
Daktilo ile resım 
Müsabakamıza iıtirak edenlerin 

yapt.kları resimler bugün 
ikinci sayıfamızdadır 

1 4 iincü Yd No. 4669 6 KAnunsani a inci ay> 1931 Sayısı fi Kurut 

Rıhtııın Sirketinin Mukavelesi Feshedildi 
--~~~------~~~-

Gazi Hz. Bursadan Ankara ya 
..... 

hareket buyurdular 
B~sa, S (Vakıt) - Gazi Hz. bugün (diln) on birde Tiirk 

ocagını şeerflendirdiler ve ocak gençlerile iki buçuk saat 
kadar görüştüler, Türk ocağının gayesinden ve vazifelerinden 
bahsederek kıymetli irşadatta bulundular. 

Sonra ocak dispanseri gezildi. Gazimiz Cilmhuriyet köş
kilnde öğle yemeğini yedikten sora fırka kumandanlığını ziyaret 
buyurdular ve bir müddet zabitan mahfilinde istirahat ettiler 
saat 17 de Mudanyaya döndüler. ' 

Gazi Hz. Ege vapurile Derinceye geçecekler ve oradan 
trenle Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Ankara, 5 (Telefon) - Gazi Hz. ne bugiin burada intizar 
edilmektedir. 

Zıraat kongr•?sı dün acıldı 

Dünya iktısadiyaİında 
ehemmiyetimiz artıyor 

: Efendi haxretleri, bacak mlisabaka11 ya mak 
Aman aman... nevuzilbillih e•ll'clal P caiz midir? 

- =-= = 
BU6:0N 

SAYIFA 
- ,,_, - -- - ., 

Elhamdülillah! 

Rıhtım şirketi 
belası kalktı 

Mukaveleyi fesheden 
hükümet bunu şirke

te de bildirdi 

Adana 
Kurtuluşunun yıl dönü

münü tes'it etti 
Adana, 5 (Vakıt )- Adananın kur 

tuluş yıl dönümü bugün büyük tezahu· 
rat ile tesi't edildi. Her taraf, bütün 
binalar bayraklarla donatıldı ve süs
lendi. Askeri muzika, jandarma, po

lis ve talebenin geçit resmi çok parlak 
oldu. Kurtuluş gününe ait kıyafetler 
le ğeçit resmine iştirak eden milis müf 
rezeler heyecanla alkışlandı. Bu mü 
nasebetle büyük Gaziye tazim telgraf

lan çekildi. 
• Ilı • 

Menemende vaziyet 
lstanbul zabıtasında te-
beddüller mi yapılaca.k? 
İzmitten fehrimize gönderilen 14 mevkufun 

Menemen hadiıesile alakaları yoktur 

Bacaklarınızın resimlerile beraber 
ölçülerini de Süreyya fotoğratha· 

n~ıfnde aldırabllirılniz 
·ren neşre başlıyacağımızı dünktl na. 
hamızda haber vermiştik. Gönderilea 
resimler o günden itibaren muntua. 
man çıkacaktır. • 

Müsabakaya giren hanımlar baClık 
ölçülerini kendileri almakta serbleto 
tirler. Ancak kolaylık olmak iizere 
bir başka teşebbüste bulunduk. Buıtln• 
den itibaren resim aldırmak İPn foto 
Süreyya müessesesine gidecek hanım

ların bacak ölçülerini bu müeueMd• 
alabilecektir. Bu takdirde (Vpkıt) 

müsabakasına iştirak için yalnız (Fo
lO Süreyya) ya gitmelt kifayet edecek· 
tir. 

ölçüleri kendileri almrş olsalar blı( 
le resimleri foto Süreyyada çektiree 
müsabıkla bu ölçülerini matbaamı 

tevdi edilmek üzere oraya buakabilm 
ler. 

Bacak resimlerini kendi fotoğraf 
lannda çektirerek resimlerini kendll 
ri gönderecek müsabıkların (İştirak 

şeraiti) mize göre hareket etmeleri ıa. 
zımdır. 

Bu şekilde hareket edecek haaa. 
lar gazetemize gönderecekleri zarf 1-
zerine neler yazılacağıRı toplu olarak 
bugün neşrettiğimiz şekilde görebilil'
ler. 

HANIMEFENDiLER? 

Bu münasebetle lstanbulda bulu- . . . iŞTiRAKTEN ÇEKiNMEYiN/% 
. .. Amenka ıınema yıldızlanndan Mf'rı Müaabakamıza iıtirak etmekten ,. 

nan Adana ve Çukur ova gençlen dun Doranın bacaklan t 1 b"l k h h • Li __ .. 
ırınıza ge e ı ec e er angı ur mcın 

saat 14 te Türk oeağında toplanarak Güzel bacak müsabakasına ait re-lzur a~ağıda yazacağımız farflan --. 
kurtuluş ıünlerini tes'it etmişlerdir. simleri önümüzdeki perşembeden itiba (Lütfen Sa)ıfayı çevirini:ı:] 
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isim veya nomı mustcar · ········································ .. ···-················································ 
A-Ayak bileğinin kutru ···-·-···-··-·······-······-·················-·· .. ·-······························· 
B ·Btıldınn kutru····· .. ········-·-·--········-····················-························································· 

