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Bu sene ilk ııııekteplerimiz . daha artıyor 

Pek yakında 
Sıvas, çelik bir ağla üç 

denize bağlanıyor 
Şimendiifer faaliyetimiz büyük ga
yesine doğru adım adım yaklaşıyor 

vardıiı vakit Si

vas bir taraftan 

Kayseri; Ankara 

hattile Marmara 
ve Akdenize,Zile 

ve Samıun hat

tile de Karade

nize bağlanmtŞ 

olacaktır. 

111emleketin her tarafını kuşa· 
~ak demir yollanmız etrafın

•rı.n1,....· hummalı faaliyet yeni sene 
• de ilk güzel eserini vermİf 

ye Kayseriden Sivas istikame
tine giden hat fizerinde Sankıtla 
istasyonu dünden itibaren işlet· 
miye açılmıştır. Bu istasyon 
KavsP...riden 129 uncu kilomet· 
rededir. Buradaıı Sivaıa kadir 
laat llzerhide ..._ta 
edilmektedir. 

Bu feyizli faaliyet beş ay son· 
ra en mühim semeresini vere· 
cek ve hat Sıvasa varacaktır. 
Temmuzun birinci günü Sivas 
iataayonunun büytık merasimle 
açılacak ve açılma resminden 
Batvekilimiz ismet Paşa Hz. ile 
vekiller ve mebuslanmızdan bir 
kısmı hazır bu unacaklardar. 

Diğer taraftan Samıun hatb 
da Zileden Sivasa doğru ilerle
mektedir. Bu bat da Sivasa -

Diğer hatla· 
rımızdada faaliyet 

devam etmekte

dir. Martın birin-
de Kütahya • Balıkesir hattında 
89 ki ometrede Degirmisaz ıs
tasyonu açılacakbr. 

Kayseri • Ulukııla batb iae 
ikmal edilmek üzerediı'. Bu hat 
ta bitince Sıvas Adana ve Ak
denize daha çok yaklqacağı 
gibi Ankaradan Adanaya Kay
seri tarikile daha çabuk gidi· 
lebiıecektir. Yu~ Aaado}ayQ 

.... ... ... fcıidaf. ..... itar .. 
baUann iktıaadiyabmız &zerine 
çok güzel tesirler yapacafı mu· 
hakkaktır. 

Irmaktan Filyosa doğru inpat 
ile F evzipap .: Malatya hattında 
da illfaat Malatya istikametinde 
devam etmektedir. 

Ankara, 1 (A.A) - Kayıeri
Sarık11la hatbnın açılması veai
Jesile SankışlalıJar Gazimize, 
Başvekf limize. Dahiliye, Nafıa 
vekillerimize tazim ve tefek~ 
kür telgraflan çekmitlerdir. 

lstanbul viliyetinde geçeO: 
sene neler yapıldı ? 

Herı1ün 
bir kur'a 
Numaralan 
saklayı'11zJ 

Gazetemizin sal kö
ıeainde bayraırıa ka
dar birer mumara 
bulacakıınız. Su nu
maralar her gaze· 
tede ayrı ayrıdır. 

Her gün bir kur'a 
çekerek kazanan nu
İnar al arın aabf pi eri
ne birer hedire tak
dim edeceijz. 
Karilerinıizia, hedi

yelerimizden istifade 
etmeleri itin bu nu· 
maraları ıa klaınala · 
rını rica ederiz. · 

Kur'anıız 
Al~ız mektu..-.n• kari· 

lerimiz, iaabet,. ihmı-"ı 
fulalqmuı için 
kalan nilıhalaruı 
Ye klir'aya on.a.~ı 
~ ........ ~ etmute
ciıdeı. lunun fçlil ' ilk br'a 
aah gtıatı, diferleri de tarih 
sıraıile mlltdkiP gilnlerde 
çekilerek kuaoanlara hediye· 
lerin takdimine batlanacakbr. 

Nunuıraı.trı he~rp 
MldaJ'ln~ 

Emin Ali B. 
_..--

idare heyeti reialifin; · 
bu senede ;fa edecek 

Vilayetimiz C. Jf. Fırkası kon
ıresinde yeD 
mene idare he
yeti aeçilmitti. 
Haber aldıiJ·
mıza gGre a-e-

u A •

1 
A çea •nenin i· . mumı vı a- dare heyetinde 

Yet meclı
• _ ·olduğu gibi hu 

- •enede heyete 
Emin Ali Be-

Resimli ayın .muh8.keme
sine dün başlandı 

Sabiha Zekeriya H.la behçet ve 
Emin T·ürk beyler isticvap edildiler 

Emin Türk Bey tahliye edildi 

Reşhnl#oyın rmliyaz aahibile mes'ul md<hıra oe ma~ale muharriri "'olı~me -.,,,,. 

" Resimli Ay "mecmuası aley· belki ıiddetli olmuttur. Şic:lcl.t. 
hindeki liç davanın rü'yetine mizacımın kalemime \'4aldiji bir 
.don sabah İstanbul ağır ceza hususiyettir. Y aıarı-':Jhrk Yata• 
mahkemesinde baılanmışbr. nında netrediYTND• ttlldyede 

Mahkemede « Resimli Ay » ın neşrolunan b. ~etede bu ,.. 
mH'ul müdürii Behcet, mecmu- zıyı neşretmekle bilkumete bir 
ada <' 1{6yülııde ne ~ördüm ?• layiha halinde Mldpek ara· 
,..,.., ...... Ka,.eri ilk 
mektep muallimlerinden Emin 
TOrk B. ler mevkuf olarak 
Sabiha Zekeriya H., mecmuanın 
imtiyaz sahibi .datile mevkuf 
•01mıyarak hazır bulunuyorlardı. 

• Savulun, ben geliyorum t 

yaz191, ReiaicOml.ur Hz. ni ve 
TOrklfiğ i tahkir, « KCSy6mde ne 
,ardnm? • yamı, ahaliyi birbiri 
aleyhine tahrik mahiyetinde 
g6rillmilf9 ilk yazıdan! 158 . ve 
159 uncu, ikincid~ 312 mcı 
maddeler ~u~bince dava açd
DUflır. Dava enakı okunduktan 
aonra, istiçnpla~ yapıldı. 

BehzatB. 
Apandisitten ame

liyat edildi 

sinde izah.. yin riyaıeti te-
karrOr etmiftir. Errıtn Ali B. 

name okun-
.du 

İçtimada intihabat 

Çocuk Sayıfaıı 
Yarınki nuaham•zda 

Mes'ul müdür BebÇct B. ne,
redilen yazılartla fena bir mak
•t bulunmadığım, "lider,, ruhi
J•bm ilmi bir · aürette tab,lil 
mahiyetinde olan Savulun, ben . 
geüyorum• yaa•nı SaJ>ıbe H.ın 
bir Amerikan mecmuasından 
iktibas ettijini. kend11ınin ra· 
hataızlığı aebebile • bunu intişa
rmdan aonra gördDğüoü söyle-

• mif, Emin Türle · B.i?_. ~aZJsanda 
gördüklerini naklettıgını, hasta
lıktan falan babso unduğunu, 
bunda tahrik mahiyeti mevcut 
olmadığını anlatm1Jtır. 

Sabiha Zekeriya H., "Savulun, 
ben geliyorum,, y~.:ısı etrafında 
izahat vermif, "Bu objektif bir 
yazıdır. lım! mabiyeltedır. Gizli 
bir maksat yoktur. Afll'erikada 
mliotetir bir psikoloj mecmua-
11ndan tercüme edılmiştir. Ter
climede ilmi esaslar muhafaza 
olunmuıtt1r,. demiıtir. 

Son'aıkdr B hzol B 
. Darülbedayi san'atkirlarındaD 
Büyük Behzat B. bundan bir 
müddet evvel Cerrabpqa haa
tanesine yabhlmıt ve teda9İ 
atına alınmıthr. Apandiaittea 
muztarip bulunan kıymetli aa
a ' tkirımız o zaman bir müddet 
tedaviden sonra hastaneden 
çıkmıstı. 

Vıldyet m~cl ı. 
U tat lçtltr aınrıan bir 11("1 .. 

mumt V·· d .. d" 
aaat 14 t •.ayet me ısı un 

ta af d 
e vaı. muavini Fazla 8. 

r ın an b· 
Fazlı B ır nutukla açılmıtbr• 

- v" ı~utkunda demiştir ki : 
a ı velur M b. . 8 lllezuıı ld .. ı u ıttın • 
0 ugu için meclisi ili· 

yapıldı 

niıe ben iştirak ediyorum. Şim
di izabnamemizle mOtaleaname 
o~u.nacakur. Bunlarda viliyeti
mızın muamelit ve beaabatuu 
görecekaini1. Jf 

teni bilmeeemlz, geçt!n 
hli,/takı btlmect!vl 

luJUJlllUllllr 

Hiklyel•, remimJer, karikatOr 
ler, feD fıkralar 

. . 
Yarın be eyiniz' 

Bu sene hükümetimiziıı gös
tsrdiği arzu ve ittihaz buyurdu
ğunuz karara tevfıkan, meclisi 
Aliniz, geçen sene teab\t edilen 
vakitten evvej tqplanmıflır. Bu· 
sıa rağmen. Dıetai arb;.a,Jarıaaz [ Alt tarafı 5 iDd •yıf•mır-J.dır] iL. __________ .. 

Emin Türk B. istiçvap olun
mUf, fUnlan söylemiştir: 

- Ben köylnyüm'. Çocuklu
jumu orada ıeçirdım. Tahsilimi 
kllltnr itibarile en yüksek bir 
yer ofması tAıım gelen muallim 
mektebinde yaptım. Kalemim, 

Behıat Bey evvelki gtin tek• 
rar Cerrahpaıa hastanes ne l:; 
tınlmış ve operatör Ahmet 
tarafından kendisine apandisit 
ameliyatı yaptlmııtır. 

Ameliyat muvaffakiyetle ıeç· 
1 

m.ştir. Bdızat Beyin ııhhati iyi-
dir. 

San'atlcirımızın kısa bir za-
manda iyileşerek hastaneden 
çıkmasını temenni ederiz. 
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ıında bir fark yoktur. Yalan .. -... M f rdi 
bir şey y•zmıı deiili•. Şahit- '' VAKiT,, ın telgraf ve telefon haberleri aari ver~, 
lerle ispat ederim. 

