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Y annkl nushamızda: 
Aıenıt ukhadon bir ıode: 

Merhum SiJleynıan Nazif beyden ıalrl azam 
~. Ay J ( Abdillhak Hanı11 beyfendiye varit olan 
-lliluran 1920 1 ikinci mektup.,. 

~~~;;;;-;· ;;;-;;-;-'~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ İ.-thr_a_hı_m_Al~aettin beyin nefis bir yazısı 
V enizelos kendisine atf oluôan be_y_a_na_f_ı _te_k_zi_p_e_d_iy~o_r _; 

lıııoıı.......Ven'ızelosun Btr Amerikan sinama şirketi İstan~ ) il 

_. balda tetkikat yaptınyor ~ fi 

bl'r 'ızahl Amtrikada bulunan ( Foks filim kopareyşin) filim "§ ( 
kumpanyasının 14rkı karip direktörü M. Harley dün ~ ... 

Don At1nadan ğelen haberler 

P.t. V enlzelosun 14yanı dikkat 

lııa- nultundan bahsediyorlar. 

't'ııııan baı vcltlll tayyare mek

"Lı nıe'zunlarına diploma tevzii 

~ınlndc lral etUğl bir nu

""4 Yunanlıtanın bahri ve 

-'Yat teslthat meıeleılndeki 
~ nuanna tcmu etmlf ve 

~ ıu ıözlerl söylcmlıtlr: 
• Yunanlıtanın ne tatill emell 

'e . 
de bahri hakimiyet aevdası 

'okt11r, Programımtz ıulhper· 
~erlık çerçlvesl dahılınde çallf" 

"'ktaa f tbaretllr. Binaenaleyh 

~ ve havai tealihat rckahctJne 

~ d~iliz; ancak emelimiz 

'1eketimlzln modafauı için 

dorıınnıamın ııl6h ve tayyarcclll· 

~l tnkltaf ettirmektir.> 

liiç 10phcsl1. bu sözleri 

~lcr~en M. Venlzelos bir 

hafta evvel Sellnlk gaze· 
ltlcrınden birinde kendisine 

~en neırolunan ve Türkiyeyi 

Lıı nevi tehdit mahlyeUnde 

luııan beyanatı ile bunun 

~lit ewıı akisleri düıOnınoı
~· Bu k1h.r ıle Vcnlzcloaun 

sazJerJ doirudan d~uya 
~I, fakat dolayıstle bahscttl

lbnız neırlyatı tekzip ve tashih 

ttıııektcdlr. 

liakıkatı halde SelAnlkh Yu· 

'-n Ktzeteslnln V enlzeloı ağ
tlıı<fan nctretmlı olduğu sözler 

'baı noktasından meşkQk 
~alda beraber okadar garip, 

~~llııan baıvekilınln Türkiyey~ 
~1 l~p eder göründüğU 

~t&ttlc ok.dar z•l ldl ki herkes 

U hayret ve ıüphe ile 

~ki etmııur. Yalnız bu 
ta netrolunan tekzibin ge· 

~11 olmasına bir mana 
~trilcrnerntıtt. 

Şırndı anlaıılıyor kt M. Ve· 

~~ Tnrldveye karıı harp 

,1
1dını ihtiva eden neıriyatın 
dti~ fena tesirleri tz.ale 

~ek laıuraunu hlssetmıı ve 

~ lltın için Yunan tayyare mek

~:, dıplorna tcvzll merasiminden 
de ctmi§tlr. 

~ Pvt. Yenizelos Tayyare mck-

hıdc aöylediğl sözler artık 
"rtu 
~ ZCf ılyııetine veda etmiş 
~ htıkürnet adamımn ifadesine 

~ llıeltcdir. Bu cihetle Türk

~ tarafından ancak tasvip ve 
dır llc hrıı1anabilir. 

~ft~; kadar varki bizim için 
~b Ilı olan fCY ıöılerdcn 
''de h ~ areketlerdir. Binaen· 

lıtkı~ lkı rncmleket arasında 
llı~t· l' cCecek siyasetin istika· 
°"'ıı~ tirk. Yunan müzakeratının 
~- olaca~ fılı netlcer tayin 
~cku y 
'~~ r, ant Venlzelosun 
~I Yoluna işaret eden gOzel 

"ti 
~eı lf ler ve eserler ile 
L. YYiit 
~k~t ettikten sonradır ki ha-

~lı 8ahnsında kıymet kesp 
~eeekr ır, 

At ehnıet Asr nı 

M. Venlzelos Lozan konferanımda 

Yunan başvekili 
Millet ve hükumetinin 

Bahri teslihat 
Sevdasında olmadığım 

söylemektedir 
Atına 23 (Aıaeluutlto.) 

M. Venizotos tayyare mektebi mezunlarına diplomaları ve-
rilirken irat etti~i nutukta demiştir ki ı 

- Şunu kaydetmek lazımdır ki Yunanistanın fstilAcuyane hiç 
bfr emeJI yoktur. 

Yunanistan hakimiyeti bahriye sevdasında da değildir. HükQ
metin programı sarihtir. Yapılmış ve yapılacak itilafların sulh
perverane çerçevesi dairesinde sarfı faaliyet ediyor. 

Binaenaleyh bahrt ve havai rekabet tcsliliatın:ı girişecek değiliz. 

Sadece donanmamızın islah ve tensiki ve tayyareciliğimizin 

inkişafı temaRliyeti mülkiyemizin ve istiklalimizin mfidafaasma 
matuftur. Binaenaleyh başka her hangi bir tesir Yunan hükume
tinin ve sulh sayesin~e iktısadi inkişafını arzu eden 
Yunan miltetinin emeline mugayir olur. 

Yeni tekliflerini bize 
bildirirlerken 

AUna 23 (Anek•artltoe) 

M. DJyamandopulomn Ankaraya götürmekte bulunduğu 
talimatın hulasası telgrafla M. Papaya bildirilmiştir. M. Papa 
talimatın metnini almayınca müz:ı.kereye kirişmiyecektir. 

M. Papa Yunarıistanın itil~fperverlikle mütehassis ve yaptığı 
ufak tefek tadillerin itiıafın esnayı tatbikinde mü~kilat çıkmamasına 
matuf olduğunu Türkiyeye izaha memur edilmiştir. Vunanistanın 

talimatı esasen halledilmiş olaıi eınJak meselesine temas etme
mekte mamafih bunun tatbiki diğer meselelerin Yunan noktai 
nazarına ı:öre halli husı:suna muallak tutmaktadır. 

'~ ..... . 
M. Diyamandopulos 

geldi bueün 
Ankaraya gidiyor 

dün 

Yunan mubadele başmurahhasının 
gazetemize beyanatı 

Ankarada yapılan mesai ve 
hazırlanan esasat üzerinde 

Stalla Ditalya vapuru ile şehrimize gelmiştir. M. Harley ~ § 
şehrlmizd~ tetkikat yapacak ve yeni alınacak baz~ filiml~r j §) 
için motifler tesbit edecekt~r. Mumail~yh üç .g~n şe.hrı- ~ Süleyman Nazi/ lbrahim Alaettfn AbJalha/t Hamıı es 
mizde kaldıktan sonra perşembeye Atmaya gıdecektır. '§ Süleyman Nazif, göçüp gittikten sonra ahiret- • 

Foks filim kum~nyası 'Amerikanın en mühim filim N ten şairi nzama bir mektup göndererek orada nasıl s 
müesseselerinden :biridir. H~nri ~oks is~~.ndeki ~meri· l karşılandığını, bundan evvel ukbaya intikal etmiş : 
kalı milyoner tat8fından tesıs edılen bu muesses~nın ser· ~ olan ediplerin Hftmit Bey ve diğer berhayat üdeba ~ 
mayesl 100,000,000 dolardır. Foks filim; son seneler E hakkında ne düşüdüklerin! anlatmıştL Bu ilk mektup J 
zarfında işleri en iyi giden kumpanyalardan biridir. ~ İbrahim Alaettin Beyin imzası üstünde ve Resimli 1 

G~çcn aylar ıarfında (M. G. F.) büyük filim şirke- ~ gazetenin 178 numaralı sayısında çıkmıştır. Abdülhak ! 
tfn(n nısıf hiuesinin de Hanri F oks tarafından satın § Hamit aleyhinde neşriyat yapıldıg1 şu son günlerde -
alınacağı yazılmı~br. Bu suretle Foks film daha muaz. ~ Süleyman Naziiin • ahirette bile olsa • sakit kalaca- ~ 
zam bir müessese olacaktır. 1 ğına ihtimal verilemezdi. Nctekim dün öğrendik ki rah· l§ 
r.- · \ metli orada da heycanını zaptedememiş, şairi azama 

- ikinci bir meknıp göndermişti. Bu pek mühim ve f nefis edebiyat eseri yarınki nüshamızda karilerimize J 
!§ takdim edilecektir. ~ 
§ Süleyman Nazifin sözleri bir az geç kalmışsa, ) , , 1 karllcrimiz, bunu ahiretle aramızdaki mesafenin uzak· !1 

~~ ğ lığına verip mazur görmeleri 1 i 
Alman yada 
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.nüıha ıahı 

fngiltcrcde 
4 haffadA 9 

defa tabı 

Amerikada 
,. 
• ':.il'-. ,.. 100,000 

nüıha ıahı 
. ~} A,, 
\ .. '~ .,,. _.,, 

·~ 
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~~'~ 
j-,.;;_ l "'V akt,,ın yeni l 

~ ·9 romanı böyle 
- bir eserdir 

D <laıetemizdc bir iki güne kadar bütün 1 ünya okuyucuları arasında en yüksek bir 
eycean ve al!ka uyandırmış olan bir ro-

manı tefdkaya başlıyoruz. Bu roman bfl.. 
tün dfinya gazetelerinde en büyük takdir 
ve hayret alkışlarile karşılandı. Geçen 
kanunusanide Alamanyada Qasılan bu eser 
büyük bir muvaffal\ıyet kazanmış ve (4) ay 
içinde tam « 500,000 » nusha satılmıştır. 
Alman mbnakkitlerinin bu kitabı nekadar 
hararetle beğendiklerini anlamak için size 

bir iki nümune gösterelim 
Alman adliye nazırı Erik koh-Ve .. 

ter diyor ki: 
cBildiffm gördüğüm bütü harp tasvirleri 
arasında en kudretlisi budur. Ben bu 
kitabı okurken müteaaddit defalar heyeca .. 
nımın ~iddctindeiı kitabı elimdrn bırakm:ı• 
ğa mecbur oldum. fakat efsunundan ken-
dimi kurt:tramadığım için tekrar aldım ve 

okumrığa devam etiim!.» 

lakl&rda d inlediain.iz s an'atkarıar 
u 

T amburl Cemil B. in eserleri 
( 150) PlAğı dolduran bu eşerler, yeniden, 

merhumun oğlu viyolonist Mesut Cemil B. 
tarafından çalınıyor. 

Radyoda Hikmet Rıza 

H. la görüştüğüm gün Mes'ut 
Cemil beyden ertesi gün 

için bir randevu aldım, Ye 
o gün, bü· 
yük posta
nenin geniş 
ve yüksek 
mermer mer
di\'enini bir 
defa daha tır• 
manarak rad· 
yo dairesine 
çıktım. Saat 
rom 5 tf, ve 
l\1cs'ut Cemil 
B. gelmişti, 

Fakat jkendi· 
sile hemen 

konuşmıya mu-
vnffak ola· 

etsek Arnerikadan işitilecektL 
Mesut Cemil B. yukarıda 

söylediğim demir çemberin 
önüne geçt~ ve: 

- Alo, 
Alo, diycses
lendi, burası 
Is tan bul tel sa 
telefonu. Şim• 
dl cazbandı

mız muhtelif 
dans parçalan 
çala cak. .. 

madım. Niçin Meıut Cemli B. 

Ve par. 
maklarınm U• 

cuna basarak 
yerine dön· 
dü, viyolon· 
selle, çalın· 

mıya ba~lıynn 

kı\'rak bir Yunan mübadele başmu
rahhası M. Diyamandapulos 
dün Stella Ditalya vapurile 
Atinadan 
şehrimize 

gelmiştir. M. 
Diyamanda
pulos rıhtım
da Yunan 
heyeti mu· 
rahhasası er· 

tetkikat yaptık. Bazı tali 1 
noktalar Ü· 

Her " Buna Frank ,, Doı T(lge fU 
ıatırlan yazıyor 

« Bu kitapta meçhul asker, mezarından 
1-şun çıkarıp konuşuyor. 

mi? Bakın anlatayımı 
Mes·ut Cemil B: 
- Hoş geldiniz.. diye 

elimi sıktıktan sonra, derhal 
ilave etti: 

fokstrota iştirak ettl. 

Birden farkında oldum~ A.. 
Cazbandın davulu yoktu ve 
davul yerine san 'atkarlnr 
nynklarını yere vurarak gU
rültü çıkarmakla iktifa edi
yorlardı. 

kanı tarafın
dan karşılan
mıştır. 

Yunan baş. 
murahhası 
Atinada ya
pılan içtima
lar ve itilaf. 

zerinde Yu
nan hüku. 

metinin nok
tai nazarı 

tesbit edil
di. Bu hu
susta tam 
bir talimati 
hamil bulu-
n uyo rum. 1 
~:td:::!~~: 1 
de malümat § 

name hak
kında bir 

.11. Dfyamandopulos vapurdarı vermek 1 hu- 9 
nhtıma inerken susunda be- ~ 

muharririmize 
bulunmuştur. 

şu beyanatta ni mazur addedersiniz. 1 
Yalnız şunü söyliyeyinı ki ;' 
bu defa Ankarada görüşü-.. Mübadele müzakerah

na ait bazı noktalar hakkın
da Yunan hükumetinin 

lecek noktalar tali bir e
hemmiyeti haizdir.. 

1 

Bunun bütün dünyaya dağılmasını isterim.» 
• Aferd Kerr ,, diyor ki: 

« Bu, bu bu harptir! Her mektepte bu 
kitaptan ' bazı sayıf aları yüksek sesle 

okutmalısınız! » 

Bu kitap, 15 Nisanda lngilfzceye tercüme 
edildi ve dört haf tada her taraftan göste
rilen talepleri tatmin edebilmek için (9) 
defa Lbasmak l!zımgeldi. lngliz mecmua
larında rda bir çok tnkdiratta bulunuldu. 

Bir iki misal de onlardan aldımı 
" The Manchester Guardlyan ,. 

diyor ki: 
« Bu kitap harbe dair yazılan eserlerin 

en ınuazzamıdırl 
Londrada münteılr Ttmeı • Tayml• 

diyor ki: 
c Bu kitapta milliyet perverliği taalf 
ettiren bir -deha var. I ler Remark hl ç şü

hesiz büyük bir muharrirdir» 

" 
noktai nazarını hariciye na
zırı M. Argiroplos beyana
tında söylemişti. Atinada 
·da M. Venizclosun riyase-

Yunan hükumeti tef erru
ata ait bazı kuyudu ihti
raziye serdetmektedir. An-

1,arada hazırlanan csasat 

arp cephesin
de sükunet hü
kümfermadırl,, 

~ iıte "Vakt. ıo okuyucularma pek ~alımda tak-
tı d1m ectccvll roman budur 1 bekleyin~ 

tinde aktedilen içtimalarda [Alt tarafı 3 üncu sayıfnmızd:ıdll'] ~~GlllllllOl:ıtıl!llllUilııınııııııllllll1JlllllUlllUillıtııııııllllllllUIUlllllllDlllUlllUlUUlllllUlllllllllllllllUWIWUOIUWllldUlumlllllllllml~ 

- Gündü;ı: konserimiz 
şimdi başlıyor. isterseniz stüd-
yuda azıcık istirahat ediniz. * 
Sonra görüşrüz.. Konser saat altıda bitti. 

