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nü aldılar ) ap:ıcağıı. 

GaziHz. Telgraf ~I Bunlardan elde edilen ralmmlnrı iŞTiRAKTEN ÇEKINlllEYINIZ: Haberleri 
bir araya topladılar. Neticede Ö) le bir Müsaba"camıza iştirak etmekten 

Avu·sturva aeffri Veni ş hir ve koy lcrnunu 
Ankara,3J - Yapı ve yoUat 

kanunu hazırlanmaktadır. 

rakam iyle bir ölçü elde ettiler ki hatırınua oclebllece.k Jı.er luıngi bir Dişlerinin tedavisi bitti 
bu mikyasa l!n U) gun ö1çü nren ba- mah:ur aşağıda yazacağımız ıarUan 

caf'ın aradıkları ~lacağına karar nr olı."lıduktan Dmra zail olacak ve iştirak Cuma gtin(l 4.nkaraya Ankarada D.r K~ZI 9e9"rdi 
diler. Ve bu mik:>ası nazarı itihara ala te 1-üçücük bir mahzar bile (/Örcnıige- dönecekler Ankara, 31 (A.A) - Avuı- Yeni baştan haıırlanacık 
rak yaptıklan b 

0

) ük mü abakada bu ce'ksiniz. K 1 
Gazi Hz. dün s~t ıl de turya sefiri Auguste ra r.enap-

gün resmini sayıfamıza derccttiğimiz Çün':ü mü&abakamıza iştirak için d k d ları bu sabah 9 raddelerinde 
imar haritalarında elli sene ıal'"' 

fındal<i nüfus tahavvülleri nr.ıarı 
ha......, ----,·h. bize, iaminizU. adretJinizi lnldirmige saray an çı ıp İfÇİ Sami 

resminizi göııdcr:meue lüzıuıı woktu'r. ' Beyin muayenebanes ni teşrif "für ~ucağı Nümune hastahanesi itıbara alınarak her ı~hrin müs• 
ta1·bel mevkiile viisat ve ıckli 
tesbit edılccektir. 
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iştirak §8.rtlan: etmişlerdir. , e Evkaf mUdürlüğtl arasandaki 
1- Namı müstanr (veya isminizi) Öğle yemeğini Gazi Hz. meydanlıktan geçerken o esnada 
2- Aşa!ıdaki listede de ve bacak orada yemiflerdır. lirken bir yük arabası altında Kanunun mer'iyetindcn itiba• 

resminde işaret edilen yerleri bir ter- R f d h I ren her ıehir nfifu5u ve vaziyeti e akatJerinde Rusuhi B. le kalarak yaralanmış ve er a 
zJ met.resi ile ölçüp santimetrelerfni tabiiyesi nazan dikkate alınarak Yozgat meb' Salih Be Nu .. mune hastahanesine kaldırı-resimdekf ve listedeki ı-retler.ile bir usu Y J" - t • b • J • b't 

r- vardL larıık tedavi alhna alınmııhr. su, &Jım esısa proıe erı 1 

zarf iizerine kaydedeceksialL Olçüle- sene içinde yaptırılacaktır. 
ek yerler, şunlardır: Gazi Hz. nin dicleriain Ahvali sıhhiyesi hakkında al- d h 

Y Haritaların p anlann a er 
A - Bacak bilefinia kalınlığı. tedaYisi tamamen bitmiştir. dığımız malumata natnan mil- semtte lcıs! a, tamirane fabrika, 
B - DnJdır kalınlığı. R · 'cü h H 17 3 ·· il b b d ko' " eaaı m ur z. saat , O şarun ey aşm an ve un- hastane, müştail mcvat yerleri 
C - Diz kapaı!mın kalmlığı. da Beker mainıızasına ug· ra- dan sathi o'arak yaralanmış bir 
D - Dacağın kalınlığı. 6 - mezoaha hayvan pazarı, kabr s• 
E - Bacak bil<'ğindeki kemikten dıktao sonra Tokatlıyaaa git- kaburga kemiği ve bir kolu kı- tan ve postan ler sıhhi içhmai, 

(Aşık kemiği) dir.e kadar mişle:-, bir kahve içerek isti- rılmış ve çıkmışhr. Abvali umu- bedıi esabap olayısile tehrio 
F - Dizden bacağın belde niha· nhat etmişlerdir. Oradan, miycsi enediıebabt değıJd"r. Kaza budu 'u tahdit edileceec, bostan, 

yetlenen kentiie kadar. Marinos ticarethanesine de uğ- ıehrimi% siyas, mabafılinde bü- kabristan gibi yer:er ıebirler n 
3 - Etekleri ~ dört bet parmak radıktan sonra doğruca saraya ynk bir tf'es~r•rle lrftrıtılamnıc:tır. alçak; mezbaha ilet fabrika ar 

yukarda olmak bere çoraplı veya avdet buyurmuııılardır. Ü k ü i · t• ti 
çorapsız lba.caJdanma iki fototrafmı "' Ankarada llk kar y .se ve r zg r ıı ınme \a-
mrf i~e koya.P daha IMlytik bir zar!/ Gazi Hz. yarın Ankara ya Bu satisinia aksi cıhetinde ) apıla· 
· • d ooidec•klerdı"r. Ankara, 31 (Telefon' - cakhr. ı~n e gazeıembe (lstanbul, Ankara &· ~ 1 

i .... ------------11 ...n.n &g-le vakti kar yağmıya -----
caddesi Valat gazetesi. (müsabaka] ad 5

""! ı ı f 
reame gönderilecektir. lstanbulda yeni j başt2d1. Dış4.ere dikkat 

8a.:ald r~t naat ~.~ lecei nl 4 - Resim (Foto Sür--) da ,.ek- l t 1 N SO RAKAN ııos eren foı::ı&I -J ,J- ~ f- k•f f Cümhuriyet merkez bankı11 D ş ÇEK LD KTE 1' • 
!asanlar yaraddı lan itibari.le !her tirilmişse nsim yerine fotoğrafhane- "'V 1 8 etr&fında fıaliyet GELMESİ 

.,-:in ,&ii7.eline meçlôpturlar. nin vereceği numarayı zarf içiae ko- [ üst tarafı birinci H~ıfada] Buan diş çekildikten sonra yeı in 
Haddi zatında güzellik demek olan yup göndermek kifayet eder. Dün sabah Manisa müstantik- Ankara, 30 - Yeni Maliye den kan gelir. Ba kan, derecesine göre 

bdaa, her Jıa.ngi bir müs.ıbakaJa ~"'!i- BACAK RESIMLERJNJ NEREDE fiğinden gelen bir ihzar mfizek- Vekili Mustafa Abdülhalik Bey bazı defa ehenuyetli bir vui>ette ilı· 
nk eden yüzlerce. binlerce kadın için ALDIRACAKSINZ? keresi mucibince Hasan Fehmi Cümhuriyet merkez bankası et· das edebilir; laatta hastayı öltJle ka 
•ea en giizel olarak intihap edilmek- 1 - Bacaklamıızm resimlertaJ ken B. isminde genç bir avukat ih- rafında timdiye kadar yapılan dar süriiklediji bile vakidir. 
tea haklı bir gurur ve Rlinç duyar. di fotoğrafçnuzda aldrrabilil'llİlliz Yal • "k b Birçok hastalu, dişlerillln •erin-
fabt iıunini, resmfai ve her şeyini or- nız resim1eriıı arkamda fototrafha- uren Manisaya göndcrilmi,tir. işleri ve hnırlıklar1 telKı e •f· den kan gelmesinde di§tsbibl ve!- diş 
laya ikoy•aJ."ta:n sonr.ı ıiatı1uıp edile- Aenin ımillliirU bulanması ilamdır. Bu H11san Fehmi B. in yazıhane- Jamııhr. Aldığımız malümata çiyi kabahatli bulurlar. flalbuJd ti.an 
memek ve !bilhassa eş, dost, tanıdlk ft Mihiirıltia olu fotetraf sahipleri si Galatada Bosfor hamndadır. nazaran Heyeti Vekile bu glin- diflerin yerinden kan gehneeladediş-
ahbaphk dolayısile beşind, içindi, mmhakaya ipirak ettirllmeder. Diğer taraftan dün aktam lerde Cümburiyet merkez ban- tabibi ve)a dişçiyi kabahatli bulufır. 
•erecede birlnüa ika.zandığuu görmek Z - !BeJ"Vilanda TüaeJ bqmda SU- Hasan isminde bir J arıncı da tev· kasının mil"sesao heveti intihap Halbuki çı!.aıı diş:n re~den ınu't-
inana gok aa ve ıüziintii 1mr. A- reyya fototraflauMinde 1aist. ihesabı- kif edilmiıtir. Bunun isticvabı il~ edecektir.Mücssesan heyetini totı· tan fazla kan -~elmesi dl"n çekil~i 
men'lcalılar bunu düşündükleri vebil- mıza a1dırabilinİlliz. hto Süreyya gugün meşgul olunacaktır. Dün I b k 1. • ı"d ... le alakadar degıldir. Bu•tın muhttf 
d ·ı 1 . . . t . 1 1 1 b k . 1 . 1 &··y0k bi anınca an anın mec ısı ar.. b ka b 1 . d Y-•- 1 ı en ıçın ertıp ettikleri ,.e resmini t ı ı 'nD aca resım erın u r bir çok kitinin ıfadesi alınmıştır. :ış · se ep erı ,.ar ır. ıııu-... ~u 
ko) duğumu hanımın kaz.'lndığı mU· mahremiyet dahilinde .-lrecektir. Re- azalanm seçecektir. bilmek lı\zımdır ki dış· jn Yei,nden t 

~~· Mevkuflar, Ltanbul teYkifba-
saba!~aya namı müstnharla iştirak simlerini foto Sireyya•a ~recelder Meclisi idare bankanm nizam• kadar fazla kan gelirse gelslı o .kanı 

bi ·· d .kJ ri ··ı..aı nesindedirler. Şeyh Esat Ef., :ı ... prttı. .Ancak bu hanımın adı müsa- ze :gon erece e o ~ouer ve nanı namesini baz11lıyacak ve banka- durdurmak her vakit mümku.uür ve 
b iist l __ ~ .. · f ah rahatsız bulunduğundan, tevkif- aır 

ftka Jlihayetinde ve kendisinin rizasi- m ear yazı ı ~& ~•• otoiraf · ya fimdiye kadar taabhlldatta hali haarda elimbde kan .duı,ura_ 
Je f n edildi jnede:n alacaklan numarayı koymayı hane hastanesio..Je hulupmakta· • bulunan aza bütün Türkiyedeki için çok Jn) mctii ilaçlarım~ r.ırdır 

A'Wllpaıua ve Amerikanın her şch· anutmaamhdır. Ve bu numaranın ne dır. Bir refikimiz, sallhivettar Eh·erir ki hasta, han gelmcsitWl'-tlolt 
rln e lau llelle yapılıln (Güzel bacak) oJdu!runu gendileri de bilmemelidirJer. bir zatın s5ylediii kay dil~, şu Mil.i ve ecnebi bankalar vasıta· yr vaktinde; yani dakika lau·mftdaL 
•üsab3.blannda hu hangi bir ilti· MÜSABAKAMIZ NE KADAR sözleri teabit etmektedir. sile taahhütlerini ifaya davet mütehassısına müracaat etsin 
.m•!Dl önüne gecmeJ4 hakiki cüzcı. DEVAM EDECEK? _ Filhakika bu. gizli teşkili- edilecektir. Bankaya aza kayd• Biz büyle kan .~lmcsl veylind~ 
ita - bula "lmek için istiye.nl re ha· :Mlisab:ıka nihayeti birkaç rtı• için tın reisleri Jstanbulda tutuldu. muamelesi de bundan sonra baı- ev ilaçlarile durdunılmağa lı~rak 
ki! · ·mleri ve resiml rile i "ra\' ede- de ilan ediJetektir. .Müsabıklara fim· lıyacakhr. Merkez Cümhuriyet vııhim denelere girmiş bir lYli mi • 
11.. d A Fakat latanbuha merkez ittihaz b ın .. " or arsa a menk:ılılann b·n gene diden haber verelim ki gazetemize gön bankasına memleketimizde mu· sallere malik ulunuyoruz. 1\aterr ~ili 
kız ve kadı• bacaf'JJldan elde ettikleri derecek ülçü ve resimleri kabul edile- ettiklerini kat'i olarak bilmiyo- halkımıza tavsiye ederiz: Böl 11' ır va 
1 ~ ).ii ihmal etmiyorlar. Almanla· cektir. Resi mçektirecek müsabıklann rum. Burada daimi içtimalar yap- amele yapan ecnebi bankalar ka kar§ısında vakit kaybetmen ve be 
rm geçea eene içinde de yapı.klan gü- bacak resimlerini ahuya Beyoğlunda bklarını da tahmin etmiyorum. büyük mikyasta iştirak etmek- hemchal duracai'ına emin ol:. Jk der· 
~ bacak m~bakasında esas olarak Tünel başında Süreyya fotoğrafhanesi Çünkü lstaobul zabıtası daima tedirler. hal bir mütclmssısa müracaat etmeli· 
:ı lan ölç' Amerikalıların ölçüsü bugünden itibaren hB.7.Irdır. ı..-------------.. ıdir. 
c! .m-t11r. lntihr. l> na!tl yapılacak ve kazanan vazifesini müdrik ve müteyak- "VA 'lT b En "' "iın bir şekilde bile kan behc 

Açtığımız ba •tisahRkada. Biz de lar ne gibi mtiklfet alaca1danhr. bun kızdır. Bittabi tahkikat netice- " e a 0• mehal durdurulabilir. 
tıp1 ı Amerikalılar cfbi hareket ede- lan yanndan itibaren gafttemisfn ıU· sinde mürtecilerin merkezi lstan• 
cek ve birinci ayırmayı bu öl~üye göre tunlannda okuyac~ ·.sınaz.. • bul olup olmadığı anla,ı 1acakbr. 

ne o unuz Di§tabibl 
Suat lsmail 

EZE J -===::rc=z:=- ===-: ~ ez:±] 

"V AKIT "m tefrikaaa: 51 bir terbige vernıif, ona halüksızlık tel karım gavaıça odanuzdan çıkarak aıajıürüldiyecek? Nerelerde? Ne şe .. 
kin etmemiş obaydı bu rezalet olmaz ğıya indi, tabancamı alarak kcndİ$ini kil mai~ctle ya§ıyorlar? Yanların 
'dı, diyorlar. MahalleU bir taraftan tal.ip ettim, aıağıya ininll kanının hiz d k" b" l k? B 
d Al. s · kah - k k t · '· d d mU A,,.ı. • • a ı para ıterse ne o aca . u a ı enaverı ~ge çaqırara a me çı ,..a ının yar ı e wv~ının ıçerı • . . 
rısuıın hiyanctini haber "eriyorlar. ye almıı olduğıuw gördiUn. Beni elim gayrı kanuni Yazıyetlerınden do .. 
Kansını çok seven, kıakanmıyan ve ka de tabancamltı görünce öp~Urken ag iabilecek cinayetlerin haddi he:>a• 
naına inancuı Ali Senaver bu söze inan nldılar. Karım karııma dil..ilerek giJ. bı yoktur •.• 
mak istemiyor,. mahalleliye ~akaret.~ zel gögsünü açtı. Sildlunı çck, .. int~ka Dün onlara bir zevç hukukunu 

Y _.. Hii • Rahmi ~ derf'k çıl"P gldıyor. Fakat bır kere ıçı mını al, hazırım, dedL Bunızn uzerıne l t d' . . t._-
•-n ı seyın ~~ ı...rt d.. .. tü A ba ..ııı; S h ç 1 bi . k rt çına an 11amus en ı~esını unu ı..u-ne "" uımu~ : ca .. n ena emen e e aramıza gırerc · me • • 

. , • _ • _ . ver bu şüphenin getirdiği uyanıklıkla bir erkek lılçbir zaman miülafaaaız bir ran aık yann Y&falDak ıçın daha 
Bundan evı:clkı bsımlann hultitJa.n. jduşüncesinı pervaaız soyliyen bır adtmt k h keU rlnl t tkik t • k d Udh kma ,..z cel . fena hareketler yaptırmaz mı? 
(Filezol Hi'3netuUah Efnıdi, qga olduğu için, p>k lcimader onu Nt1ınez ar!."mtn ~rw! 1u. .. 

1
e e ,honk~ el a ınha 8

1_: __ ~ lr ~L -n ~ ~":"11 • z . k .. l d" 
"e hadis tı h -7.11. ı· . b 1 k 1 ... ahali '·ah . d fi 1 f• c''ıt"' e meue """$'yayınca acı a ·ikat nun arUR&llC o er~ çarum .,. ~~n evcenız ço guze ıyorıunuz .• a n w.:u.a ını arayıp u ma · er. m e,.. vesın e 80 a ar, BO c.a l •• • I 
,._ z-lc al a... ad---'· J nl kalalıl _...... 1 • a..:u. t anlamakta gcclkmlyr;r-. Bunun uzerine benim, beni öldilrlUa. dedi. klslnln de _ Evet hem emsalsiz di-bili-._ _. an uır Ull'HUr. ma ann · ar on"11 ,,_,ur uguna ~me - . . " -
itibar edip tapındıklan birçok aldgif mlflerdir. Filezofun tabiiyundan olma bir etarkedadaşkUc blrllı:~ekdeldi. fillcsoful ztl r~~~~~e benden ktnelre.!u!!_~~~I an rim .• 
~ ah· d · 'brrll · tih - f . h kk d dd . yar ere mcac e.,. en ıs ne an a ı - uw- mana l/O u, u ~ .. "'"ıa acr 

zev ıre o aıma ı e ıs za go-_ ~· manın menıeı a ·ın a ma . ecı orlardı. A ık kadıntn bctba.'ıt kocaal yor giblgtlUer. Asıl mlicrlm klmdL _ O halde tehlike daha büyü• 
sile balcar. Bele ahlôk lwauıundal:ı fUesoflann dediklerini kabul etmıı ol Y '-· •· 1 ç··-'L•• k d vukub .. ___ .,1ül. .ı. ~ hal id . bi b L.::r. - rUm in b 1 le dşık erkegın babası başbaşa verip Bu blrlblrlerlnl •~n gençler mi, gok· muı o uyor.. UllKU a ına u 
- pe. ~u ına g er, nra o . ması u ~ınun ve ea e sc ep o I . . nl . . 1 · · 
lir ki daima hakim olan tabbiattır. in muştur. Mahalleli fUezolu tekfir ettik bir çar~ ... ~rı!'orlar. kı tarafın da fatih ıa o ana acrrauaa gı~n be~ rnl11un.. lacak taarruz ara oilumun ııneaı 
---'ar bi k b b d. h.l!kim" lt t .a..L :_: bl _ faf ettıgı bır nokta var .. Genç ıevdalı· SUôlumı lndlrdlm, •izi öldilrmıgettğim, ıiper olacak Bu mecnunlann oiz-
-N • r ere u e e ı u ın sa a en ıonra ar~ onun evuu r ugursuz . . ·ı ·· • 
nalını lnkcirdnn vazoer..seler o zaman luk atağı addet ·e başlanıı tardır. ların kendı hallerıne bırakmak tabic: ö ümden daha beter olmak llzere " 11" lendikleri yeri ke fetmeden biz hiç 
1ı k .. Y . nwg ş ta en uygun ilanıdır. Fakat zavallı ıe- lltıfOlacağun. hal/dl hanım, ım f/Ukan • ! 

er es payına duıcn, kendiıfine 11nkı· Deli fUezofu mlidalaa edenlerden E- il 1 Ali S t ı:ı.-· a.. d' b f _ _,, d d bır gece rahat uyumamalıyız Çün .. .. ven ve ıec m yen enaver, a maız ya, nag ' CIJ enu., ıen e lf'l"llG- •• 
Jile alanı kabul edecek hır u.ur ~itecek bul kitap Talıaln !'endi namında ~lr koca. o ne •apwı... Gönlü mantığına digerek lkialnl de tutup blrlnl ,atak o kü durup dururken bir taraftan ra 
tir. Fakat bu munsif beşerıyetı nere- ::atın taatlüfen ölmeai fUnofun ugur . . bl u-• . . . b" 
.:r- L 1 1 H 1 - h-Lıı..-.:rald L----" k vetl galebe edıyor, Alı Senaver karısını bu dam.aza. rlnl de ıokaia llolru -e· yet meraklı çıfte mtıhar ve ya ., 
uc11 "" ma ı.. erkeı hakkından fazla suz ugu wuuııu ACUIUUH uv en im..] a· · t" B d fU f h ll Ofktan oazgeçlrmeğe çalı~k. Deli fl d cinayet patlak verecek. Zabıta 
..,.,, en ıyıyı, en mül.emmeli Ldiyor. ırnıı§ '~· " ara a eao u ma a e lnof ta onun rtca.ı üzerine ofilunu Bundan evvelki lcıamlann huldıası. ahkik · . k y k. I · 
K•ovet" haktan üstün olduğu için iyi nin cahU halkına lcarp mlidnfaa eden ka 1 _,_ ih d" . t ata gırıteee •• a a anan ıp 

rpıına a arUA nas at e ıyor, koealı Fileıof Eıran anlamak i · b" k d l 
part~lar diıi keskin olanın elinde ka· Zerden Ali Senaoer Be1118mlnde akıllı, !•adım ıevmeldcn vazgeçmeaini tausiye .. ~ . ~1~ ucu uzana, uzana ıze a ar se e• 
lıgor. Midesinin ihtiyacına cevap vere k~U, nwmif bir zatın baflnd~ ıu ha cdlgor. Fakat bir defa alev ıaçağr bu~~d~n. ıt.~bare~ ~ahkıkata ıırı- cek. Vay genç kadrn Ali Senaver 
6Umek, başkaları gibi eğlenip gülebil d~c ge~iyor: Fileeofun genç oglu Çe· sarmıştı. !ecegımızı aoylemıttım... Beyin zevcesi delikanlı da fileso-
mek, rahat ı'C mes'ut yaşıyabilm:~. için lcbi Alı S~na~rln ge~ ka~a. d~ 811 naaihatten lala bir müddet ıon Sena ver B. - Evet... fun oğlu imit diyecekler... Onları 
9fiiıımağa mecbur olan, ceza goruyor. oluyor. llcı gencin gizli gizlı aevııtlk· ra deli fUeeofun oğlu Çelebi ortadan - Mesele zannolunduiund le · k t i .. ? B 
.Ueai aç ka':yor, aç /:alan karısı karnı leri şayi olugor. Mahalle kahvesi halkı kagbolugor birkaç gün ıonra da Ali daha çok mühimd" y I · e wl geçırda~ .. e ~ld:apaca t~Ga· l"bt!ll 
• doyurabilmek için vücudunu şatma hemen bir mahkeme kurarak iki seınla Senaoer teİa,ıa fUeaofa gelerek karm "kt l kır. an ~ılna n~ og umu ovup 0 uremem. 1 a 

• • · b • k ı mı ar para a ara zevcenız e oa ıı"z de karınız b yamıy caka nız ğa mecbur oluyor. öte taraftan bu ışı zedeyı u gayrı meıru hre etler nden nın evden kaçtığını haber veriyir. Ali . . . ~ 1 Ofl a 1 • 

kitaba uydurarak ga~Uenlerin hare dolayı mahkilm ediyorlar. Ayni zaman Senaver anlatıgor: Karımla dadımın l~m. beraber k~çmıılar.. Bırıbırı- Daima affa mcyalsiniz değil mi? 
. . • • nı ıddetle ıevı orlar .. Bu derece- esele 1m1zda ebedi bir dert 

-



Adliyede 

Şalvarlı kadınların 
davası 

A,•rdıkl.e~ı kuma ları şelver 
larmnın ı9ıne yer leştirrr.işler 1 

lstanbul birinci ceza mahke· 
mesinde dün dört çingene kadını 
Gebzede hırsızlık işlemekten 
maznun olarak mevkufen muha
keme edilrnişlerdir. 

