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Yeni kanunlar 
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Yarın 

Adliye müfettişleri kon
eresinde verilen kararlar 

Haftalık Vakıt 
Parasız takdim edilecek 

~1üsııh:ıbe "Sadri !~tem,. Tenkit 
."Refik Ahmet., • iir. Dc,·aynast "A. 
Rırrı,, · Musiki :\1akalesi '"Kfüc Mihal 
zade .\1ııhmut Rııgıp,.· Alcksandr Düm:ı 
hakk,nda edcbt tctkık-Sinema, varyete, 
mizah sııyfası. 

l\aza.nç,müzayede münakasa, harcırah kanunları 
Ankara muhabirimiz yazıyor : 

~aliye müfettiıleri kongresinin 
~ıtanıı münasebetile teftiş heyeti 
1tlerine bakmakta olan müfettiş 
~itat beyden bazı malumat 
ttc. ettim. Mitat bey ıu beya
llatta bulundu : 

- Müfettişler kongresi, vekil 
~Ytfendinin kongreyi açarken 
ltat ettikleri nutukta işaret bu
)tırdukları gibi, kazanç kanunu
llun tatbikatında gerek hazine 
terek mükellef leh ve aleyhin
deki sakat cihetlerin tadilini t,..... . .. .. 11n için bir kanun pro1esını 

ke Yeni bir müzayede münakasa 
•nun projesi ile yeni bir har

cırah kanun projesi hazırlamağa 
~'hlur edilmişti. Müfettişler, 
0ııgreden çok evvel haberdar 

tdi lllediklerinden bu yolda tam 
;etkikat yapmış değillerdi. Mü

dett~f~erimiz . ~alnız ~~mleket 
d~hilındeki ıhtıyaçları bılıyorl~r: 

· liatbuki kazanç kanunu gıbı 
llllUıinı bir mes' ele görüştilürken 
Y4llnıı l::u günkü tatbikat ile 
onun iyi ve fena noktalarını bil
~ek kafi gelemezdi. Mnfettişle-
1'1! 9u.L;.J •• Avl'!n• e Lı;J.,.: 

tı:ı ttlcrinin kazanç kanunlarını 
te~talea ve onların tatbikatını da 
de tbbu etmek mecburiyetin-

~dilcr. 
llı~eseli bu kanunu b~yanname 
-~halen Fransa bile tama-

Vilayet ·bütçesi 
tasdik edildi 

~ -
~ ertıu, lar hazil'arıdan iti
~te 

it,, " mttaşlarını b11ı em 
v~~i mucibince alacaklar 

lbtk Yet bütç.-sini tasdık Ettir
lb'- "e Dahiliye vekaletile te· 
d... ctnıek üzere Ankaraya vi-
~ ~I ö 

lyetimiz hususi muhasebe 
nüdürü Cemal 

B. dün şehri
mize avdet et
miştir. 

Mumaileyh 
dün kendisiıe 
görüşen bir 
mu harririmize 
Ankara da ki 
mesaisi hakkın-
da şu izahatı 
vermiştir: 

it 
"'"~z -An karada 11'l4ill.J tnuJıaslbc bütçemizin tas-

" Ce t)l'raıc tnaı LJ. diki ile meşgul 
dı \'ekaı t b . h lıı. But e e azı ızahat ver-
t ~1 Cdi) ç.e aynen tasdik ve ka-
Qıtı ltlıştir y . . 
ı ~e nı · enı bütçe mucı-
Ct L erııurı . 

""' q•:tir arımız ve muallım· 
·•tı, anda "t'b •~ lllccı· . n ı ı aren maaşla-
~tıı· ısı u .. • .. t• •nı cJ·ı mumu vılayetçe 
Qtc ı en B ı· . '-l tla k arem ıstesıne 

~:'••tıd,:a lardır. Muallimlerin 
h.. '-1 tab .. · sUkna bedeli ve ma-
·11 d -·ısat 
~t ~l'ildir ının kesileceği doğ-
"' -~~ · Bunlar eskisi gibi 

en Verilecektir. 

men tatbik edemiyor. İşte bunun 
içindir ki müfettişler kongresi, 
esaslı bir kazanç layihasını ge· 
lecek seneki içtimaa bırakarak 
şimdilil< kazanç kanunumuzun 
yalnız en sakat noktalarını tadil 
edici bir layiha hazırlamakla 
iktifa etti. Bu layiha, bugün için 
çok esaslı ihtiyaçların bir ceva
bıdır. Diğer iki layihayı kongre, 
metin halinde ve tamamen tes
bit etmiş bulunmaktadır. Bu iki 
layihada du görülmüş, tetkik 
edilmiş yan ışlıklar, zaman ile 
eskimiş usuller, sakat düşünceler 
tamamen atılmış hem hükumeti, 
hem alakadarları tatmin eden yeni 
asas ar konmuştur. Harcırah ka
nununda memurlarımıza, sühu-
letler ve büyük bir itimat gös· 
terilmiş müzayede ve münakasa 
kanununda bilhassa suiistimaılere 
meydan bırakılmamasına çalışıl
mıştır. Bunlar tebyiz olunmakta
dır. Yakanda vekalete takdim 
olunacaktır. 

Projelerin encümenlerde ve 
heyeti umumiyede müzakeresi 
esnasında vekaletin alakadar 

Şükufe 
şiri 

Nihal Hanımın 
Cevap ver! 

Fen Aleminde hır hndi::ıe : Dokuzuncu 
sen•are kcşfolundu ".\1uh:ırriri: .:\Iü
derris Salih Murat .. 

- ' " . ! 1 

müdırı umumileri de hazır bu-
lunmuşlardır. 

Şunu da söyliyeyim ki kazanç 
kanununun bu sene tamamen 
yeni bir kanun halinde hazır
lanmasının en mühim sebebi 
muamelatta yeni bir takım müş
külata sebebiyet vermemekt•r. 
Çünkü yeni kanunda bir kısım 
mükelleflerin birinci kısımdan 
ikinci kısma nakilleri lazımgel
mektedir. Halbuki tarhiyat za· 
manı geçmiş bulunduğundan 

tarhiyattan sonra bu kanunun 
çıkarılması fevkalade müşkü atı 
bais olacaktı. Kanunun şimdilik 
yalnız tadilile iktifa edilmesinin 
en mühim sebebi budur. 

•• 1 fl ., Wdf::IC 

Roın~n Ye Leh talebesi 
Dün geldiler, karşılandılar, şe
reflerine iki ziyafet verilecek 

ıl --

Yukarıda Romen. aşağıda Leh talebe 
Paskalya tatilinden istifade iki çay ziyafeti verilecektir. 

ederek dün tehrimize 30 Romen Türk - Romen muhipleri cemi-
talebesi ile bir kısmı Polonyalı yeti tarafından tertip edilen 
olan 23 avukat ve mektep mu- programa nazaran talebe misa
allimlerinden mürekkep bir sey- firler 22 nisana kadar şehrimiz-
yah kafilesi gelmiş, Türk tale- de kalacaklardır. 
be birliği tarafından karşılanmış- t'JO sepyah 
tır. Cuma günü lstanbula 80 Ro-

Romenler perşembe günü men seyyahı gelecektir. 
Türh>cağında bir müsamere ve- Almanlar 
rccekler ve müteakıp gfinlerde 22 nisan salı günü şehrimize 
misafirler şerefine Turkuvazda 1600 Alman seyyahı gelecektir. 

Hukul-ci bahisler 
Son açılan avalar 
Bugün dördüncü sayıfamızda 

... mcı ...................................... m:r.~ 

Bir aşk macerası ! 
izmir valisi Kazım Pş.nın kızı ile 

genç bir aktör arasında .. 
iımiıden istanbula - l akaıanmaktansa beraber öle

lim - Bir atlatma - H~yecan da/,ikatarı 

Son üç dört gün içinde lzmir- ı 
de başlayıp şehrimizde netice
lenen enteresan bir aşk mace-
rası olmuştur . 
Çok heyecanh 
sahneleri e ha
reketJi b r ma
cera filmine 
benzi yen bu 
aşk hadisesinin 
kah ra man la rı 
İzmir valısi Ka
zım paşanın ke
rimesi Şükran -
H. la Operet 
ar tıst le rin den 
Muammer Bey
dir. Macera şa· 
yi olduğuna gö-

Vapur gelıyor 
Nihayet vapur yaklaşıyor, 

yolcular fevkalade bir yazıyet 
olduğu~u anlı-

yorlar. Fakat alı· 

nan bütün te· 

dabire rağmen 
iki aşk kahra
manını bu sa

atte bulmak 
kabil olamuyor. 
lci alınan ted-

birlerden şüp
helenen genç
ler bu işte za
bıtayı atlatma
ğa muvaffak 
olmuşlardır. 

re şu tarzda 
cereyan ediyor: 

Bir telgraf 
f ki gün evvel 

'itıdise kahremanlarından 
Aktör Muammer B. 

Atlatmadan 
sonra 

Fakat rıhtım-

da atlatılan 

İstanbul v Iayetine bir telgraf 
ge miştir. Bu telgraf Şükran 
Hanı mı bir aktörün kaçırdığın
dan, aşk firarilerinin Gülcemal 
vakuru ile İstanbula hareketle
rinden bahsediyor ve bu husus
ta ledabir ittihazını rica ediyor
du. Bu telgraf üzerine vilayet 
derhal tcdabir almış ve bu ha
diseyi takibe memur edilen 
efendiler pazartesi günfi sabahı 
İzmirden gelecek Gülcemal vapu
runu b~klemiye başlamışlardır. 

Osmanlı 

zabıta akşama 
doğru bu aşk kahramanlannın 
izini buluyor ve akşamda 
kendilerini merkeze alabiliyor. 
Kazım Pş.retikası lstanbuldi 

Merkeze celbedilen gençler 
burada bu işte hiç bir cebir 
olmadığını anlatmışlar ve gönül 
nzasila kaçtıklannı ve evlene
ceklerini söylemişlerdir. Bu va
ziyet üzerine gençler vali vekili 
Fazlı Beyin evine götürülmüşler 
orad ayni şeyi söylemişle· ve 

[ Alt tarafı 5 inci sayıfamızc' ] 

borçları 
Meclis reisinin Ankara seyahatı 

hakkında verdiği izahat 

Tekrar geleceklermiş 
Paristen T aymise bildiriliyor=. • . 
" Osmanlı borçları meclisi ıçtill!aı~da, reıs M .. ~tanley, Vya\. 

M. Klozye ile Ankara seyahatine daır ızahat ~ermıştı~: . .. • 
Ankarada samimi bir surette karşılanan zaırler, Turkıye huku

meti ile vuku bulan temaslarında 1~ haziran. 1928 de hamillerle 
aktolunan itilafnamenin tadilini derpıf edcmıyeceklerini, Türkiye 
hükumetinin hariçteki itibarını mu~afaza. için teahhütlerini ifa et-
mesinin zaruri olduğunu beyan. etm~şl.erdır. . . . 

Bundan başka Türkiye hükumetının. davetı. lizerıne mu~ah~aslar, 
vaziyeti hazırayı ihzari bir ~urette tet~!k etmış!~r,. ve vazır,e~ı ısl~h 
için ittihaz olunacak ılk tedbırın, Tu~kı~e h~kumetıle 
birlikte yeni bir tensik planı hazırlıyacak ecnebı bır mahye müte
hassısı tayini olduğu netic:si~e. varmışl~rdır. Türkiye hükumeti 
acıl teahhütıerini ifa için bır. ıstıkraz aktı tasavvurundadır. 

Dayinler meclisinin bu ikı azası yakında Ankarayı tekrar ziyaret 
edecekler. 

j.-ııı1111ııııııı111ıııı•ıııı11111ıııııııııııııı1111ııııııııtııı11111ıı•ıı•ıı1111ııı••ıı111111ıııııııu1111ıııı1111111ııııı11ııı11ııııı111111ııııııı111111ıııııı1111111i 

~ Fikir hayatımızın en J 
~ ~ ~ mühim meselesi ğ 
g Mekteplerde yeni harflerle okuyup yazma öğrenerek yetişen ~ 

genç nesil, ~irkaç sene sonra mektep kitapları haricinde oku
yacak tek bır e~er bulamıyacak. Vücuda getirilmesi elzem olan 
milli kütü,P.anemızde ha.?gı eserler . bulunmalı? Arap harfleri le 
basılmış l(ıtaplardan Turk harflerıne çevrilip yeniden basıl
mak icap ede? ese.rl~~ var mıdır? Nihayet garp diHerinden 
lisanımıza. çevrılmesı luzumlu olan eserler hangileridir? 

Esaslı hır memleket meselesi o 'an bu mevzu üzerinde·mütefek
kirJerimizle, ilim ve san'at adamlanmızıla görüştük ; bize 

--=E-~ dikkate şayan şeyler söylediler. Bu çok mühim anket fikir E~_-_: 
hayabmızın belli başlı bir ihtiyacına cevap verecektir. 

~ s 

! B:a~~i s:!:ia!':n~: ! 
E • 
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Yeni teşkilat V AKIT ın telgraf ve telefon haberleri 
Ticarat odasında 

hususi surette haber aldığı
mıza göre şehrimiz ticaret oda-

Yunan cevabı ~IRIHIYB tı rılicısi 
sında bugün erde mühim bazı 
değişiklikler yapılacak ve oda-

nın teşkilatı değiştirilecektir. 
Eevvcl'.; gün yapı'an bir içti
mada esas hat ar tcsbit o unmuş 

ve Brcs av t:carct odası teşki
latının aynen alınmrsma karar 
verilmiştir. 

Yeni şeki! de kredi ve müdev
venat ~ubelcrminde bir eştirile-

ceğ söylenmektedir. 

Hamit B . 9 c1ivor 

Geçen hafta Ankaraya giden 

Emanet muavini Hamit Bey 
yarın şchrımıze gelecektir. Ha-

mit beyin Barem kanunun Emanet 
memurlarına tatbik ve emanet.n 

• 
kambiyo meselsini hallettiğini 
bildirilmektedir . 

intihara kalktı 
Fatihte Kirmastı mahallesinde 

Çamatırcı sokağında Raşit ağa 

apartımanında oturan Doktor 
Rüknettin Beyle zevcesi Güzide 

H. arasında ailevi bir meseleden 
kavga çıkmıştır. Güzide H. bu 

kavgadan müteessir olmuf, eline 
geçirdiği tabancayı gogsune 

sıkmı,, intihara teşebbüs etmiş, 
yaralanmıştır. -
Hilalialunerin senelik 

raporu 
Ankara, 15 (Telefon) - Hi

lallahmer tarafından neşredilen 
rapora göre Cemiyet kuraklık 

mıntakasile zelzele ve seyliba 
maruz bavaliye mühim yardım

larda bulanmuştur. 

Bundan başka sıhhi mücadele 
için de bir hayli nakti yardım-

lar ifa etmiş, mültecilere ve 
harp· esil lerine yardım ıçın 

Bağdaı elçiliğimiıe para gön
dermiştir. 

