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ihracatımız artıyor 
1~eçen Teşrinevvelde 8,579,205 liralık itha
lta mukabil 14,107,052 lirahk ihracat yapıldı 

Aradaki faırk 5,537,844 Hrad•.-
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•y~Ürnrük istatistik müdürlüğü 929 senesinin mayıs ve teşrinevvel 
lt tındaki idhaJat ve ihracatımızı gösteren listeleri tanzim 

neşretmiştir. 
IO bu listelere göre, mayıs, ayında 21,159,518 liralık ithalat 
~?3,! 58 liralık ihracat yapılmıştır. Yani i~hala~ ihracattan bir 
~ 1 ııyadcdir. Fakat teşrinevvel ayında vazıyet ıhracat emteamı· 
ı4 2 

lehinde inkişaf etmiş, 8,579,205 liralık ithalata mukabıl 
~ 07,052 ıiralık ihracat yapılmıştır. Teşrinevvelden itibaren ihra
~ithalatır.ııza tefevvuk etmektedir. 

Çok feci bir intihar 
S~rntinin en şen tanınan adamı bey· 
tııne üç el silah sıktıktan sonra öldü 
~~!1tehir intiharından bir kaç dakika evvel 
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yqlarla uyaaan k&çlk, ağkyan 
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- Ne var baba?... · 
Takfur ef. kıana 1akin seafle 

fakat ağlayuak tunlan 16yle 
miıtir: 

-Ben 11zağa gidiyorum kızım ... 
kardeşini dinle üzme emi ? ... 

Bu son mUkilemeden ıonra 
zavallı baba odasına dönmnı ve 
üç dakika geçmeden odadan 
gelen acı kurşun seslerine kofaD 
ev halkı Takfur efendiyi yerde 
Ye beyni parçalanmıı olarak 
bulmuılardır. Ceaet sabahleyin 
muayene edılmiş ve defnine 
ruhsat verilmiştir. Müntehirin 
piyasaya 80000 lira kadar borçlu 
olduğu söylP.nmektedir. 

Piyanko 
40 bin lirayı 18993 nu
maralı bilet kazandı 
Ayın talilileri 

Sekizinci tertip tayyare pi
yankosunun ücüncü keşidesine 
dün devam olunmuş ve bu ayın 
talilileri de bu suretle tamamen 
anlaşılmıştır. Büyük ikramiye 
düne kaldığı için keşide salonu 
çok kalabalık olmuştur. Bu ter
tibin en büyük ikramiyesi olan 
40 hın lirayı 18993 numarala bilet 
kazanmıştır. F atibte F ethiyede 
Hasırcı sokakta 14 numarada 
oturan Hadiye Hanımla yemişçi 
Zehar~ad!s ve Koço Efendiler 
bu bıletın parçalanna sahip 
bu unan babtıyarJar arasında
dırlar. Bu biletin mütebaki par
çaları nısfı İmruzda o'mak üze
re İzmir ve Edirnede satılmış 
bir p~rçası. satılrnıyarak Tefenni 
şubesme ıade olunmuştur 15 
bin lirayı 16339 numarala bilet 
kazanmıştır. Bunun bir parçası 
Çeşmemeydanında Alacames
çitte çıkmaz sokakta oturan Ca
fer Efendidir. Bu biletin nısfı 
Mudanyada, iki parçası İstan
bulda, birer parçası lzmirde, 
Anamur ve Şarkışlada satılmış
tır. 10 bin lirayı 16321 numaralı 
bilet kazanmıştır. Bu biletin 4 
parçası istanbulda, diğer parça
'arı Afyon, İznıir, Tarsus ve 

' Vanda satılmış, bir parçası iade 
edilmiş, bir parças da hiç satıl
mam1ftar. 

Kazanan num"raların mun
tazam listesini iç sayıfelerimizde 
bulacaksınız. 

'*'' 

Tayyare piyankosu 
OkuvucuLarımız kazanıp kazanma
dıklarını iç savılamızdaki muntazam 

ceıvelde bulabilirler 
ım.aı ______ lll'Cll ______ lr.:ZI ________________ .... 

Eski adliye nazırları 
Adliye vekiJinin davasına Memduh ve İbrahim 

Beylerin jsimleri de karışıyor 

Taklit edilen imza meselesi 
Dünkü gazetelerden birinde mıştı. Dün bir mubarririmiz 

Adliye vekili Mahmut Esat Beyin Haydar Rifat Beyi ziyaret ede· 
avukat Haydar Rifat Bey aley- rek bu neşriyat hakkında mu· 
hine açlığı da- taleasmı sor· 
vadan bahse- muştur. Haydar 
dilirken Hay- Rifat Bey diyor 
dar Rifat Beyin ki: 
vektile eski ad- 1 - Esbak 
liye nazırlann- nazır Memduh 
dan Memduh Beyin imzasını 
Beyin imzasını bir mektuba 
taklit ettiği, bu atbğımı blltüu 
yüzden barodan meılekdaşlar bi· 
çıkarılması mev- lir ve zaten on, 
zuu bahsoldu- on bq nllıha 
ğu, fakat mü- olarak tamim 
tareke senele- edilmiş olan bu 
rinde İngiliz mektup hep o 
divanı harbinde imza ile zamanın 
Behbut Hanın nazırı İbrahim 
katli muhake- Beye, müddei 
mesinde göster- Eski &dliyc nazırlarından umumilere, mils-
diği muvaffa- Memduh Bey tantiklere dağı· 
kiyete binaen Mahmut Esat tılmış ve nuır İbrahim Bey 
Beyin bu barodan çıkarılma merhum Memduh beye bundan 
meselesinin önüne geçtiği ya- dolayı tarafımdan tarziye vermek 
zıhyordu. için beyhude yere uğrqmıtlardı. 

Arkadaşımız ayni zamanda Bu hadise meslekte ihraz ettiğim 
Haydar Rifat Beyin evvelce mefahirin en bilyilklerindendir. 
Mahmut Esat Beyi tebcil ettiği, Bunun aslım faılmı Mahmut 
kendisinden son muhakemesin- Esat Bey de bilir. 
de de bu davadan kurtulması 2 - Mahmut Esat beye "Ba· 
için yardım istediğini, bu yardı- tan bir impratorJuktan kavi bir 
mı görmeyince Mahmut Esat devlet meydana çıkardınız. ,, 
Beyin aleyhine döndüğünü yaz- demiıim, bunu matbu bir kita· 

==============::;::::;~=~===~~.;;,;.~~~~= bımda olduğunu yazıyorlar. Beo 

Gazetecı' lerı· n muhakemesı· inkılaaptan, inkılabın kudsiye-

Bursa ceza 
mahkemesinde 

Dün devam edildi 
Bursa, 12 (Vakıt) - Gazete

cilerin muhakemesine saat onda 
devam edildi. 

İrfan Emin B. İrtişa evrakının 
celbine dair olan talebini tek
raretti. ( Evrak gelmezse mese
le tenevuiir edemez) dedi. 

Bursa mahkeme!li iJfin
tak daireJıne Joruvor : 
Rüşvet aldığı !lövlenilen 
memurlar kimlerdir? 

tinden bahsederek ancak"Gazi 11ye 
atfen böyle bir ıey söyli-
yebilirim. Mahmut Eaat Beyi de 
icabında teıvik edebilirim . ve 
teıvik için de bir şeyler söy
liyebilirim. Uzatmıya ne hacet 
nerede ise göstermelidir. 

celbi vakit geçmesine sebep 3 - Mahmut Esat Beye 
olur. Bu suretle müruru zaman " Müteceddit ,, demiıim. Mü· 
hadis olur.,, Dedi. ceddit demiş miyim? 

irfan Emin Bey - Mahkeme- 4 - Ben Mahmut Esat Be-
ler kanaatlerini istinat ettirecek ye yazdığım mektupta hakim· 
salim esaslar buluncıya kadar lere kitabımı sat demedim, al 
çalışırlar. Şehremaneti sabırsız- da mahkemelere dağıt, hizmet 

[ Alt tarafı 7 inci sayıfıımızdadır ] etmiş olursun ; deaim fakat 
====-====================~~~~=====ı maliye aldı ve dağıth. ' 

V '-' 5 - İrtişa maznunlannı tah· 

Rami B. "İrtişa evrakının 

ı ~ag1T1ur liye etmek için müteaddit mü
racaatlarda ve tehditlerde bu-
lunmuşum. Müteaddit ! F k t 
kime ? Tek bir istidam v:rd~r 
ve işte ona binaen mahk-

WMluf ~ tı'a§ıum ftlan.s.tta_,1 
Dlln l.ta.bula, prbi Anadola,a ktUliyetli miktarda yağmur 

yağmıtbr. Z&rra bu yağmurlardan çok memnundur. Bu sene mah
sulibn pek feyizli olacağı tahmin ediliyor. 

Bug&n haYa açsk olacak, rilz~lr mutedil olarak esecektir. 

d·ı . . um e ı mışım. 

6 - Tehditte bulunmuşum. 
Bunlar ne zaman ve kimin aley
hinedir? 

7 - Maznunlar kanun daire
sinde salverilmiştir, deniyor. 
Ben T evkifierine ıtiraz ettim. 
Bu rüıvet cürmünün evlenme 
gibi yalnız başına tekevvünü 
kabil olmayıp bir de mürtcşi 
bulunması, mürteşioin memur 
olması, evve'a işe mürteşiden 
başlanması Jizımgelir. Abat böy· 

Hem ziyaret hem ticareti 

Her Türk yeni ANKARA yı 
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olcNğu mensimi takip eder 
mürtetf ima ise meDRp olduğu 
vekalette tah1dkat yapıhr, mu
hakemat eoctimeniadeıı geçer, 
icabmda ıurayi de.-let kaıar 
.erir .e abittaa olan mazn•n
lar ..cak onlarla beraber ad
liyeye 'f'elilir. 

L V AKIT ın telgraf ve tele on lla ] azı 

Darülbedayi san' S 
karlarına bir akşB 

ziyafeti verdiler rı 

•stantik Nimm beye een 
lriİfa perdesi albnda ıiyasi ra
kiplerini ezmek iırti~n hftldimet 
adamlannın icra ya1daısm, de
mifhn. Dotru değil ! Ben dos
yayı okudum. Herkesin metet
tiği Trabawı meb'usu Hasan 
be)"İn ve diğer mahterem bir 
zatın aleyhine bir komplo ko
kasu duydum. Masan beyi asla 
tanımam, diğerini de tanıman 
Ancak H.saıı beyin A YrUpada 
qzife ba,.nda oldufunu p2e
telerde okumuftum. Diker za
bn bUtln heyeti vekilenin mec
muu kadar nazik bir yazife 
ifgal ettiğini biliyordum. lıtid'a
da ben avukatı kaldıkça mliek
kilimin böyle ıiyasi bir suikast 
kokan ifte alet olmaıına müsa
ade etmem dedim. lıtida mey
dandadır. 

8 - Davanın açılmasından 
telaş etmişim. Hakikatlerin er 

geç tecellisinden bir an umit kes
mem. 

9 - Vekile bir çok mebus
lara ve sefir ile haber yolJamı
ıım. Mefahiri itibarile emsaline 
kıyas kabul dmiyen ve kendi
sinden hilaf bir şey sadır olma
sı mutasavver olmıyan sefir 
henüz buradadır, Adliye vekili
ne bir hizmet olmak üzere mn
şaı ünileyh kendiliğind'!n araya 
girmiş olabilir. 

10 - Müddei umumiliğe bir 
istıda ererek muhakememin 
Ankarada değil, İstanbulda gö
rülmesini istemişim. Böyle bir 
istida varsa gösterilsin. 

- Gazi Hz. ne layiha yolla
dığınız doğru mudur? 

- Gazi Hz. benim bildiğim 

memleketin malıdır. Onun üze
rinde bahusus Mahmut Esat 
beyin inhisarı olamaz. 

M·a.hkenıe 20· lVisanda 
Ankara, 12 (Vakıt) - Avu

kat Haydar Rifat B. den Reiıi
cümhur Hz. ne ve Meclis reisi-1 
mize dün birer mektup daha 
gelmiştir. Mahmut Esat B.-Hay
dar Rifat B. davasına ayın yir-
misinde başlanacaktır. 

