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ıız? macarlıya zorladığınız şey işte 
budur! 

diye dert yanıp ;medeni alemin 
hissinden medet umuyorlardı. 

. L ~·" ...... TILC•··~!ı~=r:.:tJ 
bu prupagandanm belki ingi

Jizcesine İngiltere haritasından 

misal lan macarlar türkçeyi ve 
türkiyeyi tabii hatırlarına bile ge
tirmezlerdi. getirmiş ve bir de 
böyle harita çizmiş olsalardı, mu
hakkak, kendi dertlerini unutur
lar, vatan birliğinden ayrılan p r
çalrın teşkil ettiği kara toprak
ların havsalaya sığmaz genişliği 
ortasında bunalır kalırl rdı. 

iki telgraf Yun an meclisi M. meClisi 

bunun içindir ki, sergiden çıka-
rak önündeki büyük «matar laedri i
si)) nin heykeline iliştiğim ~aman 
bu türk mcı.carlann harpte ce.mile 
olarak peştede bir sokağa ver-
dikleri türk adını daha mağlubi
yetten çıkar çıkmaz silip kn
zıdıkl rını öğrenmiş olmam rağ

men - gene pe tede bir nevi meç-

hul bir muharrir olarak macar 
taliine acıyan bir türk ben ol
dum. 

ve iıte bugiin de, macarlara 
rumcn taca giymiş yeni bir fran
aua jozef isteyen tasavvurların 

gazetelere geçtiği dakikalarda 
adeta bir macar gibi teessUr 
duyuyorum. 

bizimdir diye güvendikleri 
toprakların yi}zde 71 ini komşu
lara pay vermek, ayni dilden, 

e~i oydan, tek bir tarih yaşa
mış duygulu insanların yüzde 63 
ünü bir sabah aile ocağından 

uzaklaşmış görınek: dedikleri gi
bi cidden bir macaristan haile-
idir ve gene dedikleri gibi cihan 

tarihinin en büyük adaletairlik
lerinden birdir. 

siyaset dün asının bunu bir 
gün bir suretle tashih etmesini 
beklemek bir teselli, hayır, bir 
zaruret olur. 

mes'ul mevkiler nasıl düşünürse 
düşünsün, müstakil ve tam ma-
caristan için bir türkün gönül 
hediyesi ancak o taç olabilir ki 
onu dedelerimiz 400 yıl evvel 
ve gene bir macar olan muhaç 
ovalarında kaz"-'ndığı büyük mu
zafferiyetten aonra kendi ellerile 
zapolyanın başına koymuştur. 

liaAAı taai 

itilöf miinasebetile H. 
V.limizle Yunan H. V. 
arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 14 ( A.A) - Türk

Yunan itilafı mUnasebetile Hari
ciye vekili Tevfik RilJtil beye
fendi ile Yunan hariciye nazırı 
M. Mihalakopulos arasında şu 
telgraflar teali olunmuştur : 

« Bugiln imza etmiş olduğu

muz mukavelename, Yunanistan • ile Türkiye ara ında mütekevvin 
nakti mahiyetteki mesailin hal
line matuf bulunan, · mUzakerat 
esnasında birçok defa çarpıştı
ğımız ve tarafeynce şiddelle arzu 
edilen tam ve samil)li itilafın 
tabakktıkunu tehirden hali gel
miyen müşkUllita kat'iyetle ni
hayet vermektedir. 

Bu maniin sureti k;t'iyede 
bertaraf olduğu şu sırada gerek 
coğrafi vaziyetleri ve gerek iyi
ce anlaşılmış menfeatleri iktıza-
ınca tamamile dost olarak ya
şamaları icap eden iki komşu 
memleketin müstakbel mlinasc
babnm mes'ut inkişafı hakkıada 
hakkında pek büyük ümitler 
beslemekte haklıyım. Samimane 
kaniim ki pek yakın bir atide 
her iki cümhuriyet arasında bir 
yandan bunların mütekabil men
featlerine hizmet eder~k ayni 
zamanda Akdenizin arki havza
sında, Balkanlarda ve binnetice 
Avrupada müsalemetin mukad· 
des davasına azim surette fay
dalı olacak, samimi ve velut bir 
müşareket teessüs edecektir. 

Bunun içindir ki zatı devlet• 
lerine mukavelenamenin keyfi
yeti imzasını bildirirken bu 
mes'ut hadiseden dolayı duydu
ğum hazzı beyan etmek isterim. 
Dostluğumun ve hissiyatı ihti· 
ramkaranemi" ifadesine itimat 
buyurmanız mercudur, aziz mes· 
lektaşım ve dostum. 

Tevj'ik Rü~tü 
Nazikane ihbarmızdan ve tel-

V AKII' ın tefrikası : ıı 
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bu adamın mükaddesat ve na
musunu çamurdan çamura bulı
yarak tezvir ve iftira lağımla
nnda stirüklemekten cibilli bir 
zevk buluyorlardı. 

iki bekçinin noktai nazarına 
göre, Rüştü, imamın taraftan 
idi. Belki de imam kendi arka
lanna onu gözeli olarak koy
muştu. Tevekkeli Rüştü, mahal
leye geldikten sonra her iki 

.bekçinin papuçları dama atıl
mamışb? .. 

Fakat kabahat yalınız İma
mın mı idi? •. 

Koca devletin karakolunda 
komiser efendi ona ara sıra, iş
ler sıkışık olduğu zaman zabıt 
varakası yazdırdıktan sonra 
Jmam Efendi, ne için ona ilmiha
ber tanzim ettirmesindi ?. Böyle 
ne olduğu, nereden geldiği be
lirsiz bir adamın eline devlet es 
ran nasıl verilir, kazakolda za
bıt varakası nasıl yazdırılırdı ? .. 

Merkezin bundan haberi olsa, 
her halde komiseri sorgu ve su
ale çekerler, belki de cezalandı
rulardı. Fakat iş merkeze nasıl 

haber verilecekti? 
Ne Yunus ve ne de Numan 

ağa merkez memuruna gidip 
yUz yUze bunu haber veremezdi. 
Sonra alimallah komiser onlara 
duman attırır, kendilerine dün
yayı dar ederdi. 

İşin en iyisi, merkez memuru
na imzasız bir mektup ya1maktı. 
Fakat bunu kim yazacaktı? .. 

Numan ağa olsun, Yunus ağa 
olsun yazıdan, okumadan hak 
getire insanlardandı. iş burada 
çapraşık bir yola saplanmıştı. 

Mahallede kime böyle bir 
mektup yazdırmak için itimat 
edilebilirdi? Numan ağa : 

- En iyisi.. dedi, Y enicami
deki arzuhalcılara yazdırmaktır. 

Bu fikir Yunus ağaya da mü
layim geldi: 

- Hay ceddine rahmet .. 
Ağa .. Ferasetli adamsın doğrusu! 

Numan ağa içini çekerek te
lehhüfle cevap vereli: 

- Ferasetli adamım zahir .. 
Fakat bunu komiserle ımama 
anlatamadım bir türlü .• 

( Muhbiri sadak ) imzasile ko-

ltllafnameyi yarıh 
tasdik edecek 

Atin:ı, 14 (Anek) ,- Ankara Yunan 
sefirinden dün Yunan hariciye nezaretine 

gelen hır telgraf tıi. bltarafl:ırıh mübadil 
cmldk hakkında kararlannı verdiklerini 
bildinniştir. 

Biıaraflar gayet uzun ve müdellel 
olan hu kararlarında mUbadil emlfıkin 
müteakiben mahsubu lehinde he anı 
fikir ediyorlar. Anknra 'ı unan .. efiri bu 
karan posta İle Atinıya gönderdiğini 

hildirmi~tir. 

Pa1.artesi hnrıciyc cncümcnile meclisi 
mcliusan toplanarak itildfnameri tasdik 
edccektır. 

1 faridye encümeni daha toplımmadan 
e\' el sf\ ri f f ırka1ar tUe ımnın noktai 
na1.arları anlıı ılmıştır. Parlı\mentoda ımcttk 
25-80 kadar ıara(tarları holunan Kafan· 
daıi ile ( ·aldari!I mfibadil cmlAkin mah· 
subu -ale)hindc. dl~eı: fırk~lar rüe esı 
lehinde hulunuyorlar. .1\ luhucirlrr bazı 
muhaliflerin teş,•ikilc itillfname ııle) hin· 
de 'azh et alıyorlar. Bugün muhacir 

Ayan ve mcb'usan toplanararak liaın 

hareketlerini tesbit edeceklerdir. 

grafı~ızda izhar edilen hissi
yattan dolayı zati devletlerine 
teşekkür ve mütekabil bir hüsnü 
niyetin mahsulü olan bu eserden 
dolayı kendilerini samimiyetle 
tebrik ederim. 

Her iki milletimiz arasında 
sıkı bir dostluğun lOzumu hak
kında zab devletİerile tamamen 
mutabıkım, ve kaniim ki zab dev
leti erile benim sık sık aramızda 
mevzuu bahsettiğimiz muahede
ler aktolunduğu zaman her iki 
milletin cografi vaziyetleri müş-
terek menfaatleri ve her 
birine ait ihtiyaçların salim 
bir tarzda takdirinin icap ettir
diği dostane mlişareketleri 
bunlann iktisadi inkişaf ve 
terakkilerini temin etmekle 
cihan müsalemeti eserine en 
müasir ve en velut .bir amil 
olacaktır. Tazimat faıka ve his
siyab dostname itimadı dev-
letlerinin rayekan buyurulmasını 
l".İca ederim. 

