 aeneye mah· 
kiim olmuıtu. 

l ~llf;flrllllb 
Bir ·mahalle halkı zehirlendi! 

Bu da süt yüzünden 
Zehirlenenler otom.obillerle ka

file kafile hastaneye taı ındı 
lzmlria Dolaplıkuyu mm• 

takasında bir ıütçlden ıftt 
alan bGtfin bir mahalle hal· 
kı zehlrlenmlftlr. 

Zehirlenenler ara11nda 
ıunlar vardır: 

Dolaplı kuyuda Giritli 
ıokaimda oturan Naim E-
fendi, Natm Efendinin zev.
ceıl, ve çocukları lımatl Ye 
Sellhaddln Efendiler. 

Ayni mıntakada matara 
ıokafında 68 numarada 
Şerife Hanım, Fatma Hanım 
Melek HaDJm. 

Şevki bey ıokaiında, 

Hatice, Muhıine, Süheyla, 
Hatice, Reıit oilu Kemal, 
Fevzl~e, Sabiha, Rebia, 
fırıncı Salih oğlu Süleyman 

Hanım ve Efendiler. 
Bu haıtalar ınhh ·ye oto 

mobiliyl~ memleket haata· 
neılne kaldırılarak mide· 

lerl temizlenmlı ve tedavi 

altına ahnmııtır. Hadfıeye 
muddetumumllik vaz'ıyet 

ehnlıtlr. 

Şık bir madam / Yapılmıyor 
Kaçakçılık yaparken Kibrit fabrikası neden 

yakalandı! 
lzmir yolcu ıaloaunda 

tık bir madamın aaarı a Uka 
kaçırdıiı rüsumat mu haf aza 
memurlarına ihbar edilmit · 
tir. Bunun üzerine bu ma· 
damın:valizi taharri edtlmiı, 
on iki dane aıarı atikadan 
pmilı ıikke, bir mermer 
heykel batı •• 21 adet de 
bakır ılkke yakalanmııtır. 

Bu aıar tutulan bir zabıt 

varakaıı ile birlikte komi•· 
yona Mvkedilmiıtlr. 

Tetkikat ikmal edilip 
kıymetli ve ihracı memnu 
aıarı atlkadan olduiu an· 
laııhr1a kaçakçı madam 
hakkında kanuni muamele 
yapılacak ve ılkkelerle hey· 
kel baıı misadere olunacak 

geri kaldı? 
Kibrit tirketinln fabrika 

fnıaatına henüz baılanam•· 
111ı1br. Evvelee de yazıldığı 
gibi bu fabrika Eüyükdere· 
de yapılacaktır. 

Fabrikada mevaddı in· 
flllkiye bulunacağı için fen 
heyeti projeyi taadlk etme· 
mektedir. 

Uıule alt bası noktalar
dan dolayı Mabkemeai tem· 
yiz bu davayı maznunun 
aleyhine olarak nakzetmtı
t'r. Yakında yeniden daYa 
r6'yet edllecekUr. Diler taraftan bunları bir 

... ~z==::~~'!!!'-"!!!!!!~""!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!~~!!!!!!"· zat bu madam marlfetlle Ali· 
Cürmümeşhut 

Sebebi de mevatldı infi· 
lild:yenin ne ıuretle,ne mik· 
tar ve nerelerde bulundu· 
rulabileceğine dair elde ta· 
limatname bulunmaması ve 
Belediye kanununda buna 
alt ıarahat'olmamaııdır. Şir
ketten fabrikada ne miktar 
mevaddı infllikiye bulundu
racafı ıorulacak ve inıaat 

projesinin tasdiki daimi 
encfimenin taıvlbinden geç· 
tikten ıonra yapılacaktır. 

Fatih Haydarda, Meı· 
clt ıokafında oturan Fet· 
bullah Efendinin baneılne 
,ıren Mehmet lıminde biri 
e11a çalarken cilrmGmeıhut 
halinde yalt.:alanmııtır. 

