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Divanı harp hu2ün muhakemelere başlıyo 
Bu İf bir emri vakidir ! 

Rıhtım şirketinin feshi 
haberinde ısrar ediyoruz 
Nafia vekili Hilmi bey muhabirı

mıze mahim izahat verdi 

BUGUN 

SAYIFA . - Terkoı tirketi h•lcln'Ml•ki 
l~Jetl~ üzerine uzun um•ndan
~ tetkikat yapılmaktadll'. Tet· 
a~bn IOD afbuı Sıhhiye VeJrl. 
atindedir. Bunu çok çabuk neti· Tıp p ..... t.aı.&-ılnde 
:elendirerek nihai bir karara nr- ..... .., 
nek zarureti lllffCUttur. S1hhi7e de d....&.cl Af 1 
Vek&letinclen selecek c:eTap üzeri. IBIP 
ne IOD olarak kendim tetkik ede- Dftaldl ... L._ .... t ne• 
rek nihai karan Yerecetim. &1-- ........, 

D_L 1--.e.! ~ ........ ft ..... halU 
auo~ tir~ meteleeine ıelin· 1i. 

ce; bu ııte bızun h•kknmz ynazi. ••- ..... fbr 
1etimizin fetih cihetine miltemaJi ı-F-k_lllt ___ .__~--•.-..a..-:·-ild-., 
olduju bnaatindeJiz. Biaaeaa.. • e mlcl......-.... 
leyh bu yol üzerinde ~ parti1e •JIN.ll eath lhtill· 
Bu aüne kadar makaTeleaamedeld fa lebepW ••'•ef .U-
tutlan ifa et91iyen ha firkete Wr il tibi ... ...,. 
?rotedıo alnclerildi. Proteatocla ~------------..... kendiaine f•ih hakkıma ihtar edil 

Nlfia vekili Hilmi 8. eli. Bunclan t.tlra IOD olarak bir 
A ._ nota daha Terclik. 

a :v.Qi~ ~ ) - Nah- Alaka•dr mehafildeld ..... 
.. rllllllllıri·· ı ..a.....ı4t 2 ~ ... ft rıhtım te pre nhtna firketi L.....-_ ,...... 

-.......... t.lkilderle dilmif ... • ---
:plı ,.._._ •llh~ olmakta- fiil ~H 'ar ~ 
~~._r~ B. ha ild tirkete ait l•idir. Banclan eoma :-11...ı ~ 
MRAUUenn 10n TUiyetleri • ha vu ...... 
Pi fe)dlcte izah etti. m u kete ait itlerin htildbnet tarafm. 

• dan tedviri bir emriydi olacaktır. 

~........ faallyetlednd-. ..... ....... ...... ... ,.. - ..... 
. J1'1PI ... '. olda , aaml tedbirler almaeak ? -.ıu-. 

Divanı Harp relıinln bcyanah 

165 kişi hakkında lüzu ....... 
muhakeme kararı veril 
Menemende din yeniden bir ç 

kimseler tevkif edilmiılerdlr 
Menemen, 14 

(A.A.) - Diva· 
mharp reiıi Mas· 

tala Pı. An•do
lu Ajanaı mulıa· 
birine p beya· 
utta bulan.....
tur: 

-Muhakeme
lere 19nn bq· 
lanacakbr. Bazı 
nobanlar ikmal 
edildiji takdirde 
behmel\JI uat 
14te ite bqlu
IDlf olacakbr; 
Lnnmu maha· 
keme karana· 
lan 165 kiflclir • 
Muhakeme f8 
.... bqbya• 
c:akbr: Muiada 
icap eden ihza
nb yaptıktan 
IODr& Pqak6yl· 

l)Ua, fakülte midenisl.mln 
ild .... .,nlchldaniu bir .....,. 
... fa1dlltenin timdiki reisi SGreJ· =============-====-amııa=cı===aııı1:-.: ... ıcııı=ı==-:._...__~ 
:.:_~w~::=..0! En gii~el bacaklı Hanım kim 
deWldilderi reJlerin ml6am .._. b k 1 ~~ılılltoldal Müsa a amıza gösteri 
...... .., ... = .... alta .......... b kk -·tldl • paıtiDia....,......... rax. ete mu .. te•e ı·rız· • •wıaaıibô ipnt elmillô'. 5 Y 
Dila .... YUiJıet deılipnis si1li 
t';i:t;11 ~~~beı'bf! Relim finderecek okaYQc a 
•• ••••ittir· Teriik R... acele efmeJerl 18ZJ•dlr 
B. 20, Silen• Ali B. 13,., .ı-
~--W 2 adette reis~ ............ ,.., adedi • • 
Yalam fCadrl Ratit Papnm mi 
1-daidUa 1-içtir. Çünkl ~ 
al Drillteeldf kalmıftU. 

VAZIYET NE OLACAK? 
D6nldl -hkihbınna ~re iatf. 

[Ak tillfa 5 lncl sayfada] 

Gazi Hz. 

Foto Slreyya 

1 - Rajbet Haa•m 

na. 
1'0TO SURBYYAYA g ........ 

MUSABAKAMIZA t 
BTMIŞ OLUUUNOZ 

VAK 1 T 
Ga.l 



~ i - V AKIT 15 Kanunusani 1931 

isim veya namı mü,tear ................................................................................................. . 