Bundan sonra da•a edilenlerin , 

Tekilleri Sami ve İrfan Emin 8. Se nceymı· s sarayı ndakı toplantı 
ler söı aldılar, İrfan Emin B. 
tahliye ve ehli 'fukuf bahsinde J J 
dedi ki: "ihtisas itibarile bazen ngiliz, Franszz, talyan ve Japon murahaslan 
bir çilingirden bile istifade edea teslihatzn taadidi ıneselesi hakkındaki 
hakim, bir ruhiyatçının, ictimaiyat- noktai nazarlarznz teşrih ettiler 
çının ilmi mütaleaaına karşı el-

bette iıtiJna ıösteremez.,, Ve 
Mustafa Şekip, İzzet, Necmettin 
Sadık, Tarık, Yunus Nadi, Maı:

h.ar Osman 8. lerin mfttaliaları

"lın alınmuını iıtedi. 
Sami B. de ilmi heyet teşkili 

icap ett.ijine dair tetrihatta bu
Jundukten sonra, mfiddei umumi 
Cemil B. , bu taleplere dair 
mütallasını bildirdi : 

- Cörtim k11tı buluup b11-
lunmadıj'laı eldi nkuf dej'iJ, 
mahkeme tayin eder. Emia Ttirk 
B. in tahliyesi mu•afıktır. Beh
cet B. in cGrmli, afır hapıi mtla

telzim mahiyettedir. T ahliyui 

m6mkln dejildir. Emin Ttlrk 

B. in tahit ikamui, kanunea 
imklnıııdır. irfan Emin B., tek

rar 16r: aldı : 

- EHr, hakikatea Umi iae, 
ilini uerde dlrlm kaatı olamaz. 
Amerikada bahsedilen bir ıey

den burada bahso1unamaz mı? 
Bu ilmi bir babiıtir. Biz, Ame

rlkada da nqredilmit olmuın
dan muumiyet hDcceti çıkarmak 
istemiyoruz. 

Baradaa nepinde malızur yok

tur, diyoruz. Makamı kaza, ilim 

hayaiyetmi •ataa aamına mllda
faa mnkiiadeclir. 

Reia Nuırat, aza Atım Ye 
Tahir B. ler mliıakereye çekil

diler: Müıakere, bir saat alirdü. 
Mahkeme, yuıdaki ibarelerin 

manayı vilzuhla pterdiji kay

dile, ehli vukuf talebini "ek
seriyetle,, reddetti. 

Emin 'Tlirk B. in yazdıklarım 

lıbat için ıahit ikamesine, ka .. 

nune11 ltızum (6.rmedi. Emia 
Ttırk B. i• "billkaydti tart,, 
tablfyeıine, Belıcet B. in tale
binin de reddine karar Terildi. 
Emin B. ıerb.t birakaldı. 

Muhakeme, Sabıb.a H. ın Ye· 
kilinin tevkil muamelNi ta•••· 
lanmak here, &allmhdeld cu
marteai pi oa Is b•çuja 
kaldı. 

Londra, 31 ( A .A) - Bahri 
konfcran1ının heyeti umumiye 
komisyonu bütün murahhas •e 
mütehasııslann huzurile bugün 
atleden ıonra Saintjamcs sara
yında toplanmııtır. Fransız, 

Japon, ltalyan ve İngiliz murah
hasları tHlihatan tahdidi usulu 
meıelesi hakkındaki noktai 
nazarlarını teşrih etmişlerdir. 

Londra , 31 (A.A) - Akşam 
fıstü •eır.-lunan reımi bir teb
liğde fÖyle deniyor: « Bugün 
öileden ıonra Saint Jameı nra
yında M. Mak Donaldm riyase
ti altında toplanmıı olan bahri 
koaferanı kemisyonu dOa kabul 
edilmit olan M. Stimsonun karar 

nretini tetkik etmiıtir . 

Komiayon, tahdidi teslihat 
ıubeai mlldlırl M. Golbana mtl
ıahit ııfatile hazır bulunmak 
için metn1niyet vermiftir. Muma
ileyh, Gemiyeti Akvam namına 
mGıakeratı takip edecektir. 

Komisyon, hacmi iatiabi ye
kinu •e yahut gemileri sınıfı 

itibarile teslihatın tahdidi mes

elelerini tetkik etmit ve murab

hasların bugün yapılan teklifler 
hakkındaki iıahab tetkik ede-

bilmeleri için içtimaını ıalı rü
Diine talik etmiftir . 

M. Aleıenderin lngilterenin 
sınıf ıiıtemini tercih etmekte 
olduğunu teyit eylediği zann
olunuyor. Mumaileyh, demittir ki: 

İngiltere !ki ıistem ara11nda 
bir ıureti tesviye bulmasını ıid
detJe arzu etmektedir. 

M. V akat.ıuki kendisini• de 
laerbansi bir ıureti tesviye 
lehinde oldaj'unu beyan etmiı 
•• demittir ki: Hacmi iatiabi 
~kanu ıiıtemi ciddi mahzurlar 
arxedebilir, fakat diğer taraftan 
ımıf ıiıteminde de inhina kabi
liyeti yoktur. M. Siriani 11nıf 
sistemi büyök filolar için her 
nekadar faydalı ise de kllçnk 
filoların buauat ihtiyaçlan hami 
iltlabi ıiltemile daha eyi bir 
avette temia edilebilir mtlta
ı ... ındadır. 

V AKIT ın tefrikası: 80 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Y eai Dlaya gazetesi her gön mezden evvel döıeii Ye naıe
değifen kıvamlı aatırlarla h;kl- nini hazır bulundurmalısınız ... 
yeye tamam bir hafta reklim Bekleyiniz: yazı icat olunalı-
vaptı: danberi iki cinain en ıaleyanlı 

Bekleyiniz. MtUaleaıı 'bfttöa aşk heyecanları içinde biri birile 
pm ~e f\llS&ftlD unutturacak ka}'Dllfarak kadınla erkeğin yek 
ıibirli hiklyeyi bekleyiniz... madde halinde kimyevi imtizaç 

Bekleyiniz: Miitaleaıı en dur- ve terekküplerini hiç bir kalem 
pn sinirler ftzerinde kunetJi bu kadar aan'atla göıtermemit
bir muaj tesiri ıösterecek ne- tir. 
tiseyi bekleyiniz... Bekleyiniz, bekleyiniz :Karan-

Bekleyiniz : Bu hildijiniz lıkta neler oluyor? Bu, fevkas-
hiklyelerden deiil, halsizler, çe- san'at biklyemizin adıdır .. Cenabı 
limsiılor için bir hokka dolusu Hak yaratmıya karanlıkta baı
kunet macunudur. ladı. Ne oluna karanlıkta olur .. 

Bekleyiniz: Fakat şikayet ka- Çojumuz zulmet mahsultıyUı ... 
bul etmeyiz... Bu macuaciu ,.. SeYıiliniıin aayaliai ıörmek iı-

Londra, 31 (A.A) - F ransiı 
heyeti murahhauası bazı İngiliz 
ve Franıız gazetelerinin Fransa
nın bahri ihtiyaçlarını yalnız 

hacmi istiabi yekunu itibarile 
değil, ayni zamanda muhtelif 

gemi smıfları noktai nazarından 
bir takım erkam zikretmek ıu
retile devletlere bildirmiş olduj-u 
suretindeki haberlerim tekzip 
etmektedir. 

FranHnın iştirak etmİf olduğu 

müzakerelerde yanız F ransanın 

bahri programında mevcut olan 
öteden beri malum bulu.nan 
hacmi iıtiabi yekununa ait bir 
rakam mevzuu bahıolmuıtur. 

Londra, 1 (A. A) - Fransız 
murahhat heyeti elyevm faal 
kadroya dahil Fransız filoaunun 
iıtiap hacminin mecmuu hakkın-

da Daily Telgraf ıaı:ehinin 
neşretmit olduğu rakamların 

doğru olnı•dıitnı beyan etmek
tedir. Bu heyet 1950 birinci 

klnununda Franaız donanmasının 
mecmuı hacminin 712 bin 900 

tonilitodao ibaret bulunduğunu 
bunun 513 bin 410 tonilito 
mıktarını elyevm faaliyette 

bulunan gemilere, 199 bin 940 
tonilitosuııun inıa edilmekte oloa 
yal.ut '" pınna p&Tla ... ato 

tarafındar. mezuniyet Yerilmit 
bulunan gemilere ait bulundu

ğunu tasrih etmektedir. 

Küçiik ilanlar 
- Parasız -

Eır çok ihtiyaçları · 
nız vardır . Bunları 
istediğiniz yere veya 
kimseye duyuramaz
sınız. Bundan dolayı 
meyus olınayınız. 

V AKIT ın kü \.-ü k 
ilanları her türlü müt
külünüze çare ola
caktır. 

Bu küçük ilanları 
arasız baıaca ız ! 

tediiiniı zauı•n ıöılerinw yu • 
mup karanhi1 davet etmez mi
ıiniz. .. 

Karanlıkta neler oluyor?hiki
yesini sütunl•rına kabul etmiyen 
aiırbqlı gazeteler, dolgun 

ftcretle bu reklamları sahifele

rine geçirdiler.. Tam bir hafta 
İstanbul bu ilAnlarla çalkandı • 
Her keı biri birinden aoruyor
du : 

- Çıktı mı? Çıkıyor iDU? Ka· 
ranbkta olanlan görüp te me
raktan kurtu1 .. k. ·· 

Halk aydmbkta olup bitenle
re göz yumar da karanbktakile
ri arar .• A9ıkireden ziyade gizliye 
dUşkündür ... 

Nihayet (Yeni dünya) ilemi 
tOlıuda doğmazdan enel meı
hur olan bu eseri bq sabif enin 
kitabeleri içinde nefretti.. Tadı
na, kokusuna doyulamıyan gGl
be ~ekerler aibi halka ancak 
ıünde bir iki parmak tatbnla· 

• 

ilk mektepler 
Bu sene arttzrzlacak 

Ankara, 1 (V akıt) - Maari
fin viliyetlerin yeni ıene bütçe
si mfinaaebetile yaptığı bir ta
mime göre bu ıene hiç bir yer
de yeniden ana mektebi açılmı
yacaktır. Mevcutlarının ipkasıda 
mahaJlin İfÇİ kan kocalardan 
mütqekkil ailelerinin kesafetiae 
bağlı olacaktır. 