C-Dizln kutru ··--···-·····-···················-············-·········-·············································· 

Ziraat kongresi Okunıağa rağbet artıyor Hudutta şekavet 
E -Ayak bileğindeki kemikten dize kadar uzunluk ·· ······················································· d .. ld Ankara, :> _ Vilayetlerden ge- Urfa, 4 _ Urfadan Suruç tr 
D·Bac:ı~n kutru·············-··-··-··········································································-·················· 

F -Dızden bacağın belde nihayellcnen kemik uzunluğu··................................................ Un a ÇI 1 len halk mekteplerindeki faaliyetlere rikile Gazi Ayintaba gitmekl• 
Siirenn fotoğrafhanesinin \ereccgi numara . ............................................................. L lıst tarafı bırincı sahıfada l ait raporlar Maarif Vekaletince tetkik olan bir mekkareci filesi Urfa-
[Fotoğraflannı kcnd teri gonderecek musabıklnnn fotoğraf numarasını koymalıınna ler bunlardır. Her kun•et taalluk et- edilmiştir. Bunlardan anlaşıldığına gö dan on beş kilometro mesafeclf 

lüzum '-"O'tur.1 tiği mevzu üzerinde tesir yapar ve o· re. kanunuevelden beri A , .e B dersha ...,. 
J " şakiler tarafından ıoyulmuş .... 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~nu kandi~tikametinedoğru çeke~gö- nelerinde 2~A38 vatandaş o~makta-
duktan sonra zaü olacak ve iştirakte Birinci safhada kazanan müsabık- türür. dır. Bu mevcudun üçte biri kadın mü- bayanları da alınmıştır. ok 
küçük bir malızur bile görmiycccksi-l ların bize gönderdiği bacak öh:ülerinin Vekil B. bundan sonra Iwngre mü· tebakisi erkektir. Mevcut her tarafta Takriben iki ay evvel büy 
niz. . ı hnkilmte yakın olup olrnadığıııtu kont- zakere ye kararlarının memlelıet ~iftçi çoğalmaktadır. Okuma odaları faaliye- bir kuvvelle ve aşayir arasındt 

Çiinkü nıüsabakanuıa iştirak için rol eciebilmek için davet edilecekleri liği i~in birer örnek olması lazım gel· ti de ~ittik~e artıyor. Bu odaların mik- (gazve) tabir edilen çapulcul.11k 
bize, isminizi, adresinizi bildirmcğc, rcs hususi hir yerde, isimlerini miisa- diğini söyledikten sonra nutkunu şu tan üç misli artmıştır. Muhtelif vilfı- mal<sadile cenuptan yani Sürı1' 
minizi giindcrnıeğc, lüzum yoktur. bakn günü ilan edeceğimiz Hanımlar- cümlelerle bitirmiştir: yetıcrde 1670 okuma odası vardır. Her hududundan tren hattının şiı11•• 

iŞTiRAK ŞARTl.-ARI: dan mürekkep bir kontrol heyeti tara- Sizin çok rnutahakkak ' olan yüksek odada gazete ve mecmualardan mada linde bulunan köylerimize ta~ 
ı _ Namı müstear (veya isminiz) fından müsabıkların bacak ölçüleri ye sahihiyetlerinizin mesaisinde mm·affak bir çok kitap vardır. Diğer taraftan ruz eden ( Jnize ) aşireti reİ" 
2 _ Aşağıdaki 1i tede ve bacak ni baştan alınacak ve gönderdikleri öl olmanızı temenni ederek kongreyi a- muaıı.~mleri me~leki_ mesaide hazırla- M h l . f da• 

resminde iş:ıret edilen yerleri bir ter- çülerle mukayese edilecektir. çıyorum. Milli iktısat ''e tasarruf ce- mak uzere teşkıl edılen !'eyyar mual- pü:kü~~l~ş~;et ::imı~ü~:'deı;ed• 
zi metresi ile ölçüp snntimetrelerini re miyeti umumi katibi Rahmi Beyefendi lim _kitaphaneleri de faaliyete geçmiş· k-"' 

ı d birkaç adamı öldüg-ü gibi P-
simdeki ve listedeki işaretlerile bir nin kongreye riyaset etmesini de ken- er ır. 
zart üzerine kaydedeceksiniz. öıçme- dile.rinden rica ederek sözüme hitam Foça ka.vnıakamın 1 vur- disi de gözünden yaralanmıştır· 

( lk ı ) Aldıg- ı yara ile bir gözü k8' cek yerler, şunlardır: verıyorum. a_ "!Ş ar . . ma k istediler 
A - Bacak bileğinin kalrnlığı. f Sonra millı ıktısat cemıyetı umu- olduğundan çok müteessir ol•• 
B - Baldır kalınlığı. ~ ı mi katibi Rahmi B. şu nutku söylemiş lzmir, 5 - Foçada derebeyi Müçhümün intikamını almak üze!~ 
c _ Diz kapağının kalınlığı. \llP- ·· ·~ tir: kesilmek istiyen mefsuh Serbest bu defa tekrar büyük bir kuvveti" 
D _ Bacağın kalınhğı. / "Muhteref Efendiler, malltmunuz- fırkanın Foça ocak reisi Süley- tren hattının şimalinde bulunall 
E - Bacak bileğindeki kemikten ı dur ki kongreler ihtisas ,.e tecrübele- man Basri efendi ellişer liraya köylerimize taarruz için ibzarattl 

