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ükômete yeni bir ikraz eklifi yapıldı 

Milli sanayi sergisi 
llün Başvekilimizin bir hitabesile ve 

büyük merasimle açıldı 
~lemleketin h~r köşesinde daimi yerli malı 

meşherleri kurulacak 

Dünkü intikam maçını kazandık 
Muhtelit takıılıımız Viyana muhteli

tini dünkü ikinci maçta(2-1)mağ1Up etti 
Takımımız canlı ve atılgan bir oyun oynamıştır 

41.Icıra, 20 (Telefon) - Milli ihtiva etmektedir. Numuneler 
İi'Yi ntımune aergiıi bugUn çok takdir edilmif, müıkiratm 

da Tnrk ocağında büyük yerli şişeleri, karyolalar, Alpullu 
~~ınle açıldı • Merasimde tekerleri, pulluklar çok beğe-
"'edii · · b k ·ıı nilmiştir . Başvekilimiz sergiyi 
illet,• reııı, ütün ve 1 er ' tetkik ederlerken bunun daimi 
l,..ı \lalar ve bir çok halk hazır olması ve vatanın her köşesin
lla~du. Milli iktııat cemiyeti de eşleri bulunması arzusunu 
~ Rahmi Beyin bir nutkun- izhar etmişlerdir. Yakında boşa· 
'e IOnra Baıvekilimiz «Nümu- lacak olan şimdiki milli müda
'i ~ıi ile milli iktısatta ye· faa binasının, yahut Evkaf apar
~ır. hayata giriyoruz,, diyerek tımanları mağazalarının daimi 
~llYl açmıılardır. Sergi her sergi haline konulması muvafık 
~ eıyadan yerli mamulitını~~g~o~·r=ü=lm=il=' ş~t=ü=r ·========ı 

Şadi Bey 
ec~neye a vdetim ha· 
heri doğru değildir!,. 

diyor 

6 milyon isterlin 
Hükumetimize bir 

ikraz teklifi 
Maliye vekili jzahat 

veriyor 
Ankara, 20 (Telefon) - Baı· 

larında Mister Makdonaldin oğ

lu bulunan bir grup tarafından 
hllkftmete 6 milyon lngiliz. lira
lık bir borç verme teklifi. yapıl
dığı hakkında bazı şayialar üze· 
rine Maliye vekilile görüştüm. 
Şunları söyledi : 

- Evet, böyle bir teklif ya
pılmıştır. Tetkik ediliyor. Bu hu-
susta Londra sefırimiz de bazı 

temaslarda bulunacaktır.,, dedi. 

Dün takımımız Viyana muhtelitile 
ikinci maçını yaptı ve kazandı. 
Netice (2-l)dir. Yani cuma günkü 
mağlubiyet maçının neticesi. Bu 
itibarla cuma günkü şaşkın oyu· 
nun fena neticesini ayni rakam
larla telifi etm~ oluyoruz. 

Viyana takımının yenilaıiyecek 
kadar kuvvetli bir teşekkül ol· 
maaığını evvelki jUn yaımıttık. 
Bunun içJn hücum hattına za· 
manı gelince, topla beraber 
ok gibi ileri atılıveren oyuncu· 
lar konması lüzumunda da 
ısrar etmiştik. 

Dun sahaya çıkan muhtelit 
bu evsafı haiz bulunuyordu. 
Yani mildafaa aynen ipka edil- ' 
miş, fakat akın hattına atılgan 
ve girgin oyuncular alınmıştı. 

\' Ş11di Bev 5,5 milyon tasarruf Takım şu idi: 
Osman 

Ankara, 20 (Vakıt) - Maliye ;\1İtat Burhan 

atılganlığı gösterdiler, ve iki
sinde de topu içeri tıktılar. 

Oyun pek heyecanlı geçti. 
Hava gilzel ve stadyum gene 
hıncahınçtı. 

Maçı gene ltalyan hakem 
M. Mavro bllyilk bir ehliyetle 
idare etti. Viyana takımı ayni 
ıekilde, cuma günü yazdığımız 
gibi. 

Müsabakaya 17,10 da başlan
dı. ilk dakikalarda üst üste kor
neler kaıanarak basım kalesini 
ilk mağlubiyet raşeleri içinde 
bunalttık. Bu, ümit veren bir 
başlangıçtı. 

lık on beş dakika bu suretle 
geçtikten sonra Viyanablar ken
dilerini göstermeye bqladılar. 

Bu faikiyet bizimkilerin gayretile 
mukabele görünce oyun müte
vaıin bir cereyan aldı. Top kah 

bizim klh onlann çerçivesi 
içinde her iki kaleyi de ayni 
bitaraflıkla ziyaret ediyordu. Ve 
devre bir çok heyecanlı demler 
geçirerek bu vaziyeti bozmadan 
nihayetlendi. 

İkinci devreye bu itimatla çık· 
tık. Biz hllcum ediyoruı .. Onlar 
hllcum ediyorlar. Şimdi kale 
önündeki fırsatlan hangi taraf 
ant bir atılııla takip ederse o 
gol yapacak .• 

Bu, bize müyesser oldu. Tam 
17 inci dakikada Kemal Faruki 
Fikretten gelen iyi bir pası 
ileri atılarak takip ettiği için 
ağlara taktı; gol! AlkıJ .• Alkış! .. 

Devrenin on dokuzuncu da
kikası çaldığı zaman İstanbul 
muhteliti sıfıra karşı 2 ile gali
biyeti garanti etmiştir. 

[ Altarafı 2 inci sayıfamızda ] ~'ki bir t \•atro heyeti teşkil 
t~~ı ~c ~lan Raşit Rıza Bey, 
~Ult~' gunkli sayımızda çıkan 
~tı• atında Dariilbedayiin eski 
l 'lk- ı 

vekaleti teşkilat liyıhasını ha- Hüsrıü Nihat Cevat 

zırlatmaktadır. Vekaletlerin büt- Fikret Rcbii Faruki Alt Salahaitin Yeni anketimiz 
çeleri üzerinde yaptıkları tasar- Takım canla baıla çahıtı. 

ııı.ı h 81 arından Şadi Beyin de 
•t.rtı, eyete dahil olduğunu, kış 
lııııdu~erine iştirak vadinde bu-

Du ıunu söylemişti. 
ttrahtı _bir muharririmiz şimdi 
~~di 8 sıneııı"'sının sahibi olan 
dcttı• ;Yle börüşmüş, mumaileyh 

ıştır k" . ....... l1 1 • 

dötba en tiyatro hayatına bir 
bitİsiv· dönmcmeğe niyet etmiş 
larına •rn.. Raşit Rıza Bey ara· 
tqıle Rtreceğimi söylem ek su
f Oste, ~ana karşı teveccühünü 
l'tilc ~ış oluyor. Fakat kendi
'iiı k u mevzua dair bir çift 
'kl,JlJdonu~nıadığım gibi iltihakı 

an b'l 1 e geçirmedim . 

rufa dair cetveller tamamen Yeni yer alan oyuncular tam ACAG'"' z 
hazırlanamamıttır. Bugüne kadar muvaffakiyet elde e<lememekle NE Q K UY J ? 
beş buçuk milyon tasarruf tes· beraber zamanı gelince, kendi· 

=b=it=e=d=ilm=-=i~=ir=·~~~~~~=·=~=~=d=e=n=b=~=·=~=e=n=m=m=)=e=ti,~y-~~· Yeninesiliçintercü~eyap~aklizı~ 
Matbuat cemiyeti Fikref.ıri ~lirlerini, Ômer Seyf• ttin ile Refik Halidin 

.,~ılarını veni harflerle ba!Jmak muvafık olu 

kongresi Muharrir Sabiha Zekeriya Hf nin fikirleri 

Matbuat cemiyeti kongresi dnn Ttlrk ocağında toplanmıf, idare 
beyc=tinin senelik faaliyet raporu tasvip edilmiş, tadı} edilerek 
yeniden tanzim edilen nizamname okunarak kabul edilmittir. 
Kongre çartamba gtlntı ikinci içtimaıoı yapacaktır. 

Tanınmıı ka
dın muharrirle· 
rimizden Sabiha 
Zekeriya Hf. şu 
cevapları veriyor: 

«Okuma vazi-
yetimiz gayet 
fenadır. Hal· 

değildir. Para
sızlık yüzünden 
okumıyan tale
beyi kaybetmek 
sistem yanlış
lığıdır. Demok· 
rasinin terbi
yede hakim 

kın okuma zev- olduğu bir de-
ki yok. Bu :r:ev- virde bir smı· 
ki uyandıracak 
vesait ve teş- fın çocuğunu 
kilit. da yok•. okutup ötekini 
Halkı ve yeni ihmal etmek 
nesli okutmak olmaz. Mektep-
için ayn teşki- ler kafi gelmi· 
lit }Azım. Genç yorsa, zengın 

nesli mektep çocuğu sabah-
kitapları arasın- Sabiha zelr,eriya H/. tan akşama 
da hapsetmek yazıktır. Mek· kadar okuyacağına yarım 
teplerden hariç tocuk kütüpha- gün okur, ayni masarif ve ayni 
neleri açmak lazım ve bundan t~kilit ile, yarım gün de bu 
batka mektepler ihtiyaca kafi haktan mahrum olanlar okur. A· 
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merikanm bir çok yerlerinde 
bunu tatbik ediyorlar. 

1930 

Köylüleri 't'c halkı okutmağa 
V AKIT ın telgraf, telefon haberleri il Film_ ~~mi 

ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sfuemaa~rın Ankar~va 
gelince: bunun için de ayrı teş
kilat lazım . Evvela köylünün 
ihtiyacına cevap verecek eserler 
meydana getirmek, saniyen 
bunlan köylerde metodik bir 
tekilde yaymak lizım. Mektebi 
(içtimai merkez) yapmak fikri 
bu. halkı okutma ihtiyacının 
dogurduğu bir fikirdir. İctimai 
merkez demek şudur: 

Mektep komünitenin merkezi
dir. Vazifesi yalnız çocukları 
okutmak değildir. Komlinitenin 
fikri, sıhhi, içtimai ihtiyaçları
na da ce't'ap vermektir. Komünite 
dahilinde her çocuk bu mek
tepte eğer icap ederse iki saat, 
fakat her halde her çocuk 
okur. Geceleri kadınlar ve er
kekler okurlar. Mektebin ictimai 
amelesi evleri gezer, evdeki 
ııhhi ıeraiti, çocuklann terbi
yesını, tetkik eder, mekteple 
evi birleıtirmeğe çahıtırır. Mek
tepte her gece eğlence 't'e 
ders faaliyeti vardır. Halk 
ve çocuklar gece ve gündüz 
Buraya dolar ve boşanır, 

ınektep komünitenin mihraki
dir. Biıde de mekteplere daha 
fazla hayat vermek, kapılarını 
halka ve çocuklara açmak la
zım. Millet mektepleri bu vazi
feyi maatteessüf göremediler. 
Köyle ıehri birleştirmek, köyü 
ıebre yaklaştırmak lazım. 

Yeni neslin kitap bulabilmesi 
için eski eserlerden bir kismım 
nakletmek lbım. Fakat eski 
lisanla yazılmış kitapları, Arapca 
kelimeleri yeni nesil anlamıyor. 
bunları geçirmek faydasızdır. 

Bence yeni nesil için süratle 
ve mebzul surette tercüme yap
mak lazım. Ga'rbin çocuk ede
biyatım nakletmekten başka 
çare yoktur. Gençler için de 
Garbin ıahescrlerini mutlak •u
rette tercüme etmeliyiz. 

Eski harflerle basılmış kitap
lardan Fikretin şiirlerini, Ömer 
Seyfettinin, Refik Halidın yazı
lannı ieçirmek muvafık olur. 
ilim . 'fe fikir hayatında para 
sarfedip geçirecek kıymetli 
bir eser yoktur. Tercüme etmek 
daha muvafıktır. 

Garpten edebi, içtimai, fikri 
eserleri alırken, bunları böyle 
darmadağm tercüme etmek doğru 
değildir. Muntazam bir program 
dahilinde tercüme edip Garbin 
fikir hayatını, fikir kavgasını, 
fikir cereyanlannı memlekete 
getirmek lazım. Klasikleri ter
c6me etmek kifi değildir. 

Kilisede çıkan yangın gönder::~::/ e'::ıurahhllS 
Fılim ticareti ile uğraşan 

120 kiti yandı, 16 yaralı var müesseselerden Kemal fi-
lim sahibi Kemal Bey ge-

Ö)Ülcr enkaz a)fında çen hafta Ankaraya gitmişti. 
Bükrcş. ı 9 (A.A) - Gateski kilisesinde çıkan yangın neticc.,,i olarak 120 kişinin- Memleketimizde filim ticaretinin 

ağtr surette yaralanmış oldukları bildirilivor. Ôleıılerin bü,·ük bir kı~mı hali enkaz sönmek üzere olduğunu ve bu 
altında bulunmaktadır. Bunlann hü,·iy}•cılerini anlamak· şimdi)I! kadar mümkün hususta seri tedbirler almak lü
olmnmıştır. 

zumunu filimciler namına ala· 
Rifte yeni bir kıyam mı kadarlara bildiren Kemel Bey 

Rabıt. 19 (A.A) - Riftc tesis edilen idareye itaat göstermemekte denm eden dün avdet etmiştir. 
kabilelerin bulunduğu mıntıkadan gelerek Boudcnib0 in şimalinde Atşana mıntaka- Kemal Bey Ankaradaki teşeb-
sına I 4 '!sanda tecavüz eden 200 kl~ilik hir kuvvet Fraıı ız kıtaatı tararırıdan büsatı hakkında şu malumata 
sıkıştırılarak ıakip olunan Riflilcr ağır znyiat<1. uğramışlar 'e geldikleri yere don-

vermiştir. 
müşlerdir. Fransızların zayiatı hepsi de· yerlilerden olmak üzre üç telef 'c 12 nıec-
ruhtan ibarettir. "Filimcilerln şikayetleri yeni 

Çürük çıktı 
Gümrük motörleri iki 
ayda ne hale geldiler? 