Bu ıene bilhassa ilk mektep
lerin arttırılmasına çalııılacaktır. 

• 

iskan teşkilatı 
Ho~irando ilg• edilecek, mfl .. 
dl11 ıyet halinde Dahiliyeve 

raptolunocaktır 

eeı , 
T11hsildt vapttn me,,,., 

ra verılen ikramiretı' 
geri alınaC1Jk ~ 

Ankara, 1 (Yakıt) - ~ 
vergisi kanununa göre 'I. 
memurlarına verilmekte ;J 
yOzde bir ikramiyelerin ~ 
kanununca itasına imkan it"! 
dığından 929 haııranındaD ~ 
ren yapılmıı böyle 111 ~ 
varsa tashihi ve bu parl'JJ 
istirdadı ve bütçede _., 
tutulması tamim olunmuttof• ,-

M. JYI eclisinde h 
nıalüllerine mükiılsl 
Ankara, 1 ( A.A. ) -

btıyük Millet Meclisinde 
harbi malullerine verilecek 
milkafatı hakkındaki kaııU1l 
yihası müzakere ve kabul 
miştlr. Buna nazaran m 
dereceden malül buluoaD 
zabit ve nefere verilecek 
19 bin altı yüz lira m·· 
1929 senesi bütçesinin mı 
zatiye fulına mahsuı tabsi 
verilecektir. Mecliı p--~1 

günü topJanacaktı:-. 

lzmir hanzmlıırmııı 
toplantısı 

Hüriyet istiyorlar lımir, ı (Vakıt) - İzmir . ..J 
mmlan bugiln bir toplantı 1; 

Ankara, 1 (Vakıt) - lakin 
itlerinin lıaıirana kadar muhak
kak bitirilerek mali aene batm
da büUin tetkilltın lljYi, umum 
mDdürlüiün müdDrl6lc halinde 
Dahiliyeye raptı teyit olunmak
tadır. 

Diktatörlük yıkıldıktan tılar. Bu içtimada Vali pafS 

Sonr.·o Jspanyol bankacılar da bulunmllf}ardar· 
u timada kadın iktısat ve t 

tb tz faal heyetleri seçilmiş •e i 
ma ua di misak imza edilmiftir. 

Madrit, 31 (A.A) - M. Beren- J • d k 
ıer A.B.E. gazetesi muhabirine zmzr e OOperB 
hariciye nazırlaj'lnın yeniden lzmir, 1 (Vakıt) - Kood 
hemen ibdaı edileceiini aöyle- tifler sermayesi milyona y-? 
mittir . Bu nezaret itlerini Dük mııtır. Bomuva kooperatifi 
Dt Albin dcnıhte edeceti zanne- rasimle açılmıştır. 
.m'Y.... Diı 11tcılıpus KaÇfl{/ 

Madrit 31 ( A. A )- Adliye lzmır, 1 (Vakıt) ...::. Hapi~~ 
nazırı, adli küYYeti yeniden ten- firarisi Arap Süleyman Aydı 
ıik •e takviye etmek niyetinde yakalandı. Buraya getirilece 
oldujunu beyan etmiştir· ( Tı l .~ h b l ·nıı 

Madrit, 1 (A. A) - Matbuat e gr 4 .1 a er erı ''"!j 
mabadi 6 ıncı Mvıfaıtl': 

cemiyetleri M • Berengerden dadır.) 
matbuatın hurriyetini Ye pazar ı------------
tatilinin muhafazasını iıtiyecek
lerdir • BügllnkG nuırlar mecli.i 
mitli mecliain f eıhine ve eski 
mUderriıletin yaıifelerine aYdet 
etmelerine karar Yerecektir. 

Madrit, 1 ( A. A ) - Kıral , 
bundan ıonra evvelce oldup 
Teçhile her perıembe günü na
zırlar mecliıine riyuet edecektir. 
Dahiliye nazırı Hlleakaya ıön
derilmit olan bütün Segovi 
topçularıaın tabliye.ini emret-
mittir. . 

Belediye meclisi reisi ile iza-
. dan bir çoiu istifa etmifledir. 

rak hikiye mabıatli gidiyordu. 
Kariler arasında bir uiultu ha
linde bathyan tesir gittikce bir 
velveleye d<>iru yükseliyor İs
tanbuldan barice tqıyordu ... 

İlk glnü altı bin nllıha basan 
yeni dünya ikinci ıün ·1 on iki 
bin üçtıncü ıünö yirmi bin.. O
tuz bia kırk bin hasılı latanbul 
gazete hayatı tarihinin kaydet
mediii Safllara doğru fırlayor
du. Caddelerde, köprtı iiıtUnde 
ya'ınayak hafı kabak müvezzi 
çocuklar b:ribirlerine rekabetle 
ıırtlaklannı yırtarak bainııyor
lardı: 

- Karanlıkta neler oluyor .. . 
Şimdi çıktı dumanı tistUnde .. . 
Sinema içinde ıinemalar... Ka
ranhkta ııdı gıdı oynaşmalar ... 
Ademle Havvanan cennetten ni
çin kovulduklannı yazıyor... Üç
yftr tane aldım. . On dakikada 
bitti.. Sonra ıorup ta bot el bO
kiik boyunla mahzun dönmeyi
niz... Adem HaVYadan bir öptı· 

Biten müsabak6 
Güzel gözler mü.-1 

bakası bitti. 
On üç gün son 

kur'a çekilip mük 
tatlar verileceği i 
okuyucularımızınk 
ponları ve buldukl 
isimleri göndermeli' 
rini rica ederiz. 

ctık iıtemiı o da hi hi bi ~ 
ciğım demi9... ~ 

MUvezziin etrafını ıarall 

teriler: ' 
- Gelsin... Paran haıı' 

babam boımağa vaktim.·· ~ 
Müvezzi - Karanbkt• ~ 

oluyor .. Narasını basarak 1'J.ıi 
pit giderken bir kaç •"'J 
birden: rr; 

- Yavrum buraya d•··· 
raya... • 

Batında lenğer gibi bitd 
şapka mı hotoz mu be~ 
koca kannın biri erk 
ıesile: 1-

- Cok merak ettilll lı 
babamız cennetten niç:. 
muı? Kabahat büyük sel• .J: 
da mı? Büyük aoaJlll ~ 
Onlann günahlarını bkii~ ~ 
nız .. Okuma bilmem ·2 • 1 
den birtane alıp ta • if ~ 
yım. .. Yeni harfleri bı~.~ 
baya sarda koynunda y 
beraber yat dedilef··(B 
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Eknıek fiatllnıı düşürnıiyen değiırmencıiler mi 7 
İddialara cevap Konservatuvarın Hal~ dansları fil.~i ~atalı, eksik 

E kt 
··d·· · t• k . ve berbat bır kurdele mıdır . 

manet i ısat mu urıye ıe meğınge-
çen seneden ucuz olduğunu söylüyor Filmi ceken ve çektirenler cevap veriyorlar 

Ş
imali ve şarki Anadoluda Sarr1 B. isminde o!an bu utı 

Halbuki fırıncılar işi büsbiitün başka 
şekilde görmektedirler 

konservahvar h~ycti halk pek yakından tanırım. 
. tarkılarını plaklarda te~- Tenkitlerinin bazı noktaJann-

bıt ederken yerli dans'.arı da fıl- da haklı olabilir, fakat bu ten-
me çekmiıti. Bu fjlnı geçen kit bize değil, Trabzon ve Er-

.Delfrmmlır Oe Je tlt~dltr olmaa ••. 

Bu aene buiday fiyatı ucu~ladığı halde e~mek fiyatının pa
halı olmasının ıebeplerı hakkında yenıden dedikodular 
bıılamıştır. Bu mesele hakkında bir fırıncı tunları ıöyle-

-·1 .. l..;ü~ 

Fırıncıların lddialanz 

-: . Bu se~e ~nadoluda fada buğday mahaulll elde edilrni tir 
Vesaıti naklıyenı~ . sr•çen ıenelere · nazaran çoplma1ı buğ~a~ 
mahıulünlln. ıehrimııe muntau•an gelmeaini temin etmiştir. Hay
d~rpaş~daki u!'Jar ve antrepolar buğday ile doludur. HaYalann i i 
gıtmeaı muvarıdatı fazlalqtırmaktıdır. y 

bafta Melek einemasında davet
lilere, şarkılarının ref akatile gös
terilmiıti. 

Film hakkında bir takım yazılar 
yazıldı, dedikodular yapıldı, beğe
nildi, beğenilmedi fotoğraf
lannın bozukluğund~n, sarf edilen 
paralara yazık olduğundan bah
sedildi. 

Dünkü nüıhanıızda da Erzurum• 
lu bir okuyucumuzun bir mek
tubu clercedilıniıti . Okuyu
cumuz mektubunda Melek sine
masındaki müsamerede bulun
duğunu kaydederek oyun hava
larının filme ynnlıı refekat etti
rildiğini, me~ela (Hoş bilezik) 
gösterilirken (Daldalar), {Hay 
nare) gösterilirken (ffo~ bilezik) 
(Sarhoşları) oynarken (Sekme) 
çahndığını söylcrnekte, umum
hane ıermayelerine Erzurum 
oyunlan oynatıldığını, halbuki 
bu kadınların Erzuruırı kadınlarını 
temsil edemiyeceğioi ilave et
mekte idi. Okuyucuınuz bunlar
dan başka dansların pek eksik 
olduğ-unu da iddia eylemekte idi. 

Don bir nıuharririmiz dans 
filimlerini çektiren konservatu
var mUdUrU Zıya Beyi ziyaret 
ederek kendisinden bu tenkitle-
re cevap istemiştir~ Ziya B. de
miıtir ki : 

- Karadeniz ıahillcrilc Erzu
~'!'da çcktiğiıni.ı dans filimle
rının harikulade mükemmel ol-
duiunu biz de iddia etmiyoruz. 
Esasen elimizdeki vesaitle daha 
mlikenımel bir it yapmiya im

KomerC10tüı1ar rnittlürü Ztua 8. 

