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Fakat temmuzun on ücıine talik olundu , 

"Yunanistandan defolup gitsin, onu 
kovmalıyız, mahkum etmeliyiz!,, 

Ben kaçmadım, diyen Cenani B. 
İtilaf aleyhinde miting yapan muhacirler 

böyle naralar attılar ! . 

Millet meclisi divanınca gayri mezun gaip 
hakkındaki if arara ne diyecek? 

sayıldığı 

Ati 
23 

(Anek) _ Muhacir- aleyhinde de tiddetli hak~reth, 
iv d: Tilrk _Yunan itilifna- knfilrler ısa~ruşl~r, Ven~ .. e.lo: 
Ilı•·· aJ hind Posidon ti. ıun milli vedıaya ı~an~t et~~nı, 
-ı ey f mılletın ıtima· 

Y•trosunda mu d k b tt 'g-i kan t t• r ...... - ~, ını ay e ı -
.~ eri p~o. etı / ' ni söylemişlerdir. 
-..ung ennı er- I ,,,.,,.., 'Ih b ti · ı d' .,, Bı assa a-

p etmıt er ır. \ · ı d Kir Bu • • y tip er en • 
• mıtinge e- kos mütemadi-

bizelos aleyh-
l'ulanmn tef· 
9ikile muhacir
lerden ziyade 
Jvliler iftirak 
etıniflerdir. Mi· 
ting eınaaında 
llluhacir meb 'uı· · 
lardan Cimdem· 
oğlu, Atinojenis 
•e nbık nilz· 
zardan Kirkos 

yen: 
-Kahrolsun 

Venizelosl Yu
nanistandan def
olup gitmeli , 
onu kovmalı· 
yız , maznun , 
sandalyasma o
turtarak mah· 
küm etmeliyiz, 
diye bağınyordu. 

16z alarak iti· 
~eyi ten· 
lcit etmekle kal· 

M. Venizelos 

Neticede iti
lafnamenin fes
bi ve yeni in-

na.ım9lar, fakat M. Venizelos 

Yunan sefiri 
İtilifın t~ediki hakkın· 

a IJ'lühim beyanatta 
bulundu 

lki dost hükumet ola .. 
rak istikbalde sulhü 

idame edecegiz. 

tihap icrası ta . .!p edilmiştir. 
Nümayişçiler mitingten çıkar-

ken hükumeti tethiş için zabıta 
kuvvetlerioe hücum etmişlerdir. 
Zabıta asayişi muhafaza için 
nıuk~bpJeye mec_~Ur' olmu.f VP 

birçok kişi yaralanmıştır. 
Bugün Türk - Yunan itilafını 

ikinci defa müzakere için içtima 

edecek olan meclisi meb'usamo 
neticei müzakeresi büyük bir 
merakla bekleniyor. 

M. Venizelosun dünkü miting

de aleyhine savrulan küfür ~e 
hakare~ere cevap vermesi muh
temeldir. 

Neler de istenıemişler? 
Atina, 22 (A.A) - Türkiye

den buraya gelen muhacirler 

ikbsadi Türk - Yunan itilifı aley· 

hine bir protesto icHmaı akte
derek zarar ve ziyan talebinde 
bulunmuşlar ve kendilerini tem
sil eden meb'usan ve Ayan aza
sının istifasanı istemişlerdir. 

Yalova plaj 

Ct!nanl beyin gençlik hali 
Sabık ticaret vekili ve Gazi

ayintap meb'usu Ali Cenani 
Beyin Mısır seyahatine ait gayri 
tabiilikleri yazrnağa devam edi
yoruz: 

Ali Cenani B. M11ırdan gel· 

Orta vaşlılı~ı 
dikten ıonra gazetelerde vu· 
kubulan neşriyata cevap vere
rek kendisinin memleketten 
kaçmamış olduğunu, gider iken 
Bilyük Millet Meclisi riyasetine 
resmen müracaat etmiı bulun-

Darlllfünun gürültüsü -
Mesele yatışmış değildir 

fakat .. 
Rasim Ali 8. diyor ki: '' Ortada bir cürüm 

vardır. Tabii kanunu ceza bu cürmün 
cezas1nı tayin etmiştir.,, 

Dlln «Tıp fakiiltesi reis vekili 
Neşet Ömer» imzasile ıu tebliği. 
aldık: 

DarülfOnun EmlnliOind'!n: 
"Tıp fakültesinin evvelki gün 

aktettiği müderrisler meclisinde 
Dişçi mektebi emrazı sinniye 
muallimliğine intihap olunan Ka· 
zım Esat Beyin tayininde g\ıya 
usul.Süzlük yapılmış olduğuna 
dair çıkan havadisi tetkik eyle
miş ve bu neticeye varmıştır: 

. 
ve gazınosu 

l Don Ankaradan lstanbula ge
en Yunan ıefiri M. Polihronyadis 

cenaplan kendisile konuşan bir 
~uharririmize fU beyanatta bu-

Temmuz ortalarına doğra açılıyor Kadri Raşlt Paşa 

uııınuıtur: 
. ._.- Jtilifın aktinden evvel b~le 
1
1Q hük6met miinasebatı dürust 

id
1
i. Bu itilaf ile tamamile samimi 

() llıUf hır. 
Her iki hilkümetin teşriki me

~ıi o kadar sıkı olacakbr ki 
kbalde iıe ne için daha ev

~el bqlanılmadığını anlamak 
la •rli gliç olacaktır. Her halde 
b tıkbaJ her iki memleket için 
n~ft !•dilerde vaitlerle aç~lıyof. 
. abılen müstekar, ve mute :a-

111' iki komtu hilhO.met olarak 
~~e terakki yolunda ilerliye

lerdir. 
le Sı~ rabıtalarla bağlı olarak 
~~tilerini emniyet içjnde göre

er ve bu tesanüt sulhün ida
llıes • Mne çok yardım edecektir.,, 
}' d · Polihronyadis yazı TaraJ,. 
il a Keçirmek niyetindedir. 

Yalova sabiUerinde mtıkeınmeı bir pıaj ve gaxino inşasına devam 
olunduğu yazılmışb. İnşaat ilerlemektedir. Resmimiz bugünkü vaziyeti 
göstermektedir. 

Plaj 15 temmuza doğru açılacakbr. 

1 - KAzım Esat Beyin Dişçi 
mektebi emrazı sinniye muallim
liğine tayininde vekaletçe bir 
usulsüzlük mevcut değildir. 

2 - Fakillte meclisi Kazım 
Esat Beyin ilmi iktidarına ve 
Dişçi mektebi için çok kıymetli 
bir uzuv olacağma ötedenberi 
kanidi, ve bu kanaatledir ki 
kendiıini mezkür mektep mual
limliğine intihap eylemiştir. Ni
tekim Dişçi mektebi müdürü de 
çok evvel bu kıymetli vatanda· 
şımızın Darülfilnunumuıda çalış
ması için kendisine teklifte bu
lunmuştu. 

3 - Fakülte ıeisi Süreyya 
Ali Beyin istifasının bir sui te
fehhümden ileri geldiğine kani 
olan fakülte meclısi ist fasının 

( AJttarafı 4tincü sa) ılamızda ) 

Şimdiki hali 
duğunu söylemiş idi. Hakikaten 
Ali Cenani Bey gitmezden evvel 
Meclis Reisi Kizım Paıa Hz. 
ne müracaatta bulunmuştur. 

iki ay mezuniyet talebini 
muhtevi bir arzuhal yazmış, bu 
pullu arzuhale bir de tabip ra
poru, hususi bir mektup ilave 
etmif, göndermiştir. Bu husuııi 
mektuptan sonra bahsetmek 
Uzere evvel emirde burada arzu
hale ait küçük bir noktaya işaret 
edeceğiz: Acaba Ali Cenani B. 
memleket haricine bir seyahat 
için hazırlanır iken mezuniyet 
almak maksadile yazdığı arzu
hali neden dolayı kendi elile 
götürüp lReis Paşaya vermemiş, 
hiç olmazsa bir veda etmek için 
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- 2 - V AKIT 24 Haziran 193<') 
şahsen görüşmek istememiştir? 

Her halde bu sebep kendisi
nin istasyona sediye ile götü
rülmesini icap edecek derecede 
ağır bir hastalık olamaz; çünkü 
Ankaradan sonra Adanada gö
renler kendisinde böyle bir ağır 
hasta hali bulmamışlardır. Bahu
sus seyahatinden avdet ettikten 
sonraki haline bakanlar da av
detten eYVel küçük bir hastalığı 
bile bulunmadığım anlamışlardır. 

Bununla beraber bu noktayı 
şimdilik geçelim. Ali Cenani B. 
pek iyi bilirJer ki Büyük Millet 
Meclisinden iki aylık bir mezu
niyet almak için mutlaka heyeti 
umumiyenin karan lazımdır. Bu
nun için de kendisi tarafından 
verilen arzuhalin meclisin reislik 
divanı tarafından heyeti umumi
yeye sevki icap ederdi. Fakat 
Ali Cenani Beyin müracaab mec
lis divanınca kabul edilmemiş, 
binaenaleyh istediği mezuniyet 
kendisine verilmemiştir. 

Acaba Ali Cenani Bey bunun 

sebebini bilmiyor mu? 
Ali Cenani Bey zannetmesin 

ki meclis riyasetine gönderdiği 
arıubal ve merbutu bir köşede 
unutulmuş, kalmıştır. Onun için 
muameleye konmamıştır. Hayır, 
hakikat böyle değildir. Ali Ce
nani Beyin müracaatı meclis di
vanınca ve diğer müracaatlar 
arasında müzakere edilmiştir. 
Fakat divan heyeti Ali Cenani 
Beyin ıah!n hakkında deveran 
eden şayiaları nazarı dikkate 
alarak bir kere bu hmıusta hn
kiimetin ne gibi maliimab bu
lunduğunu sormıya lüzum gör
müştür. Bunun üzerine hükumet
ten gelen malumat ise Ali Ce
nani Beyin Mısıra tabii bir şe
kilde gitmemİf olduğunu göster
miştir. Bundan dolayıdır ki mec
lis divanı Ali Cenani Beyin me
; u:ıiyet talebini heyeti umumiye
~ · sevketmiye imkan görememiı-

T abii.tile kendisini gaip gayri 
ruezun addetmiştir ve eğer Ali Ce

nani Beyin bu gaybubeti iki ayı 
tecavüz eder ise meb'usluktan 
iskatı için teşebbUsat yapmıya 
karar vermiştir. 

Fakat Ali Cenani beyin adresi 
malum değildi. Onun için Meclis 
divanı bu karardan resmi vesait 
ile Ali Cenani beyi kaberdar 
etmek çaresi olmadığını düşün
müş, divanın kararını sureti hu
susiyede Ali Cenani beyin oğlu
na tebliğ etmiştir. 

Burada ıayanı dikkat bir nok
ta daha vardır. Bu da Ali Ce
naai beyin oğlunun da babasının 

adresini bilmemesidir! Kim bilir 
belki Ali Cenani beyin oğlu da 
Meclis divanının kararını baba
sına bildirememiştir. 

O halde Ali Cenani 8. bu 
vaziyetten haberdar olmadı mı? 
Oldu. Ve bu haberi kendiıine 
veren şimdi Ali Cenani B. in 
mahkemeye müracaat ederek 
haklarında dava açmıı olduğu 
Türk gazeteleridir. İddia edilebilir 
ki gazetelerin neıriyatı olmasaydı 
Ali Cenani B. Büyük Millet Mecli-

sinin kendisini gayri mezun addet
mekte olduğunu ve binaenaleyh 
gaybubeti iki aydan faz:Ja uzarsa 
meb'usluktan da iskat edileceği
ni öğrenemiyecekti. 

Hiç şüphesiz iki aydan evvel 
avdet edemiyecekti, bu suretle 
bugünkli mcvkiini de kaybede
cekti. 

Bu takdirde Ali Cenani Beyin 
gazetelerden dava etmesi değil 
onlara •ayrı ayn teşekkür etmesi 
lazım gelmez mi? 

