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lngilizler albn 
Mikyası 
Aleyhinde 

Mehmet Rauf eclise verilen açakçıl k kanunu 
Buglln Maçkada top- A · A • • ...., 

rağa tevdı edtııyor Kat'ı ve cezrı maddelerıle kaçakçılıgı 
" Maten,, gazetesi son sayıla .. 

tının birinde neşrettiği bir bat 
hıakalede lngilizlerin altın mik
Yası aleyhinde başlıyan propa
ğanda neşriyatmdan şiklyet edi
Yor. Mnbtelif şekillerde yapılan 
bu neşriyat bir taraftan Ameri
kalıların dolara esas tuttukları 
altın mikyasını kaldırarak Ster
lin vazıyetine getireceklerini 
gösteriyor, bu suretle bir çok 
F' ransızları ellerindeki doları 
satmıya sevk ediyor, diğer ta• 
taftan " Fransızlar ellerindeki 
d0Iarlar1 sabyorlar ,, diyerek 
Arnerika efkarıumumiyesini Fran· 
•a aleyhine tahrik eyliyormuş. 

Sonra lngiJiıler Dolar üzerin- Mehmet Rauf B. 
de bu suretle oynamak ve Fransa Dün elemli bir haberi sütun-
A.rnerika münasebatım bu'andır- larımıza geçirdik: Mehmet Rauf 
lllakla iktifa etmiyorlar,(Florin) e ölmü,. Bu ölüm haberi, evvelki 
geçiyorlar, japonyanın ahiren gece saat yirmi dörtte alındı ve 
altın mikyasını terketmesi üze- ancak birkaç satırla kaydoluna
tine Holandanın fevkalade telaş bildi. 
•e endişeye dr ş tüğünden bahse- Mehmet Rauf, elli altı yaşın
derek (Florin) in de Dolar vazı- daydı. Üç sene evvel kendisine 
Yetinde bulunduğunu neşrediyor- felç gelmişti. O zamandan beri . 
lar, karşılığı( % 90) alhn olmasına önceleri evinde, üç dört aydan
tağmen dünyanın her tarafında- beri de nakledildiği Cerrahpaşa 
ki piyasalarda Holanda parası- hastahanesinde yatalak bir hal
tıın külliyetli mikdarda satılma- de ve tedavi altında bulunuyordu. 
sına sebep olllyorlarmış. Bizde, yalnız kalemile geçinen 

Matin bunları kaydettikten son- her muharrir gibi Mehmet Rauf 
ta timdi sıra ',Fransız frangı ile da servet ve refah yüzü görme
[ vt re Frangına geliyor!,, diyor mişti. Fakat bilhassa yauoıamı
\le lagilizleri, kcndilerı altın mik- ya ba,~adığı son senelerinde sı
~asım terk ettikten sonra kıy- lnntısı artmıştı; denilebilir ki 
illetleri altına istinat eden diğer san'atkar, sefalet içinde ölmüştür! 
llıemlekctlerin paralarını düşür- Mehmet Rauf, bahriye mek-
llıek için tertibat yapmakla it- tebinden mezundur. Gençliğinde 
hanı ediyor. b irkaç sene bahriye zabiti ola-

Eger Malenin dediği gibi in· rak donanmada çalışmış. talebe-
giliz gazetelerinin Dolar ve Flo liğinde heves ettiği edebiyat 
tin hakkında yaptıkları neşri- hayatına atılmakta geç kalmıya-
Yat hakikaten hususi bir tertip rak kısa bir zaman sonra zabit
\te propaganda eseriyse bunun tikten ayrılmış ve kendisini ta
ltıilnası, zannedıyoruz l<i, sadece mamen muharr:rliğe vermiştir. 
lngiftcreninin Fı ansa ve Holanda Aplü hamidin istipdat senele-
tnaliyes ine suikast yapmış olma- rinde her tarafı kasıp lrnvuran 
••ndar. ibaret değildir. tazyik içinde gençliğe, tek nefes 

Bu tarz neşriyat ayna zamanda alma, hürriyet ve san'at aş-
ıılf,n mıkyasını altı ay için ter- kile beslenme imkanını veren 
~etrn:ş olan lngilterenin nrhk bu edebiyatı cedide harekeli arasın
tnikyasa bir daha avdet etmek da, Mehmet Raufa düşen hisse, 
niyetinde olmadığını da gösterir. -ehemmiyetlidir. 

ahu sus gene (Mat en) in itiraf Mehmet Rauf, hikaye yazmış-
jlttği gibi lngiltereden sonra tır, Mehmet Rauf, roman roman 
"ı:>onyamn da altın mikyasım yazmıştır, Mebmet Rauf, tiyatro 

f Alt ta rafı 4 üncü . snyfamızda ] eserleri yazmıştır. Bunların hepsi 
.AlJı1tıet .A&UH [ Alt tarafı 4 ilncü savf:ıda l 
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kökünden kaldıracak mahiyettedir 
Her mahallin en büyük mülkiye memurundan gümrük, 
inhisar ,polis, jandarma mu haf aza zabitan ve efradına 
kadar bütün teskilat kaçakçılığı takip edecektir 

Ankara, 24 (Vaktt) - Kaçakçılık 
Jayihası Adliye encümeninde müzake
re edildi. MUzakerede temyiz reisle• 

1 

rinden Fahrettin bey de hazır bulun
du. 

Teşebbüsün tam cürüm sayılması 
münakaşa. edildi ve bu esas itibarile 
kabul olundu. 
Nakliyeciliği sanat yapanların kaçak 
malı bildiği farzolunmak noktası mu .. 
ayyen mıntakalarda olmak, eşya. nak· 
liyatma münhasır bulunmak suretile 
takyit edildi. 

Kaçak aramak maddesi münakaşa 
edildi. Gene hudut ınıntakalaımda 
üst baş aramıya aynca müsaade edil· 
di. 

Müzakereye cumartesi günü de de-

çe meclise tevdi edilen kaçakçılık IA. ı 
yihasınm bazı me,·adını berveçhi atl 
bildiriyorum: 

1 - Aşağıda yazılan fiilleri işle • 
mak kaçakçılrh"ilr: 

A - Her hangi bir maddeyi veya 
eşyayı gümrük muamelesine tabi 
tutmaksızın Türkiyeye ithal veya 
Türkiyeden ihraç veya ithal ve ihra
ca teşebbüs eylemek. 

B - Türk.iyeden ihraç nya Tilr
ldyeye ithali memnu olan her han• 
gl bir madde veya eşyayı ithal veya 
Türkiyeden ihraç veya. ithal ve ih • 
raca. teşebbüs eylemek. 

vam edilttektir. Adliye vekili Millt müdafaa vekili 

C - A. B. fıkralarında yazılı U.. 
çok eşya:y1 memleket dahlliiıde bir 
yuden diğer yere bilerek nakletm1C 
veya. sa.tın almak veya satmak, veya 

{ Alt tarafı ,5 inci sayf ıcla l Ankara, 24 (Telefon) - IlükQmet- YusufKemal B. ZekllB. 

Tevfik ~ikretin heykeli dikilirken 
Galatasaray lisesi salonunda yapılan 

merasim pek samimi oldu 

DUnkD lhtlfalde bulunanlardan bazdan 
Buyük insan ve şair Tevfik 

Fikretin talebe, muallim 
ve müdir sıfatile çalıştığı 
Galatasaray lisesinde, dün bir 
ihtifal yapılmış, merhumun mek
tebin bahçesine dikilen büstünün 
açılma resmi icra olunmuJtur. 

Tevfik Fikretin doğuşunun yıl 
dönümüne tesadüf eden günde 

, Galatasaray talebe akademisi 
tarafından tertip olunan bu ih· 
tifal, mektebin merasim salonun
da saat on beşten on yediye 
kadar devam etmiştir • 

Başta Aptülhak Hamit bey 
olmak üzere edebiyat ve mat
buat hayatına mensup kadın 
erkek bir çok güzide zevat, Da· 
rülfünun hocuları, lise ve orta 
mektep muallimleri, maarif müs· 
fettişleri, C. H. F. ve tayyare ce
miyeti erkanı, san'at muhibbi 
gençlik, salonu baştan başa dol
durmuştu. Merasime, talebeden 
bir bey tarafından: 

Piyano da çalınan istıklll mar
şıyla başlanmış, marş, aykta 
dinlenilmiş ve alkışlanmışbr. 
Sonra Galatasaray lisesi müdi
ri Fethi Bey kürsiye çıkmış, 
şairi azamın ihtifal münasebetile 
kendisine yazılan mektuba gön
derdiği cevabı okumuştur. 

Aplülhakhamldln mektubu 
Aptiilhakhamit bey, bu mek

tubunda "lutufnamenize cevaben 

arzetmek isterim ki, ben, merhum 
Tevfik Fikret için her ne desem 
onun büyüklüğünü, meydana çı· 
kardığı eserler kadar izhar ve 
ifade etmiş olamam. Tevfik Fik
retin hayali ve hatırai kemalab 
daima bir hayat ve mecmuai asa· 
rı layemut bir dibistanı edebi· 
yattır. Pek kadirşinasane olan 
teşebbüsünüzii şayanı tebrik bu
lur ve teveccühünüzle aynca 
kendim de müftehir olurum, 
efendim.,, diyordu. 

Fethi bey, alkışlar arasmda 
kürsüden inmiş ve lsmail Müş· 

Tevfik Fikredn heykeli •e kdcfe91 

tak bey kürsüye çıkarak, bu ib· 
tifal için hazırladığı hitabeıini 
okumuştur. 
lsmall MU,tak beyin hitabesi 

ismail Müştak bey, hitabe• 
sinde Fikretin 1867 senesi kl
nunuevvelinioin 24 ünde doğup 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

S ~~ya takımı dün geldi, ilk 
ç bugün yapılıyor 

&llvyauıar Sirkeci istasyonunda 
{ Yazısı 3 üncil sayfamız~J 
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Zahire Konyadan kaç günde gelir? 
Bir kısım tttcca.=-ıarın s6zferlne karşı, şimen· 

diler idaresi, mesele izam ediliyor, diyor 

Devlet Demiryolları idaresinin 
AnadoJudan Haydarpaşaya gelen 
hububat vagonlarının 24 saat 
zarfında tahliye edilmesi için 
e'Jccardan taahhüt aldığı ve bu 
veZ1yetten mutazarnr olan tile.
carların Ticaret borsasında yap· 
tıkları bir toplanhda idarenin 
neıdinde tavassutta bulunmasını 
istediklerini yazmıştı. Zahire tüc· 
carlarmın birinci toplantılarından 
sonra Ticaret borsasında yap· 
tıklan ikinci bfr toplantıya da 
Devlet Demiryolları idaresi iş· 
Jetme müfettişi Aptullah bey de 
davet edilerek bu vazıyetin ıslahı 
çareleri görüşülmüştür. Tüccar
lardan vagonların derhal boşal
tılması mecburiyetinden başka 
zahire vagonlarının Konyadan 
lstanbula 48 günde geldi~nden 
de şikiyet etmişlerdir. 

Dün ktndiıile gcrüıen bir 
muharririmiıe Devlet Demiryol
Jarı idaresi işletme m fıfettişlerin
den Aptutlah bey bu hususta 
<!emiştir ki: 

- Haydarpaıaya gelen va-
gonların tabliyesini istemek ida· 
renin bir hakkıdır. Çünkü doln 
olarak gelen vagonlar günlerce 
burada tahliye edilmeden kalırsa 
elim"zdeki vagonlar bu suretle 
işgııl edilm't olacağından nakli
yah teminde gUçlük çekilir. 

idare Tüccarlara mallarını an
barlara botaltmalarını teklif et
miJae de tOccar buna yanaşma
maktadır. Zahire vagonlarının 
Konyadan buraya kırk sekiz glin
de ıelmeıi meıeleıine gelince 
bu da izam edilmektedir. 

Borsada 
Dün kambiyo borsasında gene 

pyanı kayıt bir temevvüç olma
mlfbr. Sterlin 743,5 kuruşta açıl
JDJf, 124 kuruıta kapanmıtbr. 
Kımb110 bor.asında düıı&:ü mua
mele mikclan: 7449 Dolir, 4500 
Sterlin Ye 4,214,260 Fransız fran
sındaa ibarettir. 
Çaycılar heyeti Ankaradan 

d8ndU 
Gümrükteki çayların ithaline 

mUsaade edHmesi hususunda te· 
şebbOste bulunmak Ozre Anka· 
raya giden çtycılar heyeti don 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Don kendisile görüşen bir 
muhatririmize heyet azasından 
Şevket Nezihi bey Ankaradakl 
temas!arile neticesi hakkında şu 
izahata vermittir: 

••- lstanbul çaycılarının müt
lef .kan intibabile alakadar ma· 
kamlarla temas etmek üzre An
karaya giden heyetimiz. iktisat 
vekili Şeref ve ticaret umum 

1915 atuıtoıunun 19 unda 61-
dOğDnO, san'at ve edebiyatımız 

için bir matem giinü olan 19 
ajualosun ihtifal günü olduğu 
Jiard ettikten ıonra genç Gala· 
tasarayhlann Fikretin hatıraaını 
taziz için onun bizi terkedip git
i"ti gthıD değil, onun bir yıldız. 
parJaklıjıyla ıan'at ufuklarımı
za dojdoju gOııO intihap ettik
lerini sByledi ve "Bu ihtifale, 
Fikretin ciımaniyetini çOrfiten 
bir mezardan ziyade ruhaniyetine 
mutaf olan bir irfan yurdunu 
daha layık bu1dular. 

Dedi. Galatasaray gençlerinin 
Flkrcte heykel dikmek ıuretile 

müdürü Naki beylerle bizi 
alakadar eden mesele hakkında 
temas ettik. Gerek vekil bey 
ve gerek ticaret umum müdürü 
bey iddialarımızı büyük bir dik
kat ve alakayla dinlediler. Ne
ticede 16 teşrini saniye kadar 
dövizleri alınmış çayların mem
lekete ithaline müsaade edilece
ğini ve kontenjan listesine her 
ay için 54 bin kilo çay kon
ması esas itibarile kabul edildi. 

VekH bey meseleyi vekiller 
heyetine bildirecektir. Kanunu
sani, ubat ve mart kontenjan 
listelerinin geldiğine göre güm
rükteki çaylarımız ancak mütea 
kip aylara ait kontenjan listesine 
ithal edilebilecektir. 
Kahvecller de Ankaraya bir 

heyet yolladdar 
Çaycılardan sonra lstanbul ve 

lzmir kahvecileri de Aokaraya 
alta kişilik bir heyet göndermiş· 
tir. Bu heyetin iktısat vekaletine 
verdiği muhtırada kahve ithali
nin tahdid veya men'inin hazine 
ve memleket için faydalı olamı
yacağı izah edilmektedir. Kah
vecilerin iddialalarına göre kahve 
ıtbalahmır, söylendiği gibi, ıene
de beş buçuk milyon lira olma
yıı:; bir milyon yedi yüz liradır. 
Bundan başka muhtırada, kah
veui ithalinin menedilmesinin 
memlektte bu yüzden geçinen 
bir sı11 1fın iısiı kalmalanna sebep 
olacagı ııkredilmektedir. 

Bir haftahk ihracat 
Son hafta zarfmda lstanbuldan 

5583· ton buğday, 27150 ton ar· 
pa, 554 çuval fındd,, 27 sandık 
afyon, 1265 balya yapağı ve 
169 balya tiftik; lzmirden 250,000 
I; i!o arpa, 2?.6,000 kilo tütün, 
387,000 kilo fizüm; Samsundan 
342,0CJO kifo tütün ve 1596 san· 
dık yumurta ihraç edilmiıtir. 
Nazmi Nuri Bey dUn akşam 

Ankaraya gitti 
Geçen salı toplanan lstanbul 

FabrikaUSrlerinin son kararna· 
meye merbut olan listelerde 
kendilerine ait iptidai maddaler
den bir kısmının bulunmaması 
üzerine basıl olan vaı'iyetl gö
rüştüklerini ve neticede bu 
yüzden bazı fabrikaların istibsa
llitına nihayet vermek mecbu 
riyetinde kalacaklannı lazımge
len makamlara bildirmek llzere 
sinayi birliği umumi katibi Naz
mi Nuri Beyin Ankaraya gitme
sine kartr verdiklerini yazmıştık. 
Nazmi Nuri Bey fabrikatörlerin 
iptidai mevat üzerindeki ihtiyaç
ları hakkında Vekaletle temasta 
bulunmak üzere dün akşam 

Ankara'ya gitmiştir. 

g&ılerdıkleri kadirıinasbğı teb· 
cil etti. Müteakiben Tevfik Fik
retin Yükıek pbsiyetini tahlil etti, 
ıairin bUtiln hayatına bakim olan 
fazilet ve san'at atkının on· 
daki yüksek tecellilerini anlattı. 
Fikretteki hakikat ibtilası üze
rinde ıırula durdu. Bu arada 
tunları söyledi: 

''Fikret, meçhulitın asırlardan
beri devam edip gelen mfiıtebit 
taıyikine gC>ğOs vermiş ve kendi 
nuru ıekAsile aydınlattığl makulat 
yolunda korku ve riyaya istinat 
eden köhne binayiitikadı yıka
rak onun yerine hilkatin huzuru 
ıaffetinde kendi mabedivicdana· 

lstanbul belediye 
memurlan 

Yeni kanuna göre tekaUt 
edilecekler 

Ankara, 24 (Vakıt) - Adliye 
encümeninde lstanbul belediye 
memurlarının eski kanuna göre 
mı, yenisine göre mi tekaüt edi
lecekleri müzakere edildi. Ve 
yeni kanuna göre tekaüt edilme
leri kabul olundu. 