Diyorlar ki, filmin fotoğrafisi 
bozuktur. Biz bu filmi sinemacı-

lık için çekmedik. Dana filmi 
tamamen folklorik ve ıiyantifik
tir. Eğer filmi studyoda çevir
seydik o zaman birıey demiye 
hakları olurdu. Biz bir ıinema 

eseri değil, folklora dair bir •e
ıika elde etmek için çalııtık. 

Sarfedilen paralara yazık olmak 
meselesine gelince : biz bu filmi 

çevirmek için ayrıca tabıisat 

alıp masraf yapmadık. Zaten 
halk şarkıları için seyahat edi-

yorduk, fırsattan biliıtifade bu 
filmi de çevirdik. Film bize 3· 5 
yüz liraya mal oldu. Halbuki 
alman netice bu paraya her 
halde acındmnıyacak bir dere
cededir. Ben Romanyada çevri 
len folklar filmini gördüm, bi
zimki onlarınkinden çok gOzeldir. 

Erzurumlu okuyucumuzun mek-
tubundaki iddialara gelince: 

%urumda bu işte bize delalet 
eden zatlara ait olmak lazımdır. 
Sırrı B. diyor ki, oyunları ehil
lerine oynatmamışız, oyuncuların 
elbiseleri perişanmış, Erzurumda 
dansları umumhane sermayele· 
rine yaptırmııız. Biz her gittiği
miz ıehirde valiye, belediye 

reisine, Polise müracaat ederek 

bize çekeceiimız film için ele
man iıtedik. Tavsiye edilen 
kimselerle filmi çevirdik. Bun-
lar naehilmif, yok umumane 
ıermayesı ımıf, daha güzel 
elbise giye bilirlermiş... Tabii 

biz hunları bilmeyiz. Sonra biz 
dans figUrlerini tesbit ettik. 

Dansözlerin sicillerini tabkika 
memur deiildik. 

Bundan bqka deniliyor ki , 
danılar eksik alınmışbr. Eğer 
bütün dansları almak isteseydik 
llakal 3000 metre film çevirme
miz icap ederdi, halbuki biz 

700 metro ile iti bitirmiye mec
bur olduk. 

Melek sinemasındaki milsa
meı eden evvel filmlerin yazıla· 

rını Sırrı Beye yazmıtbk, fakat 

Trabıondan ve Erzurumdan ge• 
len ve bu iı eri daha İyi bilmesi 
Jizım olan çalgıcılar danslara 
yanlış isim verildiğini iddia ede-
rek filmde yazılı olan isimlere 
değil, danslara bakarak çalgı 
çaldılar. Sırn B. bunun yanlıı 
olduğunu ıöylliyor; fakat çalgıcı· 
)ar da aksini iddia ediyorlar. 11 

. Bundan maada deiirmencileriıs eliade de bir hayli miktar Ame· 
~ı~a buğdayı Yardır. Yeni ıümrftk tarifesinde hariçten gelecek 

l 
ugdaylardan fazla ıümrOk resmi alımcaönu 6ö-renen d "· · 

kln yoktu. ---- ---"'I.. . • . "' ~------------~----
er 1 te • ı ı d h • f •- •· egırmencı-

ırınevve ge me ea ançtea ula buğday getirmitlerd · 
. Anadolu dan fazla butday gelemfyecejini tahmin eden d "· ır. 

cıler u 1 k . d'kl . b • egırmen-. cuz o ara ıetar ı erı ugclaylardan bu •uretle a · le 
te nın edeceklerini limit etmi9lerdir. Fakat it berakis zal mı hlr 
ıeneye b o mut er 
d fi 

na:ıaran u ıene Anadoludan fazla huiday ıelmi b .. 
ay atı.n dOtmtittür. ' ve ug-

Bu vaziyet üzerine deiirmenciler aralannda aiı.li bir su tt 
bnl~lmıı:~ ellerindeki pahalı butdaylar bitinciye kadar b:e k e 

Seyrisefain idaresinde 
sui istimal yoktur ! 

ugEkay kgUt.memeie Ye fiyatlan dfitürmemeie karar Yermiıler~· a 
me narh • ı, id fi ır. 

liıerinden kon ıld ı~e !1. ay yatı Oıerinden deiil, un fiyab 
aarhuu boğda u fi ugu ıçı!' ekme~ ucuıhr•.mamaktadır. Ekmek 

İdare rrıeclisinin idare erkanın• 
verd,.ği ikramiyeler 

E 
Y yatı ftunnden tayın etmehdır.,, 

rnanet c~ verivor: 

Diğer taraftan e t ·ktı .. Ô 
1 

.. 1 • t• mane ı ıat mftdurti Kemal mer Bey de 
fUD an ıuy emıı ır: "Ekmek fi b h .. d 

B 
.. d dOttll"' ya uı aya nazaran pahlı dej'ildir. 

ug ay .gu zaman ekmek fiyatı da düımektedir. 
929 _sen.e~ı kAnunusani ayında Y&sati buiday fiyatı 16 ku 

Sadullah B. portakal taci 1 ~rinin. ar
zularını yerine getirmek için te kıkat 

yaptıracağını söylüyor 

60 sanlını ıdı. Ekmek fiyatı i .. 16 kurut 30 para ile ı 7 ku l1lf 
aruında tenıevvOç etmiıtir .. Bu ıene ayni ay zarhnda vasati b~ 
day fıyatı l 5 kurut 18 aaatim, ekmek iıe 15 kurut 10 d g 

Seyri s e f 11 in m e clisı 
idaresi euvelki gün top
lanarak idarenin yeni sene 

~ para ır.,. 
4 

faaliyet prograJ1lını let1< ik etmiş 
:: 1 = 

Meskiikat müzesi acılıYo~-
Müzede~i ziynet eşyası arasında 'frovaya 

aıt şayanı dikkat eserler var 
. ~ o~kapı ıarayının harem da- müşten ve kıyrnet i ta~lardan 
~eaının kısmen martta açılaca- yapılmış gerdanlıklar, kemerler, 
•• nı yaımıfbk Gene artt b 1 k d açılmaaı mO k- v m a yüzükler, küpeler u unma ta ·~· 

. d" m un olacagı tab~ Hele meşhur Trovaya ait zı-
mın e den baıka b" u · h · · d h d B ır m ıemı:ı net eşyası bilhassa e emmıyetı 
.• atvar ır. ~· ~e.ıkukat ve haizdir. Mütehassıslar, bunlan 

zıyne qyaaı müzesıdıl". k "b ·ı y R . • asan atika olrna ıtı arıle bı -
. • ':1n~n, oma, Bııanı eıerle- hassa hayde ııyan gönnekte
nnı ıhtıva eden ve asan atika d" 1 • d .1 b' ır er. 
müıeaı enı en ananın jki bü- Bu iki salondaki eşyanın tan-
yük .alununu dolduran paralar ve zimi esas itibarile bitm ştir. Nu
ıllı efY&ll tarihin muhtelif devir- mara ve izahatı tesbit eden eti
lerine aittir. Hatta en eıkide- ketler konulduktan sonra, bu 
\firlere ait pa.rlır, altından, gü· kısım da açılacaktır. 

ve geçen sene hüsnü hizmetleri 
görülen idare müdür ve imirle
rinin muhtelif miktarda ikramiye 
ile taltiflcrini kararlaıtırmışltr. 
Haber aldığımıza göre bu ikra
miyeler MUdüril umumi Sadullah 
beye2000, ıube müdiranına 400r 
ve meclisi idare baıkitibinc 
150 lira olarak tensip ve tevıi 
edilnıi§tir. 

Dün bu huıusta kendisile gö-
rüşen gazetecilere Sadullab Bey 
ıu izahı vermiıtir: 

- Bir gazetenin yazdığı gibi 
idaremizde hiç bir memurun ma
aşı teehbürc uğramamıfltr. Bunu 
kat'iyetle tekzip cdebilininiı. 

Tensip edilen ikramiyelere ge
lince bu meclisi idarece kabul 
edilmiştir. 

Portakal tacirlerinin Dörtyol
dan portakallarını §chrimizc ge
tirmek İ<:İn takip ettilileri yolu 

Sadullah B. 
ve temenniyi okudum, Biz eski· 
den Payas'a vapur işletmek için 
mahallinde tetkikat yapmıştık. 
Fakat bu birçok tesisata lüzum 
~österdiğinden kabil olmamıştı. 
ilerde tekrar tetkikat yaptıraca
j'ım. Muvafık netice alınırsa 
oraya 11k ıtk vapur işletilecektir. 

İdare acent.alarındaki sui isti
mal keyfiyeti asılzı:ıdır. 

Süleyman Sami B. 
Bir müddetten beri şehrimizdt 

bulunan Sıvaı ·valisi Süleyman 
Sami B. dUn Sıvasa hareket 
etmiıtir. 



SüT'.UNLAR DA 
.SEYAHAT 

Satılmış profesör 
Dünkü "Vakıt,, acı bir haber 

verdi : Belçikamn ilim ve 
fen hakikatlerine verdiği bir 
kürsiden, küstah bir profesör 
Türkiyeye hakaret yağdırmış. 

Konferansın mecmuasmda ilk ıslık
larmı duyduğumuz bu yılan, 
demek artık çöreklenmekten, 
~izli yerlerde sürünmekten vaz 
.ıeçerek meyclana çıkacak, hatta 
ortalığa saldıracak bir hale 
gelmiş. 

Yeni bir Yunanistanı fikir
lerde bina etmiye uğraşan bir 
cemiyetin varlığım duymuş, ağır 
başlı bir frenk mecmuasında 
ateşli müdafaalara mazhar ol-
foğunu görmüştük. Bu duyuş 

ıe görüşlerdir ki geçen yaz on
dan bahsederek, propağanda
lara ayı silahla mukabele lazım 
geldiğini söylemiştik 

Aradan aytar geçti, hadiseyle 
.. bugünfin arasına koca bir yıl 
girdiği halde hili bizim bir 
hareketimizi kaydetmek müm
kfin olmadı. 