A-Ayak bileginin kutru ···················································-·····--······································· 
B-Baldınn kutru················-·································································---·········--·--·······-······ 

~~~~~~ın k~:u :::::::::::::::::::==:::::::::::::::~::::::::::::::::::·.·.-_'.'.'. .. '. .. '. .... '.._'.·.·.·_'.._'. . .'.·.·.·.·.·.·.-.".'.'. .. '.._'.·.·.-.·.-.-.-.-_-_·:.'.'.-.'.·.'_-.'.·_·_·. · ı Atı ntaalyeab~gsiid:neliHyourk uk 1 TakBa naıaştvseu kceilııiamplıa· LAr-ına 
!-Ayak bileğindeki kemikten dize kadar uzunluk .......................................................... "- ..._ 

F-Dizden bacağm belde nihayetlenen kemik uzunluğu--························· .. ··············· .. -·... lki gazete aleyhinde da~ 
Süreyya fotoğrafhanesinin vereceği numara .................................................. ·-··-········ .. ··· Re!it be>: A!•nada Türk bir zivaf et ke~İde etti ikame etti 

Ur ta meb'usu 

(Foto~raflarım kenditeri gönderecek müsabıkların fotoğraf numarasını koymalanna Cumhurıyeti hakk~nda " Ankara, 14 (Telefon) - tJ~ 
lüzum yokrur.] konferans verdi Prens Ga2 imJJ1e görüşme- meb'usu Ferit Celal B. teyh S,.., 

t • d ki kı f be r"e ıır lazımgelirse yapacak, hanımefendileri Gelecek 1ntihap Atina, 14 (Anleksartitos) - sinden çok memnundur ı~yanın ~. 5~1 se er . r .1~; 
zahmetten kurtaracaktır. Dün türk hukuk fakültesi talebesi Ankara 14 (Telefon) - Baş- tıyat.~~bıti oldugu hal~e •ttır bııJıı' 

J - Foto Süreyya: hesabımıza, mü- Namzet l ı stes.nC!e ehemmiyetlı ~ihma~da~larile beraber: (Elef· vekilimiz bugün Japon prensi Ta- medıygı t~Azındda neşyrıyatta ,;.ı.ete' 
t b "'d - fi ı ğ t h · sıs) e gıtmışler ve oradakı asarı a- 1 A k l nan em ana ve arın g sabakaya iştirak icin tazım olan bacak e e'-' U er o aC! ı e mın t"k . t 1 . l d. M" kamatsu cenap arına n arapa as- leri ;:ıı1,...,.,ı..: ... rt .. rl.,...,.~ ,. ... ,..,,~tır 

~ I ı ayı zıyare ey emış er ır. u· . w • • k .d . · · 
fotoğraflarını çekecektir. O unuyor t h 1 · f" l . "ti'k ta bır ögle zıyafetı eşı e ettı. _ O . , . "h b e assıs ar, mısa ır eı e asarı a a . 1. . J f 1 •• t ... • h • 1 

2 - Foto Süreyya: l\füsahakamır~ nümüzdekı mebus ıniı a a- hakkında izahat vermislerdir. Ziyafette rıca muz ve aopn se a· U ur. 10 JSar 
iştirak i""n ıazrmgelen ölçiiyü alacak· tında Cümhoriyet Halk fırkası- D'" h k k f k'"lt · ~d ·· reti erkanı hazır bulundu. 

"'• < un gece u u a u esın e mu- . ., B' b k t de"~ 
tır. nın namzet listesinde bugünkil derris Ahmet Reşit B. tiirk cümhuri Zıya~ett~n .son•~~ J?rens .. etnog· tr ecne ı Ştr '"C e . 

RESlMLERt KENDt FOTOGRAF· meclise nazaran ehemmiyetli te- yetinin gaye ve mefkureled hak- raf~a muzesm~, . Justınyanus ma- redi Jeceği doğru değildı~ 
ÇILARINDA ÇEKTiRECEKLER beddülat olacağına kati nazarile kında uzun bir konferans vermiş· b.e~ı hara?e~erını ve Ankara kale- A k 14 {Telefon) _'fil' 

NE YAPACAKLAR bakılmaktadır. Meb'usların tatil tir. Hatip türk inkılabının vecibe· sını ge~mıştır. Akş~ ~a Japon t"' • nh.ar~ n lağvedilerek ~ 
ı - Bacakıannm iki. fotogwrafı. (Bu d l . d d . . . ti"h b' l . lerini kayt ve türk cümhuriyetinin sefaretı tarafından hır zıyafet ve· . ~n ıkn.bıs~ .. 1 

d ld .., 'bi bit evre erın e aıreı an a ıye erı . . . . .1 . f ışın, ı rıt ışın e yapı ıgı gı ,ş 

fotoğraflar fotn<rrafbanenı"n mu""hrı"lc d h"l' d k "' k" d l k bamsı olan Gazının dehasını tez- rı m1ş ır. ecnebı" ,.irkete devrolunacag"ı h ...... a ı m e oy oy o aşara kA • .. k )' . . kılAb G • H • b"tabeleri ~ ıl 
mühürlenmiş olmalıdır.) Cümhuriyet ve inkılap misyoner- ar ~tmhış, .turt tnes ının ınd ka al azı z.nın ı ~da latanbulda bir akıam g~.ı~ 

. . . . ve .. cum "?.'ıye e. ~amen. sa ~. ~ Gazi Hz. prens cenapları şe· tesı tarafından yazılan haber -
2 - Fotoğraflann konulduğu zarf lerı g.ıbı vatanda~ları tenvır et- dugu.nu soyle~ıştır. Hatıp kursu- ı·efine evelki ak~am Marmara köt· sızdır. Alakadarların ifadeaine I! 

üzerine aşağıdaki izahat ve ölçüler melerı mulrnrrerdı r. den ınerken ftddetle alkışlanmış· künıle keşide buyurdukları ziyafet re tütün inhisarı bugün nıübiJll 
yazılacaktır: se~~!aın~ tir. te şu nutku söylemişlerdir: bir varidat temin etmektedir· 

A - Bacak bileğinin kalmhğr, Tüccar tela 'zden istiface Türk hukuk talebesi, bugün "- Prnes Hz. zatı fahimane-
B - Baldır kalınlığı, edecek burada~ ls~anbula harek:t edi yr· nelerini hükUmet merkezimizde 

lar. Mısa~ırler, gazetecılere. ~- selamlamaktan pek ziyade mem• 
Ilgın zdzclesin?n feci 

bilançosu 
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Posta ve telgraf idaresi Seyri
sefain telsiz memurlarını imtihan 
ederek kendilerine ehliyetname 
verdiğinden bundan sonra Seyri
sefain vapurlarında bulunan bir 
tüccar Istanbul telsizi vasıtasile 
telgraflar gönderebilecektir. 

Evkafta . 

Ra~maz~nda vazedecelder 
Müessesatı diniye müdürlüğü 

Ramazanda camilerde vazedecıek 
vaizleri tayin etmiştir. 

Bu sene vaizler sıkı bir kon
trola tabi tutulmalari için 12 
müfettiş ?lı'l:nıstır. 

ku bulan beyanatlarında kendılerı- T" k J n mı"Hetleri .. .1 h 1. h"' .. k nunum. ur ve apc ne gosterı en araret ı usnu a- .. . kd' w • k · 
buld h ti b h 1 • I otedenberı ye ıgerıne arıı samı· 

en arare e a sey emış er ... d h' l 1 ·· b · 
T .. k y d ti k f'k · · mı ve ostane ıs ere mute assıs· ve ur - onan os u 1 rının . .. 

yunan gençliğinin kalbinde tama· tir. İki ~emleke~ ar~ısndakı mu-
men yerleştiği kanaatile memleket nasebetlerın t~y~s~ hu.._ıu~u~da 
lerine avdet ettiklerini söylemişler Türk Japon cemıyetının hamısı .sı• 
dir. · fatile sarf buyurduğunuz mesaıye 

Konya, 14 ( A.A ) - 11~ 
zelzelesinde Çavuıçu köyü kapıl" 
len harap olmuştur. Açıkta k~" 
laolar civar köylere iskin ed~ 
miılerdir. Argıtbaoında da b; 
kaç ev yıkılmıştır. Zelzele ha 
surette devam etmektedir. 

istikraz teldiflerı 
bilhassa mütefekkirim. Bu müna· 
sebetlerin her gün daha ziyade in-
kişaf edeceğine kanaat!m vardır. ÇEKİRGE KONGRESi 

Müracaatler trc.sında esash Japon milletinin yüksek ve vatan- Ankara 14 (Telefon) - J..f" 
' olanlar var perverane evsafı, medenieyt yo· yirmisinde 'şamda toplanacak~ 

Ankara, 14 - Son zaman- lundaki dikkate • şayan icraat ve kirge kongresine ziraat umuın !"J 
larda hükumetimize yapılan is- inkiıa.fatı Türkiyede daima alaka dürü muavini Tevfik B. iıtıt 
tikraz teklifleri mühim bir yeki'i- ile ve samimi takdirat ile takip o- edecektir. 
ne baliğ olmaktadır. Bunların lumuştur. 

Prens Hz., ziyaret;nizin yük· HAMlLLERDEN CEVAP 
hepsi tetkik ~dilmektedir. içle- BEKLENiYOR MUAMELE VERGİSi sek ve kzymetli hatrrasını ve zatı ~;, .1. 
rinde çok kuvvetli grupların tek~ h ı · ·· d ı · · J A kakr H ·ıı .... r Ankara, 14 - Maliye müfettit· fa İmane erının saa et erını ve a n a, 13 - anıı er..,, 
lifleri vardır. iki Amerika ser- h ı · ı· · h··ı..l!. ı· · "'· .. -fi leri muamele vergisi üzerinde ya• ponyanın refa ve ta ;sıni en sa· ısın u~~e ımıze verecegı """J 

pılan tadilatı tetkik etmişlerdir. mayedar grubu tarafından 500 mimi hislerle temenni ederim. hm geçıkmış olması burada Y İ' 
Son yapılan tadilatla Maliye Ve· milyon lira, Beynelmilel sigorta Prens Takamatsu Hz. samimi yeni ihtimallerden bah~edilnıf~ 

c - Dizin kalınlığı, kaleti tarafından bir kanun proje- ittihadının da dahil olduğu bir bir lisanla Reisicümhur Hz. ne mu- ne aebe~ olmut~r. .~alı l;"?e~a ef 
D - Bacağın kalmhğr, si.hazırlanmağa başlanmıştır. grup tarafından 200 milyon lira kabelede bulunmuştur. de Hamıller vekıllerının hukOı:ıt,, 

. _. . . Proje dört güne kadar Başveka- • le temas etmek üzere AnkaraY3 • , 
E - nacak bılegındekı kemıkten 1 t .. d .1 kt" M akk f t ve bir isveç grupu tarafından da Prens Hz. nın beyanah leceklerı· kuvvetle söylenmektedi' •w• . e e gon erı ece ır. us a a kr k . _.d 

(Aşık kernıgı) dız~ kadar, vergisi tetkikatı da ikmal edilmiş 250 milyon lirahk isti az.lar te • Ankara, 14 _ Japon pernsi Cevabm geçikmit olmasına ıeDW 
F - Dizden bacağm belde nihayet gibidir. Bundan sonra arazi ve ka lif edildiği. söylenmektedir. cenapları gazetecilere bilvasıta şu olarak ta bu gösterilmektedir. 

)enen kemiğe kadar uzunluğu zanç vergileri. tetkikatına devam beyanatta bulunmuşlardır: 
ve, edilecektir. Z raal kongre~inde "-Uzun bir seyahat proğramı DEGIŞECEK V ~ILER ,, 

G - Namı müstear veya isim. Maliye müfettişlerinin umumi ru hazırlarken bu proğrama Tür· Ankara, ~~ -. Valıler, kayıı',.ı" 
Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı içtimaları en beş gün kadar devam Ankara, 14 (Telefon) - Zira- kiyeyi ziyareti en esas•ı ve ehem· kamlar ve mu~y~ ~~!11urları ddiY 

6ir ikinci zarfa kovarak gazetemize edecektir. at k~ng_resinde bugün Şerapçı- miyet verdiğim bir madde olarak s_!llda ev~lce bıl.~ırdıgım te~e 
(M.. bak ) k d" • .. . l . l lık, ıspırtoluk ve Tavuukçuluk kaydettim. lat haberı teeyyut etmektedır. ,Jı 

usa a ay ıle gondermek kifa- 10 B N LiRALIK B R l . k d.l · · E zurum Van Bitlis Mat. 
yet eder. SUl İSTİMAL rapor arı mUna aşa e ı mışbr. Birkaç sene evel Tüykiyeye ge· r ~ '.. 'ı.. . ~· 

len amiralmuz avdetinde yeni Antalya, Nıde, Sıırt, E azız ;d 
FOTO SÜREYYA MÜESSESE- Ankara, 14 - Burdurun Tefen- MEMURLAR ARASINDA Türkiyeden çok' ı'tayiı•e bahset- !erinin tebdillerinin kararlaıtıit 
SiNDE BiR KUV AFÜR AÇTI ~i ... kazasında 10 bin liralık bir. i~- Ankara, 14 (Telefon) _ Kas- miştir. O gÜnde~beri bu giizel dia olunmaktadır. ,. 

Foto Süreyya müessesesi res· tılas meydana çıkarrlmışt~r. 1htıl3:s tomunu evkaf müdürü Asnn B. El- memleketi ve oun idare ede-leri Bundan batka on bq ka~jC 
· · kt" k h f d'l . yapanlar sabık muhasebeı hususı- • . M l d y f B T k. 1. kınd .. k b d b" kam arasında yapılacak tebeddil .ıı 

mını çe ırec~ amme en ı erm "d'" .. H·· . B d'Y azıze, a atya an ası . e ır· ge ıp ya an gorme en e ır b • I ta dik" ... r ")dit,,. 
isterlerse saçlarını düzelttirerek rke. mt uh ':1

1
rdu d useym . ve ıger dağına nakledilmişler ve Rize ma· gaye halini aldı. Asil m .. '~tinize vtme .~cayı§ er 8 1 a ıye 1 

1 1 a 51 ar ır. "f "'d '. ·· H'" ·· B d K t f im k ı· k • · h ·ı ·ı e ı'i' ... r. çektirehilmeleri için fotoğrafhane- arı mu uru usnu · e arsa a- şe o a ıay atını er vesı e ı e 
si içinde bir kuvafür salonu aç- 14 DAiREDE YENiDEN yin olunmuştur. İspat etmiş olan M. Kemal H~. le SERBEST CÜMHURIYE"C 
mıt ve kıymetli bir san'atkarı iş iNTiHABAT YAPILACAK . . görüş~ek,. cümhu~iy~tin ban:sin: GAZETESi KAPANDI . ~ 
b t. . t' '11.~b k Ankara 14 - Dahiliye Veka- MALUL GAZiLERiN YENi den Turk ınkılabını dınlemek benı İzmir 13 - Muhalif SerbO':, 
aşına ge ırmış ır. nıusa a amı- ' CEMiYETi • d' b' f ld D ' · 1 

. • ak k . . f .. leti şurayı devletçe intihaplarırun ~evın ıren ır ırsat o u. :?Vam· Cümhuriyet gazetesi bugündetl,, 
za ıştır etme ıçın oto Sureyya· h ' . .. .. bel Ank (T ı f ) M I h 1 T'· ki · k d .. · · · ·,tif ~ . . fes ıne karar verılen butun e· ara, 14 e e on - a- ı arp er ur yeyı ço yor ugu tıbaren neırıyatmı tabi etnı• ( 
Y_a ~grıyaca~ H. efendıler resımle- diye dairelerinde yeniden intihap lül Gaziler Ankarada bir cemiyet halde, kendilerinden dinledim ve Mefsuh S. Fırkanın heyeti id~efj 
~mı de çektirmek arzusunda bulu- yapılmasına dair emir verilmiştir. kurdular. Yeni cemiyet bilhassa gördüm ki, Türkiye çok çalışıyor sinden ve S. Cümhuriyet g~et f
nurlaraa bu salondan istifade ede- Yeniden inthiap yapılacak daire· şehit çocuklarının terfihile uğraşa- çok çalııacaktır. Mesai ve faaliye- başmuharriri Dr. Faik MuhittiıJ 
bileceklerdir. ler şimdilik on dörttür. caktır. tiniz takdire layiktir. H. Fırkasına girmiştir. 