- Pek!.. Mes'ut Cemil beyle ayak 
iç f çe bir odadan öbür üstü konuşmıya başladık. 

odaya girdik. Burası stüdyu Genç s.ın "at.kar, evvelll pltlk· 
idi. Duvarları ve tavanı sarı Jarın tarihçesinden bahsetti: 
ve vişne regi kuma~larla ör- - Türkiycde phlk imali 
tülü bir geniş oda. Or 25-30 senelik bir maziye 
tada kocaman bir piyano. maliktir. Bugün kolumbiyanın 
Sağda solda musiki aletler! reprezantanı olan Dlomencal 
ve ilerde, madeni kolu ha- biraderler, ozam~ın Orf eon 
vada bir çember resmeden [Alt tarafı 4 ilncil ıayıfaınızdıı.dır) 

sehpa.. Hoca Y akup serserisi 
Bana basık bir iskemlede 

yer gösterdile~ oturdum. Ve Mahuf hi14fcf 
;radyoda çalışan san'atkArJar da 
yerlerine oturdular, aletlerini ordusuna mı 
ellerine oldılar. Mes'ut Cemil me_DSUpmuş? 
B. blr düğmo çevidL Artık _ _ 

buriln dharun kulakları $tll- Taf silaiı son haberler 
kısmımızda duya aç:ıtmı;a. Mesel.a, çıt iL--;;.;;.;;,;,.;. _____ .. 
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lspa_nya diktatörü tek.raır sah.neye çıktı 
1.aksirn Gorki PrimodöRivera,halka Gtbıün siyudi:· ~-= V AKIT 

iiıtihap hakkıı,ın iade Yung plAnı ~.J 
Meşhur Rus edibi 

Azerbaycan Türklerinin harf inkılabından 
bahsediyor 

• Nevyoı-k T.aymls • gaz.etest 
meıhur Rus edibi c Makam 
Corkt • nln k.erbaycandlct 

müıahedatına, 

bilhassa Lltia 
a1fabcsinin Türk
Jer arasında ki 
intişarına dair 

yazdığı bir ma
kaleyi ilttıbu 
etmektedir. 

Corki di
yor ki : 

Bunu mütealdp, toprak ıttze

riade belki dlı ICfte çalıpo bir 
T&rk ~loso !kuwetli bir ııutuk 

Irat etti. Bu 
nutuk haM 
tere.eme edil
di~inden köylil· 
aün irfan yolunu 
açan lnkılAptan 
memnun ve 

mütqekldr ol
duıunu anladım. 

Daha sonra 
mensucat ame-« Baküde 

Türkler ve Ta- Mabim Gorkt lesi olao genç 

tular lıtln Alfabesini lc.abul hır TOrk-1atar .ı.ı ıÖZ aöyledı. 

tes'it etmelerin1n altıncı yılını 

ediyorlardı. Ben c külttir sara
yı > ndı bu lesit merasimine 

l§tirak ediyordum. 

Saha insan yığınları ile dol

muştu. Hararet dlı dereceye 

•ardığından herkes adeta eri

yordu. 

Arap harfleri yerine Utin 

harflerinin kabula.e amil olan 

Azerbaycan cOmhurlycU reisi 

Samat oğlu' genç~ ıhDtGıı 

etqile .t6ı 16ylilyordu Azeri 

reisi, .Leaio bı ıu ıözlerinl haklı 
bir gurur ile Mkleltl 

c Türk "e T atarlann han 
lnkılAbı yoluıwla atacaklan dk 
adım Lltio harlerinlıı kahulOdir. 

O da , köylQ de hararetle a1kı1-

landıtar. 

Burada bulunmakla ve tes'l· 

.data iştirak etmekle büyük bir 

hadiseye b.r1fblmıı hiuedıyordum. 

T eccddüt u~nda ve yeni blr 

fıars yolunda atılan adım lçln 

bu eski milletin pterdil tcvk. 

hahiı pek büyüktü. Şüphe yok kl 

bir lnlul!ha rehber olanlar , en 

büyOktürlcr. Azerilerin bu hare

keti her 1erde taklJt olunmakta, 

Kaz.an , Ufer , Kazakistan ~e 

Balkır cünihurlyctlerinde Arap 

harfleri yerine Lltin harflcrlnl 

kabul etmek z.arureU hararetle 

müaakqa edilmektedir. 

Müsab·Akamız bitti 

( On Qüne kadar 

Mektuplarınızı VAKIT miJsabaka 
murlufmua .g6nderinlz 

) 
me-

REŞAT NURi Beyin YAPRAK DGKOMO 
romanının on b~ günlük tefrikasında 
üç iltizami yanlış bıraktık; bunlar 

hangileridir? Cevaplannızı on gün zarfında ga
zetemiz idar~anesindc müab&ka memurluğu 
adresine gönderiallz. Bu üç iltizami yanlljl dQğru 
olarak teıbit eden brilerimiz ıarumda kur'a 
çekilecek ve kazananlara cvelce ilin edilmiJ olan 
hediyeler verilccdctir. 

-Ot Tahriratlan~ ıılnn;r 
atılacak im7.a1ar badema j 

Snhanar çarşısının is- tam yazının bittiği ;·ere ko. g 

v 1 Parlste toplanarak on yedi ) edileccgini söy üyor •• hafta yani tam yüzonyedigün 
müzakereden sonra , muhtelif 

nacaktır~ ğ timliline yakında başlana- r: 

caktır. + Casusluk maznunu ~ 
fakat devletler mürahhaslaruua kabul ••• ettikleri Yung pllnı F ransıı. 

Paris, 23 ( A.A ) - Jspan)·a ba~vekili M. Primo dö Rfvera 
Eksel.iiyor gazetesi muhabirlerinden birine ~u bı!yanatta bulun
muştur: < Dört ytiz azadan murekkep olan yeııi mecJls haziran 
nihayetinöc ioplanacald1r. J lükQmet meclise yeni b'ir esasi kanun 
layihası teklif edecektir. Bu J!yiha kadın ve erkeklere reyi am 
hakkını kkrar vermektedir. Meclis yalnız teşrii kuvveti lıaiı 

olacaktır. kral i.uvvet kenditine ait ıdeğildir. Kıraklao ve kırk 
ka.dar aı:d uıı mü1e1~kki1 l'ir larallık şurası ihdas .edılecektir. Bu 
şuar.ı meclise dl ğıl fakat ıkc:ıdislne karşı mes'ul nazırlar tayin 
edecektir. » 

Makdonaldin Amerika 
seyöhati suya mı düşüyor? 
Londra, 22 (A.'A.) - Deyli Meyl gazetesinin Nevyork 

muhabiri M. ıl\fakdonatüin l\1üttehidei Amerika reisi cümhu
runu bu sene .zarfında ziyaret edemiyeceğini, bu seyahatin 
galiba gelecek seneye l'W\U bulacağını M. f lovıere bildirdiğini 
haber almıştır. 

l\l 'Makdonaldin muhtelif hük!\metler tarafından tahdidi 
ces1ihat lehine kat't bir teşebbüs vukuunu beklemekte oldu
ğu ve ancak bu teşebbüsten sonra Amerika seyahatini icra 
edecegı zannolunmaktadır. Kendisi Vaşingtonda ayni mesele 
hakkında .Müçtemiai Amerika hariciye nazırı ile müdavclcl 
efk~rda bulunacaktır. Diğer taraftan Amerikanın Ilclçlka sefiri 
M. Gipsanun ILondradakl .Amerika sefiri ile görüşmek üzere 
gelecek iıafta ışchri mezktıre gideceği istihbar olunmaktadır. 

Birkaç 1n,giliz, Amerikan, Fransız ve Japon mütehassısı 
tarafından tahdidi tcslihat meselesinin hallirii imkan dahiline 
getirecek bir formül bulmak ttzcre bfr konferans aktoluna
cağı söylenmektedir. 

Fransa Amerikayı protesto ediyor 
!'aşinğton, (A.A) - Fransa sefiri 1\1. Gloundel hariciye 

nazın M, Stimsona verdiği bir notada yeni gümrük tarife
leri hakkındaki tekliflerden ıdolayı protestoda bulunmuştur. 

Hava sürat rekorunu kırmak için 
Parls, 22 (A.A.) - Bahriye kolağalarından Ber ile 

pilot Illerel ve telsiz memuru Köel l\larsilya ile Cezayir 
.arasında gidip gemle sürat ve mesaf~ rekorunu klrmap 
te,Şebbüs için 22 saatlik bir \lÇU~ yapmak üzece bwtliD 
Etang llmamndan bir denlz tayraresile hareket etmişlerdir. 

Mesai konferansında bir münakaşa 
Cenevre,, 22 (A.A.)- Mesai konferansı müzalcerata niha

yet vermeden evvel Çin murahhası !\~ Çu fiÖZ alarak Çin
dekl imtiyazlı mıntaka1arda da beyne1milel içtima! kanunların 
tacblkinl istemiş, bu teklif üzerine hararetli '!bir münakaşa 

cereyan etmiştir. Fransa murahhası l\1. Arthur Fontalne Çin
lilerin sulh ve müsalemet dairesinde terakki.sine ve inkişafına 
gösterdiği a1lkayı teyit eylemekle beraber :sirasl bir mahiye
ti haiz olan bu mes'ele hakkında hükQmetl rıamına bazı ih
tirazı kayıtlar dermeyan etmiştir. M. Çunun tekHli ilct defa 
reye konf\"IUŞ ise de nisabı ekseriyet basil olmamıştır. 

Borçlar itilafnamesi için yapılacak nümayiş 
Paris, :22 (A.A) - Dahiliye nazm eski muharipler na

mına kendisini ziyarete gelen .heyete borçlar hakkındakl 
itll~Harın tasdiki aleyhinde yarın yapmak istedikleri nüma
yişin Nazırlar meclisinin bu sabahkl kararı mucibince mem
nu olduğunu tekrar be}·an etmiştir. 

Alsasta §ayanı dikkat bir hadise 
Besanson,22~A.A.)- Cinayet mahkeıııcsi d'":ı.•lctin \C emniyet 

medJaine eevkec:hlmek &eredir. 
Müıakeratın devamı ınüddctince 
bir çok defalar tobta tehlikesi 

bae ptermit • fakat Amerika 
mntahastw Mister Yungun blm
meU de, zuh6r eden ihtlllflar 
butırılabllmlJtl. 

Y ung pllıunın tcraltlnl fU• 
rada kısuca hulha etmek fay· 
dadan h&li ~ldir. Bu pli.na 
göre Almanya 3 7sene müddetle 

ııencvl 1,928,800,000altm mark 
yanı 994,400,000 Türk 1trast 
verecek :ve bundan eonrı da 
ylrml W tene müddetle &yin
lerlnin Amerikaya olan borç 
taksitlerini tesViye edecektir. 
Eter Amerika aleca1tnın bir 
kısmından vaz geçerse Al
manya 1966 ya kadar bun
dan tıçte ıkt nisbetınde ve o ta
rihten sonra da tamamen istıladc 
eylıyecckUr. Maamafih Alman· 
yanın daytnleri ilk 37 IClle ıar· 

fında kendilerine tahsil edilen Oçte 

bir mebaliğin bir kısmını, ycnl 
sistemin i§letilmesl ıçtn :tdlı 

edilen beynelmilel tasfiyeler 
bankasına terkedeccklerdlr. 

Bu milessentn son tekasitl 
tıtlra edebdecek vuiyete gelme-

si içln mütedavil scrmaycalnln 

tezyldine sarfı gayret olunmu~-

. tur. Mesel& elli milyon k~ıt 

Frank miktarında esham vaz'ı 
hakkına malik olan Fransa 

500milyon mark tevdi edecekti 
Şu 1t1retle Alnwıyanın her 

ıırereceğt miktar teshil olunmuı 

demektir. Halbuki Daves Pil· 
bında mıktar sere.batı mevcut 

d~ildir. 

Almanyanın her tene tediye 
edeceğı meblağ iki kısma ayrıl
J:Dlfbr. Bunlardan birinci kısmı 
660 milyon ıaltın mark.a balı~ 
olur. Bu para vacibüllediyedir, 
ve karıılı~ı alman ,§Ömendöfer

ledndcn al1D81l bir rcaimdir. Buna 
~nevi tedlyatın bila tart kumı 
namı veriliyor; kolayca piyasaya 

çıkanlabtlecek esham surettnde 
tedavül ettirilmesi mevzuu bahis

tir. Sendik ted;yalm bakiyeı;\ 
c:Şarta muallik> &ediyattır. Bu 

+ Mil!yetlmlzin fOl pa- Knsım Tevfigin muhukemc- ğ 

1 
rası ı O Ura olarak 1pka e- sine bugün devam olunn- i 

ı dilmiştir. cakıtır. ~ 
m11nınnıı1111ıııı11uıl1''1hıııuııPıı1111111ıııHJ1.- 11ıııu11ıııııı11uııt1ıııı1ııı 1ııııııııı1111ıııııııı 1111ıııuıı111111 ııı:ıı~ 

• 
lngillerede 
içki yasağı 
• Deri sürülen te1' 
lif amde kabin=~ 
sinde ihtilaf çık~· 

manna ıebep 
l\t K.layn~ oldu M. Snovden 

Lonôra, 22 {A.A) - Deyi! meylin slyıut muh~ ui içki memnuniye-

ti mese1cal h*bnda kabinede blr fhti)Af zuhür ettiğiru haber a'lmıştır. M. 

Snovdenl reiı addeden gayet nufuzlu bir aosyalııt grupu meseleyi nriz 

ve aniik tetkik jçin ıderhal bir komisyonun ıteıldltaf mw.ırrane talep et

mektedir. Dahiliye nazırt M. Clyneı ise İngiliz mllletiııin :iç.ki kulla.omak
tan menetmek aıesele&inden daha mühim ve müstacel itlerin ba~ıırılma .. 
aı lazam oldu~ mütaleasındadır. Nüzzarın chczisi ayni fikirdtdirler. 

tediyat Almanya lüzum gördö~ü 
takdirde iki sene tehir oluna
bilir, ve daha sonra yüzde elit 
morataryomla mark halinde te

diye olunur. 
Sut istimalatın önüne geçil

mek için bir u.u1 hulunmU§tur. 
Bcynelmilci taJiye baobst ev

velden bcd komüe intihap 
edecektir. Bu komite lüzumu 
halinde Almanyanın mali ve 

lktıs.dt noktai nazarlardan mu· 
emelltını tetkik ederek, 
halı tabiinin iadesi için alınacak 
tedbirleri raporla bildirecekUr. 

Yung pllnı heyc:t umumlye.l 
&le Yazllllmı.a. muhtelif dc1ctlert 

ıne müğher ne de ,memnun edecek 
mahiyette değildir: Bu planın ka

bulü için ihe.- bir devlet • La~ta 

Almanya olmıtk üzere • prensip

lerinden bir ~ok fedakarlıkta 
bulunmu§tur. Bundan b~ka pla-
nın tatbiki için mevcut kuvvei 
müeyyide pek zaihir. 

