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Yarın 12 sayıfa 
Sanayi kongresi dün yenıi kararlar ittihaz etti 
DA YİNLER VEKİLLERİ 
A\. Deklozye ve M. Vayt 

dün şehrimize geldi 
Bugün Ankaraya gidip Maliye vekaleti ile 

temasa gelecekler 

• 
imtihanlar 

Numaralar için 
yeni bir karar 

Terfi için hangi numa • 
ralar esas tutulacak? 
Ankara, 27 (Telefon) - Maa· 

rif Talim ve terbiye heyeti bugün 
5 numara esasından not verilen 
mekteplerde bugllne kadar tale-
beyi 3 dersten olursa ipkaya ve 
iki dersten ikmale tabi tutan 3 
numaranın terfi olduğıına karar 
v~ı."miştir. Bu suretle 3 alanlar 
geçecektir. Nihayet iki dersten, 
2 alanlar ikmale kalacaklar, liç 
dersten 2 alanlar ipka edilecek
lerdir. 

Dahiliye encümeninde 
Ankara, 27 (Telefon) - Da· 

biliye vekileti teıkilit liyihası 
mccliı aabiliye encfimeninde ka
bul edilmiıtir. Llyibaya göre 
müdürü umumi muavinleri, daire 
şefi tinvanını almaktadır. 

• 

l . fngıllz ve F,·..:nsız dayi,-.!er vekilleri Sirkecide 

~~ı~~~liM.~~=c===ı=k==~h~~k===.=~~b-~(~~d~ 
~ Fransız dayinler vekili M. aSUS U IDU a emesıne 81 aD 1 
'la ld"ıve dlin Stella Ditalya h 
t"1ıe ıehnmize getmiılerdir. Dava.da. Devletin esrarına ait ususat mev-

- .İ>:J>e1dozye kendisile konu- zuubahis olduğundan, muhakeme hafi 
it ır ınuh~U:e a6yleme· J · ed • 
i değer yeni bir teY olmadı- cereyan tyOr 
d lllt ~e bükdmetle temas etme· •.• g:a~~ ...... ~.~ .. 
~ .. ~iç bir vsuret~·eı be.yat.natta -~ ] & bt t HM b k 

M ·-mıyacagını soy emış ır. • """ - !!!!l!l!ll 

bık • Vayt ve M. Deklozye sa
'1 . Oaınanlı borçları hakkında 
l.a~lıye veklletile yeniden mü
~kerata başlamak üzre bugün 

araya gidecekletdir. 

Umumhaneler 
.\nkarada dün 

t: IAğvedildi 
llhuşla ınücadele için 
A.tı faaliyete geçildi 

~~la kara, 27 (Telefon) - Fu'I mücadele talimatnamesi 
-~ llıı~tır. Vilayetlere ~önderil
d, t.tdır. Talimatnamenın bura
hld' tbikine başlandı. Devamlı 
llt) ••tlere sebep olan umumha
ra,;r klmilen kapatılmış, ser
~arı: .kadınlar memleketlerine 
l\l11 .. t11lmi1tir. Henüz açık bu-

.. ll b' a da ır umumhane vardır ki 
Yakında kapatılacaktır. 

~nayi kongresinde 
)i k 

11 
•ra, 27 (A.A.) - Sana

lllaın~ll'esi dün akşamki içti
•e İpe~ ~~ncıhk, değirmencilik 
1-r., hu çılık hakkındaki rapor-
"-•:vii illabah da yağ ve sabun 
Potı,rın e •anayi tedrisatı ra· '=ittir: llllbakere ' ve kabul 

Camslak maznunlltn malıkeme lıııZDnınd4I 

Dört casusluk maznununun 
muhakemesine dün öğleden son· 
ra İstanbul ağır ceza mahkeme
sinde başlanmıştır. 

Maznunlar, lvan Zilezof, lvan 
Sutkof , Mustafa ve Osman 
Nuridir. 

Maznunlar Tnrkiyenin harbe 
yarar mevaddına, kale ve istih· 
kAmlanna dair esran ifıa cllr
münden dördüncn miistantiklikçe 
yapılan tahkikat neticesinde 
ceza kanununun 133 ve 134 
üncü maddeleri mucibince mu
hakeme kararile mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Davada devletin esranna mll-
teallik bususat mevzuubahis · 
olduğundan, 374 üncü madde 
mucibince muhakemenin hafi 
olarak ceı eyam kararlaştınlmıı· 
br . Muhakeme, hafi olarak geç 
vakte kadar sürmüştllr • Başka 
bir gün devam olunacaktır . 

Haydar Rifat 8. geldi 

H..,,. Rlfllt B. i#tllJllOnda 
Ankarada muhakemeli icra 

edilmekte olan awkat Haydar 
Rifat B. dtin sabah Ankaradan 
ıelirimize ••det etmişfr. 

Ocak Kurultayında 
Gazimiz içtimaı huzur

larile şereflendirdiler 
Hamdullah Suphi ve Reşit Galip 
beyler arasında şiddetli münakaşa 

oldu ve nahoş sözler sarfolundu 

llamduılah Suphi B. Re~it Galip B. 
Ankara, 27 (Telefon) - Bugün Vasıf B. in (İzmir) riyasetinde 

toplanan Tnrk Ôcakları kurultayına Gazi Hz. teşrif ve mfizakeratı 
sonuna kadar takip buyurdular. Bazı münakaşalar sırasında mü
fettiş Hasan Reşit B. Şarkta ocak faaliyeti cihetinden bazı temen· 
nilerde bulunmUf, bunun üzerine Reşit Galip B. bu temenniye 
IBzum ~ıteren vaziyeti tiddetle tenkit etmiı, alkıılanmıfbr. 

Hamdullah Suphi 8. verdiği cevapta bu tenkidin sebeplerini . 
anlatırken bazı tavsifler yapmıf, Reşit Galip beyle aralannda 
nahoı kelimeler taatisine yol açan tiddetli bir mlinakaşa olmuıtur. 
19 imzalı bir takrirle kifayeti müzakere reye konmuş, merkez 
heyetinin bu hususu nazarı dikkate almasına karar verilmiştir. 

Reiıicfimhur Hazretleri iki celse arasında kurultay murahhasla
nnı kabul buyurmuılar ve kendilerile Tlirk tarihine dair hasbıhal
lerde bulunmUJlardır. 

Yeni anketimiz 

NE ÖKUYACAGIZ ? 
Yarınki nesillere acırım! 
Zavallı Babıali caddesi.. 10 formalık bir cilt 

basmak için ne s1kıntılar çekiyor •• 

Peyami Safa Beyin fikirleri 
Bir yuife aaati ••• San' atın ıe- yorucudur' her tamdığım bu 

reffi basamaklanna çıkabilen fikirdedir, diyor. 
flbretlerden biri olan Peyami Bundan sonra alınacak ted-
Sefa, mliteva- 1 birler bahsine 
zı bir it oda· ' girmiş bulunu-
1111da Ye kllçOk yoruz. "9 uncu 
bir masa ba· hariciye koğu-
flDda çaiıfıyor. şu,, mlibdii he-

lfi gene ya· nüz nikbin de-
zı ve kalemle ğildir. Fikirle-
allkadar. rini Şöyle an-

- Ne vakit lanbyor: 
isterseniz ko - Yarın ki 
naplım diyor nesiller için dün-

Bu garGnmez den kalan en 
fakat en kuv- lüzumlu eserle-
Yetli yorpnluk· ri yeniden neş· 
larla dolu it retmek milm-
ıaatinde bile kün değ.Idir. 
husa•iyetetin - Maarif vekile 
den zerre kay· tinin yirmi se• 
betmiş detildir. nelik neşriyat 

bk suale fU bütçesi bile bu 
ce•abı veriyor. büyük işe kifi 
-Bugfin herkes Peyami Sefa B.. gelmez. 

çok zahmetle okuyor, okumak 1 Meseli yalnız bir "Kamusu . 
artık sıkıntılı bir ittir ve bazen alim ,, neşretmek için bu gün 
da bilmece halletmek kadar 150 bin lira liı:ımdır. Size bu-
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nun kadar lüzumlu, hatta daha 
lüıumlu binlerce kitap ismi saya
bilirim. Bunun içinde " Farabi,, 
veya " İbni Sina ,, ya kadar git
miyeccgım. Bütün Avrupanın 
kendi lisanlarına tercüme ettik
leri eski müelliflerimizin eserleri 
bu " binlerce ,, · kitaptan hariç
tir. Size böyle taıkribi olarak 
değil, kat'i bir hesapla.- yarınki 
nesillere eski Türkçeaıin lüzumlu 
eserlerini okutmak için milyon
larca !ıraya ihtiyaç olduğunu 
ispat edebilirim. 

Halbuki 9u zamanda zavallı 
Babıali caddesi, on formalık 
küçük bir cilt kitap basmak için 
ne ııkıntılar çekiyor ! Htıkiime
tin basbğı tek tük, yanm ya
malak eserler de meydanda ... 

Yarınki nesillere bırakabile
ceğimiz kütüpane birkaç mek
tep kitabı ile birkaç güzelce 
eserden fazla hiç bir 9ey ihtiva 
etmiyecektir. 

Bu kadar züğürt bir irfana 
tevarüs eden yannki nesillere 
acırım . Fakat onların eski 
Türkçe ile yazılmıt eserleri 
okumak için eski harfleri öğ
renmek dirayetini gsterecekle
rini llmit edelim. Benim yedi 
ıekiz yaşında bir çocuğum ol· 
saydı, ilk işim kendisine eski 
harflerimizi . yenilerle beraber 
öğretmek olurdu. 

Yeni harfleri kabul eden 
bir inkılap eski harflerle yazıl
mıt Türk kitaplarınm yeni ne
sillere okutmanın çaresini bul
mağa mecburdur. Bu vazifede 
bana değil o inkılabı yapanlara 
düşer sUali bana değil onlara 
sorunuz. 

- Eski eserlerimizden yeni 
harflerle çevrilmeğe liyık olan
ları sizce hangileridir? 

- Divan edebiyatından Fu
zuli, Nedim Nef'i, Baki, Galip. 
Bunlarm çoğu neşrcdilmelidir. 

Fuzuliyi garba tan. ak "Hay
yam,, kadar methur ve bUyilk 
bir beynelmilel şair olur ve 
milli itibanmızl göklere çıkarır. 

Fakat bir "Fitzgerald,, daha 
zuhfır edip enfes bir tercüme 
yapabilmek ıartile... Bu bfiyük 
Türk şairlerini garba tanıtmak 
icap ederken yannki nesillere . 
tanıtmamak ne demek?.. Şina
aiden bazı parçalar.. Namık 
Kemalin aıerleri, Hamitten de 
öyle.. Valhaııl Türk edebiya
tında, isimlerini hepimizin bil-
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V AKIT ın. telgraf, teUefon haberleri Konyadaki Selçuk eserleri 
Konya yakında Şarkın en mühit11 

seyyah şehirlerinden biri olacak 
1ingiltere kupası 
Arscnal tak1n11 galip geldi 

Londra, 27 (A.A.) - İngiltere 
kupası için yapılan final maçı 
Londradaki Arsenal takamı ta
rafından kazanılmıştır. Bu maçta 
kıra' ile dük of York da hazır 
bulunmuşlardır. 

Londralılar Verdönde 
Paris, 27 ( A.A ) - Londra 

şehremini refakatinde kalababk 
bir heyet olduğu halde mayıs 

sonuna doğru Verdöne gelecek· 
tir. 

Avusturya başvekili 
Viyana, 27 (A.A) - Baıvekil 

M. Schober bugün Parise git· 
miştlr. 

diğimiz biltün mUelliflerin en 
müstesna eserleri.. Bir kaç isim 
savarak intihabımı tahsis etmek 
istemem .. 

- Ya Garpten nakli llzım 
gelen eserler? 

- Tercüme edilmesi lizım ge
len eserlerin listesini size böyle 
yevmi bir ankette veremem. 
Dahi ve Şaheser ismi ııra· 

lamak da hoşuma gitmiyor. 
Diğer taraftan, bunları herkes 
bilir. Ecnebi klitikleri malum
dur. Yalnız yeniler üzerinde ba
zı münakaşalar olabilir. 

Hele bu nevi kitapları basmak 
sırası gelsin ve salahiyettar ma
kamlar bana böyle bir sual 
sorsunlar, o vakit ben de bir 
liste gönderebilirim. Fakat Maa
rif vekaletinin yaptağı gibi Şelcı
pirden yahut Yunan Edebiyatı
nın maruf eserlerinden küçük 
parçalar tercüme ettirmelC gü
lünçtür. On tane yarım yamalak 
eser tercüme ettireceğime ılci üç 
tane tam eser çıkarırım. 

San'atkir bilmem kaçıncı cı
garasmı yakıyor, gillmek ister 
gibi görünüyor, cevabmın son 
cümlesini, tartar gibi dikkat 
ve itina ile söylüyor: 

- GörOyorsunuz ki bu me· 
selelerde umumiyetle çok bed
binim. Türk irfanının dilfm~si, 
Borsada Türk parasının düşme
sinden daha korkunçtur. Zira 
para da kültürle beraber yük
selir ve kültür başda gelir. 

A. Sırrı 

6ene buhran! 
-·-

Yunanlıların cevab• 
MüZ11.ke1enin surüncPmede 
kalma~ını intaç edecekmiş 

.\tina 27 (Hro) - 1\1. Yenir.elosla 
Yunan hariciye nazın arasında vuku bu
lan uzun bir içtimada Türk teklifatı tet
kik ve Yunan cevabı da tesbit edilmiş
tir. Yunan cevabı yarın Acinadaki Türk 
sefirine tevdi olunacaktır. 

Mukabii cevap hakkında muhafa7.a 
olunan ketumiyete rağmen Yunan hüku
meti mübadil emlakin mütekabilen mah
subu teklifini kabul etmemeğ"e ve hiç 
olmazsa mücmel bir surette takdiri kıy

metleri hususunda ı:;rara karar \'ermişlerdir. 

Şayet bitaraflar bu hususta hir rey 
beyanından istinkaf ederlerse o r.aman 
iki hükô.metten birinin diğerine ödeye
ceği farkt emlak için başka bir çarei 

hal aranacaktır. Yunan hükılmetinin bu 
karan ittihaz etmesinde muhacirin 
mahafilinde mahsup aleyhinde rercssüm 
eden muhalefetin büyük dahli olmuştur. 

Bu vaziyet üzerine Türk-Yunar, 
müzakeratı şürüncemede kalacak ,.e 
yeni bir buhran geçirecektir. 

Mösyö Venizelosun seyahati 
Atinadan bildirildiğine göre i\J. Veni

zelos mayısın üçünde Makidonyada bir 
devir scyahatı yapacak ve Makidonya 
ile Trakyada yapılacak olan a~kcri ma
nevraya nezaret edecektir. 