,, V AKIT ,,ın tefrikası: 63 · ~-ııfl·" - Bizimkiler nereye gitseler - Bu işi de siz başaracaksınız - Ben de öyle "dütünüyorw"" 
- Meselenin açık şeklinde ka" azizim... - Madam Ogalonun pard;f' 

dm bana bonkör göründü amma iş -Nasıl? - d b" d ki 1 1 50"1' . nun a ır o a ra ama ı... ~ ... t 
kumarbazlar peşlerinı kollarlar.. - Siizn aklmızm bulandığı yer k d · t" • lbed eı- ~ .. a ının emnıye ını ce er ~ 

- Doğru... de benim kafam vüzuhlanıyor. Be- . "b" 1' 
" . k nim dimagwımın tembellestig"i yerd marbazlara hır meslektq gı ı ok 

- Oglunuz ıle arını yaşamak ~ e d" 1 1 D h )11· 
. . ku , d" . b . sizinki hamaratlanryor. Dadımın e ım o unma ı.. a a sonra c~ep 
ıçın marı san at e mmışe enzı- . d . . h · ed" .... . • • k 

l~ - -~ l vın e sızın e emmıyet verm ıgı- nızı papellerle doldurara · ..,,r 
!J -~ · yor ar.. · L H k d IAI ·ı b b dak" "J'P'·, -- - G"" .. .. b'' l nız . . mar asının e a etı e en masasının aşın ı sıraya gı .ıJ - orunuş oy e.. . . i" 

en ı usus men aa ıne aa u e- - u ar az arın ır açı d B . d" .. d' "'" . . belP' ık d. h i f t' t il Ak . B kum b l b" k Madam Ogalo pansıyonuna kadar li. Bizimkilerin kazandık.Jarı ..ti 

d . k 1 .., d .. h ·ı d l b'l" k f" ·1 • k f uzan ım. enım uşuneme ıgım bın lirayı, hıc acımadan kay -~ ,,....------------- ınce etum aşacagm a şup e ı e ost o a ı ırse ırarı en a este .. t"' 
yoktur. te tavuk gibi yakalarız... bu, ~m~bazl~rla dostluk peydası ği göze ~ldırmab •.. Bu mühidl Bu resimdeki bacakları 

en miitena5ip ve en giJzel 
buluvorum. 

A · f"l f R B I H 'fi · d b 1 t keyfıyetıle de sız kaçmlmış zannet Ieri de sız oymyacakamız.. -" - zız ı eso um agıp eye - erı erı nere e u up a . ., . . . ,. 
. l-l ·. . d t l 1 ? tıgım ıpın ucunu tekrar yakaladı· _ Peki rollerin güç1üğünde1' ~ 

Medıha anımın kazandıkları ıkı · os 0 a mı· ruz . f b"" "ki" w,. d 1-iaıl" 
· · M d O I · ·• masra ın uyu ugun en çe~ ,._, 

hm hrayı kaybedenler bu parayı -d Ua am gla. al mn palndsı!o- - Şimdi bu heriflerle nasıl ta· ç l . "'. i 'trr"P'l 
. . . . nun a.. cunu ya :;:a amış o ugu- yorum. e rtıgım manev ıs .... .,r 

tekrar elde etmek ıçın bu çıftın ar · . ..t t f h"l nışabileceğimizi düııı.ünelim rm yanında bu kü"lfetlerin zaJJY nuz ıpın o e ara ı zannınız veç ı e ~ ··· 
kasım başlamazlar.. kopmamış olduğunu işte goruyor- - Bu cihet epeyce büyük bir leri hiç kalır ... 

-Makul... ~unuz... masrafa taallUk eder... (.{Jitf!U4iJ 

isim ve adres: ............................... . 
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acusyaya götiirülen Türk boksörleri meselesi bir faciadır 
J\dllyede: r====;;;:=:::::::::::::==:===r:~;:==:=:~~~~::=::=:=:==:----;--

Bir vaız 1 Bir taaavvur t Heıao sorulmalı ~ Müatalıdimiıı beyannameleri 

Tefevvühatte bulunduQu nok
t111ndın tevkif olundu 
Zeyrek camii vaızı Abdttlhay 

Ef. • mGddei umumtlikce te..tdf 
edilmtftir, 

Abdalbay Ef. Dİll ftiz eaa
amda tkefevvOhat mahiyetinde 
b~z! t&zler aarfettitl memıba
hiıtir. Milddeiumumilikçe tah
ikat tamik olanmaktacLr. 

Filim Kız111 
latanbul ağırceu mahkeme

liade bu aabab zincirlikayuda 
•Kaçakçdar• filimi çemlirken 
wkua ıelen otomobil kaza11Ba 
ait danmn rl'yetine deYam edi
lecektir. Bu sabahki celaede id
dianamenin serdolunmuı ku.
Yetle muhtemeldir. 

Hıkıret iddiıaı azerlne 
lltubul adliye mDfettitliji 

Jedinci mllatantiklikte tahkikat 
Japmaktadır. Tahkikat, bir da
•aaya hakaret edildiji iddiuı 
lzerine bqlalDlfbr. Banun varit 
~lup olmadıfı tahkikat netice
.aande anlatılacak, netice raporla 
adliye veklletine bildirilecektir. 

ı Arel• 912 deva 
lstanbul makemelerinde rtı

yet edilea davalar yek6nu gtin
clen gtlae artmaktadır. Kinunu
;uıdde yalnız ceza mahkemeleri· 

~vaya bakmııtır. ' 
Agırceza mahkemesi kinunu

enelde 91 davaya bakmıştır. 91 
dav~n~ mtıhim bir kısmı cina
yet ıhtills ve taarruzdur. 

PiyaPko 

~ ,e mektebi talebelerinden hlr ırru. 

Ebe mektebi . 
Mektebin tevsi edilmesi dlltG· 

nlllüyor 
~llld\metimizin doğum mese

leame verdiği bDyük ehemmiyeti 
evelce ılltunlanmızda izah etm' 
Sıhhat vekilinin Millet Meclis~~ 
de bu ite dair söylediği ıözleri
de zamanında yazmlfbk. 
H~ber aldığımıza g6re Sıhhat 

vekileti Kadırgadaki Ebe mek
tebiııin genifletmeaini dllfilnmek
tedir. Bu auretle birkaç ıene 
içinde hemen her köye bir ebe 
tayini m6mkDn olabilecektir. 

Bu milnuebetle bu irfan yur
dunda ders görenlere ait bir k<>
ıeyi dercedi~oruz. 

Vilayette 
--..,,....., 

Yeni Bütçe 
DOnün tıllh insanları kimler-

dir? Bilhaııa maarif ıtlerine fazlı 
Tayyare piyankosunun keşide- para ıarfedilecek 

Iİlle dlin de devam edilmiştir 1931 ıehir hlltçesinin viliyet 
~n hin lira dUn 53208 numaral; kısmı dtln temamile tanzim Ye 
bilete çıkmıştır. Dört bin lira ikmal edilmittir. 
14957 ve 37643 numarala bilet- Bugünlerde daimi encilmene 
lere, Uç bin lira 20037, 26396, verilecektir aldığıma malfimata 

575?6 ~um~ralı biletlere çıkmıştır. göre bUtçe mütevazin olup ge
Eµı ~ID , lıralık ikramiye çıkan çen senekinden 4 milyoo altı 
biletin b11 parçasının çarşuyuke- yüz bin lira fazladır. 
birde Bodrum hanında Madam 
Elirodo olduğu anlqalmııtır. Ke- Bütçede bilhassa maarif kıs-

• d bu mına ehemmiyet verilmit ve 
~~.eye g8n de devam edilmiı- maarif için 930 dan 40 bin lira 

fazlasile 2 milyen 700 bin lira 
Cemiyetı erde; h k 

K 
ta aisat on muştur. Bu para ile 

arneıiz gümrükçüler yeni mektepler yapılacak urt 
DtlnkQ ittimaaa bunların 9ıhf- tesiaiaat vllcoda getirilecektir. 
maaının men'i itin teıeb- Sıhhat itleri icin 200 bin lira 

bQa kararı verildi ayrılmlflır. Bilhassa bu sene 
Gtlmrlk komiayonculan idare ıüt damlalan ile çocuk bakım 

~eyeti ~On toplanmıp. içtima- evlerinin illilı ve tekemmlllilne 
kom11yonca kamesi olmadı- çalıpcak icap edene yeniden 

la halde muvazaa mretile güm· iki bakım evi açılacaktır. 
rlik!ercte muamele yapılmasının Yollar ve köprtıler kumına 

men i için evelce yapılan mnraca- 1 milyon liradan fazta tabsiaat 
•ba tekidine ve yeni teşebbila- aynlmıfbr. Bu sene belediye 
lerde bulunulmuma karar veril- hududu haricindeki yollar ve 
~·.içtimada yeni gOmrük ta- köpriilerin tamiri de eaulı IU

rifainia tatbikinde çıkan ihtillf- rette mqgul olmayacak, yeni 
~ Ankarada bulunan bir ko- töıeler açılacak, tamir edilmiyen 
Blllyon tarafmdan bal Ye tatbik bir nokta kalmıyacakbr. 
edilmesinin birçok · teehhürlere Bnt d k l;eb • çe e tari bedeli gene 
ıe • ıyet Yermekte olduğu da 10 lira olarak bırakalm••br. Ya-
Uen~e IGrllmOı, bu ihtiWlan ı b .,. 
tetkik etmek &zere tebrimı.zde ınız u paradan timdiye kadar 
Wr kom her sene maarif vekiletine ve-

İlyon tqkil edilmesi için rilen 300 bin lira 931 den ı'ti
!:!_ebblaata geçilmem de takar-
ns •tmittir. baren kesilmiyeceğinden bununla 
Komiıyoncular birliji nhbm nafi ifler g&rtılecektir. 

~!~yan yerlerden nhbm Ocreti Ope:----:~~-----hb Rıhbm tirketi hakkında da rat6r Burhanettln Bey 
cek&: lalld\mete mllracaat ede- Cerrahpap butaneıinin kıy-
Q metli bqoperat&il Ahmet Bur-

•JrimQbadiller toplanmadı hanettin Bey, bir mtıddettenben' 
GaJl'i11111badiller · • nelik k cemayeti ıe- rahatsız bulunmakta idi. Muma-

onarelerini aktetmek ize- il . . . . 
re dla aaat 14 de tlrk .. eyh ahıren. ıyıletmlf ve gerek 
ela ;:~an~. ocagın- hastanede, gerek Beyoğlunda 
&. .. d t ekaenyet ba11l olmadi- Suriye puajınclaki muayeneba-
.... an kongre 15 in . 
.._.___..__ 1 IOnraya l neaıade çabşmıya bqlamııtır. 
--.UI'. Gecmif oltan. 

Ttırk boksörü dye ilç beş gen
ci Ruayaya ~ötllrenler 

Orada TQrklüğün terefinl ren· 
oide edecek hareketler 

yapmıtlırdır 
Her nedense boks federasyo

nuna airmit ye eline federaayon~n 
mühürünü geçirnıit olan ~u~ıın 
B. iaminde bir adamın betıncı ıı· 
mf bazı bokalarla hiç boksörlük 
etmiyen bir iki 1porcuyu ve üç 'dört 
arkadqmı türk milli boka takı· 
mı iımi albnda Ruayaya götürdü· 
iünü evelce bu ıütunlarda yaz· 
DUf ve hareketlerinden mukaddem 
de bu kumpan~ bu iıimle Ruı 

' yaya gİbneaine allkadarların mi 
ni olmaıı için günlerce nazarı dik
kati celbetmiıtik· Fakat kumpan
ya lıtanbuldan birden kaçıvermit· 
ti. 

Sonre.dan Ruayadan gelen bir 
iki telgre.f, giden türk milli ~
mımn ( !) turada ve burada mu~· 
madiyen yenildijini haber vermıg· 
ti. Bu ıpor heyetinden ( !) ıea aa· 
da çıkmanıı§tı. • . 

"Neredeler. Bir buçuk a_Y ıçı?.· 
de lıi.la niçin dönmediler,. dıye d~
tünürken birden bu gruptan . 5 k~
tinin dün tehrimize avdet ~ttıkler~
ni öğrendik. Bunu öğrenırken gı
den boka heyetinin içinde ~zücü 
Talat, ve atlet Viı ve Neıat ve 
kalkay Sami Beyle refikasımn da 
bulunduğunu öğrenmit oluyorduk. 
Çünkü avdet edenler onlardı. 
Heyet buradan giderken hareket 
tarihi gibi gidenlerin iım!ni ~e ıak 
ladığı için doğruau gemıl~rın R~ı 
ya seyahatine çıktığım bılememıt 
tik. Gidenlerin içinde bu bet zat• 
tan başka Galatasaraylı futbolcu 
Burhan eaki boksörlerden Sijheyli 
F ami, yeni amatörlerden Afif, Şa 
di Beylerle Muhsin Beyin arkada· 
şı mimar Cemil ve talebesi Seyfi, 
beylerin bm11Dduklannı da hayret· 
le muttali olduk. 

Şehrimize gelenlerden Via, Ta· 
lat ve Nejat Beyler Muhıin efendi· 
nin türk milli boka federasyonu 
reiıi namile Ruıyada yapbjı ma· 
nuızhklara tahammül edemiyerek 
Tifliıte heyetten ayrılmak mecbu
riyetinde kaldıkları ıöylenmekte 
ve türk milli bokı namına orada 
Mubıin efendi tarafından yapılan 
münuebetsizlikleri anlatmaktadır 
lar. Bu mallimabn içinde yalnız 
ıporculuiu değil türk terefini ren
cide edecek gayri ciddi hareketler 
ve ıporcu aeciyeaile gayri kabili te 
lif mübalitaızhklar vardır. 

Ruıyada bulunan hükUınet mij· 
meuilleri keyfiy.ti raporlarla ali· 
kadar mak•mata bildirmiılerdir. 
Muhsin efendinin hafta içinde ya· 
nmdaki arbdqlarile beraber ıeh· 
rimize avdeti muhtemeldir. Ali· 
kadar 1por mehafilinin bu meıele· 
ye vaziyet ederek türk iami ve te
refi albnda yapılan fena hareketin 
hesabını soracağı füpheaizdir. -Dariilfünunda; 

Da~dj. ihtifal pa
zar gününe tehır edildi 

Talebe · mnfettiıliji vazifesile 
Almanyada bulunuyorken vefat 
eden Darlılfünun müderrislerin
den Mehmet izzet B. için DarOl
ftınuoda bir ihtifal yapılacağını 
yazmıştık. Bugtın için kararlaş· 
tanlan bu ihtifal, piyanko dola
yisile ıalonun meıgul bulunma
ıından pazar gilnilne tehir edil
miştir. ihtifal proğramımn tanzi
mi ile talebe mqgul olmaktadır. 
O gtın ihtifale saat ikide başla
nacak, izzet beyin ıahsiyeti an
lablacak talebe ve mtiderrisler 
tarafından hitabeler irat oluna
cakbr. Talebe cemiyeti bu hu
susta bir broşllr hazırlamaktadır. 
Talebe bugün gidiyor 

Avrupaya gönderilen talebe
lerden ıon kısımı da bugilnkO 
Kooyansiyonelle hareket ede
ceklerdir. 

.eyanıttt bulunan' valf veklll P'azlı H 

Cebir yok 
Beyınnamelerı herkeı on b•f 
gün i9inde iıtedi§i yerden 

alarak doidurıoak 
Don gazetelerden biri, 1704 

numarah kanun mucibince bilu
mum mGesıeaelerin polise vermek 
mecburiyetinde oldukları müs
tahdimin beyannamelerinin otel
ciler cemiyeti tarafından satıldı· 
ğını, 20 paralık bir kağıt için 
halktan 210 kuruş alındığını ve 
polisin mileueaelere bu beyan
nameleri otelciler cemiyetinden 
almalannı tavsiye ettiğini yaz
mıftır. 

Dlln bu hU1usta poliı mlldilri· 
yetinde ve bilhaua bu işle all
kadar olan 4 üncii ıubede ve 
otelciler merkezinde yapbğımız 
tahkikat bu neşriyatın milball
galı olduğunu göstermiıtir. Çün
kü mukabil iddiaya göre polis 
bu beyannameleri otelciler cemi
yetinden almaları için müessese
lel'İ mecbur tutmuı değildir. Po
lis yalmz beyannamelerin kanu· 
nun istediği tekilde verilmeaile 
alikadar olmuttur. 

Diğer taraftan ıerek otelciler 
cemiyeti ve gerekse bu beyan
nameleri tedarik edenler bu ev
rakın iddia edildiği gibi 210 ku
