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Pazartesi 

26 
~}1930 

Vekfiler Heyetinde 
Ankara, 25 ( Telefon) - Yann Heyeti 

Vekıle Cümhuriyet merkez bankası projesini 
müzakere edecektir. Layihanm hafta içinde 
Meclise gideceği tahmin ediliyor . 

Dovc;;ebank, Maliveden 4 O bıin lira fll 

Jl t"'yor 
- ·ı · Maliye vekilinin davası · Amerikan tayyarecı erı d 

Dün Ankaradan dönen Dün başla 1 

misafirler bugün gidiyorlar ve bitti Mahalle 
Kafile reisi "hiç bir yerde bu kadar ıami- Arif Oruç B. in ifadesi Seltihattin Enİs Beyin eseri 
ıniyet ve hüsnü kabul görmedik ! ,, diyor tarziye sayılarak dava . 

r- ı · sukut etti Fevkalade cazıp, meraklı, heyecanlı bir roman 
.J 1 . Ankar~~ 25 (Telefon)- Ma- 5 h • ,J •t •-... 
~ :ı lıye Vekılınin,ArifOnıçB.aley- azıranuan l ltJaren 

hine açtığı hakaret davaaına 
baglhı 1 S buçukta asliye ceza 
mahkemeainde baılanıldı. Muba-

~ keme on dakika ı&rd8. Kalaba
hk yoktu. Evvel&, ıon tahkika
bn açılmaaına dair kararname 
okundu. Maliye Vekilinin avukat
lanndan Cenaal Hizım B. haka
retin tamamen Yaki olduğunu, 
Herman l.pirer rezaleti, aerliv
haaile gazetede yazılan JU1nın 
kaıbn mahiyetini meydana çıkar 
dıjuu 16yledl Buna mukabil 
Arif Oruç Beyin yekili avukat 

_.. Nuri B. • MGekkilim diyor ki , 
'""• . . ~~ · diye s6ze batlıyarak yazılarda ba-

IJ.ıvelılllmlz. zevcesi ve çocuklan Rmerl'/uılı pilotla birlikte 1 karet olmadığını ve mllekkilinin 
- .Ankara fotograf muhabirimizin gönderdi#! m imlerden- 1 (AJttarıfı 2 inci sa'1famızdı) 

ae::~::e y:ı~tet:ıd!k~ 1 Konservatuvar talebe. sı· -tan 1011ra AaJra .-etd_. Ame-
rika tayyarecileri dün bük6met 

merkezimizden ıehrimize geı- Bir senelik mesaisini iki konserle gösterecek 
iılİllerdir .. 
~~tayyareciler tayyare cemiyeti 
namına reiı Hasan Fehmi hava 
lcuvvetleri zabiti yüı başı Zeke
riya beyler ve bir muharririmiz 
tarafından y eşilköy tayyare ka
l"arg&bında istikbal edilmişlerdir. 
d Grup reisi maruf bir t ayyare
•ıu oı.fa M. Doltil muhanirimiıle 
laıı n UZ.diye konuımuş ve fUD· 
··s ıayleıniıtir: 

lirk el'Yahatı11ıız giderken de ge
Arı~n de Pek mükemmel geçti. 
d •ra çok güzel olan İstanbul
b ~il çok daha güzel olduğu gi-
htl~lki de her yerden dah_a 
•-L. r&ze) olmağa layık b11 
"'lırdir. 

d HOk6met merkezinizde gör
ld~m(iz hnsnn kabul fevkalAde 

ı. 

[ Altta rafı 2 inciı eayıfamızdadır] 

-
Dlln Tepebaıı tlvlllroJUndiı prowı JlllJH!n talebelerden 

bir kıMnı 
İstanbul konservatuvarı tale- Ye aemereaini Tepebqı tiyatro-

1930 besi bir senelik faaliyet ~etice • aunda verecej'i iki konserle 

D Cennot fedayılerı !6::~~·~~.~ ::s: :.:: 
aktilo kıraliçesi \J :ci! ~~: •. :. gllnO 

"•11 makinesi ile en dürllst ve 
..._ Çabuk yazı yazma müsabakası 
Müsabakamız iki li
•andan yapılacak ve 

iki kıraliçe seçile· 
cektir 

·Birisi - Türkçeden 
Birisi- F r anıızcadan 
Arzu edenler her iki 
lisandan da müsaba-

ka ya girebilirler 
P.!Gracaat edenlerin 
teıinı vermeleri mec
buri değildir.Veri len 
teıirnleri memnuni-
~ neşredeceğiz 

Ha5an S11bbah 
Hususi ressamımız tarafından 

yapılmıştır 
[ Yazısı 4 uncu sa) ıfamızdadır ] 

Şehremaneti, l.tanbul konser

vatuYarmın faaliyetini ve elde 
edilen iyi neticeleri tanıtmak 

için verilmekte olan bu konser

ler için yerli, ecnebi birçok ze

vata daYetnameler göndermiıtir. 
Konserlerde talebenin teşkil 

ettiği sekiz grupun faaliyeti 

g6rlllecektir. Bunlar tehir ban

dosu, koro heyeti, piyano, ke

man, viyolonsel, fan, oda mu

aikiıi ve orkestra gruplandır. 

Konae"atuvarın yetiftirdiği 

gtizide talebe, bu iki konaerde 
davetlilere zevkli iki aan'at gil· 
nü yqatacaklar, müeueaenio 

mesaisinden elde edilen parlak 

netice umumun ıtbla ve tak
dirine arzolunacaktar. 

V AKIT gazetesinde 
. . . .ı ·:: :··· ... ~~~ ·. . (.. . .. :-.ı.. . •\!-- .• . .;,: 

' • • .. • '.,,, ·~ v • 1 .... .. ' .... • • 

' . 

M. Morf dün gitti 
"Devlet bankasının aksiyonları 
ıirketlerin değil, halkın elinde 

bulunmalıdır ,, 

Maliye mütehassııının raporu Heyeti Vekiled 
Bundan bir müddet evvel hü

ktimetimiz tarafından maliye mil
tehasaıaı olarak davet edilen 
Lozan darUlfnnunu iktısat mn
derrisi ve sabık Türkiye Ziraat 
bankaıı mUdUrii M. Morf dün 
ubah Anke•dan f8hrimiu .p 
lerek 15,20 trenile Avrupaya 
ıitmiftir. 

M. Morf don kendisi ile ko
nutan bir mubarririmize fU be
yanatta bulunm1J1tur : 

1 -TOrkiyedeki seyahatim esna-
sında g6rdilğüm samimiyetten 
memnunum. Memleketinizi çok 
eskiden de tanınm. Memleketiniz 
kıaa bir milddet zarfında birçok 
terakkiye nail olmuştur. 

Bir çok ecnebiler Türkiyenin 
terakkisinden bahsederken en 
ziyade memleketteki imar faa
liyetlerini zikrediyorlar. Halbu
ki bu tarif veya tavsif tam de
ğildir. ÇDnktı Türkiyede bina-

lar yfikselirken kafalar da yük
seimiftir. Ben Ankarada çok 
anlayışlı, çok münevver ve çok 
nazik adamlar ka11ısında bu
lundum. 

Hükümetiniz beni devlet ban-

eetedlye memurunun dayık eimak için en müneıtp yeri 
ıe9UOlnln resmidir. 
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lıasıiçin çağırdı. Esasen devlet ı_ YA.KIT TILCRA' TILI••~ 1 A "k cilefl 
~~:7::~~7y;çu o7deu~::t~;şnu~~~ 11§ IR VH A a 11: a ~ 1: al JI m.e~ı,;~'l.~ .:~-~~;~~j• : 
ı ek çok evvelden böyle bir te- Bız mısafırpervelıgın bu 0,.. 

kk 1 ·· k t kl.f' d darını hiç görmemiştik. Bunu T 1• şc Ü'! vucut verme e ı ın e • Te o' b ı· r al n yor B k· ı · . 1 kiyede bulmakla çok müteh ... ~ bnlunmuştum. Bu ~on seyaha- Jk• d 1 1 aşve J ımızı t p "e 
timde yalnız bu mesele ile meş- ) ava lr:iıt~l~rıBh:::itile s~~~kla:;nd:~ 
gul olarak tetkikat yaptım. Fi- 1 l k l Annaında ~onıüniznı Bitaraf azaları ka- 1 

gördüğümüz samimiyeti haY~~ 
hit lerinıi ve tetkil.attmın netice- .1\1 8 iye ve 'B eti 100 Paris, 24 ( A. A) - Müstem- b J k mm sonuna kadar unutarnıvı d1 
sini hükumete bıldirdim. bin fira istiyor likit na7.ırı geçen gün Annam- U edece ğımı zannediyorum. Anb: rıtı, 

Bu rapor şimdi heyeti vekil< ye Doyçebcnl< da Maliyeden 400 lılar tarafından yapılan nüma- Ankara, 25 (Telefon) - Muh- bir çok uçuş tecrübeleri ydPk 
d·ı · b 1 B · · 1 h kk d ı· · telit mübadele kom syonu bita- ve halktan istiyenleri 0~~~ l b; 

arzc 1 mış u unuyor. enım bin lira dıve etti l ış er a m a po ıs ve emnı- Tiirk kadınları b yyarecıl ge "e 
belki biraz daha Türkiyede Ankara, 25 (T clcfon) _ Ma· yetı umumiye müdürlerile görüş- raf azaları dün Hariciye vekili- tün erkeklerden daha teştt~ 

1111
, 

kalmaklığım icap ederdi. liye tarafından lslanbul ticaret milştür. Nümayişçilerden per- mizle görüşti.iler. Yarın Başveki· daha mütahammil. Yaptı~• r 
Bunu ben de isterdim. Fakat mahkemesinde Doyçebank aley- şembe günU tevkif edilen 11 limiz tarafından knbulleı i mu- bir çok uçuşlar esnasında, ~ 

d h ı d 1 kisi zabıta memurlarına karı:ı karrerdir. keklerden çoğu rahatsız olcU~ 
senei ersi ye imti an arı o a- hine yüz kusur bin !iratik bir g~ldikıerinc dair po'is müdüri- T u·· rk _ AI m an halde kadınların hiç birisi yerk 
yısil~ beni bekliyen ve çok alacak davası açı mışh. Banka inmek istemedi; hatta bir çkİr 
sevdiğim Lozan darülfünununun tarafından da Ankara ticaret yetinde tutulan ıabıt üzerine kadınlar havada takla atına 
talebelerine kavuşmağa gidiyo- mahkemesinde Maliye v cka'eli miiddei umurniliğe sevk oluna- Ticaret muka ve! esi ğımıı içın rica ediyorlardı. •. 
rum. Türkiyede bir Devlet ban- aleyhine dört yüz küsur bin lira- caktır. Bundan başka komünist bugün imzalan 1 yor Dün gece Ankara T\rkoC re 
kasının mutlaka lazım olduğunu lık bır alacak davası açılmıştır. fırkası merkezi heyeti azas:n~an ğında şerefimize bir sı.1• ~ 

Guyenvandao hakkında da dev- Ankara, 25 ( T, lef on) - Al- \'erildi. Suvareyi İsmet Pıt1 
söylemiştim. Bu dav? da Maliye Vekaletini ı~ 

letin emniyet ve ecl.imetine man - Tiirk ticaret mukavelesi retikaları, Kazını Paşa, Sırt 
Fakat bu banka için bir Burdur meb'usu Mustafa Şeref k h d d f d ld y d . ....,or artı ta rikitta bulun uğun an parn e e i i. 3rın imlalanacak, oğlu Şükrü Bey şereflen ıı•ı 

çoklarının söyledikleri gibi hari- ve maliye avukatı Cafer Tayyar dolayı takibat yapılacaktır. bu münasebetle he} eti IT'urahha- lsrdı. Çok memnun olduk.• 
ci bir istikraza kat'iyen liizum Beyler temsil ediyorlar, davanın Diğer taraftan müddei umumi· samız reisi Zekai Bey tarafından Amerikalı tayyareciler e 
yoktur. Şimdilik yalnız 25 mil- rüyetine başlanmıştır. lik makamı Annamlı talebe Alman murahhaslarına bir ziya- sabah saat 8,36 da Ankar':at 
yon Türk lirası kafidir. Bunu da H av_z __ a da cemiyetinin feshi mes'eleai hak- fet verilecektir. hareket etmişler 9,45te v~··~' 
dahili servet temin edebilir. kında tahkikata devam etmek- l d tayyare meydanına inmitlefCl'l Bulgaristan a a ticaret müza- P' 

Yalnız burada fevkalade dik- G . k 1 . tedir. Arada sırada güı ültü ve Tayyarecilerden binbatı 
Jazı günü COŞ ·un )tr patırdı çıkaran bazı anasır hak- keresi litmiştir. Mı.k~vele salı Hol muharririm.ıe: ~ 

kat edilmesi lazım gelen bir 1 ·) 1 1 1 1 l '- d d ı ı t db" ı ·· ·· · l kt şe {I ( e {Ut U an( ı Kın a a izım ge en e ır er gunu ımıa ancıca ır. "Ankaradan daha samimi 
mesele vardır ki o da sermaye alınacaktır. 

Havza, 25 (Vakıt) Büyük Maıı·ye vek·ıı·nı·n muhit bulmak H:timali yo,. 
temini için çıkarılacak olan ak- G H Ik f b Hindista nda 1 Biz Türkiyede gördüg-nmuı ~ azimizin avzayı i teıri u- ..,. 
siyonlardır. yurdukları 25 mayıs 335 tari- Karaşi, 24 < A.A) - Zabıta, da Va S ! nü kabulü hiç bir yerde g6r _.,. 