Avrupa ile telefon 
mllkalemesl 

Ankara 24 (Telefon) - Posta 
müdirumumisi Fahri Beyle gö
rüştüm . Bana dediki: 

"-Bükreş, eadapeşte be Sela
nikle telefon muhaberesi jçin 
müzakere etmekteyiz. Takarrür 
etmiş henüz birşey yotur. Bura· 
larla muhabereyi temin edersek 
Berlin, Paris, Londra ve Bern 
ilede mükaleme imkanı hasıl 

olaceaktır., , 

···························································· 
nı kurmuştu. Bu mabedin içini 
iyiliğin duası ve güzelliğin sena· 

sile geçen hayatıibadet, nazirsiz 
bir nfimuneiismettir.,, 

Tevfik Fıkretin ;tikat ve dini
ne ait olan bu kııım şiddetle 

alkışlanmış, lsmail Müştak bey, 
bundan sonra Fikrete ait şu ha
brasmı nakletmiştir: 

" Tevfik Fikreti ( Aşiyan ) ın 
Çamlıcaya nazır bir odasında 
bir yaz akşamı, hatarının son 

gün!erini yaşarken ziyaret etmiş
fon. insafsız bir hastalığın her· 

gün bir parça daha kemirip 
harap etmekte olduğu Fikret, 
geni' bir koltuğa oturan o me· 

habetli gövde. temelinden kopmuş 
bir abideyi andırıyordu. Fikret 
o gün bana bila:em neden, sis 
manzumesini okuttu. Ben heye
canla okudum, o sükütla dinledi. 
Odanın içinde ölümün dolaşdığı 

his o?unuyordu ve Fıkret, belliki 
bayata veda ed iyorc u. Fakat 
sizi temin ederim ki efendiler, 

bundan daha rnuhteşam bir lav
hai guruholamazdı ve hasta 
Fikret, ö:üme giden Fikret, o gün 
bir şiirid i, ve şiirlerinin en gü· 
zeliydi. .. 

Ismail Müştak bey, sözlerini 
Galatasaray talebesine hitap ve 

onları tebrik ve takdir eden 
~ümlelerle bitirmiş ve alkışlan

mıtbr. 

Salih Nigar keramet beyin 

sözleri 

Müteakiben talebeden biri 
Cenap Şebabettin beyin "f ıkre· 
tin tasviri,, isimli yazısını, son 

sınıftan Munis Fa"yık bey, baba· 
ıı Faik Ali beyin "Fıkrete,, isim· 
li manıumesini inşat etmiş, Sa· 
lih Nigar Keramet bey "Ha
yat knhramanı Fikret, mürebbi 
Fikret,, hakkındaki mülahaıaları· 
nı söylemiş, onun terbiye siste· 
mini ve içtimai mesleğini izah 
etmiştir. 

Heykel niçin dikildi? 

Bundan sonra EÖZ sırası Ga
latasaray gençlerine geliyordu. 

Son sınıf talebesinden Munis 
faik bey insan Fıkreti, şair Fik
reti tetkik ve tahlil etmiş, hita· 
besini şu sözlerle neticelendir
miştir: 

- Bahçemize Fikretin bir büs
tünü koydurmak arzusunu hisse-

derken, faziletin mücessem ti; 
sali olan hayalini - onu şeklen 
tanımak ıerefinden mahrum bu-

"\' unanlılar milli faaliyet mükafahnı 
Kıbrıslı bir rnetrepolide verdiler 
Atina, 22 (Hususi) - Yunan milli cemiyeti bugün toplanarak 

bu seneld millt faaliyet milkifatam Kıbrıs isyanı esnasında vatan· 
perverane bareketlerind~n dolayı Kition metrepolidine vermiye 
karar verm:ştir. Cemiyetin bu kararı, Londrada bulunan metre• 
polide telgrafJa bildirifmittir. 

Macaristandaki moratoryum Yuna· 
nistam zarara uğratıyor 

Atina, 23 (Husuıi) Macariıtanın moratoryom ilan ettiği haberi. 
burada derin bir tee11ür uyandırmıştır. Maamafih Yunan maliye 
nezaretinden tereHuh eden malilmata göre, bu moratoryomilD 
Yunanistan üzerinde tesiri pek az olacaktrr. Yunanistan 
bu moraloryomdan senede 3 milyon frank kadar bir zarar• 
uğrıyacakhr. · 

Dün mecliste 
Neler mUzakere edJldl 

Ankara, 24 - Büyük Millet 
Meclisi bugün reis vekili Hasan 
beyin riyasetinde toplanarak 931 
Şubat ve Mart aylarına ait diva
nı muhasebat raporile divanı 
mubı:ısebat encümeni mazbalasını 
müzakere etmiştir. 

Maliye vekili Mustafa Aptlil· 
halik bey, divanı muhasebat en
cümeni mazbatdıının tekaüt ka
nununun6ıncı maddesine nazaran 
talebile tekaütlügü icra olunan 
zabitler:erle mülki ve askeri me
mur farın tekaüde esas olan me· 
murıyet maaılarını iki sene al· 
maları meırut olduğuna ve iki 
sene almıyanların tekaüt maaş
ları miktarı son maaştan fazla 
dahi o 'sa bu son maaşlara te· 
kaddüm eden evvelki maaıJarı 

üzerinden tahsis olunacağına na· 
zaran bir memurun son maaşı 
üzerinden tekaütlüğü icra oluna
bilmek için ayni miktardaki maaşı 
memuriyeti tebeddül etse bile 
behemehal iki sene almış olması 
iktıza eyledigi hakkındaki hük
mün bir defa daha kavanini ma· 
liye encümeni tarafından tetkiki
ni istemiş ve madde encümene 
veril miştir. Aynı mazbatanın hiz
meti mecbureleri mnddetinin hi
tamından sonra vazife1erinde de
vam etmek istemiyen etibbanın 
vaziyetleri bir nevi istifa demek 
olduğuna göre bunlara avdet 
harcırahları verilmiye mahal gö
riilmediğinden divanı muhasebat
ça yapılan muamelenin muvafık 
g<SrüldOğüne dair hOkmO etra· 

lunan - genç nislin nazannda 
canlanc7 ırmak için, o büyilk başa 
ve o necip çehreye tunçtan veya 
mermerden bir maddiyet ver
miye lüzum olmadıiını, çünkü 
e11 muvaffak olmuş heykelin 
bile Fikretin şiırlerini okurken 
hayalimizde tecessüm eden 11bey· 
kelifazilet,, ten daha vazıh ve 
beliğ olamıyacağını biliyorduk. 
Banunla beraber o büstü bahçe
mize konmuş görmek arzusnndan 
vaz. geçemedik. Çünkü, mübarek 
sakfı altında vaktile Fikretin de 
feyz aldığı, daha sonra ona bir 
muallim, bir müdir sıfatile yar· 
dım ettiği ve ondan tamamen 
aynldıktan sonra da hatırasına 
daima kalben merbut kaldıiJ 

mektebimize girip çıkanlar, iste
riz, ki onun manevi sahibi ve 
asıl sahibi olan Tevfik Fıkreti, 
börmetkir bir nazarla, selim· 
lasmlar ! ,. 
Şllrler, heykel ve mecmua 

Bu hitabeden sonra talebeden 
Necmettin Etem, Bülent Nuri, 
Necdet Halis, Mahmut Şerif, Is
mail Şefik beylerle lsmail Müş-

Hulgar meclisi 
Umum1 af kanununun mUsr 

keresine ba,ladi 

Sofya, 24 (Hususi mubabiriınlz 
telefonla bildiriyor) - UmulPt 
af kanununun bugü mecliste mil· 
zakeresin e başlanmıştır. Hazırla
nan layıhaya göre Çiftçi fırkafl'" 

na mensup hariçte bulunan 160 
milliyetçiden l 40 ı, 680 korn0" 
nisten 500 zü bu kanundan it• 
tıfade edecektir. 

Sobranya ıkinci reisi affın unıır 
mi olmallını istrmi9tir. 

KopenhaA m•tbuat kongre•• 

Ankara 24 ( Vakit ) - ı<o
penhağ da toplanan matbuat koli .. 
feransioda Türkiyeyi Kopenhai 
maslahatgüzarı Ragıp Rafif Bef 
temsil edecektir. 

ııııın 1111uıııııııııııı 1111 ıııııııııııııı 111nı nııııııııı111 ııınıınınııııı 
Son haberlerimizin "'' 

kısmı 7 inci sayfamızdadıfl 

11 11nnıınıııııııuııınıııı11 11 ııııııııınıııı11111ıııı1nıınınıııınııt1nı 
fında cereyan eden ınfizakeratt• 
mlite-ıddit hatipler söz alara1' 
hükmün leh ve aleyhinde ınlitr' 
lealarda bulunmuşlardır. 

Maliye Vekili Abtülhalik Bef 
divanı muhasebat encilmeni htik .. 
müoü müdafaa etmit ye Hakla 
Tarık Bey tarafından sorul•~ 
bir suale c.,vabeo Sıhbıye Vekili 
Refik Bey bu suretle vaıifele" 
rinden ayrılan etibba harcirab: 
larınm verilmesi lazım geldi~ 
mütaleasında bulunmuştur. Mad" 
de reye konarak divanı ınubl" 
sebat encUmeninin bükmfi kabııl 
olunmuştur. Rapor ve mcızbafd" 
nın mllteakip maddeleri ayııeıl 
kabul edilmıştlr. 

tak bey şnirın bazı manzumeleri
ni inşat etmişler, ihtifal, bu •"' 
retle bitmiş, hazır bulunanl''' 
Tevfik Fikıetin mektebin bahçe" 

sindeki büstünü ziyaret etmişler" 
dir. BUstün yeri, mektebin 

6" 
bahçesinde,duvarın kenarında ~· 
havuzun ''anındadır. Kaidesinde . •' "Tevfik Fikret,, yazısı ve bu '1 1, zının aşağısında doğduğu ve~
düğü tarihleri gösteren "18 

ktof• 
1915,, rakamlan mahkil 
Mektep talebesi tarafından,. bu:: 
tün kaideaine dün güzel bır ç f 
lenk konulmuştur. Galatata~~ 
talebe teşekkülleri birliği • ti" 
demi şubesi edebiyat ve oef 

yat encümeni tarafından oeşr; 
luoan ••Galatasaray,, mecın°~ 
nın on biriıı ci nüshası, 11f e J' 
Fikretin büyük adına ve ( 
hatırasına,, tahsis olunmuş, ~,t 
lak kiat üzerine muhtelif ya~ ,.r 
ve resimlerle basılmıştır. MO~ıt" 
mel bir şekilde ve zengin P ~d 
derecatla vücude getirileıt.1er' 
nüshadan birer tane, daveti~ tit' 
b ir hatıra olmak üzre verifı11İt 
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'lir ihtifal ve bir 
ölflm 

1 
Dün Fikrete Galatasaray sa• 

~nunda, doğduğu günlln yıl d~-
1111ınü olduğu için bir ihtifal ya· 
~ıldı, Rebap şairinin okuduğu 
~e okuttuğu mektep bahçesi 
lindenbcri onun bir büstile de 

lllaıenmiştir. 
liiıaıeti unutmamak, kadir ta• 

..... ak hususunda değerli bir 
hnet g6stcren gençleri tebrik 
~ek bir borçtur. 
~ l>Unkn ihtifalde çok söylüyen· 

' çok inıat edenler oldu. 
~;Pai samimiydi, hepsi güzeldi. 
,lıaaeneleyh lsmail Hüştak be
~ bir hitabesile başlayıp gene 
"it İıafadile biten bu ihtifal kar· 
~a Fikretin: 

Her ~eyin iptidası, Abm biç! 
~ını hatırlamak imkinı bu· 
"llllltınıaz. 

ı1..?enç Galatasaraylıların oku· 
~ ınanzumelerde, Vala Nu
~tin bile orada olsaydı, yanlış 
larnazdı. 

~t:'akat erbabı şafkatten oldu· 
tıu bildiğimiz, dün de Faik 

~i beyle aynı sınıfta okuduğu
~ ~e aımfmın birincisi olduğunu 
~tndiğimiz lımail Müftak bey 
) lia)Qkun vedaı,, nda tam yedi 
•nı.ş yaptı. 
l - Oid,kelimesinVced)okudu. 
~ 2- Minhel, '"'elimesine(ınenhil) 

dı. 

~ 3 .- Istıfa, lceJim~sini (lstnfa) 
klınde telaffuz eth. 
4 - Bomba'ya (oumba) dedi. 

t S - Bir mısrada kuvvet :ııc: hak 
~tdır ya, onu '' kuvvet müsavi 
~ ~ ,, diyerek Snc'ri Etem veya 
bc.~Ql vu ~il'u 1't9mi 
~du. 

'k 6 - ~elaJ, kel'mcs'ni de(Krlat 
uc: ll. 

~1? - S.c' rc, 1 ef'mes'ni (südre} 
ilffuı etti. 

• • • 
~Den ~ u ihtifal n o'u gını ya

l't gazc-tC'et, E ül rnul"rr'ri 
ı ~nctR u 'un öi'm'nü 'c la
~~r vcrcı!er. F krete he, l.el 

•ld··· - d-'- · il 1 R ~· ıg.nı gor Ul'C , ınş a a ı a· 
'-n cen•zc s r.gi mt ııı n da 
tı. kadrini br mel le ıktıf et

~ i'hde l>cn.,.i• oe b'r m("tar t a
~.<' a c'ik r ı. Ç n t ü kalemle 
':ı\':l <ın'. .. ra bu n cf!'leket n değil 
~~tın k&lem!erıle yara) ani mı 
i il Vcrdıkleri de·, , son tem en-
~' eUikJeri <' n-eıar taşı 

1 
Or 

..........__ , u 14ı·e 

~tun kongre n e 
ileler gör .. ş ·· 

ş ecek? 
" bbaı aş'angıcmdn Ankara 
~ br~ ük bir tütün kon gres· top
ı t~Cağ-ını azmıştık. Tüccar ve 
1 ~ta ?1firnessiller:nin iştirak ede-
1 tı ~, bu kongrede tüt Un inhi-
\~karnına da bir heyet bulu

k: tır. 

' 1'Qngrede lktts:'ll vekaleti ta· 
'\~l:ıdan tütün kanunu projesi 
1ı"~ 2İrnatinin temdidi ve istih
'tıııtt \anzimi, fena tütün yetiş· 
1~,~ sarı tohum ekilmesinin ve 
<~uçılığın meni, zürraa ait te
\ k llere yardım, zürraa verile
" ted\ meseleleri ve bu me· 
~Ziraat bankasının zürraa 
\ . tvanı vazıyeti, ihracat 
~ttı, diğer şark tütünü ye· 
\ ~ lbemleketlerle münase

~lı oıeıeleleri görüşülecek 
~ fiyatlarının istıkrarını te· 
~deçek tedbirler arafbrıla· 

1 Glnla Baberlerl 1 
Belediyede: Çocuk Ve inci} 

Gene çam ağaçları 45 inci mektepte bir 
kesiliyor ! hadise oldu 

Bikaç gün evvel, Aksaray'da 
45 inci ilk mektepte şöyle bir 
hadise olmuştur: 

Belediye, yıl başı müduebetile 
çam ağaçlarının kesilmesini ve 
sablmasını menetmiş ve geçen· 
ferde kaymakamhklara bir tamim -göndermişti. Halbuki bazı kim· 
selerin bilhassa geceleri ıokak 
aralarında ve köıe baılarında 

çam sattıklan hakkında ıikiyet
ler yapılmifbr. Belediye çam 
mevsimi geçinciye kadar bele· 
diye ıabıtasının ıokak aralarına 

dikkat etmelerini ve allkadar· 
ları teczize etmelerini bildirmjftir. 

Yollarda laallyet 
Topkapı-Bakırköy yolunun ye· 

niden inşası bitmiştir. 

Bugünden itibaren bu yola 
asfalt döıenecektir. Diğer taraf

tan SelAmiçeşme • Maltepe yolu 
da bitmek üzeredir. Başvekil Pş. 
Hz. geçen sene şehrimizi teşrif· 
leri esnasında bu yolun Pendiğe 
kadar temdidi arıuıunu izhar 

etmişlerdi. Maltepe - Pendik yo
lunun da keşfi yaptırılmakta o
lup yakmda inşaeta başlanacaktır. 

Gaz depoları tesisine 
ba,ıaruyor 

Evvelce belediye ile Neft 
Sendikal arasında, şehrimizde 
yeni gaz depoları tesisi için iti
laf hasıl olmuştu. Neft Sendikat 
bu mukavele mucibince tesisata 
baş amıya karaı· vermiıtir. 

Halkın UstOnU kirleten aoba 
borular1 

Ct\dde ve ıol<ak üzerindeki 
bin larda bulunan soba borula-
rından bir çoğunun aşağıya ka· 

kar indrrilmiyerek akan zifirlerin 
halkın i'zer.crini ve şapkalannı 

ki!lett'ğı hak~ında belediyeye 

bir ço şikayetler yapı maktadır. 
Be'ediye dün kaymakamlıklara 

ikinci sınıfta muallim Haluk 
Cemal Bey talebelerinin sıhhat 
yoklamalarını yaptığı sırada 140 
numaralı Necdet Efendinin çan
tasında ki cicili, bicili bir kitap 
nazarı dikkatini celbediyor: 

Muellim kitabı tetkik edince, 
bunun çok sade bir lisanla ya
zılmış bir ( lncil ) olduğunu, ki
tabın albnda da şu satırların bu
lunduğunu görilyor: 

"Jngiliz ,.e ecnebi kitab1mukaddes 
şirketi ve Amerikan kitabımukaddes 

~irketi 93f. Jstanbu~ ~cl!met matba:ısL., 
Bu vazıyet kar111ında muallim, 

derhal çocuğa bu kitabı nere
den eline geçirdiğini soruyor. 
Necdet efendi de bu kitaptan 
evde daha pek çok bulunduğu
nu söyliyor. Bunun üzerine der
hal me~tep başmuallimi haber· 
dar edilerek Necdet efendinin 
validesi çağırtılıyor.. Ve bu hu
susta izahat isteniyor. 

Talebenin validesi Dilber ha
nım ifadesinde, maişetini kese 
kağıdı yaparak satmak suretile 
temin ettiğini söylüyor. Ve bu· 
nun için de lazım gelen kağıtları 
vezirhanında bir Yahudiden al
dıiını ilave ediyor. 

Ehemmiyetsiz gibi görünen bu 
hadisenin herhangi bir propa
ganda vasıtası olması ihtimali 
düşünülerek Maarif müdürlüğü 

haberdar ediliyor. Tahkikat baş
lıyor. Baş muallim ve muallim
den hadise hakkında malumat 
almıyor. Bir taraftan Vekalete de 
yazılıyor. Aynı zamanda müfet· 
tiıler tahkikata devam ediyorlar. 