l'Uf& değil, beyannamelerin 20 
ıer paraya, defterlerinde 70 ıer 
kuruta ıatılmakta olduğunu ip
ret etmitlerdir. 

Bu beyannamelerin verilmeli 
milddetinin az olduğu nazan dik
kate alınarak mftddet 15 ıDn 
daha uzablmqtır. 

Dün bu hususta Yali muavini 
Fazh Beyde ıunlan ıaylemiftir: 

- Mnddeti ay sonuna kadar 
temdit ettik, her kes istediği 
yerden beyaDDname alabilir. Bu· 
nun için birçok matbaalar bu 
gtınden itibaren beyanname ba
sacaklardır. Beyannamelerin yal
nız otelciler cemiyetinden alın
ması için pol~in balkı icbar et
tikleri doğru değildir. Böyle ha
reket eden polis varsa derhal 
bize bildirsinler, onu azledelim.,. 

H. Fırkasında 
Dlln Beyazıt kazası kongresi 

toplandı 
Halk fırkası Bayazıt kazuı 

kongresi dliıı akıam Letafet 
apartımanında villyet heyeti mn
te,ebbisesi ve Cemil t T ekirdağı) 
Hüseyin (Iıtanbul ) Beylerin bu
zurlarile toplanmışbr. Kongrede 
altı nahiye murahhasları hazır 
bulunuyordu. Müderris Halil Ni
metullah Beyin riyasetinde yapı· 
lan müzakeratta Ahmet Şilkrü 
ve Muhsin Beyler kitipliklere 
seçilmiıler, mufassal idare heye· 
ti raporu okunarak tasvip olun
muş ve sonrada yeni idare he-
yeti intihabı yapılmıı, ıu zevat 
ekseriyet kazanmışlardır. 

Avukat Methi Sait. Hakkı Ne-

Ticaret aleminde : 
·-~~---

Küçük tacirler birHRl 
Soa hadüıe bakkmcla vaH 

ne diyor , cemiyet reisi 
ne diyor? 

Eınaf ın ticaret odaaından ar
rıhp küçük tacirler birliği nami• 
le ayn bir teıekküle kaydedilmeali 

· için bir cemiyet teıisi teşebbüıün
den bahsetmiştik. Bu cemiyetin 
bazı muameleleri ikmal etmeden 
bazı tubeler açmağa başladığı na• 
zarı dikkati celbetmif, takibata 
baılanmıttır. Müeaaialerin elinde 
bulunan mühürlerin ahnmaıı da 
poliı müdürlüğüne bildirilmittir. 
Bu buıuıta vali muavini Fazlı~ 
bir muharririmize: 

- Cemiyet reımen te§ekkül 
• meden ve muamele ikmal edilm 
den ite baılanıldığı: için müeuiıl• 
hakkında takibat yapılmaktadır. 
Mühiirün iıtirdadı için de emir ve-; 
rilmittir. Maamafib mesele tet
kik edilmektedir .. ., 

Diğer taraftan birlik reisi lh ... 
Muhittin Bey de tunları aöylesneD 
tedir: 

- . Bu dedikodular tahıl m 
faatlerinin haleldar olacafım MDll 
nedenler tarafından yapılmaktacbtlıl 
Birlik kanunen teşekkül etmit ... 
kanunun himayesi altmda faali 
te baılamıttır. 

Birlik esnaf lehine teıe 
etmit ilk cemiyettir. Hücumlar 
raz da bundan ileri gelmekted 

Mühür ve ilmühaberlerimb 
nundaki sarahate mebni mablrenıe 
karan olmadan iıtirdat edilemez 

• • • 
Yerli ıekerlerlmlz 

lıtanbulda eonebi mahndın 
ziyıde rıQbet g6rüyor 

Alpullu teker tirketi idare b 
eti mecliıi dün Ankaradan te 
mize gelen ziraat bankası umum 
müdürü Şükrü Beyin de ittiraple 
bir içtima aktetmittir. 

Alpulludaki teker fabrikalllllllli 
taram memnuniyet bir vazi 
olduiu, hiuedarlara bu aene 
de on iki temettü tevzi edil 
anlatıhmftır. Pancar zeriyatm 
büyük iıtif adeler temin eC:en ba • 
zürra çok raibet etmekte, 
lerini buna tahaiı etmektedirl 
Bu ıene iki miıli pancar ekilm • 
tir. Fabrika pancar eken çiftçi 
için milll bankalann malt BIUZllLIMI'. 

retlerini temin etmiıtir. 
Yerli tekerleri bilbuaa latanıbal 

mıntakaıında ecnebi malların 
faalz raibet görmektedir. Bu 
lıet nazarı itibara alınarak Alpu 
f abrikuı itletme kabiliyetinin 
misline çıkanlmuı takarrür ebllUı!! 
tir. 

• • • 
Eınaf bankaıı 

Terköı tirketi ıleyhinde 
dıva 19ta 

T erkoı tirketi aleyhine yapıl 
haklı tiklyetler çoialmıfbr. 

Şirket bir çok müeaaeaelerd 
tamirat yapbjı iddiuile para i 
mektedir. Bu müeueaeler ken • 
rine haber verilmeden biç bir 
rab tammıyacaklannı ıirkete 
dirmifler kumpanya da ıuyu 
mittir. 

Bunlann bir kısmı vaziy 
belediyeyi haberdar etmi9lerd" 
Bu meyanda eınaf bankum4 
da para iıtenmif banka müd~ F. 
ik B. hakıız hareket eden ,· 
protesto ve dava ctmi~tir. 

ESNAFIN IHTIY AÇLARI 
SORULUYOR 

Esnaf cemiyetleri muraka 
heyeti bu cemiyetleri dolaıarak 
zanm arzu ve ihtiyaçlannı tesb • 
etmektedir. 
_.____ ___ IMlllHAl•ltlUMl-1--~· 

zibi, lbrahim Sabır, lstiklM liıe
si mlldiirii Agib, doktor lsmail 
Hurtit Beyle, yedek azalıklara 
Hacı Recep, doktor Hayrullah 
ve mDderris Nimetullah Beyler, 
viliyet kongresi milmessili ola
r.ıık ta Methi Sait, Hayrullah we 
Rifat Beyler ıeçilmiılerdir. 

• 
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- Bu bir ihtiyar kadın yahu?.. Peyk:ni: yanında yerde bulduğumuz Azap n yeisle kavrulmuş sefıl hır en· bilmeniz icap ediyor. Dul Madam Ştna 
Ve ppkadan dıpn çıkan bir tutam küçük bir çantayı elimde tutuyorum. kazdan başka bir şey kalma~ış. ve öldü. 

beyaz saçı gösteriyor. Sonra yüzün Ü· Çanta kadına ait olacak. Ucuz cinsten bir kül rengı roba, ya- Öteki penceresinden cevap veriyor: 
zerine iğile~.ek ayd~nlatıyor. Bir havagazinin altından geçtiğimi7. mah eski potinler, kırk kiloluk bir - Yarın sabah bu işe bakanz. 

Fazla soylemesıne hacet olmadan sırada ölünün başı ileriye 'oğru düşü· sıklet nşu solgun alın alkasında Y•· Villi herifi adamakıllı uyandırmak 
meeele>'!. anlıyoruz. Biz birçok yUz üze yor. Bu baş şimdi ince boynun ucun- kılmış küçük bir cihan... için pencereye tırmanmağa hazırlaaır-
rinde P~dfitUmUz bu allmetl hemen da sallanıyor. Boyun o kadar ince ki Çantada mektuplar ve birkaç kart ken muhatabının kansı gözüküyor. O 
tefrik edıyoruz. İhtiyar kadın ölmtit- başın asılı olduğu bir halat sanılır. postal bulduk. Uzerlerindeki adresi meraklı bir kadın_ Masanın üzerinde 
tir. Kırçıl saçlar çözülmüş handa uçuyo- okuyarak ölen kadının ailesi duran takma dişlerini ahp yerll§tirl-
k vmı bafmı saUıyor n Ytlt'1Jd8 dik· ruz. Vfl1i başı iri e1i içine alıyor. Yürilr efradının adresini öğrendik. Eve yor. Sonra ah, vah ederek sualler eor-
atle muayene ediyor: ken diyor ki: gidiyor ve kapıyı çalıyoruz. Bir miid· mağa başlıyor. Böylece dul kadnun • 

- ŞapJ~eak ~Y- Yarası fllAn yok.. _ Kırk kilodan fazla gelmez. .. Aç· det sonra zemin katında bir pencere ilesi olmadıfnu ve iki odalı bir mn-
- Vv canına... Galiba iti 1 Bizim i~ın artık itiyat olmuş. hemen hktan ölmüş olacak... açıhyor. }çerden gecenin eerin havası. kende yalnızca yapdığrnı öğrenfy• 10 

una yarayı ararız. VUcudünde yara olmı· • • • • • • • • • • • na bulu.t ~ibi karışan aju kokulu bir ruz. Di:ronım ki: 

{Bitme41) 
• 



VAKiT 15 Kanunsani 1931 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==-~ 

14 Kanunusani 930 Asmab.m~~çit: 

Dumping Borsalar ·--Romanımsı hakikat, l 7J Dil 
hakikatimsi roman: 38 ~ .·· ~ 

Romancı ve hikayeci Ekrem Be kım iktısadi malumatın eksik oldu 
yİ tanır mısınız, tanımaz mısınız? ğunu bildiği için, bunları yanında
T anısanız da, tanımasanız da, umu ki gençlere daima öğretmeğe çaba 
rumda değil. Çünkü bu zat yaradı lar. Son zamanlarda ticaret ale
lışta, kalubelada meşhurdur. Allah minde birçoklarının anlıyamadığı 
ona ne terbiye müderrisi İsmail bir kelimeyi, (duınping) kelimesi· 
Hakkı Bey kadar boy ne de Yunus ni izah etmeğe pek merak sardı: 

Kan··oyo 1,- .;,;;Ad-.-ıçı._ı ..... K_.•p ..... •n_dı. Van ... lı,-, nasıl ressam olduğunu anlatıYd 
llngiliz lirası Kr. 11030 1030 Bu surete Leylayı da, Necip Orada kendisile tamşbğıın ~ 
" T .L. mukablll Oolar 0,4l v5 0,4- K>5 z•" 
.. M f·rank 1~ 12 . Fazılm sebebile kaçırdım. Fakat cem Rifat ef. isminde bir 

9 s gpos bundan müteessir değilim. Yu· vaziyeti anlattım. ıııtı 
a 3~7,65 karıda da söylediğim gibi, ken- Beni teselli etti. ıcmerak e~ ~ 

.. .. 
Liret . .. 

ııtı 37,6ı> 3f 140 dedi, seni memleketine gön e .. 
2 40 ~ +J,25 disine beş dakikada ben "seni F k b J k t llP 

Bel~a 
• .. 

Drahm 
• • Is. Frank . .. . " Nadi Bey kadar en verdi. - Monşer, bir memleket, bir 

Onun eni de, boyu da kendine başka memleketteki mahsulü, me- · " 
göredir. Kendisinin ne Son Posta sela budğayı düşürebilmek için o- " ' 
sahiplerinden (E.) Bey gibi boyun raya kendine mal olduğu fiatten da : : 
dan, ne tüccar ve muharrir Nal· ha aşağı buğday gönderir. Bu su- ... 
bant oğlu gibi eninden şikayet et- retle oranın piyasasını tutar. lşte .. M 

Leva 
Florin 

65 ıa,25 
110 

riz,, a at en mem e e e 60' 
<ı5 lO seviyorum ,, , «ruhum » , yahut· cak zengin olduktan sonra der 
1 !~:· 0 sevgilim,, diye nerde ise Zanu- meğe karar vermiştim. itiraz~ 
l" J4 ~o bezemin ve bir kalbinde aşk itiraf· tim ve ba~!l bir iş bul01alıı 

Kuron 
Slllng 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

15 17, 

390 
4 34,50 
1122,75 

497.50 
i~o. 

4 ı2•75 ları istiyen bir kadınla, geçici de rica ettim. Once, o zamanlar; 
1 17

'
50 

olsa münasebette bulunmak ho· kan Baba Tabirin Ma!uınatd'lll' 
;~:,'15 d "ld zetesine müvezzi olarak gir.~ 

tiğini duymadık. Terziler insaflı huna (dumping) derler. 
olsalar, kumaş parasından tasar· Bu kelime üzerine bahisler ol
ruf edece&:. Fakat olmuyor. Olma· du, yanlış anlıyanlar, doğru kav· 
masımn da sebebi aşikardır. Gaze· rıyamıyanlar bulundu .. Neyse .. 

2o Ley Kuruş 

ı Tiirk lirası Dinar 
·· Çervoneç Kuruş 

i96q,75 
2c~, 

<914!i şuma giden şeylerden eğı ir. iki ay çalışbktan sonra bı~r,.. 
~ • ,.. d 

260~ para istedim. Beni kapı 1 ._. 

tecidir her gazeteci gibi elbisesini ~ • • 
taksitle yaptırır. Bir gazetecinin tak Kadri Ekrem Bey kılığına, kıya 
sitle elbise yaphrması kazık yeme fetine pek ehemmiyet vermez. Sır· 
si demektir. Orada bir metre yarım tında yakın zamanlara kadar sarı 
metre eksik kumaş gitmiş düşünü- bir empermeabl taşırdı ki yaka
lemez. sında ve kolJarmda okkalarca yağ 

Nukut 

1 lsterllo (fnglllı;) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frıl!lk [Fransız 

108l Necip asker oldu. şimdi tavan attılar. Polise müracaat ettı1' 
arasında temamen yalnızım. Bu Polis bana «Koca gazete 

ırı3 yalmzlık beni sıkıyor. Lili Su- biJhassa Baba Tahir Ef. Y~ 
~~ ~ riyeye gitti Bandi de yalnız. Bir- söyler mi? » diye cevap "e d»' 

1•>8~ "'' 

103~ 

212 
w 

Bu vaziyete rağmen darülfünu- vardı. Birgün nasılsa bu pardesiı 
nun felsefe şubesinden mezun o· temizlendi pirüpak oldu. O gün o· 
lan Kadri Ekrem Bey yaman bir nu salına salma Babıali caddesin
iktısat mütehassısıdır; yahut öyle den iner gören ve dumping kelime 
görünür. Bazan koltuğuna sıkıştı- sini ondan öğrenen bir genç arka
dığı İstatistik risaleleri, ticaret ga- daşı elini sıkınca hayretle sordu: 
zeteleri ve saire i!c onu görenler, - Üstat, muşambayı temizlet· 

20 Liret [ ltalya 
O Frank Belçika] 

20Drahml [Yunao] 
20 Frank [Isvlçre/ 
20Leva Bulgarj 

ı Florin [Felemenk] 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
ŞJllng Avosturya] 
1 Pezeta f lspanya] 

25 
22~ 

119 50 
5~ 

825 

31 
85 

127 

31 
25 

119 

sı 5,, 
85 

12i 
~l 

25 

gün ona, tekrar odasını gelip Oradan bir kolayını bulup 8 ~ 
işgal etmes ni teklif ettim. Ne- yeye mübaşir yazılc:hm. Sır1'1, 
zaketle rcdetti. Kendisine, ev elbiseler içinde kendimi b31 
sahibesine piyano dersi verdiği gösterişli buluyordum. . e~ 
ve cthetten rabat!!.. bir oda bul- Mübaşirlikten sonra hürrıY f. 
muş. Babıalide de eski faaliyet ilanında Avrupaya, imtihaıH\rı 
kalmadı. yeni harflerin kabulü rerek, resim tahsiline gittittı· e 

orada resim denilen, bezlerin O• r 
rine, canım bfrtakım güzel bor~ 
ları sermek usuH.lnü öğrend~tf 
Hayahmda yaptığım şeyJer ~· 
iğri büğrü tuhaf renkli şeyl~ '# 
Fakat Avrupalılar her şeye 151r 

1 RayşmarklAlmanya) 
1 Zloti Lehistan 
1 Pengö Macaristan 

eğer tanımıyorlarsa: mişsin, yağlannr çıkartmışsın? 
- Ne yaman iktısatçı, derler, - Evet! 

mutlaka iktısat meclisi alisinden Genç gülerek cevap verdi: 
olacak... - Öyle iset üstat bu hafta fstan· 

Halbuki o gazeteler, kitaplar, bu yağ piyasasında ~umping ol
mecmualar ve batta hazan köprü· muştur. 