Bu aksiyonların şirketler- kanuna mugayir olarak açılmış dık ve göreceğimizi de zan~ 
den ziyade halkın elinde bu- hinin yıldönümü dugün coş· olan bir tuz deposunda taharri- [Üst taraf, l ır el say ıfamızdad ır) meyorum. Türkiye .:len ayrılr"f 

kun tezahüratla kutlulandı. Her lunması şayanı temennidir. Bunu yat yapmıt ve lrülliyetli mik- şı:thsen Şükrü Beye hiirmet ve sev- her halde benım ve arkad• 
taraf süslenmiş, halk merasim k k 1 krl' da temin etmek meselesi tarda tuz milsadere etmiştir. giden başka hiç bir duygu ile mü- rım için pe sı ıcı o aca 
yerine toplanmıştı. Bu münase- d · t' 

reklam ve yazı vesaitile halkı Bu esnada çıkan arbede de bir te l:ass's olmadığını, eğer hakaret emış ır. ., 
betle nutuklar söylenmif, Ga- T ·ı d · Y "lk1tY" çok kims.eler yaralanmıştır. anlaşılmış ise kendısine besledi- ayyarecı er ın eşı 0~ 

tenvir ve aksiyonun faidelerin- zimiıe karşı sönmez hürmet ve t b'll t 11 • -t- .. Tehditkar bir vaziyet alan ahali g~ i sevgiye bağışlanmasını ifade 0 omo 1 e o e erme go uru 
den bahietmek suretile Türk tazim duyguları aevinçle izhar d d d b' .k. ettı·. ve akşam geç vakte kadat 
gazeteciliğine düşer. edilmiştir. eponun ışarısm a ırı ıp tirahat etmişlerdir. 

Bu şekilde Devlet bankası kı" brı't ı·nhı"sarı muka· toplanmağa başlamıştır. Bunun Maliye Vekilinin vekillerinden Akşam üstü çarşıyı, ,~ ... 
üzerine zabıta halka sopa ile İbrahim Rauf B. : "Çok alicenap d l r 

aksiyonları çok revaç bulacak l görülmiye eğer yer erıuı ~ ve esi hücum etmiştir. Nihayet topla- olan mückkilım namına bunu l · · ı d" "{r. 
ve az zamanda taammüm ede- An'~•ra, 25 (Telefon) ~ Kı"b- nan halkın bir kısmı bir alay müze erı gezmış er ır. tf ~ • Ka d tarziye telakki ederek davadan avcı, yolcu, mektep tavvı\ '~ 
Ct..1ır • k'l k 'l l ;r J ~ r rlt inhisanna talip olan Is- teş ı e ere mecusı er e mes- vazgeçiyoruz,, dedi. Peşteye müteveccihen ı at. tJ 

A"ksiyonlar evvela yüzde 8 veç grupile Maliye arasında kfın olan mahallelerde dolaş- Arif Oruç B. "Hakaret yoktur- kuzda şehrimizden ayrılacaV 
temettü ile başlayacak. fakat mııtır Bu nu"mayı'ş •anasında d parafe edılen mukavele yarın · ~ ki bu tarziye olsun,, dedi ve ır. b' 
ilertle çok yükselecektir. Devlet vekiller heyetinde tetkik edile- ibtililkirane sözlerde sarfedil- vekili Nuri Bey de bu ifadeyi Keşif tayyaresi Istaknbulda 
bar.kası aksiyonlarına sahip o- miıtir. Bir müddet sonra sükun kaç gün daha kalaca tır. 

cektir. ve huzur iade edilmi•tir. teyit etti. 
!anlar pek az zaman sonra _ 7 M 1.·b "dd · A . . ı· k'l A111er1"ka'ılar ı"çı11e)r üteaıo en mu eı umumı 
k d ki l ki d vası, emmyet ı satış taı ı ah ı , azan ı arını an ıyaca ar ır. beyanatın tarziye mahiyetinde 
Ştmu tekrar söylemek iste- yapmalıdır. isti vor ! telikki olunarak davanın suku-

rim ki ak.iyonlar şirketlerden Aksi halde ihracat tenakus Nev-York, 25 (A.A) - Ame- tunu istedi. 
eder ve Türk parası kıymetini 'k d · k" · t" h kk z~yade halkın eline geçmelidir. rı 8 a ıç 1 memnuıye 1 a ın- Heyeti hikime müzakereden 
kaybedebilir. Maamafih devlet d bli Uk b" A "k 

Türkiyede nazarı dikkatimi a Y ır merı an mec- sonra, müıteki Şükrü Beyef en-
bankası Türk parasının kıyme- t f d .. 

celbeden bir •ey bu sene mah- muaaı ara ın an arayı ammeye dinin Arif Oruç Bey hakkındaki 
Y tini yükseltecektir. vuku bulan müracaat neticesi 

sulün çok olması ve buna mu- Esasen bankadan beklenen olarak çok büyUk bir ekseriyet davalarından vazgeçmderıie bu 
kabil pazar yerlerinin çok dar ve en mühim şeylerden birisi de içki memnuiyetinin kaldırılması davanın sukutuna ittifakla, karar 
mahdut bir sahaya inhisarıdır. budur. lehinde bulunmuştur. verdi. 

İhracatınızı süratle tanzim 1 d l\f "] 1 J h f ~---eoo--------~~-= Bu meselelere yeni en ut- ı Yare er ere nıa sus... hastanesinin açılış resmi dün 
etmek için ihracat mallarınızı raşmak üzre tekrar Türkiyeye N;v-York; 25 (A.A) - Dün- yapılmıştır. Bu hastane yalnız 
bir an evvel ıslah ederek gelmek ihtimalim vardır . ., yanın en süslü ve mükellef milyar<lerlere mahsus c:a-~ ktır. 

F t aksi &EZ& L 
deliyor .. Gücü yeten yetmiyenden utanır görünen adamlardan te-
öcünü alıyor. Kanlı kansız daima musük ettim.. Herkesin doğru 
kavga, niza., HUınü muaşeretle eğri yollardan gelen kazancına 
biribirimizi serebilmemiz ıçın bugünkü kargaşalık arasında 
menfaatlerimizin denk . gelmesi kat'iyen bir helal veya haram 

V AKı·ı ın telrikasu 182 lazımdır ki bu da büyük harp- membaı tayin etmek mümkün de-

leri doğuran sebeplerin aynen ğil gibidir .. 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Her mi~let topunu, tüfeğini 

cilalamak, süngüsünü bilemek, 

cephanesini yığmakla meşgul... 

Dostluk, kardeşlik, huzur, itimat 

nerede? Anlıyan, anlamayan ka

faların ağızlarında muharebe 
r.özü dolaşıyor .. 

Olacak - Ne vakit? - Beş sene 
on sene sonra mutlak olacak .. 

Yine ortadan kaldırılarak tere
keleri paylaşılacak zaif milletler 

var... Kuvvettı! her memleket 

biribirine müsavi oluncaya kadar 

bu canavarlık devam edecek. Bu 
tesavi kabil mi? Kabil değilse 

insaniyete hayırhahlıkla çalışır 
göri.'.nen diplomatların,filozofJarm 

vücutlarına ne lüzum var? Eun

ların mesaileri harbi bir kaç yıl 
caha 6teye atabilmetken gayri 

bir şeye müfit olabiliyor mu? 

Gözlerimizin önündeki bu çok 

müthiş hakikatlerden şu neticeyi 
çıkardım: 

Hiç bir vakitte harpsiz insa
niyet olmıyacak.. Arasıra dünya 

yüzü masumlarm kan sellerile yı
kanacak? Beşeriyet hangi günah

karların yoluna bu kadar acı 

kefaret veriyor? 

Bir şeye daha dikkat ettim. 
Büyük harplerin fasılalarında a-

ramızda küçük harpler hiç eksik 
o mıyor. Memlekette, çartıda, 

paıarda, mahallede, bir aile için

de daima biribirimizle mubaribiz, 

Çünkü daima aramızda paylaşa

rna dığımız menfaatlerin d'.diıme

lerile yaşıyoruz.. Baıan bıçaklar 
kınlarından çıkıyor. Kurşunlar 

Adam öldürmedim. Sokakta 
küçük nümuneleridir .. Ben gücü-

karmanyolaya getirerek bağırta 
mün yetebileceği bir zaifin elinde çağırta kimseyi soymadım,. Ce-
beni tamaha düşürecek bır ıey miyet arasında kangrenli daimi 

görünce derhal ona çengeli birer çıban gibi işliyen soysuzlara 
atıyorum.. Buna kanuni bir çattım. Bu kanun kaçakçılarının 
şekil verebiliyorsam verı - kazançlarından vergi aldım. Per-
yorum veremezsem o , göz vastz tecavüzlerindeki cesaretle-
diktiğim şeyi her türlü vasıtayla rini kırdım. 
kabullanmağa uğraşıyorum. Esas Amma diyeceksiniz ki sarikten 

elinizdeki şeyi kaphrtacak dere- alınan şey ayni sirkattir. Bu nok-
cede kimseye aciz görlinmemek- tai nazardan ince düsünürsek 
tedir. Bu da iptidailiğin güya bu dalavereli medeniyet aleminde 
medeniyet terbiyesile örtülmüf sirkat olmıyan pek az şey var-

bir şeklidir. içten içe hili biri- dır. 
Fakat hepsi bunlar nezaketle 

birinin ağzından lokmayı kapan usulünde yapılan sirkatlerdir 
hayvanlarız.. Bir mecburiyet altına sokarak 

İtle ben hayat nazariyelerimde hoşnutsuzlukla elinden parasını 
seçebildiğim bu düsturlara hare- aldığınız adamın size karşı olan 
ketlerirni tatbikte yaşadım. Bana göynü nedir? Kazançlardan ver-
utanmaz adam lakabını verdiler. gi alınıyor. Fakat hep bu ka-
fakat efendim ben hep bunları zançlar tanıamile hıleden, sir-

Niğdede 
iyi "u ıçtn pivtJnko '-

Niğdede içme suları çef~ 
lere açık mecralardan geldi 

1
; 

ve tabii sıhhat üzerinde ~ 
tesirler yapmaktadır. Nii ~ 
çıkan bil&'i refıkimizin tıl~ 
verdiğine göre bunun ao~ 
geçilmek için bir piyanko te...ır 
edilmiştir. Bu piyankonun ~ 
receği hasılat üzerine bıır.,. 
muhasebe ve belediye ~ 
ekliyecekler ve çeşme sul~ 
demir ~orularla nakli inı~ 
temin (;'deceklerdir. .,, 
katten ari hclalün minalla~ ~ 
sap edilmiş şeyler midir kı 
lardan intifa meşrü olsun··~ 

Elimize geçen her ~· ~ 
hangi menbalardan, hangi I_ 
ellerden dolaşıp bize kad•~rJ'' 
diğini hesaplamakla v~~· 
değiliz. Çünkü bu imk• ;;J 
Kazanç cihetine gelince .. ~ 
bütün dünyada bir par~ ~
de nereden gelirse gelsıl1 
riye.d hükum sürmektedir~~ 

Ben bugün zararsız geÇ ,t'' 
k d . h"b" • :SıJ p ...:t1 a ar ırat sa ı ıyım.. ·ıesıl•r"' 
yı nasıl topladığımı bı ·ıeriı'' 
şiddetli tenkit ve tef~~#' 
maruz bulunuyorum. pdu Cl"ıl 
rimden bir sualim "ar. 
versinler: . k•ttetİ" 

Bu gün hala eski sırk .o" 1 
refahlarile yaşıyanlar Y~tl,rİJ~ 

Memleketin bazı se. tıı~. 
Abdülhamit devri resıP• rO ıtıı>. 
laklarının dikilmiş ınu•~. ,...,, 
alla abidelerini görüY';,.ııoıt .• :1 
lar vaktile nasıl kaı• jp~ 
kimden kime ne suretle 

etmiştir? 
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Sıcaklar başladı 

Rasatane "Yaz geç bile 
kalmıştır ! ,, diyor 

Artık havaların yeniden serinlemesi 
için son baharı beklemeliyiz 

Soltak/aTda. şubdciltr 

b Mayıı içinde bulunduğumuz 
•ide uzun zamandanberi yağ· 

Jııurıu rüzgarlı devam eden ha
\'• evvelki gün yaz mevsiınine 

has bir şekil almıı ve iki gUn 
bütün şehir oldukca te1irli bir 
sıcağın altında kalmıftı. 

Dün bir aralık hararet 24 de 
kadar çıkmıı sokaklarda halk 
dondurmacı, sucu ve şerbetçi 
dokkinlarına birikerek hararet
lerini teskine çalışmışlardır. Kan
dilli rasatanesi evvelki günden 
itibaren bu sıcaklarla yaz mev
sımının baıladığını söyliyerek 
hava hakkında şu izahatı ver
mektedir : 

- Sicaklar mevsime göre çok 
tabiidir. Hatta yaz bu ıene gel
mekte gecikmiş, hararetin art
ması teehhür etmiştir. Yalnız 
sıcak serin ve yağmurlu günler-

den !onra birdenbire basdırdı
ğından halkı korkutmuş olabilir. 
Fakat hararet artık hep böyle 
devam edecektir. 

Dün rüzgar lodos olarak es
miş ve en fazla hararet 24 de 
çıl<mıştır. Yarın da sıcaklık de
vam edecek ve rüzgar şimalden 
esecektir.,. 

