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Evkafın büyük serveti 
nereye gidiyor? 

-----~~----~ett~~~~---~ 

Adi dedikodular aciz ve zebun/a-
rın katıdır. Alnı acık olanlar 

' kimseden perva etmezler ! 
Merhum Abdülhamit sal

t nah çöküp gideli yirmi ıu 
kadar sene oluyor. On uzun 
senelik İttihadı terekki devri 
tarihe karııalı, on bir seneyi 
geçmlıtir. 336 senesinde Bü
yük Millet Meclisi teşekkül 
etti. Lozan muahedesi yeni 
Türkiye devletini bütün dün
yaya tanıtmıı,tasdik ettirmiıU. 

Türkiyede vatandaıların 
hürriyeti, hakimiyeti esasla-
rına dayanan Cümhurıyet ida
resi teessüs etti. Bu idare, 
yalancı, gösteriıçi olmıyan 
hakçı, hakikatçı, faziletçi bir 1 

tarz, bir ıekil demekti. Türk 
milletine hakiki saadet ve se
lamet temin ediyordu. Vail 
demiyoruz! 

Ne kadar yazık ki : müba- ı 
rek Cümhuriyet içinde siyaseti 
kör bir dedi kodu aleti, ıahsi 1 
agraz vasıtası telakki eden 
bazı zeki düıknnleri görül
mekte ve itidilmektedir. 

Bu bedbaht gafillerin di
mağlarında, ruhlarında, çok
tan uyuımuı olması lazımge-

len çirkin bir huyun arada 
sırada canlandığını görmek, 
ltitnıek ıaıılacak bir şey de
ğildir. 

Onlar, öteden beri öyle 
görmüıler, öyle bellemiılerdi. • 
Böyle de yapmaları pek tabii 
idi. 

Şu kara topraklar üzerinde, 
siyasi terbiye ve seclyyesi kuv
vetli, yerinde olan vatandaı
lar arasına, nasılea karıımıı 
olan bazı düt ük ahlaklılar da 
bulunacaktı. Tabiat kanunları 
muktezası böyle idi. 

Vatandaı lekelemek, bi
zim memleketimizde öteden 
beri görülmüı,çok defalar yapıl
nııı, tecrübe edllmi§ ıeylerden
dir. Bir vatandat hakikaten 
ıuçlu olur, vatanına, mllletl
ne karıı ihanet ederse, onun 
zaten cemiyet içinde temiz 
bir yeri olamaz. Böyleleri, 
kendiliklerinden başlarını yu
karıya kaldıracak cesareti 
gösteremezlerdi. 

Memleketini seven, milli
yetine dütkün, gittiği ve gide
ceği yolu iyice aeçmiı, ayır
mı§ adamların pefinde dolaı
mak, onları arkadan vurmı
ya çalıımak, her halde f~ zi
letli , mert adamların teveı· 

aül edemiyecekleri ıeylerden 
dır. Bu ve emsali vesile le· 
r in bir iki devir geride kal
d ığı zannedilir. 

İnınniyetin, hele mert geçi
nen, faziletkar görünmeğe ça
lııan insanların ıiarı, açık öz
lülük olmahdır. Mertce mey
dana çıkılmalı, açık söylenme
li, dürüst konuşulmalı, gcru
tülmelidfr. Hakikatler, f ıte o 
zaman meydana atılır, ancak 
o zaman ak ve kara belli olur 
anlatılır. 

Adi dedi kodular, acizler le 
zebun olnnların karıdır. Alnı 
açık olanlar, attığı adımın bas
tığı ve basacağı yeri pekala 
bilenler, kimseden, kimsenin 
ileri geri söylemesinden perva 
.etmezler. 

Şu imkan aleminde, aözle
ri yukarda olduğu için ayakları 
ucundaki çukurun derinliğini 
göremlyen, farkedemiyen bl-

ça reler pek az değildirler. 
Karıısındaktni ilzam ile alı

nan siyasi intikamların ıeref
lerl vardır. Fakat, alelade ifti
ra mahiyetinde dedikodular 
ihdası için vatandaıların hür
riyetlerini, huzurlarını ıelbede
cek kadar ileriye gitmek, vara
cagı münteha noktasında muvaf-

fakiyetaizlikle kartılanmağa mah
kum olur. Baıkalarının hare
katını nraıtırmazdan çok daha 
evel, kendi yanlııhklarımızı 
kaydedenlerin samimiyetlerine 
inanmalıyız. 

Kendi gözlerlle kendilerini 
göremediklerine celallanarak, 
baıkalarının gözlerini çıkaracak 
vesileler peıinde koımak olsa 
olsa gafillerin karı olabilir. 

1 · .in"( Oruç 

Bir Paşazade Şişli yolun
da çırçıplak soyuldu ! 

Genci soyan şoför; otomobille meç
hul bir semte kaçmıştır 

.: 
Evvelki gün 

ıehrhnlzde ~e-
kli itibarile çok 
mühim bır soy

gun culuk va
k' ası olmu§tur. 
Hadise ıudur: 
Cağaloğlunda 

oturan Ruhi bey 
isınlnde bir pa
ıazade iki gece 

ev vel ltüçük 
çiftlik parkı ci
varında oturan 
tanıdı~ı bir za 

tın evine aitını, 
ve geç vakta ka
dar orada yapı
lan eglentiye 

11
_ 

tlrak etrnfıt· E l ır. 
g entide bi-

raz faz:lıtca. fç· 
ki içen Ruh· 
bey h ı . ra ataızlık 

hıa elliği içln av-
dete kara.rvermfı 
ve Küçük çift-

lik Parkı önünde 

l çağırılan bir o-
Çırçıplak ıoyu an paıazade t omobtl b 

b 
e lnmlı-

/lu/ti ey (Devamı 2 net sahifede) ı 

~ 

<< Geber , ölürsen 
,kimim umurunda>> · 
1 - -

Meç darbelerile katı patlayan 
ve yüzü tiıen 

Gazi ls11u1il e/. 
Dayak ... Dayak. \olda, kara

kolda dayak, haplıanede dayak!. 
(Devamı 5 indi sahifede) 

.....--...Q(I = 

Gazi Hz. 
--.~-

Beyoğlunda bir 
cevelan yaptılar 

Üç günden beri Y alovada bu
lunan Gazi hazretleri, dün sabah 
kendilerini görmek üzre Yalova
ya gitmiı olan Meclis relst Ka-
zım paıa ile birlikte Ertu~rul 

yattla Dolmabahçe sarayına av
det etmiılerdir. 

Gazi hazretleri sarayda bir 
müddet iatrahat ettikten sonra ge-

ne Kazım paıa ile birlikte otomobil 
ib Beyoğlunda bir cevelan yap-
mıılar ve Şiıli sıhhat yorduna 
uğramıtlardır. Sıhhat yurdunda 
Kazım paıctnın ensesinde hasıl 
olmuı bulunan ufek bir yağ ke
seıl operatör M. Kemal B. tara
fından muvaff akiyetle alınmııtır. 
Müteakiben Gazi Hz. Kazım Pa~a 
ile beraber saraya avdet etmlı
lerdir. -------- -
Venizelos 

Müşkil bir vazi
yette kaldı! 

Atfna, 19 - M. Venizelos 
muhacirlerin ayan ve meb'ualarını 
davet ederek kendilerile uzun 
müddet aörütmüıtür. Baı vekil 
bunlara Türk Yunan itilafının 
tasdiki milli bir mecburiyet ol
duğunu ıöylemi~tlr. 

Muhacirler cemiyeti bir be
yanname neırederek hükümet 
aleyhinde §lddetll hücumlarda 
bulunmakta ve muhacirlerin 
menaflfni müdafaa için sonuna 
kadar çalııacağını bildirmektedir. 

Muhacirler ayan ve meb'us
ları vazifelerini ifaya davet 
ederek itilafı kabul ederlerse 
meb'usluk ve ayanlık hakkını 
geri alacaklarını, kendilerini bir 
daha intihap etmiyeceklerini 
söy liyor lar. 

Muhacirlerin cemiyeti akvama 

Kamantoların 200 parÇayı geçen 
emlakine hükômet vaz'iyet etmelidir! 

Türkiyede doğ

muı, Amerika da 
zengin olmuı .. Es
kena zf,. isminde bir ' 
muıevlnin Manisa
da bir hastane in
§asını vasiyet etmi§ 
olduğunu ev\'elce 
yazmı§tık. (J 

Bu münasebetle 
hatırımıza yine Tür
kiyede doğmuı, fa
kat burada zengin 
olmuf diğer b ir 
muıeyi daha geldi: 
Kamanto. 

Kamanto, Has · 
köyde tevellüt etmiı 

yokluk içinde bü
yümüı, Türkiyenin 
Roçildi, Rokfelleri 

olmuf, İstanbulda, 
Çanakkalede ıu
rada, burada mü-

teaddit hanlar, a- K m ntoların satılan c::llfıl:inden eski .. T!ringn 
partmanlar, bt r kaç 
yüz parça irat ve akarlar satın almıı veya yaptırmıı bir milyon

(Devamı 5 oci sahifede) erdir. 
---~~----~~..:;;;;;;--~~-

Maarif vekilinden ;bili 
haber yok! 

Tıp f akü:ltesinde haklı olarak asabi
yet tevlit edilmiştir 

Evvelce Darulfunun Divanı 
ve Tıp fakülteıi meclislerinin 
kararı hilafına olarak Neıet Ömer 
bey tarafından usulsüz bir cekilde 
Maarif vekaletine bir tezkere 
yazılmııtır. Esas olarak Tıp fa
kültesinde münhal bulunaal Me
badii eD'1razı dahiliye müderrisli
ğine muallim unvanile ve 60 lira 

maaıla yapılan tayin Tıp fakül
tesince kabul edilmemi§ , fakat 
Maarif vekili Tıp fakülte!i kadro
sunda münhal olmıyan bir mual
limlik tahsilatını hiç bir salahi
yeti bulunmadığı halde eczacı 
kısmına naklettfrmiıtlr. 

(Devamı ikinci sahifede) 
~ ... ~ ............. ~ ............... ~~ 

Dünkü maçı kaybettik 
e~ 

Macarlar Feneri 2 - 1 yendi 
Havanın güzel ve müsait ol

ması, Satyoma takriben 61000 
kiti kadar oldukça kesif bir ka
labalık toplanmııtı. 

Macarlarla olan maçtan evvel, 
Fener ve Be§ikta§ ikinci ile kar
ııla§tılar. 

Her iki tarafta gü?.el O } nadı: 
Neticede Fener, a~ ı galip geldi. 