Bu tarzı tesviyeyi do~uran 

fCY , mütehflerin « R0r ııt ~~ah 
r.amanı nihayet bulmadan Al
manyayı bir taahhüt ile bağlamak 
istemeleri • ıve ayni :zamanda 
A\man1ann tamirat ve tazminat 
meailini süratle hallederek eya-

letlerinl 'işgalden kurtarma~a 
çaliftM.larıdır. 

« Yımg• plAnı gibi Blyast pro

jeler ancak Wt waflann hümQ 
niyetile vaitlcrlnl tatbik ettikleri 
halde bir kıymeti haiz olabilir. 

Eğer bu plan mcdis!erce 
kabul edilerek «Rôro havzasının 
tahhyesl tesri edilirse Alman
yanm vadine sadık kaima~a 

çal~a81 muhtemeldir. Aksi tak
dirde Yung planı da , tarihe 
kanımalc üzere olan selefi Don 
planı gibi akamete mahlcnm 

Olacaktır. P,1. Gayur 
Yarıa1 asır evel:d 

VAKiT 
24 Hazirıtm 181> 

Şehremaneti cclilesine 

selametini tehlikeye düşUrecck mahiyette gizli tertibat ve mulıtari

yet lehinde tahrikat l aj)malda maznun Alsaslı Roosu baaat ettir
miştir. Muhakeme esnasında Rcos .. muhtariyet ve iftirak taraftar
lıklarının bi rbirile telifi kabil olmadığını ~t'i surette beyan ve 
Fransaya sadakatini teyit etmiştir. Celsede hazır bulunan Alsaslı
Iar beraat kararım (Vı;şasın fnıııs:ı.) nidasile karşılamışlardır. 

Dünkü giin Şehre
maneiiudc ulahai 
komisyonu akli ce
miyet ederek muh
i11cı ıslah #Jaıı me· 
vaddı tahtı tezek· 
küre almıılardır • 
Komisyon kararla. 
rını gazetelerle İ· 

14n eder ise ahali 
menafii medeniye
ye dair elden icra
ata muf/iJll olarak 
memnun olur ve 
Şehremaneti dahJ 
bundan çok istifiJ· 
de eder. 

"Vakt,,ın 24 Haziran 1929 
tefrikası : 16 Yaprak Dökiimii Yazan: Reşat Nuri 
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Fıkaralık, Ali Rıza bey 

için ne güzel bir mektep 

olmuştu. Her şeyi hakiki 

rengile, kakiki çehresile 

görmiye başladı. Artık kim

se bu parasız ihtiyara ken

dini olduğundan başka tür

lü göitermek için canını 

ıaıkıntıya sokmıyordu. Hatta 
çoculdan bile ••• 

filcrette kendisine karşı 
garip lbir uzaklık ve so

ğukluk · hisıediyordu. Bu 

~ocukta için için anlaşdmaz 

ilir şeyler geçiyordu. Ar· 

b1c bahasına solcwmuyor, 

ona eslcisi gibi inanmadı· 

ğını açıkca göıteriyordu. 

Halbuki AJi Rıza bey bu 
sıkıntılı zamanlılrda hu na

zik ve ağır ..çocuktan neler 
ummuştu! 

Leyla ile Neda ya ge

lince, onlar da hemen he

men ayni halde idiler. 

Görünüşte babalarına kar

şı hiç bir yolsuzluldan 

yoktu. Fakat bilinmez bir 

sebepten ona kinlenmiş 

gibi gözgöze gelmekten 

çekiniyorlar, o daha ağzını 

açarken ifidecelder.i şeylere 

inanmamağa evvelden ka-

rar vermif gibi inatçı bir 

tavırla başlarını öte tarafa 

çeviriyorlardı. 

Ali Rıza bey bu mace· 

.ıraya ablırken en ziyade 
çocukları üstündeki mıfuz 

ve tesirine güvenmifti. Bu 
öj!e bir dalga idi 1ci ancak 

evin içinde her 1ces kendi· 

sine inanır ve itaat eder3C 

atılması mümkün olurdu. 

Hatbuki onlar daha .ilk 

sarsıntıda dağılıyorlar, bü

yük felaketin kar§lsında 
onu yapayalnız brabyor

lardı. ihtiyar adam bu boz

gunluğu evvela Hayriy~ ha-

nımdan bilmi~ti, ve: .. Ken
di ettiği yetmiyormuş gibi 

evlatlanmı da zehirliyor, 

bana karşı kışkırtıyor!,,. di

ye karısına kinleniyordu. 

Fakat sonradan anladı ki 

yok yere o fakirin günahı

na girmiştir. Çocukları teş

vik etmek şöyle dursun, 

belki onu böyle acı ve hır

çın yapan bilakiı çocuklar

dır. Bu fikri kuvvetlendi· 

recek başka bir şey de 

vardı. Hayriye hanım ko

cnsına uzak dunn~la be

raber ev icadını waiıfcleri· 

ni hiç ihmal etmiyordu. 

Zaten öteden \>eri ikttsa· 

da son derece riayet eden 

bir kadtndı. Şimdi bunu 

adeta hasislik, çingenelik 

derecesine çıkarmıştı. Bu 

erkek, böyle hakir bir za · 

maııında, kansından daha 
ne bektiyebilirdi. 

§ 
Oğlu Şevkete gelince, 

ihtiyar baba için dünyada 

teselli ve saadet namına 

yalnız o kalmıştı. Bu Şevket 

ne fevkalade dir mücevher 

çıkmıştı, genç adam baba-

sının gözünde yavaş yavaş 

bir ilah mertebesine Ç1kmı

ya başlıyordu. 

Ali Riza beyi yakan ate· 

şi şimdilik yalnız o anlıyor

du. Ailenin bütün yükünü 

üstüne aldığı, en :ıcı titiz

liklere hak kazanacak kadar 

yorulup asabileştiği halde 

terbiyesini bozmuyor, sırası 
düştükçe babasının dizle

nne oturarak, sakatlarını 

okftlyaralc onu teselli edi
yordu: 

- korkma baba.. ben 

hiç bir zaman ümitlerini 

.bota çıkaruııyacaktm. Gö.. 
recelcsin nekadar iyi ola-

cağız, sonunda nekadar 

rahat edeceğiz.. Her şey

den evel kardeşlerimi yer· 

lcştirmeliyiı:. Biz bize kal
dıktan sonra kolay ... Senin· 

le annemi nasıl olsa mes'ut 

edebilirim. 

Şevket, kardeşlerinin hep

sini ayrı ayrı düıünüyordu; 

evde ihmal ettiği yalmz bir 

lcişi vardı: Kendiıi. 

Ali Rıza bey bir gün 

onun ağzını aradı: 

- Benden saklama Şev· 

ket; dedi, elbette sen de 
bir şeyler olm&lc istiyor

dun.. Bu felaket başımııa 

gelmemiş olsaydı ne yapa· 

cakbn? 

Şevket, derin derin dü

fÜndü. 

- iyi öir mimar olmak 

isterdim, baba... Büyümek, 
para kazanmak, şöhret ka
zanmak isterdim ... 

F.akat ne yapalım... Kıs

met değilmiş .. 

Belki daha lazla söy
liyccekti. Fakat babası-

nın gözlerindeki acıyı gör. 

dü. Gülerek sözünü deği~
tirdi: 

- Mamafih bmıun öyle 

ehemmiyetli bir arzu san· 

ma, dedi ben şimdiki ha· 

yatımdan da çok memnu· 

num.. Hem &encim.. işle-

rimiz düzelirse belki buna 

da vakit kalır .. 

Ali Rıza Bey oğluna 

inanmış göründü. 

Sözü değiştirdiler, bsşka 
şeyler kor.uşmıya başladı

lar. 

Kahvedeki tekaüt arka .. 

daşlardan bazıları ibadette 

bir tesefü keşfetmişlerdi. 

Ali Rıza Beyin ibadeti oğ
lunu düşünmekti. Zaman 

.... .aman içindeki ümitsizlik 

dayanılmaz bir 'dereceye 

çıktıkça Şevketi aklına ge
tirir, içine bir mabet serin

liği çöktüğünü duyardı. 

Bir gün bunu gözlerinde 

saklanamamış yaşlarla Şev -
icete de itiraf etti : 

-Otulcuğum, ben kendi

mi 'faziletli bir insan sanır, 

budala gibi gururlanırdım. 
(Bitme dl) 



Sav ılı 

fjJ'flARlfT] 
Kiracı'ık ~erdi 1 

·vergilerde hassas terazi
lerin bile tartamıyacağı 
kadaı bir fark, kiracıla

rın yüreklerinde zelzeleler ya
pıyor. Barem yü7.ünden bütçe
'mize konan küçük vergi ?.ammı 

karşısında da biçJrelerin alınları 
kararmıştı. 

Üzülmekte haklı imişler. Y ~ni 
lcanun daha tatbika başlanmadan 
ev , 0 hipleri kapılara dayandılar 

Her vakit fazla bir yük gibi 

görünen kontrat şimdi kirncıla

nn gözünde canlı bir kıymet 

oklu. Vay kontıatı bitmiş olan

ların haline !.. V ngi , meselfi 
yüıde on kadar artmışsn kiralar 
,-iizde elli fırlıyor. Biraz somuı !

sanız, zammı fazla bulsanız çık
mayı göze almaktan b•şka çare 

yoktur. Yergi ve yangın e\' Ja· 

lıiplerini azdıran, ölçüleriııe ihli
kArlann en korkuncunu koyan 

iki şeydir . "e tahafıır ki karşı 

semlin akarcılan, kül olan mülk· 
)eri önünde saçlarını yolarken 
bu mahallenin ev sahipleri ilik· 

!erini uyuf!uran bir ıevinçlo 
gizli gizli bayram yaparlar· 

Çünkil iktisadın ezeli ve tat
maz hükmO bir kere daha ken· 
i:linl gösterecek, evler azalıp 
kiralar yükıelecektir. Bilmem 

nasıl oluyurda o fellketle bu 
saadet ara•ında ancak bir so

kaldık yer olduğunu düşünüp 
ibret almazlar, pişman olmazlar. 
Dikkat ediyorum pahalılık anket
leri memleketin her ihtiras şu

,beıinde ayn ayrı muhakeme ve 
ıahlil edilirken bu nokta hiç 

kimsenin habrına gelmiyor. En 

çok ekmek, et, sebze il•tilnde 
duruyor, onların etrafındaki ih
tık di enlerini yılclam ya 
lışıyorlar. Bu himmet yerindedir; 
hayırlıdır. Yanlış istatistikler 

neşretmemek ve satıcı kafası ile 

düşünmemek şarıiyle çok faydalı 

olacağağına inanılabilı. F akaı 
• ev > meselesi niçin akla gel
miyor. Et, ekmek ve saireye 
lüzum görüldükçe narh koyabi

lenler neden ev kiraları için de 
makul bir paha kesmiyorlar? 

Eı, ekmek • havayici zaruriye•· 

dendir diye mi? Eh. ya ev? ... 
köpeklerin bile kulübelerde ya

şadığı bir devirde hangi insan 
için ev havayici zaruriyeden 

değildir? 

~-
---~ 

lunon nıü~o~ele 
~H~ nıuro~~HSI 

11 a t;ırafr J !nci ~:ıhifamızda 

i:zeriııde mutabıkız. Hari

t ıye naz•rı M. Argiroplos 

~ ôylemişti: Yunan hüku

meti mübadele meselesinin 

bu defa kat'i surette intaç 

l'rlilcceğine dair çok nik

bin bulunmaktadır. Görü

şülecek meseleler mahdut 

bir kaç nokta üzerinde 

oldıığu için işimizin pek 

yakında biteceğini ve iti

lafnaınenin imzalanacağını 

ümit ediyorum. Yarın -bu 

giin· Ankara ya gideceğim . ., 

Yunan başmurahhasına 

M F k ta refakat ede-. o ·as 

cektir. Başnıurahhasımız 

Tevfik Kamil Bey de bugün 

Aııkaraya gidecektir. Muh

telit mübadele komisyonu 

azaları kaınilen Ankarada 

bulunduklarından yarından 

sonra derhal içtimalara 

naşlanacaktır. 

VAICtT 1 lar.irsn 

[_ DLİY DE ] Bir cçocu~a iki ana. 
sahip çıkıyor Orozdioaktaki hadise 

... 
" Mü ten Hf. !er, kumaşı tetkik için kapıya 

doğru giderlerse, menedemeyiz . Ancak 

OrtadB Firdevs hanım Qibi ittıüzar bir ebe 
bulunursa MBrinin oelu kolBylıkla 

Meryeme ait olur 
kapıdan çıkarken ....... " 

Gedikpaşada vukua gelen garip hadıse 
Bir müddet cnd Zlılcyha 

Ye I la\ ri,·c p;inılcriııdc iki 

1 Lınıııı, ~ Örozdib.ık ti.:arcta
n.:,inılc alı~Ycl'İ? ederken 
·ı · · ).11.L • ., kuııı;ış .:a'ıııakla 
1 " 1 • . • . . 
maznun olar.ık ıııuddcıuıııu-
ıııilii!c ,·crilıni~lcr, ınüddci
uım;ıııilik, en•ıkı lstaııbul 
birinci ceza mahkemesine 
hnYak dıniş, ıııc,·.:udcıı 
ıııalıkcıııcyc crikn l laıııııı
br ,crbcst bırakılnıışlar, 

şalıitkre cdpnaıııc çıkarıl
mıştı. 

Dün bu şahitler ısttcYap 

oluııın uşlardı r. Dinlenilen 
iki şahit tc ticaretanedc 
satıcı imiş. Anlattılar: 

- Biz, bu Hanımefendi
lerden isminin ~oııradan Zü
leyha olduğunu ögrendiği
mizin iki parça kumaş ala
rak dükkan kapısına doğru 
yüriidüğünü gördük. Bekle
dik, Züleyha Hf., bu kumaş 
parçalarım usulca yanındakine 
\'erdi, o da koynuna soktu. 

Kapıdan çıkarlarken üzerle

lerinc gittik. Tanı bu sırada 
takibin farkına varan Hay

riye Hf.,... işte şu kucaıtııı
da çocuk bulunan, parçaları 

yere atmak istedi. Yakala
dık. 

- Peki, niçin koynuna 

sokıugu ande yakalamadınız 

da böyle beklediniz? 

- Efendim, bazı müş-

Vaktın.-
avukatı 

iki evlilik 
Ut•k l•tuyon caddııl, No. 90 F. be1e 

Mektubunuzdaki ifade ve ta· 

rihten birinci nikalıınızın kanunu 

medeninin mer'iyetinden evci 

yapıldığı açık olarak aıılaşıl

maktadır. 

İkinci defa olarak başka bir 

kadınla yapılan nikahınız da 
kanunu medeninin mer'iyetinden 

eveldır. Şu da var ki ikinci ni· 
kahınızı, birinci karınızı boşamadan 

veya boşanma hükmü gibi sa
yılacak diğer hususlar mevcut 

de~ilken yaptığınız da pek 
güzel anlaşılmaktadır. Şu vazi· 
yet karşısında bugün iki evli 

olduğunuzu kabul etmemek için 
hiç bir sebep yoktur ve esas 
itibarile her iki karınıza karşı 

kocalık borç ve vazifelerinizi 
yapmanız lazımdır. 