Bu hadise, ilk bakışta şu va-
zıyeti gösteriyor: Bir anne ge
çinmek kaygusile herhangi bir 
yerden kese kağıdı yapmak ü· 

pönderoiği bir tamimde memur- zere bir takım kitaplar almak-
la rın sıkı bir teftişat yaparak tadJr. 
bu gıbı evlerden nakdi ctza al- Bu kitaplar arasında bir inci-
nıal:ır nı bildirm 'ştir. Jin de bulunması da mümkündür. 

YUz ihtiyat amele kar E'ıı\:at alılkadıırlar: •'Bu kitabın kıt'ıısı 
ya§ar.sa çellştu ılacak gayet 1.,fiçüktUr. Dilber hanımın temin 

cdeçe~i faidenin o nisbettc iazla olaca-
Belcdi ye havaların fena gilmi- ğını di4üncrck cb'adı daha büyük olan 

ye baş aması üzerine mevcut da- kitaplar intihap etmesi lazımdı. 
imi amel esine il~veten yüz kadar Oiger tarııftan kitabın } ep yeni ve 
ihtiyat nezafet amelesi alır.ıştır. renkli resimlerle hnsılmış olması ve ba-

husus üzerinde 1931 tıırihi taşıması, 
Kar yağdığı takirde bun!ar iıe "Amerikan kitabı mukaddes şirketi,. tara-
;:ı'ınnrak yollar temizlcttirilecektir. fın<bn n~redildiği kaydı üzerinde durul· 

Nerhlan fazlaya salllan mıya !Ayık bir meseleyle knrşıl:ışıldığt 
ekmek yok hissini veri~ or, demektedirler, 

Maarif mUdfrl ne diyor ? 
Belediyıe reisliğ'nden aldığımız Dün. bu husasta maarif müdiri Haydar 

bir mektupta, tehrin bazı yer- beyle de ı.:onoşcuk, dedi J..i: 

Jetinde söylenıldiği gibi narhtan ·Böyle bir mesele vnıdır. Bugün mu
fazla fiatla ekme c satılmadığı, nllim ve ba~muallimlerinden hıdiseyi biz
lıalla narhtan daha ucuza bile zat dinledim Bir taraftan vekdlcti h:sber-

d dar ettik. Diğer t:ıraftan d:ı meselenin 
satıl ığı, icap ederse ekmeklerin 
tahlil ettirildiği bildirilmektedir. 

Taşra okuyuculartmızın ve 
en bUyUk mUlklye memur· 

larımızın nazarı dikkatine! 

Şark vilayetlerinde dolaşan 
Sabri Beyin gazetemize abone 
yazması ve bahusus para ala
rak m11kbuz kesebilmesi için 
hiç bir selahiyet ve mezuniyeti 
yoktur. 

Gazetemize abone olmak 
istiyen okuyucularımıılD para· 
farını doğrudan doğruya bize 

göndermelerini ve halkımızın 

zararına, selahiyetleri olmadan 
makbuz kesenlerin menedil
mes'ni rica ederiz. 

tamikile me~~ulü7. • 

Fırkada: 

Kaza kongreleri 
Halk fırkası Eminönü kaza 

kongresi dün akşam bir içtima 
aktetmiştir. Bu suretle Beyoğ'.u, 
Beşiktaş, Eminönü kaza kongre· 
!eri bitirilmiştir. 

Gelenler, Gidenler 

Gümülcünedeki dokuzuncu ta
li mübadele komisyonu reisi M. 
Garterle aynı komisyondaki baş 
murahhasımn: Fuat B. dün şeh
rimize gelmişlerdir. 

§Yugoslavya melrepolı di dün 
ekapreslt: şehrimize gelmiştir. 
Metrepolit Yugosbvya sefiri ta
rafından karşılanmış ve sefaret
haaede misafir edilm'§Cr. 

Adli yeder 

Maçka hastaha
nesin,deki hadise 

Maçka eczahanesi sahibi Feyzi 
Beyi muhtelif yerlerinden ağır 
surette cerh etmekle maznun 
Ne,·et Beyin Muhakemesine dün 
ağır cezada baılanmışhr. 

Tahkikat evrakindan anlaııldı· 
ğma göre Feyzi beyin ölen zev· 
cesinin kardeşi olan maznun, 
Feyzi Beyle aralarındaki miras 
davasının aleyhine bir ceryan 
almasından moteeHir olarak sulh 
teklif etmek Ozere eczahaneye 
gelmiş, ve burada çıkan bir mn
nakata neticesinde Feyzi Beyi 
yara1amıthr. 

DankO muhakemede Feyzi Beyin 
Vekili hadise mahallinde keşif 
yapılmasını, maznun vekili de 
müekkilinin tabbı adlide müıa· 
bede altına alınmasını istemiıler 
her iki taleb de kabul edilmiştir. 
Karısını dölmekle maznun 
sucu lbrahlmln muhakemnsi 

başladı 
Kara gümrükte, zevcesi badi

ceyi d8ğerek dfirt aylık çocuğu
nun diifmesine sebep olan sucu 
lbrahimin muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde baıla

ndmııbr. 
Muhakeme, ıabitlerin bir kıs· 

mı dinlenildikten sonra gelme• 
yen diğer ıabitlerle müdafaa 
şahitlerinin celbi için başka bir 
güne bırakılmııtır. Sucu lbrahim 
mevkuf bulunmaktadır. 

Hariciye veklllmtzln 
Tahran seyahati 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyin Tahran seyahatine büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 
Tevfik RüştU Bey tahranda hu
dut protokolünü imzalıyacaktar. 
Söylendiğine nazaran Protoko· 
lün bir maddesi, iki tarafın, 
I< endi topraklarından geçen 
eşkiyayı mütekabilen birbirlerine 
teslim etmelerine dairdir. Bu 
Protokolle Türk • Iran hududu 
tashih edilmekte ve küçük Ağrı 
dağıyle Aybela dağı Iran tara
fından bize terk edilmektedir. 
Buna mukabil Baçirka mıntaka· 
sında Irana bir miktar erazi 
verilecekiir. 

B erat gecesi 
DUn gece ayni zamanda 

Noele de tesadUf etti 
Dün gece berat kandiliydi. 

Bu mUnasebetile camiler kan· 
dillerle donatılmıştır. 

Dün g~ce ayni zamanda hris
tiyanların Noel gecesinede tesadüf 
ediyordu. Bu münasebetle dün 
'9eyoğlundaki sefarethaneler ve 
ecnebi mfiesses~ler kapalıydı. 

Geceleyinde eğlence yerlerinde 
sabaha kadar eğlenilmiştir. ln
gilizler Noeli bu gece tesit ede· 
ceklerdir. 

Suriyede heyecanlı 
hadiseler oluyor 

Suriyeden gelen haberlerde 
intihabat esnasında Şamda hü
kumet kuvvetleri ite halk ara
sında yeniden çarpışmalar olmuş 
ve 32 kişi ölmüş, 600 kişi de 
yaralanmıştır. intihabat sandık

ları halk tarafından kırılm:şbr. 
Ahali heyecan içindedir. Şamda 
faa Jiyet durmuştur. Berut ve Ha
lepte de karışıklıklar vardır. 

intihabat ali komiscr!ik tara· 
fından bili müddet teh:r edil. 
m:şt.r. 
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Siavya takımile 
ilk maç bugün 
Maruf Slavya takımı dün şeh

rimize gelmiştir. Gelen kafile 
16 oyuncudan mürekkeptir. Slav· 
yanın şehrimize ilk gelişinde ka
leci oynıyan Ştapelik bu sene ta· 
kıının kaptanıdır. Dün de yazdı-

ğımız gibi takım, tanıdığımız Slav
yanm aynı değildir. Onbirin 
altısı yeni oyunculardır. Fakat 
Slivya taııdığı kıymet itibarile 

belki biraz daha yükselmiştir. 
ÇünkU eski oyuncularının yerini 
daha genç daha zinde oyuncu
larla doldurmuştur. 
Eğer hava müsaade ederse 

bugünkU maçan çok heyecanlı 
olacağı muhakknktır. Takımımı· 

zm Ulvi, Mitat, Burhan, Suphi, 
Nihat, Reıat, Mehmet, Kemal 
Faruki, Zeki, Fikret ve Rebiiden 
teıekil edilmesi daha iyi olaca
ğını dün işaret etmiştik. Bu hu· 

susta takımi teşkil eden uzuvla• 
rın nasıl düşündüklerini ve ta
kımi nasıl teşkil ettiklerini 
ancak bugün sahada göreceğiz. 

Y egine tahminimiz iyi ve .zevk
li bir maç seyretmemiz ve ta
kımımızıo, Atina maçlan için 
üstat Slavyanan tekniğinden is
tifade temin edebilmesidir. Maç 
iki buçakta başlıyacak ve Ham· 
di Emin bey tarafından idare 
edilecektir. 

Bugünkü hava 
Dün şehrimizde souk devam 

etmekle beraber kar ve yağmur 
yağmamıştır. Souk bilhassa sa· 
bableyin çok fazla olmuştur. 
Her tarafta sular buz tutmuştu. 
Dün en fazla Sıcaklık 2, en az 
nakıs 4 dereceydi. 

Yeşilköy askeri bava tarassut 
merkezinin verdigi malumata 

göre bugün hava bulutlu olacak 
rüzgar mütehavvil istikametler
den esecektir. 

Trenler geç kaldllar 

Balkanlarda fazla kar yağmış 
olmasından Yoğuslaya ve Bul-

haristandaki şimendifer hatların· 
da hasıl olan arıza dolayıaile 

dün Avrupa trenleri gecikmeyle 
şehrimize gelmişlerdir. Dün Eks· 

pres saat 12,45 de konvansiyo
nel 10 da gelmiştir. 
Kış SeUinlk tarafında çok 

şiddetlidir 

Selanik, 22 (Hususi) - Burada 
bugün de mebzul mikdarda 'kar 
yağışı devam etmiştir. Hararet 
derecesi nakıs dört dereceye 
düşmüştür. Navsada karın irtifaı 
30 santimi, Filorinedeyse bir 
metreyi bulmuştur. Kozanda 
hararet nakıs 16 dereceye düı
müştür. Kozanla g iç arasında 
milnakalat kesiln i tir. Serezda 
şiddetli bir kar fırtınası çıkmış 
Selanik - Serez telefon muhabe
ratı kesilmiştir. Gene kar yü
zfinden Kendire yarım adasile 
münakalat münkaf dir. 

Aki 
Esbak Türk tarih encilmeni 

reisi merhum miralny Ali Beyin 
kerimesi Kısıklı posta ve telgraf 
müdiri Server Hammefendile 
bankacılardan Selimiyeli Mustafa 
Bey zade Hasan Fehmi Beyin 
nikahları dün Üsküdar Belediye 
daires'nde akdedilmiş \'e bu 
münasebetle aile dostlarına ç&m· 
lıcadaki ltöşklerinde bir çay zi
yafeti vcrilmişlir. Genç evlilere 
saadet temenni ederiz. 
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Kadın ve ilham! 
Dfirt san'atkirlabirarada 
heyecanlı dir konuşma 
Kadın bir lhtllAç unsuru değil bir 

- Menli •.• 
Tulu'dan, ıu· 
rtıptan, ıimtek· 
ten, bir seni 
ağacından,yıkık 

bir Türk evin
den, yatık bir 
mezardan aldı
ğımız ilhamı 
niçin bir kadın
dan almıyabm? 
değil mi? •• Efen
dim ?.. Kadın, 
en bllyOk bir 
membaı ilham
dır •• Evet mem· 
baailbamdır •. 

baş belAsı mıdır ? 1 

Tabiattan il- Gazel .. n'eUer akademisi 
ham alan artiat,epefimah- - Kadına ihtillç unıuru de-
Jakat olan kadından tDphe- fil, sadece bat belisı diyebiliriz! 
Iİ"Z mllhem olacaktır •• Değil mi?. Çallı lbrahim Beyin evli ol-
Efendim?. doğunu dOtlinerek bu cesarete 
. Reaam ve muallim Hikmet baylı pttım. 
Bey 16yl6yor bunları •• Akademi· Burhan Ümit Bey devam etti: 
nin muallimler oduındayız.. Bir _ Kadınlara esir olan artist-
cl bir ben. ikimiz •• Kadın mev· ler ekseriya liçüncfi, dördlincü 
zuu, Hikmet beyi heyecan için- s1nıf artistlerdir •• FJober tarafın
de bıraktı.. Bazen bir cümleyi dan "Hanas berber,, diye vas· 
iki kere- tekrarlamak Ozere an- fedilen Alfret dö Müsse gibi 
ca!c sekiz on aabr tutan 16zleri- üçünc6 sınıf san'atkirlardır ki 
il 16ylerken tam Oç dafa kana· ancık kadına düş!tilndlirler •. 
pc d~jiıtirdi.. BüyOk artistler, Kadının ma· 

- Azizim.. Kadınların artist 
verasında daha bOyük ıeyler 

için ilham membaı olmadığını ararlar.. o:nm, bayat, alem, ta
iddia eden inpiz muharriri' ya 
h k 

biat .. 
er esin düıUncesine taban ta-

bana zıt mülihazalarla kendine "Göle,. nin hayatında bir ka-
fÖhret yapmak istiyor .. Yahut· dm yo

1
ctur .• Tolstoy, l<arısından 

ta .• 
- Evet?. 
- Yahut ta.. Altmıtını geç-

miştir .. Hayat aık demektir .. de· 
j'ilmi Beyim? .. 

- Hakkınız var .• 
- Erkek kadını, kadın erke-

ği •~vmek mecburiyetindedir ... 
Ben kadını severim .• 

Oda kapısı hırla ardına kadar 
açı!dı .. ve .. Reuam birden sözD· 
nli kesti.. BUyllk bir hızla içeri 
giren bir gence ellerini uzath: 

- Merbabaaaa.. Doatum .. 
Ve sonra bana d6nd0: 
- Beyi mutlak, ama mutlak 

Laıyacaksınıı.. Burhan Ümit 
bey.. Akademi aan'at tarihi 
muallimi .. 

Hafızamı yokladım •• Evet •• Bay
le bir isim habrhyor gibiyim •• 
Hem de yalnız dejil.. "Rate,, 
ile birlikte.. Birden gözlerimin 
6nfinde, çift, otuz alb puntoyla 
iki sabr dizildi : Hlmit Rate, 
Halit ziya Rate, Reıat Nuri 
Rate !.. 

Furhan Ümit, acaba kadından 
mülhem midir? •• Sordum .• Aalat
ttı.. Hem de hararetle.. 

- Kadın yokluğuyla ilham 
membaı olabilir.. Fakat artist, 
onu bayatı ara11na sokmamalı
dır .. 

Kadın bir heyecan unsurudur •• 
Artiıte llzım olan en bllyOk 
unsursa, slildkn ve huzurdur •• 
Arliıt, ancak ıllk6n içinde ese
rini doğurabilir .. 

Odada pmdi tam d6rt kifiyiz.. 
Hi!c:met bey bir, ressam lsmail 
Bey iki, Burhan Ümit bey Oç, 
ben d6rt .• 

- Kadına ibtiliç ua1uraclw 
da diyebiliriz.. Artistte en mm1r 
baleti ruhiye if te baclar .• 

Kapı ıene açıldL. EvYelA bir 
bat uaacb.. ÇaW.. ve ba1lnrcb: 

o kadar bıkmıştır ki ve karısı 

hayatında onu o kadar zebirle
mittir ki nihayet bir gJn 82 ya· 
şanda, bohçasını alarak kaçmı· 
'}'a mecbur olmuştu •.• Ve 

\likmet bey: 
- Gayet tabii .. 82 yaşında .. 
Diye it'raz etmelc istedi .. 

Ate,li genç s6züne devam etti. 
- Evet.. ve.. bir istasyonda 

aımuıttı .. Cananı verirken, ıstırap 
çekmesin diye kansını yanına 
sokmamışlardı •. 

Kant evlenmemiştir.. Şopen· 
havr, Niçe evlenmemiştir.. Niçe, 
"Zerdilft b6yle s6ylfiyor,, unvanlı 
eserinde diyorki: .. Bir kadın ala
cak m11ın, eline sopa al! •• ,, 

"Con Kiıt,, hayabnda kadın 
yilzDnden namfitenahi ıstırap 

çekmittir •• 
- Artist bu ıstıraptan da 

millbem olamaz mı derıiniz? 
- Kadının verdiği ıstırap sev· 

ki tabiilerimize ait bir ıstıraptır •• 
lımaif bey ı&ze karıştı •• Daha 

mutedildi. 
- Ben tamamen kaniim ki 

her hangi bir ıan' atkinn bir 
kadınla birleımeai artizııtin haya
hm bozmaz.. ilham meselesine 
gelince; kadın, aan'atkira ilham 
vermez.. San' at yapmak için 
kadmdan ilham almak )Azım 
relmez.. 

Hikmet Bey - Rafail almıf •• 
Burhan Ümit bey - Rafail 

kadını sevmipe "tabii,, "Muta
vassıt,, bir adamdır.. Dikkat e
diniz.. ' Mutavassıt,, tabirini ben 
tahkir yerinde kullanırım!. 

lsmail Bey - San'atkirın il
ham membaı doğrudan doğruya 
kOltllrtl ve phst kabiliyetidir •• 

Hikmet Bey - Demek gllzel 
kadın una bir ıey ilham etmez? 

lamail Bey - GOzel bir ka· 
dm, 11a'at içia ilham membaı 

lngilizler alhn 
Mikyası 

Aleyhinde 
L Başmakalemizden mabaat ] 

terketmif olması beynelmilel ma
liye Aleminde altın hakimiyetinin 
zevaline delil talikki edilebilecek 
alimetlerdendir. Likin lngiliz 
gezetelerinin dolarla Florin hak
kındaki neıriyatlan sahte bir 

tertip ve propaganda eseri değil 
de tamamen hakikatse mesele 
o vakit daha ehemmiyetli bir 
ıekil alır. ÇDnkn o vakit albn 
mikya11nm ömrü artık çok sayılı 
gilnlere münhasır olduğu anla
phr. 

Kabul etmek lizımdır ki bu
glln cihanı sarsan iktı1adi ve 
mali buhranda dtınyanın altın
lannı kasalarına doldurarak bu 
vasıta ile insanlara bakim ol

mak istiyenlerin ehemmiyetli su
rette tesirleri vardır. Fakat an• 
laııhyor ki artık yer yOztınde 
altın hakimiyeti de kıyamete ka-

dar devam edecek değildir. Ta· 
rib 1ahas1nda ıimdiye kadar bin 
bir tDrlO diktatörleri yere ser
miş olan insanlık, bir glln altın 
hakimiyetine de nihayet vere
cektir. Ve altın hakimiyetinin 
sonu çok sürmeden görünecek-
tir. 