Sıra büyük ınnça gemitli; 
Sahaya evvlli Fener bir az 
sonl'a Mncar takımları alkı~lar 
arasında çıktılar. Macarlar hal
kımızı, kendilerine rnahııus bir 
nevi nıerasimle selamlndılar. 

Mutat meraısimden sonra kale
ler seçildi; takımlr mevki tuttu· 

f enerbahçe, cevattan mahru~ 
olarak ıu tekilde : 

Rıza 
Kadri Firuzan 

da müraçaat edecekleri söyle-
niyor. • Alacarlar ilk golü yapa1·ken 

Şekfp Slldi M. Reıat 
Niyazi Ali Zeki Muzaffer Fikrt 
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Hakem Kemal Halim B. oyu
na 5,35de baılandı ; Hücüma 
geçen Macarlar, ilk dakikalarda 
kalemizi sıkııtırmağa baıladılıır. ı 

Bu arada bir iki tehlikede atlat
tık. 9uncu dakikada çok iyi bir 

1 

kombinezonla macar kalesine a

kıyoruz. Aladan, Zekiye bir paı .. 
Zekinin nefis bir eşape pası .• Mu
za ffer yetişiyor .. kalecile kerıı 

karııyn kalıyor sıkı bir §Ül top 
ağlarda! 

