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Bir edebiyat münakaşası 
Hüseyin Süot beye cevap 
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Tevfik RUştU Bey dün Avrupadan avdet iti 
~Hğırso~ ticoreti Tahdidi t~sli~at konfe~ansı, Ro~a Rana B. Ali İktısat Amele 

ve Berhn zıyaretlerı, muhtelıf Samsun meb'usu Lon- meclisi 
1iıf .111bulda öteden beri hiç 

kiınscııin nazan dikkatini 
cdpetrniyen, fakat al:ıkadar
lanna bol bol kar getiren 
bir bagır~ak ticnrcti \'ar. Bu 
t iı::ırc tin inhis.m şehremini 
0 rcr.nor Emin Bey zama -
nınd,ı Fcldınan isminde bir 
bc:y. z H.us tlr.ıfından ek 
gc..,ırilmişti . 

f dJm:ın Emin Beyle 
tjl.tcttiği bir ımıkavcle muci
bince bir b.1gırs.ık t :ıthir ve 
ı , t ra mahalli yapa,ak, on 
~cnı: bu m.ıhalden istifade 
t <lcl.'.ek, ondan sonra bağırsak 
t thir ,.c iştira yerini şchre
ll1anetine bırnkncak idi ; buna 
n1 ul . bil şdın.ımıncti o \·akta 
i,, d.ır kullanıl.m ga) ri sıhhi 
lı<ı,..ır'>akandı.:ri kapatacak, hiç 
0'ınaz.;,a ayni cYsafı sıhhiyeyi 
lı.ı z Hr b.ıg ı r-.:ık:ınc nıcuda 
glf rilmcdikçe bütün Kara -

ag-Jç mezbahasının bağırsak

lan Fcldman fobriknc;ı tara -
fından temizlenecek idi. 
Bagırs.ı l,lann tcmiz.lcnmcsi 

İçin <le bir tarife yapılmıştı . 
Bu ıar:f cye göre her cins 
ba~ırsak için bir ücret, mc -
~c1:1 kıı aman bağırs~ığt için 
<'n altı lmnış \'erilecek, sonra 
tc:rnizlcncn bagırsag ı sahibi 

nl:ırak istedi~ i yere satacak 
idi. 

Fakat mukaveleye müste· 
nit ol.m bütün bu şartlar 
Zahiri kurtnrmak için yapıl -
nıış bir hileden başka birşey 
dcgildi. hakikatte ve filiyatta 
ll'ıuka,·ele ile Fcldman kara
agaç mezbahasında her gün 

kesilen hayvanların bagırsnk
larını almak imtiyaz ve inhi- . 

sannı eline geçirmiş bulunu
Yordu . Çünkü her biri beş 

on hayvan kesen kasapların 
bagırs:ıklan temizlettikten 
sonra satacak yer araması 

nıtışkül olduğundan hepsi de 
Pefdmana istediği bir bedel 
1l1ukabilinde satıvorlardı . 

lştc birlrnç s~nedcn beri 
J :cldmanın bağırsak inhisarı 
bu şekilde devam edip git -
rrıi~tir . Şayanı dikkattir ki 
ı~<:ldman bütün bu müddet 

• 
Zarfında beher bağırsağı elli 
kuru~a aldığı halde gene 
kendisini mütezarnr göster -
ltıiştir. 

Fakat son zamanlarda 
trnanctin mczbahn meclisi 
idaresi bu işin içindeki hileyi 
keşfetmiş, Feldmanınkinden 
başka daha dört tnnc bağır
S..k temizleme fabrikası nçıl
ltı:ısına müsaade edilmiş Ye 

fabrikalar ( ı ı ) nisandandan 
sonra açılmıştır. 

. hu teşebbu lerin neticesi 
1:ıe Şayanı hayret olmuştur: 
Şın1diyc kndar f cldman ta
rafından ellişer kuruşa kapa
tılan bağırsakların fintlan 

1ekabetle yüselcrek ( ı ı o ) 
urusa kadar çıkmıştır. 
Harbi umumiden evvel 

Bu i<·tiııwda ııclcı· 

Şayet lngilterede 
mevkii iki idara devletlerle olan münasebetlerimiz dradaki kongrede 

~ 

hakkında beyanatta bulunuyor b~~~1c 
Bugün gitti 

gelirse .. 

lngiltcrcnin nmele fırk :ıı.;ı 

umumi intih:ıbnr dola~ hil·· ''Türkiye cumhuriyetinin Avrupa muvayene
sinde bir su/iz amili olduğu anlaşılmıştır,), 

" Ilarlciye yekilinıiz Sirkeci istasyonunda 
nariciye vekili Tevfik Rüştü B. Dünkü 

ekspresle Avrupadan şehrimize avdet et
miştir. Hariciye vekilimiz istasyonda Vali, 
Polis müdürü, hariciye erkanı ve memur
ları , bazı sefirler tarafından karşılanmış, birer 
kıt'a polis ve zabıtai belediye memurları 
tarafından selamlanmıştır. 

Tevfik Rüştü 8. doğruca T okatlıyan 
oteline inmiştir. . 

Hariciye vekilimiz kendisini Küçükçek
mecede karşılıyan bir muharririmize, se
yahatinden memnunen avdet ettiğini söy
lemiş ve müteakiben de Tokatlıyan ote
linde şu beyanatta bulunmuştur. 

Sulh siyasetimiz : 

- Türkiycden ayrılırken söylemiş ol
duğum proğramı süratle, fakat tamamile 
ifa etmiş olarak avdet ediyorum. Akde
nizde ve Karadenizde ve alelumum Avru
pa muvazenesinde bir sulh amili olarak 
ve her devletle iyi münasebette bulunarak 
veya bulunmağa çal~şarak hükumeti ~cum
huriyemizin müstakımane ve sebatkarane 
takip ettiği açık siyasetin her tarafça an
i ld .. nı ve bu hususta her münasebetle 
aşı ıgı d l'll. · bu'"tu"n izhar etmiş olduğumuz e ı erın 
insaflılar nezdinde kanaatbahş olduğunu 
memnnniyetle müşahede ettim. 

Sovyeilerle munasebaiımız: 

Malumunuz olduğu üzere buradan 
iptida Cenevreye gidildi. Orada Kara
denizdeki büyiik komşumuz ve d.ostumuz 
Sovi}' ...:t Rusyasının hariciye komıser mu
avini M. Litvinofla bu sefer de müteaddit 
d f .... t"' Çok tecrübe görmüş olan e a goruş um. . 
Türkiye-Sovyet Rusyası münasebatında~ı 
samimiyeti . şimdi de tekrar etmekıe 
bu hususta kafi beyanatta bulunmuş 
oluyoruum. 

Tahdidi teslihat 

Tankis ve tahdidi teslihat ihzari komis
yonunda notai nazarımızı izah ettikten 
sonra, devam ebnekte olan mezkur komis
yon müzakeratma faalane iştirakimizin 
qynen devamı maksadile Cevat paşa Hz. 
· Clçi~~inijr: .~f. enevrede 
katarak Reisı cum ~rumuz Az. in katibi 
umumileri Büyükelçi Tevfik Bf. ile birlikte 
Almanya hükumetinin dostane davetine 
icabetle Berline azimet olundu. 

Almanlarla münasebaiımu. 

Kendisile daima dostane münasabatta 
bulunduğumuz Almanyanın ricalile ve 
tahsisen Başvekil M. Müller ve hariciye 
nazırı M. Ştrezmanla ve Rayişta}ı Reisi 
M. Lübe ile müteaddit mülakatlarda bu
lunduk. Reisicumhur Maraşal Hindenburg 
Hz. tarafından kabul edildik. Büyük Re
isimize ve Türkiyeye hürmet l'c muhab
bet ve ismet Paşa Hz. ve Hükümetint! 
takip ettiği siyasete karşı taktirkirane ve 
teveccühkarane hissiyat izhar ettiler. Ve 
çok müsafirperverlik gösterdiler. 

italya ile münasebaiımız 
Oradan doğruca dost ltalya hüku

metinin ziyarete gittik. Dostane münasebet· 
lerimizin geçen senedenberi bir misak ile 
teyit edildiki ltalyada , daha huduttan 
itibaren hakkımızda fevkalade izaz ve 
ikram gösterdiler, Altı, yedi sene içinde 
halya cidden hayret ve takdir ile görül -
meğe şayan müsbet büyük işler görmüş 
olan büyük devlet adamı ve İtalyan hükü
metini reisi M. Musolini ile, bu ziya
retim, tekrar ve uzun uzadıya görüşmeğe 
fırsat verdi. Müşarunileyhin kıymetli me
saı arkadşı M. Grandi ile ve diğer 

[ Alttarafı 4üncü ıayıfamıtdadir] 

1\Iayıs nihaycderindc L(·i· 
draJa bcync1milrl bir !'C ~u ~r

telgraf kon
gresi top· 
lanacaknr . 
nu kong
reye hüku

metimizde 
davet edil-
mi~tir. Kon
gre için in-

t ihap edi
len murah- t--:--.. _,~:-..:~ 
hasımız Sa· Rana B. 
nmm meb"uı;u Ali Rana lk~ 
dünkü ekspre:ıle ~chrimizdcn 
hareket etmiştir. 

frnıeniler orosın~o 
Vilayet yapılan şika

yeti tetkik ediyor 
Geçenlerde Sakız ağa

cındaki Ermeni patrikha
nesine taarrüz eden bir kı· 
sım ermeniler hakkında vi· 
layete yapılan şikayet tetkik 
edilmektedir. 

Vilayet ruhani işlerle a
lakadar olmadığı için tah
kikatına asayişin ihlal e-
dilmesi cihetinden devam 
edilmektedir. 

Ermenilerin patrik intİ;. 
habına da bu tahkikatır, 
hıtamından sonra müsaade 
edilecektir. 

Darülfünun 
Heyet Ankaradan dönüyor 

1 hazıra.nda. tekrar 
toplanıyor 

Ali iktısat Meclisi bir 
haziranda Ankarada top
lanacaktır. ' Bu sene mec
liste tediye muvazenesi 
mevzuu müzakere olacaktır. 

On gün evvel bu mevzu 
üzerinde tetkikat yapmak 
üzere İstanbul, lzmir, Trab
zun ticaret odalarının birer 
rapor hazırlaması meclis 
katibi umumiliginden bu 
odalara bildirilmişti. Şeh
rimizdeki komisyon dün 
son iç.timamı yapmıştır. 

Bu münasebetle meclis 
azasından Vehbi Bey bir 
muharririmize şunları söy
lemiştir: 

- Bu esferki içtimada 
müzakere edilecek mevzu 
tediye muvazenesidir. 
Alttımılı 4 üncli sayılamızdadır J 

Vehbi Bey 

bir beyan-
nnme ncş-

su! bir "U· 
rtrc i.r.uh o
l un mak tn· 
dır :\lal,. do ·• a kdonald 

nald t:ır im <ılannn 
be) ann:ım ... 1clcnin ln.-

~ uk ka1.<rnçlarn fazl .ı 'er t-i 
tarh edecekleri, m• duıl .. ri 
millilc~urcccl,kri, icarl.ır.ı mti 
tcallik ta ı dh.I tl id:ımc 
' c i~"izlcrc t'.!

1
1 ı · fa1.la 

yardım cdccddcı ı i1.<ıh olun· 
m:ıkcaılır . 

Beyanname bundan sonra 
~u suretle dcnım etmekte· 
dir : 

• .\mdcnin hl·dcfi lrıgiliz 
cemiyecini muzt:.rip eden fo
ldrli~e ve zulümlere nihayet 
vermektir . r'°1uhafazak<\rhırla 
libcnıller hunun ıçin çalı~tık

ları halde mm afiak olama
mışlardır . Amele flrkıısı i e 
bu maksatlar için çah~·ırak 
slikna mcsdcsini halledecek 

~ 

vcsnıtı rnıklh·cd 'en iden . . . 
tanzim ederek ch:ktrikliyc
cck, yeni yollar açacnk tır . " 

Amele fırku :sının vaitlcrin
den biri de Ru ya ile iyasi 
ve ticnri mtinascbetlcri iade, 
tah il ):f~ ını I5c ihlap;etmck, 
tcslihnu tahdit kon feransını 
yeniden toplamuktır . 

Darülfünun heyeti yarın 

dönecektir. Heyet ıstılahlar 
mesaisinden dil encümenine 
verdiği neticeleri geriye al
mıştır. Tadilen tetkik edile
cektir. 

Kasap dükkanlarının tah
didi doğru mudur~ - -

Hektepliler bayramı.. Etin pahalanmasına kasap)a .. 
Ankara, 5 (A.A.)· Bugun ~ 

mektepliler bayramı müna- )arın çoklugu sebep oluyormu~ 
sebetile bütün mektepler ~ 

tatil edilmiş ve talebeler Siz ne düşünüyorsunuz ? 
şehre civar mesire mahal- - -
lerine giderek eylenmişler- Bir iddia var; diyorlar ki: 
dir. "istanbulda kasap dükkan-

Ticaret odas:dabir içtima lan adet itibarile ihtiyaç-
Ticaret odası reisleri dün tan çok fazladır; binden 

odada toplanmışlar ve askere 
giden memurlar hakkında tatbik 
edilecek muameleyi görüş -
müşlerdir . Neticede memurini 
hükOmct gibi bu memurlara 
askerlıkleri esnasında ayni 
usulün tatbiki kabul edilmi§tir. 

fazla olan bu dükkanların 

"Bir şehirde kasapların 

çok olması korkulacak bir 
şey dğildir. Kasaplar ne 
kadar çok olursa o kadar 
aralarında rekabet olur, 
rekabet neticesinde de 
fiatlar düşer.,, 

Acaba bu iki iddiadan 
hangisi daha doğrudur? 
Birinci iddia doğru is~ 
kasapların eczaneler gib! 

bir bağırsak ( ıoo) paraya 
satılı rdı; şimdi ( ıı o) kunışa 

çıkmıştır. Ehircn hükl'ımet 

sayım ,·ergisini kırk sekiz 

kuruştan altmış kuruşa çıkar

dıgı zaman koyunların en 
müsait bir matrah olduğu 

her sene İstanbul mczbaha
:;ınd:ı gcsilcn koynların adedi 

Vapur bat.arken 

miktarı yüze endirilmiş 
olsa butün şehre kafi ge
lebilir; vakm geriye kala
cak kasap dükkanlarının 

teşkilatını takviye etmek 
icap edeceğinden masrafla
rı artacak; fakat ne de ol
sa şimdi yüz dükkanın 
masrafı bugünkü üç. yüz 
dükkanın masrafından fazla 
olamaz. 

tahdit edilmesi mümkün -

· ileriye sürülmüştü. Bir kerrc 
bu hadise bu noktai nazarın 
isabetini gösteren yeni bir 
delildir. 