Nihayet işte şu mel'un BeJçi· 
}{alının alçak hficumuna uğradık. 
Hiçbir frenk kuvveti bizim teş· 
vikimizle harekete gelmezken, 
Yunan davasının her millet mü
tefekkirleri arasında heyecanlı 
bir tez olması, bizi derin derin 
düşündürecek bir vakıadır. Es
ki Yunan ilim ve san'abnın, Yu
nan filozoflannın bugünkü dn
şünen başlar üstünde hayli kök
lü izleri, tesirleri olduğu muhak
kaktır. Fakat gene o dfişünen 
başlar, kadim yarabcı Yunanb 
ile bugünkü canlı süprüntüler 
arasında hiçbir ortaklık kalma
dığını bilir. 

!>emek istiyorum ki yeryer 
eserlerini gördüğümüz temayül
ler, bu es~ i cazibeye verilmez. 
Yeni Yunanlının ilmi, felsefesi, 
san'atı, seciyesi yoktur, ama bir 
şeyleri var ki onları dünyada 
hamisiz ve istinatsız bırakmıyor. 
Şarlatanhkta . bilmem onlardan 
daha usta, riyakarlıkta onlardan 
daha fettan bir millet olur mu ? 
Bir meselede muvaffak olmak 
için bütün varlık annı meydana 
d<ffierler. 

Anatolfrans bir Rum di beri
nin baldlrları uğrunda Türk 
haklarını çiğnemekten çekinme· 
mişti. Bayron da da ayni haksız· 
lığın hır kadın ilhamile sakJan-

Yarım asır evve/k.i : 

VAKiT 
2 Şubat 1880 

......................................................... 
Mô!liJ ö Temn lransa. 

en<iin:enı üdrbasrna da~ 
hil o auğunu ve zm•ş ıdik. 
işbu müna5ebt'tl,. Fransa 
IJtl.Z..etclt>rınde bevan o un
dıığuna g < r - encümı nı 
ıiaebamn k11 k azasının 
sent vi maa~lan beşen.ıiiz 
ırank ve bunun vekılnu 
senev sı alımış bin frank 
o up mlJSill itı 5aire ıle 
i eı abt r encüm< ni üdeba 
ıahs~sarı JIÜZ bin Jranga 
baliğ ımiş~ 

Fı ansız lisanının JU.gati 
tarıhrJJesinin terıip ve 
tetifi komisvonunda aza 
bulunan beş Zlııtte bin 
ıkişer yüz frank yani ~e
nevi altı bin frank /azla 
11UUJf ita olunur imiş. 

dığı meşhurdur. Belçıkanın bir 
köşesindeki profesör, vicdanım 
satmış çok mu ? 

Çok değil, fakat san'at heye
canı ile ilmin soğuk kanlı hü
kümleri arasındaki farkı unut
mamak şartı iJe., İlmin bir k ef
teci halinde görünüşü, bir ömür 
içinde görülmesi kabil olan en 
iğrenç hadisedir. Ama iş yalnız 

onun iğrençliğinin kaydile bitmez. 
Belçika gazeteleri, bu haksızlığa 
karşı Türk kalemlerinin verecek
leri cevaplara sayıfalannı aça
caklarını söylemişler. Şu halde 
darülfünun muhitimize büyilk ve 
şerefli bir vazife düşüyor. Bunu 
ondan beklemek hakkımızdır. 

Seyyçıh 

Günün siyaseti: 

İspanyadaki hadise 

iki günden beri İspanyadan 
gelen haberler İberya sal-

tanabnda garip hadiselerin 
tevali etmekte olduğunu bildi
riyor. Bahri sefidin oldukça mü
him hükumetlerinden olmalda 
beraber mazide cihanın en bü
yük devletleri arasında yer tut
mut olan ve hali hazırda bile 
cemiyeti akvamın sayılı izasm
dan addedilen Madrit hlikume
tinin geçirdiği bu hadiseler ya· 
bana ablmıyarak tetkik olun
mağa şayandır. · 

İspanya bir mllddettenberi je
neral Primo da Rivera isminde 
bir diktatörün idaresi albnda 
bulunuyordu. Ne uaulü meşve• 
retten ne d~ idarei mutlakadan 
mülhem olamıyan İspanya kıralı 
on üçüncü Alfons saltanat dağ
dağasından yakasını sıyırmak 
için " Primo da Rivera ,, mn 
üzerine bütün idare mesuliyetine 
bıralmup hem liyüa' el hem d4' 
laycf'al olar14lç Y,aşamak .X?twıu 
tutmuştu. Kırat iJe Primo da ru .. 
vera arasında bir ihtilaf çıkacak 
olsa başvekil istifa tehdidini 
savuruyor; on üçüncü « Alfons » 
idareyi eline alarak fırkalar 
arasındaki mücadelata şahit ol
mak zahmetine katlanmaktansa 
anut dıktatörün arzusuna müma
şah tercih ediyordu. 

" Primo da Rivera ,, elindeki 
vası selahiyetten istifade eder~k, 
kendi tasavvurunca bir şekli 
hükumet vücude getirmek istedi. 
İtalyada Duçe nin, Lehistanda 
Pi ısudski nin yaptıkları gibi 
meb'usamn selahiyetini tahdit 
için birçok kanunlar meydana 
çıkardı. İspanyanın meb 'usam 
olan " Kortes 11 Jeri dağıttı ; 
yerlerine kendı arzusunca muh
telif mes eklerden toplanmış 
bir lonca ar mümessiHeri heye
tini meydana koydu. Bu suretle 
.,areket ederken " Primo da 
Rıvera " nm hırsı çaba kapıl
maktan ziyaoe, yeni idare usul
leri ibda etmek emelini besle
diği inkar edilemez. 

Maarraf h arapça darbı mesel 
ne derse desin fiilin iyi netice 
vermesi için niyetin ;yi olması 

kafı gelmez. "Müsolini,, nin mu
vaffak olduğu bir sahada « Ri
vera » hiç bir muvaffakiyet gös
teremedi, ve ordu ile donanmaya 
istinat etmesine rağmen İspar ya 
da zuhur eden feveranın önüne 
geçmeğe muvaffak olamadı. Bar
sölonda, cenupta, Madritte ığti
şaşlar oldu, iğtişaştara zabitan, 
darülfünun, talebe cemiyetleri 
karıştı. 

Diktatör elinde bulunduğurdu 
askeri kuvvet sayesinde yer yer 
zuhur eden kargaşahkJan basb
nyor, harice kartı dahilin kan-

şıklığını kapatmıya muvaffak 
oluyordu. Bu, uzun müddet böy
lece devam edebilirdi. Ancak 
Primo da Rivera birdenbire ak
lü mantıl{ın ihata edemiyeceği 

bir harekette bulundu. 
Mevkiinde kahp kalmaması 

meselesini askerlerin reyiamına 

vazetti. Bu hareketinin kendisi 
için hüsran ile nihayet bulaca-

ğı aşikardı. Netekim öyle ol~~· 
Teşebbüs ettiği reyiam kendısı
nin düımesini ve yerine asker
lerden mürekkep bir heyetin 
geçmesini icap ettirdi. 

Aceba jeneralın bu hareketi
nin sebebi ne idi? Askeri reyi
am neticesinde ekseriyet kaza
nırsa diktatörlüğünü teşmil ve 
tevsi etmek mi istiyordu.? Bu 
bapta hiç hır şey söylenemez. 
Yalnız şurası muhakkaktır ki 
"Primo da Rivera,, mn senelerden
beri tazyik altında bulundurduğu 
«İspanya~>, r~ni geçir~i.ği ve ge
çireceği ihtilaçlar dahılınde kom-
şusu "Portekiz,, in ru~u asır~an: 
beri duçar olduğu elım vazıyeti 

andıracak dahili kargaıalıklara 
namzet görünmektedir. 

n Gayyur 

Hindistan da 
istiklal günü ve mil· 
li bayrak merasimi 

Miisabaka kuponlarını 13 gün müddetle kabul 
edeceğiz. Bu 13 gün içinde matbaamıza müsabaka 
kuponlarile birlikte gelecek cevaplan tetkik ede
ceğiz ve doğru cevap veren karilerimiz arasında 
kur'a çekerek kendilerine çok cazip hediyeler 
takdim edeceğiz. 

Hindistan milli kongresi 26 
kanunsam gibıfinün istiklal günü 
olarak kabulünü kararlaştırmış 
olduğundan, son posta ile gelen 
Loncİra gaıeteleri bu h•disenin 
Hindistauda nasıl geçtiğini an
latmaktadır. Taymisin Kalkôte-

Hediyelerimiz arasında 

den aldığı malumata g6re. ora
da halk milli bayrak etrafında 
toplanarak nutuK.lar iradından 
sonra istikW kararını teyit eden 

yeni tedbiri:,.. !ttiba.z olunmuş, 
daha sonra mıllı hayrat muhte
lif yerlere talik edılmiştir. 

Bombayda da ayni merasim 
yapılmış ve ınitli bayrak muhte· 
lif yerlere asılınışh~. Bombayda 
birçok merasıın ~e ih~i~aller ya
pılmış, müteaddıt mıtinglerden 
sonra ahali " kahro!sun İngiliz 
bayrağı, yaşasın milli bayra~ ,, 
diye bağırmış.ardır. Akşam ı1 s · 
tü azim bir cemaat topla• mı; 
ve tezahüratta bu unm 1( 

Delhi de ayni nıeras n · c.ı pı -
mış, mı li bayrak her yerde 
datgalanmıştır. . .. .. 

Ya nız De hı de Mus uman-
ların ıhtifallt're pek vasi mikyas 
ta iştirak etmediklen göı ülmüş· 
tür. 

Mali rezalet -lngilterede bu işin kah--
ramanları mahkum oldu 

Bundan bir kaç ay evvel Lon
drada son derece meraklı bir 
mali rezalet vUku bulmuştu. 