Bu manevralara fırkalar ve erk~nı 

harbireleri, piyade ve topçu kumandan
lan ve piyade alay kumandanları itıirak 

edeceklerdir 

Askeri mane' ralar 4 lincü kolordu 
mintakasında 2 mayıstan 12 mayısa ,.e 
3 üncü ordu mıntakasında 14 mayıstan 
23 may111a kadar devam edecektir. Ma
nevralara erkim harbiyei umumiyeden 
bazı zabitan nezaret edeceklerdir. 

iki vapur çai"p19tı 
Berlin, (A.A) - .. Pre~idcnt Harding,, 

ismindeki yolcu ,·apuru r Ielgoland adası 
civannda İngiliz J\irksood gemisile çar
pışmıştır. lngilir. vapuru batmıştır. Tay
fa~ı, Prcsidat I Jarding gemisi tarafından 

kurtanlmıştır. Bu kaza hakkında henüz 
etraflı mıJQmat 11lınamamıştır. 

M. Anderson 
Delfi p•n•yırl•rını g6rmlye 

gitti 
Muhtelit mübadele bitaraf heyeti mu

rahhasa azasından i\1. Anderson 1 ma
yı~ta Yunanı standa ) apılacak olan (Det. 
fi) panaytnm ziyaret etmek üzere Ati· 
naya gitmiştir. 

.M. Anderson muhtelit mübadele Türk 
h~ye.ti murahhasası tarafından teşyi edil• j 
mı~tır. 

İki İngiliz seyyahı ne diyor ? 

Taymis gazetesi 23 nisan ta- henüz tamirata baılanmım\f~'~ 
rihli nüshasında ahiren Konyayı Konya valisi tahsisat elde e e 

·1111 
ziyaret eden iki İngilizin mek· etmez tamirata başlanaca' 
tubunu neşretmektedir. Mektup- bize temin etti. 
ta Konyadaki Selçuk Türklerine Türkiyede cümhuriyetin tr 
ait eski eserler hakkında nazarı şekküliindenberi en fazla itiO' 
dikkate alınmıya şayan bazı mü· gören şehirlerden biri KonyJ 
talealar dermeyan olunmaktadır. ve oradeki eski eserlerdir. ' 

İki İngiliz diyorlar ki: Kon yada vücuda getirilen ç a 
11 Konyadaki ve umumiyetle şayanı takdir müze, oı 

Türkiyedeki Selçuk eserleri a- ze müdürü Yusuf Bey tar.W. 
sırlardanberi harap bir haldedir. dan tertip olunmuş, bu JJJ::: 
Bunların bugünkü hali onların Konyanm faal ve müne t 
ha.rabis:ni arttıracak bir malıi- valisi İzzet, Beyin kuvvetli ~ 
yette değildir. Hali hazırda zaheretini ihraz etmiıtir. Bu jtr 

Konya mühim bir merkezdir. bar ile Konyadaki asarı kadioı' 
Birçok binalar inşa olunmakta- emin ellerde bulunuyor. _ .. ~ 
dır. Bunun için Konyada ince Yakın bir zamanda ıe11-. 
minareli cami ile Alaaddin ca· lar, Konyayı tanıdıktan •~ 
mii depo olarak kullanılıyor. bu şehir yakın ıarkın en 111 

Karatay camii etrafında tamirat him ziyaretgihlarından biri olt' 
=iç=in==is=k=e=le=l=e=r=k=u=nı=l=m=u=ş==is=e=d=e==c=ak=t=ır. ,, -" 

Iranda para kanunu 
Yeni neşredilen bir kanun ile para kıymeti 

altına istinat etmektedir 
1 d 1 b . 1 • 1 'k" • 1 ı.lf ran a paranın ıs a ı ıçın rıya , yarım rıya , ı ı nya , 11 

milli meclise takdim olunan bir riyal paralar kullanılacaktır: rr 
layiha ahiren meclis tarafından riyal 4.5 gram gümüş sıklet•~..., 
kabul olunmuştur. Yeni kanuna dir. eundan baıka nikel P"" 
göre, Iranda ve şimdiye kadar lar da bulunacaktır. 
olduğu gibi gümüf, paranın Bütün altın ve gümüş pıt' 
esası olmıyacak, gümüş yerine ların yuvarlak olması muk~ 
altın kullanılacaktır. Bunun tat- dir. Altın paraların bir tara~ 
bikine birdenbire başlanmıyacak Şa~n resmi, diğer tarafnı•, .... -t 
sade bir müddet sonra bu yeni aslan ve güneşin resiı11İeJ~ 
esas taammüm edecektir. tarih basılacaktır. Gümüt p~ 

Yeni kanu.nun diğer madde- larda Şahin resmi yoktur. f'I" 

lerine göre Iran parasının esası çeşit para hükumetin darpb•-f 
altm riyal olacaktır, bir riyal sinde yapılacak tevzi edilec~ 
100 dinara taksim olunacaktır. H Ik d k ıır;. 
Halihazırda, lranda, altın mes- kuk:t ~İ~a~~ •::rrb:~:1~1e d' 
kukat bulunmakla beraber bun- gümüş hükumet kontrolü, altı~ 
lar daha fazla ziynet için kulla- tevzi edilecek, ve ortada rııu ... 
nılayor. davel olan para nisbetinde ~ 

Bundan böyle iki çeşit altın ahiren teşkil edilen Milli Bal"' 
meskükit bulunacaktır. Bunla-

ya tevdi olunacaktır. 
nn biri tam Pehlevi, diğeri ya- r1f. 
rım Pehlevidir. l>ir Pehlevi altm Mevcut paranın yeni P11 !il 

tebdili 12 ay zarfında ve ~~ 
20 riyal, yanm Pehlevi 10 riyal- bir: kanun ile kararlaştınlacaJdf 
dir. Irana altm ithali serbest ol J 

Bir riyalde 0,3661191 gram ğu halde, gümü~ ancak rıı,,
altın bulunacak, tam bir Pehlevi bir tekilde ithal edilebilir. ı,J 
7,322382 gram halis altından Yeni kanun sayesinde .~ 
olacaktır. Gümüş para olarak parası istikrar peyda edecel'V:. 

bana maltimat ver.. mobılinde... Dün saat ikide filan saatte --;idığı bir mUtt~ 
- Ne için bu? Tophane caddesinde... Sen Ka- nin eşkalini hatırlatmak ı110f 
- Bu kadın dehıetli bir ca- raköye dönüyordum. Onlar Ka- olacaktı.:. I 
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ıustur. Hükumet arıyor.. Onun ha taşa doğru... Gene sokaklara düştüm. (j dl' 
nerelere girip çıktığına dair ma- - Kadınm kocakarı olduğun- lerim Otomobil numaralarıll 11" 
itimat verebilirsen nakti mü kafa- dan emin misiniz ? . Bazen benzetiyorum. Ar• 'f 
ta nail olmakla beraber vatanı- - Kat'iyen ... Pek ısüratle kar- nın arkasından dört nala ~ 
na da büyük hizmet görmüş ıılaştık fakat iyice dikkat ettim. şuyorum. Bir de bakıyorud' f Yazan : Hüseyin Rahmi 

B D d
. olursun... O idi... aradığımdan birkaç say• .A 

dam yudum alarak baıladı: 
- Benim içine girdiğim mu

adelede yalnız bir malum var. 
O da 671 numaralı otomobilin 
şoförti Tevfik .. fakat bu çocuk ta 
bir şey bilmiyor ki... Bundan 
bir hayli müddet evvel Sultan
hamamında aldığı koca · karıyı 
Beyoğlunda Site dü Pera paaajı 
önünde indirmİf... İşte okadar ..• 
Lakin ne yapalım ki ben gayet kasır 
görllnen bu tek malfımdan isti
fade edebilmek ısbranndayım ... 
Caddelerde otomobiller arasın
da dolC1şırken fellim fellim ıoför 
Tevfiğin suratmı arıyordum. Ni
hayet ona bir gün Karak~y 
köprüsü üzerinde arabasile ls
tanbula · boş dönerken rasgel
-... Elimle işaret vererek dur
durdum. Hemen otonun kapısını 

- uyrunuz... e ı.. Ş f T vf'k . .. l k 'k d Ç ldıt"' _ Hayır binmiyeceğim.. o ör e ı yiızume mana ı O arahk bir müşteri zühur e sı , ya ziya e... ı lif 
_ Ne iıtiyorsunuı?.. baktı. Sazlerime büyUk bir ehem· etti. Daha fazla konuşmama zanno!unarak arkamdan P0

..,. 

_ Beni tanıdın mı?.. miyet vermediğini gösterir bir meydan kalmadan T evtik ara- leri koşturmaktan korkuyorıl t( 
-Bir parça ... Gözüm ıasmyor kayıtsızlıkla: basını sürdü.. · Gözleri numaralarda, bit ~( 

amma, nerde görüştüğümü pek - Peki •. Peki... Meselenin meçhuliyeti tize- mobilden ötekine, etrafını d'' 
Dedi. Çekti.. Ben de bu sual rinden bir adım hem de kuv- mez bir halde saldıran bir '1"' 

atiny· edemiyorum... · ,o' 
cevaptan hiç bir netice çıkmı- vetli bir adım daha atmıa gibi mm tecennününden ıüphe 

- Haniya birkaç hafta evvel T 

Yacagı· ilmitıizlig· ile yürüdüm... ı'dı'm Şu ande haber ald • mez mi? .rıf 
sen Sultan hamamından yuvarlak ··· ıgım · p 

Bir hafta kadar sonra Tepeba•ı b'r a b' d · · d ç k ·· d' N'h t te•• · vücutlu bir kocakarı alarak Bey· T şey ı numar ır e ısım en o surme ı. ı aye ttl' 
taraflannda dolaııyordum. Yine a'baretti benı' çıldtrtırcasına memnoıı '..., 

og• lunda site döperanın önünde ··· Ut'." 
d tof6r T miğe rasgeldim.. Müş- N k d b' B d r ld l n ,. -" in irmiştin... e a ar uzun ır zamana ve u e ıce sa mş arımı b'f'Y-
- Her giln bir çok müşteri teri bekliyordu. Yanına yaklaı- sıkıntılara tevakkuf ederse etsin cü günü Taksimden H•r 1 .,t 

bindirip indirdiğimizden pek tım. Beni görllnce giilerek: ben ve o İstanbulda oldukça doğru giden bir taksinin ;,°_.,Jıf 
aklımda kalmamış .. Fakat Şansın var birader... elbette bir gün 1637 numaralı rasına bakbm.. 1637 ..... riııı' 
hayal meyal öyle bir şey habr- Hayrola... otomobilin şoförü Saidi ele ge- mı görüyorum acaba? Go~e ~( 
lıyorum.. Senin kocakarıya rasgel- çireceğimden şfiphe yoktu. bir türlU inanamıyorum .. 8~ 

- Ondan eonra bu kocaka- dim... Fakat zaman geçtikçe it zorla- hk kopararak arabanın -'~ 
rıya hiç bir yerde raı&eldin mi? - Naııl? şacaktı. Çünkü her gün araba- dan koştum. Ayaklarını ~,,til' 

- Hayır... - Şimıek gibi... sına bir çok müşteri indirip kesilecek bir tayyare 
- Dikkat et. Bundan sonra - Rica ederim anlabnız... bindiren toför Saide mesela uçuyordum. 

----~~~---..----~--------~----------'-~~ı~.-- n .. ualuulAn-----•~-'--~--........_...a-u<-&JlllUJ.&1::au--.ıa.wu.u....w.ı.ı=.......,!_RMJ!Yd~al.L....~b~i~r~a!ll.~e~v~v~el~f~il~a~n_x.u~"n~~---~(~B~ı~tm~e~d1Q __________ ~ 
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HABERLERi ŞEHıR Türkistan -Sıbirya dem ryo!u ı 
sA 

~ilayette: 

MuammerB. 
t«lksim merkezinde 

dayak yememiş l 
kt Aktör Muammer Beyin Taksim mcr· 

Zinde İzmir polis müdürü Ömer Bey 
~lftndan dövülüp dö,·ülmediğine dair 

U•rrııner Beyin iı:;ıidası üzerine, Adli· 
'Yt Ve ··J 

'ı Ayet tahkikata başlamışa. 

1 Vi!tyet Taksim merkezindeki memur
~tın ve diğer altkadarlann itadelerini 

1111
• ve tahkikao intaç etmiştir. Alınan 

''ti ae ceye._göre, Ömer Beyin aktör luammer 
YI dovdüğü sabit olmamıştır. Bunun 
~ne \'jJj\yet i\luammer Re)i çağınp 
dtYlk Yediği hakkındaki iddiasını i::ıbata 

\'et edecektir. 

iki muavin kalacak 
'<ı tllıınetle ,ildyet te\'hit edildikten 
~ta. \·atinin iki muH·ini olacak, biri 

Ytt, obürü şehir islerile meşgul ola· 
~tır. Siındiki halde şehir ışlerınc bakan 
Q l'ttuavinlık ,·ardır. Bunlardan bin~i 
&t tdilecektir. 

"}' - eo 
~ret odasında 

1'enzil6t için müracaet 
~ 'tıcarct oda~ına yeniden 10 mağazıı 
'•aQ ll:aat ederek tenzillltlı satış için mü· 
%ıt istemiştir. Bir buçuk sene zarf~n<la 
c., • tenzilat için 40 müesse:ıe mura 

t ttıniştir. 

Oda kongresi 
~'ticaret odaları kongresinin 9 1\Ja. 
~ Yap.lması tekarrür etmiş ve Zongul· 
3 tr Bursa, Kırklareli gibi şehirlerden 
htıu ttıurahhasm iştirak etmesi için ma-

GdaJara tebligat yapılmıştır. 
-------~---------
~ li yede: 

S tt..,.'lo Serranın e,yaaı 
M rtbık cc Yıldız » müsteciri M. 
tb!!J.. ..,Serra aleyhinde Sultan-

11ıtt sulh ceza mahkemesince 

•triUp kat'iyet kesbeden kumar 

~tınak mahk.umiyet kararın
' laalbara mahsus alitm, fiş 
~ llıa~ların da müsaderesi 

Jedıllbitti. 

~;rbunı hakim İhsan Ziya B. 
~ ından verilen bu karar 
'"'t'b• ~ ıncc, müsadere edilt>n bu 

~11l dOn adliye emanet da"de satılmasına başlan-
~· 

~~ ıataıla alikadar olarak 

··~ ltıadamlar, evvelce "Yıldız,, 
' 

0
•unda çalııan harem ağa

t~. tliccardan bazı kimseler 

'Gttıı lflerdi. Satılan feylere pey 
1\.. ltr. otuz kiti kadar vardı. 

~ .. ""'1ltı Çekmecesile birlikte fiş
~ .. : ~'lalardan bir kısmt satılmış
tclttt •tıt, baıka bir gün devam 

lctir. 

