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Pazar 
t 

~}1930 Ahmet Rasim Beyin makalesi 
İkinci aayıfamızda 

Banka /ligiha gece yarısına kadar müzakere.edildi 

Turing k lüpler kongresı 

Dün Dolmabahçe sarayında açıldı 
Dahiliye vekilimizle teşkilAtm reisi ve umumi 

k6tibi birer nutuk söylediler 

l>Gkuıo~ratlak, stOn ~eçtlkçe haya• 
tınıızda mühim bir mevki alıyor 

He. medeni mell'lekette b6yle mQaeb•k•l•r yepdır 
ve blrinoire büyük bir mükafat verilir 

S;mdiye kadar müra
caat etıniş olanların 

isiınlecini neşre de-

vam ediyoruz: 

Adlle M8hmut H. 

Mustafa Mahmut 

Köprü parası kalktı 
1 Bir asra yakın bir tarihe malik olan 

bu vergi, dün geceden itibaren 
arbk tarihe kanımııt•r 

fibl dinliyorlar. 
Mammh ghleri aalp ~ 

panltılarla kapamyor. 
- Him m - DeJ1e demek iater 

fibi. Bir halde pua vermedu 
lmt 1ektirilmiyor ... 

• 
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•• o rası kalkarken .. 
ru 
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Ahmet Rasim Bey üstadımız 
hatıralarını anlatıyor 

öp 
lar 

e para toplıyan
pir· kim miş ? 

Rahmetli annemin ben çocuk 
iken bir türlü akıl erdiremedi
gım veya çocukluk hasebile 
erdirmesini akıl edemediğim hal 
leri, meraklan, huylan vardı. 
Ezcümle köprU denildi mi gözleri 
bir an içinde şaşılar gibi olur, 
hatırımda kaldığına göre kar
şısındaki kendisinden gençti, 
ke1imeleri yutkuna yutkuna: 

- Aman evlatçığım! O Sul· 
tan Mahmut devrinden kalma 
kılıksız heriflerin ağızlarını 
açtırmamağa dikkat et. Geçme
den evvel iki eline birer onluk 
al, birini sağma, birini soluna 
uzat, yüzünü sıkı sıkı ört, hiç 
bir tarafa bakmadanl yQrü geç, 
git! derneği hemen hemen unut
mazdı. Gel zaman git zaman, 
bende akil baliğ mi oldum ne 
oldum, banada başladı idi: 

- Köprüyü geçeceksin amma 
dikkat et.. Para vermeği hah
nnd n çıkarma, korkuluklara 
yanaşma, önüne bak, alık alık 
gitme, delik deşik vardır, ayagın 
girer, düşer, burgular, orta gö
zünden çatana filan geçiyors 
olduğun yerde, dur, bekle, geç
sin, acelen ne ? 

Tarzında nasihatlar verir ve 
bilhassa köprü parasını evveld.en 
hazırlayıp vermeyi unutmamak
hğımı tenbih ederdi. Bu sebeple 
rf' zaman köprüden geçecek 
,, - bakınamaz idim, fak at 

.ı kendilerini saklamaz-
lac~ı: 

45, 50 sene evvel tahta 
sakal, tek bıyık, çopur, man
da göz, yarık dudak ( Gece 
gündüz geçmiş olsun di
ye başında duran ) kelakçılı, 
( eline, diline, ayağına ) atik, 
mavros, ( ağ%ından dahme dah
me sözler ıaçan ) sulu sepkenli ... 
bir takım adama alııık zevil er
vah durur. başlardaki · kulübeler 
dedi ya ( Sıvastopol ) muharebe
sinden kalma veya babasının ba
bası ( Çeşme ) harbinde gariki 
lüccei gufran olmuş gedikli, 
kıranta, bir tersane zabiti, elin
deki yirmilik cimcime, yuvarlak 
~ynada bıyıklarını düzelte, dü
zelte oturur idi. Hey gidi zaman 
hey 1 tevekkeli 

[Geçmiş zaman olur ki hayali 
ciban değer) demeılerl 

'f 

Vaktile toplayıp neşretmiş ol
duğum malümata göre: Köprü
cülerin yani para toplayıcıların 
f'ırJ, kandilci Reşit isminde biri 
imiş. Merkumun İstanköy ada
t.ında vefat ~tmiş olduğu kavi yen 
ı.annolunur. ikinci sultan Mahmut 
r25i ınci hic~~t senesinde Kaptanı 
derya vckılı . ( Fevzi Ahmet ) 
iJU~a ııt:zaretıle Unlcapanı ile 
Azapkapısı arasında bir köp-
nı yaplıratıı~ idi. Bu köprünün 
boyu 600 arşından ziyade 
olup eni ise ikı araba ıle iki 
yüklü beyğir ve iki tarafından 
bir birine dokunmadan piyade
nin kolayca geçe bilmelerine 
mütahammil derece de olup 
altında ufak gemilerin mururu 
için iki büyük göz, büyük ge
miler için de açılır kapanır lrn
rıları var idi. Bu köprüden 
İptida Sultan mahmut geçmiş du-

alar senalar okunmuş, kurbanlar 
kesilmiş, tersane önünde yatan 
gemiler donadılmış, toplar atıl-
mi~, . muhafazası açılıp kapanma· 
sı ıçın memurlar tayin edilmiş, 
fakat masraflarına karşı (muru· 
riye) alınması tasavvur edildiğini 
sultan Mahmut duyunca. 

- Bu köprü halka kolaylık 
olsun diye yaptınldı aakın ha 
kimseden akçe alınmıyacak her
kes parasız ~elip geçecek, adı 
da (hayratiye) olsun demiş, işte 
Kandilci Reşit bu iradeden biraz 
sonra zuhur ederek baJına topla
dığı sürücü deynekçileri vasıtasi
le gelip geçen yük beygirlerin
den para almakta olduğu duyu
lunca padişah herifi tutturup 
Istanköye sürdürmüt, deynek
çileri de kilreğe atmııbr. 

* Bu iki köprünün tarihi yuk r-
dan aşağı mururiye rezaletleri 
doludur. 

t 260 hicride Sultan Mecit Kara
köy köprüsünü yaptırmış, fakat 
mururiye denilen Çapan oğlu 
gene meydana çıkmıı, iyi ama 
o zamanda kapitülasyonlar 
var ne yapmalı? 

Akıllı ricalden biri yapılacak 
işi bulmuş; İstanbulda büyük 
devletlerin ikinci derecede mü
messilleri olan tüccarı çagırıp 
onlardan söz almalı. Ne zelila
ne bir müracaat ! Şehirde ne 
kadar lngiliz, Fransız, Avustur-
yali, Rusyalı tüccar var ise cüm
lesine birer haber tersaneye, 
tophaneye celbedip söz almış
lar ... Artik yürekltr rahat. Köp
rüyu kurup 1251 de Eminönü 
ile Karaköy arasına germişler. 
Evvela Abdül Mecit geçmiş, 
sonradan vükela, bendegan mu· 
karripler, ayan... ' 

Halk için de üç gUn, üç gece 
bedava demişler, hitamında es
lafı köprilciyan kapılara dizilmiş, 
beş para müruriye alınmağa • baş
lamış... O günden dünkü güne 
kadar, yenisi yapılmış kalkma
mış, bilakis artmış bili ... Öyle 
ya ! adı değişik ... 

Bununla beraber o zamanlar
da askeri mektepler talebesin
den, asakeri nizamiyeden, zap
tiyelerden, zaptiye ile geçen 
curum sahiplerinden, eski tulum-
ba takımından ve bunlara ben
zer kimselerden alınmazdı. 

Artık bugün köprü ferahlan
mıştır. İki başından, hır, gür, 
vır vır, ztr 1.ır, hırıltı, gürültü 
vırıltı, zırıltı kalktı. Ben bile 
f crahlandım, siz ·nasılsınız? 

.flhmet Rasim - - --
1\leclis arzuhal encümeni 

Ankara, (Yakıt) 31 - Meclis 
arzuhal encümeni heyeti mahsu
sa ve ali karar heyeti kararları 
üzerine gelen müracaatların çok
luğuna binaen bir karar veril
mesi lüzumuna mebni heyeti 
umumiyeye bir mazbata vermiştir. 

Hükumet mazbatadan haberdar 
edilmiştir. Tatilten evvel bir karar 
alınma~u muhtemeldir. 

Murabaha nizamnamesi 
Ankara, 31 (Telefon) - Mü-

1· ~abaha nızamnaınesinin hükmil
nun_ adt borçlarda vaki olup olma-

1 c-l!..~ ının tefsirine dair Hakkı Tank 
( ..... ır~~u } · eHamdi ı ' oı a ' )P.'cr, 
ver~ıklerı t.akriri teıı > ., ınahke
mesı heyetı umumiyesi tevhidi 
içtihat suretile bu kanun hükmü-
nUn adi borçlarda mer'i olduğu
na karar vermesine mebni geri 
almışlardır. 
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Yunanlılarla itilaf Bursacla 
Bitat9aflar ve Yunan sefirile 

mutabık kalındı 
Sefir imza için talimat bekliyor 

Ankara,3 l (Telefon) - Başmu- Türkiye hükumeti bitaraf aıa-
rabhasımız Tevfik Kamil Beyle nın mübadil emlakin takdiri 
görüştüm. Yunaniıtanla itilaf kıymeti hakkında dört hafta 
meselesi için dedi ki: zarfında · miltalealarını beyan et· 

-Müzakere hitam bulmuştur. melerini kabul ediyor. Bitaraf-
Bitaraflarla ve Yunan sefirile lar da buna muvafakat etmiş-
dakkor~ (Muta bık ) kaldık. Yarın lerdir. Maamafıh M. Y eniıelos 
M. V enizelos Atineye muvasalet elyevm Atinada bulunamadığı 
etmektedir. cihetle Yunan sefirine imza için 

Yunan sefirine imza için ıali- talimat vermesi kabil o!mıya-
hiyet talimatnamesi bekleniyor. caktır. Bu itibarla itılafoame 
Eğer bu gelirse itilafname yakın- Pazar günü imzalanacaktır. 
da burada imzalanacaktır. M. Venizelos Atinaya avdet 

Esaslar yazılmış olduğu gibidir. edince ağlebi ihtimal Pazartesi 
Atina, 31 (Anek) - Hariciye günü ıiyafti fırkalar rüesasım 

nezaretine gelen telgrafnameler içtimaa davet edecek, fıkir ve 
Ankara müzakeratının vardığı mütalealarını istimzaç edecektir. 
neticeler hakkında yeni tafıilit Venizelos Mora kıt' asında Elef
veriyorlar. Diğer meseleler halle- teron Vima gazetesi muhabirine 
dildikleri cihetle müzakere mü- nikbinliğini izhar etmiş ve itila-
badil emlake ait betinci mad· fan bir emri vaki addedilebile-
deye inhisar etmiştir. ceğini söylemiştir. 

~~------..... ------~~--=.-
Şeyh Saidin 

oğlu 
-Ve arkadaşları ağır cez-

da m'ilhakeme edılect-kler 
~~kar~, 31 (telefon) - ~yh 

Saıdın oglu Celilettln ile sabık 
Beyazıt mebusu Şevket Efendi 
ve rüfekasının istintaklarına bu
gün Ankara istintak dairesinde 
devam edildi. Maznunların istiç
vapla n birkaç güne kadar bite
cek, muhakeme ağır ceza mah
kemesinde icra edilecektir. 

Maznunlar muddei umumilikç.e 
ihtilattan menedilmişler ve ayrı 
ayrı koğuşlara yerleştirilmiş
lerdir. 

Salahattin Varto memleketin
den telgrafla iki def ada 600 
lira para getirtmiştir. 

-------
~fren, bir av sonra SiYa-

" sa gidebilecek 
Ankara, 31 (Telefon) - Bir 

ay sonra trenler 5ivasa varacak 
ve parlak bir küşat resmi ya
pılaca1'tır. 

Gazi Hz. 
Gavurkaleyi teşrif 

ettiler 
Ankara, 31 (A. A.) - Reisi

cUmhut Hazretleri bugün saat 
15 te otomobillerile Ankaraya 
bir buçuk saat mesafede kiın 
Gavurkaleyi teşrif ederek haf
riyat yapılmakta olan Epi : Hitit 
mabedi ile kayalar üzerindeki 
büyük mahkukatı tetkik ve ak
şama doğru avdet buyurmuş
lardır. 

* Ankara, 41 (Telefon) - Ga-
zımız ayın altısında buradan 
hareket buyuracalar 7 de İstan
bulu şereflendrieceklerdir. 

Ali Cenani B. davası 
Ankara, 31 (Telefon) - Ali 

Cenani B.in gazeteler aleyhine aç
tığı tazminat davasına 7 haziran 
cumartesi günü başlanacakbr. 

5 1-laziranı sabırsızlıkla bekleyin 
(V AKIT) ın yeni romanı 

MAH 

M 

A 

H 

AL LE 

L 

L 

E 

Va.zan: Selaha.ttin Enis 

İbdakar, kıymetli realist roman
cımız Selahattin Enisin çok he
yecanlı, cok hissi, çok cazip 

bir romanıdır. 
Son seneler zarfında bu krder güzel bir roman 

neşredilmemi,tir. 