Üç güne kadar Anka
raya gönderiJecekmiş ! 

Atina, 15 (Rumca gazeteler)
M. Venizelos dün TUrkiyeye 
verilecek cevap hakkında Hari
c ye nazırile müdavelei etkir 
etm iştir. Bugün de Meclisi nüz
zardan sonra Hariciye nazırile 
tekrar görüşecektir. Yunan ceva
bı üç güne kadar Ankaraya 
gönderilecektir. 

Cevabın münderecati mektum 
tutulmakla beraber Yunan hükfı
mctı Türk teklıfatından, yalnız 

mübadil emlak meselesi hakkın
da bitaraf azanın vereceği hük
mün istişari bir mahiyeti haiz 
o ması hakkındaki teklifi kabul 

edecek, diğerlerini reddedecek 
ve lstanbulda vazıyet edilmiş 
olan Yunan emlakinin artık be-

delatı icaresi tahsil edilmemesini 
talep edecektir. 

Cebelibereket meb'usu 
Ankara, lS (Telefon)-Cebeli · 

bereket meb 'usluğuna fırka nam
zedi Sabri Beyin müttefikan 

intihap ediJdiğine dair Dahiliye 
vekaletine malumat gelmiftir. 

lngiliz -- 1\ll1szr müza
keresi 

Londra 15 (A.A) - Tam on 
saat süren İngiliz-Mııır müzake

resine İngiltere namına Hari
ciye, Harbiye, Dominyonlar, 
Nazırları, lngilterenin Mısır ko
miseri, Hariciye birinci ve ikinci 
müsteıarları iştirak etmitlerdir. 
Bu aktam ikinci müzakere vuku 
bulunacaktır. 

Bir sinen1a yangını 
Roma, lS (A.A) - Girgenti 

ayaleti dahilinde Likata şehrin
deki sinemalardan birinde bir 
yangın çıkmıştır, 15 ki'i ölmüş, 
üçü agır olmak üzer~ birçok 
kimseler de yaralanmıştır. 

Cemiyet inhisarı altında olan 

oyun kağıtlarından bir senede 
90,000 lira almış, Afyonkrahisa-

Bükreş elçiliği kalkı vor 
1 Ankara, 15 (Telefon) - Bük-

' 

reş elçiliği hazirandan itibaren 
kaldırılacak ve maslahatgüzar

ı lık la idare ol unacaktır. 

rındaki maden suyundan 30,000 
liralık satış yapmıştır. 

V AKı 1 ın ıeı ~ : ı _v 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Avnüsselah - Ö mer efendı 

karısını sevindirecek a teşli cüm
lelerle geleceğim tepşi r elm iş 
amma gün tayin ctmemış . Ora
da işlerile sı k ı sıkıya meşguli
yeti an laşilan bu adam hakıka
t en yıldınm bile olsa dört beş 
gün içınde gökten buraya ine
mez.. On gün sonra gel ıniz. 
Meseleyi fas lolunmuş ve dosya
nızı hazır bulursunuz. Talak 
muvaffakıyetimiz muhakkaktır .. 
Haydi meraketmeyiniz .• , 

- ,)(;-
Çok müşkül gorunen bazı 

meseleler vardır ki kendi ken
dine çözülen düğümler gibi uzun 
veya kısa bir zaman onları hal
leder. Avnüsselah bu gebe 
kadınla sevdalısı erkeğin beş on 
liralarım aldı. Talak için sebep
ler hazırlıyarak muhakkak bu 

davanın kazanı lacağına söz verdi. 
Fakat bu muvaffakiyeti ne su
ret le ıstihsal edebileceklerini 
kendileri de henüz bilmiyorlardı. 

Hergün bu nevi maceraların 

yaka arı açı ' madık türiü çefitle
rını dınliyorlar.. Birer guguk 
uydurabildiklerini faslediyoclar. 
Ne akla n:! nakle, ne kanunat 
ne namusa uymıyanları da birer 
vesileyle başlarından atıyor
l ardı. 

Yedi sek z gün geçti. Nikah
l ısının gayri bir erkekten gebe 
kalan Vehbiye Hanım macera
sını unutmuş gibidıler. Bir gün 
bu bir çitt sevdalı büyük bir 
telaşla teselli yurduna kendile
rini darattılar. Sıra beklemeğe 
vakitleri olmadığmı söylüyerek 
konsültasyon odasına hemen 
kabul olunmak ısrarında bulun-

Buraaya gitti. Yırın tehrimlze 
avdeti mehtemel 

Bursa, 15 (Yakıt) - Romanya 
kıraliçesi bugtın (Marmar) ile 
geldi. VilAyet namına umuru 
hukukiye mlld6rQ Ali R1za, Polis 
müdürü Mustafa 8. ler ve diğer 
erkin kartıladalar. 

Anadolu oteline inen kıraliçe 
yolda otomobilini durdurarak 
kırah Uludağı temaıa etti. Ak-
ıam üstü Çekirgede Muradiye ve 
Yeşil camilerini ziyaret eyledi, 
bazı ipek fabrikalannı gezdi. 
Vakıt bulursa Uludağa çıkacak, 
yarın lstanbula hareket edecektir. 

Asılsız haberler 
Ankara, 15 (A.A)-Trab:ıunda 

giiya bir isyan çıktığına ve 
Türkiye hükiimetince bunun 

teskini için mahalline bir Jeneral 
kumandasında kuvvet sevkedil
diğıne dair Yugoalavya, Bulgar, 

Avusturya ve Yunan gazeteleri
nin bazılarında çıkan havadisin 
hiçbir aaıl ve esasa istinat et

mediği ve Türkiye Cümhariyeti
nin her tarafında asayişin pek 
mfikemmel olduğu beyan olunur. 

iktisadi program 
Tatbiki 425 mllyon liraya mü
tevakkıf olan bu program her 
ıene tedrici bir surette 

tatbik olunecak 
Ankara, 15 (Telefon) - Ve

killer heyeti saat 17 den 23 e 
kadar Batvekil İsmet Pt. Hz. 
terinin riyasetinde toplandı ve 
lktısadi programın müzakeresine 
devam etti. 
Programın tamamen tatbiki 

425,000,000 lira aarfuıa müte
vakkıf g6rilnmektedir. Bu mas
raf her aene tedrici bir aurette 
yapılacaktır. 

Hem zlyarr / hem tioıretl 

Her Türk yeni ANKARA yı 
görme i f unun için 

20 NiSAN 1 930 
Milli Sanayi Nümune sergiaini 

ZiYARET ET f 

•"u' ar .. Ve kabul olundular ... Bu 
genç kadınla erkek düzgtın ifa
de vermi vecek derecede heye
can içinde idiler. 

Avnüsselih tealiyetkir bir 
ıeale sordu: 

- Hayrola. Bu telif, bu 
helecan ne? 

Vehbiye Hanım tıkanır gibi 
nefeı nefese kekeme bir ifa
deyle: 

- Ne olacak efendim .. kork
tuğumuza uğradık.· 

AvnüsselAb bir az taaccüple: 
- Çocuk musunuz efendim? 

Bu ne hal ? Uanacıya mı rast
geldiniz? 

Genç kadtn evvelkinden daha 
titrek bir t~aftuzla: 

- Umacıdan daha korkunç 
Efendim, Mısırdan ansızın kocam 
geldi .. 

Avnüsıellh bü nagihani gelişi 
ehemmiyetsiz göstermiye uğraşır 
jestler alarak. 

- Ne olur Efendim gelsin ... 
Salih Şekur, bu mübimseme

meğe sinirlenir gibi: 
-Felaketimizi gizlemek için 

henüz hiç bir tedbir almamış 
bulunuyoruz. 

Matem günü 
Hindiıtanda tevkifler, vuruş

malar, yangınlar 

Kaıknta, 15 (A.A) - Dünkü 
gün milli kongre reisi Pundit 
Javvaharıal Nuru ile Kalküta 
belediye reisi Sanguptanın tev
kiflerine karıı bir protesto ol
mak üzere matem günü add
ediJmittir . Münakale yolları 
üzerine bir takım manialar kon
muş ve bazı taramvaylar yakıl
mıştır • Bir çok polis efradı, 
tehir sokaklarmda otomobillerle 
dolatmaktadır. Vaziyette ger
ginlik hissolunmaktadır. 

Kalkilta, 15 (A.A) - Dünkü 
«matem günü,. nde ciddi mu
harebeler olmuştur. 39 kişinin 
hastaneye kaldınlması mecbu-
riyeti hası l olmuştur. Ateşe 
verilmit olan tramvay arabala
larım söndürıneğe gelen etfaiye 
efradı halk tarafından taşa 
tutulmuştur . Etfaiye zabitanın
dan birisi vahim surette yara
lanmıştır. Avrupalı zabitlerden 
diğer altısı daha yaralanmıt 
olup bunlardan ikisinin yarası 
ağırdır. 

Kalküta, 15 ( A.A) - Hali 
hazırda vaziyette sükun iade 
ed1lmiştir. Tramvaylar munta
zaman işlemektedir. Fakat, 
Hint mahafilinin ekserisi matem 
gününün progrmına harfiyen 
riayet etmitlerdir. Bir po1is 
çavuşu diğer bir yaralı çavuşu 

kurtarmak için Sikh'ıerin üze
rine ateş etmiştir. Ahali ara
sından iki kişi yaralanmıştır . 
13 k;9 ; 1; ,,..ı~:r .,. c1:ıaa.:y~:~ • 

Yunan ordusunda 
hoşnutsuzluk 

Atina, 15 (A.A) - M. Sofu
lis, Jeneral Pangalosunu mah 
bumiyeti dolayısile Dramadadaki 
askeri kıtaat zabitleri arasında 
güya hır hoşnutsus1uk hası l 
olduğuna dair çıkan haberlerin 
doğru oJmadığını ayan mecli
sinde söylemittir. 

lzmirde ya(Jmurlar 
İzmir, (A.A) - Dnn geceya

nsı başlayan nafi yeğmurlar 

çifçileri çok memnun bırakmış

br. 

Suduri - F eliketinizi gizi e
meğe hacet yok.. O zaten kim
senin kilidine el sürmiyeceği 

tabiat kimyahanesinde saklı 
bulunuyor.. Dört aylık gebelik 
gözlere pek tişkinlik göstermez. 

Saıih Şekur - Bu, beş, altı, 
vedi, sekiz, dokuz aylık oıunca? 

Suduri - Dörtten dokuza 
daha beş ay var .. . 

Salih Şekur - Dört aylıkta 
şişkinliği belli olınıyan fey sekiz 
dokuz aylıkta kendini biisbütün 
meydana verır. .. Bu günden bir 
çaresine bakmazsak timdı ses
siz duran bu mahlükçağız dışarı 
çıkmak için tabiat kimyahane
sinin kapısını zorhyacaktır ... 

Avnüsselah - Biz bu kadar 
kişi tabiat fabrikasının tezga
hında henüz derdesti imal bu
lunan bir ceninle başa ç.ıkamı
yacak mıyız? 

Salih Şekur - Ah ne müm
kün efendim.. Tabiat fabrıka
larındaki bu imalat bereketi e 
o kadar dehşetli ki onlarla 
dünya orduları bile başa çıka
mazlar. hem efendim çoğu sipa
rif verilmeden geliyorlar.. Bir • 

Ticaret. alemin~ 

ihtilaf halledllei 
Ruslar portakal tacirlerimiıl• 

anlattılar 
Geçenlerde Odeaaya pertak" 

sevkeden Dörtyol portakal tacir 
terine Odesada Ruslar tarafındJll 
müşkülat göstildiğini, bu yüıd~ 
Ruslarla tüccarlanmız arasııı"' 
mühim bir ihtilaf zuhur etti~ 
yazmııtık. Memnuniyetle habt' 
aldığımıza göre, bu ibtilif R~ 
ticareti Hariciye milmesaiı i H,ır 
lof yoldaıla mubayaat müdoı-
Kin yoldaşın itiJafcuyane oıel" 
ileri neticesinde balledilmİf ti 
tüccarlarımızın pek ziyade rnut~ 
zarrır olmalanna meydan "eril' 
memiştir. 

Cemiyetlerde: 

Türk ocaljında konferın!., 
17 Nisan 930 perşembe 11'. 
akşamı saat 21,30 da dok~ 
Kadri Raşıt paşa tarafuıd• 
( Türkiyenin yaşamak ku~ 
karşısında kadınların vazife.ti ti 
intihap hakları ) mevzulu.,_~ 
konferans verilecektir . .,....-
müteakip tanınmış san'atJıJ' 
ların kıymetli eserlerinden ı,a1 
parçalar çalınacaktır . Bu kof 
ferans ve konsere herkes ge'I 
bi ir. 

Bugünkü vicdanımız 
İstanbul Erkek muallim tJJ' 

tebi müdürlüğünden: Darülfiiıl~ 
Ruhiyat müderrisi Şekip ~( 
tarafından bu akşam saat selıi 
de ( Bugünkü vicdanımız) tJJe~ 
zulu bir konferans verilece~tif 
Arzu edenler mektebimiıe ( 
lebiJir. 

Sinemaları 

Alkazar - Celik kasanın c~ 
A lemdar - Kartiye U ten <(,. 
Asri - Hırsız 
Ekler - Ya~ıyan ölü 
Elhamra - Leylaklar açarken 
Etuval - İhtıras 
Fransız - Çıplak aııklar 
Lüksenburg - Casus kadın 
Majik - Karanlık mazı 
Melek - Hollıvut revüsil 
Opera - Pembe köşkün esrafl 
Şık - Silik çehreler 
Beşiktaş Hilil - V crdan ı 

B ar v e Müzikho114'~ 

Garden - Elli Lis, lrena, sJ 
Balet, T alma r ve 
Bekeh, Vantura 
- Arizona baleti 

ıfJ, 
kadını kollannızın art15 ~ 
bırakır bırakmaz hemen t•~~ 
edilecek kundak için kuc•l".'L: 
açmalısınız.. Yer yüzü~d.e ıı 1 
sun çoğalmasını men ıçı11.JI'. 
dan bir asır evvel İngiliz 1ıtl 
diyonundan doktor . rd• 1,; 
kurmak istediği prensıp 
lerle karşılanmıştı. d• ~; 

Fakat bu telin'er l~fı~ ti'· 
lıyor, Maltosun prenııpı bO;o' 
her yerde maddeten 
sürüyor. ~ 

Sudurı - İşte görü~dlJJ~~ 
ki her yerde carı 0 eıı*1 
iddia ettiğiniz Maltos pr tJ'ıJ~ 
nin biz burada şiddetle tııP' 
lifıyiz. Mademki Vehbİ~e fJ 

-· Ef dıle ' Abdu lah Omer . eP oıiftı o' 
mamağa kat'iyen azflle ôJOf 

Vehbiye Hanım ..-.,,.ııı'" ~ 
artık o adamla yaşıY3 ~-~e'İ 

Suduri Pekala " vU'fıt se ,. 
Salih Şekür Beyl\

1 
illı ~ 

ıunuz. Muhabbetinizi . e tf ~ 
d b. t sıı ı' P yanların a ta ıa .'~ .. 1dill 1tı 

olduğu mahsulü nıçıP 0 ti,.,~,P 
siniz ? Biz sizi ~ll ,el,.J 
dünya ve ahirettekı ) 

roı" _..ı korumaya uğ raşıyo (131 11'" 

it: 



Baroda 
lr.::oıbat meclisindeki münhı.llere 

aza seçilecek 
fst~.ıbu' barosunda avukatlar 

~isan içinde toplanarak münhal 
~nıibat meclisi azalıklarma inti

ap Yapacaklardır. 
İntihap, beş azalık içindir. 

