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Mahkemelerde mi gezeceğiz? ~ '\~ ~ ~ ~~~~f k .,: ;« b "«"* x.ıc- "":cX • ? --------- - ı ırıaarı ve ı ı aca a ne cevap verır. 
Dün Ankaradan gelen bir \ müddei umumisi de söylüyor. 

Telefon haberinde, " Yarın " 1 Elde muta ve mamulünblh kanun-
aazeteıi aleyhine yeni bir larımız meydandadır. Bunların 
dava açıldığı bildirilmekte idi. her hangi birinde Türk Reisi 
Verilen malümata göre, An- cümhurunun memur oldu~-
kına müddeiumumillği Aıliye na dair bir madde vardır? 
ceza mahkesine müracaat 
etmıı ve, gazetemiz aleyhine 

hır dava daha tahrik etmek 
için mahkemeden müsaade 

istemiştir. Ankara Asliye mah
kemesi de buna muvafakat 

· Bilakis T eıkilah esasiye onun 

etmiıttr. 

Ankara müddeiumumisinin 
aleyhimize tahrik etmlf olduğu 
anlaıı\an "suç,. ıudur : 

14 Tarihli Yarm gazetesin
de Türkiye Reiııicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hz. ine ait bir 

Ajanı tebliği vardı. Anadolu 
Ajansınm mufassalan bildirdiği 
H. Rifat B. davasına ait mah-

keme kararında: sadece Türk 
Devletinin değil aynı zamanda 
Türk Milletinin de "müntahap 

Reisi,. bulunan Reiıicümhur 
Hz, inin bir memur olduğu 
btldirillyordu. 

Kararda latlnat edilen nok
ta:Teıkilatı esaılye kanununun 

"32 " inci maddeıi idi. Bir de, 
ınemurln kanununun .. ı n ine 
anaddeıtnden ilham alınıyordu. 

Aleyhimize yeni bir dava 
tahrik eden Ankara müddeiu
mumisinin de itiraf ettiği gibi 

bu karar katlyet kespetmemlt 
idi. içtihat üzerine verildiği ll
men mantıkan, kanunen mu-

' 
hakkak olan kararın daha yük-
sek mahkemece tasvibine, tas
dtkına da esasen imkan olamı-
yacakh. 

Bu haber üzerine, adedlerl 
ve seviyeleri itlbarlle hürmet
lere pek layik olan bir çok o
kuyucularımız bizzat idaremize 

mes'ul olmadığını bar bar 
bağırmaktadır. 

Dünyanın nereslnL e "meı

ul olmıyan memur,,görülmüıtür? 

İıte biz bu esaıi haklara 
istinaden Türk T eıkilatı esasf
yesinin, salahiyettar o\mıyan 

bir mahkeme kaıarile ıakat

lanmasına razı olamazdık. Türk 
efkarı umumiye&i "rencide 
edildi, in cildi,, demek istedik ti. 

Ankara müddeiumumisi, 

"Yarınnın neşriyatı münferiden 
efkarı umumiyeye tercuman 

olamaz. demekte, ve "rencide" 
tabirinden tiıahkemeye hakaret 

çıkarmaktadır. 

Ankara müddeiumumumisi 
Efkarı umumiyentn baıka bir 
kıamının Reisiclimhur hakkın

da verile11 kerarı memnuni
yetle karıılandığına mı kani
dir? Müddelumumillğln, Türk 
efkarının Mustafa Kemal H.z 

itte nakadt.r ü !cftn olduğunu 

bilmiyecek, a'nlamıyacak kadar 
gaflette olduiunu hiç zannet-

mek istemeyiz. Şu mütalaanın 

yanlıı(ıkla matbuata aksettiğini 
hail zannediyoruz. 

Ankara Asliye mabkemesl-

ni tahkir bahsine gelince : İıte 
bu iddia karfl&ında müteessir 

olduk. Mahkeme tahkir edil

mif değildir. Mahkemenin ka
rarının isabetinde tereddüt ha-

sıl olmuıtur. Mahkeme nasıl 
lçtlhadile hareket etmiııe, btz 
de içtihat ve kanaatlerimizi 
söylüyoruz. 

Kanunsuz müdahaleler karşısında tıp 
fakültesi reisi yüksek bir f eraS?atle 

istifa etti 
··~~ .. , ....... -

lstifanameden: " Müsadenizle düşündüm. Meı:'i kanun ve 
nizamat hitifına hareket için nefsimde kudret görmiyorum!,, 
j ı dahaleler ve hadiselerle alt üst ı · 

edilmeye baılandığını hergün 
kayit edip duruyorduk. Diıçi 

mektebine bütün llfzo.mat ve ta
amüller alt üst edilerek kayrılan 
b ir muallim hadisesile, bütün 
Darülfünunun izzeti nefsine vu
rulan darbeler Da rülfünunu asa
bi bir havn içinde bulundurmüş
tur 

Yükıek bir feragatla lltlfa eden 

Dün bu asabi hava ve D rül
fünun muhitinde birdenbire hasıl 
olan derin bir tt'cuür bütün 
hir mahafiline yayılmı~tır. 

Hadise ıudur : 

\1 

1 

1~ıp fakültesi reisi 
Süreyya B. 

Son zf".ma.nlard.a [l ülfünun 
gibi en yükıek ilim muhitimizin 

Evvelce mufaasalen ve bütdn 
vesaikile yazdığımız ıekilde KA
zım Esat B. ilminde ıimdiye 
kadar Darülfünunda hiç bir hak 
ve hizmeti mesbuk olmamıt bir 
muallim sırf keyfi bir ıureU.e 

dlfçi mektebine yüksek bir maaıla bir takım kanunıuz ve keyfi mü-

1
Apdurahm- '. 
\an!MünipB. 1 

·ı Vesika neşredece- 1 

ıl ğiz . diyor! 
1 Avukat Apdurrahman Münlp 
ı ve arkarlaşı Hamit Nazım beyler 
j hakkında dördüncü hukuk mah

kemesi tarafından kazanç vergisi 
borçlarının cezasile tabsih bakkln
da verilen karar üzerine Müddei- 1 
umumlltkçe mesleki noktal na· 

''H d. a ıse,, 

Elim vekayi kar111ında aıııllistifa 
~ ~ etmesi li.zım~gelen 

- IDarülfünun en1ini 
.. --Neşet ()n1er B. 
yer leılthlmek ~i tenmtıU. 

(Devamı ikinci sahıfede) 

kapatıldı! 
• 

müracaat etmiıler, baıh baıı
na bir istiklal tarihi yaratan 

Gazi bu memleketin ve bu 
' 

Bu ve emsaH münakaıalar 
tevali ettikçe memleketin fay

da göreceğine kanaat eden

lerdeniz. Her ıeye : "Amenna 
ve ıaddakna!., diyecek deği-

zHdan takibat yapılmıı ve ağır 
ceza mahkemesinde keyfiyet tet
kik olunarak evvelki gün karar 
verilmtıtl. /Jiin hükıtmet tara/mdan seddedilen ( /Jadise) gazetesi 

milletin hadimidir. Millet onu Dün baroya tebliğ olunan bu ka-
rar Apdurrahman Münlp ve Hamit Bir müddettenberi ıehrimizde layetin bir emrile kapatılmıştır· 
Nazım beyleri avukatlık kanunu- haftada bir defa intiıar .. tmekte Dün bir polis memuru bütün 

kendisine Reis yapmıf, hatta 

kendi hürmetinden Türklyede 
zatına teallük etmeyen bütün 

reımi mesallde mes'uliyetsizlik 
vermlıtlr. Teıkilitı esasiye ka
nunu buna canlı bir ıahtttlr. 
Bir Devlet Reisine : Hükdmet 
memurlarına mahsuı yapılan 
kanunu göstererek : 

liz. Böyle her gün birer ve
ılle ile malikemelere da•et e
dtldtitmlzi görmek, davete 
kalkııanlar için de ıeref verici 
olmasa gerektir ! 

nun beıtncl maddeıi mucibince birer olan "Hadise,, gazetesi dün vi- (Devam~incl sahifede) 
ay avukatlıktan menedllmelerlnl ~~~~~~~~~~~~~===~::::-=.=:=::::::::::===:=::::::========-
istilzam etmektedir. Bu karar K •• ı-;• •• • ı t • • ' kat'ı ve gayri kabili temyizdir. oy uyu ın e meyınız. 

- Sen memursun deneblllr 
ml? Dedilerdt.Rendde oldukla
rını, incindiklerini söyledi

ler.Gene bir kısım münevverler 
de Telefonla ayni hisleri bildJr-
mtılerdi. 

Hukuk eaaatye noktal naza-
rından çok ehemmiyetli olan içti
hat mahsulü karar aynı zaman
da Teşkilatı esaslyeyl de " ma
na ve mahiyet " itibarile yanlıı 
anlıyor ve görüyordu. Ankara 
Asliye mahkemesi hakimleri l&
yuhtl midirler? İçtihat ve kana
atleri naaaı katımıdır. Netektm 
onun böyle olnıadılını Ankara 

Türkiyede hürriyeti kelam, 

hürriyeti f lkir, hürriyeti neıir ya 

vardır, ya yoktur. Varsa: ikide 
bir maruz kaldı~ımız muameleler 

ne oluyor ? Yok . . Eğer böyle 
bir ıeY yoksa, Teıkili.tı esul
yenln " 7 O ,. inci maddesinin 

bir göstertıten ibaret olduğu 
tavzih ve tasrih edilsin .. 

Şu haller bir daha tekerrür 

edecek olursa teıkili.tı esa
siye kanununu hirzl can eden 

vatandat sıfatile ve Protesto 

olmak ilzre gazetemizi " 24: ., 

saat tatil edeceiiz ! İçtihatlara, 
kanaatlere hörmet etnıeslni~ 

bilelim ! 

Ari( Orur 
• 

I 

Dün Apdurrahman Münip ve -

gazetemize ıu mektubu gönder- Bu · bekleşen köylüler ôilenci mi ? arkadaıı Hamit Nazım beyler 

miılerdır: 

Yarın gazetesine 
Vergi meseleıi hakkında 

b6tün muamele ve kararlar gibi 
ahiren ittihaz olunan kararı da 
hu günkü gazetelerden öğrendik. 

Bizi yakından tanayanlar 
-ıahıi ve mesleki - ıeref ve hayıi
yetlmizin derecesine, ve hakikate 
vakıftırlar; tanımayanlar da - eli
mizde olmıyanları ikmal eder 
etmez - aynen tabı ve neıredece
ğimiz bütün vesika ve layiha ve 
kararları okuyarak bu hakikati 
öireneceklerdir. 

Şu beyanatımızın aynen mu
teber gazetenize dercini rtca 

vestleslle hörmetlerimizl teyit 
eyleriz; efendim • 

1Va-;ı11ı ;Jliitıip 

iktisat V'!kaleti Ziraat bankası vaııtasile 20000 lira dağıtıyor. 
lılerini güçlerini bırakıp Ztraat bankası kapılarına bu köylüler niçin 
yığıhp bekleıiyo ·lar. İkinci sahifemizde Cebeli bereket muhabiri
mizin btldlrdiAI eltm haberi okuyunuz. 



• 

Köylüyü 
ini etmeyin! 
~-

Köylüler banka- Amerika Hintte Venizelos 

l Nüfuz 
kalkmalı 
-~~ . 

· Fsnafcemiyetlerı 
nın önüne yığıl
dılar, bu nedir ? 