5 Haziranı sabırsızlıkla bekleyiniz 

Neıriyat davasın~~ 
gün de devam edıl . 

Bursa 31 (Yakıt) Gaıet# 
rin muhakemesine onda ~ 
dı. Tevhit edilmek üzere lı ı,oat 
buldan gönderilen ınat rtl 
davalannm reddine dair 811 ,,
mahkemesince verilen k•!:.., 
Temyizce bozulduğunu sö~ 
İrfan Emin B. evvela bu "
tin hallini istedi. Reis or~ ...d 
ayrıca düşünüleceğini söylir'f 
müdafaaya davet etti. lrf:,.r 
min B. uzun ve hararetli aıil 1 
sında tarihi bir ehemnıiY'~ 
lan matbuat davalarının .-116 
hurri)'etile onun faziletle~ 
doğduğunu, milli varlığın -.~ 

nı matbuatın teşkil e~ 
halkın gösterdiği taşkın ~ 
ya cevap veren gazel~ 
temiz heyecanla yazı toplı.t'!'.'.:. 
hazan ehemmiyetsiz bir 
için ağır tehlikelere k I 
hatta öldüklerini misallerle ~ 
lattı. Matbuat hürriyeti dl"J• 
ğın hürriyetidir. " a 
dedı. Müteakiben ceza k~~ 

muzun müheyyiç, hilafı h 
mucibi haya neşriyat mad 
ni tasrih etti. u Bu madl 
sarih delillere dayanması 
dır. ,, diyerek irtişa neş ',-JI 
geçti. İstanbul mUddei uınU7, 
den çıkan bu havadisin gaS 
aşkını harekete get;rmeğe 
kıvılcım olduğunu, bunun 
gazetelerin istihbar vası 
havadisi beslediklerini, k 
bu malumatı vermenin 111 

için hem hak, hem vazife 
ğunu izah etti. 

Bu haberlerin diğer ebir_l:lı 
telerinde de çıkbğmı sö~1' 
" Bunun hesabını vermeğe? 
yalnız lstunbul matbuatı f. 
ediliyor?,, dedi. u Heyec•~ 
lince. heyecanın maddi dv:-...1 
nedir? Bunu en kilçOk ~ 
kimse gösteremez. Çünkil ~~ 
bir şay yoktur. İrtifayı Y~ 
kabahatlilere cesaret mi v~ 
dik? Devlet e içtimai ~ 
aleyhine ika kılınmış bir f~.,1 
mevzuu olan irtişaya gaı?. 
likyt kalması bunu körfikl,sdtf 

ten başka bir şey oladl "' 
irfan B., burada Gazinin '

1 

-

meselesinde dostluk ol•-:._,. 
sözünü hatırlatarak « Plfe--,,_ 
vekil, kim olursa olsun, lı ·.;' 
huzurunda hesap verir. fdOb•~ 
zevatın irtişa ile alakasını ._., 
makla heyecan arasında pe d, 
nasebet var? Türkiyede :~ 
tin tatbikınde büyük, .-seti' 
aranmaz! ,, dedi. Sonra g, 
mizdeki neşriyatı sütun t<at'f 
tahlıl etti. Kenan B. in An -,,. 
sık sık )'aptığı seyah•~'111,d' fıkraları yazmakla bil~ . ,lf 
hays yetine işaret edildiğıP:,,,f' 

r le-di. Celse öğleden sO 

1 

kaldı. ~ 
Mahkemenin ikinci c~e I~ 

1 saat 16 buçukta başlan 1
• e'-

1 Emin Bey kudret ve ~ey~ 
müdataasına devanı eth· k~ 
gecikmesine mebni ınah ., 

·ı kt•·· yarın da dtvam edı ece 

~teclisi-;; tatili ~ 
Ankara, 31 (Telefo~~ ffj'j/( 

lisin perşembeye tatılı 
meldir. 
rreıgrcf haberkrimizin ınJtıa 

sahif emizdcdır 



Türing kulüpler kongresi 
Ost tarafı birinci sayıfamız.da 

Dolınababçe sarayında kfitat 
etmiştir. 

b Kongreye ıehrimizde bulunan 

1 
il~n murahhaslar iştirak etmiş 

dtrdır •. Saray salonu kesif bir 
avetli kitlesi ile dolu idi. Bu 
Mad~ . ŞfikrU Naili Paşa, Va.li 
s:hıttin Bey, Polis mlidürll Şenf 
ş· 1. Abdülhak Hamit Bey, Hakkı 
llıui Pata görülüyordu. 

L:ı!~ın saat 14 te Dahiliye Ve· 
~ Ş6krn Kaya Bey heyeti 
111DUnıiyeye hitaben F ransııca 
0 larak ıu nutku irat etmiştir: 

Efendiler, 
Beynelmilel Turizm Merkezi 

P.f~clisinin yedinci heyeti umu
~Ye içtimaını açarken size Tur-
ıyede beyanı hoşamedi etmek 

9e bu devre için lstanbulu içti
illa yeri olarak intihap ettiğiniz
~en dolayı hararetli teşekkürle
liı:ni beyan eylemekle bahtiyarım. 

Burada inkişafına çalışacağı
·lllız İf bize hoş görünen bir iştir. 
~ birkaç gilnü, içinde geçire
tdt olduğunuz muhit, gerek 
Wkaek heyetinize, gerek her 
birinize samimiyetle hüsnü kabul 
la.teren müsait bir muhit ola-
~· Bugüna sizi misafir etmekle 

•htiyar olan memleketin, turiz
lbe anasın esasiyesi noktai na· 
tarından tamamile elverişli 
bir aaha teıkil ettiğini de ilave 
etmek isterim. 

Milletler de hpkı fertler gibi, 
kendilerini tecerrüt içinde bı
raktıkça ve mevcudiyetlerini, 
medeniyet terakkiyatının gittikçe 
~·h~ zaruri kıldığı ik tasadi, iç
tımaı, harsi ve siyasi mütekabil 
~ebaiyet esası üzerinde tanzime, 
Yllnaşmadlkça tekamüle, kuv
f etlenmeğe ve inkişafa muvaf· 
•k olamazlar, Müşterek ve 
llı6çterni hayatın bazı icabatı 
,,ardır k' · 'd A • t h .. tllf ı ıptı aı ınsana a am-
hatı erıa gelecek olan bu ica
Y•tı llıedeni insan, içtimai ba
hir nf faz.lası ile telafi ettiği tabii 
kah 

1 
edakarlık gibi, bila itiraz 

için~ ~~er. Cemiyetin efradı 
bu . abu bir hal almış bulunan 
aan·'cabat ve fedakarlıklar, in
Yet ıyet veya beynelmilet cemi-
•e IDÜvaçebesinde kitleler 
.. ~a milletler için daha 
da~ ve .. binnetice tahammlilü 
llun ai "!r~u ~örönmüşlerdir. Bu
tarafı!n ır kı, Efendiler, herkes 
edil . dan tanınmış ve kabul 
kab~lf bir bedahet olan müte
bir tebeeiyet e~ası .ge.ne ağır 
tib. ıcyre ve çetın hır ınkitafa 

1 olmuştur. · 
cQ liarbi umumide.o, dünyayı her
ao lllerç eden bu kıyametten, 

nra u A ·~ k _. mumı ve mevzıı mu a-
~netıer sabası bir çok batıl ft
b:ı ve kanaatlerden temizlenmiş 
y·· Unuyordu, ve yüklenilen bü· 

b
uc fedakarlıktan sonra bu gibi 
•d" ol lrelerin tekerrürüne mani 

billlaga ve beynelmilel cemiyetin 
ıc;:r ferdi olan devletlere im
•ılcı . d.erecesinde bir ittihat ve 
ie lfbraki mesai nizamı verme
k&r~atuf bazı manevi müsaade
tt ldarı kabul ve tahammnl 
~ek daha kolaylaımış oldu. 

lll denıi tecaüz, bitaraflık ve 
iı:cburt hakem, mevzii ihtilaflar 
~ kellog misakı itlak olunan 
~ . ten feragat umuuıi taahhü
llar •t bu zihniyetten doğmuş
iıa · . emıthnul mahiyette oldu· 
ct.ıı. lliabette daha kuvvetli ve 
)oa:ı ~~bili icra olacak federas
~leri de ayni telikkinin 

lr. 

Efendiler, 
Size beynelmilel cemiyet önün

de milletlarin, milli cemiyetler 
müvacehesinde fertlere nisbetle 
inkıyat altına alınmalarını daha 
güçleştiren ve inzibata tibi tu
tulmalannı daha geciktiren se
bebi söyledim. Bu vadide şayanı 
kayıt bir neticeye vüsul için 
ihtiyacm zaruri fak at gayrı kifi 
bir unsur olduğunu kabul etmek 
lizımdır. Tamamile maddi olan 
bu meselenin halli için ona bir 
da manevi mahiyette bir amilin 
inzimam etmesi lbımdır ki bu 
Amil de karşılıklı tanışma ve 
anlaşmadır. Yaklaşmak ve bir
leşmek için birbirini iyi anlamak, 
anlaşmak için de miltekabilen 
ve en geniş şekliJde yekdiğerini 
tanımak lazımdır. 

Efendiler, 
Turizm kendi sahasında yürü

yerek tabii vazifesini görürken 
bu gayenin husulüne de badim 
olmakta ve bu suretle beynel
milel müşterek hayatın inkişafı 
ve milletler arasında uhuvvet 
ve ittihadın teessüsü ve bir ke
lime ile ifade edeyim, sulhun 
mukaddes davası için birinci 
derecede bir amil teşkil etmek
tedir. İşte efendiler Türkiyenin 
milliyetperver ve terakkisever 
cümhuriyetinin hir milliyetper
verliği içinde samımı bir 
sulh ve beynelmiJel anlaşma 
ve kardeşlik siyaseti takip eden 
hük(imeti sizin basrmefs etmiş 

olduğunuz ve kendisinin de munis 
ve hoş gördüğü turizm gayesini 
bu nazarla müşahede etmektedir. 

Şu halde size turizmin ve 
onunla bu kadar şayanı takdir 
bir gayretle iştigal edenlerin bu 
memlekette en hararetli bir ka
bul göreceklerini söze başladığım 
esnada söylerken boş bir kom
pliman yapmış olmuyorum. Sizin 
Türkiye için ne olduğunuzu söy
ledikten sonra Türkiyenin de 
turizm noktai nazarandan size 
karşı neyi temsil ettiğini düşün
düğümü, ayni samimiyetle, söy
lemiye müsaadenizi dilerim. 

Arkasında binlerce senelik 
bir medeniyet hayatı bulunan 
türk milleti mevcudiyeti beşeri
yenin geçirdiği asırlar zarfında 
derin izler bırakmış olan sair 
müteaddit medeniyetlerin, esas
lannda, rücu ettikleri bir memba 
teşkil eder. Eğer biz eski 
Mısırda, Babilde, Kaidede, Çin· 
de, Hindistanda, İranda yeni 
nazariyat. tarihiyenin gittikçe 
tevsika temayül gösterdikleri 
bir geçimin nurlu izini buluyor
sak bu milletin balen zahir veya 
henllz gayri mekşuf asarının, 
tammak ve takdir etmek ihtiyacı 
şedidini duyanların merak ve 
alakasını celbetmekten hali kamı
yacağı muhakkaktır • 

Bun.a şunu da ilave edeyim ki 
Efendıler, dünyanın en bil ük 

d . ti . . y me enaye erının bu memleket 
ile az çok sıkı rabıtaları olmuş
tur. Onlarda baki kalan eser
leri insaniyetin medeniyeti hazıra 
anasırı esasiyesini kendisinden 
aldığı çok cazip bir birlik teıkil 
etmektedir. 

Turistlerin dikkat nazarını 
celbetmiye layık şeyler maziden 
bize mevrus eserler ile tabiahn 
bu memlekete bahşetmiş ol
duğu misilsiz güzellikten ibaret 
değildir. Tarihin en eski devir
lerine doğru namütenahi uzanıp 
giden, gözlerimizin önünde bir 

çok amal ve icraatın manzara· 
smı geçiren bu asırların tevalisi 
yanında zaman mefhumu itiba
rile o kadar kısa ve ehemmiyet
siz, fakat başanlan işler noktai 
nazarından o kadar büyük ve 
güzel olan şu bir kaç şeyi de 
kaydetmek gerektir. 

Bugünkü hudutlan içinde, 
kendisine şekil vermiş ve üze· 
rinde kendi bariz izini baketmiş 
olduğu milletle tamamile müte
canis bir kül teşkil eden Türk 
toprağı topraktan beşere, esaslı 
bir hususiyet arzeden mütekabil 
bir hulul ve kaynaşma manza
rası göstermektedir. 

Son on sene zarfında sarfe
dilen fevkalbeşer bütün mesainin 
takip eylediği gaye toprağı 
mamur ve zengin bir hale ge
tirmek ve ayni zamanda milleti 
terakki ve refaha iriştirmek ga
yesi idi. işte bu suretledir ki 
cümhuriyet tesis edildi. 