Davaya göre Gülbabçe ile 
arkadaşlan Gebzede bir yerden 
fop top şalvarlık kumaş aşımış· 
lar, bunları şalvarlarının içine 
Jtrleştirmişler. Yolda giderler
ken, ağır ağır adım adım ab• 
Y~tlarmı4. Bu, şüphe uynndırmıo. 
Şışkin falvarlannı elleyenler ol
mu · 
1 

~. 11 meydana çıkmış. Kadın-
•t, mahkemede itiraz etmişler, 
"A 

'"'ı kabul etmeyiz. Biz hiç şal-
••tımızın uçkurunu çözermiyiz? 
Utlnırız, kuma~ doldurmak için 
de olsa. Belki biri görilr de 
'rf lar, diye. Hem bizim şalvar· 
lık kumaşımız dolu. Alhsı da 
var, morlusu da var, sarısı da 
var, pembesi de var, Dalhsı da 
~ar, ~apraklısı, çiçeklisi de var!,, 
emı eıdir. 
Reia Hasan V rlsıf B. , isticvap

ları bi~:dikten sonra, mUddei
umumiifn mütaleasını sormuş, 
lllüddei\ııumilik ceza istemiştir. 

Muha'(6IJe, kadınlardan yaşını 
bilmiyel\ tirisinin doktor tarafın
d~u mı•~ne olunarak yaşı ta
yın. edltnJk üzere muhakemeyi 
talık bniıtir. 
DüOncıerı c 6nerken şlenen 

cinayet 
lsbfruı ağır ceza mahkeme

~~drdao 8 ağustosta Karagüm
~ktvukua gelen bir davanın 
lb~emesi son safhasına gel
mı!· Osman ismindeki bir genç 
~llg dönüşü Köçek Ahmet 
ısrqe bir genci öldürmekle 
ınaın bulunuyor. '~cndisi onun 
hU ~unu defetmek maksadile 
milaa halinde bulunduğu, ne 
yalını bilmediği iddiasındadır. 
k .. ~d~iumumi Cemil B., dün-
1 ;lsede iddiasını serdetmiş, 

§ında bulunduğu anlaşılan 
m\n Osmanın sarhoşlulda 
yo koluna çarpan Ahmedi 
bı\ı tehevvürcn öldürmekten 
cehdırılmasını istemiştir. 

meselesine ait bir isli-
laı b 1 1 k .. u.unu ma uzere, muha-
kekalmıshr. 

Fısız gazınoları ku -
nıfan ne kazanınışlar? 

en Teşrinisanide F ransu: 
ku . l b' gaı.ıno arının ır sene 
Z~aki kazançları hesap edil
~1 bunun 2,696,000 lngiliz 
ır,lduğu anlaşılmıştır. Daha 
ev sene bu kazanç 3,240,000 
In1 lirası idi. 

~metin bu seneki kazanç-
taL ~ • .k 
1 

1gı vergı mı ·tarı 1 370 000 n • t 

._:1irasıdır. 
teltuıııaıuaıumı• ı 11Munaııuımt11UUttanau111DW1Mu.mm 

intihabatı 
1 Muhtar intihabab Belediyede: 

lntlhabattan bir fnttba 

Irıtilıaıı l>itti 
Muhtar intihabab Halk hr
kası lehine neticelendi 

Ahşap evler 
Belediye depo yepılemıyeoa

aını temim etti 
Bundan sonra ahşap binalarda 

depo tesisine meydan verilmemesi 
belediye riyaseti tarafından şube 
müdürlerine bildirilmiıtir. Bun· 

dan başka aht;ap evlerde de mn
teaddit ailelerin oturmalanna 

dair olan ı e ınu:yet de layık 
olduğu ehemmiyetJe kontrol 
edilecektir. 

Gayri mübadiller 

Tevziat işi bugün bitiyor 
Gayri mübadillerden 30 bin 

lirabk alacakları olanlara yapı· 
lan tevziat bugün bitiyor. 

Yarından itibaren elli bin lira 
alacakları olanlara teniata baş
lanacaktır. 

a 
1 Bir Facia ------

Facıantn cerPyan ettiği ev 

Bir ölü, iki yaralı 
Bir hizmetçi kız f çin iki 

aile mahvoldu 
ETvelki gece saat 21 radde

leıinde Hasekide bir aile faciası 
olmuş, bir adam ölmüş, iki kişi 
ağır surdte yaraJanmıı, iki ka-

Dün şehrin her tarafında 
muhtar intihababna başlanmıı 
ve nkşam üstü bitirilmiştir. Halk 
fırkasının gösterdiği namzetler 
her yerde kazanmışlardır. Ban 
yerlerde mustakil olarak namzet
liklerini kovanlarda bulunmuştur. 

ee dın da hafıf surette mecruh 

Düyunuumumiye binası düşmüşlerdir. 
Vak'a hakkında yaptığımız 

Maaş veri iyor 

Satılacek, fekek müşteri bu· 

laoetjı füphelil 

Defterdarlık tarafından teıel
Iüm edilen Düyunuumumiye bina

Kanunusani maaşının tediye· sının sigorta ettirilmesi takarrlir 
sine bugün başlanacaktır. etmiştir. Bina dahilinde terkoı 

Belediye istikrazı 
suyu borularıda tamir ettirilmek
tedir. Bu binanın henüz nereye 

Sofya belediyesinin muhtelif ecnebi tahsis edileceği takarrür etme
bankalarının dahil bulunduğu bir kon miştir. 

sorsiyomdan 3,070,000 do1arlık ve yfiz- Kuvv~tli bir ihtimale göre 
de 8 faizli bir istikraz aktetmeğe mu- bina hiçbir daireye tahsis edil
vaffak olduğunu bulgarca gazeteler miyecek ve satılacaktır. Fakat 
yazmakta ve böyle bir zamanda hunu b d l' h dd. lfı 'kı b l e e ı a ı yı nı u ursa. 
mm"affakiyet saymaktadırlar. .. . . -

S f b ı d• • b Duyunuumumıye bınasına en asgarı o )a e e ıyesı u parayı Rila ba1 . • • • • 
kanından getirilecek suyun tesisatına olarak hır mılyon lira fiyat hı· 
sarfedecektir. çilmektedir. Maahaza binanın 

Fırkada· 
vilayet ile belediyeye müıtereken 
tahsis edilmeside ihtimal dahilin· 

dedir. Bu takdirde ya belediye 

tahkikata nazaran bir hizmetçi 
kızın bir evden diğer eve kaç· 
maıı bu faciaya sebep olmuştur. 

Beyazıtta Soganaia mahalle· 
sinde Oibekcamii sokağında 
oturan Bursalı Ali B. le çocuk· 
ları Kaptan Kemal ve Ihsan ev
lerine gelerek kendilerine çıkış
mış olan Kadriye ismindeki kı

zın meselesini görmek Üz!re Ha
sekide Kürkcübaşı mahaJlesinde 
Çeşme sokağında 6 No. lı hane
de oturan kömUrcü Hasan na· 
mile maruf Hasanın evine git
mişler kapı önünde münazaaya · 
başlamışlar bu münazaa facia ile 
neticelenmiştir. 

Fırka nahiye heyetlerinin 
intıhabı yerın 

H. fırkası nahiye heyetlerinin . 
intihababna yarından itibaren 
başlanacaktır. Üç gün zarfında 
intihabat bitirilecektir. 

ilk çarpışmada Hasan ile Mus
tafa, Ali B. i böğründen ağırca 
yaralnmıılardır. Babalarının düş

tüğlinil gören Kemal ve Ihsan 
da Hasan Ef. ile kardeşi Mus· 

binası yahutta vilayet binası polis tafayı yaralamıtlardır. Neticede 
mildUrlüğOne verilecek ve mil- kömürcü Hasan Ef. ölmüştür. 
dürllik bugünkü harap ve kifa- Bir teref şöyle anlatıyor 
yetsiz binadan kurtarılacaktır. Cerrahpaıa hastanesinde te· 

ee daYi altına alınan ve sol büğ-
Te lef on numaraları ründen yaralı bulunan Ali Bey 

2.000,000 Liraya bir vak'ayı şöyle anlabyor: 

ziyafet ı 6 kAnunuseniaen iti bren _ Bundan bir müddet evvel 
Amerikanm mi yarderlerinden degişiyor evimize gelmiş olan Kadriyeyi 

ve petrol kırallarından olan Telefon tesisatının otumatik almak üzere sarhoş olarak sık 
Hanri Doherti, Vaşington sos- tekle kalbi için şirketin hazırlığa sık evimize gelmiye başlıyan Ha-
yetesine takdim etmek münase- san efendi ile görüşmek istedim. giriştiği malumdur. Haber aldı-
betile tam iki milyon Türk lira- Oğullarımla evlerine gitmiştik. 

ğımıza göre bu münasebetle 17 ki k 1 d ı sına malolan bir ziyafet vermiş- Bizi sopa ve bıça a arşı a ı ar.,, 
tir. Ziyafette 800 misafir hazır kanunusaniden itibaren bütün DiOer tarafa gelınce 
b 1 h telefon numaraları değişecek Ye Hasanm kardeşi terzi Mustafa u unmuş, ve er misafir için 
50 lira yemek bedeli snrfolun- yeni numaralar 5 rakamlı ola- da vak'ayı şöyle anlatıyor: 

t M fi caktır. lstanbul, Beyogw lu, Kadı· - Hadise gecesi ağa beyimi muş ur. İsa 'rleri eğlendirmek k 
için 7 orkestra heyeti getirilmiş- köy gibi semt isimleride bugün· ziyarete gitm!ştim, kapının tHe • 

Z melediğini İiiden ağabeyim a-tir. iyafetin bütün masrafı iki den sonra söylenmiyecektir. 
·ı san aşagw ıya indi, ben de onu mı yona varmıştır. y ld ., • t -

ı ırım "uş u takip ettim, dişan çıkarken ba· 
Bu ziyafeti veren ·ı d · Du"n 1 f mı yar erın Bakırl<öyünde te e on şıma bir baston ve bıçak dar· 

serveti 
135 

milyon lngiliz lirası hattına yıldırım dütmüş, fakat besi yedim ve tekrar içeriye 
olarak tahmin ediliyor. muhabereyi bozmamıştır. kaçtım. Ağabeyimde karakola 

ı 

Dnrülfünund" ; 

Gene o mesele 
Dit tEb plerıne doktor c!en 
meli mi, denmemeli mi ? 
Diş tabibleri cemiyeti Dari 

fiinün Emanetine bir ıstida " 
rerek sıhhiye vekaleti ile arnl 
rında hasıl olan bir gclima iht 
lafının ilmi bir şekilde halli 
istemiılerdir. 

Cemiyetle vekalet arasında 
ihtilafın sebebi şudur: 

Vekalet diş tabiplerinin tab 
!alarma yazdıkları doktor u 
vanının silinerek yerine tal:ı 
kelimelerinin yazılmasmı sıhhi) 

müdiirıyeti vasıtasile bütün c i 
tabiplerine tebliğ etmiştir. B 
tebliğata bir kısım diş tab:pJc 
riayet etmemişlerdir. Tıp fakül 
tes!nden mezun olan tabipler 
doktor imtihanı vermedikle 
halde nasıl dol<tor deniyors 
kendilerinin de aynı 

doktorlar kadar kullanmağ 
hakları ve salahiyetleri olduğun 
ileri sürmüşlerdir. Cemiyet isti 
dasında, bu gibi Hmi unvanla 
ancak o unvanlan verenleri 
teptile ve tefsire salahiyeti ol 
doğunu, sıhhiye vekaletinin b 
mesele hakkında salahiyeti bu 
lunmadığını iddia etmektedir. 

Yinl" i htılaf 

Belediye ile Oatterderlık Mally 
vekAletine müreceet ettiler 
Yıldızın belediye tarafında 

iki bin liraya kiralanmasına ka· 
rar verilmişti. Maliye vekaleti 
namına belediye ile mukavele 
tanzim edecek olan Defterdar
lıkla ve belediye arasında ihtilaf 
çıkmış ve bundan dolayı Maliye 
vekaletine müracaat edilmitlir. 

Yeni hestene yepıleoaQının 
ash yok 

Belediyenin şehrimizde yeni· 
den dört hastane açacağını bir 
refikımız yazmışh. Bu haber 
doğru değildir. Belediyenin bu
günkü bütçesinde bir hastane 
bile açacak tahsisat yoktur. 

Daimi encümen Cerrahpafada 
veremlilere mahsus yeni bir 
pavyon inşası için varidat men· 
baı aramaktadır. 
Yeni .mek1eplere giden yoller 

Şehrin muhtelif yerlerindeki 
yeni ilk mektep binalanna giden 

yolların bozuk olduğu anlaşılmıştn: 
Vilayetle belediyenin bütçeleri 
kanunusaniden itibaren birleştiği 
için müşterek masraf bütçesinden 
verilecek tahsisatla bu mektep
lere giden yollar Hazirana kadar 
yapılacaktır. 

mwuuıu~auıu111H111UUD: unnmn~ 

haber vermek üzere koştu. 
Kendisini öldürmüşler. Katil

lerden kaptan Kemal ve Ihsan 
yakalanmıılardır. Bu kanlı kav· 
ga esnasında maktill düşen Ha· 
sanın kansı Melek hanımla kızı 
Ulviyede hafif surette yaralan· 
mışlardır. 

uım mımmamı muun ınuımmuwaııuıııııımıurDnmıu.tuaıuaauuun111QNıUJ111ı1u11 ıı mın11111aıummuııt1U1uwuu muatM*ISJIU UIUHuu mıuıa:ııımamıatııamcı•nn•nflll ıamıtmm11m~nıı1W ta ınua aıamıı t • ı 

.--------'.-=-::~------- r,!"""---------------------t 
nmnımnmurımtllllllf!!luıaftırm ltltlll•UııtımmtllllilllftU Klııllfl11"9 

930 da irtica kan içti; 1931 
n kusacaiı.'. •• -:- Garson saat 24 1 yeni seneye gırıyoruz, 1931 se

neı!ıınde tasnrrufa l<arar verdim. Aıtık şampanya iste· 
mem, şarap getir 1 

Erkek - Artık bugün on se
kizine basmış "ayılırsın; seni ba
bandan isterin.. vermezse kaçarız 
olmaz mı cicimi 

- Bu yeni sene bereket se
nesi olacak 1 

- Nereden anladın? 
- Baksana, gazetemiz bile 48 
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VAKiT 
Millet aldanmı· 

ı 

Hikaye 
yacaktır M.qbur aktör ı meınur mubarrır 

Gul lh. 80ll Edirne ..,..Utleriade 
8111tan Selim eamHni endi. llfmar - 1 - Haqiıdne J&D&l'llln 7emeie mi pili· 
8ılmm H • ...._ .. ı1111 wt aok -AQAll OBTO- ee mi bir daha çekelim. Ç4ktilu. Ve Budoa .,,.,.,ld ....,.,_ •••aa ...,,,,. olıw lft • • 
tal nuan'ndu tetkik etti. B1I ea•ltn llafm Daftt .,...., ı•;llr, ~ karar Yerdller bundan sonra ne gfdfl Bkrwflıa il el IM•W. llM ııdilılln dlil dtllt Bbıtbcldr _.. Ilı 
tılflan, dandan, dtaalan, bbllel• 11 w bv uıllWlr. llwla iri JUi bir • --. Gidip bir nrde ata tadile etle- ,....,.,. .... ..,_,, • .....,. *"'•' aewıtlftb'. Ba6alnua /da ol 
rf. llilaraplan, oymalan kaıpmda ......,. Aıma .. P'ifl"u· Ba ak Mlim. Bir tiJatroya sittiler tiyatroda NW oı.. • ..,..,. O-•, '* ..UCO.t laınM laU,,. Le,,U, ••.ıtn. 
...a1era ba)"l'Ul kaldı. Tirk IMOeri- ... • lllla latıla llapr......... ltua- kla.tk bir pb-98 oynaa11ordu. Ahali ndleHW. ...,,. ,,,,.,,. """"6maf· raf Ane.ı B"1aza ollt.IJ'll._.ftll; 
• lflediklerl tatlarla ea.U. laftn· raa .. ...,... Daftt ••&la der- de emıe)'ip duruyordu. Uç arkadqlar ti. S. •hrıır.• ......,,,.,. Ban'a lede ed.mı ,_.. ,,,,,.,,, oiwı/111 
da IUlseme olarak kaDaaıı-. olu ........ ırlr • .. - llü- "8lnıhals. ba pl7•tea bir te7 anlamadılar. Bir-~ s.6e.,,. • llrlwf 6r hip MarU.lln ........ """'"" 
._. mmu •0a1w .eti. Tlık .. lhr •w• "7le lpllm. a- .. k• as tekerleme yaptılar. Bil'u honlda ,_,.,.,,r • ..,,,.,. ..,., """" ,,.,.udi- _. 
aMrlanam wrlerl adeta .._. b- ,,..... tlıkl .... fldkleıl .,.... dılar. Bir aralık hafız uyandı. Hafif. lfl' lallld .,,,.,,,.,. ,...,, ..,,,iuaı Leyli ldllaeaia lıh ... ııcuıllLıl 
....... ......_ ..._ ,_., uı. - AQAll a.ANINDAN SONRA ı. Jlaflftea mınlclaıuaıya bafladı. ortedaıl _,.,...,_, .,.,,..,,. werle de ne ,apacaiuu dll§tlail)'or: 
........ oldwiaw slrdL .,_. .......... 8ldM J>ayacla derken tis perdeden bir pıel herkesi llflll ..,._,, wwtllııd W. .ua11a1 LeJI& paaçeredea bak 

Yam hltaa 8elba mi lltmar.... ... uyandırdı. (lçutim mey de bile aksi- nacın,,,.,,.,,....._ ,ulı '* ...Ul/ft dQflamllftlL Bu bqrahip · 
R swa lıadae imi• :U... ÇW •- Be JÜ,11- Ba olmadı. Ba 11r1 cemalin rlrtllUr) aktörler Pfl?dı. Fa- tqklllu --.,.,.,,,,, • • •w bD bir adamda. Belke de hııuırAn 

• la Danıla ... piti- kat ahali bir alklfbr tatturda. Hafız tan ,...,.,.. ,,....,_,.,.,_ dalıllltlflar· • 
-•••:•~= : °!.': .. ı: 1::: •- Bftiım ftl'. ....... ıcenm, •· gazel okuduktan aonra yine daldı fa- dı. lln ldlçllk ınemnıınl11mlzltklerl la ~ bar Mle ajranh. Y 
11111&.,. eaıall ,.n Jılhur Slua *"-•-.. dlaJ'UIL- kat alkışlar bitmiyordu. Sesler itfti· tlamcr ile H • ,,ull U.,,,_,an kql lfl, Yakıt fevt etmed• 