Hatri namında bir borsacı i 1e 
arkadaş arı 13,500,000 lngilız 
lirası kadar açık vermiş ve bu 

~emıeket haberleri 

Genç mühendislerimiz 
Konya ovası sulama 
sahasında tetk ı kat 

vap•yor ar 
Yüksek Mühendis mektebi 

beşinct smıf talebes, Konya 
ovası sulama sahasındaki tesisata 
görmek ve tetkik etmek üzere 
muaHimleri su mütehassıslarından 
Burhanettin Beyle bir Jikte Kon-
ya ya g tmişlerdir. H.e~et s~l~ma 
idaresınin fen heyeti ıle bırlıkte 

Beyşehir ve Karav~rana g derek 
bütün sahayı gezeceklerdir. 

yüzden mahkemeye sevkolun- Sivrısin ek n1Ür adele i 
muşlardı. Aylarca devam eden 
muhakeme neıicesinde Hatri ile te lı raı· ba~lıyor 
bütün aıkadaşları mahkum ol- Marttan itıbaren sivrisinek 
muşlardır. Hatrı 14, arkadaşı mücadele memurları mücadeleye 
Danyels 7, Dikson 5, Tabor 3 başhyacaklar, geçen sene ham 
sene ağır hapsa mahkum olmuş- petrol dökülen çukurlar tetkik 
lardır. olunarak sürfelere rasgelinirse 

Hatrl. ile arkadaşlarının bu 1 d"k··ı kt" 
k gene petro o u ece ır. kadar vasi mikyasta açı ver- kl · h 

1 · Mücadele, sivrisine er ım a meleri yüzlerce a1 _eyı ~üteessir 
ettiğinden dava azım hır merak edilinciye kadar sürecektir. 
ile takip olunmuş, bu mali reza- Sıhhiye vekaletinin sıtma mü
lete sebebiyet verenlerden biri- cadele mıntakaları Eskişehir, 
nin memleketi olan İtalyaya Manisa ve Antalya ile on biri 
kaçarak kendini kurtarabilmesi bulmuştur. Bu sene başka mü-

İhsan 8 . hapisten 
çıkıyor 

Sabık bahriye vekili İhsan Bef~ 
mahkumiyet müddetini bitirdiB' 
iç·n bu sabah hapisaneden çı.1'1" 
caktır. İhsan beyın Cebehbere" 
ketteki çifliğine veya lsvıçrefe 
gideceği söy.ennwktedir. 1~ Anlrnra, 1 lVakıt) - Sab 
bahriye vekıH İhsan B. yarıı' 
hapisaneden çıkacaktır . 
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. [ ( V AKIT ) ın T elgrar HABERLERi ] 

Yunan kadınları Bir Fele~enk vapuru 
tehlikede 

Belediye intihabatına 
iştirak edebilecekler 

Atina, l(A.A) - Dahiliye na-
111'1 kadınlara belediye intihap

lanna ittirak haldunı -.ermiftir. 
------ ---

On dakikada sekiz ölüm 

Marailya, 1 (A.A ) - Liman
daki telsiz telıraf iataayonanua 

Monıante tstuyonundan aldılt 
bir telsizde Felemenk bandıralı 
Muop vapurunun 40114 derece 
tulG timali ve 9-48 derece arzı 
garbide batmak tehlikesine ma
ruz hır halde olduğu bildlriJ .. 
meldedir. 

Manilya , 31 ( A . A ) - Bir 
ermeni amele bir Cİ11Det bulıran1 Muhacirlere verilecek 
unum da bet kişiyi tabaaca ile Aabra, 1 ( V akıt) - DeYlet 
6ldürmüştür. Bunl11du hiriai dairelerinin itgalinde bulunau 
zevcesidir . Katil iki kitiyi de emvali metruko binalanmn mu
yaraladıktan sonra intihar etmif- hacirlere temz olunmaaı heyeti 

tir . Facia 1 O dakikadan az bit vekile kararile tamim olunmak-
saman içinde cereyan etmiıtir. tadır. 
irana gümüt aokmak Devlet memurluklarına 

namzet 
memnu Ankara, 1 (Vakıt) - 18 ya-

Tahran, 31 ( A. A) - Parll- tını bitirenlerin devlet memur
mento gömftt ithalini menedea luldanna namzet olarak alınabi

bir kanun llyıhaaı kabul etmit- lecelderi hakkında hnkumetten 
tir. Bunun aebebi pmöı kıy- meclise bir IAyıha gelmiftir. 

metinin tenezzöl etmesi •e eaaebi Atinada komünistler 
kambiy09Wlun palWılıjı dolayı- Atina, 1 (A.A) - Hariciye 
ıile ticaret llemiacle maruı; ka- nazın komtlniatlerin dün çıkar-

. ıınan ciddi mfttkftllttır. m19 olduklan hadiselerden mü-

H d d k l tevelıit teessür Ye teessüflerini 
İil istan a İ ga eyan Yugoslavya orta elçisine bilva
Bombay, 1 (A.A) - Htık6met- •ıta bildirmiıtir. Mahkeme, teY-

Matar ve Mohammet-Abat mı•- laf edilen komlinistleri altııar 
takaları dahilindeki köylerin ek- ay hapsa mahkum etmiıtir. 

· serisinde ziraat vergisi tabailinin Alman yada komünistler 
tamamile tatil edilmesini emret- Benin, 1 ( A. A ) - Zabıta, 

miıtir. Bu tedbirin Bardolide komtiniıt fırkaıı tarafındad bu 
göriilen ıayri müsellah itaatlu:lık ah yapılacağı bildirilen nOma
mUcadelesini idare eden V allab- Jıtl•• kaqa tiddetli tedbirler 

1 Kü90k haberler J 
A 

Ali karar heyetinde 
Ali karar heyeti vazifesine 

temamen nihayet vermiftir. He
yetin hllkOmete vereceği rapor
da, heyeti mahausanın kararla
nnm keenlemyekün addedilmesi 
mretile bir af ilanı lllıumunu 

ileri .Oreceji kaydedilmektedir. 
Bu rapor vekiller heyetinde ml
ukere Ye tetkik edilecektir. 

* İkinci Ankara .. latanbul 
telefonunun tecrübeleri yapılmak
tadır. * Milli müdafaa endimenmde 
askeri ceza kanunu ile aakerf 
muhakeme usultı kanualumm 
tetkikab bitirilmit ve liyıbalar 
adliye encfimenine tevdi edilmit" 
tir. Yeni askeri ceza kanununa 
göre onbaııl•ra ve kliçük zabit
lere inzibat cerayı vermek hakkı 
Yerilmemiıtir. Bunlara mUbrem 
Taziyette yalmı paylama hakkı 
verılmiftir. Yeni kanunda riyuet 
bapsiae katıksız bapia iımi -.e
rilmittir. İnıibat cezalannan illDl 
" diılplin ,. cezuı olmu,tur. 

lf Maarif Yekiletiade Glizel 
san'atlar akademisinin ısllhı 
i~in hazırlanan proje tetkik edil
mektedir. Projede mevcut aka
demi muallimlerinin ua)blmua 
ve kalanlann maaşlarının tezyidi 
istihdaf edilmektedir. -·-oBulmacao 

almlflır. 
bai Patel in taleplerini tatmh ı.w:ı==ı:s:ı:ı::::ıı::ııı::ı=ı::ı=:::ıı:cı:ır:ıı:=ı::ı:ıc:ıı:ıa:ıı:aııı:ı:ı;=:ı:::a:::c:ıı:ıı:ıcıcır:e. 

1 
2 

sinin elyevm me1'ul makamlar 3 edecek mahiyette oldujıı söyle-

niyor. Ziraat ver~iai tahıilitının 
tamamile durdunılmuı meaele-

tarafından tetkik edildiği de 4 
haber aba•11fbr. 5 
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Otomobil yangını 
Dün çjece Sirkecide 
bir otomobil yandı 
Dtın ıece uat 12 de Sirke

cide Demirkapıya tiden dört 
yol aizında bir otomobilin ben
sin deposu ittial etmiş, derhal 
etraftan yetitilerek ıöndftrill
mlfttlr, otomobilha aumaraaı 
1266 dır. 

Kuf1Unİ renkte yepyeni Dlr 
40tomobilcli. Sa.bibi Bahriye zaM 
bitlerinden Sellhattin B. , ıofarü 
Htıteyindir. Derhal nadiH ma
lıalline Emin6nti komiıeri ıelmİf 

· •• ifadeai almmak 6.ıer• toftirl 
merkeııe daYet etmiıtir. 

Kumkapı Hlmavttl Btf altnde 
J'apılan intlltap 

Enelki gece Ctlmlıviyet Halk 
fırkaaı Kumkapı nalıiyesinde 
Himayei etfal cemiyetinin ıene
lik kongresi yapdmıt ve bir ae
nelik meaai hakkında reİ9 tara
fından mufaHal izahat yerilclikM 
ten aonra lıeyeti idare iatiha
bah yapılarak Ntir;het Nihat 1 , 

Yani, Baha, Mihal Bey •• Efen
diler ae~i lmitlercUr. 

C. H. fırkaaı tubeaiain tabb 
himayesinde mGt91ekkıl ıaz 
heyetinin bu içtima ıonuada 
verdiji konser haıuruna pek 
tatlı bir ıece yqamııtır. 

İtizar 
.. Zımpara Kıral ,, tefrikamız 

münderieatımızın çoklujuna meb· 
JÜ bu.Un dercedilemedi. Karile
.rimizlen lzftr dileris. 

Bir sene 
13 ay olsun diyorlar 

Bu teıebbibfln baııntla mtı
him adamlar var 

Birkaç ıcae evvel tqelddll 
eden beynelmilel sabit takvim 
cemiyeti, takvimleri tashih ve 
ıılah etmek husuaundaki mesai
.ini artbrmıştır. Bu cemiyeti teş
kil edenler araaında " Edison ,, 
Kodak fabrikuı aahibi "İltepen" 
tibi mqhur adamlar bulunmak
tadır. 

Bu cemiyet, bir seneyi on üç 
aya taktim etmeyi teklif ediyor 
•• 1953 aeneeiaden itibaren bu 
taclflltm yapdmuım iniyor. 

Ba takrime pre haftalar, 
aylar Ye Hneler hep ayni gDn
den bqhyacakbr. 
Şu halde 1933 ıenesinin ilk 

ıünl pazar olacak, onu mUte
akip oJaa seneler hep pazardan 
baılıyacaktır. 

Heaahı bozmamak için adi 
1e11elerde bir gün ( kAnunaeY-
Yelin 29 uncu ıünft ) sulh gilnft 
olarak kabul edilecek, ıenei 
kebiaelerde bir gOn atlanalacaktır. 

Bu İft• en bOyük müıküllt 
diai gtlnlerin •• bilhassa Mu
aevilere alt dini gftnlerin teıbi
tinde meydana çıkıyordu. 

Haber aldığımıza göre bu 
mfttldil noktalar da kıımen hal
ledilmif, kıamen de halledilmek 
öıere bulunmuıtur. 