~1 Aıilktıaat Meclisi 
dllrıdMı ik ''at meclisinin ıoplarıması için 
\' "l'l lt'b 
t C. Ji. 1 &ren hazırlıklara haşlanmış 
~ lis f.' tarafından 10 kişilik bir nam· 

tesı . 
~tel . tenıp edilmiştir, 

~ıı tek ısın 12 Haziranda coplanması 
a.) •;rur etmiştir. 
~ ~ "1übadillere tevziat 

"h· Cun c b 'Plen ar ! 1'rakyadaki musakkafat 
~'-ı_ ne ·ikı · · · 

"<actı l'• net avans beşlncı partı 
Ct~ttr. P•lacak ve 60 kişiye para vt:rile· 

ş,hrı Ft'lıaır konıoloıu 
t•h itli~ !\J 
~ llıın H ısır baş konsolosu Abdur-

ı5.. •kkı Re"· d.. p . .1 ~ ... , mu • un atrıs \'apurı e 
t~llılfleyh t~veccihen hareket etmiştir. 
~ kılacak buçuk ay mezunen Kahi-
~~ hey V ~yabanda kendisine Dr. 

ekAlet edecektir. 

ş. kı M. Ailen 
~ı......~ ktrip 
~ı;rıt•lı 1\1. A ınuavenet heyeti reisi 

lttır. Hen Ayrupadan şehrimize 

"4..~· Allen b' k 
~tir. ır aç glin sonra Rusyay 

Emanette 

Belediye meclisi toplandı 
Türkistanda 7 mi yon dön .. m ar.aziy.:'.! 

pamuk ekilmesini temin edecelr 
Lin1an n1en1ur1arına ikran1iye, ölçüleri n1uayene, 

menba suları n1eseleler konuşuldu 

Türkistan - Sibirya demiryolu 
ikmal edildiğinden bu hattın 
merasimle küşadı için tertibat 
alınmış ve Sovyet Rusya namı

na mühim bir iktısadi muvaffa

kiyet tesit olunmuıtur. 

Sovyet m:ıtbuatı, bu l>a tın 
Garbi Çin ve moğc'istan 
caretlerini vükselteceğini 

ile ti· 
söyle-

• 1 - 1. mektedir . 
Cemiyeti beledi\ e dtin Sadetiin Ferit mucip olan bu işin eskisi gibi ayn.i teş· 

Beyin riyaseti altında toplandı. kllAtla idaresine karar \'erilmiştir. Ihtisap 
Hattın inşaatında Amerika 

Ceçcn cel enin zaptı okunduktan son- resmi müzakere edilmemiş, diğer madde· 
ra, merakibı bahriye re~mlni'l tahsilinde !ere geçilmiştir. Bu hattan ikmali, bilhassa 

makineleri kuJlanılmış Çarlık 
devrinde vasi miktarda yığın 
yığın iddihar olunan raylardan 
ve sair eşyadan istifade olun
muştur. Maamatih kurulan köp
rülerın birçoğu muvakkattır. 
1932 senesine kadar hat üze
rinde her sene 1,500,000 tonluk 
buğday ve kereste taşıması için 
kat'i tedbirler alınmıştı. 

mua\cnetleri görülen liman memurla- 1\lenba sulan re!mi maddesi ~örüşül· 
nna bir senelik yekıınu 300 lira~·ı teca- müş ve bir kısım aza fıçılarda hile yapıl· 
\"ÜZ etmemek üzere ikramiye verilmesi dığı, fazla fiatla su saaldığı, menba su· 
kabul \'e 928 senesi hesabı kat·ı raporu· Jnn şişeleri arasında nisbetsizlik bulundu
nun okunmasına de,•am edilı!L gu ezcümle bazı şişelerde bir, bazı şişe· 

Kazakistan için büyük bir kıy
meti haizdir. Muhtariyeti haiz 

bir Sovyet cümhuriy~t! olan K~
zakistan, Hazer denızınden Çın 
hududuna kadar imtidat eder 

bir ülkedir ve 6 milyon ahali 

ile meskundur. 

Ldvha ve ildn remi, müvellidulbuhar lerde ise iki bardak su çıktığı görüldü~ü 
kazanlnrla motör ve imbikler, evzan \'e sulann kokmuş bir halde !'>atıldığı hak

kında uzun sözler söylenmi~tir. damga ınunyene resmi maddeleri okun· 
du. Ôlçulerin muayene<Ji bütı.in emanet 
hududuna şamil olmak üzere yedi me· 
murla ynpılm:ıkt:ıdır. 

Bu hem re mın ıi\ aıııı hem halk ale\'· 
hinde olçulerın bihakkın mu.:.) ene edil· 
memesini i tilzam edıyor. 

Bazı dukkAnlnrd1 ufak demir. ıa~, ıel, 
parçal:ırı , e hızı tuhah·ccıler., ma<al ı· 
rında gorulen aı\ın \ e metre işaret \erle· 
ri kontrolun hak kile } apılmadığını gô~

cermektedir. Bu mesele ehemmiyetle mi.ı· 

zat..erc edilmı1;' ve bu husustaki te.-kiiaıın 
bu sı·ne te\'Sİİ kabul o?uıımu~tur. 

Kantar resmi maddc"İ de hir ha~ 1ı 
münak~aları mucip olmuş, emanete lıir 

kAr temin ctmiyen bu te~kilatın azaltıl· 

ma ı ileri surı.ilmüş, neticede menfaati 

Buna emanet namına muha•ebe mü· 
dürü ce,·ap vermiş, emanetçc suya narh 
konamıyacağı, çünkü buna emanetin sa
lılhi\·ctı olmnd•ğını söylemiştir I lılesiz su 
s;:ıtılması ,.e baııdrollann üzerine ıarih 
konma,ı tek İflerinin makamı emanetin 
ehemmiyetle nazarı dikkatine konması 
lrnhul eJildikten sonra gelecek pazara 
toplanılmak uz ere içtimaa n ihayeı 'eril· 
mi, tir. 

Ekmek fiatı 
On para indirildi 

Narlı komi )'onu dün ~:maneıte top· 
Janmı~tır. Un ve bu~day fıacları tetkik 
edilmiş, rkmek fiyatı 13 kuruştan 12 

kuruş otuz paraya indirilmiştir. Francala 
fiau değiştirilmc:miştir. 

Bu hattın temdidi neticesinde 

Sibirya hattile Orenburg, :ra~ 
kent hattı birbine raptedılmış 
oldu. 

fnıaah umumi harpten evvel 
başlıyan bu hat Taşkentten 
Semipalatinske u:ıanıyor ve tak
riben 1000 mil kadar imtidat 
ediyor. 

Bu yeni hattın kaça maloldu
ğu henüz kat'i bir surette ma
lüm değilse de bunun 21 milyon 
İngiliz lirasına inşa olunduğu 
tahmin edilmiştir. 

Küçük haberler 

Mu~kırat inhi~an umum mudurti 
~c:ım Bey dün akşam An;rara. 

ya gitmiştir. idare Kabataşta bü~ük bir 
bina inşa ına bnşlamışar. 

A non im şirketlere bir senelik faa
liyetleri hakkında ticaret müdti· 

riyetine bir rapor 'ermeleri bildirilmiştir. 

Ticaret odıısı rapörtörlerinden l lakkı 
!'\ezihl Be\' ıarafındnn ihracatı· 

Çocuk haftasının 5 inci günü 

Bu hattın inşa ve ikmalinden 
maksat Sibiryadan pamuk sa
hasi olan Türkistana buğday 
irsalidir. Türkistanda, gidai me
vat yetiştirilmesi pamuk ziraa
tinin inkişafına mani görülüyor
du. Sovyet hükumetinin hedefi 
Türkistandaki 1,500,000 dönüm
lük pamuk sahasını 7,413,000 
dönüme iblağ etmektir. Bu sa
yede Rusyanan Mısır ve Ame
rikadan ithal ettiği pamuk as
gari hadde inecektır. Rusya 
hükumeti, pirinç stihsilini de vasi 
mikyasta inkişaf ettirecektir. 

mız hakkında mühim bir rapor hazırlan
mıştır. Bu rnporda memlrkette fazla pa· 
rn temını içın eml:'ik tizerine muamele 
yapan bankaların çoğaltılması zikredıl
mektedi. 

22Nisan Ankara sana}ii kongre
sine iştirak eden tıcaret odac:ı 

Dün anneler birliği bir 
çocuk müsameresi verdi 

Yeni hat, bundan başka hay

van, ağnam, deri yün, atkılı, ba

lık, tütün şeker ticaretini de in

kiıaf ettirmiye yarrlım edecek 

umumi kAtibi Yehbi Beyle murahhaslar 
bugün şehrimize geleceklerdir. 

Zahire borsası mallanmızın Auu
pnda re\ acını temin için 

muhakkak cinslere tefrikini istemektedir. 
nu hu usta mühim bir rapor va1Jlmış 
\ e ticaret oda ı na \'crilmiştir. Oda bunu 
ikusat \ ek4letine µondcrecektir. ÇAc&Jk b,ayugµoıo ~Çii411.:i ~

nü münasebetile dün Himayeietfal 

cemiyeti Anneler birliği tarafıı;

dan Gardenbarda büyük bir 

müsamere verilmiştir . 

Müsamere saat 15 ten 20 ye 

kadar devam etmiş ve çok kalaba
lık olmuştur. Bir balo manıara!ı 

I arzeden bu müsamereye, deni
lebilir ki, çocuklardan ziyade genç 
erkek ve kadınlar istirak etmiş· 
lerdir. 

Salonda Şehir bandosı güzel 
parçalar çalıyor, miniminıler 

dansediyorlardı • 

Müsamerede Celile Ruhi H 
ekzantrik tango dansları yap
mış, M. Tabriko alafranga par-

çalar teganni etmiş, monolog 
söylenmiş, Şekip B. alaturka 

parçalar teganni etmiş, komiser 

Hanım komedisi temsil olun-

muştur. 

Bunlardan sonra Güzel san' 
atlar birliği tiyatro şubesi tale
beleri tarafından Zor nikah ko-

medisi temsil edilmiştir. Güzel 

san'atlar birliğinin talebeleri 
çok muvaffak olmuşlardır. 

Dünkü müsamerede bir de 

gürbüz çocuk müsabakası ya
pılmış, 3-6 yaşındaki çocukların 
dahil olduğu bu mükafatlı mü
sabakada kızlardan Feyza Per
tev H. birincilıği, Gün Ay H. , 
ikinciliği Emine Haydar H. , 
üçüncülüğü, erkek çocuklardan 
Erden Süreyya B. birinciliği,_ Tuğ
rul Hakkı B. ikinciliği, Omer 

Nebil B. üçüncülüğü, Rasim 
Daim B. dördüncülüğü kazan

mışlar, mükif at olarak muhtelif 

oyuncaklar almışlardır. 
içeride bando muzik dans ha

vası çalıp çocuklar danseder

lcrken. dışarıca, bahçede Meh-

t!lr l•kıll)ı A~r~nnilmu.ı. olmuştur. ve Rusyanm bu mahsüllerini Av-

Türk ocağında rupa piyasalarına sevkedecektir. 

Türk ocağında da dün muh- Rusyanın düşüncelerinden biri 
telif yaştaki çocuklar arasında de Ka:ıakistanda afyon sanayii-
gürbüz çocuklar müsabakası ni ilerletmek, ve lastik istihsal 
yapılmış, çocuk doktoru Ali etmektir. Bunun için tecrübeler 

Blitun vapurcular dun ticaret oda
c:ında bir içtıma aktetmişl er. 'e 

rekabetin ızalesinı ı;oruşmuşlerdir. Tetkı

kat icrac:ı için hafta\ a gene roplanılacaktır. 

Si nemaları Şükrü, lsmail Kenan, Niyazi Ali ...:.y_a_p_ıl_m_a_k_ta_d_ı_r. ______ _ 

Beylerin hakem olduğu bu V " K 1 T Alkazar - Şehir uyurken 
müsabakada meme çocukları rmm::: I'\ ::=:::::::ıfi Alemdar - Karanlık mazi 

i: Asri - Zoraki baba arasında Çetin 1, Ertan 2. Se- ı Abone şartları: =ı= Ekler - Çann yaveri 
vim 3 lincü gelmiılerdir. . l 

1 
M lckette ecnebıyc 1 Elhamra - Mahpusun şarkısı Mama çocuklara arasında 1 cm 

1 aylığı Kuru1 150 - e Etuval - ilk macerası 
Nejat 1, Tlia 2, Meliha 3 üncü- ·ı 3 400 son H Fransız -Şehvet diyan 

lüğ~y~:·::::::ıı::':; .. ,nda Nur- l'ı 1~ : :: ı: ~~~ 1 ~.~~:nbur!ı-k ıh~;:cıçarlar 
dem 1, Rezan 2, Bülent 3 lincti t V AKlT 

1 5 kuruştan fazlaya ff Melek - Kadınlara inanmam 
geımilerdir .. · k d ti Opera - Para. iskelet dann 

• • almamak. kendi evinıze a arı l · 
Müsabakada kazanan çocuk- k . Şık - Bir an için 

getirtme istiyorsanız 
lara oyuncak ve yiyecek dağı- • , Beşiktaş Hilal - Çann yaveri 
tılmış, çocuklarını müsabakaya Abone olunuz. u Bar ve Müzikholler: 

getiren, fakat kazanamıyan Daha ucuz ve kolay edin- nl Garden-lrena, Nandi Balet, Tal- ' 
çocukların annelerine hediyeler mİf, gazetemizin abonelerine fi, maç ve Siril, Bekefi, 

c Vantura verilmiştir • olan hediyelerini de kazan- i!, 
M b k d ki 1 Türkuvaz - Arizona baleti Tize, ilsa a a an sonra çocu ara • mııı: olursunuz 1 •

1
:.· 

Y \'C Lidina T arsov 
sinema gösterilmittir. • ...... ::• .. •·-::::::::::::::::::::İıi 1,;'--"--....-iiiiiiiiiiiöiiiiiiii~--~~~~~~~ Bir tıvzih .. _ ........... . 

22 inci mektep müdüriyetinden aldı
ğımız mektupta Gülhane parkında çocuk 
bayramı günü vukua gelen iki mektep 

çocuğu arasındaki cerh hadisesinde 
icımi geçen çocugun kendi mekteplerıne 

mensup olmadığı bildirilmektedir. 

TEŞEKKÜR ~c:.-.:=-c.-:JC:-::t c::~~ c::::.-:ı c~~ r:::.-~r:::~::u::~::ı~ 

~ ELHAMRA Bu SiNEMASINDA ~ Rrfikamım ufulü ebedisinden dola), 
gerek tahriren hayanı taziyet ve gerek 
bızzat cenazesinde bulunmak suretile 
bendenizi minnettar bırakmış olan zevatı 
muhceremeye ayrı ayrı arzı ~iikran \'e 
minnettariye muvaffak olamayacağım· 
dan vazife! şükrRnımı arzı takdime 
gazetenizin ta\•slt buyrulmasını rica 
eylerim efendim. 

Dolmabahçe Valide camii şerifi 
imam ve hatibi hafız Rıza 

VAKiT 
Tabı iılerinizi yapar. 