A ... il 

Tiyatronun rolü 
inkılap, bu mühim kuvvetten 

istifade edebilmelidir 
Maarif vekili Darülbedayi san'atkar

larına bir zivaf et verdi 
' 

Ankara, 11 ( A.A ) - Maarif 
vekili Cemal Hüsnü Bey bugün 
Darülbedayi heyeti şerefine bir 
zi:r.af et vermiştir . Vekil Bey 
ziyafet esnasında ıu nutku iıat 
etmiıtir: 

- Milli ideallerin teşekkül 
ve tahakkuklarında içtimai ha
yabn istenilen tebeddnllerinde 
tiyatronun ne kadar mühim bir 
rol oynadığını bilhassa genç 
milletlerin yakın mazilerinde 
müteaddit vak'alarla görmekte
yiz . Edebiyat ve san'atın hayat 
ve hareket halinde tecelli eden 
bu yürür şekli ta eski tarihten 
beri inıanları muayyen fikirler 
arkasından çekmek hususunda 
kuvvetli bir yardımcı olmuştur • 
Muhtelif say sahalanna bölünen 
fertleri sahnesi önünde birleş
tiren temaşa, milletlerin en kuv
velli bağları olan müşterek his 
ve fikri vasati seviye halinde 
tamim eden en mühim bir vası
tadır . Tiyatro cemiyetlerin mu
ayyen zamanlardaki vaziyetini 
tesbit ettiği gibi bilhasse istik
bal için açı'ması istenilen cere
yanlan ve verilecek şekilleri 

teşçi ve takviye eder. 
Genç TUrkiye Cümhuriyetinin 

Q. mükemmel vasıta ve mües
seseye lazım gelen ehemmiyeti 
vefmem~sl idildinı yoktur. Tiyat
ro ihtiyacımızı uğraşmaktan yıp
ranmıyan aziz Hamdullah Sup
himizin bir eseri olan tiyatro· 
muzda tatmin edebileceklerini 
kıymetli san'atkarJarımız göster
diler ve ümitlerimizi kuvvetlen
dirdi er. Bu hale gelinceye ka
dar kendi lerinin değerli bir san
atkar olduğu kadar kuvvetli 
bir teşkilatçı olan Ertuğrul 
Muhsin Beyin şahsiyeti bu zah
meiler ve müşterek muvaffa
kiyetlerimizin bir timsali gibidır. 
Aşkla, idealle bağlanılan bir 

işte güıel bir muvaffakiyet ör
negini gösteren, bundan sonr.ı 
da hiç şüphesiz daima artacak 

sAylerile bu muvaffakiyeti daha 
kuvvetle tebarüz ettirecek olan 
kıymetli san'atkarlarımız:ın şere
fine içiyorum. 

Hindistande 
Amriçar, 12 ( A.A) - Hint 

ithalat tacirleri konferansı bu 
günden itibaren bir sene müd
detle İngiliz ticaret eşyası alın
maması hakkındaki karar sure
tini kabule tmiştir. Karaşi, Del
hi, Bombay ve KalkUta tüccarı 
da ecnebi memleketlerden gele
cek emtiayı sahn almaktan 
imtina etmeie karar vermiş
lerdir. 

Bombay , 12 (A.A) - Gandi 
taraftarlanndan seyyar ve pe
rakendeci bin kadar sabcı so
kaklarda dolaşarak arzu eden 
Hintlilere tuz vermektedir. Kon
gre tarafından teşkil edilen hey
et yarm yapılacak nümayiş es
nasında cebir ve şidddete müs
nit hareketlerde bulunmamasını 
halka tavsiye etmek üzere bir 
beyanname neşretmiştir . 

Sahte mektup nedir? 
Birinci sahif amızda Hay

dar Rifat B. meselesi hakkın
daki yazıda mevzuu bahsolan 
sahte mektup meselesinin hak
ikab şudur: 

Sahte mektup Mabeyinci 
Faik Beyin 20 yıl kadat ev .. 
vel iki zevcesi aleyhine Üskü
dar mahkemesinde açtığı bir 
dava do 'ayısile yazılmış ve 
şapirografla teksir ed ı lerek, o 
zaman AdHye nazırı İbrahim 
beye ve bazı avukatlara gön-
derilmiştir. 

Mektup Haydar Rifat Be-
yin kendi kalemile kendi aley
hinde yazılıyor, Memduh Be-
yin bu davada el altından rol 
oynadığını göstermek istiyor
du. 

Haydar Rif at B. in mak-
sadı bununla hasıl olmuş, bir 
aile dedikodusu bertaraf ol-
muştur. 

' salar zurnacıya varır, ve nikahta 
keramet vardır. Uzatmayayım 
kızı diri diri mezara gömer 
gibi bu herifin koynuna koydu
lar ... Babamla amcamın arasında 
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ınü~terek bir evimiz vardır. Hep 
orada otururuz. Dört sene evve 
pederim vefatetti. Hanenin nas
fına ben varis olclum. Binaen-

tutulmuştuk. Yegane bayat e
me ımiz vakti geline\! b.rb iri
mizlc evlenmekti. Küçük yaşta 

baş ıyan l: u büyük aşkın ,çocuk
Juf UIT'UZUn masun. haya atında 
sevinçlı b ir intizar a b iz• nasıl 
cennet ler<:.. uçu rduğunu t arif e de· 
mem. Şimdiden söylıyeyim ki 
ben yiı mi bir yaşındayım Veh· 
biye on sekiz.. Amcam Ömer 
Efondı kırı. beşindedir. Bundan 
ikı =>ene evvel ben on dokuz.unda 
henüz tahsil de bir genç, Veh-
biye on altısında servetsiz bir 
kız.. Amcam bir kaç yüz bin 
liralık bir pirinç taciri. Biz mek
tepte maıum iyetimizin bütün 

· ateşile seviıirken meğerse Hacı 
Ömer Efendi Vehbiyeye daha 
o zamandan göz koymuş. . On 
bin lira ağırlıkla Vehbi yeye talip 
çıkınca onun fakir anası bab&sı 

takkelerini goge a tarak sevinçle 
bu teklifi kabul ederler .. Benim 
aşkım, kızın hissi, iki gencin 
hayal saadet i bu on bin iiralık 

makt elin üzerinde kurban edilir. 
Bu muvaı encsiz iz.divacm birleş
tirdiğı çok kart, pek körpe iki 
vücudun arasında yirmi yedi 
senelik bir fark var.. On bin 
lıra l<atıkla çok kart horozlar 
yutulur değil mi? Ben cebim de 
revolver, yanan beynimin ateşini 
barutla söndürmek ıcın bir 
mecnun dalğınlığıyla dolatıyor

dum. Vehbiye atılmak için uçu
rumlar, dipsiz kuyular arıyor .. 
Bizim bu yeislerimizi ciddiye 
alan yok .. Vaktile hanği zevzek 
saçmalamış bilmem. izdivaç 
hakkında tatsız manbksız mesel
ler vardır. iki çıplak bir hamam
da yaraşır. Kızı keyfine bırak-

aleyh V eh biye bizim eve gelin 
geldi. Bu birlik, bu hususiyet 
facıanırı matemini büsbütün 
arttırayor. Her şey göz önünde. 
Amcam her işe dini telakkıyat 
karıştıran mutaassıp, müstebit 
kaba bir adamdır. O yaşa kadar 
evlenmemiş fakat şimdi genç 
karısı için çıldırıyor. Onun sık 
sık gusül hamamında kırmw 
yüz, nemli saçlarla çıkdığını 
gördükce kıskançlık yesinden di
vaneye dönüyorum. Kendimi mi? 
Yoksa onumu öldüreceğimi şa
şırıyorum .. 

Salih Şekur tazelenen yesinin 
helecanını geçirmek için biraz 
dinlenirken. 

Avnüsselih - Evet vaziyf'
tiniz çok mnellim. Buna intihar
dan başka bir çare aramıyor 
musunuz? 

Ankara istasyonu 
Yeni istasyon fevka
lade modren tertibatı 

haiz olacak 

Ankara, 12 (Yakıt) - g 
cümhur Hazretleri Marmara 
künde Darülbedayi san'at 
terefine bir akşam J 
vermiş lerdir. ~ 

Ziyafette ismet paıa, 'V 
ve birçok zevat hazır bu)uo 
tur. Gazi H. Ertuğrul M 
beyi kıymetli iltifatlarile ııw 
buyurmuılardır. 

Tütün inhisa~ t 

Ankara 12, (Yakıt)- Kayse
ri -- Sivas hattını yapmakta 
olan F oks Broder Amerikan 
grubunun bu hat üzerindeki 
faaliyetini durdurarak 4 milyon 
liraya Ankara iıtasyonunu inşası 
takarrlir etmi,, mukaveleler im
zalanmııtır . staayon projesini 
yapan mühendis buradadır. Hali 
hazırda devlet demiryollannın 
işgalinde bulunan yeni apartıman 
yıkılacak, burada :ıemin dolma 
suretile yükseltilecek, sonra bi
nanın inşasına başlanacakhr. 

Tem dit hakkındaki a 
zakere tehir edilJ 

istasyon müstakbel ihtiyaçları 
karşılayacak surette modren 
tertibab haiz muazzam bir is
tasyon olacaktır . 

Urfa 
lstikliılinin 11 inci y1l 
döniimünü kutluladz 
Urfa, 12 (Yakıt) - Urfanın 

kurtuluşunun 11 inci yıl dönü
mü burada pek hararetli ve se
vinçli tezahürlere vesile olmuş, 
yapılan merasimde meb'us Ali 
Saip ve Refet B. ler de hazır 
bulunmuşlardır. Nutuklar taati 
edildikten sonra şühedanın ru
huna fatihalar okunmuştur. 

Ankara lstanbul 
telefonu 

Ankara, 12 (Yakıt) - Anka
ra· lstanbu ı telefonu bugün iki 
kere bozulmuttur. 

· · Amerika ticaret 
muahedesi 

Ankara, 12 ( Yakıt ) - Ame· 
rika ticaret muahedesi kabul 
edildi. 

Bir tashih 
Kadınlık anketimizden Avukat 

İrfan Emin B.e ait olan anket 
cevabında manayı mühim surette 
değittiren bir harf hatası olduğu 
görülmüş, kadının zarafetinden 
bahsederken "zarif" sözü "zaif" 
şeklinde tertip edilmiştir . Ve 
mezkur anketin son cümlesi de 
fU tarzda olacakbr : • Ve bana 
bukadarı bile kafidir. /> ltizarla 
tashihi keyfiyet ederiz. 

Salih Şekur - Yok .. 
dan gayri çare yok. 
hissım ölümden başka 
kabul etmiyor ... 

inbhar
Kafam, 
bir şey 

Avnüsselih - Meseli müna
sip bir bahaneyle bir müddet 
evden, lstanbuldan uzaklaşmak ..• 

Salik Şekur - Sağken Veh
biyeden ayrı lmak.. İşte buna 
asla muktedir değilım... Onu ı 
amcam gibi hotbin, vicdansız 

bir ihtiyarın kolları arasında 
bırakarak savuşmak .•. bu ayrılık
tan benim için ölüm daha tatlı
dır. 

O zamana kadar söze karış· 
mıyan Vehbiye ağlar gibi hazin 
bir sesle : 

- Ben bu felakete ancak ' 
Şekfırun huzurile katlanabiliyo
rum. Beni öldürsün, burada bı
rakmasın nereye giderse bera
ber götürsün ... 

Avnüsse ah - Siz gittikçe 
vaziyetinizi vahimleştiriyorsu · 
nuz. Kaçarsanız biri birinizin 
olursunuz fakat kanuni bir va
ziyete sahip olmazımız. Vehbiye 
Hanım, amcan. z :ı nikihi altında 
bulundukca kanuni takibattan 

Ankara, 12 (Yakıt) -
lis bugün Hasan B. in rİ 
tind toplandı. Bu içtimad• 
tiln inhisarının bila müddet 
didi görüşülecekti. Bazı nıeb 
lar söz söylediler. Bandrol 
hinde bulunanlar oldu. 
veki li buna cevap verdi, 
hükumetin büyük iıtifadelİ 
ğunu söyledi. Bu meyandl 
di ki: 

- Dünyanın tütün in ' 
dan almakta olduğu vasad 
ridab biz yalnız İstanb 
almaktayız, sonra Ankar•-' 
Adana havalisinden almak!'j 
Diğer taraflarda varidat r':/, 
landın! mıyacak kadar '
Eğer bazı arkadaşlanmıııO 
vibi veçhile mübayaah doğ f 
doruya zürradan yaparsak O~ 
man bu it için de teşkilat~Y"~ 
mak l azım gelecektir. S 
satışımız her tarafta artlll 
dır. . . .. I 

ismet Bey (Çorum) ka~ 
dedi ki: ~ 

- Bu konuu daha ev ~ 
teklif edılmiştir. Maliye ..-..J 
ve miivazenei maliye ıo!D~ 
reiıi biraz evvelki bey~ 
rında tüt ıin inhisan t~ 
için bir liyibanm encüme') 
bulunduğunu, bunun lt'fı 
umumiyeye gelmesinin ~ 
hafta mcselesı olduğunu ki, 
mitlerdir. Şu halde bu .... J 
nun da tehiri ve onunla ' 
keresi kabildir. 