Yalnız, anlattığınıza göre, 
bugün birinci karınızla hükmen 

değilse de, filen ayn bulunmakta 

olduğunuz da belli olmaktadır. 
Diğer taraftan ilk karınızı 

ikinci nikahın feshini istese bile, 

bunu kabul etmek imkansızdır. 

En son sorduğunuz suale doğru 

bir cevap verebilmek için ıllt 
karınızın mahkemeden ne lstedi
!linl tamamen bilmemiz lazımdır. 

Doğun1 
Kırklareli Süvari A. 4 katibi 

Fehmi beyin bir kızı doğmuş 

Neyran tesmiye edilmiştir. Yav

ruya uzun ömür diler, ebevey

nini tebrik ederiz. 

İrtihal 
lstanbul mıiddciumumiliğl. 

polis memuru "ecati Ef. nin 
h~mşiresi Haııım, genç ya
şında irtihal etmiştir. Allah 
rahmet eylesin. 

teri 11 !. kr kunıa~ın kendi
krine rnkı~ıp pldşmayaca

gıııı ;ınianıak, rengi daha 
il'İ oornı~k iizcrc kapıya . ,., 
giderler. gün ışı~ında tetkik 
ederler. Buna ın.ıııi olmak, 

ınuştcrivi gu~endirir. •Biz 
hırsız nııyırl • diye belki de 
Ja,·a açarLır. ~lüdiiriyetiıı 

kati eıııri nrdır, buna mü
saade ederiz. Ancak kumaşı 

km·nuııa sokup kapıdan çı

brhn ınü,Lıhale edebiliriz. 
Dal'a edilen Ifaııımlar, 

kunı.ı~ın yere düşmüş oldu
gunu, satıcılarııı bunları C\'

veh\ yerde görıııi\'crck ken
dilerinden, kunıaşııı Üzerle
rinde çıktıgı doğru olnıadı

ğıııı söylediler. 

Beyazıt merkezi dün ço1< 
şayanı dikkat bir vak'arm 
tahkikatına başlamıştır. 

Vak'anm esasıııı dokuz günlük 
bir çocugun kaçırılması teşkil 

etmektedir. 
Bu hususta ınurarriınizin 

yaptığı tahkikat neticesi şudur: 
Taksimde Duvarcı sokağında 

102 numaralı e oturan 
l\lari isnıi.~ de bir kadm üç 
sedenberi evli bulunduğu 

kocası Nışandan a)rılmak iste
miş, bazı s•b~pler göstererek 
mahkemeye müracaat etmiştir. 

Bundan sonra, Ja,·a, 
sulh mahkemesinin sal;\Jıiyeti 
dahilinde ğörülmüş, cHak, 
müddeiumumi Raif B. in 

Bu müracaat üzerine de karı koca 
ayrılmışlardır. Bundan on beş 
gün evvel hamile bulunan /\lari 
doğurmak için Haseki Nisa 
hastanesine yatmış, birkaç gün 
sonra da bir erkek çocuk 
dünyaya getirmiştir. 

Mari hastanede yatiığı sıra

da bir gün Firdevs hftnınl is-

Firdevs H. ın hadiseye sahne olan evi 
karşısında şaşırmış öğleye kadar bulunca çocugunu alarak kcıı
bekleıııiş, saat birde Firdevs di:;ine iade edeceğini söyle-
hnııını evine gelmiştir. 

talebi üzerine or.ıya gönderil- minde bir kabile ile tanışmıştır. Firdevs hanını Mariye şu 

miştir. 

Casusluk 
Bugün ö~leden sonra ağır 

ceza mahkemesinde ca>US· 

luk maznunu Kasını Tevli

ğin muhakemesine de\'am 

olunacaktır. Bugünkü mu
hakeme safhasında Kasııııııı 

üzerinde 

mahiyeti 

bulunan CHJkın 

hakkında resmi 

makamlardan nki i tizalılara 

gelen cevaplar okunacaktır. 

Evveiki gün hastaneden çocugu 
ile birlikte çıkan 'J\l~ri hastane· 

izahatı vermiştir: 

« Çocuğu sabahleyin yatak-
tan almış, kendisinden bir erkek 

de birkaç kere konuştuğu Fir· çocıık :stiyen bir kadına götür 
devs hanıma tesaadüf etmiştir. 

nıüşti\f, 

13u kadın karnına bezler iki kad n beraberce tramvaya 
binmişler, Beyazıda geldikleri ;arnrak hamile' olduj!;una zc,·-
zanıan Firdevs hanını Mariyi de cini inandırmı~ bir kadındır. 
tramvaydan indirmiş, Gedikpa- firdC\ • hanıma müracaat ct-
şadaki evine götürmüştür. mi~, bir erkek çocuk bulma· 

' Firdevs hanımla biraz otur- sını, hunun için de ylız lira 
duktan >Onra ebe kadına gece \ereceğini söylcmi~tir. Bu rn· 
evine gitınernesinı bir gece ziyet kar~1>ında Firdeys lıa-
misafiri olmasını 15ö7lenıiş, J\la- nım ;\larininkini alarak ço-
ri bu teklifi kabul etmiştir. cuk btivcn hanıma ıı;ötur-

Oece olmuş, Mari yatagına mu~rür Orada erkek çocuk 
1 Memleket haberlerıl çocnğu ile birlikte yatmış, dop;du diye hanımın kocası 

A k S fik sabah kalkınca çocuğunu yanın- kandırılmı~, ~crbctler içil-
e< çı öz.> re · imiz 

da bulamamıştır. mi~tir. 

11 yaşında Evin üst katını aramış aşağı- FirdeY · hanım Mariye bu 
Kastanıonuda çıkan <Açik daki kiracılardan kabile hanımı tafsilatı verdikten ~onra me-

Söz• refikimiz 11 inci yaşına sormuş, onlar görmediklerini rak etmemesini, kendisine 

mi, tir. 
Bu ;cizler :\lariyi çunıjl;u· 

nu istemekten vazgeçirtme

ınis Ba,·azıt merkezine gide-
" J 

rek vak'ayı anlatmıştır. 

Hunuu üzerine Firdn> 
1 laııımın eYine gidilmi~, fakat 
kabile l laııını eı de h lun
manıı~tır. _ ·ihuyet ak~am ll~tii ' . . 
ele geçirilmiı, istic' np edil· 
miştir. Firde', 1 lamın ı;ocıı

ğu :\larinin murnlakati ıizc

rine kah,·eci \bdullah !'fen
dini zcyccsi :\len em l lanı

ma e\ !atlık olmak uzerc gti

türdu ıiııtı ı;ainıadıj!:ıııı beyan 

etmi~tir. 
Çocuğu verdikten . onra 

fikrinden cayan :\ larinin hu 

yalaııı uydurduğunu ayrıca 

il:lye ctmi~tir, 

basmıştır. Refikiınizi tebrik ve söylenı!şıerdir. Jltari bu vaziyet para 'ereceğini, başka çocuk 
muvaffakiyetler temenni ederiz. !~~;,;,,;~,;;,,,======~~~====;;,,,~=~~==~===========:= 

propagandadan müteessir 

Bayazıt merkezi çocuğu 

l\lerycm llamından alınıstır. 

Tahkikal tamik edilmektedir. 

Gezik Duran 
Bu azılı haydut ada

nada yakalandı 
Kozan, Feke ve Saimbeyli 

tarafında yedi, sekiz seneden-

beri şakilik yapmakta olan 
Gezik Duran ismindeki 

haydut birkaç gün evvel 
lanmıştır. 

azılı 

yaka-

Adana gazetelerinin verdik

leri tafsilata göre Gezik Duran, 

haziranın 18 inci gecesi Saim
beyli kazasının Eleftin köyünde 

zamparalığa giderken, jandar
malar tarafından pusuya düşü
rülınıiş ve yapılan silah müca
delesi neticesinde ölü olarak 

ele gecirilnıiştir. 

Yaemurlar 
Bir nahiyeyi harap ettiler 

Son günlerde yağan yağ· 

murların memleketimizin bazı 

yerlerinde zararlar yaptığı ya
zılmıştı. yağmurlar bu arada 
Kayserinin Sarı Oğlan nalıiye

sinde de elıeınıııiyetli zararlara 
sebep olmuş, ı 4 metrelik bir 
köprü, 80 ev, 2 değirmen ka

milen yıkılmış 214 nüfus perişau 
bir lıaide açıkta kalmıştır.Bundan 

başka 5000 dönüm kadar arazi 

suaitında kalmıştır. 

Şehir içinde mezar 

kalmıyacak 

Kayseri belediyesi şehir için

de ki mezarların şehir haricine 

nakline karar vermiş ve bu 
kabristanlarda ölüleri bulunan· 
tara bu lıusuıta tebligat yapıl· 

ııııştır. 

Amerikan güzeli 
Mis Elda Amerikan tipinin bütün hususi~ 

yetlerini temsil etmektedir .. 

ı\nıeriKan tipini bütün hususiyctlcrile göstcreıı , .• ı 
kızın kim oldugunu anlamak için bütlııı .\ nıcrikada yapılan 

ınlisıbaka :\Ji· Elda Peters tarafından kazamlmı~tır. 

2-t ya~ıııda olan l\Jis Elda halis Amerikan tipini temsit 

ettiği için '5000 doh\r kazandıktan ba~ka ınc ·eancn .hru
paya gönderilecektir. 

Seyyah nasıl celbedilir? 
Mısır seyyahin cemiyetinin fa

aliyeti bir misBl olmalıdır 
Dünkü nushamızda mem

leketimize gelen seyyahlar 
hakkında bir bent vardı. 

Bu şayanı dikkat yazıda 

bu sene gelen seyyahların 

geçen senekinden az oldu
ğu, Yunanistana gelenlerin 

orada aleyhimize yapılan 

oldukları kaydediliyordu. 
Bu esef ve teessüre de

ğen hakikat karşısında, 
Kahirede çıkan, Muhadenet 
reifikiınzde, Mısır seyyahin 
cemiyetinin 924-928 senesi 
mevsimine ait yıllık faaliyet 
ra+ıorunda mevzuu bahis 
yazıyı hatırladık, ve bundan 
bahsetmeyi alakadarlar için 
oldukça istifadeli telakki 
ettik. Mısır seyyahin cemi
yeti seyyah celbetmenin 
her türlü propagandanın 

neticesi olduğuııa iman et
miş ve şu,nları yapmıştır: 

Scyrisefain sirketlerile 
otellerle, demiryollarile anla
şılmıştır, Sudan, Suriye, 

Lübnan, Filistinde yeni 
oteller açılmıştır, seyyah • 
!arın rahati ve zevki için 
eğlenceler tertip edilmiştir. 
Mısır ve Sudan adlı mec • 

muadan (30000) nusha ma
kul bir surette tevzi edil • 
mişti. Londranın son sürü
len resimli mecmualarında 
neşriyat yapılmıştır, Pariste 
lngilizce gazetelerle maka· 
leler yazılınış i ır, bütün dün
yada ilancılığa kuvvet ve • 
rilıniş, bütün Fransız demir
yolları boyunca sabit ilan
lar temin olunmuştur. 

Nil vadisi haritaları dağı· 
tılmış, seyahat neşriyatçı • 
!arına tahsisat verilmiş, 
Londrada her türlü istilamat 
daireleri tesis edilmiştir. 

Avusturalya seyyahlarını 
elde etmek için (10000) 
nusha, Londranın yüksek 
tabakasına mensup hanım
lara (00000) boyalı albüm 

'I, • 

-~~ 

Ne cür'et! 
Sehrin ortasında göpe 

gündüz hırsızlık 
Gazetemiz ba~murttip ınu

vini ili. an B. ~chreınaneti cı

rnrında Dizdariye nıab:ıllc

. indeki .ı. - o numaralı e\ de 
oturur. 

Dun öğleden cnd' saat 
onbir buçukta cnnden ı;ık· 
mı$, nnüçbuçuktn aYdct etti· 
ği zaman c\in içini pcrhan 
bir halde buimu~tur. 

Ba~nılırcttip nıtıa, iııımizin 

ai\e,i yaz mlinascbctilc bu
ğaziçinc l\'itmi~Icrdi. Bu iti
barla CYdc kimsenin lıulun

madıgı bir sırada cffaııııı dar
madaP;ın edilıni~ bir haltll! 
bulunması pek hayra alı\ıııct 

değildi. 

Ihsan B. dikkatli bakınca 

bu dağınık c~ya içinde bir

çok nok;anlar du bulundu

ğunu anlamı-, keyfiyeti ma

halli polis karakoluna haber 
vermiştir. Taharriynt netice-

sinde e\ in arka tarafında bir 
ip bulunınu~tur. Bu ip, bir 
tabkıkatta da bir ip ucu te~

kil etmi~, hırsımı C\ c arka 

tara[ pencerelerinden \'c bu 

ipe tutunmak surctile girdi 

anhı~ımı~tır. 

I·:Yin bir trraftnda da lh-an 
beyin kiracısı oturuyordu ve 

onlar da Ihsan beyin dı~arıd:ı 

bulunduğu >aatlcr zarfında 

cıvardaki bir ahpaplarına 

nıisalir!ip;c gitnıi~lcrdir. ~elırin 

ortasında giıpc glinduz saat 
on bir buçukla on ll~ buçuk 

anı~ında eye girl:n hır;:ı: ~c· 

rek ha~ mürettip nıua\'ininıi

ze, gerekse kıraCbına ait dai

relerden halı pııito, clbı c, 

çıımasır, hamam takımı, ipek· 

li kadın dbi-clcri ve lıir de 

L>ono tı;-ırnıı~ttr. 

Bu e~yadaff lfı an !ın·e 

ait ulan kısım takribl'n uç 
rüz, kiracı~ına ait kı~nıı i:-.c 

~lort yuz lira kıymetinde cn'ı

ıııin ,·dilchilir. 

l lcnüt. lıır,ızın hiı\'i ·eti 

hakkılllla hiç bir malumat 

elde edilcıııcmi~tir. 
PuJi., nıudLrluı:>;unıın lwdi-

scyi lımk oldu!tu clınınıı

yctlc tc ckki edir ıJu cur ct

k:\r hır,ızı pek ) ıık,mla nıc\ · 

dana cıkaracııP;ını umu\ onız. 

IUWIB11oc·· ~ -··• 
dagıtılınaktadır. Bunlardan 
mada Mısıra ait yazılar 

dikkatle takip edilmekte 
ve aleyhte olanlara derhal 

cevap verilmektedir. 

İşte gıpte ile telakki t>Ji
lebilecek yüksek bir faali

yet tesiri. 
Bu müspet mesaiye te

sirini vermekte gecikmemiş 
ve Mısıra gelen seyyahlar 

925 de (13600) iken ted
ricen artmış ve 929 da 

(20500) zc çıkmıştır. 
Aceba bizim seyyahin 

cemiyeti ne yapıyor? 
Büyük servet nıenbaların· 

dan birisi olan seyyahların 

celbi için nasıl bir faaliyet 

gösteriyor. 
ediyuruz. 