Sonra bağırsakları tlli ku
ruşa alırken znrar ettiginden 
baseden f cldmnnın bir kaç 
sene içinde el altından ne 
kadar para kırmış olduğu 

gene bu delil sayesinde Jm. 
layca anlaşılabilir. Çünkü 

(600),(700) bine baliğ oldu
ğuna göre bunların yektinu 
üzcrinJen husule gelecek 
f iat fazlası şimdiye kadar 
(1,000,000) lirayi geçmiştir. 
Artık bu parrılar şimdiden 

sonra memleketimizde kala
cağına, o nisbctte de hariçten 
ecnebi kaınbiyosu girccegine 

göre Feldmamn bagırsak 

inhisarın:t nihayet verilmesi 

şehremini Muhiddin Bey ile 
nrkad:ışlan için takdir edile
cek bir muvaffakiyet demek
tir. 

Mehmet Asun 

iki yolcu ar~na : 
- Yahu ne 'efAI ediyor, 

yorsun, vapur seidn ml 1 

• 
I 

ne bağırıp ~ğırı· 

Şu halde yedi yüz dükka
nın masrafı tasarruf edilmiş 
olur. Bu tasarruf sayesinde 
et fiat)an düşer; netekim 
bugün bile bir takım kasap 
dükkanları vardır, bu dük
kanların cırosu fazla oldu
ğundan et fiatlarına diğer 
kasaplardan her gün okka 
başına yirmi kuruş daha 
ucuza satmaktadırlar. :ıı 

Buna mukabil ikinci bir 
iddia daha var, bu da ta
mamen birincinin aksine· 
dir. Bu fikri iltizam eden· 
ler ise şöyle diyorlar. 

müdür? 
Gazetemiz bu mesele 

üzerinde bir anket açmıya 
karar vermiştir. Binaenaleyiı 
karilerimizden soruyoruz: 

1. - Hakikaten bugün 
lstanbulda kasap dükkan
ları çok mudur? 

2 - Çok ise bu dükkc!n 
sahiplerini mütezarrır et
meksizin adetlerini azalat
mak kabilmidir? 

Bu mesele bir kere 
doğrudan doğruya kasap
ları alakadar eder. Acaba 
kasaplar bu hususta ne 
düşünüyorlar? 
1 Alıtarafı 4 uncli Hyd.1ııııztladır] 
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(A;~N 
mutlaka Hünkara Telgrafi 

göstermiş o!tlcaklardz 
Orlrı: .lınan, anı an, anı an!. 

denıiş olacaktı 

-54-

dursun 

Diyir. ıırJuıJa duran l,anape 
üstüne çokü\'crdi 

i>ın:d Beyin telgrafını 
lıcıncıı çektiler. 

l ~ ık:ılıııı şu telı'ikcli habere 
br~ı Ltaııbul ne emir ycrc
cckti . 

Sa:ıtkr geçiyordu. \'el.ikin 
l t:mbuldaıı bir hayırlı lıabcr 
geldiği voktu 

Bu lıükılmctiıı her işi bir 
a.:ayıp tarııfıııdan fırdöndü 
fırıld:ı1'Lıra benzediği ıçın 

Rcş.ıt pı}a Sülepnan paşanın 
tcYk f ind.:ıı vaz geçildi gine 
in:ınıııak i~tı yordu . 

~!~ıtlak tclgTlfı lıünLira 
gostcrmiş ol:ıcaklard+. O Üa 
SülcvnJJu paşanın zorunu 
İşitip lıabcr alınca: 

·- Aman aman aman 
anı:ın ! dur,un. 

Demiş olacalm. işin bu 
m:ticcye bağlanıp tatlıca ta -
rafında kapanıYernıesi muta
sıırrıf p:ı.şanın da İşine geli -
yordu. 

Hani şu gürültüyü atlata
cak olurlarsa, büyük kaza 
bcLi sa\'lıŞturmuş sayılacak· 

lardı . 

C; saat lstanbuldan cev~ 
beklediler. l\ihayct Gelibolu 
merkezinin ar:ın.dıgtm gör· 
dü'cr . Makine tüişlı tcl<işlı 

tıkırdayıp duruyordu. 

Böyle heyecanlı demlerde 
ne yapılır? lşte makine ba -
şınd:ılü yaYerlerle mutasarrıf 
da soluk alm:.ıJan Yerilen 

işaretlerin neticesini bekliyor
lacdı. 

lstanbul tarafında Rauf 
paŞHnın kendisinin makine 
b~mda olduğu anlaşılıyordu. 
I!aşyaYer lsmail Beyin Geli
bolu telgrafanesinde olııp 
• ; lıııadığı soruluyordu. lsmaii 
Bey : 

-· lraJckrini:re muntazı -
nnı, fcrma'1 1 

Cevabını ,·erdi. Bu sefer 
şu Cc\'ap geldi: 

- Gelibolu mutasarrıfının 
nczdinc gidiniz.. Ba~ı·tl.if 
paş:ı lıazrctkri ıııatJsamf 
paşaya icap eden emirleri 
Ycrccckkrdir. 

- Paşa lıazrctlcri, muta -

s:rrrıf J'"dŞ:ı burdda hazır bu -
!umıyar. 

- Olı:ı'd.: bana nrut:.sar
rıll nrirıiz ! 

t~ııı :ıil fü:y a:rJınd:ı duran 
Re~:ıt pa5aya dedi: 

- ":.ci cıruediyorlar. 
Reşaı p.l'janııı dkri ayak.

hrı titrİYcrdu. 1 ky yarabbi .• 

ne ycYmsiz gıındc şu yaver 
bchiLırına çatmı ştı!. Dc\'lctlıl 

suasknin huzuruna çıkı\'(J)r
muş gibi redingotunun önü
nü ka nışturup dügıııclerini 
ilikliycn:k: 

- Bendeniz, Reşat kulu -
lllll. . 

DiyC" kekeledi. lstanbu!d.ın 

Rauf paşa: 
- :\Icmnun oldum. Padi

şahımız Efendimiz hazretle • 
rinin scljmı se11mct enaam
larını tebliğ ederim. 

1 eşat pa1a yerlere k:ıpamp 
tıkırdayan makiııcyc dogru 
üç kere kmenna sa,·urduk -
tan sonra: 

- Ceııalıı k:ıdırı mutlak 
hazretleri ömrı.i hümayunla
rını müzdtıdü fcrava buyor· 
sun amin! 

- Mutasarrıf paşa, Süley
man paşaııııı te,·kif ve teb'idi 
iradei mühabct'adei seniye 
iktizasındandır. 

Aman vahu, 
kcr paşa · azılL 
haşam maılıHın 

ınutasarrıfu mı 
istiyordu? 

yoksa scras -
y:ıvcrlcrinin 

ışı dertli 
yüklemek 

Reşat paşanın: dizbağlan 

çözülmege- bıışlamışo. Selim 
kelim hcpçiği iyi idi, hoştu. 

am:ı ~lgdelim ~ SU'lieTtJJait 

paşanın tevkifi me lesi ile 
alak;ısı olmcsa'\'dı !.. 

Ser:ısker aralılı: vermeden 
devam ediyordu: 

- Mlltas:ı.ı:nf p:ışa, velin· 
met efendimize kıırşı sadaliiıt 
ibraz edilecek z:ı.maııJır. 

llarn haı:eketinize- dair 
başı·elcllet canibi saıni ind..:n 
makamınıza :ıyrıca emir ver
direceğim. 

Ben Bulayirdc ferik Sabit 
paşayı aradım, anli yor musu
nuz? Sabit paşa Bulayirdeo 
Gelibolcya lıard!iet etmiş . 

Beri yanda ımıta~arrıf ra -
hatça bir ncfc~ almı:.;tı : Oh .. 
İşte yükü pek :ıll Sabit paşa
nın sırtına dcncdcbilirdi . 
Muhabere memuruna a.:dı: 

yazmasını ihtar etti: 
- Ferrnın buyıırwı efen

dimiz. Padişahımız errndi -

mizin oğuru hüınayuıılarıııa 
bu can ve baş feda ol5un ! 

Sabit paşa hazretleri sayci 
şahanede elbet şu emri hay
rın itmamına ııım·affak olur
br. Biirnilliılıi taaU ... 

- Beni dinleyiniz paşa. 
Sabit paşaya emir Yermek 
mümkün olamadı. akşam 
g.:ı; \'akıt Süleyman paşadan 
bizzat a'mış olduğu bir tcl
ı;r.ıtiıamc üzı:rine BulayirdL11 
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amus 
"otla 
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Bir mahkum 
Adliy;-f; ridorunda 
bir mahkümu yaraladr 

Dün adliye binası kori
dorlarmda bir cerh vakası 
olmuştur: 

Bundan on beş gün evel 
umumi liapisanede yatmak
ta alım ağır ceza mahkum
larından Sadettin ile Musa 
Kazım bir meseleden do· 
layı kavga etmişlerdir. Da· 
ha genç olan Sadettin bu 
kavgadan hırsını alama· 
mıştır, iki mahküm bu kav
gadan dolayı dün elleri 
birbirine k.:lepçelcnmiş ol· 
duğu halde mahkemeye 
sevkedilmek üzere lrapisa· 
neden çıkarıl~lardır. 

Tam adliyenin orta kat 
salonundan geçmekte olan 
mahkumlardan Sadettin ev• 
velce ucunu sivrilttiği büyük 
bir temel çivisini sol elile 
cebinden çıkarmı.ş, ansızın 
Musa Kazımın g-0gsune 
saplamıştır. Sadettin jandar· 
maya da tecavüz etmek İs· 
temişse de elinden çivi der· 
hal alınnnştır. Mecruh te· 
davi altına sevkedilmiştir. 

Nezihe Muhittin H. m 
davası 

!>ün üçüncü, cezada ka
dınlaı birliği sabık reisi 
Nezihe Mıili.ittin Haımımı 
aleyhindeki davaya devam 
edilmiştir. Sliıı=tçi Hasau 
Tahsin Efendi isminde bir 
şahit dinleo.ilmiştir. Bu ~a
hit seyyar sergi ile .Avru
paya kad\nlar birliğine ait 
bazı eşyaların gönderildiği· 
ni söylemiştir. 

Bundan sonra C!"kek şe· 
hir yalı me~tebinden gelen 
bir tezkere ekümuştur. Bu 
tezkı:rede Nezihe Muhitti.tı , 

Hanımın Darüleytama elli 
lira verdiğine dair elefter:· 
!erde bir kayde. tesadüf 
edilmediği bildirilmekte 
idi. Bu tezkerenin okun. 
masını müteakip Nezih 
hanımın velciü mahkemeye 
bir gazete vCJ!miş teberru 
edilen bu elli lirarua
gazetede. yazılı olduğunu 
siiylemlştir. 

Esbak vali Raşit, müfettiş 
Sait, meclisi vifayet a-ı:asın• 
dan Emin Ali beylerin bu 
mesele hakkında şahadetle
rine müracaat edilmesine 
karar vui!miş, muhakeme 
29 mayıs bırakılm~tı~. ------····-·-·-··---
mCı.-;tacekn ayrıldığı anlaşılı -

yor. 
Sabit paşa Süleyman paşa 

maiyetimledfr. bir hilaf emir 
alıp ta maazııllah SülcyınJn 
puşayJ. uymak ihtimaline 
binaen .... 

Reşat paşa: cı: Amaıı bey 
dendi oı1(1um ! ,, diyerd; ya• 
ııınd:ı ayak üzerinde durJn 
pYer fsmail bc)~ıı üzerine 
yığılır gibi oldu. 

Jllltmed!l 

gö lernıeden hep on
ları alargadan tetk:ik 
ederken lıir kac defa • 
Şelıııazı yakından gör
nı ,k arzusu una talıam
ıniil östereıniyerrf... 

yaıılarına sokuldu. 0-
• 
tomob:lin elrafırıtla do-
l~ l!. Fakt l Selınaz hic . . . 

Nulıarrwi; llıiseyhı Ralınıi afılımm . Onu nıdı 
..,. lınaz ~ki e nr be - ka~. ıı son moda ıııı, tam ıadı mı. 

le bir az cminniş tu • letile renkler, ipek.- lf lirrenı sek.il ve e-
olıııa!,la beraber glizel- ler içinde ~ıkıyor'du~ 11 • e lıeJ! ~ eski adanl-
Ji. Cok güzeldi. 'üzfı- ak tl ğııuu di-; di. y-. .. · · "ıli 

ııi:iıt o geuç kız teı·a eti m h ıbi~·e l sıkılan takmakla samimi, eski, 
lıl~ hozııln.mın. ı . .._o- Hfın·enı Lütfi kendiııi ru_nıa f>ir göz içn kalıp~ 
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mak [özre mül<uç olduğu iki 

nevi kredi~·i rle teminde dü

çan miı~lfülftt olnmkt~ ve 

iktısadt nl'.tv:v:cıııı,ffni, llrılcl

dar edecek dcrecdenle fahiş 

faiz. ödemek mçclıuriyetiııdc 

lınl un ınıık tadır. 

Ziraatiınizirn inkişafı ııokt:ıi 

rınz:ınndnrr, hayatı bir cbcm
rııiyeti; hniz alan. Zicıır krccJi 

fi.krl:mr ve f:ıiı meselesi fil• 

lınki!t:ı; öteıknbcri ~retle• 

ri mucip ol ş biı:. mcsı:lCcJir. 

1Zmir Iliıiteda-ıtlıncJn faiz 
ilıtij;ıcin 1 şilldctil.e .ııİüreııasi;o 
ben., nycJa yıizdc 12 ill! yüz.

de 25 :ırasınd~ ı:dıalüf: dmı:k.

t dir. BU: murabalıcnin )'al'llZ 

lıı:ıiiı ve faiz sııflı:muıdaki re... 
zahlıiirüııtlen; iliarertir. llwı-

danı b:ı~)fu kredinin ~cr:ıiti İ· 
tası da ziraatçileri rnahYu ha-

rabiyc sevkttmektcdir. ;\ak· 

ten yerilen kredinin ekseriye· 

ti ahval.de nev1anıına:ırnıl«n ia• 

dtı;;i meşruttur. idrak ettiği 

mahsuli\nü rcmasta oulundu
ğu tüccara satmak kiıyt ve 

taahhüüü zfrmıa çok pamılı

yıı mal olm -rndrrr...-""""'" 

B\ınun ikiıı.ci tıir şclJi de. 
nislıeten hii yük şehlrlcrimiZ

de ( mesel:l t7.mirde ) tüccar 

ile erbabı 1 ziraat beiniııde 
cereyan eden milıı.asd.ıatt:ı 

tecelli etmektedir. " :\lcınle
ketimizde ycrle~en Anupalı 

müesscsatı tiiceari ye.ıin' ~aliY
re) satışlara· mukabil Yerdik

leri aYansl:ır şayanıdikk.ııt 

bir mahirce arzermektedir. 