Atadan Nazım izzet B., bir 
llıUddet evvel istifa etmiştir. i"rn B.. müskirat umumi mü
l('?Q olmuştur. Münip, Hüseyin 
k •~ım, Haşim Refet B.lerin de 
Ur a neticesinde azalıkları bit• 
~iş , yeniden intihap icrası 
lı111gelmiştir. 
lnı.ıbat meclisine dahil bulu-

laan diğer zatlar, reis Halil Hil
llli, ikinci reis Mekki Hikmet, tt;dan Ali Galie, Esat muhli.s 
ı. hldi Halim, Omer F arukı, 

!Qail Şevket B. lerdir. Bunla-
!111 Yerleri için yeniden intihap 
ltraıı mevmubahıs değildir. 
v•hudllerln kararı temyize 

verildi 
Oaaıan Rabp tarafından öldü

tllleıı Matmazel Elza Niyegonun 
~e merasiminde Türklüğü 
d· ir mahiyetinde sözler söylt
b~kleri noktasından İstanbul 
~thıci ceza mahkemesi, maznun 

hınan on Yahudiden dördü
llOn birer sene hapaine, altısı-
lltn heraetine karar vermişti. 
~ Su karar, müddei umumilik 
~ mahkum olan maznun' ar 
t ra~ndan temyiz edi m·ı: . ev: ak, 
~~~ı: mahkemE-sine gönderi1-

'ttir. -
G·zıice ... 

l"'-,, ve pa.:-.; aatıyorlermış 
il' l\al'Qbiyo borsası komiserlığı
r113 ~apbğı ciddi tahkikat ne
o~•nde dün şehnmazde sz!_zl\ 
~cl;4l" eınam ve ecnebı parası.e 

~k •lıp satan mühim bir şe-
t meydana çıkarılmıştır. 

~tbekenin e'e bnşısı Galatada 
y af Leon Efendi isminde bir 
"':~u.didir. Mumaileyhin 1 nu-
'-l •ıı borsa kararnamesine 
li~'~! olarak arkadaşlariıe 
~ ır piyasa ihdas ettiği an
ftarı, hlıt ve dün 14000 Fransız 
"'1· 11 satarken cürmü meşhut 
~~de yakalanmıştır. Bununla 
~ trek olduğu anlaşılan Jak 
\~ \'e sarraf Sokraı isminde 
L_' "hı• ta tutularak haklarmda 
"-'utt· b ı takibata batlanmıştır. 
._ ~ yapılan tetkikatta bunla
~bti ~ika gaz kumpanyasının 
--iti ltı•ı müfettiti M. Valadi
lt.b~ ecnebi parası sattığı da 
~tli~t edilerek mumaileyh komi
tİtlitt celbedilmiştir. Bövle 
l~ olarak satılan paraların 
SooQ 

1 
leva 14000 Fransız frangı 

-t , . tva SOOO belçıka frangı 

ttt ~~ Çek ve tabvilittan iba-
llğu anlşılmıştır. 

V apurcular birleşiyorlar 
Fevkalade bir içtima yapılıyor 

lstanbul - iskenderiye hattı 
tesis edilemez mi ? 

Milli vapurcularımızdan bazıları 

Iskenderiye - Istanbul hattında tir. Ve postalan iki karşılıklı 
uzun senelerdenberi muntazam memleketin iktısat ve ticaretin-
posta işleten Hidviye kumpan· den mütevellit ihtiyaçlar, müna-
yasınan bir aydanberi muvakka- ·sebetJer doğurduğundan Mısırla 
ten bu seferlerini tatil ettiğini olan ticaretimizin de tamamen 
yazmıştık. Dünkü posta ile ge- tesbiti lazım gelir. 
len Mısırda münteşir Elmubade- Maamafih harici seferler tertibi 
net rei.kimiz buna işaret ede- Seyrisefainin programına ithal 
rek Scyrisefain umum müdllrü edilmiştir. Tetkikat neticesinde 
Sadullah beye hitaben neşretti- imkan basıl olursa ilk fırsatta 
ği açık bir mektupta Hidiviyenin bu postanın ihdas edileceği ta-
bu kararının Tilrk vapurculuğu- biidir. 
nun inkişafına bir vesile olabi· Diğer taraftan milli vapurcu-
lcceğini zikrederek Seyrisefaini lar birliği rei.si Şevket bey de 
yeni bir Iskender:ye - İstanbul yukarıki izahata iştirak ederek 
poshıı;ının ihdasma davet et- "sunlan sövlefftiv.ri,.. 
mcH.tedır. 1 ' "' 1 M·r- · '" ı - ı ı vapur KUnpanya arı 

Refikimiz bu yazısında · ayni Hıdiviye lağved .Jmeden evvel bile 
zamanda bilhassa yaz mevsiminde bu hatta vapur işletnıek teşebbü
Mısırdan birçok zenginlerin İs· ıünde bulunmuşlar, fakct seferler 
tanbula gelmesi ve Türkiye yolcu cıhetile müsbet bir netice 
mahsullerinin de berren Ö7. el-
lerle daha emin ve muntazam 
nakledılebilmesi dolayısile şimdi
den mühim karlar temin edebile
ceğini söylüyerek bu fırsatın ka
çırılmamasını temenni eylemek
tedir. 

Dün milli vapurculuğumuzun 

böyle bir teşebbüs hakkında 

ne düşündüğünü anlamak istedik. 
Tetkikat yapan bir rnuharririmiz 
muhtelif alakadarlarla görüşmüş, 
bu meyanda Seyrisefain idaresi 
erkanından bir zattan şu izahatı 

aldı. 
- Mısıra muntazam postalar 

tertibi, muhtacı tetkik bir mese
ledir. Çünkü Hidiviye kumpan
yası bu seferini fstanbul İsken
deriye seferınin bir kAr temin 
edememesi yüzünden terketmiı· 

vermcmişt.r. 

Hala bi!e vapur1artmız ihfyaç 
oldukça İskenderiyeye yük gö
türmektedır. Her tür ü ticari 
nakıiyatı tem·n etmektedirler. 
Netekim, 929 da bu hatta yapı
lan saferlerin adedı 60 ı bulmuş 

·ve bu sene de yalnız kibrit ida
resinin 9000 ton kibriti Mısıra 
sevkedilmekle iktifa edilmiştir. 

Artık Mısırlı ar memleketimi
ze pek seyrek geldiğinden bu 
hatta muntazam bir posta ya
pı masının bir kar temin etmiye
ceğini, bilakis bir seferin 4000 
lira zarar bile getirmesi çok 
muhtemel olduğundan munta
zam bir İskenderiye - İstanbul 
ıeferi şimdilik uzakta bir hayal
dan ibaret kalacaktır. 

Vapurcular bir le~ivorlar 

Romanyaya seyahat 
l ~!ebenin seyahatine musiki
~11lasıarımız da iştirak edecek 
--~;:lfünun talebe birliği Ro
tttti~ :•t . bir tetkik seyahatı 
~t "" -.; 111 r 

Milli vapur kumpanyalara mü
dürleri dün vapurcular birliği 

reisi Şevket Beyin riyasetinde 
bir ıaat süren bir içtima yap· 
mıtlardır. Bu toplanmada bütün 
vapurcularm birleşip bir anonim 
tirket teşkil etmeleri hakkında 
bazı eaaaat tesbit edilmiştir. 
Neticede bu maddeleri müza
kere ve birleşme hakkında kat'i 
esaalan görüımek için pazartesi 
gilnfl bütün vapurculann iştira
kile fevkalade btr içtima yapıl
muı kararlqbnlmıştır. 

trkek ~ş ı.r. Seyahata kadın 
~tttkr ıstıyen talebe iştirak 
1'-l ıı.:rk 10 mayısta İstanbulrd•r ~ et edilecek, bir hafta 
~ltbtler-~krbe~t~ kalınacaktır. 
~'Q "1 l . ırlıkte konservatu
~w ua hın} · d 
~ nttij erın en Sezai ve 
~~ Q:y ~aaf Beyler ve Cemal 
~tctkıer "e hu heyete iştirak 
~~ liy•lrod e Bnkreşte en büyük 
-~ Ayni 8 konser verecekler 

ltt gece milli oyunları 
tn filim de gösterı·ıecektı'r. .~ S · A f b l leyJettin ve ezaı ~a ev er 

Harp milhiullerini ziyarete 
gitti 

Şehrimizde bulnnan sabık 
Mısır komiseri Lord Loyd İngi
liz harp maktullerini ziyaret 
etmek uzere diln Hersin vapu
.ruyle Canakkaleye gitmiştir. 
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Yeni eserler 

'' Kooperatif ,, 
Yetirenler ve bitiren~er davası 

f Hu maknlı-ııin ilk kısmı 

dünkü sarımızdadır J 
Cemiyetimizin seciyesini, fert

leri teker teker baş olmak istiyen 
bir garip sürü halinden çıkarmağa 
çabalıyor. idare edenlerle idare 
edilenlerin mecmuunu değil, mu
hassalasını almayı öğretiyor. 
Asyai değil Avrupai cemiyet 
hayatına ön ayak oluyor. Müte
kabil bağlarla, mütekabil riayet
lerle, bizi yan yana ve bat bata 
koymağa uğraşıyor. 

Temeddün cephesinde girişti
ğimiz bu sonsuz ve amansız 

mücadelede beraber çalıımak, 
beraber kazanmak, beraber ya
şamak zarureti vardır. Başladı
ğımız işler nekadar hayırlı ve 
nekadar mübrem ihtiyaçların 
mahsulü olursa olsunlar, yenidir
ler. Kütlenin idrak noksanını 
kabahatli çıkarmakla insanların 
«yeni,. ye karşı tabii ve beıcri 
bir ıstırap duymasına mani ola
mayız. Her yeni, iyi olsun, kötü 
olsun, toplu hayatta ayırıcıdır. 

Kooperatif çekici ve toplayıcı 

bir rol oynar. Çok kere, olması 
lazım gelen hakikatleri yaratmak 
istiyenleri müşterek kaygu ve 
müşterek siyi harbin ve mah
rumiyetin faziletleri arasına sı

kışhrıverirler. Halbuki « Koo
peratif » bu temiz ve temizleyici 
hasletlerin birer sulh ve refah 
meziyeti olduğunu ispat ediyor. 

Eserin teşekkülden ziyade gü
zellik teferruatına raci kusur· 
larını aramak icapederse, ma
nevi koopratifler bahsinin kısa· 
lığını kaydetmek kabildir. fikri
mizce "Kooperasyon,, u vücude 
getiren amilleri daha etraflı 
anlatmak için bir iki sahife 
feda edebilirlerdi. Muallimimiz 
ve mürebbimiz olan bu kitap 
müşterek sayi lüzumuna iıtirak 
ile ıktifa etmiyecekti. Bu ihti
yacı ve mukabillerini daha meb
zul bir samahatle önümüze dö
kecekti. Zira, vahdet ve taavün 
hislerimiz gayri tabii ve menfi 
feragat, tevekkül ve istinkaf 
ile değil kazanç ve bolluk için
de büyür. Binaenaley, bu his
lerimizi menkabevi ve nim şu
uri hayır ve sevap telakki erin
den sıyırmak, bunlara taze, sağ
lam şuurlu mecralar açmak, 
bunları tanzim etmek zarureti 
vardır. 

Eserde arayıp bulamadığımız 
diğpr nokta da, kooper~tifçilik~e 
siyasetçi) ğin ayırt edilmıy~n, ala
kasını eski zamandanberı seıen 
komcu Slav ırkına mensup mil
letle;e tahsisini muvafık gördü· 

ğümüz bahistir. .. • 
Zannımıza göre Sovyet huku-
li idaresinde zirai teşkilata 

me . k.l 
(Sovkhoz)e mukabil, yem şe ı -
deki kooperatiflere ( Kolkhoz ) 
!ere bir tenkit sahifesi açılabilirdi. 
Eserin kemalile kabili telif olma
yan böyle bir ihmal ancak 
kasıttır. Müellif şüphesiz ki bu 
yeni tecr ..ı belerin neticelerini 
beklemek istemiştir. Bunun için 
bunları kendisinden beklemek 
hakkımız ve borcumuz olan ayrı 
bir tetebbuuna sakladığına bam
lediyoruz. 

Eserin yauhşında, ilk bakıtta 
beynimizin lisan höcrelerindeki 
ananeleri gıcıklıyan mayhoş ve 
nP.v'i şahsma munhasır bir 

çeşni var. Bu çeşni gelen nes lin 
lisan zevkine dair bir ilk tat, 
bir ön tat veriyor. ihtimal bu 
lezzet verimli bir pınar su; m· :ı 
katılmış zemzem dam:a larınd i'.l n 
ileri geliyor. Yeni har fler , 
yeni dilin bu ilım lısanmda, bir 
göbek daha yukardakilerc ait 
bir idari! içinde hiç de dikkatı
mızı celbetmiyccek bir ıstı · n ~ 

bize yabancı, bir göbek sonr .. -
kiferin yazılarında tabii olacak 
kelimeler bize aykırı geliyor . 

Kooperatif, rakamını kaybe· 
den Türk milletine rakamını 

geri verecektır. 
Bu kitap bize sermaye, ışçı, 

istihlak, istihsal ve saire gibi 
mefhumlan tanıtacaktır. Bizi 
nafile değil karla çalıştıracaktır. 
Sermaye ile iş mefhumlanııa 
tabi bir yığın sayısız boşlukları 
dolduracaktır. İki tarafı uzlaş
bracak, anlaştıracak, kaynaştı-

racaktır. 
"Kooperatif,, müellifi Doktor 

Cevdet Nasuhi Beyefendi vata
nın iktısadi acılannı tastamam 
duymuş ve ayırt etmiştir. Mem
leketimizin derdini can evinden 
yakalamıştır. Bunun içindir ki 
maraz alametlerine, tesiratına 

karşı değil bu marazın müessir
lerine karşı ilaç aramış, çare 
bulmuştur. Bu itibarla kitabının 
kıymeti yalnız kooperatifçiliğin 
sermaye teşkili, say tevzii 
ziraatin mihaniki bir tarza ifrağı 
ve saire gibi umumi mahiyette

ki faydalarında değildir. Türkün 
saadetinin ancak Türkiln toplu 
emeği, Türkün toplu elile Türk 

toprağından yuğrulacağıru apaçık, 
düpedüz göstermesindedir. 

(Yetirenler ve bitirenler dava
sını hal ve fasleden bu kitap, 
neslimizi zaruretlere karşı gel
mek istemeden yetiştirecektir. 
(Kooperatif) emin bir seziş ve 
usuli bir tetkik ile idrak ve 
ihata ettiği bu yüce davanın 
bftkmünü işte bu yolda vermiş
tir. Ancak, hükmün tebliğile 
kalmamıştır. Hem bu hükmün 

niçin başka türlü değil de an
cak bu türlü verilebileceği hak
kında mukni bir esbabı mucibe 
yazmıt h~m de, bu hükmiln in

fazını hazırJıyan, bunu mümkün 
kılan tam tedbirlere işaret et