Büyük şefimizin yüksek ilha
mından doğan fevkalade ehem
miyetli ict mai kanunların neşrile 
tam bri ı stihlas temiııine girişil
di. 

Sizi bu eserin temaşasma da
vet ediyorum Efendiler. Turist 
için bu kadar kısa bir zamanda 
başarılmış bir ihya eserini mü· 
şahede etmek ve bilhassa, bir 
rı..illetin mevcudiyeti, üzerine 
müstenit bulunan ictimai bün
yenin istihalesine bu kadar ko
laylıkla intibak için ne yüksek 
bir istidada malik olduğunu gös
termek kadar enteresan bir şey 
olamıyacağı kanaatindeyim. 

Bu kadar cu"Lleler karşısında 
eminim ki, turist, henüz tamirine 
ve turzıme rahat ve müsait 
şerait dairesinde açılmasına 
muvaffak olmadığırnız yollar 
üzerjoda seyahat ederken biraz 
konfor noksanına. tahammül 
edecektir. Bu münasebetle şunu 
da ilave etmek isterim ki Cüm
huriyet hükumeti gayet liberal 
bir zihniyetle tanzim edilmiş 
olan ve ecnebilerin Türkiyede 
seyahat ve ikametlerine müte· 
dair bulunan yeni bir talimat
name neşretmiştir. Turizm nok
tai nazarından bu kolaybklann 
haiz olduğu ehmmiyet nazar
da!l her halde kaçınıyacakbr. 

işte, Efendiler, sizi büyük bir 
meyil ve muhabbetle karşılayan 
bu muhitte resmi makamların 

' iktısadi, içtimai ve siyasi noktai 
nazarlar ve ahlaki ve ibyakar 
gayeler dolayısile eserinize atf· 
edilmesi lazımgelen ehmmiyeti 
layık olduğu derecede takdir 
ettikleri bu memlekette size 
yedinci heyeti umumiyniz 
müzakeratını açmak sureti 
ile pek sevimli bir vazifeyi 
ifa ederken meşkW- mesai 
ve Türkiyede saadetli ve zevkli 
bir ikamet temenni ederim. 

Reisin cevabı 
Şükrü Kaya Bey uzun 

uzun alkışlandıktan sonra reis 
M. Hem berg bir nutukla cevap 
vermiştir. 

Şehrimizde murahhaslara karşı 
gösterilen hesnü kabule teşekkür 
ettikten sonra Dolma Bahçe sa
rayını ilk defa olarak beynelmilel 
bir kongreye tahsisinin hükume
tin bu kongreye verdiği ehem
miyetin bir delili olduğunu izah 
ederek demiştir ki : 

Bize verilen vazife pek mü· 
himdir. Çünkü biz milletleri yek
diğerine yaklaşbrmak için çab· 
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şıyoruz. Beynelmilel Turing ku- -; 
lüpleri ittihadı yelnız.Turing ku- J ı a....m ~ ~ ..& 
lüpleri değil sinesinde bir çok .. lii tlllll 4'la 
otomobilcileri, beynelmilel sey- fi==::::::.,. YA~ıN AKŞAM._. ·-·····-:w. 
yahin idarelerin: de cemetmekte- g ELHAMRA Sineması~d;·-···:: 
d 

~i ESTER RALSTON un temsili --= 
ir. Biz de bu otomobilcilere sü- l 

hulet gösterilmesine hükumetlerin .·:t:~ ~HIM f ll(ı'lf fl . .:i:.ı 
müzaheretini rica ediyoruz. V 

Bu münasebetle Türkiye Tu- ~~ Filmi. ilaveten: HEYLCANLI 55 
ring kulübü tarafından "Tipting,, i~ BiR TEn:1AŞA şehrimizde pek IJ 
meselesini ve askeri mmtaka- si maruf vıyolonist GULESKO !! 
Jardan seyyahların serbestçe !i tarafından oynanan MACAR Ei 
geçmeleri hakkında serdedilen ii HAV A~A~I sesli, şarkılı Ye ii 
tekliflerin kabulünden dolayı H dans!.• .fılmı ile danslı ve şarkıh g 
Türkiye parlementosuna teşek- :: 6 Muzık hol numarası. i: 
kür ederim. Bundan maada is- ~~ Hamiş : Her gün matine ve ii 
tanbul Şehremanetini beynelmı· - g suvarede muhterem ahaliye f: ii meccanen nefis DONDURMA- El 
lel işaretleri kabul ettiği için :; LAR tevzi edilecektir. !! 
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Bu akşam 
Sinemaları 

Alkazar - Monte Kristo 

Asri - Kartiye !aten 

gün kalacağımız bu güzel şehrin ; 
güzelliklerini ve Türkiyenin mi
safirperverliklerini izah için Pi
yerloti ve Klod F arerin kalemine 
malik olmak isterim. M. Hem· 
berg gördükleri hüsnü kabulden 
dolayı tekrar Dahiliye vekiline 
teşekkürle sözüne nihayet ver
miştir. 

\ ı· Beşiktaş Hilal- Aşkın cazibesi , 

1 
Ekler - Sibirya 

Katibi umuminin nutku 
M. Hembergden sonra katibi 

umumi M. Düşen şunları söyle· 
miştir: 

Benim vazifem bir sene zar
fındaki mesaimin hülıisasını yap
mak va izah etmektir. Fakat bu 
iş yalnış kongre azasını alaka. 
dar edeceği için bundan 
bahsetmiyeceğim. 

Burada gördüğümüz samimi 
ve kalpten hüsnü kabulü mem
nuniyetle ve şükranla karşıla

dığımızı söylemek isterim. 
Türkiye cümhuriyetini bu kon

greye millet sarayının mnhteşem 
ve tarihi salonunu tahsis etme· 
si de turizme karşı gösterdiği 
büyük alakanın açık ve canlı 
bir delilidir. » 

Katibi umumi bundan sonra 
Turizm teşkilatmm beynelmilel 
sulhe hizmetinden bahsetmiştir. 

Telgraflar 
Bundan senra Türk Turing 

kulübü reisi Reşit Saffet Bey 
tarafından Gazi, İsmet Pş. , Ka
zım Pş. Hazeratına çekilen tel
graflar okunmuştur. 

Gazi Hz. ne çekilen telgraf 
şad ur: 

Beynelmilel Turizm ittihadmm 
24 teşkilatına mensup mümessil
leri senelik kongrelerinin Dol
mabahçe sarayında küşadı mü
nasibetile yeni Türkiyenin banisi 
olan büyük Gaziyi selamlıyarak 
bu güzel memlekete geldikleri 
zaman kendilerine karşı ibraz 
edilen hüsnü kabulden dolayı 
derin teşekkür ve hürmetlerini 
arzederler. 

1smet Pş. Hz. ne çekilen tel. 
graf şudur: 

Beynelmilel kongre murahhas-
.lan Köstenceden itibaren Tür
kiye hükumeti tarafından hak· 
larında gösterılen samimi hüs
nü kabulden dolayı zatıalilerine 
teşekkür ederek bilhassa Da
hiliye vekili Beyefendinin bu 
kongreyi açmak suretile ibraz 
ettıği yülisek kadirşinashktan 
dolayı mütehassis olduklarım 

arzederler. 
Kazım Paşa Hz. ne çekilen 

telgraf şudur : 
Beynelmilel Turing ittihadı 

kongresi murahhasları Türkiye 
B. M. M. reisi Hz. ne ibraz et
tikleri alakadan dolayı minnet
tarlıklarım arzetmekle kespi 
şeref eyler. 

içı imadan ~onra 
Müteakiben Şükrü Kaya B. 

içtimaın bittiğini söyliyerek mi-

j Elhamra - İlk buse 
J , !, Etuval - Cehennemden firar 

Majik - Serseri 
Melek - Para ve a§k 
Opera - Kadının harbe gtdtfi 
Şık - Yeni F antoma 
Alemdar - çıplak aşıklar 

Süreyya "Kadıköy,.- Seher vaktt 
Bar ve Milzlkholler l 

Garden - Nandi Balet, Bekefı, 
Vantura 

Türkuvaz - Arlzona baleti Tize, 
ve Lidina T arsov 

~ Bir inıilii nıe~·usu 
ee- -

Yunanistanda ekse .. 
riyet kzralczdzr divr 
BükreşteL' Deyli Meyle . 

derilen telgrai haberine go. e 
sabık Yunan kıralı Corcun 
Londraya vuku bulan seyahati-
nin hedefi kendisinin Yunan 
tahtına avdetini temin edecek 
mulakatlarda bulunmaktır. 

F ra~sa hükumeti kırallığını 
Yunanıstana avdetini tasvip 
edeceği gibi lngiltere hükumeti 
de buna muvafakat edecektir. 

Yunamstanda kıratlık lehinde 
ki cereyan gittikçe kuvvet bul
maktadır 

Bu münasebetle lngiliz meb'
uslarınden Komander Loker 
Lampson beyanatta bulunarak 
şu sözleri söylemiştir: 

"Yunan kıralının memleketine 
avdet edeceğini tazammun eden 
her iyi haber, onun İngilterede
ki çok olan dostları tarafından 
memnuniyetle karşılanıyor. 

Yunan kıralı tahtım terket
memiş olduğu için bugün de 
Yunan kıralı sayılır. 

Kıral Corç memleketinde ek
seriyetin kalbine hükümran 
olmakta devam ediyor. Bu ek-
seriyet onun avdetini talehedi
yor. 

Ecnebi memleketlerin bu iş 
~üdahale etmesi ~oğru değil~ 
dır. Yu~an kıralı lngiltere ve 
F ransada dostları çok olan bir 
zattır. 

Bu korkusuz ve demokrat 
kırah tanıyanlar, Yunanistan 
menfaati namına onun tahtına 
avdetini isterler. 

Yunanistanın başında bulunan 
her hükumet, Kıral Corctan 

istifade edecektir.,, 

safirleri büfeya <lavet etmişti. 
Bugünkü proğram : 
Saat 10 da Galatasarayda 

kongre ; saat 14,30 da Asarı 
atika ve saraylar ; saat 17 de 
Üsküdar, Haydarpaşa ve adalar 
gezintisi ; saat 20 de B. A. yat 
kulupte yemek, saat 24 te &T• 

det. 



~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~ 

Ll ________ _.:~_o_~-~-u __ k ___ ~ __ a.....;;;;.y_ı_fa. __ ı_a._r_ı _______ J_ 

DÜŞKÜNLED:3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
Sacit utandı .. 

Fena halde bozuldu. Düdüğü 
cebine koydu. Yanına yaklaştı. 

Kolundan tuttum karşıki kal
dınma doğru yürüdüm. Hikmet
le Molli apartımana doğru ile
rilediler. 

Sacidi aldım Petrograda götür
dum. O kılığından kıyafetinden 

utanıyordu. Maamafih benimle 
birlikte içeri. girdi: ''Onu, dedi, 
onu çok seyiyorum.. Aylar var 

ki beni evine almıyor. Kendisini 

bana göstermiyor. Onu bana bi
risi göstersin isterse o adam 
onu alsın, isterse emsin, yesin 
içsin gözümün önünde.. Tek o

nu göreyim. Bu adamla o zengin 
karıyı çevirmiye karar verdim. 
Sen işimi bozdun. 

«- Neden dedim. 

«- Neden olacak ben bu 
akşam onları epice sızdıracak

bm. 

«- İyi ama o gene olur sen 

ne kadar para istiyorsun •• 
"- Fahameti bu akşam bara 

götürecek kadar .. 

Sacitle Fahamet bu akşam 
ancak birer viski içtiler. 

Madam Neri yanında yakı

şıkh eli yüzü düzgün bir deli
kanlı ile geldi, ve Sacitle ilk 

tamştığı masanın başına oturdu. 

Neri F ahametle adeta karşı 
kar~ıya idi. Bir hayli Sacit ve 
F ahameti süzdti. Sacide dik dik 
baktr. Bekledi ki Sacit gelsin 
kendisine bir şeyler söylesin .. 
Sacit hiç te o taraflı değildi. 

Neri bir an geldi ki Fahametin 
parmağına bakb baktı. Fahamet 
Sacidin verdiği inciyi gerdanına 
takmıştı. Yüzüğü de parmağına 
son'ra yanındaki delikanlıya bir 
şeyler söyledi. Delikanlı bir ok 
süratile kalktı ve galiba telefon 
başına geçti. .. 

İki sivil adam F ahametle Sa· 
cidi kaldırdılar. 

"- Siz Madam Nerinin inci 
ve yüzüğünü çalmakla maznun-
sunuz, diye karakola götürdüler. 

Bazı günler Büyük hapisane-

nin kapısı önünde sakallı, uzun 
boylu bir adam dolaşır. ve gar
diyanlara: 

" - Efendimin oğlu Sacit 
bey var isterim ona babası bi
raz harçlık gönderdi vereceğim 
der. 

(Bitti) 

13u~day 
Yumuşak 
~un ter 
::ıert 

- Zahireler -
.;avdar 

ArpA 
\!ısır 
l 11,Ull'a 

11 

10 30 

7 

ti 30 

13 

11 20 

7 30 

( Memleket haberleri l 
Esrar! 