Mehmet Rauf 
BugDn Maçkada top
rağa tevdi ediliyor 

Ust tarah 1 inci sayfada J 

senelerce birçok karie tabassllı 
ve tefekkür lezzeti vermiıtir. 
Fak at bunların arasında bilhassa 

romanları ve romanlarının içinde 
de ilk romanlara e:lebiyat tarihi
ne geçecek ve unutulmıyacakbr. 

Mehmet Raufun cenazesi bu
giln saat on ikide Teşvikiye ca
miinde bulunacak, öğle namazın. 
dan sonra oradan aboar3k Maç
ka kabristanına götürOlOp orada 
edebiyatı cedide muharrirlerin
den Ahmet Hikmetin kabri ya
nında toprağa tevdi olunacaktır. 

Ailesile birlikte irfan aıılemiai 
de taziyete miibtaç sayıyoruz. 

1 DAVET 1 
ı---
Gülhane haatanni müdürlüğünden: 

Gtilhanenin 931 - 932 seaeei ~ • 
cü mUsa.merea( önümüzdeki rt - lZ-
931 Pazar günü saat (17) de ba§lıya. 
cağından muhterem meslekdaşlarmu
Z."ll teşrifleri rica olunur. 

olamaz!. 

Burhan Ümit Bey yerinden 
fırladı •• 

- Kadın, san'atkirın batında 
bir ta9br •. 

- Nasıl efendim? •• Tq mı? •• 

- Hayır •• "ç,, yle.. taç.. Hem 
de dikenli bir taç .• 

Hikmet Bey: 

- RDcu.. Rücu!. 

Diye haykırdı.. Sonra: 

- Yazık, yazık •• Diye dudak
larını kıYJrarak bqım salladı ... 
Genç adamlar il Acıyorum size •• 
Genç yaıta ihtiyarlamıpınız.. 

Biraz sonra aynldım.. Akade
mide "kitap oln11anlar,, cemi
yeti hakkında bir konferans 
verecek olan ve fakat bir tek 
"sami,, bulamadığını 16yliyen 
Burhan Omit Bey bana refakat 
etti.. .... , .... 

Acuzenin Definesi 
llOelllft : Nlzamettln Nazif Ressamı : llOnlf Fehl• 

Anam seni saraya sattı da 
sanki iyi haltetti ••• 

-48-
- Siz P&f&- ı tanı etekledi: 1' 
- Benimki de öyle olsun l,tanmı... - Bu nimetin altından _,.ı 
Yahudi kansı gülü~di: Art.Jk zünrUztin akiyle çıkacağılllIZI ıf 

rütbesi büyümüştü. Paşa kendisine siniz sultanı'nl-
hatun derken, hanrm~tırnuştı onu. Ve artık oturmadı, ayakta. 

Kahveleri dağıtınca Selma, "aB~a ce divan durdu. 
bir emriniz var mı?,, gibilerden bir Bu temellô-k, bu köpeklik, "" 
bakındı; geri geri çekilerek gözden kadınnı çok hoşuna gitmitd. 
kayboldu. pazarından halay::k seçen bir 

Kahvetlhıden bir yudum aldıktan kadın gibi, Keranın kulağına 
sonra, valide sultan fincanını dizi.. dandı: 

nin iistüne koydu. Yaşmağını çözdü: _ Tam istediğim gibi.. 
- ööff ! İçime mkmtı basıyor bu Sonra: 

da.. - Paşa.. - dedi - Mademki 
Fincandan bir yudum dalla aldı: paralan kusınıya hazırlanmıŞtlf· 
- Şimdi açık konuşabm paş:ı.. 1\leh şişleri verinoiye kadar kendisfai 

medim beni çok sever .. Bir dedığimi da tutarız.. Bei'at işi bittiji ,,_ 
iki etmez.. Anlaşr)dı mı? daret mührünü gel benden al-

- Beli sultanrm .. 
Validenm ağmnda bir şeyler dola• 

şıyordu ama ne? Paşa şimdi gözleri-
ni ona d!kmiş, adeta başta.n başa ku· 
lak kesilmişti. Nihayet kadm ağzın
dan baklayı çıkardı: 

- Sadrazam burada değil. iki sene
den-beri sanki bir iş yapıyormuş gibi 
ordu ile orası een.in burası beniım do• 
la§Iyor. Rahmetli padişah yumuşak 

adamdL Yerine biraktığı kaymakam Ha 
1ll paşayı, giintinde bir parça çokça 
şımarttı. O dereCede ki, zaman oldu 
ben Keradan ödünç para aramıya mec 
bur kaldı:nı. Herif, şuraya para la
mm, buraya para lazım der, hazineyi 
on parasız birakırdL Hoş o paralan 
şimdi ne yaptığını anladım ya!. Bu • 
gün bütün pnünü sarayda bana hu-
11\s çakmakla geçirdi. Cühls bahşişile 
beraber Reşen dağıtacakmış.. Nere -
den bulacak bu parayı? Vergı mi top. 
hyacak, yoksa Mısırdan hazine mi g&o 
Jecek? Ne o, ne bu .. Baktı ki ben dol
ma yutmıyacağım, avuç tvuç yuttu• 
tu paraları burnundan kusmıya ha· 
zrrlanıyor .. 
Paşa kadını adamakıllı tetkik edi • 

yordu. Hayır, bu kadm, gıizll kapaklı 
it yapacak tıynette değildi. Tıynetsi • 
ziın biriydi.. Muhakkak.. Fakat ljU 

anda ne söylüyorsa, herhalde onu 
diişüniiyordu. Yani kendisini bir do· 
taba düşürmek, afzuw yoklamak fi • 
kir ve niyetinde değildi. Binaenaleyh 
derhal fırsatı yakaladı: 

- Sultamma, görüyorum ki her teY 
ayan ... - dedi-

- Elbette paşa .. Bugüne bugün ben 
bJr padişah kansı ve bir padişah ana
sıyım... Ben bilmiyeceğim de kim bi· 
ıeeek-

Garurunda apaçık sıntan fU ceha
let kadar iğrenç, yer yüzünde ne var-
dı? .. 

Fakat dalkavuk büyiimiiş, dalkavuk 
gidecek paşa reziline bir tabasbusla: 

- Elbette öyle olm:ık gerek. - df· 
ye mınlduuh - Kerametlnis evliya· 
ilan evvel gelir, embiyadan ef dal ol• 
dujvna iee şüphemiz yoktur. 

Kera ile oğlu, mübahasenin seyrini 
alüayla dıinl:iyorlardı. Nihayet yeni 
baş belA.srnın anası esasa girdi: 

- Binaenaleyh - dedt - Ben ka • 
ranım verdim" Oğlum sultan olduk· 
ça Halil papya nefes aldmmyaca -
ğrm.. Buna karanm çoktan verilmiş• 
ti ya... Asıl yeni bir karar verdim ki, 
bilhama aeni alikadar eder .. 

- Hayırdır itapllah sultamım. 
- Evet hayırdır paşa ve inşallah 

ikimiz için de hayırlı olacaktır .. 
Kahvesini biümHşti. Kera fincana 

elinden almak isterken Selma koşa 

- Allah ömürler versin sa 
- Şimdi bir başka maele 

Mehmet Manisadan gelmiş.. 
kuşçu başwııı saraya gelmişti. 
ettim... Bizim satler, müjdeeiltf 
nüz Manisaya varamamışlarckr. 
sıl oldu da bu çocuk ... 

- Keramet .. - diye kekeledi -
ba~-

- Yok.. Tahkik ettim" 
dan bir sat gelmiş; hatta ptraDel 
nda bırakmış da öyle çdanl§ 
Kuşçu ardrndan erıişeyiın deadt 
ne mümkün! 

- Keramettir sultanım.. 
- Evet bir keramet var ba ltJ'. 

ma ben anhyamadım.. Sarayı 
ettim. Yok, yok, yok... Aldı Jlll 
bir merak- Dedim belki Hali1# 
ne inmiştir. Lakin o menhus h _,,. 
ayağına gitmek istemedim; sizi ,,. 
.cJnn konağrmzda.. 

- Vah,, Vah-
- Adamıma yok demJ§ler, 

gitti diyecek ol:ınuşbr .ama .,.
ihtimal vermedim. Nihayet Ke 
bir akıl öğreneyim dedn- Köt' 
sında sedyeden indim, kirdiğitll 
belli olm881n diye ... Bir de kapıclt 
na tesadüf etmiyeyi mmi? 

Alfonso smttı: 
- Az kalsın tanıyamıyacaktloo 

lur kadın değilsin be Zehra.. 
seni saraya satu da sankı iyi hal 
Genç yaşta ihtiyarladm" 

- Haklısın- Neyse paşa, 
anahtar varmış yanında gürül 
girdi)[ eve.. Merdiven başmda 
hanım sizin misaf irl:iğe ge 
ve Jçerde oturduğunuzu söyle JJl'. 
bir Kaç dakika sizi gözetlemek 
dim... Mehmedin geldiğini siJe 
haber verecektim ama.. Bu 
bir şey söylemire gelmez ki.. • 

- O da kulunuzdur- Ona clt 
madınrzdan mahrum etmeyiıtfl.. 'I' 

- Kimin kulu be! Bunan 11111f , 
sahi artık Zehra bizim baş 11111_. 

Alfonsonun bu ydışıklıjı 
canını mktı: 

- Çık sen dışan ! 
Ve oğlunun o anda atzm• bit 

kat ve gözüne bir tekme Jadi;: 
f cmso beş yaşında bir çocuk 
ğırarak, ağhyarak odadan ~ 

- Çok iyi yapt111. - dedi --
Ye tekrar subaşıya hitap etti: 

- Şimdi, bana MehmediO 
bulunduğunu öğrenmek ıa.zı...,. 

ğun başına bir bela gelmiş ol ~ 
- Emriniz başım üstüne sa 

Fakat evveli Y edikuleye gtane 
- Ama bu ondan çok mflhiJllo" 

<Bil 
koşa içeriye girdi. Yüzü bu sefer -----------
kulaklannm ardına kadar lapknını • _ııı.,I 
zıydı. Hemen fincanlan toparladı. Darülbedayi Te......-
Girditi gibi kop koşa çıktı. Bugün matine saat lsımıblll 

_Ne hamarat cariye.. Maşallah! 15~30 da ve suvare ~dıil''IVgl 

Bu iltifatı valide sultan gözlerini ONik~O ~~MiŞ "111111 
bayıltarak savurmuştu. il 
~: MURADINA il 
-Evet paşa.. - eddl- Karanm Vodvil ı 

karardır. Seni Mehmede lala yapa- Yazan: C. Feydau 1 
cağım.. • TercUme eden: 

Sözün gelişatrndan bunu sezmişti Vasfi Rıza ve 
ama, ne da olsa sene heyenaca tutul· Bedia M. 
•utta. Dvhal ıe.riaclea kalkıR. ..ı • Yalqpda: M A Y 
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Meclise verilen kaçakçılık kanununun mühim maddeleri 
[Ust tarafı J inci sayfada] 

•klamak, veya gatılrğa arzeylemek, 
l'eya almrp satılmasına deltılet ey
lemek (nakliyeciliği 5.'ln'at ittihaz e
denlerden bilerek kaydı aranılmaz). 

D - Kanunen devlet ıinhisan al
tında bulunan maddeleri mezunen 
"eya salahiyetleri olmaksızın: 

(1) Türki~ye ithal, (2) Mem • 
l~et içinde bir maahlden diğer bir 
ilttaahlJe nakleylemek, (3) her ne 
Btıretıe olunsa olsun saklamak, (4) 
Satılığa çıkarmak veya satmak, (5) 
llUerek istimal etmek, satın almak, 
l8tiınal veya istihlak etmek, (6) Tür
kiye dahilinde imal etmek veya imal 
ettirmek nya imal dçin hariçten a -
lat ve edevat ithal eylemek veya hu 
alat ve edevat dahilinde imal eyle
llttek, veya nakletmek, veya istimal 
eylemek, yeya saklamak, veya. fai .. 
linin maksadı istimalini bilerek te
darik etmek. 

E - Hu~usi kanun mucibince re
simden mu:ıf olarak ,·eya az resimle 
bazı meslek erbabına acil işlerde kul
lanıim:tk üzere verilen inhi..c::ar mad
delerini: 

(l) Tahdit edildikleri yerlerden 
başka yerlerde kulfanmak veya sat
ltlak, (2) Bilerek satın almak, (3) 
l\.anuni h:ık o!nıal~ızm veya kanuni 
haktan fnzla olaralt alm:ık ,·ey:ı bu 
hususta beyanname noldurm:ı!{ w 
tasdik ettirmek ve etmek. 

Kaçakçllar nasal tutulacak ? 
4 - Kaçakçılığı takip ve men ile 

mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna 
muttali Ye müsadif bulnuduklarr za• 
man bu kanunun kendilerine tahmil 
ettiği vazifeleri hemen ıifaya başlar 

ve aynı zamanda keyfiyeti mevkiine 
göre, gümrük. yeya inhisar memur
larına, en büyük mülkiye memurlarına 
bildirirler. Kaçakçılık vukuatı as.
keri ihtisas mahkemeleri mmtaka • 
Jarmda. vuku bulmuşsa kaçakçılığr 

men ve takip ,.e tahkike memur olan 
gümı·ük muhafaza kıt'aları kuman
danhklarına evyelemirde malumat 

nnda zikredilenlerin izinlerile ya. 
pıhr. 

Hususi ev aramalarr men ve takip 
le mükellef olanlara ihtiyar heyeti 
azasından ve bulunmadığı takdirde 
hariçten en az iki kişinin huzurile ya
pılır. 

9 - Ambar, antrepo, han, otel, 
pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, 
kahvehane, bar, dansing ve bunlara 
benzer yerler müştemilatı umuma a
çık oldtıklan müddetçe izinsiz ara
nrr. Bu mahaller umuma açık bulun .. 
dukları zaman 8 inci madde hükmüne 
tabi tutulurlar. 

verirler ve bu kumandanhklarla teş • 10 - Arama usullerini ,.e icra su• 
riki mesai ederler. retler.ini tayin etmek üzere hükft-

Kuçakçıhğın men ve takibile mil- metçe bir talimatname yapılır. 
kellef olanlara muavenet !iktiza et- Hudutlarda yapllacak taharriyat 
tiği takdirde en büyük mülkiye me• ıı _ Beşinci madde mucibince 
muru veya mu haf aza kıt'alan im • tayin olunan kapı ,.e yollardan baska 
mandanları tarafından yapılacak tah· yerlerden izinsiz girmek, çıkmak ve 
riıi talep üzerine en :alun askeri ku- geçmek memnudur. Bu yerlerde tc
mandanı, oraya a.c:;ken kuvvet derhal sadüf edilecek şahısların her nevi na-
sevkeder. kil Yasıtalan salfıhiyetli memurlar 

Yolcu eşyalara ta f d d d 1 ··k·· 
K d 

. h 
11 

d ra rn an ur uru ur, eşya ve yu u 
5 - ara cnız, ava yo arın an (D ') 'h . ·ı t t · 

b. ·ı T'' k' 1 1 T.. aranır. ur. ı tınna ı aa e mı• 
ırı e ur ·ıyeye ge ece c veya ur- • . . . yen şahıslar hakkında evvela havaya 

kıyedcn ham:~ gıdecek şahısların ve ·ı·h t k t'l b 'ht t k . sı a a ma sure ı e u ı ar e rar 
esya.c:mın memleketın hangi onkta- d'l' Ge · t t 'lAh k 1 a • • •• •• v d h ,.,. e 1 ır. ne rıaye e mezse sı a u • 
sından gırıp gumruge ka ar an~ı lanmıya muhaf '· t'al -

il t ] · d •· · h · 1 • aza l\r arma men 
yo arı a op e ecegını ve nngı no i• sup askerler , ·ı: hl t h. d .. I . · ·ı \e sı a a ec ız e ı en 
tadan harıce çıkacakları transı- ve abıtan ··e muhaf 1 z, • a:ıa. memur an me -
~lttarma olacak eşya ve şahıslar hak- zundurlar 'luh f ı 

v • n a aza. memur annın 
kınd ne yolda muamele yapılacagı e leket dahT d tesad''f d k-
G ·· ·· ı U ,._1 .. d .. 1 .. v.. d m m ı m e u e ece 

Bu kanunda yaxıh usul ve ahkAm umru t mum ı• u ur ugun en a · ler· karakrılar h kk d d b 1: d ki 1 k .. 1 .. · D hT ı ~ ~ a ın a a a a a 
tilınrük kanununun nizama ntuğnyirj ınaca · muta ea uzerıne a 1 ıye ,-e fıkralar ahkam1 t tb'k olu r 

.,. ı· 1 • 1 1 · b' t ı· t a 1 nu · ef'al , e Jınre'tat faslına sam il rlf· ula ıye vem et erınce ır a una na .. 
füldir. • ı meyle tayin n mm olunur. Gemiler hak' ndakl kayıtlar 

A 1. i h 1 ta f d k 7 haziran 926 tarih ,.e 905 nu. 12 - Yabancı memleketlerden 
Sı.icr şn ıs ar ra ın an as ere 

ll'ıahsus esllha ve müh!mrnat iizerin ., maralı kanunun 16 ıncr maddesi hüJ,;. geldikleri halde hiç bir sebep olmak· 
<le işlencce!ı: mtimasil suçlnr hakkın. mii mahfuzdur. sııı:n evrakının gösterdiği mahal gü • 
da as!.eri rnuJıalcemc usulü ve as.' Evlerde yepıDacek teharriyat . zergahı haricinde Türk kara sulann-
keri ceza kanunu hüJ,ümleri rnah. 6 - Kaçnkçıltlt vnk'alarının men da rastla.nan 000) ton hacminden 
fu7.dur. ve tn rip ''e tahkikle ınü!cellef olan aşağı seftinelerin hamuleleri müsa

memurlar :ısağıdaki maddeler yeç· dere olunur. 
Mcmu1ler ve t<eçakçıllk ~ H ı b ı .ı ğ h ld ı hile. aramalara salahiyettardırlnr: amu esj u unmaaı ı a e ta· 
2 - Devletin, mnhnlli idarelcr!n 1 · l ad g· ah b' l' _., 7 - Kar!'lk e5'-'a bulundugwu şüphe mu esı 0 m 1 ını veya ar ır ı-

ll'Jledi""l"lcrin ve bunfara a.it müesse • r " l Jd w " edilen her evde Ye nnklc hadim esya- mana çı rnrı ıgını ,·eya avarya ol• 
&e!erin nt(:mur ve rnü~taltd~leri, ma- • d v • t d f' k 
h larda tahnrri..,nt vapılabilir. ugunu ıspa e emiyen se me, ap-
aııe ve lcöy muhtan ve ihtiyar he· " " t · b o 8 - Hususi evlerle müşternila • tan veya acen esınden ton aşına l 

~eti nz sr, mahalle, kır l'e orman ı· - l 
..._ tında "'ramak şu S""rtle ''apılır: ıra agu para rezası a ımr. 
uekçileri, hö ykorucuları, kaçakçı- 'f' t<• " 

1 .c fiillerini mne ve tahkik ye takibi A - Mahnllin en ült mülkiye Müsadere olunacak eşya 
ile mü' cllef olanlara ihbara mec· memurunun lrnnaat h!lsıl ederek ve- n - Sahillerde ve hudut teşkil c-
b receği yazılı izinle, den şehir ,.e köylerde gümrük 

Urdurlar. Bunlardan mahalle ~e ltöy 

etmezse müsadere ve bedelinin 
bir misli ağır para ezası tahsil olunur 
Müsemmaları üstlerinde yazılı isimle
re uymıyan mevat hakkında dahi bu 
hüküm tatbik olunur. 

