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,_ ..... Hükômet işleri 
~~--mll-mlim'l.---lliilDlllE •• 

Darülfünun işi halledilmemiştir! 
Resmi dairelerde işi olan vatandaş

lar, git gel yüzünden işlerini 
bırakıyorlar 

Meseleyi örtbas etmek doğru olamaz! 
~-~---

Tıp fakültesindeki içtimada buhran içinde olduğunu 
söyliyerek bütün kabahati Üzerine alan Darülfunun 

emini mesul değil mi? 
Dün gazetemizi alan vatan- mütküllerlni kolaylaıtırmakla 

daılar, kendi baılarındti n da mükellef olan Ayvalık hüku-
bir çok defalar emsali geç- met amirinin, veya emri al-

A 

Rasim Ali B. ithamatıııda ısrar ediyor. mit olduğu için, hiçte hay- tındaki resmi dairelerin, ıube-
ret etmedikleri bir haber ve lerin, esaı vazifeleri baıka 
tik yet kartmnda kalmıılardır: ıeyler miydi ? 

Şık yetin ashnı teıkil eden Halkın Devlet dairelerine 
macera cidden Devlet dairele- uğramaktan, itlerini takibet-
rlnde geçmesi müstab'at görü- mekten bezğlnlik getirmelerl-
lecek derecede ıayanı dtkkat nln neticesi her halde iyi ol· 
idt. Adeta bir Roman,bir sine- masa gerektir. Hükumet kapısı 
ma mevzuuna benziyordu. demek, Devlet tab'asının 

Maceranın kahramanı yani reımi işlerini kolaylaıtırmak 
devletin resmi dairelerinde iti mercii demektir. Halk, iti 
olan zat Midillili bir muhacir- ' görülsün diye uğradığı daire· 
dır. Hadile de Ayvalık kaza ' lerde, haksızhğa, hakarete, 
kaymakamlı~ı ile iskan idaresi 

1 müracaatlarının dinlenmemeğe 
arasında tam yedi uzun sene 

1 
mahkfim olduğunu görmeğe 

sürmüf. ihtiyar mübadil yedi se- ' ahıtmlacak olursa, memlekette 

nede« l ()()6 )) arzuhal verdtk- hükumet hikmetinin manası, 

ten üç dört ay kadar muvak
kat bf r meskene sahip olduktan 

sonra (( 6 » sene de, ismi olup 

1 mefhumu kalmazdı, Tabiatile· 

cismi bulunmıyan bir komisyo · 
nun toplanmasını beklemittir. 

1 

• 1 
Neticede kendisine verilen I 

.. 62 ,. dönüm zeytinliğin mahsu
lünü toplarken elindeki vesika- t 

ları da alınmış, zeytinligin ya· 
rıııını da baıka birine kaptır-

mıılır. 

de, ıu zavallı Midilli muhaciri 
gibi, her önüne gelen yerde, 
her teıadüf~ettiğine dert yanar, 
acı acı ıtkayetlerde bulunmağa 
mecbur olur dururdu. 

Demokrat, halkçı, ml1liyet
perver Türkiye Cumhuriyeti 
idare inde efendi olması, 
ha klmlyetin kendinde buluom 
çok lazımğelen halkın, itini 
gördürmek, hakkını aramak f çln 
baı vurduğu dairelerden ko-İhtiyar mübadilin anlattığı-

l vulması, daha ileriye gidilerek 
kanunsuz tevkif edilmeğe kal

ı kııılmaaı, idare hukuku, ida
re hikmeti noktal nazarından, 
bir takım basiretsiz eller ta

' rafından Hükumetin ıereflne 
vurulan darbelerden madut-

na göre (( 7 » uzun senelik sü

rQncemeden sonra kendisi Ay
vahk Kaymakamı tarafından 
tevkif te edllmif, Ayvalık cum
huriyet müddeiumumisinin 
müdahalesi neticesinde yakayı 
kurtarabilmiıtiı·. Bundan ıonra 
adamcağız en sarih haklarmı, 
kendisini kanunsuz olarak jan- 1 

darma dalreııfnde tevkif ettiren 
kaymakamı mahkemeye ver
mek hakkını bile, elde ede-

tur. 

Devlet daireleri ıahsl 
tlkayetlere, ıahıi iııtidftlara 

muhakkak surette cevap ver
meğe mecburdurlar. Hatta, 
Büyük Millet Meclisi bile ay-

Darülfünundaki tezepzüp ve 
buhran hakkında bir kaç gündür 
neıriyatta bulunduk. 

Malumdur ki Maarif milıte
ıarı Emin B. aırf bu meıele için 
ıehrimlze gelmiı ve evvelki gün 
Tıp Fakülteainde müderlslerle bir 
içtima aktetmiıtfr. Bu içtlmaın 

netfceııl olmak üzere bir tebliğ 
neırl tohh lınrare ehnm>ohr. 
Dün matbuata teblt~ edilen bu 
tebliği aynen dercedlyoruz. 

Ancak mesel~ bitmiş değildir. 

Çünkü Kazım Esat beyin dişçi 

mektebine yolsuz tayininden do
layi tenaddüs eden mesele maarif 
müsteıarı beyin gelmesini mütea
kip bJr parça yatafhrılmıf bulun-
maktadır. Malum olduğu üzere ve
kaletin yolsuz ve gayri kanuni bir 
surette yaı: mıf olmasından ve ken
disini müıkil bir mevkide bırak
maaından dolayl Tıp Eakülteal re· 

lal Süreyya Bey iltlfaııım vermlttl· ı 
l\ üs eıar beyin gel -1 Ye mec
liste bezı izahat vermesi üzerine 
mesele büsbütün batka ve yent 1 
bir cephe almaktadır. 

Af et 
Yozgat şehrini 

sular bastı 
Yozgat 23 (A.A) - Dünkü 

tiddetlt yağmurlaı dan Yeıilovayı 
ıu basmıı ve bir ev yıkılmııtır. 

Hasılat k11men hasara uğramııhr. 
Şehir dahilinde hükumet lcona
ğının alt katına ıular dolmutt'!!:.:., 

ı Muhtelit mahkeme 
memiıtir. 

Bu husuat.aki reımi müra- nı mükellefiyet' ayni kayit ile 

caatları, verdiği ıon iltid'alar, mukayyettir. 
bütün bunlar, hep cevapsız "1006,, ısudanın neticesiz 1 1'iirk - Yunan mahkeı.twsi 

1 
kalmıı, gitmiıtir. kalmasının cevabını vermek ikl ay tatil yaparak 

Maceranın kısaca hüUisası kimlere düıer bilemiyoruz! Ankara' 23 (A.A) - Muhtelit 

budur. Halkın itlerini görmek, 1 Al'I'/ OrUJ! ı hakem mahkemeleri Türkiye 

Bu 
l\1iJ1i 

•• d • • Ajanlığından : Türk - Yunan 
ocakları SOn Örmek günahtır ! muhtelit mahkemesi 6 Ağustos 
nıensucat fabrikaları oktruva yüzünden 1930 tarihinden ao Eylül 1930 

k 
. tarihine kadar yaz tatiline ka-

ta ti Ji faaliyete arar verdiler rar vermiıttr. 

.. 

r 

Emanetin ısrarı yüzünden kapanacak olan mensucat 
f abrlkalarından biri 

Bu müddet z rfında evrakı 

uıultyenin tevdifne müteallik 
müddetler cereyan etmlyr.cektir. 

ltilifı 
protesto! 

Meb'usları istifa
l ya davet ettiler 

Şehremaneti Jle milli mensu
cat fabrikaları ara11tnda oktruva 
vergisi yüzünden çıkan:ihtilaf hat 
bir ıekle dökOlnıüıtür. 

Milli mensucat fabrikaları sa
hipleri kendilerinden istenilen pa
ranın sermayelerine nıuadil oldu

(Devamı ikinci sahifede) 

1 

Atina 22 (A.A) - Türkiye
den buraya gelen muhacirler 
iktisadi Türk - Yunan itilafı 

l aleyhinde bir protesto içtimaı 
1 aktederek zaraz ve ziyan talebin
' de bulunmuılar ve kendilerini 

temsil eden meb'uaan ve ayan 
azaıının iıtif asını lıtemı,ıerdlr, 

tebliği~· · ·A"· • ' f -·~~"'-Dariilfünunun 
Darülfünun Enıinli~inden: . _ ~ 
Tıp Fakültesinin evvelki gun aktetttğı muderrisler meclisinde tz) 

diıçl mektebi Emrazı Sinniye muallimlliine intihap olunan Kazım ' 
:ı Lıat Beyin tayininde göya usulsüzlük yapılmıı oldu~una dair çıkan {; 

ha vadisi tetkik eylemit ve ıu neticeye varmıttır: 
t - Ksizım Esat Beyin diıçi mektebi Emrazı Sinniye mualllm- J 

~ ~ (.., liğine tayininde Vekaletçe bir uıulııüzlük mevcut değtldfr. 
~ ~ 
~ 2 - Fakülte mecliıl Kazım Esat Beyin ilmi iktidarına ve diıçl , 
~· mektebi için çok kıymetli bir uzuv olacağana ötedenberl kantdl ~, f ve bu kanaatledir ki kendisini mezkur mektep muallimliğine ~ 
~~ intihap eylemiıtlr. Neteklm diıçi ~e-ktebi müdürü de çok evvel ~ 
: bu 'kıymetli vatandaşımızın darulfununumuzda çalıımaıı için ~ 
i> kendisine teklifte 1:-ulunmuıtur. ~ 

i 3 - Fakülte reiıi Süreyya Ali Beyin iıttfaıı bir sui tefeh- ~~ 
>~ hümden ileri geldiğine kani olan Fakülte mecllıl lıtifaıının kabul ~ 
~ olunmamasının Maarif Vekaletinden rica edilmeılne de ayrlca ~ 

1
,, karar ver111i1tir. ~ 
: Tıp Fakültesi ~els vekili ~ 
t;~ l\reşel Onıer 
~· . ,A:_ •_; .&: ~· ~+;~~~· p .,.;~~t,,...,· -~~~~.,!::·~...!!::..~' 

İçtinıada ne denıiş? söylemekte sebat ve ısrar edip 
kendisinin de emri vaki kar1111nda 

Enelki gQne kadar daima bu bır8kıldığından bahsed N l 

muamelenin yolsuzluğunda kendi Ömer B. müstefar B. geldikten 
kabahat ve kuıuru olmadığını { Devamı 2 nci sahifede ) _ 

Ya~Sey;i-
sefain imparatorluğu! 

İmparatorluğun maiyet memurların
dan biri şerefine Gülcemal bordala

rında pür satvet ve müşaşa bir 
gece nasıl geçti ? 

Evvela devletlu Seyrlsefaln 
buyrulsun: 

Haımetlu ida
re, biz Gülcemal 
veya Karadediz 
vapurlarmdan bi
rinde huıuıi bir 
balo veya eylen
ce yapmak iste
sek idare bize bu 
yapurları ve mü
safirlerimizl harıl 

harıl taşıyacak ve
saiti nakliyesini 
ihsan eder mi? 
Zira haımetlit im
paratorluğun böy
le ihsanı vaki ol
muf ve hakikaten 
ıahane geceler, 
debdebe ve da
ral yaıadıgı gö
rülmüt bulunu-
yor. 