(Aşık kemiği) dize kadar. ----l····· ~ rin mihrakıdır. Orada gerek ihtisas ve tuttuğu iki kişi ile dün gece bulunmakta olduğu haber alıll" 
F - Dizden bacağın belde nihayet- l \:1 gerek tecrübesi itibarile sözü hakkı Foça kaymak~mı Lfıtfi beye bir mıştır. 

)enen kemiğe kadar. ı olanlar toplanır. Herkes ltendi saha- suikast tertip etmiştir. k 'bat 
3 Etekl • d' d : sında bildiklerini düşündüklerini or- S · k t' M h t Al' Bu hazırlığa arşı tertı . 

- . erı ız en asgari dört beş A : uı as ı yapan e me ı almak zaruretini duyan aşiretletl" 
parmak yukarda olmak üzere çoraplı ,.e '-.:9 \ ~ taya atar, fikirler tecrübeler arzular ve H sa ·5 • d ·k· k" "d' I 
ya çorapsız bacaklarının iki fotoğrafı "·,,,,_ \--·- \:::7 ç.arpışır, Ye bu vaziyetin ıslah ve in- KayO:ak:m ı kaıhveede~ ı çık:şrık~~ miz müteyakkız bulunmaktadır at• 
m zarf içine koyup daha büyük b!r zarf ı.ı @ kişafı için takip olunması lazım gelen b 1 Terkos tetkıkatı +- _. : un ar vurmak istemişlerdir.Kay- .,.,, 
iç.inde ga7..etemize (İstanbul, Ankara \ yo11ar çizilir ve ~edefler tesbit edilir. makamla sui kastçılar uasında Ankara, 5 - Terkos şirketi haP"' 
caddesi Vakıt gazetesi. "müsabaka,,) ı Memleketimizde ilk defa olarak bir zi- tam yarım saat müsademe ol- da henüz bir karar nrilmemiştir. 
adresine gönderilecektir. raat kongresi toplanıyor bu kongre)i Suyun tahlili isi sıhhiye nkiile.~ 

muştur. • ,, 
Bu ölçü bize tevdi edilmek üzere hazırhyan Milli lktısat ve Tasarruf ce Kaymakama isabet yoktur. Sui havale olunmuştur. Tahlil neticcsı ~ 

foto Süreyyaya da bırakılabilir. O miyeti bu suretle en mühim ,·azifelerin k nüz anlaşılmamıştır. Fakat bu su),. 
4 ~ astçılardan biri yaralıdır. Hasan v - Resim (Foto Süreyya) dıt cek- den birini daha yapmış oluyor. Cemi- içilemiyecek halde olduğuna dair 

t ·r11 • ~ ve Mehmet Ali tutulmuşlardır. ..ııı 
ı mışse resim yerine fotoğrafhane yetimizin ziraat işleri ziraat kongresi- tanbul belediye ve vilayet heyeti sıll' 

nin vereceği numarayı zarf içine koyup le alakasını nizamnamemizin dördün- Bunlar ifadelerinde Süleyman yelerinin müteaddit raporları var~~~ 
göndermek kifayet eder. cü maddesindeki yerli ma11anmızı ta- Basri efendinin Foçaya hakim Diğer taraftan şirketin tasisatJJY 

Çünkü foto Süreyya bize çektiği re Bacakların nasıl ölçüldüğünü nıtmak sevdirmek ve kunlandırmak fık olmak istediğini ve kendilerine mübayaasına belediye kanununun .~ 
simleri sahiplerine verildiği numara gösteren ıekil rasile yerli mn11anmızm mıktannı ço- tabancalar vererek muvaffak ol- elli yedinci maddesindeki sarahat P'" 
ile nunıarahyarak gönderecektir. Kontrol heyetinin bize vereceği öl- ğaltmağa cin!'lerini metanet, zerafet, dukları takdirde ellişer lira bah· görülmektedir. 
BACAK RESll\ILERlNt NEREDE çü raporları m~.saba~aya .. da~il olan· nefaset ve sair evsaf itibarile yaban- şiş vereceğini sl>yledığini beyan Yenı kanunlar 

ALDIRACAKSINIZ lar tarafından gonderılen olçülere uy- cı mümasil mallar derecesine getirmi- etmişler Ye cürümlerini itiraf . J 
1 _ Bacakla • 

1 
•• k mazsa bu gibileri müsabak:tdan hariç ye ve fiatlerini ucuzlatmag-n rnlışmak eylemişlerdir. Ankara, 5 - Adhye, Maar ' 

nnızın resım ennı en dd d·ı ki d' ;r- lkt t k • ı ti ·ı Ü t 'f r cif fotoğrafrınızda ld bT · y a e 1 ece er ır. ve yerli mallarımızın sürümünü artır- Hadisenin tahkiki için vali ısa ve a e erı e r &uma e 
:r 