Daha müddeti de 
sene bitecek olan inhis~~ 
temdidi için tacile lu~~ 1/ 
tur. Bunun için bir teKJP 
yorum. J 

ismet Beyin takriri ~, 
layihanın tehiri kabul ed 

kurtulamaz. Doğacak ço<~ 
nızın beledi hukuki aıe~ 

olamaz. Hem nereye k• ~ 
sımz ? Ecnebi memleke. I 
yqıyabilecek servete 111_.; 
siniz ? 

Salih Şekur - Hayır .• • 1 
A vnüsselih - O halde ·t f 
Salih Şekür - Mirasa .ı (1 

riizlü bir kaç davam .,ar·· ~ 
!arı kazanabilirsem elidle 

haylı para geçecek... 'f 1 
Vebbiye - Efendin ikidl~ 

genciz. nerede olsak ~ 
kazanmaktan aciz ge 
Durmayız çalışırız... ~ ·.,,e ·_.ı1 

Avnüsseıah - Ben fi ' ·A 
mayı tavsiye etmem.: :yıı~ 
da çok ağır bir oık ,t
var .. Evveli onu se;kOPıı.,. 
sonra istediğinizi yapo>~,ı. 'f' 

Salih Şekur - Bu :wri-.·~ 
lasmdan nasıl kurtul• oJ111 d 

A ~~üsselah - lıte '-
necegız.. b.,;. /1 

Salih ŞekOr - Bu 
1 

'! .,ıt 
nolunduğu kadar ko 

11 
..J) 

değildir.. /8" 
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- Biz yüzde yüze 
razıyız! ı, deniyor 

lıırçok sinema şirketleri 
f~be/Pı inı Rtin1Jda 

açmışlardır 

f stanbul meb'usu Silreyya paşanın tiyatro ve sinemalara mah: 
~ •us bıletler üzerinden yüzde beşi belediyeye ve yüzde beşı 
~eye ait olmak üzere yalnız yüzde 10 nisbetinde bir vergi 
\ asına dair bir liyıba verdiğini yaı:mııtık. Bu kanun layihası 
t ~ meclis encümenler~nde miizakere edilmektedir.Bu liyibanın 
~Yük sahifeye baliğ olan esbabı mucibesinde: "Her medeni 
,, ltkette olduğu gıbi memteketimizde de bir tiyatro ve sinema 
'-t c1eai vardır. Ve bunu da gayet munsifıme ve adilane bir 

tttc halletmek lazımdır. 
d~etnleketimizde tiyatro ve sinema laz•m ise bunlann inkipfını 
~· lllllek, dcğil~c onların kapalı masına karar vermek icap eder ,, 
t~ •lınekte, sinemacıhuın rnRarıfin bir şubesi olduğu işaret edildik-
1\tk lo~ra bir sinema ve tiyatrodan aJınan vergiler izah ve bunun 
~ ~zıcı olduğu kaydolunmaktadtr, Layihanın işaretine g6re bu 
35 ~tie alınan ver~ılerin aded• 24 tür. Umumi hasılatın yüzde 
~ 1h~e bazı ahval~e yüzde 47 nisbetine varmaktadır ~ki d~nyanı~ 
1-ı-b ır tarafmc.ıa sınema ve tiyatrolardan bukadar agır bır vergı 
~ olunmamıştır. Liyih.- bunu kaydettikten sonra sinemaların 
f\~ah<ınndan, çc:>ktikleri müşkülattan uzun uzun bahsetmekte, 
·{)1 ~ "' .. lcıPketlerdeki vergi nisbetlerini işaret eylemektedir. 
filrrt a~t . tarafr=ıı n film tir ....... t; ;1 ... 1'~:5'- ---J..... . .. u.,;-.. .,,., • ...-..::. Jc-Kemal 

ı~ !bU'°ssesesınden K~maJ Beyı Ankaraya göndermişlerdir.FiJiJnci
d~ . tikayetı de gömrük resmindendir. Söylediklerine göre eski
S hır kilo fiJme 337,5 kuruş alınırken şimdi 1500 kuruş alın
~~a ve bu muamele vergııile birlikte 1600 kuruşu tutmaktadır. 
~ 

1
.tn heri programa kafi film 80 lira ile temin ediHrken şimdi 

~ ıra ile mümkfin olmaktadır. Bu suretle bazı filmler için veri
' ttİrtırük filmin kopyasının mahiyet fiatını geçmektedir. Kemal 

lbtlessialerinden Şakir B. diyor ki: 
~ - Geçen sene "Kemal film,, 5100 lira gümrük vermifti. Bu 
~' R'Çen seneki. in ayni miktarında fılm getırmek için 25 bin 
~"trrnek icap eder ki zaten müessesenin sermayesi 50 bin 
\ıi ar. 50 bin lira sermaye senede 25 bin lira gümrük verebilir 

•• 

~Ylediğime göre şimdiki halde sinemalar stok fiıimlerle idare 
~~tedir. Bu vaziyet devam ederse iki sene sonra Anadolu 
l'iflita b·•nna gönderilecek film bulunmıyacak, filim müessese:e
Sl&ti~t •r k15mı kapanacaktır. Filimler eskiden olduğu gibi buradan 
' ' d Irak ve Balkanlara icar edilemiyecektir. Şakir B. bu hu-

' Q a tunları söylemektedir: 
~'ctlctı u Vaziyetten dahili ticaret gibi bari ticaret de müteessir 'ili t. Eskiden fılmler bir elden satılıdı. Türkiyedeki tüccar 
' ltı:;•na: ~ulgaristan, ~om~n. a 1, İrana film satardı. lstanbul 
--~ 

1 
ltezıydı. Bu s~ne hıç bırı ı.m memleket için bir tek film f ~lt11 : llıad~. Film m~r~ezi Ati~a old~. .Bu ~uretle memlekete 

~ ..,_ Clleb~ parası, dovız ~unamst~na ıntıkal etti. Ufa Atinada 
~da)r~alas açh. Foks Atmayı faalıyet merkezi yaptı. Fanamet 
'ttkt. k1 

faaliyetini tatil etti. Bu yüzden (SO)ye yakın memur 
~ilQı ~dı. 
......_ ~~lerin talepleri de gümrük resminin tenzilidir. Diyorlar ki: 

'ltıi ~t Vergiye memleketteki iktisadi şartlar aynen bakiken 
y ide 20 zammediıir. Biz yüzde yüze razıyız.,. 

t s.;. dava .•. 
itaat\ ---<So et_ ~üsumattan 

. ~irkeci~,1~ lıra istiyor 
~lll arL kı Reşadiye cadde-
it '14Utııat t f d '1 l!l6ddet ara ın an evveli 
~ dıiı antrepo olarak kul
~~d~tıiıı ttı~lfundur. Emanet bu 
iti_ bitı 1. ıtgali bedeli olarak 
~ ıra · . 
~ ~•i d ısteaııı Rüsumat 
•~ tllıiş bu~ bu talebi kabul et-
~,L... • Undug- d E 
~İıat·llllCS~ R un an manet 

'bit d 6•unıat idaresi aley-
•va •çılmııtır. 

100 bin altın 
rark, itaıvan miJ.hheme5in

de mühim bir dava 

Dün Türk - İtalyan muhtelit 
hakem mahkemesinde mfihim 
bir davanın mürafaası yapılmıı
lır . Dava Sosyeta Kommersi
yale İtalyane tarafından bükfl
met aleyhine ikame edilmiıtir • 
Harpten evvel istikraz edilen 
( 100) bin altın lira davanın 
mevzunu teşkil ediyor . 

Muhakeme karara talik edıl
miftir. 

Bankalar konsor
siyomu icra komi· 

tesinin dünkü 
içtimaı 

Nurullah tsat B. muhtelif 
me~eleleri izah edlvor 
Bankalar konsorsiyomu icra 

komiteai dün Ticaret odasında 
bir içtima aktederek umumi 
kambiyo vaziyetini müzakere 
etmit ve borsaya ait diğer bazı 
işlerle mefgul olmuştur. İçtima
dan sonra konsorsiyom reisi 
Nurullah Esat B. kendisile gö
rüten bir muharririmize muhte
lif meseleler hakkında şu iza
hatı vermiştir : 
l'enr borsa kau1rname5in

de neler vcır ? 
- Heyeti vekilece tasvip e

dilm•Ş olan 2 numrah kararna
menin metnin aslisi henüz bize 
teblığ edilmemiştir. Kararname 
başlıca tahvilat ahm ve satımı
nın sureti icrasile 1 numaralı 

kararnamenin 11 inci maddesinin 
tefsirine ve ecnebi memleketle-
rinde bulunan müe~scselerin 
Türkiyede Türk lirası matlupla
rının sureti istimaline dair ah-
kamı ihtiva etaıektedir. 

umumi 111Jzivef 
- Umumi vaziyet Maliye Ve

kilinin izah ettiği gibi ~ok şa

yani memnuniyet bır inkişaf ı 
tekli a wmştm. Konouraiyonı bu
gtln borsanın temayülitini dik
kat ve itina ile takip etmekte· 
dir. Konsursiyorna göre son üç 
haftalık temevviiçler ihzari is
tikrar devresine bas temevvüç
Jerdir. 

Filhakika son bir aylık vaziyet 
tetkik edilirse Türk lirasının 
lsterline karşı rayici 1028 ve 
1034 arasında kalmıştır. Altın 
ayarında bir döviz olan Doların 
bile Londra borsasındaki. İngiliz 

lirasına nazaran temevvüçleri 
bizim paramız a ifade edilirse 
8 kuruta baliğ olmaktadır. 

Bu nisbet dahilindeki temev
vüçleri bizde tabii olarak telak
ki etmemek için hiç bir sebep 
yoktur. Nazarı dikkate alınmak 
hizım gelir ki son aylar zc:ırfında 
olduğu gıbi bugünlerde de tica
ri mahiyette mühim tediyat ya
pılmaktadır.,, 

Dônhd borJiJ • azıyeeti 
Borsada muamele normaldır. 

İngiliz lirası 1030,5 lrnruşta açıl
mıt ve 1033,5 kuruşta kapan
mııtır. Dün borsada 40000 İster
lın alınmış ve satılmıştır . 

Ali ıktısat meclıs.ı topldnıvor 
Aıi iktisat meclisinden 

kur'a ile ayrılmış olan azaların 
yerine 6 yeni aza seçilmesi için 
hazırlıklara başlanmıştır. Meclis 
bu intihaptan sonra içtima ha
zırlıklarına başhyacaktır . 

Esham h cıçakçılığı 
Dilnkü sayımızda bildirdiğimiz 

Yunanistana esham kaçırmak 
teşebbüşü hakkında NnrulJah 
Eıat Bey şunlan söylemiıtir. 

- Bu teşebbüs benim tara
fımdan ihbar edilmemiştir. Ya-
hnız Yunanistane gitmek için 
mfirakaba heyetinden vize çı· 
karmış olan Aliksand ismindeki 
bir tüccar memuri T evere vapu
runun hareketinden evvel Alku 
ismindeki Arkadaıı tarafından 

"Tasarruf .. tasarruf?,, diye haykırır·
ken Varna plaj arına vapur tenez· 
zühü tertip etmekte mana var mı? 

Haber aldık ki mulul gaziler 
cemiyeti bir vapur gezin-

tısi yapmak istiyormuş ne denir? 
pek ala önümüzdeki yaz günle
rinde eğlenmek, deniz havası 
almak herkeain hakkıdır dedik. 
Fakat bu haberin alt tarafını 
pek acaip bu1duk, çünkü vapur
Ja gidenler Varnaya plajlarında 
da eğlenecekler ve bu plaj 
masrafları ziyaretcilere ait ola
caktır. 

Yani bu: 
«- Ey ahali gelin (1 O) lira 

verin sizi Varnay götürelim o
rada güzel güzel deniz hamam-

ları vardır. Hamam.ar iç.in ya
pacağınız masraflar size aittir.,. 
demektir. 