Bu a.vanslar, ınc:;ckl tütün 

zcyti.npğı, pamuk Ye hubu

bat >Ptı)ru:ınd:ı mülıiııı lıir rol 

verebilecek ):,cıtanc. 111ücssc· 

semiz zir.ıot lJank:ısıdır. :\lak-

sadı tı:~kkiilfu itiliarilc eYel 
emirde zirai krcdi~·i temin 

nt tatmin eylemekle miillellııf 
bulunan bu miicssesemiz tak, 

viyc edilerek ınııksadı aı;lisinc 

hadim olabi~cek şerait dahi 

!inde çalışabilirse memleketin 

ihy,1sımla mühim rolfordı:n 

birini oynaım~ olacal•o.r. 
Zirai koopmoatifler: 
~ -

Zirnatte; istihsal krcdbi 

yeni kisa 'vaıleliı kredi, zirnt 

kredi koopcı:atiilcrinin de 

ziraat bıınkıısıml:ın -kudreti 

vüsatinirr imkilnl;ırı dııhilio 

de· muzahl!l'Ct gôrroeli:ri ı•e 

bunun için de gene bankıı· 

ıun takviye ·i icap eder. 

Tc~kil edilecek olan dev~ 
!et bankasının da zira.ıt 

!ıaıık.asınm i.k.razat sahasım · 

teni ctmesıne yardım tabil 
olmakla. beraber, lıtt müı!s-

sesemizin müstakil bir su-

rette takviyesi esasında ısrar 

etmek gerektir . 

ltibat koo prctillcriıı:dıın 
bnşka alıım. satım koopratif

lııriııin kkifüi dı.: ehemmi-
yeti mahsuseyi haiz olacaktır. 

:\Icınleketimizde koopratiflcr, 
ihmul va hatta imhali caiz 

olmıymı. teşkilıl.ttaııdır . Hun-

!arın şimdiye kadar mahlut 
. bir iki tcşel»büsc miiııhasİr 
kıılarak taammüm ı·c inkişaf 

edememesi bir taraftan bu 
te\'kilathı i~tigal edilmemiş , 

di:tı.'r ı:aı:aftan kooperatif~'i.lik 
zilıniyetUıin benimsenilınemiş 

olınıı,;ıı.f:ı: izah edilrnek l:l1.1m
dır . 

(Bitmedi) 

okuyor 

Elektrik ekmek fabrikası 
nıuııtaza1n ı;tılışmak şartilc yeynıiye sekiz 
saatlik bir s:i.yili 12000 kilo eknwk Yeriyor 

i anta~ındaki fabrika 
iş etilecekmi ? 

Bir m:vi ekmek imali hak- konmu~ kalburlar üzerine 
kındaki cereyan kuvvet peyda dökülür ; bu kalburlar undan 
eı.llror. Bu bapta kati karar kcpc!li ve tekrar üğutiilccek 
vcrildil;i zaman Şehremaneti- parçaları ayırır . 
nin • 'i._.;aııta~ındakl emrnli Değirmenin üç katm:ı da!tt-
lllı!trul<edcn clcktiriklc müta- , tılmış olan muhtclıf aktlerin 
harrik ekmek fabrika:;ım . aralannı.lu •ckvatör leryarJır. 

iljktecegi. meı·zuu balı.soldu~ Şu suretle tanelerin otomatik 
ğUndan Paris muaveneti içti- · bir surette cereyanı tcınin 
maiyesinin ekmek fabrikası olunur . 
bakkındn atideki malılm:ın Tamamen un haline soku· 
k.:ırilerimizc takdim ediyoruz. lan buğtfoy bu amcliyattall 

sonra ekmek olı,ıak ıızcrc Paris mu:ıYcnı:ti içtimaiye 
idaresi ekmekleri hem dcp;irnıcn, digcr kNna seYkvlumır. 
hem fınn mahiyetinde olan bir l lamur ynpma lusmı 1 926 

fofrikada yııptırmakwdır. Hu da tamamen t~ı:Jit cdilmi~cir. 
fabril<anın değirmen kNm Yeni İTI'ja edılıni) olan ek: 
!856 da tesis cdllıniş ve mck fabribsı eknı~;.;i yedi 
L913 te t.ımamen tadil . edi- de1Tedc imal eder. 
!erci< gümle 600 kanta~ bujt- Acin im:ılinde her lianıtıı 
dayı öğııtceck silindirli bir kitlesi ~.50 kiloluknır ilk 
değirmen in~a olunmu~tu~. tah:ımmür .+O ile 50 da kil''' 

Hıınıurkılrlık kısm; 1926 sürer. lık tahammijrJcn ç;k:ırı 
dan beri işlcmck.tedir. 1 Ju- aciıı İ kilo l ~O µ;r.ım:ık 
mı.:rkarlık binası dcıtirrncn p:ırçal;mı a.yrılır. ]k·n j ı.ıJı;ıııı· 

miirdcn ;oııra bir :: nıcl~ bcr ile fırıı\ arasındadır. Şu su· 
defada < n iki >0mun oi:ıd• retle dsi aduıım >01 tarafın-
ckmcınb· alarak forı ıı:ı 'erir; daki ınag-Jzadan alınan huğ-
l)U i~ s:ıatt~ muntaz:ıın .. n bl'~ da)' sağ taraftaki binadan 
viız ekmc!):i.· bir fırın:ı sevkini 

1 ekmek 0larak çıkar. ' " 
mümkün kılar . Ç':ıh~ .:n üç 

Ügütnıe amcliyaı:ırıdan mu-
fırm günde :<eki;1, »a:ıt fa:ıli· 

kııddcm t.ınckr muhtelif ma-
yettc buluıımak l•/.crc yc,· ıniıc 

ki nelerle tcmi;'.!cnir . f\u ına- 12.000 kilo ekmek ı·ermc k· 
kinclerin her biri buğdayı tcdir 

hlır harid maddeden ayırır . lr-----------ı 
flvvela huttday bir cc;1,bcdid 
aletin üt.erinde rüığara rnanız 
bırakılarak tO'~l;ırı alınll. ı;onm 

üst.üste k.unmu;ı mlltahııntk 

kıılburlaı-da elenir, ı\ym:a ta~ 

\'arıııı . .l!ır t;V~f . ı 
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Muhtelif • makinesi tara.Undan temizlenir. şehirlerdeki fflllet mekteplerinin 
t • ~ Silindirlere p;ircn yabani 

Avusturya 1'1acaris
tauın Derseadct 
sefiri olup Ytmi 
Pazar muk3velesi
ni hamilen Vı)·t:
naya azimet ecen 
Koni Ziçninin r.=a 
halli m€:n:w;iyet.ne 
avdet etmek ii.ze&e 
hemen Viy~nadan 
harelrei eylemek 
emri aldığı hus.ısi 
telgraflardan an- ı 
laşılmışfır. 

f aaliye ınuen intibalar 
tohumlar ~kilkrindı:n dol.;yı 
ru;ıl buğd:ıy dıııı~lcrioin aksi 
i. tik:ımetc ayrılır . 

iiğütme ameliyan altı mii
tevali ameliyat ile icra olu mır. 
Öğütmeyi temin eden silin
dirler birer metre tulundcdir. 
Ye muhteli[ sür'atlerlc hareket 

ederler . 

A BıJecllt MtHr:t melcteplerlnde olr:uyıı.n Ha11mılu-

1 lcr ligiitme ameliyesinden 
soma Ôğütiılcn parçalar mi
haniki bir surette ibtüste -

, nrnmnz bir lıale gel- \ 
mesi nıüml\i.iıı değildi. 
Besbelli , Şetıııaz onu 
tanıyıp taııııııanıağa lıi " 
ehemmiyet yerıııediği 

iein aldırnınoı·du. Ken-
• • 
dinin varlı~ı, yolduğu 

ı iadııı ieiıı nıüsa-
• 

iy li •• 
• 
Bu aeı düsli~evle 

• • 
bÜ:'b-tiin z hirlendi. 
Sc. Jndıt kendiııi ·ta

d l rfi ' , t!le en 
· ı üzel kadu ial'l a. ·~k.-

1 !d'· - . 1 arımı u. uren rn 
"' delik.anlı gözile beral>eı· 

-~--- -
şimdi bu salıa,htli.i cesareıiııt gfü;terebild'i: nnn<il~k.atiyet hiı· elw-
ccsaret ve iLibarıııı « Uaıııııı efPrıdi.. diyet. ~ekl:ııc g.ı·i~nr. 
ka~ belmişti. •EY\Clıleu rulıhu·ııın- lfayaLın ua si1.: ;,l..lıııı-

Günlel'l ()ratla burtt- zuı bütün ~i<ldeıile dan ı:.k.arnı; 1\ hı•ıı ııı 
da siyatı gözH'ıği'ıle biribirirı iziıı idik, iki- içiıı ıırl'~ alıııa; ı ııııııl
gezindi. Brr kaç saatlik nı:izind' lıiı; l>°L' kaba- nıak kal»liııdı•n iıı.1-.:iı.
sahte muhabbetleri h, timiz C\lıııaksrzın İ~'- sız bir sı•vdi:·. ı: .. ı-at 
salın alınan kadınlarla tinıah·a.tın ilıdas ettiği lıcıı llıt~ıt~ıllh:ııı ııı.d 

K .ıı ı~ ı ı · bc'--Jı~ıde :'tdetler .Yi.i- 1 yatlı~ ;u~lı. •aı,rl nç • Oh ııc acı ~üpl:<-'; Lıııı:: • 
bl·r • rde go'"ılL"ını"ııt zi.iııdeıı lıeııiiz b:l'lıiri- .ı 1 .1 . 1 L•rııt· 

~ . ua pe ~ ı ılıma H'r:ıı.. . 
samimi aşk gıdasnıı mııc doynıak 'IZlll Inll- l.te teselli :H'IYOl'llJll. Uır-
buJamıyordtı. Nihayet vakkaten ayıılınaf... mec- lesnırk İ<'İıı. h .. lk! thıl :ı 
Şehnazın, keııdine eski buriyetiııde · kaldık. eo·~ uzııı'ı siirceı'! hiı' 
şiJdetili tcınayiilündcn Şiıııdi görüyorum ki j üstıii ıes;.ı li."ıfüıı l!•tfı:
iinıitlenerck oııa şöyle ur~unı:t da k· l'arlaştır- ııa mı. iı :z,ıı· ~dt••·ı·f i:~t 
b:r mekuıp >· zıııak nu~ ol~tı-ğuıuuz bu < ısı •• ..ııı 



-- ~ 

VAKlT § ~lav11 = - cız -

kendisine halef arıyor 
. - oW 

M hteri Edison 
DAHİLDE [ Bir edebiyat münakaşt&.sı ] p mıı~ifitt Am rik~ın ~e şeh-

• .f..CJ'_:_ __ -ı:: • d eonderılengen- Daya~ meselesi Hüseyin Suat Bey ... 
-------------~--------~ 

Tehlikeli maşukalar ,rın ~~ .h d ek Ucuzluyor 
"' şk, sıcak, nefis bir 1 çlerı ımtı an e ec a şeydi; takat erkek 1 _ . Otomobillerden gece 

. arslan ve kadın cey- \8 .. ük' t' d tık ~alışmamağa zan.mı da kalktı 

1staıılıul , ih\)eli idaı·e 
lıeyctiııde 

İstediği kadar Şarklı olsun, Şekspir gibi yüksek 

lan ıken! - UY en a anıl ar \- Taksi ücretlerinin tenzili 

• Dün kendi l<enJimc dü- ı· karar vermiştir hakkındaki Emanet kararı 
§undüm ve böyle dedim. mayısın birinden itibaren 
Bana bu hükmü verdiren tatbika başlanmıştı. 
küçük bir gazete haberidir. Yeni tarifeye nazaran 
Bilnıem nerede bir kadın küçük taksılerde 40 kuruş 
aşıkının dilini kesmiş. Ka· antre yerine 20, 60 kuruş 
dın erkek arasındaki heı ' yerine de 30 kuruş veril-
türlü farkı kaldırmak uğ- mektedir. Ahiren gece zam· 

tunda "çetin kavgaların baş· lan da kaldınldığı gibi 
ladığı zamanlarda hadise köprüden boş geçen oto-
brr kat daha mühimleşiyor. mabillerden köprü parası 

Hem kadınlar, şimdiki alınmıyacaktır. 
erkeklere müsavi olmakla Yalnız taksilerde tadilat 

da iktifa etmiyorlar, artık 
tarihin paslı ~sahifelerine 

göçmüşleri de yaşatıyorlar. 
Eskiden " Belalı .. diye bir 

sınıf aşıklar varmış. Bıçağı 

hakkına sevgilileri buse 

cizyesine bağlr, bedava Eflison 
yer, içer, yatannış. d- n· ti 

Yalnız Amerikanın değil, bütün unyamn urme. e 
Şimdi de işte kadınlar ı d k d 

d 
• h r muhteri Edison son gün er e en ıne 

bıçağı değilse bile, makası an ıgı meş u 
halel olacak bir genç aramıya başlamıt~r. . 

hakkına baç almıya başla· I 1 a 1000 ihtira ihda eden Edıson, halihazırda 
dılar. Eski yumuşak, itaatli, k nsanaaşrındadır. Kendisi artık fenni mesaisine devam 

b k . se sen y . . k 1. . 
sadık kadının ugün İl d miyeceğini görerek Amerıkanın en lıya at ı gencı 
torunları, işte böyle eli ' ~i;se onun tahsil ve terbiyesinem ehemiyet vermek iste-

ınakaslı ve manşonu brov • mi ve bunun için büyük bir müsabaka hazırlamıştır. 
ningli geziyorlarmı~. ş Müsabakada kazanan gencin ali tahsili Edison tarafın· 

Bizimkiler arasında bu dan deruhte edilecek ve bütün masrafları ona ait ola-

türlüler var mı, yok mu ? kt ca ır. b' 
bilmiyorum, fakat bugü- Müsabakaya Amerika vilayetlerinin her birinden ır 
nün nesli göçen değilsede genç iştirak edecektir. Bu gençler her vilayetin valisi 
geçkinleşenleri arattığını tarafından intihap edilerek, müsabakaya girmek üzere 

E k kad Edisonun nezdine gönderilecektir. . . 
imanım var. s i ın, f k Edison, kendisine hale olaca gencin tayını ıçın 
ipek bir vankedisi idi. se· d 1 k 

y: pılması icap etmektedir. 
Bunlar yapılıncaya kadar 

müşteri yeni tarifeye göre 
para verecektir. 