Acaba Ali Cenani 8. meclis 
divanmca kendisinin gaip gayri 
mezun addedildiği meydanda 
iken nasıl oluyor da usul daire
sinde Mısıra gittiğini iddia ede
biliyor ? ve kendisinin Mısıra 
gittikden sonra intibaha gelmiş 

olmasınc gazetelerin malum neı· 
riyalı hizmetetmiş iken nasıl

oluyor da teşekkür edecek yerde 
mahkemeye gidip şikayet ediyor? 

Dılnkii mu'Nıkeme 

Ankara, 23 (Telefon ) - Sa
bık Ticaret vekili Ali Cenani 
beyin gazetemiz aleyhine açtığı 
hakaret davasının muhakemesine 
bugün Asliye ceıa mahkemesin
de başlanacakb. Reis mübaşire, 
başmuharririmiz Mehmet Asım 

beyle mes'ul müdürlimü:ı Refik 
Ahmet beyin çağmlmasını em• 
retti. Mes'ul mtidürümüz Refik 
Ahmet B. ve vekili avukat 
Galip Hikmet B. muhakeme 
salonuna geldiler ve oturdular. 
Tetkikat neticesinde Mehmet 
Asım beye tebligat yapılmadığı 
anlaşıldı. Bu sırada Ali Cenani 
beyin avukat., Asım beyin ika
metgahına tebligat yapılmasını 

istedi. Bunun üzerine reis: 

« - İkametgah göıtermcmiı
siniz. Artvin meb'uau ve Vakıt 
gazetesi başmuharriri Asım B. 
demişsiniz. Vakıt matbaasında 
arayacaklar. Daha ne istiyorıu· 
nuz. " Dedi ve Refik Ahmet 
beye bitap ederek : 

"- Efendim, kanunen Asım 
beyin de hazır bulunması lbım· 
dır. Bunun için muhakemeyi 
talik ediyorum. » Dedi ve neti· 

V AKIT ın tefriktısıı ı~ 
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Tayyip Efendi müsterihane 

cevap verdi : 
- Yedin, pqam, yedin .. Hem 

öyle iştahla, avurtlarını kütürdete 
kütürdete yedin ki.. 

Paşa, kendinden geçmişti • 
T a3yip Efendinin omuzuna vurdu: 

- için doğru adamsın Tayyip. 
Aklım erdi benim. Bu İf olacak. 

Ve sonra hafif sesle sordu: 
- Sakın rüyayi gördüğün zar.ıan 
cünüp filan değildin ya, ülen! .. 

Tayyip Efendi cevap verdi: 

- Henüz aptes almış, yats
namazını kılmıttıln.. Hatta ya
tarken ayak yoluna gitmek 
adetim olduğu halde uyku bası 
hrdığı için Allahın divanına 
durduğum aptesle oturduğum 

yerde uyuya kalmıştım, pqam! .• 

Paşa bu teminattan müıterih 
olmuıtu. Doğrusu fU Tayyibin 
rüyası, çıkıyordu. Birinci ferik
liğini de Tayyip Efendi daha 
evvelden haber vermemiı mi 
idi?. Ağa Evliya gibi bir adamaL 
Mademki rüyayı gördüğü za· 
man cünüp değildi. O halde 
bu rüya sahih bir rüya idi • 

Tayyip sözüne devam etti: 

- Bu zamanda efendimiz gibi 
bir insaoı mumla arasalar bula· 
mazlar. Nerede siz paıamız gibi 
devir, devran görmüş bir insan .. 
Şimdikilerin hepsi cavalacoz 
adamlar.. Ayaklarmw öpsllnler 
de siz gene kendinizi ağır tar· 
tınız.. Şimdi başları sıkııt., 
memleketi düıman hastı ya 
hemen efendimize koıuyorlar .. 

1 
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Dairelere otomo

bil alınacak 
Ankara, 23 (Telefon)- Resmi 

dairelere otomobil mübayaası 

kanunu mucibince Maliye tara
fından bir prtname hazırlanıyor. 
Bu şartnamede resmi daireler 
için bir veya iki marka tesbit 
ve kabul olunacaktır. Bu otoların 
yalnız mübayaa masrafı olacak 
tamirleri tamamen acentaya ait 
bulunacaktır. Bu itibarla hu fir
malar memlekette teşkilat yapa-
caklardır. ' 

Ankara ya gidenler 
Ankara, 23 (Telefon) - Avus· 

turya ıefiri ile Tütün inhisarı 
müdürü Behçet ve sabık polis 
mUdUriinllz Şerif beyler buraya 
geldiler. 

Nün1une köyü 
Ankara, 23 (Telefon) - Malı 

köyle Sincan köyü araaında ya
pılacak: nOmune k6y0nftn bugün 
maliyede ibaleai yapıldı. 

Türk-Irak hudut işleri 
Savur, 23 (Vakıt) - Türkiye· 

İrak daimi hudut komisyonu 

mutat içtimaım ikmal etti. Mu

rahhaslar vali Tevfik Hadi Beyin 

refakatinde buraya kadar tenez

znh yaptılar, güz~) bir kır ziyafeti 

verildi. 

cede muhakeme 13 Temmuz 
saat 14 de talik edildi. 

Muhakeme salonu kalabalıktı. 
Ali Cenani B. de gclmif, fakat 
salona girmemiı, koricfor<fa do
laımıtbr. 

Cumhuriyet aleyhin
deki dava 

Ankara, 23 (Telefon) - Bu
gün ceza mahkemesinde Ali 

Cenani beyin Cumhuriyet gaze
tesi aleyhine açtığı hakaret da· 
vası da görülecekti. Fakat Yu
nus Nadi beye tebliğat yapıl· 
madığı anlaıddı. Ayni zamanda 
mes'ul mlldür Agih bey, mah· 
kemeye gönderdiği bir istidada 
hastahktan yeni kalkbğım, ls
tanbulda da bazı muhakemeleri 
olduğunu bildiriyor ve bu dava• 
nın Istanbulda görülmesini isti
yordu. 

Neticede bu dava da Nadi 
beye tebliğat için 13 Temmuza 
talik olundu. 

Pqa ağasımn ıözftnü keıti: 
- Doğru deyin Tayyip!. d~ 

di •• Beni bu kıçı kınk herifler 
değil koca Sultan Hamit Efen
dimiz takdir etmişti. Sellmhğa 
çıkarken bile beni çağırtır, ne 
dersin çıkayım mı diye sorardı. 

Hani ıu gavurlar bomba atbk· 
tan sonra rahmetliye bir evham 
relmifti. Devrin koca Paditahı 
bile benden fikir almadan bir 
adım atmazdı. Çünkü Halilin 
n&11l feraıetli bir bende oldu
junu bilirdi. Mezanna nur yağsın 
mnbareğin ... 

Ve sonra Tayyip Efendiyi 
dürttü: 

- Ulen aç elini de .• Bir 
fatiha okuyalım ruhuna velini
metin, dedi.. Senin kursağını 
açsalar, benim iliklerimi kırsalar, 
onun ekmeği çıkar içinden .. 

Pqa, ağa karşılıklı ellerini 
açarak Sultan Hamidin ruhuna 
Uç ihlas, bir fatiha okudular •• 

Fakat paşanın içini hi~a kurt 

Dayinlerle mijza
kere ne zaman? 

Ankara, 23 (Telefon) - M. 
Rist yarın için burada bekleni
yor. Hazırladığı raporu Maliye 
vekiline verecektir. Dayinlerle 
temmuz ortalannda müzakereye 
başlanılması ümit olunuyor. 

Şiddetli yağmurlar 
devam ~diyor 

Yozgat, 23 (A.A) - Dünkü 
şiddetli yağmurlardan Yeşilovayı 

ıu basmış bir ve yıkılmıştlr. Ha
sılat kısmen hasara uğramı~. 
Şehir dıhilinde hükumet kona
ğımn alt katına sular dolmuştur. 

Milli M iidafaa ve ki-
limizin teftişleri 

Ankara, 23 (Telefon) - Mü· 
dafaai milliye vekili ile kara 
müsteıara Naci Paşa teftiı için 
Kırıkkaleye gittiler. 
----- - - ----

GaziHz. 
Dün otomobille şehir
de bir gezinti yaptılar 

Gazi Hz. dün akşama kadar 
1arayda istirahat buyurmuşlar 

ve saat albya doğru otomobille 
Beyoğlu ve lstanbul cihetinde 
bir tenezzüh yapmışlardır. 

Gazi Hz., teşriflerini görerek 
yollara biriken halk tarafından 
hararetle alkışlanmışlardır. 

Gazimiz saat yedi buçukta 
saraya avdet etmişlerdir. 

Mısırda çekirğe 
140,000 lira ıırfedl lerek 

imhı edlldl 
Kahireden Londra gazetelerine 

verilen malümata göre Mısırda 
çekirgenin imhası için baıhyan 
mücadele muvaffakıyetle neticc
lenmif, Mısırın bic bir tarafında 
hemen hemen çekirge kalma
mıştır. 

Çekirgenin bu ıekilde imhası 
140,000 Mısır lirasma mal 
olmuftur, 

Maliye mütehassısı dün 
Ankaraya gitti 

Bir haftadanberi ıehrimizde 
tetkikatla mefgul olan Maliye 
mlitehaısııı dün Ankaraya git
mittir. 

yiyordu •• Gazetelerin diline 
düftiiğOne naıaran her halde bu 
havadiı doğru olsa gerekti • 

Tayyip Efendi paşayı ikaz 
etti: 

- Doğru diyorsun velinimet. 
Dedi.. Fakat ittihatçılar gözden 
dütnk •. Halbuki sizi, herkes bir 
ittihatçı tanıyor •• 

Pqa, derhal irgildi ve ıesini 
yllkaeltti : 

- Ben ittihatçılığı zorla ve 
isteksiz kabul etmiıtim . Bunu 
benden iyi bilirsin.. Ya yardan, 
ya ıerden olmak llzımdı o 
vakitler .. Onun için biz serden 
olmamak için yardan olduk ... 
Hele bir kere d09ün kırk yıllık 
Yani, hiç olur mu Klni ?? .. 

Ve sonra ağır ağır ıözüne 

devam etti: 

- Yana kahveye git te bir 
münasebetini getir bunu ıöyle .• 

Meırutiyette ittihatçıların ko· 
nağı fÖyle bastıklannı, elleri 
tabancalı yüzleri kara örtülü 

Şeyh Saidin oğlU 
Muhakemeye bugilrı 

devam olunacak Giıli 
Ankara, 23 ( Telefon )- ,_._ 

t teŞJ\1 
cemiyet kurmak ve fcsa 

1 d bu u
litı yapmakla zan altın a • t-
nan şeyh Saidin oğlu Sala~e
tinle arkdaşlarının muhake a 
terine yarın ( bugün ) ağır ':; .. 
mahkemesinde devam olunac 
tır. 

işaretler : 

Tabiatle mücadele 

Ankarada. liilaliahmcr.! Y°fı, 
trrılmış yeni bürük bina 

su baskınına u{framış ... Hiç bekle; 
m )wı bir ha.'fise de_;fil 1 An~~~~ dl 
bir az ttraja kulalr. verme~ ıtıJa f 
olanlar, eski şehremini Hayd~ 
beyin - denildil:fine göre- bütütı ık . 