Her tarafta davullar çalındı 
Mısırda ki sağır sultan duydu. 
Her makam: Aman memleketten 
bir metelik Türk parası dışarıya 
sızmasın!.." diye gözlerini dört 
açarken bu ne demektir? 

Bir meteliğin üstüne kırk düt üm 
vurarak dışarıya kaçmlmaması 
bugün herkes:n en tabii ve en 
zaruri vazifesidır. Ümit ederiz ki 
malul gaziler bu deniz gezinti
sini daha makul bir hale koyarlar, 
meseli bu vapur gezintisini 
memleket sahillerinden birine 
yaptınlabilir. Türk sahillerinde 
de plajlar vardır. itin makul 
tarafı buhur. Voksa memleket
te eaen hava yanında buna de
necek bir söz vardır: 

Bu perhiz ne bu ilhana tur
fusn ne? 

Şehrin orta yerinde bir 
kız kaçPrma vak' ası 

16 yaşında Lemanı mektebe gider
ken yakaladılar, ağzını bağladılar 

bir otomobile atarak ... • 

Dün sabah Edirnekapıda 
çok garip ve tayanı dik

kat bir vak'a olmuştur. 16 ya
şında bir mektepli kız bir takım 
meçhul kimseler tarafından so- ile de tanıtr:ışbr. Kenan Lemanı 
kak ortasında tutulmuş, ağzı d G · d·kı · sevmekte ir. eçır ı erı mace-
bağlanmış, bir otomobile atılarak rayı nıetru bir vadiye sokmak, 

kaçmlmış . ır. sevdiği kızla izdivaç etmek İRte-
Vak'a hakkında tahkikat yap· mektedir. Fakat Ayşe hanım bu-

tık. Öğrendıklerimizi yazıyoruz: na razı değildir. Kenanın müte-
Edirnekapıda Sarmaşık çıkmaz addit talep ve tekliflerini reddet

sokağında oturan Ayşe hanımın miştir. 
Leman isimli bir yeğeni vardır. Vak'anın mukaddimesi bu. 
Leman daha çok küçük iken neticeyi artık siz tahmin edebi
annesi aile ocag~ ını terketm. iş, ı· · · y ı h ırshlız. apı an ta minlere göre 
Leman bundan sonra teyzesının K 

b ı enan yaptığı teşebbüslerden 
yanında yatıp ka1kmıya aş a-
mışhr. Kız şimdı oldukça bü- nevmit olunca bu çılgınca işe 
yüktür. 16 yaşına b~sınışt~r. girişmiş, arkadaşlarından bir şo-
Cfimhuriyct orta mektebıne gıt- föri~ sözleşmiş, dün sabah mek-
mektedir. t~be giden Lemanm yolunu bek-

Hatta söylen~nlcre bakıiırsa lıyerek sevdığini kaçırmışlar. 
bu geliş gidiş dnası~da ~rna- Z.ıbtta hadiseye vazıyet etmiş-
vut Kenan isminde bır ddıkanh .. !!!.: Fırar lerin izleri üzerindedir. 

höyük bir zarf almıştır. 
Bu esnada Polis beşinci şu

besi sivil taharrilen şuphelenmiş 
ve zarfı almışlardır. Bu kaçak
çılğın tahvilat ve efektif kambiyo 
üzerine yapıldığı ve bir şebeke 
ile alakadar olduğu tahkikat 
neticesinde tevazzuh etmiş, mü
tecasirlerin haklarında 1567 
numaralı kanunun ahkamı tatbik 
edilmek üzere adliyeye sevki 
kararlaştırılmııt.r. 

Diğer -~ftan yaptığımız tah
kikata nazaran polis bu şebeke 
efradından birini daha yakala
mak üzeredir. kanun ve borsa 
kararnamesi hilafına hareket 
ederek borsayı igfale cür'et 
eden bu sahtekarlar hakkında 
en ıiddetli ahkam tatbik edile
cektir. Kanunen bu cürmün 
cezası 3 sene Ağır hapisle 
10000 !ıraya kadadar cezayı 
naktidir. 
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• 
iktisadi 

ismet paşa hazretlerinin bu 
günlerde büyük bir iktisadi 

program hazırlamakla iştigal 
etmekte olduğunu evvelce bi '
dirmiş, ve bu programın esasları 
hakkında bir l<aç makale yaza
cağımı i:ave etmiştim. 

Maksadım daha henüz esas
ları bile tam ::ı mile tesbit edil
mem:ş o an b:r programın te
ferrüatına dair karilere malumat 
vermek degildir. Yalnız yeni 
programla Türkiye Cümhuriye
tinin idari sisteminde vuku bu
lacak olan büyük b'r iktisadi 
inkı abm ruhu ve maksadı hak
kında ( Vakıt) k~rilerini şimdı
den tenvir etmekt ir. 

Her şeyden evvel bir noktayı 
tavzih ede!im: Cümhuriyct hüku
metinin daha ilk teessüsü gü · 
nünden itibaren fülısadi bir 
proğramı vardı: Fakat hükümet 
bu proğramın teferrü:ıhna ait 
tatbikata girmezden evvel te
hakkuku icap eden şartlara 
ehemmiyet vermek zaruretinde 
idi. Onun içindir ki (Lozan) 
suıhündan sonra memleketin her 
tarafınde tam bir hüküm ve 
emniyet tesis edebilmek üzere 
ça ışıldı. 

Bugün artık memlel:etin her 
köşesınde halkın iktisadi teşeb
büsatına karşı her hangi bir 
şekilde engel teşkil edecek kü
çük bir emniyets'zlik mevzuu 
bahis olamaz. Yalınız İstanbul 
mıntcıkasındaki Rumların mühim 
bir kısmı s rf Yunanistanla 
aramızdaki ıx'.Üzakeratın kat'i 
bir ıtılafa bağlanamamasından 

dolayı (etabli) vaziyet nde olup 
olmadıklarını kestirememekte 
bundan dolayı bankalardan 
kredi almadık arı gibi şu veya 
bu şekilde ikt sadi teşebbusala 

girişmemektedir. Ancak bu va-
1iyetten müteveı lit mes'uliyet' n 
Türk hükümctine ait o madığı 
ma!umdur. 

Diğer tar& ftan Cümburiyet 
hükumeti milli iktisadiyatın in
kişafı ı çın ilk şart olan har ci 
V\! dahili emniyeti tes:s etmek e 
kalmamıştır. Ayni zamanda hem 
emniyet hem de ikt s:ıd inkişa
fın en mühim bir vasıtası Cllan 
şömendöfer siyasetine başlamış, 
bugüne kadar dev.etin idaresi 
altına (300) mi yon l iralık geni~ 
bir şebeke toplanmışbr. Niha
yet asırlard an beri Türk mi le
tiniı;ı iktisadi sahada eHer ne, 
ayaklarına demir zencir er vu
ran mali ve ı1<:tisadi kap.tül s
yonları kırm ış , miHi sanayii 
aıarni derecede himaye etmeğe 
müsait bir gümrük tarifcsı vü
cude getirmiştir. 

Mevzuubahs ettiğimiz bu nevi 

} arım 05ır Cl'Cc:/J.:.I : 
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kıntılık etmekte olan bir 
takım Laz kayıklerının ter
sanei Amireden göndı!rilen 
ıefaini mehsuıa taraf enden 
takip edilmekte olduğu kar-
şı cazeteler·inde görü müş- ı 
tür. 

Devlet 
icraat milli iktisadiyat noktasm
dan daha ziyade bir hazırlık 
safhasını teşkil eder. Binaena
leyh şimdi doğrudan doğruya 
iktisadi mahiyetteki iş ere te
mas el mek zamanı gelmiştir ; 
ve bizzat ismet Pş. Hz. nin ha
zırlamakta olduğu iktisadi prog
ram yeni icraat silsilesinin baş
langıcıdır. 

Bu yeni proğram Devlet mef
humuna dahil olan her türlü 
vasıtaların, her türlü teşkilatla

rın mil li ikf sadiyat noktasın
dan nası • bir vaziyet a !ması la
zım geleceğini , n ası bir ist ka
mette ça ışması icap edcceğ'n i 

birer pı ensip şeklınde tesbit 
edecektir. 
; C. H. Fırkası ile B. M. mec
lisinden tastik edilecek olan bu 
program mündericatı hükQmetce 

ihf yaç. para, zaman ve imkan 
unsur arını nazarı d ı kkate alarak 
sıraya konarak tedr:cen tatbi· 

kata geçi.ecektir. İsmet Paşa 
hazretler inin hazırlamakta olduğu 

yeni programın mahiyetini kısaca 
ifade etmek .azımgelırse:«Dev;etı 

ve devlete merbut her türlü 
vasıta arı ve teşkiiatları memle
ketin iktısadi istihs~ıini artıracak, 
fertler · n emeklerını daha müs-

mir bir hale getil'ecek, hülasa 
halkın refahım imka ... nispetinde 
temın edecek bir ha le getırmek,, 

den.:bıl•r. 

Bunun için hükumet yeni pro· 
gramı ile m mleketteki kredi 
buhranına kflrşı çare'er bulacak
tır; ha ı i hazırda müstahsı lerin 

mahsuiü mesai lerinden istifade
lerini imkansız kılan şömendöfer 
nakliyatı meselesini halledect-k

tir. Mil.i sanayi ve t icaretimizin 
inkişafı önünde mühim birer 
mani teşkil eden bir takım 

vergi ve resimleri tadil ve ya 
ilğa eyliyecektir. 

..Aiefr.H1cı .Aswı 
--- -- -

Cer •• yeti akv~mo muzrheret 
birliğ i umuml k6tibi 

11 Gemiyef akvama müzaheret 
teşekkülleri beynelmilel birliği ,, 
umumi katib' maav ni Mösyö le 

Baron Albert von Bcdman şeh
rimize geimiştir. 

Mumaıleyhin temsı l ettiğ i bir
liğin bizatihi c~miyeti akvamla 
a .akası o.mayıp, aH I cemiyeti 
akvamın gayesinin esasını elde 
etmiye çaıışmaktır . 

Yani " Cemiyeti akvam bugün 
kendi nizamnamesi aksine · bir 
teşekkül yapmıştır, asıl gayesini 
tatbik etmemektir ,, noktai na
zarı Baron Albert von Bodma
nm temsi ettiği birliğin görüşü

dür. 
Bu noktadan hareket eden 

birlik asıl cemiyeti akvam fikrini 
neşretmek üzere faaliyette bu
unmaktadır. 

Mösyö le Baron Albert von 
Bodman yakında Ankaraya gi
decektir. 

Ebe Şahin H. ın davası 
Dünkü ni.ishamızda Sultanahmet birinci 

sulh ceza mahkemesinde rü'n: t ne ba;;Ja
nan '"\"oyvo,. da,·a~ından hah~eım iş,tik. 
Da,·:ıcı ebe Şahin 1 f. ın i•mi diğer bazı 
isimlerllc karııarak, "Zoiçe 11.. şeklinde 

çıkmJsur. Tashih olunur. 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Bulgar Donkişotları! •• 

Balkan havasım pek sert bu
lan diplomatlara galiba 

hak vermek lazım gelecek. On
lar Balkanların karlı tepeleri ns
tündeki bulutları da barut fıçı
larına benzetir!er. 

Hakikata yakın bir teşhisi an
dıran bu sözJere bakılırsa ora
larda oturanların ateşle oynama
ları tehlikelidir. Mademki hava-
arı elektrikle dolgundur, o ha'
de kibrit çakmaktan sakınmalı

dır lar. Akıl ve mantık böyle 
emreder. Fakat Bulgarlar, bütün 
hakikatlara arkalarını dönmüşler, 
habire yangın kundakları hazır
layıp duruyorlar. 

Geçenlerde iki yazımı dökülen 
mazlum kanına hasrettiğim şehit 
Hasan vak 'ası hi'a yürek erimiz
de sızı iken, yeni bir acı haber 
daha ald,k. 

Bu'gar hükümeti katilleri bu
lamadığı için bu davayı takipten 
vaz geçliğini mahkeme kapıla

rında ilan etmiş. 

Cebir oğulları nahiyesinin 
müdürü olan Hasan, aynı za
manda Bulgar devlet makinesi
nin bir çarkı vazifesini görüyor
du. Güpegündüz manliher kur
şun~arile yere serilen talisiz 
Türk, birçok pusulardan kurtul
muş ve ğizli teşki latın cellatları 

tarafından takip edildiğini resmi 
makamlara bildirmişti. 