Şehremanet1 halkın buna 
dikkat etmesini ~ureti mah
susada tebliğ etmektedir. -
lstanbuldaki bankalar 
hakkında bir istatistik 

Ticaret müdüriyeti ~chrimi

dcki ecnebi bankalar hak
kıııda tıın7.im ettiği yeni bir 
btatistiği lktısat \Ckı\tetinc 

göndermiştir. Buna nazaran 
~chrimizdc halen 1 3 ecnebi 

lıanka'"t rnrdır. C:cçen sene 
uç ecnebi banka ticaret sa

hasından çıJ..mı~cır. 

Bundan maada yakında ~eh-
' rimizde yeni hir Fransı1. 

haııka,;ı açılacaktır. B11 

bankadan üçLİ ltslyan, 

13 

Vili.yet idare heyeti çarşam

ba günü toplanarak Emınönü 

polis merkezinde dayak atan 
polis memurları hakkında karar 

verecektir. 

}' f'rli n1allar 
Sergi 22 haziranda 

açılacak 
Sanayi birliğinin yerli mal

ları için Halk fırkası binasında 
açacağı sergi 22 hazıranda 
başlıyacak ve bir hafta devam 

edecektir. 
Fırkanın Ü•t katı tamamen 

Hereke mamuliitına tah is edıl

miştir. ESasen buranın bütün 
mobilye.i Hereke mamu\ltınd&ndır. 

Komisyon teşhir olunacak 
eşyanın listesini tanzim ile 

meşgul olmaktadır. 

Bina büyük bir sergı ıçın 

kifi derecede büyük olmadıtıJ 

için memlekette mevcut 

mobilye labri\:asından 

dördü iştirak edecclctir. 

(400) 

ancak 

Ayni zamanda komisyon Er
kek muallim mektebinde de bu 

serıri için bir daire ıstenıiye 

karar vermiJlir. 

ileride serginin büyük bir 

!stanbul sergisi olarak açılması 

muhtemeldir. 

Ticaret odaq sergi için 2000 
lira vermiştir. 

-~--bizzat imtihan yapacaktır. Bu imtihan a soru aca su-
vildiğini bilir, okşandıkça ! allere cevap veren geç, Edisona halef olabilecektir. Edi- Yeni mektep binaları 

R.o...:a.ny~ llilisi .ı~mcriknrı, 
güzelliğini, sokulganlığını 'ı son,bu genci kendi laboratuvarla.ına götürecek ve sonra Viliyet daimi encümeni dün 

liçü 

hiri Fransı1., ikisi .\lama, • 

ki k d 1- 1- t biri İngiliz, biri Fdcmck, 
arttıran ve tirna arını an· 

1
ı fenni letkikatı hak ın a nazari ve ame ı ma uma 5 biri so,·yet bımka,;ıdır. toplanarak Çarşambada 1 inci 

cak sevdiğinin saçlarını verecektir. 
1
·\k mektebin bulunduğu bina 

Bütün Amerikalıların ümidi Edison tarafından intihap o,manlı ve Sclanik han-
taramak ıçın çıkaran bir ı I f 1 ve bahçenin yerine yeniden in•a 

·· b olunacak gencin ona ıyı bir ha e o ması ve onun kalan sermayeleri itibarile ' 
vankedi i idi. Urkek- ir edilecek olan mektebin mütc-

dehasını göstermesidir. TürJ..dür \calyan bankalarının 
çocuk gibi her fırsatta sı- ı ahhide ihalesini t..dik etmiştir. 

k 
iiçünde 58~ayri Türk, 38Türk, 

ğınacak, arkasına sinece Antrepo komı·syonu Sıc- '·l ... r Yeni mlı:tep 82,000 liraya 
1 G1\. 11.a üç Fraı , 1z bankasında 111 hal ed 1 geniş bir erkek göğsü arı· i e i miştir. 

k d 1 k fi -1 Tı·caret odasında toplanmakta d ga,-ri Türk, o+ Turk, .\mcri- İ t b ld k t yan a ın, ı ı zaa arı ı e Adanada 40 ereceyi ' s an U a aç O o-
d d b Olan Topane antrepo komisyonu kan bankasında 30 gayri Türk b l ) 

mümtaz [ka ın nere e, u buldu mo i var. 
k 1 b dün son içtimalarından birini ııı Türk, Romanya hanka-

dil kesen elini anıa u- k 15 İ Otomobil plaklarının ye· akdetmiştir. Dün ü içtima talyada kar yag" l)'Of sınd:ı 7 gayri Tiirk, 7 Türk 
laşcıranlar nerede? ı ı nı· harflerle tebdili mua· 

mayısta komisyonun aa iyetine jki \1 man hankasmda ~7 
Kadının hayat mücade· '- l 1 t Adana, 40 (A.A) - Şeh· ı ·ı· 1 1 melesı· hıtam buln1uş ve 

h ermesi "arar aştın mış ır. d 1 k l d d I k gavrı· Türk, 81! ür ;, nuiliz 
ı · · · d yuvarlanma ı itam v rimiz e ev a a e •i et i sıca , " esı ıçın e • F · · ' bütün otomobiller yeni 

- ı·ğ· d d.k 1 Bundan maada ort milessesesının hükümiermadır. Bu gu .. n dnecei bankasında l .1 gayri Ttirk, (J 
onun ınce 1 ın e 1 en er ı hl plakalarını takmışlardır. Bu T 1 odasın• antrepo arı ta iye hararcı gölgede kırk derece idi. Türk Fclnıcıık banka. ında 
bitiriyor. Çok sürmeden ıcareal !arak verdı.ği 15 bin '[' ,_ 2'> ·ı· . k., tebdil ameliyesi yapılırken 

d k 1 k 1 masr ı o Roma. 5 (A.A) İtalyanın 37 gayri ur.:, - ur - ,o-
çiçekleri Ö Ü ere gön Ü ı· kabul muameles·ı de k 1 , .• 1.. k fenni muayeneler de icra şimal kısmında •oğuk ve fena Y ·et ban asınuı .. h'll) rı ur· 
nasır ve kabuk bağlıyor. ıranın edilmiştir. 

tasdik edilmiştir. havalar başlamıştır. Alpes dağ- b Tıirk memur i tihdam e • 
Şefkatlerini madem ki •••••••••••••••••• ı .. 1 Bu suretle 2700 bir.ek ....................... !arının aşağı k1'mına yPnidcn dilmektcdir. Ban,.;..ı arın hu 

hayat hırpalıyor, bari fena "hf:İfı nazik, hala kadına kar yağmııtır. memurlardan m11.1da kentli otomobili ve 7000 ne ya-
erkekleri kendilerine örnek ka h··rmette iki kattır. d h 1 1 kın kamyon olduğu anla-rşı u . . . rpiltiyctkrindc a a 87. :ı mc-
tutlTlasınlar. Acaba bu anlar ıçın bır llk arpa mahsulü mutlan Yar4ır.• şılmıştır. 

Dünya kamusu, sahifele- ·k sayılmaz nıı? Adana, 4 (AA) - ilk arpa llu b:ınkalardaıı l)oyç ha- Hakkı Şinasi Paşa 

bir san' atkara "gavurdur!,, diye hücum etsin ... 

Biz Garplıyız, bir şaire sadece hırıstlyandır diye ve 

refikamızdan öğrendiğimiz derme çatma malümatla 

hücum etmeyiz ! 

Güzel >:rn'atlar 
edebi rn t şu hc-i, 
k:ıfilc,;inc b!ıtiın 

hirlil!;iııiıı 

medeniyet 
~ııtırıı il e 

katılan t!irk gcn~ligi namına 

bir protc>toda J.mlıındu. 

:\kmlekcnc huuin ~i>lır.cini 

garp cddıiyatını. ~ü)k lıoy

k, Türkiy<'\ l nakletmd!;c 

ııl!;ra~mı~ bir zlimrcı e men· 
sup olmaktan abn l liiseyin 

Suat B. yalnız bir lngiliz 

edibi dep;il, Siya;l hudut ta

ııımıyan san'atın pen~ıım

lıerlcrindcıı birine dil uzattı. 

Gençlik yaptı!';• protc>to ile 

demek i>tcdi ki, bu dit uza

tı~ >an'rıt \·e edebiyat namına 

yapılan bir nankürllıktur Ye 

edebiyatta, harat ~araitinin 
ıntis:ıftde. i nispetinde uıtra

~n Türk geçliği buna i~ti ak 
etmı;;_ • 

llıı hareket, en nccir. 1 -
ret ctknlcn biridir. fcap eder· 

di ki ak saçlı 1 Hi>eyin Suııt 
llcy, hunu doğru \C yerimle 

bubun \'C bir az daha fazi, 

lctkar da' ranarak hndi ol';lu 

yıı~ındaki insanlardan altlı!1;1 
hu dersi ~tikranla kar:<ıla>ın. 

1 lalbuki, o öyle yapmadı: 

ınelk'fll Ye insani bir harchte 
ön aı~ık olan gençlcrın su-

ratına 

yapılmış 

cehalet ift!ra<ından 

bır anıç dotusıı 

çaınm fırlıım. Hiz, o prorcsco
nun altına imı.a atanlar, Şcks
pirin adamı ı\bdullah Cenlct 

Beyin tercıimclcrinden ö~reıı
mi;'. eserlerini onun satırların

dan ol;ıımu~uz, kcııtli kcmtl,ini 
ı.i,tat ~ttnmı; ,.e kentti kendi

nin ikti,\arına in:ııımı~ olan 
lıu zatın bu iıukmumi tlc 
~ckbpir hakkıııdal-i kanaati 

katlar çığ u mantık>11. bııl

mamak imki\ıısız dcp;ildir . 
l'arzctliıı ki , timtırlcrinin en 
lcyz yerid ,enderini 
kaıkk< \·at:ın müd:ıf:ıa<ı iı;ın 

>arfedeıı hir takım J(ençkr 
lıil~i iti'ı:ırilc hdki l liiseyin 
. \mt llcHlcn ~eri kaldıl;ır 

fakat lıİ7. lıu çe~it İİ>taıl rın 

iltl\ll~rilc iı fonlarını hu J(t:nç
lcrin inkılapçı akide \.: ıman · 

arına ylız kere !cd ederiz . 

* 

Ft rdikiıııizdc çıh:ııı bir l'll';,_ 
tulıuııu okudum. Bu nıckcııp

ta~ı anl:ı~ılıyor ki lnıtvı e ·
!erın t:l'haktine hüknıeli..:•ı 

,' uat llcyın .~d-.i>pir hakkında

ki butun ınallınıatı rdika>ın

,ı .ııı ;ılır nıı~tır. S•:mra hir tek 
.. , ultcr,,in lm ~air akyhimk 

hult.ııınu~ ol nıa>ından lıutun 

l\"arhm Şckhpir aleyhtarı ol

du!!.u nl'tİcc>lni çıkaran .. kir
lı çama~ırbr,, muharririnin bu 

gafletini ihtiyarlığına lıa~ııla

maklan ba~ka çar~ yoktur. 

! 

1 J(ıseyin ~u;ıt Heye goire 

biz ~arklı i"li~i:!. Şeki~pir 

garplı Ye 1 Hrbtiyanmı~. Un:ı 

aleyhtar olm~k la1.ım gcli

yormu~. Bliyiik bir in kilı\lıın 

bi;,c a;ılamı~ oldu~u bir md

humdan bu kadar l'aflet 

l\"Östcrcn bir ;,att.ın, daha 
fazla ne hckteniyonlu. 

J l~lil "•ck\spİqlcr6t" gibi 
, .ıslı tcrkihiter J..uttan~n 

1 tııscyın ~uat Bey brcdiQi 
kadar Şarklı obnn \C blıüı:-ı 

milletlerin ve ırk:ıların fn
kindc bir :-an'atkar otan ~c

ki>pirc: 

-·- cavı dur! 

Dfye hticum etsin. Bi1. 

µ;arph) ız Ye bir şaire sadece 
hiri>tiy:ındır diye Ye rcfika
mızdan Öj!;reııdij!;imiz derme 
çatma malı\mııtla hücum 

etmeyiz. 
l~tc ar:ımızdaki [ark. 

me>cle hudur. 

Hehmet Nuretfin .. --3---· 
.t:, 1 K11 Y OiR. -·-

Bitmemiş 
Şiir er 
~ 

İkbal 

1929 
rine tırmanarak, hudutlarını 

1 

az ~ mahsulü bu gün piyasaya ğel • nk· ~ı hafta ~arlında ~ ,+ ~ü Halk fırkası müfettişi 
zorlıyan " belalı kadın " A, miştir. Buğday da on bet güne Tiirh olmak fücrc l'I mcmu- Hakkı Şinasi paşa dün llu >atırlnrı yıızdıl.tan >tın-
tabirinden pek mustariptir. kadar piya.<;aya çıkarılacaktır. runa yol YC Ankaradan avdet etmiştir. nı 11 Suat lkyin Cunıhuri-

EB~a~k~ın~ı!z~e~r~k~e~k~ın~iı~· e=s~s~e~se~l:e:ri~'"""=;'""""""'-=~~~~.;:;.,;;;;.,.,.~~~~~~·!~:'~~~~"b'~J:i:J:'ı:::ı::"::~~~:-S:~:::-~'""""'H:~~~:;~~\:;j;:tl:""İlk::":--::::~;·~~*":z±~~· d':'.;;-;"t:~:-~---~-:--·~~-='--~ ·,,, __ - - - -- - · ---- - çünkü arzusuna rağmen tek bir dııklarmdan ince bir kan sızıntısı Hüseyin ani bir hareketle kim a yü:ı:ı.in çizgtl.rini hırdc·n h,-y b~tli, ve devlerle güleşeu 

CIKRIKLAR 
~ 

DURUNCll 

baktı .. Baktı, 
....:._~~~~~~~-:--

Kadın, I'eyga11ıber de olsa 
' k ld t Dedi! aşı ·ıııı a a ır ... 

gene 

·- 58 - Yazan: Sadri .~t'm 
Dcıündü baktı, düşünmedi. ilstün nesi var dire k.-dısıııden 

B ı. o_ı_ Bak y ulandı: 
••tı.. D<U<tı.. tı.. e ··· kadın bir 

Bahka!dı. Hayret elli. - Şurada bir 
erkek sarmaı dolat c.lmuşlar" 

- Dem..k onu daha çok se-

viyormüt <hye hiddet elli. 