Geçen pertem-

idarei aliyeıine sormamıza müıaade 

be akıamı . im- Dökülen mey, kırılan ıtıei rlndan olıun! 
paratorluk böyle bir gece yaıamııtar. 

Haımetlu idare müdürlerJnden birle e mensup müıtahtem

lerden birinin oğlunun niıan merasimine " Gülcema\ "vapuru
nun tahılı edildiğini söylersek hayret etmezmislnlz. 

O pertembe geceıl davetliler Devleti~ idaret aliyenln muazzam 



• 
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Ekme~ oyunn ! ı ti. ~-=--
Ekmekcı1er Ema- · : - I "' 

• 1 . '<...:,--( .. 
netı protestoya 

1 
........... ~~--~f2:=~===~~::::::~..:-.:::.:::~-=-=3_=_=_ =_ =;;...~~:.::....:::::~:.__ _ _J 

karar verdilerı Yeni kral ı Cumhuriyet mi oluyor 
En1anet bu sefer ekn1ekle- -?t~- 1 

re na rh tayini usulünü 
1 Avrupa ittihadına · 

deg>·istirnıistir j 
İspanya diktatörlüğe karşı tedbir 

kral intihabat 
Londraya gidiyor ! 

._-_. ') l k? 
Aldığımız malumata göre ıeh- ffll ça lŞaCa • 

rlmizde bulunan ekmeciler ıeh- 1 Viyana 23 (A.A) - Kral Ka-

alıyor, 
arifesinde 

remanetlnl bir kararından dolayı rol nezdine kabul ettiği Neue 
protestoya karar vermltlerdir. freie Preue muhabirlerinden 

Ekmekcilerln bu kararına birine Brfand muhtır~11 hakkın· 
ıebep .ıudu r: 

Bundan üç dört gün evel gaze· 
temizde bir yazı yazmıı, buğday 

fiatları mütemadiyen düıtüğü 
halde ekmek fiatlarının düıme
digini kaydetmiıttk. Bunda da 
sebep olarak zahire borsası fiat 
vuatflerinin tam ve mütekamil 
olmadığını , itin içine bir takım 
hileler girdiği ıöylendiğinl bil

da bazı beyanatta bulunmuıtur. 

Paris 23 (A.A) İspanya kralı j hükümdarlık makamının kendisine 
otomobil ile Boulogne gltmiıtlr. 1 icap eden teminata vermesi lazım 
Orada Boulogne Douvres seferini geldiğini ve bu itler görüldük-

' ten sonra mütemmim bir takım 

1 
teıkilat ile umumi gayatm tan· 
zim edilmesi icap edeceğini ilave 
etmittir. M. Santiygo, jeneral 
Berenge'nin iktidar mevkUnde 
tutulması lehinde beyanı müta
laa etmif ve İıpanyada bugünkü 
müphemiyet devam ettikçe 
iktidar mevkiine gelmek isteme
yeceğini ifade eylemtıtir. 

Kral, Avrupa devletleri yapmakta olan poıta vapuruna 

binecek ve Loiıraya gidecektir. 1 
arasında bir federasyon viicuda 
getirilmesi taaavvurunrn Av
rupada sulhu müatalur bir hale 

Madrtt 22 (A.A) - Gazeteler 
1 

M. Sı;ntiyago Alaa'ını Kırahn 

taıdilnna iktiran etmit olan rapo-
ı 

dirmiıtlk . 

Bundan baıka emanet iktisat 
müdüriyetinin narh tespit uıullerf
ne de itiraz etmlttik. Çünkü 15 
ğünden 15 güne zahire borıasından 
buğday fiat vasatisi alınarak bu
nunla ekmek narhı tayinin yan· 
lıı olduğunu da ileri sürmüıtük . 

• getirmek yolunda atılan adımla
rı hayli ileri götürmekte oldugu
nu ye Romanyanın bu gayenin 
hakikat teklini alma~u için hiçbir 
yardımdan geri durmıyacağını 

söylemif tlr. 

Kral nnsıl dönn1üş? 
Pariı, 23 (A. A.) - Malen ga

zetesi Kral Karol'un samimi ah
pabından btdnin beyanatını neır 
etmiıtir. Bu zat kralın memlekete 
hiçbir fırkanın yardımı olmakıı
zın dönmüı olduğunu ıöylemiıtir. 

runu neıretmekte<l ir. Bu raporun· 
da ıabık nazır dün 13 üncü Al-

1 

1 
fons ile vukubulan mülakatını 

hikaye etmektedir. M. Santlyago 
gayet doğru ve dikkatli bir suret· 1 
te umnmi intihabat tcra11 reyin- ı 
de bulunmuı ve teırii meclillerin 

1 hali hazırda demokrasi ve parla· 

Bu neıriyatımız üzerine Ema
net bu seferki ekmek n,. rhını ta-
yin ederken ıimdlye kadar takip 
ettiği usulden bam baıka bir u-
sul takip etmeıtir. 1 

Son ekmek narhı tayininde 
geçen on beı günlük zahire bor
ıa11 buğday fiat vaaatileri alın· 
mamıı, yalnız ıon günlerin buğ-
day fiatları alınmakla bu iktifa 
olunmuıtur. 

Gandinin halefi 
azmetmiş! . 

mentarizm esasına iatlnat etmek
te olan rejimi mualihane ve fakat 
cezri bir ıureUe tecdit edeceğin
den dolayı kanunu esasiyi ye
niden tetkik etmeleri arzusunu 
izhar etmif. 

lıpanya krallığının Belçika 
krallığı gibi her türlü ıahıi 
hakimiyete ve diktatörlüğe karıı 
masun bulunduğunu ıöylemlıtir. 

Milletin llizımgelen bu tahavviil 
ve tnkiıafı temin etmesi f çln 

1 
1 

ı 

Bu eıaı üzerineda ekmek 
f la ti arı 12, 5 kuruıtan 11, 5 

Londra 23 ( A.A ) - Deylt 
Heralt gazetesinin verdiği bir 
habere gore Gandi'nin son ha
lefi olan MotHal Nehru Hındlı· 

tan'm tam bir istiklale müstenit 
bir idare tarzından bfr hükumet 
ıekline razı olmıyacağını beyan 
etmfılfr. 

kuruıa düımüıtür. 

ııte bunun üzerine ekmekciler Tayyare mesafe 

\Bu ocakıarı söndür- j 
mek günahtır! 

l Birinci aahifeden devam ] toplanarak ıehremanetinln bu 
hareketini protestoya karar rekoru 
verml§lerdir. ğunu, binaenaleyh tediyesi imka-

Ekmekçiler eski ıekilde narh Parla 23 (A · A) - Tayyareci nı olmadığını emanete anlatmak 
tayin edileceğini ..zanneitiklerini Paris bin kilo ağırlığında ve lu-' l ıçtn uiraımıı\ar, çabalamıılar 
ve bundan dolayı fazla un ' zumlu bir hamule ile mesafe. mü- faknt muvaffak olamamıılardır. 
aldıklarını ileri ıürmüılerdlr. ddet ve ıürat rekorlarını. bun- I Emanet yapılan bütün müracaatla-

Yarın - Biz bu noktada ne dan baıka !500 kiloluk luzumlu ra gözlerini kapamıf, mil1i fabrika-
ekmekcilerin menfaatlerine alet 1 hamule ile mesafe rekorunu kır- ların bu yüzden kapanmafa mah-
olmak leleriz ve nede emanetin 1 mııtır. ~ kum edilmemeıi hakkındaki bütün 
usul hatalarını dogru buluruz. Nahas paşa fırkayı ve istlrhamlara kulakların•t ıkamı• 
Biz daha fazla fakir ve zavallı aylardanberi yazılan, çizilen bütün 
halk ımıfıoın menfaatini kendi- topluyor haklı talepleri gayri varit görmüt 
mlze ılar ediomiıizdir. ve verğiyi mutlaka ta hail etmek 

Kahire 23 ( A . A) - Nahas için hare kete geçmtıtlr. 
Çünkü hergün bir az daha o · paıa Veft fırkasına mensup Emanet milli fabrika sahip· 

nun hayatı daralıyor, her gün ' mebuslara kendi tarfdarla- ' lerine birer ihbarname sıöndere
bir az daha onun geçinme iztıra- 1 rını ımdiki vaziyet hakkında tet- 1 rek oktruva verilmediği takdirde 
bı artıyor. Geçen yazımızda da ' kikatta bulunmak üzre 26 Hazt- f~brikalarına haciz vaz edilece-
zaten biz bu makıatl • ekmek randa bir içtima yapmağ davet ğini bildirmitlir. 
ltinden bahsetmlıtık. etmi§tir. Fabrika ahipleri ıermaye-

~v=a=p=u=r=u=n=d=a~~b~ir~=v=e=n=e~d=lk~=a=le=m~l~=ü=z=e=r=f n=e~G~ü=lc=e=m==al~y~e~r=l=n~den~o=y=-~ , lerinln nısfından fazlaıınka 
baliğ olan bu veraiyl vernıe 

Yaıamıılardır. nam ""d" b i .. l d ıı, mu ur ey yuz erce a- imkanı olmadığını ve israr edil-
Afiyetler olsun, safalar olsun vetlt ayakta ve alkıılarla istik- diji takdirde tatili faaliyet ede-

Biz huna bir fey demiyoruz. bal etmiolerdir. ceklerini emanete blldirmitler-
hatta, ne olursa olsun ve kim Bunada bir ıey denilemez. El- dir. Fabrika ıahiplerınln kararı 
oluna olsunlaı o gece akitleri bette ıatvet)Q. idarenin ekabiri kat'idlr. 
yapılan zevatın Jzdivaç gibi aziz 

1 
meclisleri böyle teırif ederler, Çünkü esasen ıedit bir buhran 

bir niyet ve teıebbüslerine hür- 1 Afiyetler, ıafalar olsun. içinde bulunan fabrikaların .er-
metimlzi bilhassa kayt ederiz. ı Ancak İ Btanbul halkını va- mayelerini de müterakim oktru-

Fakat meıele orada deAlldlr. purlarına tılclım hklım doldurup va vergisi diye emanete yatır-
Mesele merasimin ıahane bir 1 seyrüsefer delil, sahilden ıahfle 

1

1 
maktan ise tatili faaliyeti tercih , 

ihsan oluıunda ve bu vesile ile 1 muharebe ıevkıyatı yapan, hı- etmeleri pek tabiidir. 
İmparatorluğun göıterdiğl satvet· 1 ıımzede betbahtları bir tensıbi:ali Şimdi ne olacak •.. İhbar-
tedtr. Ztra meraehne davetlileri 1 ile mahveden satvetlu idareye ! namenin müddeti bitince ema· 
sabahlara kadar harıl harıl 1 ıorahm mı ki: ı net haciz koymafa teıebbüı 

1 
Aceba bu haımet ve daral d k b " d f b ikalar 

romorkörler tetıyıp durmuı, Gül- e ece ve u yuz en a r 
cemal tabeıabah elektrik Dlirları 1 meaarifl inparatorluk hazinesinin 1 da kapanacak. Esasen bunalmıı 

1 
defterlerine geçmff, hesap tutul· bir vaziyette bulunan ıanayiimlz 

içinde pırıl pırıl yanoııı, cazband 1 muımudur? bir darba daha yiyecek, memle· 
velvelesi içinde idare hakikaten T b ~ ketteki iııizler ordusuna bir kaç 
bol keseden darat ve ihUıamını 1 a li ıotvet ve daratı, göz kamaı bin kiti daha iltihak edecek .•• taran haımetlu imparatorluğa böyle 
gözler kamaıtıracak ıektlde göı- 1 b ı 1 lr su 'l I ıormak ta baddtmlz de· ı Neticede emanet gene bir ıeY 
termiıtlr. Romorkörler rıhtım sa· ~il oldu~unu biliriz. alamıyacak, fakat, galiba ancak 
lonu öniinde durmuı ve yüzlerce Hemen cenabı mevli idare· 0 %aman bilgünkfi itlrazlarin haklı 

zımdır. 

davetliyi taıımıı iken pek calibi nln ıan ve ıatvetlni Sadullah olduğunu anlayacaktır. 
dikkat bir adfse de olmuıtur : 1 hazretleri durdukçk payıdar et- Buna her halde bir çare bu-

Geç vakla doğru lıletme mfi· ' ıin. Afiyetler olsun, sefalar ol· lunmaaı ve milli fabrikaların 
düril Bürhanettin Beyin teırif ıun. Yaıaım Seyriıefaln impa- ocaklarının ıöndürülmemeai la-
ettiklerJ haber alınmıı, bunun ratorluğu. 