Canını kurtaramaması göste
r iyor ki bu kanlı teşkilatın hü
kumetten pervası yahut ayrısı 

gayrısı yoktur. Zaten hükümet 
Makidonya ibtılalcı arının yetiş

tirmelerinden ibaret değil midir? 
Bir devletin göğ.sünde caniya

ne teşkilat bes emesi ağıanacak 

bir şeydir. Her fırsatta iyi kom
şuluktan bahseden Bulgar dip
lomatl arı, artık daha ihtiyatla 
konuşsalar yeridir. 

Bu facianın c.i aha kam kuru
madan bir uğursuz haber daha 
aldık. 23 martta Bulgarlar Sof
ya sokaklarım şamataya boğ
muşlar, geçitler, nümayişı er yap
mışlar. 28 mart Edirne ve Trak
ya gününün tarihi imiş. Her yıl 
bu gÜnde eski yaraJarımız kur
calamr, 1912 seferinin kızıl 
sayıfaları hitabet kürsülerinden 
kudurmuş ha1k kütlelerine oku
nur. 

Balkan harbinin lekesini Ça-
nakkale ve l.ütta kan çağlıyan
larile yıkamış bir milletiz. 
Büyük muharebelerin bütün 
galiplerine tek başına meydan 
okuyan ve er meydanından 
tarıhlerin kaydetmediği bir şerefle 
çıkan biziz. Bır sürü yardım 
i.e Edirneye giren ve gene 
püskürtülen Bulgar orduları 
acaba bu ıstila rüyasını tekrar 
görmekten nasıl bir teselli bu
luyor? Daha sonra uğradıkları 
mağlubiyetlerin ağır zinciri henüz 
boyunlarında şangırdarken, Ma-
kedonya cephesinin kor kak 
kaçaklarına zafer rüyasının 
haram olduğunu düşünmüyorlar 
mı? Bu azgın Balkan politikası 
karşısmda Bulgarlara: « Nereye 
gidiyorsunuz? » dıye sormak ve 
tutuşan Balkanlarda en evvel 
yanacak olanların kendileri o1a
cağını söylemek zamanı galiba 
arbk gelmiştir. 

VAKi T 
T ahı işlerinizi yapar. 

Muharriri : Ömer R• 

İki birader karar verdil 
Cebele gidecekler 

Han sahibi onlara yardım ve onl 
Cebele varmalarıraı temin edece 

-11-
Cennet Feda ilerinin hülasası : 

[ Salııha ccinin ycgcni I lurremi kaçıran 
Bedii, memleketi l~ndiılüse giderek orada 
bir kı zl a evlendi. Sal:lhaıcin. yegenini 
i s cird:ıt etmek için çalışıyordu. Fakat 
1 ILirrem bir sene sonra ölmü-; \'C hir kız 
çocuğu bmıkmıştı . Sal:lhatcin hu kı l. • 

i tirdada çalışı yor ve mu\·aff ak o!aınıyor

du. ~ihayet ) irıııi aenc sonra SalAhattin, 
l~ndülü~c bir heyce gönderdi. Bu heyet 
Hurremin kı zını kaçırdı \ 'C bir gemiye 
bindirerek götürdü. lluna karşı Bedii, iki 
biraderzadcsini Berutn gönderdi. Bunlar 
Şeyhülcebcle müracaat etlerek :ımcalannın 
kızı nı i~tirda t içiıı yardım i~ıiyeceklerdi. 

iki genç Bcruta gittiler \'e orada hir 
hana indiler. 1 l:ın, esrarengiz hir k:ı dın 
tarafından idare olunuyordu. 

iki kardeş hu kadının yardımını temin 
ederek cebde çıkmaj1;a karar verdiler. ] 

Şayanı hayret olan bir nokta 
han sahibesinin onlara veda 
ederken asıl isimlerini söyleme
siydi. Mesrure, Zeyt ve Haht 
yerine onlara Zeydun ve Haldun 

demişti. Mesrure bunları nere
reden öğrenmişti? .. Fakat han 
sahibesinin bildiği bundan ibaret 
değildi. Haldun isim•erini nasıl 
öğrendiğini sorduğu zaman 
Mesrure onlara niçin geldiklerini 
ayan beyan söyleyivermişti. Bu 
kadın bütün bu sırlan nereden 
öğrenebi irdi. 

Mesele basitti. Mesrure, kar
deşler yıkanıyor ve elbiselerini 
değiştiriyorken fırsattan istifade 

ederek onların sandıklarını ta
harrı etmiş, birçok kağıtlarını 

okumuş, onların asıl isimlerini 

öğrenmiş, onlarm sırlarını keş
fetmişti. 

Haldun ile Zeydun örümcek 
ağına düşmüş iki sinek gibi 
ıdiler. Örümcek ile anlaşabile
cekler miydi( .. 

Haldun atı l dı: 

- Bana bak Hanım, sana 
bir şey soracağım, demin hamal 
sana Cebel şeyhinin casusu de
mişti . Bu ne demektır? .. 

- Demekkı buna dikkat et
tiniz. Bunu neye soruyorsunuz? .. 

- Neden olacak. Biz de 
0 şeyhi zıyaret etmek istiyoruz. 
Onun casusunu bu muş oımak 
bizim için bahtiyar. ıkbr. 

- Cebele mi gideceksiniz .. 
E~et siz geminizin üzerinde buna 
işaret etmiş idıniz. Belki ben de 
bu yüzden sızı karşılamağa 

geldim. Fakat siz böyle bir te
şebbüse gırışırseniz cebe'in iık 
ka'esine varmadan kelleleriniz 
uçar. 

- Zannetmiyorum. 
Haldun elini cebine atmış ve 

çıkardığı yuzugu Mesrure ye 
göstermişti. 

Mesrure başını iydi ve takdis
kar bir tavır aldı : 

- Bu yüzük eıinize nereden 
geçti? 

- Onu bizzat sahibinden 
alan birinden .. Siz'nle açık ko
nuşahm . Sen bize dair bir çok 
şeyler biliyorsun . Bunları gizli 
tutmiyacaksan aenden derhal 

ayrılırız . Çünkü casus 
anlaşılan bir kimsenin e 
ka mak istemeyiz. Fakat 
ondan sonra Berutta kal 
Senin gibi Cebel cas 
burada pek iyi kabul 
diklerini biliyoruz • Halt' 
yakında senin gibi bir ki 
sihiı baz diye diri diri yalol 

denizde geliyorken bir yo 
haber a mıştık. 

- Beni de ayni akibete ; 
rüklemek istiyorsunuz. 
ben sizi daha evvel mahv 

- Hayır. Biz bunu ist 
ruz, senden öyle bir b 
umuyoruz. Biz ıana zarar 
miye gelmedik. Maksadı111ı$ 
beli ziyarettir, Belki bize 
edebilirsin .. 

- Bilmiyorum. Bunu siı' 
hafta sonra söyliyebilirinı-

Söz mü? 
- Söz ... 
- Biz sana itimat 
- Ben de size. 
İki kardeş şehre çıkDJ~ 

inmiş ' er, kadının kölesi 
refakat etmitti. Zencmııı 

refakati çok faydalı olP"'"j 

İkisi de rahat rahat dol#J 
ve görülecek her yeri t 
ediyorlardı. Yolda rast g 
seyahat arkadatlanndan ~ 
kişiden ibarettir. 

Nihayet kardeşler 
dönmuşler, vaziyetlerini 
uzadiye tetkik etmişlerdi. 

ha Sultan Sa1ahattin onl~ 
ruta muvasalet ettiklerioİ 
almış miydi.. Burası c• ~ 
dolu bir yerdi, elbette oıt 
casusları vardı ve onlar d• ~ 
l ı yettc idiler. Fakat henll$ 1. 
gösterecek bir emare ıA 

Acaba buradan kalkıp 5'--1. 
tinin nezdine gitmek dahi 
ru olmaz miydı. Bunu uıtJ0 l 
dıye düşünen iki karde.f p' 
hattınden korku duyıoU2 
oraya ğitmemiye karar ';! 
lerdi. Sıra Mesrure ile '1 

lerini dilşünmiye geldi. _J) 

N•san 
1930 

':>abah 

3.66 

c eıurr-· .. 



haberler 
lstaız ul icra rirasetinden: lstanbul· 

da Bahçekapıda Arabacılar sokağında 
16, 18 numaralı mağazada Itırıyat tica-

hib·· Garbt Trakyada musakkafat sa· retile iştigal eden Lüsyen Faraci ve şü· 
it 

1
• olan gayrı mübadillere ikinci avans rekAsı şirketinin konkordato talebiyle 

lonzıatına bugün b:ışlanncakur. Komis- vukubulan ıııürııc:ıatl:ın ı~tanbul icra da· 
bitı· tevziatı bayrama kadar bchemhal ircsi itiraz merciince kabul edilerek iki 

rınek tasavvurundadır. ay. mühlet verilmiş olduğundan rnezkôr 
ı nd4 Topkapı sarnyt harem dairesi hak- şirkette matlubu olan alac.:ıkhların icra 
' · \'c i!JAs knnununun 28J üncü maddesi 
flıcsıa tercümanlara bu hafta ders veril- ahkAmınca tarihi i Andan itib:ıren virmi 
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Önümüzdeki ÇARŞAMBA akşamı OPE~A SİNEMASI 

Bütün düny~ca H A R R ,. L ı· O K E 
maruf ektor 

JEilfürt.il~~~lTh. ©rr»~ıriillifil mTh~cdI&m 
,. 
y • .,...... • :· 1 : • \ 

Şayanı hayret SESLİ ve ŞARKILI fil.im irae edecektir. Bu fılimde her kesin ağzmda dolaşan 
- BU NAMOAKI mEŞHUR ŞARKI işidilecektir. ~ : ...... ~.. .. ' . ~. ~· :' 

tckarrur etmiştır. gün içinde alacaklarını bilcümle ,:e ai-
,,., ...... 4 Tifo.va man·ı olmak 

1
°,.1•0 Şı'şllde Hayrabolu aslı,·e maltkemesinde(l : •il• il••• 

)''l ' kiyle lstanbulda birinci Vakıf hanında • • ENKLi FENER • • • • • ~ • • Çin 11

1
:kalan IAğımların serian kap:ıtılması 50 numaralı yazıhanede mukim komser Hayrebolunun Çıkrıkçı karyesinde Mus· • 

' ·adariara tebligat yapılmıştır. ve 3,•uk:ıt Fahrı-ttin be,·c bildirerek ka\'· trıfa çarnşıı 1\ lı-dyun karyeden Ferh:ıt a MümessilJeri : • 
btırı. .. Büyiıkderedeki bentlerin tamiri dcttirmeleri vz hil:\fına· hare}[cr edeni~- Ça\'UŞ hali firarda olup tebligat ifasına • s Güstav F rölih ve Gret Mosheı·m •• • 
&on eki üzeredir. Tamirin ikmalinden rin konkordato mLizakeresinden hariç \'e muh:ıkemenin 26-4-930 salı gLinüne 

ta ctanb ı 1 h lıırnkdacakl,ırı ilıin olunur. i ı ı·~· d 1 • .. "' u un ~u~uz ka mıvacaıtı ta · tııl1 1 • e< ı l wın en )'c\·rn'ı mczk·'r,.la 1 av- iLAN 1 ••••••••••••••••••••••••••••• 11ı1.1ıtı d ""' J b " e 4 u " ,; ::•••••••••••••••••••••••••••••::::::••••••••••••••• .. •••• 4 •lınektedir. Doktor rebolu asli)e hukuk mahkemesinde !T-J- '.\1üddei\e Madam \'erkini tarafından g LORA LA PLANTE··········il 
!erini . S~yrısefnın idare~i navlun iıcrct- • zır lıulıınma~ı ılıln olunur. Beyoğlu 1 ariJbaşı '.\Jac:ır caddc~ınde is Ancak bu akşam ve yarınki ~I 

tndırmiye karar vermistır. 1 h San Ş Ü k rÜ Agop\an apatmanındn 1 numaralı d:ııre- :: t• l d :! 4 L · · :: ma me er e :· 
t• ş h iyej ŞCrl7iS!ne göndkrilmek uzc- s h 1 1 h Fatih ı:ul/z üçüncü lzu uk Jı{ı'imli- sinde mukım Totos Efendi ale)hinc aç· :: El ham s· d :! ' c t' " inir a~ra ık an müte aımı . :. ra ınemasın a :: 
ı. 1tnizde toplanan esranın bu haf· 1fltuil'11: Sultansclimdc Çukurbo~t:ında tıp;ı tazmınat \'(' imhalık re nafaka da-

1
:: .. . :: 