Bir çocuk boğuldu 

15 yaşında Hamza dün Fü
lüryede denize girmiş, yüzmek 
bilmediğinden boğulmuştur. 

Takdir varakası kazanan 
okuyucularımızın isimlerı 

Birer takdir varakası kazananlar 
Liseler 

Galatasar:eydan: (1) 496 SUreyya Tev
fik, (2) 110 Vahit, (3) 1016 Enver Fa
ik Beyler. 

istanbul Erkek lisesinden: (4) 95 l Be
kir, (5) S. B., (6) Salt. (7) Bekir Sait, 
(8) J 08 Zübeyir Beyler, 

Erkek muallimden: {9) 794 "ur{, (tO) 
768 Hasan, (J 1) 729 Fethi Beyler. 

Kabataş lisesinden: (12) 628 Salt Gül
tekin B. 

Kuleli a:;kert lisesinden: (13) 3-7 den 
Mustafa Rauf B. 

Darüşşafakadan: (14) 369 H. T. Bey 

Kız S. San'aitan: (15) 101 Perihan, 
(I 6) 32 Halise, (17) 82 Hikmet, (18) 12 
Münire, (I 9) l\lüyesser, (20) Refhan 
Hanımlar, 

Orta mektepler 

Vefa O .. M. den (21) Kerim Hasan. 

(22) l 07 GaHp. ( 23 ) 469 Kemal, ( 24} 
593 !\luıaffer. (25) 234 Zuhat Şevket, 

( 26 ) 262 ~aci Eıat, ( 27 ) 233 Zeyat 
Şevket, (23) 183 Mehmet Beyler. 

· EyJp O· M. den: ( 29) 135 Cemal 

Avni, (30) 5 Muzaffer, (31 )24 Süleyman, 

(32] Ahmet Orhan, (33) 25 Fuat Rıza, 

(34) 167 M Nihat, ( 35 ) 162 Hasan 
Beyler. 

Davut paşa O. M. den: (36) 5 J Hü
samettln, (37) 862 Şükrü Beyler. 

Gazi Ü!man paşa O: M. den: (38)1 -
den Tevfik Bey. 

Üsküdar O. M. den; (39) 168 Sungur 
Alp Ihsan, (40)36 Osman Mahmut. (41) 

401 Doğan (42) 165 Cihat Beyler. 

Erkek Hayattan: (43) 9 Nuri, ( 44 ) 

23 Haydar, (45) 36 Ahmet Cevat, ( 46 } 
19 Muhtar. ( 47 ) 92 Zeki, ( 48 ) J 24 

Nejat, (49) l~I Mehmet, (So) 176 i\"üz
het Beyler. 

Erenköy Enver Paşadan: (51) Semih 
Naci Bcv. 

Kız 1 iayattan: (52) 233 ~lünire, (53) 

187 Şamiye, (54) 164 Saniye, (55) f77 
~lüşerref, (56) İffet, (57) Sahire 11. lar. 

Kız O. M. den: (58) Nermin Arif J 1. 
1 Iayriye O. M. den: (59) 35 Türkıln 

Ria 11. 

)#. 

Ercnköy kız lisesinden: (60) 581 Sa
ime Sait 11. 

lst. Erkek lisesinden; (61) 171 Rauf 
Cemil, (62) 111 l Nusret B. ler. 

Darüşşafakadan: (63) 861 Sabri Ne
sip B. 

Gazi O. paşa O. M. den: (64) 403 
Fethi B. 

ilk mektepler 

lstanbul: 23 i. m. den (65) 123 Lüt

fullah, (66) 185 Feyyaz Beyler. (67) Fe

riha 1 I.; 24 üncü i. m. den: (68) 230 
Ahsen Zeki H., 40 ıncı i. m. den: (69) 
40 t\üzhet l\lecit H.; 49 uncu i. m. den: 

(70) 11 Kemal Rifat. (71) 72 f{emal B. 
ler; 6 ncı i, m, den: (72) 33 MuallA f f.; 

tatbikattan: (73) Abdurrahman B.; Çapa 

31 inci !· m. den: (7 4) 286 Sertaç B.: 
I<:yüp 36 ıncı i. m. den (7 5) 395 İhsan 
Avni B. 

Beşiktaş l 8 inci i. m. den: (76) Gü
zin Fehmi H Beyoğlu J 2 nci i. m. den 

(:"7) 225 Süleyman, 15 inci i. m. den: 
(78) Ahmet Turgut Beyler, 35 inci i. rn. 
den (79) 11 O Bahriye Sait 11.: Ü~küdar 
20 nd i. m. den (80) 21'0 Bedrünnisa, 
22 nci i. m. den (81) 33 Süeda, Kadı-

köy Gazi i. m. den (82) 315 Hatice 
Hanımlar. 

Ecnebi mektepler 

İngiliz inas mektebinden: (83) Nihal 
1 !amit T I.; !tal yan ticaret m. den (84) 

Necdet Nuri, (85) Alaaddin Orhan, (86) 
A. i\luhlis. Galata Sen Bönua lisesinden 
(87) l.S,P. B.de Cüneyit Nuri, (88)S. (89) 

4- üncü : ihzarid~n l\I. Cela~ (.90) L\ahit 
Necati. ( 9 l) Şerif Tevfik B. ler. 

Sent Pülşeriden; (92) Turan Abdul
lah H. 

Amerikan mektebinden: (93) l\ecdct 

Kenan il 

Sen JorJdan; (94) 66 Haınlt B. (6~ 
Kadıköy l'\otrdam dö Siyo~daNuret· 

Nevrik Rııhçeliyan (96) 77 SevLJl\ 
tin Hanımlar. ,ıı 

l\umkapı Fr. m. den: ( 97 ) oııa 
Cem B. 

Jan Darktan; (98) A. Cüneyit a. _..J. 

el zıoen~· Beyoğlu Kumbaracı Sent ı 

(99) :\ermin Aziz IT. k S. 
Sen Jozeften: (100) Necdet Jleflıı S. 
lskoç rn. den: (101) 1\Iurat Hası 

( 102) Nahit Cevat B. } 

[Devamı)'~ 

Matbaamıza gelen eserler; 

Muhit .ı,or 
Haziran sayısı çıktı. Ahmet Ce' • tıiP 

Ihsan Şükrü, Selim Sım, Kenı•'~ıı~ 
Şükrü Beylerin makalelerini, Re~at Jte6~ 
Beyin bir perdelik bir komedisini.. tel· 
Ahmet Beyin Tiyatro tarihimize aıt 

1111111 
klk yazısını Mebrure Hurşit Hail Y• 
musikişinaq; Vagnere dair tetkikini, fadiL 
şar Nabi Beyin hikAyesini, NeclP · . r 
Sabri E:.at, .l\Azım Sevinç Beylerirı ş~k· 
rini, Halit Ziva Bevin edebi~aurnız . .a-

• • J ·r~r 
kıodaki mütalealannı mub[evidir. 
ye ederiz. 1 
Bir kitap kapanırke'!,; 

Antalya orta mektebi edebıyııt 111 ıcP' 
limi Suat Salih Bey, yazdı~ı şllrterl c'" 
lamış, bu isim alanda güzel bir şiir" 
muası halinde neşretmiştir. biSÜ' 

'' B:r kitap kapanırken ,, inet. I~ 

olgün bir eserdir. Genç şairin bll 
kitabını karilcrimlze ta\'slye ederiz. ~ 

}f- Büyük adamlar - St(,fl· 
zambaklar memleketinde muharriri 'fi 
gori Petrofun bu meşhur eseri talitıl ttl'' 
terbiye azasından Ali Haydar Bey r 
fından tercüme edilmi, tir. HükOrııe'~ııı· 
damları, valiler, kaymakamlar, .l\ lu~,ı 
ler, her kes okumalıdır. ~aşiri !ll 

Halit kütüpanesi GiJ!I 
lif' Meçhul asker - Aka ·tel' 

düzün, inkıl<lp hikayelerinden miirekııeJI 
olan bu eser muallim f lalit kütUP'J 
tarafından çıkarılmıştır. Ilalk \: e ço 
lar için en ıı;üzel bir kitapcır. ___/ 

DUnku bulmaca,,.,~,,. 
halledilmiş şekli 

0 1 ı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9!~ 

~ - - - lil _ lll -'[i]'::::I::} 
! -,liJ = liil !il= lilıiil:lı 1 
s -:- ı!i1 - 11i!-li1 - Ti -1~ 
6 wı-ı--- --- _, 
7 - -ıril l-llil- ril - !. ~ 
8 !iJ -ılll -- -·ı _ 1'1! 
9 ~-.-liJ-lil--_ .......... 
10 ı,=-=[il===ı--
11 {iil ~ 

~- - ,,, 
Bugünka buJmaca"'stsi': 

Soldan sağa ve yukardan 1 (5)· 
1 - Semizlik (5), kaldırımlı yo ,~ı (S)· 
2 - Törpü (3), istikbal (3) bıı~ " 
3 - içki yemeği (4), gelir (4)· 

4 - Fiyakta (3). 
5 - Nef yedatı (2), su (2). 
6 - Esasların aksi {6)· çö~(ll' 
7 - S-l ( 2 ), hiçten fazla, 

eksik {2). 
8 - Ji:sir, köle (3). ) 
9 - Taze de~il (4) tanrı C4 3, bit~1111 

lO - gölün aksi ( 3 ), cet ( 
bire (3). rnlc•'" 

11 - Yazı lan fakat bizim ıne~e) (;! 

nktınml\·an, satılmıy~rı • 
açık, mcydanda(5). 



Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köpri.i başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi : Mah· 

nıudiyc Hanı altında Jstanbul 2740 

Trabzon birinci 
postası 

.(REŞİTP AŞA) vapuru 2 Ha
zıran Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Sanısun, Gireson, Trabzon, 
Rizcye gidecek ve SUrmene 
Trabzon, Tirebolu, qireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu 
Zonguldağa uğrıyarak gele
cektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunnıaz. 

izmir - ~.ersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

Vapuru 3 Haziran Salı 12 de 
Galata rıhbmından hare -
kttle Çarşamba sabahı lzmire 
gidecek ve akşamı lımirden 
barcketle Antalya , Alaiye , 
\tersine gidecek ve Taşucu, 
Atıamor , Alaiye , Antalya , 
l<u~ adası , İzmire uğnyarak 
Relecektir. 

ı ~valık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 3 

liaziran Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçlikkuyu, Edremit 
Burhaniye, Ayva1ığa gidecek 
ve dönUşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrıyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalmı: yolcu 
almır, yük alınmaz. 

Şartnamesinde yazılı mıkdar 
ve evsaf mucibince 32 kalem 
Fotoğraf malzemesi ile 40 
kalenı kırtasiye ve üç milyon 
karton bileti tap ve imali ayrı 
kYrı kaimelerle münakasaya 
onnıuştur. 

93~at'i .. ihaleleri 14 Haziran 
d tarıhınde icı kılınacağın
l :n taliplerin o gün saat 

\Mahkeme ve icra 11{,nlarl 

Beyolflu Beşinci suUı lta~ :mli 
ffenden: 

Şevket B. ve Belkis Hanımın 
Manuliki efendi He şayian ve 
müştereken mütasarrıf oldukları 
Yazıcı mahallesinde Lüleci hen
dek caddesinde 118 numaralı 
kirgir hanede izalei şuyuu zım

nında aleni açık artırma suretile 
satılığa çıkarılmıştır. Mezkur ha
ne zemin katanda bir oda, harap 
bir taşlık, tavanı ve kapısı yan
mıf muhtacı tamir bir mutfak, 
merdivenle inilir izbesi, birinci, 
ikinci, üçUncil katları ikişer 
oda, birer hala ve birer kileri 
ve birer koridoru vardır. Kıy
meti muhammenesi üç bin liradır. 
Artırma ve satılma şartnamesi 
herkesin görebileceği surette 
mahkemenin 930 - 509 numara
sına mukayyet ve asıktır. 

Fazla malumat almak istiyen
ler mahkemeye müraçaat ede
bilirler. Artırmaya iştirak için 
yüzde on teminat gösterilmek 
lazımdır. Tapuda müseccel ve 
gayri müseccel hak sahiplerinin 
tarihi ilAndan itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleri ile mu
racaatları l8ıımdır. Aksi takdirde 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç tutulacaklardır, işbu gayri 
menkul artırma ve kiymeti mu-

hammenesi üzerinden satılır gayri 
menkulün tamami işbu ilan ve 
şartnamede muharrer kuyut ve 
şart dairesinde 2-6 930 taıihine 
müsadif çarşanba günü saat 
on beşte Beyoğlu sulh mahke
mesinde satılacağından talip 
olanlann müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Beyolflıı ikinci ıcra dairesinden · 
Bir deyni mahkümünbihten do

layı mahcuz ve furuhtu mukarrer 
iki adet lüks dokes ve klap 
raflefs fotoğraf makineleri Emin
önünde Mehmet Ruhi beyin 51 
No. lu ticarethanesinde 4-6-930 
tarihine ~üsadif Çarşamba günü 
saat on beşte satılacağından 
yevmi mezkurda memuruna mü· 
racaatları ilan olunur. 

iLAN 
llgının Hehlul Bey mahallesin

de hacı Musa oğlu lsmail kızı 
da levazım müdürlilğüne 

'Relmeleri. 