Tahminler tahakkuk ediyor 

Ş.eker ihtikarının başlıya
cağını gösteren alametler 
inhisar müdürü 1

' Neticede· tüccar 
zarar edecektir ,, diyor 

Şeker inhisarının 3 hazi
yük-ı r~~da liğvile fiatların 

...,. ecegı b b . h . . lcer . • a erı şe rımız şe-

Yap ~I} aıaıında derin tesirler 
ri mb f , 0 günden itibaren şeh-

n ızı lllı semtlerinde şeker azal-
~, .. :• bıtlamıştır. Bu vazi)et 
J ııında bazı kimseler "bakkal· 
L•r ellttind k' . k k . b' qft e ı ısto şe erı ır 

d&ı·~ sonra karla satacaklarını 
une k . ted· l re saklıyorlar,. demek-

~ü ır er. Ayni zamanda dün 

1 
suınat erkanından bir zat da 

On b' hııı ır hafta içinde şeker it-

fade ümidile hareket etmeleri 
kendı zararlarınadır. Çünkü dünya 
şeker fiatları mütemadiyen düt· 
tüğünden ellerinde istok mal 
bulunduran tüccar neticede zi
yan edecektir.,, -
Sergiden gelen n1nllar 

Milli tasarruf ve iktısat 

cemiyeti tarafından Ankarada 
açılan sanayi sergisinde t"shir 
edilmek Uzere gönderilen nu
munelik mallar dün gelmiştir. 
Bu mallar yakında sahiplerine 
iade edilecektir. tptt tının mahıiis bir derecede 

t .'iını ve Anadoludaki şeker 
•cır} . . T kk"" t••d crınm bur adan vasi mik- eıe ur 