8 ıra 1 ırsını.-~ al l\f"' b k 'h t kı t• · t k'I S F k 1 k 1 h J • 11• nız resimlerin arkasında fotoğrafhane- usa a ·anın nı a yme ını. e~ _ı mak fıkrası ve beşinci maddedeki miJJi muavini aip bey oçaya gitmiş i at anun arının azır anması 
nin mührü bulunması ır. d eden bu kontroldan sonra şehrımızın maJJnn istihsal ve isithlak teşekkül- ve kaymakam ile birlikte lzmire devam ediliyor. 

2 - İsterseniz, Beyo~~~:d:r Tünel ~nı?mış san'atkilrlarının_ ~kil e~e~c- lerini teşvik ve sergi gibi büyük satış gelmiştir. Tahkikata devam Ankara, 5 - icra ve jf~6' 
başında Süreyya fotoğra(hanesinde bi l.; .bır he.yet t?rafm~an bmnci ve ıkın- mağazaları açılmasını tergip fıkraln· ediliyor. kanununda yapılan tadilit proje:' 
zim hesabımıza da aldırabilirsiniz Fo cılık tayın edılecektır. rı nzihan göstermektedir. H·tmı'llerden t'e\1ap ''0){ sini Adliye vekili ve Adliye hır' 
to $ .. • . . ' - l\IOSABAKAMIZIN MÜKAFATLARI t t Ef d·ı b ı ~ .; ili ureyya bacak resımlerını büyük bir .. . . ş e en 1 er, u gaye ere vara- Ankara 5 (Telefon) - Düyunu u- kuk işleri müdürü tetkik etmek•" 

h i ti 1 - l\lusabakaya ıştırak eden b"I k · · · t• · ı k t' · ' ma rem ye e çekecektir. Resimleri- · · · 1 me · ıçın cemıye ımız mem e e ımı· mumiye hamillerinden henüz. bir cevap dirler Tetkik iki üne kadat 
ni foto Süre ... ..,..d kt' ki b. hanım efendılenn ılk safhada en çok zin gerek ziraat ve gerekse sanayi sa- . . . • . . g 

.1.1 .. a çe ırece er ı- ı · · he · gelmemıştır. ıkmal edılecektır 
ze gönderecekleri ölçüler ve namı rey., a m~.hy;r;•. ~ıne.ik" Tğ" k halarındaki vaziyetini ve ıslah yolla· • _/ 
mUstear yazılı zarf içine fotoğmfha- .. k:-h 1 a 

1 
ır1ıncbı. "~ . ı~cı !kiı ?1~~: nnı esaslı ve ilmi bir surette tesbit et D k ı ı 

neden alacakları numarayı koymayı na~ anıma~ a. ınncı n ı ncı ı~ı mek mecburiyetini duydu. Bu mak- a tı• o ı• e resı• m yapma 
unutmamalıdır. Ve bu numara

11111 
ne tnkıp edecek yırmı beş hanım efendı· satla geçen senenin nisanında bir sa· 

olduğunu kendileri de bilmelidir- ye., _. . . nayi kongresi topladık. Bugün de zi. b k 
Jer. 'erecegımız kıym.~ttar hedıye ve ha raat kongresini selamlıoyruz.,, mu" sa a ası 

MOSABAKA~fiZ NE KADAU t:raıarı yakında sutunlarımızda oku- Rahmi B. sanayi kongresi kararla-
DEV AM EDECEK ) acaksmız. nnın hükumetçe her fırsatta tatbik sa-

K b•J • kt b• hasma konulmıya çalrşıldığını, muame M~sabaka nihayeti birkaç gün için 
dt ıJan ctfılc~ektır. Mu~alııhlara 
haber verelim ki gazetemize gönderile
cek ölçü ve resimler şimdiden knbul e
dile cektir. Resim çektirecek müsa
bıkların bacak resimlerini hesabımıza 
almıya Beyoğlunda Tünel başında Sü
reyya fotoğrafhanesi hazırdır. 

Müsnbaka nihayeti olarak ilan edi
lecek günden sonra gönderHecek re
simler kabul edilmiyeceği için güzel 
bacaklı hanımlarımızın şimdiden isti
cal etmelerini rica ederiz. 

INT!HAP NASIL YAPILACAK? 

MüMbakamıza iştirak için mataba
mıza gönderilecek resimler her gün ga 
zetemizde neşredilecektir. 

BiRiNCi SAFHA 

Resimlerin neşri tamamlandığı za
man okuyucularımızın reylerine müra 
caat edilerek en fazla rey alacak ba
cak resimleri ilan edilect!k ve bunlar 
da elimizdeki Avrupa müsabakaların 
da esas ahnan ölçiiye nisbet edilerek 
gazetemiz tarafından bir ikinci tasni-
fe tabi tutulacaktır. Bundan sonra iyi 
rey toplıyan ve öl_çüye uygun olan ba
caklar müsabakanın birinci safhasını 
kazanmış sayılacaklardır. 