•::::::ı:···· ... 

• Kezban tarafından kocası Ilgının 
Ahiviran mahallesinden Osman 

• • ...•. :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: Efendi oğlu Zekeriya aleyhine 
... auı~ t( d ! lJıf aoer er ta~uı ıdf 1 ~i ikame ettiği sulh teşebbüsü da-

Ka ra deniz r
1
i vasının sulh hukuk mahkemesin-

M ı de cari mahkemesi esnasında 
Untazam ve Lilk~ postası d müddeialeyh Zekeriya namına 

. i .N Ö N Ü vapu!u 1 ~ gönderilen davetiyenin burada 
İ Hazıran !; olmadığından ve ikametg~hı m7~
i 1) z A l"l günü akşamı n hul bulunduğundan bahısle bıla 
! .J Sirkeci rıhtı- ii tebliğ iade kılınmış olduğundan 
j j•ndan hareketle ~onguldak, rı: 17-6-930 tarihine müsadif salı 
i nebolu, Samsun, Unıe, Or- ) glinü saat onda Ilgın sulh hukuk 
i du, Giresun, Trabzon ve • mahkemesinde müddei aleyh Ze
l Rize iskelelerine azimet ve i! h.eriyanın bizzat hazır bnlunması 
! 'l'ldel edecektir. · lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

! M Tafsilat için Sirkecide İ ----
i 1 .. esadet hanı altında acenta- rı n::::::::::: 

tgın •· .. 
1 a nıuracaat. i: Ah ı I ·· one şartları: 
li::- Telefon: lstanbul 2134 1 i= •q::::-•.............................................. ;İ Memlekette ecnebiye ............................. -................ . 

! 1 ayhğı Kuru~ 150 fi 
ı= 3 .. " 400 80) u 
ıl 6 " " 750 1450 ı= 

lıl 12 .. .. 1400 2700 i 
i fi 
h V AKIT ı 5 kuruştan fazlaya li 
H k k d' . . k .l • ............_____ _ _ _______ .. -·- -::-· u almama , en ı evınıze adar 5

1 -~~111 ................... :il • • • 

.VAKiT 
labı işlerinizi yapar. 

Ticarette muvaffekiyet yal
nız iş bilmlye aeğil, mües

sese yerinin 

MERKEZ 

oulunma~ına da bağlıdır. 

OHHHU n unnı 
TEKMiL 
veya: 

ODA 
A 

Kiraya veriliyor .. 

Aı 1l{Al~A CAl)l)ESİN

DE '' Al{fl~ "\'Ul~DUNA 
l\1f'RACAAT l3:DİNİZ. 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
Gulhanc ve Ccrrahpaşa hastaoclerl 

Marazı t~crlh mua\lıml 

Dahili ,.. lntıı.nl haolalarını Cı.ıırıa "'" Pu:ar• 
dan mada her pn lkldeıa ıonra DIYanyolu 
Şekerd Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

1 elcfon . lst. 223t> 

Her yerde arayınız 
Şişderimiz 2383 numaralı 

alameti farika olarak tesçil 

Cilt, •aç, frengi baıtahklan li getirtmek ıstıyorsanız ıi· 
mütahaıınıı :i Ah 1 1 ~----.......,~~~~---~~ 

DOKTOR ii one O unuz, . Doğum ve Kadın hastalıkları 
Ah t H "" •t :: Daha ucuz ve kolay edin- .. mütehassısı 

me amı ·P: miş, gazetemizin abonelerine :ı!. DoktoNr 
Ga.la.ta, Voyvoda caddesi :i olan hediyelerini de kazan- • Hüseyin aşit .&\t· :: 1 

G •na bankası yanmda Mr i\in.ii 1 mış olursunuz 1 U Türbe, eski Hilaliahmer binası 
çten ıonra. i: !i No. 10 Telefon: İst. 2622 .. t. 
~-===.::: M fi N t!ml::~:cfi• 11 cc:ı::amc::::::::::::.~::::=::::::ı:::ı:• ,ıı;;.;;._. _____ ~------.. 

Şehremaneti ilanları 
Şehremanctinden: Sebze hali meydanında kanlar kulübesi 

kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartname aln:a'< için her gün müzayedeye girmek için ihale 
günü olan 22 haziran 930 pazar günü levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

Beyazıt dairesinden: Eminbey mahallesinde Hasanpaşa cad
desinde 20 No. dükkan Sekbanbaşı Yakubağa mahallesinde 
Hasanpaşa caddesinde 80 No. dükkan Laleli caddesinde 28 No. 
dükkiın ve 30 No. hane ankazı hedim ve nakil masrafı alıcıya 
ait olmak üzere kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 
Talip olanların şartnamesini görmek üzere fen kalemine müra
caat ve ihale günü olan 30-6-930 pa~rtesi günü saüt 14 de 
kadar teklif ve teminatı havi zarfları daire encilmenin~ tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 

Şehremanetinden: Emanet matbaasında toplanan l<iiğıt kır
pıntıları pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 5 haziran 930 perşem
be günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüna gel
meleri. 

Şehremantinden: Büyükadndnki Gazojen motörile mütehar
rik 120 volt 50 kilovat iki elektrik müvellidi satılmak için ka
palı zartla müzayedeye konmuştu~. Talıplerin şartname almak 
için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarım 
da ihale günü olan 22 Huiran 930 pazar günü saat on beşe 
kadar mezkür müdürlüğe vermeleri. 

• 

Beyazıt dairesinden: Akşaray, Bayazıt, Şehzadebaşı, 8-20 ha-
ziran Daire mezkeıindc 

Cenberlitaş, Sultanahmet, Çar,ı 21-30 haziran Daire merkczind • 
Kumkapı, Yenikapı 1-2 temmuz Daire merkezinde 

Eminönü, Sirkeci ve havalisi 9-25 haziran Eminönü Küçük
pazar, Yemiş, Tabtakale 26 hazirandan 16 temmuza kadar kü· 
çükpazar merkezinde. 

Daire hududu dahilinde bulunan esnaf yedinde mevcut evzan 
ve teferrüatının 930 senesine ait muayene ve damga muamelatı 
balada muharrer tarih ve mahallerde icra edileceği alakadara
nın malumu olmak üzere ilan olunur. 

Şebremanetinden: Şl-24-4-930 tarih ve 1596 numara kanuna 
tevfikan bu günden itibaren köprulerden geçeceklerden mururiye 
resmi alınmıyacak ve buna mukabil vapur, tr ~n, tramvay, 

tünel, arabalarile otobüs ve omnibils gibi umum vesaiti nakliye 
yolcu biletlerinden otuz para resim istifa edilecektir. Binaenaleyh 
yolcular bilet bedelinden ve nakliye vergisinden başka ( Gazi 
Mustafa Kemal ) köprüsü masarifi inşaiyeıi karşılığı olarak on 

para ve 1596 N. kanun mucibince alınacak otuz para ki cem'an 
bir kuruş tediye edeceklerlir. 

2 _ Bu zamaim v-esaiti nakliye idare ve şirketlerince nakliye 
ücretine ilave ve idare ve şirketler tarafından müstamcl .. biletler 
mukabilinde istifa edilecektir. Yalnız Kadıköy ve Usküdar 

civarında işleyen otübüslerde evvelce köpruden tramvaylar geçen
lerden alınan mururiye resmine ait. biletler mukabilinde alına· 

caktir. 

y eniköy belediye müdürlüğünden : Arnuvutköyünde Ameri
k kız Koleji önünde emanet mali iskele alenen müzayede 
s:;etile icara verileceğinden tal~plerinin 23 haziran 930 pazartesi 
günü saat 10 da daire encümenıne müracaatları. 

Kiitah ya C. i\1üddei unı u 111 iliği11d ıı: 
Belediyece kabul edilen birinci derecede harcı Ekmekten ve 

beher adedi 300 dirhem ve yevmiye asgari 150 azami 350 adet 

Kütahya Tevkifane ve hapisanesinin ihtiyacı için 1-7-930 tarihin

den itibaren 931 Mayısı gayesine kadar 11 aylık ekmek temini 

için 27-5-930 tarihinden itıbaren ~bir mah müddetle. k.apalı zarf 
usulile mevkii münakasaya konuldugu ve 28-6-930 tarıhıne müsa-
dif cumartesi günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat 

akçelerini muhtevi teklif mektuplarını ihale günü saat 15 şe kadar 

münakasa komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeler 

ilan olunur. 

lıutilUlıt: .. 111:11,11.~:m:ııııı;ıı111111111;,ı.ı:.ı;;ıı .. ııı.:ıı.~ı:;;.ı,ıc~ı::."''·""; .. u;_ıı .. ,rnıı..ı ........... ;;, ..... ı 

Büyük Tayyare iyankosu 
Sinci teri 5 inci keş.de 

11 3 
Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, 

Ziraat ve Osmnnlı bankalar• miirakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

1Jii)1iik ikra111iye liradır. 

çıkan numaralar tekrar dolaba 



Caıtttye gcıııcerlltcet metttıplann il:ıcrlnc idare içinse ( Jdare) yazıya 
alt sc (Yazı) ı~arttl konolmalıdır. 

•11lwna .. ,Jtw?lo1'111 .. ,,,....,, l17acu • •~ıic.,.,tıı rıı.toı-l•ra J •ahnt ..... ıa .... 
b .. , ............. ., ~- ııı.ı ..... c. cu!<alırc.' .. ..,.,. rn'al "··~· ~ 

~ = Si'\VISI HE~ VE~DE 6 KU~UŞ --

MATBAA VE iDAREHANE: 
tSTA'!"11H.JL, Babıali, Ankara caddesinde •vAlITI' ymtDO• 

~- 4b 
Tel. tQ70 (tdare)tQ71 ıYazı)t202 (Kltap ı Telgraf: Vaklt. Posta tn 

Hasan kol oyası: limon çiçeklerinde~ 
Mustabzar 90 derecedir.Dünyada mevcut bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mlltehusıalan, esansfabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnüvaz kokusu karf~foP 

lil Yehayran kalmışlar ve bu nefis Şark mUstahzarından külliyetli sif ariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevah Hasan kolonyası istimal etuıek~etıardı 
daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve tifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrw, çarpınb zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. fıa 
müthit tenzilat yapılmışbr. 35, 60, 110, 200 kuruşluk ıişelerde satılır. Hasan Ecza deposudur. • " 1 

·····--···-··----------------------------------------------------------·· M •f v k Al t• d r:, v AK 1 T ııı 
An~.~~!n terbiy~••titü~e ~ve!~aptı~~;İm•aa- Devlet Demiryollan ilanları 1 Küçük ilanlafl 

tik salonu binası i~aab 27 mayıs 930 tarihinden 16 haziran 930 • :t~ Her rb aevol-ar 4 ,, 

tarihine kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa- Feyzipaşa hattının 252+700 ile 258 kilometreleri arasında 15 ......... Tarife .... ••' : 

Ya konmuştur. inci ve 268 ile 283+300 kilometreleri arasındaki 16 ınci kısımlar : 1 Defalık :tunış J{J ~ . .... ~' Talipler mUnakasa ve fenni ıartnamelerle plin ve proje ev- inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. • "" • • § : 
rakını her gtln öyleden sonra ehliyeti fenniye vesikalannı ibraz Münakasa 19.6.30 perıembe günü saat 15 te Ankara Devlet i ~ . .. ~§ :

1 etmek prtile Maarif Vekileti inşaat dairesinden tedarik edebilirler. Demiryollan idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek- • T , • , 

İhale Maarif Veklleti lntaaat komisyonu tarafından yapılaca- lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlanoı aynı günde : ihtiyaç kalmayın· J : 
ğıD<hn taliplerin ihale tarihi olan 16 haziran 930 pazartesi günü saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. : caya kadar (azaml ıoO: 
saat 15 te yüzde yedi buçuk teminat akçalarile teklif mektupları- Taliplerin milnakasa ıartnamelerini 40 lira mukabilinde idare- : 10 defa) il&n edil .. , : 
oı mezkur komisyona tevdi etmel~ri ilAn olunur. renin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler. : mek 'iizere mak.lu W' i 

1f 1f lf : Abooelcrimizİn her Uç aybt : a KHOıK~f iSKf l[ ~l[ftiUOlKi a Koşum takınılan ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 23-6- i bı: ::~: g~::ıno ruta ,~: 
930 pazartesi günü saat 17de Ankarada devlet demiryollan idare- : için 5 er kuruş ummolıınur. 1,I a lo~anta ÜHZiDO ve ~~y~t Hile ~ons salonu a •in4:ir~~~~:=:~;rin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlarını .. Ki~~i:k·: .. s;~~ 

S 1 k fru k b l ayni günde saat 16,30 a kadar komisyon kitipligın-· e vermeleri K 1 k H ·de ~ a onumuz gere me şat ve gere se i umum meş- ı ira ı ane - Sirkecı ı?: 
rubatın nisbet kabul etmiyecek derecede fiatlarının ehven IAzımdır. kımsöğütte bahçe sokağında 2 °\, ~ 
olması itibarile yegine bir Türk müessesesidir. . Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada dört oda terkos, elektrik ve balk01\~ t 