Mlhalakopoloa 

mıset aleyhinde merkez memu
runa mektup yazılması aralarında 
kararlaştırıldıktan •sonra ikinci 
bir çıkmaza saplanmışlardı? 

, Hangisi gidip arzuhalcilere bu 
mektubu yazdıracaktı? 

Numan ağa Yunus ağaya bu
nu teklif etti : 

- Senin dilin iyi konuşmağa 
daha yatkındır ağa.. Dedi.. Bu 
işi sen, daha iyi becerirsin, 

Yunus ağa buna itiraz etti: 
- iş yalnız iyi konuşmak işi 

değ;I, feraset işidir ağn 1. Sen 
benden ferasetlisin. Hatta bu 
fikri bile sen bulmadın mı önc.e? 

Numan ağanın rengi soldu ve 
olduğu yerde ğayri ihtiyari ir
kildi: 

- Yavaş söyle.. Ağzını sıkı 
tut ağa ... 

Sonra ilave etti : 
- Bunu ikimiz birlik olup 

düşündük .. 
Her ikisi de bir türlii arzuhal

ciye gitmeği istemiyorlar, biribir-
lerini ileri sürüyorlardı. 

Nihayel uzun münakaşalardan 
' sonra bir fikir buldular. 

Ceplerinde bir nikel metelik 
çıkararak atacaklardı. Kim tu
ra atarsa arzuhalciye o gidecek
ti. 

Numan ağanın korktuğu ba· 
şına geli, Yunus ağa yazı, ken-

Dün hapisaneler l<anu
nunu kabul etti 

Ankara, 14 (A. A.)- Büyük 
Millet Meclisi bugün reis vekili 
Nurettin Ali Beyin riyasetinde 
toplanmış ve hapisane ve tev
kifanelerin idaresi hakkandaki 
kanun Jiyihasınm müzakeresini 
itmam ve kabul etmiştir. Buka
nuna nazarap Adliye vekaletince 
gösterilecek lüzum üzerine ha
pisanelerde iş yurtları ve hasta
ne tesisi için hükumetçe bütçe
ye lUzµmu kadar tahsisat kona
cak, mmtaka hapisanelerlnin iş 
yurtlarının idare ve tesisi büt
çeye konacak mlltedavil ser
maye ile temin olunacak ve 
Adliye vekilinin iınile kabul 
edilen teberrular da bu mUte
davil sermayeye ilave edilecek
tir. LUzumu tekdirinde mahpus
ların bir hapisaneden diğer bir 
hapisaneye nakilleri adliye ve
kaletinin müsaadesile caiz ola
caktır, 

Kanunda ayrıca hapisane mü
dür 1 memur ve müstahdemlerinin 
hapisanenin emniyet ve muha
fazasının temini ıçın ne gibi 
silah kullanmağa salahiyettar 
olabilecekleri hakkında bazı 
maddeler vardır. 

Meclis yarın saat on dörtte 
toplanacaktır. -----

Kon1ünistler 
Şanghav, 14 (A .• \.)- 1 fo ang • Shih • 

Knng limnnı komUntst1crin clinn cçmiş

tir. Bir çok Japon, Amerikan \'C Belçi

kalı misyonerler Kensan l\lnru ismindeki 

Japon gemi!lfoe ilıica etmişlerdir. Liman· 

da bulunan ecnebi tebaası da bir Japon 

gambotuna alınmıştır. 

MilAna, 14 (A.A.) Komünist tırknsı-

111 yeniden teşklle kalkışmakla maznun 

komünistlerden l l i bir \'~ beş sene a· 

rasındn tehalüf eden hapis cezalarına 

mahkOm edilmişlerdir . .Bir çok komlihist 

de 3 sene müddetle nezaret altına alı· 

nacaklardır. Maznunlardan, diğer 3 ki~i 

hakkında beract karan verilmiştir. 

disi tura atmııtı. 
O gün mecburen kalktı : F e

dakarlığı göze alarak ikinci mev
ki bir tramvaya atladı. Fakat 
neye para versindi? 

Kabataşta biletçi gelirken in
di. Köprü başına kadar böylece 
iki üç tramvay değiştirerek be
dava köprüyü buldu. 

Oradan doğru Yenicamiyi 
geçti. Meydanda arzuhalciler sı
ra, sıra dizilmişlerdi. İçine bir 
endişe düştü. Acaba bunların 
sırasında komiserin tanıdığı kim
se varını idi ? 

Komiser Arnavuttu. işte şu 
ihtiyar, SS!kalh arzuhalcinin ya· 
nındaki arzuhalci, eşkali itiba
rile bir Arnavuda benziyordu. 
Ondan hazer edilmek lazımdı. 

Sonra onun bir adım ötesin
deki, komiserin tıpkı kardeşini 
andırıyordu. Okadar ki ikiz ol
salar bu kadar biribirlerine ben
zemezlerdi. Belki de komiser 
tebdili kıyafet ederek buraya 
gelmişti. Ondan da uzak dur
mak iktıza ediyordu. 

Numan ağa, nihayet kimisini 
komiserin kardeşine, kimisini 
komiserin hemşerisine benzete
rek koca meydanda bir hayli 
düşündü. Ve sonra" Tevekkeltü 
alellab .. ,, qiyerek ağır başlı, 
kamil bir adama benziyen bir 

Romanya kabinesı 
f 01actC 

BUkreı 13 ( \ A ) - Resm " 
• , • • • tılle\."tC• 

kıratın bır heynnnamesını neşre n 
dlr. Bu beyannamede parl~mento;. 
ı 930 senesinden sonraki büt!in ;nıı (Se 

rcrnn feshetmesine ve bu wihte b 
kıralın Prenses Elen ile ni~Ahlan fe!i • 

ren· edilmemiş olmasına binaen kıralın P L 

ta una~ se~e '" haşmetıneap ,, unvanını • 
hakkını bahşettiği zikredilmektedir. 

Yeni kabineyi teşkile memur ~~c~ 
cencral Perzad bu vazifc~i ifadan ırn ~ 
cyledıll-lnden kıra! yeniden M. Man1°\ 

6' "[eH• 
bu vazifeye memur etmiş ve murnıı • 
te kabul eylemiştir. si 

Kabinenin şu suretle teşekkül etoıe 
muhtemeldir: 

M. Manin Baş' ekil 
1Iar1ciye nnzırı 
Oahilh e na1.ın 

M. Mlroncsco 
l\t Mihal Popo'-tc:ı 

Hindistan da 
l(hair• 

Kharngpur, l 3 ( -A. A. ) - . 'kte 
kac:abasında ahali silAhsız itaatsızh 

1 
bulunan gonüllülerin te\idfınc oı:11• 
olmak istediğinden poli hucum ~ec 1.1 

ri~ etinde kalmış 'c fakat ahali sop&I~~: 
mukabil taarruza geçuklerinden ıı 

aıe~ mcmurlan muıat ihtıırattıın ~onra 

açmış ve neticede 13 kişi ölmüş, b!ı?' 
kişi de yaralanmıştır. 

t•· J>oona, ı S ( A. A. - Askeri ın• ,, 
. h, ... 

mat nollen 500 nefer göndenlmesı 
1 d:f· kındn bomba) dan bir telgraf almış 4C f 

ıı•. 
Dlgcr ba~ka kıtaatın da önumüzdcki 

ta içintJe celbedılme 1 muhtemeldir. 
Bombay, 13 (A. A.) - Kongre ı.c

mltcsl şehrin şfmaline ahalinin içki sıtı 
lan ~erlere girmelerini menetmek üzt: 
250 gönı.illU göndermek. surctile ga. 
kanunt bir mücadeleye glıi~miştir. j\JıS. 
içki sanlan ·erlere girmek istedikte 
zaman göniıllüler kitle halinde orıJjrt 
önüne yııtmakta ve bu suretle Gzerıetltı 
den geçmeğe icbat eylemektedirler. 

Bombay. 14 ( A. A ) - PoonadJ" 

gönderilen 500 kişilik tabur bu sıtıı 
Bombaya gelmiştir. Şimdiki halde Jkıd' 
ba~da 109 kad:ır a k c bulunmaktn 

Fırtına 
Santiyago, 14 (A.A.)- Dun Sili 

cenup 1-.ısmında son derecede şiddetU b 
\ 

fırtına çıkmıştır. Birçok şehirlerde . 
\ 

köylerde gayet bu~·uk zarar 'e ha ar 
\ 

kubulduğu bilditilmcktedır. LaguneS-. 
puru bütün ca\'fa ile beraber batını~of 

ve' l\lndrid, 14 ( \,A.)- Rirçolı: ,nıı~e 

de fırtına, \ağmur ve dolu htikürtı 

mektedir. Şehirlerde bil\ ük hasarat b' 

dır. '.\ledinn del Gampo da mnhsulAt 

rap olmu , bııçok evler yıkılmıştır• 

arzuhalcinin yanına sokuld~· e' 

Ona ilk önce, söyliyeceg ~ 
yi kimseye haber vermiyec 
hakkında yemin verdirdi. l•' 

Müteakiben anlatmıya balbi' 
dı. Komiseri hakkında i 
süril iftiralarda bulundu. Ko~P 
ser karokola karı, oğlan getı 
cümbüş ediyarmuş. tOı 

Mahalle bekçilerinden ROlt' 
bu işe önayak oluyormuş. I<~ 
kolda d~vletin esrarı, bu RO .,ıİ' 
nün eline bırakılıyormuş. l(p' 
ser, kendisine vasıtalık yaptı 1cıf' 
dan dolayı bu bekçinin taf 
hklarını hoş görüyormuş. sırı" 

Her f k~am mevkiin arka 0r, 
daki oc'ada sofralar k~rul~ıJ.,, 
Bekçi Rüştü, mahallenın eıe 
bakkalından parasız rakı, ':,dı 
alarak buraya getiriyor, bU bİ' 
ver yansın vur patlasınııeıı~ 
alemdir başlıyormuş.. Mabs tıe' 
namusu berbat oluyorJI1UŞ· re~' 
men gerek komiserin ve ge ~!I 

b. an e 
se bekçi RUştlinUn ır ~· 
tebdili lazım geliyormuti. r0

ordtl 
Mektup bir tehditle bıt~Y 011'1' 
Yoksa mahalle balkı, bı~1jlif 

karakolu basacaklar, Ba 
arzuhal yolluyacaklarm•Ş··· tı, 

İmza "muhbiri Sadık" rtJrJ 
ef11U 

Ve mektup merkez m 
hitaben yazıla idi. ıil J 

[ Biftnt 
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Kongre toplanırken .. 