-)~{-- -

Gümrük tarifesi 
~. ~...-

Tayyare bombar - İtilaf hakkında ne-
böyle düzelir! 
Esnaf cemiyetleri ve bunların 

Cebeli Bereket nıuha
birjmizin nıektubu: 

Cebeli Bereke t muhabirimiz 
yazıyor. Dl nleyf n : Günlerden 
beri bir insan seli halinde çar
tıdan geçiyor, kapısının üzerin
de muazzam (Ziraat Bankası) 

levhası asılı bir binanın önünde 
saatlerce bekliyor, nihayet elleri 
boı, karınları aç geldikleri gibi 
dönüp gidiyorlardı. Bu yanık 

bağarh pejmürde kıyafetli insan
lar elli gün evvel tahakkuk et
tirdikleri Ziraat bankasının ve
receği parayı sadaka ister gibi 
almaya gelen köylülerdi. 

İktisat vekili B. buraya gel
diği zaman çifçinln fahlı mura
bahacıların çenberl içinde kıv
randığını görmüı, Ziraat ban· 
kasının 20,000 liralık ikrazat 

imzalandı 
Tashington, 17 ( A.A) - Re· 

isicümhur ~M. Hoover yeni güm- . 
rük ~tarifesini imzalamııtır. M. ; 
Hoover sekiz senedenberi bini 
mütecaviz maddeye tatbik edt- 1 
len gümrük tarifelerini tadil eden 
ve bir çok idari ıeldller ihdas e.y- 1 

leyen kanun layihasını imza ey
lediği sırada M. Mellon ile birçok 
zevat hazır bulunmakta idi. au 

dımanları yapılıyor 
Lonndra, 17 ( A. A) - Hint 

hükumeti, hava kuvvetleri tara
fınden yepılan ıon bombardıman 
eınasında akıncı Afridis kabile-

sine menıup eıhastan 80 kitinin 
telef ve yüzü mütecavizfnln yara-

lanmış olduğunu bildirmektedir. 
Şimali garbı hududundaki eya
lette hali hazırde istikrar ha11l 
olmuıtur. 

zevat reisfcümhurun fmzaıını al
kı§lamıelardır, Bu kanun gece ya
rısından itibaren mer'iyet mevki
ine girmektedir. Bir çok gemiler 
Amerikan limanlarına gece yarı
ıından evvel girmek ve bu suret
le ithalat tacirlerine binlerce do-

·Ajansa verilen biri 
l mezuniyet I 

Ankara, 18 (A.A) - Zongul· 

lar kazandırmak için istical et
mektedirler. 

Bolivyada ihtiJaJ 

: dak ve civarında korkunç bir l 
hastalık zuhur ettiğine dair çıka- 1 

rılan haberin aııl ve esaaı olma
dığını beyana Anadolu Ajansı 
mezundur. 

yapmaıını Ankaraya döndüğü Buenos Ayreı, i 7 (A.A) - La K · d ·· J 
zaman temin etmiıti. Nacion gazetesi, Bolivya'da bir 1 onıünıznı uşnıan ığı baş 

Bu paranın havalesi iki ay ev- ihtilal zuhur etmif olduğunu ! gösterdi! 
vel geldiği ve elli gün evvel de haber vermektedir . ! Helıingfors, 18 (A.A) - Ko· 

ikrazat muamelesine baılandığı Amerikada içki taraftar- ! münızm aleJhinde bir cereyan . 1 
halde hala köylüler gelip git- Jan kazanıyor ı baı göstermesi üzerine, reiılcü· 
mekte ve her geliıte karıılarına Nev York, 18 (A.A.) _ İçki mhur Riksdag meclisini tatil ni-
yeni bir müıkülAt çıkarılmakta- h · d l bi T d memnuiyeti kanununun tatbik ayetıo en eve r emmuz e 
dır. mevkiinden kaldırılmasının ha- fevkalade ıurette lctimaa davete 

Bu biçarelere müıkülat çı- k ı ti H k raretli taraftarlarından biri olan arar verm t r. ü dmet mec-
karan memur ef. Türk köylüsü ı k k l~ h d sabık Meksika sefiri M. Dvight ise f i an un ayi ası tev 1 
mes'elesi Türk devletinin iktita- d k B 1 d Morrov, ayan azalığı için Nev- e ece Ur· un ar an biri . cüm-
di kudreti hayati meıelesl oldu- d f 

jeney hükumeti dahilinde yapı- hurlyetln mü a aaaına, diğeri 
ğunu düıünmiyor veya düıün- lan ilk intihabata kahir bir ek- hükt\mete tam ve vasi ıalahtyet 
meye lüzum hi11etmiyor. Dörtyol ı d d seriyet temin etmi@tlr. veri mealne air ir. 
veCeyhan~f~dneverilen7~80 :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bın liranın on günde tevzi edildiği ı Maarif vekili acaba ne cevap verir ? 
halde Osmaniye köylüsüne veri-
lecek olan yirmi bın liranın f Birinci salıif eden devanı ] 
elli gündenberl hala tevzi edfl
memeıi düıünmeyor olduğuna 

kat'i bürhandır. 
Yüzlerce çifçiye verilecek 

olan yirmi bin lira olduğuna gö-
re bir çlfçinln azami alacağı para 
miktarı 50-100 lira arasındadır. 
Şimdi köylü müıkülat çıkarılı

yor ona mı yansın ? gelip gittik
çe alacağı parayı sarfetti, ona mı 
yansın ? parayı alıp kazasının 
otunu temlzletecekti parayı ala· 
madı, vakıt geçti ot kazayı 

kapladı ona mı yansın ? 

AtiJa j 
• - ~----=-··~g~g~~~=-=-~- 1 

Yetim ve dul Ma-· 
aşları veriliyor j 

20 gün kadar taahhura ug-
1 

ray an 3 aylık maaılar gelecek haf· 
1 ta Pazartesi günü mutlak surette 

verUecektlr. Bu seferki aylıklar
da zam kanunu tatbik edllmiıtlr. 

«Hadise; kapandı 1 

[ Birinci sahifeden devam } 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
ve Darülfünun emini Neı~t Ömer 
beylere yapılan ıtddetli iti .. azlar 
ve neıriyat üzerine vaz geçilmir 
tir. Fakat bunun baıka bir yol
dan gi~mek için olduğu anlatıl-
mııtır. 

Zira bu sefer tip f akültesln
de bir münhal muallimlik bulun-

fonla cevap beklediğini siyle
mltlir. 

Bu harekattan ıon derece 
mütee11lr olan fakülte reisi Sü
reyya B. fakülte . arkadaılarına 
kendine emanet edilen Darülfü· 
nun kanun ve haysiyetini feda 
edemeyeceğini ıöylemiı ve saat 
12 de yükıek tedrisat müdürü 
Beye ıu mektubu göndermittir: 

muı ve Kazım Esat Beyin bu Mektebi mülkiy~de Şükrü 
münhale tayi'l olundufu ha~kın- Bey Efendiye : 

da kararname 3 gün evel Maarif ((Aılüsaadenizle düşün-
vekaleti tarafından . Darülfünuna dünı. .I\1er 'j kanun ve 
gönderilmııur. nizanıat hih'\fına hareket 

Ancak yalnız kararnnme de-
ğil aynı zamanda yükıek tedri- için nefsin1de kudret gö-
sat müd5rü Şükrü B. de bu it remıyorunı . l~iyase~
içfn lııtanbula gönderilmtıtir. Ev- ten çekilnıek ıne,cburı: 
velki aün Mumaileyh Şükrü Bey yetindeyinı. Tıp f akültesı 
Darülfünun Emini Neıet Ôiner ı riyasetinden istif a_~nı.~1 

kf~~ ~alkü·ültedsi reFhitHBüınlü Hl ambiit, ı· hör111etleriınle kabulunun 
opru za e ua ey er e r· J • J • 

ilkte Darülfünun eminliği köıkün- 1 ve{) B. ef endıye arzını 
ı • d . 

de akıam 9 buçuga kadar ' rıca e erım.» 
müzakeratta bulunmuılar ve Tıp fakültesi reili Süreyya beyin 
bu tayinin kabul edilmesi I· kanunsuzluk karı111ında [yükıek 
çin Tıp f akülteıi relıi Süreyya bir feragatla tstifau dün Darül-
beye kararı tebİiğt Şükrü Beye fünunu dilhun bırakmııtır. 

ler söyledi 
Atina., 18 (A.A).- Türk~'ı u

nan itilifnamesfni meb'usan mec
lisine tevdi ederken M. Venize

loı bu ıiyaıi muahedenin mecliı
te kabulünü istilzam eden eıbabı 
izah etmittir. 

Mumaile;h Türkiye ve Yuna
nistan arasmda sıkı ve samimi 
dostluk münasebatı tesisi lüzu
mundan bahsederek keudisinin 
Balkan harbinden evvel dahi 
Türkiye ile uyuıuln: asına taraftar 
olduğunu zikretmit ve Girit mes'
eleıi hakkında Türkiye ile bir uz· 
laımaya vaııl olmak için vaki 
olan teıebbüslerinl ve gayretle
rini hatırlatarak demittlr kf : 
" Bu gün değf ımiı llhval ve 
ıerait karıısında bulunuyoruz. 

Türkiye milli ve mütecanis 
bir devlet teokili gayesini takip 
ediyor. BJz dahi mümkftn ol· 
duğu kadar bütün Rum, Yunan 
ahalisini ihtiva eden milli bir 
devleti vücuda getirmekle mer 
gul bulunuyoruz. Bundan dolayı 
tarafımızdan Türkiye ile gayet 

ııkı dostluk münasebatı tesisine 
natuf bir ıiyasetin takibi pek 
muvafık ve münasiptir. Komıu
luğumuz bilhassa Yunan ve Türk 
milletlerinin ayni toprak üze:rinde 
yaıadığı uzun ıeneler iki milletin 
en iyi bir ıurette anlatmaam a 
müaaade etmektedir. 

Bu anlaıma; b lhasııa iktisadi 
ıahada teıriki mesaimizin, hali 
hazırdaki hudutlarını samimi 
olarak kabul eden, tevali arazi 
ihtirası beslemiyen, daimi ima
rına hasrı nefaeden iki milletin 
menfaatlerine temamen hadim. 
olmasını tekeffül eder. 

Biz Türkiye hükumetinin, Türk 
devletinin taalisi için bu gün 
vücuda getirmekte olduğu eseri 
hakiki bir takdirle takip etmek
teyiz. 

Meclisten taıdikını istediğim 
itilaf Türkiye ile müzakeratın 
hitamı demek olmayıp bilakis 
iki memleket münaıebatının, sulh 
için veŞarkın refahı için yeni bir 
tarihi devrPnin mukaddimeıfui 
teıkil etmektedir. 

K. Fuat 
Kabine buhranına 

çare arayor! 
Kahire, 18 (AA)~ Kral Fuat 

hükO.met buhranının halli mak
ıadile ayan ve meb'usan meclia
leri reislerini kabul etmfı ve ken
dilerinden bu husus hakkındaki 
fikirlerini sormuıtur. 

matbaaları dolaıarak "Hadise,, 
gazetesinin baıılmaması için imza 
almııtır. 

Gazetenin ıeddiııle sebep im
tiyazının edebi ve içtimai olma
sına ratmen ıiyasi makaleler 

Hudut komisyonu toplandı 
tevdi etmtılerdir. Dün bir çok müderrisler te-

Maarif vekilinin gönderdiği lefonlarla ve bizzat ziyarete 
kararnamenin kanı.men bp fa- giderek Süreyya beyi heın taziye 

yazmasıdır. 
Bu meı'ele hakkında akıam 

geç vakit pollı müdüriyeti nö· 
betçi müdürlüğüne telefonla 11an
racaat ettik, gazetenin ıeddo
lunduAu cevabını aldık. 

Gazetenin sahibi imtiyazı 

kaıım zade Muhiddin beyle meı 
ul mCidürü Emin bey hakkında 
imtiyaz hilafına neırlyattan do
layı tahkikat yapılacaktır. 

külteıinden geçmesi zaruri oldu- hem tebrik etmlıler, bazı mü-
ğu ve bu yapılmamıf bulunduğu derrlı ve muallimler fartı teeı-
lçln falcülte reisi Süreyya Bey ıürlerivden ağlamıılardır. 
nezdinde teıebbüsat yapılmaıı ı Biz Darülfünunun bu derin 
tahtı karara alınmıı bulunuyordu. teeuürüne itlirak ederiz. 