79 • Oblr ._. fll'ild AIHllrıalüm: H1orda. tsterls, istem ahneye ~ Ue onlartlon laUlade,,ı giJzeNr& bu f1fdi ıGrmekti. '* ..... ltlr ad .. dellldl. Ona ,. •- Dla '"1rUa lstlilmb WL. Bir Hafız l&lıne7e çıktı. Gawini Ah· cemlllflf, lıM 6lr ,,..,,_, sorluula her Le11l, bm bru -:. = lrlflk " "'7tll .. "atir u da ...... Jll'd• •tım.. • nede okudu. O akşam Maril Şöval7e tarafa dal IHNWı Ml""f, mnnurtget a kuanm icnJa ..... 
.. eamı. hp .... ~ Bira daha eH 7ld dlzcfla inaaı kadar alkış topladı. 1""""""1ulan. .. ,.,., MlMJudflbıtl•n Bqrahibed ... d • • 
-- ....... t.llalu, ldnt•, ..... ..,......._ . - 2 - ~ ... ,,.,,_,,,,,,,.. ,,.. • • • .. a • 
• ._ itlrll -•nre .......... m- Ccl deı ıı:n.a sabala putelerd• birinde laut, mazUerlnl ma.ta/dl ,,.. 11taek IÇID ayala kalll• 

l!ÜIPlerl tuaflaüa llallrlaadl, it- •- Delra. Wn. WD•r- bir tenkit makalesi çıktı. 17 yedi ya- çlrdlkten 80llNI geni 6'r """"""" gire 6tle UADllllD olaudmiMa 
..... JWlerlM lroa.ıd.. Satlhdeld, ..._ blıft, lama me7- şmda münakldt Necdet N•rfn B. pi- rek ldWdllerltd lcqhbMld-. •il yarak darda. Penpred 
.. 8lllar De 7abus Bdıraedeld lllllU halle,. hem 8ftl dlkkAaL olu daraak yesin ıauvaffalayetfnden dekorl~nn ,,. _.__, ,,..,,,_, ,,. """,azlfınn- Peaçse, -becliJa ~ 
... eaall e dmrdeld ıtlrk mtdeaiye meybaaedklerclen lllrbadea çıktılar- gilzellifinden bilhassa tiyatro mftdti- tltın ındnun ialJllflifan _..,,,,elan balıjma llUll'dı . ._..bir 

tlrk aa'ataua ae bdar Jft· Sablb, blıketl tenine sfyen bir mey rilnUn piyesin ortasında meydana P· ıuuurı.. .. .UU _....,. ..,...._, - maçit olarak k•ellM_. '* 1U kiıı:aet n bW1fJet1 .... old•· haMel .enlllderi JJU&7ı: kardıfı sfirprizden, aktörlerini halka- lardı. Nu.a,,.c il ,_,.w. s-. ol- Lan bitmecl ..ıı 
ı- ... dl bir deUI olarak def,erD• ._ Allala Wa Mnılıet .enıinl- rasma sokan 7eni •e modem eaerden lunun Muır, Bara N Kdlftlen Wrllc ea 
lılllr. Bhuvzzs'eyla h alltra ı .. ..,. eeWae attı hararetle bahwlf7ordu. Kariler bu ya dfll Mlletlerl• MedlnQı 6alanık 0.- erkek,kadm,çoluk 
...._ ftrd1*p 1a1f bir ld...e ._... ,: • ZIJI hayretle okudular. manua l&analnl ,,.,,,,..,.. flllına fil alan alaa pimi ..... 
1f 7'-' ..,. J1ls ... ...ı tlıt aa'a- Ot arkadq ~ bafına pi- - Aferin dediler. işte bu muharrir ""f N Oımans llldlnnle ce6lr N tas- Çok reçmedea .,..... 
...., tlık ......,_tlala A.ft11ta1'8 dDer- en dofrusana yazmış. l/Uı lallmalll. lıwrl&M (Alı).. biate a,nbmı ye JoDeJ e 
alllı ette tıaa bir ftZIJfttıe olchllana la- •- birer tek te prada çalattırabm Ertesi gttn Hafız Dant tiyatro kum mecbur ebıllftl. ,,."' .......,. ( All) ıe Gerici• blrlaia ~ 
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1931 de Neler Olacak ? 
Tufanlar, büyük kasırgalar 
kıskanç ıklar ve cinayetler a 

çingenenin 
H. ve j. Blumental biraderler 

Muhterem ınüşterilerile dostla· 
rmm yeni senelerini tebrik ve 

saadetlerini temenni eyler. 

ilahi sesli artist 000 
BEBE DANIELS 0 
AŞK iSTEYiNCE 0 

~_.,,Ml'~ı•··-0 Filminde o~~"'-•,. 
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_R_o_m_a_n_ı_m_s_ı_b_a"""k-ik_a_t-, -] &=fl Dfi 
hakikatimsi roman: 30 fi ~ 

•.. Valiz!ni eline aldı, çıktı, giderken 
bana korka korka .. 

EVELKl h.!Sll\ILARIN HULASASI 1 param, ne istersem yaparım •• 
(Bu serlevha altında çıkan yazılar G:tti. Server Bedi ile haşhaşa 

her şeyden cvcl sahidir. Ben, hayatı· 'ı kaldık. Biraz sonra merdivenler
mııı muayyen bir safhasını, tesadü-
fün beni içersine sevkettiği bir mu- den ayak sesleri ve kahkahalar 
hitte Geçirdiğim maceraları, tanıdığım duyuldu. Bunlar kim diye kapıya 
artist ve mulıarrirlerle Beyoğlu cile- doğru giderken içeri Şeyh 
minde tanınmış kimsel.erin bazı vak'a- Memduhla Nuşi girdiler. Nuşi bir 
larm anlatıyorum. Pek tabü olarak elinde vermut şişesi öteki elile 
isimlerin çoğunu değiştiriyorum, httdi Ş h M d h k! d 
sel~ri birbirine bağlamak için onları, ey • em u u çe ıyor u. 
ana hatlarını kat'iyen muhafaza ede· Şeyh: 
rek tahril ediyorum. Bu yannın ga· - Kaçmam, diyordu, geliyo- ' 
yesi sadece ve pek sathi olarak, birkaç rum. 
muharrir ve san'atkann bahem hayatı Bu ne hal? 
nı tasvirdir. Ve bir, nihayet iki tefri· 
ka, aşağı yukan, başlı başına bir lıi· 
kfiye gibi okunabllir. 

Yazımda (bir) vak'adan bahsetnıi· 
yorum. Her gün geçen ve her yeni ta
nıdığım şahsa ait birçok vak'alan an· 
latıyorunı. Onun için bir mevzu ara
mayınız. Kısaca ıöyliycyim: Maca1' 
gazeteci ahbaplardan Bandl vasıta

ılle Jorjet ve LUl lanılnde iki artist ta-
nıdım. Jorjet Ue beraber tam 27 gün
lüh bir ihtiras anı yaşadık, ayrıldık. 
O, Yunanistana gitti orada kokain 
tesirile deli olmuş. 

Jorjetin yerini Piri isimli blr başka 
Wdın aldı. Fakat o da bana karşı çok 
niişfiktL Ayrıldık. Bu maceralar es
nasında Vanlı Sala, Elif Razi, Su· 
nullah isimli üç ressam, Server Bedi, 
Necip, Fazıl, şeyh Memduh ve daha bir 
çok muharrir, şair artid tanıdım. 

Beyoğlunun olduğu kadar matbu
at ve edebiyat aleminin de ban simala
nnı bundan sonra tanıyacağız. 

Pirinin arkadaşı Nuşl isminde bir 
zıpır kadından arasıra bahaediyoruz. 
f...n son olarak seyalıate çıknuş ana kız 
bir Romanyalı aile Ue Necip Fani ve 
ben tanıştık. Benim genç Editle a
ram iyi, annesi Madam Roza da Ne
cibe mültefit. Fakat Necip Edlte kur· 
yapıyor. 

/Jir akşam Server Bedi geliyor. O, 
Necip ve ben parasızız. Necip gidip bir 
şiirini on liraya ıatıyor. Server Bedi 
bu şiiri evclce de bir defa daha satıp 
satmadığını soruyor.) 

Filhakika bu ayni 4iirdi. 
Fakat biz o akıam için on li

ra bulduğumuzdan memnunduk. 
Eve, bize giderek içmeğe karar 
verdik, bir az öteberi alıp tavan 
arasına kurulduk. 

Server Bedi: 
- Yahu, dedi böyle basık 

yerde birbirimizin suratına ba
karak içmek pek sıkmtalı oluyor. 

- Ya!.. 
- Bir yere gitsek 
- Peki amma kaç paramız 

kaldı. Necip, saydı: 
- 6 Iira. 
- Bu para ile Gardene git-

ıek ancak buna viski içebiliriz? 
- Yahu kredimiz var. 
Bir teldıf yaptım: 
- Çocuklar, dedim, en ıyısı 

buradaki içgileri içip yatmaktır. 
Setver Bedi: 

- Yok, dedi, bu akıam iç
mek istiyorum. 

Necip başka bir teklifte bu
lundu: 

- Bırakın, dedi, bu akşam 
Rahmi de bakara var gidip bir 
tecrübe edeyim. 

- Aman, dedi Şeyh, eve dö
nüyordum, Nuşiye rast geldim, 
bulul ille buraya gelelim diye 
tutturdu " elindeki küçük valizi 
göstererek ,, çamaşırlarda var, 
kaçmak istedim, yakaladı getirdi. 
Nuşi, mütemadiyen gU!Uyor, ve 
kendi kendine s~yleniyordu. Şi
şeyi açtık. Server Bedi, ,. vay 
cici vay,, diye Nuşinin yanına 
oturdu ve ıaçlarını okşamıya 
başladı. 

Nuıi, gözlükleri, bfiyük başile 
ve küçük vücudu ile Server 
Bedie bakh, bir kahkaha atb: 

- Buldum, buldum diye ba
ğınyordu. 

- Ne buldun? 
- Zieoto, Zigotoya benziyor 

diye Server Bediin üzerine atı
larak yere yatırdı ve öpmeğe 
batladı. 

Bu buluşa başta Server Bedi 
olmak üzere hep güldük. Şeyh 
Memduh: 

- Nedir bu başıma gelenler. 
hayatta böyle kadınlar da olur 
mu? diye söylenirken Server 
Bedi ile Nuşi güreş eder gibi 
altalta üstüste çırpınıyordular. 
Nihayet meseleyi Nuşinin köpeği 
halletti. Biju isminde olan ve 
köpekten ziyade kabarık tüyle
rile bir kuzuya benzeyen Biju 
havlıya havlıya Server Bediin 
üzerine yürüdü. 

Nuşi onu susturmak için ku
cağına aldı ve içmeğe başladık. 
Şeyh Memduhun yavaş yavaş 

neşesi yerine gelmişti. Nuşiye 
bakarak: 

- "Fena kadın değil amma, 
dedi, deli .• 

- Ne delisi? 
- Mütemadiyen çekiyor. 
- Beyza mı? 
"Beyza diye "Kokaine., isim 

koyulmuıtu . ., 

- Öyle ya, daha demin soka
ğa boş bir şişe attı. 

Nuşiye döndüm. Bijuyu kuca
ğına almıı, pirelerini ayıklamakla 
meşguldu. 

- Bırak şunu, dedim. Birden 
bire uyanır gibi bir silkinerekı 

- Ha.. dedi, sahi .• 

Köpeği bırakb, ellerini yıka
mağa gitti! 

Sener Bedi, sedire uzanmıştı. 
- Yahu, dedi, dev gibi ka

dın, biraz öpeyim dedim, ke
miklerimi kıracaktı, dudakları
mın haline bak •• 

Güldük. Necibin hayatında bir 
dafa kazandığı vaki değildi. 
bütün arkadaşlarına karşı dü
rüst olmıyan muameleler yapan 
Necip, boguntu yerlerine giderek ,a bilerek kaybetmeği, bir asalet 

all hareketi olarak telakki eder, ve 

Şeyh Memduh, Nuşinin aşağı 
inmesinden bilistifade kaçmak 
üzere bizden ayrıldı, usul usul 

merdivenleri indiğ~ni duyduk. 
Fakat tuhaf şey sokak kapısının 
kapandığını duymamıştık. 

mütemadiyen kaybederdi. 
ğa Teklifine şidd~ mfimımaat 
ki 
kc etti. Fakat bizi dinlemedi: 

- Eıı.. de~- ııiq~et benim 

1U 

!Bitmedi), 

Niçin! 
44 Türk memuru 25Türk 
amelesi hiç sebepsiz niçin 

işten çıkarılıyor ? 

YerJerine kimler 
alınacak? 

Avusturya tütün rejisi namına 
memleketimizde tütun mübayaası 
için teşekkül etmiş olan Ostro -
Türk tirketi, hini teşekkülünde 
tntnncülükten anlıyan bir çok 
kıymetli memurlan, itlerinden 
çıkarmak suretile almıştı· 

Son zamanlarda şirket mil
düriyetinde bir tebeddülAt ya
pılmış, ve Mösyö Jak Boton is
minde bir zat müdüriyete geti· 
rilmiştir. M. Jak Boton gelince 
44 TOrk memuru açıj'a çıka
rılmışbr. 

Dün bu memurlar matbaamıza 
milracaat ederek, Avusturya 
sefirine hitaben bu açık mektu
butevdi etmişlerdir, aynen neşre
diyoruz: 

Avusturya sefiri M. Cenapla
nna: 

Avusturya Tütnn inhisar ida
resi namına Türkiyede yaprak 
tütün mübayaası yapan Ostro
Tfirk tirketine bidayeti tesisin
den beri canile başile ve Türk
lere has bir sadakatle çalışan 44 
memuru ortada hiçbir sebep 
bahane olmaksızın yeni gelen 
müdür M. Jak Boton derhal 
açığa çıkardı. Bir memurun hiç 
bir kabahati hiç bir sui hali ol
madığı halde keyfi olarak açığa 
çıkardmasına A nısturya kanun 
•e vicdanında cevaz var mıdır? 

Bu şirkete inti ap etmeden 
evvel başka ıirket ve dairede 
aksayı vazife ediyorduk. Bizi 
vazifelerimizden çıkararak Ostro
Tfirk ıirketine aldılar. .. Şimdi 
elimizde gülünç bir miktarda 
beş on kuruş vererek sokAğa 
abyorlar. Haklanmızın iadesi 
ve kesurumuzun irae için zatı 
devletlerinin ali vicdanınıza mü
racaat ediyor ve bu vesile ile 
teyidi ihtiramat eylerim efendim. ... .... 

Bu hususta, dtin. maliimat al
mak üzere şirkete müracaat et
tik. Bize kısaca şu sıszleri söy
lediler: 

- ldarei merkeziyeden emir 
aldık, tasfiye yapıyoruz. Bu me
murlara çok para veriliyor, hal
buki kabiliyetleri o kadar değil
dir. Onlann yerine "Normal., bir 
ücretle baıkalannı alıyoruz. 

Hususi tahkikabmıza göre, ıir
ketio memurlarına çıkarken ver
dikleri büınn hizmet vesikaları
da, "kabiliyetleri., hakkında biç 
bir kayık yoktur. Bundan başka 
DUnde Ostro-türk şirketi 25 
ttirk istifçi ameleyi işten çıkar
mışbr. 

Haber aldığımıza göre bu çı
karılan işcilerle ıirket ikinci mü
diri Bahar efendi arasında bir 
hadise de cereyan etmiştir. 

Çıkanlan işciler kendilerine 
birer hüsnü hizmet veıikası is
teyince kendilerine denilmiştir ki: 

- Siz hamalsınız, hüsnU hiz
met vesikası nenize. 

Bunun üzerine işciler ısrar et
mişler ve söylendiğine göre ken
dilerine "eşek,, diye hitap eden 
Bahar efendi ile aralannda mü
darebeye dökülen bir münaka
şa da olmuştur. 

Çıkarılan Türk işçiler yerine, 
musevi işçiler alınacakbr. 

Dün, işlerinden çıkarılan me
murlarla tekrar konuştuk. Ken
dilerinin yüksek ücret aldıkları-

ar Lizım ' • n 
Bır af yon inhısarı lazım ! 

Türkiyenin adı haksız yere 
kaçakçıya çıliıyor ! 

Avrupa gazetelerini aleyhimizde neıriyata 
sevkeden sebep hususi eşhas tarafından ya
pılan kaçak(.ıhktır,buna nasıl mani olabiliriz? 
İngiliz gazetelerinin son günlerde umumi katipliğinin keyif verici JJehff 

yaptığı neşriyat, esasen mühim olan ler hakkında raporunun hulasa.8IJ11 

bir nokta üzerine nazarı dikkatimizi neşretmektedir. 
celbediyor. Türkiyede bulunan keyif ve Raporda Türkiye hakkında şu malt 
rici zehirler fabrikalan dünyanın muh mat veriliyor: 
telif memleketlerine kaçak tarikile "lstanbulda bulunan üç fabrika tte 
afyon, heroin milrekkebatı göndermek keyif verici zehirler istihsal ed~n meıtl 
tedirlr. Bunlar kaçak tarikile gönde· leketler sırasına giren Türkiye bütiiO 
rildikleri için hükQmetimize bir fayda dünya istihsalinin üçte birine talip ol· 
temin etmediği gibi Avrupa mahafilin muştur. lstanbuldaki fabrikaların biri, 
de ve Avrupa gazetelerinde itibarımızı gayri meşru ticaret yaptıktan için 
kıracak dedikodulara ve yazılar yazıl Fransa hükOmeti tarafından ruhsat 
mruuna sebep olmaktadır. nameleri alınan adamlar ta.rafmdaJI 

Avrupanın en zinde ve en yeni ku,· tesis olunmuştur. 
vet membalanna malik olan Türkiye Türk heyeti murahhasası.: iti mal4• 
cilmhuriyetinin keyif verici zehirler matı vermiştir: 
kaçakçılığı yapan lıir memleket gibi ta "T~rki~e 1930 senesinin Dk altı ayıll 
nınmasına mütehammil değiliz. da atıdekı morfen ve heroin ihracatını 

Bugün akvam cemiyetinin bu mese· yapmıştır: ,.,,, 
le hakkındaki raporundan mühim bir Yunanistana 1,480 kilo, l~lyaya ~ 
kı d t .. dercedı"yoruz. kilo, Fransaya 180 kilo morfın. smını a ercume ve - Ital 
Bu rapora nazaran bu zehirler ta aksa Yunanistana 2777, Dançiga 766, 
yı şarka kadar götürülmektedir. Ne pa yaya. 399, Fı:ansaya 227, Almanyayt 
hasına olursa olsun memleketimizdeki 95, Çıne 90 kılo heroin.bul l 

1 .. • Konferansta hazır onan ta ya. 
üç afyon fabrikasının gonderdigi ze- F Almanya murahhasları 

f .. h t" T"" ransa, ve 
birler yüzünden b~ en~. şo re ın ur Türkiyeden ihraç olunan bu maddel• 
kiyeye takılması bızl. muteessir eder. rin hükQmetlerl tarafından veril .... , ıntl 

Bu vaziyetin önüne geçmek için biz saade ile gelmediğini söylemişler, bull 
bir teklifte bulunmak istiyoruz: dan ba51ka Akvam cemiyeti kltibl Mat 

Mademki bugün hususi eşhas elinde silya, Roterdam, Hamburg, Honkon~ 
bulunan bu afyon fabrikaları, kaçakçı lstanbuldan gelen gemilerde saklı k• 
lığa mlnl olamıyorlar bunun önünü yif verici zehirler yakalandığını habet 
almak için resmi bir (~fyon vermiştir. 
ve mürekkebatı) inhisarı tesis edılme· Konferans Tilrkfyenln diiııya lhtf. 
lidir. Bu suretle hem hükQmete yeni yacından Uçt: birini temin etmesi lçlıı 
bir varidat membaı bulunmu~, hem de vukubulan tek1ifinf kabul edememf!f 
bu dsi kaçakkçıhğın önüne geçilerek tir. Mesele ilerde mevzuubahis olacak 
Türkiyeye verilmek istenilen fena şöh trr. 
ret ortadan kalkmış olacaktır- Raporl göre TUrktyede istihsal olu 

.,, * * nan keyif verici zehirlerin fenni ve tıb 
Akvam cemiyeti ruporuı bt işlerde istimali için hiçbir miira.caat 
Taymis gazetesi, Akvam cemiyeti vuku bulmamıştır. 