Bunu merak 

Muhadenet rcfikımıze ge
lince 0 da bunu merak 

ediyor ve bu malumatı ver

dikten sonra diyor ki: 
- fstanbul seyyahin ce

miyetini şüphesiz böyle bir 

defteri amali vardır! çok 

yazık. 
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Mahut hilafet ordusu 1 ······- - ----- dün Hariciye memuru Hak-

i d ? Dlirıki.i rııuayeııede de anlaşıldı ki halis kı beyi ziyaret etmiştir. 
ffiCDSUp arın Öll mı. Enis B. per~embe günü 

yerli malıdır! Atinaya hareket edecektir. 
Sobık meb'us Abdulgofur Ef. de din

lenildi, fak at serbest bırakıldı 

Balıkesir ve Balyadaki tahkikat 

Balıkesir, 23 (\'akıt) - Yakup hoca Batıldır. Sekiz 

sene evvel memleketini terketmiştir. Köylerde hocalık, 

vaizlik ederek temini maişet ettiği, şimdi serseri vaziyette 

bulunduğu, memleketinde hilafet ordularına mensup olduğu 

hakkında hir rivayet bulunduğu tespit edilmiştir. Yirmi gün 

evvel Balıkesire uğrayarak Balyaya geçen bu serseri, Balyada, 

Balya köylerinde kendine bir teşkilaun mlimessili sıfaunı 

vererek şeriatçılık propagandası yapmak istemi~, bu meyanda 

ynl~n haberler işaa etmiş, tefevvuhatta buluıımuş,eslıak ıneh\ıs 

Abdulgafur Ef. ve arkadaşları ile p;örüşıliğünü, onlar tarafın

dan bu işe memur edildiğini muhtelif yerlerde söylemiştir. 

Yakup isticvabı esnasında bu noktayı inkar etmediğinden 

Balya müdeii umumiliği, Abdulgalur efendi ile üç şahsın 

celbine lüzum göstermiş, ve bunların ifadelerini aldıktan 

sonrl! muvceheler yapılmıştır. 

Balyadan gelen son haberlere nazaran Yakubun iddası 

teyyüt etmiş, yalnız Balıkesire uğradığı zaman mevzuu bahis 

z:ıvatla bilmunasebe görüştüğü anlaşılmı~, ve halen tcvkif

lerini mucip bir delil bulunmadığından o zatlar serbest 

bırakılmı~lardır. Vali tahkikatın her vechile tamik edilmekte 

olduğunu beyan etmi~tir. 

Galatasaray galip 
İzmir karşıyako oyuncuları 

0-5 mağlup oldu 

Tüccarlarımız tarafından 

Rusyaya gönderilen derile-

rin yerli 

han esile 

malı olmadığı be-

şehrimize iade 

edildiğini ve bir kısım tüc

carların ticaret mahkeme-

sine müracaat ettiklerini 

yazmıştık. 

Dün birinci ticaret mah

kemesi azasından Celal F u

at B. katip Suat hanım, 

mütahassıs olarak celbedi-

len Nemli zade Kemal, 

Mitat İzzet beyler, rüsuma

tın bir numaralı ambarında 

bulunan Mehmet Eşref beye 

ait derileri muayene etmiş

lerdir. 

Bu müayene neticesinde 

iade edilen derilerin yerli 

Türk malı olduğu tesbit 

edilmiştir. 

Heyet bu husustaki ra-
. 

Hazine 
Ne suretle zarara 

duçar edildi? 

porunu bugün mahkemeye 
verecektir. 

Rus ticaret mümessilliği 

bu muayene esnasında ken

dilerine Hariciye vekale

tinden tebliğat yapılmadığı 

için bir murahhas ve mÜ· 

teha~sıs bulundurmıyacak
larını söylemiştir. 

Dün malının bir kere da

ha yerli olduğu tahakkuk 

eden Mehmet Eşref Bey 

rapor surP.tini Hariciye ve 

lktısat vekaletlerine gön

derecektiı'. f 

Malları iade edilen Nem

lizade Cemal, Hacı Emin
zade Mustafa, Moralızade 

Nail, Balcızade Mehmut 
Süreyya, Hüseyin Mithat 

Beyler de' mahkemeye mü

racaat ederek mall;ırının 

muayene edilmesini talep 

etmişlerdir. 
. 

Tevfik B .. 
Riyaseti cumhur umumi 
katibi Avrupadan geldi 

Nisanın 15 
içtima eden 

inde Cinevre de 

tahdidi teslıhat 

konferansına! murahhas olarak 

rvtir ak eden riyaseti cumhur 

--
Sahaflar 

Evvelce istimlakine karar 

verilen Sahaflar çarşısı için 

bütçeye tahsisat konmuştur. 

İstimlak muamelesi yakında 
başlıyacaktır. 

-
Y edikuleden Bakırkö-

yüne kadar 
Vilayet daimi encümeni 

dün coplanarak Yedikule

den Bakırköyündeki parke 

İ kaldırımına kadar olan kıs
mnı asfalt olarak ınşasını 

25 bin liraya ihale etmiştir. 

Verem dispanseri 
Mulıasebei hususiyenin yap

tırdığı verem dispanseri bu defa 
ikmal edilerek sıhhiye müdür

lüğüne devredilmiştir. 

Binanın resmi kiişadı bir iki 

güne kadar yapılacaktır. 
_ .. , ..... '°_ 

ltalyan ticaret mek
tebinde 

Beyoğlundaki İtalyrn ticaret 

ve lisan mektebinin imtihanları 

nıuvaffakiytle icra edilmiş ve 

mektep müdürü mösyö Ciyuzep-

pe Puçyano tatili geçirmek 

üzere İtalyaya gitnıiştiı · 

Tarihimize dair 
e• Bir İngiliz ne diyor? 

Tarihte Hacı Bektaş isminde 
bir adam yaşamamış! 

lngiliz muharrirlerinden 

mütevaHa J\J. " Hasluk "un 

Türk tarihine ait tetldkleri 

müteveffa muharririn zevcesi 

tarafından tashil olunarak ge

çen halta zarfında neşrolun· 

muştur. Eserin ünvani "Chris

tianity and lslam under the 

Sultans" yani "Padişahlar dev

rinde Hristiy:ınlık ve lslami

yet" Bu serlavlıa alunda top

lanan tetkikler mevzu itiba

rile bir birinden ayrı ve mü

tenevvi makaleler teşkil e

decek derecede birbirinden 

müstakildir. 

Atinanın lngiliz Asarıatika 

mektebi hafızı kütübii olan 

ve bu vazifeyi senelerce ifa 

eden l\f. l-lasluk tetkikatını 

l 200 mehaza istinat ettirmiş 

ve eserinin sonunda biitün 

bu mehazları göstermitir. 

Haslukun tetkikatından bir 

çok noktalarda istifade ediyo

ruz. l\1esela Anadolu ve Ru

melide şayi olan birçok an

ane ve menkabeler islamiyet, 

hatta hristiyaniyet tarihine 

tekaddiim edecek derecede 

eski olduğu halde eski tanı

lan birçok menkabe ve an

aneler düne ait addedilecek 

derecede yenidir. 

Jlaslukun bunu ispat için 
irat ettiği n1isallerdcn biri 

-

şudur: 

Konya 

kılıç 

Yakın zamana kadar 

çelebileri sultanlara 

k 1 d Halk ara· 
uşatır ar ı. 

sında şayi olan telekkiye 

göre bu ~det çok eskidir. 

Halbuki Haslukun tetkikine 

göre hu adet ancak bir asır· 

dan fazla bir ömre maliktir. 

Yani mevleviler, ancak Bek· 

taşilerin ve yeniçerilerin im· 

hasından sonra saray alemin· 

de görülınliş ve onların boş 
bıraktıkları yeri doldurınuj· 

!ardır. 

Haslukun eseri bilhııJ;a 

Bektaşiler hakkında mufassal 

ıve şayanı dikkat maluma0 

muhtevidir. Eskidenber.i şayi 
olan bir telakkiye göre yeni· 

çeri ocağı l!acı Bektaş tara· 

fından takdis olunmuştur. 

lJasluk bu ananeyi de bal· 

talıyor, hatta Hacı Bektaşın 
tarihi şahsiyetine bile kov· 

vetli zarbeler indiriyor ' 

Haslukun iddiasına göre ' 

Hacı Bektaş yeniçerileri kat'· 

iyen takdis etmemiş, hiç bir 

padişahla onlara dair konuş· 

mamı< batta bizzat kendisi 
" 

hiç bir zaman yaşamamış, 
ve ancak bilahare bu nam 

ünvan ile yaşadığı tasavvur 

olunan bir adamdan babso· 

lunnıuştur. 
lzmir, 23 ( A.Al - Galatasaray-Karşıyaka maçında sıfıra 

karşı beş gol ile Galatasaray galip gelmiştir. l\laç [evkttl'ade 
bir samimiyer havası içinde ceryan etmiştir. Altay-Karşıyaka 

muhtelit takımı ile vapılacak müsabaka önümüzdeki cuma 
günü icra edilecektir. 

Bir kont erans NusratB. 

Defterdarlık idaresinde gene 

hazinenin zararını mucip olan 

yeni bir usulsüz muamele mey

dana çıkarılmıştır. Bu defaki 

zarar 10 bin liradan fazladır. 

Mesele şudur: 

Maslakla 1802murabbaı arşın 

üzerine yapılmış büyük bir ahır 

~e kara.kolhane ve aynca altı 

bin sekiz yüz seksen arşın arsaya 

300 lira kıymet takdir edilerek 

mlizayedeye konmuı ve bir 

rekabet ylizünden 10000 lira

ya kadar çıkarak Selim B. 

isminde birine ihale edilmiıtir. 

ihale maliye vekaletine bildiril

miş fakat kanun mucibince 

ihale 8 gün zarfında kat'ileşmesi 

tebliğ · edilmemiştir. .'\radan e· 

vey müdet geçmiş ve talip te 

katibi umumisi Tevfik B. dün 

Stella Ditalya vapurile şehrimize 

avdet etmiştir. 

Plôtlor~o ~inle~iiinıiz son' ut~arlor 

Jlasluk, yeniçeri ocakların· 

dan bahsederken, bunların 
evvelce devşirmelerden mü· 

teşekkil olduğunu, fakat bil~· 

hare ocağın kamllen Türklere 

geçtiğini, hatta Tiirk babala· 

rın hristiyanlara rüşvet \·e· 

rerek kendi evlatlarını onla· 
rın evlatları gibi gösterdikle· 

Avusturya sabık baş
vekili inkılabımızdan 
hararetle bahsediyor 

\ ' iyana, 22 ( A.A) - Sabık 

Baş 'ekil '\'!. Seypcl yap

mış olduğu Akdeniz seyahati 

hakkında bir konfrnns vermiş 
ve bahsi Türkiycye intikal 

ettirdiği zaman :\!. Scypel 
Gazi Ilazreıleriniıı idaresinde 

kudretle yükselmekte olan 

yeni Türkiyenin bıraktığı tesir
den bahsederek Türkiye dev
letinin l\lustafa Kemal Haz

retlerinin son derece kuv

vetli idaresi alunda başdön

dürücli zaman mikyasları da

hilinde en büyiik tebeddül
leri yapmaga muvaffak ol

d~ğunu beyan etmiştir. 

Dahiliye vekili 
Erzincan da 

Erzincan 22 (A.A)-Dalıiliye 

vekili Şükrü Kaya Bey refakat
lerindeki zevat ile birlikte bu 
gün saat n, 3o da Erzincana 
vasıl olmuşlar ve şehrin met
lıalinde ordu müfettişi ve hrka 

kumandam paşalar, vali ve 

er kanı vilayet ile kıtaatı aske
riye, lise talcbdsi ve kesif bir 
halk tarafından istikbal edilmiş
lerdir. Mektepli hanım kızlar 

tarafından vekil beye bir buket 
takdim edilmiştir. Şükrü Kaya 
bey ordu müfettişlik dairesine 
misafir olmuşlardır. 

Ankara-Istanbul tele· 
fonunda tecrübeler 
Dün de Ankara ile tele

fon tebrübeleri yapılmıştır • 
iki merkez arasında Ana· 
dolu ajansı telefonla konuş
•·>~ştur 

Devlet şurası reisi Cenevre 
konferansına iştirak etmek 

üzere bu gün geliyor 

Ankara, 23 ( Vakıt) -

Cenevre konferanına iştirak 

edecek olan DeYlct şurnsı 

reisi Nıısrnt B. lstanbula 

hareket etti. Vekiller ve 

hükiımet erk:l.nıt 

teşii edildi 

tarafından 

İbrahim Tali Bey 
Bitlis, 21 (A.A.)- Birinci u

mumi müfettiş lbrahim Tali B. 

Sıırt ve Oarzam teftiş ederek 

Bitlise gelmiştir. lbrahim Tali 

bey Oarzaııda bulundukları es

nada bir müddet evvel Kay

seriden ceniıba firar eden Ha

san paşa oğullarınm bila kay

di şart dehaletlerini kabul 

etmiştir. 

Yol verigsi 
Vilayetimizde 10 liradır 

Ilcrtarafta 8 lira olarak 

kabul edilen yol vergisi mec

lisi umumilere ihtiyaçları 

nisbetınde 2 liraya 

zam y.ııpabilmek 

kadar 

se!Ahitini 

vermektedir. kanun çıkmadan 

ı O lira olarak tesbit edilen 

lstanbulun yol vergisi de 

kanunun verdiği salfthiyet 

üzerine on 

edilmiştir. 

lira olarak ipka 

Dr. NÜZHET ŞAKİR 
Bursa Çekirgede ılıca · 

ve elektrik tedavisi mü
tahassısı. 

[Mektupla da izahat >erlllr.] 

kanunun 

liihiyete 

den vaz 

kendisine verdiği •e· 

mlisteniden bu ihale

geçmiş ve pey ak-

çesini istirdada teşebbüs etmiştir. 

Halbuki bu mesele hakkında 

Maliye vekaleti bu satışın 8 

gün kaydile mukayet olmadığını 

tebliğ ederek müzayede şeraitine 

bu kaydin iliivesinl defterdar

lığa emretmiştir. 

Defterdarlık ise bir ihmal 

netjcesi olarak bunu yap

mamış ve hazinenin bu kadar 

zıırarına ıebep olmuştur. 

Dün bu '.hususta malOmabna 

müracaat eden bir muharririmize 

defterdar B. birıey söylemek 

istememiş, yalnız: 

- Alakadarlar kanuni taki-

batta bulunacaklar. 

Demekle iktifa etmiştir. 

Sanayı birliğinde 
Veni intihap edilen Sanayi 

birliği heyeti dün birlik bina

sında ilk içtimaını akdetmiş ve 

bu seneki faaliyet prugraınını 

teshil etmiştir. Veni prugraııı 

mucibince birlik bu sene sergiyi 

temmuıda behemehal açacak ve 

fabrikatorlarırı muamele vergisi 

meselesini takip edecektir. 

T evlik Bey Galata rıhtımın· 

da vali Muhittin, Muhtelit 

mübadele başmurahhası Tevfik 

Kamil beylerle sair dostları 

tarafından karşılanmıştır. 