-ae_· Etıb~-~ odası 
~~~~~~~~~~~~~~) ' _ Db D~iiff~~a 

tik dakikalara yaptııımız bu 
ırol macar takımınm ambale ola
cağı zahnbını veriyordu. 

Fakat hiç de böyle olmadı. 
Bilakis ıanki bu gole derakap ce
vap verlrmit gibi 2 dakik geç
meden sag içleri merkez muha
cfmlerlnin güzel bir pasını hüsnü 
fstfmal ederek köıeden 11kı bir 
tülle beraberlik golünü kaydetti. 

· Bundan aonra hakimiyet temamt
le macarlarda idi. 

• -~~--- 1 

istihsal merkezleri I 
tesbit edildi! 1 

İzmir, 20 (A.A) - Gerek İz.
mir iktısadi mıntıkalarına ve 
gerekse bilumum Türkiye afyon
larına dair ıehrimiz ticaret ve 
&enayi odası tarafından yapılan 

tetkikatta en mühim iıtfhsal 

merkez Afyonkarahisar , San
dıklı, Uıak, Isparta. Bordur, 
Etkfıehir, Bulradin. Gediz, Kü
tahya , Sima•, Balıkesir , Çal , 
Ilgın, Zille, Tokat, Sivas, Am
asya, Gaziayintap, Maraı. İnegöl, 

Mısırda 
İsmail sıtkı paşa 
kabineyi teşkil 

edecek! 

J Akhisar, Çanakkale, Edirne ve Macar t kımı oyununu bir 
tek kafa idare ediyordu . San
tır haflar Ayağına ve kafaıma 
lakl~; mükemmel pas tevziatlle 1 

mqbur $parlanın kadaıma ya
kın derecede bir oyuncu; 

Kahh e, 20 ( A.A) - lımall 
Sıtkı paıa yeni kabineyi teıkll 
vazifeıinl kabul etmfıtfr. Parla
mentodaki Vaft grubunun ak
detmlt olduğu içtimada Nahhas 
pafa nazırı ran mes'u\iyetlne mü
teallik kanun layf haıindan tevel
lüt eden buhranın ehemmiyetin
den bahıetmit ve eski tecrübelere 
binaen bu Jiylhayı bu lcllma de
vresinde tekrar meclise takdim 
edemlyeceğini ıöylemittir. Buh
ran yalnız bu sebepten deiil 
belki kabinenin ınesaialnl müm
künsüz kılun avarnilden Defet 
etmlttlr. 

Tekirdajı olarak teshil edilmftUr. 
Bunlardan yüzde l O tla 15 dere- j 
ce sinde morfini ihtiva eden lsp r-

1 tanın fılimköyü mahsulü ve Ü§a-
k afyonları lzmfr plynsa11nın, 
Zile, Tokat Hacıköse malları da 
fıtanbul piyasasının birinci nevi 
mallarıdır. Tanzim edilen tıta

tlıtiklere nazaran 192 8 seneıinde 
İzmir lkt11at mıntakasında btlh
ıal edilen 220,000 kilo afyondan 
146,000 kilosu ihraç edilmff ve 
1929 senesinde ile 174000 kilo 

Macarlar 2 inci dakikada ge
ne aağ iç vasıtaalle 1 inci a-ol
lerlnl kaydediyorlar •. 

Bundan sonra Kalemiz list üı· 
le tehlükeler geçiriyor. Fakat 
Kadri.. Yekvücut bir müdafaa 
halinde bütün akınları aya§ında ' 
öldürüyor. 

Vaft fırkası meclisinin ekse
riyetini haiz olmayan kabinelere 
krıı mücadele elmefe karar ver

mitli '. 

Yong- beyneln1ile1 teşriki 
n1esai isteyor 

Sanfran11sko, 20 ( A. A) -
Meıhur pıtanın sahibi otan Yonr, 

Haftaymi sonlarına dofru ıol istihsale mukabil -bir ıene evvelki f 
telsizle her tara a neıredllen nut

taraftan inen hücumlarımızı, en 
1 

flloklarla 212,000 kilo ihracat 
kunda milli ticaretin ecnebi pi-

iyl pas dahilinde, saır müdafi- yapılmııtır. 1 yasalarına sühulet göstermek ıu-
leri bir emgolle dorduruyor. Keza 1929 ıeneılnde umum retile lnkiıafının lemin edilece-

Penaltı ! Türklye'de iltihıal edilen 330,000 ğinl ve zlraatln himayesi me-
Penaltıyı Alaettln çekiyor. 

1 
kilo afyondan 31 3,721 kilosu ıh- seJeslnln baıka türlü de halledtl-

Top kalecilerinin elinde. Bu su- i raç edllmit ve 1929 ıenesinde mesini imkanı oloıadığım söyle-
retle beraberlik fırsatını dahi 190,000 kilo istihsale mukabil mietlr. Mumailey, fazla lıtlhaa-
kaçırı}oruz. llk devre Macarların ,1 bir ıene evvelki lıtoklarla. 260,83 4 lalın yerli fn ıhtaklta tekabül 
hücumları arasında bitiyor. kilo ihracat yapılmııtır. 1928 ettirilmesine manhkan imkan 

ikinci devrede Fener müda- 1 ıene1inde lzmir pfyaıaaında bir olmadığından bu iıtthıalatın ih-
faaıında pek haklı olarak tebed- o~ka afyon 1400 den 3200 e ve racı lazım geleceğini ve binne-
dlilit yapılmıı . 1 inci devrede ı 929 senesinde ile 1200 den tice beynelmilel teerikl mesaisinin 

4 ~oo k k d t lrr ı•tır zaruri olduğunu ilave eylemlıttr. çok bozuk oynayan firuzanın ı ~~~~=u=r~u~ıa~=a~a~r~s_a_•~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yerine bu sefer Ziya oynuyor. 'ı Bı·r paşazade soyuldu ·' Müdafeamız nisbeten daha 
iyi oynuyor. Hakimiyet bizde 

fakat bir çek fırsatlar heder J _ 1 l3irinci sahifeden devam 1 
olup gidiyor. }- k' · d a 

• • 
1 

• lir. Ruhi bey'"10före Cağaloğlun- zarıın va a gecesi Jan arın 
Zekiden ılerı bir PBI a .an Nı- 1 daki evinin adresini söylemiı ve d evriyes' Şiıllden şehir haricine 

yazi ka leciyle karıı karııya vazJ- 1 kema.11 emniyeti~ otomobilin bir ' doğru yıldırım sür'attle giden bir 
yelle, attığı •ulu bir ıüt direğe j köıeııne yerleımııUr. Otomohılin otomobil görmü ler ve tüp-
ç rpıyor. 

Blrnz 8onra Zeki •e Niyazi he
men Aynı vaziyetlerde 2 gol daha 
k çırıyorlar. 

Devrenin sonlarına doiru o
yun mütevazin bir oekll alıyor, 

onlarda bir iki fırııattan istifade 

hafif aarııntıları kendisine bir helenerek durdurmak istemit 
betik hi1&tni veren Ruhi bey bir leraede ıof ör bunu duy· 
aralık ağırlaıan göz kapaklarını mamazlığa gelmif ve otomobili 
hafife~ kapamış ve dalmııtır. çılgınca sürmekte devam etmittir. 

Bir müddet ıonra ıerln bir Jandarmalar bu vaziyet kar-
yerde ütümefe baıladığını htaııe- ımnda büsbütün ıüphelenmiıler 
den Ruhi bey gözlerini açınca ve otomobilin ğilliğf istikametle 
mülhit bir ıaıkınlı~a uğramı§ ve ilerliyerek muhtemel h~r hangi 
hayretinden dona kalmııtu· : bir vak'aya mani olml\ k fatemlr 

edemiyorlar. ti 
Evet ne rüya ne de hayal, ıa- lerdfr. Fakat jandarmalar ye -

Mütekabil hücuml r arasında dece hakikat : Ruhi bey Şııli 'ha- ıtnceye kadar iş 4ıten geçınlf, 
netice rleğiımeden oyun nihayet rJcin de Büyükdere yolunun bir Ruhi bey tamamen soyularak, ça
buluyor. Z. K. kenarında çimenler üzerinde boy- ' yıra bırakılmıt ve soyguncu ıoför 
························································ 

Fransızlar protosto 
ediyorlar 

Parla, 19 (A • A) - Meb'usan 
meclisi gümrük ncümaoı yeni 
Amrikan güınrfik tarJfelerlnln 
tatbikine ke.rıı prtosto takriri 
kabul etmiıUr 

İhtiJalci let hükftnıeti 
ittihan1 ediyorlar 

Buenos Ayreı, 20 ( A.A ) -
Huduttan gelen haberlere aöre, 
ihtıla1ciler imdiki hük<itnetl 
meırutlyete muhalif hareket et
mekle ltliham eylemekte 'Ve 
Amerika' dan yüksek f sizlerle 
lstikrazatta bulunmakla muahaze 
etmektedirler. lhttlalcller aynı 
zamanda örf 1 f da re esnasında 

iltihak edllmlt ol n hakimlerin 
rüıvet aldıklarmdan para ile sa
tılmıt kimseler olduklarından 

bahıedlyorl r. 

lu boyuna uzatıimııtı. otomobilile beraber kaçmııtır.Jan-
İtln f ecl tarafı Ruhi beyin ' darmalar geldikleri zaman ancak 

bir don bı r gömlekle bır kılmıf çayır Czerlnde yatan Ruhi beyi 
olmasıdır. Ratıp çimenler Ruhi bulmuolardır. Polis ve jandarma 
beyin gömleğini ve donunu islat- tarafından tahkikata devaoı edll
mıf ve etlerine geçen rutubet ve mekledir, 
ıoğukluk kendilinl uyandırmı§tır. Halkın emniyet\ ve ıehrln a -

Tam bu sırada jandarma dev- ıayi§l noktagından bu hadtıe çok 
riyesi ırelmiı ve heyecan ve ıaı- dikkate ıayandır. 
kınlığm verdiyl sarsıntıya zaif Hepimizin zev< elerlroiz ve 
bünyeli tahammül edemediğin- kız kardeılerlmfzin icabında Y_~-
den tekrar baygın bir halde lınızca inmelerinde mahzur gor-
çayırlar üzerine uzanmı§ olan medi§imiz takıl otomobillerinde 

Ruhi beyi kaldırarak Şitli çalııan ıoförlerin ahlakı mazb0t 
Fransız has~aneııine nakletmi§tfr. adamlardan olmuı lazımdır. -
Ertesi sabah hastanede aklı ba- 1 nüne gelenlerin bir ıoför vesi-
ıına gelen Ruhi bey haıtaneden kası almaıı; yüzünden bu kabil 
iğreti aldıiı bir paltoya sarılarak vekayi ve müıterllerle ıoförl.er 
bir otomobile binmlı \e evine arasında zabıta vakaları eksik 
gelf p elbise giydikten sonra polise olmamaktadır. 
tnOracaat etmiıtir. Polis müdirlyetinin halkın hu 

Şoförler tarafından soyularak zur ve emniyeti ile alakadar 
arkasından alındığı anlatılan olan bu kabil hadiselerin teker 
Ruhi beyin ~\bfsesinln cebinde 

1 
rür etmemesi için tedbir Utl-

77 Ura para ile evrakı huıuslyesi haz etmesi ve bu vak'anın 
bulunmakta ldl. faillerinin her halde bulunması 

Polise• yapılan tahkikata na- lazımdır. 

Muhtıra 

1Büyük ehemmiyeti 
J haizmiş! . 

Pariı, 20 ( A. A) - Alman 
baıveklli M. Brunlng, Maten ga
zetesinin bir muhabirine Alman
yanın Brland muhtırasına 15 
T emmzdan evvel cevap vere· 
ceğlnı ve bu muhtıranın fevkala
de bir ehemmiyeti haiz oldufu, 
uzun ıenelerin mahsulü bulun
dueundan beyan etmlt ve Fransa 
ile Almayanın bu ıahada ilk rolü 
oynamaları lizım geldiğini ilave 
etmtıtlr. 

Maarif vekilinden 
1 haber yok 