ıl:_ıglrıı0n.derilmesı' lkcısat \'ekAletı'ndeı1 bı"l. Cuma \'e pazardan maad:ı 2 den 6 '3 \ a 1 uzcrine mtiddci:ılcYhe ırondcrilcn :: gosterılmekte olan ei. 
"'f il 19 :\o. hanede mukim iken 'efat eden "' •• İ 

ıştır. kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu miıtckııit binbıı~ı 1 hi.se\in Be\ in mira.;ı iptidai ln)iha ıkametgılhının meçhuliyeti ısa TEMAŞA GEM Sl lj 
>ı, ..... A.vın 22 sinde limanımıza 1500 862, Kadıköy 49 . . ~ selıehile .biid tcblig iade kı.lınmı~ oldu- n ( Show - Boat ) H 

"•an 2') :ıçtlmış \C terekesi '· azılmHır. :\li.ıtevcf- 1r d ı·• ı bl ıı-n.. •• S d ltre •1 ünde de muhtelif memleLet- hun an 1 ;ınf'n ) apı an tc ıg:ıta rııb ... en :: on erece heyecana ver fil- :: 
lllcnsup 500 seyy:ıh gelecclmr. Fatih su/it ura dairesilla.n: Bir fanın alnc:ık ve borçlulıınnın ııiacak \'e CC\3p vermı.:dijtindcn bittniep hakkınd.ı i~ minde t . d k . es 

• ao dc,_·nin temini i,tıfa,.ı zımnında mahcuz 1 o çl rını hir 3\' .. d h J>l\ap karıırı ittırıazınıı karar \eıilmckle :: aganm e ece tır. == w,, h ~ Nisan santı\:l scr"is.nc ıstırak > r a • ıçın e ma kemeye 0 • • • K . :::::::················ ............................ ·-···· •• 
;ı.. • "' ' ve satılmasına karar verilen bir adet sa· ·· 1 k d · mumaıleyh l otos fendınin tahkik un ............................................. - ... ::: 
t;'ıı· aıırlanan nürnunelerin bu muracaat a ·ay ettırmeleri \'e ''arisleri-
~~ une k cuma lon gramofonu \ e elli adet p'dk 17 ni- d 1 f 1 bırııloldııtı 13 ma,_·ıs salı gu"nu sa:ıt 1 Oda 
ri~. ·adar b h h l A k .. 14 S nin e usu en sı at arı h.batnı e\•lemelerı· h to ~ rn . .. e em a n ·araya gon- san 930 perşembe günü saat te .._an- :ızır bulunması ako:i takdirde gıyaben 

e 1 tuccara tebliğ edilmiştir. dal bedesteninde satıl:ıcnğı ilin olunur. i'ftn olunur. . muamele ~:ıpılacağı il:\n olunur. 

" m nı ı ııı ~ ·ı[ ııı ı~ ~ı ııı ıı ıı ıı ıır ıı ıı ıı ııı ııı m ııı ııı~ıı nııııııımıııııMmıımıı ıııı ıımııı ııı m ııınımmı ııı ıııı ıııııııııııımııı ııı 1ı~ıı@ıı111ııı 1ıı1~11ı111ınııımınımııımııııw~ııınıı ıınıı ııı ıım11ı ırmııı m~ı ıı ıllil ıı mı· ı~mıı ıır ın m ııı ıı 111' t ııı mı mm m ıı ı ı 
1lyYare piyankosunun dünkü keşidesinde kazanan numarala , 

. -= 

N Tlirk j , 1 Tiirk 
l 0 • lirası l'tO. lirası 

~ı ~ !300oı 5n4G0-1 '1 
503 4000 277 1000 163 
670 H ooı 333 5 216 50 
844 70 6JQ 50 326 7 
959 50 7 ı ~ 5 x 342~ 1000 
994 125 8~7 1251 541 ıO 

31043 50 833 50 5Y4l 125 
44 50 857 70 682 1 l5 

202 50 976 50 733 125 
258 100037152 50 751 125 847 
298 40J 430 70 777 50490J7 
391 50 476 5 847 50 73 
482 70 498 50 3093 125 195 
501 50 552 70 1211 125 26J 
6&0 70 676 125 235 70 55i 
76~ 50 ~00 50 490 70 8321 
112 70 971 50 522 12~ 37 
8201 s~3B066 ı 2s

1 
523 5 57 

9481 125 151 125 685 5 75 
32054 50 368 400 759 70 985 

58 10! 398 50 952 70 50124 
68 308~ 529 50 983 50 48 

123 10, 540 ı 25 4123 50 204 
212 50 42 5 171 50 205 
210 sg 101 12s 405 50 78 
275 70 55 125 594 125 305 
362 50ı 12 12c: 654 50 • 20 
438 70 38084 501 680 125~ 41 1 
46ı 5d 213 125 69J 1dl 34 
676 50 420 70 705 125 536 
720 5 41 1d. 112 50 643 

33038 7 51 70 891 125 707 
114 7 65 50 5032 125 81 
147 12 595 7~ 42 125 983 
152 70 677 125 45 5051003 
255 70 706 70 101 1000 62 
321 70 33 70 216 70~ 112 
4l9 7; 37 125 574 50 225 
472 5 943 5 595 40~ 236 
477 12 930 70 694 50 33J 
519 125 39 10 771 70 ~34 
609 50 88 70 58i 50 393 
670 5~~0266 40 989 ~o 645 
737 125 435 125 993 400 580 
7 40 50 522 50 60071 70 877 
781 5 69 50 81 lOOa 906 
8 ı 7 5 704 12S 120 70 52048 

342 6 409 38 125 159l 125 153 
267 125 56 50 169 70 166 
438 7~ 911 1g 30J 70 215 
50> 7~ 15 5 401 121 243 
602 7041097 1~?5 419 125 335 
685 5~ 99 4 472 70 448 
691 5 114 486 125 4511 
728 7 203 5 572 70 452 
743 5 57 5Q 595 5~ 476 
791 70 348 5d 611 7 1 538 

35090 50 451 5 678 70 769 
182 125 71 70 71~ 50 814 
214 50 73 7 761 70 821 
249 70 76 125 936 50 8441 
267 5 85 7l 9f\2 100 3919 
315 5 526 12 7078, 100 0331 
311 5 697 12s ıso1 12~1 ı 84 
328 12 113 s 20" 5Uj 262 
435 7ı0 810 5 586 50 295 
802 50 48 3~ 6~2 50 385 
967 5 988 5 8034 50 403 
986 5 2020 l 225 70 

= 

N 
1 

Tiirk 
1. o. ı· 

ırası 

12 r-3428 125 
70 508 70 
50 511 50 
50 709 50 

1251 744 125 
70 921 50 
5., 953 70 
50 97 J 70 
50~54135 50 

40 ~ 3~2 70 
50 509 70 
50 51/ 50 
50 652 50 

125 705 50 
125 778 50 
50 88~ 5) 
5'() • '905 50 

125 925 50 
50:55039 50 

125 222 70 
50 250 50 
50 533 40J 

125 613 1000 
70 717 70 
ı25~ 856 70 
7~1 8b0 70 

3000 Y20 50 
125 56046 50 
50 166 400 
7C>j 447 50 
7~1 481 125 
50 615 70 
70 793 50 
50 831 50 
70 932 50 
50 893 50 
70 938 70 
s 57154 ıooo 
5 177 12'l 
5') 223 1000 
70 252 ll5 

125 320 50 
70 565 50 

125 650 70 
50 7971 125 
50 857 400 
70 !:123 50 
50 942 3000 
50 180151 70 
70 ı;g 50 
10 501 10 
50 6731 50 

12 6781 70 
70 711 70 
sa 921 s) 
58 59145 125 
7 ı 149 70 
70 18 ıl 50 
50 9451 70 
so 318 50 
50 502

1 
70 

5' 575 70 
70 858 70 

125 875 50 
70 931 50 
5 982 125 
70 993 50 

125 

Önümüzdeki 18 nisan cuma 
akşamı saat 21, 30 da 

FRANSJZ TJYATROSUNDA 

MATMAZEL MARI BELL ve 
SAHL BOYER in taba idaresindeki 
heyeti tarafından Bomarşenin en meşhur 
eseri olan LE BARBlER DE SEViLLE 
piyesi temsil edilecektir. Bn müsamere 
BiR KJSJ:\1UK MO~OLOÔ ,.e ŞAR
KILARLA hitam bulacaktır. 

İstanbul icra daires ndeıı: Arabacı 
Mehnıet ağanın Mustafa Fadıl beyden 
borç aldığı üç yüz liraya mukabil ve
faen ferağ eylediği Kadıköyünde, Hasan 
paşa rnah:ılle:ıinin L1usuluk sokağında 

3~,33,33,33 mükerrer eh·e,·m 12,14,16 
No. yekdiğertne maklup iki bap hane 
man dükkan \'e bahçe Mehmet ağanın 
uhdesinde olup borcun verilmemesinden 
~~layı ihalei ev\•eliyesinin yapılması 
ıçın otuz gün müddetle müzayedeye ko
nulmuştur. Hududu: Con Tomson tar
lası ve Kftmil ~:f. ahırı ve sokak 'e 
~1ehmet ağa arsa 1 ve Osman sLe~di 
ıle Hace Hesna hanım 'lf.'i/1~ · İ.H "fomtş· 
temilAtı ve bahçesj ile mabout dokuz 
yüz seksen dört arşın terbiinde araziden 
yüz arşını iki katlı bina \'e yüz kırk 
beş arşın bir kntlı hane ve dtikkdndır. 

Mi4temi1Atı: 12 numaralı haneye bah
çeden giıildikte bir e\' altı, iki oda. bir 
hnlA. bir merdh·en altı, üst katta bir 
sofa, üç oda, bir hald mevcuttur. 

14 numsralı h:ıne bir katlı olup ze 
mini elvan çini dö~eli bir ev altı, bir 
kuyu, bir helıl, birinde ~ ük ve dolabı 
bulun:ın dört oda mutfağa methali bu· 
lunan kısmen taş duvar, kısmen tel i'e 
muhat bahçede ceviz. dut, \"İşne gibi 
elli kad:ır meyve fidanı ve bir kuyu 
vardır: 16 numaralı dükkAn bir kattan 
ibaret zemini toprak, kepenkleri ahşaptır. 
Hanede rnedyıınun zevcesi Ayşe Hanım 
sn kindir. 

Vmumiyetle ahş:ıp ve yekdiğerne 
maklOp bulunan işbu gayri menkulAan 
tamamı ild bin Leş yüz lira kıymeti 
muhamminelidir. Talip olanlar ve daha 
ziyade malOrn:ıt almak isteyenler kıymeti 
muhamrninesinin yüzde onu nlsbetinde 
pey akçesini \'C 928 - 11532 dosya nu
marasını müsteshibcn müzayede şubesine 
müraca:ıt etnıeleıi ve 19 - 5 • 30 tarihin
de saat on altıya kadar ihalei evveliyesi 
tcra kılınacağı ilan olunur. 

( 928 - IJ532) 

~B~u~a~k~şa~m~s~ 

Si nemaıa!:.! )il 
Alkazar - Devler vadisi 

Alemdar - Kartiye Laten 

Asri - Hırsız 
Ekler - Yaşıyan ölü 
Elhamra - Temaşa gemisi 

Etuval - Kamçılı medeniyet 

• Lnksenburg - Spaventa 

Majik - Karanlık mazi 

Melek - Hollivut revüsil 

Opera - Pembe kö§kün esrarı 
Şık - Ateş gibi 
Beşiktaş Hilal - Kan gemisi. 

Bar ve Müzikholler! 

Garden - Elli Lis, İrcna, Nandi 
Balet, T almaç ve Siril, 
Bekefi, Yantura 

Türkuvaz - Arizona baleti 
1 -
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DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan : Sadn Etem 

--
~D~D~~tmDG~~fiDY~ 

t--B_
12 

o_N;_~a_
9

i~~r~f~K.AR Li~l S LE R 
A~ıldı Kapandı ~ ŞERİT MAKiNELERi Hercins ipek ve listik ıeritlel 

Kambyo 

1 lnııiliz liruı K.r. 
" T.L mubblll Dol 

1 ... 

.. . 

.. . .. 

... . . 
.. . 