Tevfik Bey Cinevre kon-

feransından sonra ıedavi ye 

bir müddet !talyada tebdil 

havada bulunmuştur. Muma· 

ıleyh bir kaç gün şehrimizde 

kaldıktan sonra Ankaraya gide

cektir. 

lstanbulun planı 
Ankaranın ımarı planı 

ıçın açılan müsabakada 

maruf müheııdislerden M. 
Yansenin hazırladığı plan 

kabul edilmiştir. 

Plan tatbi.ktı başlanıldığı 

zaman Yansen davet edi· 

lecektir. Mumaileyh Anka

raya giderken buradan ge

çeceği için Emanet kendi

sile görüşecek ve lştanbu

bulun imarı ve müstakbel 

planının tanzimi hakkında 

mütaleasını alacalctır. 

İmzalar nereye atılacak? 
Dahiliye vekaletinden 

gelen bir emre göre, ba

dema tahriratların altına 

atılacak imzallır tam yazı

nın bittiği 'yere konula

caktır. 

Komisyon kararları, maz

bata ve sair~ gibi birçok 

imzayı muhtevi bulunan 

evraka da reis sol tarafa 

diğer imzalar soldan sağa 

doğru konacaktır, 

[ Üsıtarafı 1 inci sayıfamızda 1 

lirma;ı altında plt\k alırlardı. 
Fakat bu pJ,\klar arnsında 

san'at itibarile mühim eserler 

yoktur. Yalnız mükemmel 

olarak babamın (Tamburi 

Cemil merhumun) plakları 

alınmıştır. Bu plaklar (l 50) 

parçadır. Babamın sesinin 

pl;\~a alınması musiki için 

büyük hir hizmet olmuştur. 

Kendisi öld(iğü halda sesini 

eşitebiliyoruz. 

Bir kaç seneden beri radyo 

sistemile plak almak team

müm ettikten sonra lstanbul

da da plak imali inkişa[ 

etmiştir, ve memleketin en 

değeri i a rtistlerile en eşal(ı 

derecedekilere kadar hanende 

ve sazende olarak bir çok 

kimseler ph\ğa söylediler Ye 

çaldılar. Çogunun bedii kıy

meti olmamakla beraber, bir 

çok yeni besteler yapmak; 

arzııstıııu ilham etmesi dola

yısile, bittabi gene faydalıdır. 

- Mesela? 

- :\ leselA, bu suretle ye-

ni bir çok kıymetler ve 

istidatlar keşfedilebilir. 

-Sizin çalmış olduğunuz 

parçalardan pl&ğa kaç tanesi 

alınmışur? 

- Ben yalnız olarak çal

madım, başka artistlerin iş

tinıkik çaldım. Şimdi de 

kol umbiya ile bir mukavele 

yaptım. 

Babamın eserlerini yeni-

den çalacağım, sonra kendi 

eserlerimi de.. Bundan bıı~ka 

çalacağım parçal~r arasında 

halk şarkıları da vardır. 

Babanızın e~erkri veni-

den basılırken size menfaat 

temin ederler mi ? 

- Şüphe yok .. Babamın 

eserlerinin telif hakkı bende 

oldliğu için her yeni tab'ında 

para alırım. 

- Nekadar? 

- Sarış üzerinden yüzde 

40 ... kendi eserlerim için de 

yaptığım mukavelede 

miktar kabul edilmiştir. 

ayni 

- Bir çok san,atkılrlıırın 

fabrikaları tarafından plak 

eliz' i bir para mukabilinde 

çalıştırıldıkları iddia olunuyor. 

Siz ne dersiniz? 

- Bu 

rek.. Ben 

doğru olmasa ge

de pek iyi kondi-

syona merbut olmadığım 

h:ılde bunu söyliyorum. Bu 

her şeyden evvel bir 

!ık meselesidir. Bir 

pazar

eserin 

siikse yapacağı daha evvel-

den 

bir 

kestirilerek 

mukavele 

ona göre 

yaparlar. 

Eğer bunu san'atkı\r kcşfede

miyorsa kabahat niçin fabri

kanın olsun. 

- Gramofon zevkinin art

masını nasıl buluyorsunuz? 

- Her halde çok iyi. 

Gramofon halkın semai kr· 

biycsinde çok faydalı oluyor. 

ZAYİ 
Çorluda ropçu 61 inci alay 

üçııııcü rabunından aldığım 

terhis vesikamı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağını. Eskisi

nın hükmü yoktur. 

O.küdu •ya:ı;mada 320 te...-elliitlG 

İsmail ~~ıu İbrahim 

rini ve bu suretle onların o· 

cağa girmelerini temin ettik· 

!erini izah ediyor. 

İngiliz muharriri yeniçeri 
· ile ocağının Bektaşi akider 

ünsiyetini, bu akidelerin ına· 

hiyetini mufassal bir surette 

anlatmakta ve Kızıl başlıkla 
uzun uzadıye 

katadır. 

meşgul olnıa-

Elhasil bu biiyük eser 

kıymetli malumat ile dolıı 
olduptan başka bu mahlrııat 
gayet mukenımcl bir surette 

']ftVC tasni[ edilmiş. esere 1 

ce 
olunan fihrist son dere 

istifadeli bir şekilde tertiP 

olunmuştur. 

«O» 
t ıe· Harp akademisi " 6 helerinin tenezz~~ 1, 

Dün Harp akademısı 

2 ve 3 üncü sınıf talebe· 

1 . il' 1 . 'l birlikte en mua ım en ı e .. h 
Büyükdereye bir teneııu 

fııı· 
yapmışlardır. 200 den . i 

. . . . k ettığ 
la zabitimızın ıştıra 

1
• 

• 1 nce ı bu tenezzüh çok eg e 

olmuştur. ·-----Tlyatro ve Sinemalar 

Ferah sinanıasıntla 
. . • fyatrosu 

Bu Akşam ınkılap 1 d 
- ifil) Vo • 

tarafından (Roınaıı nıııe 
vil 3 perde . 

.. takil v• 
Zari : Pedertmizden rnuo 

. d .,.ertJmekte 
Sultanahnıet ıübe•ln en yl 

•. d 1 ızkazaen ~ 
olan m••ı•t cuz arı arını 1 

i ihcl' 
oldufu ye yenUeri alınac• ı c 

blikntü yoktur. 
M~rburn ıüierte· kadeırıll yB11b•fl 

ı tıfebab•' 
Nbı:ametth:t. bey kerhne• 

•• mahtwn~ T orsut 

' 
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Şekspi hBkkında 3 yeni eser 
Yeni bir eser: HamlefilJ b4Ş tarafı biiyiik 

~airin luUemlnden çıkm4mı~ mı? 

Son bir iki ny :içinde IA· 
yemut şair " Sheakspeare ,,e 
dair üç kitap inti~ar etmiş 

ve yeni dünya edebiyat Me· 
minin nazarı dikkatini cel· 
betmeğe muvaUnk olmuştur. 
Bu üç eserden bir tanesi 
" Shakespeare ,, hakkındaki 
derin tetkiklcrile meşhur bir 
llirnln "V. J. Lorens. indir. 

Bu zat, (Elizabet) devrine 
ve o zamandaki tiyatro ha· 
·yatına alt kıymetli tetkikle· 
rile meşhurdur. Esasen Sha· 
kespeare hakkında telif etdğl 
bu yeni kitabında da "Elizn· 
bet tiyatros.u11 namile yaz 
<lığı büyük e'erden fozlasile 
istifade etml.ştir. 

:Profesörün kanaatine göre, 
bu kumpanyanın bir tabie 
sattığı müsvedde basılmı~ ve 
bunda esasen "Shakespeare•e 
ait olmıyan birinci parça da 
Hamlece maledilmiştir. 

AfelAde bir okuyucu için 
belki pek fazla ehemmiyeti 
olmıyan bu mesele büyük 
şairin eserlerini tetkika ha· 

yatını hasretmiş olanlarlar 
lçln çok milhimdtr. 

bir çokları, "Shakespeare ,,1 
bir dfül, fakat aynl zamanda 
büyük bir falsocu telAkki eder· 
ler. 

LAkin hayatı ve eserleri 
esaslı surette tetkik olun
dukça görülmekte ye anlaşıl· 
maktadır ki ondan deha mil· 
kemmcl ve falso çok azdır. 

Sandık 
Sandık 
Çuval 
Adet 

Transit 

, Tahakkuk ecıecek miktar 
üzednden isttfayı resim 

olunacak 

Haydarpaşa gümrüğünden: 

ı 90 suyıfadan ibaret olan 
bu kitap, yakı!, küçük ''e 
muhtasar addolunabllirse de, 
biiyük şa..'"'in hayatından bu· 
güne kadar geçen asırlar 
zarfında meçhul kalmış bir 
kaç mühim noktayı tenvir 
ıetmektedir. l\1eseU • The to
mını el the şhnw • eserinde 

"J>ctruchio,, amcazadesi f'.er· 
dinanda haber gönderir; ·on· 
dan sonra biz bu Ferdinandın 
asla ismini duymayız. Bu 
adam, nerededir, ne olmuştur? 
Sonra "Troilus and Cr~da,, 
da sahneye üç defa gelen 
Antemor, neden asla ağzını 

ncmaz? kez:ı "All's r>ell tluat 
cuds r>ell eserinin üçüncü 

MeseU " blryaz gecesinin 
rüyası" ismindeki eseri şlm- Semti Sok~ı No Nevi Bedeli m•uh mukarrei 

Atik Cedit A 21 Lira 
Mahallesi 

diye kadar bir çokları, sfpa· Beyoğlu Hüseyina2a Bayram Y~şil C 29 Apartıman 31111 Sekiz taksitte 
rlş üzerine, bir düğünde~ bir Mü~temilfü : Bodurum katile 5 kattır bodurumda, kapıcı odası, odunluk ve kömürlük 
müsamerede oynııı ·vk üzere birinci dairesi 7 oda bir mutfak bır haf!,' ikinci ve fiçfin~ü dairesi beşer oda birer mutfak ve 
'-'azılmış zanneder! ~ sonra- birer hala, dördüncü dairesi 3 oda bir mutfak bir hal!,· tarata kısmı çamaşırhktır. Alektirik 
; ve terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. , 
dan umuma oynanmış olan Bal!da evsafı muharrer apartıman ta ibin!n nüküliM mebni ihalesi fesh edilerek reniden 
bu kitapta fazla mcziyyet kapalı zarf usulile 2Q - 6 ~ 929 tarihine fuüsadif Cumartesi günu Saat 15 de icrayı müzayedesi 
görmezler<lL mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı havi teklif mektuplarını 

Profesör ~Lorens,, bu fikrin g--Em-;v~al=-i -:-=m:;-:e:-tr~uk-::-;-:-:e ;--s_at_ış_ko-:m~ı-:-· sy_o-:-n_u.~Qjl~m_ür-:-aca-:--at~lar~1 ::· ___ :__ __________ _ _ 
aleyhlndedir. Onun tetkikine f~nerle Balat arasında baştan kara batmış bir ,h.alde bulunan f.cnerbahçe vapurunun 850 lira 
nazaran kıralJçenin huzurunda bcdeh mukadder ve 1805 lira mefsuh bedeli ihale ile 8-7-929 tarihine müsadif pazartesi günfi 

saat 15 te icrayı müzayedesi mukarrerdir taliplerin teminat makbuz1arile emvali metruke Satış 
oynamak üzere ~ııreti mahsusa- komisyonuna müracaatı eylemeleri. 

~p~mqohn~e~~~~-~••••••••••~~-~-~~--•••••••••••• 

" perdesinde "Violenta,, ismin-
de bir vak'a kahramanının 
isml geçer, halbuki biltün 
eserde 4 Yiolenta., dan bahis 
yoktur. 

lste buna benzer şeklide 
"Shakespenre,, Jn bir takım 
eserlerinde bir takım kııh· 

ramanlnr ve eşhası vak'a 
kaybolmuştur. Bunlardan kim 
mes'uldlir? Şüphesiz vaktile 
onları temize çekenlerle tek

rar basanların "kalem olası» 
ellerine bu mes'Uliyetl yük
lemek l~zım gelir. Zira bu 
eserleri vaktile bastıranlar 

müellifler değil, tiyatro sa
hipleriydi ve eser matbaaya 
\'erilmeden çok evvl oriji
nal mü:,,veddcsl kaybolurdu. 
Bahsettiğimiz eserin muharrl· 
rl olan Profesör Lorens 

panyanın uzun müddet işine lstanbul laa daire.sinden: Mü-
yaramıyacagı için metni 00. nevver hanımın Sfileyman efen· 
zulmadan derhal basılmıştır. di zimmetinde olan alacağının 

Diğer iki eser şunlardır : temini istifası için mahcuz ts-
tanbulda Asma altında Rüstem 

Harvey Skot isminde bir 
adamın " Shakspeare 11 Jsmln· pap mnhallesinde eski Papaz

oğlu hanı tahtında ve sokağın-
de bir eserile " Shkcspeav • da tiri O No. zemini mermer 
dan neanlarsmız? ismile kauf 

taşll ı.gal\.oand!li snl kepenkli 
man" namında bir adam 

döşali \'e yan dıvarJarı kısmen mer 
tadından tetkif edilen diğer mer .tahminen 56 arşın terbünde 
bir eser bu iki kitabın mu- ve temami 1750 lira kıymeti 
herrlrlerl buyuk şair hakkında muhammeneli mukaddema salha
yenl bir şey söyllyebilmlş ne elyöm tehi mağaza ve dik· 
değillerdir. Esasen öyle feri 4 No. tahminen 30 arşın 
hükuıolunabillr ki bu lkt terbiiııde boya \'e lekeci es· 
zat bUyük lngliz şairinin nafından Davit E.Skinazl efen-
takdlrk!r iki okuyucusu dur. dinin tahtı işgalinde hmami 
lar, kitap neşr etmeleri ancak 1250 lira kiymeti muhamme-
o takdiri ifadeye kart gele neli iki bap kagir tonuz ma-
bilmlştır, gauın 384 hissesi itibarile 

Mehmet Nureutn 

Steno - daktilo 

276 hissesi 3Q gün müddetle bil· 
müzayede herbiri 200 lira bedel· 
le talibi ne muvakkaten ihale 

" Shakcspeare • in meşhur Türkçeye ve f talyancaya ktlınarak 15 gün müddetle ve 
esesrl olan· Hamlctin birinci bihakkın vakıf bir Steno yüzde beş zamla ihalei kaUyc 
kovartosunun "Shakespeare,,ln Daktilo aranıyor. Fransızca müzayedesine vazolunmuştur 
kaleminden çıkmayıp ancak bilenler şayanı tercihtir. iştirasına talip olanların kıyme-
ikin ci kovartosunun şaire Referanslarile Galata 322 ti muhammenenin hisseye musip 
nit olduğunu lddin ve ispat posta kutusu adresine ya • mıkdarının yüzde on nisbetin-
~tmcl-tedir. zılması. de pey akçelerin! atarak 9296-4112 

l\1r. Lorens bu karı.şıklı · lll••lllll•••m••• 
ğın sebebini kendi noktal D 1. h 
nazarnndan şöyleı::e mUta· r. san Sami 
lea ediyor: 

"1 Iamletln birin el kuarto· 
sunu yapmakta Şhakespeare,, 
in hiç bir dahli yoktur. Bu 
esaslar "Ur-Hamlet,, mubar. 
rlri olmak üzere tanılan "Kı
y<l "in olsa gerektir. Bu iklsi 
her hangi bir tlyatro kum
p:ınyasının müdürü tarafından 
birl birine karı~tınlmıştır.11 

Bakteryolojlhane 1$ılar şubesl 

sabık mutaha.ssm doktor 1bsan 
Sami B, tar~rından istihzar olun· 

muş ve hllkttmet tarafındaıı da 
tootrol edilmiştir , Bclsoguuugu 
lhtll4tına kıı..şı tcslrll ve taıc a • 
şıdır. Deposu Dlvanyolunda Sul • 
tan l\b.hmut 
No. 189 

Yeni 

İcra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul icra reiai Ahmet Refik Beyin bu mü -
kemmel eseri neırolunmuştur. Mumaileyhin bu hu • 
sustaki ihtisasma göre eserin mükemmeHyetinden 
bahsetmeksizin karil~rimize mütaleasmı tavsiye ile 
iktifa cderi:ı. 