1 Etrafı erbaası açık , misli olmıyan güzel , sevimli 1 maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Haydarpaşa ğir hane. Köşebaşında Bakkal O 
Marmara.ya. nazır ruhu sıkmaz ve bil- veznesinden tedarik edebilirler. fendiye. _/ 

hassa neşe lezizdir. Her gün fevkalide zengin olan l'A'J::::::::::::::::::::::::::::::::::===:::::::. ........ • •• ::ır::::::::::::::::::::::-.::::::::::••:::::~ S t 
müzik H üseyf n Kay m of Bey idare- ~:::::::::::::::-..:u::::::::::=::: .. ··:u.-=::::::::::::=::" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::lııı!A a ım ,; 

= .. :.· ~.i. İngilterede kazanmıc oldukJan birincı' .U •• ii. y k tı~ sinde 18 den 23 ve Cuma günleri de 2 - 1 kadar devam .... Y .... an ma inesi - Ko itif 
eder. m: mükafattan sonra :m R i t T k 1ıı~'1 a a . . . em ngton marka ı ür r> 

Salonumuzda Perşembe ve Cumadan mada günlerde evlenme, iii~ • • i~~i klAvyeli. idarede ı I n~~~; ıııurt'l 
nişanlanma. . hu~usl meras~~ .. ve zi.~·afetler . . ı~ı~ gerek kiraya \le ini FILIPS ( Pfıı· Lı· PS ) sisi ~ gerekse lıu gıbi ışler her turlu teahhudata gırışılır. :::: :::: MuhteJı•f 

:::: :::: "' a. a Müdüriyet a nn RAD YOi m~ Memur aranıyor - Okut • mi a ırı mi ve kefil gösterebilir bir depo ı:ne!IS"" .JI .•.• JI. •..• c;.ll",1ı 

Istanbuı Emvali. Eytam m~ . Çekoslovakya' da daha mı ~~~~:~:· c:~~~;ind:·~!~~:ıf. hl'/ :m :m numarava müracaatlan. ~ ~ 

d 
i~~i iKi parlak muvaffakiy~t kazanarak f iii -·' • • d • .... .... Matmazel Anjel - MaPJ ~ 

ı ar es) n en • im 200 kiti den milrekkep bir hakem hey' etince m~ enjeksiyon mütehassısı. Taksitn f 
i.·=.::.=.i Dünyanın en mükemmel ;_:i:.:;_: Fırın sokak No. ıo _..4, 

Mustafa Faik efendi ile IJasilıe hnnımın i~tikraz eyıe- L,ı r 
.. i:·;··.=.=.i:' R A D y O L A R J :.=-.=.·.i:!:• Meşhur Sünnetci - fadw ..! 

d;kleri mcbali"' niukabilinde idaremiz ulıdcs'.nde vefaeıı :::: :::: Hüse~in taşradan gelmişdr. fatih"(!'" 

nıefruğ bulunan Galata Rereketzadc ıualıalles : nde Kemer m: olarak tasnif edilmiştir m: piyanko itimat şubesi i tisa!inde-

alt.ı caddesilc tonca so~uğıııda r~ki 25,6 ' yeni 27,8 mı ..,. !~!etmek İçin: !~l ~ ! u il i ! I ' 1 1 
numaralı ma~t oda bir uap rırının rnsır hissesiıe maa oda Hii .Fışı cereyana taknıal{,~m Dr. A. Kutie 
mağazanın rubu hissesi satılıktır. m~ tekdüğnleSİilİÇCVİftne.k~~~~ !\lııayenph~ne ve tedavU e~~ 

~lezktir fırın 3 oda, 1 Jıarmarıyeri, 1 hamur ocfası, ;m " ;·:: lahorııtuvarı. Karaköy Topçular"" 

1 lıala ' 'e iki sofa ile bir daraçayı ltavid ... lçiııdc ter·kus m~ KAFi Di R !~~~ ~ Doktor o 
:::: Umumi vekilleri : :::: 1 h .~ u·· 1-" ,-suyu ınevcuttur. Dükkan ise dem ir J..epcııkli Ye tav.:nı m: HEL.OS m: san~ 

pulrelli olup };onca sokağıııdadır.KıyG.eti ınuhammenesi m~ ı Müessesatı m~ Sinir hastalıkları müteh~ ; 
•ı•• .... defi 6 

3850 liradır. :::: Galata HPzaran Han No. 14, Posta kutusu: Galata 400 m: Cuma ve pazardan maada 2 ~ 
~··-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::51:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~··... kadar Tepcbaşı ... , 3. TeL Jle, 

Talip oLmlar ve daha fazla mahinınt alıuak :st:ycnler 
her giin saal 16 ya kadar Adliye biııası tlah lirıde Isıan
bul Emvali Eytam idaresine nıiirncaat etsinler. 

Yüksek baytar mektebi rek
törlüğünden: 

Yüksek baytar mel<tebinin dört aylıl· et, ekmek, sebze ve 
erzaki mevkii münakasada bulunup 25 Haziran 930 Çarşamba 
günü saat on dörtte kapalı zarf usulü ile ıhaleleri icra kılınaca
ğindan talip olanların şeraitini anlamak ilzere mektebi ve yevmi 
ihalede mUetsesatı ticar;ye ve ziraiye mübnyaat komisyonuna 
müracaatları ilan o!uı:ur. 

Sirk eti Hayr· ye en: 
1 - Eski ücret tarifes·ne göre tertip eC.:ilmiş olan her nevi 

abonman karneleri (eski Arap harflerile o mnmnk üzere )ait olduk· 
lan iskeleler beyninde mut(berdir. Yall!lz 1 haz·.nn 1930 tarihinden 
ifbaren bu biletlerin her yaprağından otuzar para köprü müruriyesi 
alınacaktır. Ve buna mukabil yolcularımıza otuzar para kıymetinde 
bir bilet verilecektir. 

2 - Eski Arap b?rflerile ya:ıılı karne lum:iPerin'n 1 hazirnr: 
1~30 t .. rihindt.n itibarc[\ 1:o~tro: müdüriyetine r.ıüracaatla tebdıl 
ettirmeleri iian oiunur. 

..................................•............ . ............................................................. . ................................................ ...-... ·--·····-············································ 
l 862, Kadıköy 49 ''1 

Jandarma. ima.lata.nesi ilanları r ,, 
..._ _____________ M_u_n-ak-a-sa-sı-- Kazanıınak i"t' > 

Tarihi Günü saati ~ ifk şart iJandJ~., 
30 ili 37 bin metre kı~lık elbiselik ku01aş' 21 6 930 rt 1 14 y il&nsız kazancı artır~, 
25 ili 29 bin metre kapotluk / - • cuma es !I ,,, 
25 ili 30 b.in ç~ft kundura l 22-6-930 azar :. 5ava~mak, hav1Jd1J lıf 

1500 çıft çızme S p 14 r.I yvare5iz uçmıiJ çlJ 
12000 takım mamul çamaın 23-6-930 pazartesi 14 mak gibidir, ~d' 

• Ticaretinizde , sa~• ~ 
Yukarda cinsi ve miktarı yazılı ~ya kapalı zarf munakasa :. muvaffak olmak dtiyo t .,e-

usulile fstanbulda jandarma imalithanesince satın alınacaktır. p gazete ilanına ehemDl~Y~ 
Munakasa zamanlan hizalarında yazılıdır. Şartname jandarma H riniz : Gazete iliıU ıl eO tt' 
imalathanesinden verilir. Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede ı en kolayı, en ucuzu, 
münderiçtir. 1: sirlisidir. 