Türkiye cümhuri
yet merkez bankası 

GAeteler Maarif vekili Gemal m;snü 
Be) in temmuzun 15 şinde Ankarada 

Maarif eminleri, L·mumi müfettişleri ve 
Maarif erkAnile sair resmi zatlardan 

mürekkep bir maarif kongresi toplıya
cağını bildirdiler. 'Bu kongrede bilhassa 

Bir kaç ıenedenberi adeta 
bir hayal gibi bahsettiği· 

miz (Devlet bankası) artık bir 
hakikat olmak üzeredir. Asri bir 
devlet için en zaruri bir vasıta 
olan bu milhim mnessesenin teş
kiline ait ilk hazırlıklar tama
men bitmiştir. Bu bapta hükü
metçe hazırlanıp muhtelif muta
hauıılann mütalealan alındıktan 
aoora nokaanlan ikmal edilen 
kanun Uyibası millet meclisince • 
tasvip ve tastik edilmiştir. Bi· 
naenaleyb artık (Türkiye cüm
huriyet merkez bankası )nan filen 
tqekktH ederek faaliyete geç· 
mesi zamanı gelmittir. 

Bundan di>rt sene evvel lzmir 
ni kast muhakemeleri sırasında 
bir gueteci sıfatile lzmire git
miştim. Bqvekil pata hazretleri 
ele orada bulunuyorlardı. 

Bir gOn Naimpalh otelinde 
kendilerini ziyaret ettiğim vakit, 
ellerinde muhtelif devletlerin mali 
YUiyetlerini g&sterir bir kitabin 
mltaleuile mefgul bulmuttum. 
hk defa olarak memleketimiz 
için · bir devlet banka_11 teşkili 
hakkındaki kararım orada öğ
renmiştim. Ve yine hatırhyorum 
ki ismet pqa hazretleri "bir 
<·evlet bakasına çok ihtiyacımız 

var. Mutlaka bunu yapacağım.,, 
<'edikleri zaman .. Fakat sermaye
sini na11l bulacağız?,, demiştim. 
Başvekil pqa o vakit benim bu 
aüalime kartı tebessüm etmiş ve 
•• ak tm ··d ' mer e e, 1ermayesını e 
bulacağım.,, demifti. 

flikikati halde İsmet paşa bil
kiimeti bq on sene devam ede· 
cek bir fimendifer siyasetine 
yeni batlamıt bulunuyordu. Yal
ma: bu siyueti takibedebilmek 
için her sene butçeye alelide 
devlet ihtiyaçları haricinde yirmi 
bet otuz milyon lira .tahsis et
mek lizım geliyoglu. Bir normal 
blltçe ihtiyaçları haricinde bir 
takım İf)er vardıki bunlann ida
ri=ai için de bir okadar daha 
para sarfı iktiza ediyordu. Onun 
içio bir devlet bankası teıkili 
mevzuubahs olunca her ıeyden 
enel benim hatırıma gelen' "ser
lnayeyi nasıl bulacağız ? " suali 
1ıebepaiz değildi. 

İşte o zamandan bu güne 
!adar d6rt sene geçti. (Devlet 
b:-.3ası tqkiU) fikri hiikümetin 
proğramlanna girdi. Araya kısır 
ve kurak senelerin tevlit ettiği 
malt ; milfldllt çıkmıt olduğu 

halde bu fikrin tahakkuku yo
lunda ısrar ile ileri gidildi. Ni
bayet bu fikir Maliye Vekili 

Y .-un aıır ecr:e/Jt.I : 

VAKiT 
15 lfazuan, 1880 

·---------·····-····· ...... -···-·· 
BugünkO pazar gününden 

itibaren her pazar ve cuma 
günlerile yortu günleri Büyük
derede kiin ia1'ele gazinosun
da mqhur hanende Ci•anınin 
takımı lcrayi ahenk edeceği 
ve zikrolunan takımın her 
tOrltl besteleri icrada müsel
lem olan maharetine binaen 
oraya l'enlerin aamialarını 
tqnif eyliyeceği mevsimi 
aayf tenezzObcuyanına ilin 
olwuar. 

llk mektep programlarının mev;;uu 
bahsolacağı söyleniyor. 

.Filhakiku 1927 • 28 ders senesi başın
da tatbl~ mevkiine konan ili.: mekktep 

programı, maarHimlzde tama(l\ile yeni 
ve cezri bir inkilAptL Toplu tedrisat 
denilen tarzlıuna gi)re hazırlanmamış 

muallimler elinde bu yeni pıogr3mın üç 

senelik bir tatb kından sonra ne netice 
verdiğini anlamak elbette lAzımdır; ve 

bu itibar ile bu kongre teşebbüsünden 

dola~ ı Cemal Husnü B. tebrike şayandır. 

Yalnız maarifin bilhassa idari işlerile 
uğraşan zAtların akdedecekleri içtimaın 

tam bir ilmi kı) meti olamıyacağt soyle· 
nemezse de her halde meselenin en zi· 

yarle proğramı fılcn tatbik etmiş olan 
rnuallımlere mutlak bir taall Oku olduğu 

inkAr olunamaz. 

Böyle bir kongrenin ehemmiyeti pek 
büyüktür. Cemal Husnü Bey bittabi 
teşelıbusünün Türk terbiye tarihinde 

alacağı mevkii takdir eder. Binaenaleyh 
hakikaten bu kongre akdedilecekse, her 

yerdeki muallimler şi mdiden bulunduk· 
lan yerlerde toplaalarak kendilerinden 

birer rapor istenmesi pek muvafık olur. 
Bu raporlar, kongre t lplanmadan evvel 

milli talim ve terbiye heyeti tarafından 
tetkik ve hül4sa edilerek kongreye arzo· 

Junur. O \'akit daha müsbet bir saha üze· 
rinde yürüneceği için kongrenin mesai· 

sinden de müsbet neticeler alınacağında 
şüphe yoktur. 

Saraç oğlu Şükrü Beyin ıah· 
sında kıymetli bir yardım gay• 
reti buldu. Şimdi (devlet baD"" 
kası) temel taıının atılmasını 
memnuniyet ile g5rüyoruz. Malt 

h ve iktisadi noktai nazardan bO· 
yük buhranlar geçirdiğimiz bir 
sene iç.nde bulunmamıza rağ

men mütevazi bir devlet banI<a
sı için elzem olan sermayeyi de 
hazırlanmış buluyoruz. 

Devlet adamlan içinde gü
zel sözlt;rden mürekkep parlak 
programlar yapanlar çoktur. Fa-

kat bu proğramları filiyat.sahe
sinde tahakkuk ettirebilenler 
bilakis pek azdır. Asırlarca yalı
nız hariçten alınan istikrazlarm 
hasılatile yaşamağa ahşmıı olan 
bir memlekette en nıüıkül bir 
istiblis harbinden sonra ıatlece 

milli kaynakların kuvvetile el.le 
edilmiş bu tarzda bir müvaf fc-
kıyet hükiımet için iftihare ta· 
yan bir kıymettir. 

Maamafih devlet banka11nın 
esasını kurmak, bunun i\.in el
zem olan ilk malzemeleri topla· 
yıp hazırlamak mühim bir mu• 
vaffakıyet eseri olmakla beraber 
her şeyin olup bitmesi demek 
değildir. Asıl maksada varmak 
için 'bundan sonra da yapılacak 
daha çok işler vardır ve bu it· 
lerin yapılması yalnız bir hükQ-
met işi değildir. Ayni zamanda 
Türk milletinin de hük6metin 

lüzum göstereceği yollarda mil· 
zahereti lizım gelir ve devlet 
banl'c:asının teşkili ile istihdaf 
edilen büyük gaye ancak bu sa-
yede husule gelebilir. · 

Kuvvetlı imanımız odur ki bu 
milli teşebblis yolunda Türk mil
letinin kıymettar mtbahareti hft
kümetin gayretini takviye ede
cek ve bu suretle yakin bir za· 
manda büyilk gaye tahakkuk 
eyliyecektir. 

lstanbul ve V enedik! 
•Fantezi• 

Kaç gllndür, tramvaya, o'.o
biise bindikçe tahaf bir 

hastalığa ağrıyor, kendimi "Ve
nedik,, te sanıyorum. ilk g6n6 
adamak·llı dalmıt ve sabiden 
s~yyab olduğuma inanmışbm. 
Zıhnime ıimdiye kadar okudu
ğum ıiir, romu, hilclye, tetkik 
kitaplanmın hep Venediğe ait 
olanlan geliyor. 