Yükıek tedrisat müdürü Şük- 1 Ve Maarif vekili Cemal Hüı-
rü 8. dün öğleden evvel tıp fa- nü Beyle Neıet Umer bey• ıora-
külteai reisi Süreyya Beyi ziya- rız: 

ret etmiı, hiç bir ıey dütünme- Darülfünun gibi en yüksek 
meıinl, bu tayin keyfiyetini ka-

1 
müe11eıemizde bir fakülte refıinin 

bul etmeıtnl bildirmif ve Maarif kanunauz müdahalelere ıerefini 
vekili Cemal Hüınü beyin öile- ' ıfper eden bu ulvi mukabeleıine 
yin 12 ye kadar Ankarada tele- ' ne cevap verirler? 

Mardin, 18 (A.A) - Türkiye 
Irak daimi hudut ikomlıyonu 
ıtıfizalceratına memur Irak mu
rahhaı heyeti dün ıehrimize 
gelıntı ve müzakerata baılanmııtır. 
Belediye taraf ıadan Irak heyeti 
ıereflne bir zlyefet verilmittir. 

Kazın1 paşa bugün şehri
ınize geliyor 

Ankara, 18 (Hu.Mu.) Millet 
Meclisi Reiıi Kazım paıa bugün 
on iki trenile latanbula hareket 
etmııtir. 

para iıler!nin iyi idare edt}01e· 
dtği oakkında esnaftan A. B. bit 
muharrlrimize ıu ıayanı dikkat 
izahatı vermittir. 

- lstanbulda elli bini oıüte· 
cavfz kriçük esnaf vardır. Bu 
umumi lstanbul nüfusunun ıe· 
kizde biri demektir. BunlarıP 

42 cemiyeti bulunuyor. 
Fakat baılarına getirilen ı.e· 

vat bir takım yiikıek nüfuz ve 
tesirden istifade ediyor. Bu teıir 
ve nüfuz bu cemiyetlerin itlerini 
darma dağınık ve hakkile kont· 
rol edilemez bir hale sokuyor· 
Bir misal zikredelim. Geçen ıene 
T. T. cemiyetinin hesabında bir 
çok bozukluk ve yolsuzluk oldui&l 
ortaya atıldı. 

Çünkü buradaki heyeti idare 
... kendi muhtacinine yardım ederkeP 

kendine göre bir formül bulmuf 
ve buna göre yardım etmiı. Bu 
duyulunca teftiıat filan baıladı. 
S~dan bir teftit yaptılar. Fakat 
bu sudan yapılan teftitte o zatın 
orada ;ı kalmasını güçleıtlrmiıli· 
Alakadar makamlar buna göz 
yumamıyacak bir hale geldiler. 

Esnaf arasında itidildi ki, b.ı 
cemiyette para meselesi bozuk 
giden ve cemiyetten atılması icap 
eden adam Ankarada 7ük11ek 
bir zata müracaat ctmi ve de· 
halet etmiıtir. Bunun üzerine 
kendialle eıkidenberJ arkadaılık· 
ları olan bu zat burada alaka
dar makamlara bir kağıt yazıyor 

\'e bu cemiyetin baıındaki 
zata dokunulmamasını söyll-
yor. Meıele~ böyle kalıyor. 
Cemiyet hesapları yerinden de 
teftit edilse zannetmeyin ki or
taya bir ıey çıkacaktır. Asıl 
bun lar üzerindeki görülmiyen 
nüfuzu kaldırmak lazımdır. Yok
sa eınaf cemiyetlerinin düzel· 
mesine bu günkü halile imkan 
yoktur. 
------OQ-" ·~ 

Pariste komünistler nıah
kum oldu 

Po'rls, 17 (A.A) Komünist ri
saleleri tevzi eden ethaıtan dör· 
du 8 ay hapse ve 2000 frank 
nakti cezaya, diğer dördü de 2 
ıene hapse ve keza 2000 frank 
na.kti cezaya mahküm edflmlı
lerdir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün ıartnamesi

ni müzakere ve münakasa etmek 
üz~re emanette müteha1111lardan 
mürekkep bir komisyon teıktl 
edilmlıtir. Bu komisyon dün e
manette içtima ederek bila f aaıla 
sabahtan aktama kadar bu iti 
müzakere etmiıtir. 

Bir parti posta pulu 
daha geldi! 

Dün Posta telgraf idaresinin 
Londraya ıipariı ettiği pulların 
son partisi olmak üzere 44: bin 
posta pulu daha gelmiıtir. Bun· 
lar da ilk gelenlerin aynidırlar. 

Borsa kon1iseri Londray~ 
gidi~yor. 

Borsa korniıerl Abdülkadir 
bey Maliye vekiletl namına Or 
manlı bankasının hey' eti umuoai· 
ye fçtlmaına ittirak etmek üsre 
buaün Londraya müteveccf beD 
hareket etmektedir. 



Bugünden Yarına 
~ 

İllallah! bıktık artık! ÜN HA 
ı Buda bir fikir! 
~~ 

Mazhar Osman 
beye cevap! Dün kadıköyünde Süreyya 

ıinemasındaydık •. Filimin en be
Yecanla yeri.. Birdenbire beyaz 
Perdedeki ıekiller karardı.. ses 
durdu.. Sinema salonunun içi 
ıındana döndü .. 

Ne olmuı? 
Sorduk soruıturduk.. Şehrin 

elektirlk ceryana kesilmiı bir· 
denbire •. 

T~[!iş! I 
j 42 cemiyetinlhesa-; 

bına bakılacak 1 

Baskın! 
Tavan arasıntfa 
kömeste lavantali 
kadınlar ve 2 tüc• 

car bulundu 

Okturuva 
Yalnız ı;;;ipekten \ 

alınacak! 

"Akıam,, gazetesinde bu ga-
zete muharrirlerinden birinin 
yiyecek listelerine dair Doktor 
Mazhar osman bey ile yaptığı 
mülakat münderiçti. Bu yazıya 
göre Doktor Mazhar Osman bey 
az yiyenlerin ömrü uzun oldu
ğunu hatta İngilterede az yemek 
yediği için bundan ıonra o mem
lekette yüz ya§mdan evvel kim
senin ölmiyeceğinl İngiltzlarin 
iddia etmekte olduğunu söyle
mektedir. 

İstanbul ıehrinin 700,000 nü
fusu var .. Bu 700,000 nüfusun 
hiç olmana 500,000 ini zanne
dersem, geceleri ~aydınlanmak 
için elekttrlk ıirketine tabidir .. 
Aydınlık ııık su aibi, ekmek gibi 

Şehrimizde bulunmakta olan 
esnaf cemiyetleri ve bunlardan 
bazılarının te§kil eyledikleri ko· ı 
operatifler ticaret mıntaka mü-
diriyeti tarafından önümüzdeki 
hafta içinde sıkı bir teftlıe tabi 
tutulacaktır. Çünkü bu gibi ce
miyetlerin bir kısmanda para 

Evvelki gece Taksimde Par
mak kapıda oturan . meıhur 

Okturuva talimatnamesinin ik
mali kuvvei karibeye gelmif bu
lunmaktadır. Encümeni emanet 
elyevm bunun tatbikatına alt 
tal!,matı tesbit ile me11ul bulun-

l m~tadır. Bu talimatın da ikmal Unden ıoora talimatname heyeti 
\ umumiyenin tasvip ve tasdikine 

' , • 1 
ha.vayici zaruriyeden madullur.. , 

tılerintn dogru gitmediği söyle-
nilmiıtir. . 

randevuculardan Sadiye hanımın 
evinde gizli kadınlar bulunduğu 
haber alınmıı, polis müdüriyetin
ce taharri edilmittir. 

\ Karanlıkta kalan bir ıehrln 
ıusuz kalan bir şehirden pek te 
farkı yoktur. Ve nasıl bir ıehrin 
ıuyu kesilirse, zehirlenirae bir 
felaketse, aynı suretle iıığı ke
silirse bir çok felaketlere sebep 
olabilir .. 

Bu gibi esnaf cemiyetlerinin 
ekserisinde nüfuz sahibi zevatın 

\ adamlarının bulunduğu da ayrıca 
' kaydedilmektedir. 

!:>ivil memurlar evin içinde 
evveli bir ıey bulamamıılana da 
üst katta tavan arasında örüm-

.. 
Bundan baıka bazı esnaf ara

ıında devran eden ıayıalara 
1 bakılırsa bunlardan bir k11mının 

para itleri bundan evvel teftit 
1 edilmiıse de bu teftiıler hakkıyla 

olmamııtır. 

cekler içinde esans kokulu üç 
kadın ile bahçede tavuk küme- 1 
sinin içinde ıaklanm11, iki lranh 
halı taciri ve iki ıık vesikasız 1 
kadın yakalanmııtır. 1 

1 
Sadiye hanımın evi poliı ni- 1 

zamnameai mucibince seddedile-
cektir. 1 

Elektirik ıtrketi istanbul ıeh
rinl _ aydınlatmak itini üstüne 
a.lmıı tar. Bu ıuretle büyük bir 
mes'uliyet kabul etmiı demek
tir. Binaenaleyh üıtüne aldığı 
mes'uliyetli tıin uhdesinden gel

llleğe mecburdur · · 

Şehrimizde elyevm 42 esnaf 
cemiyeti vardır. Bunlardan bir 
k11mı ayrıca kooperatif tirketler 
teıkil etmtılerıe de he
men bunlardan hiç biri muvaffak 
olmuf ve piyasada kendiıini göı
termit değildir. 

, K. birliği ı 

l -po.ıc....-- 1 

·Menafii umumiy,e-; 
Hem elektlrik ıirkeli bir ha

yır müeuesesi değildir. Kar et
ınek, para kazanmak için kurul
rnuıtur. Ve kar etmekte para 
kazanmaktadır. 

Bu huıusta da esnaf evvelce 
kooperatif ıirkete para verdiğin
den ve bir fatde görmediğinden 
ıikayet etmektedir. Bu da bu 
teftiıat dolayisile ayrıca kontrola 
tabi tutulacaktır. Bu teftiıahn 
ıenelerden beri devam eden sui 
istimnllerden bir çoğunu meyda
na çıkaracağı tahmin edilmek
tedir. 

\ ye hadim cemiyet 
\ oldu 

Buna mukabil ikide birde 
cereyan kesilir., Şehrin inzibatı ...___ 
bozulur . . Hatta bu yüzden a-
meliyat masa1ında, ıokak baı
larında inıanlar ölebilir .• 

* Diyorlar ki dünyanın her ye-
rtnde içtinabı kabil olmayan 
ıebeplerle elektrik cereyanı ke
•llirmiı. Olabilir. Fakat bu ha
dise her halde o yerlerde bir 
istisnadır. Halbuki İstanbulda bir 
hadile haline geliyor.· .. 

Diyorlar ki ihtiyat motörünü, 
tarblnt mi, yokmuı tirketin .. 

Yoksa getirtsin ! 
GetirmeAe mecburdur ! 
Ama böyle ihtiyat bir maki

ne getirmek pahalıya mal olur
muı ! 

Bundan bize ne ? 
Üzerine kar etmek için, mes

uliyetli bir if deruhte eden bir 
tlrket o iti sonuna kadar haıar
lnağa ve vatandaıların iatlrahatı 
ve hayatlarıyla oynamamoğa mec

Yangın 
~~-

iplik fabrikasının 
binlerce lira zararı 

var! 
Eyüpte Bostan iskeleıtnde 

iplik ve pamuk fabrika11ndan 
yangm çıkmıı 12000 liralık ma
kine 600 liralık pamuk kimilen 
yanarak harap olmuıtur. 