deki Libreri Mondiyal şubesinden 

20 Ley (Romanya] 
20 Dinar YugoslovyaJ 

ı Çevoneç Scvyet. 

Altın 

Mecidiye Borsa 
bari et 

'Bankonot · 

!'il 
24 
li8 
2 5o 

77 

924 

1 

5C 
274 

24 
38 

2 · 
77 )O 

Ci24 
50 

274 

. 

' veresiye aldığı sarı kaplı kitaplar •ouıı•ı•m•"l"""llil•UllhllUIOlllUIDllııaııOlllllmmlmıtnıllıtlllllllNl••l8111-UlllllllllllllWI RftlllllllllllllllllltllllllllllllllUlllllllll lllllllllllnHllllUllHIOllllJOllmftl~lllll 
evinde birmasa üzerine yığılır, ka· 
br. Vapurda bunları birkaç doste 
gösterip: 

- Monşer son senelerdeki Fran 
sız edebiyatı bak ne cereyanlar ge 
çirdi ila ... ve yahut: 

- Fransanın demiryolu siyase· 
tini beğenmiyorum; hak 1928 sene 
si · ıonunclaki rakamlara? Demek 
kafidir. Bu mübahaseleri duyanlar 
bir iki dostlarına rastlayıp: 

- Kadri Ekrem mi? Ne dersen 

Valilerin hangi sala
hiyetleri arttırılmalı ? 

M. A.Alp,Hekir .KamiB.ler ve kari
lerımızden bir zatın f ikiıleri · 

de! Oğlan okuyor .. Felsefe okuyort M. A. AJp Bey diyor ki: yet olur. Vilayetlere mevdu salahiyeti 
istatistik okuyor, edebiyat okuyor! Memurin kanunu halile durdukça hazıra ile çok iş yapılacağında tered· 

dolayısile birdenbire meydana 
çıka" buhran hepimizi bir tarafa 
fırlattı. Artık hayatımı kazanmak 
i,.in iki üç gazetede, kimisinde 
tercüme, kimisinde istihbaratta 
çalışmak mecburiyetinde kaldım. 

Bir gün, güzel san'atlar aka
demisine gitmiştim. Van1ı Safa
mn atölyesine uğradım. Fındıklı 
sarayının bir cenahmda bulunan 
atölye gayet genit bir salon
du. Ortasında bir soba vardı, 
amma, yanmıyordu. Vanlı, go
cuk gibi bir ropdöşambra bü
rünmüş, yere koyduğu aynada 
akseden kendi ayağından, Ziraat 
bankası hesabma yaptığı büyük 
bir tablonun içindeki köylü aya· 
ğını resmediyordu. Beni görünce: 

- Gel, bakalım hazret, dedi, 
al şu fırçayı da yardım et. 

Dediler miydi 0 rahat eder... Valilerin salahiyeti hiçten ibarettir. düt edilememek caizdir. Yalnız sarfi-
Sevimli bir çehresi vardır.. Çünkü valilerin memurlar üzerinde yatta biraz daha vüs'at husulü için vi- - Aman, dedim, üstat, ben 
Yaş kaç? Bunu da merak e· nüfuzu kalmamıştır. Bu kanun bir ta. !ayetler adedinin tahdidile fuzuli teş hayatımda hiç resim yapmadım. 

diyor musunuz? Kendisine naza· taraftan idareten azli ilga ediyor. Bir kilat masraflarının azaltılması ve bun - Zararı yok benim camm 
ran 1899 tevellütlüdür. Fakat Ak- taraftan da valiler vekalet emrine alı dan eJe gelecek mühim tasarrufun şo- Efendim, mesele şu furçayı şu 
Şam gazetesi muharrirlerinden Hi- nır diyor. Vekalet emrine alınmak azil se ve sair imar ve inşa ihtiyacatına ila boyaya batırıp, sonra şu bez lali Beyt bunu daima tekzip ede- tabirinin yeni tarzda ifadesi değil mi· vesi düşünülecek ehemmiyetli bir me-
rek: dir? Kendisi her an azil tehlikesine ma selidir. Vlayetin yirmi beşe kasrı üzerine sürmek.. İşte resim de-

- Nasil nasil? benimla Tanin· ruz ve fakat en küçük bir memuru bile - kudretli valiler bulunmasına sebep diğin budur. 
da muhbirlik etmadin mı? l325 azil hatta tecziye sa1ı1hiyetine gayri olacağı cihetle - çok kafi ve sağlam - Aman Vanlı!.. 
de ... der. malik bir valinin memurlar üzerinde bir idarei vilayet temin edeceğinden u· _ Amanı zamanı yok, mete-

B ti' h "kA • d" bT . ne nüfuz ve tesiri olabilir. İdare maki fak, tefek kasabalardaki bimana alt· ik kalmad b bl b 

k
. 0

1
. ~ay~e 1 1 ay.ecı~ ıye 1 ırız nesinin başında bulunan zat bu makine mış, yetmiş vilayet adedinin yirmi be 1' u ta oyu ugün 

ı, ta ısızdır, yaşını ınkar edenlere . ted . . . ·r 1 1 ··r teslim etmezsem bir ay par • .ısız 
ld ... 'b" b . kA d I yı vır ıçın vazı e a an ara nu uz e- şe indiriJmesile arnik bir tetkikin vere 

o ugu gı ı aşını m ar e en ere d . t· hAk• 1 b kalırız gayret ette e ,· k"t"' 
d 1 b ·ı· · · emezse maıye ıne a ım o amazsa u ceği kanaate binaen Jüzumsuz oJan mu ı ı Y' o u ... 

e rasge e ı ırsınız. aki 1 . 1 h Jk .. . d d y k K ı b 
A • • •• •• m ne nası ış er ve a uzerın e e hasebei hususiyeler teşkilatının külli- apan11yaca hm. ati ir 

Mesela k.end~sıne .. daru.Ifu~unda öyle bir idare nasd nafiz ve müessir yen lağvından hasıl olacak bütçe tasar surette: 
hocalık etmış hır muderrıs hır ak- olur. Bence evvela memurin kanunu ta rufatı her vilayette çok elzem yollan, - Vanlı, dedim, benim resme 
!am _onun hakkında birçok sözler dil edilmeli gerek merkezden gerek vi- şoseleri meydana getirmiş olur. Ve va hörmetim 
savurduktan sonra: layetten mansup bütün memurlar İ· lileri saHi.hiyet ve muvaffakiyetleri si var. 

Onun felsefeden mezun ol· cin azil ve mafevklerce bir hadde ka- kayetinden kurtarır rnütaleasmdayım Güldü, dedi ki: 

taktıkları gibi buna da isiın t~ -
mışlaı·dı. Kimisi Empressiyoııııf 
diyordu, kimisi bilmem ne! Epİ 
ce çalıştık. Söylediklerine pli ç 

ran orada bulunan Türk taJeb 
sinin en iyisi ben idim. O' 

işte ben resmi böyle öğre ~ 
dim. Mes'ele cesaret ve bir de 
başlamak. / 

Sen al şu fırçayı bakayı~I( 
Naçar, Vanlımn sözünü dıflb~ 

dim, ve 5 ;(6 eb'adında koca 
tabloyu boyamağa başladık··.J; 

bir harman manzarası idi. Ha\l'&tf 
ğuktu. Vanlının meşguliyetin ~ 
ist ·fa de ederek dışarı fırJatP jll' 
üzere iken, içeriye Şeyh Me dl 
duh, elinde bir şişe olduğu bsl 
girdi. t 

Çoktanberi kendisini gör'!t 
miştim. Daha doğrusu son 1-
manlarda ortalıktan kaybohJ1Vf 

- Nerelerdesin? 
Vanlı aniattı: tıl' 

• - Hergün burada· balık I 
tuyoruz. Hem meze oluyor, b 
de yemek. ·,t 
Şeyh Memduhun garip tab1,~ 

!erinden birisi de balık oıe' b~ 
idi. Bazı zamanlar, isterik~ 
kadının nöbeti tutması gibi, o .J 
balıkçılık damarları tutardı. oıı i 
bilmem kaç kat olta ördUrdl-r 
için ta Eyip Sultana kadar 1~r tiği vaki idi. Evinde bir ba 1 f 
pantolonu, kutusu ve tertibi 
vardı. 

. .. 
duğunu düşündükçe felsefe hocası dar tecziye esasları kabul olunmalı ve efendim. - Sen benim naıul ressam 
olduğuma nadim oluyorum demiş- bu meyanda valilere de salahiyetler Hamiş: Müfettişi umumilikler nü- olduğumu bilir misin? (Bitmedi) _,J 
ti... verilmelidir. Sıkı bir dissip1in böyle te munesine göre ağır bir masraf ve gayri - Hayırl 

Fikirleri çok sert, hükümleri essüs edebilir. nafi bir uzuv oldug~u görülür. Bence a _ O b K~ '71 ;ı,,Olll~k lı11 r'~ 
k d alde dinle. Ben karye~ 'l.latLILJI. ~ ~J ço şe it olduğu için böyle düş- Hulasa: Birinci derecede düşünüle ğır mes'uliyetleri mütehammil ve fa- .. Ik d 

manlar toplıyan Kadri Ekrem, be- cek şey bir valinin maiyeti üzerinde na kat hiç kimsenin tahtı tesirinde o1mıya den kalkıp lstanbula geldiğim ii İ şart ilan Jf 
reket versin ki, bir fikir üzerinde fiz ve müessir oJmasının teminidir. cak bir heyeti teftişiye parasına acı- zaman nzerimde bir şalvar ve :: J'I 
uzun müddet durmaz. Rivayete na Karilerinizden biri imzasile aldığı- maz ve memlekette hür işliyecek seci· belimde bir kemer vardı. Ke- :: llansız kazancı artırnı.tı 
zaran evinin üst katında doğan mız bir mektupta deniliyor ki: yede müfettişler idare makinesini yo- merin içinde, babamdan hisseme ~i savaşmak, havada ili' 
Kadri Ekrem, tam doğarken anne- Zannıma göre vilayetlerin idari sa- lunda yürütmeğe yegane çaredir. miras kalan BO altın vardı. Is- is J aresiz uçmıva çalıŞ' 
si kar§ı evin damında bulunan rüz- Iahiyetleri kanunlarla vasi mikyasta- Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi sa- tanbulu gezdikten sonra tekrar i! mak gibıdic Jı 
gar fırıldağına hakmış. O sebeple dır. Müşteki oJunacaklan olsa, olsa i· bık azasından Bekir Karni Bey diyor :: T' t' · d ' t JJJZ" 

memlekete do"necektı·m. Çenberlı" ~= ıcare ımz e , sana ı ı kıymettar hikayecimizin bir fikir mar ve yo1lar inşası gibi sarfiyat husu ki.. ·ı JJI' 
k h muvaffak olmak istiyorsil 

ve kanaat üzerinde uzun müddet sunda takyidat olmalıdır. Bu işler için Valilerin sal~hiyetleri esasen vasi taşta oturuyordum. Bir a şam :: .
1 

A • 1e 
durmasına imkan kalmamıştır. de bu takyidatın çok fazla olup olma ve gayri mahduttur. Tevsie ihtiyaç yok -gençlik bu-şöyle Galataya ba- :: gazete 1 anına ehemmıyet r 

:: . . G t ·ıı::.-. 'l" taı1 Kadri Ekrem, Üsküdar sultani- dığı cayı tereddüttür. Fikrimce vilayet tur. Çünkü hükdmeti bulundukları ma lozlara gidelim dedik. Bir Rum !5 rınız : aze e ı i:llu 1 an te 
sinde vezin öğrenebilseydi şair ]erin imar ve ihtiyaçlarının her zaman hallerde vaJiler, kaymakamlar ve hat- çocuğu arkadaşım vardı. Bera- si en kolayı, en ucuzu, eO 
de olurdu, fakat ög"'renemedi. Hat· şahsi arzuya tebaan takip ve icra te- ta nahiyemüdürleri temsil ettiklerin- k B .r.: sirlisidir. ber gittik. içtik, içti . en bir 
ta o dereceye kadar öğrenemedi şebbüsleri bir başlangıcın şahıs tebdi· den her sınıf amir ve memur ile kiffei aralık sı•m ~.' işte ilan tarifemiz: t", 
ki manzum yazıları kendisine yük· diliJe değişmesi gibi halat ile akamete umura nezaretleri şamildir. Istiklali- .... ıtım. Uyandığım za- o "'' 

sek sesle okutsanız vezinlerini bo-ıuğraması salahiyet şikayetleri meyanı· yet daiyesile bazı devair memurları man yanımda arkadaıım yoktu. 5 Sonuncu sayıfada Satırı Kuruş o' 
E :: Sinci /1 

zar. Maamafih resmi ve hususi yer[na dahildir. Vfülyetirnizin bu ihtiyacatı bunların pek tabii olan hakkı nezaretle limi belime attım. Kemer de ii 4 " " " 40 
)erde heyecanlanıp birden bire hün umumi ve kesir olduğu için meydana rini tanımak istememekte, büyük kü- yoktu. Düşüne düşüne Çenberli ii 2 " " • • ıoO 
gür hüngür ağhyacak kadar has·lgeJebilmesi evvela vilayetlerde yapıla· çük sair her smıf memurin vazifelerini taşa geldim, Kahveye oturdum. H 1 : .~ '" • zoO'/J 
sastır. rcak işlerin ehemmi, mühimmi ayrıla- ifada kanun. dairesinde müstakil ve bu ..... "''""""'"""llllHllllGllllti•llUllllJUlllmıııımııoıu1111u"""""" ııııı.ıııııııııııııııııı ~ Reıml ilanlar, sonuncu !ayı~da ıo 

Affedersiniz ... Ben onun bütün rak bir program tahtında sıraya ko- istiklaliyete itiraz ve onu ihlale kıyam olduklarından bu kabil müddeiyat ve Si I fsf •• lan memurumuz size meziyetlerinden hahsetmiyecek· nu1ması kat'.i ve acil ihtiyaçlardan b,aş ve tasaddi gayri caiz ve gayri kabil mülahazatı mani bir tefsir temini mak :: . A O ac-
tim. Onun iktısadi ~)İr tarafım hi· lanrp senesi içinde yapılacakların tayin olduğu halde bazı hükOmet memurlan sada kafi ve kafildir bunun için yeni- i! dal~ .b~r ıla_nın şektl v:e bl' 
kaye edecektim. edilmesile kabil olduğuna göre bu cihe da saHihiyetlerini suiistimal ile müda- den kanun tanzimine lüzum olmasa ge i! retı ıçın hızmet etmeg 

Kadri Ekrem, memlekette bir ta tin tetkik ve tevsiki medarı muvaffaki· h_~I~!ı ~becada bulun~k _ istemekte rektir. ~::;;~~ğ~İmm:::m::::::::::m::~=~ 

• 
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mıştır. Fak t ·ı h en . ~e a ar .o . ulundugu mulııtte çok namuslu bir kız olarak tanın-
a. .. a aı e. ayab hanemde ateşlı bır hayat geçirmektedir. 
ır gun Pakkı isminde arti t b · ı 

Pakki (Nils Aster) onu ç k s. ır gfcnkç e tanışıyor ve onun yalı ile uzun bir seyahate çıkıyorlar , 
A d t k . o sevıyor, a at ayrılmalanna mani olamiyor. 

r en e rar aıle hayabna d·· .. k d .. 
Pakki bir gu··n dö .. A don~p en anı seven T ommi ile evleniyor, çocukları oluyor. 

F nuyor. r enın aşkı tek I ı · · 
aknt son dakikada annelik hissi "f .• rahr a ev enıyor, ve onunla kaçmiya karar verıyor. 

ve vazı esını atırlıyor, ve Arden kalıyor . 
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~ 8 - AKIT 15Kanunsani1931----------------... --------------------------------

1 PENNi BAHiSLER 

' hayat 

farklı, madde ile yakından alakadar,ı--~~----------------------
kendi kendini gösteren ve maksadını Divanı harp reisinin ifa ve kendi kendini idare eden fildr, ____________ .;... __________ ....:;_ ___ ..-