16 - Manifestonun asıl nüshasına 

dahil olmryan eşyanın kapları mani
festoda yazılı diğer bazı kapların 
numara ve markasını havi bulunur 
ve zarfları da nevi itibarile mutabık 

o1ursa bunlal'dan ağır resme t..-\bi eş -
yayır havi ola.nlan manifesto hari
cinde sa:>,Jır. Bu eşya manifesto· 
nun gümrüğe ibrazından evvel su
retler.ine ilave ve se!inenin llınana 

gelmesi akabinde üzerine giden me -
mura vücudundan mal\ımat verilirse 
hunlardan gümrük resminin bir mis
line muadil gümrük cezası alınır. 
Manifestoya ithal edilememesinin 
mücbir sebeplerden ileri geldiği is
pat olunursa ceza lazrm gelmez. 

17 - Manifesto veya ihbarnamede 
yazıh olmıyan ve saklandığı mahal• 
den aranarak çıkardan eşya müsade -
re olunur. Ve failleri hakkmda 24 
üncü maddenin ıikinci fıkrasından 
başlıyan hükümler tatbik olunur. 

18 - Türk.iyeye giren ve Tür
kiyeden çıkan yolculara ithal ve ih • 
racı memnu olan eşya bildirildikten 
sonra beyanatları hilafına olarak Ü

zerlerinde vaya eşyaları arasında zu• 
hur eden memnu eşya müsadere edi
lir. Kıymetinin beş mic;linden 20 mis
line kadar ağır para cezası alınır. 

19 - Yabancı memleketlerden ge
len memnu eşya manifestonun a • 
sd nüshasile şimendifer ihbarna• 
malerinde tasrih edilerek gümrüğe 
getirilirse kuVYetli teminat altında 

diğer bir yabancı yere iade ve sevko
Junur. 

Manifestonun asıl nüshasıyla şi
mendifer ihharnamelerinde dahil ol· 
mıyan bu kabil eşya evelki mevrut 
liman yeya istasyonlara vürudile be· 
raber J.."'aptan nya acenta..;ı veyR ş!• 

meııdif er kumpanyası tarafından 

gümrüğe ihbar Ye hatta teslim edil
miş olsun mr -ıdere edilmekle beı •. 
ber nnkledeı- hakkında 24 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasından başlıyan 
hükümler tatbik olunur. 

Hileli beyannameler B - Köylerde arama izni olma - idaresi bulunmıyan yerlere binsiz ya-
11\uhtarr ve ihti,"nr heyeti azalan ma • 20 H k'kat h'J~ f d b 
h J dığı takdirde muhtar veya n htar nas::ın ve''a karayla Ye yahut sair se- - a ·ı · ı a m a eyanna .. 

allc ye orman hekrHeri ve korucu· ~ " 
) ..,. \'ekilinin müsaade Ye huzurHe. finelerle ihtifftt eden sefinclerin iç.in• ır veya her hangi bir hile ve sui is--
:ırı lrnra'krılık fiillerini men ve ta- 1 k k ı.· l' Y C - Munt.ar veya nkili lrnlunma- de bulunan memnu eşya müsadere t Jile muamelesi yaptırı ara· no · • 
'lİple miikellef memurların bulun• dığr takdirde ihHyar heyetinden iki edilir. san resim vermek ,·eya gümrük res-
!naclıgı· .. -erlerde bizıat men ve takip · ·ı d' w · h ld · ·1 · l " kişinin huzurile. 14 - Tiirkiyeye giren veya Türk kanun mı \'erı me ll,'1 a e resmı verı mış 
e tniikelleftir. ı k l · t ı l 'b' Arama izni verenlerin evlerinde larına muhalif o ara 'Üzerlerinde ,·e- ve muame csı yap ırı rnış ma gı ı 

lteç kçıhğı kimler ff ldecek arama icap ettiği tnkdircle arama ya eşyalan arasında zuhur eden güm- gösteııilmek suretile memlekete eşya 
3 - Her rnahamn en ıik mili· I maf e\1t memurunun ya~.lı müsaa. rük resmine, veyn inhisara ~1bi eşya ithal ettikleri anlaşılanlar hakkında 

lı:iH memuru, bilumum gümrük mt! • desile. müsadere olunur. 6 aydan 2 seneye lmdar hapis ve res-
llıurları, doğrudan doğruya devlet D _ Kaçak eşyayla girilirken ve- 15 _ Hariçten getirildiği halde mi verilmiyen eşya kıymetinin iki 
hrafından idnre edilen bilciimle in- ya çıkıhrl;;en görülen ye yahut ka - manifestonun asıl nü hasında veya misli ağıır para cezası alınır. 
hbar memurları, polis memurları, ko- çakçılık sayıla, her hangi tür iş.in ya" ihharnamede yazılı olmı:ran resiım 21 - Gümrüklerce konulan rcs-. 
hti"t.'"·lcr. jcndarma, zabitan ye ef· pıldığı delil' 'c tcsbit edilen ma• Ye sair nakil vasıtalannın içinde zu- me tabi eşyanın sahip veya vekilleri 
tadı hudut ve sahillerdeki gümrük h:ıllerde u n ve hemen aramak! hur etmiş olsun ''e ister gümrüğe o eşyanın gümrük resmine Ye sair 
tlı•ıl•nfrza kıt'ası, ıabitan ve efradı, için gündüz iı;in almıya lüzum yol\·,mbi eşya ister Yapur, ister şimendifere tabi olduğu resimlere muadil bir 
'~ mcrnurbrı !lmçaltç:lığı men ve ta"I tur. Bu hallerde gece aramalan da teslim edilmiş bulunsun meşru ve meblağ depozito ederek kendisine 

nilen eşya bozulur kısınıındansa ve
ya mu haf azası müşkül ve masraflı 
olursa gümrük idaresi sahibine bı1 • 
dirdikten sonra Ticaret Odasınm e.n. .. 
cümeni huzur.ile ve arttırmayla satı. 
lır. 

Tutulacak zabıt varakalan 
22 - Cezai hükümler faslımn 1 

ıncı krsmında yazılı suçlara müteallik 
eşya müstesna olmak üzere gerek ha
riçten gelsin, gerek dahilde bulun• 
sun kaçak eşya ve madde derhal 
zaptolunur. Ye tutulduklan yerde 
en yakın hükumet merkezinde ve 
maznunun huzurunda zabıta me .. 
murile ait olduğu gümrük, ve inhisar 
memurları, olmadığı yerde mal me • 
munından mürekkep bir heyet tara
fından zabıt varakası tanzim ve imA 
olunur. 

Zabrt varaka.c;ınm içinde: 
(1) Suçun sabit olduğu hakkmda 

delil me\•cut olmakla beraber mahl • 
yetinin tayini ihtisas erbabının tahlil 
yeya tetkikıine bağl~ bulunan memnu 
maddeler, zabıta memurunun resmi 
mührile ımühürlenerek bu baptaki 
zabıt varakasile gümrük veya inhi • 
sar idaresine makbuz mukabilinde 
verilir. (2) Oyun, sigara kağıdı, ~ 
rit, çakmak taşı, çakmak. barut, e& 

lihai 11ariyc ve mevaddr tnfilaldye, 
fişek ve av malzemesi saçma gibi 
cınnu maddeler aynı heyet tara

fından maznunun huzurunda imha ve 
bu keyf'yet dahi 2 inci bir zabıt ra• 
rakasile tasdik ve ifa olunur. (3) sa• 
tılma.c;;ı veya kullanılması memnu ol• 
mı)" , ye yahut memnu olup da ma • 
hiyetine göre amme veya hayır mües
selelerinde istimali caiz görülen ka
çak maddeler ait olduğu gümıiik 
veya inhisar idaresine ve bulunmıyan 
yerlerde mal memurlarma ilmüha• 
her mukabilinde teslim olunur. 

Amme Ye)"R hayur müe.!!Se6elerine 
dağıtılabilecek eşyanın nm·j Ye ma
hiyeti ve dağıtma sureti Maliye Ve
kaletince bir talimatnameyle tayin 
olunur. 

4 - Sahibi bulunmıyan kaçak 
maddelerin teshit ve imhasında ımaz • 
nunun mazuru aranmaz. 

Yukan:.i hükümler gümrükte de 
tutulan inhisar eşyası n amddelerl 
hakkında caridir. 

Verllecek cezalar 
2.'3-24 üncü maddenin 3 numaralı 

bendine te\'fikan gümrük idarelerine 
teslim olunan ve gümrük ıidarelerıince 
eşyanın müsaderesine esas olan de
llileri idare, yapılarak tahak1dkat 
üzerine bir fezlekeyle tcsbit ettik• 
ten sonra bedelinin gümrük resmini 
tutması ~artrnr aramakı;lZm 21 ind 

"' maddede gösterildiği veçhile satar. 
Bu suretle elde edilen para 26 mcı 
maddeye göre istihkak sahiplerine 
dal:rıt.rr. 

Kaçak eşya ithali memnu olan kt• 
sımdan ise takdir edilecek bedel mu• 

!1p l°"' t:ıhl.i!de mükelleftirler. caiz olup ancak (A. B. C.) fıkrala- mücbir sebepten Heri geldiği teeyyüt ıkalmasım istiyebilir. Bu suretle ıistE-
==== ~~ --~--~~~~~~-~-=;;-::=::::;.o~~~~~,_;;;;.;;~~~~~;;:::-.~~~;::;;;;;~~~~;;-.=:==~~~~==~31• ! ıııı •• :, ,11:ıı:ıı 1111111uııı 11111 ıııııııı 111 1ıııııııı111ııııııııı11111ııııııı1111ııı 11 ııu11ııııııı11~111ııı1111111ıııııııı11111ıııııı111111ııııı.,,ıııııııııııuııı~ rak-yahudilerle rnücadel~) e knlkac:ı:---

1 
Sabataym bu hali, onun yanında hinde takibat başlamıştı. 

~ o d k • h :: ğından, dünya knrış.:ıc::ık, her tarafı esrarengiz bir adam belirmesile lıaş- (Natan) rn her tarafa gönderdiği 
~ mır e çı an e 1 •• J ıstırap, sefalet kaplıy:ıcnk. Fakat Jamıştı. Adı Samuel Primo olan bu zat tamimlerden biri hükumetin eJine dü~ 
t .

1 
= (Gazze) şehri kurtularak Sabatny Se-I zahirde Sabatayın katibiydi. Fakat tüğünden padişaha karşı zebaniırazlık 

111111111111 ıııı 11111111111111111~1119111~111111111111111 ' 111111 ' 111111111111111111111111~:1~;·~111~ 1111ö1;1;~111~~
1

;~111111111ır. Yi saltannt:.mn timsali olacak. Çün. hakikatte onun bütün harekatına ha· eden bu yahu dilenin küstahlığma 
kü Davut nasıl Herbon şehrini sevi.. kimdi. Saba tay, ondan müsaade alma- karşı onlara ders vemıek ve onlara 
yorsa Sabatay da Gazzeyi seviyor. nu dan bir şey yapmıyor, onunla istişare hadlerini öğretmek icap ediyordu. 
sırada mucizeler Yuku bulacak, e ir. etmeden bir söz söylemiyor ye bu ha· Onlann padişah aleyhindeki tefevvüh· 
ler serbest olacak, kırk sene sonra rekctinin idaresini hep ona bırakıyor~ lerine m 'tabii, maddi ve bilhassa malt 

'labatayın şeytanı Samuel 
Kırk sene sonra 

mezarlarından 
bütün ölüler 
kalkacak 

t:ıt Natan'ın bu mektupları her yerde 
~ 'Unul or, ye her yerde mütemadiyen 
h '1bataydan bahsolunuyor, lter yerde 

ttı~ üdarnın haki!.i mesih olup olmadığı 
liıt~kaşa ediliyordu. 

l\ı~Ubn Mısırdaki Çelebiye de bir 
~ ~tup göndermiş ve bu mektubun -
~ Sabatayın dördüncü izdivacrndan 
a hsetnıiş, Hazreti Musanm ölüler 
,,~ırtdan kalktığını, onun on dört ya
~d~ki kızı Rebekanı.n mesihle evle• 
~ Cegjnj, bu mesihin karıs:ı kraliçe Sa .. 
~ llttt Rebekaya hizmetçilik edeceğini 

latrnış, sonra şu sözleri söylemişti: 
~l\ttsihin ıstırap devri artık g~ti. 
~~ lln için bütün yahudilerin mukad
.... ~-tı onun eline verildi. Mesih kimi 

~.a• ederse o mahkftm olur. Ki -
~. >iikseıtirse o yükselir. Bir sene ve 

\aç ay eonra meeih, Altanatı Os-

manlı padişahının elinden alac~k. bu• 
mm için silah kaldırmıracal\. yalnız 
bir ilahi okupcalt ve her şe:- onun 
eline geçecek. Dundan sonra Tiirkler, 
mesihin emri altında bulunacak, me-. 
sih onlaıır her yere seYkcderek diinya-

yı fethedecek, bütün dünya krallan 
sultanm köleleri ve sultan mcsihin 
kölesi olacak. Ondan sonra, Alman· 

yadan başka hiç bir hristiyan memle
ketinde kan dökülmiyecek.) 

Fakat ~atanın gene bu mektubun:ı 
göre halas, ani bir surette oelde edile• 
miyecek ve ancak beş sene zarfında 
tahakkuk decek, çünkü mesih bu sıra~ 

da Sabation nehrinden geçerek dün • 
ya hakimiyetini Türke ,·erecek , .e bu
nun mukabilinde yahudilerin 1.-tedik· 
lerf gibi yaşa.ma1annı temin edecek. 
Yalnız padişah ~erdiği sözü tutmıya• 

bütün ölüler mezarlarından kalkacalı: du. cezalar vermek kafiydi. 
lar. Sabata.y, mesihlik iddiasında devam Hahamlar, bu işin bütün mes'ull• 
Natanın bu yazılarınclan lıinlcrce ettiği müddetçe bu adam onun yanın• yetini Saba taya yüklüyor ve onu Ku -

nüsha çıkarılarak dünyanın her tara-! dan aynlmadr. Bu adamın nereden düsten uzaklaştırmak istiyorlardL Bu 
'fındaki yahudilere gönderiliyoı du. Bu geldiği, Sabatayrn onu nas-J buldu· adam li:udüste kalacak olursa, yahu• 
yazılar yahudi aleminin her tarafında ı ğu maH'ım değildir. diler mütemadi cezalara uğnyacak .. 
heyecanlar urandırmakta \'C ynhudi- Sabatayın ibadet vakitlerine, oruı; Jardr. Sabatayın derhal Kudüsten 
ler büyük vak'alar bekiemckteydiler. I mevsimlerine ehemmiyet vermemiye teb'idini istiyenlerin başında haham 

Sabatay kraliçesile birlikte J{udüs- başlaması da bu adamın teşvikile YU- Jakop Jalcis bulunuyordu. Onun ak• 
te bulunuyor ,.e halk tarafından ha-1 ku buluyordu. rabasından bir çoklarının SalAt.t)1n 
ltıskar sıfatile taziz ediliyordu. S:ı • Mademki Saba tay mesihti. Onun da taraftan ol malan muhalefctt.n şiddee 
batay, yahudiler aras:nda tam bir ltü" Muse,·i şeriatinde bir takım tadilat tini arttırmaktaydı. 
kiimdar gibi hareket etmektt>. Mı~ır- yapması lazımdı. Yoksa onun mesih- Sabatay bütün bu mulıalif hareke-
daki Çelebiden aldığı 4000 altını iste- liği neye yarardı? te aldırış etmemekte devam etti. Pri· 
diği gibi dağıtmaktaydı. Bir aralık Fakat Sabatayın bu hali Kudüste mo onun hahamlardan korkmamıya 
hahamlar bu parayı onun elinden al- türlü türlü şekillerde telakki edili • teş,ik ediyordu.Buna rağmen, Sabatay 
mak, parayı ''ermedig: takdirde onu yordu. Hahnmhr ondan memnun de• Kudüsü terketti. Bu hareket, haham .. 
tel'in etmek istemişler, fakat Suhatay ğillerdi. Çünkü onun 1\lısırdan ge ~ lann tertibatından değil, fakat 
o kadar kuvvetlenmişti ki bu gibi leh• tirdiği paralara vaz'ıyet ederek iste- daha başka maksatlann takibin· 
ditlere aldırış etmez olmuştu. diği gibi dağıtması onlan danltmıştı. den ileri geldi. Veya öyle 
Sabatyın nüfuz ''e kuvveti arttıkça Fakat halk Sabataya hörmetkardı. gösterildi. Sabatay Kudüsten çıkma. 

onun zühtü takvası gevşiyordu. Kendi- Çünkü onları kurtarmış, ve onlara dan evvel, iki elçi gönderdi. Bunlann 
si artık eskiı-i gibi muayyen saatler- yardım etmekle tanmmıştı. Kudüs biri Anupada, mesihin zuhur ettiği• 
de namazlara devam etmiyor. istedi- yahudileri arasında görünen bir ta· ni ilan ederek, diğeri aynı hareketi 
ğf zaman ibadet ediyor, istediü:i U• krm hareketler hükQmetin gözünden Mısırda idareyle meşgul olacaktı. 
man oruç tutuyordu. ! kaçmamı~. ve Ku<\W, vahadilerf aley• fBitmedl) 
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MecliSe verilen kaçakçılık kanununun mühim maddeleri 
lblllHnde taaIIGk ve mUnasebetl olan 

•ıet idare müesseselerine verilir 
w takdir olunan bedel bütçedeki 
tahaUıatına mahsuben 5 incj madde

deki nispet dairesinde tevZi olunur. 
Milfteriai bulunm1yan eşya devlet 

lü emniyet ve sallhfyetini bozmak ı 
kastile vasıta ve alet ittihaz ettikle

ri sabit olanlar 10 seneden aşağı ol -
mamak üzere ağır hapis cezası görür· 
ler. 