Yangının itleyen makinele
rin üstündeki inelerin diğer ine
ler üzerine tema• etmeılnden 

ileri geldiği an laıılmııhr. 

burdur .•. 

Fabrika mühim bir meb
lağ mukabilinde Güneı ıigorta 
tlrketlne ıigortalı olduğundan 
~ir kasıt olup olmadığı anlatılmak 

1 
uzre müddeiumumilikçe tahkikata 

iC "1c baılanılmııtır. 
~~~==~~~~-~ 

Tefrika No : 54 19 Haziran 1930 

( Ankarada b~ macera) 

aralarında gezerek küçük çocuk
larının mini mini elleriyle çalı
ları taılayıp kertenkeleleri ür
k<itnıe•lnl •eyr ediyorlar, bir va
kıtlar kendisinin koluna girdiği 
gibi, Handan kocasının koluna 
dayan~rak tatlı tatlı gülüyor, 
aüoeı .batarken evlerine dönü
yorlar. Ah, belki de dolğun a
ğaçların mahrem gölgelerinde 
kendisinden diri& edilerek sak•
nılan ılık ve yuaıuıak buıeler 
teati ediyorlardı • F erldun daha 
kabilde iken muhaberelerinin 
birden bire lnkıtaının eıbabını an
lar gibi oluyordu : Demek ki Sa -
ını bey memuriyetten ticaret 
hayatına intikal ettikten aonra 

Yazan: AY HAiV 
karıılorına çıkan genç mühendiıl 
evine da,·et etmiı, Handanla ta
naıtırmıt ve onlar az bir müddet 
zarfında evleııip bat göz olmuı
lardı. Seviımtı olmaları da muh
temeldi. Demek ki Handan bun
dan sonra mektuplarını kısaltma
ya baılamıı, ondan sonra büabütün 
kesmitti· Fakat bu bidayette 
Handanın epeyi tereddüt ıeçtrmlı 
olduğunu da eöıterebilirdt pek ili.. 
Ne de olsa, netice de kendlılni 
feda etmiı değilmiydi ? 

Cenç adam, en ziyade ken-
' dislnin Ankaraya avdeu haberi-

nin Handan ~erinde yaptıtı 
teıfri anlaya bilmek ınerakiyle 
yanıyordu. Kim bilir, Sami bey 

Kadın · birliği idare hey' eti 
dür. birlik merkezinde içtima et· 
mittir. a1çtima reis Latife Bekir • 
H. riyaset etmiıtir. Dün, idare 
hey' etinin bir senelik meıai 
proğramı müzakere edilmlıtir. 
Bundan baıka birliğin menafii 
umumlyeye hadim cemiyetler 
11rasına geçmesi için vaki olan 
teıebbü• müıbet olarak neticelen-
mit ve Dahiliye vekaleti keyfiyeti 
vilayete bildirmiıtir. 

Birlik badema yapacağı mü
ıamere ve tenezzüh gibi eglen
ce biletlerinde menafii umuml
yeye hadim cemiyetler gibi mu
amele görecektir. 

Vilay tin buna dair birliğe 
gönderdiği tezkere birlik idare 
hey' etini ıon derecede ıevindir
miıtir. 

Kadın birliği bu müıade 
üzeı·ine bir deniz tenezzühü yap
maia karar vermlttir. 

T enzzüh yakında yapılacak
tır. Şimdiden bir hazırlık hey' etl 
ıeçilmiıtir. Kadın birliği bu ıene
ki meıai programını çok gento 

tutmuıtu•. 

Programı ara11nda ıimdtden 
tfıa edilmeyen mühim teıe .>büs
ler olduğu tahmin edilmektedir. - ~ 

o akıam göıke gittiği zaman 
kendiıine teıadüfünden naııl 
babı etmlıU ? Aceba Handan 
ne yapmııtı? annesi memnun ol
muımuydu? tabii kendisini bek
lememit olacaklardı. 

Böyle Ankaraya geleli btr 
buçuk ay olduğu ve Sami begin
do okadar iuar ettiği halde bir 
dafa bile onları arayıp aorma
mıı olmaııl\1 kim bilir ne ıuret
le tefıir etmtılerdi? 

Feridun en ziyade ümit ~dil
medlk bir yerde onlara tesa
düf etmekten ürküyordu: israr 
edip kendisini alarak evlerine 

leötürürlene diye korkuyordu. 
IHandan gördükten ıonra, ondan 
ayrılmamak enditeai kalbini se
miriyordu. Senelerin üzerini ku
rulaıtırıp küllendlrdlil bir ateıtn 
yeniden hararetlenip canlanmaıı 
chtimalı pek çoktu: O zaman 
elim vaziyete düıecekti. 

Hem o e~lenmit çocuiuda 

arz edilecektir. 
Yeni okturuva talimatname

ıinde dahili mensucat temamen 
okturuvadan muaf tutulmakta ve 
emanet varidatından azami ~e- I 
daki.rlık yapmaktadır. Krep doıin 
fabrikalarının okturuva mükel- 1 
lefiyeti de pek çok hafifletil
miılir. Evvelce bu fabrikalarc:ian 
hariçten gelenler misilli alınmak
ta olan okturuva reımi yeni ta
limatname mucibince yalnız ham 
ipek üzerinden alınacaktır. 

Kamplara 
l\1ektcp1iler akını 

başladı 
İstanbul Erkek liseıi ile Ga

latasaray liseli kampa çıkmıı

lardır. 

iıtanbul lisesi Paıa bahçe 
üzerinde Sütlücede Galatasaray 
Kilyosta kamp kurmuılardır. 
Kabataı lisesiyle Darünefaka da 
dün Pendikte kamp kurmuılar
dar. Erkek mualimim mektebi 
ve Feyzi ati lisesi de bu aün Kll
yosta kamplarmı kuracaklalardır. 

Eytama maaş 
928 den nıatlubu olan 

mütekaitlere tediye emri 
geldi, tebliğ ediliyor 
Zat maaıları muhaıebeciliğin

den: 
Bütçeıinde tahsisat mevcudu 

olmadığından tediye edilemiyen 
mütakaidtni askeriye ve mülkiye 
ile eytam, eramll, askeriye ve 
mülkiyenin 928 senesi düyunun
dan olan matlubatlarının tesviyesi 
için tediye emri gelmiıttr. Esba
bı tstihkakın müracaatları lüzu-
mu ilan olunur. 

Vehbi bey ğeldi 
Ticaret odası umumi katibi 

Vehbi bey dün gelmfttlr. 

olmuıtu. Kendisine düıen itleri 
bir an evel bitirip batını alarak 
çekilip gelmekten baıka bir ıey 
olamazdı. 

Senelerle iztırap çekmlt ' 
uzun ve ktmıesiz aünlerlni onun 
hatıraıını kalbinden çıkarıp ıil· 
miye hasretmiıtt. Şimdi onu 
garerek yeni battan dertlerini 
tazelemekten içtinap ediyordu, 
Zaten tıleride bitmek üzre idi. 
Mahkemede küçük bir flitikten 
baıka bir ıeyl kalmamııtı. 

Amca11nın bütün heaabatını 
tasfiye etmif, borçlarını vermiı, 

Alacaklarını toplamııtı. Netice
de Fertdunun eline, mühim bia
yekiin tutan büyük blr eervet 
geçınffti. Artık Ankerada bir 
kaç günlük iti kalmııtı. Bu iltıi
ii de keıtikt~n ıonra, çiftliği 
köylülere terk edecek, elindeki 
külliyetli para ile laviçreye ıtde
cek, yahut lıtanbulda BüyOk a
dayı tercih edecekti : Adada 

Refah içinde olmayanlar, se
falet çekenler hanği milletten 
olursa olsun her yerde ne bulurııa 
onu yer, bulamazsa açlığa idman 
eder. Fakat refah içinde olanlar 
nazarı dikkate alınırsa dünyada 
en çok yemek yiyenlerin İngiliz
ler ve Almanlar olduğu mey
dandadır. 

Günde beı def'a muhtelif 
ıeyler yiyen bu iki milletin mü
reffeh ~fradı iklim ve saire farkı 
aramaksızın her yerde aynı su
retle bol bol tagaddi ederler. , 11 
Binaenaleyh doktor Mazhar Oı- " 
man beye atfedilen bu ifad~de 
bir yanlıılık olsa gerektir. işin 
esasına gelince tabiatın insanları 
diğer mahlukattan temyiz eyle
diği ha1aalardan biri de zaikadır. 
Yiyeceğinin zaikasını ho§landır

masan da arar. 
Doktor bey çok iyi bilirki 

gıdanın vücuda en iyi yarayanı 
temiz ve leziz olarak hazırlanan 
ve ıevk ve net' e ile yenen ıey-

lerdlr. 
Muasır medeniyetin bu günki 

telakkileri ferdi ne vasıta ile 
olur1a olıun hayatındr.n her ıu
retle ietifade etmeğe, hayatın 
zevk ve §ehvetinl çoğaltmoğa 
sevk ediyor. 

Halbuki çok münevver bir 
zat olan doktor Mazhar Osman 
beyin bu hakikatten gafil ola
mayacağına göre me'hazlerl ne 
olursa olsun yemek listelerinin 
tarzı neıri memleketimizin bu 
günki buhranlı ve elemli darlı
ğında hayatlarile pençeleşen za
vallıların haline acıyarak mah
rumiyet ve sefaleti tevsik ve 
mahrumlar ile açları teıliye et-
mek istediklerini gösterir. 

Mamaff kulakların l~itmek , 
gözlerin görmek, yüreklerin duy
mak ve acımak h usalarını yitir
diği zamanda mahrumiyet ve 
sefaleti tediye de çok büyük ve 
mukaddes bir ittir. 

l(öı:__Hasa~ oğlu .. 
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paıan•n 

S.,n 9;; nler: 
.. ".,t.a .; .. ; A~L .... 

Mes' ele kemali ciddiyet 
ve samimiyetle mutalaa 

olunacaktır 

lzmirde 
•'ti D it• 

Bir haydut çetesi 
yakalandı! 

İzmirden bildiriliyor: 
Bir kaç gün evvel lzmirde 

Sucanın Sarnıç çiftliği civarında 

tahtalı çayında Llz Nusret ve 
arkadatları altın dit Ahmet, 
Meclt ve Liz Ahmetten mnrekkep 
dört haydut bir Arap aıiretinin 
ağasının çadınnı basmıtlar ve 
aıiret reiıl Tıbriı ağanın gözle
rini mumla kör ettikten sonra 

Sait pa.ca hazretlerı· paraıını almıılar, otlu Huınü 
T çavuıu da yaralamıılardı. Ve bu Devletlü 

A 

Babı Aliye bir kac Saatlik muhlet meyanda ıakllerden Nusret te 
• mecruh olarak tevkif edilmiıtt. 

verilmesini rica ediyorlar Diğer ÜÇ maznun da memle-
ket hastaneıi önünde tevkif 

Osman bey, bu cevabı verJr ) rakiben üç beı dakikada Tarab· edllmiflerdir. 
vermez, Hariciye nazırı Salt Pa- yaya teırlf edilir. Dedi. eıbak Bunlardan altındiı Ahmet, 
faya yol göstermiıti. Birlikte aıa- Baıvekil Salt pata evelki gün mecruh arkadaılarını 
jıya endiler. Eıüak baıvekil Şa- - İtte lıUmbatta hazırdır. ziyarete gelmlı ve kendisine, 
burl zade Salt paıa kendilerini Buyurunuz pata hazretleri.. _ Aman Nuart, sakın bizi ele 
bekliyordu. Abdurrahman paf&- Diye mırıldandı, Hariciye na- verme!.. 
nın Hariciye nazırını karıı11nda zara Tarabyaye lnglUz ıefarethane- Demııtir. Mecruhu meçhul bir 
ıöriince, müıtehzl bir tebeaümle ılne getmeğe mecbur oluyordu. ıahıan ziyaret etUği haber alı-
taıatll : H, p birden ayaklandılar, Sait nark haıtane önüne iki ılvll, iki-