~~wa~nı&~·~Dr/i~?l!i'.D\'lJ~~~~ =i işte ilin tarifeaıiı= ,z, 
~~~~~ ~ ~~~~~~~-~o=.ı~~ı,~~ Sonuncu sayıfada Satın .Kurut V 
~ Osmanlı bankası il ,,"" .. . ·· 411 

~ Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 1 i : : : : ~ 
~ lst<ıııhul üCtınteJ ğı - Teletoır l~Laulml 1948 m =ı R 

1 "ı ı" • _,J~· 10 ~ 
~ • ,,, ! eamt i An ar, sonuncu • t..f 

Beyoğlu dair~ıi - T eıeton Beyoğlu 1303 """ ı5 ııe J"' 

~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he· ~ H llan ~e~uruuıu;ki~ .,e O" 
~ sabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~ H dal.ı .b~r Ü~nın f efe )ti' 
~ Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memallkt ecne- ~ iİ reli ıçın hızmet etıD 
~ biye senedat. çek,itJbbar mektupları ve telgraf emirnameleri~ ij zırdır. 
~ ır:-alatı IA\ n :ımmnııa:::=----~~9 
lı~~IJM!JL1MmllDE~5~ uı M~ul ~üdür: Re/O' 
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Mari Bel yüziinden çıkan hadise 

Hacı Bekir zade dün mah-
kemede isticvap edil di 

l\endisi de Hüseyin Suat B. i dava 
etmiştir. 10,000 lira istiyor 

~,_ ..... _ .. 
\ . . . 

#Wzj+4* 

t 

ite.evin Suat ve Ali Muh;ltin B.ler mahkeme huzurunda 

111 
Seyoğlu birinci sulh ceza - Hayır. Böyle hakaret ve 

0 
lhkemesinde dün aabah aaat tehdit de bulunmadım. 

te. "'1 birde ıair Hüseyin Suat B. Hakim Mehmet Reşit bey 
._l'lftndan Şekerci Hacı Bekir isticvap bitince davacıya fU tek-

de Ali Muhittin B. aleyhine lif te bulundu: 
~~JllJı darp ve hakaret davası - Hüseyin Suat B., bizim 

Yet olunmuştur~. daima vazifemiz, evveli iki ta-
linseyin Suat B., geçen cel- rafa sulh teklifidir. Ali Muhittin 

•tde mahkemeye rahatsızbu- B. sizde işittiniz, hadiseden do- ı 
hındnğuna dair rapor gönderen layı teessüf izhar ediyor. 
A.li Muhittin B. ve vekil Bensi- Aranızda uyuşmak imkanı 
oıı Ef. gelmişler, hakim Meh- varmıdır? 

:e~ Reşit B., evvela Muhittin Suat B. , çok ağır bir taarruza 
· ın hüviyetini tesbit ettirmiştir. uğramış olduğunu, davasından 

ne~uhitlin B., " Maçkada Hacı vaz geçemiyeceğini söyliyerek, 
t.f ır apartımanmda ot~ruyorum. devam etti: 

37ehrııet Muhittin B. in oğluyum. - Hem, bakanız, hadiseye 

1 
L Yafındayım. Mahkumiyeti birtakım şeyler ilave ediyorlar. 

lodcanı k d · t" B k d' ·ı k l iL yo tur. ,, emış ır . en en ısı e to attan evve 
B. ~ ..... dan sonra Hüseyin Suat görüşmedim. Manzumem hakkın· 

q 11':d d b. d V•cı . ~ ası okunmuştur. Da- a ır şey sorma ım. 
' latid b h. . ıaiı gU asında mayısın altıncı Şuramda ir ağn ıssettım, 

buçukt nn akşamı saat dokuz hatta bir şey dliştü sandım. Bir 
tiyat a Beyoğlunda Fransız de baktım ki bunu Muhittin B. 
e inroau nıedhatinde Muhittin yapmı~. Elinde baston, üzerime 
.~ ~ni taarruzuna uğradığım hilcum etmek istiyor, daha bir 
tok : Z.ÜnUn sol tarafına iki çok ·küfürler savuruyor, yanı
.. 'f< a. atıldığmı mutaarrızın mızdakiler hücumdan menedi
~" erata, daha bundan sonra yorlardı. Bütün bunları istidam-
,,.,,ece'" · k 
dedi'" .~n tokatları düşün ı ,, de da teker te er ya:zmadım. Bun-
•ene fd~nı, 62 yaşmda ve kırk ları şahitler söyliyebilirler, diye 
b ır ın tb t k düşündüm. 
'1l111ıd .. a ua ın eme tarı Muhittin B. in avukatı ayağa 

ilk d fugunu, böyle bir hadise kalkarak, müekkilinin de hadi
lİtıı· a a olarak başına geldi-
~ Yazı d seye sebep olan yazıdan dolayı 
ltlttrik yo.r u. Şahit olarak da dava açtığım söyledi, mahkemeye s,Yn" şarket memurlarından 
~t ı, Yesari zade Mahmut üç nüsha istida, 22 mayıs tarihli 
Jı.._ 1 Darülaceze ser müfettişi olan bu istidalarla birlikte " Mari 
~n B ı Bel ,, manzumesinin çıktığı 26 

1-f- • eri göstermiştı • · nisan tarihli " Cümhuriyet ,, 
'1\lh~k~nı Mehmet Reıit B. • gazetesinden bir nüshayı verdi. •ttin B d d. .. .. •ord · en ne ıyecegını Hakim Mehmet Reşit B. , · ayni 'Öy]: · Muhittin B., hadiseyi mealde üç istidadan birini usu-

- anlattı: · len davacıya vererek elindeki 
tiaaı <? gece tiyatroya gitmiş- istidayı okudu. Bunda u Gavei 
kcn. ~ır arkadaştmla konuşur- zalim ,, imzalı ve " Gave di-

Ali Rıza B. Hükumete mühim bir ihbar 

Yeni polis müdürü 
bugün vazifesine 

başlıyor 

Genç bir Türk kızı zorla 
tanassur mu ettirilmiş ! 

Şerif Beyin orduya avdeti 
münasebetile polis müdürlüğü 
vekaletine tayin edilen Beyoğlu 
kaymakamı Ali Rıza Beyin ta
yin emri dan vilayete tebliğ 
olunmuştur. 

iddiaya gÖre işin içinde hükumeti iğfal için 
çevrilmiş dolaplar da var 

Dahiliyeden gelen teskerede 
Şerif Beyin zaruri infikakinden 
bahs ve kendisine teşekkllr edil
mektedir. Yeni polis mOdilrü 
Ali Rıza B. bugün vazifesine 
başlıyacak ve bir hafta kadar 
~evir işile meşgul olunacaktır. 
Üç seneye yakın bir müddet 
polis müdürlüğünde bulunan 
Şerif B. polis teşkilatım tensik 
işlerine ehemmiyet vermiş, mu
vaffakıyetli faaliyeti arasında 
mühim ve faydalı teşkilat ve 
tesisat vücuda getirmistir. · 

Y.eni polis müdür vekili Ali 
Rıza B. 325 te Mülkiye mekte
binden mezun olmuş, birçok 
kaymakamlıklarda bulunmuş ve 

Ali Rıza B. 

birkaç ay evvel de Beyoğlu kay· 
makamlığına tayin edilnıişti. 

M. Rist Ankaraya gitti 
Meşhur maliyecilerden M. Rist, 

evvelki gün şehrimize gelmiş ve 
Ankaraya gitmiştir. 

Aldığımız malümata nazaran· 
M. Rist, avdetinden sonra bir 
hafta kadar şehrimizde kalacak
tır. 

DGn Tilayete mUhim bir ihbar 
1 vuku bulmuştur. İhbarı yapan 

zat istidasında şu izahab ve .... 
miştir: 

0Beyoğlunda Sakızağaca cad
desinde 19 numarala Dubini 
aparbmananda oturan Yunan te
beasmdan ve esbabı emlak.tan 
Opera sinemasının eski ıabibi 
Ligogo Papayanapolo Ef. geçen 

kanunusaninin 27 sinde Pariste 
ölmllftilr. Veresesi olarak bir 
kansı ile yedi çocuğu vardır. 
Bu çocuklardan dördll Yunanis
tanda mektepte okumaktadır. 

Papayanopolu Ef. vafabndan 
sonra verese arasında çıkan ih
tilaf üzerine cümlesinin mazile~ 
rini.n kanşık olduğu ve kendi
lerine kalan emvalden hüküme-

. te ait veraset vergisinin bir kıs· 
mı verese tarafından verildiği 
halde diğer bir kısmını verme
mek için hileye milracaat ettiği 

anlaşalmııbr. 
Bir rivayete göre Papayano

pulonun Yunan tabiiyetinde ol
mayıp Türk tabiiyetinde olduğu da 
söylenilmektedir. 

Papa Y anopolonun zevcesine 
gelince, bu kadının da Büyilk-

Ankarada resim ve heykel sergisi 

Ankarada müstakil ressam ve heykeltraşlar birliğinin 2inci resim 
sergisini açacaklarını yazmıştık, Bu hususa dair Ankara muhabi
rimizden aldığımız telgrafı neşrediyoruz : 

adada doğduğu ve Hasan Ef. 
namında bir Türkün kızı olduğu 
söylenilmektedir. Hatta bu kadı
nın Leyli isminde bir kardeşin
den de bahsedilmektedir. Bu 
kız mütareke senesinde cebren 
tanassur ettirilemek istenilmiı, 
ismi de (Leyla) dan (Lili) ye 
çevrilmiştir. 

Fakat zavallı kız bu hale 
tehammül edemiyerek teverrüm 
etmiş ve Taksimde Franşe Des· 
pere hastanesinde vefat etmiştir. 
Bunun üzerine kızın emvalinin 
mahlule kalacağı düşünülerek, 
Btıyükadada 2, Kalyoncu kullu
ğunda 2, Kuyu sokağında 1 evi, 
işgal zamanındaki vaziyetten is
tifade ederek kendi Üzerlerine 
intikal ettirmişlerdir. ,, 

Vilayet bu pek mühim ihbar 
hakkında tahkikata başlamıştır. 
ihbarın tahakkuku halinde mü
tecasiler şiddetle cezalandırıla
caktır· 

Meclis reisi 
Yalovayı, sonra izmire ve 

Bahkesfre gidecek 
B. M. M. Reisi Kazım paşa 

Hz. Meclisin tatilini mliteakip 
Yalovayı teşrif ettikten sonra 
İzmire giderek Çeşmede bir 
müddet istirahat buyuracaklar
dır. Pş. Hz. bu yaz dairei inti
habiyeleri olan Balikesiri de ziya• 
edeceklerdir. -·-İhracat için tedbir alınıyor 

Bu sene yapacağımız büyük 
hububat ihracatı için tertibat 
alınmağa baılanmış ve Ticaret 
odası cihan piyasasına ilk tek
liflerini yapmıştır. 

Diğer taraftan kat'i muvaffa
kiyeti elde edebilmek için ibra· 
cat tacirleri hükumetten pirim 
i~temeye karar vermişledir. Ya
kında bir heyet Ankaraya gide
rek bu hususta teşebbüslerde 
bulunacaktır. 

te ~t ~~t B. i gördum. Akdem- yor ki ,, başlıklı yazıda " Diyor
ltı.ıtt Y ırnde bir makale yaz- lar ki bu hödük, vermiş size bir 
ba.ı/ S:lamlaşmak istemediğim düdUk ,, diye Fransız san'at
l!ezak goz göze geldik, berayı karı Mari Bele hitaben, şiir 
~,111 et selam verdim. Suat B., tarzında şt..hsını istihdafen ve 
oku;a yaklaşarak 11 Yazımı imaen haysiyetini ihlal ve umu
ltı.ekt un rnu ? Paristen sana ma teşhir edici şeyler yazıldığım 
biy· up, düdük geldi mi?,, dedi. kaydeden Muhittin B. , manzu 

Ankara, 31 (Telefon)-Yann Türkocağında müstakil ressam ve 
heykeltraşlar birliğinin 2inci resim sergisi açılacaktır. 

=========:::.::=====:=:==================:=========:=========----
nin yanlış yazıldığını, bunun teşkili için ona da tebligat ya· 

bildirdi. Muhıttin B. in vekili 
Benziyon Ef. "Müekkilim mah· 
kemeye geldi, isticvap olundu. 
Müsaade buyurursanız, müteakip 
celseye gelmesin. İşi gıicü vardır. 
Bendeniz bilvekale hazır bulu
nurum. Ba~ka bir vekill.!rİ de 
gelecek. Binaenaleyh.,, dedi. 
Fakat hakim, Tarafeyn teşekkül 
ettikten sonra bu ciheti söyler
siniz, di.işünüriim, bir karar ve· 
ririm dedi. 

~1~ ırı<:e artık kendimi tutama· menin müteakıp bir kısmile de 
...:_ Asabileştim. şahsının hedef ittihaz edildiği 

Asabileştiniz? teyit olunduğunu ilave ediyor, 
~~~ Evet ve maalesef bir to· ." Gavei zalim, Hüseyin Süat 

\'urdum. B. dir. Muhtemel bir inkara 
- ''M dıı11 aalesef bir tokat vur- karşı, bu ismin ona ait olduğunu 

~•tı \lz, Peki, kerata, daha bun- isbat edebilirim ,, diyor, on bin 
d~IU ~cnra yiyeceğin tokatları lira manevi zarar istiyordu 

n dedeniz mi? Suat B. , istidada manzume· 

üç paragıaftan ibaret olduğunu, pıldıktan sonra muhakemeye 
üç muhataba hitap ettiğini, bun- devam olunacağına İşaret etti. 
larm birbirlerine karıştırıldığını Suat B. "Efendim, dava uzama
zikrederek, izahat vermek iste- sın. Agah B. in telefonla be
di. men daveti mümkündür!.,, dedi. 

Hakim Mehmet Reşit bey Hakim, kanunen bu şekilde 
Muhittin B. in gazet~nin mesut tebligat yapılamıyacağını, mu

müdürii sıfatile Mehmet Agah hakemenin dokuz haziran pa
B. inde dava ettiğine, tarafeyn zartesi saat ona bırakıldığını ı 

Muhakeme esnasında salon 
tamamile dolmuştur. 
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Vilayette Adliyede: 

Yeni kazalar 
lstanbulda 5 kaza 
daha ihdas edildi 
lstanbulda yapılacak yeni kaza 

teşkilatı vilayete tebliğ edilmiştir. 
Mevcude ili Yeten şehrimizde Fa· 
tih, Eminönfi, Kadıköy, Beşiktaş, 
Sarıyer kazaları ihdas edilmiştir. 
Bu kazaların kadrosu ıelmiştir. 
Fakat kadro isim Uzerine değil, 
maaş dererecesi üzerin~ tesbit 
edilmiştir. Yeni teşkilat eylülde 
tesbit edilecektir. 

~ 

Maaş emri 
dün geldi 

Haziran maaşının verilmesi 
için beklenen emir dün gelmiş
tir. Kadrolara gelen devair ma
aşlarını alacaklardır. Defterdar
lık kadrosu da dün gelmiştir. 
Kadroda hiç bir tebeddül 
yoktur. 

93!) idarei hususiye bütçesi 
tastik edilmiştir. Bugün yeni 
sene kadrosu beklenilmektedir. 
Kadrolar geldikçe m a verilmiye 
başlanacaktır. 

Şeker inhisarı 
Muan1elatına üç Hazirana 

kadar devanı edecek 
Kr nunen 1 Haziranda mua· 

melatına nihayet vermesi icap 
eden şeker ve petrol inhisar 
idaresinin meclisi idaresi dün 
fevkalade bir içtima aktetmiştir. 
Bir saat süren bu içtimada Bul
. ; ~· ., aramızda aktedilmi' 

. ua hedesinin üç hazi
ı a . l.- Jiteceği görülmüş, bu 
muka\·ele mucibince bilhassa 
şeker az gümrük resmine tibi 
olduğundan, inbisann üç hazi
rana kadar devamına karar ver
mişlerdir. 

Mi~ Ring değil 
Bir kaç gün evvelki sayımızda 

Ünaytidpres muhabiri tarafından 
b:r ecnebi gazetesine verilen 
rra ıimatta yeni harflerin tatbi
kınden !!onra Türk gazeteleri-
nin satışının dörtyüzc düştüğü 
yolunda uydurma bir haber 
uçurulduğunu yazmıştık. Bu ara
da bu ajans muhabirinin şehri · 
mizde bulunan Amerikalı Mis 
Ring olduğu zannını uyandıra
cak bir cümle geçmiştir. Ge
çende Perapalasta Amerıkah tay
yarecilere ve,..ilen ziyafette 
Türkçe nutuk söyliyen ve Türk
çeyi yeni harflerin kabulünden 
sonra o sayede öğrenen Ameri-
kalı muhabire Mi3 Ringin o 
yazile ve o ajansla alakası yok· 
tur,: Mis Ring, Ünaytidpresin 
d~ g l! Aaosiyetidpresin muha
bıridır. 

. ~1es'ut bir evlenmP. 
ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhi

sarı Hukuk müşaviri Osman Nu
ri Beyin ~erimeleri Güzin hanımla 
Kıymetlı gençlerimizden Ankara 
Ziraat bankası Muamelit Amiri 
M. Znhtil Beyin geçen perşembe 
gllnll evlenme merasimi yapılmış
tır. Merasimde iki tarafın ya-
km dostlan hazır bulunmuştur. 

Arkadaşımız Zühtüye ve refi
kalarına aaadet temenni ederiz. 

Hikmet B. tn davaları 
Mftstantik Hikmet B. tarafın· 

dan yedi gazete aleyhine açılan 
hakareti tazammun ıeden neşri
yat davaları, iki gazete mes'ul 
müdürtlne tebligat için, 19 ha
zirana bırakı11DJ4br. 

Bir genç kızı öldüren 
Talebe Fikret Ef. idama mahkum oldu. Cezası 

evvela 24, sonra 15 seneye indirildı 

Bir müddet evvel Caddebos
tanında yolunu bekliyerek ken
disine yüz vermiyen Bedia H. 
isminde on beş yaşında bir kızı 
müteaddit yerinden yaralayıp 

öldüren talebe Fikrat Ef. hak
kındaki karar, dün alcıam (stan
bul ağır ceza mahkemesinde bil
dirilmiştir. 

Mahkeme, cinayeti taammü· 
den işlediğinden, maznunu idama 
mahkum etmiş, kıza muhabbet 
beslediği ve başkasile evlene· 
ceğinde iğbirar duyduğu kabul 

Bugün 
Haydar Rif at B. 

hapisaneye gidiyor 
Evinde rahatsız olarak yatan 

avukat Haydar Rifat B., dün 
hapisaneye naklenilmemiştir. An
kara mahkemesinin verdiği ka
rar mucibince Adliye doktoru 
Enver B., kendisini evinde mu
ayene etmiştir. Raporu, müddei 
umumilikçe muhakeme günü 
olan iki hazirandan evvel Anka
raya gönderilmiş bulunacaktır. 