Galiba -gene bu 1llzden yol· 
lara hep giSzG kapalı geçiyorum. 
Böyle hia ve zan daha tamam, 
daha etraAi ve. daha dekorlu 
oluyor. Evet dediğim gibi göz· 
lcrimi kapıyor, kih Venediğin 
dillere destan olan körfezinde 
gondol sefasına, klh mozayik 
balkonlu kanal aaraylannda zevke 
dalıyor, kih eski Romum aırma 
saçakL sedyelerinde aaywz köp
rülerclen geçiy~rum. 
Akhmın selimeti namına bu 

yapışkan his yanlışhğı, belki iyi 
bir ıey değil, fakat aafası çok 
tath olduğu için tikiyete lüzum 
görmOyorum. 

Venedik, hem eski hem yeni, 
mezhep ve meşrel:i ne olursa 

olsun • yalmz Abmet .Haı:m Bey 
müstesna· bütihı · dünya f&irle· 
rinin öğdüğü bir şehirdir. Tek
mil kalemler, orasının aşk ve ııı.. 
ti;as termometrelerinin en. yiik· 
sek dereceyi ıasterdiği ka)nak 
bir yer oldujunda birletirler. 

Eu kadar gizel, töhretll · bir 
beldede seyalıİıt eğer, arkasında 
Mazhar Osmanlık bir aki· 
betin hayalini de saklamasa, biç 
fena . olmazdL Fakat dedimya, 
git~de zihnimi .... be .. filpi 
sabıt " ten ~kulanmağa batlı· 
yordum.' 

Her ıeyden ttel bir nokta 
elrafmdıa kafaJl!ID aorpil&n k~ 
netleııiyordu: Niçia Parla, Roma, 

• Berlin, Şirazda detiJ de sade 
Ven edik, bep V enedikte dolqı-
yorum?.. . 

Bu dftfGnce yavlf Y•ftf bO:
tGn benlijimi sardı Ye baaa ilk 
giinlerde clufduğuna zevk te ba
ram oldu. Ş.kaklarim bu me• 
rakla zonkladıkça, ~iflerin uğ
racLkla:n tecessUi mtnlumın ne 
demek olduğunu duydum.Niçin? 
mye diye nihayet buldum. Bere
ket Arşimet ı tii hamamda de
ğildim. Yoksa benim sevincim de 
onu çınlçıplak dlf8n uğratan 
keyiften BfBiı değildi. 

Evet huldum. Bu Venedik b6l· 
yasının sebebi fU k6pr8 zamla
ndır. Fatihte, Bay.azitte, Çapada, 
Ortaki>yde, Kızkulesinde, Pen
dikte, Boğaziçinde bulha ıehrin 
her semt ve sokağında hay.U 
köprüler geçe geçe ~ulun 
Ven~dikten kabr yeri yoktu. 
Yalnız fU fark ile ki Venedikte 
k&prtl v~dır para alinmaz, bu· 
rada k&pril olmaclıjı halde l'eçit 
baçı verilir!.. 

StffQA ________ Mel _______ _ 

Maliye ıote~assısı -·-· Dün Ankaradan gelai 
Bir haftadanberi Ankarada 

bulunan maliye mlistqan M. 
Rist tetkikahm rapor halinde 
bnknmete verdikten sonra dnn 
tehrimize gelmif Ye T arabyac:la 
Tokatlıyan oteline inmiftir. 

M. Rist fazla yorgun oldu
ğundan dfl11 kim1eyi kabul et•: 
me• 

;an ağanın 

~li, Yunus 

W:uhı?rriri: Ömer Rı.ZS 

Mağara içinde ' görüşme 

• Şeyhin zevcesi öldü ,, bir av mateıniııi ' 
tutaeak onClan sonra güzel Melikeyi 

haremine sokacaktır.. • 
-61-

Bu ses Mesrurenin sesi idi. 
İki kudet derhal durdular. Mes· 
rure onlara yeti.ftikten sonra ken
clisbıi ı.kip etmelerini söyledi. 
Mcsrareain elinde bir kadeh ve 
bir sürahi vard" O uzaktan gi
cflyor. Haldun ile kardeşi onun 
peşinden gidi• ·oı lardı. Mesrure 
ilerliye

0 il~rliye .. t!Çurumun kena
noila bir kayaya vardı. Kayanın 
karşısında ağıza çahlaıla örtülü 
mağaraya benziyen bir yer var· 
dı. Çalılar açıldıktan sonra bir 
kapı görünC:ü. Mesrure kemerin· 
den bir anahtar çıkararak kapı· 
yı açtı. Etrafı iyice tarassut et
tikten sonra Haldunle Zeydunu 
iç'ri aldı ve kapıyı içinden ki· 
litl~di. 

Mesrure bU'llan yaptıktan sonra 
kardeşlere döndü ve : 

• - Burada kısa bir zaman 
için emniyet içindeyiz, ben öyle 
zannediyorum; fakat ben sizi 
evvelA daha ışıklı bir yere gö· 
türeyim, dedi ve bir elile Hal· 
dunu bir elile Zeydunu tutarak 
ay •tığı görünceye kadar onları, 
götflrdü. Vardıklan yer gene 
-ağıza çaalılarla örtnln bir mağa
ranın ağm idi. 

Mesrure H'1duna bakb ve: 
- Kafey~ girmek için iki yol 

var'dfr. Biri dBlıa evvel pcffı-
giiııüz yol, diğerı bu yoldur· 

Zey,dun ct:vap verdı: 
- Fakat, bu yol ötekinden 

daha fenL 
- Çok doğru. Fakat bu yol· 

lam ah§ak olan atlar burasım da 
geçe bilirler. 

Şuradan geçen yolcular uçu· 
rumwı dibine vanrlar, oradan 
bil' yola girer ek selamete erer
ler. İsterseniz şimdiden hareket 
ediniz ve aabah olmadan hürri .. 
yete kaMUDUZ •• 

Zcydua etti: 
.... Ya Mel kef.. 

• 

- O da Sinanm haremine gi-
rer .. 

Zeydun yerinden sıçradı, Mea
rurenin kolunu yakaladı: 

- Böyle söz söyleme! .• 
-Fakat hakikat budur. Siz de 

gözlerinizle gördünüz ki Şeyh 
Melikeye meftun. Onu bir an 
evvel baremine alacaktır. Yalnız 
bunu geciktirecek bir hadise 
vuku buldu. Bir saat evvel na· 
11Jaa Şeyhin kansı öldü. Bu ka
dının neden öldüğünü ~ormayı
nız. Burama kai~elerine göre 
Şeyh bu kansınan yasını tutacak 
bir ay h1ç bir kadına yaklaş
mıyacaktır. Bu bir ay geçtikten 
aonra Şe~hin Melikeyi alacağın· 
da biç 16phe yoktur. Bu müd
det zarfında hemşireniz ~endi 
evinde imiş gibi emindir. 

O halde bu· müddet zarfında 
ya onu kaçırac-ığız yahut öleceğiz. 

Bunun bir de üçüncll bir ııkkı 
vardır. O da Melikenin Şeyh 
ile Y8f8mau ve onun karısı ol· 
muıdır. 

Zeydun tekrar yerinden ııç

- Ola bilir, fakat ond ,kot· 
taracak olursam bunu ıeoİll ~ 
lıcından korkarak yapınalD

Haldun müdahale etti. .-.-_ 
- O hAlcle bunun ne .ı!.tll 

bilinde yap81'1111 Mesrure-• ~ 
para vadetmek abestir. s~ ' 
ra hırsıle hareket eden bit 
san değilsin. 

- Beni bu hakaretteD ~ 
d~ğu~ ipn ç~ teşekkfir. ed..:...ıfi 
Şımdı dinleyınız ve bir~ 
unutmayınız. Sinan sizi M~11.,. 
biraderleri tanıdığıııdao ~. 
zırda, ıize teveccüh ptcPlj 
Şayet Sinan ıizin am~....., 
duğunuzu ve içinizden ~ 
onu almak istediğini ba~ 
cak olursa o zaman İf 
ve Sinan ikinizi de hemen ".: .JI 
tür. Şimdilik bu yfiıde~~ 
tehlike yoktur. Yamı ~ 
bahçelerde atlarınızla ~"-:.»ti 
11nız. O halde bulundu~J.
rin haricindeki uzunca ~ 
dikkat ediniz ve ona gid'!'J4 
fan hatırınızda tutunuz. ~ .. 
nızı ahıra bağladıktan --1 
tarafa geliniz ve bir kat ~ 
dolaşınız. Geceleyin o~Jt 
rardıktan sonra burada f 
bekleyiniz. Muhafızlar ai'4.a 
kadeh ıarap bulmak içİll 111,J.. 

tıyor sanarak bir mildi 
bulunmazlar. Bu tarafa ge 
sonra size vereceğim bu 
tarla kapıyı açtt Te • çeif. 
siniz. Şayet beni bul 
beklersiniz. Y arm akıdl 
size hazırhyacağım piliQI 
veririm. Artık ayrılalım. 