" . fi 
ve ihtarlara ralf men. m:muritı ev.t d 
dire yerden rapmtJ. bina kurnt4•. 
başla.iılfı gün bu en.d'~e;-e tututfllııla 
tu. SılıhiJ•e vekaleti de bula bula b 
evlerin her zaman su tehdidi allı~ 
da bulundu/ju an'aneye girmiş bas fi 
salıasmı seçti, o güzelim binala 
orada lr.urdu. Şimdi hangisine Y~ 
narsınız: Hu biri bir tarafa d 

1 şen bu yapı/arın belediye sırtJtd' 
yol, muhabere, tenvtr ııasııal4'1: 
lr.analizası·on daha türlü türlü ftsl' 
sat için ne a/ır lr.anhurlar o/~P~ 
na mı? Bır Jeraen bir yere gıtfffJ 
için kaybedilen zamana mı > iJI 

Bu dalfm:k.lık yüzünden 11tftf 1 
s•nıfının kolayca, ucuzca ye)lei~ 
saadetin.den, mutlaka. kata~~ .aJ 
kaim olan medent teşkrltıt ve ı(f.~»A.
hayat nimetlerin.den uzak dilttıır 
nemi? ~ 

Yoksa yer seçme~tilr.l şu isab~ 
sizlik neticesi siınni ~ basktll ., 
bertaraf edeceJtiz WY~ " ... ~,. 
yeni emekler ve bu eme··ıerin b~ 
mıza açtrtı yeni masraflara 
acımalı, hangis ·ne ? hangisine? .. ' 

Şimdi orada otururlar da bUlf r 
pek tabii bir şeymiş gibi dü.şünii!~ 
v~ tabiatle mücadeleden bir kll{ 
qalebe daha kazanmı~ olmak garj 
rile, kim bilır bu satırlart nasıl b 
lıLŞmile, nasıl etlenere ~ okurlar~ 

Efendiler, bu bir sakat tah JJ 
lr,iim zilıniretidir,· tabiatta mücadt

8 tecriibelerint kalkışmayalım. Bn ffl P 

cadele, bu zafer wümkündür; bJJll ı 
biz de kazanabiliriz, k,azandı/tffl; 
zı da gösterebiliriz. Bugün ye 
tecflibelere ayrılacak. kadar senıe;. 
mtz yol. Bina mı yapacaJız? fi 

de dalıa ucuz, nerde daha koli: 
nerd! aaha sa/lam oluyor ve b ~ 
nurr. için de tabiat kuvvetleri baff'.~ 
için b.'ze nerde daha clJmert, veıf. 
gelıyorsa onu ihtiyar tdecelf 'z : ~/ 
biatie mücadeleye gir.'şmeden ~ 
onunla bir sulh olsak daha akt /f 
davr:ınmış olunız, biz kendi yrıl 
muzda detilmiy z ? 

b' 
Hürriyet fedailerinin şöyle tee' 
dıt ettiklerini, böyle tabB11 

çektiklerini filc\n anlat .• ~~ 
Ve kulağına iğilerek ,l 

sesle söyledi : .,. 
- Aradan bu kadar yıl geÇ 

Kim neyin farkında ki •• ~· 
Tayyip Efendinin rüyası b~ 

kında bir kere de mahal!;~ııi 
imamı Kutsi Efendinin fı d~ 
almak muvafıktı . Her ne lc~e
Mollı, hem hacı baba, 0ı 
terelelli mizaç bir adarP5:o" 
bugüne bugün nede olsa •t'b'' 
mahallenin imamı olması 1 1 ıı· 
rile mütaleası dinlenilnıeğtb•b 
yıktı. Kutsi Efendi her 5'fırl'' 
yaz kıt demiyerek, bor• $1# 
naya ehemmiyet vermiyere~ e,b' 
okuduğuna, müteakiben rıı•1f.rtlf geçip cemaate namaz kı tıi•'e' 
ğına nazaran Hızır Ale:Y t•' 
lamla muarefesi 0Jnıa5ı tı•td.~ 
bii idi . Onun için her d• bif 
Kutsi Efendinin mütalesın ] 

[ Bitnıedı 
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Selim Sırrı B. cevap veriyor 

"Doktor beyler, artık imtihan olmak 
değil, imtihan etm~k devresindeyim" 

Selma ve Azade hanımlar Etıbba odası reisine 
bir mektup gönderdiler 

Mübadele komisyonunda 

Yeni faaliyet şekli için 
hazırlık başladı mı ? 

Bursaya gidip gelen bitaraf murah
haslarııı gazetemize beyanatı 

Selim Sırrı Beyle doktorlar 
arasında münakaşa de-

vam ediyor . Doktor Osman 
Şevki ve (zzettin Beylerin dün 
kendisine verdikleri cevabı neş
retmiştik. Bugün de gene Seli. 
Sırrı Beyin bunlara mukabelesi-

ni koyuyoruz . 
Diin Selim Sırrı Beyle konu· · 

Şurken beden terbiyesi hocalığı 
etnıeleri yüzünden Etibba kon• 
kongresindeki müzakerata se
bebiyet veren kerimeleri Selma 
Ye Azade Hanımların da bu hu
auata Etibba odası reisi Tevfik 
Salim paşaya hitaben bir açık 
mektup gönderdikJerini haber 
aldık. Selim Sırrı B. dizor ki: 

- Doktor Osman Şevki be
Yin sözlerini okudum ve güldüm. 
Zaten ben de talebem olduğunu 
s6yliyen bu yavrucuğa bir mek
tuk yazmayı düşünüyordum. 

Hani bilirsiniz: Ke1Uli elimle ya
"a kesip verdiğim Jealern. f etvarı /mrıa 
l'laftaJeımı ı azdı lfJİida diye bir dar-

bı mesel vardır. 
Bu defa bu darbı meseli Os-

11lan Şevki Bey oglumuz da ispat 
ediyor. Ben hatırlamıyorum fa. 
kat kendileri söylüyorlarki ben 
tabbiyede ders verirken o da ta
leb imiş.Yalnız öyle zannediyo-

1 tunı ki ben· vncudümün en 
ı J.....,. .... 1:\i :;reri hafrzamClır. 

/ 

Etıbba odası riyasetine bir mektup gönderen Selma 
ve Aza.de hanımlar 

Gariptir, o zaman da benim lirler diyorlar halbuki doktor 
doktor olmadığım mevzuubahs dans retiptiğin mahiyetine tama
olmuş ve Tıbbiyeden uzaklaştı· mile vakıf değil çünkü buda 
rılmaklığım istenilmişti. Ayni usul tahtmda yaptırılmazsa kalbi 
itirazları o zaman da çok dınle- bozar ciğerleri hasta eder. 
dim. Hatta derslerime büyük bir 4 - Doktor beni yeniden 
sebatla devam eden çalışkan jmtihana çekiyor. Çok rica ede
talebelerimi ayartmak istiyenler rim vaktile verdiğim imtihanlarla 
bile olmuştu. Bunlardan bir ta- iktifa etsınler. Çünkü artık im
nesi o zaman en gayretli tihan olmak değil imtihan etmek 
gördüğüm kıymetli doktorları- devrine girdim ., 
nnzdan O:,ektp Mabtpoeydir. 

·----
Bir hafta evvel istirahat 

maksadile Bursaya giden 
ve evvelki gün avdet eden muh
telit mübadele komisyonu bıta-

raf murahhas 
heyeti azasın
dan M. Hen
derson bir mu
harririmize şun· 
ları söylemiı
tir: 

- Son za
manlarda hum 
mali bir faali
yetin neticesi 
olarak ben ve 
bütün arka -
daşlarım epice M . Hendersoıı 

yorulmuştuk. Bu münasebetle 
biraz istirahat etmeyi dDşUndük 
Bitaraf mürahhaa heyeti reist 
M. Holştatla Bursaya, Bursanın 
güzel kaplıcalarına gittik, gelir
ken İzniğe de uğradık. Kaplıca
lar pek mükemmel, Bursadaki 
kısa istirahatten çok istifade et
tim. Çok dinlendim.» 

M. Henderson bundan sonra 
Türk · Yunan itilafına geçerek 
demiştir ki: 

- Türk - Yunan müzakeratı 
ve itilaf lazım geldiği kadar 
güzel bir cereyan takip ederek 
iyi bir safhaya girmistir. 

Ben kendi nefsime bundan 
çok memnunum. 

Halli senelerdenberi bütün mü
rahhas arkadaşlarıma ve bana 
tevdi edilmiş olan ihtilaf bugün 
tamamen bertaraf edilmiş bulu
nuyor. .Sen bu hususta hisseme 
d.Uşen memnuniyeti tam manasile 
hrssetmekteyiın. 

. '! a~ında Tevfik Kim il Beyin 
ıttırakıl~komisyonda yeni içti
ma ve müzakereler başlıyacak 
~?Yil.k bir faaliyetle bu hayır!; 
ışı v hır an evvel bitirmiye çalışa
cagız.,. 

Nebil B. diyor ki 
Dilnkil akşam refiklerimizden 

birinde mübadele komisyonund 
. h a 

yenı azırhk ve teşkilata baılan· 
dığı yazılmıştı. 

Dün bu meseleyi tahkik mak
s~dile kendisine mDracaat eden 
bır mubarririmize muhtelit mü
badele Türk murahhası Nebil 
Bey şunları söylemiştir: 

- İtilAfnamenin imzasından 
s~nra ~omisyonun bu tekilde 
bır tadıle uğraması mukarrerd" 

F k 
ır. 

a at henüz her iki hUkOmet 
tarafından itilfifnamcnin ta d"k 
d"ld'V 0 s 1 e ı ıgıne dair resmi bir tebli v 

l . t• g ge memış ır. 

, Bun~~ .için henüz kadroda hiç 
bır degışıklik yoktur. 

QQ 

1 - Mektebi tıboiyede hoca-
lığımdan kendileri bahsederken 
diyor ki 1 " ilk konferansınızda 
ben de bulundum ve derslerinize 
devam ettim. Yalnız sonradan 
nazari aerslerinize nihayet veri
lerek yalnız ameliyatla iktifa 
etmeniz lazım geldi. ,, işte ben 
evvela bu meseleyi biraz izah 
etmek isterim : 

Derslerim ve hastalar üzerin
deki tatbikatım Cemil paşadan 
sonra Adnan beyin Fakülte ri
yaseti zamanında da devam et
miş ve nihayet harp gailesi çı
kınca doktor Zıya Nuri paşanın 
riyasetinde benim dairem hasta 
koğuşu haline kalbedilmiş, kurs
larım da nihayet bulmuştur. 

Kehribarcı/arın istedikleri Sinemalarda istihlak 
ihtilafı DahiJiye vek:\Jeti 

halletti 

İsveçten döndüğüm zaman 
profesör Cemil Paşa bir gün 
beni fakülteye daı·et etti. Ve 
bana aynen şu sözleri söyledi : 

- İsveçte tıbbi jimnastik ve 
llıasaj dahi öğrendiğinizi gazete
~l'de okuduk acaba bizim fakülte
llıizcle Lu öğrendiğiniz şeyler 
hakkında bir konferans vermez
tni siniz?,, Konferansımın meuzuu 
Çocukların bel kemiklerinde gö-
~lilen çarpıklıkların harakitile 
~lalesine dairdi. Kendilerinin de 
lfadesinden anladığıma göre Os
~an Bey oğlumuz bu konferans
da bulunmuşlar. Bu konferans 
\1 eğildi. Ben bir heyeti ilmiye 
it tıbbiye huzurunda nev'ama 
tlıtih.. . . k' b .. n vermıştım nete ım unu 

?lt\ite · · ttb· akıp. bir haf~~ sonra mek-
sa," 1 tıbbıyenin cumle kapısının 
(tı~ . t~rafma büyük yazı ile 
tle ~)1 Jımnastik ve masaj dersa· 
ktı 81 levhası .:sılmış. Benim de 
İti~ılarım başlamıştı. O günd en 
f~s·~l'en bana tıpkı diğer pro· 
•ıı.b~~ler gibi saatına altun he
l'orıı e 5, 7 kuruş tahsisat veri· 
\ltl' <ltdı. Ben orada yalnız ders 
ft, ... lllekfe kalmadım. Cemil Pa-

·•ın 
l>tof ' .. merhum Feyzi Paşanın, 
klini~~or. Kerim Sebatı Beyin 
lqlctr erınden gönderdikleri has-

• 

iktisat vekaleti ticaret odasına 
tetkikat yapılmasını bildirdi 

2 - Doktor Bey oğlumuz 
onların musaadesi olmadıkça 
bizlerin bir dirhem yağ bile 
eritemiyeceğimizi söylüyorlar. 

Avrupadan gelen ağızhklarla kalem sapları bu -
r ada yapılsa senede 500000 lira karedeceğ'iz! 