Bu tasniften sonra, birinci safha-f 
da kazananlar içinden, birinci ,.e ikin-ı 
el intihap edilecektir. 

IKlNCl VE NiHAi SAFHA 1 
Müsabakamızın birinci safhnsındaı' 

kazanan müsabıklar içinden aynen bir 
birinci ve bir ikinci int::ıtap etmek la- , 
zmı geliyor. Bu da ~u suretle ynpıla
eaktuı 

u 1 a ,, m e e 1 le vergisinin IağTI fikri bu cümleden ol 

lnkıl~p şehıd ının hocelık ettiğı 
mektebe bu isim verildi 

Menemen, (Vakıt)-Menemen· 
de 2 kanunusainde yapılan mi· 
tingte lzmir meb'usu Vasıf beyle 
sair zevat tarafından irat edilen 
hararetli nutukları ve nutukların 
burada her taraftan gelerek top
lanan büyük bir kalabalık tara· 
fından şiddetle alkışlandığını ev
velce bildirmiştim. 

O gün halk bu nutukları din
ledikten sonra Kubiliyın şehit 
edildiği noktadan hareket edil
miş ve rahmetlinin bir muallim· 
bir zamanlar muallimlik ettiği 
Zafer mektebinin önüne gidil
miıtir. 

Bu mektebin, büyük şehidin 
:smine izafetle (Kubilay) mektebi 
denilmesi evvelden tekarrür et
miştir. Toplanan halk oraya 
geldiği zaman, mektebe bu yeni 
iımi ihtiva eden bir levha takıl· 
mış ve lzmir Maarif emini Fuat 
Bey tarafından merhumun mezi
yetleri ve irticam şeameti hak
kında bir nutuk söylenmiştir. 

Bundan sonra şehitliğe gidilip 
orada ateşin nutuklar frat 
edildi. Biitün bu kıymetli sözlere 
Menemenın ocağa ve orduya 
mensup iki genci cevap vererek: 

- lı ticaı yapan Ye irticaı 
alkışlıyaq bizden değildi, değildir; 
bu hakikat yakında meydana 
çıkacaktırl dediler. 

duğunu söylemiş, cihan buhranınadn 

bahsetmiş ve cihan mücadelesindeki ro 
lümüzün, cihan iktısakiyatındnl •• ehem 
miyetimizin arttığını, a~ık olan tediye 
muvazenemizin doldurulması için ihra 
cat mallarımızın daha fazla para eder 
bir şekle konulmasını, bunun için zi
raatımızın bakımh mal yetiştirmesi i
cap ettiğini söylemiştir. 

Kongre Reisicümhur llz. le Meclis 
Reisi Kazım, Başnkil lsmet Paşalar 
Hazeratına arzı tazimet edilmesi hak
kındaki takrirleri ittifnkla kabul et
miştir. 

BAŞVEKlLlMlZ ZİRAAT 
SERGiSiNDE 

Ankara, 5 (Telefon) - Bugün üç
te Rahmi B. tarafınadn büyük ziraat 
sergisi açıldı. BaŞ'\·ekilimiz en·ela türk 
pavyonundan başlıyarak sergiyi büyük 
bir alaka ile tetkik ve yerli çift aletle
rini takdir etti. Talip ustanın pulluk
ları çok beğenildi. 

l\ı'ncar pa\')'onunda sun·r sansar de
rileri de takdir olundu. 

BaşYekilimiz yerli mnmulattan is
tifademize yarıyacak aletleri birer bi
rer işaret ettiler. 

\"ekiJ ınen u ·· Jc.ır 
Ankara, 5 - Maliye Vekfıletince di· 

ğer mahallere gönderilen ''ekil memur 
lnra memuriyet maaşı verileceği hak
kında bir tamim yapılmıştır. Tamimde 
diğer bir mahalden izam olunan vekil
lerin ikamet yevmiye i nlncakl:ırı ve 
harcırahlarının da en yüksel< ye\'miye 
üzerinden virileceği bildirilmiştir. 

Müsabaka bitmitfir, gönderilen 
resimleri neşrediyoruz 

~, 

3 : Me'iha Zühtü hanımın yaptığı 
resim: Cam ı 

Daktilo ile resim yapma mü· 
sabakamızın müddeti nihayet bul
muştur. Bugünden itibaren gön
derilen resimleri derce başlıyoruz. 
Gazetemizde her çıkan resim 
sahibine bir lira verilecek, müte
hassıs bir heyetin bu resimlere 
bakarak seçeceği birinciye de 
kıymetli bir hediye takdım edi
lecektir. Bugün koyduğumuz re
sim Istanbul belediyesi levazım 
kalemi daktilosu Meliha Zühtü 
hanım tarafından yapılmıştır. 