leı.ıi a. şeker celbcttiklerini söy- l\HlptelA olduğum mühlik Apandisit· 
>'ilk ftı~. Don bu maksatla bü- ten hayatımı ku rtaran muhterem opera
le . bır şilep Karadeniz sahil- tor Kemal beyle rüfekası Doktor Marko 
tınc k d • t k · · ı· l Ilı Şe er agı ma ıçın ı- ve brahim be) efendilere arzı teşekkürle 

~~~tzdan hareket etmiştir. beraber her ti.ırJu mukemmeli\'Clİne \ "C 

"ol .1ıer taraftan şeker ve pet- şefckac~Ar muamelelerine şahit · olduğum. 
L •t •nhisarı müdürü dün şu ıza- Şişli ıh hat 'u ı dunun bütün h • . 
rı,. ı ey etınc 

Ver- ·ıctı'r · t kd · 1• ı 
11 

•" y • a ır ve şu .. ran anın ı arzcdcrim. 

- Tüccarın bu yüzden isti- Anadolu Ajansı P. M üdürli AIActtin 

~=--=--==-================----=:.:.:.. 
Müsabaka sinema 

isim bulunuz 
~ehrlrnizde, büyük,yeni bir sinema e9ılıcık. • 
,unı bir isim br,lunuz, ve acresinizle berıber VAKiT 

M ~ema muharridiğine gönderiniz. 
~"••baka müddeti hazirt n sonuna kadardır. 
~" . 
1 

guzeı isim bulanlardan, o sinemada meccanen : 

2 
ncıye Bir ıenelık 

3 ~ci_ye ~!t• aylık 
cuye U9 ,, duhuliye verilecektir. 

Vapurlarda Hüsnu·· Ha~mı·t B. Ali iktr!at lVlecl:si 
izdiham 

1'.icarefi bahrive müddııl 
izdiham olmadığı tikunde 

VilAyete müracaat ede"ler 
bize etmediler, diyor 

Havalar iyice ısmdı. Cuma 
ve pazar günleı : halk gezinti 

yer Jerine a k ı n 
ediyor .. Ada va· 
purları ve Boğa
za giden vapur
lar çok kalabalık 
oluyor. 

Bu kalabalık 
bazı alakadarla
rın nazarı diidca
tini celbetmiş ve 
izdihamın önüne 
geçilmesi ı ç i n 
vilayete müracaat r.· 1. b it • 

ı ıcart ı a r r '" 
0 un muştur. ·müdürü Zeki ı 

Dün ticareti 4ahriye müdürü 
Zeki Bey vapurlardaki izdiham 
hakkında ıunları söylemiştir: 

" Vapurlarda söylenildiği gibi 
izdiham olmamaktadır. Meseli 
yazın haddi isliabisi ı 700 olan 
bir vapura bin kişi bindiği tak-

dirde bunlar güverteye toplan· 
makta ve alt kamaralar boş 
kalmaktadır. Güverteye bakan 

bir lcimıe vapurun haddi istia
biıııinden fazla yolcu aldığına 
hükmeder. Kıtın da alt kamara-

lar dolu güverteler boş durmak· 
tadır. Vapurun kaptanlan vapur
lanna fazla yolcu alamazlar. Ak

si taktirde mes'ul tutulurlar. 
Bundan maada firketlere yaptı· 
ğımız tebligat meyanında halkın 
tehacüm gösterdiği yerlerde ih
tiyat vapur bulundurulmasını da 
zikrederiz. Bize Jimdiye kadar 
vapurlarda izdiham olduğuna 
dair henüz bir müracaat vuku 
bulmadı. 

Kadın Birliği 
Arbk hücumlardan mü
teessir olmıyorJarmıı ! 

Son günlerde Kadın birliiine 
yeniden hücumlara başlanıldı. 
Bu hususta Dr. Mazhar Oıman 
Beyle Nakiye H. ın ıöılerini 
yazmııtık. Bu yazıluın Kadın 
birliğinde asabiyeti mucip olup 
olmadığını iSğrenmek için dün 
bir muharririmiz Kadın birliğine 
gitmiş, reis Litife Bekir H. la 
g5rüımilttür. 

Latife Bekir H. demi~tir ki: 
«- Artık bize yapılan hü

cumlara aldırmıyoruz. Çünkü 
takdir ediyoruz ki, cemiyet ha
yatına iİren herkesin mücade

leye, tenkit ctmiye ve edilmiye 
alışması lizımdır. Biz eaaıen 
Mazhar Oımu B. in makalesin· 
den gücenmemiştik. Doktor 

ilmi bir makale yazmıf, tabii 
yazabilir.. Bundan biz nıçın 
müteessir olalım.. Kadın birliği 
yalnız intihap işlerile, yahut 
dedikodu ile uğratmıyor. Eıi
mizden gelen her şeyi yapıyo
ruz. Her sene 100 den ziyade 
çocuğa elbise veriyoruz. Bazı 
muhtaç çocuklan mekteplerde 
okutuyoruz. Nakiye Hf. intihap 
istiyece~imize kadın konferans 
salonları açıaıamızı istiyorlar. 
intihap meselesi kar.unla bize 
verilmiı, yani bu meselenin uğ· 

raşılacak bir ıeyi kalmamııtır. 
Kadın konferans salonlanna ge
lince, bu da zaman Ye para 
meselesidir.» 

Darülffinun <UYa .. 
nından dil çcl{Uecek 

Divan dün toplandı 
Darülfünun divanı dün Neşet 

Ömer Beyin riyasetinde toplan
mıştır. Dünkü içtimada Darülfü

nuna müteallik bazı birikmiş 

evrak tetkik edilmiştir. Bunlar 

arasında imtihanlara dair müza
kereler de cereyan etmiştir. 

Dünkü içtimaa, Fen fakültesi 
reisJiiinden istifa eden Hüsnü 

Hamit B. de iştirak etmiştir. Hüs· 
nü Hamit B. Divan içtimalarına 

Fen fakülteıi reisi olmak dola
yısile iıtirak etmekte idi . Bu 
sıfat zail olduktan sonra tabia· 

tile içtimalara girmemesi liıım 
g elmektedir. 

Ancak mumaileyhin istifası 
Maarif vekaletine henüz birkaç 

gün evvel g6nderilmi' olduğu 
için bu istifanın kabul edilip 

edilmiyeceğine dair bir haber 
gelmemiştir. istifa kabul edil

dikten sonra fen fakültesine in
tihap edilecek olan yeni reis, 

Hüsnü Hamit Beyin yerine di- . 
van içtimalarına iştirak ede-
cektir. 

İmtihınlır bı,ıadı 
Hukuk fakültesiude imtihanlar 

baılamııtsr. Tıp fakültesinde de 

imtihanlara haziranda batlana· 
caktır. Edebiyat fakiilteıinde 

eylül içinde bir imtihan devresi 
açılacaktır. 

Dedikodu berdevam f 
Ditçi Kazım Esat Beyin Ditçi 

mektebinde Ameliyatı ainniye 

denini okutmak için Tıp fakill
tesinde münhal bulunan mebadii 

emrazı dahiliye muallimliğine 
intihabından dolayı ortada d6-

nen dedikodulardan bahıetmiı
tik. Bu dedikodular el'an devam 

etmektedir. S8ylendiğine "g&re 
Klzım Esat Beyin bu muallim· 

liie intihabı Darillffuıun nizam
namesine mugayirdir. 

EkJ.k azn/iJ, _.,,1!1 günü 
scçrle ct:k 

NL'rtıll{ h Esr t B. n ı c rrr atı 
B İr mtiddctten beri Ankara

da bulunan bankala r iten-
' orsiyomu reis= v Ali i ktısat 

mec'isi umumi 
katibi Nuıullah 
Esat B. dün 
mütehassıs M. 
Marfla beraber 
şehrimiıe dön
müştü r. 

Nurullah Esat 
B. dün kehdi 
silc görüşen 

bir muharririmize 
Ankaraya gidi-

in in hususi iş
. ' ·ıruflah Esat . tile alakadar 
..ıldujıınu aöyledikten sonra şu 
izahatı vermiştir: 

-Ankarada M.Morfla beraber 
Dt:vlet bankasının projesini ha
zırladığım doğru değildir. M. 

Morfla alakam yalnız kendisile 
tanışmamdan ibarettir. Yakında 
toplanacak olan Ali iktısat mec-

lisı için tekrar Ankaraya gide
ceğim. Meclisten kur'a ile çıkan 
aıaların intihabı yapılmışbr. Üç 
,Une kabar şimendiferciler ve 

İstanbul ticaret, Ankara ziraat 

odalarHe borsa azaları da seçi
lecektir. Mecliı 1 hazirana mU

aadif pazar günü saat 15 te 
beşinci içtima devresi müzakere
lerine başhyacak ve 927, 928 
tediye müvazenelerile zürraa 
kredi meselelerini görüıecektir. 

Yalovada 

latafdıkl•r kurutuluyor 
Y alovada inpaı mukarrer 

kaymakamlık binası ve polis 
karakolunun planlarının ve ke-

tifnamelerinin tanzimi bitmiştir. 
Yakında her iki binanın inşası 
uıilnakasaya konacaktır. Yalo-

vadaki bataklıldann kurutulması 
da bir müteahhide verilmiştir. 

Bataklıkların ,kurutulmasma baı· 
lanmıştır. 

Kiyrnetli bir ıan' atkirımız İhap Hülüıi B. 

lhap Hulilsi B. 
• illncılık hi~ de pek yeni bir san'athr. Bu san'abn Avrupada 

bılhaua Amenkada kazandığı ehemmiyet hayrete liyıktır. Ticaret 
bayatı buna istinat ediyor Ye bununla kıymet buluyor. lhap Huhhi 
Bey mil!i hüd~tlarımııın çok uzaklarında bile takdir ve rağbet 
bul.an bır ıan at~An~ızdır. Amerikada çıkan Tbe Ncw Era gaze· 
te11 son gelf'n bır nuıhasında ondan bahsederek diyorki: 

T~rkiyede eyi bir ilin re11amı yetiımiftir, ismi İbap Hulusi 
Bey dır. 

~u genç ressamımıza l»ir çok ecnebi memleket ve şehirlerinden 
Berlın ve Kolonyadan ilinlar ıiparit edilmektedir. Beynelmilel 
ı?,hretlere çok ihtiyacımız vardır. İhap Hulusi Bey bu nevi şami l 
şohrete doiru giden nadir ıençlerimizden biridir. Takdir ve tebrik 
ederiı. 
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Iktısadi 
eqvekil ismet Pata Hz. ta-

rafından hazırlanıp heyeti 
vekilece tedkik ve kabul edil
mit olan lktısadi program Halk 

farkaaı azaaı sıfatile me'bualara 
tevzi edilmittir. Bu günlerde 
aktedilecek bir fırka gurubu iç
timaında müzakereaine intizar 
olunmaktadır. 

Vakıt sütunlarında aynen bir 
sureti neşredilen iktısadl prog-

ramm Mahiyeti şu suretle tarif 
ve tavsif edilebilir: Türkiye ciim-
huriyetini en mükemmel iktıaadi 
bir devlet haline getirmek için 
ıimdiye kadar nasıl çalııılıdğ'ını, 
bundan sonra da hangi sahalar-

da, ne ıekillerde çalışmak, ne 
gibi itler görmek lizım geldiği-
ni g6ateren esasların ve usullerin 
hnlisası ... 

Türkiye cumhuriyeti (Lozan) 
sulhunu mOteakip kat'i olarak 

tqekknl etmiıtir; o zamandan 
bugOne kadar altı yedi sene 
geçmiftir. Bizzat lamet Pqa hn

kAmeti d&r senedenberi devamlı 
mrette iktidar mevkiinde çalıı

maktadır. Blitlhı bu mnddet 
ıarfında hllk6mettn hiç bir ildi-
1adi projramı yokmu idi? Htl
kamet ıimdiye kadar milli ikti
sadiyat endişeainden uzak ola-
rak geliti gOzel mi it g&rdO? 
Bugln nqredilen iktisadi pro
ğram her fCyden evvel bu su
ale cevap vermek iatemiıtir. 

Tlirkiye cilmhuriyetinin daha 
ilk teıekkOIOnden itibaren ikti
.. di bir devlet olmak siyuetini 
takip ettiği g6aterilmiştir. 

Fıllwkika yapmak için yer 
ytlzthıdeki canlı mablökat ve 
alelllmum nebatat için hava, gl\
nqin harareti ve ziyası ne ise 
hGkümetlerin esaslı vazife olarak 

temin ettikleri emniyet, asayiı 

ve adalet denilen ıeyler de mil
letlerin iktıaadi hayatlannda on

larclaa bqka bir teY delildir. 
Kezalik laayat ve sıhhat için ve

rem, tifo, •tma gibi hutabklar 
ne kadar ıararlı ise bir milletin 
ikbsadi refahı için şekavet, harp 
tehlikesi, mahkemelerde adalet

aizlik te o derecede zararlıdır. 

Onun için Türkiye cümburiyeti 

daha ilk tqekkaln gtlnltnden 

beri Türk milletinin iktıaadi ha· 
yatını temin için emniyet, asayiş, 
adalet gayelerine en uash ıay
retini aarfetmittir. 

Sonra iktisadi bir deYlet için 
yol timendifer aiyaaetine ehem
miyet vermek bir zarurettir. 
Çllnkll bunlar ve fimendiferler 

VAKiT 

program 
iktisadi bir devlet halinde yaıı
yan bir milletin damarları me
sabesindedir. Damarlar olmıyın
ca hayatı besliyen kanan vllcut 
içinde cereyanı miimklln olmadı
ğı gibi bizim memlekette yollar 
ve ıimendif erler olmayınca da 
milli iktisadiyatın feyizlenmeai 
kabil değildir. 

Sonra modem vesait ile mn
cehhez limanlar llzımdır. Çiln
kn yollar milli iktisadiyat için 
adeta teneffüs cihazı hllkmilnde
dir. Nasd ki bir insanın ciğer· 
leri vazifesini yapamadığı zaman 
hava alamamaktan dolayı bo
ğulursa ve hayatı tehlikeye 
düıerse modern veaait ile mü
cehhez limanlardan mahrum o
lan memleketlerin ıktisadi ha~ 

yatı o suretle sönüp gider. 
Bu itibarla iktisadi program 

yol, ıimendifer siyasetlerine de
vam etmekle beraber Tilrkiye 
de en aıağı bet altı limanın u
rl vesait ile techiz edilmesini 
başlıca devlet vazifesi olarak 
kabul etmiştir. 

Bunlardan bqka muhtelif 
transit yollan, serbest limanlar, 
nOfuaun teksiri ve teksifi, Dev
let bankası teıkili baklanda 
iktuadi programda pyam dik
kat esaslar vardır 

Bu esaslar arasında en m6him 
bir nokta da iktıaadl progra
mın Clevlet mefhumuna dahil 
olan her nevi mlleueaefere, te
ıekknllere memleketin ikbaadl 
refahına hadim yeni bir istika
met vermeğe çalışmasıdır. Oka
dar ki ıimdiye kadar yalnız 
devlet için bir vandal menbaı 
telakki edilen gümrük ve inhi
Nr sistemleri bile artık bundan 
sonra dahilde istihsali himaye 
eden, mümkün ve iham bazı 
sanayii tesis eyliyen ve fili in
hisarlaran pahalılığına ka11ı va 
tandaşı müdafaa eden birer ik
tısadi vasıta halini alacaktır. 
Kezalik gümrük tarifeainde ba
yatı beyhude pahalılqtıran va
ridat mahiyeti g6rmek yalnlfhr. 
Gümrük tarifesinde bqlıca siya-
aet ve zihniyet iatihaali laim•ye 
ve takviye, lüzumsuz Ye fazla 
istihlaki tahdit etmektir; dalailde 
yetiımiyen ve istihlaki 1an1ri 
olan mevadı bil' akis pah•hhk· 
tan kurtarmaktır. 

Zıraat, sanayi, maadin kredi 
işlerinde - milli iktısadiyab yDk
seltmek için - daha ziyade han
gi mıntıkalara ehemmiyet ver
mek lizımdır? Bu suale ikb•di 
program umumi faideler baliade 
cevaplar vermiıtir. 

Binaenaleyh iktısadi programı 
okuyan bir kimae Türkiye cllm
huriyetinin iktıaadi prensipleri 
hakkında tam ve klmil bir fikir 
ve kanaat basıl edebilir. 

lktasadi program dotrudan 
doğruya Baıvekil lamet Pt- Haz 

26 MAYIS, 1880 f retlerinin kalemlerinden çıkm11-
__ Ş_u_d-ef-;,-·,..S-elin~"ik k6rfezind;9 1 tır. Bu itibar ile bu eseri. tetki~ 

. f · ederken ismet Patayı bın bar 