Nihayet yakalandı · 
Şehrimizde bir çok ev· 

lerl ıoyan ıabıkalı hıraız 

Onnik zabıtaca uzun sa· 
mandanberl aranmakta idi. 
Ahiren yakalanmıı, adliyeye 
teılioı edllmtıur. 

Darülfünunda 
Konferanslar 

Dartllftlnunda halkı teı· 
vlk için haftalık konferana
lar verilecektir. 

Bu konferanılar daha 
çok halkı uyandırmak mak· 
ıadile (TürkçGlük, Demok· 
raıl, Gençlik, Kooperatifçi· 
ilk) hakkında ve bu meYau. 
lar dahilinde tertip oluna· 
caktır. 

Buaün Tıp fakOltell lçtl
maında R. Ali Beyin Maa· 
rlf veklletlnden iade edilen 
evrakı tetkik edllceektedtr. 

Ekmek yükseliyor mu? 
Ekmek narbının 9 kuruıa 

çıkbfını yazmııtık. Gelen 
haberlere nazaran bu aene 
mahıulün iyi olduiu ı6yle
niyor. Böyle olmakla bera
ber mahsul gelinceye kadar 
ekmek flahnın bir az daha 
artacaiı tahmin ediliyor. 

Bunun baıhca ıebeplerl 
meyanında nakliye fiatlan 
ztkredtliyor. 

naya kaçırmakta lmlt• 

Aydınlıların fikri 
Aydınlılar, Aydının vi· 

llyetllkten çıkanlmaıı f ik· 
rlne itiraz ediyorlar ve coğ· 
rafl, iktisadi vaziyetin buna 
mtlıalt olmadıfını iddia ey· 
llyorlar. 

lzmirde yağmurlar 
İzmir ve bavalisine tid

detli yaimurlar diifmüıtür. . .................................................. . 
Hudut sıhhiyesinden 

tebliğler 
liudut ve Sahiller Sıh· 

bat umum mtldlrlli6nden: 
1 - Tilrk Konıoloıu ve• 

ya v.eklll ve1a ahvali fev· 
kalidede Sıhhat •• içtimai 
mua Yenet veklleU tarafın· 
dan 16nderilınlt mahıuı 
memur •• yahut Ttlrktye 
menafllnl himaye ile mG .. 
kellef doat bir deYlet Kon 
aoloıu bulunmayan ecnebi 
limanlardan ıelen gemilerin 
mahallin memurini ııhhi· 
yeılnden alacaklan vizeler 
muteber addolunacakbr. 

2 - Tekall Cazaylr il· 
manlarlle Laıo• Umanı mu· 
varidabna karı• konulmuı 
olan ( Muayenel Tıbbiye ) 
tedbiri kaldınlmııtır. 

Tunuı Limanları muva· 
rtdatına karıı vuzedilmlt 
olan tedbirlerden yalnız it• 
llfıfar kaldınlmıı oldufun
dan mezk6r muvarldatın 
( Muayenel Tıbbiye tlbl 
tutulma11Da devam oluna
cakbr. 

Fuat B. 
gidiyor 

Muhtelit mübadele ko· 
mlıyonun müıa vlrliğlne tayin 
edilen Fuat B. blr ;kı ıüae 

kadar Gömfi'cüneye hareket 
edecektir. Fuat B. Gömülcü· 
nede takdiri kıymet komia
yonuna iltihak edecek ve 
u:ıun zamandanberi bitml· 
yen bu itiD intacma çalııa· 
caktır. 

Mumaileyh Gömfilcüne· 
deki tılerin hitamamını mü· 
teaklp diler takdiri kıymet 
komiıyonlanna iltihak ede
cektir. 

1 Küçük /ldnlar 
DAKTiLO ARANIYOR 

Dolgun maaı ve ıeraitle 
daktilo Hanımlara ihtiyaç 
vardır. 

Sirkecide Hocapaıa Yeni 
Altay oteli kar111ında ( 19 ) 
numaraya müracaat. 