Sinemacılarla Defterdarlık a
rasında istiklak vergisi yüzün
den çıkan ihtilAf Dahiliye ve
kaletine bildirilmişti. Dün ve
kületten şu cevap gelmiştir : 

Polis, vilayet ve diğer sine
malara girmesi mutat olan ze
vata mahsus yerlerden duhuli
ye almmadığı gibi bunun mua
dili olan istihlak vergisi de alın
mamalıdır. Bila ücret girecek· 
lerin oturacakları yerler sine
malar da yazı ile gösterilecek
tir. Cazeteciler de ücretsiz du
hulü mutat olan kimseler meya
nındadır. Keyfiyet sinemalar 

cılar kooperatifi reisi ve kehri-

Şimdi taksir etmek büyüklüğü
nü anlıyorum. 30 senedir ve·rdi
ğim dersler yüzünden kim bilir 
kaç kilo yağ erittim ve ben 
bunların hesabını acaba nasıl 

-- barcilık san'atının piri ıayılan 

vereceğim? her halde kendim 
hıç bir vicdanazabı duymayo
rum hamd olsun bu müddet 
zarfında yanlış bir iş yapıp hiç 
bir kimsenin kolunu bacağını 
sakat etmedim, kasığını çıkart
madım. Kimseyi kalp hastalığına 
uğratmadım . F enin bu günkü 
tarakkıyatını adım adım takip 
ederek memleketime hadim bir 
insan olmağa çalışdım. Tekrar 

ediyorum, doktor değilim. Elim
de tabip diplomam yok, icrayı 
tebabet etmiyorum. Fakat mem
leketin umumi sıhhatinin yüksel- ' En i!ztiyar ve en meşhur kehribarcı 
mesine çalışıyorum ve bunları Ali Baba 
hap yutturarak değil ekzersisle 
yapıyorum. 

3 - Bir de doktor bilmem 
nasıl bir galeti ruyetle bizim 
ilme imanımız olduğuna inan
mak istemiyor da Selim Sırrı 
B. zeybek oyunu oynatsın buna 
k imsenin diyeceği yoktur diyor. 

Kehribarcılık sanatmın mem
leketimizde seneden seneye sön· 
diiğünü gören kehribarcılar buna 

bir çare bulunmasını hükumet
ten istirham etmiş ve san'atları
nın himayesi için İktisat vekaleti 
nezdinde teşebbüslerde bulun
mak üzere Ankaraya bir hey'et 
göndermişlerdi. Haber aldığımıza 
göre bu hey'et Ankaradaki işle
rinde muvaffak olarak şehrimize 
avdet etmiştir. Dün hey 'etin· 

Ali baba ile görüşmüş kendisin
den şu izahatı almıştır: 

- Eskiden kehribarcılık bi
zim milli san'atımızm en meşhu-
ru ve en temizi idi. Her sene 
bilhassa Mısır cıvarı gibi memJe
ketlere yüzbinlerce liralık ihracat 
yapardık. Şimdi bunların hepsi 
Avrupaya geçti ve bir çok esnaf 
dUkinlarını kapattılar. Biz hü
kii~etten hiç olmazsa kendi top· 
ragımızda Avrupa kehribar ma
mulatımn satılmamasını rica 
ettik; san'atımızm himayesile bir 
mektep açmak için teşebbüsler
de bulunduk. Hükumet bunları 
nazan dikkate alarak müracaatı
mızın ticaret odası vasıtasiJe 
tetkikini emretti. 

Şimdi ilk evvela senede bir 
b~çuk m!lyon kalem sapı ve 
agızlık ımal etmek istiyoruz. 
Bunlardan az ihracat yapılsa b ı le 
halen Avrupadan gelen bu 
nevi mamulat ağır gömrük konur 
konmaz yarım milyon lira eli-
mizde ve kesemiıde ka lacaktır. 

Nik,\h 
Bahriye hastanesi tabiplerinden 

genç ve lkıyrr. etl i doktorlarımız
dan Ismail beyle C alibe hanımın 
ni kahları dün Bakırköy belediye 
dairesinde kıy ılmıştır. 

bildirilecektir. 
8 

l~asataneyi ziyaret 
Japon akademisi ve beynel

mile! i!mi cemiyet azasından olup 
şehrımıze tayyare He gelmiş olan 
Prof. Dr. H. A. Tanakavate d"" 
Kandilli rasatanesini ziyaret ~~ 
miştir. 

.. Bu zat Stokholmde yakında 
ımkat edecek o lan f • b" ennı ır 

kon~rede Japonyayı tem )il ede
cektır. 

Profesör dünkü ziyaretinden 
pek memnun kalmıştır. 

l{ihrit fabrikası Kartalt 'a 
yapılacak 

t~~hi: ~edavi ettim. Kendileri 
lıkların boyuyor ben de bu hasta
~~tıç d areketle usulii tedavisini 
~~lll. oktorlarımıza öğretiyor-

Fılhakika ben bunlarla meş 
gul olmıyor değilim; fakat o 
benim için hem bir zevk hem de 
milli bir vazifedir fakat asıl 

işim beden terbiyesidir. Sonra 
• doktor (danı retiptik) yapa bi-

mesaisi kakkında tedkika kat ı 
yapan bir muharririmiz kehribar-

Yeni ail ye tükenmez saadet- j 
ler dileriz. ~ 

Kibrit inhisarı umum müd(ir j 
Tahir Kcvkep B. ve lı i" kfı-.~ti'.e 
mukavele akteden f:rupun mL
messili M. Pofman ş ehı imize 
gelmişlerdir. Grup hükfım te 
borcu olan 9,5 milyon doları 
Ağustos nihayetine kadar verc
cekf r. Şirket Kar talda bir b 1 

yük fab rı ka tes s clmeğc Larar 
vermiştir. 
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W~l[lJlij]'1 Dariilfünun gürültüsü 

Hir ~a~ise,~ir ınüşa~e~e Mesele yatışmış değildir 
Cümhuriyet ile kırallık ara

sındaki farkın bUyUklüğii 
malumdur. Gerek nanariyat, 
gerek tatbikat itibarile birinin 
ötekine faikiyeti meydandadır 
ve bunlardan birincisinin diğerine 
faikiyeti bekçi ile korkuluk ara
ıındaki fark kadar büyOktilr. 
Meseli bir tarlayı kurdun, ku
tun taarruzundan muhafaza için 
bazan bir {korkuluk) dikmek 
kifidir. Fakat bir . korkuluğun 
faydası nihayet idrak kabiliyeti 
noksan olan ve korkoluk 
ile bekçi arasındaki farkı tayin 
Ye tefrik etmekten aciz bulunan 
iptidai mahlüklara karşıdır. İn
ıanlar arasındaki cemiyet hayatı 
henüz İptidai bir halde iken had
dizatında bir (korkuluk)tan farkı 
olmıyan kırallar da bir memle
ketin şöyle böyle idaresine kafi 
gelebiliyormuş. Fakat medeni ha· 
yat şeraiti yükseldikçe artık 

milletlerin mukadderab korku
luklar ile idare edilemez. Onun 
için milletin mukadderabm mün
tehap bir reiıicümhura, akla ve 
şuuru yüksek bir bekçiye ver
mek lazım gelir. 

Bu noktai nazardan bakılınca 

cümhuriyet· ile kırallık arasında 

muhayyer bırakılan bir memleke
tin mutlaka cilmhuriyeti alıp 

kırallığa atacağına hükmedilir. 
Fakat son zamanlarda Roman
yada cereyan eden ahval bir 
kere daha bize şu hakikati gös 
terdi ki esasen kırallık ile idare 
edilen bir memleket kırallık ile 
cümliuriyeti idare arasında mu
hayyer bile bırakılmış olsa yine 
cümhuriyeti alıp kıraUığı kolay
ca atamıyor. 

Filhakika Romanyalılar bir 
müddet çocuk bir kıral ile idare 
edildiler. Fakat bu suretle ida
renin ilanihaye mümkün olamı

yacağını anlayınca bir türlil 
cümhuriyeti idare ilan etmeğe 

yol bulamadılar. Birkaç sene 
evvel ahlaki kusurlanndan dola· 
yı resmen kırallık hakkından 
iskat etmiı oldukları ( Karo! ) u 
kıra! olarak başlanna geçirdiler. 

Acaba bu halin sebebi nedir? 
Cümhuriyetin kırallığa faikıyeti 
güneş kadar açık iken ve koca 
bir memleketin vesayet altında 
bir çocuk eli ile idare edilmesi 
mümkün olamıyacağı meydana 
çıkmış iken Romanyalılar nasıl 
oldu da esaslı bir şekli hUkn
met tebeddülilne gidemediler? 
Kıralhk usulünü bir tarafa ata
rak cümhuriyet usulünü kabul 
edemediler? 

Biz bu sebebi şu suretle iz ıh 
edebiliriz: Cümhuriyet demek 
idare kitaplarında tarif edildiği 

Yarım aıır cvve/Jr.t : 

VAKiT 
24 Haziran, 1880 

.....__ ..................... -. .......... _ ....... . 
Bel9ikada mukaddema dar

pene nazırı olup elhaletiha
zlhi devleti Osmaniye kon· 
ıoloıluOu hizmetinde bulu
nan zat bu kerre Babıaliye 
bir IAyiha göndermi! ve 
bunda memallki Osmaniyede 
bulunan metelik ak9ayı irae 
ettfQI bazı teraltle i!tira 
edeceQlni bll~eyan Affet 
env aından birer nllmune 
talep eylemittir. 

[Ü starafi 1 inci sayıfamızda ] 
kabul olunmamasının Maarif ve
kAletinden rica edilmesine de 
ayrıca karar vermiştir.,, 

Bu tebliğe bakılırsa, Tap fa. 
kültesindeki ihtilaf halledilmiş, 
günlerden beri dedikodu ve mü· 
nakaşa mevzuu olan Kizım Esat 
B. meselesi kapatılmışbr. 

Diln kendilerile temasa gel
diğimiz bazı müderrisler bilakis 
meselenin bu şekilde kapatıla
mıyacağmı söylemişlerdir. 

Yukanya aynen dercettiğimiz 
beyannamede Kizım Esat B. in 
dişçi mektebine tayininde ve
kaletçe bir usulsüzlük mevcut 
olmadığı kaydedilmektedir. Ken
dilerile görüştüğümüz müderris
ler, esasen Kazım Esat B. in 
Dişçi mektebine tayininde Teki
letçe usulsüzlük yapıldığı iddia 
edilmemiştir, demişlerdir. Kazım 
Esat B. evvela Tıp fakültesi 
meclisinde Dişçi mektebi emrazı 
sinniye muallimliğine intihap e
dilmiş, fakat bu muallimliğin 

bütçede tahsisatı olmadığından, 
Darülfünun Emini Neşet Ömer 
B. in tensibi üzerine ve fakülte 
meclisine haber verilmeden Tıp 
fakültesi mebadii emrazı dahiliye 
muallimliğine kayınlmış, Kazım 
Esat Beyin muallimliği bu şe
kilde, bu Unvan albnda tasdiki 
aliye iktiran etmiştir. 

gibi yalnız devlet reisliğine inti
hap suretile bir vatandaş geçir
mek değildir. N~tekim kırallık 
da sadece devlet reisliğinin ba .. 
hadan evlaba irs tarikile intikll 
etmesinden ibaret olmadığı gibi. 

Bir memlekette kırallık tees
süs ettiği zaman bu usulün ken· 
dine mahsus olan tesiratı ve 
netayici yavaş yavaş milli bün-
yenin her tarafına sirayet eder. 
Bu memleketin siyasi fırkalan 
kıralhk fırkası olur. Bu memle 
ketin idari teşkilab kırallık esa
sından kuvvet alır. Bu memle
ket içinde bulunan her nevi te
şekküller ile kırallık arasında 
münasebet ve irtibat hasıl olur. 
Memleketin her tarafına şamil 
olmak üzere kırallık müessese
si etrafında geniş bir menfaat 
ağı kurulur. 

İşte bugünkü Romanyanın va
ziyeti bövledir. Eğer bir giln 
orada halkm içinden gelen da· 
ha büyük bir inkilap kuvvetile 
kırallık idaresi cümhuriyete döner 
ise gene bir çiftçi fırkası bulu
nur. Fakat o vakitki çiftçi fır
kası bugünkü çiftci fırkasından 
çok başka bir şey olur. Diğer 
mevcut fırkalar da inkilabın te· 
siri albnda yeni istihaleler görUr. 
Binaenaleyh eğer bugün Roman
yada kırallık idaresi devam ediyor 
ise bunun sebebi Romanyalılann 
kırallığı memleket hesabına cum
huriyete müreccah buldukların· 
dan değildir. Ancak Romanya
daki mevcut siyasi teşekkOlle
rin yeni idare ile kendi bünye
lerine inz olacak tahavvülle
rin neticesini göze alamamala
rından müteveWttir. Bunun 
içindir ki Romanyablar bir kor
kuluktan başka bir şey olmayan 
çocuk kıralı başlarından kaldır
dıktan sonra daha ilerisine gi
dememişler, bir kaç sene evvel 
ehliyetsizliğini bir kanun ile 
ilan ettikleri bir kıralı tekrar 
başlanna geçirmişlerdir. 