Frank 
Liret 
Bel~ı 
Drahmi 

Is. Frank 
Leva 
P'torfn 
Jturon 
Slllng 
Peıetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley l(uruş 

ı T11rk lirası Dinar 
" Çervoneç Kuruş 

Nukut 

I
~ mal eder, basit ve ucuz. 
~ ÇORAP " Düz ve çiçekli el ile 't'e otomatlk-

Son sistem Kappel marka tekelll" 

1 
KOTON ,, mül etmiş çorap makineleri, bil,. 

miktarda, A vnıpa Ululii. 
rfJ RAŞEL ,. Son tekemmftlltla mllcebbez. a BRODE ,. Enli tamamile otomatik brode iflet• 
~ DİKiŞ " Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 
\g TEZGAHLAR Çuval Bayrak ve sair her cim ..,.1 

dokur el ve motör ile milteJıarrik. 

BASMA MAKİNELERi İpekli. ve .yünlU kumaşlar nzeria' 
her cıns çıçekler baaılır • 

... ve sair 11anayie ait her cins makineler. TO.rkiye um-' 
acentesi Y. Şmorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31- 33 

Tel İıt • 2256 

Terrıinat ,,e büyük suhulet 
~~~~~~~~~~:a, ~~
~~~~~~~~~l~>t ~(,".'~ .. ~ ~ 

Divanı muhasebat mura 
muavinliği için müsabaka ila 
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~f'l'"lanette' -------------H.-A .. 11~811mı:E~R~[~''E~-~R.-l~-, . VAKiT 13 N san 1931 ~ 
DarülfünLında: 

Okturva ( ( VAK 1 T ) iN Ş EH l R ,.. Ronıanva sevahati 
.,; . 

Darülfünun talebeleri, kurban 
bayramı tatilinden istifade ede· lttıh· Adliyede : G t ·ı r ırn surette ve ten~llen aze ecı e 

ttıdll etıııdı Emanet mühendisi Casusluk ltı~cdiye cemiyeti idare eneli· 
rek, Romanyaye kadar bir se
yahat terti ine karar vermışler
dir. Seyahat 10 gün kadar de
vam edecektir. Şimdiki halde 
hazırlık yapılmakta, seyahate 
ittirak edeceklerin isimleri tes
bit edilmektedir. 

t nı diın toplanmış Ye okturva Suphi B. htıkkında üç av 
~Riaiııdeki tadilib bildirmiıtir. htıpis kararı verildi 
l!aQ topl:ıntı:a ali~adar ti~aret İstanbul ağır ceza mahkeme-
t llleaııllen de iştırak etmış ve sinde dün Şehremaneti tamiratı "tndiJ . -.,br enle son bir temas yapıl- mütemadiye şubesi mühendisle· 
- h · Okturvadaki tadilit çok rinden Suphi B. aleyhindeki va-

a •us bir ıekildedir. zifeyi sui istimal davası temyiz-
ltıi~z~ eıyanın okturvası (20) den nakzen tetkik olunmuştur. 
l" 

1 •ndirilmiştir. Bu neticeden Supbi B., evvelce beraat et• 
lel~rd odası ve diğer teşekkül- mitti. Temyiz, bu hükmü boz
~r;: '- lnOmeaıilJerinin memnun muştur. Nakzen muhakeme neti-

lıdarı anlaşılmaktadır. 
[) cesinde BüyUkdere yolu yapılır-

ueledi ye baytarları ken tayyare tirketine sabp usu· 
m dairesinde Emanetten mUaa· 

lJu • • ....-E~ tt ade almadan taı satışından te-
f/Un mane e min edilen para farkı ile bir 

toplanacaklar iskele yapbrdığı ve bir silindiri 
~ .. ~hırl~n 111hhi bir ıeklc ifrağı tirket emrinde çalıştırdığı sabit 
~da verilen mühletin bit- göriUmllş, vazifeyi sui istimald~ 
~Ve teftipta bqlandığı ma· Uç ay hapsine, Uç ay memun
~ı~· Ahiren belediye bay- yetten mahrum kalmasına ve ce· 
~ '4l!ltını teftite taalluk eden zanın teciline karar verilmiıtir. 
ı_. huıusat hakkında bazı şey- Yat meselesi nasıl halledildi? 
'lorduldarı görülerek talimat- Bir müddet evvel Ku.ıltoprakta 
\ tilin her tarafta ayni şekil- kendisine yüz vermiyen Vedia 
~ 1-tbiki için kendilerine iza- H.ı bıçaklayıp öldürmekle maı· 
~~rihnesi kararlaştırılmış Ye nun olarak muhakeme edilen 
~ lar bugün için Emanete talebe Fıkret Ef. nin muhake
t~et edilmitlerdir. lçtimaa mesi dün İstanbul ağır ceza 
~ ltıet baytar müdürü Esat B. mahkemesinde son safhasına 
~et edecek ve lazım gelen 

i ta •9er~ec~ekUürpt. ~~- gelmiştir. _ ~ __ _,~-~ . Dün evvela yaş meselesi hak-
kında karar verilmittir. Bandır

hrn madan gelen cevapta 327 tevel-
8 ·nmu:·•r.•ı••ırm•ı•n lütlü olduğuna dair bir kayda ••t,, zaaderanirdadeerlenr· .... ~zöüriar~ ·ı ı tesadüf edildiği bildiriliyardu. 

"- Buna göre de cürmü iılerken 
~ onsekiz yaşını bitirmemiş olu· 

l
tazam ve Lük.s postası yordu. Bursa lisesine girdiği 
no•• nu.. vap?ru13 zamanki kaytta 324 tevellUtlll 

h Nısau olduğu evvelce mektepten bil-

t' ı\ZAR günü akşamı dirilmişti. 
ta....._ • · Sirkeci rıh· Diğer taraftan Tıbbıadli mua-
~n hareketle Zonguldak, yene den sonra "18 yatını 
~· Sinop, Samsun, Ordu, tekmillemiştir,, demişti. Mektep 
~ • Giresun, Trabzon ve ve bbbıadli, on sekiı yaşını 
~ 18kelelerine azimet ve av- bitirdiğini gösteri yor, 327 

~ecektir. kaydına uymıyordu. 
~.'l'lfailit ıçın Sirkecide Mahkemede nilfus memuru, 
~det hanı albnda accnta- "yaşı 326 olarak tashih edil· 

lnüracaat. melidir,, dedi. Müddei umumi, 
'telefon: İstanbul 2134 il mUddei ve D)amun vekilleri 

:::m:::a::::::ı:::nm:::m: arasında münakaşalar oldu ve 

( Ayvalık sürat postası 
tii._!' ~ R S 1 N ) vapuru 15 
t'ıht.111 Salı 17 de Sirkeci 

,~tıdaıa hareketle Gelibolu, 
'~e, l<Oçükkuyu, Edremit, 
•,de Ye. Ayvalığa gidecek 
bİtlikt"Gtte mezkür iskelelerle 
ttltctktt Altın.oluğa uğnyarak 

C r. 
•L 1~0

1iboıu ~411~ için yalmz yolcu 

reis, maznunun 326 tevllOtln 
olduğuna müttefikan karar ve
rildiğini söyledi. iddia ve müda
faa için muhakeme kaldı. 

Defterdarlıkta: 

Kazanç vergisi 
İkinci kısım kazanç mükellef

i erine 1930 seneıi için tarhedi· 
len vergi miktarlarını mübeyyin 
ihbarnameler tebliğ edilmiştir. 
Yalnız bir kaç şube tebliğatı 

henüz ikmal edememişlerdir. 