mllceddeden bır ener ınşa türlA • k 1 d - k 

bb. 1 k 1 ıu çıçe ten top a ıgı ıymet-
olunmasına teıe üs o unara 1 1 . L~- , t . ·ı bal h · en, uu san a mucızeaa e a-
~ezldkr fener. kır~·z~ ~oyalı line getiren arıya benzetiyorum. 
bır duba lizerınd ~ ıkı cıhette Fılhakika iktaaadi 
·ki d t f bul k programı 
ı . a e en~ unaca Y~ yapmak için ismet paşa iktıNt 
zıyal.arı sekiz. mil meaafeyı vekiletinin hazırladıiı bet yOa 
tenYll' edecektir. k6aur ulıifelik uzun tetkik ra-

GELiSi , 
GOZEL 

Yalova parklarında 
Hıvar kabuldan, marul lco

çanlan ve siloifr'IJntlJ 

Valovada karııile beraber 
iki gece kaldıktan sonra 

lstanbula d&nen bir Alman dos
tumla konuıuyordum. Bana aor
du: 

- Y aloYaya gittiniz mi ? 
- EYet dedim. 
- Aman, ne güzel yer, de~ ·. 

Hele o au içme için yapılan za
rif binayı, etrafındaki güzel 
parldan, temiz binalan pek be
iendim. 

Ba klç&k su telarinin hava
unda bir Awupah itinua var. 
Yalnız, bir tef ıöyliyeceğım, siz 
gazeteciainil; belki yazarsınız. 

Orada geçirdiğim günlerden 
biriai cuma idi. O ,on birçok 
insanlar oraya geldiler, banyolar 
ve etrafı pek kalabalıkb. Bu 
kalabalık otomobil ve otobU.-

. ler çekilip fittikten aonra çok 
botuma giden o çqme binasım 
bir defa daha ı&rmek istedim. 
Keıke gitmeseydim 1 

Sabahtan gelen kalabalık o 
gOzel tarlalan marul kabuklan, 
hiyar koçanları, yumurta kabuk
lan, çiroz kuyruklan, klğıtlarla 
berbat bir hale koymutlardL •• ,, 

Alman dostum, bu s6zleri ba
na anlabrkea cidden çok mllte
euirdi. 

Temiz, gGzel, muntazam bir 
Avrupa au ıehrine benzetmeie 
muvaffak oldujumuz bir vatan 
bucağını kendi elimizle ç&p i1-
kelesine d6ndllrmek bir cina-
7ettir. 

eayır llıeıtlıe .. rdllya htu
aunu •e marul koçamnı atacak
lann Klhtane deresi nelerine 
yetmiyor ? -· 

porunu batdan bua gtlnlerce 
okumUf, burada faideli buldutu 
tavsiyelerin her birinden bir pi
renaip çıkannlf, sonra seneler
den beri bq •ekil aıfatile yap
dıjı tetkik Ye tetebü' "!rin hllll
auile bunlan mezç ederek bu 
aeri wcuda getirmiftir. 

Hiç fllbheaiı iktisadi bir pro· 
gram eas itibarile çok kıymetli, 
çok tozeldir. Fakat bu proıra
mın tatbiki ve tahakkuku otuz 
kırk, belki de elli aenelik uzun 
bir zamane mntenldaf oldu
ğundan bugln için ea mllaim 
mea'ele bu aeae Ye ıelecek bir 
iki aene zarfinda prorram mu
cibince yapılabilecek pyleri ta-
yin etmektir. Binaenaleyh ik
tisadi proıramm amell kıymeti 
hakkında bir fikir · edinmek 
için ba aene lkbaat Yeklleti ta
rafmdu teklif edilen yeni ikti-
Ndl aallhat llyıba)anm ft 1931 
senesi bltçeaiaia iktiudl mad
tleleriai birlikte mltalla etmek 
llzımdır. 

Bu yolda icap eden tetkikab 
yaptıktan ıonra iktisadi vaziye
timizi fU suretle mlltalla · ede
biliriz: Her ıeyc:len enel buflbı 
paramwn kıymeti filen t•bit 
edilmit bir baldedir. Arbk )'eDİ 
senenin ihracat menimi ele ıel
diji için paralDWD dotmeai im
klnı yoktur. 

Diter taraftan d&yanu amu
miye dayinler Tekilleri ile bllk6-
met arumda bqlıyan mtlzake
rat normal bir •fhaya firmiı
tir. Bu mllzakerat her iki tara
fın menfaatine muvafık bir ne
ticeye vual olacaja en kunetli 
bir ihtimal teklinde fimdidea 
lallkmohmabilir. Bir kene ban-

• 

Muharriri: Ömer R•_. 
Hasan Sabbah Mısırda 

ne yapıyordu ? 
lsmaililerin baıına geçen ve mezhe~ 
yeniliyen bu adam müthiı bir deha iua 

- 46 - ,,. 
tlı r.:ia bnkflmran olan Mils- Devrinin bllt6n ilimıerltl t;I 

tana11, Bağdatta mağlup ol- renen, kimya, felek, aibir! ~ 
duktan sonra Halep ve Kudüs- ilimler namına ne var• ~ 
ten çekilmek mecburiyetinde uğratan Huan, lraa la r 

kahnıt daha sonra Şamdan atılmlf, Din en ileri gelenlerin~• 
ve lamaililer Düriyeyi kamilen Hasan, Kahiredeld Darll .~ 
kaybetmiılerdir. meye devam etmif, ~ 

Bu nk'aların kahramanları loauıilt tecıkilitmı ~ 
da Türklerdi. 463 te Alp Ars- bik ederek mllatakbel 

lsmailileri mabvetmiı, Sultan Mısıra bir tilccar 
lan Halebi kurtararak oradaki burada hazırlamlfb. d 
Melek ph devrinin kumandan- relen Hasan, ihtim•llri, 
lanndan olan Etsiz ok, kuman- lamaililer namına Mlllra 
dası albndaki askerlerle Filisti
ne inerek Ramleyi, daha sonra 
KuduaG zaptederek lsmailileri 
bertaraf etmif, bundan sonra 
Şam da ahnmıf, ve lamaililerin 
Suriyede namO nifanı kalma

ti. Daha enel iW 
veçhile Irandaki la~ 
yam etmiı, Mwrda ki 
rı halife namına bir dıl 
ketlerde bulunmuılardır. ~ 

bir taraftan bunlar ezici t'. -
de Mı- yiyorken diier taraftan 

mııtı. 

Etsiz daha ıonra 467 
sıra yilrllmilt ve Kahireyi mu
huara etmif, fakat Etıizin ls
m .. Hllere kartı son derece nef
retle ve kindarana bir husumetle 
mlltehauia olan adamlarının Ka
hire civanndaki ebaliye ıiddetle 
muamele etmeleri yllzilnden e
hali, lamaili halifenin etrafında 
toplanarak ona kartı hareket 
etmiı, Halife Müstanaır bir fır
sattan iatifade ederek bntiln 
tqkillbnı harekete geçirmif, ne· 
ticede Etaizin kuvvetlerine kartı 
vuku bulan mukabil taarruz, 
onun mağbip olmasına ve ıeri 
dönmesine aebep olmuttur. 

Bu sayede lamaililer Mısın 
kurtarabilmifler ve aaltanatlan
mn hayatım bir mOddet daha 
uzatabilmitlerdir. 

Etsiz okun Mwra vuku buLan 
taarruzunun akamete uğrama
sından bir kaç sene sonra ls
mailtlerin im1amı Kahirede pek 
mllhim bir misafiri kabul edi
yordu. MU.tanaann bizzat kabul 
ve izaz ettiği bu misafir, lamai
lilik hareketinin en fazla f&bret 
kazanan ve btltiln dOnyaya deb
tet NlaD kahramanı HaND Sab
bahtı. 

&iyet mevcut iktısadi buhranı 
gerey gibi tahfif edebil~cek bir 
Amildir. Fazla olarak hükümet 
lktaaat vekiletine bütçesinden 
geçen senelere nisbetle on bet 
milyon lira bir kredi veriyor. 
Bu krediler memleketin ikbsadi 
ıallbabna aarfedilecek, haziran
dan itibaren yeni başhyan mali 
sene zarfında bu ıslahatın takak
kukuu çahtılacaktır. Bu bal 
timdiye kadar Tlirk devletinin 
tarihinde ilk defa vuku bulan 
bir badiaedir. 

Gene lktıaat veklleti bOtçesi
ne Yazedilmit tahsisatlar aruuı· 
da ecnebi mntahaasıaları celbi 
meaeleai de nazarı dıklıate alın
m11tır. istikbale ait iktıaadi 11-

Wıat projeteri hazırlamak için 
bu mOtabauıslardan izami de
recede iabfade olunacakbr ve 
ual ikbNdi programın tatbika
tma ait mllhım teşebbllsler bu 
antahauıalann çizecekleri plin
Jardua IOlll'& bqlıyacaktır. 

.JtdMd .A... 

halifesi de miltemadiyen:I 
ediyordu. iki taraf, bu 
karşısında takip edecekleri 
hareketi, ihtimalki, yenid 
rarlqtırmak mecburiyetilli 
settiklerinden, Ha .. n 
Mıaıra ıelmif, lamailtl 
bnyok imamı muatanar 
rilfmllttO. 

Huan Mwr,la bir 
kaldıktan aonra, Halife 
mdan bilyilk Nlihiyetler 
d&nmilf, dönerken Şama. 
reye, Diyarbekire ajraanf, 
Horasana geçmif, daha 

~gar ve MaYenyi Ne 
mit ve her firdiii yerd• 
hepdqlarile prllferek, "!J 
yük imamdan aldıiı ...--, 
istinaden bunlarm Jardııflllll. 
min etmişti. · ~ 

Bu bllyftk seyahab ~ 
Alemut kaleaini g6ren ~ 
onun itine en çok ~~~ 
yer olduğuna bOkme-W 
orada yerlqmişti.Çok 2 
Hasan buraamı klmilen I! 
mİf, ve kendisine ençok '11 
but adamlarla burada;~ 
mitti:. Nizam~lmOlk, ~· , 
müthiş kaleyı ele 
haber ahralmaz, --~ 
ı6ndererek kaleyi ~ 
altına aldarmlf, Ha...., _.l ~ 
Nizamülmülkll 6ld~~ 
muhaNradan kurtulab~J 

(Bi.wJ 
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ittısot nıo~orlülü 
Yeni belediye kanununda 

sehven unutulmuş! 
Yeni belediye kanununuda 

tllJan.et iktısat müdürlüğü yazılı 
buiunıııadığı görürlmUş, keyfiyet 

~ahiUye vekaletine bildirilmiı
tir. Vekaletin verdiği cevapta 
iktısat müdürlüğünfin sehven 
Ylıılmadığı ve yeniden yapıJ-
~•kta olan teıkilat nizamname
anıe iktısat müdürlüğünün kona
Ceğı bildirilmiştir. 

Verem artıyor nıu? 
Heybel~ sanatorycmuna 

rrturracaatlar c;o§alıyor 
Enıanet namına Heybeli ada 

~lnatoryomunda tedavi edilmek 
1atiYen hastalar son günlerde 
'-ıİalaımııtır • 

Bu tehacüm karşısında ema
bet sanatoryomda hastaların 
~•t112a müddetlerinin temdidini 

lctldırmııtır. Müracaat edenler 
~a itibarile yatmlacaklardır. 

Belediye meclisi 
Cemiyeti belediye çarşamba 

IG.nu toplanacak ve bir aylık 
llıu\'akkat bfitçeyi müzakere ve 

kabul edecektir. 

Hıfzıssıhha kar.unu 
D'O:rumt hıfzıssıhha kanunu ,-iJAyece 

tebJig edilmiştir. Bu, önümüzdeki 
ktnunun-velden itibaren ca.cblk edile
cektir. 

Merş yerine ücret 
~o ?6 ·dan 25000 liradan aşağı olan be

lediyelerde çalışan memurların maaşları 
ücrete tahvil edilmişcir. 

L60vedilecek belediyeler 
. Nüfusları 2000 den aşa~ı olan bele

diyelerin lağvı mukarrerdir. Bu gibi he
ledivelert k.. k 'd 1 . d .. 

J n ov ,.e ·aza ı are erme eH u 
~r . 

_s ıtnde vilayet idare hevetinden iki ki· 
fı hazır b 

1 
· 

u unacaktır. 

Yenı i9kl dütmanlarr 
Yeşil B1·1·1 · · · ·· ·· 

cı cem1Yccının cuma gunu 
Y•pılan • 

' nıekteplerde içki aleyhinde 
propağarıdası sayesinde cemiyete yeni· 
den 200 • . 

_ aza kaydedilmiştır. 

[ k<ıçQk haberer 1 
Şe~ir içinde 20 kilometreden fazıa 

gıden ~oförlerin encümeni emanet· 
~e ehliretnamelerinin istirdadına karar 
erUıniştir. 

Polis müdürü Şerif heyin Haziranda 
t askcrt vazifesine iade edilmesi muh· 
~ltıeldtr, Dahliyc vek~İeti bunun için ve-

dırıı bir İstanbul polis müdürü · aramakta-
r l"i 1 k f' · amzet o ara Ankara P. müdürü 
ehı:ni beyin jcmi zıkredilmekte ise de bu 

tahakkuk etmemiştir. 
A. wupadan ecza getiren. depo sahip

lerinin son günlerde fıatları artır-
ttlası üzerine f iatları ' ükseltrnevP.n bazı e - • 
eza depolan aralarında bir anlaşma vü-

cude ~etirilmesi kararlaştırılmı~tır. 
Taksimdeki cumhuriyet abidesinin 

b· tamiri ilerlemiştir. Bu meydanda 
' _ıde etraftndaki bahçenin tarhları bit
~ış ve tramvay şirketi de yan kafdınm· 
~rı tarnamen asfalt olarak inşaya başla
... ıştır. 

. A dapazarında zengin bakır ve Ed
d remitte mangane:t, antimuvan ma-
. trılen bulunmuş \'e bir grup bunları 
ıılttn:ıek · · h · · d ··h d" h . ıçın şe rımız ma en mu en ıs-

tirıe müracaat etmiştir. 
s~~ _günlerde petrol piyasasında mo

diif t~rın ~yağile karışık mamôlata tesa
hrik edilmcge başlanmıştır. Bir petrol fa-

ası buna mani olmak için Mersin 
\re· l 
~ lnıitte bir ga7. tasfiye fabrikası in-
ebxıtği kararlaştırmı~tır. 

10 lira nasıl 1610 Gümrükçüler 

ll·ra olmuş Ticaret odasına bir şikA· 

Meznun" Avrupadan geleli bir 
sene oluyor. Bedestene hi9 

ayak basmadım ,, diyor 

İstanbul ikinci ceza mahkeme
sinde dün akşam üzeri, bir müd
det evvel Sandal bedesteninde 
geçen bir hadisenin muhakeme
sine başlanmışbr. 

Mevkuf olarak muhakeme 
edilen Fuat B., isticvabında yir
mi yaşında bulunduğunu, Avru
padan geleli bir sene olduğunu, 
Fransada elektrik mühendisliği 
tahsil ettiğini söylemiştir. 

Kendisinin geçen eyliilün 
otuzuncu pazartesi günü Sandal 
bedesteninde İhsan H. an müza
yedeye koybuğu incili bir kıra
vat iğne3ine pey sürdüğü, neti
cede iğnenin satış bedeli olan 
on liranın İhsan Hanıma tevdi-

ine dair şubeden verilen on li
ralık makbuz üzerinde tahrifat 

yapıp 10 rakamını 1610 şekline 
soktuğu ve vezneye götürüp 
Ihsan H. namına parayı aldığı 
iddia olunmaktadır. 

Fuat B., isticvabmda kendisi~ 
nin bu işle kat'iyen alakası ol
madığını, hatta Sandal bedeste-

ninin nerede olduğunu bile bil· 

mediğini söylemiş, " Bu işin da
hilden yapılmadığı ne malum ? 
Mademki ortada kendisinden 
şüphe edilen bir kimse var, diye 
memurlar mes'uliyeti kendi Üzer
lerinden benim üzerime atıyor

lar ! " demiştir. 

Sandal bedesteni memurlann
dan İsmail Suphi, Mustafa, Ki.
zım Beyler dinlenilmişler, şahit
likleri maznunun aleyhinde çak
mış, buna karşı Fuat Bey HBu 
memurlar, Ayasof ya merkezinde 
yapılan ilk muvacehede beni ta
nımadıklarını söylediler. Beş ay 
sonra Çarşı mevkiinde budur, 

dediler. Kabul etmem,, demiştir. 

Maznunun talebi üzerine şa
hitler dışarıya çıkarılmış, salo
nun kapısı kapatılmış, sonra bi· 
rer birer içeriye alınarak ken
dilerine maznunun üzerinde o 

gün ne renk elbise, başında 
nasıl şapka bulunduğu sorulmuş 
iki şahıt kahve rengi elbise ol
duğunu, biri gri pardesü gör· 

düğünü, kostüme dikkat etme