Etim bir ziya 
Tıp fakühest tızıK hccısı1t• 

kaybetti 
Teessürle haber aldığımıza ııı; 

tıp fakültesi fizik müderrisi n r?'1 
gen rnütehassıslarımızdan Şevk• t" 
vefat etmiştir. Ziyaı esef ye teessii_llf 
karşılanan Şevki Be)in cenazesi bur 
kaldırılacaktır. J 

Dün Darülfünun binasında bU 
nasebetle bayraklar yarıya kadar f 
ki imişti. 

YANLI~ JJAB~U ti 
HiHiliahmer Cemiyetinin mekte~ 

deki fakir talebeye yardım ettiği # 
IQmdur. Son zamanlarda ceınif~/. 
faaliyetini tev i ederek çocuklar ''i 
yeniden aşhaneler tesis edecğei Y'f'! 
mrştı. Dün bu husu&ta tahkikat 1. 
tık yardımın teYsi edilmiyeceğini / 
rendik. Dün bir muharririmize 

Paşa şunlaı·ı söylemiştir: ""' 
- Böyle haberlerin aslı yoktur·-.' 

ta icap eden tah isatı alamadığı f 
dan 6000 olnn fakir çocuklanını_ztı'ı4' 
dedini maatteessüf 2000 ne indır,.,... 
mecbur olduk. ~ 

TELEFON HA'J LAKI PEK BOZ11, 
Hatlardaki bozukluktan ~ ıt' 

köy, Kartal, Büyükada, Heybeı;, 
Istanbul ve Kandilli arasındaki • .-. 
fon muhaberntı ya hiç yapılma11'11 ~ 
yahut ta müşkülatla icra cdiltt'lel' .,t 
dir. lfadıköyle muhabere dün te1' 
ile temin edilmiştir. 

1 
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lstanbul Limanı Niçin Sönüyor, l-lükuroet Ne 
~dllyodo· 

Kanunl~rda tadilat 
Komlıyonlerda ki ezalar 

lıtanbula d6necek 
Ankarada kanunlarda yapıla

cak tadillt esaslarını baz1rla
makla meşgul olan komisyonlar 
çalıımalarını bitirmişlerdir. Ha: 
zıT~anau llyihalar, Adliye vcka
l~tınc Yerilmiştir, Yakında Mcc
lııe gönderilecektir. 

' . Komiıyonlara lstanbul adliye
ıı~~en ittirak eden zevattan icra 
re111 Ahmet Suat B b" '"d • , ır mu -
det ~vv~l şehrimize dönmüştür. 
BOtün ıtlerin bitmesi itibarile 
birinci ticaret reisi Nuri üçüncü 
ceza reisi Kudretullah 'B. lerde 
Jıtanbula gelmişlerdir. 

Komünistlerin muhakemesi 

\ San'at ileminde ] 

ergide teşhlr edilen eıerlerden 

bir p:ırtre 

Bir sergi 

Ne sür'at 
Romanyalı 9algıcılar mesele
sinde l 4 gün intizardan son

ra ahnen oevap ,u ... 
Dahiliye vekaletinin istida 

ve evrakı, hiç bir kalemde 
48 saatten fazla tutulamıya
cağı hakkında bir tamimi var-
dır. Fakat bu tamim bazi de
vairde lazımgeldiği şekilde 
tatbik edilmemektedir. 

Bu kabilden olarak da, garp 
musiki cemiyetinin, Romanya· 
la çalgıcılar ·hakkında vilayete 
Yerdikleri istida 14 gtin vila
yet umuru hukukiyesinde kal· 
mışbr. 

lşin garibi mtiracat bundan 
sonra da müıpet bir netice 
vermiş değildir. Menfi bir ne
tice de yok. 

·. · 
( Yangın 

Yangından bir manzara 

Türbede 
DÜN öGLE üZERl lKl KATLI 

BlR EV YANDI 

Beş aylık dütçe 

Yollara ne keder para 
harcenecek 

Belediyenin beş aylık büt ;e· 
sine şehir dahilindeki yo hı nn 
inıası için 40000 lira tahs·s.ıt 
konmuştur. Bu paranın 1Ol 00 
lirası Şişlide iki sokağm yeni
den parke olarak yapılmas.na 
sarfedilecektir. Mütebakisi de 
lstanbul cihetindeki yollara har
canacaktır. Belediye fen heyı:•t i 
bu seneden itibaren şehir da bi
linde yeniden yapılacak sok~ık
ların parke ile döşenmesi esası· 
nı kabul etmiştir. On beşinci 
asırdan kalma kaldmm usulu 
bu suretle kaldınlmı' olacaktır. 
Tamir edilecek kaldırımlı so• 
kaklar da sırasile parkeye tah-

~stanbul ağır ceza mahkeme
sinae bugiln Komünistlerin mu
hakemesine devam olunacakbr. 
Muhakeme, hafi celsede cereyan 

Res. Ahmet 8. güzel bir 
meşher yapb 

Umuru hukukiyenin verdiği 
cevap şndur : 

- Bu hususta dahiliye ve· 

Dün saat 11 de Türbe civarında l\lah 
mudiye oteli ile muhtelit hakem mah
kemeleri binası arasında bulunan Çcm 
beditaş hamamına ait iki katlı ahşap 

vil edilecektir. Elyevm tanesi on 
alta kuruşa malolan parke taş• 
larmın daha ucuza alınabilmesi 
için taşocağı sahiplerile müza
kereye girişilecektir. . edecektir. 