...HeluHet ~ 

İşte ihtilif bu noktadan çık
mıştır. Tenkit edilen cihet de 
fakülte meclisi kararının tağyir 
edilerek Kizım Esat Beyin inti
hap edilmediği bir muallimliğe 
intihap edilmit gibi aastcril
mesidir. 

Evvelki gllnkll faklllte mecli· 
sinde bu mesele konuşulmuıtur. 

Maarif vekili B. KAzım Eaat 
Beyin tayinine ait olan biltiin 
evrak ve vesaiki mtistqar Meh
met Emin Bey va1ıtuile buraya 
göndermit, bu vesaik fakülte 
meclisinde tetkik edilmiş, uaul
süzlüğün Maarif Vekaletinde ol
madığı kat'iyetle anlqılmışbr. 
Bunun ilzerine · Neıet Ömer B. 
usulsüzlüğiin kendisinde olduğu· 
nu, meclisi bilihere haberdar 
etmek üzere, bu ıekli halle 
müracaat ettiğini saylemiştir. 

Fakülte meclisinde itiraf edi· 
len bu usulsüzlüğün beyanname
de meskut geçilmesi ve yahut 
kaçamaklı bir ıekilde ifade edil
miş olmasa, bazı mOderrislerin 
hayretini mucip olmuştur. Bu 
vaziyet karşısında meclis zabıt
lannm neşredilmesi talep edile
cektir. 

Süreyya Ali Beyin İstifasına 
gelince, malumdur ki, istifalar 
pullu bir istida ile Te merciine 
arzedilmek suretile yapıldığı tak· 
dirde muteber olur. Halbuki 
Süreyya Ali B. bu şekilde bir 
istifaname vermemiştir. Ancak 
yüksek tedrisat müdiir vekili 
Şükrü Beye bir tezkere yaza
rak istifasının ve1'il Beye ar.
zedilmcsini bildirmiştir. Şükr6 
Bey keyfiyeti telefonla vekil 
Beye bildirmiş, vekil bey de is
tifayı kabul ettiğini, ıilylemiş, 
Tıp fakültesi reisliğini vekileten 
Neşet Ömer Beyin idare etme• 
sini bildirmiştir. 

Bu vaziyet karıısında ne su· 
retle hakaret edileceği bir türlil 
kararlaştınlamamıştır. 

Süreyya Ali B. kendisinin 
usulü dairesinde istifa etmedi
ğini s6ylemi15e de, diğer taraf· 
tan istifa kabul edilmiı bulun• 
maktadır. Bu istifayı geri al
mak da mümklln değildir. 

Rasim An B. ne diyor? 
Tıp fakültesi muallimlerinden 

Rasim Ali B. neırettiği bir mek .. 
tupta, Neşet Ömer Beyi tid
detle ittiham etmiı, Neşet Ömer 
Beyin "DarUlftlnundan çekilirim 
amma, yıkar da çekilirim,. de· 
digini söylemişti. Neşet Ömer B. 
bu sözleri, yaland1r, diyerek tek
zip etmişti. 

Dün bir muharririmiz Rasim 
Ali Beyle göriiferek bu cevaba 
ne diyeceğini sormuıtur. Rasim 
Ali B. demiştir ki: 

- . Mektubumda yazdıklarımın 
hepsi doğrudur, hatta, darOl.fn. 
nunu· yıkaiım, cDmlesi de.:. Neıet 
Ömer B. gene de ısrar ederse 
o zaman verecek cevabımız var
dır . 

Muharririmizin, sizce Tıp fakül
tesi meselesi kapanmış mıdır,sualine 
Rasim Ali 8. ıu cevabı vermiıtir: 

- Hayır, bilik is .. Asıl mesele 
bundan ıonra bqlıyacakbr. 
Neşet Ömer B. hatanın kendi
sinde olduğunu söylemiştir. Or
tada bir cürüm mevcuttur. Bu 
cürmUn kanunu cezada tabii bir 
cezası vardır. 

Fakülte meclisi işi tatlıya bağ
lamı§ olsa bile, Millet meclisi 

CENNET 
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Ya iki kadın gelmezse ... 

Mağarade bir aşağı bir yukarı dolaşan iki 
kardeıin yegane düşüncesi bu idi 
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Firar 
Haldun ile kardeşi içeride 

yerleıtikten sonra maceralarının 
en "'sıkıntılı safhasına girdiler, 
artık bekliyeceklerdi. Ölesiye 
ıusuz olan Zeydun bu ıssız ve 
karanhk mağarada su aramış, 
mağaranın duvarlarmdan sızan 
sulan avucunun içinde biriktire· 
rek içmiı, başını serinletmiş, 
Haldun onun yaralarını yıkamış, 
bu sayede Zeydun oldukça isti
rahat etmişti. Daha sonra Zeydun 
kardqine 'koprü üzerinde geçen 
mübarezesini anlatmış, bununla 
epeyce vakit geçmişti. Kaptan 
Ali yere yuvarlandığı zaman 
Zeydun onun yanına yaklaşarak 
onun işini bitirmek istemiş, fakat 
Ali ona Allah aşkına, Muhammet 
aşkına ant vermiş, bu esrarkeş
ler milleti için kendisini öldür
memesini niyaz etmiş, bunun 
Uzerine Zeydun onun işini Şeyhul
cebele bırakarak çekilmek iste
miş, fakat hain adam hasmı dö-
ner dönmez kamasile onu öldür
mek istemişti. Bunu müthiş 'bir 
mücadele takip etmiş, Zeydun 
ancak binbir müşkülat ile çeke
bildiği hançerile bu kavgaya ni
hayet verebilmişti. 

Bu hikayelerin nakli bittikten 
sonra mağarada intizar. iki 
ıtaraeşi sdimağa başladı. İki 
kardeş magarada bir ileri bir 
geri gidip geliyorlardı. Maktul 
iki esrarkeşin ce.edi yanlarında 
idi. Zaman geçiyor ve ay dağ
lara doğru batıyordu. 

lki kardeş bir aralık sustular, 
sonra yene Zeydun sözü açtı: 

- Ya Mesrure ile Melike 
gelmezlerse?!. Haldun kat'i dedi. 

- Şafak sökünceye kadar 
bekliyelim de ondan sonra dü· 
tünilrüz. 

ikisi de tekrar bir ileri bir 
geri yürümekte devam ettiler. 

Zey<lun onlann gelebilecek
lerine pek akıl erdiremiyordu. 
Buranın yeğine methali olan 
mağaranın kapısı kilitli ve arkası 
demirli idi. 

Zeydun bunları soruyor ve 
kardeşinden cevap bekliyordu. 

Haldua ona Mesrurenin daha 
evvel bu kapdar kapalı olduğu 
halde geldiğini habrlattı. 

Uzaktan bir fısılb duyan iki 
~ardeş serapa dikkat kesilmiş
lerdi Mağaranın dibinde ölüle
rin yanında duranlar vardı: 

- Bunlar kim olabilirler ..• 

değildir ki, cürüm ve cezayı 

• b•' 
- Kim olacaklar, ölülerııı 

Yal etleri. .• 
k oıı• 

Haldun kıbc11'1 çekere r• 
v d 500 dayanmaga başladı on aP kU 

ilerledi ve dikkat etti. l]ubıa k• 
iki hayalet bulunduğu aı 'u· 
kaktı. Bnnlar onlara doğrU g:aıı 
yorlardı. Ayın bir ken~ıııdeld 
kopan ışık, gelenlerin üıerııı Je#' 
mücevherleri pirıldatmıştı. Ge 
ler konuşuyorlardı : sıfde1 

- Onlan göremiyorum. efİP 
burada bu iki maktul aslı er? 
bulunman neye delalet ed de' 

- Canım atlan burada, 
mekki onlarda burada 1 _ı., 

Gelenlerin kim olduklan 111" 

şılmıştı. . ılı 
İki kardct birden seslenda 
- Melike.. eli, 
Melike derhal cevap ver b~ 
- Zeydun' Haldun, yarf 

şiikür... ,r' 
Melike, Mesrureyi kollatl 

sma alarak öpinlif, öpmilft~ıl 
Mesrure, Melikenin Jıoı 

arasından kurtularak: ,1 
- Sizin gibi dudaklan ~ 

bir prensesin, benim gibi d~ 
keşlere hizmet eden bir k• 
temas etmesi yakışık alın•Y I 

Dedi. 
Meli.Ke hiç dinlemedi Y~ tf. 
- Nao.l a k l$ilC almaz kt ,:;' 

senin sayende esrarli tıerıta 
metkin olmaktan kurtuldU~J 

Mesrure bir şey demedi 1/ 
o da Mesrureyi öptü ve ff 
Zeydunun kollanna bıraktı• t 
kat burada vakit geçirnıe~ 
besti. ~ 

Mesrure hepsine baktJ 
söyledi. _:I 

- Efendiler, burada '? 
lecek dakikamız yoktur. ~ 
prensesi hemen Aleve bindi Z 
çünkll bu at arazi üzerinde/ 
vaffakiyetle ytlrUyebilir. 1' ~ 
şu öldürdüğünUz adamlard~p 
rinin atına bin. Emi: ti rl 
Dumana bin, ben de fU A~ 
ata binerek hepinizin blN' 
gideceğim. , Ji 

Mesrure biran geçi~ 
atlardan .birini buldu ve . lı' 
atladı. Ötekilerde ayıll ~ 
hareketleri takip ettiJer~,i 
dakika sonra, hepsi de d• ~ı 
bir dağ tepesini iniyorl~ 
ine uçurumun dibine varı:O ,pi. 
Işık namına yalnız yıl~' :/ 
serptiği hafif pınlblard•11 

fade ediyorlardı. ·ti 1 

[o' 

affetsin. Bana kabrsa mesele !••••••••••....
bundan sonra ehemmiyet kes
betmiştir.,, 

Kadri Rafit Pf. ne diyor? 
Evvelki gün içtimaı terkeden 

müderris Kadri Raşit Pş. da 
ıunlan söylemiştir: 

« - Ben içtimadan çıktıktan 
sonra mesele halledilmiş .. Esasen 
yapılan usulsüzlük meydana çı
karıldıktan sonra yapılacak ne 
kalırdı? Bir daha böyle şeyler 
yapmayın denilerek mesele ka
patılmıştır. 

Bence devlet otoritesine mü
balitsızlık göstermek kat'iyen 
dojnı değildir, fakat bir şartla: 
Devlet kuvvetini •emsil edenler 
de, kendilerine hiirmet ettirme
sini bilmelidirler. 

Haziran 
1930 Mat:/ 
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~dl iyede: 

Bedi B. davasında rapor 
fıbbı adıt meclisi, "yüzdeki iz sabi.t~İr,~ ~iyor. Miid· 

dei umumi Burhanettin B., eskısı gıbı karar 
İstedi. Müdafaa vapılacak 

Gazetemizin mOdOrll Gireaon 
hıeb'uau Hakkı Tarık B. i yara· 
la1aa Bedi B. in muhake
~llİDe dflıa Temyizden n~en 
•taabul ağır ceza mabkeme11Dde 
de.am olunmUfhu'· 

8. 
Temyiz, ablan kurtunun Tank 
İil JllzOnde sabit liz bırakıp 

b.,alcmacbğının raporla teabitine 
loıum g6rmiif, bu noktadan bir 
lelle dart ay hapis kararmı 
LoıınUf, nakza uyulmuttu. 

tile para istemek davasının 
rü'yetine dün lstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde devam olun
mUftur. 

DOııkO celsede lstanbul meb-

) 
Emanette: 

Muvakkat bütce 
Emanet bOtçe encBmeni dOn 

Muhittin Beyin ittirakile geç 
vakte kadar içtima etmiftir. Son 
bir habere göre eyinle kadar 
iki ayhk muvakkat bir biltçe 
hazırlanmaktadır. Barem tem
muzdan itibaren tatbik edile· 
cektir. 