--------------~~~~-

1 MEMLEKETTE VAKiT 1 
Hayderpıışadan Afyon Kerahisorn 

gldinciye kadar ... 
Kcltuna bizden evel yerleten taht. kuruları- Elma sepetinin 
altındaki elmalar-Panc;are camını kıran kurtunlar nereden geldi 

Afyon, Kanunuevvel, (VAKIT) - tım. Aradan çok geçmedi, belki üç, bel 
Eğer şimdiye kadar koltukları tahta ki beş dakika. .. Parmaklarımdan iküd· 
kurusu dolu bir kompartımanda ı::eya nfn yanmakta olduğunu hissettim. Bit 
hat etmedinizse, mümkün değil benim de gözlerimi açıp ta ne göreyim. iki ko 
Haydarpaşa ile Afyon arasında neler caman tahtakurusu kemall le~tle 

çektiğimi anlıyamazsınız. Tren yoku· parmaklarımı, yani parmaklanmıu tbl 
tuğunda Adettir: Hava karanr karar tündeki birer noktayı emmiyorlar mıfı 
maz, saat kaç olursa olsun herkes ha flay Allah sizi kör etsin tahtakurula
şmı dayıyacak yerlere yaslandınp şal nI .. lkl üç aydır yattığım muhtelif 
lana sarsıla, evvela şekerleme kestirir! han ve otel odalannda beni rahat 1:d 
Buna pek te şekerleme denemez ya .. rakmadığınız yetmiyormuş gibi, öir d• 
Çünkü bütün bu kendini uyumuşa_ \'U· şimdi ~~end~ de ~i musallat oldbuz?~ 
ran yolcular serapa somnölans halınde Evet gozlerımf bır açtım, bir kapadıın. 
dirler hani şiirde beynelnev velyakaa bir açtım, bir kapadım. Fakat bir türld 
dneil:n halde. .. Her çeyrek başında, ya kendimi bu tahta kurulannm elleriO 
hut her yarım saatter, veya bir saatte den kurtaramadım. Nihayet loltufd 
bir vanlan istasynlarda gözlerini açıp muayene ettim: Burada bir kaç ail• 
etrafJarını seyre dalarlar ve hangi is tahtakurusu, babalı oğullu, analı kat" 
ta.syona geldiklerini öğrenmek ister· deşli yaşıyorlar ve rahatlarma il~ 
ler,.. miyen demiryolu idaresine bir emip biJI 

Toros ekspresinin bir kompartımn· şükür ediyorlardı? .. 
nında, ben de diğer üç yolcu arkadaşa Saat yirmide vagon restonuıdan diSll 
uyup gözlerimi kapamış, başımı koltuk düğüm zaman, yol arkadaşlanm banllt 
lann yanlarındaki başlığa dayamış vagonun kompartımanına karp olaıt" 
aı-ıımıııantı_nm_ı11111tıınmııı111111uıııau11muı111 ııımııımnmmıuıı penceresinin iki kurşunla delinmf§ 01" 
nı iddia eden şirket için dediler doğunu gösterdiler. Parmak kalınlıfıl' 
k. daki camda iki kocaman ve korkoıt~ 1 : 

- Bizim ha eksperimiz aza- göz açılmış, ve cam baştan başa çatll 
ş . mıstı. Yol arkadaşlanmm hepsi d• 

mi aylığı alırdı ki o da 200 lıra tel~şlı idi; aman ne diyorlardı, bUyU1' 
idi. bir tehlike atlattık? .. 

Halbuki çıkarılan 44 Tilrk Hakikaten büyük bir tehlike atı11• 
memura mukabil şirkette alıko- mışlardı. Eğer kurşun kuvvetfnl kayb' 
Iunan musevi memurlar 500, 300 dip geri dönmeseydi, mesell şimdi, JJ 
lira almaktadırlar. Hatta içlerin- lah göstermesin, kompartımanda ı'!!.; 

sünden veya sırtından yaralı b!r ._. 
den bir daktilo 170 lira aylık maktul bulunacaktı. Durup dururkeJI 
alıyor. Bir baş ekspere 200 lira ne felaket değil mi?. 
verilip de bir daktiloya 170 lira Sonra meseleyi anlattılar: Dofal'çl 
verilirse kim çok alıyor, meyda- yına gelmeden dört dakika kadar flf' 
Da &ıka.ı. \'el güm .. güm.. lk.i el ~ et~ 
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Elli 
Kıyamet ne zaman kopacak ? 

içinde dünyanın 
namına öğrendikleri 

ilim 
1 Türklerin Orta Asyada 

sene 

Elli senede öğrenilen şeyler harikuladedir. Beşeri 
yetingeçirdiği bu tekamül merhalesi bilhassa 

Yazan 
Sal ıh 

Murat 

tR.biat · sahasındadır 
aft on üç eserin neşredildik- mühim abidesi idi. Her ikisiJerg olan bu m.lk~r . tfmdiy~ 
ten sonra S1ra Nivtonun Phi- kainat tablosunu vahide irca kadar tecrübe ıle ıstihsal ~~~ 
loıophioe Naturalia Pr~nc~pia etmek üzere. ortaya atılmış i- len ~abii miktarların en k~uh 
Mattenıatica namındaki laye- dı. Maksvelın elektromanye- füdür. Bunun n! ka~ar ç ta 
mut eserine geldi fakat cemi- tik naariyesile elektrike ta- olduğunu bir mısal ıle anla 
yetin parası tükenmişti. Bere biat kuvvetleri arasında ana yım. Bir hatibin saniyede sar 
ket versin cemiyet azasın da rol nrildi. f ettiği ses kudreti (ki kudret-
heyetçi Halley imdada yettş. FERDiYET PlRENSlPl lerin en küçüklerindendir) 
ti ve bu eser 1686 7 de Londra- N1N ZAFER BUl,MASI lOOO ila 2000 ergtir. Bu kadar 
da intişar etti: B~~dan ewe~ .Ha~aretil! mihanikl. . n~- kudreti vasati olara~ 1300 erg 
fizık dediğimız ılım şuhesı zanyesı ferdıyet prensıpımn alırsak Plankın aksıyon vahi
eşyanın isirlerindeki illetler maddeye tatbikı itibarile mu- d' d "len bu vahit hatibin sa 
ve iJletlerindeki isirlerini tet- \l&ffakiyet kazanmış idi. Fer ~ ~~~f söz kudretinin iki 
kk eden Ph}'8ica içersinde idi. diyet prensipinin elektrik ilmi n!re b' milyon kere milyon 
Ph) sicada fizikten maada, ne tatbikından nafi semereler ruz 1~Jyon kere milyonda bi 
kimya, nebatat, hayvanat, ta- bekleniyordu. Binaenaleyh e- {~:~ m~ahut diğer bir misal 
bakat, teşrih ve saire dahildi. Jektrik hamulesini haiz küçük r~ ~r. Bir kiloluk bir taşı sa 
'l'ıpkı bizim mevalidi selase de fertler kabulü Jazımgeldi 'e a .a ım. b' etreye kaldırırsa 
diğlmiz şey gibi. Nivton yukar hu fertlerin moleküllerle ala- nıyed~ .~ m yüz milyon erg
dald eserile fiziği (hikmeti ta kasmı bulmak meselesi ortaya nız ~ rı en olursunuz. lşte 
biiye) namr ile ayırmıştır. Son çıktı. O sıralarda kim)a ato- ilk 1k yap~ı:iyon vahidi bu 
zamanlara kadar bu ismi taşı- mu unsurların en kü~ük cüzü Plan }n 3 . in yedi yüz bin 

S.lth Murat B mıştır. Hatta garjp bazı muh:\ leri addediyordu. 1880 senele- y~ptıgın~z ış milyon kere mil-
• fazakfır darülfünunlarında fi rinde elektrik nazariye ine i mılyokn ere.iyon kere milyon 

"k l' b · · l t 1 k' '"h' fh ·1· d'I iyon ere mı 1t -Cehalet inıanl nr· :zı e an u ısım c anı ıyor. ı mu ım me um ı ave e ı · bf 'd' Fakat cismin gun· 

,, ~er.,. "k t, h ~ . d • d • d'.;. ri er 151 an .. '"k 
Ulm tak-':p --1 an ayı ''Fizik eski tasnifine göre miha di. Bunların biri elektrfğin l dda d'~ ırk. ta tekerrürüne 

Paateur _ nı ·, sa\ arare"' zıya, elek- evrı aım cereyanı ve ı5e ~ı ld ğundan bu kuçu 'Yakıt tahrir ;üdürü bu ila trik, ve mıknatis diye altı kıs elektromanvet'k kütle idi. ln- b~i~ 0 ;~krar yükseldikçe 
ve için benden bir yazı istedi. ma ay~lıyo;. Sa\1 ~f!mi_len, gilterede <.G. G. ThomMn~ ve ~~ ku~ret kantası saniye.~e 
Verdiği mevzu (1930 senesi iJ. hnraretın bır kısmı bırıncı sı- Feleınenkh (Lorentz) 189., tc .

1 
• kere milyonda 2.6, ul

• ne ekledi) idi. Vaktın dar- mfa ve ziya milli hir mevzu o- elektron nazariyesini. meyda- ~· ~~n lede milycın kere mil 
lıiııt<lan ve bu mevzuda )azı- lan ilmi Lehistanlı Kopernik. na getirdiler. Lorentzın huld~ .ravJY0

195 
ve röntgen şuaında 

labile(ıek yazının epeyce ihti- lt.al~lı Galile, Alman Keple~. fu _n~zariye .~~aksv~l naz~~- i:C0 ~iyon kere mih'onda 195 
...ı mahiyette olm sınd n do Dnnımarknı Behobrahe, lngıl y~ının tevsıınden ıbaret ıdı. h' rrrdir. Okuyanlarda baş 
layı bu !"evzua sadık kalama tereli. 'vton gibi ~ dahi Muhtel~f t~errürlü ziya~ann d~~dt'Üncü şekil arzeden ~u r~
-· Ellı lene zarfında mey- mevzıf olmakfan \e 1 ırnllarla muhtelıf mikt:ırda fnkısara k 

1 
bugünkü fizikçılerın 

dana gele. ilmt terakkiyatm prenslerin pap:ıslnnn himaye ofradığını ilk söyliyen Nev- k~!" ~ mekanizmesini anla
eazip görülen noktalannı ine ... ·..,t~n kurt:ırıp ona b~ mcl~i ton olmuştur. Lorentz nazari ma~~aiçin Jrullandıklan alet
• şeridi •ibi cö termek üze lt-1 hır m"'hrrct Yermı..;Jerclır. yesine istinat ederek Fele- j den biridir. Tabiatta mev 
n şu muahabeyt karaladım. N1'7!-0.~UN . R.!7.METLF.~t menkli (7.eeman) 1896 da mü c~ her şey her an bu k.anta 
lltisahabm Pa teur'ün pelt B ı 1< ~nhı ntonun Prın him bir keşifte bulundu. Zee- n neşrederer; ve bu mıktar 
le\'difim llzlerinden biri ile ipi.ast esiri , .e şekilsiz cazibe man hadfse~i .denilen bu hadi ~~dret cisimden !"a~de .. hali~ ~adma. Ben Putea~ıa Hd kan una m11ayy~n ve vfik- se optik fizıfın en muaddal de eksilir Mesela bız vucudü lllıEtinü ~· eeverim .. Di~eri ~e ~1' h'r. me\"

1 
i verdi''i .,.ihi \ine meselelerinden biridir. l\1aks- müzdcn h'er an bir. mik.~ar .~

pdur. 1810 macl6bıyetınt gö- ki f lo!!Cflnnn (Atomizm) vel nazariyesinin öğrettiği bir vi ediyoruz. Güneşın dunku a 
;:. aPs~ar: "~ili ~enedenberi farazfn:rln_f y{ibeltmeğe hfz. hakikat varsa 0 da ziyanın bir ğırhğı bugünkü ağırlığı.ndan 

yarattıkları şaheserler 
Timurun hafidi Uluğ Bey rasafaneıi 

devrinin eu mükemmel ilim 
müeııeseıi idi 

Bu abide Türk fenninin yıkılmaz bir abidesi 
9Jarak bugün hAJ.a duruyor 

~~ı~lndek! m~samaha ve ~et etmıştır. FiJhal i1<a marnf elektromanyetik hadisesinden 
260000 

milyon ton eksiktir; a!:j~bun neti~esı bu~ur,, de ktm "c-erlc,.den ~~cldynin .. öy ibaret olması idi. 1895 te (Ront radaki fark yirmi dört saatte -~J:" • •kalede iohnle 1 geçen l ;of veçhlle (ılım ..... .ıent 1 k r bb .... k radhasyon hali~de çıkar gt. d mum fıl .......... 
"Mj'tlk. •d•.,lar ara mda No- tafi%i '• sonradan simya ,e '-'!'"> ~a arının eş ' ~!'11 der Bir kısmı havamızdan ııi l:Jtııf B. iD Semediaııttakl -~ e ~ ...,. • :!.\"~ktfabnı kuananl~nn kimya, daha oonr:ı fiukl ve hır~·--=~-:~:·· .fc;~~." k~~ ror ·,.. arz kuvantası halini a- ••·--k ilim mleaaelerinden ban idL Ulut B. ın keadill 

zke6
11

d •utanza dahtlınde heyeti spe tro opl ve en niha Clb~J~ nrı·g? b' 1u e defa artır hr Güne• knvantasma mllsa en YUIUIC K di • d---L.t-
•e r ur • d . . . . ı ıyc ını ın ere · ~ b T· L-.ı!cli Ye c.L-Lun otludar. en sı WTI"llllD • • • >~t ra >~ akl!ute tarıkıle ba· ... , oldu. ade eden hava arz kuvantıuınu mq ar ımaraD """ -r-- . E 

İLK AKADEMiLER ti se ruu takip ederek atoma Al f' fkrlJerinden (La pek az kaçırır. Ayni suretle boa.n- ili'mlerind•~ bilba11a he1ette mlltebahhirdi. a t . .. .. \asıl oJmu ur.) m~n . 1~ '.\'. • • • d ü de 40 kilogram ka- 1.uu _, • il ele Jıınde •orulen terald.iyat MUtHIŞ BiR ue) ve ıngılız fıtıkcılerınden arı • g_ n d" lşt b malO zl b tt ld btı,.tık iktidar .,. ııuıJ6mabnm Yllaati e O "" lllıııd~ (tefriki m ... i) ile~ S ıı.UTU ltAYAL (Br:ı.gg) .,. 
0 t!• diıler !!Jrag ~rt •.::;;~i;~:ri:izik~ile~ dün· ~ •bOtellyne eilı'm adamlanna tema..n• etmiftL Uluğ B. Wrtok lar. :NapoUU Della Porta tara On doku uncu a ır ilim ta g) zıya 8ib;geeı yerine bıllQr- d t adde miktannr nn ,_ ki tluı • 

lıadan on altrr.cı asırda Ro- rihin 'n en zenzin asırlarından lar kullrınarak rontgen şuaı ya lan '!'e~cu ~ izmasınm ne fenni eserler d-e bırakmıfbr. Onun Semerkantta rasa_ae11, 
illada tesitı edilen Accademia bind r. o asnn sonlannda 1• vamtasile madde yapıgm!. an- v! t, ına me rn~ı ıkarryor- B ela de 
del Llncel ıdbi eski cemiyetler !im adnnıları !:•)et nikbin gö laınağa ç~lışbl~_r ••. buyük • man duracağı ç 

0 
devir irfammn ytıbek bir abldui idi. Uluğ • '.""•~ ..... ,..~ lotıona edlfirse bugünl·ü ma,. rünıiyordu. GQya her şey kO§ movaf fakı yet gosterdıler. !ar. • bn..nk llimlerlnl toplamıı, ilml tahkikat ıcraııı - .,...e 

•aoile !qilıkül eden ilk aka- fedllnıiıı, hiiinat oıekanizınuı KUANTA NAZARiYESi . ZAMAN nn en 'u · d • "f d ~ 
demt. Londranın Royal S~cle- anlasılıİıış zannediliyordu. NASIL MEYDAN ALDI? ){[YAN~: /c~K, kadar ilimler gllndererek onlann tetkiklenn en llÖ • • --tnı1 .. _. .,.dır. Lliıdrada taknben Röntgen şunile, elektron nua Aliı:ııler mevce ve korpüs- F'Jh k'ka bu aİimlerden bti n ı· 1 tereeme ~ senesla~e hwıusı. m~~i· ıiyesf vaziyeti deği"tlrdi, '01nlt idil nuarfyesfnJ telife çalrşı 1 a 1 Uluğ B.in eseri olan Zeyç dünyanm t n ııan arına 
1•tte leşe ul eden hır ılım ler suya dü§tü. O muazzam ha yorlardı. 1900 senesinde al- -

1 
• bi ft b I br 

-.hfelt 1812 de resmen te "'k· yal .. dü. On yed'nei asırdan man fizikçilerinden (Planck) J_eans s~~ yazdıgı eser en~ ·le edilmiı ve her tara a ası mıı • lılı eden lloyal S0<itey nln beri fızlkte iki miıhlm fa....;. aahneye geld~ Rııdyu70ll tize nnd~ ka!nahn hayatını r'fı Uluö- B. den kısa bir zaman ıonra Kopernik anın hlreketl ~dir. Pra"'sa, Almanya \"C çarpışır Biri Nevtonun rinde yapılan tetkiknttan elde tasvır edıyor. Altı metre ~r 1 a • 

,.. Rusya akademileri birib"ri korpü~l f~razi) esi. diğeri edilen muanea netayici izah ında .bir s~tun alınrz b:::: llzerine müesseı olan yeni heyeti vücuda getirmiş ve '- la-
al takip e4erek arnl asırda Felemenl it Huyglı in etmek Uzıre Kanta nazariye- !.cp:sınc ~ır ku~:ş ~~u koyu-
-...ı.m et.ıişlerdı. Londra farazive<L Büyük bir dahinin sini meydana koydu. Plank ustune bır po: P • "lim tari retle Uluğ B. eaki beyelin son Alimi olmuıtu. ~ zaaıanın büJ ük ilim -ri ~lan birind fanıliye in- nazarf)"..ıne ııiire ilıtlzaılann nuı. Posta pu u ~· ~ l9 
ltrlni bir arada. toplamış '.'"kısar ve in"iUs hadiselerini ı. kudreti mnı.madi olmayıp hl ol?• 300 ~··~·' bır kurut! Uluğ B. 814 te Samerkant pblığı talıtuıa oturmıqı .. 
.... lanıı -rlennl neşretmı'!: zah etmel.le beraber tekAsUr kndret demeti şeklinde muay ~· mıkvasa ~ore '?sanlan• k • • 
ti. Ceıntyetfn mak dı te el 1 u ve tedahül hadiselerinde aciz,yen bir kanta halinde neşre- şekküklünden h~;t gecen sen: sene hllkllmdarlı etmıştir. 
lil de (tabiat.. ait bilginin in· kalı) ordu. Fakat v:ıznnın ismi dlllyur. Bn qnaııtanın ces:ıme yi ve slitun da dunyanın ~ Semerkant bavalisinde Ulu~ B. raoatbanesi hali payidıir olım ~fına ~ışmak .. tan ibaret· nazariyeyi uzun müddet yaşat ti ihtizaz eden sistemin sanl- lrillrnden heri r;eçen •enel~~? d yul D 
Jli 1660 te neşrodil n ilk eser b. Al la ya•un görilnen i- Y.deki tekerrür veya ihtizaz •dedin! ~ö<terıyor. Bu PU U· eıerlerden biridir. Raıatane, bir kaya için e O mutlu. el" 

l'tonan rakinlerinden Roo- kinci farazi) e lngiliz Yung adedine tlbi olup plank emsa 7'.erine pul kovmftkta devam e . v. • • I . b" · bu kayayı ,.
0
k ...r.zel göstermektecliı 