miştir. 

Siyasi manasile olsun, iktısadi 
manaıile olıun hakiki demokrat 
ancak aristokratik bir ruhi biln
yeye malik olan bir insandır. 
iştiraki mesai bu bünyeyi bes
liyen bir gıdadır. Aç ve çıplak 
adam ne tek başına ve ne de 
bir birlik içinde çalışamaz , 
yaşıyamaz. 

Eskıden beri bu yolun iddialı 
bir yolcusu olan ben ( yetiren
ler ve bitirenler davası) nı hatm
edince bir kat daha müddei 
oldum . Çok deruni bir sevgi 
ve saygı ite kitabımı kapadım ; 
bağrımıza basacağımız bu kitabı, 
mukaddes kitapların alt _yanana 

koydum. 
Bedri Tahir 

Emlaki milliye 
Emlaki milliye heyeti fenniyesi 

emliki milliyeye ait emlaki tes
bit ve tapuya raptetmektedir 
Bu emlak bilahare satılacaktır. 
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Hukuki bir bahi.s: 
!Mi&*''• 

açılan davalar 
Adliyemizde yeni bir devir 

açı dı: Bır adliye vekili bir avu
kc.ıt a, velev hükmen olsun, bir 
baldın huzuruna çıkıyor; bir ma
lıye veki.i de bir gazeteci aley
hır:de şahsıııa hakaret davası 

ı:.çıyor! 

Yaptığı işlerde dürüst, tem:z 
olan insanlara yakışır l.Jir asabi
yet ve hassasiyeti 

Umumiyetle memleket işlerinin 
gergin dcvir'erınde böyle şey

lerle pek de uğraşılmıyacağına 

gö e c!e hükumet adamlarımızın 
vaziyet hakkındaki emniyetleri
ne son bir vesıkal 

Vakıa, ben, istişare yerinde 
bulunsaydım da dava açılmadan 
evvcı .söı söylemem lazım gel
'ieydi, reyim belki tamamile müs
bet olmazdı ve, büsbütün başka 
bır sebeple: 

Şahıslara hakaret, kanunun 
cezasını mutlaka mahken elere 
verdirdiği bir suç değildir; benim 

hikimleriınize itimadımın kökü 
derinlerde olmakla beraber 
düşünür~üm ki onlar da nihayet 
b iz:m gıbi insanlardır, ve, ben 

bir hakim olsaydım, hisler·m ve 
fikir!erim ltl.tr .... ıma çıkan davacı
nın yüksek şahsiyetile alakadar 

o maktan elbette kurtulmazdı; 
bir üzüntü, bir duraklama devri 
geçirirdim; 

Muhakeme olmuş, bitmiş; da
vacaoın hakkı da apaçık; lehıne 
hil'kmediyorum. 

Muhakeme salonunu dolduran 
samıler, o salona bütün memle· 
kete ve bütün dünyaya şamil 
bir genişlik getiren gazeteler, 
bunları işiten ve okuyanlar gerçi 

bir şey söylemiyorlar, yaJnız 
kaşlarını bir kere kaldırıp 
indiriyorlar, ağır ağır başlarını 
sallayıp etlerini uğuşturuyorlar .. 

Adaletimden haksız yere şüp
l:ıeye fırsat verHmesini ıster miyim? 

İşte üç ay mahkumiyetle ne
ticelenmiş ilk davanın son mu
hakemesi, resmi tatil zamanı 
olan 17 den 19 a kadar uzamış 
ve ertesi gün de karar tefhim 
olunmuş. Bu fazla mesai, gizil bir 

muhakemede, bir takdir zemini 
olmak lazım, bu arada Ankara
da bir dava açılm~sı, maznunun 
ora mlistantikliğine yazılmak 

füere muhakemeyi lstanbulda 

} arım a&ır tL'ı clJcı : 

VAKiT 
16 NiSAN llWJ 

---···· .. ····················-······················ 
Acliye nezereti celilesinin 

dava vekillerine dair olen 
nizamnamesi ahkAmına tev
fikan müddeti nizamiyeleri 
hitam bulmut olan dava ve
killeri cemiyeti caimeıinin 
reis ve azelerının intihap
ları icra olunmak üzere 
in'ikat eden cemiyeti umu
miyede Franauve Rosolato 
Efendi reisi evvel ve Neza
ret Hen9eryan Efendi reisi 
seni ve Mehmet Ali ve Nar
lıyan Manok Efendiler aza 1 
intihep olundukları gibi müd
deti memuriyetlenine bir 
sene kalmıt olan Edver İd 
ve Karakin Melekyan Efen
diler dahi ezalıkta ipka edil
mif olduöunun beyan "Ve i16-
nana iptıdar kılında. 

-
birleştirme talebinde bulunması 
elbette bir tesadüf escrı ken, 
bu tesadüfün aksiliğinden istı 
fade ederek: "Acaba?,, dıyen
leri işitiyorum. 

Hükmün böyle benim takdi
rime kalmış tarafı varsa uzun
tüm bü yÜyor: "Keşke şu dava 
açılmasaydı!., diyorum. 

İkinci ihtıma : muhakemenin 
sonu davacınıo aleyhınde mi 
çıkmıştır? Bu defa da ıçıme 
çöken şahsi o lmasa bile bir ne
vı milii cndışe!er oiuyor: Verdi
ğim küçük ve adiJ b•r hükmün 
bile bazan hatra gelmiyen za
rarları olabilir ki benım bu un
duğum yer ne o kadar geniş 
görebilir, hatta ne görmıye izni 
vardır. 

içimde gene o duraklama, 
gene o üzüntü.. Çaresiz gene 
"ah şu dava olmasaydı!,, diyo
rum. 

"Aralarında halledilmez bir 
ihtilafa düşenlerin doğruca gide
cekleri yer mahkeme olmalıdır.» 
Tenb hini fiil ile te'yit eden bir 
"muktazi,, nin işte hır "mani,, 
tarafı ki kanunun maznuna ve· 
recegı cezadan herkeste hasıl 

olacak intibah ne kadar büyük 
olursa o!sun, bu da o kadar 
naz•k ve bununda ehemmiyeti 
o kadar büyük!.. 

Bunun ıçın ben bu fara
ziyede - mademki kanun benim 
ihtiyarıma bırakmış - ben tecavüz 
edenleri bir ay, bir )'il hapisten 
hıç de hafif o~mayan başka 

cezajandırma yoUanna sevkeder
dim: 

Ali Naci Beyin Ankarad mü
kemmel bir avukat kesi lerek 
yaıdığı ve "Politika,, da neşr

ettiği iki yazının çok haldı ta
riı:leri hangi cezadan ağır de
ğildir? 

Baronun verebileceği bir mes
lek cezası daha mı hafif olurdu? 
Fazla o arak bu hem bunal
mış bir memleketin içindeki 

,shraba hürmet koku•u verir 
' 

hem çok kıymetli şerefler taar-
ruzdan korunurdu. 

Bununla beraber, şahsa haka
ret iftira rengi alınca, ad iye 
makinesini harekete getirmek, 
hususile bir ınkılap adliyesi şefi 
için iki katlı bir vazife o!du. 
Dava bugün, olmuş bir şeydir 
ve davanın t a raf tarını, onların 

şahış l arını bir lahza için unutu~ 
nuz; bu dava ile işti~alin neye 
mal o1acağını düşünmeyiniz, bu 
davanın b ir zarureti tatmin et
tiği kadar Türk hukukuna hiz
met edecek bahısler açarak 
çok faydalı olacağını teslim 
edersiniz. 

Son açılan bu davaların mu
hakemelerinde hakimlerinin tak
dir hakkı "emniyet,, noktasın

dan gızli tutulmak suretinde 
tecelli etmezse, hele Haydar 
Rifat beyinkinin merak verici 
safhalarını, alaka ve stifade ile 
takip edebileceğiz. Görüyoruz
ki Haydar Rifat Beyin mat
buatta başlamış bir muhakemesi 
olduğu gibi kendisinin de Ad
liye vekiline karşı açtığı baka 

ret ve cürüm tasnii davalan 
var. 

Gazeteciler hal ile birlikte 
istikbali de görmekte istical 

.. ederler; o halde müsaad~ eder-

.SÜ.TUNLARDA. 
~ .. SEYAHAT.· .. 

Güzel teklif 
''Vakıt,, yeni bir ankete 

girişti. Her ıey gibi 
bu anket meselesi de bizde 
fena kullanılan bir düşünce aleti 
olmuştu. Hatta okadar ki gön
lüm Vaktıt)ın teşebbüsüne anket 
adını vermiye bile razı olmuyor. 

Bütün okuyucular görmüşler 

ve bundan şüphesiz çok hayırlı 
bir fikir bayrammm müjdesini 
almış ardır. 

Kuru, faydas z yazılar, manasız 
gayeler peşinde koşan bir çok 
gazeteci gayretJerı ar.ısında 

"neleri okumalıyız?., sua i bir
den bire bütün baş arı, zevkle 
döndürse yeridir. 

"Vakıt,, memıeketin mütefek
kir başlarından neler okumalıyız? 
mevzuu üzerinde düşünmelerinı 

ve karar verme erini istiyor. 
Okumanın da bir san'at oldu
ğunu herkes bilir. Fakat neyi, 
niçin, nası , nerede okumak la
zım geldiğini öğrenmek ko!ay 
değildir. lnsan çok defa yanlış 

bir yol tuttuğunu pek geç anlar. 
Bır Frenk alimi insanı, kafası 
ve midesile yiyen hayvan diye 
hrif eder, ki doğruluğunu tasdik 
etmemek elden gelmez. Şu haıde 

midenin hıfzıssıhhası gibi bir 
beyin hıfzıssıhhası var oimak 
lazımgelir. Abur cubur nasıl 
mideyi bozarsa, seçmedene oku
yuş ta beyni fesada uğratır. 

En ağır başlı mütetebbileri
mizden hang:sine sorarsanız so
runuz. rehbersizlık yiizünden bu 
illete uğradık arını söyhyecekler
dir. içimizde kaç talihli vardır ki 
bugtln zamansı..ı: okudukları ,.,,.r
lerin fena, faydasız intıbalarını 
cımbız'a söküp atmak istemesin? 

Öyle sanıyoı um ki cc Vakıt» m 
bugünkü aziz teşebbüsünden ya
rın bir İlim kütüpanesi doğacak 

ve memleket en hayırlı varlık
lardan birine sahip ol acaktır. 
Geçenlerde, gençlıği ithamda 

haksız o duğumuzu söylemiş, 
düşiincemi ve hükmümün um
de.erini saklamamıştım. Neyi, n:-

çin, nasıl okuyacağını anlatma
dan ve bütün vasıtalan hazır.a

madan, sade «okumuvorlaı!» se
si boş bir gürü.tü olmaz mı? 

Halbuki bu okuma meselesi, 
artık bir muadele deği l , bır mü-

tearaedır. Bizim henüz yeniden 
yeniye duyduğumuz bu ihtiyaç, 
garpte çok evvelden kendini his-

settirmiş ve çarelerini aratbrmış
tır. 

" lım ,, in vatanı, hududu 
olmadığına göre, 150 ciltlik 
meşhur lngiliz tasnifini kabul et-

mek fena olmaz. Hatta biraz 
daha titiz hareket ederek şark 
terbiye ve seciyesine uymıyan 

taraf'arı • varsa ayıklanabilir. 
Fransada muhtelif heyetlerin 
san'at eserleri üzerinde çahştık
larını ve bu hımmetlerin hası
lalarını görüyoruz. Dünya şahe
serlerini yüz ciltte toplamak 
gayesini güden bu cereyanlar da 
bize l<uvvetli birer rehber ola
bihrler. Hangi yolu tutarsak tu
talım, fakat bu mübarek ham
leyi olduğu yerde bırakmıyalım, 
yeter •.. 

den geçmeye namzet görünen 
bu davanın gelecek safhalarını 
p~şinden çizmeye çalışarak hu
kuki bir kihanet tecrübesi ya-

*** 

rı. uherriri : Ömer Rız.eı 

Uç yolcu Cebe 
t t ular 

yo untl 

Yalçın kayalar arasında adım adıJ11 
ilerliyen kafile meçhul ufuklara 

r . 
"tbe 
btı 

~ııa 
~aıct 
lıı~ğe 
~tar 
!erdi 

gömülüyorlardı ! D· 
-14- ~I 

Cennet Fedailerinin hülasası : - O halde gideriz ve bl' ttfik 
[ Salahattinın yej!;eni J Iurremı kaçırın s zin rehberiniz olurum! duru 

Rcdil. memlcketı t:ndulüsc ~idcrek orada Zeydunun Mesrureye karşı vB~ a 
hu kızla e\'lrndi. -nl:ihamn. yeğenini yeti akaydane)·di. Onun kalbi ~Olis 
isıirdnt etmek için çaltŞI\ ordu. rak:ıt of. 
fltirrem bir sene sonra olmti~ \C bir kıı ~c dimağını Melıke dolduru)' ltr. 
çocuğu bmıkmışu SJ'ahactin aile~inin du. Fakat Haldun öyle deği 
israrına tabi olarak \İrını sene sonra Mesrure onda d , rin ve kuvve! 
Enclu'ü•c bir hc\·ct p;ondcrcii. Bu hc\ et b!r intiba bırakmıştı Onun t 
l lurrcmİn kızı ı\Jdikc\"İ kaçırdı \C bir akkisine göre bu kadın orıfJ 
gemiye hiııd rerck ~öttinhi. ele vermiyecekti. Onlara ih811 

fluna karşı Bedilin ıki bir:ıdcrzadc~i etmiyecektı. Çünkü, ona g6f. 
~rutıt ~ittiler 'e rırada bir ha,ıa ındi!cr. ·~ 
l lıı n. eı-raren~ı1. Lir k dın tarafından bu k -:tdının gözlerinde saıtl' 
idare olunu)ordu. bir ışık parlıyordu. Onun İb 

iki karde~ bu kadının vardımını temin bu kadından şüphe caiz değıl 
ederek cehe1e çıkmaga . karar 'erdiler. * 
Cebel Şe\'hınin yardımı le Melike' i ı:-t r- O akşam ortalık karardı~11 

dat eılcreklerdir.) sonra üçü de yola çıka~~ 
Zevdun bu teklifi tasv:p etti. lardi. Mesrure yolculuk 1\ 

ikisi hana döndükleri ı.aman lazım olan herşeyi hazarlıya'' 
Mesrure ile evve'.a beklenen üçü de yalnız başlarına har~"' 
harp üzerinde konuştular. Her edeceklerdi. Bu yolculuk ~ 
şey hakkında bu kadar çok ma- arasında bir sır olarak kalacı~ 
liimatı olan bu kadının her iki kardeş atlarına binece~1: 
halde bu pek mühim meseleye Mesrure de kendi atına bine'~ 
dair de bir çok istihbaratı ol- on lftrı takip edecek ve bll 
olmak gerekti. Halcuo sözü retle Cebel } olu tutulacakt•·&d 
açmış ve ona sormuştu: Akşam üstü Mf'srure kel1 ~ 