yahut hayat \'e hayatiyetin gizli ,-eti- [Üst taratı l inci aayıhamızda] lmal ıühur etmiş ise 
relerini na ıl keşfedebileceğiz? verilen 165 ki§idir. Enevel, diri veren veyahut dsı!ere Laboratuvarda 

verilebilir mi ?~1 
Fiziki l;:ainat bitse bile maddenin olarak yakalanan üç mürteci hay· kimseler idam olunur. 

bitmiyeceği herkesin bildiği basit bir dut muhakeme edilecektir. Bu cüriımlere yalnız iştirak 
şeydir. lsir veya buna muadil olan bir VESİKASIZ İMAMLAR olanlar :ıltı seneden ışajtı olmamak 

Yazan: Salıh Murat şeri hesaba katmak icap ediyor; güzel Menemen, 14 (Vakıt) - Kaza re ajtır hnpse konulur. 
- 2 - her bir nakil, bir hamilden ibarettir. lik, zelca. emel, iman, Umit ve muhab- dahilinde vesikasız imamlık ve ha· ilk muhakeme 

Evvelki makalemizde sınai kimyada Ha)'at hakknıda ne ~ıet gibi ~ıt:a ma~di şey~er _de madd~ tiplik yap3:n kö~ hocaları hakkın· kiıi kadardır. • 
terakkiyattan hah etmiş idim. Bu n!is· • ıle olan ıştıraklerı. teclaılen dolayısı· da kanum takıbat yapılacaktır. Hafi celse'erde aktEdıleof, 
hada asıl mevzua gelelim. Son zaman- h1I yoruz ? le bizce malfımdur. Mesela ziyanın is- Bunlardan Harmandalı köyü hoca• 
la.rda kimyagerler ve mütefenninler ne Hayatın bu tezahüratnu, yani haya- rin ihtizazından yahut kuvantomdan sı ile diğer birkaç hoca tevkif edil lzmir, 

14 
- D vam 

batf veya hayvani hayatın laboraturnr· tiyeti ifna etmek pek kolaydır. Bugün ibaret olduğunu keşfettik; fakat gör· di. lüzum gördükçe hafi ce 
da temin edilebilmesinin ihtimal dahi· bunun uzamasına yardım edilebildiği düğümüz şey bizzat ziya değil ziyanın V AKİTSiZ SOKACA de akte.tmesi muhteaıel 
Jinde olduğunu Ö> lii> orlar. Fil haki- gibi lnsalmasına da muktedir oluyoruz. tem·ir ettiği maddedir. ÇIKANLAR Bütün evrak müddeiumuaıil' 
ka, son günlerde elimize geçen Ameri- Fakat esasını ne tamamhyabiliyor ,.e Eğer inandığımız ,.e!;hile isir veya . Me.nemen, 14 (Vakıt) - Ta· gönderilmiştir. Zabıt kltiple. 
kap mecmualanndan birinde bir Mek- ne de hakkile kontrol eclebiliyoruz. Ha· mekan me,·cut ise bunun namütenahi yın edılen saatten evel sokağa çı· den Necmi B. Divanı harp 
sfka aliminin Jaboratuarda (proto- yatın ruhu bizden uzaktadır; ne nere olması hiıımgelmese bile idrak edebi- ka~ birçok kimseler tevkif edildi. kayyitliğine tayin edilmiştir. 
plazm) yaptığını kaydeylemektcdir; den geldiğini ,.e ne de nereye gittiğini leceğimizden fazla kudretle mahmul KUSTAHLAR TEVKiF EDiLDi 
P~ mühim olan böyle bir kesfe ait bilmiyornz. Bugün bilinen bir şey \'ar- yani mahuf bir kudret membaı olması Menemen, 14 (Vakıt) - Hü· Yeni tevkif at 
tafsilat henüz neşredilmcmişti;, Biz sa o da hayatın bir uzviyetindcn diğer lazımgelir. Filhakika kainatın beher ku~et ~le!hinde aöyle!1~n aakar Menemen, 14 - Foça 
bu makalemizde ftlimlerin bu husustald uzviyete gcçmt'si yani evvelki hayat ol santimetre mikfıbına isabet eden kud· Ah, Nıflı Mehmet ve 1ki arkada· makamına yapılan tecavüz 
ffldrlel'ini hul:\sa edecek ve fizik ile rnaksızın sonraki hayatın meydana ge· ret on mil) nrda 1.35 erg kadar kücük şı tevkif olundular. nasebetile f oça mektebi b 
kimyanın bugünkü felsefesine t<'mas lememesidir. ise de bir de luiinatın azametini gö~ ö- Muhakemeler bugün il' C il' l mua ımi emal ve mua ıı:d 
edeceğiz. Birknç sene ewel ziha.}at Yunıurta ve CIVC'VI tetkık nüne getirirsek bu rakam çok ve pek başlıyor den Ahsen Beyler tevkif ed' 
mah1Uklar cevherinin insan eJile )apı· Il h . ; fT . . • çok büyür. Madde ve şahidi olduğumuz lzmir, 14 - Muhakemelerin k b , 
labilmesi gayri mümkün addediJrligi u a}a ı ının ne !,adar mucıze\'1 kudl'etler isri kudretin pek cüz'i \'e mü - .. re uraya geti.mişlerdir. 
gibi bu şekildeki mütalealar fant:!zi vte mfuamdmak\.İ ~lhdut:;runu anlam~k için tebaki bir kesrinden ibaret olup bu is- pfierşetm~et~unEu balşlaması. tl~kkar· lzmir, 14 - lzmirde Ser 
telakki ediliyordu. Fakat bugün lire, e ra n~ız a ·ı zı ayat .~ylere hır ba~a ri kudretin zaif tezahürlerinden gayri r r e mış ır. vve ce yer sız 1 ten isminde bir ıahıs iıtica hadi. 
nişasta, sel.er, hermin ve saire gib" ·. hm. Bır palamut dahılınde koca hır bir şey de"ildir. dolayı muhakeme salonuna samiin ıinde alakası oldug· u iddiall 

~ 1 zı h ı ·· ·· t ·ı b' 
6 

hayat UZ\'İyetlerde mevcut uzvi mürek meşe ormanının ~su une mus eı ır E · '] girip giremiyeceği mevzubaı,is tevkif edilerek Menemene it 
kebat laboratuvarlarda bilfiil yapıl· kudret JU~yo:: ~ı.~ kuş y~m~rtasına ~I r ne 1 e. '!1eşbudur ? olmuş ise de alınan tertibat sa- o?undu. Servetle iki kiıinin d.• 
maktadır. Bu halde vücutlerimizin '.} 

11
• b~kmız.t Nel .goruruz.dd Tk~.~e,Kk~l. et~~· .. 

1
• 011ı'·~r Loç bılahare Jcans .. gibi yesinde bu nokta da halledilmiş- alakası olduğu rivayet edih1 

pısına giren me\ addın meha t . b'l mış pro op azmı ma e ut esını dcgıl a ım erın yapmış olduktan spekuHls· t• S .• .1 d ' re \e 1 • • ., H lb k" b ta b" h d . ır. amım ve gazetecı er ava- Bunların da bugu'"n tevkı'f e 
gi sayesinde terkibt bir surett . l" mı· a u ·ı u yum ur yı ırknç haf· yona nazaran u utsuz ve kudret ıle l . • 
imkan dahiline girmiş demcktie Ş:-'~~ ta münasip derecci hnrarctte bulundu- clolu olan bu isir yüksek derecede ha- arm cerey~nmı ~untazam. bır melerine intizar edilmekt 
•n sual tc\'nru"t "tm" .. m'" "K"r. , ım .1 rursak kemikli, adaleli, cümlei asabi· yat ve fikir diyebileceğimiz bir şey ile surette takıp edebıleceklerdır. lzmir, 13 - Eşmenin Sirk 
r ... ...,, ı. ım,Rgcı- . . S t tk"k t 1· 
)erle fizikçiler bir adım daha .;tarak ycsı .:~~ b~~ ha_lde ~ir ~~h~ü~ .. ~ıkar ~eşbu ol~p. bundan istifade etmekte· . on ~ ı_ ~ köyünden Kaçanoğlu hac1 A ı 
bizzat hayatı neecn yapmasınlar." - lrnçuk gozlcnle yı:e.cegı~ı ~orur, et ?ır; bu ~ı!. ı~eal ve semavi yurt olup lzmır, 14 - Örfı dıvam harp oğulları Ha1an ve Selim ve N 
Prot I 

7 1

•

1 
. rafı muayene.den. geçır!!'. Cıvc1v, \'e~e" ıdrak ~ttı~ımız hayat ,.c f~kir bu şaha reisi Mustafa paşa, mahkemenin gene Eşmenin Ortaadana k 

op azn1a \CUZ\ ı <lln_va kuluçka makınesınden çıkmış olsun, ne şenıyetın asgan namütenahi bir çalışacağı Kubila kt b" d Y.iinden Ahmet hoca ve • 
Bu kadar murnffakıyetlere bakılır- Jine böyle değil midir? Süfli protozoan kesridir. lsir de bu uh'i fikıin nakili k y me · e 

10 
e (> E K l" 

ga .hil~tıt işinde böyle b1r muvaffakı· yahut amibin hıırckfıtını tetkik edelim?· yahut fiziki bir aletinden gayri bir şey a ıama . kadar. ~ahşmış, dosya- mer, gene şmenin öy u 
!et!n ımkfüı!~ı redclemi.}ec:eğimiz gibi 1Sürünür, gıdasını bel'eder, büyür, in- değildir. Oliver Loç buna münasip bir l~rı te~k.ık etm~ştır. lst ntak h!· damından çolak Halil Der~ 
~tımal dahılınde olduğunu söyliyebili kısama uğrar, tekessür eder. Cansız tabir olarak (Ruh _ Spirit) diyor ve kımlerının ellerınde mevcut dos- yünden Hüseyin hoca olıll 
rı~ Hayatın esası .. oıu~ protoplam is· madde havassının tetkikinde görülmi· ruhun her şeye nüfuz ettiğini ,.e dahili yalar tekemmUl etmiş ve gece üzere sekiz kişinin naktibe 
mınf. alan cel·her uzerınde çalışan uz- yen şeyleri bunlnrdn görürüz. . olduğunu ye eşyayı idare ve muhafaza divam harbe devredilmiştir. Şu tarikatinden gizlice çalıştıkl 
TI klmya ve biyoşimi erbabı P"ıboratu- H · ve me 'i ı ı· · tti-· · k b ı d" l · · E b t t bk"k t .. e · . . ' a)•at n1ua nınıası ve ınsan r şet me \aze gını a u e 1• surete adlıyenın alakası kalma- şme n 1 asının a 

1 
a 

1 
.. 

vardaki mu\'affakıyetlerı protopiazm < ' yor. t · d 1 1 b 1 te 
i8tfhsaline müncer olursa süfli şekilde Hayatın uhi şekillerine \'e bilhassa Olh·er 1 oç fiziki . . t mış ~r. cesın e an aşı mış ve un ar , 

ki 
· ıd·-· · h · • ısrın amamen ve Dıvanı b rb b ·· k d kif edilerek Menemene geti 

. hayatın vücude getirilmesi iınkfmını ınsana ge ıgımız zaman ayatıyet mu fiziki mannsile hayat ,.e fik" ·ı la- a e ugune a ar 
görüyorlar. Bir "noktal nazardan hu amması o nispette büyür. Burada fik· 1 adar olmak u'"zere m d. ır ti~ ek a gönderilen maznunlara ait tah- mişlerdir. , , , . .. . . . ' , , , evcu rye ana· . mUtaJeayı doğru bulmak icap eder. 'ie rın t~zahuratma şahıt oluyoruz. Fıkır ntini besliyor. Dunu büyük bir hayat kıkat, sorgu evrakı ayrı ayn 18 MevkufJar arasmdaki hacı 
sele. in !zahı i~in basit sebepler hafi kendıne ~a.z~ra~ şuurlu ve hayat kıs- membaı addcdchiilyor ,.e müteferrik dosya teşkil etmektedir. run Akh'ıarda tevkif edilen b 
d~. ıl mı? Senarcmizin bir ''akitler mı_ azamı ıtıb~nle. ş~ursuz olmasına ferdi parçaların - guya bir depodan Kimler, ne vakit muhakeme Hüseyin efendi ile alakası old 
muz P. halindeki maddeden, hatta mü rngmen hayat ıl~ ~ıl~ır aı:ısında pek. e: eşya çıkarıyormuş gibi - ''akit vakit edilecek? ve tarikatin ihyası etrafı 

dt~şeDh~p ga~denibaret olduğu şüphPsiz .a1 ~hl farhk yotk fg~kbı~ır. Olıver Lof'kc ~dbt hundan nhzeylediğini iddia ediyor. Hn- Izmir 14 _ Divanı harp cel- uzun muhaberatta bulunduk 
ı. oyle bır gaz kütlesinin bildF!inıiz a ım er aya 1 1 rın esası \"e 1 rı e yat filhakika te,·lit ed"I · belk" ' söylenmektedir. 

hayatın mevcut olamıyacnğı süphesiz- hayatın şuur zin·esi gibi görüyorlar. madde tuza?r d"" .~ mt.~mışB,_ 1 
seterinde üç zabıt katibi bulu· 

d
. ~ B 

1 
d". tab" 

1 
• k" bma uşmuş ur. ınaena- kt B l d ·k· • b Tahkikata nazaran hacı Ali 

_ır. Binaenaleyh mahiyette bir nevi ,.e . un ar, ıger ır e. ın ışafı.n muh~e- leyh belki birkaç asır sonra i)i n ran naca ır. un ar an ı ısı za ıt tf 
tirenl~ cc~eyan etmiş olmasına, lrn:a· lıf safhaların.da. ~ulun~n. aynı ş~ydır. demanlı bir tuzak kurarak esiri hayatı tutacak, ücüncüsü, lüzum halinde Akhisarda yakalanan hacı 
tın munasıp surette lhza{ edilmiş mac\- Bunlardan hıçbırı muglak maddı cev· bunun dahiline d'" .. k dd" k evrakı okuyacaktır. seyin ve Mülayim hocalara n• 
de yahut protoplazmla ilk defa kenef ini herin sırf bir neticesinden ibaret değil le sokma~ imk.r. ~ş%~:e ~a b.1

1
• şe · Divam harp binası usul veç- muavenette bulundu1u anla 

•. t d"ğ' 
1 

d · an n ıne gıre ı ır. , t 
gos er ı ıne nnnmnmahyız. l\lazide ır. N t · d 1 1 1 hile bir yüzbaşı kumandasında mış ır. 
cereyan eden bir hadisenin halde te-1 Ha va ti vet in aleti e 1ce en <Or {ll ur mu? b' , "f . h lzmir, 13 - Bugün Kasaba 
kerrürü imkan dahilinde det:ril midir? ,,.. tc .J <k ·. .•. . Birçok kimseler bu neticeden korka dır bm~ rezenkın mu afazası altın- irtica ile alakadar 11 meY 

Y h t h t
. . . . j ucu rne anızması dedıgımız şu bT B· 1 b'" 1 k d' k d' a u.unaca tır. 

a u u ve ırenın ıstıkbalcleki İı•~:m· .. . . • • .. • .. ı ır. azı arı oy e en ı en ıne ça· . . M .. d 'ld' B l 
Jar tarafından daha iyi anlMılm \r;;: ,.r. vucut ~al.nız harıcı alem uzerıne ".~ruz hşan Ye hayat yapan bir mekanizme- Dıvanı harbın göreceği dava- bi~~c~~:dı~on crı ı. un ar 
idare edilmesi kabil değil midir; ~e tcsır ıcra ede~ ndaleler~en. murek· nin yaratıcı ve idare edici büyük bir lar esas itibarile üç kısma aynl-

Maamafih insanların bu muvaffal\I dep 0_ımaylıptbelkı 1!u ad~la~ı ıd~~e e: fikrin kainattan çıkarılacağını, asır· mıştır: Fıilırettin Paıanın hast• 
t
• . d'- j en 'e ça ış ıran bır beyın ıle cumleı 1 d lı · k"'l I . 1 h" . 1 l t• h d. · b"lf"'l lzmir 13 Fahrettin P ye ını ve ıger şayanı hayret şeylerin b" , ,· h . 

1 
h" . ar an erı ot eşrnış o an ıslerle dı· , - r ıca a ısesıne ı ıı ' -

..1... 

1 
. . .. . asa IJe) ı a,, o up ıs uzuvlarının ıh- • fk. h k · k 1 - "d • • t' k d l · b k . hastalıg·ı muMna• b .. t"l bu meya-..ıı:ıa ge mesını umıt etmeden e\vel . . .. . . . nı e arı a en sız ·ı acagını ı dıa ede ış ıra e en erıo mu a emesı .,,e " 