- Buyurunuz, buyurunuz pa- paıa Hariciye nazırına ıu ı6zleri de reımi kıyafetli jandarma ika-
ıa hazretleri .• Her nekadar me- ıöyledi: me edllmittir. Mecruh haydut dün 
ıall hariciyeye kemali vukufu- _Pata hazretleri, lngtliz c'ln vermtıtir. Altın dit Ahmet, 
muz mevcut deftlse de, Efendi- Sefiri cenaplarının bir kaç ıaatlik dün de diler arlcdaılarlyle bera-
mlz aclzlerile iltlıare buyurul- mühlet vereceğini kuvvetle her hastaneye gelmlt ve arka-
masını ferman buyurmuılar. Zan- ümit ediyorum. Buna muva- dafını ziyaret etnıek iıtemiıtlr. 
mm lnıiltere devlet fablmeıl ıe- ı ffakiyet taktlrinde: Kendi- Fakat bu aralık zaten heye 
firlkebfri cenaplarının tayin eyle- ı •inden lskendenyede ki lnılllz canla kendilerini bekleyen }an-
dtklerl mehil bitmek üzeredir. Amiralıaa bir telgraf alınız. Bu darmalar, üçünü de yakalaauı-

C!-• E f dl lardır. Tahkikat devam ediyor. 
.:J1Ut P•t• - vet paıa e en - telgrafta Hükömeti ıenlyeye müh- ~= ~~-~~~!!!!!!~~11!111~11!!!!~~ 

mlz. • lnstllz amfralının İıkende- ~ let verildiği için Amir alın tehir 
riye limanını topa tntmaıı bek-

1 
hareketi tı'ar edilecektir tabii. 

lenebilir... Telgraf Tarablyada bulunan Os-
- Meıele ıaiçln ıu had ıekle manlı telgraf memurları va11ta

ıokulmak istidadını almıtbr, bir ' ılle hemen keıide ettirlnız. 
türlü ihata edemiyoruz pata Akıl zuhur ederte, bendeniz 
hazretleri.·• Acizlerin\ liltfen ten- burada in Uzar ediyorum. Ana 
vlr buyururmusunuz? Devletler göre acil tctblr mütalea etmek 
tava11ut etmiyorlar mı~ mümkün olur. Zatı münimane-

- Devletler Abdurrahman lerlne muvaff akiyetler temenni 
paf& hazretlerine bir konferanı ederim. 
akli teklifinde bulunmuılardı:. 

- Aman paıa hazretleri ne
den kabul buyurulmadı? 

- Velinimet efendimiz böyle 
bir mlizakerenin budankerde 
Mııır iıUklahna kapu açacajını 
mOllhaza buyurmutlar •.. · 

- Vah! vah! Bllaklı iti duvell 
muazzama meıaleıi haline ıoka
bllmek muvaff aklyetl haııl olur
du. O taktirde ıu hail eaef tıtl

male meydan kalmazdı zannede
rim Ne ise olan olmuı paf& haz
retleri. Naclz bazı vaaayada bu- • 
lunmak mOaaadeılnl bi dlrig bu
JUrunuz.Hemen timdi. " Tarap
ya,, dakl lngiliz Sefarethanesine 
t91rlf buyurunuz icap edene ta
rafımdan Sefir Lord Düfirin 
cenaplarına ıöyleyinlz. Salt pa
l& bir kaç aaat milhlet ri
ca ediyor diyinlz Eıaı M111r meıe
lea1a1n ve ihtilafın eıaıb ıurette 
mutaleaıı zımnında bir kaç saat
lik •aldt verilmesini temin et
mektir. Bu arada doıyalar tetkik 
ve icabaaa teve11ul olunabilir. 

HariclJ'e nazırı Salt pap. 
- Yanı Tarapyaya mi ıtde

ytm? Gibllerde eıki Sadırazanın 
16zlerine baluJ'O&'clu. Şaburi za
de: 

- Paf& hazretlerl! •akit zayi ' 
edllmeıln. Hemen ıu dakikada 
teıriflnlz ve acilen Sefir cenap
larını 16rmenlz icaP eclt1or. Ba 
ıefer Hariciye nazırı Salt Pata 
nm cevap vermeıine meydaa 
kalmadan, Bqmabeyinci Oımaa 
be1 l6ze karııauıtı. 

Derhal: 
- Paea hazretleri merak bu

JUl'IDA"Dlar. Bu:J(lrunm, Betlktaı 
llkel,elbıdeld lıUmbotlardan birine 

Dedi. Hariciye nazırı Satt paıa 
bir lkl hünkar yaveri ile Beılktata 
enmt'!ğe mecbur olmuıtu. Hakika
ten iskelede Bahriye nazaretine 
mahıuı iıtlmbotlardan iklıl bekli
yordQ .Bu iıtimbotlarla baıka na
zırlar boğaziçinden sarayamı 

celp e~llmltlerdt? Gece yarısı 
lıkelede hazır fıtlmbot bulunma
sı merak edilecek bir ıeydi. 

Kimbilir, belkide Abdülhamit 
lıkenderlyenin topa tutuldufunu 
filan ani olarak haber alacağını 
düıOnerek dah'a evvelden iıkele
ye iki istimbot celp ettlrmlı ola
bilirdi. Bu hazırlıktan makıat ta 
nazırlardan bofazlçlnde o tur an
ları çabucak ıaray" aldırmak 
ve fevkallde bir mecliı kurmak 
olabilirdi. İtte buraıı meçhuldur. 

Hanciye nazın Salt pata , 
iıtlmbatlardan. birine bln
mlıti. Yanındaki yaverlerle bir
likte Tarabyaya hareket etmtı
lerdl. Vakit çok ğeç idi . lıtim
bot Tarabyaya vardıtı ıtbl, Ha-

lrtclye nazırı ile yaverler sefaret
haneye kosmutlardı. Sefir orada 
idi. Oımanb H,rlciye nazırım'). 
ıeldiflnl haber verdiler. Lord 
Düfrln Salt paıayı derhal kabul 
etti. ihtimal İngiliz Sefırlde böy
le bir ziyareti bekliyord. Oımanb 
Hariciye nazarına kartı çok mü
ltefit da vranmıtb. 

Bir kac zabitin çıkarmlı olduk
ları bir meselenin ıu fena ıeklllere 
dökülmesine m6tee11lr oldufunu, 

Hnkiimetl metbuaıının tereflnl kur
tarmak mecburiyetinde bulundu
hnu anlatmııtı. Hariciye nazarı 
Salt ..... : 

- lıleıele kemaU ciddiyet ve 
ıamJml~ •Glalea olunacakbr. 

Devletlö Safi paıa hazretleri Ba
bıi.liye birkaç ıaatlık mühlet ve
• flmealne rica ediyorlar. Dedi. 
Bu cevap üzerine, Lord Düfrln 
hayret etmlt gibi ıörünmiı : 

- Naııl Ekıelanı, Salt paf& 
hazretlerinin Baıvekll oldukların
dan sefaretin ~al6matı b ..ılun

muyor. Abdurrahman pata iııtifa 
mı ettiler ? Diye sormuıtu. Ha
riciye nazırı : 

- Hayır, Salt paf& hazret
leri Baıvekilet makamına tayin 
buyurulmadılar. Birlikte tetkll ey
ledlflmlz komiıyonda Maıır me
selesi tetkik ve mütalea ediliyor. 
-Şu halde ihtilafın taraf eyinin 

memnuniyetini mucip olacak 
ıelcil ve surette halli mümk6n 
olabilir kanaetlni izhar eylerim. 

- Sefir hazretlerinin hüınO 
tali.kkılerlne BabıAli namına te
ırkkürler ederim. Ffendlm, Sa
lt paf& hazretlerile birlikte zatı 

alilerinden bir kaç saatlik mühlet 
talep ediyoruz. Bu miiddet zar
fında Babıali ıuretl katlyede 
hüınü niyetini ibraz etmeie kır.
rar vermlf tlr. 

- Temenni ederim. 
- Evel emirde bu elbete mu-

vaf aka tınız munzam olduiu tak
dirde iıkenderiyedeki Amiral 
cenaplarına bir telgraf keılde 
buyurmanızı rlça ederllD• 

lngilfz Sefiri uzun uzun d6-
ıündOkten ıonra : 

- Arzunuzun lı'afı 1110mkftn
dlr. Ekıelanı, demlftl. Hariciye 
nazırı Salt paf& muvaffak ol-
muı demek olyordu. Derhal: 

- Sef lr hazretlerinin tehir 
hareketi müılr teleraflarını O.
mantı telgrafbadeıl maırtfetlle 
derhal keıtde ettirmek tc•P edi
yor, telırafın lmzaıını ve bana lnt
fClnü rica ederim. Dedi Sefir ma
l& baıına ıeçerek bir telıraf yaz
dı. Bu telgraf lıkenderJye U111a
nı 6116nde demirli bulunan lngi
llz flloau Amlralına hitaben ya
zılmııtı. Lord D6frin tetsrafta Ba
bılllye erteıl aktama kadar 
nılhlet verilmek mcınaılp ıarnl
diillna bildiriyordu. 

( DeYamı yar) 
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Gelin cenazeme kapanıp 
ağlayın! 

Bu sözü söyliyen baba, çocuklarınt 
çağırdı. Çocuklar geldiler. Baba 

beynine bir kurşun sıktı! 
lzmlrde çok feci ve heyecanlı J tem ve Nejat efendiler; babala" 

bir intihar hadisesi olmuttur. I rının bu teklifini kabul etaı-1r 
Hadise ıudur : 1 !erdir. 

Dört otomobili bulunan lzmi- 1 Feyzi efendi; bu vaziyettell 
rln en eıki ıoförlerlnden Feyzi fevkalade mütee11lr olar
uıta bundan bir müddet evvel oiulları Nejat ve Etem efeadl" 
on bet seneden beri geçindiği lere bir pusula gönderml1Ur0 

zevcesi Feriha hanımla bazı ıe- "Geliniz cenazem üzeri.adi 
beplerden darılmıttır. Hatta ağlayınız,. 
bundan bir az evvel de Müddei Bu puıulayı alan çocuklar ba" 
umumillğe müracaat ederek balarının evine gltmlıler, kapıJ• 
zevcesi Feriha hanımdan boıan- dofru ilerilemek üzereler ıkeD 
mak lıtedlğinl de blldirmlıtir. Feyzi efendi pencereden: 
Feyzi efendi; botanmaja sebep - Geldiniz ml? 
olarak ta kendiainde bulunan Demlttir. Babalarının bu ıua" 
h~ıtalığı göıtermlıtir. line Etem ve Nejat Efendiler: 

Feyzi . efendi ; zevceıJnden - Evet baba ıeldlk ! 
boıanmak için müddeiumumiliğe Demitlerdir. Bundan SODr• 
müracaat ettikten aonra zevce- Feyzi Efendi biraz geriye çekil-
ıinden ayrılmıı ve ayrı bir ev mit ve tekrar pencereye ıelr 
tutarak orada yalnızca yaıama- rek kapı anahtarını oiullanD• 
ta baılamııtır · atmıı ve pançereden çeklladf" 

Feyzi efendi zevceıinden ay- tir. 
nldıktan ıonra ıoförlük eden lıte tam bu ıarada : 
evlatları Etem ve Nejadı yanına Bir tabanca tesf ititilmittll• 
çağırarak vaziyeti anlatmıı ve 1 Feyzi efendi intihar etmlttlr. 
annelerinin yanına gitmemeleri- Adamcafız bıraktıiı bir mek" 
nl, üç kiti beraberce yaıamatı tupta otomobillerinden 2 ılobl 
teklif etmlt Ur. borçlarına 2 ıinln çocuklarıo• 

Annelerinden ayrılmıyan E- verllmealnl vasiyet etmlıtir . 

Urfa !muallimleri Hililiab 
merden yardım istiyorlar.! 
Bir çok makamata müracaat etmişle 

hiç bir yerden müsbet cevap 
alamamışlar 

Bir telgraf haberinde, Ur
fada 5 aydır maaı almayan mu
alllmlerden bahıetmlttlk. Dan 
Urfa nıuallimlerinden aldıiımız 
elim bir mektubu dercediyoruz: 

"Geçen ıene altı aylak maaııız
lık yüzünden bir çok makamab 
allyeye tlkayet ederek biç biri· 
sinden müsbet bir cavap alma
yınca iki aün mektepleri tatil 
ettik. Bu hareketimizde komü
nlıtllk var diye valimiz Ethem 