Ankara, 20 (Telefon) - Ka
çakçıları takip için gümrükler 
umum müdüriyetinin Avrupadan 
getirttiği motörlerden beş tane· 
sının ilk tecrübelerde altının 

bakır lavhaları dökülüp tamire 
ihtiyaç göstermesi burada çok 
garip görülmüştür. Malumdur ki 
umum müdür İhsan Bey bu mo
törleri 2 aydan fazla süren bir 
seyahatten sonra getirmitti. Bu 
çürük motörlerin Almanlardan 
alındığı anlaşılmıştır. -
Hindistanda mahkeme kırarı 

olmadan tevkifi 
~imla. J <) { \ .A) - 1 lint umumi vali

c:i ahali arıı ın:ı knrkıı s:ılm:ıl.: fikrilc ya· 
pılaıı "ui ka~tl:ırın tiniinii almak için 
Bcnga1c\•e mahsus olmak üzre bir emir· 
n:tmc neşretmiştir. Bu emirnamede hü
kOmet memurlarına kendilerinden şüphe 
tdilen eşhn ı. mnhk .. mc karan olmak. ızın 
te\ kif \ e hnp etmek için fe\ kalAde a· 
lfthi) etler 'eri imi, tir. 

Bardoli, J 9 (A.A) - Galllli, Vijalpur 
dan hıırnya gelmiştir. 

l .ondra, 20 (A.A) - I Undi,tıında !!;a
lcvan ~tinden güne anmaktadır. Kalküc:ı 

civarınd:ı mccusilcr bir silAh deposuna 
,.c şimendifer idare11ine hücum etmi~lcr

dir. 

İsviçrede komünistler 
Bale. 20 [A.A.]- Bir Lakım komii· 

ni der bir ltah'antn tevkifine mani ol· 
mak iqcmi terdir. Bunun üzerine çıkan 

arbedede bir jand:ırınn neferi yarnlan
mışur. 7 ki, i te\ kif olun mu, tur. 

İngilterede kar yağıyor 
Londra, 20 (A.A) - İngilte

renin her tarafına kar yağmak· 
tadır. 

Bir dava 
Hükıimet 700 hin lira 

isti~·or 
Ankara, 20 (Telefon) - Ev

velce Hicaz demiryolları tara
fından istikrazı dahili tahvilatı 
ve nakden yapılan mevduattan 
mütevellit 700 b ı n liralık bir mat
lubun iade edilmemesinden do
layı hükümet tarafından Doyçe 
Oryant Bank aleyhine Ankara 
ticaret mahkemesinde bir dava 
açılmııhr. 

--- -

Dünkü maç 
( Llstarafı 1 inci Sa) ıfıımızd:ıdır 

Çünkü Kemalin golünden he- 1 

men bir buçuk dakika sonra ayni 
vaziyette Rabii de ikinci golü ya
pıyor. 

Net ceye daha 25 dakika var. 
Fakat takımın canlılığı herkese 
itimat vermi1tir. 

Gol beklenen bir kaç hücum

dan sonra Viyanalılar yeniden 

har~kete geçtiler. adeta canla
rını ditlerine takarak harekete 

geçtiler. Bu son haddına varan 
gayret nihayet onlar~da bir gol
kazandırdı. 

Fakat takımımız gal!biyeti bu 

sefer bırakmıyacaktı ve bu ar

zusunda muvaffak da oldu. 

Netice İstanbul muhteliti Viya-
naya kartı intikam maçını 
kazanmıştır. 

Onları tebrik 't'C takdir ederiz. 
T.H 

Bir n1aç daha nıı? 
Viyana takımının şehrimizde 

iki gün daha kalarak çarıamba 
günü Fener bahçe ·ile üçüncü 

Bu tawk pazan şairinin tav
siflerine gülmemek için dudak
larını ısıran Avnüuellh iti 
ballandırır bir meyancılıkla: 

gümrük resmidir. Eskiden bir 
kilo filime 337 ,5 kuruş alınırken 
şimdi 1500 kuruı alınmaktadır. 
Eskiden bir programlık filim 
80 lıra ile temin edılirken bugiln 
ancak 400 - 500 liraya malol .. 
maktadır. Bu suretle bazt fi
limler için verılen gümrük 
resmi filimin maliyet fiatını 
bıle geçmektedir. Sesli fılimler
den mada bugün gösterilen fi. 
limler istok filımlerdir. 

Gümrük reminin ağırlığı bu 
suretle devam ederse gelecek 
sene Anadoluya filim gönderile
miyecektir. Eskiden Balkanlara 
Suriyeye şehrimizden f.lim gön· 
derilirdi. İstanbulda evvelce bir 
çok filim müesseseleri vardı. 
Bunlar yavaş yavaş başka mem
leketlere gitmektedirler. Buna da 
sebep gümrük resminin fazla
lığıdır. Ben bütün bu meseleler 
hakkında alakadar makamata 
izahat verdim. Mesele ehmmi
yetle tetkik edilmeğe başlandı 

yakında bir karar verilecektır.» 

bir maç yapması fçin dün akşam 
alakadarlar arasında müzakere 
cereyan ediyordu. Misafirlerin 
bu arzuyu kabul etmeleri çok 
muhtemeldır. 

Andre Rebi gitıniş .. 
Kemalle kar~ılaşacak olan 

Fransız profesiyonel boksörü Aodre 

Rehinin, eski Manacerınin ken

disini bir maça davet ettiğinden 

bahis bir mektup bırakıp mem

leketimizden uzaklaştığı tahak
kuk etmiştir. 

Besiktas - Galatasaray . . . 
lstanbul-Viyana maçından evvel 

Galatasaray ve Beşiktaş üçüncü 

takımları bir maç yapmışlar 

neticede Beşiktaş küçlikleri 
O· 2 kazanmıılardır. 

- Fakat kendisi İstanbulda 
değlldir •.. 

- Şimdi oldu mu bu ya ? 

V AKn ın tefrikası: 155 

- Aıkolaun tabiat sahibi imiş
siniz efendi hazretleri.. Güzeli 
iyi tanıyorsunuz. Baktınız bak
tmız da en fevkalidesini seçtiniz. 

Kendisi burada olmıyan kadının 
resmi albomda ne geziyor ? Be
ni Aşık garip gibi diyar diyar 
dolaıtıracak mısmız ? 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
- Tetekkür ederim lakin 

benim gönlüm kadın için arsız
dır. Bir tane ile kanaat edemi
yorum,. Şimdiki kanun dört ta
neye müsait olaydı. (Kaba kaba 
gülerek) işte medeniyetin bize 
uymıyan taratlan .. 

A vnüsselah da içinden kopan 
kahkahayı yenerek: 

- Estağfurullah Efendim söz 
sizin, emir sizin .. 

Zengine kanunun ne hük
mü olur. Bir tane n:kahlı alır
ımız. Üç tane de metres ... 

- Latıfe mi söylüyorsunuz? 
- Ne manaya alırsanız ... 

Metres ahlaka uyar mı? 
- Metres müstefrişe de· 

mektir ... 
- Evet tam mukabil manası ..• 
- Eski kanun ve ahllkça 

istifraş mübah değil midi? 
- Öylevdi .. 
- Ohalde şimdi niçin haram 

olsun? 
- Tuhaf söylüyorsunuı: efendi 

göynümü gıcıklıyorsunuz. (Ağır 
ağır albomun yapraklarını çevi-
rerek) bire medet hepsine de 
yüreğim çengel olup takılıyor. 

Nıhayet bir tane.sinin üzerin· 
de karar kıldı: 

- Süzme gerden, paluze 
endam, prişan saçlar, hançeri 
kaşlar, mestane gözler... Bu 
afet k;mdir? Ne dir? Kaçadır? 

- Kadınlar birer billur hokka 
içinde l'eçele benzerler. Ondan 
alırsın bir parmak, ötekinden 
bir parmak, berikinden bir par
mak banğisi dımaiını yakarsa .. 

- Bu reçellerden çok parmak 
yalamıp benziyorsunuz. 

- Sorma azizim sorma.. Hep 
gençliğimzi böyle çeşmi cerezle 
a-eçti. 

Hacı Efendi iki avucunu biri
biri içinde ıaldatarak devametti; 

- Şimdi gelelim fU güzelin 
pazarlıima .. 

- Uyuşuruz .. 
- Hüviyetini inayet buyuru-

nuz ... 
- Adı Afife Melektir ... 
- Vallahi buna dayanmaz 

yürek .•• 

- Merak buyurmayınız. Çok 
uzakta değil.. 

- Nerede? 
- Şuracıkta efendim Bursa-

da.. Bir telgrafla it olur biter .. 
- Bursada kimin nezdinde 

bulunuyor? 
- Pederi yoktur. Annesile 

dayısının yananda bulunuyor .. 
- Şimdi telgraf çekemez 

misiniz? 
- Derhal... Fakat bir mahzur 

var ... 
- Menkfıhanazı bırakmadıkça 

diğer bir kadının desti izdivacına 
nasıl talip olabilirsiniz? .. 

- Onu ben yüreğimden çı
kardım. Bıraktım. Bitti ... 

- Resmi muamelenin icrası 

lazımdır .•• 

işa rpf/er: 

Garip bir ihtilaf . 
Sivas Valisi Silleym"ln Sadi' 

Bey (sabık İstanbul valisi) ıle 
Sivas Defterdarlığı arasındı 
bir ihtilaf çıkmış: 

Süleyman Sami B. Türkiyede 
basılan mektep kitaplarını yeri 
malı addedıyor, kitapçılar ts· 
rafından resmi mekteplere sil· 
tılan kitapların parası, kambiyo 
kararnamesine göre, bütçedeO 
verilmesi lizımgelec:eğini iddi• 
ediyor, Defterdarlık ise bilakİf 
esasen ecnebi kağıdından ya· 
pılan kitap üzerindeki yaıı 

telif, tabı, teclit gibi ameliye
leri teferrilat kabilinden ad· 
dederek para vermiyormuş. . 

İşin garip olan ciheti her jk1 

tarafın kambiyo kararnameıirı~ 
istinat etmesi, ve gene her i~ 
tarafın eski, mantık usulleri 
ile bundan ahkam çıkarar~ 
kendisinin d~ha haklı oldtr 
ğundan bahsetmesidir l 

Bu mantıkla defterdar Bf1 
isterse yerin gök, göğün yet 
olduğunu isbat edebilir; iıte":' 
memur maaşlarını bile ka111bi' 
yo kararnamesine tevfi"" 
vermiyebilir. z ... aııı aldı seıJ 
Mantık denilen oyun~ 
içinde sen de kaybolup pli' 
yorsun. 

Bakalım Maliye vekili, Sid 
defterdarının yanlış manb~ 
nasıl düzeltecek ? 

Bizim hayretinıizi mucip ol•' 
~ey en basit bir aklı selim jJI 
en doğru şekilde hallcdill' 
bilecek bir iıin bir vali ili 
defterdar arasında ihtilafı tlJd' 

cip olması ve bu ihtilafın b,
içiu~::ıçk. .. :.... ı.~ı..:-.--• -~ 

lfozine kadar gitmesidir! 

Bir kasa kırıldı 
ı~, \el ki gece B:ılıl. pazannd• ; 

ka a kınlmış. içındeki paralar çahrııll /. 
Bılık paı:ınnda ;; 1 numaralı / 

k:lnd ı ıırraflık 'e komi vonculuk ~ 
~1akar Zartan nn. şerıki 'c a\ nı ~ 
tla \Cğeni Ohanne~ t:fcndilerin 
nınııı tist k:ıtındaki ':ı:ı:ıhanede btl i} 
demir J,aı:n J,ırıJmış, içindeki ı 
lir·ı i1c biı miktar ccnehi para· 
e~ham ı;alınmışur. Kn a alau mnhSll§f 
kırılmıştır. 

Dükkan duvarlarında delinıtlt 
kiliılcrind<" kırılma a Arı olıt' 
~rjriilmu, tiir 

\ ıılnıt. lİ't k:ıt penceresinden 
kı\na ait bir ipin 'ere kadar car~' 
sab:ıhlc' ın ~orulmii,tur. Zalııt:ı iJÇ 
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mış ka-:ı . hır.;tzını )akalnmış. tı 
lı:ıkkında tahkikat:ı b:ışl:ımıştır. 

- Pek ala.. Her ne Y'..,, 
caksa ifasına hazırım.... _._J 

Talak muamelesi olur. ~ 
Beşvüz liralarım alarak ~ 
Salihle VehbiJeyi azatl• dl. 
Fakat Hacı Omer Efen "J 
beş bin lira koparmıya Y 
ederler.. fi.. 

Bursaya telgraf çekilir· ~ 
ma cevap biraz ağır gelır~~ 
cağız rahatsızdır. Albo {. 
fotoğrafilerin uılları henıe' ~ 
radan ziyade hakikatta rtı ti_ 
değildir. Şuradan, burad•"1',V 
lanmış hüviyetsiz güzel 
resimleridir. ,~ 

Hacı Efendi Bursa tel~ i/ 
dan iyi bir haber alrıı' .JJ~ 

·· 't v· ıı 
yurda gelir. Gider. UıPI rtJ'' 
va itlerle savsaklanır d&J tıııl~ 
uzadıkça gözden ve k~el~ 
aşık olur , Afife Y'~ 
dünya güzeli siması h8 i t" 
tebellür ede ede biçareY 

nuna çevırır. /B~ 



Limanın hali ne olacak? 

Selaİıik ve Pire limanlarının 
vekaletine karşı .. 

Ticareti bahriye müdürü alınması 
lazımgelen tedbirlerle diğer 

meseleleri anlatıyor 
Qeniz ticaretimizin umumi 

vaıiyetile limana ait 
~Ubtelif meseleler hakkında 
bun kendisile görüven bir mu
d~;?rirnize ticareti bahriye mü
lu u Zeki B. fU beyanatta bu-
nrnuıtur: 

li - Geçen ay !-arfınd dünya 
llıanlannd ak i 

~~Unıi durgun
d İıtanbulda 
' hisedllmiş

•t d 
Ilı& e bu ta-
~t nten muvak
t_;b arizidir .ls
•it ulu tran
ttıı nıuameli
td da istihlaf 

tr mb· .. 
~ o• ı go-
~ tl~ Selanik 
ır, v . 

tı\· c aaıre Tirartfi bahr ire 
1 yerlerin müdürü 

~\rk' ti 1 ve va- Zekı B. 
çj~~l~ <:oğrafiyeleri İstanbul ge
k~nın tabii ve sağ!am v~zi~eti 
llı1J~l.\ında ebedi bır hakımıyet 

'ı' afaza edemezler. 
karıunanlılarm pek çok feda
t?tıdıklarla transit noktai naza
~t :~ Selanik ve Pireye verme
lııııı iaştıkları ehemmiyet lima-
y~~da yapılacak çok ehemmi-
ıda iz bazı teşebbüsler karşısm
•tati erhal erir. Bunlar, liman 
ti~ ~nin ve Ucretlerin tenzıli, 
~t t'et.~ bahriye erbabına teshi
te.ı\ı:''ksait yerlerde müsait şe
d~.. l 6mür ve transit emtia 
. -..o arı t . . b ·1 hl' ~ltf • esısı, ta mı ve ta ıye 

tnın · . ~~ ıntızamı, serbest güm-
)ttin l'hıntakaları i htası ve el işi 
tibi t lllakine işlerinin ikamesi 
l'ft tcylerdir. 