(Birinci ıahtfeden devam) 

Bu parayı Kazım Eıat beye 
verebilmek f çln iradel milli yeye 
iktiran etmek üzre Baıvekilet 
ve Rtyaıeli cümhura tasdik e-
dilnıek üzere gönderilen karar
namede Tıp fakültesinde Meba-

ı dil emrazı dahiliye muallimi ola-
rak a-öıterllmiıtlr. A11l meiele 

1 ve ihtilaf ta duradan çıkmakta
dır. Tıp fakültesinde Mebadii 
emrazı dahiliye müderrisliği bu-

lunmadığı ıibi bu makama mahsuı 
bütçede para yoktur. Bundan 
baıka tıp fakültesinde halen mu
allim olarak Kazım Esal bey 
namında hiç bir miiderrls mev
cut deitildtr. Tıp fakülteti relainl 
mü kül mevkide bulunduran va
ziyt budur. 

Evvelce münhal bulunduğu 
gösterilerek Maarif vekilini nam
zet olarak göıterdttı Kazım Eıat 
beyin Tıp fakültuince yapılan 
intihabı, kadroıunda böyle mün-
hal bulunmadığından dolayı, te
kemmül ettlrllmıyerek kalmııtır. 
Eğer kanuni bir ıekllde Dlıçi 
mektebine bir muallim ta'yin e
dilmek lazım geline 1:1 ncak 930 
bütçe kanununun meriyetlnr baı
ladıgı mali sene olan haziranda 
Yapılacak olan intihabııı tasdik 
edtlmegfle olabilecektir. 

Halbuki maarif vekili evvelce 
Tıp fakültesi Meclisine verflmif 
olan bir ıözünde Kazım Esat be-

Yhı veeaik ve ilmi asari bulun- ' 
duğunu ye bunları yakında aön-
dereceğini söylemit ve Maarif 
~ekili beyin ·aözline itimat ve bu 
•özünü senet ittihaz ederek inti
habı:yapılmıftı. Aradan 4- ay aeç
ttği halde Maarif vekili bey tara
fından verilen sözlerin hiç birin· 
den bir haber çıkmamııtır. Tıp 
fakülteıinde asabiyet tevlideden 
de bu hareketler olmuıtur. 

Kanuni ıekilde intihabın lcra
ıı li.zımgeltnce Kazım Esat bey 
Dtrçi mektebine muallim intihabı 
hakkını haiz değildir. Böyle o
lunca Maarif vekilinin resmi bir 
ınakamdan söylediği sözler ne 
oluyor? 

Tıp fakülteıl müderris ve 
tnuallimlerlnin Neıet Ömer beye 
karıı itimatları bulunmadığı ken
dilerine resmi içtimalarda bir çok 
defalar söylenmlttlr. Arkadaıları 
arasında kakım olan kanaate 
göre aıl} meıul Net et Ömer bey
dir· l\1aarlf vekilini de müıkül 
vaziyette koyan kendlıidlr. Bu 
gün Tıp fakülteıtnde olduğu gibi 
diğer fakülteler de de ltlmadı 
ıayıp etınıı olan Neıet Ömer 
beyin halen Darülfünün emane-
tini muhafaza etmesi ıaıılacak 
f ydtr. 

toplandı 
Dük saat ı 4 te Etıbba odası 

Darülfünun içtima salonunda mu
karrer lçtimaını akdetti. Ekseri· 
yet hazır bulunduğundan cebe 
reisi Tevfik Salim paoa tara· 

fından küıat edildi. Altı ayda 
bir toplanması icap eden odanın 

bu ikinci içtimaı idi. Evveli reis 
pafa tarafından izahat verildi. 

Odanın 14 40 azaıı vardır· 
Bunların 12 08 i Doktor ve 2 4 1 rl 
dit tabfbidfr. Bursa, Bolu Zon-

guldak ve Trakyada teıktl&t var 
dır. 1230 izi fstanbulda ve 219 

vllayetlerdedlr İcrayı tababet ka
nununun 27 nci maddesine tevfi
kan odaya kdyt olmayan tabib
ler hakkında kanuni muame)P 
yapılır ve tecziye edilirler. Eier 
böyle kayit olmayan t bipler gö· 
rüraenfz haklarında oikiyet et· 
mek lazımdır. 

Divana hayal yel • ki olan Qç 

meseleden ikisini intaç etmlt di
gerlde intaç edilmek üzeredir. 

Tahsili lazımgelen 28778 Ura 
yerJne ancak l :l553 Ura toplana· 
bilmitllr. Oda bu parayı yani ai
datları bir tahıtldara tahsil ettiği 
paranın yüzde betini vermek ıu
retlle topla yor. 

Oda hey' eti tdareıi kendisine 
verilen ıalahf yet harici 25 lira 
25 kuruı sarf etmfıtlr. Bazı a
zalar tarafından bunun disiplin 
harici olduğu ve hey'eti idare-

nin tazmlnl Zlazım geldiğini 
teklif elmiılerdtr. .Bu mes'ele 
reye konulmuı, hey'eti raporu 

idarenin sarfı ve hesabı kati ka-

bul edilmftlir. Badehu bütcenin 
müzakeresine baılanmııtır. 

Hükumet ıenel maliyevi kanu-
nusani ayını kabul ettiğinden oda 
da evelce kabul ettiği haziran ayı 
yerine bunu kabul elmlttir. Bina
enaleyh yapılacak heınp yedi ay 
(lzerine olmuı tur. 

Birinci madde memurin maaıı 
14 7 O lira teklifi yerine 119 O lira 
kabul edilmfttlr. Kira bedelf 1400 

lira, Hakkı Şinaal P ıanın Be
yoelu halk fırkasının bir kıamını 
odaya bill bedel verdiğinden 

kaldırılmııtır. 

Müteferrik masarif, demir 
bat ücreti, Ali dl•anı haysiyet üc
reti aynen kabul edil mi ıtf r. idare 
heyetine verilecek 1000 lira mu
vafık görülmüıtür. 

Bu parayı idare heyeti Hila
lahmere teberrü elmlt ve bu au
retle bütçe ikmal edilmlttlr. 

Sigorta ve taa vün sandığı 
teıkilatı için hl r tetkik hey' eti 
ayrılacak ve gelecek içtimada 
teklifini yapacaktır. 

Oda tarafından Azanın huku
ki itlerini takip için bir hukuk 
müıaviri tayini için Sıhhiye ve
kaletine müracaat kabul edilme-~ 
mittir. 

içtimada riyasete oöyle bir 
tekltf vaki olmuıtur: 

Selim Sırrı beyin kerimeleri 
Türkiye güzellik kıraliçeıl Narnuk 
Mübeccel hanımı 7 ı kilodan 68 

kiloya indlrmiolerdlr. Halbuki bu 
bir tıp meselesidir. Acaba bunla
rın icrayı tababet etnıeye sala
hiyetleri varmıdır. 

Rel• paıa sıhhıye müdilrlyeune 

havale etmtotlr. içtima dört saat 
devam etmlt ve saat altıda blt
mtıtlr. 
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Tıbbi bahisler 

Babaların 
vazifesi! 

atdenlerı göremiyordu. Arazözle
rle •ulanıp parkeleri yıkanan ıe
niı lıtaıyon caddesinde ıüratle 
tekerlenen otomobillere dalıyor
du. Beyaz ipek nlniılı beyaz mar
kizet dekolteli bir bebek yüksek 
duvarın kenarına kadar gelmiı, 
avuçladığı kumları aıaAıya serpi-

yordu. Genç adamın yüreAt hop
laınııta. Altın ıaçlı ıen çocuğun 
dıvardan düımeıinden ürknıüıtn. 
Ve kalkarak bebeği dıvar kena
rından ayırmak istediği anda ıan
dalyaıına mıhlandı. Vücudu dal
aalanarak:-Nermin Kız .. Diye 
atlıyan ıuh bir kadın ipek etek
leri Feri dunun dizlerine ıürUlne-

... re.k tatlı bir rüzair aıbı aelip 
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• San'at bahlıleri 
cı • 

NU HABERLERi Tiyatro mektebi 
-.. ~ 

Tazima.t Otel hırsızı 
..... ~~- > •)~· 

Gazi Hz. çekilen~ ılstiklal mahkeme-
telgraf ve cevabı 

Meclisin tatil olduğu gün Ga
zi hazretlerine §U tazimat telgra
fı çekilmit ve Gazi Hz. atideki 
cevabı vermiılerdir: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Ke
mal hazretlerine 

Bu gün meclis tatil ederken 
zati riyaıetpenahilerine arzı ta
zimat ve vedaı mutazammın yoz-
1ıat mebusn Süleyman Sırrı beyin 
takririn( müttefikan kabul etmiı
tir. Şahıi hörmet ve tazimlerlmle 
arzederlm efendim. 

Büyü}{ millet mecliıi reili 

Kazıın 
Ankara Türkiye Büyük Millet 

mecliıf yükıek reisliğine: 
Büyük millet mecliıinin bu ıe

nekl içtimaına nihayet verirken 
hakkımda izhar ettiği yüksek kad
ri tlnaılıktan dolayı teıekkürleri
mi takdim ederim efendim. 

Reiıicümhur 

Gazi 1\1ustafa l{enıal 

Temmuzun 16 unda Londrada 
toplanacak olan beynelmtlel par
lamentolar konfransına hükume
timizde davet edtlmiıtir. Bu kon
feransa ittirVk etmek üzere İz
mir meb'usu Vasıf beyin tayin 
edildiği haber alınmııtır. 

1 
geçmifti. Yuvarlak yüzlü boi
mak .kollu b~bek hıçkırıklarla 
gülüyor, küçük patiklerini kunı
lar üzerinde ıürerek kaçmaya 
çahııyordu. Feridun onu koğala
yan kadının yüzünü görıneını t• 

l f ı. 
Küçüğün iri e a gözlerine dal-
mııtı. Küçüh hıçkırır gibi güle
rek Feridunun dizlerinin ara 11na 
iltica etmitli· Ve feridunun &öz-
leri karıısında bir adını geriliyen 
aenç kadının yüzüne takıldı.Gü
zel kadının yüzü ıap ıarı kesil- , 
mitti. FerJdunun kalbi çarpıyordu:! 
Karıııında bir an için tereddüt 1 

geçiren genç kadın kendini top
lamııtı. Sevinç ve meserretle Fe
riduna ilerliyordu : 

sin,fe de mahkum 
olmuş! 

Bir kaç gün evvel Beyoğlunda 
Btrfıtol otelinde ., Anğelo,, iı
minde bir Bulgar, otelde ya
tanlardan birinin paralarını 
çalarken yakalanmııtır. 

., Anğelof,, hakkında zabıtaca 
tahkikat yapılmıı, bunun meıhur 
otel bıraızlarından olduğu sirke
cide Şahlnpaıa, Beyoğlunda yir
mi kadar otelden bir çok paralar 
çaldığı ve ayni zamanda hü
kumeti iğfal, iftira ve 
silah kaçakçılığı meseleıfnden 

mülea Ankara İıtiklal mahke
mesince 5 sene hapse mahk<im 
olmuı, Ankara hapishanesinden 
bir kaç ay evvel müddeti mahk<i· 
miyetini ikmal ederek lstanbula 
geldiği , lıtanbulda kalmamak 
üzere hükumete teminat vere
rek Bulgariatana gittiği anlaııl
mııtır 

Angelof bir kaç ay evvel 
Sofyada büyükçe bir sirkat yap
tıktan ıonra lıtanbula kaçtığı 
anlaıılmııtır. 

Angelof yaptığı ıirkatler
den dolayı mahkemeye verildik
ten ıonra hududu milli haricine 
çıkarılacaktır. 

Mütahassıslar 

Tiren 
•)1 o-1<--

Bir muhacirin 
ayağını kesti 

Dün ıaat 12, 3 Oda· Eren köyün
de Suadiye köprüıünden geçen 
poıta tırenl 70 yaıında Rumeli 
muhacirlerinden Arif oğlu Da