Etyı 9alın hizmetql, mahk Om 
oldu 

Dün, Darillbedayi iıtirahat 

salonunda mütevazi, fakat kıy
metli bir resim sergisi açıldı. 

klletine malumat 'Vereceğiz. 
Bu cevabı vermek için 14 

gün teemmUl ne sürat değil 
bir binadan yangın çıkmıştır. 

' 

Ateşin etrafa sirayetine meydan ve
rilmeden yalnız bu bina yandığı halde 

sefaretlerde 

Çekostovak sefiri memleke· 
tine gidiyor 

• Göztepede miralay Kemal B. 
1D ~ötkUnden ve kiracısı Nişan 
B. ın oturduğu yerden öteberi 
çalmakla maznun Kemal B . 
h
• . . . ın 
ızmetcısı Emine ile lsmail hak-

Bu sergi, ressam ahmet Be
yindir. Darülbedayi artislerinden 
E:nin Beyin ağabeğisi olan Res· 
sam Ahmet B. güzel san' atlar 
Akademisinde çalışmıştır. 

'------.. ___ d_e_· ----"lsöndürülmüştür. Y.angının, eY·d·e o-
1\'\uhtelit b d le ~~ ~~,....: turmakta olan Suphı Cemal efendı ile 

Büro içtima1 ümmü Gülsüm Hanımın dikkatsizlik-

Dün, muhtelif mübadele komisyo- lerinden çıktığı anlaşılmaktadrr. 
nunda büro içtimaı yapılmış ve gar· Yanan ev Bozkurt sigorta şirketine 

mi? 
Mer:unen memleketine gitmek 

üzere bulunan Çekoslovak sefiri 
dün Vali Beyi ziyaretle Teda 

k~ndaki muhakeme, dün lstanbul 
•ti.gır ceıa mahkemesinde bitmiş-

r. 
Müddei umumi Burhanettin B 

Emincnin cezalandırılmasını ı~: 
mailin beraetini istemiş, m~hke
me, t~lep vechile Eminenin üç 
ıene bır ay ağır hapse mahkü-

24 parça tablolardan mürek
kep olan sergide güzel bir "ih
tıyar kadın,, etüdü ile bir genç 
kız kotresi var. 

bi Trakya türk emlaki meselesi mevzu sigortalı bulunmakta idi. bahsedilmi~tir. -=-=-============================== 
TEVFiK KAMiL B. Evvelki f cceki sis 

etmiştir. 

miyetini, lsmailin beraetini ka
rarlaştırmışbr. lsmail, serbest 
h1rakdmışhr. 

M. mahkemeler başladı 
Muhtelit mahkemeler senebaşı 

m~naae~etile tatili faaliyet et
mı_tlerdı. Memleketlerine giden 
reııler birkaç güne kadar dö -
celd d" ne :' ır. Türk-Yunan mabke-
mcaı ~yın on beşinde açılacak 
~ekaynı gün 14 danya bakıla-
ca br D"-a 

0 
•• • ~ger mahkemeler de 

Y1 yırmısınden sonra faaliyete 
geçeceklerdir. 

Xili.yette 

Bakım-evlerı çoğaltılacak 
Vilayet dahilinde te'sis halin-

de bulunan üç bakım ~..A... • evının 
u~ ıblağı takarrür etmiştir. 
Mabaza bu iki yurdun gelecek 
1eneden evvel te'sisi kabul 
olunmıyacaktır. 
Yeni nahiyeler teşkil edilecek 

Haber aldığımıza göre vilayet 
:vcuda . iliveten vilayet dahi
ki ~e yen1den bazı nahiyeler te,

lane lüzum olduğunu bir raporla 
dahiliy~, vekile tine bildirmiştir. 
B Dabılıye vekilimiz Şükrü Kaya 

• Iıtanbulda kaldığı kısa müd
~let zarfında vilayetin ihtiyaçları 
ı e meıgul ol ·1. . l . muş ve vı ayet ış-
en h.akkında Vali Mubittin Bey
den ızahat almıttır. 

Boton Ef. 
Tahkikatm !ayanı dikkat b. 

net" ır 10• vermesi muhtemel 
lı Oıtro· Türk şirketi müdürü 
:1'kı~da yapılan tahkikat he

n ~ bıtmemiıtir. 
den oton Ef. hakkında, lzmir
bald malümat istenmiştir. Her 

e tahkikat r .. 
yanı dikkat ne ıc_esının şa-

ed·ı· olacagı tahmin 
ı ıyor. 

Diğer tar ft nlan a an, açığa çıka-
memurlar toplanarak 

~Uıte~ek bir teşebbtıste bu
unmaga ve . k . • d · . ' şır •tın merkezi 
ı are11ne müra--at k 

l 
. .._ a arar 

vermıılerdir. 