- kadın peygamberde olsa 
i.ıılunı aldatır onu bır apdal ve 
hiç bir~y aıılama:ı addeder 

dıy~ kendine kızdı : 
~ Benim neylıa ek ·le, ben 

v~~k değJwyim. Onuıı benden 

Ben burada neyim} Ben neci· 

yim burada ne arıyorum? 

- Buradan defolup gideyim, 

dedi hat!J baıını çevirdi. 

- Ne itleri varsa görsünler 

dedi, yürür gibi oldu. 

Y llrüı ııibi. oldıı diyorum 

adun bile atamadı. boğazına doğru akıp gidiyordu. sılahını kavradı. bir anda değiştlriv,.rdi 1 nim ibh bedeni vardı. 
- Eh bahltm şu oyun Şakirin göğsü bağrı açıktı, "<ıi Esma başını kaldırınca Hü- Nasıldı! nerede o d~minki 

n .. ıl bitecek, diye oldujiu yerde memesinin üstünde koskocaman seyni ve elinde k.-ndisine çev- bir döşek gibi erke~in önüne 

kaldı. bir yara vardı . rilmi olan silahını gt;rdü. 

Esma ile Şakiri seyr.- daldı. Bu yara büyük agızlı bir 

Bedbinlerin her şeyi kol addeden kadının dişlerinin 

bomboş bir gülüşleri vardır. Bu Hüseyin Şakir! bu 

yui idi. 

halde gö-

gülüı öyle bir gülüştü , hatta 

Hüseyin kendisini tulamadı , 

yılan dişi gibi dokunduğu yere 

zehir akıtan bir kahkaha salı· 

verdi , Esma bu delice , bu 

her şeye: 

--- Yullf ... diyen kahkahanın 

tesirile derin bir uykudan ııyanv 

(libi ~ünde , boylu boyuna 

uıaaıın delikanlının üstünden 

kalktı. Ortalık iyice l\Ydısılan • 
mıştı , hızlı hızlı , yürijyerek 

oliası,a d~ıı ilerledi • 

Y erd. y.ıan del~nııı du-

rünc.e bir yaranın üstünden 

yapııan bir bez' ~yır, çayır çekil

mi§ gibi oldu, başka ıevleri 

unuttu. Kendisini bir başkası 

vasıtasile alJataı: kadının ver· 

diğl sizıyı dindirecek tek bir 
' çare aklına geldi: 

Bu çare kadım orad&, Şakirin 

gözü önünde ölclilrmdcıi. Sevilen 

ve k nılan kadının kanı ne 

lezzetlidir. Bu vahşı zevk bir 

susuzluk in•iııakı gil>i vücudunu 

yak.iL Bu zeyk hiddetle karı-

~ bir ıovlı:ıı. 

Hüseyne baktı. 

O ne bakıştı} 

O ne keskin ve yalın kılıç 

gibi bir parıltıydı. 

Hüseyin olduğu gibi kaldı. 

Eli tetiğe gidemedi. Vücudu 

taş k.esildL 

Kadın gökı.-n ill<!'ll 

gibi .esleodi: 

Onu öldür .. 

bir vahi 

Bu ses onu barekcı.e getirdi 

bütün vücudu bir anda zenbe

rekleııti ve karşısındaki ·ahnnı 

ateşile coşan, kalçalarını ~alkı

yarak eş arıyu kl7,PI h yvan 

gi.itıltti dönük difi yolatu.. 

H · .Jihirba bu · y pla 

..,rilmek istiyen dumanlı 

!utlu bakışlar .. 

Nerede o 1 yuııuıpk, 

kenarları hır la b~y.

köpürmlit dudaklar . 

' uu-

beyaz 

Nered• ol kıvrılan, prlıe-k:

ıen. buram buram <lifi buharı 
ve .dit' k..lu u dajıtıın bed,-n} 

Şimdi Hilseyinin k~nşısında 

in.anlara hükned~n. belirıılz, 

sayısız kellelerin elır;ınıl:ı:-ı ucun

dan .ayağa kaikıp ma~ra\'t 

hatlı ıuııçlaşaıı 

rini 

L Ke,\ıjQ 

bir j117', yalım 

kumanda ve emir veren, sabiai 
gilzcl d1tlertni ara •ıra gO.t~r• 

~rt, k.ım. dwl•kla~ 

Peygamber kadın 

Öldür onu 1 

~es!ı!:.. ,; : 

Kadın su,tu. 

Hü..,y!ne ~rt s•·rt be!:tı, dik 

dik haktı. Hüseyin gözbini yum

du ve elindeki martinin clirç 

ğini olanca kuvvetble. 

başına inchrc!i. 

* 

Şak ' rlıı 

uma hızlı • b>Z!ı • od.sına 

girdi. Dudu bir bey•r. tıfıık 

postu ü.ıtünde hem ~özüaün 

çapok.lorı"' ıd\yoı, h<m de bır 

ılitıi ııöylii)ocdu. 

E,ma 

- S-m, di~ a..~ze b&jladı. 

t 1ı ıınla-.; 

(81 ..... ) 



..,..._ .. -Skapaflovda ........... ,,,., 
Alman donanması kendi kendisini 1 ı 

nasd bahrdı? 
Muharriri: AmıralFon Röyler Mütercimi: M. Gayur ._ ....... ___ ..-.. ...... --~ -n;~ - ~. ___ :. ~· 
Arlık faaliyet günü gelmişti 
f(j /ıa::,İrıuıdrı t•eri/en son 11otara :2 l 
/ıa::,İranda kabııl cerrtbı \'eril11ıi} ·e<'ek nlıırsa 
muluıseınala tekrar iptidar edilınesi ta biı' idi 

ı: er nılircttcbat lıa~ ku
mandanlıjtın niyetlerini kcn-

dı amirlerinden öp;rcnmiycrek 
lıu ku~uk zabidcnlcn iiğrc

nirlcr,;c ~liphclencccklcr \'c 
batırma filini imkı\n,;ız bıra

kacı1Jardı. Şu halde e,;rnrı

mızın ftı~ olma!'iını bile 
güze alarak projelerimizi bu 
>dine miirettebatına bildir
mc\·c mecburduk. 

VAKiT () :\layı~ 

Dördüncü kuruluş yıl dünümü 
dün merasimle tes'it edildi 

,, Büyük çifçi ,, davetlilere iltifat etti 

Ankara, 5 (Vakıt) - Bu 
gün saat 17 den 19 a kadar 
Gazi çifliğinin dürdüncü 
kuruluşu yıl dönümü tes'it 
edildi. Melis reisi, Başvekil, 

erkan harbiye reisi Paşalar 
Hz. vekiller, mebuslar, 

hükumet erkanı davetlidiler. 
Ankaradan kısmen trenle 

kısmen otomobillerle gelen 

davetliler dört sene evvelki 

çıplak sırtların göz ve gönül 
dolduran bu günkü manza
rasile karşılaşıyorlardı. 

Davetlilerin çiftliğe mü
vaseletlerinde hafif bir yağ· 
mur yağıyordu. Tabiatta 
(Büyük çifçi)yi böylece teb
rik etti. 

Gazimiz yarım saat sonra 
yukarı köşkten teşrif buyu
rarak hazuruna ayrı ayrı 

iltifat ettiler. iki orkestranın 
terennümıleri arasında gelen
lere büfeden soğuk kuzu 
eti, yağ, yumurta, ayran 
ikram edildi. Elektrik am
pullerinin pırıltıları altında 
çiflik gezildi. -

l re11iden tadilat 
yapıldı 

Ankara, 5 ( Yakıt ) - En

cümen Barem layihasında yeni

den tadilat yapmıştır. Şayialar 

Baremin bazı kısımlarının 

bu sene çıkması ve tatbik edil

mesi, mütebakisinin gelecek se

neye bırakılması şeklindedir. Bu 

sene kabul ve tatbik edilecek 

kısmın büyük memurlara ait 

olacağı tahmin edilmektedir. 

Tic·aret 
muahedesi \·erilen emir mürettebatın 

haleti zihniyc,;ine teyafuk ede
cek ,;urettc tadil \ e itmam 
edıldi. Bu ikinci emir nü
munc>i zarflar dahilinde ln
gili;ı sandalı tarafından götü
rüklii. 

Filo erL\nı harbiyesi öğle
den sonra geç \akta kadar 
bu emrin ta\ zihi ve kale
me alınma,;ı ile i~tigal etti. 
~u suretle ancak :ık~am üze· 
ri lngiliz gazetelerindeki ha
berleri gözden geçirebildik. 
Taymbin 16 haziran 1919 

rarihli niısha>ında şu satırlar 

vardı: 

lık olduıtu bildiriliyordu. Bu 
mukabil tcklifat ya kabul 
rn redde inhi,ar edecekti. 
lnı.,'İliz ı;azcrelcrine bakılma 
.\lman mukabil t~kliflcrine 
'erilen sun ccnbın tc\tli 
tarihi 1 6 hazirandı. Şu halde 
cumartesi günLi mlihlet biti
yor ekmekti. O ıı;iir. mukad
dema ihbara liizum kalma
dan mütareke nihayet bula
caktı. \lutarekcnin öğle Yakti 
munkazi olması t:ıhii olclu
ı;undan o saam: mııhascmara 
tekrar iptidar olunacağını 

hesaplıyordum. Eıı ~urctlc 

kuYnlcrin han:ketlcrini te· 
min için günün bakiyesinden 
İstifade mümkLin olur. 

Bitmedi 

yeni eümrük löyihası 
Bazı maddeler ilave edildi 

Türkiye-İtalya ara
sında müzakerat 

başlıyor· 

Heyet azasın
dan biri şehri

mize geldi 

" Resmidir: 
~\lali bir uzlaşma muka

bilinde Almanyu talep olu
nan harp gemilerini ve zırh

lıları devre rıza :;östcrecektir. 
Şu halde Alman hlikumc

ti clcj!;il yalnız itilaf hiikı'ı

mctlcrinin talep ettikleri se
faini, ayni zamanda mevkuf 
filo gemileri dahil olmak 
üzre blitün hatu harp gemi
lerini satmak teklifinde bu
lunuyordu. Şu halde .\Jman 
filo,;u tarihteki kısa ömrü 
c,;nasında ikinci defa olarak 

sacılmağa nam.tctti. 
Beni en ziyade meyus 

eden cihet, ıı;cçcn aylarda 
Almaıı hükumetinin gemile
rinin iade,ini talep eyliycce
j!;i kanaatile ya~amış olmak
hj!;ım idi. Büyle olac.:ag-ıııa 

Almanya ltil;\f dcY!cclerine 
rnkp cttikkrıntlcn çok fazla 
f;Cmi teklifine kalkı~ıyordu. 

Bu pazarlıf;a i~tirak edtrek 
ellerimi kirletmek istemiıor

dunı; zabiclcrimin de bu su
retle dlhiindüklcrine kani i
dim. l llıkumet buraya ~ere! 

hi,;.,i uyıflamı~ ~ah>iyeder 

gündcrnıeli idi. Zabitleri ve 
bütün ylik,ck nitpcli bahriye 
memurlarının filonun satılma
'1nı protesto ettiklerini Ye 
huna istirak etmek istemedi-

' 
j!:imizdı.:n, büylc bir kar:ır ve-
rilmeden .\!manyaya çağırıl

ınak btcdil!;imizi ,\iman hii 

klımetinc tclı::rafla bildirdim. 
]ngilizlcrin mukaddcmki ta

limatı mucibine.: hu tclgra[ 
lnı::iliz amiralıııa ancak crtc>i 
haziranın 2 l inci cuınartc,;i 

µ:ünu 8 ile 9 ara,ında ilk 

pıı>tayı yapan lngili1, sandalı 
ile tc>lım olunabilecekti. Tcl
ı;raf kendi,;inc ıcrildiği zaman 
lngiliz amiralı, filo,;unu liman

dan çıkarmak için hazır

lanıyordu. Tclgnı! kendisine 
kahil olduıtu kadar çobuk 
\erilmesi için ,;arlı gayret o

lundu . .\laamafih J\Ünı.in rck
di~crini takip eden mühim 

hadisatı kar~ısında bu tdıı;ra

fın .\iman hiikumctinc giin
dcrilme>i miimkün olmamı~ 

bıılunduğu kanaatindeyim. 

.\ lc\'zuu bahs olan Taymis 
gazatesi on birinci sahila
sında • .\iman hliktlınctinin 

mukabil tckliiac serdi için 
• 

beş gün! ük bir zamana ma. 

" 

l l c;t tarafı birinei c;avıfamızda J 
Sonra meselenin bir de 

hukuki ciheti vardır; her· 
hangi bir kanun veya nizam 
ile havayici zaruriye satan 
bir kısım esnafın adetlerini 
tahdit etmek hukuki esas· 
!arla kabili telif midir? 

hukuk mütehassıslarımız bu 
bapta ne diyeceklerdir? 

Bir de meselenin sırf 
iktısat ilmi cephesinden 
nıütaleası vardır: acaba 
iktısat nıütahassıslarının bu 
hususta düşünceleri nedir? 

Nihayet münevver karile
rimizden bazılarının da ba
zı fikirleri olabılir; tabii 
bu fikirleri de öğrenmek 

bizim için istifadelidir. 
Hülasa maksadımız yal -

nız kasap dükkanlarının 
tahdidini istiyenlerin müta· 
lealarını terviç etmek de • 
ğildir; tahdit aleyhinde 
olanların da serbestçe fikir
lerini neşretmek isteriz. 
ve binaenaleyh yukarıdaki 
suallere karilerimiz tarafın

dan verilecek cevapların 
matbaamıza gönderilmesini 
rica ederiz. 