29 - Kaçakçılık men ve takip sı • 

hizmette kullanılamazlar. Bu hiikme 

muhalif hareket eden şirket ve mü • 
esseselerde.n 1000 liradan aşağı olma-

A - Kara nakil vasıtalanıadan u
mum hayvanlar ve kO§WDlan her ne
vi araba ve hayvan komuşlan otomo-

mak üzre ağır para cezası alınır. bil, kamyon, '" kamyonet ve banla-

36 - Kaçak madde aranmasınd:ı ra benzer Vll8Jtalar, sandal, mama, 
kanuna muhalif hareket edenler hak- ve yiiz hamule tonasına kadar motör• 

YeJa hayır mtieeseeelerine bedelsiz r88Inda vazifedar olanlardan birini kında Türk ceza kanununun 194 üncii 1ü yeya buharlı veya yelkenli umum 
w.nslnıiz verilir. 

24 ilnc:il maddede zikredilen ka
pk eşyayı istimal veya istihlak için 

nezcUnde bulundurduğu aplaşılan 

ldmaelerden işbu kaçak eşya mu h 

adere olunmakla beraber serbestçe 
almırp aatılabflen şeylerdense mahal· 

Jt fiatmm bir misli para cezası alı· 

111r. S~un inhisar kanunları:ndaki 

cezut 20 lirayı geçen işlerde bu 
hüküm tatbik olunmaz. Yukarı.ki frk· 
ra hükmü tatbik olunmıyacak eşya 1 
Ahiplerine birinci maddede tarif o-
lanan saJr saçlar Jçin gitmrilk res· 
mine t!bi işlerde tutulan eşyanın 
ta.bi olacağı gümrük resmile sair 
devlet rüsumuna muadil para cezası, 
Ye inhlsara tabi işlerde hususi ka· 

ve ahaliden memurlara iltihak \•e maddesi tatbik olunur. sefineler, deniz altı sefineleri ve her 
yardım eden bir kimseyi öldürenler 37 - lki ve dördüncü maddelerde ne'ri tayyareler müısadere olunur. 
ölüm cezasına mahkllm olurlar. saydan vazifeleri yapmakta ihmal ve B - 100 hamule tonasmdan 1000 

Kaçakç:hk münasebetile ceza ka • terahisi görülen veya kayaıtsızbğı hamule tonasma kadar olan her nevi 
nununda yazıh sair bir cürüm işle- dolayısile kaçakçılığa sebebiyet ver-- :<Jtfineler kaçak hamulesf, kaçak ol·mı
yenler hakkında içtima kaidesi tat • diği anlaşılan memur ''e müstahdem• yan hamulesinden gümrük resmi iti
bik olunmaksızın her cürüm cezası ler sınıfları dahilinde veya sınıflan · barile fazla bulunduğu takdirde mii· 

ayn ayrı hükmolunur. nın tenzili suretile tahvil olunmakla sadere edilir. 
30 - Kaçak mallar üzerinde bilerek beraber haklarında ceza kanununun Fazla olmadıtı takdirde müsadere 

sigorta mukavelesi yapanlar, altı ay- hükmü tatbik olunur. Bu ııü>i vazi- edilmeyip sefine kıymetinin tiçte biri ı 

dan bir seneye kadar hapis olunur. f el erde ihmal ve terahisi görülen köy derecesinde ağır para cez&Sl ahn:r. İ 

31 - 24, 2:;, 26 ve Z1 inci maddeler- muhtarlan ve ihtiyar heyetlert aza • c - 1000 hamule tonasından faz. 

de kaçakçılık cürümleri.ne ,·eya teşek- larile korucular da ceza kanunu la olan her nevi sefineler. nakletti! .. 1 

küllerine faillerinin hal ve san'atla • hükümlerine göre ceza görürler. )eri kaçak etYa kıymetinin iki misli 
rını bilerek her ne suretle olursa! sUrgUu cezası veya daha L;.•11 kıymette oldukları 
olsun yardmı edenler hakkında llSll 38 - Bu kanuna göre bir sene ve haldt mtisadere edilir. Aksi takdirde 
su~lulann ° maddeler hükmünce gö-1 daha fazla hapis cezasına mahk4m sefinr kıymetinin dörtte biri derec<!· 
recdcleri cezaların yarısı hlikmolu • olanların cezalarına muvakkat sürgün sinde ağır para cezası alıınır. An-

aun ve ni.ıamnameleriadeki para ce- nur. cezasr da zammolunur. cak bunun m:.ktarı kaçak eşya bede~ 
azası Mllmohmur, ve eşya müsadere 
ııtdfür. Kaça.le gUmrilk eşyasmm tu
tulmadığı hallerde yahut hususi ka-

Bu fiillere iştirak eden memursa Kaçakçrlrk mUkerrirleri hakkmda linin iki mhlinden aşağı olamaz. 
asıl fail gibi ceza görür. Türk ceza kanunu hükümleri tatbik D - Müsadere edflen nakil vasıı..-ı 

32 - Gümrü.!\ ve inhisar idareleri• bu l -'·'· ·· ·· ve nara muv-at surgun cezası lan, başka bir yerde dunnaksırı·n t.:• 
nun ve nizamlarında para cezası bu~ nin mühür veya damga veya ala · da ilave olunur. alltlkuna göre en yakın g-ümrük ida
Junmıyan eşyada kaçak mal fiatmın meti farikalannı veya bandrol eti- Oçündl defa kaçakçılığa mahkGm resine makbuz mukabilinde teslim c-

tkJ lllİlll ipara cezaaı alınır. ketlerlnf taklit veya tahrif veya olanların cezasına emniyeti uınuıni- dilıir. 
1701 D111111lralt ttitün inhisar kanu- konulduğu eşyadan fek ve tebdil ede-. ye nezareti altına alınmak cezası da 47 - inhisar kaçakçıhtında kulla· 

11unun 62 inci maddesinde yazılı suç~ 

Jarn bu madde hijkümleri tatbik edil· 
n:cz. İkinci maddede yazılı suçlaı·ı 

lfliyenler kaçakçılığı men ve takip 
vt tahkikle mökellef olan memur• 
Jardana o f ııkrada.Jd cezanın dere
ee&i verilir. Bunlardan maada olan 

memurlara \'erilecek cez.'!\ bir seneden 
aşağı olamaz. 

25 - Kaçakçrlık maksadile bir te-

fekkiil vtieuda getirenlerle idare 
ıtdealer S aY.daa üç seneye kadar 
•apı. ve 200 liradan aşağı olmama!\ 
ir.ere alır para cn381Da mahktim c· 
lorlar. 

Böyle bfr tefekkille intisap eden. 

ler bundan dolayı 3 aydan bir sene -
~ kadar hapla ve 100 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasi!c 
nzaludın lırlar. 

Kaçakçrhkla ~gal etmek ma.ksa
dile, iki veya daha ziyade kfmsele h 

rin birletmeleri, .ka~akçıhk için te -
flldriil Ayılır. 

rek veya ~)arak ve yahut bunlann :zammolunur. nılan nakil vaSttalan ve kaçak mad-

sahteJerini tedarik eyliyerek kat-ak 39 - Posta sürücüleri, kaptanlar, delerin yapılmamıda kullanılan alat 
maddelerde kullananlarrn suçlarmn gemi adamları ve sair kara, deniz ve edevatın her nerede her kim tara• 
terettüp eden cezalar ayrı ayrı tatb!k ve havada nakliyat yapan idare ve fın.clan taalHik ettiii inhisar idaresine 
ve hi!kmolunur. 

Kukardaki fıl:r~ı!n ya:!llı ali.cet 
veya banurol vcyn et 'i.c~lcri sa!uhi· 
yet ve mezuniyeti oinıaasızı.ı basan 
lar nya satanlar nya saklıyanlar 

altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası görürler. 

:~ - Ceza t;ıu: .?~r: lı. ·z ı b yan 

kimseleri kar"ı.~·,,·< su~larında kul-
!ananlar o cilrrü~ m~rc~!:;> c~ayı gi:· 
rürler. Kaçakçtlıkta menfaat ve)a 

allkaaı olmaksızın delalet veya vrum· 
yeti altmda bulunan ehliyetsizlerin ka 
çakçılrk yapmasma göz yamanlar !<> 
liradan 200 liraya kadar hafif para 

cezasile \'e tekerrürü halinde bir haf-
tadan bir aya kadar hapisle cezalan-
dırılırlar. 

Hediye ve ra,vet 
34 - Ka~çı!.k işlerinde htikclmet 

şirketlerin memur ve adamları otel, makbuz mukabilinde derhal tesHın1 

kahvehane, meyhane, guino ve sair olunur. inhisar idaresi, zaptedilip 
umumi yerler mildir ftY3. sahipleri muhafazası kttlf et ve masrafı mucip 
mcsfok ve sınıflann:n verdiği kolay • olan bu gibi nakil vasıtalannı mahal
Jıktan i~fade ederek birinci madde- li hükfhneti marffetile ve arttrnnay
de yazılı kaçakçılığı irtikfip eyledik- la sattırabilir. 
lel"i takdirde bunlardan 24 üncü mad- 48 - Bu kanunda yazılı ka~ak • 
de m•cibince para cezası alındıktan 9ltk s~lanndan birine iftiırak et• 

başka haklarında muayyen olan ha'Pis miş olan bir şahıa, hüldimet memur• 
eezalannm yüksek dereceet verilir. 111.l'lllca haber abnmadan enel gelip 

40 - Kaçakçıhğa mahkllm olan de kaçakçılığı ve faillerini ve kaçak 
inhisar maddeleri bayilerinin beyiye, eşyanın saklanmış veya saklamış ol· 
tezkere veya ruhsatnameleri iptal duğu yerleri kaçakç:lıjı tahkik ve 
edilmekle beraber kendilerine bir tal<ıfple miMcellef memurlara haber 
daha inhisar maddelerini satmak verime menine terettüp eden ceza -

hakkı verilmez. d• muaftır ve muhbir ikramiyesi ... 
41 - inhisara tabi maddeleri in· ne mfistahaktır. 

hisar idaresince konulan fiatlerden Haber alındıktan sonra fiil etraf~. 
fazlasına &!tan bayilerin beiye veya Je meydana çıkmasından hizmet ve 

ruhsatnameleri inhisar idarelerince yardım eden ~rJderin cezası yarısı• 
veya inhfszr memurlarmn hediye vc-

Tqekkülü "rikada ıetirenler veya iptal olunmakla beraber kendilerin • 
ya rüşvet te!.l:ffode buhmenlar 1 sene 

na .indirllir. 

intisap edenlere, içinde hüktlımet me ~ 
mar ft mlstahdeınleri de menutsa 
iDti9ap edenler, teşekktilü vücuda ge

tirenler Pbi ve mtiea;es olanlar bu 

den 20 lira hafif para cezası ahmr. 
42 - Temettü kastile kaçak şeyle-

49 - lfba kan•nun 25, 2', 'Zl, ~. 

29, 31, 32, 34, 35, 36, •e 37 ÜICf madde-
den 5 ceneye kadar hapis ve yüz Hra-ı 
dan bin liraya kadar ağır para ceza. 
ları hükmolu-nur. ri inhisar maddelerine alt :zarflara Jerlr.de yazılı cffrümler ilk talı!t~tata 

koyan \'eya inhZsar maddelerini kaçak tutabilir. 
Kaçakçılık yapılmışsa onun da ce-

aa mahsus cezanın Hd katile cezalan- zası ayrıca veri!:r. Knçakçıhk işlerin~ Jl!addelerle veya inhisar maddelerinin Ba f§lerde önceden teftdıf yapılma-
dmhrlar. de hediye ve rüşvet alan veya bu • ba~ka başka neYilerini Mrbirine kant' mıŞA IOll tahkikatın a~Jmaer kararı.. 

- ,,!! nı· ci madd d ..... 1 •- • 1 tıran veya mezuniyeti olmak.sızın tas-- le beraber -"111 .. ~ n ına!tkem-!• 
"'v - ""' e e Y- ı loC-0 nun için vaat veya taahhüt kabul t• ··~ ~u 1 

§Hkilleri vücuda getirenler veya dtn hii:..timet nya inhisar memurla- f:ye eden kimseler hakkında bu kanu- te de olftÇbıffe daru~alan icra olu· 

bu tefekkiillJere mensup olanlar ta- n haı<krnda ilk ftkradaki ~ezaJarın nun 24 üncü maddesinin 2 inci fıkrBI' nur. 
ralmdan k~allçıhk yapılınta VÜC'U• iki katı httkmolunur. sı hükmü tatbik olunur. Duruşmalar ve temyiz ta!ıki!tatına 

Bu şartlan tamamen haiz otsfl* 
bu kanunun UçUncU maddeelncle p• 
zıb memurlar tarafından tanzim old' 

nacak zabıt varakası 49 uacu macJclt' 
.nin matufu olduiu hallerin ....... 
sında sahteliği ispat olununcaya k8 • 
dar muteberdir, maznun zabıt yara• 
kasına imzadan isfıinkAf edene -"" 
bini kendi el yazısile varakanm ..,_ 

rına yazıp imza eder. 
Yazı bilmezse, i&ünklf 

hazır bulunanlar tarafında• .. ~ 
altına yazılarak imza edıilir. 

lstinkAf halinde de keyfiyet bu .u· 
retle tcsbtt olunur. 

Sebep beyanile istinklf hatilldf 
hüküm ve sebeplerin mahiyetine girf 
te&ika.t yapılır. lştu z:ı.bıt varakal" 
nın f~hteliği iddia halinde b01lU ır 
dia eden maznun mahkemeye sahte• 
Iik hakkında kanaat verecek deJi1let 

göstermiye mecburdur. 
Bu takdirde mahkeme bu müdal• 

ayı tam!ka py~n görürse deıııı.rr 
ni istimal ve tetkik eder. Netice" 
maznunun iddfa9:ın1 haklı görecek ~ 
zı sebepler karşısında kalırsa salıl* 
vnrakas:nı tasdik etmiş bulunan fi' 
bitleri çağırıp dinledikten sonra il" 
sıl edeceği kanaate göre, eter mazıtll' 
nu kaçakçılığından dolayı mahk61D" 

decek olursa sahtelik isnadından d'1 
layı cezalandınlacağı gibi manıa" 
bu isnadında yol göstermiş olan av#' 

kat nya dava vekili de ceza kanuo" 

nun 65 inci maddesi mucibince ceza' 

landırılrr. 

Eğer mahkeme sahtelrk vukuuo' 
zann1 galip hasıl eden sebeplerden dO' 
layı kaçakçının beraetine karar verit' 

se sahteliği iddia olunan zabıt Yat" 
kasını tanzim etmiş olan memurlat1' 

maznunu celple gıyaplarında tah.-11 
ttmiş olan hal n sebeplere karp; 

ma ve huzurlanın<la icap eden t-' 
katı icra ederek davayı neticelendiff'' 

51 - Bu kanunun 12, 13ve14 u11tl 
maddelerinde beyan olunan müsad•' 

relere gümrük memurlarmden mu&" 
~ekldl bir heyet karar verir. Bu ~ 
nun 24 üncü maddesi birinci Crkratl' 

41 ve 43 üncü maddelerinde yaııJ 
suçlara müteallik para cezalarile ~~ 
numaralı kanunun 69 veya 70 iP"" 

maddelerinde yazılı heyetler taraf' 
dan karar verilir. Birinci ve ikinıl" 
yazılı murahhaslar tarafından veril.
kararlara karşı maznunlar ta.raf~ 
1701 numaralı kanunda gösteıil,
mtlddet ve wul daiıuinde saMI t>' 
kimlerine itiraz olunabilir. 