Gazi k6prlla0 
Gazi kBprilsil projesini tetkik 

eden komisyon meaaisini bitir
mİf, ihale prlnameai hazırlan
mıştır. 

Tevfik Kamil B. geliyor 
Uzun zamandan beri Ankara

da Muhtelit milbadele komisyo
nunun yeni bütçesi ile mqguJ 
olan bqmurahha11mız Tevfik 
Klmil Bey bugOn 1atanbula 
d6necektir. 
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Irak hükiımeti ve kürtler 
Irak kürtleri Türkiyedekileri muha

cerete teşvik mi ediyor? 
Pevsalın kllTde~ini kdrt kır,- ı•apmak da konu~ulmu~I 

- leplerde tedrisat Kürt lisanı ile 
yapılmıştır. 

Böylece Kürtlerin hOkOınet me
muriyetlerine tayin olunarak 
hükumet itlerine ahtbrılmalarma 
ehemmiyet verilmiftir. Esasen 16 
kanunuevvel 1925 te Akvam 
cemiyeti mecJjsinio kararı da bu 
merkezde idi. Bu karar ile 
Muıul vilayeti Fransız manda 
~abasından teJrik olunarak fraka 
ılhak olunmuş ve bu bavalideki 
hükumet memuriyetlerinin Kürt
lerlre tevcihi tekarrür etmiıti. 

ak mandasının icababndan 
biri de Mandater devletin kilrlerJt 
mesk6n havalinin idari !iıtiklilini 
tanzime salihiyettar olduğudur. 

Don mahkemede Bedi B.le 
"eJdıi ağ'abeyai SeniyOttin B.ha· 
.._, bulunmutlar, nakza uyul· 
d..ıctan aonra verilen kara
ra gare muayene neticesin· 
de Tıbbı adJJ mecliıinin verdiği 
rapor okunmuftur. Bu raporda 
1' arık B. in aol yanağa .. erinde 
fartUen ve mermi tesirile husu
le geldiği anlatılan izin zamanla 
ıail olmayıp sabit kalacağı ya-
11111Ufbr. 

usu Hüseyin B. Vahram ve Mo-
nis Efendiler ıahit sıfatile din· 
lenilmifler, yapılan ikinci kqfe 
ait raporlar okunmuştur. Bunda 
telefon muhavereıinin kısmen 
hariçten ititildiği , yüksek 
sesle konuşulursa ifitilebileceği 
yazıLyordu • 

Mahkeme, lzmirde bulunan 
ıahit Adil B. in istinabe suretile 
ifadesi ahnmak üzere muhake· 
meyi 7 temmuz on dörde bırak
mıştır. 

Radyo ,trketlnin projeleri 
luıvboldıı 

Radyo tirketinin Hollandab 
bir ıirketle hazırladığı projeler 
tayyare ile gönderilirken tayyare 
sukut etmif ve projeler Jmybol· 
muttur. 

Buglln Ankarada maslup Şeyh 
Saidin oğlu Salihattin muhakeme 
edilecek. Hubiyan isminde gizli 
bir fesat ıebekesi ~eıkil ederek 
Şark viliyetlerinde tahrikAt yap-

Bundan dolayı Knrtıer Türki-
yeJeki Kürtlerin Irak tarafına 
muhaceret ederek Iraktaki mm
takada kahir bir ekseriyet teı
kiJ etmelerini ve bu suretle is· 
tiLIAI kazanmayı istemektedirler. 

Baroda 
Şirket mOdOriyeti radyonun az 

zamanda faaliyete geçmesi için 
dün yeni bir proje gandermiftir. -Bir klmyagerlmlzln 

muvaff aklyetl 

maia uğ'rqan bu sefillerin ada
let pençesinde kendilerine layık 
olan cezayı bulacaklanna fllphe 
yoktur. 

Irak hllktlmeti ise Ktırtlerle 
dostane yqamak ve Tllrklerin 
muhaceretine mani olmak siya
ıetini takip ediyor. 
Şeyh Saidin oğlu Sallhattfnln 

muhakemeal Kilrtlerin bu me
ıaisini tavzih edecektir. 

MGddei umumi Burhanettin 
B. bunun üzerine mlltaleasmı 

. '8ylemif, ıayle demiıtir : 
- Temyiz mahkemesinin bu 

ln.atbki nakzı mucibince, mağ
durua Tıbbı adli meclisince mua-
7ene8İDİ nabk olan 28 - S • 930 
tarihli raporda Hakkı Tarık B.in 

avukatlar, bir temmuzda 
toplanacaklar Haber aldığımıza pre ıehri· 

Avukatlar, Temmuzun birinde miz bakkallar cemiyeti kimyageri 
Baroda toplanacaklardır. Bu içtima Kemal B. tarafından yeni bir 
da istifa eden inzibat mecliıi aza- madeni cilA İltibaal edilmiftir. 
sından Asım ve Nazım izzet B. Piyasadaki bllttın emaaline faik 

olan bu cilAnm tecrilbeleri mu· 
lerin yerine intihap yapılacaktır. 

Bu mDfsitlerin muhakemesi 
yapılacağa bugünde KOrtler ara
sında ne yolda tahrikat yapıldığın1 
ve ne biçim cereyanlar uyandı
nlmak istenildiğini izah etmek 
muvafık olur. 

fAnkara radyosu J 

Bu akıamki program 

ıa"91 ıllYPiı Ozerinde görülmekte 
~ .. Q(ull., .,mermi tmirile ıw.uıe 
ıelmiı t ulunan izin zamanla 
zail olur ıeylerden olmayıp 
1abit bir eser teşkil edeceği 
arahati kat'iyei fenniye ile der
meyan edilmesine giSre, iddiayi 
1abikta da arzeylediğim veçbiJe 
457 inci maddedeki tqdidat 
auaıı dikkate abnmak Ozere 
aala:olmwı t hilkilm gibi 456 ıncı 
maddenin ikinci fıkruuıa tevfi
kan ceza tayinine karar itasını 
talep ederim. 

Bedi 8. in vekili, müdafaa 
lçiıi mDhlet istemif, reis Nusrat 
aza Tabir ve Nusrat 8. ler, 
IDuhakemeyi 14 temmuz pazar
tesi gthıD on Oç buçuğa bırak· 
llllflardır. 

Tehdit davası 
Yeni rapor okundu, t•hitler 

dlnlend 
••Hareket,, gazetesi sahiple

rinClen Suat Tahsin ve "Türk 
ttlttmleri,, mecmuası sahibi Sait 
Beyler aleyhindeki tehdit sure· 

Bu intihabın, evvelce seçilen vaffakiyetle yapdllllf ve biltihı 
• . .b c1· • bakkallara her aene Avrupaya 

ihtiyat azanın ınzı at me ısme L!.-ı ı.:- ---ı- a.:..&&:1-1 • . • • &" ı · UlllleR•~w• ..,....~,... p1.1gL1AJen 
,air~esi ıeklinde JQi. Y~ ye· •.emelaİ ıı.cİWar y.Ue bwilanD 
niden intihap suretile mi halle· kuUanalmam tavsiye olunmuttur. 
dilmesi lizımgeldiği bazı aw- Bir tıahlh 
katlar arasında tereddüdü mu· DOnkn nftsbamwla etibba 
cip olmuştur. ·Diğer taraftan odumın yaz tatili yapmağa 
yalnız bu iki azalık için mi, karar verdiğini YUIDlfbk. 
yoksa bazı noktai nazarlara g6re Tatil karan -Yeren etibba 
müddetleri biteın beş azalığa mı muhadenet cemiyetidir. Bu yu• 
intihap yapılacağı mOnakqa hflığı tashih ederiz. 
edilecektir. Kapanan bir otel tubeal 

Dükü nüshamızda Mqrutiyet 
Bu hususta baroya verilmek otelinin bir ıubeainin kapandı;mı 

üzere bir takrir hazırlanmak· yazmııtık. kapanan Meırutiyet 
tadır. Maamafib, henüz veril- olmayıp Mes'udiye otelinin bir 
memiftir. ıubesidir. Tuhilı ederiz. 

Bu maksatla bir Mııır gaze
tesinin bu meseleye dair yumıt 
olduğu bir bendi tercOme 
ediyoruz. 

Kabirede lntifar eden El-Eh
ram gazetesi ıeyh Saidin oğlu 
Sa!Ahattin ile arkadqlarmm mu-

hakemesinden bahsederken Tiirk

Saat 18,30 da Riyasedcilmhur or~es-
trası tarafından : 

l - Üfenbab : Uvertür Orf eoz. 
2 - Meyer: Fantezi Sigur. 
3 - Pol Linge: Serenat Ejipslyen 
4 - Valt Töyfel: Vals. 
5 - Luro: Mazürka. 
Saat 20,30 - 21,JS Cazbant. 

çe guetelerin buna dair netri- :r:...-

Erika Keller 
Eczacı Sami Emin 
Nişanlılar yabnı hülAsa ettikten sonra ıu 

maldmab vermektedir. Haziran 930 Balva • Maden 

"Irak hDkllmeti Kürtlere karşı •- V AKIT •rm-ma 
muhabbetle bakmaktadır. Bir r: 
aralık ingilizler, lraktaki Kürt 
mmtakumı ayırmak ve kıral 
F eysabn kardeşi kıral Aliyi Kort 
hnknmdan olarak ilin etmeyi 
diltllnmllşlerdir. Bunun Ozerine 
Knrtlerle meskün yerlerde mek
tepler tesis edilmit ve bu mek-

Abone şartları ı 

' 3 
6 

12 

.. .. .. 

Memlekette ecnebiye 
Kurut 150 -

.. 400 800 

.. 750 1450 
.. 1400 2700 

haydar Rifat B. den 
para cezası da 

istenildi 

Gümrük tatbikat mektebi 
VAKiT ı 5 kuruttan fazlaya 

almamak, kendi evinize kadar 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuz? 
Daha ucuz ve kolay edin

mif, gazetemizin abonelerine Haydar Rifat B. in, Nazım B. 
davasından dolayı para cezası 
vermesine de karar verilmifti. 
Hapis müddetini ikmalden sonra 
bu para ct:zası da kendisinden 
isten:ı-:-t• ~ır. 

Bu sene 42 efendi mezun oldu 
olan hediyelerini de kazan
mıt olursunuz! 

• ~:=-n::: •••• ı •. :ıı.ıaı.ı •••• n::~ .; -=== ~~~~~~~~ 

Bu akşam 
Slnemaıar 1 

Yeni bir rekabet roi~ 
Alkazar - Hakimei cihan 
Alemdar- Deryalar canavan 
Beşiktaş Hilal-bir yetim n roman•. 

Milll vapurcular ecnebi limanlarına işlemek üzere 
büyük bir vapur1 alacaklar 

Bir m8ddettenberi Pirede bu· 
(Q.._ milli vapurcular birligi 
'tİll Ltltfi B. diln ıebrimize dön· 
-.Gttar. Haber aldığımıza göre 

'dili vapurcular birleıerek btl· 
n1r bir vapur almıya karar ver· 
~er ve LGtfi Beyi bunun için 
P-ıreye g6ndermiflerdir. 

Se,riaefaine rekabet mıksa
dile ahndığl e6yleaen bu vapur 
10 bin tondan qajı olmıyacak 
•e IOn ıiıtem tesisatla müte· . 

Milli vapurcular bu lilka Ya• 

purla bütün limanlara hatta ec
nebi limanlanna seferler tertip 
edeceklerdir. 

Ateş yalalmıyacak 
Orman kenat lannda ve mesire 

mahallerinde atef yakanlann 
cezalandırılması ve bunun için 
bekçiler ve alikadar zabıta me
murlannın derhal mahallinde za· 
bıt varakası tutması kararlaşmıı 
ve alakadarlara teblii edilmiıtir. 

GiJmrfik mektebinin ba seneki mezunları hocalarne 

GOmrOk tatbikat mektebinin yirmi gUnden beri hevam eden 
imtihanlan · !1ihayet bulmuftur. imtihanlar baımildilr Seyfi beyin 
ve rOsupıat erkAnınm huzurunda icra edilmiı ve talebe efendilerin 
çok muvaffak olduklan prnlmllftllr. Mektepten bu sene 42 efendi 
mezun olmuı Ye hepsi için fehrimizde ve taırada memurluklar ha
zırlanDIJflır. Resmimiz mezun olan talebeden bir grupu başmü
dOr Seyfi Bey ve hocalarile birlikte göstermektedir. 