b Daonndakl bir lllmln Mle· .. Fransnı Ereoııel tarafm- il denilen sabit bir mlklann ~el91!nlz Monblan tepesin~ va eettıgımız r•sım •rın ırı • "u . ' 
"'CraPhlası yani pertevslz ıı. dan ı !ah ~dildi. Ziyanın elek ez"afından ibarettir. sıl olduğunuz zam~n yanı 20 Yıldızların hareketlerden tarauut eden rasat aletlerı ya ...,ı.r -lr. Tabllyat ilimlerinin si· tromonyetık nazariye 1 ve ha AKLIN! ALAMIYACAGI bin milyon kere mılyon ;ey• . d h t d r Ozerinde sureti mahsusada vllcude pti-
J'aaete tatbikr, ormanlar, teş- raretin mihanikt nazariyesi ge RAKAMLAR KARŞISINDA sonra kıyamet kopacaktır . a ilzerın e ya u uva 
1111, ne~tatın teşrihi, met ve çen asnn ikind nısfında meyi Bfn mil~ on kere milyon ke ni kAinatta kudret alıŞ\·erışi !imiş tertibat ile hareket etmekte idi. C gtbf bir tal ım b h'slere elana gelen nazari fiziğin iki re mil} on kere milyonda 6 5 ve hare .et duracaktır. ıın !111111111111111111111ıını11111111nııı111111ıııııı11111ıııııııı1111ııı ııın uıı 
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.... _ llhiı11ıınınıı111111ıınıı 11111Hlll111 1 ııııı111111ıııııı11111il•nıı11ııı11ıııı111ııııı11ıı111ıııııı1111111ıııı1111111ııııı11ııııııııııı111111ııııııı11111111ııı11111ıııııın111ıııııı;ıı1111tlllll11 ""Ilı 1111ıı 11nıııuıı11111 ıı11111ıııııııııuıı 1111111 B 1 k d I· 1 1 Günde bin nusha 
•oaqunlan isabet ettiği pencere camıa dıktan sonra geçtik, ve birer sepet el 1 Jeketlerde 1 U gar a ın ar . 
ha 08>ruJan misket gibi ldiçUk cam ma aldık, kO§l<f almnsaydık, ~nldi el ~omıu mem Bulgarca gazetele~d~_.oknnduğu: satılan kıtap 
l!artaları, .. ınpartımanımıza dolınuş- !işer kuruşa aldıtıınız elma sepetleri Bulgar memurları maııs_ı gire, Bulgar kadın bırlıgı •• •0~ zam 1930 Seneainde lngilterede ı.. Dlnrlıftlre giden bir doktor )'llzba nin üstünden renkli iri,"' giioterişll bir Bulgar hiikOınetinln de ınemurın !arda bulgar kadınlannm ıntıhap hak 12000 eser intişar eltiii u1ap 
il. anı.ta lınfıı •e acaba vuruldum mu kaç elma kaldırdıktan sonra, albnd n maaşlannı azaltmak tıısavvurunda ol- la meselesi ile ciddi surette meşoqJ lıyor. Bu eserler içinde en fOk 
.,_ <lldlfo etmfıı- Hakkı da yok de- ele alınmıyacak kadar pis, kötü, hasta doğunu 'e bu hususta hazırlanmış olan olmaktadır. . okunanların hangileri olchığ1ı 
iDi. Ned .. IObra doktorun ... ces1 lıklı, küçlik küçük, yemyeşil elmalar kanun layihasının bugünlerde meclise Geçen gün ~ofy":da aktettiklerl b~r tetkik edilmiş ye şu ııetlaye "°'1arnu lıanthmften, baflllda kırık çıkb. Tabii hepsini de .. gonun pence- verileceğini bulgarca gazeteler yaz. içtimada beledıy. ıntlhaplarınd~ 0 : varılmıştır • 
.... P&rçaJan boldu. resinden aşağıya döktlik. Haydi blı ver maktadırlar. sun kendllerlnt intihap hakkı venlmesı Geçen sene zarfında en p llil•enı •• ı.tasyonunda ngona bir diğimiz paralaıa a<ımıyaJım, fakat köy - ·~ıkı-' ver1;i; hususunda hilk~_met nezdınde ~men· okunan eserler ilmi ve femıl :ıa:~ ıtldi. Camın nasıl olup ta kı- lü çocnklannın bu adi hilekarhklanna b~kla~ ~flek e k u~~ı~CS: ışvann siz niyat ve teşebhusatta hulunmaga ka eserlerdır. Bilhaua Ser Jamea 
h -..ııı talakik etti. Tren memurlan. ne demeli?. t~.ze oy e. azı b" a ıf hilekiinn eıale rar .. rmitl•rdir. Jeanain eserleri ilk safta sel· '*•ın ••rlçten gelen bir cialmle kı Bir ııuete :vazıır: FDAa emtfamm uecar geı:;;;;;:n~: :;~kıyas edin!. Bize Bulgar tavukçuluğu. mektedir. H•lkın ilmi ve hını! rdtlıinu llİIJliyerek ••bizi de I hat ede Amerikalılar iade •l•fııler. Yahat fa· :ene Y;:. eV\el meşru kara kanaate Bulgaristandaki tavakçuluk cemıye eserlere böyle rağbet göstumeai 
: -•!iye- ,kurtulmak is~yorlar lan mal••ızı lngilizler beyenmemiş- d::; ~:mu•lu tüccarla hile>; becere· ti oofya~a h'.r ~onferanı "".!ederek ta herşeyden fazla, telsizle ftlilea 
... Ortada lılr -•1'1wt .._,..,de 1, ler Te bir daha bizimle alış •eriş etmi miyen kli}lü liııımdır. Ancak bu suret vukçulugun ınkışafı çarelen hakkında k f 1 t "rine atfolan. tıllıı bir dlı1iın .. rdı •• bunu bir- yeceklermlıı- Yahut ta dünya piyasa- ledir ki hariçte mallanmıza müşteri. mühim kararlar almışbr. Bu konfe- on eranı arın ·~ e 
be -t _,_ 'l'llCOnun içinde değil, Pek saf olması liizımplen köylü co 1 Sapancada elmalarımıza alıcı bula bili ranıta zinıat nazın. da ~!unmuş vo maktadır. • Bu tesır. o derece.y :::rı .. leaklp hariçte aramak 14- sında pek ziyade ltibanla olan faldn rlz! .. Ve lllii fela... Zira hillei şer'iye söylediği ·~tukta hlikimetın tavakçu :;armıt~ırf k~ Jea'b:..0. ~ 

... Tabir timdi ·~ ıeçm ola!_ ca mahsulü niimune)e tftafuk etmedi ve hud'ai cebriye devri çoktan geçmfş- luğa verdifi ehemmiyetten bahsederek enh a tla arca ıne 
....... Uft H•-lııllı bnr· find._ ilL tiri kendilerine azami mflzaheret vadetmiş nuı a satı mıştır. 

Gök Kaya tir. 
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Tü:rkiye Sanayi ve Maadin Ban~,ası f abırH-a.~aırıına Ait 

Ba~çe~~pı Birinci Vakıf Hanı J 

Bakir Beykoz, Fesbaae, B e 
Şarkın En Büyük · F abrika!arı 

Yeni sene .. in baş angıcında: 

Bütün ihtiyaçlarınızı (Yerli mal
lar pazarı) ından tedarik ediniz: 
Kışhk fanilalar, çoraplar, batta
niyeler ,paltolu klar ,kostümlü kler 
mantoluklar, en ağır ve en ne
fis ipekliler, kunduralar, ıskar
pinler, kadın ıskarpinleri ve 
terlikleri, çocuk patikleri, as
tarhklar, patiskalar, yollu bez
ler, poplinler, döşemelik ağır 

ipekli kumaşlar, seccadeler, 
hahlar, Beykoz fabrikalarımı

zın saraciye ve seyahat eş
yaları, şapkalar, tuhafiye eşyası 

erl 111 Mal ar azarı sadece nıemleketimiZi 
en eyi yerli emtaasıını sa.tar 

!Biiqii4 r 
IJt•t & /J • • • 
vı:ruuetum2' 

Bahçekapı Birinci Vahı/ Hanı Altında 

• 

:Büflii/t 
'Vittüdecimi!li 

~ 
~~ 
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Hükümdar Çocukları Nasıl Yaşıyorlar 1 
SPOR l --------------------

'' Bilm z 
b n e ı !" 

Teşkil iı av 
\ Mevcut niz_a_m_n_a_m_e_d_e_d_e_ğ_i ş-t-. r_ı_e_n m :t dde!cr 
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Romanya V eliahtı ile Kırat Karol arasında 
spor te~ki atım za daha {ay dalı 

bir seki! veri vor şayanı 

'ilikkat bir mükaleme 
rupa gazetelerinde sık sık ya
zılar, makaleler çıkar. Bunların 
aonuncularından birinde denili-
yorki: ,/ 

lngiltere kıralının ikinci oğlu 
Dnk Diyok un dört buçuk yaşın
da ve Elizabet isminde bir kızı 
Tardır. Eğer şimdiki veliabit 
prens Dögal evlenmemekte ısrar 
ederıe günUn birinde lngiliz sal· 
tanatını işgalı davet edilmesi 
muhtemel olan bu küçük kız 
geçenlerde sarayın kapısından 
dışarı yalmz çıkmış; kapıdaki 
nöbetçi "hazır ol,, vaziyetini a1ın· 
ca ıaımış bir daha, bir daha içe
ri girip çıkarak neferi ayni ha
reketi tekrara mecbur etmiş. 

Yann Ankarada toplanacak uınumi ~<oııı0rc bu şd'i:Ü 
tetkik ve tasvip ederek spo ~ f ea iyeHmize 

yeni bir ufuk açaca b 

• 

Sabık Avusturya imperatoru 
Şarlm oğlu " Oto ,, nisbeten 
büyük olmakla beraber henfiz r d 
çocukluk taravetini muhafaza '·Geçen seneki kongre ı't .. ,rne hEl ın e 
ediyor. Macar elbisesile gezmek Umumi spor kongresi yann Ankara Sek.iz senelik tec~übe sp~.r ~ inin 
itiyadındadır. Bu elbiseyi r1kar- da toplanacaktır. Uummi kongrenin bu şekı~de ve. bu '~azı)ette .musmır ola 

r k hararetli olacağı, uzun münakaşa mıyacagını fılen ı pat cttıkten sonra 
dı~1 günler haylı titiz olur. f:ra yol açacağı ve senelerden beri hi bunun .~z.~ri~de d.::ıh~. fazla ı~r~r et 
LükıemburgGrandoşesinin ço- riken birçok hesaplar tasfiye edilirken mck, ) urumıyen hır ışı zorla yurutme 

cukları Avrupa hanedanlari ara· t' mücadeleler cereyan edeceğini ğe seyl{ctmek aktllıca bir iş olamazdı. 
ı k 1 ki ~e ın ' ·ı · ı 1 · · d · t• k smda en güze çocu lar o ma a tah · t ek güç bir şey değildir. Kon 'l eşkı atın şc < mı eJı ırme 'e 
1 mın m . ., .. ,. 1 d 1 t• 

şöhret bulmuş ar. por kulüplerinin murahhasları, sekız senelı.c tecruue er en a ınan ne ı 
1 k 1 b k ı greye s .. . 1 . l l l. 

Arnavut u ve ia tı ve ıra .. mm takalardan federasyonlardan birer celere gore ) ncı m· c as \urma \ \• 
Zogonun yeğeni olan prens"Eı'at,, ,. murahhas, merkezi umumi murahhasla zımd~: • . 
kıvırcık saçlı güzel bir yavrudur. . f k edeceklerdir. Hukurnet son zamanlarda spor ı le-

rı ış ıra h . .. . · ı · · 
Dünkü Romanya kıralı, bu glln· Bu kongre, spor hayatımızda bir dö rine aza~i c, em.m ye~ı ~·cr~ı , u ı .n 

.. noktası olacaktır. J{ongredc sade yürü) ebılece.c hır hal(' ıfra ını te .p 
kü veliaht Mihale gelince kıral- ::mmazinin hesapları tasfiye edilrniye etmi:~tir. Bu rnak atla yeni l>"r ni r._1· 
liğı kaybetmesinden asla müte- . cek spor teşkilfltımıza yeni bir vcçhcln:ır.ıc c a 1 h-ızırln:ır.1._tır. ı:u p • :! 

Prenı Ote essir değildir. Kendisi spora Romanya Velıahtı Miıel · !lecek spor i~lerimiz yepyeni bir şe T. t. r. ı t 1 ıumi I~"i i \li .'.mi \C l • 
Betin inaanlann bukukan mu- gayet meraklıdır. Geçenlerde Deyince Mibal bir hami tanı ~~~aıncaktır. TUrkiye idman cemiyetle tanbu'i nıntnl~a. ı sabı' rci i '\'t: 1 f Zi 

18Yah mldafaa edilirken henüz Sinaya parkında mahirane bir takınarak: ri ittifakının teessüsiinden heri geçen ya Ueylcr tarafından vapılmı tır. I :ı 
mevlriini muhafaza eden hüküm- canbazlık yapmış ve seyreden - Bilmezmiyim ! Senden eYel sekiz sene zarfında, tatbik cdi1cn iisul dan bir miıddct end lst nlı,ıl I nl'' 
darlenn çocukları ile taç ve tah- babasına: ben kıraldım, cevabını vermiş. ve mer'i olan nizamnamenin spor işle fırl~ası rnc 1 czırıcl ~ ı 1 b. · l ırın 1 d:ı 
bnı gaip etmiş. Kıral oğullarının - Benim yaptığımı yapamıya- Mısır kıralı Fuadin dört ço- rimizi matlup şekilde yürüternccliği ar i~tiral~ile altt.ed~lcn ir~'m!lc:!'l t 
:vef6kıılarının nasıl yaşadıkları cağına bahsederim, demiş. cuğu vardır. En büyüğü on ya- tık tahakkuk etmis bir keYfiyettir. Bu eden C"'n atı _ıh~ırn c}l~yc~ bu · 

O n dünyanın merak ve alaka- Kral Karol: şındaki Faruktur. Aksayı şark- gün elimizde bulunan nizamname, bir jc spor i lcnmızc ~cnı bır <' ~ ~.' rc-
s• celp eden bir meseledir. - Bir kıral böyle canbazhk taki prenslere gelince bunlann de,·let teşkilatı kadar vasi, bir hül.u cch, tc.' il(~ı a•g;ı~ı h::u'c1e. ıııLI c k 

ı alika mahsulü olarak Av- edemez. çoğu spor merakhsıdırlar. met mekanizması lmdar şümullüdür. mahi)ettcd r. ProJ~ um~.mı l ~n. 
•••••••••••••• •••••••••••••••••• •• • •• • ••• .... ••••• •••• •••• • •••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ---- a r;:olunacnl\, hu rnd t k ı ı . f' 1 nı 

t4'ı• r t1eh t • • • • t söyenen konr-;;;nslaı· \crilmemelidir.) "'clP. ett"h.t~n sonra t:ıtb kat · h 
fU iİ-.. gaze esının garıp neşrıya J Bu satırları hayretle okudum. B~ gecı~ec~ktır. , . ·~ 

yazıyı ) aznn muharrir, zannetm('m J.ı '\ enı spor tc .ıl:na..ın Jıut tu c a f. 
Polonya efkfirı umumiresini temsil et ) esini şu suretle hul:ı a etm k 

( Mikyeviç ) in memleketinde Madam Piycrayı kötü- sin. Çünkü Polonyalıhırla Türkler pek dir: ... 
eski do tturlar ve biribirlcrini anla- l - Şimdiye kadnr muhfolı_f ı .r.t' r 

lerken Türk ere de taarruz edecek kadar cahil bir mı;; oımaıarı gerektir. • taş•)rm rcder:ı yonı .. ın addı. rı b • 
nu muharrir bir temc-fin, bir ı,onfe- 1 atlctizm, mi'·: t eJc • >o ·l n. el 

muharrir bUIUDmOSJnft hayret Ve teessüf ederiz ransın kıymetini Türk ve)a mısırlıla- olmak lizcre dörde teı ~il <'dilce 
· ' · · · rın gfü·üp dinlemiş olmaları ile mi öl- Ye ferleı·t ·)onlar c 1,i ,.ı, i. 

M& Romed~ F ranse:z ~an a~.l,arlarından temsıllcr vermesi üzerine Türkler ve min edil mi~ olur. Polonyanrn şark çüyor'! J{enclisinin g-örmek , e hisı:;et· tamamen ı.:ı) becl('c~ '.ierdir. 
An dam Pıyerra.nın hır ~~~det e\'\·e] şarkh!ar ~akkmda hiç te nazik olmı- memleketleri gibi telftkki edilerek Ma mek kabiliyetinin mizanı bu mu'! 2 - Ankar:ıda beş I,i!'iden ve nür 

karada temsıller ver<lıb'l ve lstan- yan bır lısan kullanıyor ,.e Madam d . .. d .1 . 1 1\I 1 . ··svo" emin oh bilir ki ıu c' :.ıt · • mürc' ' J> 1 ir mcr' 
b ld • .. ' am Pıyerranın gon en mıs o masın- ! u mrnr mo ,, ' · • 
ti an geçerek Yarşo\•aya gittiği ha· Pıyerraya hucum ederken diyor ki: d k" . B .. ~b tl Klot Türkivede h·i ve gü7.cı, br (cabotin) mi tc-;! ., clunacul · 

trrlardadır. (M d ,. an ce · ınıyoruz. u munase e e ,, • . , • .. d .1 a am l ıyeranın Türkiye. Mısır ~ . . ~ b". ile bir artisti tefrik kabiliyetınde olan 3 - I>or e tcnzı 
Mndnm Piycrrayı Türkiyede tiyat· ve Afrikadal,i mu\'affakiyetlerine isti Farreran burada vermış _ oldu~u 11

• tar az değildir. Ye biz. bir san'atldirı dcrasyonları ancal 
l'o muhibbi olarak tanıyıp se,·miyen. nat ederek onu burada methetmek ne konfentn!!iı hatulatnlım. Klot f arrerı takdir icin Honolülü veya ~piçbergdc temsi' cdcce1c, h r. ur:ıhh~ ,lan ·· ı 

. onu sadece sahne artisti olarak değil, dereceye kadar doğrudur. Çünkü her hu kinfcransı aynen Ankaradada ver- oyna,,p 'oynamadığını tnhl.il•e lüzum ko::::; · tihaı> ede~c·. 1 uıct' u 
hassas bir şair olarak ta takdir etmi- kes bilir ki Muha:-·medin şark memle- mişti. "Ör~eyiz. mi mcı: • <lo' .t:Z l.i~:<lc l tr ... l İl[> c 
Yen Yok gibidir. ketlerine dansöz, şantöz , .e artist ola- Bir temsil veya konfernasm kıyme "' 'J'eessüf olunur ki (l\Iickicvicz) in cehtir. 

Polonyada çıkan ve ismi (Resimli rak artık Anupadn geçmiyen kimse- tini anlamak için bir defa görmek ve memlel\etinde bu kadar cahil bir mu- · Hıntakalarda ü~ ' "'Ya ht's a -ı 
Ye Yevını Krakovi postası) olan bir gn ler gönderilir. Bu suretle de şarkta ki işitmek kafidir. Yoksa Polonyah1ara Jıarrir bulunuyor. el rn·ı c:Ckcp futbol, '!t!etizn•. t:ıÜC"' 
zete, Madam J>',•crı·a ı \Tarovad f 1 ı b' ı . t ti 1 fa. il' (.;ıw·l • 1 "'11İ ~rili' lt"} tleri bul ı,, n n a ransız ara ır".aç a ı su frengi tat Türk ve mısırlılara verilen temsil er, 

••ııımııntın:ııumnıı:ım:ımııııımmırı:uıııınrııtııınnıı:ııımııımııııın u::ıınıtıı:ııır.ııııııı~rı:ınııııııııı111nıır.ıııııu1111111ıınııı111uın1111mıııı111uıuıımıııu1111ıııınıu11ıaıııımııunı111uıııııııı11ııııııımııııu1n ın111nııınııııJ111nıı111 mu •ııu ıııı ı;ııımın mı ıttl '.!111 ııunıın .ı· ıı •nn ı il ıır ıı ıııımı· :n ıu llıııd' 

• 111tıımıııııttmıııııııuıımıııım~111ıııııı1Jl1llııııtıınııınıııtıııı11ıımıımııınu1uıtııımıumıınınmııı11111ır.ımııııımııı!lnııınmııın11111ıııııcnıncı11r.ınınıı 1tnıunıııınınıııı11~ııınıunıııııtımııtııınMnımıtıınımıııtuıı~ınu111nınıımnıııınııınıını1111uııı mumu ıııns as - ._...,...:tllllıııı~ır.ıııı:ıııııııır~•.,._JllllSB 

KIŞ - SOGUK -RUTUBET 
Romatizma, Siyatik, Bel ve Arka ağrılarına 

MAHLULU En Müessir Bir lmçtzr. lTer Eczanede Bulunur 

Umumi Deposu: Beyoğlunda 
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~ 10 - VAKiT 

Berr . . .m z 
Kemaletti ..)ami Pş. dün 

hareket etti 

.. 
büyü clerin ınit.nği ürfi idare layıl1a ı hazır.......-

( Ust t:ırnfı birinci sayıfada l ._ hiri.retine uzatılacak fesat el~ ___ (_l_s_t_t-ar_a_tı_l _in_c_i_ s_a_d-ad_a_) ____ ketleri günü karılarını eski usul• 
Yarınki 

t .. b , 1-t d ""lf"" kızgın atcşindt.? edyecei.sir. Yaşasın irtica had isesini çıkaran yo baz- le boşamış'ardır. 
Berlin büvük e lçımiz Kema- j e .sa.a on uç uçu.~ a a_ru _unun .e· Büvük Gazi. Yaşasın Cümhuriyet. 1 ı. J d k k • 

l S P d 
mını Muammer Ra:ı:ı ıt Beyın hıt:ıbesılc M 

1 1 
.. t~ · Ar B . "dd tr 

1 
arın HÖY erin e tet i at yapmış, Dahiliye Vekilimız .,. 

ettin amı ş. ün Almanyaya başlanmıştır. ~ usa ıu ~m 1 eyın şı e 1 a · Mı..radi, Horozköy, Bo2ala ve DahıHye Vekilimiz Şükrü I(a~ 
ha.reket etmiştir. .MUAMMER RA~HT DEYİN .. ışl~l"la k.a~şıJanan nut~und~n so~ro Paşa köyler'.ne gitmiştir. Istan- Beyin yarın lzmirdeo hare~e ıı 

l\1eclis reisimiz gitti NUTKU mu~! emı~ı l\Iuz~ffer ~ey de ıbr h_~ta- b ld d ·ı lb h' H I b 1 t . guou 
be S Vı Ş bu hltal) h 1 1 f k )t iı an aör. erı en ra ım o- ve stan u a cumar e. sı .. .JI 

B M M K P H D ··ır·· . . tk d .. o_ emı , eyı u {U { a u e e Ş kr" 
• · · reisi aıım I· z. aru unun emını nu ·un a ~u soz sinden Şükrü Saip, ali ticaretten Hak canın Dahiliye Vekili tarafından g elmesi beklenmektedır. u _.ı 

dün ö;. e treniie Ankaraya ha- Ieri süyledi: k tı t Ib h" Ah t B ı · b d ld ı Ka}'a Beyin Ankara lstanb• ., .. 5. . b d t 1 b r, p an ra ım, me ey enn ve izzat isticvap e i iğı yazı.mış- hl 
reket etmiştir. Kendisi is asyon-

1 
ızfın. '-~rı~ a. ~phanm1 .~mza sel ep Rahime Hammm nutukları takip et- B · · · ..J h tarikile avdeti ihtımalı da 

o an ecı nar ıseyı ıza a uzum yo ctur . ti tı. u ıstıcvap neticesm~e oca-
da resmi zevat tarafından teşyi . 1 1• d . f d mış r. nm mühim ifşaatta bulundu "ı u ve kuvvetlenmiştir. , 