't~l'~t 1 ilomuz n~ halde ? 
)tlli Car~t filomuza son ayda 
~ bır gemi ilave edilmemiş 
"~tlardan "Aslan,,, "Zafer., : 
~tıılllct,. vapurları karaya otur
~t rT Bunlarda dahil olduğu 

tirk deniz ticaret filosu 

102399 safi tona hacminde 207 
vapurdan ibarettir. 

Bunlardan mada Boğazda Ye 

Adalarda itliyen 56 sevahili 
mütecavere vapuri ile tek tilk 
yük gemileri de •ardır. Deniz 
ticaret filomuz ticaret mintaka· 
larına taksim edildiği zaman 
Karadeniz hattına 17 , İzmir 
doğru postasına 2 , Antalya -
Mersin ve lımit hattına 7 ıer 
T ekirdağına da 4 gemi isabet 
etmektedir. 

Yeni tarifeler ta$dik edildi 
Geçen ay zarfında idaremizde 

toplanan tarife komiıyonu Liman, 
Şirketi hayriye ve Haliç t~rketi 
tarifelerile kayık ve motör üc
retlerini tanzim ve İktısat veka
letine göndermitti. Bunlardan 
Liman tarifesi tudik edilmiş 
•e dün de lıman dahilinde itli
yen kayık ve motör tlcretlerile 
Haliç şirketi tarifesinin tudik 
olunduğu İktısat veklletinden 
bildirilmi,tir. 

Bu tarifeye göre Köpröden 
Büyllkdereye bir sandal 200, 
Pendiğe 300 kuruta gidebilecek 
fakat fena . havalarda bu sefer
lere müsaade olunnuyacakhr. 
Daha yakın iskelelerle Haliç da• 
hilindeki Hatlar yine eskisinin 
aynidir. Haliç şirketinin tarifesi 
geçen seneki gibi ipka olun
muştur. 

Asıl nakliye ücretleri değiıen 
Şirketi hayrjye tarifesinin de 
bugünlerde tasdik edileceii ü
mit olunmaktadır. 

(Hırİ$İ$) vapuru gitti 
Geçen ay Marmarada (V arna) 

vapurunu batıran (Hıriıis) ıemi
sine haciz konmuş ve vapur 
Halice çekilmişti. Hırisis acen
tası (Varna) kumpanyasına taz
minat verdiğinden bu haciz 
kaldırılmış ve vapur evvelki 
gün Yunanistana ıitmittir. ıt 

~ Bu nasıl iş? 
~et\ b· . 
t(i~ e ı vapur ktımpanyaları ihracat 

i ~arımızı haraca mı kesmek istiyor! 
·~llb 

•-ı ~- )~l limanından Marsilya- Bu vaziyete düıen tüccarın 
~ ~c g(S murta hurda bıkır ve hali hakikaten miltkül bir vazi-
lt~1Rati:db~n b~zı tücc.arla~ı- yettir. Çünkü tüccar için uLotüs» 

'· t. vazı yete düşmliş- vapuruna bay 1 k . k .. k . v•k• g anma ım anı yo -
lılı~İr: • şu şekilde cereyan et- tur. Bu gemi limanımızdan ancak 
la tr. haftada bir gün hareket etnıek-
''lt Ytttıb k d" .ı Slljer· e a şamı tacirlere te ır. 
\it ı M . . 
~ bir ha~rıtırn kumpanyaıun- Harice gönderdikleri mallar 

....._ v er geliyor: ise bir hafta bekliyeme•. Hafta 
ttk 1 atın (L .. 
~ tt ed otüs) vapuru ha· arasında evkiyat yapmak Jizım-
~bilirsi:~e;tir. Mallarınııı yük- dır. Mesela yumurta sandıklarda 

f'at habe: '' .. .. bir hafta beklerse hem bayatlar 
lıt 1Yeti b ustune tüccarların hem de piyasası değiıir. 
6~ la"• l"'k aşlı yor. Mallar mav- Binaenaleyh buna irnkln yok-
1> ~lt olu u letiliyor. Cuma günü tur. Bu sebepleri düıüncn tüc-
'tıta Yor v 

\ 1• Bok 1 e mnllar tam va- carlarımız taahhütnameyi imza-
t b u aca ~ 
,, •her . gı sırada tekrar lamak istemezler. Fakat bir de-

1 ....._ l\a gehyor: f 11 d . k d ._ ıt'b l'ıaUa a ma armı enıze çı ar ı~ları 
ll lıl ederizrınşııı bir şekilde ve (Lotüs} le scvkedemeılerse 

~1 lıtıdan · art şudur: ulaya kadar bqka hareket ede-
~ k sonra büt" 

ltiın k un malları- cek vapur olmadıiından bunlar 
ııı,~0ıtderrn u?1Panyamız tarafın- su üıtünde kalacağı için ne ya
~~to '"•tııı1 cyı taahhüt ederseniz pacaklarını şoıırmışlar bunun 

tell'ıeyiı.,gerniye alırız. Yoksa ıçın mallaran yüklenmeıinde 
ısrar ederler. Ticaret odası ve 

-----------------------Is tan bu: un havatı 

Paskalya 

Hristiyanların paskalya yol'· 
tular, yumurta sarfiyatını arttır
mıf, sokaklarda boyalı yumurta 
satan satıcılar türemiıtir. Boyalı 
ve piımit yumurta ıatışmı "kır
macasına,, diye bahis mevzuu 
yaparak bir nevi kumar haline 
sokanlar da vardır. 

Piyasadaki durgunluk 

Piyasadaki durgunluk araba
cılan da itsiz bırakmıştır. Bun
ların birçokları, kendi tabirleri 
veçhile, sinek avlamaktadırlar. 

Kadın şoförler 
Seyrüsefer merkezine 
müracaatlar çoğalıyor 

Son gUnlerde şehrin kibar 
tabakasına menıup bazı kadınlar 
seyrüsefer merkezine müracaat 
ederek hususi otomobillerinde 
çalıımak için ehliyetname iste· 
mişlerdir . Merkez alelusul bun
ları imtihana sevk ettikten 
ı!>nra kendilerine vesika ver
mektedir. 

QQ 

Yunan cevabı 
Dün şchrinıize geldi 
ezun z:ımandanlwri heklencn Yunan 

cevabı niha~ et ıı,elcbilmi lir. Dün Yuna
nisıanın cc\ ahını ha' i olan mektup 1\ 1. 
Lurlı\ tarafı ndan f hrimizc getiri l miştir. 

Bu ce' alıı \ nkarnya \1. Foka ın ı;iı
türme:si ktı\'\ etle muhtemeldir. 

eo 
Teşekkür 

Se\ gili ;':ıaıletin ufulliııden mfüc\·el
lit derin kederlerimize iştirak ederek 
bizi gerek tnıİ\ r gerek tc elli eden, 
ve cenaze ıner:ı•iminde bulunmak lıltfile 
bizi Ye onun ruhunu şat eden kıvmetli 

ılostlanmıza il\ n ın n te.-ckküre tccs~u
.::ürümtız mani olduğund:ın bu borcun 
J?;azetenizlc eda ı nı rica edrir~ 

Anne,;İ: l\ l tıtekait ınunllim dile, 
Hemşiresi : f qanbul onuncu mektep 
müdürii Pakize, Biraderi: komi,rnneu 
Em in. 

ticaret müdiriyetine müracaat 
olunur ve neden sonra vapur 
kumpanyası bu defaya mahsus 
olmak üzere malları yükletir ve 
hareket eder. 

Vapur kumpanyasının bu ha
reketine aklımız ermedi. Fırsat
tan istifade ederek tüccarı ha
raca mı kesmek isteyor. 
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AJıan "kola k.'l~·se .. ·nde bir h aı.s~ 

Ayin yapanlar birden <:or u 
içinde kaçışmağa başladılar 

Elinde iki büyük mum tutan garip 
bir adam haykırarak ilerliyordu 
E velki gece Galata da bir 

kilisede garip bir hadise - - -
olmuıtur: 

Fatihte oturan Ahmet Hamdi 
efendi isminde bir adam evelki 
gün iki arkadaşile Galataya 
geçmiş, bir meyhaneye girmiştir. 
Saat dokuza kadar üç arkadaş 
rakı içmişlerdir . Biraz sonra 
ıyıce sarhoi olan Ahmet Hamdi 
efendi Beyoğluoa çıkarak bir 
gezinti yapmak istemİf, bu fik
rini kendisi gibi sarhoş olan 
arkadaşlarına söylemiştir. Diğer 
iki arkadaş teklifi kabul etmi
yerek paralarını vermişler, mey
haneden çıkıp gitmişlerdir. 

Yalnız batına kalan Ah
met Hamdi efendi bir müddet 
daha içmiş ' sonra yaya 
olarak Beyoğluna gitmek iıte
mittir. yolda Ahmet Hamdi 
efendinin önüne iki Musevi ço
cuğu geçmiş ; 

- Herkes kiliseye gidiyor. 
Bu ak,am fsanın dirildiği akşam. 
Sen de gitsene, demitler ve 
ücreti mukabilinde eline iki bü
yük mum tutuşturmuşlardır. 
Ahmet Hamdi efendi sallana 
sallana en yakında bulunan Aya
nikola kilisesine giderken önüne 
bir muzip adam geçmiş ve: 

"Mumu kilisede başpapasın 
önündeki kandilden yak, sevabı 
büyüktür" demiştir. Ahmet Hamdi 
efendi sokakları dolduran eli 
mumlu insan kafilelerine katılmış 
doğruc~ Ayanikola kilisesine git
miştir. içeri giren sarhoş elinde
ki mumları yakmak arzusunda 
bulunduğu ıçın başpapazın 
sözlerini dinliyenleri iteliye ka
kalıya yürümeğe başlamış, ken
disine susmasını, olduğu yerde 
durmasını ihtar eden bir adam-

Rvanikola kdls~&l 
la bir ihtiyar kadının baıına elin
deki mumun birini yerleştirmiştir. 
Kadın derhal feryat edince orta· 

lık karıımış içerde bulunanlar 
dııanya kaçıımağa başlamış
lardır. 

Ahmet Hamdi Efendi hiç bir 
ıeye ehemmiyet vermiyerek 
papaza doğru ilerlemit ve 

- Papaz efendi. Ben de mum· 
lan yakmak için yanına geleceğim, 
diye seslenmiştir. Bu sözler baş 
papaza ve yanındakileri heyecana 
düşürmüı, yerlerinden ine'ieR 
kaçmağa teşebbüs etmelerine 
sebebiyet vermiştir. Fakat bu 
sırada dııarı kaçanlar tarafından 
çağırılan polisler yetişmişler, 
Ahmet Hamdi Efendiyi çıkmış 
olduğu kUrsüden indirerek mer
keze götürmüşlerdir. Hadisede 
dışarı kaçanlar teker teker içeri 
girerek ayini ruhanilerine devam 
etmiştir. 

Muammer Bey evli mi? · 
İzmir hadisesi kahr;manını~ bundan 

dört sene evvel evlenmiş olduğu 
iddia ed·Jmektedir 

J1 l ua111111er Bey, evet evlendin1, fakat ., diye 
cevap veriyor 

Aktör :\Iuammcr Be~ in bundan dort 
ene C\ 'el Trabzon \'Oj!; tüccnrlanndan 

;.ialih Heyin k11. ı Emine hanımla e\·lenmiş 
olduğu, re~hcdilmediği için nıkıihın cl'an 

de' am ettiği iddia olunmaktadır. ~h! id· 
dıalla hııluııan Emine 1 1. ın anne .. ı Zch· 
ra 11, dır 'e şunl:ırı o\ lcmcktcdi ı~ 

G:ızetelerin resimlerini bastık ları 
• luammcr hizlm c\ in k:ır~ı .. mda oturur-
du. Terzi bir kız knrdc•i \ ~rdı. Kızı~ 
t:mine dç 1 uammerin karJcşındcn teı zı-
lik dcı i :ılırdı. !\luammer hiıkaç defa 
Emini:'\ i gor•mı, ve "C' miş. kızı bizden 
i tcdi \·ermedik. artı k her gün a\·in knr
şı(ııııı gelir, intih .. ır edeceğini sövler. a~-
lar ııdıırdı. Biz ~cı " 'ermek Hemivor
duk. Fakat mahalledeki dedikodudan 
korktuk \ c ı•:mlncd \lııammer" 'erdik. 
f\onıa hn\l rsız çıktı, C\e ~elmcmiyc, baş
ka l, ı zlıır ı n pc~inden k~ışını~ a ba\ladı. 
ı\ Juammcr ho~anmaJ, için l 'ııtih O)ulh mah
kemesine ınüraca:ıt etti. l:ikin dava ·1 rcd-
dedild .• onrn da .kendi onad:ın kaybol. 
du. \luammer bcnırn damadımdır. Emine 
şimdı l\:ili~tc eni, te i hudut tabur ku
ınandaııı ) uzha,ı !\ luhterem Bc,·in , e 
nblncı nın yanındadır. · 

Zehra 11. ın bu iddiac;;ı üzerine, bir 
ınuhnrririmiz ak tor :\ luammer Be\ le go
nışmuş. hu ) eni me ele hakkınd.ı ne 
dh eceğini oı mu, tur. :~ıu:ıınmer He) 
demi,tr ki 

"- Bu me ele iddia edildi~i şekilde 
olm.amıştır 'c ho)i hazırda Emine ı ). 
hcnım ZC\'Cem değildir. i\Jeselcvi size 
ani ı l a\ım: Bund:ın bir müddet' c\·vel 
hen daha 17 ) aşında iken Sülevmıınive~ 
de orunırduk. J.(oın~ulanmızdan S ·ı·h 
B · ı . ı· . ' a ı 
~\ ın ı.ızı '..mıne I f. btzc ık sık gelir-

clı, hız kardeşim. Emine ve ben o r 
konuşıırduk. tu up 

':ılih R aile i çok namuslu b"r ·ı ct· v · . ı aı c-
ır... .mıncnın benimle konu~tuğumu 

göı unc:c, C\ 'ah namuı:umuz . . d 
ı gıttı t) e 

~e ı\şa dı!, tul er. B:ınn kızlıınnı almam için 
ıs~ıır cttıler. Ben de mu\"afakat ettim. 
Ilık;\4ımız "" ıldı. Nikalıt.ın -ekiz gun 
~orıra Rıışit Rıza B. trupile ~ \nadolnda 
tume~e çıktım. Turnemiz nltı a)dıın 
fazla ılc\·am etti. 1 tanbula dondugiim 
zaman J·:mine\ i bulamadım. ordum, 
aradım. niha\ nt kızın K:ınlıcadaki nlıh 
Hc\in rnlı .. ıı;a gotüruldeğtinü haber al· 
dım. Kıınlıc:I\ a gittım. Fakat kızı hana 
go~teamcdile. 'e :ı\ rılınıık için rnııhke
mcyc mliracaat ettiklc ı ini söylediler. ~i-
ha\ ct l"atih sulh mahkcmc:-inde aynldı k. 