~ı1111111ıını111111ıııuı11111ııt1111ı111ııııı11ı111111ııııı111ııı~ 

°Ş Yeni tefrikamız~ 

l6azet dü fr-ani 
{ Rezaleti( 
~ Sözde frangın kıy- j 
f metini yükseltmek ~ 
~ için te'sis olunan bir ~ 
~ gazete perdesi al- ~ 
§ tında elli bin fran- ~ 
~ sızdan para dolan- ~ 
= = ;; dırılması... ı;: 

l İşte "Gazet dü ~ 
\ fran,, rezaleti- i 

j Vakıt l 
) Yakında bu şayanı ( 
~ dikkat hadiseyi tef- ~ 
l rika edecek.. J 
{ V akıt karileri ) 
§ Fransa ırlbl idare teı· % 
~ kili.tı mükemmel olması j 
İ li.zım gelen bir memle- \ 
~ kette en büyük hükCI- f 
i met ricalinin nüfuzundan } 
~ uUfade edilerek halkın ~ 
I ne ıurette aldatıldıfını ~ 
& ~ 

ı
~ bülOn meraklı teferruatile~ 

öireneceklerdir. ~ 
,..nııı .. 11tıtNtııu11111tHı111untftrt11ııırt""'l11 _. .. ~ 

Mukabelebilmisil - Sterlin 
lirası - Hasarlar - Arhnlan 

ve Türk 
nisbetler 

Ankara, .5 (Vakıt) -:\luh
telit encümen Gümrük Tari
fe l:i.yihasının tetkikini bicir
mi~tir. 

rccc.<inde ıı;iimrük vergbini 
arttırmak gibi mu\·afık hula
cagt mukabil tedbirleri alabi
lecektir. • 

Türk • İtalyan ticaret mu-

hadesi akti 

müzakerat 

Hatta dün 

icin pek yakında 

başlıyacaktır. 
Layihayı Bütçe encümeni 

namına . .\dil, :\luhliş ve 
Niyui .\sım beyler tetkik 
edeceklerdir. Tetkikat sıra>ın
da layihaya bazı maddeler 
ilA \'e olunmuştur. 

Tıırife, bir isterliıı 9 Tiirk 
lira>ı hesabile yapıldıp;ından 
üç ay içinde bu nisbct cle
ği~irsc hlikLımct üç ay ,;on
rası için gümrük vergisini 

İtalyan heyeti 

mürahhasasından M. Voller 

isminde bir zati şehrimize 

gelmiştir. Yakında ltalyan 

sefiri Sinyor Orsini Barone 

ile heyeti murahhasanın 

diğer azası de gelecektir. 

o nisbete güre dcği~tirceektir. 

lthalat Ye ihracatta güm
rük "ergisi yuziindcn dev
letlere mukabelebilmisilde 
bulunmak lazım gelince hu 
işi hüktınıetin yapahilmc>i 
kabul edilmi~tir. 

Şimdiye kadar hasara uğ

rıyaıı eşyanın giimrük ver
gisi indirilmek için hasarın 

vapurda y:ıhut ~imendiferdc 
vukuu meşrut idi. l .ayiha 
bunun alelitlak yolda tahi
rilc te~mil etmektedir. 

Asarı atika cemiyetinin 
balosu 

İzmir, 5 (A.A.)- Asarı 

atika cemiyeti tarafından 

gece Gülcemal vapurunda 

bir balo verilmiştir. Erkanı 

mülkiye, ıneb'uslar ve bir 

çok aileler baloda hazır 
bulunmuşlardır. 

Tarifeye yazılı • vcrgilenlf
ki iktısadl gayelerin, ihracat 
primleri dahilinde pahalı 

sattırıp harice ucuı çıkar

mak usulli ve buna benzer 
tertibat ile nkim bırakıldığı 

görülürse hükumet prim ele-

J:if1iı:tolu içkiler, u:am ve 
pamuk yağları,' kereste, tur~u 
vergileri arttırılmıştır. 

KaHulmuş kahve 55 ten 
110 kuru~ çıkarılmı~tır. 

Layihanın kül halinde ka
bulü çok yakındır. 

Tevfik Rüştü B. dün Avrupadan 
avdet etli 

1 Üıt taralı bırinci ıayılamıu!adır] 
ltalyada ricalile müteaddit temas ve mula
katlar vuku bul bu. Haşmetlu Kral ve 
Kraliçe Hz. ayrı ayrı kabul buyurdular. 

Gösterilen harmet ve muhabbet: 

ltalyada gerek haşmetlu Kral vs Kra
liçe Hz. tarafından ve gerek başta Muso
lini Hz. olmak üzere, bütün görüştüğüm 
ve izhar olunan güzel hislerinin şahidi 
olduğum ltalyan rical ve mebusları, halkı 
tarafından büyük reisimiz hakkında ve 
Türkiyeye karşı her vesile ile gösterilen 
hürmet ve mühabbet o kadar barız ve 
ciddi, ve ismet paşa Hz. ve hükumetine 
ve siyasetimize karşı ibraz edilen hisler 
o derce takdirkaranedir ki bunları Akde
nizdeki büyük komşumuz ltalya .ile ara· 
mızda mevcut olan dostluğun çok esaslı 
ve mütekabil menafi ve muhabbete istinat 
etmekte olduğunu beyan etmekle ifade 
ve izah edebilirim. 

Roma parldmentosun".!:_ 

Romada parlamentoyu ziyaret ettiğim 
üu , Korporotif meclisin reisini intihap 
ettiği tarihi celseyi görmek üzere diplo
matlar locasına girince, bütün meclis azayı 
mükerremesi tarafından ani olarak Tür

kiye ve onun büyük reısıne krşı izhar 
edilen muhabbet seslerini hala büyük 
bir tehassüsle duyuyorum, ve bunu bil
hassa kaydetmeyi vazife bilirim. Hariciye 
vekilinize ve arkadaşlarına hakikaten çok 
müsafirperverlik gösterdiler. 

Bulgaristanla münasebatımız 

Gerek giderken ve gerek avdet eder· 
ken yakın komşumuz, dostumuz Bulgarista
nın hariciye nazırı Hz. ile istasyonda vu
ku bulan mülakatlarımız, iki komşu devle
tin münasebatındaki esaslı dostluğu tekrar 

müşahedeye ve şahsi dostluğumuzu teyide 
vesile bahşolmuştur. 

Memnunen avdet 
Hulasa, seyahatimizden memnun ola

rak dönüyoruz. ,, 
Hariciye vekilimizin refakatinde, kale

mi mahsus müdürü Kemal Aziz, Suat, Nu
man Beyler avdet etmişlerdir. 

Tevfik Bey 
Heyeti murahhasamız azasından riyase

ti cumhur Katibi umumisi Tevfik B. isti· 
rahat etmek üzere Maryanbat kaplıcaları
na gitmiştir. Cevat Paşa, tahdidi teslihat 
konferansının tatiline kadar Cenevrede ka
lacaktır. 

Yarın Ankarada 
Hariciye vekilimiz bu günkü ekspresle 

şahrimizden hareket edecek ve yarın 

Ankarada bulunacaktır. 
Türk, İtalya, Amerika tezleri 
Tahdidi teslihat konferansına teklif 

ettiğimiz musavat temini kakkındaki tezi
mizle ltalya ve Amerika tekliflerinin ayni 
esasları ihtiva ettikleri anlaşımılmıştır. 

* Roma, 4 (A.A) Tc' [ik Rii~tii bey 
Tirye,tcclcn miifarakat ederken mösyö 
l\lıı>oliniyc atideki tclıı;ralı p;iinclermi~tir: 

Dost ı·c mi,;a[irpervcr bu ı;ii1.cl memle
ketin toprağın dan ayrılırken ltalyada bü
tün ikametimiz mliddctincc hakkımızda gös
terilen Ye silinm~z hatıra>ıııı daima taşı

Hcaıtımıı parlak Ye dostane hibnli kabulden 
d~layı zatı <llileriııe en har \C samimi 
tcşekkiirlcre ar1.ctmckle bilhas,;a bahtiyarım." 

Matbaamı:ır.a relen ••erler 

Benliğin be11irridir! 
N~zihe Muhittin H. bu isimde bir roman 

yazmıt ve bashrmıflır. 
• 

o.ıobu yolunda ve ifadesi kıvamınde bulu 
' nan bu romanın ıaveiyetlni zait addederiz.. 

Elhamrada: 
floransalı lr.emancı 

Operada: 
s~rseri şaır 

Ferahta 

arıta 

Melekte~ 
Güzel Helen 
Majikte: 

A•lalı 

Asride: 

HARİÇTE 

Berlinde 
Komünist patırdısının 

son safhası nedir? 
llerlin, 5 (.\..~.)- Son !!'lın

lcrdc \Uku bulan karg:ı~alık

lar c,;nasıııda ülcn ,\ nıstral ya
lı ı;azcted :\leckaydan ba~ka 
Ca1.et de Fos muhabirlerin
den biri ele bacaj!;ından kur

şunla yaralanmı,tır. \\' cıkling 
'e .\leukocllcn mahallelerin
de siikı'ın tcc,slis cemi~ p;ibi 
göriiiıiiyor. Örfi idare deYam 
etmektedir. Komünistlerin p;
rcv ilanı hususundaki emri 

işçiler arasında pek hafif bir 
akis uyandırmı~tır. Ba1.1 mü
esseselerde iş tekrar ba~lamış 
tır. Raihi~tagdaki komünist 

grupu verdiği bir istizah tak
ririmle polis müdürünün az
lini, kusur Ye hatası gorülcn 

1.abıta crkıl.nik efradının ce
zalandırılmasını, blitlin mev

ku!!arın serbest bırakılma,;ını 

istemi~lerdir. 

Berlin , 5 (A.A.)- Xeuko
ellen ınahalle,;indeki kargaşa

lıklar esnasındaki nlifus zayi

atı 25 maktuı' 36 ağır, 200 
hafif yaralıdan ibarettir . 

• 1 lamlıurg, 4 (.A.A.)- Ayan 

meclisi komlinist cemiyetle

rinin 11 mayısta toplanması 

mukarrer beynelmilel kongre
sinin içtimaına müsaade ct
memi~tir. 

Amerikada bir facia 
Paris 5 (A.A.) - Chicago 

Tribune gazetesinin alclııtı bir 

habere naıaran Chicagoda 
uç katlı bir ev yıkılmı~, l 5 

amele ülnıliştlir. Enkaz alımdan 
l 8 yaralı çıkarılmı~tır. 

İspanyol diktatörü 
beyanatta bulunuyor 

!'e\ il, 5 (A.:\) - :\liisyö 
Primo dö Rivera gazeteci

lere şu beyanatta bulunnıu~

tur: 
" 1 llikılmctte tebeddül ola

cağına dair :şayi olan haber 
asıbızdır. Bu değişiklik mem

leketin daha mıisait şerait 

dahilinde bulundu~u · bir za

manda vuku bulacaktır. 

Köstencede bir kaza 
llllkrc'l, 4 ( ,\.:\. ) - Bir 

a>kcri Romen rayyaresi Kiis
tencc civarındaki bir ıı;ülc 

diişmıi~ ye rakibi boğulmıış

tıır. 

Almanya dahili istik
raz aktediyor 

Berlin, 4 (.~.Al - .\linan
)a mali ye nazırı 2.5 milyon 
lngiliz liralık dahili _bir istik

ra1. akdetmek niyetindedir. 
Bu btikra1, her tıirlü rüsum 
, c tck:lli!tc:ı azade olacaktır. 

Bir genç kız Manşı 
bisikletle geçti 

Kale, 4 (A .. \ l - .\ latma
zcl Pfaııncr bu gün .\lanş 

denizini su üstünde hareket 
eden bir bisiklet ile gcçmc
ğe muYa!lak olmuştur. 

Hindistanda mücadele 
, Bombay, 4 (A.A) - Son 
müsadcmatta 1 O ki~i ölmliş 

ve 180 • ki~i y.araJıınmışnr. 

Örfi idare ilAn edilmiştir. 

İrandaki zelzele 
İnsanca büyük zayiat 

sebep oldu 
Tahran , 4 (.\ .. \.)-[lan 

ajansı muhabiri bildiriyor 
lraıı gazeteleıinin neşriyatın 
nazaran geçen gün nıku bula 
hareketi arz bilhassa Şin"ı 

ve Kc~anda büyük hasarat 
sebep olınu~, bu iki şchiıd 

70 ki~i ölmıişcür . Bir ço 
köylerin hemen her birind 
ı O ki~iyc yakın zayiat vardır 

Ali İldısat meclisi 

1 Üst taran birinci ıayilamızdadır 

Bir memleketin beyne!· 
milel münasebetinde diğe 
memleketlerle olan vaziyeti 
iktısadiyesi ihracat ve itha· 
!at gümrüklerine ait rak· 

kamlarla ölçülemez. Alelit· 
lak gümrük istatistiklerin· 
deki ithalat miktarının ih-

azim bir 
mutlaka 

racata nazaran 
fark göstermesi 
memleketin hakiki 
ti iktısadiyesi için 
olamaz. 

veziye· 
miyar 

Gümrük kapılarından gi· 
ren ve çıkan eşya ıçın 

tediye edilen kıymetlerden 

maada memlekete muhtelif 
mahiyetlerde giren nakit 

kıymetleri ile bu münasi
betleri tetkik etmek la

zımdır. Bu tetkik netice· 
sinde memleketin müsbet 
ve menfi hali ilctısadisi 

görülebilir. 

Ali iktisat Meclisi içti
maında bu mevzuu tetkik 
edecektir. Bundan sonra
dır ki memleketimizin iktı· 

sadi vaziyeti anlaşılacak 

ve tediye muvazenesının 

lehimize inkişafı icin lazım 
gelen tedbirler düşünüle
cektir. 
---------

Çanak,k,ale Jandarma yeni efrat 
mek.tebindtn: 

Kilo 
300,000 Birinci ı.ed ekmek 
Çanahkale Jandarma yeni 

efrat mektebinin haziran 920 
taridin len mayıs 930 gayesine 
kadar bir senelik ilıtiyaclari 
olan üç yüz bin kilo birinci 
nevi e~mek kapalı zarf usulile 
28 nisa:ı 929 tarihinden itibaren 
yirmi gü ı müddetle münakasıya 
vaz olunmuştur. IS mayıs 92<l 
cumartesi günü saat on altıda 

taliplerin vereceki fiatlar komis· 
yonca !ıaddı itidalde görüldigi 
t;ı.kdinle ihalesi icra kılıııacaktır. 

taliplerin bu halıdaki şartnameyi 

görmek ve izahat almak üzere 
Çanakkalede hükumet dairesin
de müteşekkil komisyon mah
susuna ınüracaatlari ilfüı olunıır. 

Daktilo arayanlara 

)yi hir daktiloyum . Yeni 
Türkçeyi seri yazarım, on beş 
yaşmda kızım. İstanbul dahilinde 
her hangi bir müessesede cüzi 
bir m:ı.aşla iş isleyoruın. 

Sultan Sellınde: Şefl..011 hrı.,t.a:ıınJa 
l"J :\umarada 

Muzaffe.r 

Ferah Siııeıııada 
2 filim birden 

Cezair ~efah~thaneleri ,.e 

(Sihirli Ada) ayrıca mukemmcl 

variyete matine; 15 tc 
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tatbıkını idare etmek ozerc Öksürenlere· Katranı Hakkı Ekrem 
tn. titünlin mii<lür muavini 

~hrin:ıize gelmiş ye Selim 
Sırn Beyi ziyaret c~tir . 