Haldun ve Zeydun 
ten sonra Haldun Me 
uzattığı anahtarı alclf 
sordu: 

- Biz buraya girdikteo 
kapıyı kilitli veceğimize gaı
nasıl geleceksin • , 

- Orasını düşOnmeyiıdl«j 
kalenin bütün sırlanaa 
olduğumdan sizi buluruJll. 
di ayrılalım • 

Üçü de hareket ettiler• 
dun ile j(ardcşi tekrar 
içinde dolqmağa bqla 
Mesrure bir gölıe gibi 
oldu •• 

İki kardaş bir müddet 
tıktan sonra misafirhane,-
müşler • O gece ikisi d• 
yatakta yatmağa karar 
lerdi • Çünkü o mabut 
des yilzükten başka 111• 
anahtarım da taşayorlardı· 
leyin onlan anyan olurl' 
sinden biri yyanacaktı • 

( 

Pazar 

Dil 
Haziran 
1930 

Trinile yortasa 
Gonqln t/oğu1u: 4,28 - ha/11 ' 
Ayın dotu,u: 2,403 - _., , 

rach ve yan tehditkar, yan yan •• ------ ---
ricakir, Mesrureye yaklaştı: BugQnkO haf'• 

- Melikeyi kurtarmak ta le- ~ Bugün rüzg4r /ta/lf ıoll' 
DİJI elindedir- ıW7lllılıll·ilioıİİlailcaiiikiiitvİll•••-llll"'~, 
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E:ma.nette: 

DarülAcezeye var;dat 
Darülaceze varidatının artırıl

lbası için müessese müdrürlü... ·ı ı ğ(jnce emanete bir rapor verı ın • 
ftir. Raporda bilhassa bir . çok 
nıfiesseselerin darülaceze hısse· 
•İni vermemek için çarelere baş 
vurmaları zikredilınekte ve 
kontrolun şiddetlendirilmesi is· 
tenilmektedir. Ayni zamanda bazı 
Yeni varidat menbaları göste· 

tilmek tedir. 
Belediye bütçesi 

Cemiyeti belediye bütçe en· 
cllmeni dfin de toplanmış, Mu· 
bittin Beyin iştirakile geç ·vakte 
kadar çabşmiştir. 

Seyrlsefer nizamları . 
Seyrisefer memurları v~ vazıfe· 

leri, seyrisefer işaret ve nızam_l~rı 
hakkında Avrupa belediyelermın 
tatbik ettikleri yeni nizamname
ler emanet tarafından getirilmiş, 
tercümesine başlanmıştır. Ema
netle vılayetin tevhidi esnasında 
seyrüsefer merkezine y~ni bir 
şekil verileceği için bunlardan 
İstifade edilecektir. 

~o-

Gayri n1übadiller 
toplananıadı ldr 

Gayri mübadiller cemiyeti~in 
dün Türlrncağında altı aylık ıç· 
tiınaları yapılacaktı. Bir saat 
beklendiği halde ancak sekse_n 
kadın ve erkek gelmiştir. Cernı
yetin azası 360 kişi olduğuna 
göre içtimada 180 kişinin mevcut 
bulunması liıım gelmektedir. 

içtima, ekseriyet temin edile
mediği için bir hafta sonraya 
bırakılmıştır. 

Radyo 
Haber aldığımıza göre şeh· 

..... .n.mı.z Radyosunun bu defa 
uıff.& 1§~kılde faaliyete geçmesi 

için bir grupla yeni müzakere
lere başlanmıştır. Bu meyanda 
ayın 22 sinde Amerika radyo 
şirketlerinin bir mümessili şeh
rimize gelerek tetkikatta bu-

lunacaktır. 
Arpa ihracat1111ız 

Haber aldığımıza göre Alman· 
ya hükumeti yeni vazettiği bir 
tarifeyle hariçten gelecak arpa
lardaµ ahnacak gümrük resmini 
%50 arttırmıştır. 

Bilhassa Türk tilccarına en 
tııühim bir ihracat memleketi 
olan Almanyada böyle ağır bir 

· resnıin tatbıki tüccarımızı çok 
nıutazarrır etmiş ve İktısat ve· 
kaletinden bunun kaldırılması 
İçin teşebbüste bulunulmasL ka
tarlaştmlmıştır. 

Viayet.te 

Muallimler 
Sükna ve makem zemlarile 

beraber Bereme göre 
maaş alacaklar · 

Muhasebei hususiye müdürü 
Cemal Bey Ankaradan ~ehrimi
ze gelmiştir. Cemal Beyın ver· 
diği malumata göre, ~darei. hu- . 
susiye bütçesi Heyetı vekılede 
tastik edilmiştir. ldarei hususiye 
bütçesi dört buçuk milyonu bul-

maktadır. 
İlk tedrisat muallimlerine ba· 

reme göre maaş verilmesi için 
hazırlanan cetvel Heyeti vekile
ye verilmiştir. Muallimlerin sükna 
ve makam maaşları muhafaza 

edilecektir. 
Cemal Bey Ankarada Dahili-

ye vekaletindeki belediye teşki
latı komisyonuna da iştirak et-

miştir. 
Yeni kedroler geld 

Dahiliye kadrosu gelmiştir. 
Vilayet memurlarına dün maaş 

, ver!lmiştir. 
lktısat kadrosu da gelmiştir. 

, Kadrolarda değişiklik yoktur. 

Haydar Rifat B. 
Nazım B. ~srnda mu
hake~nenirı iadesi ta,e

bi de reddedildi 
Haydar Rifat B. in müstan

tik Nazım B. davasından dola
yı vaki taleplerinden muhake· 
nin iadesi talebi de reddeil
miştir. 

Halil Etem B. 
!1iizeler müdürü vakında 

Avıupava giaıvor 

Müzeler müdürü Halil Etem 

B. Üf aylık m~i'iuniy~t :ıı~l~m1tır. 
yakında tedavi için Avrupaya 
gidecek.tir. Bu müddet esnasın
da ,Avrupa "müzelerinde bazı 
tetkikatta bulunması da muhte· 

meldir. 

in1ti hanlar 
Liselerde imtihanlar bitmeğe 

başlamıştır. Bunların hitamında 
her mektebin talebels\ muh
telif semtlerde Kamplara çıka· 
rak on beş gün kalacdklardır. 
Bu meyanda Kabataş lisesi bu 
sene P~ndikte, İstanbul erkek 
l sesi de Boğaz İçındeki Sütlüce 
mevkiinde Kampa çıkacaklardır. 

Kanan B. iyileşti 
Bir kaç. günd'enberi rahatsız 

bulunan Istanbul müddei umu
misi Kenan B. ivileşmiş, dün 
adliye dairesine gelmiştir. 

-----~-----------------------~~~~----
Taksimde~ FİKRİ TEFlk 

OTOMOBil 
ve 

l\1AKiNiST ~IEKTEBİ 
51 'inci yeni tedrisat devresi 

temmuz iptidasında başlıy~caktı~. 
Dersler tatbiki ve ameh, tahsıl 
nıüddeti 3 aydı&. Dersler saat 
l 7,30 dan sonra başlar. Haftada4 
gilndür. Mektebin motör tamir
hanesi ise talebe.sine her gün 
"cıktır. Otomobil talimleri ayrıca 
t jı icap ettirmiyece k ve şoför 

1.!uhyetnamesini derhal alabilecek 
derecede gösterilmektedir. 

Mektebe kaydedi'en bir ~f~ndi 
Staj müddetini kazanmış olmak açın 

Derhal direksiyon talimlerine başlattırılır 
Mektep müdürünün bizzat verdiği a.meli direksiyon dersler 

sayesinde hiç direksiyon tutmamış b~ır şahıs, 10 derste her 
tııanavrayı yaparak otomobil kullanmaga muvaffak olur. Fazla 

tafsilat için programı isteyiniz. . . .. .. . .. 
~ektebl.!, Ayaspaş4'da Beyoğlu Ja:;arm:ı daıresı onunden <?"ıdılır 

~ Telefon: Beyoğlu 2508 • 

Defterdarlıkta 

Ahmet Beye niçin işten 
~eı çektirildi ? 

Defterdarlık muhasebe mü
dürü Ahmet Beye işten el çek
tirildiği yazılmıştı. Buna Ahmet 
Beyin tahsisab bulunmıyan mü
teferrika faslına başka bir fasıl
dan münakele yaparak 240 lira
yı usulsuz sarfetmiş olması sebep 
olarak gösterilmiştir. 

. Kazen9 vttrgiıi 
Yeni sene kazanç vergisinin 

tahsiline başlanılmışbr. İkinci 
kısım vergi de temmuzda a1ı· 
nacaktır. 

c VUKUAT 

Güpe gündüz •. 
Kadıköyünde Rızapşada Çeşme 

caddesinde 53 numarala Madam 
Virjinin evioe dön güpe gündüz 
hHsızlar girmiştir. 

Hırsızlar 80 adet san •altın, 
360 lira evrakı !]&ktiye, üç 
pırlanta yfü .. iik, bir altın saat, 
12 gümüş kaşık, üç top patiska 
ıve üçüncü katta oturan Naz~ı 
hanımın odasından da 8 lngiliz 
altını, 70 lira kiymetinde bir 
yüzük ve bir takım gilmilş çay 
kaşığı çalmışlardır. 