diğini söylemişler, biri "Başı 
açıktı,, , ikisi "Fötr şapka vardı,, 
demiş, maznun "Şapkam o ta
rihte melonou. Bunu ispat ede
rim,, şeklinde mukabele etmiştir. 

Reis Vasıf B., müddei umumi 
Ragıp B. in talebi veçhile vez
nedar Niyazi B. le muhasebeci· 

nin Çarşı muavininin polisleriıı, 
şehadetlerde ismi geçen Ayetul· 
lah Ef. nin ve diğer bazı şa
hitlerin celbine karar verildiği· 
ni bildirmiş, muhakeme bir ha
ziran on dörde bırakılmı~hr . 

-~---

Ahmet Cevat B.in 
açtığı dava 

Dün şahitler dinlenildi 
Bir müddet evvel Dil encü

meni azasından Ahmet Cevat 
B. tarafından muharrir Nevzat 
Mahmut " Celalettin Ekrem " B. 
aleyhine bir hakaret ve tehdit 
davası açılmıştı . 

Dün on dörtte İstanbul birinci 
ceza mahkemes!nde muhakeme. 

vette bulundular 
Şehrimiz gfimrUk komisyoncuları 

dün birliklerinde fevkalade bir 
içtima aktetmişlerdir. 

İçtimada tüccar ve tüccar ko
misyoncusu namı altında ticaret 
odasından tüccar imzası getire
r<:k - kendilerinin ticaretle hiç 

bir alikası olmadığı balde-güm
rü kten mal çıkaran eşhastan ti· 
kayet edilmiştir. Kanun hilafına 
muamele yapan bu şahıslara mü-

sade edilmemesi hakkındaki bu 
şikayet ticaret odasına tevdi e
dilecP.ktir. 

Bundan sonra karnesi olma
dığı · halde muamele yapanlar 

hakkında tatbik edilen kontrollln 
teşdidi ve giimrUk amirlerinin mu

avenetlerinin temini kararlaıtuıl· 
mış ve numaralı madeni rozetle
rin her komisyoncu tarafından 
takılmasınm mecburi olduğu 
zikredilerek içtimaa nihayet ve
rilmiştir. 

ihtiyat zabitleri 
çağrılıyor 

Fatih askerlik dairesi reisli

ğinden: Fatih askerlik dairesi 
mıntakasında bulunan 9ubelerde 

mukayyet ve yahut Daire mın· 
takasında ikamet edip te şube
lerde kaydı hulunmıyan bilcümle 
ihtiyat zabitlerinin ve memurini 
askeriyenin 930 senesi yokla
ması icra edilmek üzere 1 Ha· 

ziran 930 tarihinden 1 Temmuz 
93fı tatihil,ıe ~ır ıubelere 
müracaatları rica olunur. 

Ekmek ve francala fiatlerr: 
Sehremanetinden: Mayısın nrmi ye 

dinci salı gününden itibaren ek.mek on 

iki huruş otuz para ve francala on do
kuz kuruş otuz paradır. --Matbaamıza celen eser.'er: 

l\1uallin1ler n1ecmuas1 
7 inci cildin 7 inci sayısı dikkate şayan 

ilmr makalelerle çıkmı~or. 

FELEMENK BAHRl
SEFIT BANKASI 
l\ılczkOr Bankanın hissedarlar heyeti • 

umumiyesi 24 Mayıs 1930 tarihinde 
Amsterdamda inikac etti. I 929 muame-
1:\t senesine mütaalık raporda zikredil
dip;i veçhile dahil~ ihtiyat akçesi için 
mühim mebahğ tefrık olunduktan sonra 
icar olarak kalan 808.882.05 Florin üze
rinden yüzde 6 temettü te,·zii, ihtivat 
akçesine 250 000. - Florin tahsisi ~u
retile bunun 3,250,000 - Florine iblA;ı o 
\"e husu!iıl ihtiyat akçesine de 200,000-
Florin cahsisi tahtı k~rara aln mıştır. 

ye devam edilmiştir. 

Şahit • Muhit ,, mecmuası 
tahrir müdürü Kemalettin Şükrü 
B. dinlenmiş, bir yazı ücreti 
meselesi ortaya atarak asabile· 
şen Nevzat Mahmut B. in, mec-

mua idarehanesinde Cevat B. i 
öldüreceğinden bahsetttğini , 
kendisinin çok asabi, hiddetinin 

tezahürü şiddetli, fakat iyi bir 
genç olduğunu, bu sözün böyle 
bir maksada delalet etmediğini 
söylemiştir. 

İlk şahidin kayın biraderi 
polis Kadri Ef. hadiseyi teyit 
etmiş, mahkeme, asabiyetinin 
derecesi anlaşılmak üzere, N~v-

zat Mahmut B. in tıbbı adilde 
muayenesini kararlaştırmış, mu
hakemeyi başka güne bırak
mıştır. 
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Fransızca lstambula cevap 
Şehrimizde bulunan bir Mısırlı, bu gazetede 

çzkan bir makaleye cevap veriyor 
Dünkü Fransızca Istanbulun 

İngiltere iJe Mısır müzakereleri
nin inkıtaı münasebetile yazdığı 
bir batmakale şehrimizde bulu
nan Mısırlılar üzer.inde sui tesir 
icra etmiştir.. Şehrimizde bulu
nan salihiyettar bir Mısırlı zat 
gazetemize gönderdiği bir mek
tupta bu makalede ki mutalealara 
cevap vermekte ve şu sözleri 
söylemektedir. 

"Şarkı karipte ikamet eden 
bazı Fransız muharrirleri, İngi
lizlerin bHe artık vazgeçmek 
mecburiyetinde bulundukları bir 
takım köhne zihniyetlere tabi 
olmakta devam ediyorlar. Bun
lar daha fazla Mısırın hürriyet 
ve istiklaline kavuşması netice
sinde, diğer mazlum milletlerin 
de haklarını istemelerinden en
dişe etmektedirler. 

Halihazırda lngiltere - Mısır 
miinasebatı, kuvvet ve mücadele 
esasına istinat etmekten çıkmış 

bulunuyor. 
İki taraf arasında Mısır üze· 

rinde hiç ihtilaf kalmamıştır. 
Son mUzakerelerin inlotaı Mısır 
meselesi üzerinde bir ihtılaftan 
ileri gelmemiştir. Çünkü Mısır 
dahili istiklalinden başka müsel
lah kuvvetlerini arttırmakla bir 
hürriyet ihraz etrııiş, iktisadi 
programını, içtimai taceddüde 
ait faaliyetini istediği gibi idare 
ve inkişaf ettirmek hakkını ka
zanmıştır. Bundan başka İngilte
re devleti gerek ecnebilerin, 
gerek akalliyetlerin himayesi na
mına bir guua müdahalçde bu
luomamağı kabul etmiştir. 

Buna rağmen iki taraf Sudan 
meselesi üzerinde anlaşmadık
lanndan müzakere inkıtaa uğra-

mıştır. 

Sudan, Mısırın tabii mahreci 
olduğundan, Mısırın tabiı hakla
rmı tanımadan bu meselenin 
halline imkin yoktur. 

Mısırın maruz olduğu iktısadi 
ınüıkUlit Mısnlılat ın halledemi
yecekleri mahiyette değildir. 
1927 de Mısırda topla.,an bey
nelmilel pamuk kongresinde Mı
sırlı mütehassısJar tarafından 
dermeyan olunap mütalealar bü
tün kongre azası tarafından 

takdir olunmuştur. 
Mısırın içtimai programına 

gelince, halihazırda tatbik edil
mekte olan bu program umu
mi sıhhati, umumi talim ve ter
biyeyi istihdaf ettiği gı bi Mısır· 
çiftçisinin hukukunu temin etmekte 
ve onu istismar etmek istiyen
lere karşı himaye etmektedir. 
Bazı ecnebilerin haksız kazanç· 

lan bundan müteessir olduğu için 
bunlar Mısırın miJli ve kuvvetli 
bir hükumet tarafından idare o
lunmasına muhalefet etmektedir. 
Mısırın hukuku ingilizler tarafın· 
dan bile tanındığı halde 15 mil
yon irısanın hukukunu tanımak 
istemiyenlerin hareketlerini 
ne ile tavsif etmek icap ettiği
ni, doğrusuya anhyamıyoruz.,. 

Mısır scf eri 
Burhanettln B. bugün geliyor 

Seyrisefain idaresince hazi
randa tesis edilecek olan Rize • 
lskenderiye postası için müzake
ratta bulunmak üzere İsken· 
deriyeye giden Seyrisefain işlet
me müdürü Burhanettin B. bu
gün şehrimize gelecektir. Mu
maileyh oradaki faaliY,e \ ti~-
k d 0 d b' .. '" ,u k ın a ı areye ır rapor verece 
ve seferlere başlanacakhr. 

Bu akşam 
Sinemalar• 

Alkazar - Monte Krısto 
Asri - Kartiye laten 
Beşiktaş Hilal- Aşkın cazibeı;i 

Ekler - Sibirya 

Elhamra - Aşk yolu 

1 Etuval - Esrarengiz suvari 

Majik - Aşk baharı 

1 Melek - Hususi hayati 

Opera - Hain kıskançlı!..• 
Şık - Memnu saadet 

ı ı 

ı ı 

Alemdar - çıplak a~ıklar 

Süreyya "Kadıköy.,- Seher vaktı 

J Bar ve Müzikholler t 
1 

[ 

Garden - Naneli Balet, Bekefi, 

1 

Vantura ·ı 1 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 

ı l- ve Lidina T arsov il 
1 ZAYILER ~ 

Geçen hııfta cuma günü kay''ctıip; m 
cüzdan ımda bir t:ü.ım cvrakımla birlikte 
nüfus kağıdım ı • .. irkc ti 1 !ayrlyc pasom u 
.\iatbuat cemi~ et ve müdür yetin den alın· 
mış hü\ iyec c. zdanlarımı zayi cuım. 

Yen ilerini alacağım, eskilerini~ hükmü 
yoktua. 

Mehmet Nurettin 

!stEr.bul ikir.ci tice ret 
mc:hkemesinden : 

Şckip beyin h.tanbulda Tahta kııle<le: 

huı fabrika~ında mukim Anam :\leşim· 

lam efendi aleyhine ikımc e) lcdij!;i ala
cak da va~ıncla bcnıyı ı e tkık gc>ndcrilc rı 
l:\yiha sureti mumaileyh ,\ ,Tam efendi 
mahalli mczkılrda bulunamadığ ı re binJ
enalcrh ikamctp;:lhı mcchul oldu~undan 
teblitt cdilemcclı~i mübaşir tarafından ) a
;olan ~crhte anlaşılmakla bir ay müddetle 
il<lncn cebli~at icnısına b rar veri ı m·ş 

oldu~ıından tarihi ıl:indan itibaren bir ay 
z;ırfında mumaileyh Avram eicndi mah
keme)e müracaat etm ediği takdırde hak
kında muamelei gıyabiye kra lülıuaca~ 
illn olunuL 
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Oğul 

Yazan ı Sadrı Etem 
Madam Nerinin tavsiye:si on· 

ların derhal l:i r otomobil sahibi 
olmalarını temin etti. Fahamet 
çok ama pek çok memnunc!u. 
Fakat her nedense Sacit ona 
yakınlık duydukça o inadına ak
sini yapıyor. Sacit ncdese ak
sine ters ters cevap veriyordu. 

Muhakkak F ahamettc acaıp 
bir izzeti nefis hissi vardı. Sa
cit ona ruhunu kesesini, z«"kası
nı verdikçe o deruni bir minnet 
duyuyordu. Fakat bu minnet 
bir günah gibi bir kaba-
hat gibi içinde gizlemek 
istiyordu. Çünkü bu bağdadi ka· 
burgalan sırıtan evleriı:ı insanla
rı yUkselmiye başladılarmı Zu
lüm yapmakta dünyanın en meş
hur zalimleri merih gibı kalır 
çUnkU ikbal yolu için saklanan 
hırsı susmaz, küçUk burjuva bu
dur, küçük burjuva mlitemadi
yen samanlıkta yatıp hünkar rü
yası gören mahluktur. Onun için 
kaldırım üstünde yalınayak do
latırken dostlarıma zeplinde zi· 
yafet vermeyi düşünür. 

Bu öyle bir hülyadır ki düşü
nüle dütünUle katılaşmış ve mu
kadder bir hakikat halini almış
tır. Bu hülya içinde yaşıyan bir 
kadın veya erkeği otomobile 
bindiriniz, ayaklarına bakmadan: 

"- Bu da bir şey mi? der .. İş
te Fahamet hanım da böyle idi. 
HanımefendiJiği, zenginliği, refa
hın kendisi için mukadder bir 

akibet addediyor ve bütün dün
ya insanlarını kendisinin refahına 
çalışmıya memur birer mahluk ta-

nıyordu.F ahamet Sacidi de böyle 
. görüyor. onunda bu iş için hal

kolunmut bir insan olduğuna 
;nanı yordu. 

Bunun için Sacit F ahamete. 
"- Al bak ne güzel diye u

ıattığı inci dizisini dudak hü
kerek karşıladı. 

11
- Bunlar ded:, boyna takıl

maz ki.. F ahamet bu sözleri 
söylerken pek samimi idi. 

İnci dizisini eline aldığı zaman 
gözleri hayalinde parlıyan elmasla 
rın parıltası ile kamaşmıştı. Elin-

feki kıymetli ve çok pahalı inciler 
ona birer kahr boncuğu gibi 
geldi. 

"- Bunları ben takmam, dedi 
Fakat incileri çantasına yerleş
tirdi. İnci dizisini çantaya yer
leştiriş oşekilde id i ki, bilmiyen
ler görseler Fahameti bir ha
}'ır cemiyetini1:1 makbuzunu çan
tasına yerleşti riyor zanneder
lerdi. O kadar lakayit ve o ka· 
dar manasız bir ıeyi alıyormuş 
gibi idi. 

Fahamet artık beyaz plakalı 
hususi otomobilden inmiyor .. 

Hikmetin, Mis MolJisini göre· 
bileceği yerlerde dolaşıyorlardı. 
Onlar için bu otomobil faslı 
yeni bir terbiye zemini oldu. 
Yeni it iyatlar peyda etmiye 
başladıfor. 

Bir inceldiler, bir inceldiler ki 
rıc siz sorun, ne de ben söyleyim. 

F aha met herşeyde alafranga· 
laştıkça alafra9glaşıyordu. Sine· 
malarda artık artistlerin güı:el-

l iğim~ çirkinliğine değil, kibar· 
Jarın otomobillerine nasıl binip 

nasıl oturduklarına, nasıl indik

lerine dıkkat ediyordu. Evvela 

şoföı lük öğrenmek için çalışta .. 
Onu bir türlü beceremedi, 

ikinci günü bir adamın koluna 
çarptı. Bu kaza onu epeyi kor-

kuttu. Bugünden sonra o gene 

şoför eldivenleri ellnde spor 

kıyafetile gözüktü ve direksi
yondan hiç ayrılmadı, fakat ha-

kikatte otomobili idare eden, 

muavin yerinde oturan fofördü. 

Sonra efendim neler de neler 

öğrenememişti... Yalnız birıey 

öğrenmedi: 

Geceleri otomobille gezerken 
içerdeki lambaları söndtırmek .. 

buna asla tahammOl edemiyor
du.İnsanların önünden sessiz ve 

silik Lir halde geçmek onun için 
ölümle beraberdi. 

Onu son gördüğüm zaman 
bana : 

- Bu şoförden memnun de
ğilim; kibar bir Rus ,oför tut-

mak isliyorum dedi. Sonra ilave 
etti. 

- Bu otomobilin dedi kor
nası herkesinki gibi ıea veriyor 
bunuda bir değiştirsem •• 

Mösyö Neri at yarışlarında 
Sacidi bir kenara çekti : 

- Madam size darılıyor, Sa

cit Bey bizim çaylara gelmiyor 

diyor; siz ş"rketimizin ve ailemi

zin itimadını kazanmış hüsnü 

teveccühiiı:ü temin etmit bir 

memurumuzsunuz. Bizi yabancı 
memlekette yalnız bırakmayınıı.. 

Sacit eı.ildi, bilzüldü .. Ultima

tomun manasını anladı. 

- Rahatsız ederim efendim 

diye cevap verdi.. 
( Bitmtdı) 

Her yerde arayınız 
Şişelerimiz 2383 numara ile 

alameti farika olarak tescil 
edilmiştir. 

ihanet mi ? '\ Yeni anketimiz 

ŞeyhSaidin NE OKUY ACAÖ:IZ 'l 
oğlu 