Telefon 21040 

• • 
lŞ ARIYORUM 

~azete ve ticarethanelerde tah
rir işlerinde kullanılmak üzere ış 
arıyorum. ihtiyacı olanların (Yann) 
idare memurluguna malCımat ver
meleri. 

* • 
Sahlık hanesi olanlara: 

TGne1den Şlıltye, Aya· 
ıofyadan Akaaraya, Beyazıt· 
tan Fatihe kadar dört bet 
odalı aablık hanesi olanla· ın 
Galatada, Mehmet Ali P. ş \ 
Hanında 41 Numaraya mü· 
racaat1arı. 

--,, 
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Sahife 6 YARIN 28 Mayıı 

Allo! Allol 
.............................. 

bir tab'ı ve büyük bir mükemmeliyetle 
bu gün çıkıyor 

1 - Kıyamet kopacak mı? 
2 - Hazreti Ali dirildi nıi? 
3 - Ölüleri dirilten Safiye Hanım tecrübelerini nasıl 

)·apıyor (fotutraflarile.) 
4 - Ahlak kıyametine doğru! (üç renkli nefis 

resimler) 

·brons her yerde himaye Dejektif • • 
sızı 

ediyor. 
Dejektifimizin bu nü•hadaki izahatını itina ve dikkatle okuyunuz; ! 

kuruıa, daha f azlaıına para vermek 
günalatır. 

yarı yarıya daha ucuz ve daha mü· 
e1Sir yerli malı olan FAYDA yı is· 
timal ediniz. Sinek, sivrisinek, tah· 
takurusu, pire, güve ve sair haıa· 
ratı yumurtalarile aniyen mahv ve 
itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün dcvairi devlet ve 
müessesatı milliye ve ecnebiye FAY· 
DA istimal eder. Kutusu 50 büyük 
75 bir kiloluk 125 kuruıtur. Ha
san ecza deposu. Toptancılara ten
zilat. 

YEN/ NEŞRiYAT 

MUHİT 
Muhitin 32 inci .ayıll 

renkli nefis bir kapak i 
de intiıar etmiıtlr • .. 
Nasıl tavukçuluk yapmalld 

TaTukçuluk bakkıntl 

müfit eserleri 

mümtaz bir mevki te 

etmlı olan Cafer Fahri 

yJn bu isimle muhtuar 

kat çok l6zumlu bir e 

nevredilmivUr; Fi.25 kuru 

TiYATRO - SiNEM 

Beşikta§ büyük aile 

Bu akşam 
Ramona 

Şabeeer 3 perde ayr 
komedi· orkeıtra Fantaz 

Dr .Hafız Cem 
Dahiliye hastalıkları muteha 

Medyomumuz /ngiliz ruhi ilimler mektebindeki tec
rübelerde ölüleri nasıl dirilttiklerini izah ediyor. Tütün inhisar Umumi 

Cumadan maada 
gün öileden 1011ra ı 

(2,30 dan 5 e ) kadar lıt 
bulda Divan yolunda (11 
numaralı hususi dairesin 
dahili hastalıkları muaye 
ve tedavi eder. 

Telefon: İstanbul 2398 ·--------Biz.e mektuplarla sualler ıoran yiblerce kariimi:ı hu teiı•h«d• ce11aplcırını hayr•t 

ve heyecanla 11örecekler. 
Devrialem yapan otomatik makine keıfedildl • HayYanların cinayetleri • Ka-

dın vücutlarındaki esrar· Maymunlar araııncla bir Cizvitin hatıraları - Kudurmuı ! 
Büyük zabıta romanı . İnsanlanmıı nebatlar· Fakrizmin ıayanı hayret ifıaab· 
Osmanlı tarihinin esrara • Piıtkoanaliz ve FrilloptıikoloJi tahlilleri • Çocuk ve 
mektepli gazeteıi - Bir fahiıenin roman müteha1111ıımıza anlattıkları • Bilmeceler· 

Şifreler, Göz oyunları. 