vuda çarpmıı ıağ ayagı teker
leklerin altında kalarak keıil

mtıtlr. Davut ağanın tedavi e
dilmek üzere Tıp faknlteıine ya
tırılmııtır. 

Tamam! 

ı Evi imalathanesi 
kaçak eşya ile 

1 dolu! 
Beyoğlunda Toz koparan el· 

varında orta sokakta oturan ya
hudi Namerin evinde gizli rakı 

imil edildiği müskirat mu haf aza 
müdiriyetince haberi alınmıı dün 
Namerln evinde taharriyat yapı
larak evin alt kat bodrumunda 
itleti rilen 300 kiloluk büyük 
bir kazan külliyetli miktarda cib· 
re 100 kilo rakı onidal ve ıaire 
yakalanmııtır. 

Namer ötedenberi ispirto ıl
gara kağıdı ve içki kaçakc111 ol
duğundan hakkında takibatı ka
nunlyeye baılanılmııtır. 

Namerln Şeyli ef. apartıma
nındaki daireıinde de geçende 
biiyük miktarda kaçak ilplrto ra
kı ve ılgara 'kagıdı yakalanmıı· 
tı. 

Küstah bir Rum! 

Şehrimizde ilk defa olarak 
bir tiyatro mektebi teıla edile
ceği hakkında matbuatta görü
len haberler, memleketin ıan'at 
aleminde alaka ve memnuniyet
le karıılanmııtır. Bu mektebin 
tee11üsü güzel ıan'atlar maba
fillnde bt r badiıe teıkil edecek 
ve türk aahneıinln vaadki.r ya
rını için de çok f aideli olacak
tır. 

Tiyatro mektebi memleketi
mizdi ilk değildir. Bundan ev
vel Darülbedayiin tee11üı ve 
teıekkülü ııralarında da kura 
tarz' ve uıulünde bir mektep ku
rulmuı, fakat ihmaller yilzünden 
yaıamamııtı. 

Yeni mektebin konıervatu

var veya güzel ıan'atlar akade
mlıinde bir ıube mahiyetinde t•
ıiı ve idaresine dair bazı müta
lealar beyan edilmekte be de 
bu doğru değildir. Mektep müs
takil olmalı ve "rilmn hususuna 

da çok ehemmiyet vertlmeiidir. 
Tiyatro mektebi memleketin 

bara cereyanları ile de az çok ala
kadar bir müe11eae addedilebilir· 

Bu itibarla müe11eıenin ihtiyaç
ları Maarif vekaletince nazarı 

itibara alınmak icap eder : Ay
rıca Şehremaneti de bu müeıse-

ıenin tekamülü için mümkün olan 

azami itina ve yardımı göıtermeli 
dir. Tiyatro mektebinin opera ve 
operet ıan'atkarları, tenor ve 

primadonna yetiıtirmek için de 
avrı ıubeleri olmalı, tuluat kum
panyalarının aarileıtirilmeıini te-

min eylemek üzere ııenç halk 
ıan'atkirları da yetiıtlrllmell
dir. 

Mektep tdareıl ayni zamanda 
yarının sahne ıekll ve ihtiyaçla-

rını da muntazam bir program 
ile tetkik ve teıblt etmeli ; aa· 
n'atkardan evvel ıahne hazırlan-

! maaına ehemmiyet verilmelidir· 

1 //asan İlltami 
! -~~~~~~~~~~~~~~·~~ 
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Kör olası Sait paşa hınzırı 
şu işi başaramadı. 

Ben Mısıra asker sevkini istemiyo
rum. Başımıza şimdi bir de konfrans 

belası cıktı. 
Salt pafa ;- Efendilerim. me

tin olunuz,hayat ve tarihi düvelde 
fU gibi nagehzuhur ahval daima 
tahaddüıı edegelmlttlr. Hemen 
dakika fevt edilmlyerek vakıa 
zatı ıahaneye arz buyurulıun. 

Ne yolda ferman hümayunları 
ıeref sadfr olursa, ona göre tarzı 
hareket tatbik edilmek kolay· 
laıar. 

Dedi. Baıkatip ile Bat ma
beyncl Sultan Hamide malumat 
vermeğe bir türlü cesaret edemi
yorlardı. Nihayet ikili birlikte 
huzura çıkmaya, felaketi arzet
meie karar verdiler. 

Rıza pafa önde, Osman bey 
arkada padiıahın bulunduğu dai
reye gittiler. Korku içinde içe
riye girdiler. Abdülhamidin ta
bii birfeyden haberi yoktu : 

- Amiraldan malCimat gel-
miı mi ? Sa it p fa ne diyor ? 

Diye sordu. Oıman bey : 
- Efendimiz ... 
Diye kekeledi. BaıkAtlp Riza 

paıa: 

- Cenabı Hafız hakiki me
maliki ıahaneyi bilcümle afat 
arziye ve ıemavlyeeden maıun 

buyursun amin .. 
- Demek istedi. Abdülhamit aa-
ıkın ıaıkın bakıyor, dıolfyordu. 
veıveaeli padiıah, Anadoluda 
dehtctli bir zelzele falan olmut 
zan ttmlıti. 

- Paıa niçin söylemiyonu
.nuz? Zelzeleml oldu? Nevar? 

Diye haykırdı. Rıza paıa: 
- Ah efendimiz, lıkenderi- ' 

ye topa tutuluyorl 
Cevabını verdi. Oıman beyle 

birlikte hünkarın ayaklarına ka- . 
paklandılar. 

Sultan Hamit, şu haberJ hiç 
beklemiyordu . lskenderiyenin 
topa tutulmc ı haberi onu eyi
den eyiye şaşırtm!ftı. Baıkitibln 
verdiği bu haber çok tehlikeli 
idi. Doğrudan doğruya İngiliz
lerle muhasama baıladıiını göı

terf yordu. Bu taktirde Arablı

tauda da bir ihtilal çıkmak lhti· 
mali kuvvetlefiyordu. Mithat p4· 
ıa ile arkadaı larının Mıara 
girmeleri pek muhtemel idi. 
lıte Şertf Abdülmuttalibin jur-

nalında bahsettiği tehlikeler birer 
birer çıkıyor demek oluyordu. 

Fakat Abdül Hamit, derhal 
metanetini toplaınııtı. Eııbak Bat 
vekil Sait paşayı ıormuıtu. Ma
beyin dairesinde iradeye intizar 
ettiği cevab•DI aldıktan ıonra, 
Padııahın sükiineti daha. 2lyade
le1mi1ti. 

-Durmayınız.Bütün v\ikclayı 
saraya celp ediniz Salt paıa da 
bir yere ayJ'.ılmaııın. MeclJsl fev
kalade aktedilecektir, 

Diye bağırdı. Baı katiple Bat 
mabeyinci huzurdan çıktılar. 
Sarayda fevkalade Mecllı topla
nacağını Salt paıaya söylediler. 
Satt öaıa tekrar Baı vokil ola
calm• anlamııtı. 

' 
Neteklm de. öyle olmuıtu. O 

gün akıan • a kadar Salt paıa 

nazlanmıı, Abdülhamit hrar et
mitU.Akıam üzeri BabıAlfde alayı 
vali. ile hattı hümayun okun
muıtu. Bütün vükela gece ıaraya 
toplanmıtlar, Abdülhamidln hu
zurunda bir mecliı aktetmiı1erdl. 
Sait paıa vükelayı da kendi 
mütaleaıına yanattırmaia mu
vaffak olmuıtu. Mahmut Nedim 
ve Cevdet paıaların muhalefe· 
tine rağmen, Mısra aıker aevkına, 
devletlerle bir konferansa girtıll-

mesfne karar ve-rildf.Sait paıa kon
ferastan çok ümltlenlyordu.Maksa
dı,Mıur meaelislnl Oımanlı lnailiz 
ihtilafı ıeklfnden çıkarmak, dev
letlerin omuzlarana yükletmekti. 
Fransız ıefirinden de söz almır 
tı. İngiliz taraftarlı~ı ile meıhur 
olan bu zatın, memleket mese
lesinde mesleğini derhal değtı

tlrmesi, vatan itlerinde ğayet 

ha11aa olduğunu gösterecek ıeydi. 
Vükela Padtıahan huzurun

dan çıktıktan sonra bir mazbata 
yapmıılardı . lradeıinı alacak· 
lardı. Tabii mazbatayı Abdül-

'hamide takttm ettiler. Se11 ıa

da çıkmadı. Yarım saat geçme
den vükelpya selam ıahane teb
lig edildi. Yalnız Mahmut Nedim 
paıa sarayda alıkonulmuıtu, 

Vükela saraJdan ayrıldıktan 
ıonra Dahiliye nazırı Mahmut 
Nedim paıayı Sultan Haml
din huzuruna götürdüler Ab
dül Hamit çok endlıeli ve kor
kak gorünüyordu. 

- Geliniz paşa • . Siz cen
netmekan amcamın emektar ve 
zirlılnlz. Size emniyeti mahıu
aam vardır. Kör olau Salt pata 
hınzırı lıte ıu iti baıaramadı. 

Ben Mısıra asker ıevkını lı

temiyorum. Baıımıza birde kon
ferans belası çıktı. 

Şimdi, paıa, İıkenderiye ö
nünde patla3 an topların ·Hicaz 
ve Suriye kıtaıına sirayet letme
mcsl lazımdır. Malumunuzdur ki, 
Mithat paıa Suriyede valilikte 
bulundu. 

Mahmut Nedim paıa: - Hu
da etnıeıfn .• Sayei ıahanede o 
ha valide emnü atayıı berkemal 
bulunuyor efendimiz. Dedi, ıus
tu. Abdülhamit : 

- Vaktinde tetbir almak gerek 
paıa evveli Hicaz valfıl Saffet 
paıayı timdi azli ve teptil edecekıi· 
niz.. Mithat ve hempalarına kar
ı• ıösterdlil muamele Şerif Ab
dülmuttallp ıeytanı tarafından 
etrafile bildiriliyor. 

- Ferman efendimizin. Tep
UI edelim, hakipayı hümayun
larına fartı merbutiyet ve kema
li sadakatı olan bir bendenizl 
bulalım. 

- Akıama kadar arz ediniz 
Sonra paf!l, Taife ıadık bir ku
mandan bulmak lcabediyor. Ki
mi tavaiye edersiniz. 

(De•amı var) 

YARIN 

Şikiyet! 
.-..~~ 

Bir adan1 hen1 vekil hem 
katibi umunıi olurmu? 
Lokantacılardan biri yazdıiı 

bir mektupta diyor ki : 
Yeni esnaf talimatnamesinde 

cemiyetlere kayt mecburiyeti var, 
fakat buna mukabil cemiyetlerin 
de esnafına yapacakları li.zımge
len husuıatı tamamiyle ifa ede
cek heyetlerin ve kltibi umumi
lerinlo evsafı olıun yazılmamıı. 
Bizim lokr;.ntacılar cemiyetinin 
bir katibi umumisi ,·ardır ki avu
kat olan bu zat hem katibi umu
mi hem "vekili umumi,. dir. Bit
tabi bu zatı vekili umumi yapan 
heyeti idare de cemiyetin ge
dikli heyeti idareıidlr. Birbirle
rini intihap ve naıbeden bu ze
vatın inhisarı altında da aza ve 
esnaf son polis laınif inde olduğu 
ıtbi tamamen mafdur oluyor.Kl-
tibi mumi avukattır ve avukatlık 
yazıhanesi de ayrıca vardır, o
nunla meıjuldur. Bu ite de He
yeti idare göz yumar ,çilnkü ken
dilerinin intihabına çaleıacak 
olan katibi umuınidir. Bizim ha· 
limiz ve hakkımız ne olacak a
caba? 

YARIN- Geçenlerde bir ce
miyetten daha bu kabil tikAyet 
vardı. Bunu anlayamadık. Eı

naf cimiyetlerinin katibi umu
miliği cep harclıjı kabilin
den verilen ve ehli aranıl

mamak icap eden bir gelir
midir . Veya cemiyetler bu
kabil katibi umuıniltği ve veka
leti umumlyeıiyle toptan verilen 
bahıtılik bir ıeYmidlr. Zannedl
yoruzkl talimatnamelerle ve saire 