1 
e 

bilg~ini tezyit etmesi \'e hayat :muarn tı~ıle m_utehass~<; olur. Fıkır, yah~t b~.lirl.~r. B~ korkular esassız, mümkün ve bunun müşevvik. mürett'p ve evden çıkamadı ve Menemene 
masde bunun madde dediğimiz cansız ha} atın ı,u,llandı~ı baş~ı~a ~let. b_e~~ suzdur. Bır gün lıiboratuvarda tatbi· cürüm şerikleri gıtmedi. 
ee,herlerle olan münasebetini anl·wıa- olup bu sa}ede dığerlerımn ışlerını go- l;:at sahasına çıkacağını fnrzettiğimiz 'l. 1 t• h d' ·ı d - Silah taharriyab • · rebT B · h w ah · - r ıca a ısesı e ogru· 

• 11 lazımdır. 1 ır. eyın asara u rsa Y ut nı· bu vetire bizzat müessir kendi kendine d d w }Ak ı 1 ki Menemen, 14 - Janda 

H 
L .. . . . lamından çıkarsa hayatın tezahüratı . ' an ogruya a cı a arı o mama a a\at ı·ıocres nı tt'tkrk . t 

1 
h t cereyan eden bir vetıre değildir. Bir b b K b·ıA B · h d kumandanı lbsan beyio riy E · • gayrı nm o ur ya u tevakkuf eder. 1 . . t 1 b era er u ı cıy eym şe a e- ~ 

d 
"'·el~, hl~yatın süfli şekillerini göz Her gün şahidi olduğumuz bu hakikat ~~myayta.gert~n prko top n~mbı ulbu~ buna tinde seyirci vaziyetinde kalan- altında jandarma heyeti tar"':"'i 

en geçıre ım. Uir tohum yahut her l l i . . . . tye ' zer e rnes1 unun ızzat ça· l ' d 'llh l' dd b ·ki 
hangi hi.r hayat hUcresinin birçoı« a: c o a:,·ı~~e bazı kı~~eler .fıkrı beyındc~ lışan makineliğlne deH'ılet etmez. Yük- l ar. veya. vadk ayı alkışlıyan, ,erir- an sı tes ım mü eti ittıır 
tornlarda bir elektrik nevesi etruf;ndn f~~ı b~~ fe[. ~ etm~:orl~r· ~eynı sek bilgi sahibi, hassas vesaite malik, en teıçı e enler. evlerde taharriyata baılanDJI 
devreden küçük elektrik zerresinden l!Lkrl~ı?edıı·yoarelaır.o·mabyıp. ızhza ıkırl te- zeki tasun·ur \'e tertip kabiliyetini 3 - Foça kaymakamına taar- Mevkuflar ne ha!de? •·* 
lb t 

. n ' . '\e eynın arap oma- . .. h 1 l •. "ki . l·mir 13 M " fi "'"'J1!• are tır. u atomlar muğlak şekilde . . . . . haız olduğu şuphesiz olan bu ltimya- ruz azır ıvan ar ve muşevvı erı. .. • - ev u ar I 
birleşerek moleküller ve molcl•iillerdc ·"dı.ıe flıkrın0d1 _e harap oblduğunu ıddıa e- gerin işlerini bilerek \'e hesaplı bir su· Alkı1leyenfır için !erini oturup düşünmekle ve ib 

P t 1 h 
. . sk' ıyor ar. ıver Loç unu kabul etmi- tt d • · 1 K b' . d k ro op nzm ce ... · erını te., ıl ederler. . B b"T" .. b h 

1 
re e mey ana getırmış o ncağı bedihi u ıliy Beın şehadetini göre- et etme le geçirmektedirler·_.. 

Bu protoplv.zm zecri bir sure ite Mii· J or ... ~~u uBun ~uşa ke ~tler e .. mua· dir. Binaenaleyh bu suretle meydana rek haydutların bu harekcf ni Mcvkuflara çok iyi mua"!4j 
dalıale edilirse hayat eseri gö termive· rız goruyor. .eby.nın )'a ın. an mutale- gelen hayat süfli olmıyan bir hayat de lk l l · · "dd' 

1 
1·1"'." 

bil' F k t d'ğ ta f · a ve muayenesı ızzat beynm tefekkürü a ış ıyan ar ıçın ı ıaname, ceza yapılmakta, çarşıdan istedi .. 
su~\fr ~:ıde ~:~af:z: ~nd~r:e~n~a:a- ı~rak ettiğimiz Yeçhile maddi şel<ilde ğ~!d~rd B~n~ y~p:n 

1 
kim:·a~er .'·eya f_i- kanununun 149 uncu maddesi i;darik edilmektedir. I 

tebczzür eder filiz sürer \·e ·ı-o~~a m~ h'.~sıl eden bir mekanizma olduğunu 1zı ~1• ti~ b~r fa~k~ 0
• mat ~11 athıle bu ış ahkamınm tatbikini istemektedir. «Menemen• hadisesile ali~ 

' • ve gostermekle bcrnber tefekk .. ·· · h tuHe 1 ır 1 u \ası nsı e esap et- 149 d d ~ 
rir; etrafındaki maddi fılemdcn mole· d • • ır. 

1 
• u.ru ız? miş ,.e meydana getirmiş demektir. Bu uncu ma de şudur: ar olmak üzere Istaobulda ·-.., 

k~ller ve kudret toplnyıp ince ve latif ~ emı.) 0:· 1: or cestra~a~ı hır nletın~ hadise gelişi güzel \'e düşüncesiz bir . "J ~er .kim hükOmet n
0
leyhine · ~:ılkı niden tevkif edilmiş kimse 1~ 

bır ne~at ~·ah ut hayvan yapısı meycla ) ~~ut bır .P1.~ ~"0., tellermın mu~yen~s~ surette meydana gelmiyecektir. Bu ve sılAh .•le ısy~n ,.~~ :ı Türı,iye :ıh:ılısini tur. Yalnız Hamdi efendi iı-.J, 
na getırebılir. Ilu \Ctirc nesilden nesJ.-. Jm senfonı \e.)a '-'onatı an1atrnaga kafı tirede istisna teşkil eden bi d bırbırı nlc)hıne sılahlıındrarak mukııtele· de biri hakkında tahkikat y•~P':. 
ila gayrünnihnJC clevnrn edebilir Bun:ı ~clmez; manmafih bu aletler bir sen· ,_.01.t r n·· 1' 1. t• h tt r .~teyrl c ~e teş,•ik eylerse on heş seneden aşağı • . • f . .. .• • u . oy e Hr Yl' ırc a a mu e ey- 1 k .. maktadır Ke d' · · t" p rağmen tohu"'1un yahut rna.Jamn mu:ı.1 onı VC)a sonat tczahuratı yahut husu- .· . . . . o m:ım:ı uıı;crc :ığı• h:ıpse konur. Eğer • n ısı ıs ıçva 
.... enesi hunun ha ... 

1
. t' . . 

1 
'· ı lü için e ,a lı şeylerdir Bir musiki alc- ) ın kırnsl'lerı de memnun etmclıdır. Bu ıcş' ik nct'cesi olar:ık isyan ve mektedir. _,/ 

J .} .. lJ c ını ıza ı vcyn • · Çünkü hadise · la ·m ·1ı t h 
ff şa edemez. tine hayretle bal.an bir vahşi musfüiyi . ınsa~ 1 zı ayn r:ıa. · 

Bunun d h ·ı· d .. I . "ft miamıs cle'>ildir? Ne de musı'Jrı' n1e'' lQklar amsında mumtaz ve şereflı bır k • ı n ı ın e O) e gırı ,.e cazip -s • • • • ·ı · · · . · ·· •• " A • h • 
b

. d k" celeı-inin ta'dp ettiği '-'ola balta 11 me\ .ıc snhıp bulundul,larını \e bılfnl uyu ıs am ta ı l ....... ır şey \ar ır 1 o sa'-"de t.•alnız ecne ' J sa a· d . . ' . . r ..... b. dd d J J mal.in musil iyi tahrip edebilir· belk" mevcu atı mU\affa(,ı)etle taklıt kabı-
1 mn e en yapısını lapmaltla ı.ul· ' ' 1 ı· . ı· · h · ld ı ı .. t · . d . • . temsili zedeler Ayni suretle be'-·nin ıye ını rıız o u c annı gos erır. Aklı-

mayıp aynı zaman a bır mımar ve ec ' J mız b d · h'I · h d 
nebi memt ,·asıt:ısile muazznrn bir dün rnolel,üllerinede cereyan eden vetireleri . aş~mız a ıs.c ı ~ı ususun a her 
..... · t d"ğ" 

1 
il . . . . . öı·elıilsek bile vezin bize hoş görü hangı bır terakkıden lcorkmalıyız; fen-

,, .. ya ıs e ı ı şe' ,.e tıpı \·erebıldığı n· · t kk' t ı k "b" b b' · melde beraber - bu dn bizi bir orke nın ear ·ıya ına mrşı ·oymayıp bu I 
gı ı - u ınanın muayyen ı:;ekılde H • s- ) ·· ı··· "ki ı· · Ç" ı ü ff 
husu~ ti tc "k · · ı :ıl ltrada maistronun harekntı kadnr ten- a e\ı ıoru eme ıyız. un' rnuva a-

:ııı P ı amcsını tontro eder. ' k • t ı "d · • 1 ı b"I k · · B t• b \'ir eder l)C a ll esıne Y.lSI O a ı me ıçın ye 
u ıp u yapıyı teşkil eden maddi • , . gane yol ilimdir. 

cevherlere tabi olmayıp bir de deruni Kaınat ve ınadde 
hayatiyete tAbidir. Burada maddi ceY· Bu halde zahiren maddi cevherden 

l\lüderrls 
Salilı lllurat 

Asrı Saadet - Sadrı İsl:iın 
3 · 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 

Yazan: lslam akademisi. - Terceme e ~en: Omer Rıza Bf. 
fiyah: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 
Posta ücrefü Türk:ye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Redclini bir defada veremi yenler taks ıtle de verebilirler. 

i..,.. Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi 



r------------------------------ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!m!l!--ll!l!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!ll98!!B!!l!!!9-VAKIT tSKlnvuuaani 1931 

Dünkü Keşldede Kazanan Numaralar 
Fatih itimadı Milli bayii Burhanettin B. listemizin gösterdiği ikramiyeleri biletlerin 

ibrazında derhal tediye edecektir. 

8 
899 
964 

1018 
66 
84 

183 
349 
413 
421 
434 
575 
645 
648 
662 
727 
759 
812 
856 
951 
981 

~ 

JôO 0 6L 238 
50 60 423 
92 söl 445 

107 5(1: 449 
119 ~80 592 
254 603 
337 764 
372 80 846 
453 60 868 
550 60 912 
706 924 
752 60 948 
845 41032 
887 43 
905 66 
916 87 
962 99 

7001 
13 
69 

196 
365 
370 
378 
620 
643 40 

112 
152 
189 
196 
217 
440 
473 
529 
557 
613 
676 
727 
736 
808 
842 113 

149 
357 

ffi 
895 
914 

6 38104 

2233 
307 
313 
318 
328 
484 
486 
509 
554 
580 
649 
672 
725 
753 
84 

946 
989 

t16 

!~ ın 
3056 

135 

:~ 

29 389 493 
615 

60. 679 
2371 
24~ 27 
355 
489 
581 
639 
657 
726 
760 
764 
823 
&o 
922 

4087 
227 
37 
565 
706 
726 
760 
944 
97t 

5254 
jOı 

• . ıatın alıme r.eyıtı nacaktır. Kondoktö illnlırı kAau harb17 r, ve yahut istik- cUnti 1a&t 14 te Fındıklıda he,.etimlz. 
tanlar terdh• edi-:tebinden mezun o- de pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 

=•tlert dairesi iht)tct için 83 kalem da yazıb Aallerin • Taliplerin afatı fartnmaesinf ve katalofıınu heyettıniz. 
J01ojl alat ve edevan ka ah zarflı istida ile Milli Mü=Yplannı havi bir de görmeleri ve illale aaa~nclea eve) 

~ya tonmuşrur. fhalesl 17 1 931 va mllatefarbfına mU aa Veklletl Ha- temlnatlarile hazır bulunmalan. 
h ,.•imi ... _ ıunu1 sut lf te Fmddtlıda 1 T ..iL raeaatı IAznndır. • • • 

ZllıMI yapı ıcatuı: Taliplerin '"• - ana ve ••hanı •-eJltldfl. Dlf mn..hik · ,... 2 - MOteehhil ı.e '-- "'T Alıkerl di.kinl evi için boı renkte 
nl aSnaiU, pul mutcablltnde şartname- &.. • -~ ~h olda· altmıı bin adet makara iplitf 18 kln11· 
......._ •e m8nakuaya gırmet için de • 11 

...._ llUle•e teldfferlyle lhlle IUbn· 3 - Hansi mekteplerd tab8i nasanf 931 pazar cflnil saat 13,30 da 
::iai,Wftl bey.edmizde hazır bulunma· tL • 1 etti- Fmdıkhda heyetfınlzde pazarlıkla alı-

• • • 4 - Hangi Tazif elerd b ttacaktrr. Taltplerill fartna"'e ..-e nii-
YerU 5 - En aon buland:ta alandufq maneslni· heyetintfsde görmeleri ve iha 

tetllt ~='::idan on seetız bin çiti hU..lhal varakası. vazifede le mtind• evel temlnatlarile hasır 
tur. Jhate • mtinüısayı konmut· • • • bulanmalan. 
ma.dlf ~tnunaanl 081 tarihine H • * • 
.,...__ T.-h-1-t~ gflnU saat OD dört .~~ta um ... ~'! MUdfirllttl '~ f o- Melzıfondaki le taıDn ekmek duz kır· 

-.-- flnname ..,.. ... cam, -•·t, ve eczam al i fi rfJ Hilal i&llelr '" nama- nak• k en m mı unu kapalı 7.1 a munıkısı a kon 
11n lime lr-ı~~uhergCln merkez sa saya onulmuıtar. hıalesf 17 muştur. lhıtesı ı· 1931 Cumı"esi ~n 
mU.ılr-~~ •Unclatlan ve klnanua.nı 931 camarteel etini Aat MerziFunda asken komınonund yapıtı 
......... eni tele~ er1a oeGa ve lf,.10 da Pındıklıda heyetl•lzde n çaktır. Taliplerin ptnımeslnı Merzifon. 
tuplaa*8t makbq maır:a:ı:J:ınacmek lacaktır. TaUplerln 1frml kanııı: Samsun Amasya. CurumJıkı komisyun· 
il~ rlJ'•lldne te'fdl mezkur pal mukabilinde prtnameslnl alnaala 1arda görmeleri n ıhı le 'ıktinden evvl 

eylemeleri n " ihale eaatlnden net te 1 teminac veteklıfnımclerlyle btrftkte Mer· 
Baft • ....!...~!.._ .. tiyle heyetim•-... h m natıa. zifon asken ıııun alma komlsyunnnda &..61Ld ,....,......._ ..._ __ d .... e urr balanmalan. 

-. ........ lan _,.._ • Ankara merkez huır burunmılın. 
a .ut. lcnt Oe Wr r::'" UD U. au ldm1&hanem l~mu:rr::etkomfsyo. • • • 

1 •n ah ...... teruı u U. lncfllsı Merkudekl kıtaat ve mtlessesıun 
aaaaı 931 PDar hdy• olan arpa kıpala zarfla milnatası.i 

rnııA-ın28 

62 
130 
197 

ıoo 221 
200 315 
~ 348 
60 393 

816 
862 
874 
896 
934 
976 
999 

9057 
163 
198 
290 
306 
449 
529 
559 
719 1 
742 
758 
782 
789 
809 
885 
887 

29 
36 

234 

60. 527 
612 
676 
713 
714 
750 

5 Mg~~ 
129 
163 

~ ~~ 
2Ö~ 539 541 

651 

İstanbul dördüncu ıcrı memurluğun· 
dan 

Remziye hammm Viktorya 
hanımdan istikraz eylemit oldu
tu mebaliie mukabil maltepe 
kariyelinde Çeyır mevkii civa
nada 1177-71 numarah birinci 
derece birinci 11ra ile ipotek 
irae eylediti bir bap boatanm 
otuz gOa müddetle ibalei eVYe-
liye mDzayedesiae vaz edflmiftir. 

MezkOr boetanın hududu, ıar
kaa Halil efendi tarlaaı, ıarbea 
tarik, tlmalea Kadiako tarlul, 
cenuben Niko boatanile mahdut
tur. Mezk6r bollanın meaahau 
alettahmin bet d&llm bir evlek 
miktanada olup deruninde bir 
dolapla boatan kuyun OıtOnlin 
çabaı olmıyan taftan yap•lmıı 
harap bir mekln mahalli mev-

ı:: : 
konmnıtur. ihalesi J 8·1 93 J Pazar gün O 
saat J.f,30 da Ankara merkez satın alma 