(4) renk 24 büyük aahife (50) reıim 

1 -Büyük Tayyare 

piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

50,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.000 Liret, ihtiyat akqasi: 580.000.000 

Merkezi idare : Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerlnde. 
Şubeler: İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koılovakya, Lehiıtan, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Ame• 
rika Cemahiri Müttehldeıi, Brezilya, Şilt, Urı•r 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kotumbiyada Afil 

Seyrisef ain 
Merkez Acentaıı: Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
accntası Sirkeci Mühür 
dan:ade Hanı Tel. 227 40 

Mersin Postası 
(Çanakkale) vapuru 

29 May11 Cuma 10 da 
Galatadao Çanakkale, İz· 
mir, Küllük, Bodrum, Ra· 
doı~, Fethiye, Antalya, 
Alaiye, Mersine kalkacak, 
dönüıte Taıucu, Anamor, 
Finike, Andiflt, Kalkan, 
Kuıadası, Geliboluya da 
•irıyacaktar. 

ALEMDAR ZADE 
V .A.PURLARI 

M l l LE T 3~·:.u:;ll 
Cumartesi 

günü akıanu ıaat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gtreıon, 
Trabzon ve Riz" )ye azimet 
"Ye { Vakf kebir, Tirebo
lu ) iskelelerine uğraya· 

rak a"Ydet edecektir. 

Müdürlüğünden: 
Haziran 931 - iptldaımdan Mayıı 932 nihayetine ka· 

dar bir sene zarfında Cibali f abrikumda birikecek tah· 

ıninen 200,000 kıyye kırpıntı muka Tva ve kalıt ile 2,500 

kıyye ılgara kağıdı püskülü ve 1,200 kıyye ambalaj ki· 

iıdı parçaları için evvelce payılan pazarlıkta elde edilen 

fiatlar haddi layık görülmedi. MezkO.r kafıt ve kırpıntı

lar 8 - 6 · 931 Pazartesi günü ıaat 11 de Galatada Mü
bayaat komisyonunca paza~lıkJa satılacaktır. Taliplerden 

400 lira depozito alınır. 

OSMANLI BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Tele fon : /stanbul 331 B 

BEYOGLU DAlRESt 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 
bilinde muayyen vadeli 
veya hesabı cari suretile 
avanslar, poliça ve iskon· 
tosu. 

1 ı 
İstanbul mahkemesi asliye 6 ıncı 

hukuk dairesinden : 
Şükran Hanımın kocası olan 

Çemberlitaş civarında Dizdariye 
mahallesinde Yeni sokakta kasap 
İsmail Efendinin hanesinde sakin 
iken halen ikametgahı meçhul 
Vedat Efendi meyanelcrinde mü· 
tekevvin boşama davası hakkında 
gı;•aben cereyan eden muhakeme 
neticesinde mumaileyh Vedat Ef.
nin bir ay zarfında hanei zevci 
yete avdet etmesi lüzumunun 
kendisine ihtarına dair sadır olan 
15-şubat 930 tarihli hükmü havi 
ilamın bir nüshası mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında ilamı mezkOra itiraz edil· 
mediğı takdirde muamelei kanu2 
niye ifa edilec~i ilan olunur. 

KlBIZA KARŞI 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi ha 

talıklar mütehassısı Cı 

madan maada her gü 
saat 10 dan 6 ya kad 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telef on: İstanbul 38 

Paris Tipfakültesi mezun 
Cilt, freııgi ve zührevi h ı: stalıkl 

mutehassısı 

Dr. Bahattin Şev 
Babıali Meserret oteli karşısı 1 
linci kat sabahtan akşama kad r.-- Doktor 

lbrahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeome so· 
kak No. 5. 