--................... .. 
Büyü tarruz 

başladı! 
Şaeghay 23 ( A.A ) - Chang 

Kal Chek, Şimal kuvvetlerine 
karıt umumi taaruza geçilmeıini 
emretmif tir. 

Muğlada faydalı 
yagmurlar 

Muğla 23 (A. A) - Bilhaaaa 
tütünlerJmiz itin çok faydalı olan 
yağmurlar, vilayetimizin her ta
rafına mebzlun yağmııtır. 

Darülfünun işi 
( Birinci sahifeden devam ) 

sonra bütün müderrisler huzurun· 
dıll kabahatı Ozerlne yük)enmif ,·e 
bu itle hata ve suçun kendisinde 
olduğunu vekaletin bunda bir yol
suzluk ve kanunıuzluğu olmadığını 
ıöylemittlr. 

Emin bey ezcümle demittf r· 
ki: - Ben yolsuz hareket ettim, 
hata yaptım . Buhran içindeyim. 

· Bunun için beni asmazıınız ya.! 
Bu ıözler ve bu itiraf tan ıon 

ra Neıet Ömer bey kabahatı ta
mamen kendi üzerine almıı bu· 
lunm ıkla ve Maarif vekaleti 
iıin içinden sıyrılmaktadır. Fakat 
meı'ele bu suretle acaba kapatıl· 
mıı oluyor mu ? Böyle bir yolsuz
luğu yaptığını ve bunda münha
sıran kendi kabahatı olduğunu 

bütün müderrisler içinde itiraf 
ve ikrar eden Neıet Ömer beyin 
bu vaziyet tehaddüı ettikten ıon· 
ra hala mevktint muhafazada 
iarar edilmesi biraz garip olmaz 
mı? 

Bu itiraf ve tekzipleri karıı

•ında dün bir muharrlrİmiz bazı 

müderrislerle görüımllt ve bu 
Yeni vaziyet hakkmda fikir ve 
mütalaalarını ıormuıtur. Hemen 
kaffesi bu iıte Maarif vekaletinin 
bir kabahatı ve yolsuzluğu olma
dığına kanaat hasıl ettiklerinden 
ve Neıet Ömer beyin kabahatı 
nin kendi lkrariyle de teeyyüt 
etmıı bulunduğunu ıöylemitler· 
dlr. 

Resinı Ali B. ne diyor? 
Ezcümle Rasim Ali bey Neıet Ömer 

beyin bu tekzibine kartı tekrar 
iddiasını teyit etmektedir; 

-Netet Ömer B.blr zaman mü
derlılere karıı: "Ben Darülfü
nundan çekilirim ama, yıkarım 
da öyle çekilirim.,, demiıtl. Bu
nu teyit ederim. Gazetenizde 
çıkan mektubum da harf iyen 
doğrudur. Zann etmem ki bunu 

24 Haziran 

veremle Mücadele 
böylemi olur! 

1 

Ancak 100 verenılive 
günde ') yrn1urta verile 

bilivor! ,, 
İktisadi buhranrlan, gıdasız

lıktan ve ıu lükı derdinden 
verem bütün memleketi takip 
eden bir afet haline girdi. 

Neılimlzi kemiren bu afetle 
mücadele için bir cemiyet teli• 
edil mi f, diapanı~rler ve verem 
aanatoryomu teıebbüıleri yapılıyor. 

Hemen hemen milli bir afet 
haline giren bu ıalğın mücade
lenin ne dereceye kadar cıddi 

olduğuna dair Hilali ahmer reisi 
Ali paıa ile görüıen muharrfmlze 
mumaileyh fU ıayanı dikkat iza
hatı vermtıtlr. 

- " Verem mücadelesi hak· 
kında teıekkül eden cemiyetimiz 
nizamnamei eıaıfsl icabınca ga
zete neıri filimler konferanslar 
ve ıalr auretlerile halkımıza bu 
husuıta \azımge\en tevakki 
tedbirlerini gösteriyoruz. 

Ayni zamanda bütçemize koy
duğumuz tahsisatla elyevm 100 
veremliye yevmiye iki yumurta 
ve 100 dirhem t.l veriyoruz. 

Ancak bunlar verem dlıpan· 
serinde muayene ve hastalığı 

sabit ve ihtiyacı tahakkuk eden
lerdir. Bizim bilmediğimiz aileler 
meyanında daha nice muhtacı 

iane hastalar vardır ki bunlara 
yetiımekliğimtz cömert milletin 
kıymetli lanelerile kabildir. 

Yoksa ipek çoraplarla rengi.
renk fularların tezyin ettiği b ir 
çok gıdasızlar bu afete namzet
tirler. İnıaallah halkımız neırf
yatımız•'an intibah duyar ve gı
danın süsten akdem olduğunu 
öğrenirler de o elim iatidattan 
tahaffuz ederler. Biz rast geldi-
ğimizin tenvirine ıavaııyoruz J 
halkımız da çocuklarını beıleme
ye ıavaısın. 

Cemiyetimiz Gtıeıon havaliılne 
470,000 kilo Mınr gönderiyor. 
Bu marafların tazmini kimlere 
düıeceği teemmül buyurulıun. 

Cemiyetimiz kesbi kuvvet et
tikten ıonra münasip bir yerde 
dispanser açmak emelindedir. , .-.----, 

BELVU 
BAHÇESİ 

- HARBİYE -

İstanbulun cenneti 

Viyolonist ZEKl B. idaresinde 

ORKESTRA 

Taze bira, nefis ınezcler 
Kibar aileler mahfeli 

™ ---ı 
kt.ndiıl de tekzip edebilsin' 
demfıtfr. 

Şimdi bütün müderriılerln a-

sıl hayret ettikleri ıey bu yolıuz 

muameledekl (bütün kabahat ve 

suç bana aittir) diyen ve bunu 
ikrar eden Neıet Ömer beyin 

hali emanet mevkUnde kalmakta 

iararıdır. Süreyya B. f ıte hlc 
bir suçu olmadıiı halde sırf 

vicdani ve bir az da kanuni me•'· 

uliyetten çekinerek istifa eder• 
ken darülfünun emini beyin Va• 

ziyet karııaında haltı hareketine 
olacağı ıabıraızhk ve merakla 

beklenmektedir. 
Haber aldıiımıza nazaran ma• 

arif ve ki.leli Tıp fakGlteıi reisi 

Süreyya beyin iıtifaıını aerl al~ 
dırnıa k ııtemektedir. 



• DJıciler ne diyor ? 

LERI Biz de gireceğiz .. 
~-«-

Büyükadada son sistem asri 
bJr sanatoryom açılmıf. Dün, 
akıam gazeteleri .. den biri ilk 
ahlfe.ioe bu müeaseıepln ayan 

gibi reıimlerini daımıf. Sanator
yom fÖy ymlı le ef~ndlın böy
leymtı .. Ala, anladık, peki amma 
bu müessese meccanen mi, has
taları tedavi ediyormuı? Yooook 
ne gezer, parayla. Günde bir 
iki lira filan mı bari ? Her 
hatde değil, en aıağıdan bet on 
papel isterler yine .• 

' V a9uttcular 1 ~ulira! Ceza! ı 
->lrl ı•· 1 Sirkecide dört otel .,. 0 

•• 1 

Etibba odasının son kongr a • 
sında Doktorlarla dit tabipleri 
araıında diıçilerin oda divanı 

haysiyetine ittir ak etmeleri mes · 
elesinden bir ihtilaf çıkmııtır. 

Bu mes' ele hal< kanda dfı Tarife itilafı bu 'kapandı ! ı 1 ı IJ'üyü'll lokanta 1 l defa hallediliyor ederse ' hafta kapaqacak 1 

Bir mü8detten l>eri ATrupa- 1 Dün akıam Galata saray Tak-

tabibi Suat İsmail bey demiıtlrki: 

lJ halde bu, bir ticaret mü ' , 
eaaeseıi gibi, reklamı yapıl&n 

sanatoryomun veremle mücade
lede ne hizmeti olabjlir? 

Verem fukara hastalığıdır. 

V~remln mikropları k'ökünG aç• 
lıktan sefaletten ahrlar. Na11l, 
damla hastalığı kökünü tembel
likten, fazla ğıdadan aldığı için 

• daha ziyade İngiliz Lordlarmın 
h .. talığı ise .•. 

Sanatoryomun açılmasına al
eyhtar değiliz, ne de olsa bir il<i 
hakiki veremi ve bir yJğın slnln
lert bozulmuı hanımefendiyi fı
lae tedavi edecektir. Bizim iti
raz ettiğimiz nokta, yapılan kü· 
çük itleri büyütmek hastalığıdır. 