. . . ve ııı n ap or usuna , ır an or usuna TAKSlM MEYD'ANINDA M 30 (V k' ) Dahi' 
edılmıştır. mensup yüksek bir şahsiyetin cana- bazı isimler verdiğı anlaşılmak- an isa, a ıt - ilt 

••7""'"' .......... " .. """"ı"""'"'.'"""'"·"~"'ı' """:'-'""":"'-"""-•• '\"arcasına şehit edilmesi gibi elim bir Rahime Hanımın heyecan ve hara- tadır. lbrahı·m hoca M""nı'sadan liye vekili Fahreltin Paşa . ca.,. eyet enn reıs ed aynı zr - n · .. 1 t ld lef 
d · 1 . k . . . neticeye varan menfur irtica hadisesi retle alkışlanan nutkundan sonra ela- M birhl.te bugün zmin en ge 1 J 

a mıntaka 1eyctı mcr ezı) csınnı aza '"Jf"" . . en emene iade editm:;:tir. d 1P 
. . üzerine gayet muhik bir heyecan ru unun mcydamndan hareket edıldı. ve hü -<Ümet konağın a meşg. 

lan o ve mm • r. -dtezı rıy~s- t G 1 · 11 · d k. · ı· t 1.. d Yaka!anan bir mektup hk.k fb t t 111d 
ı . k 1 b" .. 1 • duvan darülfünun ve yüksek mektep- enç erın e erın e ı ır ıca e ın e er olarak ta ı at sa a mı ar r 
er e uvve. ı ır zat getın eccktır. · h" tt .. l ı 1 ··t dd ' t l brahim hocanın, Tren Saru- ki ~ • . . . • ler gençliği inkılaba ~urulmak isteni ma ıye e cum c er yazı ı mu ea ı etti'er. Yarrn cani!er n geçti e 

,) - Ycnı nız~mn~med:. mılh ~-ak: · len bu haimıne darbayı telin için siz levhalar vardı. Kafile Deyazıttan ha hanh istasyonunda iken istasyon· ve kona Jaciıklan köylerden ge' 
Jann nasıl teşkıl cdılecegı n Turkı:re 1 . b t 1 t G ı· -· · k t ttil t · tt"I - ı d k' k ·· ı·· ı d · · · ı J• b. . Tk .. bak 1 1 en umya op anmış rr. enç ıgm, ın re e e ı en sonra gı t \Çe çoga an a ı oy u er en bırısı vasıtasi e çerek Menemene oradanda " 

ı ırın_cıhı kkmusad :.h~rı?k1?,nas1ı yapı· kılabın üzerinde büyük bir samimiyet muazzam bir alay halinde tramvay yo HacırabmaoJı köyünde Hafaz Ali mıre gideceklerdir. 
acagı a ın a mu ım ı ı a·ı ,·ardır. "kk tl t't d·~· ... t b t l Ak dd · d k E 

A - Türkiye birinciliği kin Türkiye vl e rı a e 1 re ıgını gob~' e~eknt .. u Bop u_ v.~ .. n arad ca esınlde~ geçere - isminde bir adam3. gön:lermeye Bu gice burada müddei un>~ 
d 

.. .. kl( 
1 

~ anmanın man:ısı gayet uyu ur. u mınonu mey anına ge ı. ınd 
ektıuç mlutateı·ab lı mAınkta m esal s ~utuBla- mulmddes heyecanı alkrşlamamnk ı•e Burada da fen fakültesi talebesin teşebbüs ettiği bir mektup yaka- milik şeyh lbrabim tabkil<at 

ca r: s n u • n ara. zmır. u b ı "ft"h t k ·· k"" l"'nmışlır Bu mektubun maalı' ı· tı"cvabı ı·ıe meşgu'· oldu 
t k 1 f tb l b. . .1 . . h unun a 1 ı ar e meme mum ·un den Muzaffer ve m '..ilkiye mektebinden .. • s ı · ' 

mm a a ar u o ırıncı ennı er se d v•ıd· H . h . . şudur: Dahıliye vel\ilinin cum<1rtell 
ne mayıs nihayetine kadar merkezi u- egı. ır. ..ayrı . beyler eyecanlı bırer hitabe b-

. '··ıd· ki <l" Sızlere bu heyecanın derece ve e- 5oyledıler. f'Ben isticvap iç"n çağmtdım. günü lstanbulda bulunması mu 
ınumıye ıuı trece · er ır. h . t" . 1 ta k ı ··k k M 

.. . · , .. ·-· emrnıye ınt ana ca · 0 an yu se Kafile bundan sonra tramvay cad- erak etmeyiniz, arkamdan clua temeldir. 
B - O zaman Turkı~ e futbol bıı hgı hatipforin beli,; sözlerini dinlemek d · · .• d - . Dı·vanı·harb te k"I 1 kt D" r·· . . ·k r '"' esını tar\ıp e erek BeyogJuna çıl.tı. ediniz.,, 

i ş 
1 0 ~nal~~f rtrb. 1 ır .~gın r~,1~1 melı ~ için benim kadar sizin de sabırsız 01· Beyoğlu belediye dairesi önünde hu- B ldarei ürfıyeye ve divanihat" 

z umu_nı e \J u o ı .. umes!'ı 1, aza arı duğunuzu bildiğim kin sözü muhte- . unun üzerine Hafız Ali de 
da şar.ıpiyon takımların birer murnhha rem müderris l\liisl;hütti~ Ali Be- k~k talebes.~nden. Hasan . ~kı-em B.. tevkif edilmiştir. Eu adamın da bm teşkiline ait hükumet karat" 
il olaca!.tır. I d" bır nutuk soyledı. Ye Istıklal caddesı iki sene evci Hatunı"ye camı"ı"nde lan Reisicümhur Hz. nin tasdik-ye tene ıyorum . ., nd ·ı k t 16 d T ks" 

Üç _ ıpiyon ta'·ıl"'! arasında kur'a MUSLAHÜTTIN ;\DiL BEYlN en geçı ere saa a a mı hükumet aleyhine vaazda bu~un- !erine arzolunmuştur. D:vanibat" 
~ekilerek her üç şehirde ayn ayn maç BIT ABESİ. meydanına vasıl olundu. duğu tahkikat netices nde anla· bın iki gün içinde faaliyete ge~ 
lan yapacaklar ve Türkiye birinciliği M. ADlL B.: Burada tıp talebesinden Muzaffer 1 mesi bekleniyor. ldarei ürfiy• 
kiye şarr· iyonu olacaktır. Diğer mın':ı "Aııaclolunun Akdenize bakan ya- Cambolat B. ede .. bi.ya~tan Canide H.. şı mıştır. Bunlardan maada bir ve divanibarba ait kararlar btl 
kalar !.endi aralaı .:a grup müsai:ıa!.a maçlarında, srrtlarında yuva kurmuş. hukuktan Ek~em ~lı tıcarett~n Nusı:et kaç kazada tarikat neşr;nde 
Jan yapacaklar ve Ti.irkiey birindliiti bir Mcnem.:n var. Bunu tanıyorsunuz. Beyl~.r ve muder~ F:ı11rettin Kerım amil olan bazı eşhas daha tev- günde Meclise bildirilecektir• 
müsabakalrına j~tirak etmek kabiliye Bu yurt çok d~Jil, bundan yedi sene B. buer nutuk soy1edıler. kif o unmu~tur. Tev~ fat devam ldarei ürfiye teşkilata esasiye 
tini elde edinı:e bu müsabaka lara dahil evel hari~ bir düsmanın çılgın is- Fahrettin Kerim Beyden sonra şe· etmektedir. kanununa tevfikan bir avlık ola" 
olacakl .. ı dır. tilfısına maruz olm~~- hu yurt ve bü· hir meclisi azasından Nakiye Hanım Nakşibendiler! rak ilan edilmiştir. Bu müddet 

C - 1\IilJi takım şu şekilde tefrik c tün garbi Anadolu hiynnetin ç"zmele- da bir hitabe irat etti. Nakiye Hanı- Meclis tarafmd'1n temdit edile" 
h ·t b · · Et Akif B · t lznıirden ere en bir habere gö-dilecekf ·. Ittifak nmurni merJrezi m" 'li ri, işgalin tecavüz ve tehdidi altında mm ı_a csı?ı ... enı • ın nu 6 bilece' tir. 

takımın te"kili vazife ini, intihap eyle· kalmıştır.,, diye söze b:ışlamrş: ku takıp ettı. re Akhisar da da manifaturacı Diğer taraftan hükumetin di .. 
divi beş azadan miirc il ep bir intihap lstiklftl harbinin Gazi Hz. nin yük- Etem Akif Beyin nutkunu müteakip Şeyh Hüseyin is-ninde birisi tev- vanı harpJer usulü muhakemat_ı" 
komitesine te,·di edecektir. Bu komite sek rehberliği altında istiklalimizi te- fen talehesjnden Naci Beyin bir hitabe kif olunmuıtur. Nakşibendi tari- nın tadıli ile muhakemelerıd 
aza olabileceklerde aranılacak e\·saf min ettiğimizi anlatmış sözü Mene- sile toplanışa nihayet verildi. Gençler katine mensup olup ta gı'zlı' ayı·n- . kı:. 

azami süratle rüyetini ım ad 
§U olacaktır. Birinci futbol takımların men hadisesine intikal ettirerek demiş yavaş yavaş dağıldılar. ler yapan ş~1phelı' tar"ıkatçı·ıe- k b" k ıı 

dahiline alac:ı yeni ır anu 
d:ı, milli takımda birçok müsabakala_a tir ki: Ilu münasebetle yüksel tahsil gen~ rin tesbı"t ve takr'pJerı'ne devam kl'f d ~ 1• h ı ı layihasını meclise te ı e eceg Jştirak etmiş, tecrübe!i, gayrifaal, bita Menemene giren irtica, ce a et, ca- liği aşağıdaki beyannameyi neşretmiş· edilmektedir. Tutu1anlardan Na- d"I k d' 
raf olnak. Bu azalarm muhtelif şt>hir- ra kuvvetin taassubun piştandır. Gi tir: de rivayet e ı me te ır. 
Jerden intihabı caizdir. İttifak bütçesi riyor. llk hamlede önlerine çrk~ra~ nüYUK TÜRK MlLLETlNE lıncı Hasaom cepleri aranmış Tevk fabn yekünu 
· u d . . . d . • düştükleri dalalet yolundan kendılerı- ve Aptülgaoi Fazıl yazılı bir Menemen hadisesi münasehe• ıtın m saa esı nıspetın e mı Ilı takımın . . . . . .. . .. .

1 
.. k "Menemende çıkan son irtica hadi- l 

ihzarı icin muhtelif mıntak:ılarda ca- nı çevırmek ıstıyen bu) ük ve ası tur . .. . kartvizit bulunmuştur. Manisa dan tile tevkif edilen ve nezaret a .. 
:: . . . .... . . -. ordusunun ve necip muallim ailesinin sesı munasebctıle türk milJetinin ld (150) b ı·a 

Jışmak uzere ıntıltap ı~omhesı ernrın·.e . . .. .. . b"l" . "lk gene evlatları derin bir he'-·ecan ve a- ayrı ığı öğrenilen bu şahıs hak· tına alınanlarm ye a ı,, 
. .. . .. . . krvmetlı bır rülrn aız Ku ı ayı ı - ve J • "' k d d k Id - t h · d'I kt d·r 

hır ,·eya mutca~ıt. antrenorlcr ıstdıdam o;ta tarih devirlerinin bile bir mislini sabiyet içinde bu hareketi nefret ve ın a a ta ibat yapılmaktadır. o ugu a mın e ı me e ı • 
olunacaldır. MıJ1ı takımların tarzı te· W• • • •• • Menemen, Pa~aköy,· Bozalan, lnkı l!p kanur u 

1 k .. 1.. A 1 . t "b" kaydetmegı bır şenaat ve denaetlc lanetle karşılarız. Cumhurıycte ta- Ankaradan gelen bı'r telgraf 
şe { ·u u umunu mer ;:ezın asV'ı ıne ar- . . V b 1 d k 1 Akh•far, Alaşehir, Horos!.öy, 
zoiunacaktır şehıt edıyor. e unun a :ı a nuya- aruz etmek ve türk heyeti içtimaiyesi- b2beri, inkılabımızı korumak 

• rak bu defa da (türküm) diyen her · t kki t k. .. .. Manisa ve Balıkes·rde tevldfat 
Tek'ııik ciheti bu suretle ikmal edil- . . • · . nın era ve e amulune set çekmek k ı'ç in yapılacagw ı işaret edilen yeni 

terdın manevı huzurunda ebedıyen e· · t• ı · h k ti · b" k "b" ye ünu (70) i bulmuştur. 
dikten sonra maç hangi şchiı-de ,·apıhr -· . • . K b"lô.. ıs ıyen enn are e en ır aya gı ı kanun hakkında ııu malumab 

.. · • gılmıyemecbur oldugu başı 1 \.U 1 'Y metanetle yükselecek olan tiirk genç· V 1 ! T 88 oranın nuntakasr umumı mernez yin asil başını göğdesinden kopanyor ·-· .. .. . . ange os verme~dedir: 
nam ve hesabına bu maçları idare ile ve omı kara kuvvetin sefil bir zaferi lıgı on~nde .h~sr~la enyecektır. Manisadan gelen haberler ora- Ankara, 31 - inkılabımızı ko· 
mükellef tutulacaktır. "b" t b - Bu meş um hadısenın vukuunda vic- d f 

gı ı aassup ayragına asıyor. a tevki atın devam ettığ"ni bil- rom.ık için, f evlcalade zamanlar· 
Hututu es:ısiyesi bu suretle hulasa H ·1 b 1 d b"t . V t danJarınm seslerini susturanlar bilnıe dı"rme!...tedı·r. lrtı'ca had 's :-:sı'le a- k · aı e unun a a ı mıyor. a an .,, ·:: da herhangi küçük veya büyü 

edilen yeni spor nizamnamesi teşkiffltı da5;lar... Bu facia karşısında sakin. iidirler ki bu memleketin içinde ~uu- laAkadar bı'r yobazda "Vange'o"',, hl k k d l ' . k d 
h ddi · · d. · b :. ·ı kil " b ir te i e arşısın a ur a .. a asg..8nye. ın ırıyor ve asit bir hissiz ve kalpsiz seyirci kalan bir rı e mantı e vicdanile hareket e-
tekle ifrag etmış oluyor. zümre ,·ar. Daha fecii bu zümreden den bir gençlik ve ilim kütlesi vardır. imzasını havi bir mektup bu'ua- liyes:ni tam bir salahiyet "e 

Bu projenin kongrede bazı tadilata bir hizip te bu müthiş faciayı alkış- Ilugün darülfünun meydanında tertip muştur. Bu mektup çok uzundur. şiddetle harekete getirecek bir 
da uğraması muhtemeldir. Fakat mat hyarak scfiHeri teşciden utanmıyor. ettiğimiz miting bunu büyük türk Fakat hakkında ketumiyet gös- takım csasat hazırlanmıştır. 
lup .o~an şekil sad~lik, sürat olacaktır. Yedi sene evel Kubilay gibi yüz bin· milletine ilan ediyoruz. teriliyor. Bu ınehtupta "koyun- Fakat bu kanunun hazırlanması 
Bu ıtıbarla umumı kongre spor hayatı ]erce türk evladının akıttıkları kanlar- T .. k 1. - . t 1 .. larımız faaliyet ' edir., şeklinde ve tatbiki için islical cdilmemek-b" d.. .. ktas · ur genç ıgıne emane o an c.um-
:~~:. ır onum no ını teşkil ede- l~. ku~tulan ~1enemen için bu ne bü- huriyeti her zaman büyük bir azim ve birde c t! mle varmış. Bir telgraf tedir. 

• • 
* * * 

K. S. K. lzmirde 
Yunı;n takımı ı t e zmir valisi 

ersamdo telgr-afler 

M~illide bir maç yaparak Yu
nanlıların Aris takımını kuvvetli 
bir farkla yenen " K. S. K. 11 

futbol..:uları lzmire avdet etm:ş

ler ve büyük tezahüratla karşı

lanmışlardır. Aris takımından 
lzmir valisi Kazım Paşaya şu 
telgraf gelmiştir: 

"lzmirin yüksek ruhlu çocuk
larile yaptığımız maçı kaybettik. 
Llkin yükse'( T ürk gençlerınin 
nzerimizde bıraktığı samimi ha
bratı unutamıyc:ıcağız. Hürmet
lerimiıin kabulünü rica ederim. 

Aris spor kulübü 
Vali Paşa da dün su cevabı 

Yermiştır: 

Ar:s spor kulübü (Midilli) 
Lütüfkar telgrafınızdan çok 

miltehassis oldum. Sporculara 

ıellm ederim. 
lzmir Valisi ve mıntaka 

Kazım 

reisi 

yuk lnr lekedır. imanla yasatacağız. haberine göre Manisa merkez ismet Pş. hükümeti her za-
Ey bu faciaya şahit. olr.ıamNış na- Muhtaç~ olduğumuz kudret türkün memııru Zeki Et. iht"malkiir ha· mandan daha çok kuvvetlidir. 

muslu kalmış Men('menlıler!. amus . . D d d d·-· ·b· "dd t t 
1 l 1 11.• 1.1 . 1 1 damarlarmdakı asıl kanda mevcuttur.,, rekcti dolayısile tec:z"ye f'dıle- ün e e ıgım gı ı ıı e &"' 
u ı:a mış .ı.u.enemen ı ~rm ana arı· f ı d't b' tte 

yüzünüze sürülen bu şaibeyi nasıl te- MUALLİMLERiN lÇTlMAI cektir. Manisada hadise alaka- ra tarı 0 an, en şe 1 ır sure 
hareketi ilt zam eden meb'uslar 

mizliyeceksiniz? Dün bu münasebetle erkek muallim darlarmdan sülcü Mehmet in 
çoktur. Fakat hükumet bun• 

Vatandaş! Hakikatte idam edil- mektebinde de bir toplantı yapılmış karısıda yakalanarak Menemene 
mek istenilen, imha edilmek istenilen muallı"mlerden İbrahı"m Necmı· B. ve d il lüzum göstermemektedir. Bilhassa 

gön er' miştir. Bacvekil ismet Pş. itidal tar.'.1-
Kubilayyin ş::ıhsında yaniyi, mürriye talebelerden bazı Ef. ler irtica hadi- T 

1 · - · · kıl. tı c · Alaşehirde tan bulunmaktadır. gibilerin temsi ettıgı ın ap r. anı· sesi karşrsında du3 .:. .rı teessürü iz 
ler şuurla hareket etmişlerdir. Onlar h d h" tt t ki .. 

1 
. Alaşehirden gelen haberlere DiVANI HARP HEYETi 

. b" h"" . ar e er ma ıye " mı u ar ~o,.- emış· ö d d · · h k ·ı O ·d -Kubilayin ı:;ahsmda yenı ır, urrıye- 1 d" · g re ora a a ırtıca are etı e Ankara, 31 (Telefon) - rfi ı aa .. 
J • ı·k ·· h ' er ır. 1 k d 1 2 f ı· b l ;._ı. "' ti, medeniyetı, genç ı ve cum urı- a a a ar arı görülen 1 kişi ev- mıntakasında aa ıyette u una~ 

yeti imha etmek istemişlerdir. Kubi- alla!:: *1*°'* zcwş+ç q velki gece tevkif edilmi• Ye Me- lan divanı harp heyeti şu suretle tef" 
• . rk· d" B" f"k" d" B" \. ,ıcu .J .. ııııı... ıı:ı:ıl ı ... 11,11. .. tay hır mc ure ır. ır ı ır ır. ır . . .. d .1 . I d " kil olunmuştur. 
şuurdur. Kubilay ölümile bu mefkti s· sıncmayn gıdemezlcrs.ed nemene gon erı mış er ır. Reis: Birinci kolordu kumandan ~ 
revi bir kat daha canlandırmrştır. ınema onlara gı er Dervişin sabıkalan kili mirliva Mustafa Pş., Aza: topÇ" 
Aslan gibi tek başına sefil bir sürüye Haydut re si Deniş MehmediD alay: 2 kum:mdanı miralay Ata B., • 
hücum ee<ln seve seve, bile bile, ölen PATH İl ne kepaze bir adam olduğuda za kolodru şube· 7 müdürü miral•~ 
I\.ubilay beyhude yere ölmemiştir. O Bunu 9~5 makineleri tesbit edilmiştir. Bu adam Yunan D.:-mir B., aza: alay 176 Ku. mua'Viııl 
ölümile bütün gençlere vazifelerini cemin işgalinde Manisada tekkes'ni mey- E. J{. kaymakam Yusuf Ziya B., azıa 
bir kere daha hatırlatmıştır. eder. hane yapan, karısını Yunanlılara 2 inci kolordu şube :2 müclüri.i kayıtı•• 

Gençler bir Kubilıly öldü. Fakat kam Rasim B., aza: mülazımı fı~ 
binlerce ve milyonlarca Kubilay ölmt Filimleri fotoğraf levazımatı m:ı- peşkeş çeken bir yobazdır. Bir :;7 satın alma komisyonu reisi binbafl 
rli yaşıyor. ğ:ızabnndıı. cinayetten sabıkası vardır. Mani- Hüsnü B., Topçu alay 29 taburu 1'11. 