ile üzerinde çalıııldıjı thaaı edi
len bu cemiyetlerden makıat 
filan veya falana ikram edilmek
ten ziyade esnafın ıözedtlmeal 
ve esnaf He ıehir ve iktiıadl 
vaziyetleri arasında tabii ve mü
fit mu\azeneler tesis etmektir. 
Nazarı dikkati celbederfz. 

İrak İngiliz komseri 
bildiriyor 

Bafdattan bildiriliyor: 
lnailiz komıerl Si r firenslz 

Henfirls ılmali frakta luıa bir 
devir ve tefttı ıeyyahatıoa çık
mııtır. 

Buraya avdetinden ıonra ln
ıiltereye aidecek ve Irak hük<i
meule cereyan eden müzakerat 
neticesini İngiltere hükômetine 
bildirecektir. 

-·· 
Tahranda bir Amerikan 

kolJeji 
Tahrandan blldirlHyor: 
Buraya gelmiı olan Amerika 

müe11eıatı ilmtye müdürü Mııtır 
Cordın Yaılngtona avdet etmlt
Ur. 

Mumaileyh lstanbuldakl Ro
bert kollej gibi bir kolleJ fnfası 
için icap eden tıtlhzaratta bulu
nacaktır. Bunun için bazı Ame
rika zenginleri 300 bin dolar 
tane vermtıler dır. 

••• 
Irak ınaJiyesi 

Irak maliyeılnin tetkiki ve 
buhram hazırın fzaleal zımnında 
tetbır ittihazı için L~ndradan 
cclpedilen maliye mutahauııı 
ikmali vazife etmtıtlr. 

Mumaileyh Irakta bir devlet 
bankasile bir ziraat bankaıı le· 
sisine ve bunun icln 3 milyon 
lngiliz lJraaı istikraz aktine lüzum 
gC5ıtermlıtlr. 
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Son senelerin dünya 

bilinçosu! 
Kehanete pek inanmayız. 

Peyıamberllkle pek batımız hoı 
değildir. Kafa kabiliyetimiz bu
na müsait bulunmıyor. Fakat ' 
vakıaların az çok bir yol ıöıter
diıi muhakkak . . Bu itibarla 
ıoıyal hadiseler az çok bizi ten
vir edebilir. Sistem bu günün 
dünyaıında kendisine büyük bir 
yer ayırmıtlır. Çok bilen fakat 
daiınık tutan kafa yerine az bi
len fakat toplayabilen kafa daha 
çok verimli oluyor. 

Yukarıda kehanete iman et
miyoruz, dedik, Yalnız ıon se
nelerin göze çarpan bazı hadi
ıelerlnln ılnemaaını yapacaiız. 

Bu da buıünün dünyasını ıös
termeie klfldir zannediyoruz. 
Btz sadece bununla iktifa edece
fiz. 

• 
Umumt harpten sonra dünya 

yerinden ıöyle bir •anıldı. !oı
yal vakıaları umumi harpten 
evvel bu kadar frappont aörme-

. nfn imkanc yoktu. Belki kürre
miz bütün hayatı ve tartlar• iti· 
barile ıene kendi istikametinde 
yürüdü. Fakat bu kadar hi11e
derek, bu kadar ıaraılarak değil. 

Biz, ıon senelerin dünya bt-1 
lançoıu diye bu yazımızı yazar
ken bütün dünya hadiselerini 
yan yana getirecek değiliz. Şöyle 
bir kaç tanesini ıöylizeceğiz. Bi
naenaleyh ıözüi uzatmıyor ve bu 
hadiseleri kaydetmeğe ıtçiyoruz. 

Avrupa birliği 
Umumi harp bir felaket <lo

furdu. Bflha11a Avrupada iıtlh

lak hayatı boğulmuı, daralmıı
tı. Bunun sebeplerini A vrupamn 
küçük küçük birer cografıya 
parçasına ayrılmasında ve hu
dutların çoğalmasında görebili
riz. Bu hudutler himayeli güm
rük bayraklarını kapılarına di
kince ağır resimler altında lı
llhlak eıyaıını tedavülü güçleı
miıti. Harpten evvel bir az da
ha orga11ik bulunan istihlak çile
den çıktı. Ekonomik hayat de
nilen ıey o kadar baıka ki, onun 
küçük bir düğmeılne tliımek bü
tün her tarafına tHir yapmafa 
kafi geliyor. 

Bnndan dolayıdır ki, iatihlakin 
bozulma11 Anupa iBUhaal makl
neılnl bozdu. Teıir böylelikle 
ıümulUi bir hal aldı . 

Cemiyeti . akvam tarafından 
neıredilen bir raporda da bu 

ztkrediltr. Çin, Ruıya ıtbl hu· 
dutları geoit olan yerlerde teda· 
vül daha kolay olur. Bu yukard• 
ıöyledtiimfz ıümrük duvarların
da çıkıyor. 

Bu Taziyet dahilinde Amerik• 
sermaye Alemile Avrupa ıerınaY' 
alemi, bilha11a Jngilfz Hrma1e 
Alemi ılzll bir ıekilde de olta 
çarpıtıyordu. 

O halde ne yapmalı?! Hır 
hanıi bir hadiseden tiddetl• mO· 
tee11ir olan ıünlük politikacılar 
ortaya fikirler attılar: 

lnailtz baıvekili Mac donald 
Şimdiki Eranıız hariciye nazırı 

Brland Avrupa btrlifl fikrini 
ileri sürdüler; 

Bunlar later ekonomik lıter 

ıolitlk mahiyetle olsunlar muhak· 
kak ki bir hakikati kucaklarında 
taııyorlar. Bu birliğin esasını 161· 
le ıörmek mfimkündür. 

1 - Gittikçe fazlala§an dar 
ve yakın hudut himayelerinin 
ağırlıiı. 

2 - Baıka bir Alem rekabe· 
tinin bunaltıcı kırbacı altında hu· 
dut çenberlerlnln hamletmek 
mecburiyeti. 

Görillüyor ki bilançomuzu ya· 
parken bu maddemiz zarar kay· 
dedi yor. 

An1erikada iflaslar: 
Dünya tarihinin kaydetmediji 

bir hadise J 929 un teırinlerinde 

Nevyorkta oldu. Bir aünde koca 
bir ahlak tebeddülü gördlk. Bu 
bir" borsa paniği neticesi tdl. 

Bfr günde milyarlar kayboldu. 
Büylik bir lhtiıamla filim müzik 
beyenmiyen milyoner bir gilnde 
ifli.ı ettt.karıaını, çocugunu keıti 

kendiılnin apartmanının bilmem 
kaçıncı katından tecennün ederek 
attı.Bu gibiler bir değil bir çoktu. 
Tahminler zararın 15,300 küıür 
milyar dolar derecesinde olduğu
nu gösteriyor. 

Bunun da esaıındn ıanayi re
kabetinin baı döndürücü yürüyü-

ıünü görmemek mümkün değil.. 
Bu esham sukutu dünyaya tesir 
etti. Bir gün baktık ; Londrada 

iskonto fJatı düımüt, Berlinde 
düıüyor, Viya nada tesir yapıyor. 

Bir kargaıalıktır gitti. Kıaaca ka
bul etmek lazımdır ki, bu da bi-

lançonun kar hanesinde aörülür 
bir madde değildir. 

K. A. 

Polis takviye ediliyor! 
Şark vilayetleri ve lstanbul için 

2 liste hazırlanmaktadır 
Yeni memurin kanunu mu- ' 

cibince lıtanbul ve ıair garbi A
nadolu vilAyetlerfnin kadrosun· 

da bulunan polis ve komlıerlerl, 
2 el komiser ve mua vlnlerin fark 

•illyetlerfnde istihdamları hak
kında bir liıte yapılmııtır. 

Bu cetvel mucibince Şark 

villyetlertndeki bir müddeti 
muayyene zarfında lıtanbul poliı 
kadrosuna ithal ederek ifayı va
zife •deceklerdir. 

AYnı zamanda pollı merkez 
memurlukları ve küçük polis 

mevkilerinin idareıindckl ıirkat 
cerh,mantarcılık,yankeafctlik 1ılbi 
vukuatın meni için lıtanbul polfı 

müdirlyetl ıubelerinde ılvtl ola
rak istihdam edilen reıml pollı 
kadrosuna dahil memurların 
merkezlerde lıtihdamı için de bir 
liste hazırlandıfı haber alınınıttır. 
Bu suretle poliı merkezlerinin 
mevcutları tezyit ve takviye edi
lerek zabıta vukuatının önii 
alınacaktır. 

------~~--~-~__...,------------
Hintte bir banka yandı 

Delhtden blldlrfllyor. 
Buradaki mllli Hint banka•• 

binaıanda harf k zuhur etmlt ve 
bin• klmllen Yanmıı laede yangın 
kaaa dairesine ıirayet etmekılzio 
ıöndürülebllmııttr. Binaen aleyh 
haıarat O\ kadar mühim defildlr. 



k 

r 

21 Haziran 
YARIN 

Sahife 5 

Milyoner Kamantoların hikayesi 
(Birinci ıahifeden devam) 

Kamanto, yokluk içinde doğ
dufu ve hüytıdüiü Hasköyde btr 
mektep inıa ettirdiği glbl daimi 
masariflne mukabil bir çok a
karlar dahi vakf ve tahılı et- \ 
mittir. 

tahribat bedeli denilen iıbu pa
ranın hükümetlmizden mütnle
beıtne bile kalkııılmııtı. 

Bastil, Parisin ort~sında karanlık bir 
mazi gibi~.dikilmişti 

Abdülhamidin ıon senelerinde 
vukua gelen Heıköy harik ke- 1 

birinde haneleri muhterlk olan ı 
musevilere büyük mikyaata nak- \ 
ten muavenet etti~i gibi muıevi 1 
hastaneıine ve fukarasına da da- ti 
ima yardımı dokunmakta olan 
Kamanto babaıı hatta büyük 
babaıı gibi Türkiyede doğ- ' 
mut, türk nüfusuna kaydolmut 

Fakat Lozan muahedesi mu
cibince tarafeynl akidin, tebaa
larıaa ait bu gibi hüsaratı tazının 
etmemek hususunu miltekabilen 
teahhüt ettiklerinden blr ıey 
alınamamıttı. Bunun üzerine 
kont Moiz Kamantonun Fransa 
himayeılnde bulunduğu öne sü-
rülerek ıu tahribat bedelini Fran
ıadan iıtemiılerdi. Fransa hükü
meti de Almanya , Avusturya 
Macarlatan, Bulgarlstandan al-

-~---------,.~.,..~:~:~---

Nice nişantılar, hemşireler, analar ve zevceler erkt.klerini 
Bastilden kuatarmak için. : . dıiı tamirat bedellerinden sekiz 

yüz on iki bin 720 altın franğı 
kont Molz Kamanto ve hemılre
lerl Mme. Kla.rll ve Mararlt Al
f ase namlarına vermlttl ki du 
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Baıtll kaleıl, Baıtil ~ındanı, 

kırmızı ıııklar ve haykırıımalar, 
ıarlu ıeıleriyle oiulduyan, ya
nan Parlıln ortasında karanlık 
hır mazi gibi dlkilmiı. · · 

Bu kale Fransa tarihinde 
bır çok hadisata karıımııb. 

Bu kalenin topları bir çok 
dahili taç ve taht kavııalarında 
lıe karıımııtı. 

Bastll bir n•vl devlet zında-
danıydı. Krallar rekabetindP-n 
korktukları akrabalarını, hatta 
bazen kardeılerinl burada hap
ıetmtılerdi. 

Onbeıtncl Lul zamanında~ 
bir çok biçareler bu kalenin 
karanlık zındanlarında can ver
lllltlerdi. Kralın yazdıiı ufacık 
btr kaJatla. bir emirle tevkif 
edilen biçareler buraya atılır 
ve ıonra orda unutulurdu ... 

On beıincl Lui öldüiü zaman 