- Anlcı~ıtan bugünlerde Se- erkek kıyafetine sokmuş, of, bu 
bedevi kisvesi giymiş ve d· Jahattin lıarl>c başlamak ü:ıere-

d yola çıkmı~lardı. ~ 
11 

• Urtalık ıyıce karardıgı ı~ A 
- Hayır, daha bir kaç ay ı l 1 d " yo cu ar epece iler emişler }' b' 

var... doğarken bunlar biraz istır811 
- Kaç ay tahmin eders niz.. JJCl' etmişler, sonra onun ışıg• ,t 
- Beş aıtı ayd.ın ttpğı istifade ederek yola devafl.1 

değil. Emin nıi~init.. mişlerdi. Yo'un iki tarafı )'~ 
- Bizim a<larnlatımızm ver- kayalardı. Ortalık o kadar ı ~ 

dı ki insanın içine damla dB ~ 
dıkleri son malumat bu lUer- " 
kedir. korku sızıyordu. İlerisi, bef'~t1 

- O halde biz vakit geçir- yaletle dolu gibi idi. l)ı~ııf' 
aç kurtların uluduğu duy" 1 meden Cebel Şeyhine gitmek sf 

isteriz. ve gecenin sükUneti bir P;;J 
- İsrar edıyormusunuz?! ra gibi yırtılıyordu. Yolcul -f 

her biri kendi aleminde jst•,J 
- Evet israr ediyoruz.. efı1'" ka dalmıştı. Maceranın t 
- O halde gidebi iriz. Çün- leri, gecenin karanlıaı ~~ 

kü tazım olan müsaadeyi aldım. 0 sıt 
Fakat ben size yine nasihat siyah, kurtlar in uğultularla f 
ediyorum. Mümkünse gitmeyiniz. den narelerl gıbi korktJJJ~ 
Bu macera çok tehlikelidir. Ben tehditkardı .. Acaba bu işin eJ1 

maksadınızı b iliyorum. Hatta s iz ne olacaktı?. Bu gidişin bİf 
Beyrute çıkmadan evvel ben lişi var mıdı ?!. 

1 
bunu öğrenmiştim. Sız Şeyhul Haldun ile Zeydun adırı:J 
Cebelin yardımı le bir akrabanızı ilerliyorken dü~ünüyor, diUe 
istirdat etmek istiyorsunuz. Hunu yor, ve kendılerine bi~ ;ı 
biliyorum. Çünkü casuslarım vermiyerek, kalplerine bı~~~ 
bunu haber almışlar ve bana bulamıyarak meçhul 1l 

bildirmişlerdi. gömüıüyorlardı. ffle 
Zeydun sözü kesti: [Bıl 
- Siz casus olduğunuzu kabul 

ediyor musunuz?. 
- Ona karışmayınız. Benim 

de hizmet ettiğim bir yer ola
bilir. Kime ve neye hizmet etti
ğim sizi alakadar etmez. Ben 
yalnız şunu söy.emek istiyorum: 
Maceranız çok tehlikelidir. Ka
bilse vazgeçımz, başka bir 
macera peşinde koşunuz veya 
başka bir çare arayınız. Mesela 
mücahitlere iltihak ederek mü
nasip bir fırsatı bek'eyiniz. 

Bu kadın yine onların ıçını 

okumuştu. Zeydun onun nasihat
larına kulak asmadı ve kat'i bir 
eda ile: 

- Gideceğiz. Cebele ... 
Mesruse de kat'i cevabını 

verdi: 

v·~ 
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Bir aşk 
nıacerası ! 

[ Üst tarafı 1 inci Favıfada ] 
it b . 
~r cst bırakılmışlardır. lki genç 

~ •erbesti üzerine geceyi 

llanııner beyin çalıştığı ccPst» 
;;tesi idarehanesinde geçir· 

t.; e kara vermiştir ve bu 
L arlannı polise de söylemiş
"l'dir. 

J).. ikinci 5af ha 
~ un bu maceranın ikinci saf-

·~~ ba.f ' ıyor ; İımir Val sinin 
.ı~ ası Hf. ile lzmir polis mü· 
lllltQ Bu fehrım1ze ı:~ miş l erdi'r. 
~oı· vaziyet üzerine gençler 
~:· .~üdürlüğüne ceibediliyor· 
..ı~ Şukran H. valdesine teslim .... u bt. Yor. Muammer B. de ser· 

t bırakılıyor. 
Q n,,. hıkave 
~ tı, hadisenin umumi ve kısa 
~tarihçesidir. Asıl maceranın 
\~nl~ nokta arını kahraman 
,~. bırisinin ağzından dinli-

" iiz. Süreyya opereti heye

' e iyi bir mevkie sahip bulu
~ Muammer B. macerayı şu 
~~de anlatıyor: 

'1brılda baslıvan bir aşk 
ı~' Maceramız İstanbulda baş
~ Şiikran Hanımla bir birimizi 

ltı :bulda Alman mektebinde 

ita e e iken sevdik. Bi ahara 
Yat · 

dGtt"k •cabı ayrı ayn şehirlere 
bili U • Fakat gönüllerimız Lir-

llde 
buld il ayrılma ıordu. Fırsat 
d. UkÇa İ . 'd' k 

ıa·.... zmıre gı ıyor, en-
'•ıı .. 
~~Orüyordum. 

~ 16ıe kız vetilir mi? 
c,ı: lşk niçin bir izdivaçla neti
~ "nııyor diye düşünebilirsiniz. 
'1-ı~?Ç~a neticelenmesi en büyük 

~ltııı~i, Fakat ben bu talepte 

~\ llıaga cesaret edemiyordum. 

dıy, ll bir aktöre kız vermezler 

~ dUşünüyordum. Nihayet 

~ defaki İzmir seyahatinde 'lt ~erdirn. İs anbu a döndü
~~&tnan bir bankaya memur 

sıırn, çalışacağım ve bır iz
~~ teklifi yapabilecek bir 

ll~. ~'~in etmeR"e uğraşaca· 
~il llım kararım buydu. 

Şillıd~l'dn H. vtıpucda 
t\tltla 

1 
.gelelim son hadiseye : 

llıııı1 b löy iyeyim ki Şükran ha-

~İtilli -~ kaçırmış değilim. Ken-
'ı>ut b <>larak vapurda buidum. 

'tııti ,, ilteket etmiştı. Hadise 
Ylk' 

.\nı,d ~ §eklini almıştı. 
~"•ı.ıı 'i•rna göre Şükran H. 
\t e bi l'k ttnı;1 r ı le gelmeğe karar 
"-t ' "e va . . . B L eıtet· . pura gırmıştı. u 
Q'I ını d 1 dili e bir mektupla evine 
ı, Yordu 
~il • ll,.d 

~ V,P\lr: ~evecanlı saatler 
~ e)eea

11 
akı saat erimiz çok 

't k ı oldu Ş"k 
iL 'nıar • u ran Hanıma 
~Grıcu a tedarik ettım. kendim 
dıı ltlevk · d 

Ilı. 1 e seyahat e-diyor-

Çunku 
'itı ı· mevcut 
"~ •tcıd param ancak 
-,:f an b 
\e ı itivert ~ aretti. Bütün ge-
't.\ tı &onr e c ayazda geçirdik-
~% c:b~abahteyin uyandığım 
.'"UO 1llld k' -~ lira. e 1 paranın tam 

dorıı., olduğunu hayretle 

e,. h 
"•Pur elecan/ı safha! 

stanbula yaklaşınca 
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m~ MAJİK SiNEMASINDA ~m Hakem M. Mavro bugün şehrimize 

geliyor. Yarın da Viyanalıları 
karşıiıyacağız. 

USI GÜSTAN FRÖLİH ve GRET MOSHA YM im 
m~ tarafından temsil olunan ım 
:::: • ===i 

im RENKLi FENER ms :::: :::: 

Cuma günii şehrimiz için mev
s'min en şayanı dikkat futbol 
karşılaşmasına şahit olacağız. 
lstanbul muhtelit takımı Viyana 
şehrinin amatör oyuncuiarmdan 
mürekkep muhtelitile karşıla

şacak. Bu müsabaka geçen sene 
şehrimizi ziyaret eden Mısır ta
kımından sonra yeni mevsim 
için yaptığımız ilk beynelmilel 
futbol teması olacaktır. 

Demek ki muhtelit takımımız 
epey uzun süren bir gaybubet
ten sonra yeniden futbol saha
sında görülecek .. 

Nasıl gÖı'ünecek? 
Bu, Vıyana takımının şehri

mize geleceğine dai duyulan ilk 
haberden sonra sporun iizerinde 

ısrar edilen yegane mevzuu 
olmuştu. Uzun bir gaybubetten 
sonra lstanbul muhteliti yabancı 

bir kuvvetin karşısında yer 
a ırken ne vaziyette görünecek? 
Söylendiği g ibi yeni istidat ar· 
dan kirn!eri ihtiva enccek? .. 

Uzun ve dedikodulu müna
kaşalardan, hazırlık müsabaka
larından sonra nihayet takım 
teşkil edildi. Futbo heyeti 
erkanı takımın teşkil edildiğini 
söy!erken isimler hakkındaki 
malu nah aak!adılar.. intizar ve 
tereddüt bir merak şeklini aldı. 

Dün bizim bu hususta alaka
darlarla görüşerek elde ettiğimiz 
malumata nazaran, İstanbul 
muhtelit takımı hiç bir yeni 
istidadı ihtiva etmiyerek gene 
ıeski oyunculardan mürekkeptir. 

Bu isimleri bir sır gibi maç 
gününe kadar saklamıya lüzum 
görmüyoruz. Viyanaya çıkacak 

lstanbul muhtelitinin kadrosu 
şudur: 

Osman 
Hüsnü Burhan 

l\lithat :\ıh.ıt Cevat 
Fikret Muzaffer Zeki ı\laeHin Mehmet 

Bu takımda Hüsnü ile Mitha
tın yerlerinin değjştirilmesı muh
temeldir. İşte İstanbul muhteliti 
birçok tecrübe erden, ekı ersiz 
müsabakalarından sonra ortaya 
gene eski çehresile çıkıyor .. 
Bakalım Viyanalı amatörler kar
şısında ne netıce alacak? 

Müsabaka beynelmilel fede
rasyon hakem encümeninin İtal
yan azası M. Mauro tarafından 
idare edHecektir. ltalya futbol 
federasyonunun en zinüfuz er
kanından biri bu 'unan M. Mau-

ro bugün İtalyadan şehrimize 
gelecek, ve futbol heyeti erkanı 
tarafından karşılanacaktır. İtal
yan hakem için Perapalas ote
linde bir daire tahsis edilmiştir. 

Mösyö Mavro burada bulun
duğu gün er zarhnda Galatasa· 
ray mektebin'n konfer. ns salo
nunda hakemlik hakkında bir 
konferans verecektir. 

Yarın bunu Viyana takımı 
oyuncularının gelmesi takip ede· 
cektir. Viyanalı futbolcülerin 
kafilesi on dört oyuncu ile iki 
idareciden mürekkeptir. Futbol
cüler için de Novotni otelinde 
odalar hazırlanmıştır. 

İzmir ve Ankara muhtelitleri 
gelmediği için pazar günü ya
pılacak olan ikinci maç da ayni 
takımların revanş maçı olacak-
tır. 

Muhtelitin dünkü antrenemanı 
Dün muhtelit takıma seçilen 

oyuncular ferdi idmanlar yap-

:::! =::: m: ı la yatı hakiki yeden çok müc.s:.ir sahneleri mu avver içtimai ~ir film !m 
i~~i İlaveten: Meşhur Meksikalı trup YAMA TO F AMILL Y ile m~ 
fü~ STECKEL biraderlerinin harikulade eksantrik danslar ve sfü 
:::~ :::: 
~m canbazlıkları. Çok merakaver ve şayanı hayret bir temaşadır. m~ 
.... Fiatlarda zammiyat yoktur. • .•• .... ... .. 
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~~ Talep ve ısrarı u-:umi üzerine ~ 

~ JO~l~b~!5A P~~t{~tı~~Btl ~ 
~ LOV, ŞARL KING ve ekranın saır büyük yıldızları tara- ~ 

~ HOLiWT"'' 
0REvüsü ~ 

~ Harikulade sesli, sözlü ve şarkılı mütbış filmini BİR HAFTA ~ 
l'~ daha iraesine devam edecektir. ~~ 
~==~=='=--==c:--==c:--== c~::a c~:Jc~==c--:::1r.:~::::s 
~~M!§l~~~f!B~§E 

ışte E L H A M R A D A gösterilmekte olan 

K O L E N M U R un temsili 1 ~ İ H A Y E T ! Ulvi, müessir, yekta bir film 1 • 

mak üzere Stadyuma davet W EYLA" KLAR · 
edi lmişlerdi. Davete yedi sekiz \MJL . AÇARKEN 
futbolcü icabet etmişfr. Bittabi 1 S ı· k ı h · .. ı · b · 

d d b f d 
) es ı ve 9ar ı ı şa eserı goren erm epsı bunu söylemekte 

antrenma".1 an a eklenen ay a müttefiktirler. 
elde edilememiş olu) ordu. • ilaveten: Sesli ve sözlü Foks Dünya Havadisleri 

Mıntekanın daveti ~~~~M:Bf.I~~·i=~-~ffi~~E~~ 
T. /. C. /. lstanbul mwtakası riya

set nden: 
ı ı ve 20 "'Hl.san t:ırihlerınde 

,. .., ı _ .ı • r ·~ .t· 
lstaubul muhtelitiıe temsı i müs:ıonr-:atar 

yapacak olan \'iyann amator muhtcliti 
idarc~i 'c o\•unculan 1 :- nisan perşembe 
sabahı ~aat 9. 24 tc Sirkeci garına mu-
vac:alnt edeceklerdir. \.İ) analı misafirleri· 
mizc spor mıııtnkamızın şcrcfıle mütemı
sip bir btikbal ~npılnıak üzere spor 
teşkilatına 'c spor kuliıpJerimize n.ıen· 
sup arkadışlann trenin muv:ısnlctindcn 
ewel Sirkeci garında hazır bulunmaları 
rica olunur. Misufirlcre ~arda mıntaka 
ve kulüpler rue.sa ı tarafından beyanı 
hoşamedl edilecek, buketler verilecektir. 

2 - J .. tanbul 'e Viyana temsill mü
sahalmlarını idare edecek olan 1talva 
hakem encümeni reisi Beynelmilel F~t
bol federasyonunun oyun ka,·aidi hak· 
kındaki lstişart encümeni azası Mösyö 
"Gio,·anni l\ luuro .. , 16 ni:;a,n çar~amba 

gunü şaat on beşte ~irkcci ganna mu· 
nsalat edecek ve orada Türki) e Ilııkem 
Encümeni ile mıntaka \'e kulüp .rüesası 

tarafınd:ın istikhal cdilercktir. 
3 ~ Bcynchııilel bir ~öhrete sahip 

olan i\loııyö "G. !\ Iauro,., 17 nisan per
şembe akşamı saat 18. 30 da Calata~aray 
lisesi konferans salonunda umuma futbol 
'e h kemlik hakkında çok iHiladebahş 
bir konlcran::. verecektir. Fransızca \'eri· 
lecek olan bu konferans, bütiın sporcu
larımızın btif.ıdeııinl temincn, sahibi 'u· 
kuf bir arkadaş tarafından Türkçeye 
tcrceıne e,lıkccktır. Sporcularımızın ı;ok 

faideli olan bu konferansta hazır bulun
malarını ta' siye ederiz. 

~t?}~·~·~:":"f'!'ı~.r.P.. -~a»!'+"'i~· .ı,s '!n 1'!":1:4~*' 