tomisyoqunda yıp•lıcıkhr. Talipleri• 
pnnıme atmak 'e tekliflerini 'ermek 
uzf're tem natlarilc mezkılr komisyona 
mürıcudan. 

cuttur. Boıtan denmincle bet 
dut OD hef İDcİr İki &Jft Mr 
zeytin ağacı •e bir uma ve ara• 
zi dahilinde mezru olarak hir 
miktar kereviz ve hawç ......_ 
lab vardır. Etrafı çitle çemlmif 
ve denminde Hidayet efendi ..
nevi ylz altmJf lira kira De ve 
930 kaaımından 931 HDMİ ka· 
umma kadar mUateeir oldutua 
beyan eylemiıtir. Mahalli muktr 
mUnbit oldujundan maada latan
bulun turfanda sebze yetiftirea 
mahalden ol1DU1na ve haUhaar 
arazi piyasauna nızaru mesk6r 
mahallin kıymeti muhammiaui 
temamı bin Hkiz yGz otu 1ecli 
buçuk lira olup talip olanlar kıy• 
meti mubamminenin y6zde on. 
niıbetinde pey akçeaioiealarak 
929-3804 doeya numaruile 26 
Şubat 931 saat on dlrttea on 
albya kadar D6rdlhıcll icra me
murlujuna biuat veya bllnkl· 
le muracaat eylemeleri ve fazla 
malftmatın doıyUJnda balancl• 
IU ilin olunur. 
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· ~~~~..bffi·~ra!~--~~ ---·a..\ı(·-------•ı, Defterdarlık ilanlar• 
En Nefis ve En Halis Çukulata Seyrisef ain ·--~-----------..:-1 

L 1 ON Mc>kozacenı«hGaıaıaKöprüb•ımdı Üsküdar Malmüdürlüğünd 

1 Devlet demlryolları ilanları 

------------------------Kayseri deposuna bir sene zarfında gelecek maden kömürünün 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmu,tur. 

Münakasa 2 şubat 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev
,let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliği
ne vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Anka
radn, Kayseride ve Haydarpa!a idare veznelerinden tedarik edebilir· 
ler. 

* • • 
19 ikinci Kanun 931 tarihinde münakasası ilan edilen 10,000 

m3 oksijenin Devlet hatlarından Haydarpaşa-Ankara-Konya hat
larına iltisakı olan her hangi bir istasyonda teslim edilebileceği 
ilan olunur. 

1 Jandarma imalathanesi ilanatı 1 
9000 adet ekmek torbası ve 6938 adet arka çantası kapalı 

zarfla mubayaa olunacaktır. ihale günü 4·2-931 çarşamba olup 
saat onda arka çantası ve saat 14 te ekmek torbası jandarma 
imalathanesinde ihale edilecektir. Şartname imalathaneden verilir. 
Taliplerin teminatlarinın beraberlerinde gelmeleri lazımdır. -
Gayrı menkul malların açık artlrma Hanı 
lstanbul 4 üncü icra nıenıurluğundan: 
Açık artırm ile paraya çevrilecek gayrı menkulun ne olduğu: 

Beyoğlunda Kamerhatun m. Karnaval s. atik 18 cedit 33 numaralı 
nim kağir aydınlık mahallini muhtevi olup 25 lira ile kiraradadır. 

Takdir olun n kıymet: iki bin yüz liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: fstanbul 4 cü icra daire· 

ıinde 26-2-931 t. s. 13 ila 15,30 a kadar. 
1 - işbu gayrı menkulun artırma şartnamesi 14 - 2 • 931 

taaihinden itaran 930 - 192 numara ile lstanbul 4 cü icra 
dairesinin muayyen numarasında her kesin göre bilmesi için 
açıktır ilfmda yazı ı olanlardan fazla malümat almak istiyenler, 
iş!:u şartnameye ve 930-192 dosya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya j .. tirak için yukarda yazılı kıymetin yOzde 
yedi teminat gösterilecekti. 

3 - Hakları tapu s:cillile sabit olmayan ipotekli alacaklı
larla diğer aliikadarları11 ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve husu ile faiz ve masrafa dair olan iddıalarım işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün jçinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyelimize bildirmeleri icap eder aksi halde haklan tapu 
sicillile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasmda hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma ŞArt
namesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış bunları temamen 
kabul etmiş ad ve itibar o?unurlar. Üstünde bırakılan gayrı 
menkulün bedeli zamanında verilmezse gayrı menkul ikinci bir 
artırma ile satılır ve dedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet l<almaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki şarta 
tahakkuk etmek kaydile üç defa bağırıldıktan sonra gayri men· 
kul en çok artıranın listünde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
artırma geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminatta 
kalkar. 

5 - Artırmımın biririnci veya ikinci olmasına ve gayn men
kule tcalluk eden kanuni hakka ve satışın tarzına göre diğer 

şartlar. Müttrakim vergi, belediye, vakıf icaresi müşteriye aittir. 
Birinci derecede vakıf paralar müdüriyetine bugüne kadar maa 
faiz resülmal takriben 983 linya ipotektir. Bu borç da milşteriye 
devrolunacakır. 

Yazılan hanenin temamen yukarıda gösterilen 26-2-931 tari· 
hinde Istanbul 4 cü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gös
terilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. -----

1 ıanbul icra komiserliginden: 

lstanbulta Sultan hamamında 
Sadıkiye hanı altmda 65 No. lu 
mağazada manifatura tüccarı 

Sabatay Geron efendinin alacak
lıları ile konkordato akdi için 
icra merciinden iki ay müddet 
verilmiş, 30 Teşrinisani 930 
tarihinde ilanı tekemmül et
miş, alacaklıların kanuni müddet 
zarfında kayıtları icra kılınmıf 

olmakla mumaileyh Sabatay Ge-• ron efendi konkordato müzake-
resi için alacaklılarının 25-1-930 
tarihinde toplanmıya davetini 
talep eylemit olmakla yevmi 
mezkOrda saat 12 de Sultan 
hamamında Boyacı hanında Avu· 

lJoğum ve ·"adın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Tel. lstanbul: 262U 

lscanbul vilılyeci umum menbaa sucu· 
!ar Cemiyeti Heyeti idhre riyasetinden: 

Dört tahsildara ihtiyaç vardır. 
Gala tada T onel ittisalında Reşit 
paşa hanında 5 6 7 numaru ve 
telefon 2650 Merkez heyeti idare 
riyasetine muracaatları ilin olu· 
nur. 

kat F erara beyin yazıhanesinde 
alacaklıların toplanmaları rica 
olunur. 

icra komiseri: A \'Ukaı Mustafa Hayn 

Beyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide SATILIK ;\ BSA: No. 3 Derici sokağı llasanpaşa nıal 
~lühürdar zade hanı altında Tel.lst274C Kadıköy. Knşdiline kurbiyeti bulunup \'C tarafeY 

ebniye mevcut olup ikanıeıgtılı inşasına clverişfidıfı 
sahası ınıktarı 172 zıra 12 parmaktır. Tahmin . 

Mersin Pastası 
(KONYA) vapuru 16 ki· 

nunıani cuma 10 da Galata rıh
tımından Çanakkale, lzmir, 

KüllUk, Bodrum, Rados, F etbi

ye, Finike, Antalya, Aliiye ve 

Mersine kalkacak ve dönüşte 

T aşucu, Anamura Kuıadasına 

da uğnyacaktır. 

J ra~zon itinci ıostası 
( REŞITP AŞA ) vapuru 15 

kinunsani Perıembe akşamı 

Galata rıhtımından Inebolu, 

Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 

3iresun, Trabzon,Rize,Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 

Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Sam

sun, lneboluya uğnyarak ge

lecektir. 

•••••• .,".Tarife••••••••• 
: 1 Defalık kurus JO • 

! 
: 2 • ~o • • • 
: J 
• 
: 4 " • 

6$ • • • T$ • • 
• • 

• • • 
: ihtivaç kalmavın
: ccıva kcıdcır (azamı 
: 1 O defa ) tl"n edil
: mek üzere mcılt/u 

100: 
" • • • • 

: Abonelerimizin her Uç aylı~ lc;ln • 

: bir def uı meccanen~ ! 
: • mm geçn lttalam rutı ~ınn : 
: lçlo S er kuruş zımmoluoıır. • 

·························' 
Doktor 

Ahmet ikbal 
Ankııra cadde~i No. 66 
Pcrşcmbl" sabahlan mcccaocn 
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Para kazanmak ister miıiniz
Taksicle her nevi eşya satmak suretile 
ayda 90 liradan fazla kazanabilirsiniz. 
9· I 2 arasın ela müracaat. (2) 

lstanbul 4 üncü Vakıfhanda Ünyon 
Kaltcsriat 

1111111~ 
Jstanbul ikinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve bu kerre satılması 
mukarrer bir yemek masası ve iki 
adet kıymettar vazodan mörek· 
kep eşya 18-1-931 tarihine müsa
dif Pazar günü saat 14 de Beyoğ· 
lunda Sıra Servilerde Hayat apar· 
tumanmın 3 nu·lu dairesinde açık 
artırma ile satılacağından talip 
olanların yevm ve saati muaay
yende 930-4884 dosya numarası 
ile hazır bulunacak memurumuza 
muracaatları ilin olunur. 

Dr. Horhoruni 
Cilt, Zührevi ve Bevliye 

Tedavihanesi: Beyoğlu T'lkatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her giln akşama kadar. 

Tel B. O. 3152 

t 72 lira kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye 1 

edeceklerden yiizde 7 ,buçuk pey akçası alına 
Satış muamelesi 12-2· 931 perşembe günü saa\ 
Üsküdar ~lalmüdiirliiğiinde pazarlık usulile yapıl 
tır. (R.) 

* • * 
SATILIK ARSA: 4 hissede 2 hissesi No. 23-29 \Ta 

bağı caddesi Schimi AJi efendi mahallesi Üsküdar. 
hesi Vangmbağı cuddet;i olup arkası nıeydanlıkll~ 
tarafeyninde haueler mevcut olup iknmetgah in 
elverişlidir. ~lcsalıası mıktarı 200 zirndır. Talımill 
len 150 lira kıymet defaten verilecektir. ~llizayec.le 
tirak edecekle~derı yüzde 7 buçuk pey akçası ahrı 
tır. Satış muaıııelt~sı 12-2-931 pcrşemhc giinii ~a3l 
Üsküd:ır ~Jalnıiidürlüğiirıue Pazarhk suretile yapıl 
tır. (R.) 

• • • 
SATILIK ARSA: 4 lıissedc 2 lı ı ssPsi No. 2~- 29 Va 

bağı caddesi Selünıi Ali t>feııdı 11 "lıallt•s ı Üskiidar 
hesi Vrmgınbağı cadde i \'e arka ciheti meydaul 
Tarafeynirıde haıwlcr rııe\'cnt olup ıkametg,\h ıra 

müsaittir. Mesahası nııkınrı 200 ziratlır. Tahmin e 
150 lira kıymet defaten Ycr'ilectıktir. Müzayedeye i 
edeceklerden yiizue 7 lıuçuk pey akçası ahııacak!!r. 
muamelesi 12· :2-931 pcr~enıhe ~liııii saat 15 te lJsk 
~lalmiidüriiiğünde paz:ırhk usulile yapılacaktır. (it .. .. .. 

SATILIK AHSA: ~o. 36-27 llacıkaynıak sokağı Ku 
cuk. Denize nezareti olup t>bniye inşasına müsa 
~Jesalıası nı ı kıarı 460 :ırsıııdır. Tahmin edıleıı 23lJ 
kıymet defaıcn ,·crilrePk~ır. Müzayed<'y~ iştirak ede 
Jerderı yüzde 7 IJuçuk pey akçası alınacaktır. s~.tıŞ 
ameltıs1 12-2-931 perşemhe giinii ~a:lt 15 te Usk 
~lalnıüdürlüğiinde pazarlık usulde yapılacaktır. ( .. 

SATILIK .\HS.\: No. 18 - 36 Derici sokağı Hasan 
nıahallesı l\.adıküy. Kuşllili~tı)' ll'ı knr~ısintladır. Ve 
tar .. ıhntfa lrnncler mevcut olup ikanı~tğah inşasına 
rişHdir. Mcsuh:ısı mıktarı 188 zira 12 parmaktır 
nıine.a 188 lira kıymet def'aten \'erileeektir. Müzaye 
iştirak edeceklerden yüzde 7 ht1t;ıık pey ak<;ası alına 
tır. Satış nuıame:csi 12-~-~3 ı peı ~eıııhe günü saat t 

Üskiidar lfolmii<ltirHiğliııde pazaf'l ı k usulile yapıl:ıcı•~ 

(!~~) --------------
Pazarhkla dolap ve idman al 

leri mübayaası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürliığündcn: 
Adet 

4 Camlı dolap 
1 Port manto 
2 Atlama kuzusu 
1 Atlama beygiri 

Baladaki dört kalem eşya 18-1-931 tarihine müsadif P 
giinü saat dörtte pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin 
namesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mektep dl 

riyetine ve pazarlığa i~tirak edeceklerin Istanbul lktısadi Mü 
seler muhasebeciliğine t~vdi edecekleri teminatı muvakkate 

buzunu hamilen yevm ve saati mezkürda mektepte mütef 
komisyonu mahsusuna müracaatları. 

Maarif Vekaletinden : 
Balıkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin elektrik 

1 kanunusani 931 den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuJiJe 
kasaya konmuştur. Münakasaya iştiruk edecek olanlar, münakasa 
mesi, fenni şartname, proje ''e mukavelename suretini tedarik et 

D ıh S 
. re, bu gibi büyük tesisat yapmış olduklarına dair fenni ehliyetna 
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: Gonokok Aşısı : lahle, Maarif Yekalctinde toplanacak olan inşaat komisyonu ta 
: BelsoğukJuğu ve ihtiJAtlarına ~ icra edileceğinden taliplerin ihale günü olan 21 kfmunusani 931 ç• 
: karşı pek tesirli ve taze aşıdır. • günü saat 15 te müzayede, münakasa ' 'e ihalfıt kanununa göre ih 
: o· ı 5 it M b t tü : cckleri teklif mektuplarını mczkür ltomis.rona te' eli edeceklerdir. 
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