Bu hastalık, bu küçük tıleri 
dey aynasıoa ıröstermek illeti 
Yüzünden bir çok dertlerimizin 
önüne geçemiyoruz. Tabii, eger 
binlerce kilometrelik bir yolda 
bir adım attıktan sonra, miıkin-

da bulunan Vapurcular IBtrllii sim merkezleri mıntıkalarında beti 
reisi Yelkenci zade Lütfi B. tenbilla zabıta lillaf1na gazino 

dün ıehrimize gelmittlr. Mu- Sirkecıae Marmara, v~ birahanelerini açık bırakan 
maileyh kendisini ziyaret eden Meıuelfye ot~li ıubeıt ve Büyük Santıral ~üks Kaprlı ve diger 
bir muhanlrimtze: Tralcya otelleri kapannflıtır. Bu bu gi~ rn: büyük birahane hak· 

- Bugün henüz geldim. Da- otellerln kapanmasma yegane se· kında zabıt varakası tutulmuıtur. tabibi aza Beyoğlunda ve ayrıca 
ha kimıe ile temasta bulunma- hep hariçten bılbaHa A'nadolu· Bunların sahiplerirtden polis l bir aoktor aza da Bursada bulun-
dım demfıtir. dan İıtanbula gelenlel'lft gOhden nizamnamesi mucibince cezayı ı maktadır. Ahiren doktorlar 

Haber aldı§ımıza göre Lütfi güne azalması ve buna naktl alınacak ve birahaneleri arasında tahaddüı eden bazı 
bey yakında bir heyeti umumi- eden buhran dolay1&ile birer hafta middetle seddedile- ıhttlafatı halletmek üzere teıek· 
ye içtimaı yapacak epeyzamin- htplerlnln maar4ıfJarını kül etlen divanı hayılye'te bura-

dan berı halline ağraıılan va.-8 mamalarıdır, R~";ef a reti dakt dit tabibi aza atınmam11 , 
purlar arastndaki müıterek ta Otelciler cemiyeti kltlbl umu- .; masarifi rahiye ver\lerek 'Buraa-
rife iılerinl halledecektir. K.apu- miıi Cemal bey kapanan oteller ÖaşJ.ü\tibi dakl doktor ha celbedilmtıtir. 
taj ıenef devrfyeıi için merasim hakkında Anadoludan latanbula Romanya sefareti batkitlbl Biz niçin böyle yapıldığı111 
yapılup yapılmayace ğı linuz belli gelenlerin azalmakta olduğunu M. Sonerko Ank1t.radan gelmt kongrada heyeti idared~n "or-
değildir. ve buna inzimam eden buhra- ve Tokatlıyana inmfftir. duk. Bize cevap olar~k buradaki 

- -- nın da mühim bir. amil teıkil etti- - '• azi.nan dit tabibi bulunması do-
l'ef viş kon1iS)'Onu Da hili)'C hul<u1\.· n1lisa vırı ğini söylemfıtir • Jayt1ile, ithal edilmeyip Bur•a· 

Tefviz iıledni tetkik etmekte Çünkü otelcilerin yegane müı- Dahiliye vekaleti hukuk mü· daki doktor izinın davet edildi· 
olan tehi"' komisyonu badema il b A d 1 d · 1 Ek m B d· A k d n k .. ter el'I ariçten :ve na o u an ıavır re · un n ara a ğinj <1öyledtler, Halbuki} ne a-
haftada iki defa içtima edecek Ur. h ıehrimize gelmf ıtir . ıe rlmize gelenlerdir. Bu vaziyet nunda ve nede nizamnamede bu-

böyle devam edene otellerin nu müey~lt bir kayit yoktur. 

birer birer kapanmağa mahkum Bı• babo Bunun üzerine kongrada bu 
bulunduğu söylenmektedir. bapta münakata cereyan etti ve Bir kadın 

----~· ························································ 
ler tekyeslnin meıhur ıaklnleri 
gibi : insan kuı misali, dün ner· 
deydik yahu, bugfin nerdeyiz ? 
diye böbürleninek, olduğumuz 
Yerde ıaydığımızın resmidir ... 

Dört haydut tara- Adliyede: 
l rından bıcaklandı! Konsai~-;tan hah-

Kapandı, kumar
bazlar topla;ııyor! 

bilnetlce keyfiyetin Sıhhiye ve
kaletinden sorulmasına karar 
verildi. Bn baptaki madde aynen 

ıöyledir : " ... Mıntıka dahilinde 
icrayi aan'at eden dit tabibi 

ve dtıçi adedi yirmiyi müteca

viz olan yerlerde odalarm dh'am 
hays!yetlerhıe bir diı tabibi aza 
intihap olunur . ., 

... 
Veremle ciddi sur~te müca• 

dele etmeğe mecburuz efendiler. 
Bunun için bir ıiki lükı sanator
Yom açmakla J,e batlamalc yan
lııtır. Bu mücadelede lazım olan 
ilen it, fakir, veremli kütleleri 
koynunda barındırabilecek, mec
cani ıanatoryomlardır. Sultan
lardan bu kadar saraylar kaldı. 
Bunların birçokları bugün bom
boıtur ve ekserisi abuhava11 mü· 
kemmel yerlerde kurulmuıtur. 

hk iı saltanat d,,vrinln bu 
rnfraılarmı halk için istirahat 
evleri, sanatoryomlar haline ge-
tirmek ve ıehfr tiyatrosundan 
evvel bu ııfa müeeıeıelerinl 
kurmaktır . ..... 

* ... 
Bir ifUıs 

Dün İıtanbulda bulunan meı
hur müskirat f abrikal rından bi
rinin tatili tediyat ettiği ıayiaları 
deveran eylemekte idi. Mbmafih 
nıesele henüz tamamen tavazzuh 
etmlf deAildlr, 

~~---- -----..--.... ------~----'~~ 

Suzan, k11a Jüpü altından 
dtdrapaldarının daha yukarıla
rıdı köıteren llflbalt litr hare
keflt; aOldü: 

- Vef akirlığınızı takdir etle
nlerdenlz. Handan hanım... Ve 
Fe rttluna gôalerfnl atızdü: 

- Ôyle deitlml Feridun bey? 
- ... 
Feridun, Nermlnln ••9laTJD1 

ııüıliyen ipek kordelaaın kelebek 
yapıla fiyonkasile oynıyordu. ~e: 

- Gezelim .• dediler.· 
Ferhtun lkalkmaya mecbur 

oldu. Suzan Handanın koluna 
:!lrmlftl. Sırıtarak ona bir ıeyler 
fmldıyordu. Ne,..ın 'Yerden kum 
tılmaya çabahyordu. 

, 
Evvelki gün Dolapderede es

rarengiz bir haydutluk vaka11 
olmuıtur. Vaktt ıudur. 

Dolapderede Tekir aokaiında 
i numaralı evde oturan oıadam 
Maryam Terzlyan gece evinde 
uyurken 4 ktıi glrmif, kadınca

ğızı 4 yerinden bıçakla yaralayıp 
sa vuımuılardır. 

Maryam Terziyan; vücuduna 
bıçaklar saplanırken uyanmıı, 

avaz avaz bağırırken komıular 

yetiımiılerdir. 

Kadın poliıe verdiği ifadede 
demiırir ki: "Beni bıçaklıyan 4 
kiıiyi tanımıyorum. 1 

Bu iti bana belki hemtirem 
yaphrmııtır. Ondan ıüphem var.,, 1 

Maryam Terziyan Beyoğlu l 
hastahaneıine yatmlmııtır. 

şış alanları 
Dün afırceza mahkemesinde 

İngiliz kons0loıu M. Vereni ni-

ıanlısile Mecidiye köyünde bas

tırarak para aldıkla-..ı iddlastle 
maznun üç kitinin muhakemesi 
Y,&pıldı. 

Maznunlar çiçekci esnafın

dan olduklarını' orada çiçek top
larken M. Vereni ,gayri edebi 

bJr vaziyette gördüklerJni ve bu
nun üzerine Verep'io cebinden 
bir çok para çıkararak kendile-

rine 15 lira bahııı diye verdlırlni 
söylediler. Ve soymak kasdile 

bir ıey yapmak isteselerdi Ve
renin üzerindeki 500 lira ile nl· 
ıanlııının mücevherlerini alacak 
onları öyle tenha bf r yeme ~I· Madam T erziyanın hemıireıl 

polisce nezaret altına alınmııtır. 

Polis ikinci ıube memurları 
Dolapdere merkez memuru tara-

dütmeleri bile 1'abil olacaiını 
ilave ettiler. Heyeti 'liakime ha

l dlıede kat'ı delaılin olmaması 
fından mecruhun ağzındnn eıkall ve mahkeme safahatına nazaran 
tesblt edilen dört haydut aran- kaat görmedtflnden beraatlarına 

Talimatnamesi mucibince Be
yollunda ve İstanbul cihetinde 
sırf kumarbazlıkla me11ul olan 
kumarbazların liıteleride tanzlm
edilmtıur. 

Sabıkalı kumarbazlar haklcın· Görülüyor ki doktorlar.& ait 
da mazannei ılı ve seneri mua- meselede dit tabibi aza buluoa-
meleıi tatbik edilmek üzere mah· mıyacağına dair hiç bir kayit 
kemeye verilerek Anadolu vill- yoktur. Oda heyeti idaresinin bu 
yelle· inde polis ve jandarma rraddeden nasıl böyle bir mana 
nezareti altında madenlerde ve • d çıkardığını doğrusu anlayama ım. 
yol inıaatında çalııtırılaca klar-
d onların fikrince dit tabibi izi, 
ır. 

dit tabil>lerl arasındaki ihlllafa-Ayni zamanda esrar, kokain, 
eroin, afyon ve ıaire gibi mem
nu ve zehirli maddeleri kaçıran
lar, satanlar ve iatimal edenler 
hakkınd~.cJ.R. zebıtaca takibata 
b•ılaoılmııtır:. 

Dün gece polis teftfıatı esna· 
smda Beyoğlunda (Hava) soka· 
iında afyon ve kokain çeken 
gençlerin toplandığı ( Btbabo ) 
gazinosunda bir miktar kokain 
yakalanmıt sahibi müddeiun mi

liğe •evk edilerek (Bibabo) nun 

tın hallinde bulunacakmıı. Biz, 
bu fikre de ittlrak etmeyoruz; 

çünkü buna dair de kanunda bir 
iıaret yoktur ve madde te111ame11 

bizim fikrimizi müeyyettir. Veka

letin bu bapta bizim fikrimizi 
teyit edeceğine ıOphe etmeyoruz. 

Bazı dit tabibi ve d!ıçl arkadaı1a 
arasında hoınutsuzluk tevlit eden 

fU ıekli tefsil"ln bu suretle hüsnü 

halle iktiran edeceğini ümi ediyo-

ı,;.~~b~81~1a;n~ıl;m~ı~ıt~ır~.~~~~~~~k~a~r~a;rF\~e~r;d~l.~~~~~~~~~~~k~agp~a~n:m~a~ı~ın~a~k~a~r~a~r~ve~r~i~lm~iı~t~ir~.~~r~u~m;;;· "~~~~~~~~~----
tıkca, onlara düıbntün ııımıya 
baılamııtı. 

Süılü tarWir arauıada ortalık 
karanncaya kadar gezindiler. 
Feridun ıaatana bakıyordu. Mü· 
sa.de liltlyecelıtı . Handan iar.ar 
eden bir seıle ıkeadlslat mutleka 
bala cötü.rec.olderlol aiyledi. 
Anneunlo ç:ok •em.,un olaca-
1...c&.a, S.mt be,m üzüatüden 
kurtuJacaftadan l;alıaetU durıdu. 
Su.an• ablasını taıtlb edtyor 
küçük NeraMıııaı. MkeUı"n ~tef~ 
aıılnuı •il•mai" miktalt lud;.k
larını bükerek içini çekiyordu: 

- Gitme amca Bize gidelim 
emt7 

Feridun Handana -etini uzat-

mııtı. - Baıka bir gün için mil· 
ıadenizi rica edecefim. Dedi. 

Fakat Suunla ablaıı k~tukları
na girmitler onu Millet bahçeJi 
önünde QtomÖbillerdeo bir.ine 
dogru sürü~U.,orJ.rdı. 