Bir ıenedeki aylann ~sayııı 
(13)e çıkacak ve ilk aya (Sol) 
iımi verilecektir ki biz de mu
'ıaltill ıftneı olabilir • 

DnnkO bulmacamızın 
balledilnıiı ıekli 

1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 

BuglJnh{J bulnıacarnız 
Soldan aaia ve f':lkardan aşa[ a: 
ı - Deniz hmızı [o] ayak: [2] 
li - Tarz [3], iı (2] 
3 - Şif [2], not• [~]. isyan eden [3] 
4 - Kunuluş, at (4) 
5 - Yıkık [5] 
6 - Sefir e\•j [ I t] 
7 - Göllin aksi [S), bir nevi kuma~ [~] 
8 - Hayır [2] müpheml~tirmek: [S] 
9 - En büyük koı [!]. ipe ~ [i]. 

arapça ben (3] 
10 - Bir cins balık (4) 
l I - Pek büyük (4]. yabancı [6]. 

Nioanlanma 
Beiana zadelerden Haydar 

Beyf endinin kerimeleri Mehveş 
Hanımfendi ile Harp Alcademiai 
tabiiye muallimlerinden erk&nı
harp kaymakamı izzet Beyfen
dinin niıulandıkları haber alın
mıtbr. Tarafeyne candan 1aa
detler temenni ederiı. 

[ MEMLEKETTE VAKiT J 
Maşallah, ne hapisane 

Ankara-Ereyli hattında sui i 
timal mi yapılmış ! 

Hwnaıt . Kalecik muhabirimiz 
yuıyor : Metresini Yurduju için 
meYkuf bulunan yol mühendisi 
T allt B. ile bazı meYkuflann 
Ankara ağır ceıa mabkemealae 
ıe•kedildiklerini tell"afla bildir
miştim. 

Bu mektubumda geçenlerde 
bura lıapİNDeainde cereyan eden 
bir badiaeyi bu münasebetle 
kaydedecejim. 

Mamunlardan Martlı oflu 
Mehmet, Muharrem otlu Ahmet 

Atalarla Emin Ef. Ye Alemdar 
zade mtlteahhit T alit Beyin, 
jandarmalar tarafından •erlldiji 
aaylenen rakıyı içtikleri müddei 

umumi Y uuf Ziya ve mlistantik 
lbaaıa Beyler tarafından haber 
alınmlf, ve ıece bapiune teftit 
eclilmiftir. Bu teftit llayll hayret 
Ye eeef• deter ltlr badiaeyl 
mucip oldu ; mevkuflar Ziya ve 
lhAn Beylere fiddetlc hücam 
ettiler. 

Bunun üzerine hepsi 
olan bu azılılann ele 

Tallt Beyle birlikte sabaha 

dar zhıcire vurulmalaruıa 

buriyet basıl oldu. 

Size bundan başka dit-' 

ıefe değer bir hadiaedea " 
bahaedeceğim • Bu baclİI' 
ıudur: 

Ankara - Ereyll tren ld 
Kaleciğin ikinci kısmma t _... 
eden Killik çayının ağzında 1111, 

teahhit Sami Kadir usta wJI 
dan yapılan yolda palAj t1'. 
bet untim albna tq ~ 
toprak atıldığı AH Beyi~ 
bqmübendialiğe ihbar " 
miştir. Eğer haber taba~ 
ederse bir Tiirk mlltealılıldflf 
Tilrk miJletine karşı re•• A 
dllill bu yolsuz hareket v;' 
İıltimal çok teeullre .. ~ 
olacaktır. Atil4 

Deliler artııyoır l 
Ruh hekimi Ahmet Şük 

Bey de bu fikirde . 
Sıhhat •• ifÜllMI yu4... ve

kaleti tarafındın nqredilea Sah-
hiye mecmuumda Ruh bekim 
Ahmet Şlkrl B. dikkate llyık 

bir mekale 11effet1Dittir. Ahmet 
Şftkrft Beyin bllytlk bir tetkik 
•• tetehbua istinat eden meka
lesinin meYıuu 1885-1928 1ene
leri arasında yani memlekette 

41 ıue ıarfmdalü akıl ve sinir 
hutalarıdır. 

Bu tetkike g6re son 41 sene 
içinde sinir ve akıl haatalıklan 

azalmalDlf bilakis artmıfb. Harp
tell ••Yel hastanelere senede 
S00 hutadan fazla hasta müra
caat etmezken harpten soma 
ba miktar 100i aımlfbr. 

Dellleria miktari 1925 ve 1928 
aeaeainde delirealerde clmiyet 

idbarile eberiyeti erkekler teı
kil etmektedir. Kadın hastalar 

erkekleri• yansı kadardır. 

Erkek delilerin miktannın art
maaımn ıebebi biUıaua erkek
lenn içki, e.rar, morfin gibi 

ihtiltlanndandır. 

Delilik miktarı ıcaç yqlarda 
daha çoktur. Delilerin miktan 
kıpı aulmakta, ilkbalıarda ço-

i•lmaktadır. Yazın •• ıonbahar
da deli mlktan azalmaktadır. 

Delilerin miktan evlilerde da-

( Davetler 

Pabriluıcılar çalırılıvor 

Milli Nnayl birlltindea: An
karadu avdet eden mllrabhaaı
mıZDl yereceti izahatı dinlemek 
Ye icap eden lıaauaab ifa etmek 
Dıere birlijimize mukayyet fab
rikalann buıfta saat ikide birli· 
jin i•inei Vakıf hanındaki da
ireaine t .. rifteri rica elunur. 

ha az, Beilrlarda daha ç~ 
Dullarda delilli( valCayii azchi• 

Delilerin mesleklere n:' 
tak.imi de fU neticeyi ve 
tedir: 

O delilerin en çoğu eınaflf 
en azı denizcidir. 

Delilerin en çoğu inıutl. 
manyaya musap en azlan «at~ 
müptelldır, 

Ha.taneye müracaat edenlJ. 
pek çoğu şifayap olmuştr. 

Borsa.da. 

Kambiyo talimatna 
Şehrimiıde bulunan Ali i 

rneclişi katibi umumiai Nu lll""'J 
Esat B. kambiyo talimam•' 
hakkında tetkikat yapmakl'~ 
Mumaileyh dtın iş bank~ 
Ticaret odasını ve blltnn İJI~ 
mndtırlerini ziyaret ed' 
bu mesele etrafında görO~ 
tür. 

Yeni liste ~ 
Yeni kambiyo ihtiyaç Ji~l • 

Maliye mOsteıarı Ali Rıı' 
yann ıehrimize getirecektİ'• 

isterlin 
lngiliz lira•• don ~ 

1029,5 kuruıta açılmıı ••~ 
kurup kadar ~~ 
aoma 1032 kuruşta kapaO 

Bors.a mecluintle ~ 
Bona meclisi dGD ~ 

F ebmi Beyin riyasetinde t..ı -" 
mış Ye muhtelif meseleleJ"• 4' 
zakere etmiştiıtir. Ro~: lf 
Fransız bankalan hakkıO rdelf'_ 
mirde tahkikat yapan it ~ 
mllfettiılerinden henüz ~ ti",,JI' 
ıelmedijinden dünkü ~· 
ıene bir karar verillllle 





.. 
A(june:: şartları 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ -- f ürk mekteplerile faydalı eserlerin 
Uıinlannda yüzde 20 tenzilat vardu 

r' 
ı ıan şal"t1:U111t 

T ürklJ<ede ~ 
Kuruş Kurıı~ 

l Ayhw ı.50 000 

3 400 800 
') 750 1450 

Gazeteye ıtönderilecek mektupların Uzerlne 
idare içinse: ( idare J, yazıya aitse 1 yazı ] 

işareti konulmalıdır 

Basılrnıyao mektupların tadestndeo, kıymeti 

mukaddereslz ır.:ktzplara konulmu~ paralano 

Büyük \•eya bir taç dala tçtn verilen ilanlarla 
hususı mahtyeccekl llAnların ücreti 

idare ılc kararlaştırılır 

:-atın 1 
6-8 incı ıayıf 0 25, 

5 • • 40 

2
4 • • 100 

• • zoO 
1 .. .. ıo 

1 ı' 1400 2700 ... kaypolmasıııdao ve ııanların münderecatındao l ST ANBUL, BabıA!i, Ankara caddesinde c V AKll YURDU • 
idare mesul de.fildir 

Ga:ı.:etemlze bususı 114n kabul eden ver 
H. S. H llAnaı acıotesl 

1-Binci aayıfad• 
resmi ilanlar 

,._ISS ____________________ ... Tel ı<ıııı lnARF. fŞLERI, 1911 YAZ! iŞLERi • tel~raf' VAKiT posta Ku, 4;, 

Hasan kuvvet şurubu Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zafı umu .. 
kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüs, adelll 
iktadar, verem, sınır hastahklanna gayet nafidir. ÇocukW' 
büyükler her mevsimde iStimal edebilirler. 

ı

Evinizde bir Radyo cihazı yalmz musikiyi değil ayni zamanda 
dünyanın edebi, tıbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

Bunları da ha iyi din emek İ<. in b;r 

Filips Radyosu na 

lhtiyacinız vardır. 
Türkiye umumi vekiller; 

HELİOS 

MÜESSESATI 

GALATA 

r Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

il Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, ~elıremaneti, Defl(Al'darlık, iş, 

Ziraat · VP. Osmanlı bankaları uıur<1kıpleri ve halk 
l:uzurunda yapılır. 

Hl'Yi'K il\ RAMiYE 
Her keşidede çıkan 

30,000 LİRA DIR 
numaralar tekrar dolaba 

Erzak ve saire münakasası 
Yüksek baytar mektebi rektörlüğUnden: 
Mektebimizin ihaleden bakiye kalan erzak ve leva ımı saircsi 5 

ıubat 930 çarşamba günü kapalı zarf usulile ihale olunacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini görmek üzere her gün münakasaya i~tirak 
için de yevmi mezkiirde defterdarlık binasında müessesatı ziraiye 
mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Lı
manları umumi idaresinden: 

225 adet masa, dolap ve yazıhane kapab zarfla 
münakasaya konmuştur . . 

Münakasa 22- 2 - 930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartname)erini beş lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından · 
tedarik edebilirler. 