Fiatı yilı elli kuruştur. Satış merkezleri lstanbul
da Yakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

Tuzla İçmeleri açıldı 
Sabahtan akşama kadar müsait trenler, doktorla ve 

sıhhi büfelerle sair esbabı istirahat temin olunmuştur· 

dosya No marasıyla daireye gel
meleri ve 13j7/929J tarihinde 
.saat ı 4 terı on altıya kadar 
Jstanbul icra dairesi müZlyede 
şübesine bizzat ve bilvekvle 
hazır bulunmaları ilAn olunur. 

5200 Kilo Sade yağı 
Çanak~le Jandarma Yeni 

Efrat mektebinden : Ç. kale J. 
yeni efrat mektepleri ümera 
ve zabitanile talebe efradının 

hazir:m 929 tarihinden mayıs 

930 gayesine kadar bir sene· 

lik ihtiyaçları olan yukarda 
yazılı beş bin· iklyüz kilo 

sade yağı kapalı zarf usullle 

münakasaya vaz olunmuştur. 

26 • 6 • 926 çarşamba günii 
saat on altıda taliplerin Ter· 
dikleri fiatlar hnddi itidalde 

görüldüğü takdirde ihalesi 
icara kılınacaktır. Tallpferin 

bu baptaki yag- nümuneslle 

şartnameyi görmeleri ve jza. 

hat almak üzere Ç kale hü-
1.unıet dairesinde müte,ekkil 

komisyonu mahsusuna mürı· 
caatJarı ilan olunur. 

Bursa 
ğü~den: 

Evkaf müdürlü-

Bursada lsmc:t Paşa caddesinde Piyasa mahallesinde Faik 
Dey vakhndan han otel ve garaja elverişli Faik Bey hanı 
arsası temliken ve kapalı zarf usulile 4 { 6 I 929 tarihinden 
itibaren bir mah müddetle müzayedeye çıkarılmıştır, talip 
olanlar yevmi ihale olan 4 Y 6 1929 perşembe gUnüne 
kadar teminatı muvakkate akçası olan bin vUz yirmi beş 
lirayı uıüstashiben Bursa Evkaf mildütlüğüne mUracaatlan 

!Sulta·n· Abdülaziz 
Nasil hal1 edildi? 

Nasıl intihar etti 
. ( Yazanı ) Ayhan 

( ı) inci cilt 
r • Çıktı 
Eski harflerle çıkan ] en ıon eıer 

-J,tanbul terasından: fatihte MI~ 
mar Sinan maliallesinde yeşil 

tulumba sokaf.ıttda atik 14-14 
r.umaralı arsa idris thfzı ve 

biraderi İbrahim eftndilerin 

borcund~ dola}ı bllmüzayede 

yüz kırk lira • tıcdellc talibi 
uhdesinde lsede bazı • esbabı 

kanutıunfycye inaeo on beş 
gün müddetle tekrar oıilzaye

deye vaz olumnuştur. mczkOr 

mahallin hududu bir tarah 21i4 

harita numaratı • .mahal sol tarrf ı 

şekerci Sadık efendinin hanesi 

arkası 2132 harita numaralı 

arsa cephesi dokuz metroluk 
1 

cadde ne mahduuttur. Deru· 

nunda maa temel natamam 

bodrum katı mevcuttur umum • 
ıneu.hası tahminen yüz on $ekiz 
metre murabbaı~r. Kıymeti 

muhammenesl iki bin iki yf'z 
kırk iki liradır. Ben·çhi bala 
2'ayrimen'kule talip olanların 

kıymeti muhamlnenesinin yfizde 
onti nisbetinde pey akçesini 

Bandırma sulh hu~u~ ha· 
l(lmliğlnclen: Kirezlldc mukim 

çavuloğlu Ahmet kerlmest 
ayşo ile ~tanbul Ortaköyde 
Ihsanoğlu l\lehmet Kdmil 
illendl arasındaki sulh tcşeb· 
büsU davasının icra kılın-

makca olan muhakemesinde: 
Müddei o.leyhin ikametgAhı 

meçhul kaldığından ilılncn 

tebfüıgat icrasına karar veril· 
mfş Ye muhakemede 7 eylôl 
929 cumartesi saat l O tari-
hine talikına karar Yerilmiş 

olmakla yeyml mezkôrda 

bizzat ve ya musaddak bir 
vekil göndermediğiniz tak· 

dlrde gıyaben muhakemenize 
bnkılııcağı iUn olunur. 

mmtashiben 11-7-029 tarih ve 
14-16 ya kadar bizzat ve)'& 
bilveklle dairede bulunmaları 

ve fazla ma!Um:ıfin 28-9612 
nunıaralı dosyasında olduğun

dan müracaat eylemeleri flSn 
olunur. 

ft Kf Kt BOMO ~Tt GAZOZl,AIU ';iN . 
ALAMETİ FARIKASI 

Gazoz tiıelerl Gazoz ıtıelerl Qzerindeki 
üzerindeki kapsolumuz ellkeUmiz 

Gazoz, hpsol ve etik.et!eslınizin ta\lit edildiği görUalüğudcn hnkikt 
Bomonti gazozu içmek arzu .cdcıilcrın kapıol ve .etiketlerimize Clikkat 
etmeleri. 

İstediğiniz marka gram of on ve plak 
Ve sair malzemeyi her yerden ucuz peşin ve taksitle 

• toptnn ve perakende almak için Sultan Hamam Dik· 
• ranyan han 2 ı numaraya müracaat 

Tatra siparitleri derhal f!İder 

Seyrisef ain 1 Defter darlık il3natı 1 
•------------·"'' Salılık arsalar - Üsküdnr-Mmez acented: Galata KaprU 

bqmda. Bey~lu 2S62 Şube da lcadiycde Tensuh ve Bey-
acentesl: Mahmudiye Ham ııltmda lerbeyl sokaklarında hanedn-

1.ıanbul 2740 nı salata azasından Ömer 

AyYahk sür'at postası 
( MERSiN ) \'apuru 25 Haziran 

Satı 17 de Sirlcecl nhtımından 
hareketle Gelibolu, ÇaııaHale 
KUçülluyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalıta gidecek :ve dı5nilıtc 
meıkar bkdelerle birlikte Altın· 
OluAa oArayaralc gelecebır. 

Gelıbolıı lçbı yalıu yolcu 
alımr )iik alınmaz. 

Mudanya postası 
(MARMARA) Yapuru Salı, 

Cuma ( KOCAELi ) npilrll 
Pazar, Çnrşamba 9 dı id:ıre 
nhumından hareketle Mudanya 
~·e Gemliğe gidip gelecektir. 

Kiralık arsa 

Hilmi Efendiye ait 35 33 
31 43 41 39 37 42 - 44 
47 45 numaralr 1 O kıfa arsa 
3439 arşındır, muhammen 
bedeli '690 lira, miizayede 
temaıden 29 haziran 929 
cumartesi 
lı'kta. 

günü Defterdar 

Bartın mts ve wrat postası 
F..Iektiriklc mücehhez munta-

zrun .kamaraları ''c güverte 

yolcularına mahsus müf crrah· 

mahalleri Aydın v:~pu!u 
hııvi ~4-Hama~ 

Pazartesi ı~ci~ sırl::. 
ciden hn.reketle ( Ereğli. Zongul

dak, Bartın, Amasra, Korice tile 

ve Cide) iSkelelerine azimet ve 

a\'det edecektir. 

Fazla tafsil!t Emınönü Rıhtım 

han 2 Dumarııya mÜTaca:ıt. T d;fon 
ist: 2684. 

Türkiye scyriscfain ida
resmm Samatya iskele 
arası üç sene müddetle 
kiraya verilecektir. Kafi 
ihalesi 29 Haziran 929 
tarihinde yapılacaktır. Ta· 
liplerin o gün saat 16 da 
levazım müdürlüğüne gel· 
meleri. yelkenci 

Banka muamelatı ve VAPURLARI 
usulü müzaafeya vakıf 40 I Karadeniz Lüks ,.c sürat Postası 
lira maaşi as1ı atacak bir .ı Samsun 
memura ihtiyaç vardır. 
Talip olan1ann yaşı yir- f 26 l'fa~[~n Çarşamba 
miden aşağı, otuz beşten i.günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
yukarı olmıyacaktır. Bu il hareketle doğru ( Zonguldak. 

H •Y lnebolu, Sıımsuıı. Ordu, Gire. 
şeraiti cami olanlar a- 1 

d b. İ son, Trabzon. Sürmene ve 
ziran nihayetine ka ar ır 1 Rizc)yc gidecektir. 
kıt'a fotoğraf ve vesaiki Tafslldt için Sirkecide y eJ. 
hamilen muhasebe müdü· kenci hanında kAin acenwımı 
riyetin~ müracaatları. milraca:ıt TeL lstambul ı 515 U 

iL.~;;;;.;..;.;..-____ ...,. ms::::::::r::::::::::m:::ı::ı:::::::m::::ı:a 

1 lstanbul Şehremaneti ilanları 
ş;hremaneilnden: Mubayaasına iüzum görülüp açık mü

nakasaya konan ve 13 temmuz 929 tarihinde ihalesi ya· 
pılacağı )lAn olunan 38 kiloluk 25 top çitf lstanbul ld\. 
ğıdı pazar1ıkla olınacağından taliplerin 26 haziran 929 
çarşıimba günü saat ı 5 e kadar lc\•:ızım miidürlüğünc 

gelmeleri. 

130çiftkunduramii
nakasası: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Müstahdemine nümunesi veçlıile 130 çift kundura imal 

cttirilectktir. Talip olanların nümuneyi görmek üzere müraca:ıt-

ları \'C 24-6-929 pazartrsi saat 10,30 da mübayaa komisyonunda 

0101 ,5 teminatı muvakkatelerile bulunmaları. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞiDE: ıı TEMMUZOADIR 

BÜYÜK İKl\AnlJYE: 
200,000 JJHADIIl 

AYRICA· 50,000. 4-0,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 ıJRALIK İKRAMiYELER VE 100,000 

URAUK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara .. kazanacaktır 



Guetemlale ~ ,.. " 
ellmlerin batan haldan mahfuzdur 

Tllrt!yede Hariçte 
~aroş Karoş 

Cueteye cf!•dırllecet mettuplann berine 
idare içime ( dare). ywya aıue (Yazı) 

Jfaretl tonulmaJıdıt 
ı AylıCı 150 000 
s • 400 eoo 
a • rso 1450 

..... .,.. ............ ······-· ...,_illi................ melıtaplara ................... 

it • MOO 1700 lr~-- .. ııa.ıv. _..........._._ .................. 

İstanbul mıntakası Maadin 
Mühendisliğinden: 

Ordu vilbeti dahilinde Bolaman nahiyesinde Keçili Kızıl ot ve 
Çarrnqa ve Sarı Yakup karyelerine vaki olup mekşufen hükQ.. 
mete ait simli kurşunla mahlut bakır ve çimento madeni, · 

ı ~ Bir sene zarfında (200,000) lira sermaye ile teşkil edile-
cek Türk anonim ıirkctine hukuku devredilmek ve ıirketin teşek
külünden itibaren bir sene zarfında eski imalat yerleri açılmak 
ve ocakl:ır civarinın 1-5000 mikyasında topoğrafik haritasile bü
tün saha hududnun ihale haritaları talimatnamesine tevfikalı hari
tası ve mümkün olduğu kadar jeolojik vaziyeti g&tcrilmek ve 
sathı ırzın ve eski imalahn tetkikinden elde edilecek netayiç fen
ni bir rapor ile velcAlete bildirilmek ve bu netayice a-öre imalat 
pro/eleri tayin edilmek, 

2 - ÜçüncQ sene nehayetinde mezkiır madenden Fatsa ve 
Reşadiye veya Bolamana kakar nakliye yolu veyahut havai hat 
inşa edilmek ve dördDncn seneden itibare:ı asgari ( 1500 ) ton 
cevher ihraç ~ilmek ve bu ttahhfidatı temincn Milli bankalardan 
birinin ( 5000 ) liralık teminat mektubu ita '"'ınmak şartile 
talibine ihale edilecefinden taliplerin 29 JJ;/İİ·~u 929 tarihine 
mQsadif Cumartesi eilnü saat on beıtc kap~ı. • •·flit ve teminat 
mektubile Ankarada Mudim itleri umum mü · • ·lü,."tüne mnracaat 
eylemeleri. 

Devlet demir yollarr ve li
manlar·ı umurriiidaresinden: 

Umumi idare namına derinceye gelecek her nevi malze· 
me ile kömürlerin bir sene müddede tahmil ve tahllyesl 
milnakasası 14,7,29 pazar günü saat 16 da Ankarada devlet 
demir yollan umumi idare binasında yapılacaknr. Münaka
saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarlle birlikte ( ı 650 ) 
liralık teminatı muvakktelerini yevmi mezkOrda saat l 5,30 a 
kadar umumt idare kalemine vermeleri lazımdır. Talıpler 

münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankarada 
malzeme daireaılnden Haydar paşada Haydar paşa mağazasından 

tedarik edebilirler. 

Baytar mektebi 
rektorluğundan: 

alisi 

• Yüksek Baytar mektebinin dört aylık ekmek, et, mık, sebze 
ve mekOlatı hayvaniyesi kapalı zarf usufile 26 / haziran / 029 

(ll'Şamba 2ünü saat on dörtte ihalesi icra 1cıhnacağmdan talip 
olanların ıerait ve evsafını anlamak üsre herglln ve yevmi ihalede 
mücssesah tikariye ve züraiye muhasibi mes'ulliiine müracaatları. 

Türkiye iş bankası 
Sermayesi tediye ecllmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
ANKARA ~\DANA AYVALıK 

KAYSERi 
llERSIN 

ıSTANBUL TRABZON 
IZMIR GıRESON 

S.AMSUN EDREMiT BURSA 
BALIKESIR ZONGULDAK 
MOsadlf mıametat, kumbaralar kısalır 

"Vakt,,ın·24 Haziran 1929 tefrikası: 79 

-Her lceıin bildiği şeyleri 
bana sormakta ne mana 
var? 

Dedi. •Hover. cevap 
verdi. 