~ le~cle de lıu "-ı..rctle bitti. Ben o 
zaman c\ lcnccek çııi;d:ı değildim. t'\ lcn
mek için. ':ızi' euııı müsait değildi. 16 
lira ma:ış alı ordum. Kızı b:ına adeu 
?.arla 'ennişl crdi. Kız eğer bıl:lh:ıı e ev
lenmedi i-c Ml:l bakiredir. 

Ben Emine J ianımın ZC\ ci dcğildım. 
Elimde il\ ııldı~ımızn daır mahkemenin 
ıli\mı 'nı dıı. Bu ıl:lmı dkan umu mı) eve 
arzctmek içın aramakta) ım . ., • 



w~ocilır fATiYAT•cm 
Mütehassıs 

meselesi 

Son günlerde Taymiı gibi 
ba:ıı büyük Avrupa ga· 

zetelerinde Düyunu umumiye 
meselesinin vaziyetini olduğun
dan çok başka tekilde göste· 
ren bir takım neşriyat başla· 
mııtır. Vakıa bu neşriyat doğ
rudan doğruya bu gazetelerin 
kendi fikirlerini ifade etmiyor; 
mezkur neşriyat daha ziyade 
mesela Türkiyedeki ecnebi ga· 
zete muhabirlerinin istihbaratına 
atfen vuku buluyor Maamafih 
her ne şekilde olursa olsun 
hakiki vaziyete tevafuk etmiyen 
yazıların zihinleri teşviş etmesine 
meydan vermemek için biraz 
izahata lüzum görüyoruz. 

Bir kerre Ankaraya gelip gi
den dayinler vekilleri tarafından 
hükumete bir ecnebi maliye 
mutahassısı celbi teklif edilmesi 
meselesi vardır. 

(Taymis)in lstanbul muhabiri, 
dünkü (Vakıt) ta kaydedildiği 
gibi, bu teklifin hükumetçe red· 
de.dildiğini bildiriyor; gene (Tay
mis)in Paris muhabiri ise dayin
ler meclisine resmen bu yolda 
bir haber varit olmadığım ileriye 
sürerek «böyle bir haber res
men gelmedikçe meclis onu ta
nımıyacabr,. diyor. 

Düyunu umumiye dayinler 
meclisi ile hükumet arasında 

açılan müzakerenin mevzuu ma
lumdur: bUkdmet Osmanlı impa
ratorluğundan intikal eden borç
ların bu günkü şeraite nazaran 
t ediyesindeki müşkülatı izah et
rniş, dayinler vekilleri de iptidai 
bir surette yaptıkları tahkikat 
neticesinde bu müşkillitın mev
cudiyetini tastik eylemitlerdir. 
Bunun üzerine hükümet dayinler 
ve'.cille rinden yem bir tesviye 
tarzı teklif etmelerini istemiştir; 
onlar bunu kabul ederek Parise 
g tmişlerdir. 

Demekki bugün vaziyet şudur: 
Düyunu umumiye meclisi ile 

e Türkiye arasında yeni bir tes
viye tarzı bulmak üzere bir 
müzakere açılmıştır. Yeni bir 
itilafa intizaren tabii olarak 
Pariı itilafı müzik"re masası 

üstünde kalacaktır ve şimdiki 
hAJde yeni bir tesviye tarzı tek
lif etmek hamillere ait oldugun
dan hükumet bu teklifın gelme· 

} onm asır tu·elJı.i : 
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Pruıye kralı me,hur bü

yük Fredrikin mektubat ve 
muharreratı bu kerre tıb 

ve ne,rolunmu,tur. 
Muharreratı mezkQrede 

Petersburgta Prusya sefi
rine irsal olunen bezı tsll
mat 9ıyanı dikkattir. Tali
matı mezkOrec!e Fredrik o 
zaman Rusya hariciye ne
zeretinde bulunan Bestotefl 
Prusya poletikası taratar-

l lı§ına celbetmek üzere ken
disine yüz elli bin talere 
kadar rü,vet itası zımnında 
sefire mezuniyet vermittir. 

Lo Tan gazetesi bu hu
ıuıta diyor ki " Fredrik, 
muvıffekiyet uAruna kAf
fei vesaiti istimal etmek
ten 9ekinmez idi . ,. 

Marie Beli 
ve Paskalya 

" Jeunes filles de Palace ,, 
,\latmn;ı:el Marie Bell ile .\T. <:harles 

Bovcr üç gündür buradadırlar. Cuma 
ğü~ü akşamı ilk piyes olarak "Aarbier 
dı; Seville,.i oynadılar . .Fakat tiyatro yı· 
rıd~n fazla hoş İdf. 

ilk perde kapanınca koridorda dedi· 
kodulu mükAlemeler başladı. 

- :\1alt1m. arcık herkes bıktı. F.:~asen 
iyi bir arti~t de~ildi. 

- E\'et, yalnız güzel kadın olmak 
kAfi mi? 

- Halk hö,·Jed' r. Bir gün ~nk YÜZÜ· 

ne çıkardı~ını .erwsi gün 'erin dinine .. 
- Bak. bak.. .\ şıkları ~ene burada, 

öyle ya Mıcırlı gitti .. , ~leyde.na boş bul
dular. 

- Haberin \'llr mı? A. l\l Re,· ;\Ta
rt '" Aell buradan tanare ile giderken 
reşyi etmi~. Sonra BJ krcştc de ilk oyu· 
nunda hazır bulunmuş. 

- Şık doğnı~u. 

- Simdı de Sof ya \'C Belgrat Ee~ a· 
hatlerine hazırlanıyormuş. 

- Ya htekisi? 
- [ la geçen akşam Gardende A me· 

rikada kendini Prens diYe ~atan S. Ş. 
Beyle berabtrdi. Dildade ile misafirinin 
kaç defa dans ettikler ni saym ı ş, durmuş. 

- Rilh·or mu~un. bu dedikodular 
tiyatroyu bo.,alttı. 

- ô ,·Je. Hiç bir kadın koca(ını 
tiyatroya 11:ondermek istemiyor. 

- Erendim. hıında gautelerin nes· 
ri' aonın da tc~iri \'ar. 

. Bu mükAlemeler ç~rpışırken biri~i 
geldi: 

- Yok canım. dedi. pa5kalya oldu· 
ğunu unutuyor::.unu;:. 

Herkes paskalya 
kızarmıştı. 

yurnurtd$1 gibi 

* 
E,·,·elki akşam ~1. Gabidon Vf' Pcıul 

Armont'un eseri olan " jeunes filles de 
Palace ., oynandı. 

:\lünakaşa .-ıı surette bütün artist· 
!erin birer ~ tip.. olarak O) nad ı kla rı 
bu pi~ e hayata çok yakın ve o nisbettc 
de .. uaji- komik .. idi. ,\lbsyö Bertic ile 
Bcaulieu mükemmel idiler. Marie Beli 
tuvaletlerini pel.. iyi SÖ terdi. fakat 
rolünü IAk:ıyt oynuyQrdu. Charles Boyer 
~ilik bir rol oynııyordu. 

Fa. 
sini bekliyecektir. 

Eger dayinl~r Türkiyede tet
kikat yapmak için her hanği 
bir maliye mütahassısı celbine 
lüzum görüyorlarsa her halde 
buna muhalefet edecek olan 
Türk hükumeti o.lmıyacaktır. 
Binaenaleyh dayinler meclisi is
terlerse kendi taraflarından bir 

ve ya iki mütahaasıs getirebilirler. 
Böyle bir teşebbüs karşınında 

hükumetin yapacağı şey milta
hassıs olmak üzere getirılen 
adamların vazi felerini tesbit et
mektir, kendilerıne istedikleri 
maluma tı vermektır, hatta icap 
ederse bir kısım masraflarını da 
kendı üzerine almaktır. Fakat 
dayinler meclisi kendilerinin ge· 
tirmek istediklerı mütahassısları 
Türk hükumeti nam ve hesabına 
davet ettirmek isterlerse o vakit 
mes' elenin mahiyeti değişir. 

Hükumet dayinler tarafından 
davetine lüzum görülen herhan
gi bir mütahassısı kendine mal 
ederse bu zatın vereceği her 
türlü kararları ve raporlan da
ha evvelden kabul etmek gibi 
bir mecburiyeti manen deruhte 
etmiş olur. Bu itibar ile, zan· 
nediyoruz ki, Türk hükumetinin 
bu şerait altında hiç bir müta
hassıs celbine muvafakat etme
si muhtemel değildir. Ve esasen 
mantıksızlığı pek açık olan böy
le bir te ~ lif vaki olmuşsa bile, 
bunun üzerinde dayinler tara
fından ısrar edilmesi biç bir 
havsalanın kabul edeceği fCY 
değildir. 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT . 

Dertler 
irfan hayatımız o kadar kı

sır ki her yeni eser karşısın· 
da baıka bir sevinç çarpmtısı 
duyuyoruz. 

ilmi geri, san' atı geriden be· 
ter bir memleket için bu hali 
felaket teklinde görmek, bed
binlik sayılamaz. Nabza göre 
söz söylemeyi hekimliğe bırak: 
mak ve inandığımız hakikatlerı 

bota gitl?lez endiı~slle s~klama· 
mak lazımdır. 

On sene evvel, cemiyetin bUn· 
yesini . sarsan ınkılip haml~si 
şimdi san'at Ustünde kendini 
hissettiriyor. Cemiyetin bünyesi 
buna hazırlanmıştı, onu bekli
yordu. Fakat" çekinmede!1 söyli
yelim ki san'atta bugün inkılap 
diye gösterilen şeyin bir zelze· 
leden farkı yoktur. Kübizmde 
tam bir şek il ve mana harabesi 
görüyoruz. 

Bunun ıçin değilmidir ki san'
at g.ıyesinden ayrılmamıt her 
eseri - muvaffakıyet şartlarıuı 
pek ince eleyip, sık dokumadan -
alkışlamaktan kendimizi alamı
yoruz. Dılin geçirdiği seri teki: 
mü) ı;aten bu günün kalemler.nı 
b iraz kurbanı ğa mahkum et· 
miştir. Gören gözler bu. buh
ranlı zamanda, her varlığın kay
nayıp · fıkırdadığı bu tekevvün 
devrinde yetiş~n istidatlardan 
.muhallet eser beklemezler. 

Bunun içindir ki 0 geceden 
taşan dertler» is mli tiir mecmu
a11 el mize geçince çokta_p özle
diğimiz bir sevinç duyduk. 

Şair Halide Nusret Hanım 
1925-1930 seneleri arasında yaz· 
dığı ve yırtmıya kıyamadığı 
eserlerini, bu mecmuada neşre· 
diyor. 

38 manzumesi lezzet ve tesiri 
ayn 38 kadeh gibi dizili; insan 
berbirinin mısradan basamak
lannda şair gönlünün çarpın
tılı ufuklarına yükseliyor. Ben 
ikisinde zevkin son mertebesini 
tattım: · • · Suvarıleriıi şarkiıı », 

« Mucize »'. Birmcisinde zengin, 
sert bir ahengin bestesi var. 
İnsan okurken kılıç panltdarı 
çekiyor, nal sesleri kısrak kiş
nemeleri duyuyor. . İkincisinde 
anneliğin şair bir gönlü ne 
engin ilhamlar içinde bıraktığmı 
hissedip ürperiyor. 

" Mucizeyi ,, okuyucularıma, 
yazımdan duydukları yorgunluğa 
bir mükifat gibi takdim ediyor 
ve bu güzel, derin ibadet sesine 
batıbozuk dünya kelamı katma· 
mak için susuyorum. 
" Büvük kudretine pek çok inandım .. 
Seni . ti içimden sc, dim ben Tannm. 
Gönlümde tecelli eyledin sandım. 

Ya' rumu bağrıma basarken Tınnm. 

Y"zü ırulden pembe. güneşten parlak 
u ., . . 1 1. 1 

Gözlerinin nuru senındır mut aı. · 
Onun çehresinde sanı tapınmak 
Eğer bir günahsa. sen affet Tannm ! 

Gönlüme takınca annelik kanat 
Gözlerime doldu göklerin kat kat n 
Her e5erin güzel ve yüksek, fa.kıt 

Bu çocuk en büyük mucizen Tannm !.. 

-iıwaA m . 

Jeneral Perşing 
Paris, 19 ( A.A ) - Jene ral 

Perıing Pariıe gelmiftir. 

Almanyada İşsizlik 
Berlin, 19 (A.A) - Sanayiin 

muhtelif tubelerinde, bilhassa 
çelik, maden ve dokumacılık 
ıanayiinde ipizlik artmaktadır. 

Muhe.rr iri : Ömer R•~8 

Şeyhul Cebelin asıl ku
lesi görünmüştü ! .. 