1 llilbi yıldız diye yadolunan ~ 
1 KORİN GRİFFİT 00 

1 ediyor, konuşuyor, ağlıyor. . . I f 
lllveten· Sesli ve sözlü FOKS DÜNYA HAV ADISLE_R~

SC.-::tc~:Wc~::a c.-:::1 ~~ c~~ c::~~c:~::Jc~~E 
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DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
Ona da geç yiği~im dedim 

üçüncüyü aldım bır başkası 
atct püskürüyor: 

Bu dolandıncılığa nasıl susa-
lım diye miithiş bir yazı var. 

Resimler, 36 punto yazılar, 
ikinci serlevhalar gırla gidiyor. 

l~te serlevhalardan biri: 

Hastanede dolan-
dırıcılık 1 

](önıiir tiiccarz rlbbasl 
Bevin namına telefon 
eden ada111 kiındir? 
Dun He\ beli anatorvomunda aca il hlı 

hndt<,e ecre\ an ctıPI ıir. 

Bundan on beş gün evvel Hey
beli sanatoryomuna telefonla bir 
müracaat olur, denir ki: 

Siıe hasta bir darülfünunlu 
gönderiyorum, kendisini tedavi 
ediniz. Talebeden Cemal efendi
nin hesabını hesabıma geçiriniz 
Ben ocak sahibi Abbas .. der. 

Sanatoryom mlidürü: 
"- Pekala Beyefendimiz diye 

cevap verır .. 
Bır kaç saat sonra hastaha

neye veremin üçüncü devresin
de bir genç jelırilir. Genci ge
tiren ihtiyar kadın Abbas beyin 
telefen ettiği hasta budur der ... 

Hasta birinci sınıf bir yatağa 
alınır. Hasta Abbas beyin tav-
siye ettiği bir zat olduğu ıçın 
daha fazla ihtimam gösterilir ve 
petin para istenmez. Evelki gün 
hesaplan tasfiye ederlerken te
lci onla Abbas beye müracaat 
edilir... On beş günlük tedavi 
ücreti olan 130 lira istenir. 
. Abbas bey şaşırır. Cevap ve
rir : 

görmeden istihbaratı aldım. Ve 
Abbas beyin apartımanını iıte
dim: 

«- Allo. • Madam ben Sadri 
Etem sizi biraz rahatsız edece
ğim ama afbuyurun ... 

Telefonda bir erkek ıesi ce
vap verdi: 

«- Ne istiyorsun? 
«- Hikmet, birisi Abbasın 

namına bir hastaneye telefon 
etmiş ve hastayı hastaneye 
yatırmış ... 

Cümlemi bitirmedim. Öpilf 
şapırtıları geliyor... İnce bir ka
dın sesi: 

<< - Hadi.. hadi.. kapa ouu 
da gel yat... Bir şapırtı.. badi .. 
hadi .. kapa ... 

Sözüme devam ettim: 
«- Bu adam kim yahu, ma

dama şöyle bir sor, belki bilir.: 
belki de herifin resmi de vardır. 
Kadın gene sesleniyor: 

«- Off.. Utüyorum. 
Ben devam ediyorum: 
«- ihtiyaten bir de Abbaı 

beyin resmini almayı unutma ••. 
haydi bakalım gazetccilitini g&ı
ter berikileri atlatalım ... 

Telefon kapanmadı, bir gü
rültil oldu... Fakat ben ıcslen-

• di111: 

<- Geç kalma atlarız!.. 
Jşiden kim ? Muhabere kesil

di. Santral cevap verdi: 
cc- Artık cevap vermiyorlar. 
Ben bq makalemi yazmıya 

başladım •.. 
Telefon çaldı: 
11

- Allo ... 

"- Ben... Hikmet ... bir bu
çuk ıütun açık yer bırak ... 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

-. -
hallede-

l 

Bugankü bulmacamız 
Soldan sağa: 

1 - Günün avukatı (11). 2 -
Oh (2), ta ,;ı ( 4). 3 - Kirli bez (7). 
4 - llAI (4), yeni arşın (5). 5 - Kan
dilde satılan hamur (5). 6 - Zaman(2). 
bir (3), noca (2). 7 - Jzmirdc bir yanm 
ada (8). 8 - oğuk değil (5), akıl (4). 
9 - Yalan (4), leke (S). ·ıo - Köpek 
(2), değnek '3). J J - E«ki (5), a\·ukat(S). 

Yukardan aşagı: 
l - Hürriyeti selp (5), kirli (:3). 

2 - 1 Talk (5), akıl (2), ... uzakta (2) 
3 - iç elbi esi {7). 4 - !~ski bir gaze
teci, yeni bir lıaşmuharrir (:') 5 -
opa (5). 6 - Mahsup (5). 7 - f Jay

\'Rn ha talığı (4), musikide durak (2), 
şikAr (2). 8 - iz (2), oğlanın aksi (3). 
9 - Bir i~lm (4). merkep (4). 10 -
An (2), rabıt edatı (2). l 1 - Acemls· 
tanda bir şehir (7). 

ı=Me a h ş ~ y e 1 

Rabotolar Londra müdafii -
Ingihzler Londrayı tayyare 

taarruzundan koruyacak 
vasıtalar bulmuşlar ! 

Bu vasıtaların en mühimmi, müdafdere lazd 
olan istihbarat& yetiştiren harikulade bir aletti 

Umumi harptenberi lngiliıleri 
en çok düşündüren meselelerin 
biri, tayyare taarruzlarını karşı 
şehirlerini, bilhassa, Londrayı 
müdafaa ve muhafaza etmektir. 
Bunun için mütemadi tecrübeler 
yapılmakta ve emniyeti tesis 
edecek bir çare aramakta idi. 

Son posta ile gelen Londra 
gazetelerinin verdiği malumata 
göre geçen hafta zarfında, 

Londranın ufuklarında tecrübe
ler yapılmış, ve neticede Lond
ranın zaptedilmiyecek bir halde 
oluğu tahakkuk etmiştir. 

Yapılan tecrübe şu idi: 
İngiliz hava kuvvetlerinden 

elli tayyare Londra şehrine mü
karrer hücumlarda bulunmuş, 
ve Londrayı baştan başa tahrip 
maksadile hareket etmiştir. Bu
na karşı, tedafüi vesait hare
kete geçmiş, ve neticede Lond
ranın tam bir emniyet içinde 
olduğu tesbit olunmuştur. 

Deyli Ekspres gazetesinin mu
habiri bu hadiseyi şu şekilde 

naklediyor: 
11lki haftadanberi devameden 

tecrübeler neticesinde Londra
nın dünyadaki en emin şehir 
olduğu anlaşılmıı bulunuyor. 
Londra . hariçten hücum eden 
müthiş ve imha edici mermilerle 
mücehhez tayyare kollannın ta
arruzuna hedef olmuştu. 

Hiç bir kimse bu manevrt-nin 

vukuundan haberdar değild~ 
Londra ehalisi işlerile güçl I 

meşgul iken, şehir şimdiye k• .J 

misli görülmemiş bir taarfj 
uğrıyordu. Buna mukabil Lor 
radaki bütün müdafaa vası 
harekete geçmişti. 

Müdafaa vasıtalan ar 
en harikulidesi, müdafilere 
zım olan bfitün istihbaratı 

tiştiren bir alettir. ' 
Bu ilet tecrUbe olunmut ~ 

mükemmel bir surette iti-" 
görülmüştür. 

Bilhassa bu alet mtidaf~ 
muvaffak olmasına yardııll 

miştir. I 
Yapılan bütün hareketler b" 

nasında yalnız iki makine dİ 
lunmuş, ve yalnız bir 
tayyareler, • mUdafaa ha 
kısmen yarabilmi§lerse de 
lar bir kaç dakika z 
ağır zayiat ile geri atılmıştıl'• 

Bu tayyarelerin taaru:ı:u 

sında bir anda ufuk dum J 
boğulmuş, tayyareleri şaşırta 
her şey yapılmış, mfitaarri-; ,J 

bir hedef bulamamaları ~ 

olunmuştur. .~ 
Telsiı cihazlan say~ 

hem karada, heı,n havada Ç •/ 

kuvvetler son derece ıDf ıl. 
harekete geçmiş, neticede -1' 
dranın hava taarruzla,._..~ 
endite etmiyeceği tesbit 
mu§tur. 

" - Hayır... hayır benim böy
le bir şeyden haberim yoktur ... 
der. Telefen kapanır .. : 

" - İşler nasıl ... ı::m:::::: K 1 m ya.ger manms r.------· M. Vahyi i 25 ve 30 liraya 
lsn1arlama kostüınler, beyendirmek şartile 

Bunun üzerine hastahane hü· 
kümete müracaat eder. Ve has
ta hastahaneden çıkartılır ... 

Ha5fa ne diyor ? 
Muharririmiz hastaneden ge-

tirilen delikanlıya snatoryomun 
önünde bir ağaç altında boylu 
boyuna uzanmış bir halde tesa
düf etmiştir. Hasta pek zaif ve 
dermansız olduğu için yürüye-
memekte ve dura dura, ağır, 

ağır, nefes ala ala konuşmakta 
idi. Bitkin ve dalgan bir halde 
olan genç: 

- Bu sabah beni hastaneden 
çıkardılar.. Param yok iskeleye 
kadar yürüyeyim dedim gide
medim, burada kaldım. 

Ben timdi vapura nasıl bine· 
ceğim, nasıl ğldcceğim... Bilmi
yorum... demiş, muharririmiz 
daha fazla izalıac almak istemiş· 
sedc hasta takatsizlikten cevap 
verememiştir. 

Anlaşılıyor ki biri Abbas B. in 
admı kullanarak bu İfi yapmıştır. 
mesele hakkında tahkikatımızı 
tamik ettik, kömür ocaklarında 
bulunan Abbas beye telgrafla 
müracaat ettik. Abbas beyden 
f u cevabı aldık: 

"Benim namıma, hareket eden ve ıs

mimİ maksadı mahsusla veren deni hak
kında mahkemeye müracaat etdim ,, 

Abbıu 
Sn yaııları okuduktan sonra 

eHm ihtiyarsızca telefona gitti. 
Rehber'! h:ıkmıya bile lüzum 

En orijinal resimleri biz bas
tık, en mUkmmel haberleri biz 
verdik. Öteki gazeteleri atlattık. 

Akıam yemeğinde hep bera
beriz. Ve tabii yemekten 
sonra tekrar bara iİttik, dün 
akşamki insanlar gene he111en 
hemen yerlerini almıılardı •. 

Madam Neri ve Sacitle, kar
deşi daha sıkı fıkı dost.. Sacit 
daha ilk akıanıdan itibaren 
madam Neriye hükmeder gibi 
içkileri o söylüyor. Ganonlara 
artık daha aert emir veriyordu. 
Görmiycnler, bilmiyenler kırk 
yıllık karı koca ıanırdı. 

Madam Neri bu manzaradan 
pek memnundur. Ağzı kulak
larına varıyor. 

Klmyahancsl 1 
Her nevi tablillh kimyeviye :; 

yapılır i 
Eminönü lzzetbey hani=·· 

Telefon Is. 4200 
.... ınuuwaıncaza:m.,: :::::::: 

lstanbul malti(,emei asliye altıncı 
llU~u~ dairesinden: Remazan efendi ta· 
rafından Ayasof ra ch·annda lshakpnş.a 
mahallesinde Cnnkurtaran caddesinde 64 
No. lıanedc sakin Hayriye hanım aley
hine ikame olunan boşanma da\'asının 
17-2-930 tarihli celsci tahkikatta tebli
gata rağmen bulunmadığından hakkında 
usulü hukukiyenin m~d~ei ınahsusn 
mucibince gıyap kararı mıhaz olunarak 
yevmü muhakeme 7 -temmuz·930carlhine 
müsadif pazartesi günü saat l 3,30 a talik 
k1lınmış olduğundan ye\'mü mezkOrda 
tahkikat lıAkimi huzurunda bulunma ı 
lüzumu tebligat makamına kaim olmak 
üzere ildn olunur. (929·2611) 

lstanbul 2 inci icra dairesinden: 

Mahcuz ve furuhtu mukarrer müh-
( Bılmedi) telif üt cins fırçalar ilk müzayede de kıy-

--------- meti muhammenesiııi bulmadığından ka· 
BELSOGUKLUGU _. rar mucibince 30 nisan 1930 çarşamba 

Firengt ve ademi ikddar günü saat dokuz buçukta fstanbulda 
Tahtakalede 80 .,.o. dükkAnın önünde 

Dr. Sıtkı N celp , e caddde üzerinde ikinci aurnıa sure
tilc bilmüzayede satılacağından talip o· 

Beyoğlu Parmakkapı tramvay !anların yevm ve vakri mezktlrda B.10699· 

•-• caddeıinde No. 111 •-lii 929 dosya No. ile hazır bulunacak 

lstanbul beşinci icrasından: 
Mahcuz \ ' c furuhta mukarrer bulunan 

hurda demir ve sairenln Gılatada kalafat 
mahallinde 31 numaralı hurdacı dükkA
nında 1 ·5·930 tarihine mlisadlf perşem
be günü saat 12 de furuht edileceğin
den talip olanlann mahallinde bulunacak 
memurirc müracaat eylemeleri ilin olu
nur. 

memurine müracaatları ilı1n olwıur. 

lstanbul 6 ıncı icra memurlulfanda11: 
Hacı Arif Be) e borçlu Sürüpe cf endinin 
mahcuz bir adet aynalı büfesi 1 -5-930 
tarihine müsadif perşenbe günü saat 1 O 
da lstanbul Çarşuyı kebir çadırcılar 
çar~ı~ında satılacağından talip olanlann 
) e' mu mezkOrda hazır bulundurulacak 
mı-mura müracaat cm:eleri ilAn olunur. 