Ne yapmak 
istiyordu ? 

Anketin neticesi 
.!! 

Harf inkılabının kabul edildiği gilnU 

Maslup asi feyh Saidin oğlu 
ile bir kısım arkadaşlarıntn Er
zurumda yakalandıkları ve mu
hakeme olunmak üzere Ankara
ya getirildikleri yazılmıştı. Ve
rilen tafsilata göre Erzurumda, 
gayesi o havalide isyan çıkar

mak olan 9 kişilik bir fesat te
fekkülU kctfolunmuı ve azaları 

tamamen yakalanmııtır. Teşek
külün başında ıehy Saidin oğlu 
Salihattin vardır. 

kitap bayramı yapalım 
-- - ------ ·~· 

Babaıt asıldığı sırada Bağ· 
datta harbiye mektebinde tah
silde bulnnan bu adam bir ara
lık İngiliı. kumandanı Sir Hamil· 
tonun himayesine girmİf, bu 
ıurdle tahsiline devam etmiştir. 
Salahatin Bağdatta kaçak kürt
lerle temasa baılamış ve bura· 
da bir de Kürt muhipleri cemi· 
yeti kurulmuı, Türkiye aley
hinde faaliyete giriımiştir. Sa
lahattinin de rüesasından bulun
duğu bu cemiyetin Şam ve Ha
lepte şubelf'ri açılmıştır. 

Sallhattin tahsilini bitirmiye 
henüı Uç ay varken mektebi 
terkederek Kürt istiklali gayesile 
cemiyet iflerile uğraımıya bat· 
lamıthr. 
Bağdatta bu hususta sarfettiği 

mesaiden bir netice çıkmadığını 
gören Salihattin affı umumiden 
istifade ederek Türkiyeye dön
mek ve burada faaliyete geç
meğe karar veriyor. Salihattin 
iptida Bağdattan Mardin Diyar
bekir tarikile Hınısa sokulmuş 
ve burada bir müddet gizlenerek 
mahalli bazı rüesa ile temas te· 

Bugünkü okuma vaziyetimize 
ve milli kütüpanemiıe dair yap
tığımız anket bitmiş bulunuyor. 
Vakıt her şeyden evvel bu mü
him memleket meselesinin her 
tarafta derin bir alaka uyandır
masından ve meselenin bUtUn 
münevverlerimiz tarafınd~n bü
yük bir itina ve dikkatle tetkik 
edilmesinden haz duymaktadır. 

Bugün ankete iştirak eden fi
kirlerin bir hülasasını yapmak 
ve bu hülasaya sadık bir netice 
aramak için mefgul olurken bu 
bahis üzerinde Anadolu refikleri
miıde intişar eden fıkraları, bil
bilhassa önümüzde bir yığın teş
kil eden kari mektuplarını kısa· 
ca işaret etmeden geçmek doğ
ru olamıyacaktır. 

Rnadolu gazetelerinde 
« Yeni Asır » refikimizde Hik

met Turhan B. okuma vaziyeti
nin fenalığını iki büyük harp 
geçiren milletin eğlenmek, ken
dini eğlendirecek yazılar bulmak 
istediğini, bulamadığını işaret 
etmiştir. 

"Sonhaber,. de A. Mahir B. 
hükumetin neşriyata müzahere
tini, müellif ve mütercimlere 
forma batına prim verilmesini 
istemiştir. 

''Hizmet., in bir edebi ilave
sinde "Fikret ve onlar,, serlav
hasını taşıyan bir musahabe 

var ki Şüküfe Nihal Hanıma ce
vap veriyor ve Şükufe H. "eski 
eserleri baltaladıktan sonra Fik-

minine çalışmıştır. ret kısmen alınabilir diye Fikrete 
Bunlardan yüz göremeyince, lutfen bir cemile göstermiş gibi 

Salahattin Erzuruma geçmek oluyor,, diyor. 

çarelerini araştır~ı. Bu seyaha· K4riler ne divor? 
tın gizli kalmayacağını anlayan Karilerden en geniş fikir Eren-
Salahattin ortaya çıktı ve hem- köyünde Dr. Nejat beyin fikri-

şiresinin sıhhi ahvalini ileri sil- dir. Dr. Nejat B. ziraat ilmine 
rerek onu tedavi ettirmek vesi· ehemmiyet verilmesini, yüksek 
lesile Erzuruma geçti. Burada tahsili pek mahdut bir zümreye 

Memduh Ef. isminde tanıdığı hasretmeği, liseleri azaltarak bu-
• bir şahsın eyine misafir oldu. raya pahalı ücretlerle talebe 

Bu Memduh Ef. nin babası kabul etmeği, gençlerin ekseri· 
fapkanın kabulü üzerine irtica sini asır ve hayat adamı olarak 
hareketine teşebbüs ederek bir yetiştirmeği teklif ediyor. 

müsademe neticesinde öldUrUI- Şimdi hülasaya gelelim; oku-
müş idi. Bundan dolayı bu Mem- ma vaziyetimize verilen cevaplar 
duh da babaıının intikamını al- okuma vaziyetinin fenalığında 
mak gayesini güdüyord~. hemen hemen ittifak etmektedir· 

İki şerir birleşince yapacak- lcr. Fakat bu yalnız bugünün 
ları i~ler hakkında mutabık ka- vaziyeti değildir, ayni zamanda 
lıyorlar ve bundan sonra faaliyet dünün de vaziyeti böyleydi. 
sahasına geçiyorlar. Bunun sebepleri şunlardır: 

Bu gafiller faaliyete on dört Lakaydi, harpler ve ıstırap-
mUhür bastırmak suretıle başlı- ların verdiği yorgunluk, okuma 
yorlar. Bu milhfirlerin yedisi mü- ihtiyacının kıtlığı, iktısadi buh
devvcr ve diğer yedisi mustatil ran, kitap fiatlarmda ihtikar, 
şeklindedır. MUdevverlerde şu güzel eser yoksul ' uğu, s ·nema, 
ibare vardır: "Şimali Kürdistan .spor ve hafif muaşakalarm ge-
cemiyeti» Bu yazının orta~mda nişliyerek okumadan alınan 
hançer tutan bir el resmi var- zevki paylaşması. 

dır. hareketi istihdaf etmediğini id-
Bu mühürlerle hainlerin hazır- dia etmiştir. 

ladıkları bütün vesaik ve mu ha Şam ve Halepteki fesat cemi-
berat elde edilmiştir. yetleri ile olan mtinasebetlerini 

Ankaraya getirilen mevkuflar de inkar etmiyen Salahattin 
hakkında tahkikat başlamış \le güya bu cemiyetleri teşkil eden 
mlistantik tarafından ifadeleri hainleriı1 arasına girip maksat-
ahnmıştır. SalAhattin ifadesinde larmı öğrenmek ve hükumete 
Bağdatta Sir Hamiltonla olan ifşa ederek Türkiye cümhuriye-
mUnaaebetlerini ve ondan para tine bu suretle hizmet eylemek 
aldığını itiraf dmiş , fakat gayesini takip ettiğini iddia ey· 
bunun Türkiye al~yhinde bir \emiştir. 

Okumayı teşvik ve okunı• tı 
1

• 
• dv k" ... ıs. tıyacını ogurma ıçın • 

riJen çareler: r 
- Çocuk ve halk Kit•~·~r 

Jeri tesi s etmek, mekttplert ide 
timai merkez yapmak, rne• 11' 
ait eserleri ehlinden istenıe~:,_.,. 
mütercim ve müellifleri d01~ 
mak, seyyar Kütüpaneler açlll 

fakir ve işçi çocuklarına bili: 
tahsil kapılarını serbest b~ 
mak, ameli hayata lıım e! 

vücuda getirmek, bayraıııl"! 
mendiı yerine kitap verm•~ı.r 
ki kitapları yakmak, doyu-

cak eserler yazmak, mekte~ 
de talebeden 10 para topla.:.; 

rak kitap almak, demokr":" 

inkişaf ettirmek, raklim, te~ 
bayi şekillerini ıılah etmek 

bir halk serisi neşretll'~ 
Eski · eserlere gelince; ~~ 

Nedim, Baki, Nefi, Fuzulı Jt 
tanzimat devrinin şairlerini, 

biyatı cedidenin müstesna si~ 
larını bilhassa Fikreti, halk r 
irlerini çevirmek ve antoloji~ 
mak fikirle , ini ekseriyet ş~ 

de görüyoruz. Eski harfler• 

renmek, eski eserleri asılları~ 
okumak fikirleri akalliyette 
lıyor. , 

Ecnebi eserler bahsinde -"' 

faka yakın ekseriyet ka~ 
klasik ve şaheserlerle Amert:, 
Rus, İngiliz edebiyatının ter
mesine kuvvet vermektir. _jJ 

Neticeye gelince; bu hu'Ş 
en iyi güzel ve en mu~ ~ 

neticeyi çıkaramanın vekilet• ;' 

hükumete ait bir it olduğU ~ 
atindeyiz. Y almz çareler ar ; 
da kaydedilen Seyyar kütilP Ilı 

iyi ve ucuz kitap, bayi teşk~ 
mektep kütilpaneleri, bayrJ

larda mendil yerine kitap il fi 
yesi bir halk kitapanesi nefti.~ 
tahsil ı her sınıf .n çocuklar• ~eti 
kolaylaşi:ırmağa işaret edeJI ~ 
dikkati celbedecek birer 

olarak buluyoruz. ; 

Bu arada harf inkıl6b,t.t 
tatbik edildiği günü bir k• J 
bayramı olarak kabul etll' 1'İ' 
o gün bütün vatandatlatJ:,,ı.
birlerinc kitap hediye et 1,ı· 
rini teklif ediyoruz. Umulfl!,i11ill 

bik tarihi 1929 kanunus•11~ 
birinci g ünüu olduğuna. 118 bJf 
1 kanunusani günleri kıt•~dirfe 
ramı günü olarak kabul e di

1
J 

kitap hediyesi yılbaşı he 
yerını de tutabilecektir. 

.. Doktor {) 
Ihsan şoJ.ı(f' 

Sınir hastalıkları mütehlfl,.ı 1' 
derı 6 

Cuma \'c pazardan maada 2 ,oıııı 
• • b - ·ı· 1 ne. l..ndar 1 epe aşı • 3. c · 

862, Kaclılw' 49 

ıoı" 
rofesör oot< fi 
M . Lut h• ,,ııt,,,ı 
ne 'c \crrahpa~ı 1111111 ,;' 

1 
Marazı ı~erlh nıu• ~ t ,;ı 

Dahili ,,. intani haolelarau c.a•• pıte11 

d an mada her s U;:a lkld eıı ,oıar• ,11ı•jl ı 
b 1 •'"' 2· Şekercl Sokak N. 7 dı ka 11 

1 1 
I· 1 Telt 

111 
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urı Bey mahdumu hsan urı · 
182 - Beyazıt Yeni yahnikıpan 

S"kık ~o. 26 da M. Galip B. 

ı . 133 - Eyipte Kasım çavuş mahal· 
Cgll'ld 

c Şazive H. 
tı .134 - Düyunu umumiye karşmnda 

•lıı a 
s l35 - Kadınları çahştırma yurdunda 
(~diye, ( 136) Neriman,_ (1 37) Maz!Ome, 

ati) K. Ayşe, ( I 39) Jffet Hanımlardır. 
110 - Saim Seza B. (adresi eksiktir) 

Beyo~lu 
b lfı - Beşiktaş Abbas A~a mabalesi 

d~ttıgi soklğı No. 7 de Adil Hayred
ııı .B. 

k 142- Beşiktaş şenlik dede mahallesi 
~il ·ur çeşme ııet üstü No. 8 de Kemal 
'"•n B. 

143- Kasım paşa nalbant sokak Re
Ctp B. 

144 - Beşiktaş orta bağçe No. 17 de 
liıı l il B. 

145 - Kasım paşada Halil B. 

146 - Kurtuluş mandıra meydanı 
a,,•n;.ı 

l'iO. ~ d11. ~uzan Adli H. 

b 147 - Pangaltı hamam Dolap dere 
"1 16 No. da Haldun Hüsrev B. 

~ 14S - Beyoğlu Süreyya apartımanı 
0

· 3 de Leyyuza Zeki l ı. 
ba 

14
R9 - Bomontide Babanzade Nesli

n ecai J ı. 
ı:so 

lır kaıxı - Camcı sokak ~o. 12 de Mı
t>atyan B 

ı sı _ c · 
lC. amcı !Okak No. l 2 de M. 

KadıK~y ciheti 
152 .. 

l\u1r1 d-· Üsküdar Bağlarbaşında 141 
ara a lı'eth· B 

15 1 
• 

3- Hd d ' . de Scnıu · ay arpaşa yel eğırmenın-
di .. B 1 mektebinden Gtarit Bahaed· • , e\·. 

ı s4 _ 1.· 

Vced.i n.adıköyde kolej den Süha 
B. 

155-L• d k'" d ;:iy b l\.a ı ov Acıba emde Şa· 
e ~cfik H . 
156 - : .. . 

ta 67 . K.adıkoy Çılek sokak Numa-
1 lılm i lbrahim 0 

ı-~ v . 
tep ;,'. - Çilek sokak numara 67 Mal

c lısesinden l J. B. 

Strıtl~~ - Ycldeğirmeni numara 21 
t'ip } oFerni mektebinden Neriman Ne-

1. 

tııar 159 - Muhurdar leylek sokak nu
a 5 de l\ Yücuhit Bedi Bev 

Sup~?O -- Y eldeğirmen i k~hYe sokak 
1 ll. kerimeleri Mualla I J. 

161 .._ Yeldeğirmeni kahre sokak 
Uf>hi B k . 1 . ... 1 T T 

1 
· crıme crı •""e ma anım 

8'> , 8 ~ - J<Jşref oğlu sokak numara 
dr· s· · ınan B 1 . 

~ 
4 

63 - Bostancı Vükela caddesinde 
. 8 de Aıt B. 

~Oh~t~.4 - Göztepede Emine Ferit 
uu l ı. 

ı-ıu/~.5 - ilk mektep civarında Kitip 
~~ B. kö~künde Yahya B. 

l\:ııı- 6 - 1'enerhahçe ikinci takım aol 
"'

1 Suad B. 

16
.. Banliyö 

llıt k b' - Zeytinburnu Gedikli zabit 
tc ı . 
16 

son sın ıfın ıl an 200 Zıya B. 
~o 

9 
8 - Yeşilköv J5casvon caddesi . o E - • 

1 
rm ine Rafaelyan H. 

~.. 
1
6
9 - Bakırkör l\artaltcpe hat born 

"· ( d . . 
1
.. e Süha t\'adır 8. 

So~ak~Ok Bakıköy Yenimahalle üçüncü 

1, a N'o. ~3 te J lalit Sahur B. 
rı kllk 1 

, - Bak ı r(jy Yenimahalle üçüncü 
Ncı. 47 i\.Iuhtcrcm Sabur l L 

kerimesi Selma Nazıma H. 
177 - Büyükdcrede Fıstık.suyunda 

Adalet AJi H. 
I 78 - Sanyerde tütüncü Osman 

Efendi kızı Bedia H. 
l 79 - Amavmköyündcn Hayreddin 

Emin B. 
180 - Burgızadasından Istanbul 

lisesinden Rauf C'...emil R 
Ankara 

181 -- Sıhhat ve içtimai M. vekile· 
ti m(!tehassısla rından Seyfi 8. kerimesi 

Samide H. 
182 - Ercüment Kıya B. 

I83 - Vasfi R. Kerimesi Mualla 
Hanım 

184 - Gazi Erkek mektebi Sınıf 
5 den Fethi B. 

185 - Gazi Erkek mektebi Sınıf 
3 den 125 Dündar B. 

186 - ismet paşa mektebi Sını f 

3 den I 53 Hamit Muhittin B. 

187 - ismet paşa mahallesinde mi
mar veli bey kızı Münire veli H 

188 - Tabakhane No. 29 da Kaya b. 

189 - vilAyet baytar müdüriyetinde 
lshak bey mahdumu Nesim B. 

190 - Yenişehir cumhuriyet mahal
lesi akaretler .sohğt No. 6da Mustafa b. 

19 I - ismet paşa mektebi sınıf 4 den 
381 E min Atıf b. 

192 - Erkek lisesinden 62 Ferit 

Küterl b. 

183 - Gazi er kek mektebi 1 I 5 N ec-• det b. 

194 - Kız lisesinden 83 !~mine I 1. 

195 - Dahiliye ya~·eri Arif bey ke
rimesi J ,eman H. 

196 - Gazi ilk mektebinden 46:" 
Arif l likmet b. 

J 97 - Rasim bey kerimesi Saime 
Kadriye f J. 

198 - Yenişehir memurin evleri balı· 
riye kaymakamı ~J ünir b. kerimesi Vedia 

199- Erkek lisesinden I 37 Şükrü b. 

200 - Yenişehir mudafaai milliye in
şaatı nda şöfor Recep b. 

201 - Yenişehir mudafaai milliye in
şaatında elektirikçi Recep b . 

f ıcaret ve zahıre 
t'latlu Ticaret bonaeı kltıhlu...,umtlltı 

tarahnclan •erllmtıttr 

BuAday 
Yumuşak 
Sün cer 
!iert 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpöl 
Mısır 
l'ıı~uıva 

Ok.ka.ı 
Aaaaı .... ,.,, 
K.. P. i.. P 

12 5 13 27 

ııı 12 15 

CI 9 2<• 
5 32 !' 32 
7 !t5 7 35 

22 ı o 22 ıo 

Df.inkü. bulma.camızın 
halledilmiş ~leli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~ ~ r~ı--~~[ ~~=I ----- li1 ı ! _J!!_=lilı==== . = 