bey hiddetlenerek emanete 
tlddetli telgraflar yazarak bütün 
ınuallimini müstafa addetttrdl 
Meıelentn asılzız olduğunu 
idrak eden Maarif emini 
bey Urfaya gelerek cümlemizi 
ladel vazife ettirdi. Maarif emi
ni Celil bey bu meaelade ön a
yak olanları aradı maat vermlyen 
kim, Tahsilat yapmayan kim, lda
reıfz it im ve bunda mOıebblp kim 
diye hiç teı çıkarmadan aynldı 
gitti. 

Bu sene yine bet ay maaıımız 
terakOm etti. Maarif eminligfne 
M6fettlı umumllife, Maarif vekA
letlne, Dahiliye veklletlne, Baı 
vekAlete, Büyiik Millet Meclfıine 
ııraıile milracaat ettik. 

Dertlerimize tlfa ararken 
Maarif emtnl Celil bey ıene 
Urfaya ıelcll. Memleketlerine 
lldecek olan Muallimlerin müte
ralsbn maatlarını defetan tediye 
ettlrclt. Urfada kalacaklarada 
MaJtıta ı ve haziran 15 ka
dar bitiia maaılann tediye edl
leceflae dair Vlllyetce llzım 

. ıelen tedablr ltUhaz edtlmlttlr. 
Diyerek Maarif vek&letlne telı
raf Y&Zal'ak Urfadan aJn)da. 

\ 

Bu gün 14 Haziran hail ıubat 
maaıını alamadık ve ilmltte 
yok .. 

Reiılcumhurun taıtiluna iktl· 
ran eden m6tevazln bir b6tçenlo 
hakklle tatbik edtlememeıi cum· 
huri idaremizin haysiyetini in· 
kiıara ofratmaz mı7 Maarif veklb 
memleketin en hlcra bir köıe
slnde çalııan ve paraıızlıktall 
felaket f çerlıinde lnliyen mualliar 
lerin derdine bir çare anyor mu7 
Beı ay maaı almıyan bir muallilD 
naııl yaıar. Hilillahmerden yar
dım bekliyoruz. Urfada~muallim 

Sabri 

İzmir emanet dairesini 
soyan mahkun1 o]du 
Bir gece lzmlr Adliye Emanet 

dalreılnln demir Parmakbkh per 
cereıini karan ve pencere için· 
deki rakı fltelerlnl çalarken ya· 
kalanan lımail Hakkı efendi dd 
ay bapae mahkdm eclllmlttlr. 

İngiliz lirası alan Maznuıı 
mu seviler 

izmtrde Tiirk paraönın kıy· 
metini dGıirmek için ıpekGllıyoll 
yapmakla maznunen adliyeye Ye"' 

rilen muıevl Piyer Baladur dl 
ıarraf Bencuya efendilerin m.r 
bakemeıl devam etmektedir. 

Mahkemede ehb wkuf olr 
Irak intihap edilen se•at ınazaa•00 

ların hareketlerinin •J>ekGl&IJOll 
mahiyetinde olmaclılını beyan -"" 
mitlerdir. #" 

Katibe hanım lazımdıt 
Strkedde Lianan bam kafll"' 

ıında Kınada banmda ti ar 
maraya milracaat. 
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Ticaret Bir ayda 
odası Ceza 

1 
borsasına 

... ~ 
mahkemele-

Zahire 
5000 lira daha 

ri 795 davaya 
baktı 

Şehirde yağ~a!!~~devam ediyordu~ ~ veriyor! 
Ticaret odaıı meclisi dün bir 

içtima akt etmittir. Bu içtimada 
Ticaret ve zahire boraaıına ev
velce verilmit olan 5000 liraya 
znmimeten 5000 lira daha veri
lerek yardım edilmesi kabul o
lundu.Bundan ıonra ıon baharda 
toplanacak büyük mensucat 
kongra11 için odadan bh ko
mlsy ... n teıkili kabul ve bu ko· 

Ağır ceza mahkemesi bir ay 
içinde 150 davaya bakmııtır. 

Bunun yarıııından faz lası ka · 
til, dörtte biri izalei bekır, ırza 
teıallut ve livatadır. 

13 temmuz gecesini Parisliler heyecan, 
ve imanla geçirdiler 

• 
sevınç, ümit 3 üncü ceza mahkt'meatde 

bir ayda 345 davayı görmüıtürr 
Birinci ve ikinci ceza mahke
rreleri de bir ay içinde 300 den 
fazla davaya bakmıılardır. 

- 17 -
18 temmuzda Şehir belediye

&inde toplanan Paril nıüntehip· 
lerı eıklden beri tahakkukunu 
•rzu ettikleri sivil milis kıtaatı· 
nın tik taburlarını teıkil ettiler. 
Bu ıuretle müstakbel Gert Naa
Yonal alaylarının ilk rüıeymi vü
cuda gelmit oldu, 

milyona defterdar fabrikaıı 

1 müdürü Şevket Bakırköy fabri
kası müdürü Fazlı ve Süreyya 
pafa f abrikaıı direktörü Atıf bey- 1 1 
ler ıeçildller \ 

Sabık iskan n1üdürü 
Sabık iskan müdürü Hacı 

Mehmet 6 . ıehrimlze gelmiı, 
dün vali muavini Fazlı beyi Ziya

ret etmlttlr. 
MehD"et B . henüz bir yere 

tayin edilmemlıtlr. 
Şehirde yagmalar devam e

diyordu. Silahçı dükkanlarının 
önlerine biriken halk kümeleri 
aıt aide fazlalaımaktaydı. 

lıte 13 temmuz da böyle geç
ti. Pariı tehrlnin asırlardan beri 
Unutulmuı olan renkleri kırmızı 
•e mavi renkler meydana çıktı. 
Rozetler yapıldı. Halkın ve milis 
kuvvetlerinin ı· ?kalarında kırmızı
ırıavi renkte kurdeleler sallanı- ' 
Yordu. 

bahçeıi Pale Ruvayal 

gildlr. Paris ıaha kalkmıtaa bu, 
tarihin kamçısıyla olmuıtur •• 

Kont'D,Artua kucağına alıyor 
onu ve ikisi birden yatakta 
kayboluyolar. 

Bunu müteakip oda azala
rından lılam zade Hakkı beyin 
tlcarethaneılnl taıfiye etmesin' 
den dolayı azalıktan istifa talep
nameıl okundu ve kabul edildi. 
Sonra ticaret borsasının muhte
lif müe11eseler hakkında tanzim 
ettiği ceza listesi okundu. Bunda 
tayanı dikkat olarak Ticaret o
dası mecliıi reisi Şerif zade Sü- ı 
reyya ve Uncu zade Mehmet bey 
lerln furuncu içinde Boraanin ceza 
latemeıiydl. Meclfı kendi reial
nin de borsa nizamatina muhalif 
olarak hareketinden ve bunun 
evvelce 25-50 lira ile iki defa 
daha tecziye edilmit olduğundan 
dolayı bu.defa 75 lira ile teczi
yesi kabul ve fçtimaa nihayet 

verildi. 

Fena bir iddia 
Dün Kızıltoprakta posta mer

kezinde müvezzi Bahri efendi 
arkadaıı Nazmi efendiyi bıçakla 
omuzundan yaralamtıtır. 

ıs temmuz gecesi , uğultularla 1 
dolu Pariıln üstüne kırmızı mavı 
renklerle çalkalanan bir gurubun 

1 
haımeti içinde çökmüıtü •• 

13 temmuz gecesini Par isliler, 
heyecan, ıevlnç, ümit ve imanla 

aeçirdller. 
18 temmuz geceıinde Pariıller 

Uyumadılar Kafalarında, kalple
tinde doğm:.kta olan büyük günle

tln heyecanı vardı .•. 
13 temmuz yeceıi .. 

Gece yarısı .. 14 temmuz baı
larken sarayın en muhtelif hll
lerle çalkalanan kıımı kıraliçe 
Mari Antuanelln yatak odaıı .. 

Mıraliçe ıahane vücudu { çırıl 
çıplak ve heyecandan yeryer 
penbeleımiı ipekli bir ıezlongun 
üıtüne uzanmıttır. 

Kont d' Artua odanın orta-

t.ında dolaııyor •. 
Kraliçe doğruldu : 
- Ne vapacağız d'Artua? Ne 

yapacağız, diye ıordu .. 
Kont d' Artua ıcvailiılne yak

laııyor, yanına oturuyor ve A
vuıturyanın en güzel kadınını, 
franııa kıraliçesinl kucaklıyarak 

- Korkma, Marl, diyor 'ko
rkma .. inan bana ben o ıeraeri
lerin hepılni mah•edeceilm .. 

son avize de bütün mücev
herleri düımüı bir kıraliçe tacı 
gibi söndü .• 

Bastil Kalesi 
Pariıin orta yerinde bir kale 

vardır •• Bu kulelerle çevrilmlf, 
duvarları göklere dayanan bir 
kaledir .. 

Pariain ortasındaki kalenin 
iımi BASTiL dir .. 

Bastil bütün Franıanın en 
meı'um, en korkunç burcudur • 

Bastil bir mezarlık kadar ka
ranlık, ölüm kadar metindir 
Baıtll kalesi Franıa derebeğlt

ğinin temel tatlarından biridir. 
Bastll bütün F1"'nıadır zındanı· 
dır .• 

Kavganın ~sebebi iki müvezzlin 
birbirinden fazla it gördüklerini 
iddia etmesinden ileri gelmlttir. 

Topkapı - Çekn1ece yolu 
yapılıyor! 

Bu ıene yapılacak olan belli 
batlı yollardan T opkapı - Çekme
ce yolu tamir edilmektedir. 

Yolun bir an evvel ikmali için 

çahıılmaktadır. 

200 lira çalddar 
Dün Eyupta Ali paıa mahal

lesinde avukat Ethem Ruhl beyin 

İnkilap müzesinde evinde misafir Samıu•lu Tahir 
lnklli.p müzesi koml.ayonu dan efendi Beyoilunda Ttmoni soka-

müzeye giderek, yeni gelen eı- iından geçerken, dört kiti ya-
yanın konulacağı yerleri tayin nına ıokulmut mantarcılıkla 200 1 S temmuz geceıi aaray ıeı

•izdi.. Parlsten gelen haberler, 

altın yaldızlı ıofah.ra, avizelerle l 
aydınlanan uzun loı koridorlara 
bir korkulu rüya gibi çöküyordu .. 

Pariı yine ıenina yaklarına kapa· 
nacak .. Korkma sevgilim, yine 
sen bütün Avrupanın mücevher
leri en meıhur kırallçesi olacak

sın·. Korkma .• 

Gece yarııı uzaklarda çalıpla 
13 temmuz 14 temmuza tnkilap 
ettiği zaman Bastllin kulelerinde 
nöbet bekliyen muhafızlar nöbet 
değiıtirdiler. Kumandan atağıya 
gelen nöbetçilere sordu, 

ve tesbit etmiıtlr. ltraıını dolandırmıılardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~' ~ 
Kurban derilerimüzavedesi Beyoğlu ikinci icra 

memarluğundan: 
Gece yarm .. 13 temmuz bitti . 

Fransa 14 temmuza giriyor .. 
Kıral hatmetlu onaltıncı Lui 

ıenit karyolasında sağa ıola dö
llüyor, Bu kararsız, tiıman adam 
Pariae kartı taarruza geçtiği içln 
Plıman rtblblr. 1 Nekeri azletti· 
itne üzülüyor. Ve bilmlyorki me-
•elei Nekerln azledilmesinde de-

..____ --
~Yuna~ c~'\'ab~ 

geldi! 
Bitaraflann kararı kabul 

cdiln1iştir. 
Yunan hükumeti bitarafların 

kararını kabul ettiğini hükume

tlmlze bildlrmlttir. 
lulafname ve bitarafların son 

kararı M· Ventzaloı kabinesi 
tarafından tamamen kabul edil
'lalt bulunmakta ve timdi Yunan 
lklecliılnin de bunu tasdikını Yu
ııan kablneıi lararla istemekte
dir. Yunan mecliılnln henüz bu 
karar ve lllli.fnameyi taıdik ve 
kabul ettlllne dair bir haber 
gelmemııttr. 

İş bulamayınca kendini 
vurdu 

Dün ıaat 15,5 de Galatada 