Küçük haberler · ı 
Y alo_~a~a p!AJ tarzında J OÔ kişilik 

buyük bir havuz inşasına başlan-
mıştır. Hn\•uzda banyo ücreti 25 kuruş 
olncak ''e bugühden itibaren Yalovaya 
mütek(lbilen ıki vapur tahrik edilecektir. 

Munc\del okturva tarifesi Emanet 
tarafından Ankaraya gönderil-

miştir. 

jstnnbulda rc:~izlik J~lerile uğraşacak 
memurlar ıçın husus! bir kı\'afct 

• kabq} sdilın!ş_tir. • . 
i.iwnil® bir <We hakkında iki 
zıt tahlil raporu verilmiştir. 

yangın tehlikesine karşı bir tcdb:r 
almak üıere çıkmaz sokakların 

medhalleri en ez altı metre genişletile
cektir. 

Snna):İ işleri hakkında fktıı;at veka
letıle tema~ta bulunmak üzere 

sanayi ve mesai ınudlirü KAzım ~ An· 
karaya gitmiştir. 

A.dn_na ':: mülh_:ı~a.tındaki çckirgele
nn yuzde 8~ ı ımha edilmiştir. 

Ele1mik şi~k.eti 2 milyon lira sarfc· 
derck Sılıhcarağa santralının iııt ;h· 

sal kudretini muhim derecede arttırmıt· 
tır 

N c~york. sergisi~c 1:ürk tacirlerinin 
ıştlrakınl temın ıçin şehrimizde 

bir daire açılmış ve müdürlüğüne sabık 
İş Bankası umumi katibi Kazım ·B. tayin 
edilmiştir. 

Şehirde r:ıkı fabrikaları çoğalmış ve 
29 :ı çıkmıştır. 

piyasada hileli petrola mani olmak 
için kolzaden da petrol gibi re-

sim alınocakur. ı 

İ !ltanb~ldaki p~lis . "?erk ez rnemurl uk
Jrının 11 e ındırılmesi ve 18 me-

murluğunun ser kom~crliğe tah'"ili takar-
rür ttmişıir. 

Tepebaşı 

j Taksim " .. .. 
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Bursa nıı~~enıesi 
[ Ust tarafı I inci sa' ıfamııdn ] 

sukut ettiğini zikreden kararna
me ceza usu:ü muhakemelerinin 
tatbikatı sırasında vukubulan 
neşriyatından dolayı lstanbul 
müddeiumumiliğin Son saat aley
hine açtığı bakar t davasıda dahil 
olduğu halde yirmi iki da· 
vadan muhakeme edilen Mıl
liyet~ Cümhuriyet, Vakıt, İk· 
dam, Akşfim, Son saat, Politika 
raes'ul müdürlerinin beraetlerine, 
mahkeme masraflarının hlssele
rine düşen miktarın davacı olan 
Emanetle Şerif, faruki, Ali ve 
Mustafa B.Jerden tahsiline dair 
kabili temyiz olmak üzere karar 
verildiği suretinde bitiriyordu. 
Karar samiler üzerinde derin 
memnuniyet hasıl elti. 

Bursada 
Müstantik Hikn1et B. üç 
aya n1ahkfım oldu Fakal 

ceazsı tecil edildi 
Bursa, 14 (Vakıt) - Müstan

tik Hikmet Beyin mahkemesine 
10 da başlandı. Vekil Şevket B. 
Reisiclimhura çekilen talgrafın 
tahkikat evrakı Hikmet Beyden 
çıktıktan ve vaıifesi bittikten 
sonra çekildiğini gazetelerin lt-l· 
graftakilerini üç gün evvel yaz
dığım söyledi. Hikmet B. bu 
gazeteleri ve pazı vesaiki ibraz 
etti. 

Müdei umumi vazifei memu
reyi sui istimalden Hikmet Be
yin 240 ıncı madde mucibince 
tecziyesini istedi. 

Hikmet B. müdafaasında: 
- Gazinin hayatı mevzzuu 

bahs olduğu , zaman elbette 
telgraf çekecektim. Cezalansam 
bile ayni yaziyette gene telgraf 
çekmekten geri durmıyacağım. 

Dedi. Bundan sonra Ali Şev
ket ve İtfan Emin B. ler müda· 
faada bulundular. 

lrf an Emin B. ezcümle dedi 
ki: 

- H ikmet B. vatani vazifesini 
en güzel bir şekilde yapmıştır. 

suiistimal mevzuu bahsolamaz. 
Mahkeme üç saat müzakere

den sonra Gazi Hz. ne telgraf 
çekilmes·ni her ne suretle olursa 
olsun v32ifeyi suiistimal mahıye
tinde görerek Hikmet B. i 240 
ıncı madde ile 3 ay hapse• mah
kum ve cezayı tecıl etti. 

Bu karar Hikmet beyin vekil
leri tarafından derhal temyiz 
edildi. 

l
1

ürl~ Yunan it.lüf' 

. ··~; . ,' -··· ~ "' ,. .. '... , : . ~ ). .. . •' 
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Ticarette muvaffakiyet yal
nız it bilmiye deöll, mües

sese yerinin 

MERKEZ 
bulunmasına da bağhdır. 

~Hnnn Bn unnı 
TEKMiL 
veya.: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor •• 

ANKARA CADDESİN
DE \' AI~~T Yl]~J)UNA 
l\1ÜRACAAT EDİNİZ. 

,_ .. , ·. 
. . l' . 

• 1 • • 
. . 

Aynca 100.0~0 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 
25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanr11an1ış Nunıaralara 3 ü zar lira 
tcsell i n1ükfıfa tı verilecektir. 

Biletler: Bayilerden Temmuzun yedinci günü akşamına 
kaddr talep edilmelıdir. 

• 

.. 
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IMahkeme ve icra l IAn larıl 
lstanbul ma/Ut.emei aStiye birinci 

tktJl'et d4ireSlnfkn: 

o Bulmaca o 

Galatasaray Böytende ve 
Drestende nasıl yenildi? 

M. J. Aıeo Efendinin hamil 1 ~~~~~~~=~~~ 
bulunduiu ve y8n vfl pamuk 

2 
ipliji Ye akmife ve aaire imaline 3 mabS1lı Ttırk anonim ıirketi ta
rafmdaa mllmza 17·2-930 tarih 4 
ve 18-4-930 vadeli ve 4 N.lu S 
Ye 3122 lira)'I Tllrki ve 94 b- 6 

Galatasaray her iki maçta da merkez 
muhacim Lembergin fena oyunu 

yüzünden s~yı yapamadı 

lUfU havi bir kıt'a emre mubar- 7 
rer HDet zayi eyledinden babi.. 8 
le iptaline karar itam taleblle 
mumailehin vekile Jak Yakar 

Böytea, 9 (Huıuıt) - Bugün ı t•ımda aciz bir •aziyette kal· 
seyahatimizin ikinci maçını Böy- mışb. Likin ne yapalım ki ı... 
tenin ıayet pzel çimen sabah tanbulda da olduğu gibi 6ç orta 
stadında yapıyoruz. muhacimlerimizin önleri bot ol-

Oyuna nı~ılr aleyhimizde duğu halde kaleye tOt çekeme-
olarak fU tekilde bqladık. meleri kırk bet dakika gibi u-

Burban Avni Mitat zun bir devrenin sıfır sıfıra bit-
Suphi Nihat Hüse)in mesine sebebiyet verdi. 

\lchmet Ercüment Lindbcrg Rcbii K. Şefik ikinci devreye top haıımlan-
Karşılaşbğımız takım Yukarı mızda olarak baıladık. ilk akın

Siliza ile beraber cenubu Al- larmda hasım sat içile açığı ıol 
manya ,ampiyonudur. taraf muavin ve mildafaamızı 

Berlın şampiyonu Hertaya 3-2 
maılüp olarak Almaaya birinci- atlatarak birinci gollerini yapb-
lik mtisabakalannda dördilncü- lar. 
Jük mevkiini gaip etmiştir. Biraz sonra niaçıklan on 

Bugiln takımımızın müdafaası sekiz çizgiıi içinden sıkı bir 
• Blkrqte kafileye iltihak eden şiltle ikinci gollerini yaptı. 

Burhanla kuvvetlenmişti. Bu golden sonra oyun bqla-
Oyuna güzel bir biicumumuzla dığından beri yanındaki iç oyun-

batlandı. cular ile bir ttırlü anlataıİuyan 
Oyun baıhyab daha on beş santr forumuzu beke, orada da 

dakika olmuştu ki haıımlanmız sakatlandığından dlf&nya çıka· 
• mlltlıit bir canJılık göstenniye rarak yerine Rasihi aldık. 

baıladılar. Hepsi kendilerini yer- Hasım kalesine açıklanmızm 
den yere ahyor ve topu kalele- yaptıkları bir akında gUzel bir 
rindan maklaşbrmıya çalışıyor- pu alan santr halımız kafa ile 
lardı. Oyundaki hakimiyetimiz ilk ve ıon golllmllzO yaptı. 
yavaş yavaı kaybolmaya başladı. Bu golden sonra oyun gene 

Çok geçmeden aağ içleri gil- hasım nısıf sahuma geçti. Bu 
zel bir eşafeden sonra pek ya- anlarda sağ acığımız bet metro 
k odu plase ile ilk gollerini 
yaptı. Hasamlarımız bizim bu gibi kısa bir mesafeden mubak-
bocalamamızdan ve açık oyunu- kak bir goltl kaçardı. 
muzdan bilistifade devrenin son Hasımlarımız bizim beyle ilmit 
on iki dakikasında Gstiiate iki edilmiyecek fsraatlan kaçUQUınma 
gol daha yaparak birinci hafta· mukabil ıol içleri açıfı ile kar
ymi Oç safır bitirdiler. şısına gelen her iki m8dafaa 

ikinci devreye 1entr hafımızı oyuncumuzu atlatarak 39 uncu 
aentr fora, ıentr forumuzu sol dakikada son gollerini yapb ve 
beke, aol bekımizi de sentr hafa oyun 3-1 mağlübiyetimizle neti
getirerek bqladık. Bu değişiklik celendi. 
iyi neticeler vermeğe baıladı. 
Oyun tamamen lehimize döndü. 