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Porfümon L-. T,. P 1 V t H A. Ş. • lstanb~: Şubesi 

şı~ll Ahmet Bey sokak No. 56 Tel. Beyoljlu 3044 l' 1 

sarahat kespedince bizi serbest 
bıraktılar. 

Gece 

Artık müsterihtik . Geceyi 

alakam bulunan " Pst " gazetesi 

idarehanesinde geçirmek üzere 
sokağa çıktık. Nereye gidece-

ğimizi de bi dirmiştik. Fakat .. 

fakat 5abahlevın •· 

serbest bırakılınca ve bu vazi

yetten dolayı Gazi Hz.ne bir 
telgraf çekerek halini arzettiğini 
sözlerine i ave etmiştir 

Dayak iddiasının vaki olup 
olmadığını anlamak için müdü
riyete müracaat ettikse de vak-

tin geç olması bu tahkiki müm. 
kün kılmadı. 

Salc. hivettar bir zat 
1 e divoc ? 

.:;:::;=::;:.::=:::::::::::=:=:~==:===-=-============~-~==-~---==;.=:=:::::=:=
en heyecanlı safha başladı. 

Vaziyet değişti. Öğleye doğ· 
ru bizi tekrar bu.dular ve bu 
sefer polis müdürlüğüne götür
dü er . Bir kaç dakika sonra 
yeni vaziyet~ anlamıştık. 

Salahiyettar bir zat ta hadise 
hakkında mutaleasını soran di· 
ğer bir arkadaşımıza şunları 
söylemiştik : 

Şükran Hanım rıhtımda me
murları ve bu meyanda vali 
veki li Fazli Beyi görerek tanıdı. 
Rıhtımda hır skandal olmasın
dan çok korkuyordu. Bunun 
için vapurdan k mseve gorun
medctı çıkmak lazımdı. Vapurun 
arka tarafına gittık, bir san
dal çağırdık, halatlara sarılarak 
aşağı indik ve vapmu terkettik. 

Nereye gideceğiz? 
Fakat mesele burada bitmi

yordu. Nereye gidecektik? Ev
vela Beşiktaşa doğru gittik. Şük
ran H. çok end:şe ve heyecan 

çekıyor, mütemadıyen takip edı!
oiğımizden şüpheleniyor, " bu
lunmaktansa denize atılarak 

hirıikte ölelim!., diyordu. Niha
yet Çamhcada bulunan evime 
gitmeğe karar verdik ve gittik. 
Fakat akşam zabıta bizi buldu. 

Merkeze, oradan da Vali Fazh 
Beyin evine götürdüler. 

F azh Beye vaziyeti anlattık. 
Evlenmiye karar verdiğimizi, 
hadısede iki tarafın müşterek bir 
his taşıdığını söyledik. Şükran 
H. on sekiz yaşını geçtiğine 
göre reşitti. İstedıği şahısla ev· 
lenebilirdi. Vaziyet bu suretle 

Şükran hanımın va .idesi ile 
İzmir po!is müdürü lstanbu1a 

gelmişlerdi. Po is müdür lüğı.inde 
bizi ayrıdılar Şükran Hanımı 
validesıne teslim etmişler. Bana 

geline çok haksız b.r muame
leye maruz kaldım. ,, 

Maceı anın .sonu 
Muammer B. macerayı bu 

şekilde anlattıktan sonra polis 
Müdiirlüğünde İzmir po is 
müdürünün kendisini döğdüğünü, 
tehdit ettığini iddia etmit ve 

. - Aktör Muammer Beyle 
lzmirdcn beraberinde getirdiği 
hanım kız yakalandı • Kız, f z-

mirden gelen annesine tes1im 
edildi. Genç kız 20 yaşında 
olduğu için Muammer B. hak
kında tahkikat yapılacak de

ğildir. 

r VAKiT 
Tabı işlerınizi yapar. 
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Tedavi edilecek 
Dörtyol portakal bah9elerin

~eki hastalık 

Dörtyoldaki portakal ağaçla
rına hastalık anz olduğunu yaz
mıştı k İktısat vekili Şaki r Bey 
Adana seyahatinde Dörtyola 
da uğrıyarak portakal bahçe
lerini gezmiş, hastalığın tahri
batı nı görmüştür. İktısat veki
limiz hastalığın önüne geçmek 
için lazım gelen tertibatı aldıra
cağını vadetmiştir. 

K i."ı çük haberler 

.A Yeni harOerlc )apdmakta olan 
sokak bimleri levhaları 'e numaralarının 
dun son kısmı Emanet tarafından te· 
scllüm edilmi~tir, l ,cvhalar \'e numaralar 
on iki bin kadardır. l\ 1:t) ı:> bida) etinden 
itibaren le' h:ıların asılmasına lı:ı~lanacuk-
tır. 

.A l Jakkı Şin:ı.i P:ışn bugün Yalo
va ya gidecı'ktir. Birkaç gün sonra da 

Trakynya gidecek, mıntaka dahilindeki 
m"rkezlerin faali} etlerini tetkik edecektir. 

.A Türk - Fransız ve Belçika hakem 
mahkemeleri reisi M. Aser dün Alman-

yaya gitmiştir. Bir ay sonra doıı ecektir. 
lt.tlya azaları da memleketlerine gitmiş
lerdir. 

İrtihal 
Kaptan ı derya esbak !\lahrukl Ali Paşa 

ahfadından ve Kastamonu liva kuman
danı merhum 1 l ü~nü Paşa haremi ve 
Şehremaneti şirketler komiseri .l\ lalını ki 
zade ı\Iuzaffcr Beyin halası Naciye 1 la
nım vefat etmiştir. Cenazesi hu sabah 
Süleymaniyede biraderi meıtıum Cafer 
Beyin hanesinden kaldırılarak öğle na
mazı Göztepe camiinde kılınacak Sahra· 
yı ceditteki aile kabristanına defnoluna
caktır. Saat 1 t de Kadıköyünden vasıtai 

nakliye' hazı rdır, 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

hallede-

Bugü n l\ d bulma.camız 

Soldan sağa: 
1 Yedi günlük [8] 2 - Genişlik 

[2] J Kudret [6], eki senenin 
ilk avı [4] 4 - Dü [3], çokluk 
[ 5 ] • 5 - S:ın 'atlar [6] , nota 

[2] 6 - Kış [5], Montekristo'nun hap
sedildiği şato [2] 7 - Rumca alfabe
nin ilk harfi [4], tir 12] 8 - 1

0 ta [2] 
küçük cami [61 9 - hilftl [2], uygun 
[2], zaman [2], bir çalğı [2] 10 - A
leyhe değil [5], yaratmak [4] J 1 - Ka
dın [3] 

Yukardan aşağı: 
l - Para saklı }·nn rsJ, emeller [4] 

Seyrisef ain 
Mcrkn lCenteıl: Galata Köprü ba,ındıı. 

Bnotlu 2:i62. Şube aceoteıl: Mahmu

diye Hanı altında lıtanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
( CÜMHURİYET) vapuru 17 
Nisan Perşembe akıamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve Of, Trabzon, Po
Jathane, Gireson, Ordu, Fatsa 
Samsun, İneboluya uğrıyarak 
gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 18 

Nisan Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

( 1500) kilo külçe kalay 
( 2500 ) metro bez hortum 
( 20000 ) adet ateş tuğlası 
( 8000 ) metro tente bezi ayrı 
ayrı şartnamelerle ve müna
kasa suretile mübayaa edile
cektir. Kat'i ihaleleri 6 Mayıs 
930 tarihinde icra kılınacaktır. 
Talipler şartnameleri görmek 
için her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün saat 16 da 
l evazım müdürlüğüne gelme
leri. 

fr==:c::.-:::::::::::=======·=:n:=amummJ 
ii Yelkenci \APuRLARı 
:· 

il Karadeniz postası 

Yelkenci il 
il v~~~~ 16 Çarşamba n . 
P.günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımm
il dan hareketle doğru ( Zongul

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

1 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kcnci hanında kain acentasma 

ii müracaat. Tel. İstanbul: 1515 Si 
w:::==mn=n ı ı mı .. 

MERSiN Lüks Hattı 
SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN V.APURLARl 

Kf Mfll 0 A~~~u Perıem~e 
akşamı 18 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle (Çanakkale, 
İzmir, Küllük, Fethiye, Antal
ya, Aliiye ve Mersin ) e azi
met ve avdet edecektir. 

Acenteliği : Sirkeci Aliiye 
Han birinci kat. Telefon: 
Is. 4240 

••••••••••••••• 
• Sıhhat • • • • Kuvvet • • • •.Zümrüt Yalova• 

• • 
• Kaplıcaları • 
: 1 Mayısta açılıyor. : 
••••••••••••••• 

2 - Azlık [9) 3 - Raııatanc müdürü 
[5] 4 - Akim oluş [6] 5 - Mobilya 
(4), en mütahammil hayvan [4] 6 -

Bir peygamber [3], siyah duman (2] 
7 - O labilir [5] 8 - Kekelemek (6], 

kalın deği l [4] 9 - Kaide [3], sarnan 
[2] hatırla [21 10 - Arkadaş [5], iyi 

/2] J J - Civan f5), !ahim [ 2) 

ıs Nisan 930 

Borsalar 
Açıldı K9.p•nd• 

Kamb :vo 

1 Jngillz liruı Kr. l034 
" T.L mukabili Oola 0,4: ıS 

Frank 1 1 

f.l ret 
Rel,ıı 

Orahmt 
k Frank 

Leva 
Florhı 

ICuron 
Slllııı 

M • Ptzetı 

Mark 
Zloti .. .. 
PeııılS 

!o Ley Korus 
1 Tiı rk llruı Dinar 26 '47M'l0 

' (,' tl'l'(JO C 1\ u ru~ 109'1 

Nukut 

ı l•terlln ( lnıı:illı) 11139 

ı Dolar ( Anıeritı ) ~ I 

l O ı-·rıınlc C F ransıı: 11>8 

; 20 Liret [ ltalya 2l! 

O Frank Belçika] 12< 

Drahmi [Yunan} 5,, 

i O Frank ( lsvlçref 82 
~o Leva Bulı:arl 3( 

ı Florin (Felemenk} 
20 Kuron [ Çekoılovat 

ı Şllın, \Avusturya] 
ı Pezecı 11.spaııyı) 
ı RıyşmarklAlmıaya 

t Zloti Lehistan 
ı Peoıö ,Macaristan 

20 Ley [Romınya) 
Dinar Yuıostovyıf 

ı Çevoneç Sevyet 

Altın 
Ror51 Mecidiye harici 'l41 

Raolı;n o 

1caret ve zahırc 
t'l•llllr Tk:aret boreaıı ltltlblomamllll' 

ıanftııd•n •erllmhtlr 

Bu~day 
Yumuşak 
Siıoter 
Sert 
- Zahireler -

Çavdar 
ArpA 
Mısır 
f''uulva 

Olllıa•I 

"-' ......... 
K. P. K. P 

10 30 t :l 20 

9 25 11 trı 

ıo 7 t ~ 
Jtı 16 

f Defterdarlık llanat. f 

Kiralık Bahçe N.n, 13 -

Ahırkapı karakolu ya
nında bahçe yeri kiraya 
verilecektir. Senelik ki
rası 72 liradır.Kiralamak 
muamelesi aleni müza-
yede ile 30 nisan 930 çar
şamba günü saat 14,30da 
Defterdarlıkta yapıla-
caktır. ( M - H6 ) 

Bandırma malmüdür-
lügünden: 

Bandırma kazasının Kocaeli 
ve Bereketli kariyelerindeki tuzla 
binalan dahi dahil olduğu halde 
Manyas gölünilıı 4 ıene beş 
buçuk aylık iltizamı 20 nisan 
930 tarihine mUaadif pazar günli 
saat 15 te ihale edilmek iizere 
mlbayede müddeti bir hafta 
temdit edilmiştir. 

Bu fırsattır 
Krep saten metrosu 560 kuruş 
Krep sultan " 585 ,, 
Poplin renkli ,, 9o ,, 

,, muhtelit ,, 80 ,, 
,, muhtelif renk " 70 " 
,, " 65 " 

Otoman ,, 59 ,, 
Keten renkli ,, 90 ,, 
Bez ,, 58 ,, 
Yüalll krep(beya:ı),, 216 ,, 
Dıra " 220 ,, 
Muslin dölen (beyaz) 65 ,, 
Şermulen ,, 300 ,, 
Koverkot ,. 205 ,, 
En iyi en temiz mallar mayısa 
kadar bu fiata. Sultanhamam 

Dikranyan Han No. 22 

Istanbul emvali eytaJ11 
idaresinden; · 

Ceruıl beyin istik,.az eyledigi mehnliğ mukabili~ 
idaremiz uhdesinde vefacn rııcfruğ bulunan Kadık 
Osmau ağa uıahallesirnle IJası reılmşı sokağında 29,2~ ~ 
ın11naralı \'P ~ 60 zira iizt•riııtı mebni ahşap bir ev lir, 
lı ~l_I~ ~lezkt)r eve demir parmaklık h bahçe kapısırı1 392() 
gırıhp haueye dahil olunarak renkli çini döşeli 2 tarı 
4 oda, 2 hala, ikinci katta bir ~ofa üzerinde 5 oda, 
hala, üciincii catı katmda ı sofa ve avrıca bir nıtl~ 
ile bir kuyu biılunup 2138 zira bahçesinin yan cifıe~ 
tahta parıımklıkla cevrilruistir ki cem'an 9 oda 2 ~ 

• # ' ~ 
avrı bir mutfak, 3 halayi havi, kuuıpan)·a suyu ve 
vagazı tertibatı mevcut alışap hiuadır. 

Birinci ihalesi l UOO lira bedelle talil) ne icra kı~ 
ımşLır ve kat'i ihalesi de 29-4 931J salı giinü yapııaJ 1 

tır. Fazlasına talip olanlar o glin saat 15e kadar .Ad! 
binası dahilinde Jstanlml Emvali eytam idaresine Ol 
caat etsinler. 

Bilecık Nafıa başmühendi· 
liğinden: 

(11009) lira (48) kuruş bedeli keşifli SlSilit-GOmele yohl ~ 
rinde müceddeden inşa olunacak (9) adet tam kemerli o,66 )J 

lığında beton menfezlerle bir adet beş metro açıklığında •fil 
rı beton döşemesi ahşap köprünün inşası 26 nisan 930 ut'j 
mUsadif cumartesi günü saat 14 te Encümeni daimH ,,J 

yetçe ihalei kat'iyeleri icra kılınmak üzere 7 nisan 930 tarihj 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuJile milnakasaY ~ 
l~n~uş~~r. Mün~kasaya: .Meslek, ~aysi~et ve itibarına mali fi 1 
nısıne ıtımat edılenlerlc ınşaat muddetı devam ettikçe bir fe' 
muru istihdamını kabul ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu 
betinde teminatı muvakkate akçesinin Ziraat bankasına 
vezne eylediğini ispat edenler veyahut meblağı mezburu Jıl 
muteber Banka teminat mektubu veya devletçe kabul ol 
yüzde on bet nisbetinde esham ve tahvilatı irae eyliyenJer ~ 
edilecektir. 