- 3-
Fericlunun beı aenelik in· 

ziva hayatında bir dönüm noktası 
baılamıtb : Millet bahs:esi tela· 
ki•inden ıonra, bir az 111nır tibl 
ohııUıtt~ S"aıJ J>eyi~ (D~kmen)
d ld. kijçük bN} .köıküM nıunta
zapı ziya~t!Rf YM>J)'or,clu. Sokak 
içlncJekJ cüelden. (Hürlyet) ote
linin lldnci katın~a P,ir .oda kl
ral,.mııtı. Ankarada kalırsa bu 
yaz günü fena halde haıtalana-
calanı sayledfler. Daha sonra 
Sami beyle refıkaaının lararı Qze
rlne Dikmendeki köıkte kendlılne 
bir oda verHdi. Zamananın k11mı 
Azammı Sami beyin .,.azıhaaeetnde 

l'~rlyordu. (Afaboz) köyilnilelil 
çlftttfl ~vvelce vermlı olduıu 
karar htlifına köylülere terk et
mekten vazeeçmiıli. 

Çiftliği Sami beyle birlikte 
tıleteceklerdi. Amcasından ken
dlılne kalan yüz elli bin liralık 
bir nakit vardı. Bu pau ile vila
yatı ıarkiye demlryollarıudan bi· 
rlnl ~hizam .etmeli dnıünüyor
lardı. Sawl ~eyle bir tlrket teıkil 
~decekler, pu tir~ete ,Sami B. elli 
bin Jira Jle tıtirik ede~ek • han
damn k9ca11 Mühep.dls klml de 
il~ ve tf4aa ...,d~IRı olmaııga 
mukabil ,n.de yJrml huse ala
caktı' Bu, Ankar.aM ilk miihlm 
kollektif tirbt oluyordu. ilerde 
muvaffak olutlana, Ankara İne
bolu ıtmendiferlnln lrntiyazını

da hükQmetten alpıa11 dü.Jimü
yorl~rdı. flı.am4ln, bü}·ük bir 
a~iDJ Jlrk~t y"J)ılacak ve 
yirmi,er: ıırabk on bin hl11e 
~necll ~karıl,caktı. 

F.efidun, ıon bir ay içinde 
Semi bey aileainln mühim 
bir rnknü vaziyetine glrmlfti. 
Feridun, aile içinde düıOp kalk-

Handanla aralarında çok ciddi 
bir ıamlmiyet baılamııtı. Suza
nm ıımarıklıklarından artık eı
klıi aibl nefret etmiyordu. Saç· 
ları tamamen beyazlanan Safiye 
hanım, bir ana ıefkatlle feri· 
dunun üzerine titriyordu. 
Handanın zevci mühttndiı Ka. 

mi bey, çok temiz bir adam dı. 
Kırk yaılarında görüuüyordu. 
Şimdiden baıınıo üstilnde aaç 
kalmamııtı . lrJ boylu, genfı o
muzlu , kırpık ıiyah bıyıklı, bi

rer parmak geniıliğinde kahn 
kaılı, küçük sözlü ldt. Kelime· 
leri çlfner gibi ağır ve müıkü
latla ıöyUyor, ekseri-zamanlarını 
odaıında hartta çizip krokiler 
yapmakla geçiriyordu. Handana 
çok zafı vardı. ~uzanla hemen 
hiç görüımiyordu. Kayın valide
sine lüzumundan ziyade hürmet 

( Devamı var ) 
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1 

da pek şayanı dikkat beyanatta 
efendiye 1,000 lira rütvet teklif bulundu 

d f d • • edildiği ve bu paraya mahsuben e er e en ımız. kendisine 300 lira verildiği iddia Dün İstanbul ikinci ceza malı- - Mente tahadetnameleriara-
olunmuttu. Bu hadisede ismi kemesjnde Herman Sipirer tfr- larında licaret mukavelenamele-

Şayet gürültü Hicaz kıtasına sira
yet edecek olur, araplar ayaklanarak 

Mithat paşayı başlarına getirmek 
isterlerse ... 

Abdülhamit Mahmut Nedim 
ve Osman pataları heyecan için
de bekliyordu. M111r meseleıin
den ziyade Mithat paıa meıele
slne ehemmiyet vermekte oldu
ğu için, heyecanı pek tabii idi. 
Mahmut Nedim patanın, arka
sında bir mirliva He huzuruna 
girdiğini gorunce, neıeslnden 
pek ziyade ılttfatlar etmiı, Mah
mut Nedim pataya sigara bile 
vermffti. Mahmut Nedim paıa 

Abdülhamidl etekleyerek: 
- Efendimiz, atebei seniye

lerloln azat kabul etmez ıadık 

kölelerinden Osman pafa ben
deler! ... 

diye Osman paıayı Paditaha 
tanıtmııtı. Osman paıa Padiıa
hm ayaklarına kapanmııtı. Ab
dülhamit iltifotlarda bulunmuı: 

- Osman paıaaıayı görmek
le mahzuz olduk paıa... hüsnü 
halleri blzcede mesmudur. Sa
dakatlarıoı siz ıöylüyoraunuz. 

Kendilerine yeni ve pek mühim 
bir vazife veriyorum. 1nıallah 
muvaffak olurlar. 

Demitli. Osman paıamn kal
bi, küt küt çarpıyo~du. 

- Sayel ıahanede efendi
miz .• 

Diye mırıldandı. Abdülhamit: 
• - Bir derece terfi ettiniz 

pafa .. Ferikslniz .• 
Oıman paoa tekrar Paditahı 

eteklemitti .. ~ 
Abdülhamit bir sırasını geti

rerek Mahmut Nedim paıaya 

sordu : 
- Paıa, siz Taifte ancak bir 

tabur asker var demitUniz. Hal
buki Mmr hadiseleri üzerine o 
iıavalideki nizamiye kıtaat·nı 

takviye icabedecektir. Serasker 
paıa ile illltareye: lüzum görmi· 1 
yorum. Osman paıa memuriyeti 
cedidesi baıına hareket ederken 1 
aıakiri ıahanemden bir kaç tabur 
daha götürmelidir. Yeni kuman- j 
dan aatveti ıaltacatı seniyeyi her 
veçhile ibraz edebilmeli değilmi? 1 

- irade ve tenıibi hümayun- ı 
ları pek ensep isede her halde ı 

ve katibeıJahvalde emrü ferman ı 
velinimeti blminnet Padltahımız 
efendimiz hazretlerioindir. 1 

- Söyleyiniz bana bakayım 1 
Osman paoa, Gümülcüne havali
ainde nizamiye efradı fvarmıdır? 

- Gümülcüne redif merkezi 
olmakla. Efendimiz. 

- Pek ala. Hicaz kıtasına 

teıekkül eden Bulgaristana kar.: 
ıı Edirnede dalma külliyetli as

ker bulunduruluyordu. Bunun 
içinden bir allay ayrıla bilirdi. 
Bu alay boıluğuda Gümülcüne 
rediflerile doldurulabilirdi. Sul
tan Hamit: 

- Münasip . . Hemen Ser 
asker pataya iradesi yazılım . 
Osman paıanın ferikliğe terfi 
ile Hicaz kumandanlığına tayi
nine irade sadır olduğu bildlril
ıin. Paıa ! topta istermisiniz? 

Osman pata: 
- iki batarya oha kifayet 

eder efendimiz. 
Cevabını v.erdi. Evet, bu top 

mea'eleside çok mühim idi. Şa
yet gürültü Mmr tarafından Hi
caz kıtasına sirayet edecek olur, 
Araplar .\yaklanarak Mithat pa
ıayı baılarına geçirmek isterler
se, topa her halde ihtiyaç hasıl 
olurdu. 

Abdülhamit derhal musahip 
Behram ağayı çağırttı. Baıma
beynci Osman beyi it.telli. Osman 
bey f çeri gırer girmez: 

,.....,. Osman bey, f imdi Seras
ker paoaya telgrafla bildiriniz. 
Edirnede bulunan asakiri ıahane
mden bir piyade alayı ve iki ba
tarya ~op fU saatten itibaren 1s
tanbula müteveccihen yola çı
karılacaktır. 1stanbula muvasa~ 
aalatlarında alayın vazifesini biz
zat Seraıker paıaya tevdi ede
ceğim. 

Sonra Babt\ vapuru hümayu
nunu haflce hazırlatınız. Vapu
run kaptan ve zabıtanına dört 
güne kadar hazır bulunmaları 

ayrı ayrı fakat mahı em olarak 
tebliğ edilsin. 

Dedi. Mahmut Nedim pata 
Osman paıanıo üst baııoa otur
uyordu. Abdülhamit batda bir 
ıey söylememif, ayağa kalkmıı
tı : 

- Beıkaca ihtiyaçlar.nazı tespit 
ve llrzedlnlz. Paşa.. . 

Diyerek yürümeye baılamıt· 
tı. Mahmut Nedim paıa ile Os
man paıa, Baımabeylnci Oıman 
beyle biriikte odadan çıktılar. 
Abdülhamit Bat muıahip vaııta
sile Osman beyi lıtetU: 

- Oıman bey, dedi .. Osman 
pa anın adresi~i alınız. Fakat 
dikkat ediniz Mahmut Nedim 
paıadan gi:ı.li olsun •• Kendilerine 
yüzer lira atiyei seniye ve birer 
altın saat veriniz. lktsinlde sav
duktan ıonra bana geliniz .. 

Emrini verdi. 
redif askeri gönderilmek dogru (Devamı var) 
olamaz. Genç ve Mtthat Patanın ' ·~==~~~=======~!!:!!:'::~~~::::::::: 
mazisini ititmemlf efrat bulmak 
münaıip olur. lıtanbuldan bir iki 

tabur tefriki dogru değildir Paıa. 
Oıman paıa:- Efendimiz. Edir- 1 

ne vilayeti cellleslndeki asaklri \ 
nizamiyelerinden bir alay tefriki 1 

kabil olabileceğini arzederlm. 
Dedi. Bu teklif Abdülhamidin 

botuna gltmlftl. Ôyleya, yeni 

Bir mahkum çıldırdı! 
İzmir hapishaneıinde berberlik 

eden mahkfımlardan Tireli hüse
yln birden bire çıldırmıı ve ha
plıhaneye hızar geldiğini, bütün 
mahkümların tahliye edilecejinl 
söyleyerek mahküm arkadatlarına 
hücuma batlamıı ve bunun üze· 
rine hastaneye nakledilmittir. 

geçen Urla kaymakamı Talat, keti Hareket gazetesi, tütün ri olan hükümetler beyninde te-
Halk fırkası mutemedi Hüseyin mecmua11 arasında ki tehditle para ati olunur. Kıymeti bu itibarla· 
Avni, Belediye reisi !'Arif, jan- almağa tetebbüs davasına devam dır. Şayet bir konsolos menıe ıe~ 
darma kumandanı Halit, eczacı edildi. hadetnamesi vermlıse bunun 
Hilmi ye hakkak zade Mehmet 1 Hareketin sahiplerinden Suat hiç bir kıymeti olmadığından ta-
beyler hakkında lzmir üçüncü 1 Tahsin B. mahkemeye gelmemif nınmaması lazımgelir. Çünkü 
istintak hakimliilnde yapılan tah- I hastahğıaa .dair rapor gönder- menafii milliyeyi muhildlr ve bu 
kikatın nihai ıafhaıı cürmü ta- I mitti. Mahkeme bu celse için huıusta daha bir takım izahat 
nam~n meydana çıkarrnııtır, kendisinin durutmadan istisnasına vermittir. 

denmektedir. ı karar verdi. Garip bir şahit! 
Bu rüıvet hadisesinde yapılan 1 Müteakiben istanbul meb'usu Hüseyin beyden ıonra Herman 

700 liralık senette imıası bulunan· Hüseyin B. ıahit olarak dinlendi. ı tarafından yeniden iks me edi-
müntehir uncu Ferhat efendinin Hüseyin B. yemin ederek ıun- len iki ıahidin dinlenilip dinle 
zevceıi Hatice H. verdiii ifadede ları ıöyledl: ntlmemeıi hakkında hukuki mü-
Ferhat efendinin kefil olduğu - Vak'a günü aaat 3 suların- 1 

halde Urlada meçhul ıah11ların da Sait B. beni ziyaret etti 
tehdidi altında it gördüğünü kendisine Herman Sipirer ılrke-
itiraf etmiıttr. Evvelki akıama ti namına biriıinin 1000 lira pe-
kadarki netice ıudur: tin Ve her ay beter yüz lira ve-

1 - Yukarıda ismi geçen rilmek üzre 4000 lira hakkı sü-
zevat l 000 liralık rütvet hadi- küt teklif ettiğini söyledi ve 
sesini ihdas etmtılerdtr. dedi ki (ben namuslu bir gencim, 

2-Ferhat efendinin ölümnnde ' bi>yle bir parayı kabul etmeğe 
ahlakım müsait değildir. Rica bu rüıvet mf's'elesi mühim bir 

rol oynamıt ve Ferhat efendi 
bu mes' ele etraf anda if aatta 
bulunurken intihara ıevk ve 
teıvtk edilmittir. 