1'asıl gi)rİnmeli 
Merhum Saffeti Ziya Beyin 

bu kıymetli eseri kadın ve er
keklerin hususi ve resmi hayat
larında nasıl sziyinmeleri icap 

edeceğini izah eder. Birçok re
simleri de havidir. 

Tayyare cemiyeti subelerinde 
ve kitapçılarda bir buçuk liraya 
sablmaktadır. Bütün hasılatı ve 
hukuku Tayyare cemiyetine ait
tir. 

llt•r hangi bir 
macunundan 

diş 

daha 
Slhhi ve daha ncf.s-
tiı·. Yarım asra karıp 
olaıı şöhreti bu hu
susta eıı kaf. delildir. 

• ' . . i ~· '• ' t4 . ,_ • 
. • 1' ı • "' ,;. , , • ~ ;!"·· 4 ·~ •• . A'1 . il N • .. " İstanbul dörduncil icra dairesinden : 

İshak Muammer Beyin ecirler sandığın
dan borç aldığı mc:baliğl malôme muka
bil vefaen ferağ eylediği Kadıköy Zühtü 
Paşa mahaJlcsinde Çifte havuzlar cadde
sinde atik 6 • 6 mtikct'rer, cedit 1 - 1 

numaralı muhdesatı mülk zemin! Selimi
evvel vaJdmdan senevt 209 koruş 10 
para mukattaalı maa bahçe köşkün 1. ci 
ihalesi yapılmak üzere 30 gün müddetle 
müzayedeye vaz olunarak iki bin 1irada 
t~libi uhdesinde olup yüzde beş zamla 
ve on beş gün müddetle tekrar ihalei 
kariye müzayedesine vazolunmuştur. 

Hududu : Önü Çifte havuzlar, cephesi, 
sol tarafı Mehmet Ağa caödesi, sağ tarafı 
Mühendis Jzzet B. aile~i köşkü, arkası, 
mühendis lbrahim Beyin köşkü ve bah
bahçesile mahdut dört dönüm bir evlek 
murabbaında bahçe derununda tahminen 
t91 metre murabbaında zemini kagir 
fevkanileri ahşap içi dışı eski yağlı boyalı 
köşke çam zinet ve muhtelif meyva 
ajı;açlarile müZeVYen bahçeye çifte kanatlı 
demir kapıdan girilerek bahçenin ortasın· 
da bulunan m.ı::zkCır köşkün cümle kapısı 
önü laklı müzeyven havzun tarafeynin
den kilpeştesi ahşap demir parmaklıklı 
mermer iki taraflı merdivenden birinci 
kata çıkıldıkta zemini elvan çini döşeli 
camekA.olı sahanlıklı mahalden çifte ka· 
pıdan girildikte renkli buzlu camekhlı 
müfreı; sofa üzerinde ikisi çifte balkonlu 
ve birisinin derununda çifte mermer 
musluk taşını rnahıevi yemek odası diğer 
ikisi birer balkonlu dört oda iki abdest
hane, merdiven altı, kiler arka bahçe 
cihetinde ahşap merdivenle methal ve 
zemin katına iner, geni~ servis merdivenle 
inildikte zemini renkli çini döşeli etrafı 
camekAnlı metbaldcn gırildikte zemini 
k:resman döşeli büyük taşlık üzerinde 
camekAnla bölünmüş iki kısımdan mü
teşekkil kiler ve karşılıklı dört oda, bir 
bela, zemini mozeik çini döşeli bir gu
sulhane vardır. 

!kinci katta iki ya.nlı merdivenle çıkıl
dıkta önünde zemini çinko döşeli kebir 
balkonlu sofa üzerinde karşılıklı dört 
oda olup her birisinin milstekil balkon· 
lan olup umumiyetle korkuluklan ahşap
tır. MezkOr sofa üzerinde bir abdesthane 
ve zemini ve etraf zarları mermer döşeli 
su tertibatını haiz hamam mahalli vardır. 
Aynı tertibatla üçüncü kan.na çıkıldıkta 
derununda yerli iki dolap tarafeyninde 
çatı arasında zemini çinko döşeli bal
konlu oda dahilinde haricen ahş::p dahi
len çinko döşeli su deposu olup bahçe-

. deki bostaıı lrornnqmdan el ile çekilir 

frenk tulumbası vasıtasile su isale edilır 

demir boruları mevcuttur. Alt kat pen
cereler demir parmaklıklı odaların bazı 
camlan kırık orta katın bazı pencereleri 
pancurlu cem'an dokuz adet balkon da
hilen bazı cihetleri muhtacı tamir elek
füik tesis:ıu natamam olup porçlunun 

tahtı işgalindedir. 

Mezkiır köşkün haricinde bir katli 
beden duvarı taş 69 metre murabbaında 
çamaşırlık ve mutfak ve 27 metre murab
baında iki katlı ahşap binada bir aralık 
Öir helA bir ahır bir kömürlük bir sofa 
iki yüklü bir dolaplı bir oda olup deru

nunda İbrahim Ağa sakindir. 
ve anı müteakip 84 metre murabba· 

ında bir kactan ibaret atış1p ahır ve 
arabalıkur. Soka~a hi"yül( ç f .e kanatlı 

\'e bahçeye cek kanatlı ahşap kapı:.-ı 

vardır. Ve yine 16 metr:ı mnrabbaınd. 

üzt ri çiı k) ile mestur kapu ,·e pencere~ 
gayri' mevcut zemini beton döseli folhıklı 
etraf dtl\'arları kAgir çatıı:ı ahşap bir 
kürncs vardır. Mezkur behçenin etral 
duvarları kı-.men alınmış ve kı~rren dcm;r 
parmaklıklı iki sokağa nazır kapılar çifte 

kanatlı demir olup diı:ı,-er koltuk kapı 

ahşap ve tek kanadıdır. l\1ephus bahçe 
derununda zinet eşcarı olarak 2;; büyük 
çam ağacı 6 adet mazı 8 at kes1anesi 
a.tı ı . u 1 tH \'e oır kısmı k ç k gıı 
fidanı döı t ce ıiz, a tı ıı cir 18 a iet 
muht( lif erik' ağacı 6 a t 1tt 4 aı va 
5 armut ağıcı \'ardır. 8,800 ,i ı kıy
m tı mu ammiııeli bu u an ş •.ı t'nı
lak almak isteyrnler v• datıa i'i adı 
malumat alma, anu undı u urıanlaı 
kıym ti nnııııın.miıı sin111 yüz e , nu 
n s ıt tmtle ı ey a kçts 1ıi ve 926 . 7792 
cto~ya nunıara~ıle lstanbuı 4 üıı ü 
icra dairesine müracaat etmeler Wı • 
olunur. 

l 1ayyare balosu 
Önümuzdeki perşembe akşamı 

(Maksim) de verilecek tayyare 
balosu biletleri tayyare cemiyeti 
şubeleri ile piyanko kişelerinde 
ve maksim kişes.11de satılmak

tadır. 

Bakırköyde 
. AVıupada tahsilde bulunmuş 

bir muallim Fransızca hususi 

ders veriyor. Tafsilatt Bakırköy 

çarşı No. 9 Hasan Ef. de. 

Merkeı. scenteal: Calıtı Köprü b 
Beyoğlu 2362. ~ube acenteli. M 

diye Hanı altındı lıtanbul 2740 

Trabzon bir incf postası 
( CÜMHURİYET) vapuru 
Şubat Pazartesi 12 d 
Galata rıhbmından hareketi 
İnebolu, Samsun , Giresoll 
Trabzon, Rize, Hopaya gid 
cek ve dönüşte Pazar iskel 
sile Rize, Sürmene, Trabzo 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Üo1 
Samsun, İnebolu , Zonguldak 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket gfinü yük 
olunmaz. 

ızmır · ~ ersin sürat posta 
( MAHMUTŞEVKETP AŞA 

vapuru 4 Şubat Salı 12 de 
Ga ata rıhbmından hareket 
le Ç81şamba sabahı İzmire gi 
decek ve akşamı İzmird 
hareketle Antalya , 
Mersine gidecek ve dönüıt 
Taşucu, Anamor, Aliiye, A 
talya, Ku~ adası, İzmire u v 

yarak gclcc.el:ttir. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S t N ) vapuru 1 

Şubat Salı 17 de Sirketi 
rıhtımından hareketle Geli' 
bolu, Çanakkale, KüçükkuyOı 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığı 
g:decek ve dönüşte mezkaf 
iskelelerle birlikte Altınolujl 
uğnyarak gelecektir. · 

Arimette Gelibolu · içil 
yük alınmaz. 

i S.\ BIK ZAOE AH.SLA 
K.\PTAN VAPURLARI 

lzmir - . l\1ersiıı 
Sürat postası 

Muntazam ve lüks kamara!,,.. 
havi elektrikle mücehheı 

K[Mff l v6A~~~~ Pi riem-
ak,..amıl8de Sirkeci nhtımınd,-... it 

hareketle Çanakkale, tzıo .: 
Fethiye, GüUük,Antalya,M~ 
ne azimet ve avdet edec.e~ 
Mahalli müracaat : Sirkecı f{,ıt 
köşk caddesi Aliiye ısı 
birinci kat Sadık zade N.ı' , 

1 -~a-pur acente~anesine ..,or• l.:t. Telefon: Is. 2134 

.-5oooour~t 
Tayyare biletini Karaköyd~ ıwı· 

sa hanı kapısındaki Uğur ~.,,. 
Gazi kişesinden alarak k~~~.rld' 

Hüsnii J<->Y ... 
••••-•-11•••1•::•..,.•n-•••-••••J••.•.;ı:::lll: il n•••••--•• • •••••••••••••••••• • 1 ,_-. 
:: Lozaı1 Tıp Fakülteaıııdeıı dip 0 

;: DR,. ~f( 
:E Hüseyin 1"8- ,.s-
.. uıeb j! Doğum ve kadın hastalıkları ro l'İ°" fi 
:i rürbe, Esk:J HllAltahmer blıı&J• 1,..ı•.ıııt •• ....., So".:.ı 

:: Hu aüıı atleden °onr• Jst-
:: ToJefen •• ~ " .~1, t ···•••11•••············ .. -··········.:::;..- • 
······M;;::i·;ü-:;~;-~i~iik j\bJS'" 