ıeftall ıokaiında 2 3 numaralı 
Abbaıın kahvesine kunduracıl 
Sayıt Cemal ıelmit it bulama
dıiından dolayi sefalette kaldı
iını •C?yleyerek tabanra ile ken
disini -..ı bacaiından yaralamıı
tır. 

Mecruh tedavi için Beyoğlu 
erkek hastaneıtne yatırılmııbr. 

Fakat, Mari Anluanet kor
kuyor., Marl Anluanel korku

dan aııkının genlt göğıüne ıo

kuluyor .• 
Avizeler yanan mumlar •ön· 

mektedtr.. Avizeler pırlantaları 
kopmuı taçlara benziyorlar ~ımdi. 

Kırallçe gölü• ıeçirlyor .. 

Gümrükte hırsız 
Emlnönünde 36 numaralı güm

rük hala antireposunda halıcı 
Ali Ekber efendin in depoıuudan 
12000 lira kıymetinde 7 seccade 
2 hah çalınmııtır. 

Ali Ekber efendinin polise 
müracaatı üzerine halı lemlzle
ylclıi Yani, lbrabim, Mehmet 
ve Haydar hakkında tahkikata 
batlanılmııtır. 

Vilayet idare hev'etinde 
.1 

Vilayet idare hey' eti dün 
vali muavini Fazlı beyin riyase
tinde içtima etmittir. 

İçtimada lıttnyedekt Vaoder
zen tir ketinin 7 000 liralık lltlh
lak dava11 konutulmutlur. Bun
dan batka iıkln itlerine ait bazı 
davalar da aörüıülerek kararlar 
verilmiıtlr · 

Ocakta lisan dersleri 
Türk Ocağından: 

Ecnebi Uıan derslerini le· 
kemmül' ettirmek için ınektep 
talil zamanında devanı etmek 
üzere ocakta liıan kursları açıl
mııtır. Kayt muameleıt henüz 
kapanmadıiından arzu edenlerin 
ocak kitabetlne müracaatları rica 

olunur. 

- Şehirde ne var ne yok? 
- Eıkiıi gibi, kumandan. So-

kaklar kalabalık. Yeryer atetler 
yanıyor. 

- Parisltler çok gürültü edi· 
yorlar mı gene. 

- Çok gürfiltü ediyorlar 
kumandanım. 

( Devamı var ) 

Muhtelit mübade
le komisyonunda 

Dün M. Rlvaı riyasetinde 
muhtelit mübadele konmlıyonu
nun 2 net bürosu bir içtima yap
mııtır. Bu içtlmaa türk müıavlr
lertnden Mtthat, yunan mütavirl 
Tatarakis ve takdiri kıymet mü
ıavlrl M ... Labarca" lttirak et
mittir. iulafnamenin tatbika
tına baılandıktan sonra komis· 
yonun alacağı yeni tekil üzerinde 

gör ütülmüttilr. 
Muhtelit mübadele komisyo

nuna henüz ittlafname ve ıon 
karar hakkında resmen tebUiat 
yaptlmamıttır, Hükumetin reıml 
tebltğa.tından ıonra itili.fnamenin 
tatbikatına batlanacaktır. 

"··························~ : TİY A TBO VE SİNEMA ; • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
Fener YENi DÜ~Y A teyatn,ıunda 

Milli dıram kumpanyaıı 

M6dür Rejiı6r 
Aram Elma• Karakat 

BU GECE 

Köy bülbülleri 
Operet 3 perde 

.1 

Tayyare cemiyeti Konya ıu-
heıinde tuzlanmıt ve kurutulmut 
760 koyon 1140 keçi ve 17 11ğır 
derileri 28 hazirana kadar müza
yedeye konmuıtur. Taliplerin Kon
ya ıubealne müracacaatleri. 

Nakil - Beyoglunda Aiaha
mam caddeıtnde 4 - 28 numaralı 
haneden zati eıyamı alarak 15 
Mart 930 tarihinde lnfiki.k etti-
giml ilan ederim. Nazif 

İstanbul dördüncü icra 
dairesinden: 

Bogaz içinde yeni mahallede 
Yeni mahalle caddesinde Bayır 
ıokaiında 3 No hanede mukim 

Zekiye bnıma : 
İbrahim bey vekili Ahmet 

Şükrü bey tarafından Sultan Ah
met dördüncü Sulh hukuk ma· 
hkemesinln 27/ mart/ 930 tarih ve 
980/ 92 numara ile isUhlAI ettfil 
ilin müclbince mutaunbtn Snley
manlyede Molla Hüıren maha
lleıinde Kirazlı meıclt ıokagında 
atik 17 cedit 73 numaralı hane
nin bilmilzayede ıatılmaıı için 
açılan takip doıyastle ikametra
hiniza 6deme emri aönderilmit· 
ıede yapılan tahkikat neticeıin
de orada oturmadığınız ve ha 
len ikametııihınızın meçhultyetl 
anlatılmııtır. Bu huıuıta bir iti-
razınız varae ilan tarihinden on 
bet aün dermeyan ve nihayet 
bir ay zarfında borcu lf a etmek 
üzre 930/ Hm numaralı dosyaıile 
lstznbul dördüncü icra menıurlu
iuna mürftccat etmeniz ödeme 
emri yerine kayim olacaiı ilin 
olunur. 

Beyoğlu, Takıimde, Panorama 
bahçesinde Frango tMazettl oto
mobil Fabrika11nda mahcuz bu
lunan 5 adt.l üçer beygir kuvve
tinde elektlrlk motörü dört be
ygir kuvvetinde bir elektlrlk mo 
törü bir buçuk beyırlr kuvvetinde 
bir elektirik motörü ve yarım 
beygir kuvvetinde elektlrik mo
törü bir adet tahta rende makfneıl 
ve bir adet Freze maklneıl ve bir 
adet Bılanya makineıi bir tenon 
motörll Mortezur bir terıtll deı
tere makineıi 7 O ıantlmllk bir 
takım matkap makineıl 3 blleycl 
makinesi bir saç amanvar makı-
neıl bir borde makfneıi bir lehlnı 
maklneıl ve Fjat markalı 505 mo
del kapalı otomobil 25 · 6 -930 
çarıamba günü ıaat 1 lden itiba
ren saat 1 Se kadar ikinci artırma 
olup füruht edileceğinden yevmi 
mezkürda memuruna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

lıtanbul mahkenıeı aıllyeıı -
birinci ticaret dairesinden: MOf
llı Abdül oğlu Haydar efendiye 
alt olup Kadıköyünde Oıman 
aia mahallesinin saray ~rka11 ıo
kağında 11 numaralı Qç tarafı 
moralı Ali bey vereıeıine alt 
analar ve cephe•I Tarik ile mah
dut derununda kuyuyu müıtemtl 
507 zürradan tbaret arsanın açık 
arttırma ıle ıatılmasına karar 
vertlmlt o ... akla talip olanların 
kıyınetl 111uhammine olan iki y\lz 
on bet liranın yüzde onu nlıbe-
uode pey akçalariyle 19 - Tem-
111uz - 930 Cümartesi aünü ıaat 
10,30 danlla 17 ye kadar nıahal
llnde hazır bulunmaları llln olu· 
nur. 



YARIN 19 Haztr•,!. 
Sahife 6 

r~~~:~~r FAYDA daima birinciligi kazanır 
FAYDA daha oıüea1ir, daha mükemoıel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kuruıu, ılnek ve sair haıaratı yumurtalarile imha eder. Kokuıu latif ve leke yapmaz. inıanlara, 

hayvanlara ve nebatata zararı yoktur, FAYDA tımine dikkat ediniz. Bütii~ devair ve müesaeıeler Seyri Sefain, Devlet Demir Yolları, Hilali Ahmer, Hastaneler 
ve bütün otellerle lokantalar FAYDA iıttmaleder. Haıan ecza depoıu . ................................... ~----... --~y~~~~~~~~~------------------------------------

Em niyet Sandığı Müdürlüğünden : ı ·-TA_v_ıL-zA_D .. E -vA-PU_R_LAR7 Emniyet Sandığı Müdürlügünden: 
Ahmet efendinin 20.0.8.4 ikraz numaralı deyn ıenedi mucibince Muntazam Ayvalık poıtaıı Koıtantfn efendlnln 199ö6 ikraz numara.la deyn ıenedi muci-

Emniyet Sandığındau istikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandık Sefa.Amel hince Emniyet Sandığından iatikraz eylediği meblağ mukabilinde 
namına merhun bulunan Zeyrekte kaıap demir han mahallesinde Sandık namına merhun bulunan Beyoğlunda, Kasım paıada, Toı 
Fil yokuşunda sokağında eski 15 ve yeni 29 29/1 numaralı ve yüz Koparan mahalleıinde atik mezarlık ve cedid Tozkoparan Tepe 
elli üç artın arsa üzerine mebni üç kattan ibaret ıekiz oda iki ıofa vapuru Baıı ıokağında eakl 58 ve yeni 23 numaralı ve yüz ıeksen arııo 
bir mutfak, bir hamam üç yüz dokıan yedi arıın bahçe ve müıte- Her perıenbe ıaat 17 de arıa uzarJne mebni iki kattan ibaret yedi oda, iki ıofa havi bir 
milatı salreyl havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun Sirkeciden hareketle Gelibolu, hanenin on iki hiue itibarile altı bi11esi vadeıl hitamında borçun 
verilmemesinden dolayı satılığa ç•karılarak üç bin dokuz y\iz lira Çanakkale, Kücük Kuyu, Altın vertlmemeıinden dolayı ıahhğa çıkarılarak bin beı yüz Ura bedel 
bedel ile müıterisl namına kat'i kararı çekilmiı iken bukere yüzde Oluk, Edremit, Burhaniye ve ile müıterlıl namına kat'i kararı çekilmit iken bu kere yüzde oP 

on zam ile müıterl çıkarak müzayede bedelini dört bin iki yüz Ayvahğa azimet ve avdet e- zam ile müfteri çıkarak müzayede bedelini bin alb yüz · elli liraya 
doksan liraya iblağ ey\emlı olması cihettle mezkur hanenin 23-6-930 decektir. iblağ eylemtı olması cihetile mezkür emlakin 23·6 930 taı ıhloe 
tarihine müsadif önümüzdeki pazartasl günü tekrar ıon müzayede- Dikkat: Cuma akıamı Edre· müıadıf önümilzdekl pazarteıl günü tekrar ıon müzayedesinin ıc-
ıinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip mit yolcusu trene yetlıttrtlir. raaı ve muameleılnin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olan-
.olanların mezkur günde nihayet saat c.n beıe kadar Sandık idare- Yolcu bileti vapurda da verilif. la'1n mezkur günde nihayet ıaat onbeıe kadal' Sandık idaresinde 
inde hazır bulunmaları lüzumu ılan olunur. hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

ı • Adreı : Y emiıte 1' a •11 zade 

l ~Filurya aile bahçesi..-:•ı .. ,.. . '. ~. . . , ·' ""· . . . . ;_· 

, BANK FRANKO-AZİY ATİK 
1 biraderler : Telefon lst. 2210 

Anonim Şirketi 

Sernıaye~i 2n,OOO,OOO frank 
Merkezi İdaresi : Pariı , Budro (Boudreau) ıokak No. 9 

Şubeleri : İıtanbul, Galata, Voyvoda ı:addee i No. 102 

İstanbul 4 üncü 
dairesinden : 

HARBiN 
MU KD EN 

Telgraf adreil : Frasiabank 
Telefon : Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kutusu : Galata 376 

Hafız Mustafa efendinin Lu· 
lza hanımdan borç aldığı 1200 