Mehmet Salim 

efendi tarafından vuku bulan 
mllracaat Ozerine mezk1ir 
senedin kimin yedinde ise 
45 ,on zarfında mahkemeye 
ibrazı ve ibraz edilmediği tai
dirde f ptaline karar .=enıeceti 
lüzumunun gazeteletle ilinına 
mahkemece karar verilmit oldu
ğundan ber mucibi katar mah
keme keyfiyet kanunu ticaretin 
maddel mahıuaaaı mucibince 
tlAn olunur. ( 277 - 77) 

Sekisincl icra dairesinden: 
Halil kaptanın Tevfik beyde 

alacağa olao yetmif liranın tah
ıili zımnında borÇlunun Fener 
yolunda tekerci bqı . k&fldlnde 
ki ikametg&lıma yapılan tebli-
ğatt. mumlileyb mahallin mez
k6rdan çaktığı ve ikametglhı 
meçhul olduiu mnbqir ve heye-
ti ihtiyariyesinin terhinden an
la1ılm4 _ olmakla kend11ine bir 
ay• mllhlet verilmİftir. MDddeti 
mezk1ire zarfmda icraya mllra
cat etmediii takdirde baklanda 
gıyaben muamelitı lcraiyeye 
devam olunacajı ilin ohmur. 

Q77-74) 
~--------------------------------· Beyo/111 d4rd/Jncll llllh ~llll mah-
kttMılnden: 

Beyoğlanda Asmah mesçitte 
DerYif sokağında 40 numarah 
Sanoğlu aparbmanıom 2 numa
rah dairesinde •irin ik• IMt 
seneden beri nerede bulunduğu 
mal6m olmayan Madam Olganın 
meık6r dairenin bir odasmda 
mevcut efYal metrukeai sablarak 
nakde tahvil edilmif ve ıaibin 
hukukunu mabafua ve aıyanet 
etmek Gzere avakat Luarakl 
efendi kayyum tayin edilmiftir, 
Keyfiyet ilin olunur. (T/7-73) 

Yüksek Maadin ve Üç ortamızın biribirlerile paılaş
maaı oyun lizerinde hiçbir tesir 
buıule getirmiyc>r,, bilikiı huım 
mücbfauınm yükünü tahfif edi-
yord~ • 

Denenin sonlarına doğru 
ıenter forumuz kale 6nünde de-
marke bjr vaziyet aldıiı için bir 

·Sanayi Mühendisi 
Mektebi 

falso ilk golu, biraz sora da sağ 
içimiz iki kişiyi atlatarak ikinci 
ve 18n golümOzü yazdı. 
~ golle oyun 3-2 vaziyetine 

reldı. Oyunu beraberlikle biti-
relim derken hasımlanmız sol 
içleriDin yirmi metrodan atbiı 
sıkı bir ıütle dördftncü gollerini 
oynadılar ve oyun bitti. 

Dresden, 11 ( Huıusi ) - Bu 
gün Almanyanın en güzel ve te-
miz ıehirlerinden biri olan Drea
tende aeyabatimizin üçllncO ma
çını yaptık. Bu maçımızı da ev
velkiler iİbi iki farkla 3-1 gaip 
ett k. 

Oyuna mutat merasimlerden 
sonra saat altı buçukta Dresden 
futbol heyetinde bir zabn ida
resinde bqlanıldı. Takımımız 
aahaye ıu auretle diıilmiıti. 

· Avni 
lı&urhın Mitat 

Saphi Nihat Vedat 
i\ lchmet Ercfimet Undbcrg Rebi! Kemal Şerik 

Birinci dene tamamen takı
mımizın hakimiyeti albnda mu
hacimlerimmn baıım nısıf ıaha
ı11nda oynamaaile ge~. Erteıi 
günü çıkan Alman gazetelerinin 
de yazdıktan ıibi Brandenburg 
takımı teJmik OYUllWDUZWI kar-

Leyli ve meccani olan bu mektep atideki ıubeleri ha-.idit: 

ı - Yüksek maden Mühendiılifi. 
2 - Yüksek sanayi Nüh~ndiılifi. 
Bu tubelerin tahsil mnddeti 4 HDedir. Mezunlar ataj için Avru

paya gönderilir. MOahaııran lile mezunlan kabul olunur. 

3 - Maden meslek tubcıL 
Bu tube madenlere jeometr ve bafç&YUf yetiftirir. Tabail mld

dcti 3 sedir. ilk ve orta mektep mezunlan kabul olanur. Aaıan 
yaş 16 dır. 

Tedrisata bir teşrinevvelde baflanacaktır. Şimdiden kayd mu-
amelesi baılamııbr. lıtidaya melfaf 6 foto ile Yenik ve llhhat 
raporunun Zonguldakta mektep mldllriyetine inali. Mldiriyet 

Nafıa vekaletinden: 
Kagir köprü münakasası 

Şebinkarahisar Tillyetinde koyalbisar-Sutehri yolunda ve kelkit 
nehri ilzerinde yapılacak olan 84129 lira 92 kW'Uf bedeli kctifle 
Aiçağıl klSprilıO İDf&~ kapalı sarf uıalile mlnakuaya konul-
muftur. _ 

Talipler milnakua evrakJDı ıarmek Uzere Nafua vekileti yollar 
uanun mUdüıljğiine, ı.tanbulda •• Şebinkarabiaarcla Nafıa BaımB
hendiılilderine mlracaat edebilirler. 

Münakasa enakı bet lira bedel mukabilinde Nafıa vekileti 
yollar umum müdürllltGnden almabilir. 

Münakasaya iştirak etmek iatiyenler 661 numaralı mtlnakua 
müzayede ve ihalit kanununun ahklmına tevfikan ha:arbyacaklan tek
lif mektuplannı 10 temmuz 930 perpmbe glal saat 15 dea ewel 
Nafia vekaleti müsteıarhk makamma tevdi eylemeleri ilin olunur. 

BagtJnka bıılmaC411nlZ 

SoJ~an sata " yukardan •talı: 
1 - Sima (5). bir gün (5) 
2 - Uygun (!). yama (2), s+s (2), 

tasgir edau (2). 
3 - MU 

4 - Nota (2), ika'nın cemi (S), an 
ne (2) . 

Ş - Biçmeden evvel (2), en çok iç
tiğimiz fey (5). nota (2). 

6 - Adalet kapısı (7) 
' 7 - 1talyada bir nehir (2), güruh (5) 

• dış değil (2). 
8 - Hatırla (2), damın aksi (5), 

nota (2) 
g - ". 

10 - Küşat et (!), esas:n môfredi (2) 
Fransızca müfret gaip (2). nota(2). 

l 1 - Husust değil (5). göz pisliği(S) 

14 Haziran 930 

Borsalar . 
11------------------------ı 

Kambyo 

1 lqlbs .... K.r. ı 
• T .L. makablll Dol 
~ • Frank 
.. • Liret 

• • 
Betra 
Drahmi 

• • iL Frank 
• • 
• • . . ... 
• • 

Len 
Florllı 

Karom 
ŞIUq 

Paeu 
• • Mat 
• • Zlott 
.. • Pen~ • 

to Ley Kanış 
1 Tllrt Hr111 Dtur 
" Çeıvoaeç 1'unş 

Nukut 

1 fsterH• Clllflltl) 
ı Dolar (Amerltı) 
Fnü [Fl'IDllaf 
Llrec {hılya 1 

OFrut !~] 
Dmmt [YuaJ 
Prm [lfftçreJ 
Len ı•tpr] 

ı P'Jorla [Fele..UJ 
Kuoa {Çet01lovat 

1 $lllılr (AYUbrya] 
l P.-. llspaa1a] 
f RaJWlftlAlmayı 
1 Zlocl ! Leldtca 1 
1 Peasö I Macaristu 1 
Ley (Romıaya] 
Dtaar !YaplcwJ'ıl 

ıç....~ıs..,a 

Alaa 1 Bonı 
Mecidiye laattct 
Buklo 

A deh i'apandı 

ıcaret \'e ı.ahire ... 
~ ..... 
L P. L p 

Butfay ı 
Y-apt 

' 25 11 80 
Stinter 
Seri 39 ' 2 - Zab ....... -

ÇaYClar • ao 
Ar,. 1 5 ,, 

"'"" 7 'I 20 
Faıuı ı 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü b&Ştnda 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi M: 
mudiye Hanı alunda l1tanbul 21 

Yalova ilave 
seferleri 

Yaz tarifesindeki 'llJe'fdl 
ıeferlere illveten Y alo.S,. 
Cuma ve Pazardan 
,noterde KaprOden 18 d• 
Cuma glloO 21,30 da P
gtlnO 21,55 de ve Y al~_.a.: 
Köprüye Cumadan .....
günlerde 6,35 de Cuma ~ 
S,15 de ıeferler yapılmakta_. 