6!:..i~e KHlMiRCi Hli RllH nıüessesob 
Hızır elbiseler ve kostümler dahi gayet ucuz fiatl• 

elden 91karılmaktadır.. ~ 

lstanbul dördüncü icra memurlu- dam Anastssianın şeker fabn1::as: 
lf llııdan: Suat ve Semih beylenn Dok- A(ma allı caddcsile mahduttur. "r/I 
tor Hüsnü heyden nldıklan borca mu- denınundaki )azıhanc demirbaş 'il 
kabil deyin uhde ine merhun ve bJIAde müstecir Fehmi Be\ e aittir. 1 
alacaklı doktor 1 Jüsnüh Bey tarafından 25 metro mürabbaıdır, kıymeti tJJI, 
Ali beye de\ rl temlik olunan .A5ma al· minesi tamamı 3000 liradır. Bel"'" 
unda J loca AIAettin mahallesinin A~ma· U ğn,·ri menkuller 15 F:ün rrı 
alu caddesinde atik 9 cedit 13 numa- ihale~ i kat'lyc müzayedesine kol'I 
rıh bir bap mağa1.anın 18 hisse ile ge· tur. ~ 
ne Bahçekapıdn f Iocn Alaettin mahalle- Talip nlanların kıymeti ıno 
sinin Tahmisönü caddesinde 35.39 No. inin yüzde onu ni betinde hisse}~ 
dükkAnın 10368 sehim tertibile 8127 pey akçesini mü cachiben 929-59· e 
sehmlnin. tekrar 24 sehim tertibile 4 ya numarasile bizzat veva hih·e~• ~ 
sehim! 30 gün müddetle ihalei e\rveli- ;ihindc saat on altıya kadar 'e 
yesi icra olunarr.k 35-39 300 lira ve malOmat dosyasında ita olun_AacJP 
9· 13 No. lı 200 lira bedelle talibi uhde· 

olunur. sinde olup bu kere ) üzde beş zamla ve _ 
J 5 gün müddeti ihaleyi kati ye müzaye- Muhs;n zade vakfı mütevtl 
desine \'azedilmiştir. lstanbulda Yeni postane '"'bııl 

35.39 kArgir dükkAn derununda dö- l:\stik şirketinin tahtı işgalinde 
11 şeme ahşap muvakkat merdi\ enle asma Muh,.in zade \'akfından S0,32 11
1 kat ahşap \'e cephesinde demir kepenek mağaznlar pazarlık sııretile kirlY 

dükkllnın alcında hodnım bir m:ıhal \'ar- lcceğinden talip olanlnnn mayısııt 
1 
t 

dır, Hududu: Bir tarafı Nevres Hıını· cumartesi günü ~aat 2 de Jstııtb~ 
mın bir tarafı yemişçi Kosti ark&· müdüriyeti C\ kafı mülhak• 
sı Mısır çarşısı dU\an, cephe Balık· müracaatlan. 
pazan cacddesile mahduttur. Mesahası fl'f 
27 meue muraLbaıdır. kıymeti muham· Satılık Nümune çi 1 ·1<ıl' 
mene 1 tamamen 7000 lirad.r. Kanlıca körfezinden şose ta~dl 

9 - 13 numaralı mağaza derununda dalika me afededir. elli jki dö~ lı 
zemini lnsmen çimento döşeli üzeri tO· ile akar suyu ha\•uzu do~ 0 

,: 

noz kemerli ve cephesi demir kepenkli bü) ük bir nhın, su dola 1 • dit· 
bir mağaza olup sağ tarafı Kemalettin kadar e,can müsmlreyi hl~~rLl 
bey ve saircnin ma(;azaları, sol tarafı olanlar nmlı mağaza ı mu 
Yu uf A ım Be) mağazası, arkası l\la- , Be) e müı acant eılebilirlcr. 



HABIG 
~rkek 

iksaiyeıinin 
en mühimmi 

şapkadır. 

HABIG 
Şapkaları 

Ciaa •e ıekil 
itibarile en 

mükemmel 
olanlardır. 

1 8aşiıca şapka mağaza-~a satılır. · 

Y §atım 
~i:Z: lll•kinesi --:_ Kullanılmış 
~~cll 0~ ltlarkalı Türkçe, İngilizce 

l . · arede 1 I numarava müracaat. 
~k . 

~ 1 91'1mofon - Hem çanta 
S~· :ıon için fevkalade şık yüksek 

arok~n J 13 A Kolombiya 50 lira 
ıufi~ Sırkcci gümrük kimyahanesinde 

f:' İş aranıyor 
~ "ltııızca, ltalyanca ve Türk
~ hııı bilen daktilograf bir Trük hanı
~ •- lls1 şirketlerde Ve\'a müesseselerde 

'"flQı •. 
~l~lf alttadır. lstiyenlerın Yakıt : Dak-
~resine müracaatları. 

l' ~are amirliği tc • 
.llaiıa,~libekar ve her g(ina te-
16ttıııv - lstanbulda idare amirliği 
~t -~Merkez pos. kutu, No. 197 

~· 

ı Ders 
llllil ' 

~tııı usuı'ıtce ve Fransızca - En 
~· 11::: ... ~~su~st dersler. Tepebaşı 
ı:-~manı ikinci kat. 

r· .. ,llaızea d 
lltccckıcrı ersler - Münasip 
ltd· Ci~en saatlerde evlerinde ders ala· 
letiıl Ştraitt ecri bir surette ve pek mu· 
tt 11 dcrh ~ Fransızca öğrenmek istiyen-
~tıııt p-_ ~ adreslerini [Galata - post 

D. J adreslerine bildir mcleri. 

iırı:~ç ınektepl il ere 

l 
•tıttııı •nlar yaklaşıyor .. F ran
)'et ~il ~bu olan gayri kı· 
..,1lllli11ı er~ • ağrenmek için 
~ .. i fiil~ıtı Efendini (gayri "-'"L 1 

er rehberi) ni alınız· 
"lll~b ' 
~, 111 kolaylıkla vermiş 
~ddeıı Uz. Satıı yeri: Ankara 
:i•tı SO Muallimler kitapanesi 
-~ Posta parasile 65 

Devlet Demiryollan ilanatı 

Çırpıcı çayırı ve bostanları aıpri 10 azami 30 dönümlük par· 
çalara bilifraz sekiz taksitle satılmak üzere müzayedeye v~ed~l
miı ve 3-5-930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmUftur. Tahplenn 
yevmi mezkflrda saat 16 da şubemize müracaatlara. 

Akhisar .belediyesinden 
Akhiaarda belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabrikası •ardır. 

Bu tesisat memleketin hakiki ibtiyacma tekabül ye fenni tekamli
latı tevafuk edecek tekilde idaresi bir müteahhide verilecektir. 
Deruhte edecek olanlann mevcut tesisatı g6rmek ve teklifahnı 
vermek üzere Akhisar belediyesine müraccatlan illn olunur. 

Emvali 
ğünden: 

Semti Sokağı 

Metruke 

No. N ,. 
evı 

Müdürlü-

Hazine Bedeli 
hisse8f zira muhammen! lira 

Kızıltoprak Retadiye A. 17 C. 53 mGfreı ana 44 38 1780 4 taklitte 
,, ,, 3111 maabahçe hane tamamı 1000 " 
,, Tahtaköprll A14C.17 boJtan 5/120 dir 250 naklen 

Ye ~inen 
,, ,, 104, 104/1 ., maa oda 5/120 dir 500 " 

Balada evsafı muharrer hane ve araa ve boatan hiuelerinin 
hizalarında bedeli mubammen ~e ıeraiti tediye ile 17-5-!930 tari
hine milıadif cumarteıi günll ıaat 15 te icrayı mlb:ayedeleri mu
karrerdir. Taliplerin yOzde 7,50 heıabile lteminat makbmla'rile 
İstanbul emvali metruke sataı komisyonuna müracaat eylemeleri. 

lstanbul Emvali evtam 
idaresinden: 

Cavidan Zineti ve Hayriye Hanımların İslikraz 
eyledikleri n1ebaliğ mukabilinde idareıniz uhtesin
de vef aen mefruğ bulunan Erenköy, Suadiye ma
hallesinde Suadiye Taşlı tarla sokağında 12 numa
ralı bir tarafı DaJyan burnu yolu, bir tarafı Sadık 
ağa ve komiser Hasan efendi arsası, bir tarafı Ali 
paşa caddesi, bir tar~f ı da Jak Roh arsası olan 2 

şer oda ·ı rer halayı havi 1 bodrumlu 1145 arşın 
bahçeli ve 105 arşın üzerine inşa edilmiş iki bap ev 
satılıktır. . 

Birinci ihalesi 250 lira bedelle talibine 26 -4- 930 

tarihinde icra edildi. Kat'i ihalesi de 13 - 5 - 930 

salı günü yapılacaktır. Fazlasına talip olanlar o 
gün saat 15 e kada~ Adli!e bi~~si dahili~e İstan
bul Emvali eytan1 ıdaresıne muracaat etsınler. 

Borsa rehperi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsası tarafından maliye ve 

ildıaat mtttehaHıslarımıza tertip ettirilmit ve memleketimizde 
ilk defa neırolunmuı mfikemmel bir eserdir. Dokuz fasılda ıekiı 
yilz ıayıfadan miireklcep olup ayrıca eaki ve yeni evrakı nak· 
diyemiz ile Cümhuriyet altınlannın fotoğrafilerini havidir. Mlin• 
dericabnın en mühimleri fWllardır: 

Borsaların tarihi, Türk ve ecnebi borsaları hakkında maili· 
mat, i.tanbul borsuı muımelAb hakkında izahat • Türkiye ma· 
liyeai tarihi, mali tetlrilltımız, meıkdkit tarihi • eıbam ve tah
vilat hakkında malümat, Düyunu umumiye tarihçesi - kambiyo 
hakkında nazari ve ameli maldmat - banka muamelatına ait 
malümat - memleketimizdeki milli ve ecnebt bankalar, borsada 
mukayyet tirketler ve bu iıler ile alikadar daha birçok malumat. 

Darülfünun ile Mülkiye ve Ticaret mektepleri talebesini, 
Ticaret odalarını, banka memurlannı ve bütün mllnevverleri ala
kadar eden bu mühim eserin mevcudu pek az kalmııtır. Sabt 
yert Dördüncü vakıf hanında borsa idareıidir. 

ilan 
Yüzde 5 faizli, 1918/1334 tarihli istik

razı dahili tahvilatı hamillerine 
OsınanlL bankasıı-,.dan: 

Mayıs 1930 vadeli ve 25 numarab kupan bedelinin, 1 mayıs 
1930 tarihinden itibaren Osmanlı bankasının Galata da ve Ankara 
idareleri ıitelerinde ve viliyat merakizinde bulunan bil'umum fU· 
beJerinde tediyesine müba,eret edileceii mezkur tabvillt hamille
rine ilin olunur. 

20 Türk Jiruı itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mukabil 
evrakı nakdiye olarak 50 kurut te•viye olunacakbr. 

Kuponlann, numara bordurolan ile birlikte ibru ve teslimi 
üzerine Osmanlı bankası tarafından hamillerine, berayı tediye beı 
glin ıonra getirilmesi muktezi bir makbuz verilecektir. 

ilan 
Osmanlı bankasından: 
Osmanlı bankası kişeleri, mayıı 1 inci pertembe 

baren iş' an ahire kadar zirde muharrer saatlerde 
cakbr: 

gününden iti
açik buluna· 

1 - GALATA İDAREİ MERKEZIYESI: 
Eyyamı adiyede, saat 9 ' 1/2 tan 16 ya kadar .. 
Pazar gönleri, saat 9 112 tan 12 ye kadar. 
2 - YENICAMI ŞUBESi: 
Eyyamı adiyede, saat 9 1/2 tan 16 ya kadar. 
Pazar günleri aaat 9 1/2 tan 12 ye kadar. 
3 - BEYOGLÜ ŞUBESi: 
Eyyamı adiyede, saat 10 dan 12 1/2 kadar. 

saat 14 ten 16 ya kadar. 
Pazar giinleri, saat 9 112 tan 12 ye kadar. 

1 1 

Sinir Yorgunlukları ·---
Mide, BaiırAk, Cilt, Karacijer Hastalıkları, Böbrek 

Sancılan ve Kumlan V •.. 

Kadın Hastalıktan 
y aloya Kaplıcalarmda iyilqir. 

FtATLAR 
Odalar: 1 - 61ya MA YiS'l:lS~- SOO ~ 

Kırklareli yarış ve isl3.h encü
meni riyasetinden: 

Reilictlmhur Hazretlerinin ili himayeleri~de Ye Batvekil ismet 
Pata Hazretlerinin riyaıetlerinde yanı ve ııllb encümeni Alisi na
mına 23 maJd 930 tarihinde cuma glinli Kırklareli merkezinde ya
pılacak ilkbahar at kotuları. 

Programlar 
1 _ Umum Trakya namıilll Kırklareli merkezinde İlkbahar at 

kotuları 23 mayıs cuma günti yapılacaktır. 
2 _ Yanılara 23 mayı! cuma gilnü saat 14 de baflanacaktır. 
3 _ Kayit ve kabul muamelesi 21 mayıs çnrşamba gOnft saat 

on sekize kadar olup ondan sonra kabul olunamaz. 
4 - Y arı,lan müteakip pehlivan gtıreşleri de vardır. 
S - Birinci mevki bir lira ikinci mevki elli duhuliye yirmi heş 

kurut olup alelumum hanımefendilere birinci ve ikinci mevki ve 
mektep talebelerine Ucinci mevki nıııfbr • 

Etıbba odası riyasetin
den: 

Odaya mukayyet uamn ikametglh , veya . muayenebanele.ri~l 
tebdil ettikçe yeni adreslerini odaya sür atle ıhbar eylemelerının 
icap eylediii ilin olunur. 
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G.-,. pdertlecet •ttap1ınn tiıertne idare lçtue ( tdare) JUIYI 
alt • (Yuı) lpretf koaolmıl&dır. 

,......, • • ..... iN ....... ._. ............ ···-· ........ ......... 
..,..,.__... •• UaJaıa •'=dm ·&ıa._ W.. _ ............ . 