muhtelif haplıhanelerde bilamu· 
hakeme ao,ooo lnıani mira• 
bırakmııtı. Bu otuz bin kitiden, 
otuz bin mahpustan çok mühim 
hır kıımı dini kanaatleri için 
aındana atılmıılardı. 

Baatil kalesinde Demir maı-
kell adam iımi verilen bir lnıan 
uzun 1 eneler haplı kaldıktan 
ıonra ölmüıtü. 

Bu bir delikanlıydı. Yüziinde 
demir bir maıke vardı. Kıralın 
eınriyle, ıebebi btllnmekılzin, 
IDahkemeye filen çıkarılmakıızın 
Baıtile atılmıtb· Yüzünden de
IDlr maıkeyi çıkarmamaya mecbur
du, Eter demir maskesini çıka
rıp yüzünü ıösterf rse derhal 
olduğu yerde öldürüleceil ken
diılne ıöylenmtatl. Ve demir 
illa.keli adam yllzünden maake
•lnl çıkarırsa hakikaten öldürü
lecellni biliyordu. Bundan ; 0

• 

layı kıraldan ve ııle yakın an 
ali.kadar olan bir kaç aahııtan 
baıka kimıe bu eırar enılz m~h
puıun yüzünüoölene kadar gor· 
memiıti. • k 

Mezarına bile demir maı e
ılyle giden bu mahpuıun ıahıı 
hakkında bir çok rivayetler dev· 
ran etmlıti. 

Bazıları,onun kırala favkalade 
benziyen ikiz kardeıl olduğunu 
16ylemlttl. Hatta bazıları daha 
ileri afderek kardetl tarafından 
hapsedilen bizzat kıralın kendi· 
•inden baıka biriıi olmadığını 
iddia etmiılerdl. 

Baıtllln kalın duvarları ara
ınıda hayatını yüzündeki demir 
maıkeyle aeçiren bu esrarengiz 
mahpuı tarihte kim olduiu meç
hul bir ıahıtyet albl kalmııtır. 

Baıtll zındanına adam l\tmak 
ıon zamanlarda bir neTi tlccari 
muamele haline ıelmiıtt. 

Pollı müdürü, Yali veyahut 
bu clnıten b(iyük bir memur 
Baıtll zındanına nıahıuı hır teY-
kif müzekklreal keıer ve lımi 
bot bırakılan bu tezkereye teh· 
rln zengin burjuvalarından blri
ılnln adını yazar ve herifi ya
kalatarak zındana tıkardı. Zen-

lıın 16bekli bur)uya zındanda 
bar mlddetl mlnaılbe raam etti-

Hasköy mektebi aldıiı ruh- \ 
ıatnamede ve vakfiyeılnde ve 
tıtlra eylediği emıi.k ve akarı 
tapolarında kendiıi Türk tebaası 
olarak göıterilmit ve türk te
baa11 oldufu için hahamhane 
meclisine intihap edilmlı, hatta 
Abdülhamltten niıan bile almııtır, 

Kamanto vefat ediyor. Mil
yonlarca liralık serveti kalıyor. 

Varlılerindeo ikiside müahharen 
bill velet kendiılni takip ediyor. 
Hiuei üralyelerlnin mahlülen ev-
kafa kalmaaı lazım geliyor. 

Bu mahlülü tahakkuk ettirmek 
için lıtanbul evkafında büyilk 
bir doıya olacaktır. Fakat ıene-
lerce uğrattıkları halde bir ne
ticeye bağlanamadığı göriile
cektir. Asıl varil Kont Moiz 

paraların Franaız hazinesi umu
mi merkez vezneıi üzerine ke-
ıtdell bonolarından birlıi 219282 
e digerl de 219283 numaralıdır. 

ltte kont Moiz kamanto bir 
taraftan baba büyük baba ve ced 
ve ecdadının ve kendisinin TOr
kiyede doğmuı, Türkiyede büyü-

Bastllin zaptı 
t Kamant• harbı umumi ili.o edil
diği vakit Pariateydi. Yollar ka-
pandıiıC4çln harbin sonuna ka
dar Franıada kalmttı. 

milf, Türktyede ıervet kazanmıı, 
Türkiye nüfuıund_a Türk tebaası 
olarak mukayyet bulunmuı ol
duğuna iıtlnaden menf aatl icap 
ettikçe Türk tebaau 11fatını takın
makta bulunmuı olduğu gibi yine 
menfaati istilzam edince harbi 
umumi senelerinde Pariste kalnıa-
11na ve franıanın hinıayesinl ka-
bul etmlf olmaıına biliıtlnat fran
ıanın tebaası sıfatile meydana 
çıkmaktadır. Mahaza lstanbul 
ı11allnln ikinci senesinde kuyum
cu baıı Haronaçlnln kardetl M. 
Alber Leon ve Galatada karaköy 
palasın mimarı bir muıeYl ile kont 
Molz Kamanto arasında Partste 
akdedilen bir mukavele mucibince 
Türkiye dahilinde Kamanto vere
ıeılne ait ae kadar emlak ve akar 
ve hatta hukuk vana cümlesini 
bu iki ıerike bili bedel fer ağ 
ve furuht namı altıada muvnza
aten devr ve terk etmiı ve ıüre
klyı mumaileyhinıada ucuz, pa-

rlldlkteP sonra kendiline haber 
gönderilirdi. Eğer Bastllden kur
tulmak iltiyoraa tevkif müzek
keresini satın alsın denilirdi. 

Tabii korkak zenain burju
vanın bu iıe razı olma1ından 

Mütareke ve ffgal günlerinde 
tıe ana vatana avdetten sarfı-
nazar ve hatta Türklyeye 
olan ntıbeUnt katetmlı ve 
harp ıenelerl Fransa toprai•nda 
ikamet etmif olmasına istinaden 

baıka bir çare yoktur. Tevkif 
müzekkeresi büyük bir fiatla ıa
tın alınır ve bu suretle hiç bir 
kababatı olmıyan fnıandan para 

llyenln kararı olmakıızın adam 
atmak ıalihlyetl daha bir çok 

entlrtkalara yol açardı. Meıeli 
kıra\ tabasından birisinin kızını 
veya karı11n1 gözüne keıtlrlrdi. 

Beğenilen kadın veya kızın er
keil derhal yakalanarak baatili 
boylar , kıral da geceyi zorla 

hotlandılının yamnda geçirirdi. 

Franıanın himayesine ve tabltyeUne 
girmittlr. 

sızdsrıbrdı. 
Ba1tlle billmuhakeme ve ad· (Devamı var) 

Gene dayak? 
[ Birinci ıahff eden devam ] 

Bu dayak memleketin her ta
rafım kaplayan ıalaın bir hasta
lık halini aldı. lıte Adanada yeni 

bir dayak vak'a11 ~aha •.. Fakat bu 
haatalıgın bu defaki kurbanı fazlaca 
hııma uğramıt,kaıı patlamıı, yü-
zü davul gibi gerllmit ve titmlt · .. 
Vücudu polis meçi altında yer 
yer ve yol yol harelenmlı ! Bu 
adam bir Gazidir ! Bize gönder
diği bir mektupta bakınız neler 
anlatıyor: 

"Tiyatroda saz heyetinden bir 
tarkı talep ettiğim için iki pollı 

neferi tarafından ittle kakıla mın
taka karakoluna götürüldüm. 

Karakoldaki vaka çirkinlik 
tavılfinden daha iğrençtir. Bir 
iki polis neferinin üzerime iDlp 
kalkan ıert kayıtlar&, bir kaçının 
yumrukları ve bir kaçının da kü-

Kulaiımı patlattılar ve ko
kuttular. Sal yüzümü beı kat 
yaptılar. Burnum ezllmit bir hal
de, gözlerime kan indirdiler. 
Çok elim, çok feci bir vaziyet
teyim. Bütün vücudum ezilmlı 
bir çuval kemik gibi ıağımdan 
soluma dönemiyorum, hayatım 
tehlike altında. lıte beni bu ha
le poltıler aettrdiler, beni po
lisler dövdüler. 

Bofuk bir seıle inleyerek ıo· 

ruyorum: 
-Yahu, ıuçum, günahım ne? 

beni niçin dövüyorsunuz, beni 
öldürecek mlıinlz ! 

Cevap veriyorlar : 
- Geber ••• ölıen kimin umu-

runda .• yarım tabaka kliıt, tkl 
ıatır yazı berıeyl bitirir ! 

Bu böyle iken artık bt-n kimi 
kime tikiyet edip kimden hak
kımı arayacafım ? 

Menıleket tıgal altında iken 
' arkadatlarımla cephede kızıl oklar 
'-- ııbt dütmanların bağrına ıapla
' nan bizlerdik. Torosların yal
ı çın buzlu kayalarına göiüı 

fürlerle tekmeleri altında neye \ 
uğradıfımı ıatırdım. Kanuna hür-

1 
meten, nezaketimizi ıruhafa:u.. 
ederek bir davet vukuunda he
men karakola gidiyoruz. Fakat 
orada tıte böyle kuvvetli eller ta
rafından makyaj yapılarak, ıeıl
mlz gırtlağımızdan keıilerek, vü
cudumuzun muhtelif yerlerinden 
lapa lapa deynek, yumruk ve tek
me yerleri donukları alarak ıer
beıt bırakılıyoruz. 

Sinirleri ipten, kalpleri tat· 
tan yuğrulınuı, vicdanlarını ça
lı baımıı bazı polisler itte böyle 
kanunsuzluklar yapıyorlar, hal
kı en uf ak bir veıile ile itte 
b6yle dövüyorlar, hakkını ara
mak ille nen : • ıerhoıtu kartı 
ıeldı, küfür etti, ilah,, gibi bir 
de zabıt Tarakaıı tanzim ede
rek kendilerini tenıiıe çekiyorlar. 

Poliı memurları bu cOretl 
nereden baluyorlar 1 

vererek nefsimizi, vatanımızı 
müdafaa ettik. Bunlar çok uzak 

' değil! Bent bütOn Adana halkı 
heman heman tanır ve severler· 
Bütün bu hakikat ıöz önünde i
ken ve hepıinden evel ciirüm tef 

' kil edecek kat'iyen bir yolıuz
lufum yokken bunlar niçin ve 

1 na11l beni d6vdGler? 
Adaletin tecelli edecellnden 

eminim· Bu hususta bana yardım 
1 etmenizi rlca ederim." 

Adananın Sofu bahçe mahal
leıtnden Mehmet oilu 

Gazi İsn1ail 

Gerek tabiiyet kanununa ve 
gerekıe eıasatı hukukiyeye naza
ran mensup olduğu hükumetten 
mezuniyet almakıızın hodbebod 
tabiiyetini terk ve ecnebi tabiiye-
tini iktlıap edenlerin emval ve 
eml!kine hükumeti metbuası lhalı demiyerek bu yerleri tez el-

den satmakta devam etmekte 
bulunmuttur. Kamantoya alt tuğ
la harmanlarından mezbahaya 
bir kısım ilave edllmif diyerek 
her iki terfk mukaveleılnln ken
dilerine bahıeyledlfi hak ve aa-

vazı' yet eder. Bu bir haktır ki 
umum devlet ve hükumetlercede 

b6yledlr. 'I 
Bu itibarla kont Moiz Kaman-

tonun (150·200) parça emli.k ve 
akarına hükCimetçe vaz'iyet edil-
mek lizımdı. Hatta latanbul vi
layeti umuru hukukiye müdür
lüğünce kont Molz Kamantunun 
tabiiyeti meselesi uzun müddet 
tetkik bile edilmlıtlr. 

Fakat ne faide ki bu emlakin 
k11mı küllisi ve bu meyanda 
İstanbul ve Galatadaki Kamanto 
hanları ve eski Tirlni magazaları 1 
ve emıali birer birer elden çıkarıl-
mıı ve bir yandan da çıkarıl- f 
makta bulunmuıtur. ı 

Kont Moiz Kamanto il• henı-
terileri Mm. Klarls Alfanse ve ı 
Mararit Alfase bu emlikln ıda-
reılnt Teırlnlevvel gts tarihli ı 