8 - Hakim ihsan Ziya beyin 
katil hadiae~ınden ıonra, yuka
rıda iıml geçen zevıtttan J:>azıları 
bu rnes'elenin Brtbaa edilmesine 
göz yummuılardır. 

Bir gardiyan 

Hapisane nliidürü aleyhine 
<lava açtı 

izmir gazetelerinden biri lzmlr 
hapilane ser gardiyanı Lutfi efen
dinin hapisane eczanesinden bazı 
ilaçlar çaldıtını yaımııtı. 

Sergardiyan Lutfi efendi bu 
ha vadiıi gaz.eleye veren haplsane 
müdür vekili Sırrı bey aleyhine 
bir dava açmıttır. 

Hala muamele ver 
gisi yanlış alınıyor 

Gümrük idaresinde- muamele 
vergilinin yanhı enlaıılıp y.ınht 
tatbik edılmeıi yüzilnden a-ene bir 
çok yolsuz muameleler cereyan 
etmektedir. ftın aııl tuhafı Galata 
ile lstanbul gilmrüğil tarafından 
bu anlaıılmamazlık dolayısile es· 
habı ,nesallhin ayrı ayrı muame
leye tabi tutulma,ıdır. 

Muamele verglıi kanununda: 
(inhisara tabi mevattan muamele 
vergisi alınmaz) diye kat'i ve 
sarih bir §ekilde bir kayıt vardır. 

Fakat kanunun bu açık ve 
tev'il götürmez sarahatına rai
men Galata ithalat gömrüğü 
Levantalardan da muamele ver
ğisl almakta fsrar etmektedir. 

Galata ithalat aümrüfünden 
malını çıkaran Uiccar fazla rüsum 

vermekte ve malını fı•zla Hatla 
satmağa mecbur kalarak zarar 
görmekte olduklarını iddia etmek
tedirler. 

Diier aömrükler bu ıayrl 
kanuni harekete ittlrak etmemek
tedir. Bunun süratle tashih olun-
ması lazımdır. 

1 

ederim bana muavenet ediniz. 
İki taharri memuru tt.min ede
lim. Bu paranın verilmesini tes
bit edelim.) 

Bir muhavere! 
Ben kendisine bu suretle bi~ 

para teklifi tesbtt edilse de cü-... 
riim teıkil etmlyeceğini söyledim 
ve(benimde bir ticarethanem var, 
böyle itlere müdahale etmem 
doiru olmaz) dedim. 

Kendisi o halde bu parayı 

hır tirkete tevdi ettirip bilahare 
Htlaliahmere verelim makbuzunu 
neıredelim) dedi. 

Ben tekrar (sana ait itlerdir, 
nasıl istersen" öyle hareket et), 
dedim, müsaade istedi, bir yere 
telefon etti. 

fakat kime telefon etti ve ne 
söyledi, •tltmedim. çünkü vali
dem hasta idi, muztariptim. 

Badehu Reis Salt beyin ıan
taj cürmünü irtikap edecek tıy· 
nette olup olmadığ; hakkındaki 
kanaatını sordu, Hüıeyin 8. : 

- Ben kendisini temiz, na
ınuılu, çalııkan bir genç bili
rim. Böyle bir file tenezzül et~ 
rniyecegine kaniim dedi. 

Sahte ş,1 ha det na nıeler 
Bilahara tarafı Riyasetten 

kendisine tU ıual tevcih ecildi : 
- Bir konsoloıun ' her hangi 

hır Türk mahsulü hakkında 
re'sen Menıe ıehadetnamesi ver
mesi teamül ve kanunlarımıza 
muvafık mıdır? 

Küseyln B. kat'ı ve açık bir 
li•anla tu ceyabı verdi: 

- Mahsulata Mente ıeha
detnameal vermek hakkı kanu
nen Ticaret odalarınındır. Eğer 

mahsul tütün ise buna Tütün in
hisar idaresi Menıe :ıehadetna
mesl verebilir. Konsoloslar yal
nız bu Menfe ıehadetnameleri
nln imza ve mühürlerini tasdik 
edebilirler. Re'ıen bir konsolo
sun Menıe fehadetnameal ver
mesi muvafıkı kanun değildir. 

Böyle bir teamülümüz de yok
tür. 

Reis 8. tekrar sordu: - Pe
ki böyle bir ıehctdetname ve
rllmlt ile bunun mahzuru varmı
dır7 

talealar ıöylendi, mahkeme ıa· 
httleri bjn)emeye karar verdi. 

Birinci olarak bu dava Cl--
nasebetile töhret alan ve geçen 
celsel muhakemt de (ifayi ıeha
det ederken bocalayan tellal Ali 
Ef. nin yazıhane arkadaıı Vah
ram ,Ef. dinlendi Vahram Ef. 
mahkemenin mehabetinden ürke
rek bütün söyleyeceklerini unut
tu! ıaatleri karııtırdı, ayları 
günleri unuttu. Nihayet kendis(
ne reis B. acıdı. 

Peki haydi git emriyle kendisini 
dıtarı çı~~rdı. 

Bir tanesi daha! 
ikinci olarak gene tellal Ali 

Ef. nfn yoldaılarından Morls Ef. 
dinlendi bu zatta bocalamakta 
Ali Ef. yi taklit etti dört y 

evvel föyle oldu böyle oldu dedi. 
Sait Beyin vekili dava baılayalı 
altı ay oldu bu adam giiya 
davadan evvelki oeyleri söyltyor
du Reis B. buna da (haydi git) 
diye dııarıya çıkardı. 

l~apor 
Bundan ıonra Jkt mahkeme 

naibi ve müddeiumumi nezareti 
altmda Bebekle - Galata arasında 
iki telefon üzerinde yapılan ehli 
hibre tetkikatına ait rapor okun-

gdu. Ehli hibre bu raporunda 
gerek Salt Beyin dört defa yap
mıı olduğu mükalemelerin, gerek 
müddeiumumi Beyin uzun nıuha
veratını ititemediklerinl yalnız 

telefon mühendi•i M. Mari
nin dik sesle söylediği kısa bir 
muhavereyi dördü birden itittik
lerini yazıyorlardı. Mahkeme 
müdafaa için 7 tammuza talik 
edildi. 
• 
Tevfik Kamil B-

~··-
llaşınurfıhasın11z bugün 

şehrin1ize geliyor 
Yunanlılu· itilafnamenin im

zasından beri Ankarada bulunan 
Muhtelit mübadele komisyonunda 
Türk murahhaa heyeti rebi Tey
fik kamil bey bugün ıehrimiz.e 

gelecektir. 

Açıkta denize girmek 
yasak 

Son zamanlarda denizde bo
ğulanların çokluğu nazıırı dikkate 
alınarak önüne geçilmek için 
tedbir alın mıotır. 

Bu cümledeıı olmak üzre ba
dema açıkta denize girmek men 
edilmlıtfr. 

Polis be zabıtai belediye bun
lara mümanat edecektir. 
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Bir saniye bile beklemeden kapıyı açtı 
- ,__,..,.. __ .. .,..~~------

Acaba bu gün hiç adeti olmayan Kralı 
hakarete 

böyle 
neydi? 

bir 

21 -
Kral Kraliçenin odasına doğru 

yürüdü. 
Saray halkı ne zamandır er· 

keklikten düıen Kralın böyle sa
bah sabah Kraliçenin odasına 

doğru sür'atle yürümesinden çok 
liaklı bir hayret içinde idiler. 

Dam donör ise gözleri hay
ret ve korkudan evinden uiramıt 
ne yaptığını ne yapacagıni tatırmıı 1 

bir vaziyette Krala bakıyordu. 
Kral Kraliçenin oda kapıaına 

vardı. 

Ve bir ııaniye bile bekleme
den kapıyı açtı. 

Acaca Kralı, bugün hiç a
deti olmayan böyle bir harekete 
teıvik eden sebep neydi? .. 

Kraliçeden ne istiyordu? Bir 
an sabredin de bunu timdi Kra
lın kendi ağzından dinliyelim. 

Nerede kalmııtık? 
Ha! Evet. Kap111nı açtı ... 
Çıkan sesile birdenbire uya· 

nan Kraliçe ıaıırmııtı ... 
Kral yaptığı iti haber mi 

almııtı ••• 
Yoksa en münasebetsiz bir 

zamanda onu hiç adeti olmayan 
bır ite teıvik eden baıkaca da
ha çok mühim bir sebep mi 
Yardı? 

Mesela : Bir sürü thtllalcı 
tutar ııaraya ya hey deyip hücum 
ediverirdl • . . İhtilal zamanı; dı · 
bu . . . Böyle bir zamanda, olu ' 
lllaz, olmazdı ... 

lıtn her neresinden bakılsa 
fectdı . . Berbattı ... 

Hele ilk ihtimal Mari Antu
ant'i çıldırtıyordu ... 

Ne haltta ? . Yenilir yutulur 
teymi bu? ..• 

Marl Antuanel; yani Franıa 
Kralı Hatmetlü ve aıalethi 
on altıncı Lui cenaplarının 
düpe düz ntkahl111 olan kadın, 
Yani Kraliçe, Kralın hiç te yıl
dızının tutmadıgı bir adamla 
böyle na hot bir vaziyette bu
lunıun ..• 

O lur rezalet miydi bu it ? 
Bilmem Vaılahi, belki azız oku
yucuların aranızda bu kadar mi
deıi gen it olanlar da vardır .•. 

Fakat bana sorarsanız ; Ha-
ıaaa, sümme hata !. .. 

Olmaz, olamazdı bu if .•• 

Ne lae bahıımıza gelelim .•. 
Kraliçe tatırmııtı... Satırmııtı 

amme, itin de fazla dütünmeğe, 
fazla ıatkınbğa hiç tahammülü 
yoktu .. 