Sahlık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
1 - Basene Saime hanımın istikraz eyledi~i meba

liğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bu
luuan AksJray Kazgani Sadi nıalıallesiı.de s,,lüklü cad
desinde 15 nun1arah ve biri 82 diğeri 115 zira üze
r nde, biri 5 oda, 2 sofa, 1 ta~hk, 3 hal~, 1 mutfak, 3 
kuyuyu, diğeri ise 4 od.ı, 1 sofü, 1 taşlık, 2 ha ayı havi 
334 arşın bahçeyi ıuüşt~mil ayrı ~yrı icara verıleu iki 
bap ahşap ev, 

2 - Is ıak Muammer beyin Heybeli aclad ı Halkipalas 
karşı~ıuda üç yamnda mm11aile)·hin müfrez diğer arsa
hırı ve bir ıarafında da ~lana~lır cadtlesi bulunan ~irı 
53,85 numar.ıl ı ve ô07 arş11ı d ğeri 53,87 numarah ve 
430 ar~ın iki kıt'a arsa, 

3 - NecJli SalahaUin tıevle Nedime hamnnn, Cskü-., 

darda Sinanpa~a ıuahallPs nde Kasap sokağında eski 8 
n1ükerrer, Yeni 12, 14 ve 13 ada, ııı harita nunıarah 

• 
sağ ıarafı Muhittin lwy , .• s. arsas·, arkası gayri muh-
terik 11 ahal, sol t~ır.Jı Mehmet Na.1 bey arsası, cephesi 
ise Kasap sokağile malısur ıkı kıt',t arsa, 

4 - Fatma z.,hra, Züleyha, Nimet ve S cide hanım
lann, ŞehzaJeb ışı ı· du Balahan ağ.ı tnrihallesinde eski Çi
lingirler !'Okağı, yeni 15 melrt>Ek cadtl~ flzer;nde 8, 10 
mfıkPrrer 'e 15 ada, 140 harita numarah 117 arşın 
bir kıt'a ar a, 

5 - Hayr:yc hanınun, Horhorda Kızıl nıinare ma
hal ·e~inde llorhor caddesinde eski 65, yeni 87 ııunıa
rah ve b!r t:ı:·afı Samidil h:uumın evi diğer tarafı Meh
meı bey Vt're:sesi konağı, bir tarafı 1ıtene Samidil ha
nnnla ... a·t ağa \fire .. si ve Şeyh Hal 1 efendi evi ve bah
çesi olan 1185 ar~ın bahçe halinde imar edilmiş ı 
kuyusu nıP.vctU bir kıt'a <ırsa • 

• 
Yukarıda borçluları v~ nıevkileri y:.zılan arsa ,.e b!-

nalar nıiizaym.le ile salıhğet çıkarılnnş11r. Talip olanlar 
\'e fazla malt'uual almak istiyenler her glin saat 15e kadar 
lstaubul Adliye b:nnsı dahilinde lsıanbul Emvali Eytan1 
idaresine niliracaat etsinler. 

t~T..\~Ul'L ŞEHREllAl\~ .. T U .. Al\ATI 
Şehremanetinden: Encthnelil emanetçe lüzumu ambakuiae 

k•rar verilen Baku kay dairesi tahalldar lanndan Osman Remzi 
Efendinin mahalli ikameti meçhul bulıJnmuana mebbi kendi
ıine tebligatı 1'znne icra edilemediğindm kararnameain bir 
sureti emanet divanhanesine talik edilmiftir. Mumaileyhin bu 
bapta bir itirazı vana ilin tarihindena itibaren 'bir ay urfmda 
iatida ile makamı emanete mllracaatı beyan olunur • 

Yeaik6y belediye dairesi mGdGrlOt&ndea: Arnawtklyln
de Çifte Saraylar nhbmmdaki kGç&k iskelenin kapalı zarf Ula• 

ille m&nakaaaya vaz'ı mukaner oldutundan talip olanlar1n 
daire muhaaebeainde bulunan f&rlnameyi f&'mek ve mlnakuaya 
ittirak etmek üzere 15 mayıa 930 peqembe günO aaat 10 da 
teklif varakalarını vesaıkı !Azime ile beraber l;;:apala zarf içinde 
olatak daire enctımenine mOracaatla tevdi eylemeleri • 

Fatih Mfldtlriyetinden: Karagümr6kte 4 yol ağzıoda 99 
numaralı hanenin aoo deıece harap ve maili inhidam bulunmuı 
dolayıaile 15 giln zarfında mahzuru izale edilmediti takdirde 
ebniye K. 48 nci maddeaiae tevfikan beclmedileceii adresleri 
meçhul bulunan aahiplerine teblisı•t makamuaa kaim olmak 
ll&ere illn olunur. 

Beyotlu HOaeyinağa maballabacle 1 namarah tlç kat ema· 
nete ait hanenin enkazı temamen aablacatuıdan talip olanlarm 
17-5-m tarihinde daireye mlıacat .,...el'eri illa• stılirken 
10-5-930 tarihinde mllracaat edilmesi JazılllUf olmakla taüibau 
ve yeniden illa oluaur. 

Mes'ul mildir: Re/ile Ahmet 

= &AVISI HE" VE"DE a KU"U. -

MATBAA VE İDAREHANE: 
l5T ANBut. Babıali. An tarı caddesinde • V ACrr ~DO• 

T ... ım f IDAltt: lft.DI) ıt71 C YAZI tıLad > T.._,, VASlf, ............ 

Karamürselde anbar tamiraU 
Tütün inhisarı umum müdÜ " 

lü~nden: 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında aramOnelde klin idare anbannda bermucihi kefil ~ 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi : Mıh· tmirat Ye tadillt yapbnlacağından taliplerin her p gelOp "ı; 

. Seyrisefain 

mudiye Hını alanda lstanbul 2740 nameyi almalan ve pazarlığı için 5-5-930 puarteai ,anı ~ 
-----------•ı 10,30 da Galatada milbayaat komisyommda ytlzcle yedi bllf!1 

ti UdllJI pllllSI teminab muvakk•ateleriyle bulunmaları 
Cama, Pazar, Sah, Çarpm· 

ba glnlerl idare nhbmmdan 
9 ela kalkar. 

Ayta'k sırat postaSI 
(MERSiN) Yapuru 29 

Nian Sala 17 de Sirkeci 
rıbbmınclan hareketle Gelibol 

akkale, KDçDkkuyu, Edrem· 
Burhaniye, AyYahja giClecek 

•e d6n0fte mezk6r iskelelerle 
birlikte Altmoluja 11tnJarak 
pleeektir. 

Gellbela içia yalnız yolcu 
• .,.. ,. .ı ..... 

.....,.,. ait olup Haliçte 
fabrika hinde demirli bulu
naq Akdeniz vapuru haliba-
mile lnılamlutu mahalde ••· 
blacakur. Bet hia iaterüae 
talibi ulıdeainde bulunan if bu 
Yapura fazJaaile talip olanlar 
vanı vapuru sı&rmek için her 
p labrlk& alldlriyetipe ,..t· 
nameyi ,armek için de l~va· 
zım midtlrlyethae mlracaatlüı 
yeTIDi mlzayede !O NİMD ~ 
Çarpmba' atini olup mlba· ,. • .,. .ok ~· 10 
•iı~ ...... t•lr• ..... 
••t 14 te ~- iilldllrlye
tinfle haar b•laa-ları. 

BARTIN hz:::- Poataaı 
AYDIN ~eC Pazartesi 
SirkMiclm banketle Eteill, 
ZonruJdak, Butm, Amasra, Ku
rucqile Ye Cideye azimet 
Ye a.det edecektir. 

T afıillt için : Sirkeci aalonu 
kartmDda Nizam otlu Hu Ne. 2 
T elefoa : l.t. 3S4 

ALEMDAR ı.ade 
VAPURLARI 

Stri w lük~ Karadeniz postası 

Millet Y•r~. 28 

111,...1 günü aktam saat 
l'ILll 1111 18 d• Sirkeci 

nhtnn1ndan harekede ( Zonıut
d.lt. Jnebolu, S.mlUD, Ordu, 
Girelon, t~abzon, Rize, Mapav 
ri, Pazar, Arde,en, Viçe, ive 
Hopa) ya aıimet ve ayni iılcele
ler le {Gprele, Vakfıkebir, Ony~ 
ve Sinop) a · utnYarak aVdet 

edeeektir. 
Müracaat mahalli: lıtaobul 

Meymenet Hanı altandakı Y•· 
zıhane. Telefon lıtanbul 11~ 

.... Kelepir 
Otomobil 

K..-11 7. kifilik 503 F.'at 
marka u kullamlmlf otomobi
lin aahibi tatraya ui...eıi do
layaaa1e 28 DİaaD paartelf ~ 
mt 1;30 clııa SUdal liecl.e.te-
aiQd.,. p,.t elaYea fiatla u
tııaealdır. 

Evkal umum miidürl 
iiinden: 

Guraba hastanesine lllzumu olan (Bemye allb, allb c 
allb kimyeviye, dit allb, Ecza, kitap, kulak ve ~ alAb. 
alib) ayn ayn alent mOnakasaya vazedilerek niAnın o~ 
tamba gtlntl aut on d&rtte ihaleleri icra eclilecetiacleD talif 
lann teraiti anlamak Gzere her ,On levazım idaresine Ye • 

, nll de idare encllmenine mtıracaatlan. · 

İstanbul İthalat gümrüğü ın 
dürlüğünden: 

80 Fıçı Tarama haYyar 
2 Fıçı Salamuralı zeytin 291 T"....-lt 

28 Sandık Ringa balıjl 661 Tlralllit 
ı 48 Şife Pe7nir mayua 

Ballda muharrer Oç kalem eşyanın tranait dlfer hir k 
de sıGmrGklll olarak 28/30/4/930 tarihlerinde latanbul lthallt 
riliO aat11 komiayonunda aablacağı ilin olunur. 

Devlet matbaası id 
komisyonundan: 

1 
ı 
2 
t 
1 
ı 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
4 
1. 
1 
1 
1 
l 
1 
ı 
1 

20 
ı 
1 
4 

100 
4 
1 

1000 
23 
1 
5 
2 
2 

t49 
9 
s 
7 
ı 
2 
1 

Adet 

" .. 
• 
" 
" 
• 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" kutu 

Adet 

" 
" 
" Bobin 

Adet 
Kiıo 
Adet 

" Kilo 
Adet 

" 
" 
" 
" 
" Adet 

" 
" 
" 
" 
" 

Bedeli Muhammeneal 
Lira 

Galvano bulma 
Sucendwi tulambuile beraher 
Galvano teknesi 

• için motar Ti clium~ 
« mum pllkua 

Grafit aleti 
GalYano bakır kazan 
Galvano bakır prova tezsılha 
Kul'fUD kahp galvayo banyosu 
KUl'fUD Ye mum ocatı 
Lito makinesi Belçika Jullen marka 
battal boyuac:!a. 
Tipo makineai Auaburv ,. 
Mot&r A.E.G. (on beyplik) 
Kabartma presi 
Kabartma prova tezgllu 
Tranaport tezgllu 

Bnytık mak'ap 
,, torna 

Toma tarama kalemi 
KOçllk torna 
Pllnye 

1000 

1500 

2000 
400 
150 
20 
75 
90 

150 
25 
50 
80 

Tahta kasnak 4 
(Hurd•) Cendere 500 kilo 17 

,, Kul'fUnlu kablo 100 ki!o 25 
,, Su kazanı 50 ,, 1 7 

Eaki çinko ve bakır klifeler 100 kilo 3 
(Hurda) Tel dikit makinesi 300 

,, Kart makinesi 10 
,, Çember ve aaire 35 
,, demir parmakhk1800kilc. 63 
,, Telefon santralı S 
,, Telefon manyatolu S 
,, Biaiklet pompası 2 
,, Bisiklet aelaaı 1 

Lito tatları ( MOstamel ) 7~ 
Hurda varil 9 
Hurda damıcana 2 
Hurda pompa (IUka llmbaları için) 10 kilo 
Eski çini soba S 
Su geyci 2 
Hurda harik tulumbam S 

6781 
Yukarıda ecnas ve envaı g&terilea 9 liate muhta~ 

muhtelif hurda qya ile kullanıllDlf makine allt Ye ede.
zarf uaulile aablacaktar. Talip olaalann •blacak efya .. 
prtnameyi slrmek Ozere hersıün matbaaya miracaatlaıl ~ 
mllzayede olan 19 maya 930 puarteai pil aaat 15 t. 
irealnde ihzar edilmit kapah ıarfla teklifnameleriai .. 
mu.ükate makpazlan veya banka kefaletnamelerW 
••11•kkil idare komiayoauaa tevdi eylemeleri illa oı..-. 
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Yeni ve eski doktorlar arasında mühim ihtilaf 
• 
işte halledilecek mesele! 
Yeniler" Zayıf doktorları şişmanlat

mak, şişmanları zayıflatmak 
lazım ! • diyorlar 

" ~izde bir hastayı bir profesöre göndermez· 
liniz, çünkü derhal kendilerine bağlarlar ! '~
Qeçen cuma gOnü Ebbba 

~~ Muhadenet cemiyeti sene
İti kongresini yaptı. Muhtelif 

tr arasında, doktor ücretleri 
...... daki niıbetıiılik ve günde 
~rce haıtaya }?akan doktor
haı Yanında hiç hasta bulamı
"1 doktorlar bulunduğu me
fnsd 'li de iki genç doktor tara
~ll ileri sürUldü. Bu mesele 

ttt 1'ere edilmeden berayı 
~ idare heyeetine hayale 

"'~il bu fikir etrafında mnta
'&a l bulunan birkaç doktorla 
--·111tük. 

er. Muhip Nurettin B . 
~p Nurettin bey şu mu-

"l4 dır: 
ti do tınleketimizde b~glin han· 
'İtı ~tora gitseniz kapısını açar, 

~ .. tedavi eder. Halbuki Avru
'otı.. b6yle değ il dir. Büyük dok

t~' ~•bibi müdavisi tarafından 
t&ııt trılıniyen hastalara kapıla-
~ •ala açmazlar. 

d0kt~Pada profesör küçük 
-.11, 

0"1n tavsiye ettiği hastayı 
-.Ud~e?t eder ve tekrar tabibi 

a· "1
•

1ne gönderir. 
r tde L• h k t'' ~\i~iik . Olf astayı a ıyen 
t6ıad bır doktora, profesöre 
Ilı trernezsini ı . Çünkü elde 
~tvcut o bir iki hastayı hemen 

t~.•orler kendilerine bağlarlar. 
~ 1 tıpta "D eontoloji Medi-

'~ denen bir bahis vardır ki 
~~· a doktorların birbirlerine 

·nr. Muhip Nurettin B. 
se hasta profes6re gönderilir. 

Bu suretle hem halk fada 
para vermez ve hem de küçiik 
doktorlar kazançsız kalmaz • 

Dr. Nuri B. 
Genç doktorlardan Nuri Bey 

şunları söylemiştir. 
« Memleketimizde hasta te

davisi usullerindeki ahenksizliği 
izale "tmek zamanı ırelmittir . 
Bugün öldüğü zaman cenaze 
parası bulunamayan doktorlar 
vardır. Bu gibi doktorlar bu-
lunduğu Etıbba muhadenet 
cemiyetinin cenaze te\Mİaatı 

vermesile sabittir. Şişman dok
torların biraz daha titmanlama
larmın önüne geçmek ve biraz 
da zayıt doktorları fİfmanlatmak 
lazımdır . ,, 

Borsada içtima 
Banka m6d'llrlerl tle bfltfln 
borsacılar toplanıvnrlar 
TahYillt alım satımının liki· 

duyonu hakkında mUza· 
kerelerde bulunmak Ozere ıeh
rimizdeki blltlln banka mOdOr
leri •e alikadar bona tacirleri· 
nin iftirakile bufUn de boraada ı 
mühim bir içtima yapdmuı te· 
brrUr etmif •e don altkadar
lara davetiyeler g&nderilmiştir. 

Bu içtimada cumarteıi gtıni1 I 
teabft eJilemiyen bazı esasat 
g3rilfOlecek ve (likide) için aon 
ve milaait bir tarzı tesviye bu
lunacaktır. 

Dün bu huausta Ye memaliki 
ecnebiyeden gelen kambiyonun 
bankalarca Ttırk lirasına tahvili 
için yapılacak muamele hakkın· 
da kendisinden izahat iıtiyen 
bir muharririmiıe Boraa mura
kabe heyeti reiıi Nurullah Esat 
B. fU izahatı Yermiıtir: 

- Bugünkü içtimada (likide) 
mOzakereleri ıkmal edilecektir. 
Ecnebi memleketlerine kambi
yoyu natık çekler relen müeı
ıesat ve eıhası husuıiye bun
lan TOrk lirasına tahvil için 
bankalara müracaat etmezden 
evvel murakabe heyetinin vize
ıini talep etmektedirler. 
Ahkamı hazıra kambiyonun 

TUrk lirasına tahvilini takyit ve 
temdit etmiş deiildir. Ecnebi 
memleketlerden kambiyo ıretir
mit olanlar bunları gilniln rayici 
Uzerinden bankalara aerbeıtçe 
satabilirler. Şu kadar ki eıhas 
ve müessesat arasında kambiyo 
alım ve ~bmı menanudur. 