Romanyalı cimnastikçiler 
~apadaki cimnnstik müesse-

SCsine devam eden muallim
ler tarafından istikbal ve 

~aya misafir edileceklerdir. 

Çapadaki .müessesede bir
gün; sonra ğerck Romanyalı 

'Ünna tik~iler ve gerekse biiim 

gençlerimiz tarafından birer 
IZinınastik. müsamcre::i vcri
ltccktir-. 

Aynca şereflerine M:ımif 
~illeti namına. Kız. muallim 
rnektebinde 200 liŞjlik bir 
Çay ziyafeti rcttip edilecektir. 

Romanyalılar ş-chrimizdc 

iki gÜn kaldık'tan sonra Yu
llanist.ı na hareket edecekler~ 
dir ' 

Dün lhnanımız:ı gel.en 
Tayyar vapurunda bir ka,·ga 
olmuşttır: 

Bu.. vapur evclki gün 
E>ikiiiden Kamil ve Hüseyin 

Avni beylere aft bir hayli 
k'oyun alm~ur; iskelede koyun 

S<ıhiplcri vapurun bu kadar 
hayvanı nlmıyacağmı söyfemiş
krsc de kaptan bu kadar ko
)'unu alabilcc<tgini söylcuniştir. 
tan yolda birbiri üstüne ve 
hm-asız yerlere tıktlon ko-
) unlardan bir kaçı ölmüştür. 
nu yüzden koyun sahipleri ., 
ııc vapurcular ve adamları 

nrasında bir kaYga olmuş, 

iiç kişi başlarından sopa He 
Ynrnhmmı,lardır. Zabıta tah
lik~r ynpmokrtıdır. 

Bw· kaçak\ıı yakalandı 
Zabıta V ani lstrnti isminde 

bir ~:ık~ yakalamıştır.. 
Bu adamın 1\'larsilyır: ile 

~hrjmiz :ıraaınÇa sık sık 

gs:]ip gitti@ ve gümr~ ka~ak: 
Ç,ıltğı yaptığı aı1laşılmışur . . ---~~-----~~~~ 

Sultan Abdül ziz . . . 

Nasıl hal1 edildi? 
Nasıl intihar dti 

( 
( 2) ınci cilt 

Çıktı· 
Eski harflerle çıkan 

en sen eser . .. ,. 

15':: 
Mcşhu~~ANDEL BERC markalı 
ve en m ·ık-emınel ·~ardinden 

her renkte 

. P.ardesüter 
• m;ia~lıAll ç~d;.a"rençot~r 

. 17~ :a~ ~ · 
Hanıııı~wa ~en~ kl.3lara maMlıı 
en son m6'!ıa ve ii~r renkte 

· mfmt'ehap ç~t1erde. &m>ardin 

mantolar 
Kasha Trençkot1ar 

15 1 liradAii / 
2 itibaren · 

-

0 R~ilOAlar ~ .. 

oluaacııkbr 
bulunmayınız.-

r·-===== ıt 'fOREFTE RAK. ISI .. _ ....... .-...... ı v~ . ·-······· .. ::==::::. . . . 
• Senelerdenberi l.llCŞhur ola~, ve nefasetiyle herkesi memnun ! 

,bırakan. (iıüm . .. hal'.s an_,dan: ~amut ı 

evkal&d~ MıillEF"'TE RAKISI: 
• • t ., : . 

Te~rar imal edilmeye başlanmıştır. Deposu: Galata Topçular 1 
rqdri ... Mi 2'l8'. TeielOn: ffeyoğtu 348 ... 

=~==-= .. ······· -:· !:-.55::i!:E:::: 

İst~rybµl. gQmrükleri baş 
.. 

tidOrluğtınden: 
1 - İzmi'rae tamir, Oturiacak olan ~mir. ithalat. gümrüğü 

am1'arlarıyla nbbm: hl.ilındalci rnünahsa netke.iude teklif edilen 
fiyat faila 'garbldiitUtıdlini teklifler kabul edilmemqth:. 

Q ~ Tamirati m~\,ı~niden pazarlıkla münakasaya konuldu. 

14- ~au-: -~aJe. 157't~j~l'J 1) mayıs ) ~lnl?a günü saat 
~ ... ~ r'1:. ~ 

41 t1 ~ff1k !~ il xo~t!r; . . . 
5 - Taliplerin ~ada Gümrük mübayaat komisyonuna 

mürac~ 

lfunıaşlar 
B~unda lıttklA.I caddesinde 

KARLMAN mağazalarının 
tpekfifer dairesincie 

Kun11 

SUa Tıunauıen ipeWi. ~şu- için BilYet 3 2 5 
iyi cins metroıu 350 ve 

Çjzgı" li fuat dö SUa T~mamcn ipekli r~ 4 2 5 lu;c kumaş, nıdrosu 

Tual dô sua emprimeSonmodadesen-2 7 5 !erde metrosu 

Fol d . vazı,, roplar için son ar eınpnme moda ve müntahap desen- 3 5 o 
leide metrosu 425, 400, 375 ve 

Krepdöşimemorime ~en50;ün~~ 400 
d..1erde metroıu 625, 550 ve 

Jonet emprim~ Ro~lulc, tamamen tabii iı*Ji 6 o o 
"'J ~ caz.ıp desenlerde motroat1 

Musölin dö su~. enprime
10

W: \~~: 45 Ü 
ı.çµı son moda lrnmas metrosu 

Krep saten emprime ~:;i~ea ~:; 9 Q Ü 
son moda deeenlerı metruıa 1150 

U..c~.o..p dra Tamamen ipekm rop ve mantolar içjn 
1'ı" ~ metrosu. • 750 
S h fraTTf"1''7• Teni saten. zengin mantolar 9 u an aıuıu.l için güzel veı muhtelif renklerde 2 5 

metrcmt 

Tr _ • .. Tamamen tabii ipekli pek çok ve 6 f"1 5 
n.ı:ep: J unon gür.el re11k1erde metroıu • ı~ 

Yünlü ve Pamukhılar dairesinde . 
Kazaklar için fantazr kumaşlar l 5 O 
Son moda desmlerde metrosu 375, 300, 215 200 '118 

M~ölin ·dö len emprime 
Roplük, muhtelif desenlerde çok e~ metrolU 

Krep jorjet len m~: :--~ 

Krep len Yazlık roplua fıpn 
ıon moda kumaş metrosu 

150 
390 
475 

KrenOQ emp~ri~e Tefıitat için en so;ı 
t"" ~.~ modi metrosu 75 

Mayıs •!'I z~• 
Yaahll mantolar, roplar Ye lfoka modelleri için 
ifdnd 1iMta cazip Ye- tah bir meılu!r açilmıftır. 

Ertuğrul mağazasında 
Ucuz • • 

sergısı 

Maarif. cinandindcn:-
Su~ Alimene T..etZiDk mektebi dahilindı: hanıml.ır için. 

terzilik, m.ocla~ _çamaşır, şapka.. vu saire d1?.rs1Crlni ihti:va 
c~cn bin ( ı~m san'at mcdctrbi ) :ıçıimıştır. Talip ol:ın 
hanımların her giin (4.,30J dan (6) yu kadar mckte.bi mcr.
kör müdürliiğiine müracaat cylemıfleri ilan olunur. 
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6 Mayıs 
1929 

= HER GON ÇIKAR TÜRK GAZETESi - Jncı tabı 
6 Tayıfa 

1 

·- ---. -( [ Gazetemizde çıkan yazı ve 1 
I {[(t~ \ARTLAR!; resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

. 1 Ti rk i~ ede llariçte ı Gazeteye gondcrilecck nle1ı:tuJ?lann ~zerine 
- ... - id:ırı! içir.!>C (idare~. yazıra anse (\azı) 

Kuruş Kuruş 1 l"3retl konulmalıdır 
ı Aı Iıtı ıso 000 1 '--- ~ 

J6 • 14~ 1 

: ı Tilrk mekteplerile faydalı eserlin 
ilAıılarında 0/9 20 t~nzilat yapılır 

Büyük ve ya bir çok dela lçlo verilen i\J.nlarla 
hususi mahlyctte'cl il~ların ücr::I 

idare ile kararl-5ttnlır. 

C.ueta:nlz~ h:ısuıl ili1 ka3~1 eclJ'l Y'-: 

iLAH YARİ FESİ: 
Sltırı 

6-8 inci 53j·fa:ll 

5 • • 
4 • • 
2 • 

KurJl 
ıı.SJ 

25 
4J 

IOJ 
2JJ 

ı • " 
ı-3 ın:I sayıfılı \f) 

Bu gccckl ay·· .. ı-st_a_n_b_u_l,-B-ab-ıa_li_, _A_n_k_a-ra_c_ad_d_e-si_n_d_e_"_V_a_l<_ı_t,-~ -y-u-rd--.u Sayısı H. S. H. ill"'l:ı~ ac~nteıl, 
res:nl il1n! ır f 

v 

~ ~OO l'OO . Raulmıyan. reclctuplM'm fa.de•lnden. ktymnti· ı 
' -. 50 1 mukadderedz mektuplara konulmut parolarm 1 

2 1400 2':"00 , ka1bolmaımda.n ve lllnlaru. mündulcatmdar. 

• • -- _ id~-~~-i~dlr~~ ___ • 

tel l970 r idare i..;lcri 1971 ır,ı1.1 l~lerl '- cel~r31': 
-- ~-

Borsalar 5 mayıs 1929 
:·····················-:Pazarlıkla kereste mubayaası 
: Acele satılık mat- : r· . b h . kt b. "' 1. . u·· 

l\'ı:kııt ~ 99:\~dı:: ı,-9: pi:~· 1 baa mkineleri 1 ıcaretı a ~ıye m .e ı a ı~ım 
: Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çiftlstan·: bayaat komısyonurıyasetınde 1 Jr;Uiz lir:u:ı 

1 P1lar 
:o Yııııan ,Jıralııı:l 

l Ra~-Jı~mark 

l A\lırturya şilin\ 
:o l.ry Romanya 
:o i.<,·a l'ulpr 
l Fel<mer.k florini 
:o franıııız fr::ıngı 
~O JtaJy:nı Jırc·ti 
~O kuı·on Ç(·ko • SloYaJ\ya 
1 Çen-cnc>tı c ~o,·iyet • 
ı Zcloti c Lrlıi~tan ~ 
:o nınar c 1"Ctgos)a'\"")':I. • 

:o Ec ](·ika franııı 
( rrı.eta 1fpanya 
~O ]!-'.Titre frangı 

1 Mecidiye 

Çek 
!.ondra lızerlnc bir 1ng!lız lirası lroruı 

:t\rıyo ·k ı Türk lir:ıst dolar 
Parü • • frank 

• • • liret 

203 00 75 203 0075 
l 52 75 oo 52 •s o ı ' (9 cooo 4s ııo,oo 

~ ~9 00 00 29 0() 
~4 ı a,50 24 18 15 
2'l 7500 28 0075 
80 25 80 :ıs 

ıso 0000 ıs> 0000 
213 75 213 75 
t70 25 120 25 

0000 0000 
22 7~ 22 
72 2; 72 

113 25 00 113. 
:9 7ı3 29 

782 6J 782 

2$ 

15 
2ı; i 
25 
15 
so 

994 
048 '•437 

• bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait • 
e şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat e 
e idare müdiriyetine müracaatları. • 

•••••••e••••••• .. ••• •••• 
Kiralık köşkler 

[mniyet ~an~rnı Mü~ürm~ün~en: 
Sandığııı utdei tasarrufunda bulunan Göztepede Merdi ven 

brikı sokağı~da atik 1 , 3 ve cedit 35 , 35 numaralı iki bap köşk 
müştemelatı ile beraber tamamen ve yahut ayrı ayrı kiraya 
verileceğinden talip olanların 1 mayıs 929 tarihinden itibaren on 
gün zaı fında pey akçeleri He beraber Sandık idaresine müracaat 

l\l ilan o 
rcrJin 
Fofya 
. ·rı.k rı 

• 
• 

• • 
• 

• • 

mark ~ 
len 

be ika 

99'• 25 
0_~ 3 85 31 

12 43 60 
tı SIUJ 

2 107,75 
67 0050 
~ ~ı.oo 
1 ı,. 25 
2 ~.3 Oll 

18 42,50 
3 47.00 
3 3900 
4 34.75 

12 148 50 
9 31,00 
2 0175 

67 00 50 
3 i so 5() AL TINCı BÜYÜK 

Amiıtenlam• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• florin 
• frank 
• kuron 

ıilin 

• pczeta 

Cinc,·ro 
T'r g 
Ylyar.a 
~!adrit 
,.al Ş•lV.3. 