Buraya girenler içifide s'ağ dönenle 
pek azdı 

-19-
- Burıları denize atın ız .. de- Ertesi gün yeniden yol.~ 

miş, bunlar da ölü, yara lı demi· başlamış, güzel ve münbıt f 
yerek, güverte üzerinde kim d ilerden geçilerek iki ıat~ 
varsa hepsini suya atmışlardı. d ı lmişti. Yolda bir çok k rı' 
Daha sonra esrarkeşlerden ölen- görülüyor ve köylüler ta~ 
ler, 6lmiyenlerden tefrik edil- rında çalışıyorlardı. Her lıl 
mişler, ölenler atılmış, yaral ılar den geçtikşe köyden o~ 
&ah le . çıkarılmıştı. Gerideki iş atlı gelerek yolculan dur 
Melikeyi götürmekten ibaretti. yor, fakat Mesrurenin tef 

Esrarkeşl erin reisi l<amaraya tu ile yolcular yollarına d 
girmiş, Melikeye: ediyorlardı. Filhakika b 

- Buyurun Hanım !.. demiş, rehbersiz veya davetsiz 
Melike bir söz söylemeden, yü- imkan yoktu. B6yle bir 
rümüf, kayıkla sab le çıkmış, cür'at eden daha ilk 111 

ve esrarkeşlerle birlikte yola mahvolurdu. J 
koyulmuştu. Artık yokut aşağı iııilif"f 

Bu hiç beklenilmiyen bir ha- Manzara pek güzeldi. G6ıil'J. 
dise, hiç umulmayan bir suikast tidı boyunca yeşil köyler, :J 
idi. Bunun mürett·pleri kaptan lar, zeytinlikler, bağlar ~~ 
muavini ıle tayfalardan biri idi. yordu. Bu uvanın ortasın~ 
Kıbrısa çıkan tayfa Şama gi- dağ yükseliyor, her tarah ~ 
den ilk gemi ile hareket etmiş, olunan bu dağın nzerinde ti.. 
esrarkeşlerle muhaberede bulun- adım evler ta tepeye ~ 
muş, kaptan muavını, birinci uzanıyor, dağın tam tef"ı 
kaptanın vemeğıne bir çeşit ze- ağaçlar görünüyor, bunla~~ 
bir atarak onu kımıldiyamıyacak rafında müteaddit kuleli bit 
b r hale getirmiş ve gemiyi iste- le bulunuyordu. ~ 
diği yere sürükliyerek onu es- İşte · Şeyhul Cebelin i~ 
rarkeşlere teslim etmişti ğahi burası idi. Buraya r; 

- 8 - lerin içinde pek azı sağ :'fi 
Cebe 1 kalesi ve şehri Mesrure ikı kara~ş curt 

ça söyledi : /, 
Haldun, Zeydun ile Mesrure - Buraya kadar çıksO:J 

Ce, el yolunda idiler. ne umuyorsunuz?.. Ara~ 
Dişi arslanın tearruzundan bulacakmısınız? .. t:skiden Şif~ 

kurtulduktan sonra Haldun, ölüm amcanı7.a dost olmasıncll'~ 
hevJile dişi arslanın gögsüne çıkar. Amcanızın tanıdıjı ~ 
sapladığı kılıcını çıkarmıştı. zaten öldü.. Bu günkO 'lı 
Hepsi zırh keydiklerinden mü- bambaşka bir adamdı~ • . Sol 
him bir yaraya duçar olmamış- hin sizi öldlirmiyeceğını, 
lardı. sızı esir almıyacağını 

Mesrure arslanın yüzülmesini bilıyorsunuz?... ~ 
ve derisinin Cebel şeyhine he- !!;,/ 

f • • diye olarak götürülmesini tekli Londra nıuahedesı 
etti.. B6yle bir hediye onların 

cel&t'et ve kahramanlığına bü- An1erika azası ~ 
yük bir delil olurdu. Şeyh Vaşington, 19 (A:v) _..., ıJ, 
bu hadiyeyi aldıktan sonra her azasından M. Borahın ~ 
halde bu gençleri daha fazla muahedesinin tasdikine \ 
sayar, onlara daha fazla hör· olduğu söyleniyor. ~y~ t 
met gösterirdi. riye encümeni reisı 

Anlan yüzillmilş ve tekrar muahedenin tasdikindell dl 
yola çıkılmıftı . Bütün bir gün t eknik noktalar bakkıJI f 
gidildikten sonra sağı ve solu müzakere yapılmasını ,:1 

dağlarla muhat bir geçide varıldı. ve Amerikan bahriye 
Buraıı cebelin kapısı sayılırdı. nispetlerin tayini bak~ 
Buradan cebel şehrine kadar bir nız kongreye ait oldui-
gilnlilk mesafe idi. Onun için !emiştir . 
burada istirahat gert.!kti. .. ________ ...,... 

Kısa bir istirahati müteakıp 
geçide gi rilmiş, g eçidin nihaye
tinde büyük kayalar üzerindeki 
kale görünmUıtü. 

Yolcuların burada beklendi· 
ğini gösterecek bir takım ema
reler vardı. Çünkü kendılerini 
karıılamağa çıkan bir takım 
adamlar görülmüştü. Gelenler, 
Mesrureyi selamlıyor ve kar
dqleri merakla süziiyorlardı. 
Bu gelenler kardetlere kale 
yolunu göıterdiler ve onlara 
rehber oldular. 

Yolcular kaleye girmeden 
ewel misafirlere mahsus yere 
sevkedilmiı, orada onlara ye
mek ikram olunmuş ve o gece 
orada geçirilmiıti. 

"VAKiT .JNTJ\1'~ , .. 
Pazartesi 

IJD 
N isan 

~abah 

3,44 

1930 
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ŞEHlR HABERLERi 
A 

Bekarlık vergisi 
Süleyman Sırrı Beyin 

teklifi canlandı mı? 
Altı çocuklu kadınlara müki

ftt •erilmesi hakkındaki teklifi 
kanuninin müzakeresi esnasında 
~~" olan Gllmliıhane meb'usu .. ,...il Fehmi Bey bir defa 
daJaa bekirlar vergisi meselesini 
Ortaya atmıı, ve : " Mademki 

tôtuklu kadmlara mükafat ve
lileceıc, buna karşılık olmak Ü· 
lere bekirlarelan da vergi al
~z ,, demiıtir. Hasan F ebr beyin bu müdafaasında yer-
tıı. g6ie kadar hakkı vardır .. 
• Şınıdiye kadar Mıllet meclı

liııde b~kirhk vergısı ihdas 

~~ek istiyenler noktai nazar
~llı Y• nüfus meselesi şek.linde 
~e sürüyorlar, yahut ev!ıl~rl~ 
~lar araaında bir nevı ıçtı
-.ı adalet tesis edebilme:C mak-

~ takip eyliyorlardı. 
UQ defa Hasan Fehmi Bey 

~eyi çok çocuklular le~ine 
lllQtçe llzerine vazedılmek ıste-
~- Yeni bir vazifenin itası içi~ 
~ık tedarik etmek zaruretı 

liııde ortaya koyuyor. Hakika-
bıfııuıhha kanunu 6 ço-

~: kadınlara mllklfat ver· 
~~ıi_ lcabul ederse buna bir 
~le bulmak ihtiyacı memle

~izde ergeç bir bekirlar 
.. ,.ai ibdaa edecektir. 

[!omanya Kıraliçesi 
t k6ıtenoeye hereket etti 

lt.~ hlftadanberi şehrimizde bulunan 
~._..., laraliçest Mari Hı. dün Reelle 
lir ~ "1~rile Köstenceye hareket etm.lş~ 
lt~ l'llıçe Hz. Vali vekili ve Şehremını 
' ltin Bey Romanya sefarethanesi er-

~R~~erika sefiri \'e Robert Kolej 
Tta~ita[afından teŞ)İ edilmigir. 

laıın lllaiya ~nsesi llenanın bu ayın 
~.nda 'ehrirnize geleceği beklenilmek-

~ Duglas Ferbanks 
Si.. l'lkıh · artist geliyor mu? 
~-· artisti Duglas Fer~nksın ls
lıh.~la ~leceği haberleri venıden taze· 
·~e başladı. · 
~..,.. artistin filmleri için Türkiye 
~~ <>lan Opera sineması nezdinde 
lt~z tahkikata nazaran henüz böy-

\' ... her gelmemiştir. 
~~ıı san'atklr (Bağdatlı Hırsız) fil

ta11ıarnıamaktadır. Duglas işlerini 
t~n sonra A vrupada bir seyahat 
fikrtndedir. S Seyahat Toros eksp:esile vuku bu~ 

~. idn artistin şehrimızden geçmesı 
. ~tır. . 
~tt. taraftan beynelmilel yataklı va
St:ırketine gelen Duglas imzalı bir 
ltt ~ nlsının 27-~8 i için üç kişilik 

rt.nrnası bildirilmiştir. 
t"' Ma ri Be 1 
~ t•hrlmizden ayrıhyor 

~llli.zde müteaddit temsiller veren 
hrı; 1 Mari Bel ve arkadaşlan 

~~kederine döneceklerdir. 

be. "'llllz ••Jyahlerı 
~ ~l'iaıize Teofil Gotye vapurile 

l..,_ ltyYahı gelmiştir. 
~. dt J SOO Alman seyyahı 

~o ite b•thyaoak 
~ ~k r~dyo firketi yakında faaliyeS iÇin bir ecnebi şirketle müN httlaınıştar. Radyonun bu ay 
' tdillltfriyata bifhyacağı kuvvetle 
~ 111ektedfr. 

~I "'~b•dlllere tevziet 
~ kOQı ~libtctiı eaıl•k ıahiplerine 
.. ~ ctoı '•Yonu azasından Hahl Paşa 
.._~ •yısue vaki olan şikayetler 
~ lthfp~lr llluharnrtmlze, tevziatın 
~;-ertrı teı:rline teşmili aleyhindeki şikA
~rııl\ b edildiğini ve Maliye Ve
~ ~net.: tevziat. hı~kında verdiği 

!tllJoıaı bt IOnra hıç hır suretle şikA· 
~ l'lkaıadığını söylemiştir. 
1c°";1J• httkkınd• bir 
~•"•na verlleoek 

it l ' ~esinde Aaıerikan Lisan 
da ~ &nelinde bugün saat 
~ •8' Huntingtan tarafından 
, ~ bir Türkiyeyt nuıl görür .. 

kOnferans verilecektir. 

Emanette: 

Üsküdar tramvayı -Verem hastanesi 
Tramvaylara fazla cereyan lazını, Yerem hastane

sinin acılmanıasına sebep ne? 
. . . .. • d t'n Ferit kadar tedavi masrafları için verem has· 

Ccmıyett heledıye dun Saa et 1 tancı.ine muhas as paradan beş bin lira-
Beyin rh·asctinde toplanmışnr. nın nakcen 'erilmesi kabul edilmiştir. 

Eski zaptın okunmasından sonra idare Bu sıra~a. aıadan ~ecati Bey ''er~~ 
encümeninin Üsküdar-Kısıklı tram\'aylan hastanesının yapılmamacının sebebını 
h k d b. mazbatacı nknnmuctur. sormüştıır. Buna Avni Be~· şu ce\'abı a >ıın a ır • . • ' . . 

.. 1 r~ vermıştır: 
Ru mazbatada U küdar tramvay ar'. a : - Verem hact:ıne i i!timlAk külfe-
balan tezyit ve yeni ~atlar inşa. e?ıle~~~ tinden dolayı inşa cdil~emiştir. Cerrah-
cihetle me\•cut elektrık kun·etının.. . pa~a civarında arcaların sahipleri metre 
gelmiyeceği. şehir cereyanından ucretı murabbaı 90 kuruşluk yere J 1 lira iste-
mukabilinde elektrik temini talep edıl- mişlerdir. \«>rem ha tanesi başka bir 
mektcdir. "laıhata kıı,·anln encümenine ) erde ~ apılacaktır. 
ha,·alr. edilmiştir. . Bundan ı;onra geçen .!'enenin hct:abı 

Emanctçe Turinıı; kuhihe ve~ılen beş kat'i raporunun mü7akeresine ba~lanmış, 
bin lira ıahcicat do1ayısile Turıng ku- kı~mcn tetkik edilmittir. içtima gelecek 
lüpten gelen teşekkür mektubu okunmuş· pazara kalmı~tır. 

tur. BuOday ve un nırkları 
i\lektupta cemiyeti belediye azalannı~ Nark komısyonu dün emanette top-

Turing kulübe aza olmaları temennı lanmış, bu~day \"e un fi) atlarında yapoğı 

d·ı . . • tetkikat ncuccı:inıle ekmek fİ\'atının 14 
e ı mı~tır. k ı 3 k ·ı· - ı . • ' 1 d manet namına tc- ııruştan ı • uruşa tenzı ıne ..:arar Sanacnr;om ar a e . . · ı.· 

1 
• . . . 

. d'I ·k ı hastaların hazırana ''ermıştır. r ranca a fıvatı degışmemıştır. d:ıvı e ı me te o an • 

.Adliyede: 

Demir hafız tevil ediyor 
Suıtanahmet mahkemesi ni
hayet muhakemey~ başladı 

• . · Avasofya camiinde manın 24 nısan saat on dörde bırakıldı-
Kadır. ıı.ehc~sk~ t ·icraatını takbih ,·e ğını bildirdi. Demir Hafız " \'ekil tuta-

vau;ederken u ume . u ı b' l' k · · ı d' k 
. h' · d b 1 ı;0• zler ı.ö,•!edi~ı cagım. nun a ır ı 'te gelınm . ., ıyere tcz\'ıf ma ıyetın e aı • , ~ · k 

ka,:dile ale\'hine da\'a açılan Demir salondan çı n. 

H;fızın muhakemesi dün saat on dör~te Musolini Ahmet 
Sultanahmet birinci sulh ceza mahke-
mesinde rü'yet edilmi$tir. 

Mah~emede evvelce iki defa 
celse açılmış. şahitler geltniş. fakat 
Demir Hafız evvelA bulunamamış, son -
ra da tebligata rağmen gelmediğinden 
zorla getirilmesine karar verilmişti. . . 

Oiın Demir J lafız isticvap edılmış. 
ilk suallere karşı şu ceyaplar Yermiştir. 

_ Adım O~fi' H~ bJbamm 

ismi Hacı Kadri, 54 yaşındayın~. Yedl
kulede l\1ektep sokağında 25 numaralı 

evde oturuyorum. Bu, mahkeme huzu

runa ilk çıkışımdır. 

HA.kim Sait B .• sordu: 
_ Kadir gecesi A~ asofya camiinde 

vaazettiniz mi? 
- Evet, ,·aazettim. Her sene ederim. 

Dh'anet işleri riyasetinden alınmış 

ruhsatnamem vardır. Halen elimde değil
dir, istirdat olundu. 