Trabzon birinci postal 
(REŞITP AŞA) vapuru 16 ~ 
ziran Pazartesi 12 de 0..
nhbmmdan hareketle lneı,olılr 
Samaun, Gireaon, Tra~ 
Rizeye gidecek ve S 
Trabzon, lırebolu, ~ 
Ordu, Ünye, Samnn, in 
Zonpldaia ajnyarak ıJ!' 
cektir. 

Hareket 
olunmaz. 

Marsla sürat post• 
(MAHMUT ŞEVKE TP 

vapuru 17 Haziran Sah 12 
Galata nhbmmdan 
Çarf&lllba ~bahı lzmire 
decek Te ÇU'f&mba •kfUDI 
mirden hareketle Antalya, 
iye, Menine gidecek ve daa 
Tqucu, An•mor, Alliye, 
talya, Kutadası İzmire 
yarak geleceldir. 

lJYakk sorat postası 
( M E ~ S 1 N) vapuru 

Haziran Sah 17 de s· 
rıbbmmdan hareketle Geli 

kkale, KOçllkkuyU, Ed 
Bürhaniye, A)'Talığa ~ 
Ye dön6fte mezkdr ilkeİel 
birlikte Albnoluia am-l'IWlllPll 

ıelecektir. 

8000 metre tente b 
her metresi iki tilin bet 
nide talibi uhdeıindedir. 
zllle vermek iltiyenlerill 
Haziran 930 tarihinde 
16 da Levazım mldllrl 
gelmeleri. 

BARTIN h!~~p~~ P 
A YDINı6Hi:.~anPaza 

Sirkecic:len hareketle 

Zonguldak , 
ve Cideye azimet ve 
edecektir. 

Tafsillt l~n: Sirkeci • 

k&l'fıamda Nizam otla H .. 
T elefoa: lst. 354 

..... ARTİSTİK • : Matbaası ! En temiz en IJI .,. _.,, 
• yap•n maleas•• • oilll 
: Her nevi tabı İfİ ve • : ehTen fiatla toptatı ve 
: llende ifler alu11r. 
~ lzak oaıo 
•. AdreS: Hıvz:r Han !liO 6~• ••••••••••• •••••••• 
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Yüksek Maadin ve sa-Veni neşrly,ıt 

karşı en müess r dava Sem:>in !ıaplan

\tir. De~ıu, l$'tanbulda ıstrtectde Ali 
Riff ınertez eczanesi ~ ıso 
kuruşa pıo.sta ile göndmHr. Mete Irgat 
puanndiki Trabzond yeli) l'tı"ah ecza

nelerfıı# bulunur. 

nayi mühendisi mekte
bi müdüriyetinden: 

Atideki muallimlikler münhaldir ! 
1-YGkaek mUbendialik tubeai için: Heaap. beDdeee. miialıani

yat, Orta matlen •ulek mektebi itin: Riyuiyat •uaHimliji. Şehri 
200 lira.-

2- MGbeadWik tubeli ifia: Siui Kimya proflekll mu•YİDI ği 
ilt orta maden meslek tubeai fizik ve kimya muallimliği ıebri 
Bcreti 150 JirL 

YGkaek mektep mezumı olmak ve Fr•n11ica bilmek prtbr. ls
tid'a fotoğrafı ile •euildn Zonguldakta •ektep mUdOı;ifeti~e inali. 
Bekh olanlann ınektepte ibate ve lilteltri temin eclilm. 

Maden meslek mektebi 
Zonplclakta kain Ylbek maadin Ye aanayi mDhendia mekte

binde Orta maden meılek mektebi açılmıpır. 
Leylt, meccani, tahlil .mlkldeti 3 aenedir. En u 16 yqında olan 

ilk ve orta mektep memalan kabul olunur. 
Madenlere jeometr Ye b1t~Y11f yetiftirir. 
Techflata 1 tepinienelde bqlanacakbr. Şimdiden kayıt mua

melesi bqlalDlfbr. lltidaya merbut YeNik ile 6 fôto ve sıhhat ve 
ap raponimm mektep mllclllriyetme g&aderlllMli. MQdalriyet 

Yüksek sanayi mühen
dis mektebi: 

1.oapldakta ,ak.ek ...... ....... mektelmide açılan bu 
tube le1b, meccuı o1vp tat..il mlddeti 4 ••eclit. 

Mtlnlaulrea liH meamlan bbal ohmar. Mezunlar staj için 
Amıpaya pderilir. 

Atldeld m..leklere mllteh ... ,.tfftlrilir. 
Muhtelif aana,U. tw ve ifletmesi, elektrik makine Ye kalo

rifer mllaendis ve m0teha1111hjı, kimya mDhendialiği, topoğrafya 
•e harita alızı, infaat mtttealıhitliii, timendifw mOhenclisi ve 
mttteabbitlifi. 

Tedrilata 1 teşrinie•elde haflaaıcakbr. Şimclldea kayıt mua
melesi yapılır. latidaya -.:but ~ ftto ile weııUdl mldliriyote 

~ -s; "' \-.· ~ 1 i! ~ .,cllriyet 

Ad~- ~~ktriİı: santral t•b ve şebeke 
tadil&b münakasası hakkında il&n 

1 - Adepuan kuam•nm .ıeldrik tenYiratmm tftlii ~ ~ 
.... eell •ntral ft ..... olanacak wehekidi pllla Wi prö)jleri 
taadik ve kambiyo mtllaadesi ietiUal daacl~u ~ lıljreti 
.... tyem bir talibe thale edilmılr ller• ldıpab ıarf ulu1ile 1 ha-

;2~3~=~!;':8 .:t .,~&:t::·~~!: 
ve fen daireainde 1-:e• maiUf ve matelter f•l>riq mDmellille
rinden o~ 1e ffllllf n .ıt kif&Jet ft kudretleft Ulrl•da 
haıdran pyeab.e kadar firkete weaaik ibru ve inal etmif bulan-
malan mepattfr• . . 

3 .... .,..., ... l»illlwa •• Ü........ mulıtaner • bt't 
teminab vermek 8zere teldilDmleleri De birlikte tekllf ed~eri 

Pivanko riiiidürlüAiintlen· ~elin ,aırde ,edi baçuta mtietinde mateber bir .,...._ temi-

~amuneei •n•t ~ 57><82 .. , aekbabaml ......_. llmachr. 
Ra~ 2i, ~ 1056ı.., 4 - Pllnlar, prtnameler ve mukavelename 1plne&fdl.i Adapa• 
Uciad hıpnur kQd-mGb~ edi- araadı ılrket •erkezinc:le ve lataabulda Adapa.- Tar~ ticaret 
l~den itaya ~ Ola~- bankiaı ı.tbelinde, talipler ve ragıplar emrlae llmade balÜnaiakta
~ PV '1tçeleri ile irllkt. 1§- dır. Tetkike Ye auretlerini ahza talipler aallbiyettarduiar, 

:::..:===~+~~ ........ ----'~~....--~ ....... ~l MSO pQartetl ... ı 15 de ;t- 5 - MDnaklA. temmlllUll on yedinci pe11emt;e dnll saat 16 r.=,.:d::=:.. -'!.ıı:~ d• flrküln Adap&zannclaki merkeainde heyeti mahs• ı.m:urunda 
atJ4.rı icra Ye zarflar k&f&t edilecektir. 

VAKiT 6 - lbale huuauada, ehliyeti fenniye •• kudreti maliye eıu 
ittilıu edilmif balundujaııdan enel ve ahar ba evaafı haiz oı~ 
yaillarm aobu fiat telditleri, kendilerine bakla rllclwa temin et
iaiyeceJdir. 

7 ~ Teklilmameierde ,aa.terilen tart ve bedeller muvafık ılrtll
_.... ihale iara kal ... ıyacakbr. 

Aclapuan Elektrik ve Sanayi T&rk ~ ... ti 

istanöul hilali ahmer merkezinôtm 



C:Mtte,e ... tr!ledt aeltr~lına t!ztrhıe idare içinse ( 1ı!•re)' rınyı 
tll • ( y.., ) lpmt ıoa hnabd& 

,.,_ • .....,..._ ... ,_ • ..._ lıııcu r,a. ... ,,,,. ... ,..,..,. , ............... 
lettelıt••'• • llfır. .. •hccııcet•ıt.. tine•""' lclf6ı. 

•• 
Olüm 

habercileri 

' • 

Hqarat• muzahf'llfatarum 
da tekeuOr edeii1ltr. plellk
ten hOflanırlar, naklettlkJe
rl mlkro~rı yemekterınıze 
91rayet ettlrlrler. Onlar •izi 
61dUr.meden eveJ eız onlan 
OldUrOnUz ve bum1n ""' 
Flit ı ıetlmal ediniz. 

l'llt elnek, aıvrl elnelc. ~•re. 
sove, karınca. hamam bO
cett. tahta kuruau ve em• 
eall fl.,.raıı ltlAI \oe yum
urtalannı kat1yen imha .. 
der. Tehllk .. lzdlr .,. katl-ı 
~en leke yaapMU. 

l"ltt ı hqarat OldOnm •r 
mQllerle luu'lfttrmQtna. 
San teneke - al)'ah k"tAia 
dikkat edlftlZ • 

evlet Demiryollan ilinlan 