&ratı me-cıisi dan toplandı 
Borsa meclisi dün sureti husu

ıiyede bir içtima aktederek 
bugünkü toplanma hakkında bazı 
mukarrerat iaihaz etnıiıtir. 

QC 

Bakkalların müsabakası bitti 

En güzel rakı ismini bularak 
mükafat kazanan kim ? 

Teklif edilenler arasında "Yandım 
Allah ! ,, , " Bekri Mustafa ,~ 

isimleri de var ! 
Bakkallar kooperatifinin u

zun ıamandaaberi piya· 
ıaya çıkaracağını ilin ettiği ra- l rakılarımıza (bebek), (esnaf) 

(moda) iaimlerini taktık. Bun: 
!ardan (bebek) mayıs perıembe, 

kılar garip ba
ıı hadiselere 
ıebep olmuftur. 
Bilhaua isim 
takma meselesi 
bunların en ta· 
yanı dikkatle
rindendir. 

,..-----~~------ esnaf ve moda 

Bakkallar ilk 
eYVel ( Albn 
kum ), (Moda), 
( Eınaf ) isimli 
ilç cim rakı 

imalini karar
lqbrmıtlar, bu
nun için yapılan ihzarat ik
mal edilmit ve ıu.18 etiketler 
bile bastıralmıtken lnhiser ida
reai kendiıinin daha evvel bu 
ilimde bir rakı çıkarmıya te
ıebblla ettiğini a6ylemİf, bak
kallar da bazı kal'lflklıklara ıe
bebiyet vermemek için bulcluk
lan iıimlerden vaz geçmitlerdi. 

Bundan sonra aranılıp bulu
nan btıttin isimler kulağa bot 
gelmemi' ve nihayet on gtin 
evvel blıı gazetelerde koope
ratifin rakslarına bir isim bu
lunması için mUsabaka açıldığı 
ve f!n güzel ismi teklif edene 
mükafat verileceği yazılmı,tı. 

cinsleri de 3 
mayıs günleri 
piyasaya çıkarı· 
lacak ve halk c.. 

bir sühulet ol
mak üzere 100 
Gramlık küçük 
ıiteleri 20 ku
ruşa satılacaktır 

Bütan bak
kallar mua
yene edili

yor 1. 
- Bu perıembe gtinOnden 

itibaren bakallann hüviyet cDz
danlannın dejiftirilmeıine baş
lanacak ve hazirandan itibaren 
bDtOn bakallar Şehremaneti 
heyeti aıhhiyeıi tarafından ciddi 
bir muayeneye tibi tutulacaklar, 
hastalıkla malili olanlar bakal
bktan ihraç edileceklerdir.,, 
Cenıl)'ete kimler dahll1 
- Pertembe gilnnnden itiba

ren bakkallar cemiyeti cllıdanların
dan t6ttlncüler, leblebiciler, ku
ra yemitçiler, yağcılar, seyyar 
pazucıler, seyyar deniz abcı
larınada verilmeğe baılanacak 

•e bu eınafıa da bakkallar ce
miyetine girmeai temiD edile
cektir. 
Bir hastahane yapılma~ı 

~.1_ ol•n b ~. ususatandan bah-

~ lı6tün doktorlar oku· 
~ ~a1de asla riayet et-

MBdam Eskinazi · V eremlilere 

Bu ilindan bir glln ıonra ko· 
operatifin Balıkpaıarındaki bl· 
nasına müteaddit müracaatlar 
vaki olmuı Ye keyif ehlinden 
mllrekkep guruplar relerek bul
dukları isimleri s6ylemişlcr, mü· 
lclfat istediklerini bildirmitlerdir. 

dfJ16nfll"iivor I 
Kooperatif halka ıübulet ol

mak tiue bazı mevadı gıdaiyeyi 
ucuz 1Atmak için tetkikat yap· 
maktadır. Bunun yakında intacı 
çok muhtemeldir. Diier taraftan 
bakallardan basta olanların aıh
batini vikaye için kooperatif 
hususi doktorlar tutmağı ve icap 
edene azasına mabsuı bir haa
tane teaiaini tasavvur etmektedir. 
Gaz fiyatltırı tırtmıytıcak / 

~ hılhassa profesörler. 
o.7\ k ve yeni doktorları 
'~ tlıktan kurtarmak ve 
~Of~~ da biraı:. kazandırmak 
~ .ıl rlerc d'' •· ··1 · ~· 'Clıtk e uşunu mesı, naza· 
~t i•u'tc alınması lazım gelen 

~' t. Bence etıbba odası 
~'~lt . her şeyden evvel bu 
~lci~ :tı pek ciddi surette 
~ ""ttıtaelidir. Bunu istemek 

t ltıeıı,~lduğu gıbi, vermek de 
ekct borcudur.,, 

d'iJA..l~tıbr. Naim B . 
~ları,;dada tahsil görmüş genç 

"'ittt an Naim B. şunları 
"~ ... 
~ ı:t.bban 
. 4tretJ .. n hasta tedavisinde 
it tt e. ınde bir milvazcne 

ftıck ı · 
doL 821mdır. Halk meş-

'>'- "-torla 
"" ..... ra adeta tapıyor. . ,..r, v • 

1"1iıd C:rıyor. Bugün mem-
tor).. t fartı semene ugw ramıf 
l .. rın 
ar \tar. Y~~ınd zayıf pek çok 
h.at ır profesör günde 

'> •ya b ~ rlar 11 akarsa küçük 
'"-• e Yapar ? 

~ tıy•da h 
\ tababeti er şehirde kar-

. "''-•yy vardır. Herkes 'ti.. en b· .. d ı... ır ucret verir 
~ .. illan • 

toplu muayyen bir 
"1-r bulunan kil ük 

·~, taraf d ç kad ın an baştan 
L.. •r mu 
~'•el. .. ayene edilir . 

luzum gösterilir-

Manisada bir hastane yıpılm• 

aını vasiyet eden zatın zev-
ceıi !lhrimizde 

Uzun seneler evel Manisada 
basit bir hayat yaşıyan Eskina
zi Ef. günün birinde bir kolayı· 

nı bulup Amerikaya gitmiş çok 

zengin olmuş ve milyonerler 
a ı asına girmiştir. 

Esl<inazi Ef. Amerikada asıl 
vatanını unutmamış ve memle· 
keline olan merbutiyelini vefa· 

tından bir az evci bıraktığı bir 
mektupla takdire fayan bit ıu
rette ihsas etnıitti. 

Musevi vatandat vasiyetna
mesinde ana vatanı olan Mani
sada 200,000 dolar sarfile n.U

kem mel bir hastane ınşasını 

kaydetmiştir. 

Zevcioin vasiyetini yerine ge
tirmek istiyen ve şehrimizde 
bulunan Madam Eskinaıi dün 

kendisile konuşan bir muharri
rimize birkaç gün sonra kühü
metle temas etmek üzere An-

karaya gideceğini ve derhal ife 
başlamak tasavvurunda olduğu
nu söylemiştir. 

Yunan cevabı 
Atlnadan 1\1. Surla Yasıtasile şehri· 

mize getirilerek Ankara\'a gôtürülen Yu·! 
nan cc\ abı e\ dki gün hukOmece lehJlğ 

edilmiştir. 

yardım 
- ·-

Fahri CanB.AliPa-
ıaya cevap veri yor 
Müskirattan rcsin1 alınak 

gayrı nıeşru nıudur? 

Memleketin çok elim bir derdi. 
kana ' an bir varası olan veremle 

mucadclc yu lundı muhterem Vakıt la 
hır teklifte hulun· 
muştum. \ crem 
müçıdelc ccmıycti 

idıt~ he eti ıza-

miyetın , tehlikenin 
büyüklüğll karşı

sında faallyetlnt 
arttırmak \·e, şu

miıllcndirmck yo-
!undaki mesaıdcn bahisten sonra tekli
fim için ( bence hu teklif şaynı kabul 
olmu a gerek. ÇünkU cemiyet şimdiye 
kadar meşru şekil ve vasıtalarla \'aridat 
temin etmektedir. Kendi im zehirle\'en 
bir adamın kesesinden on kuruş aJ~ak 
ve ona zeral daha fazlaya lçirmr.k 
bence meşru bir iş değildir ) bu) unnuş

lardır. Çok sonsuz bir hayret İçinde 
kaldım. 

([)edimdi, dcdindi) yl hiç sevmem 
,., ancak gayeye ermek için bili kıydü 
~art her vasıtayı meşru goren gen i~ meı· 

hcplilerden de olmadığım için paşa haz-

Teklif edilen isimler arasında 
(Ktıp) (Yandım Allah) fibi ori
jinalleri, ( Bekri Mustafa ) gibi 
tarihileri, (Son hatıra) gibi ıa
irane olanları vardır. 

DUn bu hususta alakadar bir 
zat ıunları söylemiştir: 
. - Gazetelerin netriyatı bizim 
başımıza İf açtı, her gün bin· 
)erce kişiyi savmak için uğ· 
raştık. Bunlar içinde bulduğu 
isme mukabıl mühim bir para 
iıtcyen olduğu gibi iki şiıe ra
kıya da rıza gösterenler vardı. 
Fakat biı bunlara aldırmadık 

retlcrı.ıııı zıhapları nı tashih etmek ım:c
burİ) etındeyim. l\u cüretlmi IOtfen ba~ş
lamaları nı blivüklilklcrinden ricA edenm. 
'J'cklıfimin g;, n meşru hir şek il ve va-
sıta olmadığını kabul buyun11alan IAıım-

1 

dır, Ne ben böyle bir ıcldif )'apabilir.i":1, 
ne de maıbuatımııın temiz !a)faları bo~. 
le hlr teklife makes olıhilir. Ben vanlce

ı sicilerdcn, hırsı zlardan hiw e a)alı~ mı 
dedim, ki ga) n me~ru olsun. 1nh ı5ar ıda
re~i, de d et idarecidır. Ga) n meşru mu-
dur ? \"aridau gayrı meşru mudur ki 
benim trklifimc bu etiket konuyor. Ben 
fukar2nın ckmeğınden katığından mı 
kcıclim dedim ? Eğlenen, Ze\'kcden bir 
adamın vereceği yüz para, beş kuruş 
ona zehri ne fazlaya mal eder ve ne de 
ondan bir şey çıkarmış olur. 

Bundıtn şu çıl<ar ki memleket her 
sene şimdiki halile kaybctmeğe mııhkılm 
o duğu binlerce genç vııtandıışı kaıandı
raı • müeseeselcrc sahip ol ur. Bıraktığı
miı. meze 3rtıkları, kazara doklilen bir 
kadeh rakı pahası hılc olmayan teL:Jifımi 

lıtanbul piyasasına bakkallar 
kooperatifle bir ıene müddetle 
mukavele imzahyan neft sendikat 
hakim olduğundan Amerikadaki · 
iki ıirkctin birleşip farkta gaz 
fiyatlarını yüzde yüz artırmaya 
karar vermeleri biç bir teair 
yapmıyacaktır.)) 

paşa hazretleri muvafık bulmayabilirler. 
Bu ka~aatlerine azemi hürmet borcum
dur. ~ al_nız kendilerinden niyaz f'derim, 
Bu kuçuk 'e naçiz meslckdaşlanın ga\·· 
n meşru teklinerdcn çok uzak oldugU· 
na IOtfcn kanaat buyursunlar. 

Dr. C•n 

1 ÖLÜM ı 
~iste teda\ i edilmekte iken \'efat 

eden merhum serasker esbak Rıza Paşa 
haremi Ye Jsıanbul meb"usu ifre~·yn Paşa 
ile , ükrü Paşanın ,.c Ziya lkvin \'alidc
leri Ad\'ivc Hanımın cenazesi lsumbula 
~etirilerek 28 nisan ~30 .. tarih~n~ ~iısı· 
dif bugünkiı pazarrcsı gunu ıkın~ı na
mazı Be\ uıt camiinde eda edıldikten 
sonra Siİlvri kapısı karşısındaki aile mık
berine .defnedileceği istihbar edilmiştir. 

§ Doktor Ferit Arif Paşa irtihal et-
miştir. Cenazesi bugün ö~le \'akti Sua
diyedcki köşkünden kaldırılacal.:tır. 
Allah rahmet eylesin. 



SUTUNL A 
SEYAHAT 

Neye malolmuı? •• 

Sanayi sergisinde 
Bir frenk gazeteai, uzun 

tetkik ve tetbbülerden 
sonra büyük muharebenin kanlı 
bilançoıunu çıkarmıı. BntUn 
milletlerin harp neıriyatından 
damla damla toplanan bu bılanço 
bir kan ve feliket ummanı g6z· 
lerimiz 6nlinde dalgalanıyor. 

Muharriri : Ömer R ı~l!J 

Siyah sarıklı, kara sakallı 
BugUn Milli lktısat ve Ta

sarruf Cemiyetinin teşebbll-
ıü ile açılmış olan Sanayi sergi· 
iini gezdim. Daha ilk söz olarak 

· · her emin edeyim ki bu sergıyı 

ürlü tahminlerden ziyade iyi ve 
stikbal için o nisbette ümit ve· 
"ci bir halde buldum. 

Diyebilirim ki sanayi sab2sma 
ahil olan muhtelif eşyanın he
en her nev'inden burada bir 

Omune vardır ve bu nümunele· 
·n nefaseti bile memleketin bu 

nkü ihtiyaçlarını tatmin edecek 
erecededir. Elverir ki sergideki 

nümunelerle temsil olunan her 
hangi cıns bir malin istihsalatı 

memleket dahilindeki ihtiyaçlara 
kifayet edebilsb. 

Filhakika, mesela sergide 
kadm ve erkeklere mahsus el
biselik kumaşlar o kadar nef ıs 
ye mütenevvidir ki bunlar 
küçük Anadolu şehir ve kasa· 

balannın değil, halta en büyük 
şehirlerimizin ekseriyetle bugün 
geymekte oldukları elbiselik ku
maşlaraan biç bir suretle aşağı 
değildir. Buna mukabil bu yerli 
kumaşların ecnebi mallanna faik 
bir tarafı vardır ki bu da fiat
larının çok ucuz olmasıdır. 

Bu hususta bir fikir vermiş 
olmak için dUn sergide cereyan 
etmiş olan bir hadiseden bahse
deyim : Sergiyi ziyaret eden bir 
hanım kadın esvabı yapılacak 
ince ipekli kumaşlardan bırini 

&eğenmiş; fiatını sormuı; metresi 
13 lira, demişler. 