liraya mukabıl birinci derece bi
rinci .ara numarası ile fpotek lrae 
eylediği Gülcami mahallesinin 
çedit Hisardthi so\çaaında atik 9 

' cedit 14 numaralı bir bap hane 
ile gene 300 liraya ayni ıerait 
dahilinde ayni mevkide atik 17 
cedit 15 numaralı elyem maa 
bahçe hane borcun verllem.eme
slnden dolayı 45 gün müddetle 
mevkii müzayedeye vaz olunarak 
hane bin lirada bahçe kvlübe 

Açılmııtır. Teırifedecek muhterem müıterilerimlzln her 

suretle istirahatleri temin edildiği gibi meırubat flatlarımız 

dahi hayret edilecek derecede ehvendir. Bahçemiz, kulüp ve 
cemiyetler menfaatine yapılacak tenezzühlere blla ücret ıer
bestttr. Ayrıca kendilerine Büfe fiatlarından °/0 30 tenzilat 
yapılır. Bu hususta fazla tafıilit için Sultan hamam Saidiye 
han No. 12 gömlek tabrikası sahibi Yani Ef. müracaat. 
~ Saat 10 dan 12 ye kadar ~ 

Emniyet Sandığı üdürlüğünden: 
Bilcümle banka muamelatı 
Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Ta· 

sarruf ıandığı - Meskükatı ecnebiye, kambiyo, eıh~m ve tah
vilat alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tah\ il&t be· 
dellerinin tahsili - Adi ve ıirküler itibar mektupları - Esham 
ve emtaa üzerine avans - Ecnebi memleketler üzerine kredi 
küıadı - Eıham ve tahvilat muhafazaıı ve ıafre. 

1 ı 00 lirada talibi uhdesinde 

Hacı Şükrü Beyin 1 14 5 8 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz eylediği mel>liğ mukabilinde Sandık 
namına merhun bulunan Y enikapıda Çakır ağa mahallesinde Lanı• 
caddesinde eıki 40 ve yeni 62 numaralı ve kırk altı arıın arsa 
üzerine mebni bir kattan ibarıet ahara ait odayı havi bila hava bir 
dükkanın tamemı vadeıi hitamında borcun verilmemeılnden dolayı 
ıatılıAa çıkarılarak tç yüz elli bir lira bedel ile müıterlsl namına 
kat'i kararı çekilmiı iken bukere yüzde on zam ile müıteri çıkarak , 
mtizayede bedelini üç yüz aekeen altı liraya ihlAğ eylemiı olmaaı cih ti
le mezkur dükkanın 21-6·930 tarihine müıaciif önümüzdeki Cum:r
teıl günü tekrar ıon müzayedeıinin icrası ve muamelesinin ikmali 
mukarrer bulundulundan talip olanların mezkur &\inde nihayet saat 
on beıe kadar Sandık idareıinde hazır bulunmaları lilzumu illn 
olunur. 

Ynz otuz beı bin ton maden kömürünün kapalı zarfla münakasa
sı 5 temmuz cumartesi günü saat 15.30 da Ankarada Devlet Demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

i§Urak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakl<at teminatlarını 
ayni günde saat 16 e kadar münakasa kltipliğine vermeleri IA.zım-
dır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlni 25 lira mukabilinde Ankara ve 
iaıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Abbh~b~~AhAbb~6~AbA~Ab~~~~bbbbb . . . . ~. ~· .................••... 
g DOKTOR ~ 

~: AGOP YESSA YAN :i: y y 
~ o. 
~ı• Langada camiıerlf sokağında No. 19 lu muayenehanesinde ~:_• 
~ı• hergün hasta kabul eder. · •ı• •.. ~· ~~~.~~.~.~AAA~bbhh~bbbAAAbbAbAAbA ... ~ .... ~ ... .;'• ...... ~ .......... . 

... Sarayburnu Parkı 
Londra Birahanesinde kral akenk eden saz heyetinde ila

veten son hatıra ve ruhumda baharın kakiki bülbülü Hikme~ 
Riza Hanımla Radyoda takdire mazhar olan muganniye Servet 
Hanım ve Madam Emin ve gazelhan Numan Beyler hergün 
ve gece lcra.vi ahenk etmektedir. Ayrıca saz zamanına kadar 
muhterem halkın eğlenmesi için Filipsin ilk defa getirdiği en 

büyük iki hoparlörü ma.kineıi çalııacakiır. 

Duble bira 20 envai mezeler 25 kurut 

. 

Bergama belediyesinden : 
Bergama Şehir ıuyunun mevcut depoıundan alınarak ıehlre iıale 

ve tevzii için ihzar edilen boru ve iltisak aksamının (52915) elit iki 

bin dokuz yüz on beı lira 25 kuruı bedeli keıtfli ıartnamei fenniye 
ve keıtfnameıi mucibince vaz ve teılal yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usu\lle me~ku münakasaya vazedi\11ıl1t1r. Talipler ıeraltl fenni
yeyi anlamak üzere Bergama Beledtyeıl Fen memurlufuna müra-

caatları ve teklifoamelerfnl haziranın 29 uncu pazar aünü ıaat 14. • 

kadar vermeleri ilin olunur. 

olup bedeli müı:ayede haddı 1 ll
yıkında görülemediğinden bir 
mah müddetle tecdlden müzaye· 
deye vazolunmuıtur. 

Atik U cedit 14 numaralı ha
nenin hududu ıahlbi senet Mus-
t11fa efendi bahçesi, bakkal Ham-
di efendi lbrahim efendi hane· 
neleri ve Hiaardtbi caddesile 
mahdut 71 arıın küsyr ıan
tim terblinde araıtden 1 O artın 
terbiinde aydınlık mahalll müte
baklsi bodrumdan mada öç bu-
çuk katlı beden duvarları kArğir 
ahıap akaamı yaAlı eıkl boyalı 
binada bir bodrum bir tatlık 
bir k•smı yüklü dolaplı ve bir kıımı 
cumba ıahniıll bet oda zenılni 
kırmızı çini döıelt gömülü küpleri 
ve emme basma frenk tulumbaıı 1 

ayoınhk mahalh muhtevi mutfak 
ve bir aralık zemini çinko tara
ıayı muhtevi iki bin iklyüz elli 
beı lira otuz sekiz kurut kıy- 1 

meli mubimmlnell hanenin ta- , 
mamı ve gene ayni mahallede 
atik 17 cedit 15 numaralı gayrı 
menkulün hududu Zehra hanıaıın 
menzil araaıı Mahmut ağanın 

menzil anası ve bazen belediye 
müffetttılerinden Nazmi efendi 
menzil bahçesi ve ıahtbi senet 
Hafız Mustafa efendi menzili di· 
ğer tarafları tarik ilej nıahdu~ 
683 lira elli beı kurut kıymetı 
muhamminelt 123, buçuk ı ·arıın 
terbitnde araziden 45 artın kü
sur ıantim bina mütebaki•I yan 
tarafta duvarla mahfuz bahçede 
bir erik bir badem alacı vardır. 
Binada zemini çimento muıakkaf 
yan tarafı• camekanlı taılık üze- t 
rinde yüklü, dolaplı bir oda ve 
hir hela bahçeye pencere aıa-1 
halleri bulunan bodrumda bir : 
mutfak mahalli mevcuttur. De· l 
rununda Behçet efendi ıakiodir. l 
l,tirasına taHp olanlar ve daha 
ziyade malumat almak 11teyeo-
ler kıymeti muhammtnelerinln 
yuzde onu nisbetiude pey akça-

Gayrı n1enkul malJarın 
açık artırma ilfuu 

İstanbul 4 üncü icra memur· 
lufunC:lan : 

Aç•k artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol-
duğu: bir bap hanenin .tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahalleıi, ıokağı, nu
marası: 

Beyoğlu Hüıeyln ağa m. kar
na.vula karanlık s. a. 5. c. 8 • 
No. Ta'kdır olunan kıymet : 
46&0 L. 

Artırmanın yapılacağı, yer, 
aün, ıaat : latanbul 4 cü tcra 
dairesinde 21/7/930 pa.zarteıl 14 

il• 16 ya kadar. 
1 - iıbu gayri menkulün 

artırma ıartnameıi a/7 /930 ta
rihinden ltlbaren 930· 104: No. ile 
İstanbul dördüncü icra daireıi· 
Din muayye.:.. numaraıında. her 
keıin göre bilmeıi için açıktır. 
handa yazılı olanlardan fazla 
nıaltlmat almak isteyenler, iıbu 
ıartnameye ve '"losya numarasile 
lllemuriyetlmlze müracaat etme· 
ildir. 

2 - Artırmaya ırttrak için 
Yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
Yedi teminat göıterllecektir. 

larını ve 929 - 2694: numarası ile 
iıtanbul Dördüncü icra memur-
luğuna müracaat etmeleri ve 
(21 - 7 - 9S'O) ta~hiCle a t 14 
ten 16 ya kadar ihaleıl yapıla· 
caiı tlln olunur. 

S - Hakları tapu ıicilile sa
bit olmayan ipotekll alacaklılar
la diler alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve huauslle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını tıbu ilan tart
hlntlen itibaren yirmi g(in içinde 

! evrakı lbiiıbitelerile birlikte me· 
nıurlyethlltze bildirmeleri icap eder. 

ı Akıi ha.ide hakları tapu ıtcillle 1 
ıablt olmayanlar ıatıf bedellnln l 

l pa7laımaıında hariç kalırlar. 1 

Fatih icra nıeınurlu

ğundan: 
Bir deyinde dolayı mahcuz 

Tarla baıında çukur Sokakta 8 
No. lu hanede mukim Celal beyin 
yedi emanetine mevdu bir aynalı 
dolap bir büfe bir lavmana ve üç 
perde ıehrt halin 21 inci günü 
ıandal bedestanında artırma ıu

retile satılacağı ilan olunur. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iettrak edenler ıırhrma 
ıartnameıini okumuı ve lüzumlu 
mahlmatı almıı l:>untarı temamen 
kabul etmiı ad ve itibar elunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men
kulün bedeli zamanında veril
mezıe gayri menkul ikinci bir 
artırma ile ıatıhr ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde bet 
faiz ve diğer :ı.ararlar ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın me
muriyetlmizce alıcıdan tahsil 
olunur. Beı numaralı fıkradaki 

ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan ıonra gayri 
menkul en çok artıranın üı-

tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 

alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre diğer tartlar. 

Vergi, Belediye, Vakıf lcare 
rüsumları müıteriye aittir. 

Y azalan kar.ıir hane yukarıda 
gösterilen 21-7-30 tarihinde lr 
tanbul 4üocü icra ınemurlui" 
odaıında ııbu ilan ve göıterlleP 
arttırın• ıartnameıi dalreııade 
aablacaiı t1in olunur. -

Meı'ul Müdüfü:Süleymaa Te•flk 