Haydar Rıfat B., dün müddei 
umumiliğe rahatsızlığına dair 
yeni bir rapor göndermiştir. 
Bunda kendisinde safra kesesi , 
taş ve kum rahatsızlığının da bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Diğer taraftan vekillerinden 
Hüsnü B., dün müddei umumi
Jiğe bir istida vererek yeni ceza 
usulünün 400 üncü maddesi 
mahkumiyet kararı Temyizce 
tasdik olunan ve katiyet kesbe
den kimsenin takip ve halli za
ruri işlerinin intacı için ilamın 

infazını tehir talebinde bulun
mak hakkını verdiğini kaydet-
miş, müekkili namına bu haktan 
istifade talebinde bulunmuştur. 
Tehir t alebinin istinat ettiği 
esaslardan başlıcası, Haydar 
Rifat B. in avukat sıfatile üze
rine aldığı muhtelif ve mühim 
davaları takip ve intaç edebil
mesi esasıdır. İşaret edilen mad
de, 4 aya kadar mühlet verile
bileceğini tesbit etmektedir. 

Diğer taraftan Haydar Rifat 
B. , bu vaziyetlere ve rahatsız 

bulunmasına rağmen , bugün 
saat on dörtte otomobille hapi
saneye gelecektir. 

ôô 

Efgan kır alının 
kardeşi 

Sabık Efgan kıralı Emanullah 
hanın kardeşi İnayetullah han 
evve iki gün şehrimize gelmiş ve 
Tokatlayan oteline inmişti. lna
yetullah han dün bir müharriri· 
mize şunları söylemiştir: 

- Türkiyeye iki defa geliyo
rum, fakat Türkleri ta yimi 
bet senedenberi adım adım ta
kip ederek terakkiyatı ile çok 
yakından alakadarım. Bilhas
sa bu kardeş hükumetin bü· 
tün dünyada bıraktığı hayret 
ve gıpta pek tabii olarak bizle
re de iftihar veriyor. 

Buraya Tahrandan geliyorum 
bir kaç gün sonra Avrupaya 
gideceğim. Seyahatim tamamile 
hususidir. çocuklarım biraz hasta 
idi. Oııqa 4in tebdili havaya 
çık tıka 

edilmiş bu cihetten ceza 24 se
ne ağır hapse tahvil edilmiıtir. 

On sekiz yaşını bitirmediği 
noktasından da ceza onbeş se
neye indirilmiştir. 

Reis Hasan Lütfü B. maznu
na metanet tavsiye etmiş, "ka· 
ran Temyizde tetkik edecek.,. 

Demiştir. Fikret Ef karara 
silkunetle karşılamıştır. 

Karar bildirilirken locada 
bulunan maznunun hemşiresi 

bayılmış, ayılması için çalışılmış 
teselli edilmiştir. 

S~im ve arkadaşı 
Netriyat dofandırıcılı§ından 

mahkOm ec!ildilar 
Neşriyat dolandırıcılığı yap

mı:kla maznun Galatada Arapyan 
hanında yazıhane sahibi Mahmut 
Saim, arkadaşı Sadi Raşit Ef.ler le 
Nedime H. hakkındaki karar, 
dün Istanbul üçüncü ceza mah
kemesince bildirilmiştir. 

Maznunlardan Saim ve Sadi 
Ef. ler müddei umumi KAmil B. in 
talebi veçhile mahkemeye sevk· 
lerini mucip olan yirmi kişin:n 
davasından 46 şar ay hapse mah
kum olmuşlar, bu cezalar, bazı 

cürümlerin tcşebbils derecesinde 
kalması cürümlerin birleşmesi 

noktalarından, 8 zer ay, yirmişer 
güne indirilmiştir Kendilerinden 
351 er lira ağır para cezası da 

alınacaktır. Maznunlardan Nedi
me H. , beraet etmiştir. 

Komünistler 
Birer ay, onar gün hapıe mıh· 

kOm oldular, ıerbeıt bırakıldılar 
Ammenin emniyet ve selameti 

aleyhinde teşkilata dahil olmak 
ve komünistlik beyannameleri 
dağıtmaktan maznun tütün 
amelesinden Hasan, Şerif, Ra
mazan haklarındaki mübakeme 
dün İstanbul ikinci ceza mah
kemesinde bitmiştir. 

Polislerin vediğer bazı şahitler 
dınlenildikten sonra, müddei 
umumi Ahmet Muhsin B. maz· 
nunların milliyet ve milkiyet 
esasları üzerine müstenit Türk 
heyeti içtimaiyesinin. emniyetini 
ve şahsın masuniyetini istihdaf 
eden bir cemiyete girerek, orak 
çekiç başhkli beyannameler da· 
ğıttıklannı sabit i[Örmüş, ceza 
istemiş, maznunlar "dahil deği
liz,, demişler, reis Hi.mit, aza 
Hayrettin ve Osman Beyler, 
talep veçhile ceza kanununun 

313 üncü maddesinin ikinci fık· 
rasına göre birer ay onar gün 
hapis kararı vermiıler, maznun
lar müddetlerini mevkufen bitir
diklerinden, salıverilmişlerdir. 

Müddei umumi 
Bir kaç giin evvel Ankaraya 

giden ve evvelki gün dönen 
İstanbul muddei umumisi Knan 
B. , dün adliye dairesine gel· 
miştir. 

Kenan B. , aeyahatinin adliye 
dairesi işlerile alakadar oldu
ğunu söylemiş, tebeddülat riva· 
yetleri etrafındakı suale karşı 

"böyle bir ıey JOktur • demiftir. 

Köprü parası 
[ Üstarafı l inci sayıfamızda ] 

bizlerden olacaksın.. Dünya Sü· 
leymana kalmadı; sana mı kala· 
cak.. Hasbi geç be bilader .. 
işim olmasa geçermiyim hiç? 

Köprücü gülümsiyor. 
•- Geç hadi.. Diyor. Sonra 

adam ileriledikten sonra yanın

daki köprücüye sesleniyor. 
"- Şu adam para vermedi 

yakala yahu .• 
O da ötekine sesleniyor: 
Fakat köprüden geçen adam 

yolun yarısını bulmuştur. En ke
narda bulunan köprücü cevap 
veriyor. 

"- Vaz geç ..• 
Söz öbür baıa kadar ayni 

ahenkle devam ediyer. 
lf-

Saat 11,50 ... 
Köprüde bir kalabalık var ... 

Galatada, Eminönünde bir 
yığın insan birikintisi. Hepsinin 
gözleri saatte.. Söyleniyorlar: 

"- On iki olsun da parasız 
geçeriz.. 

Saat ilerliyor... 11,56 ... köp
rücüler yavaş yavaş kulübele
rin ya:ıına çekiliyorlar... Oto
mobiller süratle geçiyorlar ve 
hiç kimse meydana çıkıp para 
filin istmiyor ... 

Saat 12 bir otomobil koma 
çaldı .•• 

Bir şoför bağırdı. 
- Voyvo köprücüye ..• 
Kalabalık sökünetti... Rahat 

rahat köprüden ilerliyor... Genç 
bir köprü memuru elinde bir 
keser güneşten ve yağmurdan 
kurtulmak için barındıkları sa
laşı yıkmağa çalışıyor .•• 

Son kalan ihtiyar köprücü, 
kulübede bekliyen arkadaşlarına 
iltihak etmek için kulübeye 
doğru ilerledi ve arkadaşlarına: 

Öp babanın elini bizim 
işte bitti.. diye seslendi. 

••• 
Mezarlıklar 

Dünden itibaren Ema
net ida!"esindedir 

Evkafın elinde bulunan me
zarlıklar dünden itibaren Ema
nete devredilmiştir. 

Eylüle kadar Emanet sıhhiye 
müdürlüğü mezarlıkların idare
sile meşgul olacaktır. Eylülden 
sonra yeni yapılacak olan bir 
talimatname ila mezarlıkların 
sureti idaresi tesbit edilecektir. 

Ali iktısat meclisi 
Bugün Ankerada toplanıyor 
Ali iktısat meclisi, bu gün 

Ankarada ilk içtimaım aktede· 
cek ve celseyi iktısat vekili 
Şakir B. açacaktır. Meclise işti
rak etmek üzere şahrimizden 
seçilen azalardan Şerif zade Sü
reyya ve Şevki, Fehmi İsmail 
Beylerle katibi umumi Nurullah 
Esat B. dün akşam Ankaraya 
gitmişlerdir. 

İçtima on bet gfin devam 
edecek ve müzakerat hafi cereyan 
ederek mukarrerat rapor halinde 
neşredilecek tir. 

Yeni harfler 
Bugünden itibaren bütün 
muamelatta kollanılacak 

Bugünden itibaren her daire· 
de olduğu gibi Adliye dairesinde 
de bütün muamelit yeni harf
lerle icra edilecek, mahkemelerde 
ve istintak dairelerinde zabıtlar 
yeni harflerle tutulacakbr. 

M. Şaht 
Romanya hükuınetiorı 

mi alıkonuln1uş ~nrlıi' 
Ankara, 31 (Vakıt) - bt)IO 

yeye geleceği söylenen (~ ııııl' 
Romanya hükumetince al . 

0c:J 
duğu, binaenaleyh ı, eleıllıye 
anlaşılmıştır. 

M.- M- ec-· lı-. ;fnde~k 
Ankare,. 31 ( A.A ) -. BO~ 

Milllet Heclisi bugün Reıs f t.r 
Refet Bey in riyasetinde toP dt': 
mıştır. Temmuz içinde ıorıııi'~ 
da toplanacak olan beyne ~ 
parlamentolar ittihadı Jıoıı bİ1 
sine Millet Meclisi naıll!0d.~ 
müşahit izamı hakkındaki ~~ 
riyaset tezkeresi okunarak ~da' 
edilmiştir. 1924 te Perud• ~ 
lunan beynelmilel eşya P ~ 
mütedair mukavele ile be ıŞ 
milel yolcu ağırlığı nakliY'0~ 
ait mukaveleye iltihakııll~ 
kanun layihası tasdik ed ~ 

Uyuşturucu maddeler h6 , 
daki kanunun 8 inci ,,e ~ 
maddelerinin tadiline dair ~ 
layıbası ikbsat encUOI ~ 
talebi üzerine mezkQr eocO ·fi. 
verilmiştir. Türkiye cüıllb~ ~ 
ile Jngiltere, Fransa, 11"".:Jı 
Romanya hükumetleri ~ ~ 
im~a edilmiş olan tic~ ıı/. 
seyrisefain muahedeleriniO ~ 
kı hakkındaki kanun ~~ 
müzakere ve kabul eclil";.I 
Meclis pazartesi günü toP' 
caktır. • _,.,,.. 

M. Rist 
Maliye vekilimizle ~t' 
maslarına başlı pi, 

Ankara 31, (Telefon).,...., 
yinler vekillerile yapılan t~ ti 
neticesinde mali vaziyetiıııiıl l 
bit için gelmesi tekarrUt fd"fı 
M. Rist gelmiştir. Bugün ,pf 
vekilini ziyaret etti. Buntl ~t ~ 
akip Maliye vekili B. lstııi,tı· 
şayı ziyaret ederek bir 
saat görüştü. 'f 

Yarın M. Rist, kendi!ndl 
raber çalışacak olan ark.• "/. 
rını Maliye vekiline takd•: ~ 
cek, Malıye vekili B. ~ 
mesaiye iki zatı tefrik ed~ 

M. Rist yakında B~ ııtJt 
tarafından kabul olunacB ~ ' 

o- ~~ 

Devlet Bank3 , 
~ 

Encümen dün gec.e ',ti 
rısına kadar bu hıl5d~ 

müzakerede bultı11~~ 
Ankara, · 31 (Va kıt).--- eSS l 

ve İktısat encümenlerınd ~ 
teşekkil komisyon 9 b~ t bf. 
gece yarısına kadar ve;; ~ 
kası kanununun 12 ve ·oi ~ 
maddelerinin müzakere51 yıP!e ~ 
mıştır. Bu maddeler dol: .,ot 
cümenin ekseriyeti ban °j5ti~ 
racı hakkını paraınııı0 )ı". 
rından sonra iatiınaline j 
vermiştir. ceıı;; 
· Banka MlldürlüğOn~ ttft 
Hüsnü ve Zekai B. letıııtıJJ'• Y 

ihtimalinden babsolunıP~~5i i'I 
kai B. in bankanın ıne ~edit• 
reisi olacağı söylenıne ~ 

Ankara ,31 (;:lefonı b;;: 
telit encümen Devle etı" ,ı 
layihasın tetkike de\'aııı ,dd~ 
tedir. Kabul edilen ııı el. 
aynen şudur : . rnrldfe ,., J 

Bankanın ısmı 
51 01ı:0ork 

huriyet merkez banka efe i"" 
50 sene müddet 30 seJ1 
rilmiftir. 