vekaletnamelerle Galatalda Ka-1 . 

kiın stanbu 1 raköy palasta mu 
d a• zayı sabıkasından Ucarf!to ası 

ve İtalya tebaasından M. Leon 
Plpernoya bırakmıılardır. 

lahiyetl öne sürerek Şehremane
tinden 50 liraya yakın Para al-

mıtlardır. 
Eter kamanto ve oflu Moiz 

Kanıanto Türkiyede doğnıuı ve 
Türk nüfuıuna kaydolunmuılarsa 
munıalleyh Molz Kamantonun 
hotbehot ecnebi tabiiyetini iktiıa
bmdan ve bu suretle türkiye hari
cinde tkam•tl ihtiyarından dolayı 
Tilrklye dahilindekt mevcut emla
kine kanun dairesinde vaziyet 
lazım gelir. Hatta tez elden satı
lanların bile lıtlrdadı icap eder. 

Şayet Moiz Kamanto için Tiir
kiye tabllyetlndedtr derlerse fran
ıız tebaası ııfatıyla (800) küsur 
bin 11ltın franklık tahribat bede
lini Franıız haznesinden almaıı 
noktasından mumafleyhin vazi· 
yeti hukukiyeılnf tesbiti lizım
gelir. lstanbulun !11alinl milteaktp 

munıaileyh M. Leon Pip~rno 
kont Mofz Kamantonunu Kafıt
hane Karaafacsnda vaki tutla 
harmanlarını ciheti askeriyenin 
tahrip ettifl behanesile mercl
tnden tam ı•o küıur bin liralık 
tahribat bedeli mazbatesı almıı 
ve bunun 84 bin liradan üıt ta: 
rarafını da ııbu mazbataların 
tıtlhaallnde hizmeti meıbuk olan
lara ltuını Beyoilu iklncl bu· 

1 

kukunda teahhnt etmlıtl. 

Elha.ııl ne Kaınanto veresesi
nin rnahlullerıne ve ne de bir ve
reıcden Mofz Kamantonun takın
dıiı büvl1Yete tlmdiye kadar 
ehemınlyet verilmediği içindir ki 
hem hükılmetin hem evkafın ıu 

, milyonluk servetteki alakaları 
Kamantonun yine hem ırkı iki 
musevlnin eliyle baltala.nmıt ve 
hala da baltalanmakta bulnnmut· 
tur. Binaenaleyh mercii aidlnin 
nazarı dlkkntlnl celbederlz. 

Hatta kont Molz Kamantonun 
Ttlrk tebaaaı olduiuna tıtlnaden 
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r~~~~~3~~r FAYDA da. ma b. rinciligi kazanır 
FAYDA daha müet11ir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Talata kuruıu, ıtnek ve ıair haıaratı yumurtalarile imha eder. Kokusu latif ve leke yapmaz. ~insanlara, 

hayvanlara ve nebatata zararı yoktur, FAYDA iımine dikkat ediniz. Bütün devair ve müe11eıeler Seyri Sefain, Devlet Demir Yolları, Hilali Ahmer, Hastaneler 

ve bütün otellerle lokantalar FAYDA latim~leder
0

• Hasan ecza deposu . 

•• BUY T YYARE 
P.YANGOSU 

( 6) ıncı keşide 11 Temmuz 
DADIR 

Büyük ikramiye 

20 
' 

l"ra r 
Ayrıca : «100,000» Liralık bir mükafat ile 

«50'000», «40,000», «25,000», «1 O,OOOn liralık 

Büyük ikramiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıı Numaralara "30,, zar Lira teselli mükafatı 

verilecektir. 

Biletler: Bayilerden Ten1muzun yedinci 

günü akşan1111a kada r talep edilınelidir. 

. . 
neıriyat : I 

itan A . 1 

zız 1 
'. 
ı lmperatoriçe 

•. • • ı 
oıenı ı 

(Ay Han) beyJn bu tarihi eae 

rini okuyunuz. lmperatorlçe öje

nl ile Sultan Azizin husuıi hal-

vetleri bütün tahtla tile ta ıvtr 

edilmittir. fiatı 30 kurut : Cum-, 
huriyet kütüpanestnde ıatılır. 

1 
1 

, ... ·············~········'ı 1 
CI TIY A TRO VE SiNEMA : 

• •••••••••• ••• • ••• ..: ı 
Ütıküdar BEYLEROGLU tiyatroda 

Milli dıram kumpanyası 

Müdür Rejiıör 

Aram Elmaı Karakat 

YARIN GECE 

~~ Bühtan ~~ 
8 perde 

'"EN 

1-ILIPS R ADYOLARININ . . 
YENi BiR 

MUZAFFERİYETİ 

Londrada Olinıpya salonu nda ve Çekoslovakyada 

son telsiz sergis;ndeki muheyy iç muvaffakıyetlerinden 
sonra SEVİL YA { İspany<:. l sergisinde en büyük mükafatı 

kazanmışla rdır 

BÜYÜK MÜK AFA T '" 

~
ERO _ AMERİKEN SERGİSİNDE 

te vc ıh olunan 

en buyük 

TAKDİRNAME . . 
FILIPS RADYO 

l PHILIPS RADIO ) 

Deyin 
•~+••~~~+++<~~~~)+(ff)·~····~~··' ++++++++++++++++(~>+~++++++++++ : o ~ . 1 BA Si ·:: 1 İlınuhaberi :~: DOKTOR :t 
ı SERı\IAYESİ 10,000,000 İngiliz lirası :ı: diy~·~::bu~o~~l~kpu~:·e:a~:~~~i :~ AGOP YESSA YAN i 
·:· •!• 1st. 3397 ~.· ·~ +!• İstanbul açenteliği - Telefon: İstanbul 1948 •!• .... o• ... ~Dl!l:.liammll-1':111•--1m--.. 1 Langada camtıerif ıokağında No. 19 lu muayenehanesinde ~ı 
•:• Beyoğlu dairesi - T el fon Beyoğlu 1303 •:• =~= hergün haıta kabul eder. ~ı• 
•:• Senedat ve poliça mukabilinae muayyen ve vadeli veya •i• Doktor Feyzı" Ahmet • •.~ 
•!• hesabı cari suretile avanslar, poltça ve iskontosu. ... •!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••!••:••!••!••!••:••!••!••!••:••!••!• 
:~: Türkiye cümhuriyetinin baı;1o.ı:n ~ehirlerine ve memallki :§: 1~ Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar --

., ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf ~ tedavtbaneıi Defterdar 
1 
k 1·ıa" n 

1 
j' •!• emirnameleri irıalatı. •+• Cumadan mada her gün 

•!••:~•:••:-:+!•~••!••! .. :••: .. : .. :••:••! .. !•~!••!••:•o!•~!~•! .. !••!••!••:••!••!••!••!• sa t 10-6 ya kadar hasta ka- ...._ 
~ ...................... __ ..\. ..\. ..\. • ..\. ı A' A. .A A A _... _... .A. bul edilir. -Qa.... • • •• •• .a •aa• •• SATILIK HAı 1 ODASI 

Adres Ankara Caddesat N. 43 

İK' Telefon İstanbul 3899 ~ ı· No. 45, 3 üncü kat, büyük yeni han, çakınakcılar. 
~ B!i;;;::m~aa~~llDl-.. 12E1m tahn1in edilen kıynıeti bedeli defaten alınmak şar• NU 

• 
ş v 

Bilcün1Ie Gümrük ınuamelatı ve nakliyat işleri 
keı11alı sürat ve enıniye~le ifa olunur. 

MALI ve İDARi İŞLER DAHİ T AKiP EDİLiR 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

Telefon: Beyoğlu 4515 

Odun ve kömür 
münakasası 

tilc 500 lira satış muan1etesi aleni nıüzayede usulile 
24 Haziran 930 salı günü saat 14,30 da defterdar-
lıkta yapılacaktır. (R-240) 

Darunafaka müdürlügünden: ----·~~~-~~~~~~~~~~~--~~----__;,----~...:....--
:1.1. ~ 

Mektep için alınacakk (700) 

çeki odunla (70) ton kok ve (3000) 

kilo l<ömürün hazıranın 24 üncü 

• ıah gönü saat (10)da münakasa-

• 11 e 1.1\ t sı icra edileceğinden talip olan-

IZi\ilR - 1'1ERSİN 1 
LÜKS ve ~ÜR' AT POSTASI 1 

GERZE Vapuru 22 
Haziran 

azar aktamı saat 
19 da Sirkeci e m ryo arı 1 ana 1 ların Nuruoımaiyede cemiyeti 

rıhtımından hareketle doğru 
-:;ı-;r.~~iii:lıı:=:a:ıtf3ZI;X'~~~c:;:r&:~::;ıı~,, • tedrisiyeye müracaatları. (Gelibolu, Çanakkale, İzmir, 

Eskiıehfr atelyesine muktezi bet tezgahın kapalı zarfla müna- ' ~ Güllük, Radoı,Fethiye, Antalya, 
kasası 21. Temmuz. 30. Pazarteııfgünü aaat 15 de Ankara Devlet '~ TEıJ/İi\1A TL/ TA iJIİ/lA 7~ Ali.iye, Anamor, ve Menin) e 
Demir yollau ida resinde yapılacak tır. azimet ve avdet edecektir. 

İttirak edeceklerin teklif makbuzlarını ve muvakkat teminatla- ~ramofon, makine ve bll-Qmum Tafsilat için Sirkecide Kü-
rını aynı günde ıaat 14 ,80 a kadar münakasa komisyonuna verme- a aturka ve alafranga alitı mu- çük Kır zade hanındaki acen-

Talipler münakasa ıartnamelerini beter lira mukabilinde Anka- ' olunur. Adres : Beyoğlu, tu- 1 ~tıs. Galata acentaıı: Galata 

• 
eresıye 

lzmir terzihanesinde 
moda, ehven ffatlarla, ıon 
derecede suhuletli erattla 
erkek ve kadın kostümler 
ıerian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

lerl lazımdır. ıikiye teminatlı surette tana~r il tasına müracaat Telefon : İs. 

rada ve Haydar paıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. nel bnıı, Tekke caddesi, No 464 rıhtımında No. 351 "Vuçino " 

* * i • 1JIAKİ1YİS1l REJrZİ.J Tel: Beyoglu: 11ö9. - · İ Münakaıası 14 temmuz pazartesi gUnü için ilan edilmff olan 29 ! "YARIN., N TAKVl~I · 
kilometre malzemei ferılye ile 23 haziran pazartesi günü için ilan ı ~~~~~=~gg~g~=>f!~~C::><:;\ 
edilmit olan Kayseri tezgahları münakasaları neırolunacak yeni bir • 

ilina kadar tehir edilmiıtir. 1 1 S T A N 8 U L 
Haziran 

~enet CUMARTESİ · Senei 
Resmiye 21 Hicriye 

1930 1349 

A ASI i j U. Hapisane Matbaası ~ Nanı;z vnkıtıarı-

1888 de tesis cdilmittir 

Mcrke7.i umumi. 1stanbul 

SERMA YESI 30 000 000 FRANK 
t ' • 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, lıtanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atına, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

~ 1'falı~:i~i~~~ı~ı ~:lıi~~l~::ı!·ı ü:iıı te.~is ~ 
~ olu11ın1cş ııer ıiirlü l'esaiti /en niye ile nı iiceld;ez llay- (O) 

ırlı bir ıııiiesseseılir. H 

Alafranga 
o. d. 
4,28 ı Güne~ 

Öyle 
ikindi 

14 , 15 
16, 16 

Akam 19>4·1 

Yatsı 21,48 
imsak 2 ,07 Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 1 

gün sipariş kabul edilir. · 
ı 

Muharrem 

23 
iıtanbul Sultan Ahmet U. Hapiıane ' 

Alaturka 
ı. d. 

Güne§ 8,44 
Öyl 4,3 1 
ikindi s,a2 
Ak§am 12 ,00 
Yatsı 

İmsak 
2 ,04 
6,23 

Ruzı Hızır 

47 
1 

l 
. _ı 

Telefon: İst. 1853 
Meı'ul Müdürü:Süleyman TevfJk 