Hemen •tıkının üzerine ge
nit ve ipekli yorganı çektı. Kendi 
de Yatafının fçinde doğrularak: 

- Buyurun Haımetmap!.. 
Sizi fazla telaılı görüyorum •• 

Acaba devletli Kralı b<>yle telA.t 
landıran ve erken erken hiç adeti 
olmadıkları bir ite teıvik eden 
ıebep ne olabilir?··• dedi Mart 
Antuanet •• 

Kral; •esi heyecandan kml
mıı, göz bebekleri korkudan bü
yümüt bir va.:ııyette anlatma~a 
baıladı: 

- Anlatayım Kralıçem!.. An-

teşvik eden sebep 
latayım. Fakat, kafamın içi oka- j 
dar karmakarııık ki rüyama nerf'
sinden baılıyacağımı bilmiyorum / 
duğruıu! .... 

- Rüyama mı hatmetli? 
KıraliçP, bu Fransa sarayları

nın muhteıem ve beyaz incisi, 
bu her göründüğü gencin kalbin
de yıkılmaz bir aık mabedi ku
ran Avuıturyalı dilber, bu görü
nü verdiği her porsumuı ihtiyarın 
bile kalbinde cehennemler tutut
ran genç ve güzel kadın ılnlr

lenmitU 1: una! ... 
Demek ki bu Kral denen 

adam, kimbilir ne saçma ve kötü 
bir rüyasını dinletmek için, Marl 
nln, genç ve dinç aaıkının kolla
rı arasında, geoit göğsü üıtünde 
gördüğü mavi hülyalı yetil rüya
sını bunun lçtnhozmuıtu ha ! .. 

Doğruıu buna sinirlenilirdi 

Kraliçe'nin bu itle yerden göie 
kadar hakkı vardı ... 

Fakat bunu hakikaten iıtt
mitıe, Kral da pek haluız Payıl· 
mazdı ... 

Kral cevap verdi: 
- Evet Kraliçem rüyama ... 

O korkunç rüyama nereden baı
lıyacağımı bir türlü keıtireml
yorum ... 

Mart f Antuanet, calı bir 
tavurla: 

-Ya HatmetUm .. Çok merak 
ediyorum, ılzi bu kadar korkutan 
rüyayi... Anlatsanız ... 

Kral, o feci vaziyeti tekrar 
hatırlıyormuı ğibl gözlerini kapa
dı... Titreyen ellerile yuzunu 
örtdü .. Ve o hayalden kurtulmak 
iıter gibi silkinerek anlatmağa 
batladı: 

( Devamı var } 

Poliste - 1 

Deli mi? 

!Kasım paşa müte
I kait maaşları 

--· ""°""' 4--

8 i r a<lan1 tran1va)1 ıçın-
de silah attı 

Evvelki gece 14 numaralı Üı· 
küdar tramvayı Kı11klıya dofru 
ilerlerken arka sahanlıkta siga
,a içen bir adam arka cebinden 
Büyük bir tabanca çıkarmıt ve 
vağonun zeminine doğru iki el 
silah atmıttır. 

Meçhul adam bundan ıonra ı 
tramvay yürürken yere atlamıı 

ve karanhk içinde kaybolmuttur. 

l)üeJlo mu ettiler! 
Üsküdarda Riza, Arap Ha

san ve Burhanedddin tıminde 1 

üç kiti kavgaya lututmuılardır. ' 
Neticede üç kavgacı tabancala
rıyle üç el silah z.tmıılardır.Kur
ıunlardan hiç biri isabet etme-.. . 
mittir. f 

Ka vaacılar polisce yakalan
mıılardır. 

Küfecinin nıarifeti 
Galata Mumhane caddesinde 

küfeci Ahmet tle Veli sarhoı
lukla kavğa etmiıler. neticede 
Veli, eline geçirdiği balta ile 
Ahmedi ağir surette yaralamıttır. 
Ahmet Sen Jorj hastaneıine 
kaldıralmıı, ca~ih yakalanmıthr. 

Ac<..>ha ne istiyordu? 
Salih ilminde bi~l Gali.tada 

maliye memurlarından Sellhed
dtn efendiye, anlaıılmayao bir 
sebepten tecavüz etmiı adamcafızı 
döverken poliı Reıat efendi 
imdada yelltmlttlr. Salih kendi
sini karakola davf't eden polis 
Reıat efendiye de hücum ederek 
kendlılnt yeni açılan bir çukura 
yuvarlamıttır. 

Salih tutularak hakkında ta
klba ta bat lanmııtır. 

Kızın başına şişe attı 
Nuh isminde bir ıabıı; Tak

ıimde Cevriye lımlnde bir kızın 
baıına bira tlıeıl atmıı, yerala
mııtır. Hadlaenin sebebi belli 
deiildir. 

-)to0'(4 

Zat Maatları muhasebeciliğin
den: 

Ani olarak bir mutemedin 
infikaki dolayıaile Kaıımpaıa 

ıubeıtnden maaı alım mütekai
dln mülkiye ve askeriyenin 
maaıları Beyoğlu tevzi ıubeıln
den verileceği ilan olunur. 

iatanbul zat maatları muhase

beciliğinde: M. Hamdi 
....... u ....... 

J)arüşşef akada 57 ci yıl 
dönün1ü 

Darünefakanın 57inçi yıl dö
nümü münasebeti le 2 7 haziran 
cuma günü saat 15 te mektepte 
yapılacak meraılİııe ( Cemiyeti 
tedrlaiyel ialimfye) azalarile me
ktep muallimlerinin ve ( Darüı
tef aka mezunları) nın teıriflerf 

mektep müdürü tarafından 'ıca 

olunmaktadır. 

Bir çocuk bulundu 
Dün ıabab saat sekizde Hay

darpaıa caddesinde Anadolu 

oteli önünde deniz kenarında 

göbeği kesilmemit yeni doğmuı 

bir kız çocuğu bulunmuıtur. 

Kadıköy polis me,.kezi tara
fından müddeiumumillfe malu· 
mat verildiğinden tahkıkata bat
lanılmıttır· 

Çanıaşır hırsızı 
Eyübte Türbe arkasında Ul

viye hammın evine hırsız glrmit 
beı tencere bir tepıi bllhçede aaılı 
çamaıırları çalıp kaçmııtır, 

Feci bir kaza 
Dün sabah 8, 16de latanbuldan 

Kadıköyüne giden vapur yolcula
rından, Sarnıçla handa oturan 
Malatyalı Mustafa, vapur iske· 
leye yanaıınadan atlamak iste· 
mtı, iskele ile vapurun araaında 
kalmııtır. 

Mustafa vOcudu ve bacakla
rından afır ıurette yaralandıfln
dan Tıp Fakültesine yatmlmııtır, 

Üç aylıklara dairi 
izahat 

\ 

1 - Üç aylık maaıların te-
diyesine 24/6/930 Salı günü bat· 
la nacaktır. 

Ve altı günde hitam bulacak-
tır. 

2 - Maaı tevziatında bala
daki numaralar esastır. 

R - Nunaraaı ve günü gel
meden hiç bir kimseye maaı ve
rilemez. 

4 - Maaı tevziatında bulu
nan polis jandarma ve ıaire hiç 
bir klm•enin maatını almağa 

tavauut edemez. Ve bunlara 
ma•t verilmez. 

5 - Erkeklere mahıus gün
lerde kadınlar, kadınlara mahsuı 
günlerde erkeklere maat verile

mez. 
6 - Kanun ahir mucibince 

(25) yatından (45) yaıına kadar 
bakir ve dul babaaından maaı 
alan kızların maatı tasfiyeye 
tabidir. 

A Bunların teabiti için en u
f ak yaıtan en yüksek yaıa kadar 
merkezde bir yat yoklaması icra 
edilecek tir . 

B - Yoklama için ibraz 
· edecekleri veıa;k tunlardar. 

C - Resmi senet, cüzdan 

nufuz tezleresidir. 

Kanunun (65) inci maddesine 
nazaran maat tahsiıi tarihinden 
ıonraki nufus tezkereleri üze· 
rinde yapılan ıin tashlhatı mu
teber değildir. 

7 - Her kaç yaıta . olursa 
olıun yoklaması icra edilmeden 
hiç bir kıza maaı verilmlyece
ğinden beyhude ıubelere müra
caat olunmamaıı. 

8 - Bir cüzdan Gzerlne hem 
zevce hem kerime olanlardan 
yanlız zevceye ait maaf tahak
kuk ettirilmit olduğundan elde 
bulunan cüzdanla zevce veya 
mahdum maatı ıubeye müraca
atla alacak ve kerimeye ait ma
atın yoklamasını icra eltirilm ·it 
üzre ayrıca merkeze müracat 
edecektir. 

9 - Gene bir cüzdan üzerine 
btr zevce iki veya daha fazla 
kerlmeıi olursa bu kerimelerden 
biriıi taıflyeye tabi lıe yanhz 
ıubedeo zevce valide ve mahdum 
maatı verilerek gerek tasfiyeye 
tabi, gerek maaıa müstahak ke
rimeler maat tevzlatının hita
mından sonra merkeze müracaat 
edeceklerdir. 

1 O - Bu ay maaılarda mü
tekaidin ve men11ubinl askeriye· 
den derece üzerine terfih zam
mı hariç yüz on iki buçuk ve 
diğer mütekatdtnl askeriye 
ve mülkiye ile bunların bil'umum 
eytamının maatlarına yüzde bet 
zamla maat tahakkuk ettirilmiıtir • .. , .. , .......... -

Yeni emanet bütçesi 
Şehremaneti bütçe encümeni 

emanetin yeni bütçeılni hazır
lamakla mefguldür · 

Sahife 5 

J3edi beyin teczİvesi 
~ -' 

istendi 
Dün ağırceza mahkemesinde 

Giseıon meb'usu ve vakit gaze

tesi sahibi hakkı Tarık B. ile Be
di bf!y davasına devam edilmlı
tir. 

Tıbbı adlının vermlı oldu~u 

rapora nazaran Hakkı Tarık be

yin ıol yanagından görülmekte 
olan eserin zamanla zail olmıya
cağı kat'iyeti fenniye ile teıl it 

edilmittlr. 

Makamı iddia 457 ncl mad

dedeki teıdtdat nazarı itibare 
alınmak üzere nakzolunan hü-

küm gibi 456 ncı maddenin ikin

ci fıkrasına tevfikan Bedi beyin 
tecziyesini istemittf r, 

Mahkeme U temmuza talik 
edllmitUr. 

Üsküdar İstanbul 6 ncı 
icra n1enu1rluğundan: 
Kalamı§ta Kalmıı caddesinde 

merhum pederim Arif beyin köık
ünde mukim iken elyem ikametga
hı meçhul kerimesi Melahat hanım 

Madam Evdoksi Lorando ile 

mütevevftye Markiz dı Btridiyö 
vereaeainin müteveffa murisinlz 

Mehmet Arif bey İle verese zi
mmetinde, Sefer uata çlftliAi 

bedeli karından müterakim 1a00 
liranın maamasartf tahsili ile icra 

ve iflas kanununun 265 ve bor
çlar kanununun 288 inci mad-

deıi mucibince 60 gün zarfında 
tediye edilmediği ıurelte aktin 

feıhi talebinde bulunacağını mü

beyyin tarafınıza berayi teblli 
gönderilen ödeme emrinde lka-

metgahınızın meçhul olduğu mu

harrer olmaıana mebni ilanen 
tebligat icrasına karar verilmlıtir. 