Yazifemiz şudur: Riiyalarımızı ha· kira ile verilir sada hareketinden evvel: mandam bin bası Neş'et B. 
dh:ıte reviren bütün türke hak, hakimi - Bo_n yakında okadar meş- Ankara, 31 ·(Telefon) - VeJdtle!' ~ Küçük makara 10 kuruş bir gece 
yet b::ıhş eden büyük Gazinin çizdiği Büyük .. 20 .. .. .. bur olacağım iri her gittiğim yer- heyetin bugün hazırladığı karam•~ 
yoldan ve yürüdüğü yoldan yürü- Süper ,. 100 ,, " ,. de bana secde edece!der. m~ye göre mevzii örfi idare, teşkil 
mek .. Bütün gençlik şuna iman etmi~ Türkiye ıcent··sı·. J."K [\lf I h tı esa~iye kanunu mucibince bir t4 

1 h k 1 " n. ·ı. smim er yerde duyulacak. hret tir ki Gazinin gittiği yo a yo u ,.~ BARZlLAY müddetle ilan ve amirliğine ele Fa 
ebcdl .. ·en kurtulus yoludur. ı Adımı 0

mtibarek mehdi,, diye tı"n P .... m~mur edilmioıtir. Divanı had "' ~ Galata. A5 an ilan, Tel, " 
D:ıhildeki gizli düşmanlar ve hariç 1, o. ;:ıoo;ı anacakJar!,, dediğide anlaşılmış- müddei umumili.iine İzmir müddei 11" 

teli alenı bilsin ki törk inkılap ve cüm ••" hr Bu adamla M ni 



Şükôfel_ 
ITRiYAT FAB
R i K A S 1 Muhterem 
müşterilerinin yılbaşılarını 

kutlular. 

Kooperatif 
Rakı Fabrikası 

Yılbaşı mllnasebetile muhte
rem müşterilerine arzı tebri
kit eder ve sefa,. babr eyler ı 

Bartı hattı ıtıU n tkspreıı 
Cide vapuru J 

klnU]lsanl 

Postası 
Perşembe 

Sirkeciden ha reketle Ereğli , 
Zonguldak t Bartın, Kurucaıile 
Te Cideye a:ıimet ve avdet 
edecektir. 

TafıilAt lçin: Sirkeci aalonu 
karıııında Mizanoğlu Han No. 2 
Telefon : lıl 354 

aumm -••www• •ı 
·adık zade hırauor er tanur ar1 

Karadeniz 
Muntaza01 ve Lü k.s postası 

S&dık Zade . 
Vapuz:u 4 günü ak-
klnunsani PöZilr şamı Sir 
keci rıhtımından hi!reketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordut Gi,esun, 
Tr~bzon ve Rize ) ye 
azımet ve avdet edecektir. 

Tafaillt için Sirkecide 
Meymenet hana altında acen
talığına mlhacant. 
Telf. Istanhul 2134 

-·-•••SMXnaııııc:rcu:::mm::m:= 

VAKiT 
1 k.tnun.sani Çar.şamba 931 

Dahilde 
1 aylıQı Kuru1 150 

Hariçte 

3 .. • 400 
6 • • 750 
12 • • 

ŞABAN 

1349 
Bu geoek Ay 

1400 

80U 
1450 

2700 

Gün dönOmü fırtınası 
Gttnqm aobuıu : 7,25 - batı.~ı 16,47 
AJ/111 do~u : ıt, 18 - baiı1J : t 38 

Namaz vakitleri 
S.ı..b Ôfle llctndı o'\kfam Yet11 lmaa\c 
1.56 12,15 14.35 16.47 18,26 8.38 

Radvo ı 

Bu akıam lstanbulda 
Saat \'eklzden ona kadar alanırka 

fasıl 

Sinemalar , 
Alkazar - Apaşlar kralı 
Alemdar - Kartal yuvalan 
Artistik - Paris damları ahında 
Ani - Hacı FaZll 

Betiktq H ili - Rozlta 
Etuval - Uçurum 
Elhamra - Kadın isterse 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Fransız - Kivel! trupu 
Glorya - Bedavacılar fahı 
Hale {Uıküdar) Karınlık mazi 
Kemal 8. - Kısmet 
MeJik - Garp cephesi 
Melek - Operada yangın 

1 
Opera - paris damları alanda 
Sire:rya Kadıköy . Prenses Kiki 
Sık - Dlinvadan uz:ık ........ -
E•kafta : 

Ramazan hazırlığı 
Ramazanın yaklaşması dolayı

lile .dlnt mDeıseseler müdürlüğü 
~milerde bazırlaf(a başlamıştır. 

Niçin, Türkiye Diş Tabipleri 
cemiyeti; Bioks diş macunu ile fır
çasını ta vsi ve cdi yor ? 

1- Çünkü: Bioks diş macunu, okzijen 
sayesinde istihzar olunan yegane diş macu
nudur. Okzijeu ise en mükemmel bir muzadı 
taaffündür. 

2- Çünkü: Bioks diş macunu dişçi
' ;ı,,..;nin icap ettirdiği bilumum mevaddı 

tevıdir. .. 

3- Çünkü: Bioks diş macunu, dişle
r:n çürümesini men e:ler, dişleri beyazLbr ve 
güzelleştirir, diş etlerini takviye Ye nefesi 
tatir eder. 

4- Çünkü: Kavaidi sıhhiye daireıin
da İmal olunan diı fırçaları takim ve her fırça 
çifte ambalajda hıfzedilmiştir. Kılların cinsü 
şekli dişlerin mükemmelen temizlenQıesini 
temin eder. 

BIOKS DIŞ MACUNU 
Lekesiz bir beyazlıkta ve son 

derece köpüklüdür. 

kllZI 
Rakısı amilleri muhterem müşterilerinin 

yeni senelerini kutlular 

..- Bursa Pa.za.rı Müessesatı 
193U senesinin~ muhterem halkımız 
hakkında hayırlı ve mes'ut geçmesin· 
temenni ile kesbi şerel eyler. 

Sipahi Zade Hasan 

Istanbul Nafia Baş mü
hendisliğinden: 
1 - Kirazdere ocağından taı ihracı 
2 - Ömerli » » » ! - ~fraz~ere ocağından taşın mahalli ameliyata nakli 

- merh » :o ,. ,. » 
5 - ! aşın kırılması ( 6 santimden küçUk) 

Eskı şose sathının ihzan, hendek banket tamiri, 
kumun depolardan nakliyle ferıi, kırma taş ferşi: 
Alemdar kısmında 
Ömerli ,. 

6 - Silindir keşidesi 
Blokaj tamirab 

7 - Samandıra ve Omerli dereler;n.den kumun ihraç 
ve nakli 

8 - lmalib sınaiye tamirab 

193 M 3 
91 » 

510 » 
gl .. 

708 » 

1382 M T 
1743 )) 
3439 M 3 

300 » 

155 » 
847 

Liralık 
Alemdar - Ömerli tarikında: 
B~l~da muharrer 8 kalem ihzarat nakliyat ve inşaat şartnamesi 

mucıbınce avrı ayn pazarlık suretile yapdacağmdan talip olan
lann 5·1-931 tarihinde saat 14 te Nafia Başmühendisliğine mil· 
racaatları ilin olunur. 

Vıfavet aimi Encü:cıen1 Janlara 

Mülhakat dispanserlerine muktezi bedeli muhammeni maanak
li~~ binyediyüz kırk liradan ibaret edviye 9artnamesine tevfikan 
mubayaa edilmek üzere 7 Kanunusani 931 çarşanba günü saat 
on beşe kadar mUnakasaya konulmuştur taliplerin yevmi mezkur
da vakti muayyene kadar Istanbul befecHye meıkezindeki dairei 
mahsusada Daimi encümene müracaatları. 