Taliplerin teklifnamelerini müzayede, münakasa ve ihalit l 
nunun maddei mahsusası mucibince ihzari ile yevmi ihale ol-': 
nisan 930 tarihine kadar Bilecikte makamı vilayete gönde . 
IAzımdır. Teklif mektubu ayn ve kapalı bir zarf içerisinde te . 
nakdiye ve evrakı milsbitei fenniyesi diğer bir zarf iÇ 

vazolunacaktır. Mezkur saatın hululünde hazır bulunan t 
muvacahesınde vürut eden zarflar küşat olunup talipler me 
en muvafık teklifte bulunan talibe ihale olunacağından bu 
fazla ma umat edinmek ve şeraiti münakasa ve ihaleyi ö" 
isteyenlerin Bilecik Nafıa dairesine müracaat eylemeleri iliO 

* * * 
Bilecik nafıa başmühendisliğind,,ı 

1 - ( 3900 ) lira bedeli keşifli Bılecik - Vezirhan tariki ;J 
de 39 metro tulündeki köprünün 3 metroluk gözünün t 
beton inşası . 

2 - ( 2134 ) lira 75 kuruş bedeli keşifli Vezirhan ~ 
tariki üzerinde 8 adet müceddet büz inşası 26 Nisan 930 ~ 
müsadif cumartesi günü saat 14 te encümeni daimii vilayetçe--' 
kat'iyesi icra kılınmak üzere 7 Nisan 930 tarihinden itib' 
,Un müddetle münakasaya vazolunmuştur . )ı 

Münakasaya meslek, haysiyet, ve itibarına ve iktidarı . ~ 
itimat edılenlerle bedeli keşiflerinin yüzde yedi buçuğu D19 

teminat muvakkate akçesinin Ziraat Bankasına teslımi 'f/eıe ~( 
diğini isbatedenler ve yahut meblağı mezburu havi muteb~J 
teminat mektubu ve ya devletçe kabul olunan yüzde on b~J 
betinde esham ve tahvilatı irae eyleyenler kabul edile 

1 
~ 

taliplerin yevmi mezkurda Bilecik encümeni daimisine j 
malflmat isteyenlerin Nafıa dairesine müracaat eyleıııel 
olunur. 

lllllı~ll~lf ıı~ıı!~ı~ıırıııı~~riı~ı~~ı~ıı~~~ıı 
Tayyare Piyankosıı 

8 inci tertip 4 üncü keşide 

11 Mayıs 1930 
Ketideler; Vilayet, 

Ziraat ve Osmanlı 

Şehremaneti, Defterdarlık• 
bankalan mürakıplan ve hali' 

İfı 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 45,000 [iısdıl' 
koııııı'" Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

11~~~~11 1 ·~ 



MahlUiat 
" .. 
~nden: 

Bıdayeti ilan 
~ Nihayeti ilan 
"ha ti 

16-4-930 hafta (1) 
14-5-930 çarşamba 

lir e nıuhammenesi 
~ kunıı Dosya No. 

Fatihte Dülgerzade mabaHesinde tramvay 
durak merkezinde kain münhedim Halilpaşa 
camiişerifi arsasından müfrez 1 harita No. 

3329 196 metre terbiide arsa 
96 Fatihte Dülgerzade mahallesinde tramvay 

•sıs 

durak merkezinde kain münhedim Halilpaşa 
camiişerifi arsasından müfrez 2 harita No. 
195 metre 88 santim terbiindeki arsa 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde tramvay 
durak merkezinde kain müdhedim Halilpaşa 
camiişerifi arsasından müfrez 3 harita No. 
215 metre terbiinde arsa 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde tramvay 
durak merkezinde kain münhedim Halilpaşa 
camiişerifi arsasından müfrez 4 harita No. 
120 metre terbiinde arıa 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde tramvay 
durak merkezinde kain münhedim Halılpaşa 
camiişerifi arsasından müfrez 5 harita No. 

30 115 metre 24 santim terbiinde arsa 
94 Üsküdarda Hacehasna hatun mahallesinde 

Tabakhane sokağında 1 No. ile murakkam 
320 arşın terbiinde tabakhane arsasının 16 

'--.... hissede 1 hissesi 

Bi<layeti ilan 9 - 4 - 930 hafta [ 2 J nihayeti ilaıı 
~ 7 - 5 - 930 Çarşamba 
:~111 t• ~ e ı ınuhammenesi 
1433 Kuruş . Dosya No. 

60 Cibalide Üskübi mahallesinde bC'stan hamamı A. 958 
sokağında 4056 arşın mıktarında 5 No. ile 
murakkam bir kıt'a bostanm tamamı, arsası. 

Kasımpaşada Hacışaban mahallesinde Hacı- 437 
taban camiişerifinin takriben 1200 arşın 

484 mıktarmda bulunan arsanın tamamı. 

40 Kasımpaıada Nalıncı Hacıhasan mahallesin- M. 279 
de ve caddesinde muhterik cami arsası muh-
tevi olc:!uğu duvar ta_tlarile beraber tamamı. 

Üsküdarda SeJmanağa mahallesinde BOlbül- M. 317 
dere caddesinde 53 arşın terbiinde Hamza 
Çelebi mektebi hocasına meşrute hane ar-

....._ sasımn tamamı. 

------~-=-~~~------~--------------~---------
R i da yeti ilau 2-4-930 hafta (3) nihayeti ilan 
~ 30-4· 930 çarşamba 
~er lir 1 ınuhammenesi Dosya )o; l<uruş numaraaı 

Edirnekapıda Hacımuhiddin mahallesinde Sulu 
kule caddesinde 14 - 16 cedit ve 16 atik No. 
harap tahtında ahırı müştemil iki odadar. 
ibaret kigir hanenin tamamı. 

lstinye karyesinde Kürkçübaşı mahallesinde 
Çayır caddesinde kain ve 200 zira arsa üzerine 

mebni tahtında 46 ve ittisalinde 50 numara-
larla murakkam iki dilkkkana müştemil ve 
dershane 1 oda ve hali ve küçük bahçeyi 
havi 48 numaralı ahşap mektebin tamamı. 
Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kobot oteli 
arkasında 14 harita numarala ve 538 ziri mik
tarındaki arsanın tamamı. 

474 

14 

Fatihte Maniıah Mehmet paşa mahallesinde 4475 
Atpazarı caddesine 63 numaralı kirgir dük-
k&nın tamamı. 
l<uınkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa mahalle
•inde iskele caddesinde 12 numaralı iki odayı 

1173 

hid h.vi kigir dükkanın 120-40 hissesi. 

a~·eti il:\n 26-3- 930 hafta 4 l\'ihaveti ilan 26-4-930 
~ cumart.es ı .. 

~~eti -L-------------------------~--------~ l) li.,, ku ntuhammenesi Dosya 
No. 
2764 

06 7 ru, 
6 F . k 1 len aryesinde Kurtuluş caddesinde 46-148 

50- 156-158 ve Kasımpaşa caddesinde 142-
l41-143-145· 125-135- 132- 134-136 kuyul~bağ 
sokağında 109-107 - 113-103-105-137 -139 
:umaralarla murakkam 6825 arşın miktarında 
kulun~ arsaların 36 hisse itibarile 6 hissesi . 

atıdıllıde aralık sokağında atik ve cedit 4 1064 
lll&ınarah maa bahçe 3 oda 1 sofa ve saireyi 
~llttemil harap ahşap bir bap hanenin tamamı. 
p eyl~vibane kapısında Simkeı mahallesinde 3052 

b~fa bakkal sokağında 6 No. lı 175 arşın ter
ıındc b" k • 1( ır ıt a arsanın tamamı. 

•sınıpatada Camii 1<ebir mallesind çiviciler 457 

• 
inşaat müna-

kasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye :tiraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cağal
oğlunda kain olup elyem emniyet sandığının tahti işgalinde bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı 
vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 

Talipler Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür
ğüne İstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bul 

, baptaki pilin, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul 
olunur; tekJif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğüne ve lstanbulda Cağaloğlunda emniyet 
aandığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 
teminat gösterecektir. 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 
tercih hakkını muhafaza eder. 

Dört adet kamyon satılması 
rrütiin inhisarJ uınuın ııılidürlü

ğündeı1: 
Azapkapı levazım anbarında bulunan dört adet kamyon pa

zarlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün gidip mezkur anbarda 
kamyonları görme eri ve 21-4-930 pazartesi günü saat 10,30 da 
yüzde yedi buçuk teminata muvakkatalarile Galatada milbayaat 
komisyonunda bulunmalan. 

1500 metro mik'abı kereste 
. mubayaası 

Tiitiiı1 inhisarı u111um ıniidiirlü
güııden: 

Samsun fabrikası ıçın muhtelif eb'atta 1500 metro kereste 
mubayaa edilecektir. Talip'erin her gün gelip şartnameyi görmeleri 
23-4·930 çarşanba günü saat 10,30 a kadar teklifleri ile yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkatalerini kapalı zarfla Galatada muba
yaat komsiyonuna tevdi etmeleri. 

Devlet demiryolları H. 
P. mağazasından; 

Mağazamızda mevcut 40 beygir kuvvetinde yedi buçuk ton 
sıkletinde müstamel bir adet Dizel motörü 19,4, 930 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on dörtte satılacağından taliplerin yev
mi mezkurda mağazamıza müracaatları ilan olunur . 

--
ıokağında Belkis hatun mektebine muttasıl 
180 arşın terbiinde bir kıt'a kabristan arsa
sının tamamı. 

875 50 Samatyada Sancaktar Hayreddin mahallesinde 2624 
Camiişerif sokağında ve Kasapodaları soka· 
ğmda 14 No. lı 1751 arşın terbiinde bir kıt'a 
arsanın tamamı . 

870 Feriköyünde Büyükdere caddesinde 14~ No. lı 16 Me 
589 arşın terbiinde maa bahçe gazinonun 480 
hissede 27 hissesi . 

2200 Üsküdarda Selimiye mahallesinde DuvardiOi 
sokağında 320 arşın terbiinde 2-4 No 14 
oda 2 sofa vesaireyi müştemil maa bahçe 
~ir bap hanenin tamamı (pazar :ıkla) . 1246 

1700 Üsküdarda Tavaşi Hasaoağa mabaltesınde 
lnadiye meydanında kain mülga Bandırmalı 
dergihımn selamlık kısmını frşkil eden dört 
odayı milştemil binama an~azı ile Hekimoğiu 
ali paşa camiinin 3 oda bir büyük sofa ve 
aaireyi müştemil olan ankazı pazarlık suretile 
(bahçenin duvarları dergitıın temel taşları 
ve türbeyi ihata eden duvarlar hariçtir) 
pazarlıkla 

Balidaki emlaki mablule dört hafta müddetle aleni olarak mü· 
zayedeye konulmuıtur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin 
yüzde yedi buçuk niabetinde teminat olarak dördüncü haftamn 
ihale günü saat 14 de kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf müdü-

riyeti binasında mahlülat kalemine müracaatları. 

•••••••••Tarife••••••••• • • : 1 Defalık L::uroş 30 • 
: 2 " " 50 

• 
: J • " 65 • : '* • ., 75 
: ihtivaç kalmavın- ) 
: caya kadar ( azami f 100 : 1 O defa ) il&n edil- ( 
: mek üzere maktu ) : 
• • • Abonelerimizin her Uç aylı~ için • . ~· . 
: bir def ası meccanen 1 : 
: 4 satırı geçen llAnların fa?.la ~atın : 
• için 5 er L::oruş znmmolunur. • • • .......................... 
Kiralık ve satılık ----------Acele satı!ık hane - Üsküdar 

Toptatı Atik valide mahallesi Kopri.ılü 
konak sokağında No. 3 altı odalı hane 
acele satılıktır. Taliplerin Valide camisi. 
müezzini i\Tusıafa Erendiye mürııcaatları . 

Kiralık ve satılık köşk - Eren· 
köyünde Suadiye Hat boyunda yedi 
odalı derununda kuyu ve vasi bahçeyi 
htıYİ kırk beş numaralı köşk kira1ık ve 
satılıktır arzu edenler itsalindeki köşke 
müracaat eylemeleri. 

Satılık hane: Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Taş han arkasında 

Marmeraya nezaretli 9 numaralı bet oda 
\'e müştemilAtlı müceddet klrgir hane 
ııatılıktır. İçindekilere müracaat 

Sablık hane - Şehzadebaşındn 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
Marmareya rıezııretli 9 .l'\o. lı lıeş oda 
ve müştemılAtlı müceddet klrgir hane 
saolıkar. İçindekilere müracaat. 

Alım ve satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

Remington markalı Türkçe, lngilizce 
klavyeli . idarede I 1 numaraya mürac:ıac. 

İş arayor 
Daktilograf istiyenlere 

Kız ameli hayat mektebi daktilo kur. 
sundan mezunum. Orta mektep tahsilimi 
bitirdim. Müesseselerde, ticarethanelerde, 
yazıhanelerde, veya emsali yerlerde dak· 
tJlograflık etmek istiyorum. Uöyle bir 
memureye ihtiyacı olanlann adresime 
bildirmeleri rica olunur. 

Aksarayda Sofularda yeni orta 
sokakta 8 numaralı evde 

Hayret 

Ders 
İngilizce ve Fransızca En 