Hanım bu fıatı muvafık bul
muş ve bir kac metre almak 
istemiş. Kumaş ölçülmüş, verilmiş, 
Fakat kasaya para vermek sırası 
gelince 3 lira üzerinden bir he-

. sap pusulası çıkarılmiş. Hanım 
bu posulayı görünce duraklamış, 
işte hır yanlışlık olduğuna hük
metmiş. Ovakıt mal sahibı gül
müş, kumaşın hakiki fiatı 3 
lira olduğunu, öoce 13 liradan 
fiat istenılmesi sadece bir liti
frden ibaret 1: ulunduğunu an-
latm•ş. 

Yalınız şu hadise yerli malla
rının hem nefaset ı derecesini, 
hemde ucu. lugunu göstermek 
iç n kafı değil mi? 

Eu ada bazı pamuklu men· 
ıucat arasında öyle cinslerı var 
ki bunları ipekle karışık pa

mul lu mensucattan adeta fark· 
,. ~ ,.. . ., i ı anı yoktur. Halbuki 

• ._,tfı.C.llT tl Lt'lll, 

~AK~T 

························································ r. eerıf ne:zırı devletlCI 
Paşa Htzretleri evvelki 
gün Geletada vaki Muse
vi rT.ekteblni teşrif ile 
mektebin umul"u tedrlaiye 
ve ic'areıini tetkik bu
yurmuş oldukları mislllO 
mektep rr.üdiri tarafından 
verilen bir arzuhale oe-
vaben mektebi mez • 
k6ra mahsus bir bi-
nanın intısic;ün bir arsa
nın ihda11 hakkındı tavH• 
ıut buyuracaklarını VE· 

de lemitlerdir. 
~~~~~~---~~ 

Ankara, 25 nisan 1930 
bunların iplikleri arasında bir tel 
ipek karıştmlmamışdır. Şimdiye 
kadar hiç bir himaye görmemiş 
olan yerli f abrjkat8rlerin bu dere· 
ce muvaffakiyetlerini görtipte ifti
har duymamak ve yannki hima· 
ye devrine karşı kuvvetli bir 
iman duymamak mümkün değil
dir. Sergiye iştirak eden bir 
Türk sanatkirı ıarf kendi keıfi 
eseri olan ıişesiz bir el lamba· 
ıını gösterdi. Bu ilet benzin 
ile yakılan ve hava gazı lamba· 
sına benziyen bir şeydir ki fev· 
kalide muktesidaneyad bir tenvir 
vasıtası imiş. Yani geceleyin bu 
lamba ile bir odayı beş saat 
tenvir edebilmek için atmış pa· 
ralık bir benzin sarfiyatı kafi 
geliyormuf. Sergide z yaretçileri 
memnun eden ayrı bir yer var. 
Bur ası Salihaddin Refik beyin 
yaptığı çocuk oyuncakları daire· 
sidir. Şimdiye kadar memleke· 
timizde çocuk oyuncağı namma 
yapılan şeyler •Eyip oyuncakla
rı» na münhasır idi. Selihattin 
Refik Bey Avrupadan getirdiği 
yeni ustalarla memleketimizde 
asri oyuncakçılık san'atini tesise 
muvaffak olmuştur ve atelyele
rinde yapılan yeni oyuncaklann 
nlimunelerinden sergide tama
men modern bir oyuncakçılık 
dairesi vücude getirmiştir. Bu 
dairede görülen atları, arabala-

ra ve diğer nevi oyuncaklara me
seli Bey~lunun büyük maiaza• 
larmdaki Avrupadan getirilmif 
oyuncaklardan ayırt etmek kabil 
değildir. 

Sergivi gezerken Milli lktı11at 
ve tasarruf cemiyeti kitibi umu
misi ve lzmir meb'uıu Rahmi Beye 
tesadüf ettim. 

Rahmi bey önümüzdeki sene· 
ler için Cemiyetin yeni tqeb
büsleri hakkında biraz malumat 
V ı!rdi. Bu teşebbüsler arasında 
bilhassa f zmirde ihracat eşya-
sına ve mahsulatına mahsus bir 
sergi yapmak fikrı vardır. Bu 
sergi Türk üzümleri, Türk in
ci rleri Türk fındıkları Türk pa

mukları, ve Türk halıları gibi 
yerl ı ihracat mallarımızın muh
telif nürr.unelerini topladıktan 

başka bu milli mahsulat ve 
mamulatın ecnebi memleketler
deki rakibı ve mümasili olan 
mahsulat ve mamulat nümune· 
lerini de ihtiva edecektir. 

~onra bu sergide ambalaj 
ve istandardizasyon usulleri 
hakkında yerli müstahsillerimize 
ameli bir fikır verebilmek için 
milli ihracat eşyamıza rakıp 

olan ecnebi mallanndan ge· 
tirilmiş numunelerle gösterile· 
cektir. Bır haldeki bu sergiyi 
gezen her hangı bir Türk müı· 
tahsili rak pler1 karşısında bu 
günkü noksanlarına ve bu nok· 
sanların ikmali için kendi yerli 
mallarımızı nasıl yetiıtirmek ve 
hariçteki müşterilere nasıl arz
etmek lazım geldiğini derhal 
anbyacakhr. 

Mehmet Rsım 

Yirminci un medeniyeti, bu 
kan denizinde boğulmuf, eski 
toprak yeni Nerqnlar görmüf, 
bütün dOnya bllytık bir airk 
halini almıfb. Markonİli, Edi· 
sonu ile ağilnen aıır, alnında 
bu kızıl damgayla tarihin ıah• 
nesine girmit bulunuyor. 

So~raki nesiller, hiç tilphesiz 
insanlığın geçirdiği bu ölçillmez 
cinnet kartııında hayretlerin en 
derinine dOteceklerdir. Biz bile 
şimdi yeni ay ınıt serhoılar gibi 
döktüğümüz kana bakarak dü
şünüyoruz. Her halimizde kan 
tutmuş milcrimlerin dağınık ka
rarsızlığı var. 

Vazife diye yaptığımız feyin 
ne engin bir haile olduğunu gör
dükçe batımız dönüyor. Prençi
pin attığı kurtun bir barut fıçı· 
sına benziyen dünyayı birdenbi· 
re tutuşturmuş ve cihan yıldız

lar araaında dört buçuk yıl bir 
cehennem gibi alevleri savrula· 
rak dönmOıtU. 

Deniz lruvvetlerinin azaltılması 
için aylarca uğraşan konferans
ların iflisına bakılırn, beyaz 
yakalıkla diplomatlar henüz vic
danları ile yQz yUıe gelerek ken· 
dilerinden hesap ıormamıılardır. 

Hili Avrupa devletleri, ka
natlarının altı bomba yüklü do-
kuzbin tayyare ile .birbirlerinin 
bavalannı zapta uğraııyorlarrnıı. 
Bu tayyareler dinamit civcivli 
birer f elik et kuluçkasından bat
ka nedir ? Motör ve pervane 
gUrültüsünden sağırlaşmış Avru-
pa, böğürlerindeki eski yaraların 
daha kapanmadığını görmüyor, 
s1Z1larını duymuyor mu? 

Büyük muharebe yanında, 
yaradılııtanberi geçirdiğimiz en 
bOyOk felaket diye mylenen 
Nuh tufanı bir oyuncak kalır. 
Şu korkunç yekunlara bak

mak, tüylerin 6rpermeai ve bir 
daha harp lakırdısının ağızlardan 
çıkmaması için yeter: Büyük 
muharebede 90 milyon ana ba
ba kuzusu hUdutlara gönderil
miş. Bunlardan 1 O milyonu dö-
ğüş meydanlarında can vermiş
ler. 13 milyonu hastalıktan kı
rılmış, kaybulmu,, 20 milyonu 
yaralanmıf, 3 milyonu eairliğe 
uğramıı. Dokuz milyon yetim, 
5 milyon dul, 10 milyon muha
cır ortaya dökülmOf. 

Yanan yıkılan yerlerin para 
kıymetleri, ordularan sarfiyatı, 
mühimmat bedeli için ise rakam 
bulmak kabil değildir. Şu halde 
artık istili ve ihtira1 muhare
belerine hazırlanan milletleri, 
cihanın suikaıtçısı gibi görmesi 
ve berkesin birleterek bu mel'un 
ruhu gebertmesi zamanı gelmit· 
tir 1anınz. 

.5«vvaA ·-------Balkan itilafı 
E5tia ıı;azete5İ Yunan istilclAlinin 

vüıünt"ü senei devriyesi dolayı sile Bal· 

siyah cüppeli adam! 
Çöreklenmiş bir yılan gibi otur~ 
bu simsiyah yığın; Şeyhulcebeldı· 

-24-
0danıo nihayetindeki perde- na çıktığımız Şeyhul Ceb~ j 

lerin arkasında bir kapı vardı. mamile tariht bir ıabllfSJ 
Bunun da arkasında iki muhafız ve kalesi dt: tarihi bir kil~ 
duruyordu. Kapı açılmış ve de- Hali bu kalenin enkazı r

1 
.. 

minkine benziyen bir odaya l ak hal "b ı 
gı'rilmişti. Burada da bir takım ür ve onun e i i ı y İ, 

nabilir. En mevsuk ve eo adamlar oturuyor ve konuşuyor-
lardı. Bunlar derece itibarile teber tarih kitaplan bil' 
fedayilerin fevkalade olan ve kalenin etrafında geçeD 
icabında onlara kumanda eden maceraları anlatbğı gi~ 
refiklerin içtima yeri idi. havaliyi dolatan ıe ı' 

Bu odanın nihayetindeki per- bu kalenin içini ve dıf~ .1JJ 
delerin arkasından bir kapı açıl- ediyorlar. Biz bunlan kar:J 
mıt ve bir geniş traçaya çıkıl- mize hulasa etmiı buluaor'~ 
mıştı. Traçanın kenarında par- il". 
maklık yoktu. Bir kenarda on Fakat en mühim me.elt ~ 
iki sakallı adam oturuyordu. hülcebelin kendisidir, onUO ~ 
Bunlar dailerdi. Fedayileri ve şeidir, onu vUcude getirell .1' 
refikleri bunlar idare ederlerdi. lerdir. Onun mümessili ~ 
Tarika girecek acjam bunlar ta- teşkilat ve bu teıkill~Jif 
rafından imtihan olunur bunlar mUessisleri ve asıl gayeleP' ~ 
tarafından ilk sırlara agah edi- Bu adam birkaç aaırc:I•' ,J 
lir, ve bunların emrile derecesini türlü türlü namlar altınd•~~ 
ilerletirdi. çıkan, fakat ayni yolda ~ f 

Traçanın sağ tarafında iki iş- ayni gayeyi güden gizli 
lemeli ırulube içinde iki muhte· şekkUJün mahsuli idi. 'j 
ıem ask~r duruyor, beyaz elbi- Bu müthit teıekkOl otft, 
selerinin üzerinden kan kırmızı ve onun ilk müessisi ki.,..~ 
hançerleri sarkıyordu. Bu iki döke Evet, bu kan d6k~ 
askerin ortasında siyah bir şilte vetlenen, anarııden, ~ 
ve şiltenin üzerinde simsiyah bir ten gida alan, kudret 
yığın vardı. Bu simsiyah yığının dünyaya korko salarak 
parıl parıl parlıyan göı leri olma- garba kadar bütOn 111 

saydı onu zihayat tesavvur etmek ve insanlık ilemi için bit 1 
mOmkOn olmazdı. Bu simsiyah bir musibet, bir tufan, ,.~ 
yığının başında simsiyah bir sa· ve bu sayede kendine l, 
nk, sanğın altında simsiyah bir hakkı temin eden bU ~; 
sakal, sırtında simsiyah bir cilp· teşekkülün asıl müessisi ~ 
pe ve göğsünde kan kırmızı bir Bu muhakakakki , r 
taş vardı. Çöreklenmiş bir yı- nadir gördUğU dehalard" /./ 
lan gibi oturan ŞEYHUL CE- idi • Belki dünya tarihi ı.
Bel bu adamdı. Yani esrar- dereceıinde yıkıcı ve k~~ 
keşlerin reisi ve bütün bu havali- kücU bir komiteci g6!_~~ 
nin mutlak hikimi idi. Bu müthit adam « IBr". 

Bu adaman manzarası o ka- MUN,. adını taıır, c~ 
dar gayri insani idiki titreme· 
mek mümkün değildi. 

Bu kenarı parmaklıksız traca, 
kaleyi ihata eden uçurumla cev· 
rilmiıti. Şeyh buradan bir emir 
verdi mi, kim olursa olsun ken· 
dini uçuruma atar ve mahvolurdu. 
Onun etrafındakilerden hiç bir 

kimsenin akhna onun emrine muha
lefet hissi esmezdi... Yabancılar 
buraya girdikten sonra her mu
ameleye düçar olurlardı. Bu deh
ıetaver tarikatin reisi, itte bu 
yılan gibi kıvrılan, ölüm gibi 
soğuk simsiyah yığından ibaret 
adamdı ... 

Bu adam kimdi ?... Nereden 
gelmişti ve ne yapıyordu"! .• 

İKİNCİ KISil\1 
-1-

ilk ıeyh kimdi! .. 

ehalisinden biridir • . 
Bu adamın menfe~ 

g8türmek mümkilndür, ~ 
tarihi bahsi o zaman ç. tt 
mak lizımgelir. Halbulsl~i'. 
bahsi mOmkün merte ~/, 
keserek asıl ııimize, °',- ~ 
miı hadiselere dö~.ıt ~ 
yoruz. Onun inçin " ~ f. 
MUN» He baıliyor ve ~ 
derin mentelerine e~ 
miyerek eauan 111 ~ 
surette tetkiki mlimk~~ 
adamı bir menıe aayı ~/~ 

·VAKIT.JNT~1 
... 

Pazartesi 

mm 
kanlardaki muhtelif memleketler tara- Dilnyanın en müstahkem ka
fından yapılan teveccühklr tezahüratı lelerinden birine sığınan ve bir 
kaydederek, bu teıahüraun Balkanlarda ıOrü insanlar üzerinde fer
bir anlaşmağa esas olabileceğini ileri 
sürmektedir. Yüzüncü senei devriye son menferma olan bu adam, bu 
şenliklerinin gelecek teşrinievvelde Sell- kapkara yılan kimdi?.. Nereden 
nikte icrası ve bu şenliklere Türkler gelmiıti?.. ve ne yapıyordu? .. 
dahil olmak üzere bill tefriki cinsil Maksadı neydi ve bu maksat 

Ekmek va franoalı fiıtları mezhep bütün Balkanlar ittihadının ilk için nasıl çalıııyordu? .• 
Şehremanetinden: Nisanın yirmi do· müdafii olmuş olan • Rigas • ın hatıra- Bu Sinan, demin kalesine, 

kuzuncu sıılı gününden itibaren Ekmek sına hürmeten " Panbalkanik ,. bir şekil 
on iki kuruş otuz para ' e Francala yirmi "erilmesi meıkör gazete tarafıııdan girdiğimiz, daha sonra kalesinin 

· r hal :snı teklif olunmaktadır. d6rt tarafını dolaşarak kartısı· 
--~~~~~~---~~~~~====----___JJ 

wülevassıt 