Sulh hAldmleıiııbı birinci f dtra ı' 
cibince verecekleri mtisadere k ..... 
aleyhine itirazen sadır olacak Jıiik~ 
Jeri, kıymetince elli liradan raıı•_., 
lanlan müstesna olmak üzere, ., 
iki frıkrada yazdı işlerde itirazall _,, 

receği karar kafidir. Bu cezalar t 
sili emval kanunu hükmünce ıaıasf1 «la getirilen veya idare edenler hak • 35 _ Bu kanunda yazılı kaçakçı- 43 - Tren, veya istasyon veya m&ted&ir olarak 54 ve 55 inci madde-

Janda 2 seneden 5 seneye ve diğerle- hk ve sair memnu fiilleri yapanlara vapurrlnrda ve her nevi nakil vasıta- lerde sürati temin için konulan hü - lunur. 9' 
ri hak.kmcla 1 ftneden 3 seneye ka.. müsamaha eden htı'\umet ve snir Tannda ve knh,·ehane, otel, han, kümler, bu işlerde de caridir. s 2-- Sl inei madde haricitıd• fi' 
dar hapla cezaaile beraber huuat ka- resmi daire ve müesseselerin memur gazino, bar, dan~~r.g ,.e sair bu gibi 50 - Kaçakçtlık hadisesi görüldü- yeni kanunda yazılı suçlara ~it d;,.
nunlardaki para cezalan ıaiktana• ve nrOstahdemlerne jandarma ve hu· umumi yerlerde bunların memur ve a- ğü esnada tesbite müteallik bulunan lar mü~fcrit hak:mlik ve asJıye ~ 
dan apiı olmamak ib.ere yukarda. duıt ve gftmrl!'c kl'l'alan muhafaza damlan tarafından yapılan kaçak~ı • zabıt varakası: kemeleri tarafından görülür. ~ ti 
lf maddede yazıh para cezalan •i bazit, efrat ve memurları ve hiz • ltk su~lannda mmal ve te.eyytipleri 1- Han~ senenin hangi ay ve gi> · mi tefkilı\ta tabi asliye haldııd-" 
kat olarak btikmolwıur. met ve ''azffelerinin alabdar olduğu ı müessir olduku tahakkuk eyJ+yen ° nünde nerede tanzim olunduğu ve ya-

1 
lunan yerlerde bu işleri görecek~ 

Ba maddede yudı cürümde Jriik(l.. hususlarda imtiyazlı şirketlerin m:· vasıta ve mahallerin sahip veya mfts- zanların ismi, san'at ve hUviyetler'nin ı f erit hakimleri adl"ye nkaleti ~ • 
met memun ve IDÜ8tahdemleri de mur ,.e müstahdemleri 2' üncü mad- tecirlerinden 20 liradan 200 liraya ve fcrB81 amirlerinin yazılr izn"ne bağ Bu Mkimler cu.a merke~le 111 il 
MJıaber hlmwlağu takdirde 65 inci de htikmünce para cezası .. tabi tu- kadar hafif para cezsı alınır. lı olan işlerde bu ıiznin tarih ve numı:-· yet olm::ı. ':~ız n hadise yerinde ~·~ Jı' 
maddenin son ftkasmdakf eNSl gc;.. takta-ktan başka bunlardan kaçak.. 44 - Gümrlik resmine ta.bj ola • rası. 1 nyr göı fip bit"rmek salahiyetııu 
n eeza ririr1er. çılığı men ve takip vazifesile mükel • yan etyayı beşinci maddede tayin olu- 2 - Vakarı ve delillerini ve suçu 1 izdir. _.-

Aralarında bu nretle bir tqekkül lef olanlar hakkomda bir seneden üç nan yo1lardan başka yerlerden mem- vücuda getiren alit ve edevatşn Yel Bu ha'·imler tar~fından hUlıJI"'~ 
98 irtibat olma1qqvu ikiden fazla seneye kadar ve diğer memur ve leket haricine çı.ıkara.nlar ba~kında !?O nakil vasıtalarının mahiyet. miktar naca!( para ce~alannı havi hiiı!luı-
Lı~ı ~-ı d to ı -• k müstahdemin hakkında altı aydan iki liradan 200 liraya kadar hafif para ve membalarını ve aercae ne surctl!1 l:ın, tahsili emvale göre taJdll - er ..a• ın an p u u.ara 1 
~çıhk 7&paDW teşekktilti idare! seneye kadar ve hutiyazh şirketlerin cezası alınır. görülüp zaptediJmit oldukları. mak ü~ere mücde"umamllik~ 
MellJer stlri eea «{irilrler. I memw ve müstahdemleri hakkında 3 45 - Müşterek kaçakçıhk edenler- 3 - Mananun isim ve hüviyet, doğu mahallin mal me111arlal 

rr - J~lerinde velev biri olsun 
1 

aydan bir seneye kadar hapis cezası den veya kaçakçılığa yardrm eylt • san'at ve mahalli ikametiJe ifadesini riHr . 
.Ulhh ot.rak ~çılık yapan p-' hülanohrnur. yenlerden alı.nacak para cezuına bun muhtevi olmak • 53 - 51 inci maddede yazıl 
laıalarm her biri hakkında yabnkil Ve bu gibiler her halde mahkum Iardan her biri mitteselsilen kefilctir. 4 _ Tanzim edilu ma~batanın id 
...Welerde yasılı cu.alar iki at ola- old11kları müddete muadil müddetle 46 - Kaçak eşya naklinde bilerek memurla maznaa tarafından imza ,·e 

1 
nk 11fikmolunu. devlet, vilayet, belediye müeMe&ele-

1 
vasıtalar ha.kkr.nda aşağıda süateril• harlçtea hazrr balwuaa.n u u ild ldtiı 

S - Kaçakçılık devlHiıı her tiir· rinde Yt bnti7ub tb'ketlerclı lüs lııü ! diti veçhile muamele olu. taıalatlaa ıa8Clilr. e.l•nrN' Mmldtr. J 
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Meclise verilen kaçakçılık kanununun mühim maddeleri 
lrıtıktan takibatın icrası zımnında bir 
l'rliizekkere ile müddeiumumiliğe veri
lir. Gümrük n inhisar memurları bu 
lrıilzekkerelerle ceza mahkemeleri usu
)ij kanununun 367 inci maddesinde 
tösterilen müdahil sıfntmı ikti ap et
ltliş olurlar. 

54 - 49 uncu maddede yazi!lı işler
den maadasının gümrük nya insihar 

ltteınurlan tarafından müddeiumumi• 
liğe verilecek evrak ilk tahkikat ve ka 

tar hAkimllği kararına hacet kalmak-
61'lın iddianameyle mahkemeye nri
lıir ve mnznunlann muhakemeler -
ı.in me,·kufen y:ıpılmasını mahkeme -
den i.stiyenler olursa mahkeme ilk ön-

ce bu cihet hakkında karar verir. 
Hüviyetini ispat edemiyen, sabıkn

aı olanlar veya kaçarken yakalanan • 
ların mahkemeleri mutlak urettc 
rrıe, kuf olarak yapıl.r. 

l<'ailler delillerile beraber mahke • 
itte~ e sevkolunduklan halde muhakcı
lttele.rj derhal icra , .e intaç olunur. Sn
fr ha1Ierde tehiri mazur gösterecek 

bir ubep olmadıkça mahkeme usulsuz 
hUktimlerle bağlı olmaksızın icap e -
den muamele ve tebliğleri, yapt:ıra.ralc 
iddianamelerin verilmesinden itibaren 
llihayet 15 gün içinde duruşma yap • 
'-rya ve 50 inci maddenin on f.ıkrala
!'rıtda gösterilen zaruretler mesleki 
01ınak üzere duruşmayı bir celsede b"-

lirrnJye n cümhuriyet müddeiumumt
Si de iddiasını aynı celsede serdetm:• 
>'e mecburdur. 

Maznunun duruşma sırasında di -
fer bir cürümde mevcudiyeti anlaş1~
ııa bile bu keyf'yet muhakemenin te,·
lıidine sebep teşkil etmez. 

Maznunun müdafaasrnı hu.ırladı· 

clığından dolayı mühlet istemesi \ize
!ine kendisine üç gün mü aade edilir. 

'Maznun duruşmadan evvel tevkif 
0ltrnınamrşsa mahkOmiyet halinde de 
ttvkıif devamına mani olma. Mah· 
~eınece bu kanuna te'dikan hükmolu-
11an eczalar tecil olunmaz. 

55 - Da\'ayı temyiz eden maznu.1 
~İiknte karşı itirazlarını ya temyiz is
ltdasında veya temyiz istidası için ka-

"'llnda muayyen müddet içinde rnahke
ltıede beyan eder. Evrak istidanın 
~Ydi gününden itibaren l:ıir hafta 
1~nde tem)iz mahkemesine gönderilir. 
İ'enı~.;z mahkemesi tetkikatı diğerle-
li11e tercihan ve müs1ncelen yapılır. 

1 
Hükme tesir etmiyen usul noksar.11 

~rı bozma sebebi ittihaz olunamaz 
nnunun sarih beyanına. mukabil 

~ş:kar yanlışlıklar müstesna olma1 

~ı,re teş1it veya tecdidine m;fisten;t 
!)lan takdir hakkında her ne seb~pk 
(llıırsa 1 r.at-- ,;ı: • m"'-o sun . ··---··"" ...... 

l'emyiz mahkemesi kanun madde
•lııı.,. numarasındn yanhı;l ı'\ vukuu 
"'eya hü~iim mahntrndeld tavsife gC
tt eczası dahi haf:f olan ma-ddenic 
~İ!ii icap ederken dahn iyi ol:ın 
~~ tavsif t uymıyan maddenin tasdil · 
tıht zuhnlleri t.rı chih ve tatbiki Jazırr 
'taddcyc göre ceza tayin eder. 

,~ d l · - Bu kanun a yazılı para cezr 
latile müsadere olunr.n eş) anın sat 
~:l~llerindcn yüzde otuzu hr~r v ~ 
~ler ve l üzdc cıtuzu l>'lfiil tutnnlarn 
~ ~triy olnr': dn~tıhr. Yüzde otr 
ıı hazine hul trı ol"r.ık irat knyded:-

t, 

~,Geriye kalan )Üzdc onu kaçağın 
,., tı bı lr~ ~u rn11ınf-za tr.buru veyal 
l lılrü\ icl!!rcsi m n~a "Si '1 hW:ıdc 
l 'l\ tak"b:ıtmı se h ve idare ccle:ı
~ ~ verilir. K~c ~{ c.,.Jo·amn muhbir' 
~ s, bu ta ait Jl"c ler rnii;:udirlere 
9-ltir. 

~-- $7 - Knçakçıhk ~eb~plerinc ait 
'l~"al~r asker '\'C si\ it tcfri~ edilmek 
~.~ lhtisas mah'·eleri bulunan yer• 
)~ e o mahkemelerde ve bulunmıyan 
~l~rde 52 inci maddede yazılı ha -

l ~r. tarafından rüyet olunur. 
'~ h~ısas mahkemeleri mmtaknnm 
~ltsıletine göre yalnız adli, ) nlnız 
,~~ veya muhtelit olarak teşkil o
'-•:t •lir. Bu muhakemeler teşekkül 
\ 1ttinden olarak ihtisas mnhkemr· 
~~t Cl&kert ihtisas mahkemesi, muh-

t..~htisas mahkemesi üm·antannı 
~ ~ır. Hangi mmtnkada hangi iih· 
~'1!ı111~emesi teş~olunacakr icra 
:-\~'fi heyetince tayin olunur. Ve 
'l; 

1
a göre tebdil ve bunlann kaza 

.; tri il!n olunur. 
~~ - Adli ihtisas mahkemeleJeri 
' mrf ~atakçılık davaları gör-

mek üzere teşkil edilecek münferit clbince haiz olduklan derece ve maaş. 
hakimli asliye mahkemeleridir. On ]arından fazlası ihtisas ücreti nami
seneden fazla ağrr hapjs cezalannı le bu miktarlara iblağ edilir. Bu ih· 
ınüstelzim cürfrmlerde bu hakimlerin 

tisas ücretleri bu uretle hakkı mük· 
riyaseti altında bulunduklan yerler• 
deki veya en yakm mahaldeki ha • tesep teşkil etme7. 
lcimlerden ikisinin inz;mam ve işUra- 63 - Teşkilat faslı ve Unvanı altın-
kile teşkil olunur. da 57, 58, 59, 62 inci maddeleri bu ka-

59 - Askeri ihtisas mahkemeleri 
askerf, adli hA.kimle azadan teşekkül 
eder. Her mahkeme nezdinde askeri, 
adil hftkıimler meyanında bir askeri 
müddeiumumi ve bir müstantik bulu• 
nur. Bu mahkemelere lüzUmu kadar 
zabıt katibi verilir. Askeri ihtisas 
mahkemeleri hakimleri ve müddeiu -
mumllerıile müstantikleri Millt Mü • 
dafaa vekaleti tarafından ve milli 
iradeyle tayJn olunur. 

60 - Askeri 4htisas mıntakasmda 
amiriaslinin sslahJyeti gümrük mu· 
hafaza kıtaatı kumandanlrğrna aittir. 
Askeri ihtisas mahkemelerinin rütpe 
itibarile sahaliyeti haricinde kalan 
askeri memurların muhakemesi ve bu 
mahkeme mıntakalan haricindeki ct
zalarm tasdik ,.e temyizi en yam kol 
ordu askeri mahkemesine ve kuman -
do.nhğına aittir. 

61 - Askeri ihtisas mahkemeleri 
bu ıkanunda tasrih edilmiyen husu
sat:ta akseri muhakeme usum kanunu
nu tatbik eder. 

62 - Mertebe ve maaş dereceleri 
ne olursa olsun ;ihtisas mahkemeleri 
hakimlcıile müddeiumumilerine 250 
lira zam, müstantiklere 150, başka -

tipforine 130, katiplerıine ayhk ola
rak 100 lira ' 'erilir. l\laaşlann tevhit 
ve teadülUne dair olan kanun mu· 

1ürk 

nunun mer'iyeti tarihinden 
üç sene muteberdir. 
MUVAKKAT MADDELER 

itibaren 

1 - 1510 numaralı kanunun 13 ün-
cü maddesinin bidnci frkrasma giren 

istihraç işlerinden bu kanunun mer'i
yet! zamanında elde bulunanlar bu· 

lundukları mahkemelere husust dava-

lardakj t'eza hükümlerine göre ve mün 

f erit haJdmle görülür. 
2 - Elde bulunan kaçakçılık i k

ri de bulundukları mahkemelerde gö-
rülür. Bu ıişlerde evrakı müddeiumu~ 
miliğe vermiş olan gümrük veya in• 
hisar memurları müdahil addolunur. 

Bu kanunun mer'iyeti zamanında 

giimrük veya inhisar memur1armcıı 

temyiz olunup da tetkik olunmamış 
olan davalarda bu memurların mü -
dahil srfatıile :i tidaları mevcut olma .. 

sa dahi temy.iz; istidalnn kabul olu • 
nur. 

64 - 1510 nuınnralı kaçakçılığm 

men'i ve tahdidi kanunu n gümri~ 
kanununun 12 linci faslı mülgadır. 

Bu kanunun şümulüne giren işlerde 
gümrük ve inhisar kanunlariJe sair ka 

nunlann ve kanuna uymıyan hüküm• 
JerJ kaldınlmıştır. 

lerinın en 

biivük va zil esi 

Çocul{larını 

Obalde derhal 

nedir 

Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Y etiştirmel\: 

Ziraat 
Bankasından 

Ri~ Hllnll 

( Telgraf Haberleri ( 

Mançuride 
Gene harp! 

Londra, ( A.A. ) - Pekinden 
Times gazetesine bildiriyor. Mar
şa} Tchang Sue Liangm bir 
tebligına naıeren xırbh bir Ja
pon treni, bu sabah Y oung T c
heounun 16 kilometre garbında 
zublı bir Çin treni üzerine ateş 
açmışbr. Cinliler mukabele et
mişler, Japonlar çekilmişlerdir. 
Japonlar bilibare 500 piyade 
neferi ve bir sabra tupu ile 
gelmişler ve gece hulul edince
ye kadar taarruzlarına devam 
etmişlerdir. 

Pekin, 24. ( A. A. ) - Indo 
Bacifipue Afansımn aldığı bir 
habere göre Mukdenin şimalin
de Fakoumende iki b51iik Çin 
askeri ile bir Japon müfrezesı 
muharebeye tutuşmuşlardır. 

Londra, 24, ) A.A. ) - Şang
haydan Nev Gbroniche bildiril
diğine göre M. Sunfo, icra 
komitası reisi ve maliye nazırı 
M. Ghcng Koupoda dahiliye na
zırı tayin edilmiştir. 

Nankin, 24. ( A.A. ) M. Linıe
nin milli hUkiimet reisliğine in
tihabı hususu Kuomin Tangın 
birinci k omitasmın celsesinde 
katiyet kespetmiştir. 

Basrada kolera kalmadı. 
Basra, 24 ( A.A. ) - Son ko· 

lera vak'asmm zuhur ettiği 40 
günden beri girilmesi men'edil
miş olan Basra körfezi bu gün
den itibaren açılmııtır. 

Şark dernlr rollan kaç klfl 
ta,ıyor. 

Paris, 24. - ( A.A. ) - Nafia 
nazırı, Yeni Şark demir yolları 
istasyon binalannın knıat mera· 
simini yapmıştır. Şark ıebekesi 
idare meclisi bu münasebetle 
söylediği bir nutukta bu şebe
kenin faaliyetinden babsetmit ve 
80 sene evvel taşınılan 500 bin 
yolcuya mukabil 1931 senesi 
zarfındaki yolcu miktarımn 26 
milyon kitiye baliğ oldugunu 
beyan etmiştir. 

Nazır bu meSRidcn dolayı teb· 
riklerini beynn etm ·ş ve bu büyük 
eserlerin imillcrine teıekkür 
etmiştir. 

Mekturn ikramiyeler 
Ankara, 24 (Vakıt) - lkbsat 

encilmeni mektum ikramiyelerin 
mUzakereıini icra ederek (500) e 
kadar% onbeı,yetmiı beşine ka
dar ~o 30 suretinde tadil etti. 

Mecll•ln içtimaı ne kadar 
aUrecek 

Ankara, :l4 (V akıt) - Meclisin 
içtimaı ay baıma kadar devam 
edecektir. 

r.:----------------
l Matbuat balosu 

9 Şubatta 

Günün Muhtırası 

Takvim - Cuma 25 Kdnunue\ \'el 
12 inci ay 1931 14 Ş:ıban 1350 ~enenin 
geçen günleri: 347 kalan gunler J 4 

GUne, - Doğu~u 7.18 llatışı 16,41 
Namaz vokitlP - Snbah: 5,48 

Üğle: l 2.8: ikindı l 
\ ' atsı. 18.20 ımsak 

Hava - Dü:ı a hararet derecesi 
3 a~garl nakıs bir l ı olarak kayde
dilmiştir. Bugün ruzg~ mutedil ha\ a 
ckı.erivetle bulutlu olacaktır. 

j __ R,, adyo __ j 
lstanbul radyosu 

6 dan 7 )C l;:ıdnr g :ımofon, 7,30 
dan 8 30 a k:ıd:ır crm"n \ e Bedia Rıza 
hanımların iştirakile b"r"nci kısım s:ız 
8,30 dnn 9 :ı kadar Habibe Moll:ı tara
fınd:ın ınonotop; o d 1 O ı kadar inci 
hanımın i~tirakile J..ınci kısım saz 10 dan 
10,30 a kadar Tan o or' estr:ısı. 