- Jşte vaaz esnasında hükQmet icra
atını takbih ve tezyif mahiyetinde söz
ler söylediğiniz mevzuubahis oluyor. 
Ne direceksiniz? 

- Haşa! 

- ltmi hal yazdım. Maarif vekAletine 
gönderdim. Kaldınp başıma atnlar. Ço
cuklar, mektebe ceplerine rakı şişesi 

koyup gidiyorlar. Ben. ders okutuyorum 

1 n bura\'a • gönderin. Bana Demir 
ona • .. 1 d' . 
Hafız derler! gibi sözler soy eme ınız 

mi? 
_ Ha$&. Yalnız vaaz bittikden sonra 

bir Efendi yazdığım ilmi hal kitabının 
ne oldugunu sordu. Ben de: .. Gönder

Bevannamelerı mevkuf ilç 
mtUnuna verditJi anlaıılan 

komanlst aranıvor 
lstanbulda komünistlik be,·anname]eri 

dağıtmak cürmile maznun oİarak tevkif 
edilen Şerif, Ha11ao. Ramazan hakkındaki 
tahkikat devam etme~f~dir. Bunlar. 
~tün 'amelesındenaır. Beyannameler 
eVlerinde bulunmuştur. 

Maznunlar isticvap edilmiştir. Henüz 

yakalanmıyan Ahmet aranmaktadır. Bunun 
elebaşı olduğunu, beyannameleri diğer 

üç maznuna bunun verdiği anlaşılmıştır. 
Ahmet, "Musolini" llkabite anılırmış! 

Çocuou 9iOneyen f Of6r 

tevkıf edildi 

fındıklıda Postane önünde se,·kettiği 
otomobili kaldırıma çıkıırarak annesile 

birlikte giden komisyoncu Emin E. in 
kızı dört yaşında Leman 11. ı çiğneyip 
ölümüne sebep olmakla maznun şoför 

Nurettin, dördüncü istintak daire.si~e 
gönderilmi~, müstantik Salih B. kendısıni 
isticvap ve tevkif etmiştir. Tahkikat 
ilerliyor. 

30 par• vermemlf, 300 lir• 

vereoek 1 
içtiği su bedeli olan otuz parayı 

vermemek için sucu Tevfiğin gözünü 

çıkaran hamal Abdullah. dün Jstanbul 
ağır ceza mahkemesin~e bir sene hapse 
ve 300 lira tazminat vermeğe mahkQm 
edilmiştir. 

dim, iade olundu., demekle iktifa ettim. PO stada: 

Hukuku Umumiyei Düvel kongre
sinde yalnız bir ı:ıesele halledildi 

Tabiiyet n1eselesi hakkında bir mukavele 
üç tane de protokol hazırlandı 

Lihide toplanan Hukuku Umu- yalnız kongre mazbatasına imza 

miyei Düvel kongresine iştirak etmişlerdir. 
eden Şurayı devlet reisi Nusret Kara suları ve devletin mes'· 

Beyin riyasetindeki heyet dünkü uli~et~ mes.el~leri . müzak~re 
ekspresle şehrimize avdet et- edılmışse. de hıç . bır ~arara ık-

. • tiran ettmlememış, bu suretle 
m·ıtır. devletlerin ecnebi tebaalarile ya-

Verilen ma~amat~ ~öre! kon- pacakları muameleden dolayı 
grede, devletın mes ulıyeti, kara mes'uliyetleri hakkmda müsbet 

sulan ahkAmı ve tabiiyet meıe- bir karar verilmemiş ve bu me-
leleri müzakere edilmiştir. Mü- sele milli kanunların ahkamına 

• • d h' b' t b' terkedilmiştir. 
zakere netıcesın e ıç ır a •· K l 1 · .. · d 

· · · ara su arı mese esı uzerın e 
iyeti olmıyan vatansızların tabnyeh 6-12 mil esasları görüşülmüı, 
mesel~·~ hakkında karar .ittihaz fakat hiç bir netice almamamış-
edilmıştır. Bu hususta bır mu- tır. 

kavele ile üç protokol hazırlan- Kongrede kadınların ecnebi ta· 

mıştır. Mukavele ile protokolle- biiyetteki birisıle evlendikleri tak-

rin metinleri son günlerde tes- dirde iktis ' P edecekleri tabiiyet 
bit edildiği ıçın imza edilme- meselesi ae görüşülmüş, bu mesele 
mittir. Hariciye vekaletine tak- de her devlet kendi mi~i ka· 
dim edildikten sonra imza edi- nunlanndaki abkima tabı bıra· 
lecektir. Heyeti murahbasamız kılmıştır. 

icra meselesi 
VekA 'ete giJnderılecek ce
vabın hazırlanmasile Ba

roda bir komi!lyon 
meşgul oluvor 

Ruı a\ ukatlar tararından Baro,·.ı bir 
takrir verilerek icra kanununun tatbikatı. 

icra muamelAtı etrafında J?Ortiştilmek ve 
temenni~atta lınlunmak üzere, umumi 

bir içtima ıkti teklif olunmuş, diğer ta· 
raftan Adliye VekAleti. icra sahasındaki 

vaziyet hakkında Baronun mülahaza•ı 

ne olduğunu :;ormuştu. Baro da \"ekı1 -

letin bu istifsarına \'erilel'ek ce,·u.bı ha

zırlamaktadır. Bu işle bir komisyon meş
gul oluyor. 200 zü müteca\'İZ a\'ukat, 
düşüncelerini tesbit ederek tahriren Ba-

roya bildirmişlerdir. Komisyon. bütün 
noktai nazan tetkik ve telif ederek ce· 
\'abın hazırlanmasını bitirecektir. 

J)iğn taraftan bazı a,·ukatlar tahriren 
mütalea alınma ı kafi olmadığı. esaslı 

bir ce,·ap tesbit edilme i için muhtelif 

fikirlerin umumi bir içtimada beyan ve 
hülAsa edilme~i f İkrindcdirler. Bu itibarla 

meselenin Baronun inzibat meclisine 
beş aza seçilmesi için coplanmasında 
ruznameye ithali ,.e müzakeresi. ondan 

sonra ce\'ahın gönderilmesi muhcemeldir. . 
Bir ceset bulundu 
Hadımköyüne tabi Boyalı köyde 

hüviyeti meçhul bir ceset bulunmuşt~r. 

Bu adamın bir kasta kurban gımği 
zannedilmekte 'e takibat upılmaktadır. 

Küçük haberler 

A Ed rnckapıd:ı kuzu fiatlan 40 
kuruşa kadar düşmüştür. 

A 'e~risetain umum müdürü Sadul-
lah B. bugün Ankaradan şehrimize 
dönecektir. 

A Son gtinlerd• şehrimizde yankesi
cilik nk'alen çoğalmıştır. 

• Dün bozulan Ankara telefonu 
gece r2 de tamir edilmiştir. 

A Ziraat bankası yaJ..,nda çlfçılere 
ikraıma başlı\•acaktrr. 

A ~afia \ ekAirti yeni po~ca kanunu 
layiha ında h:ızı t:ıdilat yapılmasını 

htemi~tir. m 
A Suriye ckı.presile şehrimizden 

geçen seyyahların memlekete } anm 
mil~on lira bırakacağı tahmin edilmektedir. 

A \'apurcclar arasındaki rekabetin 
kaldınlmaSJ için ccşekkül eden komisyon 
diın ticarrt oda ında toplannrak bu hususta 
hazırlanan projenin müzakeresine de,·am 
etmiştir. ,, 

A Dünkü refiklerimizden biri rüsumat 
mufettişf eri arasında tebeddül yapıdığını 
\IZl\'Ordu. Şehrimiz rüsumat başmüdürü 

dün bu haberi tekzip ederek müfettişle
rin müdüriyeti umumiye emrine tAbi 
bulunduklannı ve her ) erde çalışabile

ceklerini soylemiştir. 

A Si' as defterdarlığı meltteplcre 
te\ zi edilen kitaplann kağıtları yerli malı 
olmadığı için parasını \'ermemek i1temiş
tir. l\lesele vckAletten sorulmuştur. 

A Paskal~ a münasebetile yum una 
fiatlan yiıkselmiş ve beher sandık fiatı 
1 o Ura artmıştır. 
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Son acılan davalar , 

Masuniyet karşısında masuniyet 1 
" Adete, masuniyet, mukabele davet edecek fena bir ha
rekette bulunmamak üzere kendilerini ihtiyata sevkeden 
bir nimet olarak millet vekilferine verilmi! f ,, 

Bir Vekil, vazifesine dokunur 
bir noktadan, bir isnada maruz: 
kalırsa, bu isnat gerek ayrıca, 
gerek bir iftira davası zımnında, 
hukuku umumiye vazifesi olarak 
tahkik olunmak zaruridir. 

Yalnız dünkü yazımızı oku
yanlar göamüşlerdir ki Vekil n 
vazifesine taalluk eder hususlar
da bir hakikatin meydana çıka
rılması husuıi şekillere tabidir. 
Buna "meclis tahkikatı ,, denir. 

Meclis tahkikatı Bü}'ük Millet 
Meclisine bir takrir verilmekle 
istenebilir. 

Bu takriri, böyle bir vaziyet
te kim verir? Meb'uslardan hiç 
biri böyle bir müddei mevkiine 
geçmek istemez ; meğer ki hü
kumetin kararile içlerinden bir 
zat, yahut bizzat alakadar vekil 
beyin kendisi ve kendiliğinden 
istemiş ve, bunu da, meclis ka
bul etm~ plsun. 

Kabul etmiyen bir meclis kar
şısında ısrar eden bir meb'us 
içindir ki istifa çaresi kalır. 
Çünkü bir meb'usun meb'usluk 
masuniyetini kendiliğinden feda 
etmesine de gene kanun mani
dir. 

İstifaya lüzum yok 1 

Haydar Rifat beyin Adliye 
vekiline makamını terk etmesi 
teklifinin bir lüzum ifade etti
ğineJcani değiliz .Olsa olsa bu, bi
zim de bu bahsin batında yazdı
ğımız gibi hakimlere : " keşke fU 
dava açımasaydı ,, dedirmemek 
istenilmesi hangi sebepten ileri 
gelirse gene o sebep mülihazasile 
söylenmiş olabilir . 

Hakikatte ne o teklif dile alina· 
bilir bir tekliftir,ne de Politika da 

dün okuduğumuz bir yazıda 
gördüimüz endişeler varittir . 

masuniyetin kaldırılmaı, meclis 
tahkikatı yapılması hiç de 
vukuu arzu olunur bir hadise 
olamaz • Yalnız, böyle bir 
tahkikat yapılmak, kanunun mü
saadesile masuniyet kaldırılmak 
lazım gelirken bunu yapmamakktır 
ki onu yapmaktan daha büyük 
mahzurlar arz edebilir. zira hü
tUn bu kararlara meclisin ken
disi hakimdir. Şunu tasrih et
melidir: Bir çokları zannediyor
lar ki - Ali Naci Beyin imzala
dığı makalede de böyledir -
teşrii masuniyetin kaldırılması, 
mebusluğun veya vekilliğin git
mesidir. 

Bu, asla böyle değildir: «Ma
suniyeb>nasıl takibatın devre so
nuna kalması demekse masuni
yetin kaldırılması da adli kuv
vetin vazifesini o zat hakkında 
serbesçe yapmıya muktedir ol-
ması demektir. Cebelibereket 
meb'usunun evvelki yıl masuni
yeti kaldırıldı; hem kendisi 
meb'usluk vazifesini yaptı, hem 

muhakeme olundu, ve beraet 
etti. 

Meclis tahkikatı da ayni şey-
dir, ve pek dikkate layıktır ki 

bir meb'usun masuniyetinin kalk
masına kendi istemesi kafi gel
mediği açıkça yazıldığı halde 
meclis tahkikatında böyle kayıt 
bulunamaz. Hakkında bir mad
deden tahkikat yapılan bir ve
kil, vekalet mevkiini hiç bir za-

man terke mecbur değildir ; 
eğer devlet kanunları bir gün 
salahiyetlerin yetişemediği bir 
ukde gösterirse o ukde de bu
rada çözülür. 

Ali Cenani Bey sabık vekil 
sıfatile meclis tahkikatında cevap 
verdi ; gene meb'ustur. 

Misal üzerinde yilrüyorsunuz; 
iftira maznununun " dediğim 
vakidir, vekaletin fU ve şu nu
maralı evrakını celbediniz!,, de· 
diğini farzediniz. hakikati ispat 
da buna bağlı kalsın ... 

Mahkemeye kim cevap vere
cek? vekil! Halbuki tahkikatta 
alakası olan kendisi... Gelen 
cevap da ya bu numara ve ta
rihte böyle bir evrak bulunma
mıştır, yahut istediğiniz kayıt 
(onun yerine batkası olmak 
üzere) işte şudur diyor. "Kadı 

ola davacı ve muhzır dahi şahit,, 
mısraınıdan daha ileri gidilmiş 
olmaz mı? 

Şu tafsilat ile salahiyetli yer 
kaydinin niçin konulduğunu ve 
neden zaruri olduğunu anlata
bildim, sanırım. 

Tehdit, hakaret 

Bahis çok uzadı. Davanın 
ikincisile üçüncüsüne çok az 
temas edeceğim. 

Davanın ikinci maddesi " ken
di hakkındaki bir davadan da
vacıyı vaz geçirtmez ve müddei 
umumiyi ric'at yolunda bir ta
lepte bulundurmazsan - Gaziye 
yazılmış mektuplara ima ile -
bunların üçilncüsünü, dördüncü
sünü de yazarım ! ,, diye " isnat 
ile tehdit,, etmek, üçüncüsü de, 
«kendisine hitaben yazılan mek
tuplarla hakarette bulunmak,, tır. 

Şüphesiz, isnat ile tehdit bir 
cürümdür. Fakat matbuat vasıta
sile olursa... Bununla bereber 
bu kayt olmasa bile "şunu şöyle 
yapmazsan senin hakkında bil
diklerimi Reisicümhura, Gaziye 
yazarım ,, demek bir cürüm 
olur mu idi? Fikrimce tehdit, 
kanunun yapılmasını caiz görme
diği bir işin bir maksat elde 
etmek üzere ileri sürülmesi, bir 
adamın yapmadığı bir işi yap-
mış gibi göstermek istenilmesile 
ika edilmiş olabilir. Hırsızlığı 
vaki bir adama, ccsenin hırsızlığını 

hükumete haber veririm ve illi .. ,, 
demek - bunu adliyeye haber 
vermek cürüm olmadığı için -
tehdit olmamak lazımdır. Me
ğer ki hırsızlık yalan olsun ya
hut seni öldürürüm, evini yaka
rım şeklinde asli cürüm olan bir 
söı söylemiş bulunsun. 