s •• 1_ --C,-f-r ı-ı 
6 =---ı- • -ı- ~ 
7 [i]'-- -- . 
8 -=--iJC : ı · -~ 9 ----

10 -ı-F.J-ı-'--ı-· • I 
11 ~-ı~---------- rmı 1 l 1 

Bugünkd bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

l - imzalı kAğıt (5), hasis (5) 

2 - Hane (2), bir musiki faslı (5) nota(2) 
3 - Zenginliğin aksi (?) 

4 - Pişmanlık (4), çocuk ycmcgi (5) 

5 - Deri çalgı (3), An yemişi (3) 

6 - Beyoğlunda bir bar (9) 

7 - Demir pençe (3). uçan hayvan (3) 

8 - Çok mühim (4), ikinci derecede(4) 
9 - Toprağa ai t bir ilim (7) 

1 O - Dest (2), bir .salata (5} nota (2) 

l l - Çene saçı (5), aktan arbaadan 
biri (5) 

Jstanbul Adliye Levazım 
dairesinden: 

lstanbul ve mülhakab maha
kim ve devairi Adliyesi için 50 
mili metre kalburdan geçmiş 
100 ton krip ma'den kömürü 
mubayaa edileceğinden talip o
lanların pazarlık etmek üzere 
28 mayıs 930 tarihinde Defter
darlıkta müteşekkil mubayaat 
komisyonuna müracaat etmeleri. 

§ Istanbul ve mülhakatı ma
hakim ve devairi için 2500 kıy
ye mangal kömürü mubayaa 
edilecektir. Talip olanların pazar
lık etmek üzere 28 nıayıs 930 
tarihinde Defterdarlıkta müte 4 

şekkil mubayaat komisyonuna 
müracaat etmeleri. 

§ İstanbul ve mülhakatı ma
hakim ve devairi Adliyesi için 
300 çeki rumeli meıe odunu 
mubayaa edilecektir. Talip olan• 
ların pazarlık etmek üzere 28 
mayıs 930 tarihinde Defterdar- ı 
lıkta müteşekkil mübayaat ko
misyonuna müracaat eylemeleri. 

c ......... o_e_ft_e_r_d_a_r_ı_._k_i_ıa_A_n_•.a_.-_._) 
Glnsl Bulunduğu mıha! l\l uhaııınıen ı..ıra,;ı 

lira 
icar müddeti 

Dut yapraklarile tevzi ha- A vşa karvcsi 
rici üzüm ve ~a ire meFalar. · 

,. 
" 

" .. 
" .. 
.. " .. " 
• " 

" .. 
" .. 

Avşa karye~! ~Jana~tır mevkii 

l\ l armaranın ~ılazak karyesi 
Kalemi kar~ esi 
Asmalı ,, 

,. Uskupya .., 
,, Xefs :\ larmaran 

l\.larmarınıa Palacya karye~lnln Aboru;o: mc\l.;il 

,. ,, ,, karyesi 
Bir bap ~·eldeğirmcni Paşal imanı merkezinde 

Erdek malmddürlfiğilnden: 

Balada müfredatı muharrer dut yapraklarile 

400 mahsul sonuna kadar 

:3~ mahsul sonuna kadaı 

40 

10 

15 

., 

.. 
" 

.H " 
40.:59 ., 
45 .,. 

• 

" 
" ,, 
.. ,, 

.. " ,, 

• 
,, 

• ,, 

üzüm ve sair mey-

valar 14 mayıs 930 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa· 

zarbkla satılmak ilzere müzayedeye konulmuştur. 

Türk 

Ben Türküm; 

BAKOS 
Sene]erce tecrUbe ve ihtisas neticesi meydana gelmiş ve 
azami bin litreyi geçmiyen rakıya mahsus kazandan ç~kilı.niş 
elJi derecelik (19,1·2 grado) şekersiz kokusuz tabii bir rakıdır. 

Son zamanlarda çıkan elli derecelik 
rakılar da dahil olduğu halde 

baküsten daha nefis rakr 
Bugüne kadar İstanbulda yapılmamıştır. Tecrübe etmek 

istiyenler Beyoğlu 2723 telefon ederler. adreslerini 
bildirirlerse parasız nümune gönderilir. 

Her bakkaldan ve her gazinodan 
musırren Baküı talep ediniz. 

Cemal &kil~ 

İstanbul Tramvay Şirketi 

1 LAN 

Beheri 50 .kuruş kıymetinde bulunan ve « Bono karneleri » 
denilen abonman karnelerinin 1 lılaziran 1930 tarihinden itibaren 
muteber olmıyacağı ahaliye ilAn olumır. Bu karneler 31 mayıs tari
hine kadar arabalarda bermutad kabul olunacakhr. 

Ellerinde bu kamel~rden mevcut bulunup ta muayyen olan 
mezkur tarihe kadar bunJan ıarfedemiyenlerin 31 mayıı 1930 
tarihine kadar Tünel meydanında Metro hanında şirketin merkez 

veznesine müracaatla bu karnelerin bedellerini istirdat etmeleri 

icap eder. 
Bu müddetin miirunmdan ıonra abonman biletlerininin hiçbiri 

muteber olmayacak ve kabul edilmiyecektir. 

lstanbul 26 ni.san 1930 

MÜDÜRiYET 

Felemenk Bahrısefit Bankasının 
ı kanunusani 1930 tarihindeki bilançosu 

MEVCUDAT " MATLUBAT 
Kasa ve Bankalardaki me,·cudat ...• Fi J.21 l.345.58 
l lazine tahvi! Atı ve eshamı ummruye ., 6.764.992.08 
Cüzdandaki senedat: .. 3.865.234.75 
Banka ve bankerltr nezdindekl Nostro 

1 lesabı: " J.042.J 19.78 

Ranka \'e bankerler nezdindeki loro hesabı ,, 1.153.479.78 

Sandik:ıılara iştirak: 
Medyunlar: 

1 
Bankalar: Fi 

Poliçelerden medyunlar: Efrat: ,, 
2.365.652.80 
2.069.508.91 

Demirbaş ena: 

D 0 Y U N A T 
:-,~rırıaye: 

ihtiyat akçesi: 
Kabul edilen senedar: 
F:şhası salise tarafından kabul edilen !'ienedıt 
Keyfiyeti keşideleri bildirilen senedat: 

))ayinler; 
I Hssei temettü: 
yeni hesaba nakil: 

f l: 
.. .. 
•• 
.. 

Fi 

Fit 
.. 
" 
" 
" .. 

14.037.171.97 
263.906.45 

12.730.477.09 

4.435. l 6 l.7 ı 

1 

3 1.466.7 I 8.22 

5.000.000.-
3.250.000.-
3.167.617.94 
1.267.543.7';" 

106.728,56 
18.331.445.90 

335.601.37 
7.780.68 

Fi 31.466.71 8.22 

FELEMENK BAHRISEFIT BANKAStNIN 
31 Kanunuevvel 1929 tarihindeki kir ve zarar hesabı 

ZiMMET 
MasariH Umumi~·e Fl : 639.937.89 

· f cmettü ber\·eçhiati taksim edilecektir. 
İh tiyat akçesi: fi. 250.000.-

200.000.-
351 .101.37 

ı Iusu!'i ihtiyat akçe~i : " 
J lis~ei tem ı:' ttü \'C iknımi~ e • .., 

7.780.fü Yeni J le~aba nakil: • .. 808.882.0~ 

Fi : I .448.819.9+ 

MATLÜP 
-==~-

l 928 senesinden devren: 

ı•aiz: 

Fl: 

" 

8.:'Si.O:" 
949.88!' 
490. ı :-hambİYO \'e kumü~yon: 

" 
Fi : 1.448.819.tı ~ 

----~--~~~~~~~-'-~~~~~~..:..::::.:=::::..::::...=.:~~-

di 
Şehzade başında Hoşkadem mahallesinde Ankaravi İsmail Efen
medresesi. 

Fatihte Kırk Çeşmelerde Gazanfer ağa medresesi. 

Mercanda atik İbrahim Paşa medrese arsasında baraka. 
Sülemaniye Sani medresesi 

Kapalı çarşıda divrik sokağında 70 No. dükkan. 

,, ,, Yağlıkçılar caddesinde 48, 10 N?. dükkan . 

,, ,, Takkccilerde kiin camakan.' 

1-ilrl 11·et (fainıı· eıı,ct"iıııeız iız lleıı: 
-..! 

Balada muharrer emlak icare verilmek üzere 4-6-930 tarihine 
kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene müracaatları. 



r ' " Guctcyc (C.laderUccclc mcktuplann üzerine idare içinse (İdare) yazıya 1 
Ut• (Yut) l~aretl konulmalıdır. 

,,,,.,.,. ··•ıw.-- ····- •ıı••tl ..... .ı~ .................. J ,.,,,., ...... ..... 
h7l>eı......ı- " Uaı.n. •'"-Mricatm<!aa lıı!a_. "'••'ol t!Pilldlr . 

..... ------===-------===....,,..=============-=========~ 
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Müdüriyeti Umumiye 
~~ * ~ * 
Koıum takmıları ve teferruatının kapalı zarfla münakasuı 23-6-

930 pazartesi günü saat 17de Ankarada devlet demiryollan idare-
1inde yapılacakbr. 

lıt!rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 16,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
llzimdır. 

Talipler mfinakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İıtanbulda Haydarpqa 
Yemesinden tedarik edebilirler. 

Tayyare Pcyankosu 
8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
K~tideler; Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 

Ziraat Ye Osmanlı bankalan mürakıplan ve halle 

huzurunda yapılır 

ı,, 

llüyük ikramiye 50,000 liradır. 

Her kqidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

·-••ı 
Bursa nafia baş müheıulisliğinden: 

Bana-Gemlik yolunun + 290 - 4 + 165 şinci kilomctrolan ara-

11ndaki bermqcibi keşif 9466 lira 20 kuruşluk tamirat 12 Haz:ran 
930 tarihine milsadif perşembe günü saat 16 da ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulil~ münakasaya vazedilmi~tir. Talip olanların 
müzayede ve münakasa kanununa tevfikan yevmi mczkure kadar 

encümeni daimii villyete müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Yol iıışaati münakasası 
Artvin vilayetinden 

505289 lira olan 35,840 kilometre tulindcki l lopa - Borçka yollarınıp tesvlvci 
turabiyc imalttı sın!iye ve şose inşaatı kapalı zarf usu!ilc münaka~aya konulmuş;ur. 
Münakasa 28 Haziran 930 Cumartesi günü saat 15 de Artvin 'ili yetinde yapıla
ca1cnr. Münakasaya iştirAk edenlerin teklif mektuplarını ve mu\'akkat teminıtlannı 
valiliklere \'ermeleri lAzımdır. Talipler münakasa ~artnamelerini Artvin, Rize. lstan
bul. lzmir başmühendislilclerinden ve Ankarada umum müdürlüğünden istihsal ede· 
bilirler. Daha fazla malOmat istih5ali ,.e mahalli tetkikat icrası için Artvin başmü
hendiıliğtne müracaat edilmesi ltzlmdır. 

Sablık arsa - Arşını 2,50 lira 
Benzzn harik mahallinde imam hamamı 
sı~sında set üzerinde 16-1 No. Arsa 
satılıktır. Beyazıtta anadolu lokantasında 
Ômer beye müraeaat. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

Remln~n miiitıh Ttıliçe; ln;ttızce 
kliv:,-cli . ldana 1 ı numaraya müracaat. 

Satılık kolonya, levanta ve 
esans tiıeleri - Yeni olarak muhte· 
lif şekilde kolonya ve levanta şişeleri ile 
akmaz bir tarzda imal ettirilmiş 

esans tübleri satılıktır. Talip olanlar Nuru 
osmaniyede ikbal laraatanesi karşısınde 
Mis ltnyat fabnkasına müracat edebilir· 
ler. (275-71) 

Muhtelif 
Memur aranıyor - Okur yazar 

\'C kefil gösterebilir hir depo memuruna 
ihtincımız vardır. Taliplerin Galatada 
rnu~hane caddesinde Muradiye han (5) 
numaraya müracaatları. 

Meıhur Sünnetci - Fatihli Hacı 
Hüseyin ta~r.dan p;elmiştir. Fatih tayyare 
piyanko itimat şubeci i, r:calinde. ---

Matmazel Anjeı - Masaj ve 
enjeksiyon mütehassısı. Taksim Feridiye , 
Jo'ınn 50kak No. l O 

1 , , I'' . 
1 fl'ı' 'ı· ı' ' ,• ' ' ··l ı 1 

Dr. A. Kutiel 

.-1111! = 8AVISI HE~ VE~D~ & KU~UŞ --

l MATBAA VE iDAREHANE: DO 
~A1'"BlJL, 8abıall, Ankara addC$lnde • VADT Tt1ll • 

Qt11St t -c~ {ldare) t97t ıYµı)lQ02 (Klt.ıp ı Tclıral: \Yakıt. posta k ~ 

Ticarette muvaffakiyet yal
nız it bilmiye deOil, müeı· 

ıeıe yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da bağlıdır. 

ORHHn BlY unnı 

AyHllk sürat postaSI -
( M E R S t N) n~ ..i 

Mayıs Salı 17 de ~ 
rıhtımından hareketle G 

Çanakkale, Knçilkkuyu, • 
Burhaniye, Ayvalığa 
ve dönüşte mezldll' ilk 
birlikte Altmoluğa a 
gelecektir. 

BARTIN hatb lüks p~ 
ekspres ~ 

AYDIN 26·K1.~.Pa ',/_ 
Sirkeciden hareketle ~ 

Zonguldak, Bartın, JI 
Evrenye ve Abanaya 

ve avdet edecektir. ,jl.. 
Tafsilat için: Sirked ~f 

karşısında Nizam otlu 1-1" 
Telefon : lıt. 354 

u:::::ı:ı::ı:a:n::::ı:mnn:nma_.~ 

TEKMİL fi ALEMDAR 
~ VAPURLAlll_J. 
g Seri ve lüks Karadeniz ~;, 
~ Millet \19:;-~ 

8 g ! ilPRlHRlUi rsnüd~~ 
. . . p rıhtımından hareketle ( ~ 

veyaı 

Kıra ya verıhyor.. . Iİ dak, lncbolu, Samı~n, ~ 
Efrenci Ye cilt hatıtaltklan mütehassısı ANKARA CADDESiN- rı ~ireson, Trabzon, R·~~~ ~ 

Karaköy börekçi Fınnı ııırasmda i'o 34 DE V AKIT YURDUNA ii rı, Pazar. ":'•deşen, Yi ~ 
Arnavutluk konsolosluğundan: !i Hopa) ya azımet ve •Yo. ~ 

l\ternleketin nufuııu haklktyesianlaşıl- MÜRACAAT EDİNİZ. Ü lerle {Görele, Vakfıke~' ,J" 
mık üzere Arnavutlukta da Mayısın 25 ·~~ .............. ---------.......... ~..,.. h.=. ve Sıno.p) a utnyar• ~ 
inci günü hir tahriri umumt yapılacak· ,,,, d k 
tır. Türkiyede hulunan Arnavut tabusın- fi e ece hr · • • f 
dan ailesi Arnavutlukta bulunanlann nu- !! Müracaat mahalh · 0~; J: 
fusu orada yazılacağından konsolosanc- Sultanahmrt sulh mahkemesi beşin- H Meymenet Hanı altın 1 117:.ı 
mizde yalnız Arnavutlukta kimsesi olmı- d lıulı:u.'l. lulkimljinden: İİ zıhane . Telefon lstanbU 
yanlar ve yahut ailesi burada bulunan· ~ 
Jar tescil edilecektir. Bu kabilden olan Kumkapıda Muhsinehatun ma- ~ j 
tebaamııım konsolosanemizde yazılmRla· halleainin Kumkapı caddesinde Doğum ve Kadın b 
rı için mayısın 31 inci gününe kadar kAin on iki numara ile murak- mfiteha,..ı• 
bir müddet tayin edildiği gibi kendilerin- kam ve milteveffa sücu Markar DoktONI" .• it 

c~:~r.hiç bir resim ve harçd• aıınmry•- efendinin mutasarrıf olduğu ku- Hüseyin ar~ 
~ ru kahveci ve sucu dilkkanında Türbe, eski Hil~ct 

Cilt, saç, frenst hutalıldan mevcut kahve ve suculuğa mü- No. 1 o Telefon: f,t.. 
mütah••• taallık malzeme ile elektrik mo- ~L~~~~~~~=~~-=~ 

DOK TOR törU toptan mayısın yirmi ye- U' J 'f 
Ahmet Himit dinci salı gün& saat on altıda V A ~ . -~· 

mahallinde sablacağından isti- T ahı işlerintZI 1 ~ Galata, Voyvoda caddeat 
AUna bankan yanmda her ,en. 
içten IOftl'L 

yenlerin yevmi mezkôrdl hazır Jldll' µt" 
bulunmalan lüzumu ilin olunur. Mı ul müdür : 

(276-19) 