Ekler - Anna karenin ı ı 
Elhamra - Tıta Rufa , 

Etuval - Yamyamlar arasında 1 

Fransız - Son bakilerden 

Majik - Yedi günah gemisi 
1 

Melek - Çılgınlıklar revüsil 

Opera - Aşk zambağı 
Şık - Küçük dahriyeli 
Süreyya Kadıköy- Şantaj 

Bar ve Mü.zlkhoJJer t 

; Garden - Mezeyi Balet. Hekefi, 
Vantura 1 1 

Tiirkuvaz - Tize, •e Lidinıı / 

Tarsov ıı 
f epe~aşı bahçesi- Varyetc,sineır 11 

1 
Taksım ,, -,_ -- .. "- ıı 

"---'-





Enıniyet sandığı nıUs
takrizlerinin nazarı 

dikkatine 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
V del . h- d t diyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayedc sahlan emvali gayri menkule 

b 
a en uliilOn e e . d ·1 - · d · S d k · · d d o-ı 1 b. haft l k son bir ihbarname gön era ecegınc aır ne an ı nızamnamesın e ne e 

. ·~u anna ır a ı ·ı f d ·· d · · k b 1 k ıcra k bat olmadığı gibi mUşterı er tara ın an yuz e on zam ıçın vu u u aca 
"lira antlunuııda bkir b-r- edilmiyeceğine mütedair bir lrayıt olmadığı halde eski icra kanunundan 

caa ar da a u l . ' fı . k A l d v d 1 Ak d 1 QlOlt b . . . 'k s'Je , aka ı gelen müracaat aran ısa na un an oma ıgın an a a a ar arın 
kat'iekes bar ı~ı1yat dıaı a .. ı 

1 
be !arını ademit veya yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilan olunur. 

....____ arar çekı mez en e ... e rç 

belediyesi Trabzon 
riyasetinde~-~ . . _ 

T b b 1 d
. · ·

0 
şehri 210 lira maaşlı mühendıslıgı ıle şehrı 108 hra maaşlı fen memurlugu 

ra zon e e ıyeıını . k b' d f 1 v t 1 rnthıhald ' M hendisli ve talip olacakların Yüksek mühendıs me .te ın en ve en me~ur uguna a ıp 
oJ.. k 1r. d n N f g kt b 'nden mezun bulunmaları ve memurın kanununun maddeı mahsusasında 

... ca lann a a ıa me e ı . . ·ı . . b k l o-.. • f h · ı 1 şarttır Taliplerin mektep sertıfıkaları e ve memurıyeh sa ı a arı varsa 
6osterılen evsa ı aı::ı: oma arı · . \' · · 1 ·ı b' I'kt Trabzon belediye riyasetine müracaatları ılin olunur. 
esaıkı lazıme erı e ır ı e ---------

tiı~- Sığara kağıdı püskülleri satılması 
Trabzon rnks Postası Tiitliııinhisarı umum rniidiirliiğiindeıı 

S Ih , apuru P em be u % l la7.iran erş 
günü saat 20 de Sirkeci rıhb-
ııundan hareketle ( Zonguldak, 
lneholu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Mapavri, ve Ho· 

Paya azimet ve ayni iskelelerle 
Sürmene Vakfıkebir, Görele , 

' Fatsa ve Ünyeye uğrıyarak 
avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahaUi 
m&racaat: irkeci salonu karşı· 
ıında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

Seyrisefain 
Merkez acente~i: Galata l\öprü başındı 
Reyoııu 2362. ~uhe acentesi l\lah· 

mudiye Hanı altında l.mnbul ~740 

/.) vaiık sürat posta >ı 
( M E R S i N ) vapuru 24 

Haziran Salı 17 de Sirkeci 
rıhtmıından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altmoluğ'a uğrıyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük ahnınaz. 

·ı ı' bzon ikinci postuı 
( K A R A D E N 1 Z ) Yapuru 

26 Haziran Perşembe ak,amı 
Galata nhbmmdan hareketle 
Zonguldak:, İnebolu, Sinop, 

Samıun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresou, Trab2!on, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüfte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, F at1a, Samsun, Sinop 
İneboluya uğrıyarak gelecektır. 

Acele satılık hane 
Eren köyü cadde bostanı ca:ii terif yanmda 28 numaralı 

lne tı.ç oda bir sofa bir dönüm 
babçe ve kuyusile ehven fiatte 
ıa.tahktır taliplerin cadde bosta
nı iskelesinde kahveci Akif efen
diye mUracaatları. 

Cibali fabrikası ile levazım anbarlarında bir sene zarfında biri
kecek olan sığara kağltları pi.iskülleri pazarlıkla satılacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile 28-6-930 
cümartesi günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 

bulunmaları. 

Büyük Tay yare Piyankosu 
li 6 inci keşide 11 T emm 1930 dadır 

Büyük ikramiye 200,000 liradır. ~ 
Ayrıca lQ0.000 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazannıan1ış Nunıaralara 30 zar lira 

teselli ınüktıfatı verilecektir. 
Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci günü akşamma 

kadar talep edilmelidir. 

~ • . t .. 
.~ ~-

;,,..ı.•~ "r ;.c.f• ···: '.· tr·.,. •· ., 

Devlet Demiryolları ilanları 
Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesi kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12 temmuz cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını aynı günde saat 15,30 a 

kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler mlinakasa şartnamel~rini 5 lira ~ukabil~~de Ankarada 

ve Haydarpaşada idare veznelerınden tedarık edebılırler. 

KBOIUf i~KtHsi ~lfftiftDrn • " 
lo~onte ÜHZİDO ve ~~'üt mle ~ons SHIOnU 

Salonumuz gece ve gUndÜ7: açıktır. Cazbant 1 Hazirandan 
Ağustos nihayetine kadar tatil edilmiş olup 1 Eylülden itibaren 

tekrar yedi kişiden mürekkep mükemmel alafıranga ve ala· 
turka muzik getirilecektir. Bu müddet zarfında asude bir 

hayat, gfü:el bir vakıt ve iyi bir hava güzel sevimli Marmara
nın manzarasını seyretmek istiyen muhterem müşterilerimize 
bir cemile olmak üzere bilumum meşru batımız 
maa. meze veriıecektir. 

it Miidiirivet 

Şehremaneti ilanları 
Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 57 adada 32,34, 

V A K J T 35 harita numaralı arsalar arasında 45,30 metre murabbaı arsa 

Tabıişlerinizi yapar. pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 28 haziran 930 cumartesi günü 
------.;...~;.;..-;.~;.=:.;...ıtl ll saat on beşe kadar Levazım müdürlüğiine gelmeleri. 

İstanbul 111ıntal{ası 

mühendisliğinden: 

maadin 

Kocaeli_ vilayetinin Adapazarı kazasımn Akyazı nahiyesinde Ku
zuluk karıyf'si?de kain ve şimalen Kabaoğlu çayı ile Soğuksu men
balarının teşkil eylediği derenin iltisak noktasmdan bed'ile Yakup
bey çayı ve hamam suyu telaki noktasından bilmürur hamam suyu 
ve dere suyu t.elaki noktasına hattı münkesir, şarkan işbu noktadan 
Mudurlu yolu ıle T athsu deresinin tekatu noktasına müstakim, ce
n~~en ~u son noktadan dağ yolunun Kabaoğlu çayı geçidine bir 
mu5takım, garben bu noktadan Kabaoğlu çayını takiben mebdei 
hudut olan Kabaoğlu çayı ile Soğuksu menbalar deresinin telaki 
noktasına hattı münhani ile mahdut 50 cerip saha dahilinde. 
. 1 - Yalnız maden suları istismarı hakkını haiz olmak ve ame
Jıy~t esnasında sıcak suya tesadüf edildiği takdirde bundan istifade 
~dıl~emek ve kaptaj ameJiyat projesi Iktısat Vekaletine kabul et
tırdıkten sonra tatbik edilmek· 

2 - İmtiyaz kararnamesini~ tarihi neşrinden itibaren bir sene 
zarfmda 50,0~0 .elJi bin liralık bir Türk şirketi teşkil edilerek, 
hukuku mezkur şırkete devredilmek. 

.. ~ - Suyun. teslimi tarihinden itibaren bir sene zarfında Şerife 
~oyünden. Akhısar . tepesine şimalen mezkür tepeden işbu hatta 
~k~me edılecek 4 kılometre tulünde amut garben ve cenuben bu 
ık~ hatta muvazi kıt'ai müstakime ile mahdut sabanın 1 _ 5000 
mıky~sında ~untazam topoğrafik ve jeolojik haritası yapılmak ve 
kaptaJ ve t~sı~atm plan ve projeleri ihzar edilmiş bulunmak . 

4 - lkmcı sene nrfında maden suyu mütehassısımn idaresi 
a~~ında fenne. ve. hıfzıssıhha kavaidine teb'an kaptaj ameliyatı ve 
dıger ~uların ıhtılitının me~'i ve günde hiç olmaz ise 500 beşyüz litre 
suyu şışelere doldurma tesısah vücuda getirilmek ve saha d h'
lindeki bataklıklar kurutularak bllyük yola kadar · üb t t a .1 

d
'l k ır a emın 

e ı me . 
5 - lş~u taahhüdatın temini için milli bankalardan birinin 

3,750 üç hın yedi yüz elli liralık teminat mektubu verilmek ve 
temettuatı safireye hükumet iştirak etmek ııo:artile mezkür m d 

ü d k 7 a en 
suyu m zaye eye onulmuş olduğundan taliplerin kapalı zarfl 
15-7-930 tarihine müsadif sah günü aaat on beşe kadar mad 

8 

umum müdürlilğüne müracaat eylemeleri. en 

Maarif vekaletinden: 
. 1 .- Orta tahsil mektepleri Türkçe, Larib,oğrafiya tabiiye (Fi

ı:~k. kım~a, . Arziyat ''ahil), Riyaziye, Fransızca Almanca, lııgilizce, 
~ık~ş - bıçkı (Nakış ve ev idaresi dahil), musiki muallim muavin1igv i 
ımtıhanlan açılmıştır. 

2 - Bu imtihanlardan Türkçe, tarih· coğrafya tabiiye Riyazi
ye, ve ecnebi lisan imtihanları 6 Eylül 1930 tarihinde l;tanbulda 
darülfününda yapılacaktır. 

3 - Dikiş-biçki imtihanı 4 eylül 1930 tarihinde lstanbulda kız 
muallim mektebinde yapılacaktır. 

4 - Musiki imtihanı 4 eylül 1930 tarihinde Ankara musiki 
muallim mektebinde yapılacaktır. 

5 - Dikiş-biçki ve musiki imtihanlarına girmek istiyenlerin ya 
bir kız Senayi mektebini ve yahut bir orta mektebi ikmal ederek 
şehadetname almaları ve altıncı maddenin B, C, D, fıkralarındaki 
şartları haiz bulunmaları lbımdır. 

6 - Diğer derslerin imtihanlarına girmek istiyenlerin: 
A - Tam devreli resmi ve hususi veya Ecnebi liselerden ve 

~ahut muallim mektebinden mezun olmalara ve muallim mektebi 
mezunu olanların da en az iki sene muallimiik yapmış olmaları 
şarttır. 

B - Yirmi yaşından aşağı ve kırk beş yatından yukarı olma-

ması, 

C - Muallimlik edebilmeıine mani bir arizası olmadığı hakkan-
da mahalli maarif ıdarelerindeki nümunesine tevfikan fotoğraflı 
ve tasdikli sıhhat raporu, 

D - Bir cinayet cünha ile mahkum olmadığı hakkında hüsnU· 
hal şehadetnamesi ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şartları haiz ve imtihana talip olanlarm l·ağustos-1930 
tarihine kadar adresleri sarih yazılı bir istida ile maarif vekaleti
ne ~liracaat et~cler.i ve is.tiaalarına~ ~ektep şahadetname!li veya 
tahsıl derecelermc aıt tasJıknamelerınm asıl veya tasdikli ıuretle
rile ınhhat raporlarını ve hüsnlihal şahadetnamelerini ve mahalli 
maarif idarelerinden tasdikli ve fotoğraflı fişleri ile üçer adet 
kartonsuz fotoğraflarının raptedilmesi lazımdır. 