;~~@~~~~ .r,t~@~~@@@@ 
; Senebaşı münasebetile 

!COLUMBiR 
@ 
@ 

@ 

@ 

@ 
@ 

FABRiKASININ 
Piyasaya çıkardığı yeni pilakları 

~ 
"@] 
~ 

Umum Columbia bayilerinde arayınız 

MAKBULE ENVER Hanımın 185:"4 
numaralı 

r@l 
[@] 
@ 

@ 

Sevdalı Gözlere 
Şu kızı bana vermiyorlar 
GUZlDE HANIMIN 18578 

numaralı 

Şirazlı - Gül ezerler 
ULVİYE HANIMIN 18581 

numaralı 

Aman yar-Neva gazel 
MUGANNi HAMiJ BEYiN n~~:r~lı 

! Uıfa gazeli - Ali Dayı 
~ - ~ 
~~~~~~'.@I@l@J@~@l~~@l~@J@~. 

Kocaeli vilavti daimi ene~ 
meninden: 

lzmitte mnceddeden beş dersaneli bir mektep yapılacaktır. 
Mektebin bedeli keıfi 24933 lira 37 kuru~tur. 

, Münakasa kapalı zarflardır. ihale Kanunusaninin 21 inci çal'!". 

fabma günü saat on beıtedir. Talip olanların yüzde yedi bu.;uk. 
nisbetinde teminatla ehliyet vesikalarını teklif mektubuna rapten 
mezkür tarihe kadar Kocaeli Vilayetine vermeleri Münakasa 
kanununa ve şartnameye: kroki ve keşifnamesinin Kocaeli mu• 
hasebei hususiyesinden beş lire mukabilinde talep edilmesi illn 
olunur. 

iktisat vekaletinden: 
Ankara tehir civarındaki teşçir sahasında inta ·edilecek olup 

42612 lira bedeli keşfi bulunan büyük havuzun inşası bir talibe 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ile münakasaya çıkarılmlf 
tar. Müddeti münakasa 1-1-931 tarihinden 22-1-931 tarihine 
kadar yirmi bir gündür. Evrakı fenniyesi ve projesi Vekilet 
muhasebesine verilecek on lira mukabilinde telsiz telgraf 
civannda enstitüler inşaııtındaki heyeti fenniye tarafından veril

mektedir. Zarflar 25-1-931 pazar günü saat 15 te Iktısat Veka
leti ziraat müsteıarlığı kısmında komisyon tarafından kilıat 
olunacaR"ı ilan ofunur. 

Tütün inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - 31,237,500 adet sarı ve beyaz küçük kutu raptiyesi. 
2 - Arap harflerile 12,000 kilo Defter. cilt ve verak. 
idaremizce isti.maline lüzum kalmıyal\. bu iki kalem eş 

paı:arlıkla satılacaktır. KapıüJlerin numuneleri mübayaat kom· 
yonuda Defterler de Cibali Levazım ambarındadır. Taliple 
ihale gününden evvel numuneleri görmeleri ve pey sürmek j 

100 lira teminat akçelerile beraber 5 Kinunusani 931 pazart 
günü saat 10 da Galatada Mübayaat komisyonuna müracaat 

Liseler Mübayaat komi& 
yon undan; 

lstanbul Erkek Muallim mektebi ihtiyacı için 625 Mr. fidvert 
kumaş ile 250 çift kundura Kanunusaninin 25 inci Pazar günll 
saat lb da ihale kılınmak üzre kapalı zarf usulile münakasay4 

konmuştur. Talip?erin bu bapta izahat almak üzre mektep ida• 
resine ve ihale için tayin edilen gün ve saatte dahi teminat ak• 
çelerile birlikte komisvooumuıa müracaat etmeleri ilan olunur. 



~ 12 - VAKiT 1 KAnunsan\ 1931 ~~~~~~~~~~~~=~-~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~!!'!!"!"'!~~!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!=~.~ 

r K ~,::::e:: :::~l~sta:ı~::p1u:ı::Ül'IÜ~ IPl!IM.er·~-. ~-ce·~-.~-h ~-:·ı.:·K-röa·pr·~~-a~·ın.da~ I· PHIL iP s 
. 

; ' ' ' . ' 

d 1 k k 5 1. k• 1 k k · Beyoğlu 2362. ·ube acentesi Sirkecide (F• ı• ) çi ıı e, !"'ene i ' irası 13 ıra, ·ıra nnma açı . art- :\1ühl1rdar zade hanı altında Tel.lst.'2740 1 ıps 
ıırma 1 f.? Kanuuusani 931 Pazar t5 Defterdarhktn 
( ~1- 256 ) 

iisküdar mal müdürlüğünden: 
Satıhk ev, 4 lıısse<le 3 hissesi: No. 42 ~lura<liye 
ok :ı ğı Caferağa mahallesi Kadıköy: Birinci kat bir 

r.ı. tta, bir nıntfök bir sofa, ikinci kat hir sofadır. Tah 
ııiu edik ( 1000} lira kıymet defatera verı lecektir. ~lii

zoyedey e iştirak edeceklerde11 yüzde 7 buçuk pe~ 
kcası ahnacakttr. Satı'- muamelesi 5-1-93 l Pazartes . . 

günu sant 15 tc f sküdar ~fol mii ıl iif'!üğü11<le ale11 
ıiizayede ıısulile yapı lacaktır. (R.) 

Satılık arsn: No. 234 Seh\msız ı·addes: Set:lmial 
ı·fend i 111alıallt.1 Si Üskiidar lmgaza ıı azır. Ve ar·ka~ 
çık olup bina inşaasırıa elverişlidir. Mesahası miktaı 

(266) arşı ndır. 'rahmin edilen (200) lira kıymet del · 
ı len verrlecek lir. ~Hiza ye leye jştfrak edecek lcrdt> 
\ üzde 7 buçuk pey akçası almacaktır. SHtış muame
lesi 5 - t -93 ı Pazartesi günii saat t 5 le Üskiidar ~ı .. , ı 
müdürHiğüude aleni rnüzayc<le nsulile yapılacaktlr. (ltJ . .. .. 
Satılık ev maa diikk~m, 4 hissede 3 hissesi: N<• 

-14-46 Uuradıye sokağı Caferağa malıallesi Ka<lıkö): 
Tahtmda dükkünı, birinci kat lıir mutfük, bir oda bir· 
sofa. ikinci kat iki oJa, bir sofadır. Tahmin edileıı 

2000) hra k ıynıet defa ten verilecektir. ~lüzaydeytı 
iştirak edeceklerden yüztle 7 buçuk pey akç:lsı alına
caktır. Satış muamelesi 5-1-931 Paz:ırlesi günü saat 
t5 te Üsküdat' ~fal müdürlüğünde aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. (R.) 

Gireson belediyesinden : 
1 - Belediyemizin 90 lira maaşlı zabıtai belediye 

komiserliği münhaldir. Zabıtai belediye mektebinde 
tahsil görnıüş ve ehliyetli olmak şarttır. Talip olanla
rın belediyemize nıüracaatlan ilan olunur. 

2 - Gireson vilfıyeti merkez kasabasrnırı haritası 

yaptırılacağından şeraiti anh•mak ve lazım gelen tat
silatı almak üzere talip olanların belediyemize müra~ 

euatları ildn olunur. 

J ra~zon itinci oost~sı 
(REŞITP AŞA ) vapuru 1 

kAnunaani Perşembe ak§amı 

Galata rıhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 

Giresun, Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 

Mersin PastHsı 
(ANAF ARTA) vapuru 2 ka

nunsani cuma 10 da Galata rıh· 
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalya, Aliiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 
T aşucu, Anamur Kuta dasına 
uğrıyacak tır. 

Andifi, Kalkan, F ethiyede 
aktarmadır. 

• i LAN • 
Seyri hafife mahsus 1, 1 mn

kerrer ve 6 No. lı hususi tarife
lerde 1 K. sani 931 tarihinden 
itibaren bazl tadilat vukua ge
lecektir. 

Mntemmim malfımat için hat
taki mevakife ve lstanbul i)e 
Edirne emtiayi tüccariye kalem
lerine müracaat olunması. 

Müdüriyet 

Bu akşam 
Şehzade bıı.Jında T ürk salonunda 

Kft.rı Kadim Orta O yunu küçük Ismail 
Ef. kavuklu AIL.B. kemani Memduh B. 
saz heyeti ve Kara göz. 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
BASUR MEMELERi 

Ve cerrahi haıtabklan mütehaHll .Di. 

van yolu DoktorEmin paıa sokak No20 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
:caıhane ıeririyatı ıabık baımuaYlnı: 

lambalarını 

tercih ediniz 

Türkiye Umumi Vekilleri 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazarın Han 

PHILIPS RADYO 
Cihazlarının tecrftbeleri ve tarifatı meccanen yapılır. 

·-~ Toptan ve Perıkende Sahı ~-· 

, .,.. ......... o .. e•v•ı•e•t•d .. e•rn .. ır•y•o~ıt•a•r~·~•-•.a.n•ı•a~r~• .... ~~~I 
75,000 Adet kain travers kapalı zarfla yeniden ümnakasaya 

konmuştur. Münakasa 19 - 1 - 931 Pazartesi gOnft saat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Mnnaka
; a ya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi
ıatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kltipliğine ver
meleri llzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira muka
bilinde Ankarada ve Haydarpqada idare vemelerioden tedarik 
edebilirler • 

.. • it 
170 ton adi ve SS,S ton laveç demirinin kapalı zarfla ikinci 

mllnakaauı 26· 1-931 pazartesi gUnU saat 15 te Ankarada Devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu• 
vakkat teminatlannı ayni gilnde saat 14,30 a kadar komiayon 
kltipliğine vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beıer lira mukabilinde An
karada ve Haydarpapda idare veznelerinden tedarik edebilirler. ..... 

10000 M3 oksijenin kapalı zarfla mUnakuası 19-1-931 pazar
tesi gOnll saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacaktu. MOnakauaya iştirak edeceklerin teklif mektupla
rını ve muvakkat teminatlannı aynı giinde aaat 14,30 a War 
komisyon kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mllnakasa prtaamelerlnl bet lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Anadolu - Baidat hattmda mer'i aaman nakline mahsu!I 50-330 

numaralı tarife teııziJabnın 35 inci kilometreden başlamak sure
tile daha kısa mesafelere teımil edildiği ilin olunur. 

• • • 
Çekme demir ve ıalvanize gaz borulan ve teferruatının ka-

palı zarfla münakasası 9-2-931 pazartesi gUnll ıaat 15 te Anka· 
rada Devlet Demiryollan idareainde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplanm Te muvak· 
kat teminatlarını ayni gtinde saat 14,30a kadar komiayon kAtip
liğine vermeleri llzımdır. 

1ktısat Vekaletinden : !~r::!!ah~-:i.~:.:~·:';::~:: i 
Ankara tavukçuluk emtitu.üne muktezi •e nev' i qaiıda yazılı i Dr. Ahmet f-!am~t B. J 

16 kalem cıya 20/ 12/ 930 tarihinıten itibaren 10/ 1/ 931 .arihine ka· : Hastalarını her gun ~gleden : 

Talipler mOnakasa ıartnamelerini onar lira mukabilinde An
karada ve Haydarpapda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~'-------------M_. ___ M. ____ v~·--S_•_bn ___ ._ım_a __ ı_ı&n __ ıa_n ______ ~----1 
88 Kalem Tetnn marazi ıltn Saat lS,30 da 

102 • Kimya • 14 de 

il IÜD müddetle ve kapalı zı ~fla ...ıünakaıay . kc_:ılmuıtur. : sonra : Ankarada ~dlıye ~- : 
lhal · ka ,. · 10/ l / 931 · .. .. 15 d" ı rayı karıısında Seyıt efendı Z 

127 • Bevliye • 1430 d! 
Sıhhat işleri daireşi için ayn ayn şartnamelerle Uç nevi ıllt kapab zarfla müne· 

kasaya konmuştur. ihalesi S· 1-931 perşembe günü hiulannda yazılı sutlerda Fın· 
dıklıda heyetimizde yaptlacakur. Taliplerin ytnııl kuruohık pul mu1tabl11nde f&CUl•· 
melerini he1etimizden almaları ve ihale saatinden eTvel teklifname •e teminatla· 
rlle birlikte hazır balunmalan 

eyı t ıyeaı cumarteaı gunu saat te ır. • aparbmanında 
Şartname lktısat vekaleti mübayaat komisyonundan alınacaktır. : • : 

'taliplerin ihale ıününde kanuna tevfikan yapacaktan teklifin o/0 7,5 ,. Kabul ve tedavı eder : 
11İlpetinde teminatı muvakkate ile beraber lktısat vekaleti mubaya· •• •••••• •••••••• •• •••••••• •••• 
at komiıyonuna müracaatları ilan olunur. 

Adet 
l 3000 yumurtalık kuluçbmakineaL 
1 5 - 7 beygirlik elektroınotör. 
6 Ana makinesi teıisab (~tcak ıulu maldnelerle beraber) 
l 15 litrelik 50 Sm. yüksekliğinde kuru tavuk yemliği. 
1 40 litrelik tavuk ve cİTcı~ yemliti. 
2 Alomin suluk (Otomatik). 
2 Galvanizli çinkodan ot· .. matik ıuluk. 
2 Hamur yemliii. 
3 Elektrikli muayene llmbuı. 
15 lnkitaf kafesi. 
ı .; Yağdanlıklarla beraber tünek mesnetlei-t~ 
1 Kemik kıran. 
1 Kırma makinesi. 
1 Yet ilk. - il· 

3 Civch kıskacı. 
3(JOO Civ-: kanat numarası. 
JOO' J ç renkte elliloit civciv a3 ak halkuİ 
3000 Üç ren]:·, .t tavuk ,:1-k halka.P 
6 Y umurla damt;'llı. 
1 Civciv büyütme kafesi. 
20'\ Metre murabbaı mücerrit madde. 
1 Yumurta terazisi. 
5 Kilo k: olzol. 
1 Yumurb\ &Jll1lla ma1 ineai. 
900 Kllo balıla: tozu. 
S AC.e . ültrc..viyok li.mb~ 

• * • Kazanınak için, Sıhhat işleri dairesl lhdyac:a için 83 kalem nü ıaat 14-30da Ankarada merkeı; satın 
n ·ık İ • J " d ıl bakteriyoloji atat ve edcvıb kapalı zarfla alma komisyonunda yapıla~ktll'. Talipte-n ı şar ı an ır H münakasaya konmuştur, ıbaıesi 11-1-931 rın şartname atmak ve teklifleıını •ermek 

iS l14nsız. kazancı artırmava U C umartesi günü saat 14 te Fındıklıda üzere temlnatlarlyle mczkôr komisyona 
!i $avaşmak, havada ta- ~ hey'erimizde yapılacaknr. Taliplerin yir· müracaattan. 

ii 1 are$İZ uçmıva çalış-- !! mi kuru,luk pul mukablllnde .. rtname- • • • 

!i mak ibidir e, ılnl almalan ve münakasaya p;irmek için de o d bd ı...ı 600 d mıa sikke 
i! . . . g , fı teminat ve teklifnamclcriyle ihale saıtın· r · u 1 yacı \'.n a et 
H Tıcaretmızde , san abmzda p dan evvel hey,etimizde hazır bulunma- tavla halatı kapalı zarfla münakasaya 

H muvaffak olmak istiyorsanız iİ malan. konmuştur. ihalesi 3- l • 931 ctımartetl 
ij gazete ilanına ehemmiyet ve i! • • • gilnil saat ı 4,30 da An karada merkez 

h riniz : Gazete ilanı iJi.n)an rı !I O rdu ihdyacı için yerli fabrikalar ma- satın alma komisyonunda yapıtacakar. 
fi en kol ayı, en ucuzu, en te ıı1 mulatından üçbln metre kurşuni renkte Taliplerin şartname almak ve tekliflerial 
I! sirlisidir. ! kaputluk kumaş kapalı zarfla mOnakasa- vermek üzere mazkOr komisyona mi-
:: 1 "IAn "f . i: ya konmuştur. ihalesi 12-1-931 Pazar gü- racaadan. 
ı: şte ı tan emız: •I --· · -·-------------
Ü Sonuncu ııyıfada Sabn Kuruı 12,:) il Nlugw la vilayetinden: 
ıı· 5 ind • • .. 25 1 
U 4 .. • • • 40 Viliyet Nafıa dairesi silindirleri için 5296 lira 97 kuruı be-
H 2 • • • • 100 ı deli kqifli İnf8 ettirilecek garaj ve atelyeoin 2500 lirası bu sene 
il 1 

.. 00 
• .. ıoo Ü ve mütebakisinin ıenei atiye biltçesinden tesviye dilmek ıartile 

H Reımt ilanlar, aonuncu aayıf ada 10 Kr il ve ikinci Kin unun 24 inci Cumartesi günü saat on beşte encü-
i: ilin memurumuz size fav- :. meni vilayet kaleminde ihalesi icra kılınacağından şeraiti lizime
q dalı bir Hanın şekil ve ü~- P. yi haiz olup inıasına talip olanların yOzde yedi buçuk teminat 

Lad~:~::::::.::::~:.,J :~::.:~ile birlikte makamı viliyete mllracaat eylemeleri illro 



Is tan bul 
Ankara Caddesi ııı 

Makineleri ve Bili'ımum Matbaa 

Gebr. Hartm n, Ammelfü«il ırIT ç:J IBl~IlR~ 
Mat 

· Tüırklye Umnuım Acentalığı ve De ---------o a o---------=--~ 
Gusta.v Na.!ork AGLelpzlıt, Kuşe o "Viktoıria' ·ıoz ve 
------•-----· kaadı acentası M 

aırak Yaldızları 

52 '"f Renklerde 

Georg Spiess Leipzi~, Otomatik tabı 
____ ._.._ __ makineleri saatte 250°'9 

3500-7000 tabı 

"Nitche,J Bakal Terazileırı, 
ıı 

Collodin Muhtelit Sanayie ait souk 
----- Zamklar, şişe etiket zamkları 

''Bizerba Ha s Otomatik Teraziler K 

Matıris artonları K • • • • 1 • .Fb 

Laube Zamk ve Vernik Otomatik ma1'ine· 
:---· lerl ve bilumum mficeUit makinemeri O 

''Enofan işçi El sabunu, en kirli en~: 
.ıs '' şa.şıı- cc surette emizler ~ri de • • 1 ' •• " ?· :1 .... :--..•• 

----------------oao----------------
ru Kataloğlar meccanen gönderilir. Mfiessisemlzin aldlka aır o duju meva :;: 

hakkında sorulacak suallere memnuniyetle ce ap veıriUır. 

HER NEVİ 

OYUN KA GITLARI 
BULUNUR 

Böbrek, Karaciğer, Mide r hatsızhğına 
ve hazımsızhğa kar- . \ 

i'F'._ \ • lı 
. J 1 ~ 

HER YERDE 
BULUNR 

Taşra siparişleri kabul edilir: Toptan ve perakende satı ır. De osu Veni 

postane karşısıncfaki · caddede No. 20 Telefon Is: 62 e gra : Depo lstanbul 

rn 

e 



14 - VAKiT 1 KAnunusani 1931 
t • • . . .••• ~ ,: • . - ·••• • • . 

Veni 
-----TÜR-;;-K"'.":"0:;;--"-N_.KIT ABI 

sene İf.İn en kıymetli 
BÜYÜK FRANSlZ lHTlL LI 

ve en 
NAPOLEON 

güzide hediye 
NERON 

Muharriri: K4zım Nami B. 
Maarif vekAletl tarafından Millet mekteplerine 

Halk okuma odıalanna ve ilk mektep kütüphane· 
!erine tavsive ve kabul olunmuştur. Her vatanda
''" bllmtsi· !Azım ıı;clen içtımat ve siyasi teşkl· 
!Adan. i.srik141 mücadelesinin ve cümhurlyerimizln 

Muharriri: Kemalettin Şdkıa B. 
Fransa lhtilAl!ni doğuran lçdmal. siyası ve 
ikusadl amilleri ve ihtiU.Hn muhtelif safha
larını çok sade bir lisanla izah eden bu u
fak Tarih kıtabı berkesin zevkle mUtalea e-

Muharriri: Kem11lettin Şllkrll 
Naçoleonun dllnya tarihindeki rolü hayan 
ve muharebeleri, bOtü bunlan y{izti mütecaviz 
resimlerle nefis bir surt!tte tabedilmiş olan bu 

Muharriri: K.tm,ran Şerli 
Romanın bu kanlı hUkümdarı mütaea ve tet· 
kik edilmiye değer bir tiptir. Hem tarih, hem 
de zevkle olcunacak bir roman olan bu eser 

nefis resimleri ihdva eylemektedir 
tarıhı:cs ni ıhrivıı eder. Fiatı 50 kurustur. deceıti bir eserdir. Fiııtı 50 kuruştur 

eserde göreceksiniz. Kapağı ayrıca bir tablo 
nefasetini haizdir. Fiatı 50 kurusnır Fiatı 50 kuruştur 

NIZAMETTIN NAZiF BEYiN 
KARA DAVUT 

3 Ondl ve son cilt Dalma aranan ve sabırsızııkla beklenen bu meraklı romını çıktı 
Eski harnerle evvelce basılmış olan 1 fncl ve 2 inci ciltleri de bitmek üzeredlr. 8 Unçtt 

cildin fiaa 150, mücellc-di 200 ve tekmil tiç cilt kitap mücellet olarak 7 liradır 

Posta ücreti vüzde 20 dir 

BUZLAR ARASINDA UÇ KÜÇUK TAYARECt 
Muharrıri: AHMET NIDAYET 

Heyecanlı bir seyahat romanıdır. Resimleri bol ve baskısı nefistir. GOzel bir Uslüblo 
yazılan bu eser alAka ile okunmlye değer. Fiatı 50 kuruştur 

NAŞiRi: Kanaat 

HOCASIZ OLARAK 
2AYDA 

lngitızce Muhabere Galatasaray lisesi tngillzce mual!İml Mr THOMSON'un lngill:r.e •· 
mell-Ticarf kitabı ile temin olunur. Yeni bir sistem takip eden bu kitapta Ingili%ce 

bi!miyenlerln telaffuz şekilleri ayni zamanda TUrk harflerile de gösterilmiştir 

Fiatı mücellet olarak 2 liradır 

TURK MASALLARI 
Toplıyan: BA.HT.IJVER H. 

Sablfe: 80 restmtl aile arasında çok tatlı söhbetlere mevzu teşkil eden eıı'k1 TtM" fTla~ · 
sallarını nakil ve hlkAye eder. Fiatı 50 kuruş 

Kütüphanesi 
lst asliye mahkemesi blrlnci h akut 

dairesinden: 
~,...--111'111!!!"._. ____________________________________ .,.. __ ...,.,,_,~\ · . 

Halis İsveç 
Çs:iğln~en mamul 

Mehmet Lntfi ef. tarafından 
lstanbulda Lazari Papaz oğlu 

hanında 10 No. da tnccardan HA Ki Ki 

RADİ UM 

<ı-ı~ 

< 171 s.: 
rn 
--i 
\~ 

HHKiKi 
ftHDiUM 
Tıraş bıçaKları: 

Cinsinin mükemmellye
tl, tıraş etmesindeki 
inceliği, fazla daya
nıklığı ve fiatnın eh
veniyeti ile tamayü z 
etm;ştir. 

Her Yer
de Satılır. 

Omer Faik B. aleyhine bq bla 
yilz seksen liranın tahsili hak· 
kında ikame olunan daTanm 
milddaaleybin gıyabmc:f a cereyan 
eden muhakemesi neticeıinde 

davayı muhakemenin re.deline 

dair sadır olan 928-292 T. No.h 
hllkmn gıyabi mnddaaıeyhin ika
metıihının meçbuliyetine binaen 

tebliğ edilememiı ve H. U. M. K. 
nun maddei mabıusuı mucebine 
ce bir buçuk ay mOddetle il&-

Radi um Ticarethanesi 

nen tebliği tensip ve bir nmha• 

ıı da mahkeme divanbaneaiae 
talik kıhnmıı olmakla tebliğ ma
kamına kaim olmak llzere key
fiyet ilin olunur. 

Rontgen 
Calata, Okçu Musa caddesi 104 - 106 numara Radium Han, Tel ı lıt. 2878, Teleg lst. Radium. 

Posta kutusu: Galata 313 tJI ile muayene Te tedavi 

T. K.tmıl 

Nafıa vekaletinden: 
kanunen makbul değildir. 

2 - Hizmeti mecburiyelerini ifa etmek istemiyenler tahsil 
masraflarını faiziyle beraber ödemeğe mecburdurlar. 

Kadıköyünde 
Bahariye caddesi Sflreyya P1-
sineması sırasında No. 31. 

Yüksek Mühendis mektebinde Hükümet namına okuyup 
memnrin kanununun 64 Uncü maddesi mucibince mecburi hizmete 

bi oldukJan halde Nafıa vekaletince tayin edildikleri mahallere 

3 - Mecburi hizmetlerini ifa etmeyen mühendislerin diplo
maları mevkuftur. 

Cumadan başka hergiln 2 den 
sonra. Telefon Kadık3y 149 

ıtmeyen Mühendislerin ve hunları istihdam edenlerin nazarı dik
tlerine: 

Mühendis ve mimarlık kanunu mucibince diplomasız olarak 
resmi ve huıust müeuesatta çalışamazlar. Çalışdıkları sabit olan- -

Ür,'tüdır Hala ıinamaıanda 

1 - Hizmeti mecbureye tabi olan Mühendislerin istifalan 

lar ile bu gibi ıahadetnamesiz ve mecburi hizmete tabi mühen
disleri kullananlar hakkında (Selihiyettar mercilerin emirlerine 
itaatsı:ılık) edenler hakkındaki cezai ahkam tatbik olunacaktır. 

( Praterde Bir gece) ilaveten: ( SeY. 

gill Gazimizin son Anadolu ıeyabad). 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth 

Anonim şirketi, Türkiye Merkez Şubesi 
lstanhul : Ankara caddesi 18 - 24 No.lar Telgraf : Hofcrton Istanbul. 
Şubeleri : Adana , lzmİJ' Türkiyenin her ıehrinde 

Adapazarı, Manisa acenteleri vardır 

Bilumum afatı zira iyeyi en müsait şeraitle 

veren ye gô:ne müessesedir 
K A T A L O K , F i A T , T E K L İ F 1 S T E Y 1 N t Z. 

EVLENME MUKA VELELERi 
Vasiyetnameler, Borç senctJcri, Konturatlar, Vekaletnameler 

''e her nevi işlerinizi yeni postahne karşısında 

lstanbul 6 ıncı NOTER 
Göreceğiniz dikkatten, itina ve süratlen çok memnun kalar-aksınız. 

İspirto ve 
inhisarı umum 

ispirtolu içkiler 
müdürlüğünden: 

40,000 Kilo çember ve 120,000 adet çember halkası kapalı 
zarf suretile münakasaya konulmuştur. ihale 3 Kinunusani 931 
Cumartesi saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin mtınakaaa prt• 
namesini almak Uzre mübayaat komisyonu kitabetine mllracatlan. 

~Wl1 ıı~~ 1 l~I ıllll ~ı 111 . 
Büyük· Tayyare Piyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare piyango biletini 
alınız 

6. ıncı l{eşide 11-kftnunusani-931 dedir• 

Büyük ikramiye (200,0C>O) liradır. 
Ayrıca: 

"50.000,, ''40.000,, "25.000,, "10.000,, 
liralık ikram;ye ve "100.000,, liralık 

bir mükafat vardır. 



$af ak çaylarının yeni çı a 
'20 dirhenı 25 kuruş u 
pake lerini tecrübe ediniz 

HACI BEKİR 
Zade 

ALİ M.UHİDDİ N 

A!llcara 
8eyoğ u 

BeJOila 

1 

1 

1 

Pangalb : 

Merkezi 
Bahçe kapı lstanbul 

Şubeleri: 
Adliye Arayı karşısında 
ı.tiklll caddai 
Tepebqı caddeai 

Hallaklr Gau caddesi 

Çarıı ı Sandal bedesteni 

Kadıkısy ı Yeni lakele caddeai 

Galata : Havyar Ham albnda 
ICalaire ı Op ra meydana 
llkeaderiye ı Şari' Remel 

p ANGAL Ti Şubesiade taze pasta, çay için nefi•,., . 
biskli, emNlaiz çikolata, gayet leziz Halep 

yatı ile mamul baklava 

Muhterem ballamlZID gkterdiği fevkalide ratbete muka

beleyi ttlkran olmak Gue GALATA tubemi tevıi etmek
te olduğumu ilin eylerim. 

Kitap tab'ı 
Yiiksek baytar mektebi rektör

lüğ·undan: 

M 
... "'e" ,na ıal 

. li o\t'l\aı ktadıt· 
Se~"' ~un"'• o"\i"" 

\\\tl'a\ o ı\\"' o\\'1\\ ;beb\'\\i 
t~ada!i ._, e o, - ,.. t• 

~en a \at ' O ,~e 
d~t\ ıe~\~ o:",;"'ıyot ... -ı' 'iJ.\; ıe-

f\)) ne e aat1'~ e1' b\\\9-
:~sin f e"a "i \ ett\ " 4 ~b\ bit 
~e nefte b'\l •· \ ot· 
,.ıt\Mn u ~t01,aı, ,.,.) a ~ \)\t 
berd\t. \\~to\l\\l a ecıeee~ 

0 
d• 'fi V A K f T3 1 g.ğıt.a ~n'\1 teda~~a.td\t "1 

\at· ~ \t\acu\\\\ t. Küçük ilanları ~;'t;~~~os,, 4" .. •---b• Her sGııı •etrahm• Bu 
T I • Yeni tekntk di•1ere serian ve PARLAYAN BiR BEY AZLIK VERiR •••••••• ar ıe ••••••••• y 

i 1 De/alık turıış .JO ; Diflyeri serian ve tamamen temizle- Kolynos kullanmağa bqladığmı& 
• 2 ~O : mek ve beyazlatmak için ancak bir ça üç gün zarfında dişleriniz daha beyas i .J • • 6~ : re avrdır: Uzun zamandanberi dişta- olacak, diş etleriniz pembeleşecek Te 
: 4 • • r$ : bipleri tarafından tavsiye ,.e Kolynos ağzınızda serinletici ve lltif bir taze 
: • • : sayesinde tekemmül etmiş kuru fırça l"k hi d ks" iz. ihtl k l n- . B . . ı sse ece ın : vaç a mavı ) teknltl tatbik etmektir. unun ıçın 
: cava kadar ( azatnl 100 : yanm santimlik Kolynos diş macunu- Kolynos ağıza almdıfı ande leziz '" 
: 10 defa) il&n edil- :- na kuru bir fırça ile günde iki defa muzaddı taaffün bir k6p8k haline in· 

: mek tJzere maAJu : kullanınız. .. .. .. kılap ve ağzın her delik ve boflağuna 
• Abone'ertınlzin her o~ •M ıçm : Lekelenmiş, •rarmış n çurumu, 

1 
te ·zı 

: bir defaa meccaneal : dişlerle diş etlerin mevcudiyeti ağıza nüfuz ederek mUkemme en nu er 
: 4 satırı geçea llAalana fazlı ~atın : itina edilmediğine delalettir. ve bütün mikroplan lldUr8r. 

: ıçıa ser kuruş zammoıunar. .: Umumi deyoıu· R FARAGGI Yeni Volto Hın, lıtanbul ........... .............. . . . ' 
BALO MUTEŞEBBJS HEYET
LERiNiN NAZARI DIKKA TiNE 

Cazbant, ve orkeıteraya ihtiyacı 
olan zevatın müsait şaraitle mft
zike tedarik edebilecekleri yegi· 
ne mahal Garp Musiki San'at· 
karlan cemiyetidir. Komıiyon 

ahnlllllZ- istiklal caddeıi Par· 
makkapu Muhipbey aparbmanı. 

(3). 

oğum ve .. ~adm hastaııJdarı 
mOtebassıu 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
T&rbe, eski Hillliabmer bİDall 

No. 10 T eL lstanbul : 2622 

Doktor 

~~~~ 

Erzak münakaşası 
Yiiksek baytar mektebi rektörlü

ğündan: 
Ynksek baytar ve kUçUk 11hbiye memur mekteplerinin 5 ayhk 

et ekmek vesairesi 7kinunaani 930 tarihinde kapah zarf ualile 
ib~leleri icra kıhnacajmdan talip olanlann defterdarhk biaumda 
mlleaaeaab iktıaacliye mllbayaa komisyonuna mfiracaatlan. 

Hafiz Cemal 
Mecmuu y&z formadan m&letekkil &ç ldtabm ralmlerlyıe Cumadan maada hergtln ağ-

beraber kapaL zarf u.suliyle 7 kiııuııu.sani 931 Ç81'f11Dba gtbali leden oonra .. at (14-16) de ı.-

Balya etiketleri için bir mil
yon kapsül: 

Tütün inhisarı umumt miidiirliğinden aaat 14 de ayn ayrı ihaleleri icra kılınacaktır. 
tanbulda Divan yolunda 118 nu- Pazarlık suretile ıahn alınacak olan bu kapsüllerin nümuneai T~i~ olanlar ıerait •e evsafını anlamak &zere hergtın •• marab lıuu.si kabinesinde hu- m&bayaa komisyonunda mevcuttur. Taliplerin fiyat vermek lizere 

yevmı ıb~lede defterdarlık binasında müessesab iktısadiye muba- talarını kabul eder. 3-1-931 cumartesi günü saat 10 da Galatada mübayyat komis-
yaa komııyonuna müracaatlan 

1 
t b l·T l 2398 yonuna müracaatlan. 

ıs~;~~,.~di ;~;~
1

;ın~~nııııdi'Y~;~~ıııki'~ıı~ııa~;~kıını~i~~;I~i'~ıı~,~ıııoııg,~;~klll' ııtibW: 

PERTEV Müstahzara n ~ 
Malik olduğu 1 büyük hassa hiç bir müstahzarda yoktur 

1- Zarf ve mazrufun nefaset ve zarafeti i 
2- Tarzı imalindeki sırrı san'at 5 

3- Her noktai nazardan yerli malı olması 
4- Bütün meziyetlerine rağmen ehveniyetj g 

w11111ınııııı11111111ıınmı1tnııı ın ı ılfflıt111111ınınıııtıı1111111ııııı1111111uıdllıın111111ıwuuıınıuıı1111ııuııııııııı1111wııuııııııı-u1ıııııııı11uıııuıııııııı11uııuııııııı ıııııu111uıııırıııııı11111ilıııııııııu1ıWuıııııııııı11111uııııııııı1uııııııııııııııı1uıuııııııuıııı11111111111 ııı ıı ııuııııı ıı ııııı ııııııı ı ı ıı ı ıııııııı~ıı ıııu ı~ ı ! ıı ıııııu ıııııııuııııırıııi 
Mes'ul Mudur Refik .A.11met 



OTOMOBİL VE KAMYONUNUZDA 

Tasarruf temini için 
Yegane Çare 

Lastiklerini Kullanmaktır 

Türkiye Vekili Umumisi 
Kemal Halil , Mehmet Rifa ve Şürekası 

T .. ırkii.ye OtomobU ldstik Ve T ıraktöır Şirketi 
Beyoğlu ,.,,., Taksim Bahçesi Karşısında 