yeni usullerle husu~l dersler. Tepebıışı 
51 N'o. Hacopulo aparamanı ikinci kat. 

-ıı~~ıı~ırıın ıın~~~ı11 :~ ıı11m~rnrıırn ı~~ 
lstanbul icra dairesinden 

Mustafa efendinin Mürteza efendide
ki alacağı için hacız olunan Ramide kış
la arkasında 2 Numaralı kayden bağ ve 
hl.len maa eşcar tarlanın yüz altınıştn 

yirmi hissesi on beş gün müddetle iha
le olunarak yüz lirada talibi uhtesinde 
olup bedeli müzayede haddi Jnyıkında 

görülm ediğinden temdiden bir ay müd
detle müzayedeye vazolunmuştur. Mez
kOr mahal tahminen yirmi dönüm me a-

hıtsında olup bir kuyu ve bir taş me
kAn yeri ve muhtelif nevilerde yemiş 
agaçlarını ha \'idir. Hududu; üç tarafı ta-

rik bir tarafı HUseyin ağa ve snirc tar
l ası ile mahduttur. içinde kiracı yoktur 
kıymeti muhemm•nesi tamamı iki bin 
liradı r işbu hisı.eye talip olanlenn hisse
ye musip kıymetin yüzde on nisbetinde 
pey akçesi \'e 8828· 928 N. dosye nu
marası alaraktan icraya gelmeleri ve 19·5· 

30 tarihinde saat on dörtten on a' tıya 
kadar müzayedeye de,·am olunarak iha
lei kııtiycsi yapılacağı ilAn olunur. 

Mesleki hayat dersleri 
Ameli muhasebe tic.-.ari hesap 

ve muhaberat pratik Fransızca 
ik:tısadi ve ticari malumat derı
lerini, yeni ve kolay usul üze· 
rine tedris ediyorum. Gençlerle 
mektep idarelerinin Üoyon si
gorta şirketi, Galata A. Vefik 
B. den muallim R. Beye tahriren 
müracaatları. 
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'=. SAVISI H E R. V E R.DE 6 KUR.ÜŞ --

MATBAA VE İDAREHANE : 
f~TA'.\Rlı1., Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT ynmt1 • 

Spektro) 

r-~~~' ~ KAR L ı i 5 LE R P Satılık evler ve arsalar 
".{ ŞERiT MAKiNELERi ~~c:ı.İer, i':.~t :: u~~!'.k teritler Istanbul emvali eytam 

ÇORAP " Dtız ve çiçekli el ile ve otomatik. 

mutlaka 
Evinizde 

bulunmalı. 
Son siıtem Kappel marka tekem- • d • d 

KOTON ,. mül etmiş çorap makineleri, büyük l aresın en : 
miktarda, Avrupa usulü. 

RAŞEL " BRODE .. 
DİKiŞ ,, 

TEZGAHLAR 

Son tekemmülitla mücehhez. 
Enli tamamile otomatik brode işler. 
Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 
Çuval Bayrak ve sair her cins mal n 

dokur el ve motör ile müteliarrik. 'ı 

BASMA MAKİNELERi ipekli. ve .yünlü kumaşlar üzerine ~m 
~ her cıns çıçekler bastlır. ~ ~ 

11~1 ••• ve sair sanayie ·ait her cins makineler. Türkiye umumi g 
acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 ~ 

Tel lat. 2256 p 
L1!....minat ve büyük suhulet ıı 
d~-G~?Jmfl~~~DFEGD 

Maarif vekil~tinden: 
Muharrir ve tabilerin 

nazarı dikkatine 
Gehcek ders senesi başında neşredilecek mektep kitapları liste

sine konulmak üzere muharrir ve tabiler tarafmdan yeniden gön
derilecek kitapların tetkik zamrtnları, şekilleri ve şartları şunlar:lır: 

1 - 15 haziran 1930 tar ıhine kadar vekalete teslim edilmiyen 

kitaplar 1930 - 31 ders senesine ait kitap listesine konulmıyacaktır. 
2 - Tetkike gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar tetkik etti-

ril«!cektir. 
3 - Tetkik için gönderilen kitapların i'<i nüsha olarak ve yazı 

makinesi ile kağıdın yalnız bir tarafına yazılmış olması ve harita 
resim ve şekil gıbi kitaba ilave olunacak şeylerin de beraber bu
lunması lazımdır. Bu evsafı haiz o mıyan müsveddeler kabul edil

miyecektir. 
4 - Tetkik için muayyen müddet zarfında il<mal olunacak ve 

temmuz gayesine kadar icap edenlere tebıiğat yapılarak kabul edi

len kitaplar 15 agusto3ta neşredilecek listeye ithal olunacaktır. 
S - Bu suretle tetkike verilecek kitapların Maarıf vekileti neş

riyat müdürlüğtine teahhiltıü olarak gönderılmesi veya elden tedzii 
lazımdır. 

iHTIYACI 

nsm M08il J[ MBIBZBSID~B 
Siyah, lake ve bronz karyolalann her 
boyu ve her nevi gelmiştir. Her çe
şit mobilya bu~unur. Fiatlar rekabet 
kabul etmez derecede ehvendir. 
Bir ziyaret kafidir. 

ADRES: lstanbul Fincancılar yo

OLANLARA 

1 - Neşet beyle Şems hanımın istikraz eyledik- Spektrol suyu: 
1 · b l"ğ k b·ı· d •d • hd · d Yünlü, ipekli, deri, cil4h erı me a 1 mu a 1 tn e 1 ;:ıremız u esın e ve- ve ıairede lekeleri derhal 

f aen mef ruğ bulunan Üsküdarda Seln1an ağa n1a- lttial tehlilceıı i yoktur . 

hallesinde Çıkmaz çeşme sokağında g numaralı ve Spektrol Tozu: 
d Beyaz çamaıır üzerinden P" 

ı 40 arşın üzerin e 7 oda, 3 oda, 1 gusülhane, 1 nıut- meyva lekelerini temamen çıkarır· 
fak, 3 hala ile 300 arşın bahçeyi havi bir bap Spektrol: 
ahşap ev, Her yerde ve Eczanelerde b 

Tarife1inİ meccanen lıteylnlz, 
2 - Fatma Sabiha hanınıın Kas•mpaşada Ku- depoıu· Galata Minerva Han No: 

laksız Ahmet kaptan n1ahallesinde Yeni çeşme lstanbul üçnlicll icra memur 

caddesinde eski 34, yeni 92, g4 numaralı can1iişerif Bir borcun ödenmesi için 

ka rşısındn' kabristan yaııındaki sokakla Yeni çeş- IIi IAI birahanesinde iki büyük 

dd 1 hd 
l 9 nisan 930 cumartesi saat l 1 il' 

nıe ca esi e ma ut, bir taraf 1 hoca l\luhiddin barcn arttırma sureti ile satııacıtd': 
efendi zevcesine ait, bir tarafı Keşfi Osn1an efendi lip olanların memuruna mürt 

sokağı, arka tarafı Hacı Tahsin efendi evi, diğer , .. na.·n.0•1u.n.ur-•[3•o•.ı•34•J--.-,..• 
tarafı ise yol olan köşede 661 zi a arsa, 

3 - Aptülvehhap bey zeycesi Naile Belkis hanı
nun Y eşilköy Şevketi ye nlahallesinde Istanbul cad
desinde 4 .ı numarah ve 32;J zira üzerinde 11 oda, 2 

saf on, t k .ler, 1 mutfak, ı kuyu, ı sahranç, dört 
balkon, ı kurnalı ve ban\Olu hamaın il~ 5 hala 
6T5 arşın bahçeyi havi, alt kat pencereleri parmak
hkh, diğerleri pancorlu, içi yağlı boyalı, sahile 
yakın, ınetiıı k;irgir bina. Elyevm ilk ınektep ola
rak kullanılmaktadrr. 

4 - l\1ühendis Sanıi bevin Zevrek, Molla Zevrek 
• .,J "' 

nıahaHesinde Kil1se camisi sokaQ-ında 38 nun1aralı 
ve 21, 5 arşın cepheli etrafı P.vlerle muhat 2 kuyuyu 
havi 645 zira arsanın üçtt~ bir hissesi, 

5 - İsnıail efendi ile Fatnıa Sadi ve hanımın 
"' Eyüp sultan Zeynep hatun mahallesinde Gümüş 

suyu caddesinde eski 18, yeni 20 ııumaralı ve 107 

zira üzerinde 4 oda, 2 .. ofa, ı koridor, ı mutfak, 
1 kuyu, 1 odunluk, 1 köınürlük ile 2 ha a ve 408 

arşın bahçeyi havi bodrunıu k:•rgir, üzeri ahşap 
içi dışı boyalı nıetin ahşap ha ne 

Yukarıda borçluları ve n1e,·kileri yazılan arsa 
ve binalar müzayede ile satıhP-a çıkarılnııştır. Ta
lip o!anlar ve fazla malunıat aln1ak istivenler her 
gün s~at 1:> e kadar İstanbul Adlive hi~ası dahi
linde lstanbul Emvali Evtan1 idaresine nıüracaat 

Doktor 
ihsan.Şük 

Cuma ve pu:ardan maada 2 defi 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Be 

862, Kadıköy 49 

Fatih suLlı 3 üncü hukulf. hd 
den:i.\lüteveffa keresteci Hacı Salilı 
diye ait olup mahkemece satıtm.sıo' 
verilip birinci iltn neticesinde 

Balıkpazarı caddesinde cedit mulı 
51 numaralı mağazanın ı 8000 lir• 
iki oda ,.e bir taraca ve helAyı h~ 
gir mağazanın 120 sebimde 7~ 
2000 lirada ve Küçükpazarda J{ı 
mesinde cedit 15 - 17 numaralı fi 
lira kıymetli al tında dükkanı Ol 
dört kat üzerine mebni klgit 
nısıf hissei şayiası 500 lira ve 'f"'. 
çükpaıarda Hoca Hayrettin 'i' 
iıkelesi sokağında cedit 14 nufl'I 
beher metro murabbaı 25 lira 
kömürcü mahzeni mahalll ,-e 
kereste deposu mahallinin 1 oO 
delle talipl eri uhdesinde bulun 
icra kanunu mucibince kırk 
detle müzayedeye konmuştur• 

olanların ve daha ziyade mal 
tafsil:\t almak isteyenlerin Ol 

, c son artırmanın icra edileceil 
l ııştınlmış olan 28 . 5 - 930 
günli saat on beşte Fatih tulll 
hukuk mahkemecine yüzde on 
çclerile müracaatları iltn olunul 

kuşu No. 27 Tel. İst. 3407 
~ }:~c .i::~ AHMET FEVZi - --- \ 

~~ _e_t_si_n_le_r_·~~----------~----------~~--~~ KİRALIK KAGİR 
VE DÜKKA~ 

Sa t.-Iık ta-ze ot 
Şthremanttindrn : Yıldız sarayı bahçesindeki taze otlar pazar

lıkla satılacaktır. Taliplerin otları görmek için mezkur mahalde 
bahçeler müdürlüğüne pazarlık için de 19 Nisan 930 Cunldrtesi 
günü saat· on beşe dadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Kiralık diikkt'uılaı· 

Çankırı viliyeti yolları 
başmühendisliğinden: 

Çankm- Ankara yolunun 16+ 000 iJe 2s+ooo ki ometreleri 
arasında müceddeden yapılacak 10 adet (0,60) lık ve 1 adet üç 
metrehk tabliyeleri beton arme diğer aksamı kamilen beton 11 
adet menfez intaatı (10595) lira bedeli keşfiyle ve kapaiı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

Şehremanetinden: Uzuncaşahin mahallesinde uzun çarşı başında 
1-208, 4-214, 2-210, 3-212, 5 216, 6-2L8, 7-220 222, 8-224, 
242, 165·238, 259-168, numarala dükkanlar Meyve halinde 36-42 

İhale 8 mayıs 930 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte 
1 enciimeni viliyette icra kılınacağından teminat akçesi teklif mek-

1 
toplarına leftedilerek vaktı muayyeninde makamı viJayete tevdi 

numarala kahvehane kiraya verilmek için açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi görmek içın her gün müzayedeye 
girmek için ihale günü olan 7 Mayıs 930 Çarşanba günü leva-
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

Mezat müdürlütüntien : Satalmak üzere eşya tubesine bırakılan 
Rıfat beye ait kanepe takımı ilin tarihinden itibaren on bir 
gün zarfında kaldırılmadığı takdirde bilmüıayede satılacağı ilin 
olunur. 

------------;~~-----------~~---~ı Şehremanetin1en : Encümeni emanetçe lüzumu muhakemdine 
karar verilen Beyoğlu itfaiye mürettebatından Salim, Osman ve 1 

Bahri efendilerin mahalli ikameti meçhul bulunmasına mebni 
kendisine tebligatı laıime icra edileceğinden kararnamenin bir 
sureti emanet divanhanesine talik edilmiştir. Mumaileyhin bu 
bapta bir itirazları varsa ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında 
i•tida ile makamı emanete müracaat:arı beyan olunur. 

edilmit bulunacaktır. ' 
Fazla malümat .a~mak isteyenlerin Nafia baş mühendisliğine 

müracaat ey!emeJerı 11in olunur. 

Aksarayda horhorda oda başı Hasanağa medresesi 
,. Yusuf paşa mektebi binası 

Kapalı çartıda 11 No dükkan 
Ayvansarayda Nakş1dil mektebi 
Şehzade batında Ebulfadıl Mehmet Efendi arsası 
Fatihte soğuk kuyu medresesi 
KOçnk ayasofya medreses; 
Amavut köyünde 11-17 No hane 

c 

Vilayet daimi enc/inıeıııııdeıı: 
Ba'ida muharrer emllki hususiye icara verilmek Uzere 27 nisan 

930 pazar günft saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur 
taliplerin encllmeni viliyete mllracaatlan. 

Beşiktaşta Akaretlerde 
maralı hane ile 1 - 3 O 

dükkan bilmüzayede icat 
ceğ nden şehri halin 
çarşamba gününden f 
yirmi gün müddetle al 
zayedeye vazedilmiıtir • 
olanların ve daha ziyade 
mat almak istiyenlerio 
yedinci çarşamba gtın~.., 
üçe kadar mahalli m~ 
numarada mütevelli k•Y 
lığma yevmi mezküruO 
üçünden on beşine kad" 
bul Evkaf müdüriyetinde 
encümenıne müracaat e 

.. I ··'" ı~ Us · üdarda stanb"" v 

memurluffundan: ~ 
. ahcuı 

Bır borçtan dolayı ın 