Tarih ilandan itibaren iki ay 
zarfında 930-:i 011 dosya numra

ıile daireye bilmüracaa deyninlzi 

temamen tediye etmenız ve ya 
kanunen ıayanı kabul bir itirazı 

nız var iıe dermeyan eylemeniz 
lazım aeltp akıi takdirde iki ayı 

takip eden ilk haftaıınm hita

mında takibe selahiyet geleceği 
malum olmak ve ödeme emri ma-

kamına kaim olmak üzre ilanen 

tebliğ olunur. , - . . 
1 °y ARJN . .IN TAKVli\11 I 
- Haziran 1 

Sen"I SALI Senel 
Reımiye 24 Hicriye 

1gao 1349 

Nanıaz vakıtJarı 
Alafranga 1 Alaturka 

•. d. i •. c. 
Günef 4,29 1 
Ôyle J 2, 1 fı 
ikindi l 6, 17 

Akıam 19,45 
Yatıı 21,49 
imsak 2,09 

Muharrem 

26 

Günet 8,44 
Ôyle 4 ,31 
ikindi 8,32 
Akıarn 12,00 
Yataı 2,04 

İmsak 6,24 

Ruzı Hızır 

50 

(Devlet demirYolları ilanı) 
Derince limanına gelecek mal~emenfn tahmil ve tahliyeal ka

palı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Müoakaıa 12 Temmuz cumartesi ıünll saat 16 da Ankarada 
Devlet demir yollar: idareainde yapılacaktır. 

lıttrik edec:eklerln teklif mektuplarını aynı günde ıaat 15,SOa 

kadar münakasa komisyonu katipliiine vermeleri lazımdır. 

TaUpler münakasa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarad& 

ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 



Sahife 6 YARIN 24 Haziran -· 
VE KİBARLAR ELBİSELERİNİ YALNIZ~ , .... Haşaratı öldürenler arasında ., 
Karaköy'de Bör<'kçi fınnı ittisalindel<İ büyük muhallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük elbise 
mağazaların dan 

Kostümler 
Kostümler 

İngiliz biçimi kumaılar- 1611 Liradan 
1 dan ve asri biçimde 2 itibaren 

Spor biçimi 14112 '' 
güzel cins 

t .. ler Çocuklar için spor veaa- 6 os um lre iyi cins kumaılardan ,, 
Pa talonlar ~.a;:t e:ı~0~.;.:~: 61i2 ,, 

ant-lonlar Beyaz ıık biçimlerde 711
2 

,, a gayet iyi kumaılardan 

0 r d su·· ı r "Mandelberg,, emperme2411 • ar e ı.J alize her renkte vardır. 2 ,, 
renÇ Ot . Temina!~ ~~~~f tık 18 ,, 

l-Janın1J<ır" mahsus dnirede 

a nto 1 ar T evik İngiliz cinsi kumaıdan 
ık biçimlerde ve ıon mopa 

Trençkot Hanı~lara mahsus teminatlı 
cını ve her renkte 

giyinirler. aot. 

F A y D A 
Daima Birinciliğl Kazanır 

FAYDA daha müe11lr, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuz
dur. Tahta kuruıu, sinek Vt"sair haıaratı yumurtalarile imha 
eder. Sokuıu latif ve leke yapmaz. İnsanlara hayvanlar ve 
nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Bütün 
devatr ve müe11eıat, Seyrisefaln, Devlet Demlryolları, Hilali 
Ahmer, büyük otel ve Gazeteler FAYDA istimal eder. 

..,.. lsmarlama için hususi daire vardır. Tediyatla teıhtlit gösterilir. ~ 

Emniyet sa,,dığ~üdür- ''v eıken;,1911!11,(l,-=)l, .. ~ıa~~J 
' Hasan Ecza Deposu 

•. -• . "" . • :!" ' : ··:. - . • 

lüğünden: 
Ahmet Talat bey ve Haıibe, Na ctye, Nazmiye Hanımların 13669 ikraz _.. 
numralı deyn senedi mucibine Emniyet Sandığından tatikraz . eyle
dikleri meblağ mukabilinde sandık namına merhun bulunan Hor
horda Ortaçeşme sokağında eski 7 ve yeni 9 numaralı yüz yirmi bet 
arım üzerinde ahıap lki buçuk katta altı oda, bir ıofa. bir mutfak, 
bir ku}u, bir toprak methal ve yüz elli bet arfı.1 bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi haseblle 
müzayedeye çıkarılarak ikf bin lira bed•I mukabillinde müıterisi 
Suphi efendi namına kat'i kararı çekilmit ile de mumaileyh m•zkür 
haneyi teferruğdan imtina eyledl~lnden on beş gün müddetle 
tekrar satılığa çıkarılarak 12 Temmuz 930 tarıhine müsadlf Cumar
tesi günü saat on beote kat'i kararın çekllmeai mukarrer bulun 

mu§ olduğundan talip olanların yevmi mezkurda saat on beıe kadar 
Sandık idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

- - - - --

Yüksek mektepler müba
yaat komisyonundan: 

Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar Gazlpafa ya
tı mekteplerinin ekmek, Sadeyağ, Et, kuru erzakı, Peynir, Zeylin 
ya~ı. Zeytin, Sabun, Şeker, Makarna, Şehriye ve saireyi ve bu 
mekteplerle Güzel s n'atlar akademisinin mahrukata kapah zarfla 

münakasaya konulmuttur. 
Mahrukat 
Et 
Ekmek 
Tereyağı 

Pirinç 
Yumurta 
irmik 
Süt 
Un 
Kaşar peyn'ri 
Beyaz peyniri 
Patates 
Kırmızı ve siyah merci 
mek 
Kuru fasulya 
Nohut 
Soğan 

Tuz 
Arpa 
Saman 
Kepek 

Zeytin yağı 

Şeker 

Sabun 
Zeytin 
Makarna 
Reç•l 
Şehriye 

t4Temmuzl930 Pazartesi saat 14 de 

16 Temmuz 1930 Çarıamba aaa t 14 de 

19 Temmuz 1930 Cumartesi saat 14 de 

Fındıkh'rta Güzel sıın'atlar akademisinde müteıekkil yüluek 
mektepler mübayaat komisyonunca kapalı zarfla ihale edilecektir. 
ihaleye konulan ltbu maddelerin her birini itaya talip olanların yüz
de yedi buçuk nlsbetinde pey akçelerint Fındıkla' da yüksek mektep
ler muhuebesine tevdi ederek alacakları makbuzları kapalı zarf 
içine koymaları lazımdır. Her mektebin alacakları miktar ve evsaf 
ıartnamelerde yazılıdır. Şartnameler her gün yükıek mektepler 
m hasebeılnde 2örülebllır. 

KARADENIZ POSTASI 

Vatan vapuru 

Ha~~ran Çarşanba 
günü akıamı (Sirkeci) rıhtımın 
dan hareketle ( Zonguldak, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene ve Rize) 

1 ye a~tmet ve avdet edecektir. 

1 Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Yelkenci 

1 vapurları) acenteliiine müra-i ~at. Telefon: lı: (1515) 

"frabzon Lüks Posüısı 

S ıh vapuru Perşen U 26 Haziran -

b günü ıaat 20 de Sirkeci e rıhtımından hareketle (Zon-
guldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, M;ıpavrl, 
ve Hopaya azimet ve aynı iskele
lerle Sürmene, Vakfıkebir, Göre 
le, Fatsa ve Ünyeye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karıı
sında Mizan Oğlu Han No:2 

Telefon İstanbul 354 , ' Veresiye 

• • • • BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 

(6) ıncı keşide 11 Temmuz 
DADIR 

Büyük ikramiye 

(200, 00) Liradır 
Avrıca ,,, 

«50'000», 
: «100,000» Liralık bir n1ükfıfat ile 
«40,000)), «25,000», «10,000» liralık 

Büyük ikran.ıiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıı Numaralara "30,, zar Ltra teselli mükafatı 

verilecektir, 

Biletler: Ba Yilerden Ten1nıuzun vedinci 
ol ~ 

akşanıına kadar talep cdi1ı~ıelidir. 
1 ~,,!il -..ııw..:ı ··.~: ·· • ' ..,jo-r :::r: ,.. ,..., · · · . ., · • 

·~~~~""-:.~ t ..... ~:~ ~'\;. · • ~; ··r _· ·. ,. · .:.. . 

Sığara kağıdı püskülleri satılması: 
Tütün inhisarı umum nıüdtırlüğ·ündt>n: 

Ctbali fabrika11 ile Levazım ambarında bir sene zarfında birikecek 
olan ıığara kaiıtları püskülleri pazarlıkta satılacağandan taliplerin 

yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile 28/6/980 Cümarteıl 

günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

İzmir terzihanesinde son +• ......... ++.•+••••••••~••• .. ••••••••••+••+•+•••••••••••••••••••~•••••°.•••••••+••••++•++•+••• 
de~~:~lehv=:h~::::tr!:~a:~~ :!: • • • • • • • • • •ÔÖKTÖR • • • • • • • • • • :!: 
;;~::: •• ~!':ur~oatümler :i: AGOP YESSA y AN =~ 

Ankara caddesi Vilayet •:• •!• 
~ ~ 

kartııında No. 1 7. : Langada camlterlf sokağında No. t 9 lu muayenehanesinde .. .. 
~~ .. . 

MUSTAFA ve KEMAL •!• hergün hasta kabul eder. ~. 
, ~~hhhh~h~hhh~h~~~~~h~hh~~~~~b~ - , ........ ., ......... ., ......... .,. 

Satılıl~~ılı~~l~ş:~: mı 'Emniyet sandığı müstak
lngiliz markalı 4:,5 metro tu

lünde 1 büyük torna; İngiliz 
markalı 1 büyük makke p 1 pla
nya, musluk için 1 ufak torna 
"Ak tam,, matbaaaında tevzi me
muru Mehmet efendiye. 

Doktor A. kutiel 
Muayenehane ve tedavii elektriki 
laboratuvarı. Karaköy t~pçular 
caddesi 34 

Zayi 
Zat maaıları Sultanahmet 

ıubesinden aldığım maaf cüz-
danım kayp oldu hükmü 
yoktur. Arif 

l • 1 . . 
rız erının nazarı Dikkatine= 

1 Emniyet Sandığı Müdürlüğnnden: 
Vadeleri huh11ünde tediyeyi deyn edilmemesinden dolayı bdmü

zayede satılan emvali gayri menkule borçlularına bir haftalık son bir 

ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de 
yeni icra kanununda bir ıarahat olmadığı gibi müıteriler tarafından 
yüzde on zam için vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine 
mütedair bir kayit olmadığı halde eski icra kanunundan mültebeı 
bir itiyat ıatkaaile vukua gelen müracaatların ts'afına imkan olma· 
dığından alakadarların kat'i karar çekilmezden evvel borçlarını ö
demlt veya yenilemit bulunmaları lazım geldiği ilan olunur. 

\ 

Mes'ul Müdürü:Süleyman Tevfik 

' 