- Maksadım sekiz güne 
kadar tamamile ıifa bula
cak olan dimatınmn, he
nüz müphemiyet içinde yüz-
dütünü meydana koymak
tır. Pederiniz vefat ederek 
ıizi varis bırakalı ne lcadar 
zamao oldu? 

•Cones., bunu da bilmi-
- yordu. Mahvolduğunu an

ladı ; ayni zamanda nasıl 
ciddi bir adamla ka111 kar
ııya bulonduAunu da ihata 
etti • Kel • Simis. ve ka
davra surath • Kavandayş,, 
yanmda • Hover., ciddi, 
zeki , hüsnü niyet sahibi 
bir adamdı • "' Cones ., in 
tuttuğu yol böyle zeki bir 
adam karşısında para et-
111ezdi. Bu yol "Conesn i 
bir çıkmaza sevkederdi . 
Eğer cevabını bilmediği 
suallerin cevabını bulup 
verinciye kadar kendisini 

mevkuf tutarlarsa, orada 
uzun müddet belki de mü
ebbeden kalacaktı. Ricat
tan batka çare yoktu. T e
reddüt etmeden dedi ki: 

- Mösyö beni dinleyi
niz... Artık size açıktan ce
vap vermeklitim icap edi
yor. Suallerinize cevap ve
remem; bunun da sebebi 
gayet basittir. Eğer hisset
tiğim veçhile fikri selim 
aahibi bir adamsanız, ve 
eter öteki iki doktor gibi 
kendisinden gayrisini mec· 
uun addeden bir kimse 
değilseniz, ne için ıualinize 
cevap vermedigimi anlata. 
yım. 

Ben • Roçest~r • deA'ilim 
de ondan. Şakadan " Co
nes ., lik taslamış olduğumu 
ileri sürerek buradan yaka
yı sıymnak istiyordum. 
Hata ettim. Fakat buna bir 
mazeretim vardı. Böyle 
yapmak hatırıma geldiği 
zaman kiminle işim oldu
ğUnu bilmiyordum. 

Liltfen beni di::!erseniz, 

24 Rlllrll 
1929 

Jeg~ 
8 $1ytf I 

Divanı muhasebat mürakip muavinliği 
için müsabaka ilanı 

Madde • - Ankarada ifayı vazife etmek üzere (30 lira maqı aslı ile) milrakıp muavinliQl lçtn Ankara ve latanhulda 20 
ve 21 Temmuz 929 cumartesi ve pazar günleri müsabaka icra edilecektir ı 

Madde 2 - Milıabakaya muayyen olan günlerde saal 13,30 da bqlanacak ve nihayet 1 O dakika sonraya kadar lapab 
vücut etmeyenler müsabakaya kabul edilmlyecektlr • 

Madde 3 - Müsabakaya kabul edilebilmek için ı 
A - Mekitibi aliye ve ya tam devreli lise mezunu olmak ve yahut devalrl reımlye veya mllcssesab maliy,.,de IAakal ilç 

sene lıtlhtam edilmiı bulunmak • 
B - Sinleri 35 ten efzun olmamak ,' 
G - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde muharrer sair evsaf ve tcraiU llzimeyl haiz olmak l&zımdıf ' 

Madde 4 - Musabaka tarhriren ve mevadı atlyeden icra edilecekti: 
1 - Ticart ve malt usult defteri. 
2 - Muhasebel umumiye muvazcnet umumiye kanunları. 
3 - Vize muamelesi (muhasebel umumiye, muvazlnel umumiye, ma8f, tahauab fevkalade harcırah kanunlarına temu 

etmek ilzere taavlr olunacak muayyen bir mcs' ele ilzcrlne bir milrakıp tarafından bbul veya reddi mutawnmın olarak 
yazılacak espabı mucibeh bir milzeklıere veya tahriraL 

4 - Divanı muhuebat bramameal ve+ ınüı.cyyellb. 
S - .-Meup (faiz, ı.konto, tenasüp) 
6 - bmı mab (vergiler Türkiye usula tck&hfl hakkında malOmab mOcmlle) batçe nuartyabi 
7 - lkt11at (Evrakı nakliye, bnblyo ve me.kokat bahitlerl) -
8 - Kitabet (Vlıe ıuallnln tarzı tahrtrt kitabet. için derecel tayinine esas olacaktır) 
Madde 5 - Fıkral sabıkada tadat olunan suallerden 1 , 2 , 3 ve 4 üncüye kadar olanlarla takdir ediJecelc numaralar 

dtier d&1 ıuale takdir olunacak numaraların lkt misli ıubar olunacakbr • 
Madde 6 - Mnaabakaya lf*Ü etmek lltey~eriıı 18 temmuz 929 perwenbe gOnO akpmına kadar Ankarada Dtvun 

muhuebat batkitabettne ve lstanbulda yeni postahane binaaanda Divanı muhuebat milraklpltaine vcsalkl llztmelcrlle birlikte 
mllracaat etmeleri llzımdır • 

Not ı Müraklp muaviıJitlne alınacak alar.!ardan Franuca veya İtalyancaya vakJ ve Divanda blr moddet hizmet edip de 
kendllertnden lstlfade edilec e kanaat hAlll olanlaran ıita n Avru a öndertlmelert de mukarrerdir • 

Bur.a asliye molı/eemesi birinci 

~ JalrainJot: Uncu Hanefi 
efendi ile tuz pazarında müflis 
furnncu Fevzi efendi beyninde 
mütekevvin ilç bin kfisür lira 
alacak davası üzerine hanesine 
vaki tebli~ata rağmen gelme 
yen müddei aleyhin bittalep 
i'IY&bında devamı tetkikata ve 
işbu davanın masaca müddei 
mumaileyh aleyhine ikai1ıe edil
miş olan dava ile birlikte intacı 

Jüzümudan zühul olmasın hına 
edilen naha ittıbd k3rır ve
rilerek cereyan eden muhake

mede masa kapatılmış ve 
mnddelnin davası müddeialey
hin yeminine mualJak bulnn
muş olduğunun tahkik olunarak 
ittihaz olunan gıyap kararının 

kendisine teblifi Jlzım gelen 
müddd aleyh Fevzi efendinin 
hanesi davada fkamctglhı 

kanunisi olarak gösterilm~ 

miş ve kendisinin halen bu
Jundu~u mahal haber veril
memiş olduğu ve tahkikat 
neticesinde mübaşiri canibinden 
tastdikli ilmühaberde verilen 
1trhten anlaşılmış olınasile müd-

Devlet Demir yolları ve Liman-· 
lan Umumi Müdürlüğünden: 

Pendik-Tuzla arasında vAkl <İçme) namile maruf su menbaina gidip gelecek yolculara 
bir kolaylık olmak üzere bu sene de 2 r Haziran 929 tarihinden itibaren ve iş' an ahire 
değin her gün atideki kararların mahalli mezkOra kadar devam ettirileceği ve istasyonlara 
talik edilmiş olan tenzilatlı bir tarife mucibince azimet ve avdet biletlerinin köprü ve mü
cavir istasye(ılann kişclednc\~ ~aça~ ve Adapazar-Tuzla arasındaki. istasyonlardan içme
lere gidecek yolculara bir suhulet olmak üzere 9- 1 O No. katarların <Adapazar katarları) 

menbaada birer dakika tevakkuf ettirileceği ve bundan istifade etmek istiyen yolcuların azi
mette Pendik biletini hamil olmaları ve avdette Pendikten itibaen Tuzlaya kadar bilet farkı ita 
eylemeleri ve Tuzlada yeniden bilet almalnn lazım geleceği iJAn olunur. 

Katar No. su Küprü Har. Haydarpaşa Har. içme Muv. Har. 
14 / 21 7.05 7.35 8.52 9.-
18 / 23 7.55 8.30 9.47 9.52 
22 / 25 9.55 10.24 1 r.87 1 J.45 
26 / sı 1a.oı 1s.so 14.40 r4.45 
30 / 35 15'.15 15.40 16.52 16.57 
32 / 39 16.10 16.40 17.52 17.57 

9 6.57 6.58 
l o 20.57 20.58 

Köprü Muv. 
10.50 
ı 1.30 
13.25 
16.25 
18.35 
19.30 

deti zarfında itiraz edilmediği 

takdirde mahktmeye kabul olun
mayacagı ve hasmının bütün 

iddiasını kabul etmiş addoluna
cağı kaydile \'e hukuk üsuUl 
muhakemt!eri kanununun :.&02. 
405, 408 inci maddeleri muci-

hince muhakemeye devam edi
leceği ve verilecek hüküm vi
calıt olacağı malum olmak üze
re il!nen tebtiğat ifası takarrur 

tayin kıhnmıt olduğundan Fev
zi efendi bizzat mahkemeye 
gelmedii'i veya tarafından mu
saddak bir vekil göndermediği 

etmiş ve 13 temmuz 929 tari
hine müsadif cumartesi günü 
saat ondört muhakeme glnü 

takdirde olveçhile muhakeme
ye devam olunacafı il!n olu-
nur. 

• 

FARELER 

Yabayı taYlit ıdlrll 
ret· onları biç koku net 

meden kurutan 

Pasto~sM 
ne imha edfnfZ. parts 

Pastör IAboratuvatl lllÖI' 

tahzera tındandır. 

posu: J. Bert ve f 

Galata Voyvod• ;; 
kağlnda Voyvoda 

nında No. 1 

-~· Kars JUJ ~,.,apd(ICSttı-
Karsda kAin paşa :bil' .,, 

de tüccar hacı ~-en tıtf 
şeriki Hasan Efen~~ 
ticret mahkemsınce ,ellB 
karar verilmiş ve Da~tiSCyto 
Ragıp . ve tüccardan sıocJlk 
ve Muhtar beylerin rııJClall 
tayin kılınmış otdukla ··nil 
tarihi llAnin yirınl0~ fn,t 
eshabi matlılbun dal bk_,
intihbi için Kars 111:.,.1~ 
;;inin muamelad 1 Jsbad 
ruyete mahsus odasında 
vücut eylemeleri• ,,,,,,,,,,,,,_, ,,, 

Adını kaybeden adam Muharriri: Vere Stakpul 

size bütün hakikati kısaca 
anlatacaA"ım. 

• Hover. dedi ki : 
- Söyleyiniz .• Sizi din

liyorum •• 
•Cones. bütün Laşma 

geleni anlattı. • Hover • 
delikanlının söylediklerini 
sonuna kadar dinledi: Fa
kat bir çeyrek saat geçip te 

sergüzeştin nakli nihayet 
bulduğu zaman " Cones ., 
te bile söylediklerinin sahi 
olmadıtı hakkında bir te • 
reddüt hasıl olmuştu. Şu • 
rası açıkça tezahür ediyor
duki. • Hakikat imkansız 

gözüküyordu. • Hatta Dük 
dö • Melfort " a söylediği 
zamanda göründüğünden 
daha imkansız ... 

"Cones,.in hadiseyi iki de
fa nakli arasındaki bu te· 
f avüt bizzat " Hover" den 
di. "Hover "in bakışında 
tavrmda,bütün şahsında öy
le bir itimatsızlık ~ali mev-

cut idi ki, bu hal ona bir 
ıey kabul eıtt'"mek imkanı-

m tamamen aelbediyordu. 
•cones., son söz olarak 

dedi ki: 
- Bir tahkikat yapma

lannı keridilerinden talep 
ettim. Bu kadarcık bir zah
met ihtiyar ederlerse her 
şey anlaşılacaktır. 

.. Hover., dedi ki: 
- Emin olunuz, halcika· 

ti zahire çıkarmıya pekili 
uğraşaca~. 

"Cones,, dedi ki: 
- Size bir şey daha 

ıöyliyeyim. Bu haneden 
çıkabilinciye kadar beni şu 
menhus hasta bakıcının 
mütemadi tarassntundan 
kurtarır mısınız? Bilmem 
beni deli mi, akıllı mı sa
nıyorsunuz. Fakat her halde 
Allah aşkına şu casuslanma 
usulünden beni tahlis edi
niz. Zarzopçasına hareket
lerde bulunmak emelinde 
değilim. Ancak eğer müte
madi bir taarruza maruz 
kalırsam çıldırmakhğım mu· 
bakkaktır. 

"Hover. bir lihze dü-

şündü. Dimaki ihtilaller 
hakkmda büyüle bir rüsubu 
vardı; dedi ki : 

- Serbest olacaksınız. 
Aşağı inmenize ve burada . 
istediğiniz gibi hareket et· 
menize müsaade edeceA'im. 
Bazı hali yerinde .. misafir. 
leriniz vardır. Onlarla va
kit geçirmekte serbestsiniz. 
Fakat sizden birşey talep 
edeceğim; o da sıhhatiniz 
tamamen iade edilmeden 
buradan çıkmamamzdır. 
Siz bir hapisanede değil-
siniz, bir sanatoryumdası

nız. 

Miralay •Hovker. nikri-
sinin tedavisi,binbaşı "Bars
tov ., ise Hintte kapmış 
olduğu nevrasteniyi geçir
mek için buraya gelmişler
dir. Her ikisi hoşunuza gi
decektir. Daha başkaları da 
vaı. Benimle aşağı ininiz. 
Nasıl bilardo oynar mısınız? 

" Cones ., cevap verdi : 
- Evet.. fakat size bir 

şey daha sormak isterim. 
Bu müessese nerededir ? 

lngilterenin hangi tarafında 
kain olduğunu bile bilmi
yorum. 

- Santbum sür Merde 
bulunuyorsunuz. 

• • • • • • • • • 
Bu hadisenin güzeranm

dan bir gece evvel doktor 
•Simis.,, "Betlan., hastane
si ser tabibi doktor .. Tuk. 
un evinde yemek yerken 

delilerin kuvayi muhayyelesi 
halckında bir münakaşa a
çılmış, ve "Simis., misal 
olarak demişti ki: 

- Daha bugün bir deli 
gördüm.. Öyle garip bir 
muhayyele sahibi ki ... bana: 
•Adresim Filidelfiyada Va1-
nüt Stritte numara bin on 
birdir" demesin mi 1 •• 

Doktor (fuk) ıu cevabı 
verdi: 

- Azizim Filadelfiyada 
Valnüt Strit vardır. Bu 
cadde on beş kilometre tu
lündedir; binaenaleyh bin 
on bir numarala hanenin 
mevcut olması asla istib'at 
edilemez. 

(Si,, 
Yarım saat sonra fil 

bir otomobile atl•Yo' 
şoföre: ol',,ı' 

-Strautta, Sa'/O'/ . ordd· 
Adreıini venY 

9 
va1ıt• ~ 

.. Simis otoıno-:-~ .. .. ~ .. 
dibine gömülın~ 
halde ziyadar so ~ 
.. Straut yolund __..ftt • iki _ .. __ 
Biraz dalgındı. ~ 
akıp geçen ıeee .~do 
sım fark bile etın• old~ 

Küçük, mal~bit ad' 
şişman, iyi kalpl~an• ~ 
dı. Bu adaDl c l raJı I' 
smda redingot 0

• ~rdi. Sı' 
diği zannolunabıh ti~ 
muhafazasında eın~ 11

;;: 

O b'Jden in• 1,,.,_ı. 
tomo 1 rne g ıe 

voy • otelinin ho u ü<Iii' 1 
Kartmı verdi, ve Pl ~ 

· k 1 böı<le ·ıdı. görüşme ta e deli 
d u·· dür orada ,,.ofl'P 

u. ıvıu . vo~· il' 
Muavini geldı. Jı;atf' b 
sorduğu suallere 
lasaten dedi ki. ( -") 