-BORSA 
24 K.evvel 931 ,,_ __ _._ .... K_ııp_•_0_dı~ 

Kambiyo 
Fran ız l'rangı 
1 Jngiliz lirası Kr. 
• T JA muknhlll [)o'nı 

Liret 
lle'ıı;3 
Drahn 1 

• Is. Frank 

" Leva 
rıorln 

• Kurorı 

Slllnı: .. .. l'c:>.eta 
f\lark 

• • Zloti 
Peogo 

" .. t ev 
1 Tlırk lirası l>lonr 

(en onc; Kum~ 

Nukut 
20 Frank [rransn: 

ı lsterllo (lnglllıl 
1 Dolar (Amerlk:ı 

20 Liret [ltıılya 

BORSA 
Altın 
i\lecidi) c 
Bankonoc 

-
HARiCi 

95~.10 
1

95a50 
:ı 51 

2 236 

ZAYILER 

Noruosmani)ede Şeref Efendi o.. 
kal;;'"lnda 44 No da kwn trikotaj fabri
kasının haiz oldui:'ll 7 - 11 - 929 ta• 
rih ve 1~76 numaralı Teş,iki Sanayi 
ruhsatnamesini 7..ayeylediğimden ye • 
nisini sıkartacavrmdan e kisinin hük· 
mü olmadığı ilan olunur. 

Talısin lbrahim 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutahassısı 

Sıra numarn ı l>eklemernek icıti • 

yenler, kabineye miiracaatla veya 

telefonla rande' u saati almalıdırlar. 
Cumadan maada her gün ~ğleden 

sonra saat 2,30 dnn 5 e) kaaar Istan. 

bulda divanyolunda 118 numaralı hu• 

su i kabine inde dahili hastalıkları 

muayene ,.e tedavi eder. 'felefon: ls· 

tanbul 2. 2398. 

Kadıköy SUreyya sinemasında 
Perşembe gunü akşamından itibaren 
Bedavacılar şahı : Milton 

ÜskUdar Hale sinemasında 

1 
Bat:ıkhane (ÇiçeRi il~' eten) (F.Uer yu-

karı) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Ki\nunusanl 

Büyük ikramiye 
1932 

200.000 
dedir. 

iradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.00o liralık ikramiyeler ve 1 0.000 

Liralık bir mUkAf at vard • 
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PETROL ~~~,~.;rf ;~~ 

Saç döklllmeslnin ve kirpiklerin en 
müessir ilacıdır. 

Sabhk ev-Kurtuluş Mandra mey
danında 3 numaralı 4 oda3salon bahçe ve 
kuyusu, bodrum mutbak,odunluk Ye elek· 
triki taraçası bulunan kftgir nezaretli bir 
ev satılıkrır. 1 aliplerin i\larpuççular Çar-

Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümleri mağazalarında araymız. şılıhan çorapçı Karebet Ef. ye müra
caatları. (2214) , ..... ~ ... . ' '• ~·'..ı_·.,.--ı· .rr ..... •' 

Gedikpaşada Jandarma Satın Alma 
komisyonundan: 

Kirahk hane - Beşiktaş ha~fınn 
basmacı l\arebct 4 oda elektrik terkos 
25 lira. (2249) 

Taşra için - Türkçe bilen hanım 
bir Daıniloçaf lftzımdır. Beyoğlu lstikU.l Jandarma ihtiyacı için bin dokuzyüz takım mamul tavla elbi

sesi kapa la zarfla münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 4-1·932 tari· 

hine m.ü1adif pazartesi günü saat onbeşten on altıya kadar ya· 

pılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak için muayyen gün ve saatte teminat

larile berabe rkomisyonumuza müracaatları. (4410) 

caddesinde Anadolu Han 16 ıncı daire, 
kat 3. (-.lüracaat saan 12-1 ve 4-5. 

MUtehassıs baQçevan - Mü
tehassı s lıağçevanım. lstanbul Ye ya An
kara civarında bir bağçede müşterek ça
lışmak istiyorum. Alakadarların adresime 
müracaatları. (2224) 

._ ________ "'1 __ a __ h __ k._e_rTl ___ e ____ v_e ____ ı_c_r __ a ____ i_ıa_~_n __ ı_a_r __ • ________ , Bulgaristanda Sofyada "'Elektrik,. 
kahvesinde Stocn Cagalof 

lstanbul dördüncü icra mC'murlu • 
ğt!ndan: 

&yüpte Ali paşayi cedit mahalleı:.;:~ 
nin Kuru kavak caddesinde eski 42, 
42 mükerrer yeni 42, 44 numaı·alı bos· 
tan his.<;edarlarından olup ikametkah
Jan ~eçhul bulunan Nikola, Yorgi, 
Lazari lstefo, Boris efendilerle lvana 
hannna. 

Hiı;sedarlanndan bulunduğunuz 

mezkur bostanın iıalei şuyuu zrmnm .. 
da açrk arttırma ile satılmasına mah
kemei aidesince karar verilmiş, ,.e ta• 
maımna 4600 lira J ıymet tak1ir edil • 
miş olup 14 - 1 - 932 tarihinde şart
namesi divanhaneye talik edileceği ve 
30 - l - 932 tarihine müsadif Cumar 

tesi günü saat U den 16 ya kadar Is-. 
tanbul dördüncü cira dairesinde a~ık 
arttırma ile satılacağı cihetle bu bap
ta bir güna iddianız var i.se daireye 
müracaatla bildirmeniz i~in teblig 
makamına kaim olmak üzere ilan olu 
nur. (2247) 

lstanbul Asliye malıkemcsi 3 üncü 
hukuk dafregindcn: 

Madam Malama tarafından Beyoğ• 
Ju Bursa so' nğm.<fa 4 No. da Kasımp 

dükkanında. mukim l\tarbu efendi a • 
leyhir.e :lÇJl:ın davadan <' 'ayı mahke
meden sadır olan ve K. M. nin 132 ve 
138 inci maddelerine tevfikan boşan .. 
~mlarına müt~dair bulunan 23 - 12 
931 tarih ,.e 9Jl No. Iu ihimm ikamet-

numarasiyle memuriyetfmize müraca• Lira Oda Semti Nevi 
atları ilan olunur. (2246) 6000 8 Gaıatasaray Kargir 

1500 3 Eyüp 
lstanbul icra daire,sinden: 3500 5 Fatih .. 
Raif, İstefan Baklaciyef, Nikola, 2500 5 l\lodıı Ahşap 

Yorgi. La zari, lstefo, Boris, efen diler• .Her semtte sa alık: emlakimiz nrdır. 
le Ivana hanımın şayian tahtı tasar. 9 • 12 arasında müracaat. Istanbul dör
rufJannda olup şuyuon izalesi için düncü Vakıfban asmakat 29. (2227) 

açık arttı~m~ ~uretile satrl_m~ına ~lilll \\llll\l~ll\ ımmm 
mahkemeı aıdesınce karar verılmış c-T kd• d ) 
lan ve tamamına 4600 lira kıymet tak" a ıs uygu arım 
tir edilen Eyüpte Ali paşai cedit ma· ( T fik F"k t ) 
hallesinin kuru kavak caddesinde kfi· - ev 1 re e -
in eski ·12, 42 mükerrer ve yeni 42, 44 
numaralı bostan açık arttırmaya ko -
nulmuş olup 14 J\anunusnni 932 tari
hinde şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 30 k~'i.nunusani 932 tarfüine 
müsadif cumartesi günü saat 14 ten 

·Ebed! zaferinin· gururile yükselen· Hey-
kelin- ki gençliğe bir - zcU mihrabı - dır. 

Şimşekli bakışının keskin ziyalarından, 
iman.- haşycte düşer, - nuruna - hayran 
kalır! 

FJorinah Nazım 

-----------------------------.! 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra dai.. S Ey Ri SEFA j N 
resinde açık arttırma ile satılacaktı'I". 1-------------------------11 

Arttı:rmaya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi alınır. 

l\lerlı:ez accntası. Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MiihUrdar zade han 2. 2740 

:\fiiterakim vergi belediye vakıf Yalnız Cuma günleri Ada-
icaresi müşteriye aittir. 

Haklan tapu sicilleri le sabit ol mi- lar hattının 3,13 Ve 10, 14 nu· 

yan ipotekli alacaklılar ile diğer alil- maralı seferleri 25 kanunevvel
kadaranın ve irtifak hakkı sahipler!• 
niıı bu haklarını ,.u hususiyle faiz Ye den itibaren yapılmıyacaktır. 
masarife dair olan iddialarını ilan ta- 25 KAnunuevvelden itibaren 
rihinden itibaren 20 gün içinde evra• 
kı müsbiteleri fle bildirmeleri lazım.. Haydarpaşa Kadıköy hattının 
dır. Aksi taktirde hakları tapo sicil· 38 ve 37 numaralı seferleri 
leriyle sabit olmiyanlar satış bedelini 
paylaşmasından hariç kalrrlar alfıka• yalnız Cuma günleri 24 ve 
darlann icra ve Hla~ kanununun 119 23 numaralı seferleri de kış 
uncu maddesi hükmüne tevfiki hare· 

mevsimi müddetince her gün 
ket etmeleri ve daha fazla malUrnat 
almak isteyenledin 931 - 1082 dosya yapılmıyacaktır. 

~ahı meçhul bulunan mnrino efendiye 
İl{men tehliğj ten~ip erHlmiş olduğun• 

dan telJli~ makamına kaim olmak üze
re ilıi r.ı .. ~:ıreti mahkeme divanhanes:- numarasiyle memuriyetimize müraca-
ne t:ll (,, ct.if o iı.:-i ilan olunur. ('.?24.S) atları ilan olunur. (22-1 :.i) 

[~==;;;:::;:;:::;::;::;::::::;::==~ı 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsynu ı 

----· - Vskiidar Hukuk Hcildmliğinden: 
l:stanbul dördüncü icra mem:urlu.. Pendikte sakin hacı Ali efendinin ke.. 

ü"'i..-...dan: za Pendikte bağdat caddesinde bila 
I~mine, l{fımile, Mahmudiye, ha- No. lu hanede 'l'edoraki oğlu Kosti 

mmlarla Muharrem, Mehmet, Muhit- efendi aleyhine ikame eylediği Reh • 
tin efendiler '~ "'~·hmet Sait beyin nin fekki hakkındaki davadan dolayi 

Kosti efendiye gönderilen dava isti • 
dası sureti tebliğ varakasına mumai -
leyhin mezkur haneyi terk ve ikamet
gahı meçhul olduğu şerl1ile hila teb -
liğ iade kıhnm1ş ve ilanen tebliğat ic

ilanları 

Kuleli lisesi ihtiyac7'içi~üStUste 
geçme (50) çift karyola aleni müna • 
kasa suretile satın alınacaktır. lha· 
lesi Zl - Birinci kanun - 931 pazar 
günü saat 16 ya !:adar Harbiye mek
tebindeki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde komisyonda hazır bu • 
lunmaları. (4267) 

şayi an muta~:. 8 I up şuyuon izale
si z:mnında açı , ı :ttırma suretiyle 
natılraasına mııhktmeyi airtes ince ka
rar verilmiş olan ve t •111na 16il) 
lira klymet t .. ktir edile·ı s • .l l.1İde Boş.. 

nak mahalle.- n·n Topçular sokağında 
eski 3 yeni G numaralı ma arazi bir 
bap h:lnenin z::rnin ve ebniyesi açık 

artırmaya konulmt:ş olup 14 - 1 -
932 tarihinde ~nr .nmesi divanhaneye 
talik edilerek 30 - 1 - 932 tarihine 
mfü:;adif cumartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra 
ıiairesinde aç:k arttırma ile satılacak-

rasına karar verilerek 2:> - 1 - 931 
Pazartesi sa.ar 10,30 da mahkemeye _., __ VA ilmi~., 

tır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi alınır. 

~lüterakim vergi belediye va· ı 
· - icarMi müşteriye aittir. 

Haklan tapu sicillerile sabit olmi• 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer ala
kadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarrnı ve hususiyle faiz ve 
masarif e dair olan idiialannı ilan ta
rihinden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbiteleri ile bildirmeleri lazım• 
dı:r. Aksi taktirde haklan tapo sicil-1 
leriyle sabit olmiyanlar satrş bedeli -
nin paylaşmasından hariç kalırlar. A .. 
Jikadarlann icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesi hükmüne tevfiki ha
reket etmeleri ve daha fazla malUmat 
almak isteyenlerin 931- 1083 dosya 

'KRAMIYELI 

gelmek ,.e yirmi gün zarfında davaya 
cevap vermek üzre dava jstidası surr .. 
yi ve davetiye mahkeme divanhanesi
ne talik kılınmış olduğundan vakti 
mezkurda mahkemeye gelmerl: ve ce
vap vermek üzere keyfiyt ilim olu11ur. 

(2244) 

Beykoz hukuk hakimliğinden: 
Beykoz da fevzi paşa caddesinde 

Muhittin beyin 102 Numrolu ~\'inde 
oturmakta iken Teşrini evvel 1931 ta
rihinde ölen Hacık efendi varislevi • 
nin ilan tarihinden itibaren Üç ay için 
de kanuni vesikaya istinad eden sıfat
larını mahkememize beyan etmeleri 
kanunu medeninin 534 üncü madde• 
sine tevfikan ilan olunur. 

Ademi iktıdar ve 
bel gevşekliğine 

1.:aqı en müessir deva SERVOIN hap
larıdır. Deposu, lstanbulda Sirkcci'de 
Ali Rıza l\1erkez eczanesidir. Taşraya 
I 50 kuruş posta ile gönderilir. f zmir'de 
Irgat pazanndaki, Trabzonda Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu 

Telefon: Yazı işleri 

2.3872 i<lnre 2.4370. 

ostaP kutusu : 46. 

2.4379 ve 

Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartlare: 

1 3 ö 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

f lariçte - fOO 1450 2700 ,, 

llAn sartlarımız: -----------
Satırı 
Santim ı 

Rcsmf 
10 J\ş 
20 .. 

lfosusl 
12,50 Kş 
25 

KUçük ilan şartlarımız: 

2 3 4 
30 50 65 75 

1- JO De falı •ı 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı · 
ıtı için bir defa meccanendir 

H - 4 satırı geçen ilftnl:ınn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

nesriyat müdürü: Refik Ahmet 

ELEKTRiK BUY OTU 
işte faideli ve ucuz 
Parasını 6 ayda 

bir hediye 
Hdersinlz. 

SAT 1 E' nin 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ve Büyükada 

Mağazalarında Satılır. 

idaremiz için pazarlıkla satın ahnacak 25 kalem çekme boru, 

kum, soda, hususi çelik, çekiç sapı,açinko lavha demir ve pirioÇ 

tel, çini ve saire gibi m~lzemenin pazarlığı 28- 12 • 31 tarihin 

müsadif pazartesi günü mağazada icra kılmacağmdan talipleriıı 
yevmi müzkfırda saat 9 dan 11.30 kadar mağazada isbatı vücut 

ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat 

listesi mağaza dahilinde asılmıı olup nümune getirilmesi icap 

eden malzeme için pazarlık günü nümune getirilmesi nümunesiı 
vaki olacak tekJifalın kabul enilmiyeceği ilan olnnur. ( 4585) 

r§. .... ~ft~2 d~ 
1 • ıcli,sihhaUı •c faal bulunmak A1abı 

1 

kuvvetten dııııırmcmekle mfımkOn• • 
dür. Sihhatinizl muhafaaa , ıinlr
lcrlnizi takYiyc faallycU. 
nizl tezyit için kOç6kJel" 
ve bQyQklcr tarafındaa 
mükemmel bir kuvvet 

;ilAcı olara" tanılaıı : 

Her eczanede bulunur. 

~===~============~~ ____./ 

Jandarma Satın Alma 
yonu Riyasetinden: 

Komis1 

Jandarma Umum Kumandanlığınca kapaJı zarf usulile münll' 

kasaya konulan 169 kalem ecza ve malzemei hbbiyeye talip çık' 
madığından 4-1-932 pazartesi günü pazarlıkla mübayaa edilecek' 

tir. Mezkur günde taliplerin Ankarada Jandarma umum kuma11' 

danlığı levazım cıüdiriyetine müracaatları. (4493) ./ 

1 3. K. O. SA.""AL. Ko. da., 5. 
Çorlu ve Tekirdağın kıtaatı ihtiyacı için cinsi ve miktarı ve r.'ün.~;.1 · 

şekli aşağıda yazılı iki kalem fasulya münakasaya konmuştur. İhalesı 2 1, 
l. Ka. - 931 ta. cumartesi giinü saat t:> te taliplerin şerait \"e e\"safı ıı"ıı• 
mak için her gün münakayasa iştirak için de ihale tarihinde Çorlu satıll 
ma Kom. na müracaatları. (617) (•1436) 

Cinsi Miktarı Teslim mahalli 
Fasulya 30,000 Çorlu Aleni münakasa 
Fasulya 45,000 1'ekirdağı Kapalı zarf usulile 

• * • . ,ı 1 

K. O. ve birinci fırka ihtiyacı caktır. Taliplerin şartnamesıni .• ıi' 
için müteahhit namına ve hesabına ma.k üzere her gün ve pazarlığa J~i9' 
nuhut pazarlıkla alınacaktır. ihalesi rak edeceklerin de \'akti muayft ' 
29 - 12 - 931 tarih salt günü saat ıs de komisyonumuza müracaatıa:~d) 

(671) (4J.7" 
de komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· I • • • Iiplerin şartnamesini almak üzere tJ 
her gün pazarlığa iştirak edeceklerin K. O. ve birinci fırka kJtaD- / 
de ,·akti muayyende komisyonumuza tiyacı için pazarlıkla kırmıZI ııt~ı I 
müracaatları. (669) (4:>51) mek alınacaktır. İhalesi 28 - :ıl'' 

* * * 
Çatalca müstahkem mevki kıtaatı 

için un pazarlıkla alınacaktır. İhale

si 30 -12 - 931 tarih çarşamba günü 

931 tarih pazartesi günü saat'ftıi( 
komisyonumuzda yapılacaktır. ~'' 

.. ıcr' ,,ı# 
lerin şartnamesini almak u e)Jl'~ 
gün ve pazarlığa iştirak cdeC .pd 
de vakti muayyende komi~yon 

saat 16 da kom·isyonumuzda yapıla• müracaatları. (670) (4583) 

Emniyet Çayını Büyük kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 
Arayınız teşhir olunuyor 