Atlna 
l ı.krrş 
rclgırnt 

• • • zcloti ~ 
•dl rahmi 

kru• ~o ley 
Turk lirast 

97 73 
24 , 37,50 
27 65 00 

21 25 
2 5300 

10 42.50 
3 41,00 
3 3900 
4 3475 

37 73 
24 49,75 
27 65.00 

1 Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞ:DE: ıı MAYlSTADIR 

Tahviller 
Jtiilinıı d:ı~·Ji ı ıaJcli • 
Duyunu mu,·a.hide 
!f.ıaruiycli dcmiryolu 
fı tan bul tramvay rirketl 
RıLtım Dok ve Antireııo 

dinar 

ll tanLul anonim ıu ıi rketi 

Hisse senetleri 
lı lanka,ı 
('trt:ınlı :b:ınkası 

91 37 50 
• 201 75 00 
~ , 25 

14 
138 

25 

00 

91 7!>00 
201 7500 

7 o:ı 

14 ;20 

oo \oo 

iKR.\~IİYE: 45,000 LiRADIH 

A1RIC.\: 20,000, 15,000, 12,000, I0,000 LİRALIK 

İKR,\:\-lİYELER VE 10,000 LiRALIK BİR l\JÜıv\Fj\.T 

B•ı ketidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

CAXAKK.\LE JAl\'DARJJA YENİ EFRAT 
• 

~lEKTEBİ~DEN: 
J<ilo 

Ticaret ve 2abire borsası 
Kilo 

fj;,ıtlar Ticaret lıorP:a~ı kaUbumum11tgi lararından ,-~rilml8tir. 
l 35CO Pirini 
13500 Bulgur 

.uwl(l{X) .... l(ıırn· üzüm 
1200 Reçel Okkası 

.Azami Asgari 
K. P. K. P. 

fuğday % Çavdarlı 
Yan;uıok 00 00 COOO 09,00 
Kızılca C0-00 00,00 00,00 
:'Unler t0-00 C0.00 00.00 
~nt 00-00 co oo oo oo 
D< ı me CC-00 00.00 (10,00 
Sol r.>alılut 0-CO 0000 0000 

Çnyc\ar 
1 Arpa 

'.\f ııır 
Yular 
~ ,,ııe 

-ZAHiRELER-

00, 000 
1430 1430 
00,00 0000 
oo,co oo,oo 
0000 0000 

-11UBUBAT-

-UN
Çunıı kilosu 
Ek!stra ek!stra oo 
Ek!stra • 
Dirtnct yumusak oo 
Dlrlnci feıt 
ikinci 

1330 ı390 

175'J 12a5' 
121 l tl8o' 

oool oo;o 
12l0 115,1 

TlfTİI< -
At: kara 

Aqeblr 
000,00 000.00 

000.00 ooo,ool 

13500 Kuru fasulya 
13500 Nuhut 
6750 Mercimek 

18000 Patates 
600 Kurubakla 

13000 Sovan 
6000 Börüke 
6000 Makarna 

Yapagı Guı yunu 000,00 ooo.oJ 2000 Kuru bezelye 
-AV DER.iSi- H)Q > bınıya 

Zerden ııttı 0000,00 oooo 00 7200 Tuz 
San1ar 0000,00 0000,

001 
2000 Şehriye 

Tilki • 0000,00 0000,00 1000 S.1lça 

200 Kuru kaysı 
100 Çay 
50 Kahve 
10 

2000 
1000 

100 
100 

sO 

Limon tozu 
Süt 
Yoğurt 

Sirke 
Kırmızı biber 
Sarmısak 

2000 adet Limon 
10000 • Yumurta 

Kunduz • sooo.ooo 500,oo! Çanakkale jındarma yeni efrat mektebinııı naziran 929 tari -
-FINDIK- 1 hinden nıayis 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda 

>"'°nı oo.oo oo.oo Bçafdıcnmdık ıo4 00 102 00 ! cinsi ve miktarı yazılı erzak aleni müzayede suretile 5 mayis 929 
h1t•)•mf O'J 00 00,00 00000 000,00 b . . -

~....;:._...-=============,;....;;==-..=-'-'"-i!.I tarihinden iti arcn yırmı gun müddetle münakasaya vaz olunnıuş-
Zayi - :\lütcveHa zevcim 

tebesind•:n namıma muhasses 

iisküdar dairei V akuyesl ke- tur . 25 mayis 929 cumartesi günü saat on altıala taliplerin vere
vc muhassesatı zatiye 58609 ceği fiatlar komisyonca haddi itidalde görüldüğü takdirde ihalesi 

icra kılınmak üzre taliplerin bubaptaki şartnameyi görmek ve 
izahat almak üzre Çanakkalede hükOmet daireainde müteşekkil 
komisym mahsusuna müracaatları ılan olunur . 

numerolu maaş cuzılanını kaypettim Y enbini alaca

Kamile f:ımdan hukmü yoktur. 

, .. Vakt ,, ın 6 Jlayıs 1929 tefrikası: 42 
.<.':.' - l . ·. ' 

•Şunu size söyleyim ki şa

f;.a~ız çok kaba ve manasızdır. 

E"rarı keşfe muvaffak oldum. 
Telgrafı gönderen sizsiniz; hana 

üç gün ve bir gece zayi eıtirdinlz. 
• Kümberlan.a deli gibi koştum. 

Hizmeçiler benim Je sizin kaba
l:a/inizdc" de/ayı h., şeyi duydular 
Birgün başınıza bir felaket 
gclrse şaşmayınız. Yaptığınız 
şafta/ar meklep ,ocuklan ara

sında hoş olabilir. Büyük a

camlcr arasında ayıptır .• 
Bu mektubun albna 

"Langvazbey" imzası atıl
mıştı. "Cones. "Langvaz
bey"in ismini salnamede 

.ıradıktan sonra ona bir 
tarziye telgrafı göndermi -
ye karar verdi. Sonra .nek
tupları bir yana bıraktı. 
Ş.ipkasını ve bastonunu a
larak dışarı çıktı. 

Evvela "Voles.e g:di-
yordu. 

"Voles. onun ağır sıklet 
cephanesi idi. Halbuki, 
"Cones. bu sırada batar
~·a ateıi yapmıya mühtaçtı. 

Filhakika delikanlı, "Mül
havzen "e karşı ölesiye bir 
cidale girişmişti. Bu mü
cadelede "Voles. ten bü
yük bir muavenet bekli
yordu. Muvaffakiyeti "Vo
les., in ittihaz edeceği 
hattı harekete merbuttu. 

"Trafalgar Skc..r" da bir 
otomobile seslendi. Ve 
" Cermin Strit " e götür
mesini söyledi. 

Üçüncü kısım 
-1-

T'aarf'NZ hazırlıkları 
Rehinle para veren, 

ve senet iskonto eden 
"A. S. V 0Je3,. mesleğinden 
kazandığı nemadan kaşka 
irada malik değildi. Bütün 
muamelatını yemek odasın
da yapardı. "Cermin Strit. 
teki evi kendi malı idi. 

" Cones " taksimetresine 
izin verdi zili çaldı ve bir 
hizmetçi tarafından kabul 
edildi. Hizmetçi M. "Vo • 
les. in evde olup olmadı -
ğını bilmediği cihetle ziya-

filli\Jl 
retçiyi dehlizin sağ tarafın. 
daki bir küçükasalona ala
rak haber vermiye ğitti. 

Salonda bir yazıhane , 
üç sandalye, Londranın bü
yük mikyasta bir planı, bir 

sigorta kumpanyası takvimi 
ve • Jokonda• tablosunun 

bir fotografı görülüyordu. 
Zeminde bir muşamba var
dı. Uğrıyan alacaklalılar 

ve ara sıra gelen ziyaret
çiler buraya kabul olunur

du. 

" Cones " bir sandalye 
alıp oturdu ve etrafını göz
den geçirdi. İnsanlar üç 

sınıfa tefrik olunabilirler; 

" Jokonda " tablosunu 
hayretle temaşa edenler, 

onu pek te memnuniyetle 
görmiyenler ondan nefret 
edenler. "Cones. bu tab

loyu hilekar ve dessas 
bir tavırlı görüyordu. Bu 

tabloyu gördükçe yassı baş

lı bir yılan görmüş gibi 
oluyordu. 

"Mona Liza,. yı seyretti
ği sırada kapı açıldı. "Vo
les" içeri girdi. Yüzü, ge
çen sabahlıinden ziyade 
sararmış ve ihtiyarlamış 

gözüküyordu. Fakat bu si
mada kin asan yoktu. 
Kont dö "Roçester" in ani 

hücumu hayatının en büyük 
garibesi olmuştu. O insan

ları tanıdığını sanmıştı, o 
vakta kadar böyle düşün -

nıekte pek haklı idi. Fakat 
kendine olan emniyeti şu 
ande muhtel olmuştu. (Co
neı) dedi ki: 

- Bonjur! Sizinle küçük 
bir mülakatta bulunmak 
için geldim, 

- Oturunuz. 

Oturdular "Voles. yazı
hane önüne oturmuştu. 

"Cones" dedi ki : 

- Size düşmanlık et
mek için gelmedim; sadece 

konuşacağım. Biliyorsunuz
ya •Marküs Mülhavzen,. 
benden "Gal,. memleketin-

Adet 
4 Muhtelif tul ve kuturda direk (çıralı çam) 

12 Metro küp tekne inşaatına elverişli kereste. . 
Mektep fabrika ve modelhanesine ve kotra ve filika inşaatında istimal edilmek üzere balade cınl 

ve miktarları muharrer iki kalem eşya 12/5/929 pazar günü saat Üçte pazarlıkla mubayaa edile
cektir. Taliplerin şartnameye ittia husuli için her gün mektep müdiriyetine ve münakasaya iştirak 
için de pazarlık tarihinden eve\ teminati m•Jvakkatelerini dofterdırlık binısındı ticnl zirai mJe;se;eler 
muhasebeciliğine tevdi ederek alacakları makbuz mukabilinde yevm ve saati mezkfirde mektepte 

müteşekkil mubayaa komisyonu riyasetine müracaatları. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokagı No 

Kadiköy Cafer ağa führiye cadjesi 87 

Nevi kıymeti nıu:.aııııııcncsi 
lira 

nıaa bahçe 10,000 sekiz lahitte 
kagir apartman 

Müştemilatı: zemin katiyle dört kat ve üç daire Je~ i::ıareıtir. Zc:niı kat i'.d bü;iı'.< o.fa bir 
nıutbak ve bir hala ve çamışırlık, birinci dairesi üç oda bir mutba< bir kil~r \'~ bir hala 2 
ve 3 üncü daireleri dörder oda birer kiler birer ınütbak ve birer hala her dairenin odıın·u\ 
ve kömürrügü tahçedc.!ir Iıava gazi \·e ku:npanya suyu tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharr'er apartmanın be leli seo< :z taksitte te;Jiye edilmek üzere 10,000 lir~ 
bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 29-5-929 tarihine ınüsallif çarşaıııb..1 günü s.ıat 15 
de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli nıu'.·.amnıeııın ı üzde yeii buçııgu l:esabile tcıııin.ıt 
akçeleri ve ya muteber banka nıektuplari;·le E rvali ıııetrıı::e satış komisyonum ıııür.ıc •tl·rı. ------·· C.\l\',\KKALE .L\XD.\IDL\ YE~I EF'lt\T Belediye Doktoru 
~IEI~TEBi~nE~: 

Kilo 
5200 
1300 
3000 
2000 
2000 
6000 
4000 
1000 
1000 

1000 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 
Beyar. peynir 
Zeytin tanesi 
Gaz 
Şeker 

lrınik 

Un 
Konserve 

Kilo 
5000 
7500 
7500 
1000 
1000 
3000 
500 

1000 
7500 

10000 

Ispanak 
L:ıhna 

Prasa 
Patlıcan 

Kabak 
Taze bamyc 

• Domatcz 
Kereviz 

Taze fasul r• 
Bakla 

4000 • Üzlim 
Çanakkale Jandarma yeni efrat mektebinin haziran 929 

tarihinden mayıs 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı 

olan yukarda cins ve miktarı yazılı erzak aleni müzayede 
ile 7 mayıs 929 tarihinden itibaren yirmi glin mliddetlc 
münakasaya vazolunmııştur. 27 ;\la),S 929 pazartesi p;linü 
saat on altıda taliplerin vereceği fiatlar komisyonca haddi 
itidalde görüldüğli taktirde ihalesi icra kılınacaktır. Tali;-ılc
rin bu baptaki şartnameyi görmek ve izahat almak lizerc 

Çanakkalcde hükumet dairesinde mliteşekkil komisyonu mah
susuna mliracaatları ilan olunur 

Evkaf müdürlüeünden. 
F ıkara imaretlerine lüzumu olan bin kilo nohut 

münakasaya vazedilerek mayısın onbeşinci çarşamba 
günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine 
ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

aranıyor 

Gönan Belediye riya~ctiıı: 
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Dahili nılıtahas>ısı olırnısı 
matluptur. lihetcn knııi 
kıbakdc de ihtbası bulundu· 
ğıı takdirde şayanı tercihtir. 
Taliplerin Yes:ıiki J;\yimc asıl· 
farını v~ya suretlerini daire· 
mize p;öndcrmeleri. 
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Günün nasiha.tı: - -ı 
t'zunıunu ye de ba~ını sorma 

Buııünkü hava 
Rüzaar pyraz, hava ekseriyetle 

açık olac:ıktır. 

Mea'ul müdür : Refik Ahmet 

Muharriri: Vere 8takpııl 

deki bir arıızımı beş 
bin liraya satın aldı. Bu 
arazinin kıymeti hali hazır
da bir milyondur. 

"Voles., başı ile tasdik 
etti. 

- işte bu araziyi bana 
iade etmesi için " Marküs 
Mülhavzen,,i tazyik edece -

ğim ve muvaffak olacağım. 

"Voles. gülmiye başla -
dı. "Cones. dedi ki: 

- Gülmekle hata edi -
yorsunuz. Tabiatimin ne 
derece anut olduğunu ge -

çen gün gördünüz. Şu ande 
size nazik taraftan görünü

yorum. Maamafih şaka 

etmek fikrinde bulunduğu -
mu zannetmeyiniz. 

işte şu gördüğünüz el
lerle "Mülhavzen.in deri
sini yüze yüze malımı istir
dat edeceğim. 

- istediğimiz adamın 
derisini yüzmekte serbest
siniz. Bundan bana taalluk 
edecek bir cihet var ım? 

- Size taalluk eden cı

heti şudur. Herifi yüzmek 

için bıçak olarak sızı kul

lanacağım. 

- imkanı yok!.. 

- Pekala imkanı vardır. 
Şimdi maksadımı anlıya

caksınız. Benden sekiz bin 
lirayı anafor ederken 

ledi "Plinlimon. un mü

messili olarak hareket 

ediyordunuz. O da babası 

• Marküs " ün aveneliğini 

yapıyordu. O hissesini al

dı. Siz de tabii hissenizi 

aldınız. Ancak aslan payı

nın " Marküs " ün eline 

geçmiş olduğu muhakkak

tır. "Yülyen. de bir hisse 

almış olacak. Fakat asıl 

kar eden • Marküs " tür . 

O size koyunun sakatlarını 

bıraktı. Kendisine kıymetli 

parçaları ayırdı. Bunu na

ıııl oluyor da biliyorum? 

Bundan basit birşey yok ..• 

"Plinlimon. un karısı evine 

geldi. Yarım saat kadaı 

kaldı. Kendini isnatlarına 

karşı müdafaa edemedi. 

Şu suretle hali hazırda 

onun, sizin ve diğer ikisi

nin bir çete teşkil etmiş 

olduğunuza kanaat gctirdinı 

Bilmem düşüncemi anlata 

biliyor muyum ... 

"Voles. ayağa kalkacak· 

mış gibi bir hareket yapa· 

rak dürüşt bir tavırla de

di ki: 

Daha bir söyliyece· 

ğiniz kaldı mı? 

- Daha birçok söyli· 

yeceğim vardır. Evvela şu· 

ki: bir çeteyi yakalaınak 
kadar güç bir şey olmadı· 
ğını idrak etmiyenlerdeo 
değilim. Her azası diğer· 

)erinin cünhalarını örtbas· 

eder.işin sonu bir tür!ü gel· 

mez 
(Bitmedi) 