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

Doktor 

Fuat Sah 
Ankara caddesi Cihan küt 

hanesi üstünde No. 66 
Telefon : İstanbul 2385 

1 Çoouk hıatıhınesi ıuı 
lak boA•z burun mü· 

tehaııısı 

Türkiye Cümhuriyeti· 
nin baılıca ıehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye se· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri inalatı. { Hesabı 

cari) küıadı, senedat ve 

kıymetli fşya muhaf6zası, 

kupon tahsilal1, Türkiye 

ve memaliki ecnebiyeye 

keıld~ edilen poliçalarm 

tesviyesi, borsa muamelatı 

icrası, akçe bey'i ve ıe· 

rası, ıair bilcümle ban

ka muamelatı, kasa icara. 

En mneısir 
il1ç kabırı ta
bii bir hale 
getiren ne
batı müshil 
AYERtç haplarıdır. Yüz ısene- Or. Ekrom Be~çat 
denberi kemali m~vaffakiyilltle Beyoğlu Mc kt~ ~okak l 

!anılmaktadır. f ıat ı 15 ku- p 
tur. Her eczaneden arayınız. Telefon: B. O. 2496 
posu lstanbul Bahçekapı Ka-

zasker yan No: 25 _ 1 Çocuk hııtahkları 
Zayi mütehassısı 

Hırkalıerlf aakerllk · ıu· Dr. Semiramis Ekrem H. 

İstanbul !Ube merkezi: Galata Voyvoda cadde 
köy Palaı (Telefon: 2641·2-3· 4-5) 

Milracaa.t aahalll lı
tanbul Meymenet Hanı 

altıadakt yazıhane. 

Telefon: lıtanbul 1154 
1 Selô:nik Bankası 

beıinden almıı oldufum ter· 
his vesikamı sayl ettim. 
Yenisini · çıkartaçaiımdan 

eskisinin hO.kmii olmadığı 

ilan olur. 

Beyo~lu Mektep ıokak 
Telefon: B. O. 2496 

Şehir dahilindeki acentalar : İstanbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Bl!yoğlunda: istiklal caddesi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

' lzmirde ıube 

Yalova' da kiralık otel 
İskele civarında ve sahilde müceddeden otel olarak insa 

edilmiş olan on yedi oda ve üç salon ve bir mutfak ve altında 
gayet muntazazam kıraathane ve lokantası ve iki dönüm bahçeyi 
havi bina kiraya verileceğinden taliplerin Valovada sahibi Burula 
Nuri Efendiye, İstanbulda Halep oteli müdürü Şükrü Beye 
mürar .. aatları. • 

lıtanbul sekizinci icradan: 

931-408. Birdeynt mahkumun· 

bihin temini tahıili hakkın· 

da tahtı hacze alınan bir 

adet yazı makineıinin fu

ruhtu 30·5-931 cumalrteıı 

günü saat bir buçukta ıan· 
dal bedeıteBinde furuhtu 
takarrür ettiğinden talip 
olanların yevmü muayyende 
memuruna:miiracaatları ilan 1 
o!unur. 

Tarihi tesfıi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edllmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idareıi: İstanbul 

Türkiyedeki ıubeleri : 
Galata, İstanbul, İzmir, 
Samsun, Adana, Mersin 

Yunani•tandaki ıubeleri: 1 
Atina, Selinik, Kavala ı 

· Karagilmrük • karabaı 

mahaUesl-Perendebas ıokak 

No. 32 • 13 hanede 303 do
fumlu Sadık bin Oıman 

ZAYİ - İstanbul güm· 
rüğünden aldıfım 92577 No 

lu 307 lira 65 kuruıluk 
makbuzu zayi ettim. Ye· 
nlsini alacağım, zayllnin hük
mü yoktur. 

Kemal Koen 

......... ı ........ 11111' 

Haydar Rifat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki liri 
Miraa meseleleri Bir ,, 
Şerhli borçlar kanunu a: ıı:: 

(İkbal) kitap hanesindl 

Dr. A. KUTİ 
Cilt ve emrazı zühreviye te 

vihanesi. Galata Karaköy'de 
rekçi fırını sırasında No. 34 

Mes'ul müdür ve mümesıfl 

Burhanettin Ali 