Bunlarda bu günlerde bitirile
cektir. 
~~~~---~~~-

V 11 ayette: 

Rllsat aletleri getirilecek 
Orman, Ziraat, Baytar, mü

dürlükleri için Avrupadan bazı 
aletler ve bunlar arasında rasat 
makineleri getirilecektir. iktısat 

.. vekaleti getirilecek aletlerin lü
, zumsuz şeyler olmaması için 

sipariş listelerinin vekaletçe 
tetkik edileceğini bildirmiştir. 

Kuyu motörleri 
Bazı evlerde kuyulara au çı

karmak için takılan motörlerin 
çok rahatsız edici sesler çıkar
dığı nazarı dikkata alınarak 
bunların gece yarısından sonra 
işletilmemesi için IAzımgelenlere 
tebliğat yapılmıştır. 

Haznunltırı Ağır ceza mah
h emesine verildi 

Caıusluk cürmile maznun ola
rak bir müddetten beri hakla
rmda mevkufen tahkikat yapı
lan İvan, diğer İTan, Mustafa 
ve Osman haklarındaki tahki
kat bitmiı, müddei umumi.ik 
mütaleasını yazmıı, evrak müs
tantikliğe iade olunmuştu. 

Dördüncü müstantik Salih B. 
mamunlann muhakemesine karar 
vermiı, dava, İstanbul ağır 
ceza mahkemesine gönderilmiştir. 
Yakında muhakemeye başla

nacaktır. 

Çıkınoe gazeteleri dava 
edeoek mit 1 

Neşriyat, müsamere dolandı
ncılığı ile munun Mahmut Sa
im, Sadi Raşit Ef. lerle Nedime 
H. ın muhakemesine dUn UçUncü 
cezada devam olunmuştur. 

Bir kolonya fabrikasında me
mur Doraço Ef. , şehadetinde 
Nedime H. ın kendisine bir kon
ser bileti getirip bet lira aldı
ğını söylemiştir. 

Şahit Ali Ef. nin ihzarı, Fat
ma H. dan vazgeçilmesi, Sadi 
Rqit Ef. hakkındaki istilimın 
tekidi kararile muhakeme kal
mıştır. 

Mevkuf bulunan Mahmut Sa
im Ef. , dün muhakemede ga
zetecilerin tahkikat ve muha
keme aafhalannı yazmalan bo
şuna gitmediğini ıu sözle ızhar 
etmiştir: 

- Hakkımda hilafı hakihat 
netriyatta bulunuyorlar. Çıkınca 
dava ikame edeceğim 1 

J.~efterdarhk llanatı J 

KlllALIK BAKKALlye VE 
KAHVECİLİK ~IAllALLl
Yıldızda lstanbul polis mek 
tebındeki bakknlhk ve kah
vecilik mahalli kiı·ava veı·i-., 

lecektiı·. Senelik kirası l 80 
liradır. ~1üzayede 24 rıisaıı 

930 peı·şembe günü saat 
14,3U da Defterdarlıkla ya
pılacaktır. (M-109 6) 

•SATILIK EY -No. 217-
229 Fener ~a<ldesi, Sifirkos 
mahallesi, Cibali vapur is
kelesi ııe dört dakika mesa
fede döı·t kat 5 oda b r ıııut
lak 2 hah\ 3 sofa ve bır da
raçay1 miiştenı.ldir. Bedelı 

2 seue Ye 2 raksittP ,·eril
ıııek ~artile talunirı edileu 
kıynıeti 4180 liradıı·. Satış 

ıuuanıeh·si aleni nılızaye•1e 

ıle 3 ıııa\IS H30 cumartesi . 
günü ~ant 14,30 da neflt>l'-
darlıkta yapılacakur. ( iL 
1108) 

• KİRALIK iKl ODA -
No 60 ~lehnıet Ali paşa ha
mrnn üst katı, Karaköy, 
Senelık kirası ı 50 lıra, ki
ralamak muanıelesi aleui 
müzayede ile 24 nisau 93tı 
per~embe günü saat 14,3( > 

da Defterdarlıkta yapılacak
tır. (il. 135) 

[ Üsttararı 1 inci ~~yıfamızdndır ] 

lanıyor diye mahkeme made
letkarane mesaisinden aynla
maz. Esasen arkadaşımın mürur 
zaman hesabında hayli zuhul 
vardır. Etfaiyc hakkındaki neş· 
riyatımıı bazı ihbarat vardır, 

tahkikat yapılıyor tarzındadır. 
Bunun Emanetten sorulmasını 
talep ederim. 

Kıraliça Mari 
Borsaya f!İdiyor 

Rami Bey bunun aksini iddia 
ile "Cümhuriyet,, ile "Politika,, 
nm tecziyesini istedi. 

Bunun üzerine İrfan Emin 

Şehrimizde bulunan Romanya 
k1raliçesi Mari Hz. bu günlerde 
Borsaya gidecektir. Kıraliçe Mari 
Bursada bır iki gün kaldıktan 
sonra şehrimize dönecek ve Ro
manyaya avdet edecektir. 

B. , "Müddei umumi tarafından 
oturmakla tecziyemizi isteyen 
Emanet vekili müddei umumi 
sıfatını hkınmak salahiyetini 
nereden alıyor? Kendisini biraz 
daha itidale davcı ederim,, dedi. 

celbine lüzum olmasaydı, heyeti 
hikime evvelce celbine teşeb
büs etmezdi. Bundan dönmek 
kendinizi müdafaa etmeyin de
mekle birdir. 11 diyerek ısrarda 
bulundular. 

Heyet bir saat müzakereden Mnddei umumi F abri B. İrtişa 
dosyası muhteviyab aleni cel
sede okunmıyacaRından celbine 
lüzum görmediğini söyledi. 

Vekiller "Hakkı müdafaaya 
tiddetle taaJluku olan ve yekU
nu sahif al ar tutan irtişa evra· 
kının yerine gelen Uç sahrlık 
cevap mahkemeyi ve mamnn
Jarı tatmin edemez Dosyanın 

sonra evrakın celbine mahal 
olmadığını ancak irtişadan zan 
albndaki ~emurlann kimler ol
duğunun ve tahkikat neticesinin 
sorulmasına ve davetle gelmi
yenlerin zorla getirilmesine, et
faiye hakkında tahkikat yapılıp 
yapılmadığının Emanetten su~
line karar vererek mahakemenın 
devamını 26 nisana bıraktı. 

Gayri mübadiller tahsilat 
tevziat komisyonundan: 

Semti Mahallesi No. Mevki 

--
Dosya No. 

434 
165 
476 
928 

E.yip sultan Abdülvedut 
Beylerbeyi Istavros 

Sokağı 

Abdülvedut 
lsta,ros 

125 kArgir dükkAn ma oda 
26 hisseli dükkln 

Beykoz Kifüe 25 ahşap hane 
Beyoğlu Kamerhatun Peşkirci 34 hane 

1123 Adalar Büyükada iskele caddesi 13 dilkkAn 
767-769 Beyoğlu Tımum Yeniçar41 62-64 hanede .iki oda 

b76 Fener Balat Vapur iskelesi 41 hane 
I l97 Beyoğlu Feriköy Fransız mezarlığı 50-71 hane 
866 Balat Balat Hızırçavuş mektep 11 kArglr hane 
877 B:ılar Balat Karabaş vapur iskelesi 3~ kAr~r d~kkdn 
879 · Balat Hmrçavuş Tahta minare l 6" kArgır dukkAn 

B l"d ~ı · h ı emllkin bir sene müddetle ican müzayedeye a ... a mev .. ı erı mu arrer o an ·ı 'h 
1 

· k •· .. .. 
çıkanlmışar. Talip olanlann vüzdc on nlsbetinde pey akçesı e 1 8 eı ~t ıye gunu 
olan 21 -4-930 pazartesi g:ünÜ saat onda Beyoğlunda imam sokağındn 2 numarada 
komisyonumuza müracaatlan. 

Selanik bankası hissedarlarına veri
lecek 1929 hissei temettüü için ilan 

S l• 'k B k h. d ı n heyeti umumiyesinin 29 mart 1930 e anı an ası ısse ar a _ 
t 'h' d ı bul · ti da 1929 senesi temettnu olarak 100 arı ın c vuı<u an ıç maın . . 
f kik h. d" ku u"r-une ıafi 6 Franıız frangı verılmesı ran ı ısse sene ı p 
tekarrür eylemiştir . . . . 

B bl " • 41 ı kupon mukabılınde 30 nısan 1930 u me ag numara ı d .1 k · 
"h" d "t"b d y"•ıh olan yerler e vcrı ece tir : tarı ın en ı ı aren aıagı a ~ . . 
Selinik Bankasının Galatada merkez tubcsı;ıde ve Türkıyede 

ve Yunaniıtandaki diğer 9ubelerinde · . . . . 
C · d•t F · d Algerie et de Tunısıe" nın Panste Cambon 

<< re ı oncıer , .1 d". b I • d 
k • d 43 ı merkez şubcsı e ıger şu e erın e . 

80 agın a numara 1 O 1 d 
" S · · t • G · ı pour F avoriser le eve oppemcnt u Comocıe e enera e 

d l' d t · » nin Pariste « Avenue Keleber ,, de 112 merce et e ın us rıe . 
1 k besile dig-er şubelerınde . numara ı mer ez şu 

Ernlak ve eytanı bankası istaı1buJ 
~ubesiııden: 

Satılık çayır otu 
Çırpıcı çayırında hasıl olan otlar bilmüzayede satılacağından 

taliplerin ihaleye müsadif 26-4-930 cumartesi günii saat on altıda 
şubemize müracaatları. ( B) 

iStafibul baytar müdüriyetinden 
Vilayet damızlık aygırları 15 nisan 930 tarihinden bilitiibar 

meccanen sıfatla başlattırılacaklardır . 
Hayvanlarını çiftleştirecek hayvan sahiplerinin atideki sıfat 

istasyonlarına müracatları illn olunur • 
lstanbul- Sultanahmette Kabasakalda eski baytar müdüriyeti 

binasında aygır deposuna . 
Çatalca. Merkez\ kazada baytarhğa . 
Silivri. Nerkezi kazada sıfat memurluğuna· 
Ş,ile • Merkezi kazada baytarlağa · . 
Üsküdar. Selimiyede yüksek baytar mektebı 

lüğune. 

dahiliye müdür-



Gueteye ıöoderlleeelt melı:t,pların üzerine idare içinse ( idare ) 
alt se (Yuı) işareti lı:on·ı lmalıdır. 

= SJ'\YISI HER. YER.DE "6 KUR.UŞ -

MATBAA VE İDAREHANE: 
fST ANRCL. Babıali, .Ankara caddesinde • V AKIT YURDU• 

T•I. 1'70 ( IC'AllE l~LFRI) 1'71 C YAZJ l~LEJtt) T ..... f, VAICJT, ...... 

HASAN KUVVET b 
Avrupada 

Uru U ciliği diplo 
la musadd 

Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca kemik, damar, g6ğtıı, ademi ikbdar, verem, sinir bastalıklanna gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, 
çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu. 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 

etsinler. ....... -.................. ~~------... 
İ~'f A~ B~L ~EllHE)IANETİ J LA~ .\Ti 

Şehr~aıaoetinden: Fatih yangın yerinde Mimar Sinan mahal· 
lesinde 82 adada 2435 ve 2379 harita numarah arsalar arasın 
da 48,02 metre murabbaı arsanan metre murabbaına 4 lira 
kıymet takdir oiunarak utılmak için açık müzayedeye konmuı
tur. Talip1erin tarlnameyi g6rmek için hergiin miizayedeye 
girmek için ihale gllnli olan S mayıs 930 pazartesi giinü 
levazım müdürlnğtlne gelmeleri. 

* * * Şebremanetinden: Bedeli kqfi 372 lira 25 kurut olan Cer-
rahpqa hastanesi bahçesi ka,esinden istimlik edilen Hobyar 
eamiı müttemilitından o'an odanın hedmile bahçe duvannın 
intUJ açık m6zayedeye konnnqtur. Taliplerin prtnameyi, keşif 
evrakım görmek için her gtln miizayedeye girmek için ihale 
gtın6 olan 4 mayıs 030 pazar gtlntı levazım m8dOrlGi&ne 
Jlelmeleri. 

ŞARK MALET HOi.ASASI 

Jstanbul yatımek~pleri mübayaat 
komisyonu reisütinden: 

lstanbul yatı mekteplerinin 
930 senesi may111 sonuna kadar 
ihtiyacı oJan ( ekmek, kaşar 
peyniri, mercimek, tere yağ ) 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuıtur. 

İhale 21-4-930 pazartesi gilnü 
saat 16 da Ortaköyde Gazipaşa 
yab mektebinde m6teşekkil 
komisyonca yapılacaktır. Talip
ler muvakkat teminatlarmı Fm· 
dıklıda yiikıek mektepler mes'ul 
muhasipliğine yatırarak muka
bilincle ıalaaleları malr.b .. •lara 
teklif mektuplan içine koymalı
dırlar. Şartnameler her gtln 6y
leden sonra komisyon kitipli
ğinde görülebilir. 

lstanbul mahkemei asliye bir.'nc 
ticaret dairesin en: Türkiye iş bankası 

ile Gala tada Ömer Ahit hanında alt katta 
5 numarada Mehmeı Ziya ve Kostantin 

l laçapolo Efendilerle ve Galatadu Tunel 
c ıde inde kundura ma~azasındıı mukim 

polo Efendiler i!Anen icra kılınan tebl. 
J;ata ra~men yevmi tahkikatta ispatı \ 'Ü· 

cut etmemiılerdir. 

Bittalep hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 398 inci maddesi mucibince 

ittihaz kılınan gıyc:p karannı:ı 140 ıncı 
madde mucibine~ ilılnerı tebligine \'e 
142 incı m:ıd<lı.: mucıbincc de gı) np ka-

rarname~inin mahkeme divanhanesine 
talikine ve yevmi tahkikatın 4 .ma~ıs 
930 pazar günü saat 14 de talikine karar 

verilmiştir. 

Mehmet Ziya ve Kostantin Haçapolo 
Efendiler llAnın neşri tarihinden itibaren 

J S gün zarfında tanfatı kanuniye daire· 
ıinde müttıhaz gıyap karanna itiraz ey
lemediği ve tayin olunan günde gelme· 

diği takdirde mübrez yedi kıt'a senet 
muhteveyannı kabul ve ikrar etmiş at 
ve bir daha mahkemeye kabul edilmiye-

ceği ilAn olunur. 

Dr. A . Kutiel 
Gizli ve cilt haetalıklan mGtehaıtmı 

Karaköy börekçi Fınnı ınraaında No 34 

Osmanlı banl(tnuıdan: 

Oamanh bankamın Galata, 
Yeni cami ve Beyotlu devairi 
Paskalya ve idi Mılli münue
betıle nisanm 20 inci pazar ve 
231lnctı çartamba flhaleri kapalı 
bnlunacakbr. 

lngilterede kazanmıt 
mükifattan aonra 

FİLİP5 ( PHİLİ 
RADYO la 

Çekoslovakya' da 
İKİ parlak muvaffakiyet 

200 kitiden milrekkep bir hakem bey' 

Dünyanın en mükemm 
RADYOLARI 

olarak taanif edilmiftir 
itilmek için: 

Fişi cereyana takm 
tek düğmesini çeviraı 

KAFiDiR 
Umumi vekilleri: 

HELiOS 
Galata Hararan Han No. 14, Posta kutusu: Galata 

Türkiye ziraat bank 
umummüdürlüı1ünd 

Türkiye Ziraat bukaaı umum miidirlGğti, Ankarada kili 
merliezi l:iinasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
bir bina yaptıracaktır. Bu ite talip olanlar qağıda yuıb 
ibraz edeceklerdir: 

1 - Talibin mali kabiliyetini g&terir vesikalar. 
2 - Talip tarafmdan evvelce yapılmıt olan itlerin bir 

fenni kabıliyetını gösterecek sair vesaik. Talipler AnkaradJ: 
bankası levazım ve mebani miidllrlilğilne latanbulda 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye miiracaatla bu bap 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alab". 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektublJ 
olunur. 

Teklif mektup'arı kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
umum müdürlitğüne ve lstanbulda Ziraat bankası l.t.anbul 
müdürliiğüne tevdi olunıı alıdır. 

lti deruhte edecek zat ihale bedelinin °/o 10 nu nisbeti 
nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette 
gi b ır taiibı tercih hakkını muhafaza eder. 

Maarif vekAlt tinden: 

Muharrir ve tabile 
nazarı dikkatine 

Gelecek ders senesi başında neşredilecek mektep kita 
ıine konulmak üzere muharrir ve tabiler tarafından yeni"' 
derilecek kitapların tetkik zamılDlan, tekilleri ve prtları 

1 - 15 haziran 1930 tar.bine kadar vekilete tealim 
kitaplar 1930 - 31 ders senesine ait kitap listesine konul #.. 

2 - Tetkike gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar t• 
rilecektir. ~ 

3 - Tetkik için gönderilen kitap1ann iki nüsha olarak 
makinesi ile kiğıdın yalnız bir tarafana yazılmıt olmasa ~ .,,t 
resim ve tekil gibi kitaba ilave olunacak şeylerin de bet'"' 
lunması lazımdır. Bu evsafı haiz olmıyan müsveddeler ıı- I 
miyecektir. ~/ 

4 - Tetkik için muayyen müddet zarhnda ikm-1 ~.; 

temmuz gayesine kadar icap edenlere tebliğat yapda~ 
len kitaplar 15 agustosta neşredilecek listeye ithal ol~" 

S - Bu suretle tetkike verilecek kitapların Maarıl ~ 
riyat miidürlOğllne teahblltıll olarak gönderılmeai vey• 
lizımdır. 