Gerek bu halde, gerek, hak-
sız hareketle hakarete, söğmeye 
sebebiyet vermek gibi bir iddia 
halinde ayni tahkikat, ayni teşrii 
masuniyet maniaları atlanılmak 
icap edecektir. 

Masnniyetin külfeti : 

Tahakkuk eden bir hal var: 
Kanunun Millet Meclisi azasına 
verdiği masuniyete mukabil, fert
lerin de masuniyetleri oluyor 
demek... adeta, masuniyet, mu
kabele davet edecek fena bir 
harekette bulunmamak üzere 

-. -Dünkü bulmacamızı hallede -
mediniıse bugünkü halledilmiş 

fekle bakarak yeni bulmacamı -

l~~~~~=~~~~ 
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İRTİHAL 
Sabık Sultanahmer inas rilşdi) e mek

tebi muallimei saniyesi Adile 1 [anımın 
kerimesi, lstanhul onuncu mektep haş· 
muallimi Pakize 1 Ianımla, komi-:y0ncu 

l~min He) in hem.,ire~i sabık dikiş mual· 
Jimelerinden Saadet l l anım beş seneden· 

beri duçar oldu!!;u derdin elem \ e ı ztı· 

rabından kurtul:ım ı yarak irtihali dan beka 

cylenıiş ,.e n:ış ı mağfiret nakşı Edirneknpı 

aile mezarlığına defnolunmuştur. ı\lerhu
me hılOk, müteva7.i, müstesna bir gençti. 

Ö lümü onu SC\·enlcr için derin bir acı 

oldu. Allah ona mağfiret geriye kalan 
ailesile dostlarına sabır ih:ıan eylesin. 

Btyoıın ikinci Noftrlitir.dtn: 
Dairei :ıli) enizden musaddak bir 

kıta vek:\letnama ile te\·kil ctmi\ olduğum 
.;\lchmet Azmi Be, in b•tndan bÖ\·le . . 
,·ekAletin devamına hacet kalmamış 

olduğundan ınumaileyhi benden · hai~ 
oldur;u sal:lhiyetlerden azleylediğimin 

kendisine tebliğilfl ı ~tanbul vilAyet ve 
Vakit gazetelcrile de ilavesini talep 
eylerim cf endim. ( 3642· 1352 ) 

Eyip civarında Topcularda 19 numaralı 
köşkte Ca\'idan 1 tanım ı~rendi 

Herai neşir Vakıt gazete. i müdüriyl'
tine ir"al olundu. 

ı 5 nisan ı 930 
Beyoğlu ikinci noter 

A. llilmi 

rznuköprii hayvan ve 
eşya paııayırı 

Uzunköprü Beledi'yesinden: 
Uzunköprü hnHan ve eşya panayın 

nisanın yirmi seldçinci pazarte i günü 
kü,at edilip bir hafta devam edece~i 
ilAn olunur. 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan : Sadn Eteot 
Kadının birisinin kendisini gö- cunun içinde bir gramlık kol 

rüverm8'3inden çekindiği muhak- mencik ceviz renginde şiıe t'1 
kaktı. Hem çekindiği insanlar tan, şeytan, aiilüyordu; k•I 
kibar ıengin adamlardı. Pasta- fişeyi göstererek: 
cıya girdiğimiz zaman masa «- Siz de istersiniz de~ 
başlarında öbek öbek renkleri diye emri vaki yaptı.. ~ 
atık kadınlar ve erkekler vardı. biraz kıstı ve derhal içeri ~ 
Bu renkleri atık ve elbiseleri- nefes aldı.. Bu baı kısıı ve i( 
nin havı dökülmüş, insanlar ri alış, sıra ile iki kere dl 
bağıra çağıra konuşuyorlar, tekerrür etti.. Biz pastanede i' 
kimi saksafonuna dayanarak mi dakika ya oturduk ya ~ 

• 
l 
ba 
hı 

rahat etmiye çalışıyordu . madık baş kısma ve i 
İhtiyar bir artist başını dayadığı nefes alma ikiıer defa d~ 

kemau kabına yaslanarak uyu- tekerrür etti.. Kadın Uç ç~ 
yordu. Bir tarafta bir delikanlı şişenin yandan fazlasını ha~ ~ 
bir elile çapaklı gözlerini uğuş- Çektikçe açılıyor ve konufOI" · I 
turuyor, bacakları arasına sıkış- istiyordu. Konuşuyorduk. ~ I~ 
tırdığı davul yuvarlanmasın diye ne konuşuş.. Ne abuk stD"' 
dizlerile fren yapıyor, öbür laflar! 
elile önündeki çayı karıştırıyor- Sokağa böyle çıktık. ..JJ 
du. \.!ykusuz geçen gecenin Yollar da esen sabah mır· 
halsizliği burada bir sağnak tatlı bir sabah uykusu ıibi ! 
halinde boşanıyordu. Kapının sanın vücudunu sıvazlıy~ h 
açılışında uykusuz bi.ı' adamın tranvay çanları aabalJl7' 2 
halsizliği var. Kapı kanatları erkenden öksürerek uy~ ~ 
yorgun göz kapakları gibi iste- adamlar gibi gümbür gOlll .J 1 

miye istemiye açılıyor.. Kapı geçiyorlar. Yollarda süril ~ d 
gıcırtıları uykusuz bir adamın çöpçu arabaları akıaaıl'7" 
esnemelerine ne kadar benzi- süslü otomobillerin durdl 
yordu. yerlerde, otomobillerin h..-; 

Masalarda üzerinde henüz bir tile duruyorlar. Atlar raylar' 
yüzün sıçaklığını taşıyan, bir yas- henuz esniyerek açılmıya ~ 
tık iğri büğrülUğü var. Kahve lıyan kepenklere hayretle 
altı ve çay getiren beyaz elbi- kıyorlar. 

seli kadınlar günlerden beri bi- Tenha yollarda gecenin~/ 
rikmiş ccsetlcşmiş gece uykusu yası süprülüyor. Süpürgeler I 
gibi dolaşıyorlardı. neş gibi gecenin son lnnotıl 

Üç kiti bir birimize bakıyo- nı alıp götürüyorlar. /. lı 
ruz, ve süt bardaklarını kanştı- Biz sokaktayız, ve sok/' \ 
rıyoruz. Tek gözlükln kadın bir çok adamlar var. ~-,J ~ 
bir aralık elindeki çantayı açtı. . Beyoğlu hali derin bir uy"1"' ~ 
İçinden bir şeyler aradı .. Buldu. daha öğleye kaJar uyuyac•~ 
Elini dışarı çıkardığı zaman avu- ( Bttnt'J 

-------~----------------~------------------

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan Ticaret mektebinin el~ 

tesisatı 18 nisan 930 tarihinden itibaren 10 gün müddetli 
pazarlık usulile münakasaya konmuştur. ..,J 

Talipler ıartname ve planları tedarik etmek üzere e~_j 
fenniye vesikahırile beraber hergün Maarif Vekileti 1' 
dairesine müracaat edebilirler. /, 

İhale Maarif ve~ileti inşaat komisyonu tarafından icra edil 

ğinden münakasaya ~ştirak edecek olanlar ihale günü ol~J 
nisan 930 pazartesı saat (15) te yüzde yedi buçuk te' 

muvakkatelerile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. ~ 
~c~==~c ... ::w~c::---;,~c~:::ıc ... :::ı~c:: ... ::1~-a~ 
~ KAPPEL ·· 
~ tamam ile tekemmül etmi~ . · · 
~ YAZJ HAKINASI 
~ F ran11z hükumetinin dahi takdir ve tercih 
~ ettiii makina KAPPELdir Hafif, metin ve zari 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve taluitle satılır 

Türkiye yegane umumi acentesi 
Y. Şinorkyan. lsta.nbul. Sadıkiye • han 31-33. Tel. S 'J2JSfJ 

sc--::::1c: ... ::::1~c---iii:Jr:::--::::1~~c--==l:3!~~~ ~ 
•••••Sıhhat, kuvvet. c• 1Ylence •'!I 
: Dimağ ve sinir yorgunluklarına, hayattan zevk alaını~a1111,ı1 ~ 
• sız:ılanndan kuftulmak, zindeleşmek ve çevikleşmek istıYe" (1 f 
: Zümrüt YALOVA kaplıc~lıt _,1 
• Kaplıca ıuları : 1911 Beynelmilel Roma sergiıinıP ~ 

=k=en=d==i=le=r=in=i===ih=t=iy=a=t=a=s=e=v=k= =ed=e=n= • madalyasını ve büyük mükafatını kazanmıştır. 1. 

bir nimet olarak millet vekille- : J? J AT t A R : 1 
rine verilmit 1 • Odalar: 1 liradan 6 liraya kadar ,of. 1 

İşte o nimetin de bu çeıit • Yemek: Sabah, akşam ve öğle dahil 22 5· 500 ku --

külfetleri var. • 1 M A y 1 5 • il 1 ••• •••••••••• • ••• 



Satılık evler ve arsalar 
lstanbul emvali eytam 

idaresinden : 
Seyrisefain 

M.kea ıaa191t Galata KlpriJ b-.ınd& 
Rey.;. 2362. ~ Katett: Mahmu· 

dJ1• Ham •"9.da Jıtanbul 2740 

be~ - ıtehmet Tevfik efeudinin i~tikraz eyıediğı me: Yalova postası 
b Ht nıukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefrn~ Her ,Un bir vapur 8,4S de 

''1?nan Boğaziçinde Yeniköytle Molla çelebi malıallesiude Kaprtıden hareketle Boynkada 

:-
2

1 f\öybaşı caddesi '·eni_ Yitali s .. ·oka~_'"'mda 15, 13, 17 ve Yalovaya gider ve aynı 
Q 9 ıt'•lln alqamı 17 de kalkarak 

1 ' 333 numaralı ve 32:J ar~m uzerınde 8 oda, 3 sofa 80,0kada ve Kaprtıye gelir. 

~ hk, ı mutfak, 3 hah\, ı kuyu ile 4360 arşın hah· 
Çeyı havi zemin katı, k;tr:!ir, iızeri al:~ .. ·aı, hir bap haıw, ~ udanya postası 

9 ........ Cuma, Pazar, Sala, Çarıam-
lö ..... - Cavidau, Zıneti \'t' lla~· riye hammların , Eren- ba günleri idare rıhbmmdan 
.:~ilde Suadiye 111ahal1Ps:11de Sum.li~·e taşlı tarla sokı~- 1._9_d_a_k_a_ık_a_r. ______ .. 

be d" 12, 12 unmarah vP ~&1rkt•11 1 )alyahurun )·olu, gaı - izmır . f, ersin sürat postası 
~ı:' ~adak aita ' 'C koıuser lla~atı t1 föndi '~r~ası, şima.le_n (MAHMUTŞEVKETPAŞA) 
te flaşa caddesi, Ct'lllllıt•u J ,ı~ Hok ar~HS!le ınuhat ıkı- vapuru 22 Nisan Salı 12 de 

ı; ?da. birer mutfakll 'e 105 ar~lll iizerine ıuebni Galata rıhtımından hare-
•a aı•şiu ·~• bal~·eyi rniişıemil 2 hap hane, ketle Çarşamba sabahı lzmire 
3 d gidecek ve akşamı izmirden 

' - ~lehnwt ali ve Hakkı beylerin, ~lahmut P~lŞit a hareketle Antalya, Aliiye, 

~ hrnut paşa malıallesiude Bezcilt1 r cadde~i el~evm ul- Mersine gidec~k ve dönüıte 
N caddtısı sokağmda uski 41 miikerr er, yem 2 lllllUa,- Tqucu, Anamor, Aliiye, An-

i \e t•oğaçacı ~·okuşnuuu kar~ı~mtlak sokakla. 13 talya, KUfadası, lımire uğn-
h Ct'plıeli cephcsı duvarlı \'e St'l lizerııulc 46 7 arşın yarak gelecektir. 

l ı t'a ar a, Ayva~k sürat postası 
La 4 - KHrttbet. Soluk yan t~ftımlinin , Beyazılla Sekban ( M ER S 1 N) vapuru 22 
2 1 Yakup ağa uıah.ıllesinde Suukeş haue içinde eskı Nisan Salı 17 de Sirkeci 
, )eı · 3 · · ı l · ı ·· k k ' 1 rıhtı1»ından hareketle Gelibolu, dıte u . 4 uumarah ve 1 oılayı mfl~lenu nr l n . ·an a nakkale, Küçükkuyu, Edremit, 

dul" hir lok.anıamrı St·kiz his~ede üç lti~se~ i lf ezkör Burbanive, Ayvalığa gidecek 

\'~) karalarm iıerisi11deki ~·ol ıevsi edilince -:ephesi tram- ve dönüşte mezkur iskelelerle 

6 l'1llldesiue h'S,ldiif Pdt-ı~el..tir. • birlikte Altınoluğa uğnyarak 
lııı.a.. -- llasau Sahri efendinin, Langada Katip Ku un ıelecektir. 
-,.._ile · d 1 k d 2 45 1 7 8 Gelibolu için yalmz yolcu ' m e 'o tuu içi ~o uğın a nunıar~• ı ve ehnır. yllk ılınrnaz. 
'eh Gzerinde 4 oda, 3 ofu, 1 mutfak, 1 kuyuyu havi 
!'!. ;. arar. l üt iiııc rı ı ·ıav ri evi, lıiı· tar arı Mt'YUI' dudu 'b •r tar~rı kale du'\ıu·ı ve b r tarafı du yol olan ıu-

a ı ruevcut uhşap bir bap lm11(', • 
"-l\'ukarıda hor<:luları ve nıeYkilerı y:ızıhm arsa ,.e hi
• ~r •nlizayede ile salıhi!:a cıkarılmıslır. Talip olanlar 
'l;•uı • ., • • 
'- ta ıuahi ı ııat almak istıyenle:· her gün saat 15e ka-
t>tQ lanbul Adliye binası dtthilintle 1 ıanbnl Emvali 

''ı idaresine uıiir:ıcaat el inler. 