8 - imtihanı kazananlar her hangi bir der~eli mekteplerde 
muallimlik etmemışlerse bir şene müddetle her hangi bir orta de
receli mektepte 20 lira maaşı asli ile muallim muavini olarak ia
tihdam edilecekler ve o ders senesi nihayetinde tali 11atına naza
ran muvaffak oldukları taayyün edenler muallim olac ak lardır. 

naf ia Vekaletinden: 
15-5-930 tarihinde münakasanm icra edıleceği ilin kılınmış olan 

Mal:ıtya-Elaziz yolunda, Fırat nehri üzerinde yapılacak betonarme 
köprünün münakasa müddeti, evelce ilin edilmiş olan şerait daire
sinde ve görülen lüzum üzerine yirmi gün temdit edilmişt i r. 

Ehliyeti fenniye vl'sikası alabilmek i~in ~arlnamede yazılı vesııik 
ve evrakın 28 haziran 1930 tarihinden evvel münakasa kom'syonu 
rı) asetıne ve teklif mektuplarının da 5-7-930 tarihine müsadı f 
cumartesi günü saat 15 den evvel Nafia Vekaleti mü:.t .:şarlak 
makamına te\di olunması ilan olunur. 
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= SA"ISI HER. VER.DE & KUR.UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE. 

fSTANBUL, Babıali. Ankara caddesinde • VAIUT TURDU. 

Tet 1970 (fdare)t97l tYm)1'202 (~tap ı Telgraf: Vatıt. Posta \:Utusaı il' 

dan tos ha san d• Macunlarının 
iŞ En Mükemmelidir 

DANTOS diş macunu ditleri 100 sene yaşatır, çürllmekten vikaye eder. Diılerl inci gibi beyazlabr. Dif etlerini kuVYetlendirir ve kanamaktan meneder ve ditlerln at~ 
kalan tefessühab ve Ufuneti izale eder. Diş ağrılanna, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lltif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikroplan imha ve ağızdan getecek h~r_:....., 
haıtalıkların sirayetine mani ohır. Avrupada daima birinciliği abr ve birinciliği diplomalarla muaaddaktır. En b&yUk mllkAfab ibraz eder. Albn madalya ve Dİf&~r ~ 
Hasan ecza deposu. DANTOS dit macunu yerine bqka bir marka verirlene almayum. ÇllnkD DANTOS dllnyanın en enfea mllkemmel dit milstahzandır. 20 ~ , 

'il 

----·-----------··--·---·---------·-------------------------------------·· Vakıf akarlar ve mahliiller müdiirlüQünden: 1 Jandarma lmalAtaneel ilanları 1 
Pızırlıkla Sıtıhk emltk 

Kıymeti 

1750 lira 
Müzayede gilnil 

Üıkildarda tevqi Hasan ata mahalleainde lnadiye meydanmda 
mülga Bandırmalı derglhı elyevm Hekimoğlu camii ve odalar ve 
minare ve dergibın selimlık yeri olan d6rt odadır. (Bahçe duvarı 
temel taıları) hariç olarak ankazı. ' 

MOddet: 2-7-930 çartamba gtınO saat on d&rt buçuğa kadar 
bir ay müddetle ilan edilen balida muharrer emlikin pazarlıkla 
sablmasına encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler ıartnameye 
okumak ve teminat ita ederek sabn almağa ait taleplerini dermi
yan eylemek için lstanbul Evkaf mlldnriyetinde vakıf akarlar ve 
mahlülJer m6dilrlüğiine mllracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve milttemilab hakkında mal6mat almak istiyenler mO· 
zayede odumdaki tahmin raponınu okuya bilirler. 

Zile belediyesinden: 
Kasabaya isale edilen su için Kr le tepesinde inta edilecek 

(12500) lira kqifnameli su deposu berveçhi zir mOnakasaya vazo
lunmuştur. 

1 - 21 metre 50 santim tullmde ve on iki buçuk untim ar
zında iki metre ;rtifaında depo mahallinin d&rt metre tul iki met· 
re otu santim arz bir buçuk metre irtifaında vana odası ve ytlz 
yirmi bq metre tulilnde bir buçuk metre irtifaında ıevk borusu 
yolu hafriyatı. 

2 - Mezkür depo ve vana odasının klrgir İllf88b malzemesi ile 
3 - Depo ve vana odumın tavan ve tabanın beton ile duvar

lanmn beton aı•ası keza malzemeai ile 
4 - Depoya sevk ve isale bonılan ve teferruab mllnakuaya 

vaz01Unmuttur. Talip olanlann 15 Temmuz 930 gtınilne kadar ytlz· 
yedi buçuk aepozito veya .banka mektubunu hamilen Zile belediye
sine mllracaatlan ilan olunur. 

Emülıiyonu Daima Sabit 

Asla 
Kırılmaz. 

Vakıf akarlar ve mahlüller müdürlüOünden: 
Müzayedeıl temdit olnnın emi6k 

kıymeti ziraı talipleri tarafından teklif olunan bedeli dosya No. 
lira Kr. lira kunıt 
,801 55 322,77 2582 50 519 

Cağalotlunda Cezrikasım mahallesinde Tnrkocağı civannda ve 
Caialoğlu caddesinde klin valde sultan bena emini elhac lbrahim 
efendi mescidi arsası ve burada mevcut olan çeşmenin yeri tebdil 
edilmek ıartile. 

Müddeti müzayede: 28-6-930 cumartesi gilnti saat 16 buçuğa kadar 
Balada muharrer emlik satılık ?lup hizalarinda gösterilen bedel

lerle talipleri ubtelerindedir. Enctimeni idarece bir hafta müddetle 
temdidi müzayedelerine karar verilmiftir. Fazlasile talip olanlar 
son gilnOn saat on dört buçuğuna kadar latanbul evkaf mildiriye
tinde vakıf akarlar ve mahlilller mildtlrlilğilne müracaatlan ilin 
olunur. 

Vakıf Akarlar ve mahliiller MüdürlüQünden: 
Pazarhkl• ııtlhk em16k 

IOymeti Dosye No 
146 lira 96 kurut 297 

Kırk çeımede Hn .. mbey mahallesinde Zeyrek eaddeainde 7 
aamarah 18 metre 37 santim terbiindeki dnkkin arsasının tamamı 

Müddet: 25-6-930 çarıamba gtinil saat 15 te kadar bir ay 
m84detle ilan edilen balida muharrer emlikin pazarlığla satılma
ama Encilmeni idarece karar verilmittir. Talipler ıartnameyi oku
mak ve teminat ita ederek ıabn almağa ait taleplerini dermeyan 
eylemek için l.tanbul Evkaf m6d6riyetinde vakıf akarlar mild0r
l6ğilne mGracaatlan ila\n olunur. 

Evsaf ye mllftemi1'b hakkında malumat almak istiyenler m6· 
zayede ocla11ndaki tahmin :raporunu okuyabilirler. 

Mersin jandarma n_ıektebi müdüriyetinden: 
Azami Asgari 

180000 150000 
Menin jandarma yeni efrat mektebinin 930 senesi haziran 

bidayetinden mayyı• 931 gayeaine kadar mevkü milnakasaya çıka
nlan yukarda yazılı bir kalem ekmelin kapalı zarf uıulile temmuz 
bir 930 •alı gtlnll •aat dokuzdan •onra ihalei kat'iyeai icra kıbna
cağından talip olanlann ytizde yedi buçuk teminab muvakkata 
makbuzile yevmi meddlrda Menin jandarma mektebinde müteşekkil • 
m6nakua komisyonuna, tartn&meyi &trenmek arzu eden taliplerin 
mektep mOdllriyetine mGracaatlan ilin olunur. 

Yüksek mektepler mübayaat ko
misyonundan: 

Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupmar, Gazipqa 
yab mekteplerinin ekmek, udeyat, et, kuru erzakı, peynir, zey
tinyağı, zeytin, sabun, ıeker, makarna, tebriye ve aairesi ve bu 
mekteplerle Gllzel un'atlar akademisinin mahrukab kapalı zarfla 
m6nakuaya konulmutlur. 

Mahnıkat } 
~tmek 14 temmuz 1930 pazarteai saat 14 te 
Tereyajı 
Pirinç 
Yumurta 
irmik 
Snt 
Un 
Kapı- ..,.... 
.Beyaz ,pepir 
Patates 
Kırmızı ve •İyah mercimek 16 temmuz 1930 ça11amba aat 14 te 
Kuru fasnlye 
Nohut 
Soğan 
Tuz 
Arpa 
Saman 
Kepek 

Zeytinyajl 
Şeker 
Sabun 
Zeytin 
Makarna 

Fatih Haydar caddesi 
sokak No, '1 1brabf111 

Gaip aranıyor- Manastırdl 
Bey mahallesinde demirci Ali usta 
dumlan Mehmet Alt. AH Sabri Fi 
rin hemşiresiyim. lzmire mubacercl 
terini haber aldım, Adreslertni ht-ıaıllıo:"II 

lerini rica ederim. 
Sanyerde tütüncü Kimf1 
vasıtasile balıkçı İsmail Efendi 

ve Ali usta kerimesi' KıyOld. 

Reçel ----iz.mit-...--,, 
Şehriye Ş 

Fıncbkbda Gllzel san'atlar akademiüde mtltqekkil yUksek ark pazal1 
mektepler mnbayaat komisyonunca kapab zarfla ihale edilecektir. .. Sadettin -
ihaleye konulan iıbu maddelerin her birini itaya talip olanlann Adapazarı şubesi 
ylfzde yedi buçqk niabetinde pey akçelerini Fmdıkhda yilksek A9ıldı 
mektepler muhuebeaine teyeli ederek alacakları makbuzlan kapalı • .,_ ___ Uzun çarpda ---· 
zarf içine koymalan llzPDChr. Her mektebin '.alacaklan miktar ve Kazannıa-k ı" 
enaf f&rlnamelerde yazabdar. Şartnameler her glln yllksek mektep· 
ler muhuebeainde garllebllir. ilk ıart iJi.ndır 

Cayri mübadiller tahsil:\t-Tevziat komisyonundau: 
Gayri mtlbadillerden taku ve malmıba dahil arazi eshabına 

eVYelce birinci takait olarak teni edilmit olan mebllğın bu defa 
ancak rubu dereceainde bir tabit tediyesine imkin basıl olmuştur. 
Tediyat için mra numara11 takip edecektir. Tediye •ıra numara
aım bilmeyenler için daire koridorunda esami ve sıra numaraları· 
ilin edilecekm. Zirde gWerilen ,en ve saatlar haricinde beyhude 
yere mllracaat edilmemeai baMeten rica olunur. 
T ""iye sıra numaraa Tediye glln6 ve tarihi 

1-25 26-6-930 Pertembe 

26-50 " " " 
51-75 3-7- .. " 
76-100 .. ,, .. " 

101-125 10·,, " " 
126-150 
151-175 
176-200 
201-225 
226-250 
251-275 
275-300 
301-325 
S26-350 

" " .. 
17" " 
" " " 

24" " 
" " " 31-,, " 

" " " 
7-8- " .. " .. 

" 
" 
" 
" 
" 
tt 

" 
" 
" 

Saat 
10,30-13 
15 -17 
10,30-13 
15 -17 
10.30-13 
15 -17 
10,30-13 
15 -17 
10,30-13 
15 -17-
10,30-13 
15 -17 
10,30-13 
ıs -11 

İl 
il 

11.tıısız kazana ar~ 
savaşnuak. luı11adiı ta' 
:yyaresız uçmıa ç.slıl" 

mak gibidir 

en ko'ayı, eıı ucuzu, eD 

airlisidir. 

lfte ilin tarifemiz: 

Sonuncu 1ayıf.da Satın Kurut 
5 tnd " " " 
4 " " • • 
2 " " • .. 

il 
Ü 1 .... "., 
H Reamt ilanlar, 10nunaı aa,.W. 10 

1 ilin memurumuz •İS• "1" 
• dalı bir ilAmn ıekil ve er, 
Ü reti için hizmet etmeie ~ 
=0ı zırdır. 
l111m:::s::·li;.::ıaa•R11111111111:a.--~~=-

Ma ul mOdür: Refllı 