--11111--1111&1~-na::ım::::ı:: 

~~~~~.~~~A~~~.ARI i 
: Samı un i~ 

ıı v~= 23 Ça rşa m ha il 
Hıünü akıamı 6da Sirkeci rıbtamm·jl 
!! dan hareketle doğru ( Zongul- !i 
ii dak. lnebolu, Sams~n, Ordu, İl 

....,...-------------------~•1:.İI Giresun, Trabzon,. Surmene ve ·ı·ı 1 "T.ANBL'L "'EHREMANETI IL.A~ATI L Rize) ye gidecektır. I• 
K ALIK D K NLAR Iİ Tafsilat için Sirkecide Yel- d 

B V ·ı dd · d 9 84 i:I: kcncı· 'nanmda k_iin acentasına ·ı•ı ,..._ .. etinden : eyazıtta ezaocı er ca eıın e • 
\l.a~a Hart»iye nezareti cadde.inde 40 Hoca paıada tramvay !i müracaat. Tel. lstanbul: 1515 H 
l.~de 11 Y a• .. ,.a Şahin maballuimle D6kmecilerde 1 1=111 4 mamcs:ıHtam1:m:tHmRtinnaıı1."t 
._,t .,. :

1 
s::nır.a Ki m y age r 0111111::=.=ıı -..i~' ~ Kaııkçılar caclde1inde 2 Fatihte Maaialı mebmtpqa M V h i 

la.-...~eıınde Gemiciler caddasinde 12 numarab cltıkklnlar Na- ! • 8 Y Hl 
.,,t Klmyahaneal f.! ~ -... hıaballe ve caddesinde 39-45,47-49 numarala hane kiraya k" 
-"ek için arık müzayedeye kcmmuttur. Taliplerin t•rtnameyi Her nevi tahlıl5 1 ımyeviy" :: 

it ,.. yapı ır :: 
) için her ...nn mOzayedeye airmek için ihale rQnil olan E 1 b b Y 

9 •"" · minönü zzet ey an D S 30 cumartHı ıGnü levazua m8clerl0illne ıtbnele.ri · Telefon 1s. 4200 D 
~İt ~. tlalresinden : Beyoilunda Hüseyinağa mahallesınde us:::w:anr.11nnnm:mn=n.-===::.-m:c 
~ •tık 23 numaralar il~ murakkam olup üç kattan ibaret p Yüz kuruş için ay- 1 

,, 21l fchrcmanetine ait hanenin ankazı tamamen ıahlmak ara da 60 ?ara. vcrirs.e- 1 
h... 1 4 93 · d ı naz hıssesız emlak ~ b •• _ : • O tarihinden itiNre11 yırrııi gUr. mü detle ve kapa ı 
itaı.;. ~lile müzayedeye vazedilmiştir . Müddeti mezkurenin terhini mukabilinde para alırsı-
b~ t&riL o 5 930 'h" ti ...ı "f • niz. Her gün saat on bire ka-·~ L.... - al olan 1 . - tarı ıne m ıa\rlı cumarteıı günü 
• ~ "\ı ) ~·ı .Ao" d ı· l dar lstanbul Sultan hamam ban-t "'ti ' • ei kat'ıyeıi icra ecı ece5ın ~o ta ıp o .tnlarıa yevm 
~et, '11czkfırda teklif edecekleri bedcluı yU,de yedi buçuğu kılar ııraıı Dikranyan han 1 
\~de teminat akçelerini nıüstaabiben daire encUmenine numaraya mUracaat ediniz_. __ 

tlara 
L... Şe"1-e1n • • .. b L • 1 Defterdarhk llenatı ı 
~ • . •netinden: Encllmeı11 •mcınetçe men ı mu ıaem~lenne ~ . 
~i ~rıleıı Beyoğlu şubei idariyesi nezafet memuru Saffet, SATILIK ARAZI: Ayasağa 
S •Yrettin, Mubassırı Kizım efendilerin miiftekisi şubei çiftlltf mOıtemll,tından Hacı 
~e .:eıafet amelelitınde bulunmuş olan Kigili MebD1edin Osman bayırında Tarabyaya gi-
~e · '-•ti •~bul hulunmaaıN meıbni kııclt.a.o tcWigatı dcıı cadde ıUzerıAhında Küçük 
~~~•n ıcr• edilmediJinde kararnamenin bir •ureti emanet di- koru namile maruf fundalak 
~ .. dt:ı ~ile talik edilmiftlr. Bu bapta bir itina vana ilin tari- ar•11deo 2 kıt' ada 42 dönüaa 
~ta bt.baren hir ay urfmda istida ile mallamı emanete mil- 1008 &l'f11l murahbaı arazi sa-

Şel.. n.. olwav • bbldar. Becleli 4 MD• ve 4 tak· 
111e111a tiQ aitt• verilmek tartile ı.ha1in 

l.L lolc k ne den: Mınisah Mehmet p... •hallesinde merdi- edilcıa kıymeti 724 liradır. Sabt 
...._...._ 2So ta 44 adada 14 metre aıurabbaı araanın metre aau- •uPutloei aleni müzayede ile 
'l~ 9!C) laa.,. bedelle taliW Uzerlaff. ohap ihale •Dddetl 29 S Ma)ıl 930 Paıartesi günO 

le terthfne temdit ediı.it oldupndaa taliplerin 111edr6r saat t 4,30 de defterdarhkta 
vaıun mOdOrlO Une ıelmeleri. 

yapılacaktır. ( M-152) 

1 sta n hu] : ı ô - 4 - 030 

Türkiye Ziraat Ban
kası lstanbul şube
sinden; 
Fersude evrakı nak

diyenin ihtiyatlarile 
deiiştirilmesine mü
tedair 1514 numaralı 
kanun ile talimatna
mesine tevfikan de., 
ğiştirme işleri 22 ni
san 1930 tarihinemü
sadil salı gününden 
itibaren her hafta sa
lı günleri saat lOdan 
12ye ve 14 den 16 ya 
kadar bankamız ki
şelerinde icra edile
cektir. 

DEVLET MATBAASI NEŞRIYATINDAN 

'YENİ HARFLERLE ooGRU 
YAZMAK İÇİN 

UIL ENCÜMENi TARAFINDAT NEŞREDİLEN 

İMLA LÜGATİ 
NB HDRACAAT BTMBLlDIR 

CtL TLI OLALARAK BEDELi 1 1 O KURUŞ 

ıstanb.ıl har1c111dt istıyenler i!dvttın •o dt 30 nispetinde postı 
ücretı ff6ndermtlidirltr 

HDRACllRT MRHALLi: 

DEVLET MATBAASI 

ISTANBUL 

r~ KBDIK8f iSKfü OZ~KiftOni 
lOkBOtB DBIIH ue ~•~üt Hıle ~HiS SllDH 

S.looumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile İstanbulda 
bulunan ulonlaran ft:vkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve netelidir. Müzik 
111eıhur Hüseyin Kaymof Bey riyHetinde 
fevkalide numaralarla devam etmektedir. Saloııda her ,On 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir . 

Salon; Cumadan maaca gilnlercle m~salt ıera.i~e, nişan· 
lanma, evlenme hususi meraaioı V4' ııyafetler ıçın kiraya 
verilebilir, müdilriyete mtiracaat olunması. 

HiJdiJrlyeı 



Yeni İRESTONE süpre 

lastiklerini kullan1n1z 
Bu lastikler, fennin bütün tekemmülahnı ha' 

Yeııi F.rosleue siiprerue rnstikleriııi kullanmakla 
mobil masrafım yarı ya• ıya tenzil iııık:\111111 bahşed 

Hesabıııı bileıı \'e lastik masr~fım eu az dereceye 
dirnıek isteveu otonıo~>ilc ler, nıuh kk.ak ven Fir 

& & 

süprc·me h\st ı kleriui kullanmalıdır. 

Firt·stc)ue histiklPr:, ~ail:lamlık \'e iizun ömiirliilük • 
mezi,·etlerini. meıı ı le~etimiziıı eıı anzalı vollarmda 

• ol • 

zifesini h. hak km :cra t-'lmek suretiy'e bilfiil ispat etnıı 
Ancak FirPstone hlstik}Priui kullanmak suretivle 11 

• 
faatinizi lt'min etmiş ve JiısLik c.Jerıleri11de11 kuı ıul 
olursunuz. 

BeyoP.lu Ciheti Bayileri: ' 
Takıim: Amerikan Garaji, Leviı Hek ve şeriki 
Takıim: Otomobilciler koopratifi 

•• 
Istanbul Ciheti Bayı• 

Trakva AcentahJ' 

Beyoğlu: Ford acentası Katip Zade Sabri Bey, 
Üıkildar: Şevrole acentasi Sabri Bey, 
Kadık6y: Muallim Zade Hilmi Bey, 

"' 
Sirkeci'de Nur Hanı a 

Şevrole Acentalı 

.M. Faik A. Remzi ve ıeriki 

Taşra acentahkları 
Ankara : Şe\TOle ııcf'ntası A. A'ıı i Be\', 
tzmir : l\üçük Salepçioglu hanında kantarcıo~lu 

Rifat Bey, 
Konya : Güzel7.ade Rifat Bey, 
Eskişehir: ,\ laiyeli 7.ade 1 ]asan Be~·. 

Denizli: Cillo\· Zade lsmail ,., Fehmi Beyler, 
Isparta: Otomobilci 1 Jüse~ in Be!·· 
Kayseri: imam zade Ali Kamil ve mahdumu. 
:\1ilh: Aksekili Yavaş zade Hasan Kadri Be,·, 
i\1utla: f.;canbul pa7.a.n sahibi Ahmc:t Hamdi Bey, 
Bandırma: Kont Ahmet Bey. 

Rordur: Ka~ap zade Nuri Hamdi Bey mGe 
Dın ar. Kundakçı zade ~lehmet Cc!AI Bey. 
Ce,·han. Efgan zade 1 mail ve Mehmet Sait 
7.onıı;uldak: Taşçı ogulları Beyler. 
Samsun: .J.J. Hoştrasser 'e Şürek4sı 
Girfson: j.J. Hoştraser ,.e şürekAsı Bursa : Posta. müteahhidi 1 laci Recep zade ~leh. 

met Fe\'Zİ He\·, 
Anbll: Bankalar caddeelnde Mehmet Reşit Bey, Edremit: Benzinci Hasıııı bey. Kastıımoni: Şe,·rolc acentası Kasap zade fsmai l Bey Trahzon: J.J. Hn~terasser ve ~ürekAsı 
Ankara : Ford acentası Koc zade Vehbi ve şeriki Mersin: Giritli Ali Riza Be,·. Antalya: Türk Tali şirketi A. Şc\ki, H. Hüsnü. ~I. Erzuru~: .f.J. Hoşterıısscr "e ~ürekAsı 

Beyler, Adana . .i\Jazhar Ha!'an 'e !\luhür biraderler. Nuri Beyl,.r. l"şak: Uzeylr zade Ahmet Bey, 
G. Aylntao Marıı~, ~Iardin, Üİ\'anbekir, Malatya, C'rfa, ümum acenta~ı : Se\·role 11centası ;\lüftü zade Mehmet Hayri, Ali Veli, ~Iehmet Ali Beyler 

işte EIAstlkl 
Kemerle· 

rln Saheserl 

Metin ve hususi bır trikodan mı· 
mul f;Byct 'ı" lfouucl kcmcrı halı 
haz.ır nıoda ıı mııcıbincc sızr m11I· 
lup tenı:ısiı bu,k.lçaıııı .. lrlafrt ve 
urard. viıcııdunuza yumu.a\clık 

ve cevvnliycl \'t rJıj'.;ı gibi do~ru 
durmanızı da lcnıın eder. ~lağaıa· 
hırıınızı ıiyarc l ve mluavvrr ka· 

taloğur:ıuıu tılrP,ı•cdıniı 

Yegane sntış mahalli: 
J>ari teki 

3~ 
hıanbul ıubdcrt 
Rryn~lundı · 

TOnrl n .rydanında No " 
,,, fstıklı\I caddcuııdc No> ~ 

Fıatı 6 lıraJco ıtibarrn 

Dojum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 

-

l 1500 metre murabbaı kereste . 
1·'liti1rı inhisarı urnurn rntİ(liirlii

ğiinden: 
Samsun fabrikasına te!tlim edilmek üz:~re mübayaa edikceği 

ilin edilen 1500 metre murabbaı kerestenin ihale tarihı olarak 
gösterilen 23-4-930 tar&hi 26-4-930 cumartesi saat 10,30 a temdit 
edilm · ştir. 

Darülfünun Emantınden: 
H Doktor Nisanın 24 üncü perşenbe gUnll saat 4,5 dört buçukta coğrafya 

Üseyin Naşit ı eniıtitüsü konferans salonunda Profesar Huntington tarafından 
1 Türbe, eski Hillliabmer binası ' "Beşeri coğrafya noktai naıarıno an göçebe milletlerin fntuhatı,. 

No. 1 O Telefon : fst. 2622 adlı bir konferans verilecekti,.. Her kes gelebilir. 

'-"lft"'a"'l"tb"!Ti _z_m~~~7~:~u:':"'l L~k~a}E~.b~ct~~~mllm!. ""IP.!fo'!"'km~J 
yoktur. 

Dramalı Emin Efendi kızı Rukiye 
Hanım. 

A_ Arap ve Türk harflerile ya~ılı 
iki mühürle bir imza damgamı kaybettım, 
bunlarla hiç bir kimseye senet vermedim 
ve borcum yoktur. 

Hakkıpaşa kerimesi ve Akif Bey 
refikası Senıha 

mea1ul Müdür Re/._, Ahmet 

1 

Devlet Demiryolları ilanatı 
Mağazamızda mevcut palanga, palanga makarası, 17 ton ka

dar kablo tel, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme ile 
ıimdiye kadar muhtelif tarihlerde mOzayedeye çıkanlchğı halde 
satılamayan malzeme ve eıyanın 26-4-30 tarihine mOaadif cumar
tesi günü aleni mllzayede ile aatılacatı illn olumır. 

• 

Tercih etmektedir O 
Bilumum otomobil levazinı• 

mağazalarından arayın•~ 
Umum Türkiye depoziterleri : 

J. J. Hotfrasser ve Şürekitl 
Sirkeci Nur Hın, No. 3-14 ~ 

Dr. A . Kutiel 
Gidi ,.'! cilt haıatalıklan rniiteha!!!ı!ı 

Karaköy börekçi f ınnı ıııruında ~o 34 

V AKlif 
T ahı iıleriniZİ 