Ahmet Beyin renkleri bir az 
uc· d ıar e,, hunun için artist M. 
Kemal ve Hazım Beylerin "Bir 
kavuk devrildi,, piyesindeki kı
yafetlerile yapılmış olan resim
ler daha ziyade dekoratif bir 
resim olarak gözüküyor. 

Manzalardan °Haliç iplikha
~ede s~bah,, muvaffak olmuştur. 

~ahsı sergilerin çoialması 
resım sanati için ümit verid bir 
şeydir . 

Mübadele komisyonu türk heyeti 
murahhası reisi Tevfik Kamil B. bir 
haftaya kadar Ankaradan Istanbula 

gelecektir. 
M.VüRBRAYN . 

Mubadele komisyonu umumt k~bibi 
M. Vürfbrayn, dün altı hafta mezu

niyetle lsviçreye gitmiştir. 

*"' * 
Sene başı ,.e noel münasebetile ls

tan bula gelmiş olan garbi Trakya tali 
komisyonu bitaraf reisi 1\1. Gorfer 
türk aza Cevdet B. birkaç güen kadar 

Limanda. 

L 
- - ' Gümülcüneye avdet edeceklerdir. 

·man niçin sönüyor? ===___,,,=:::::::======= 
M. Ali Nısfet ıs. be)·anabn· kilde temin etmeleri tedbirleri de 

da ne aöyledi? vardır. 
Limanın ıslahı hakkında tetki- Liman niçin •Önilyor? 

katta bulunmak üzere şehrimize Limanda bilhassa gümrük mu-
g~~en ~k. tısat vekaleti denizcilik amelatının salim bir şekle kon-
m.~ş a~ırı Mehmet Ali N,sfet B. ması lazımdır. Bundan ıonra 
dun lıman şirketinde meşgul ol- T amiral için alınan resmin tah
muş k fifi, fener ve tahlisiye rüsumla-

ı geç va te kadar çalışmış-tır . rının indirilmesi, sıhhiye mesele-

Mehmet Ar B h . . sinin halli ve gümrüğün 16 dan 
tetk·k t C 1 • şe rımızdeki sonra da açık kalması icap eder. 

ı a mı uma gu"nü k d 
b

"t' ne a ar L -b · · · ı ırecek ve 
0 

gün 
1 

. 
1
. imanın rag et görmesı ıçın ona 

. k" zmır ımanı- k"l k kö .. nı~ ın ışafına mani olan sebe _ cazip bir şe ı verme •e mur 
lerı mahallinde tesbit etmek :_ depoları yapmak ta en hayati 
zere 1 · 'd meselelerden biridir. 

zmıre gı ecektir. Mumaileyh 
bundan sonra vekal r . Ucretler indirilecek ıni? 
mucibince bUtün Ad 

1 
e 1~ ~~rı Hüy.umet daima liman ücret-

deki r ı a ar em~ 1 1• \erinde tenkise taraftardır. Bir 

la 
ıman ar_ımızı ayrı ayrı do- h . şacak ld para ucuzlatmak bile le imız-

v k ~ l . a ıgı neticeleri iL hsat dedir. 
e,; ~tane bildirecektir. Rıhbın ıirketi . ıne""'elesi 

k d~ ~l et Ali Nısfet B. dün Rıhtım şirketi hakkında yapı-
en ısı e görüşen b' h . . . ır mu arnn- lan şikayetler tetkik edilmiştir. 

mıze m~hteiif meseleler hakkın- Bununla Nafia vekaleti mefgul 
da .şu lZahatı vermiştir: olmaktadır. Şirket Unkapanı ye 
Lıman~n islahında ne ted- Galata köprüleri arasmdaki rıh· 

11 

~ırler alınacak? tımları yapmağa devet edi-

.. -~ımanın ıslahına vekilet bü- lccektir. 
~~k ~ır ehemmiyet atfetmekte- Serbest mıntaka 

ır .. anzim ve ıslah için alman Ecnebi vapurlar acentaiarının 
tedb.ırler ciddi ve samimidir. Istanbul limanı dahilinde bjr 

Nıhai kararlar yakında alına· ıerbest mmtaka tesisi için yeni-
c~k.tır: Bunda esas mesele ikidir. den teşebbüste bulunduklarmı 
~ın lımanın idari vaziyetini tan- söylüyorsunuz. Bu mesele sene
zım etmek liman muamelelerini lerden beri tetkik edildiğinden 
basit bir şekle koymak ve for- ayrıca bir tetkike lüzum yok
maliteyi azaltmaktır. tur. Bunun hakkındaki bütün 

_Diğeri matriyal kısmı yani ge- malumat Ye dosyalar Iktısat 
mılere yapılacak teshilathr. Bu vckaletindedir. Yakında heyeti 
kısı~da. bilhassa transist geçen vekilede görüşülecektir.,, 

Gülcemal Çanakkalede 
karaya oturdu 

Bundan baıka limanımızda da bazı kazalar 
olmuş, Kadıköy ve Boğaziçinde oturanlar 

evlerine dönememi-lerdiı-

Evvelki geceki ılıte deniz 

Evelki akşam limanımızı kap
byan sis, gece geç vakte kadar 
deYam etmiş, sabaha kadar biç 
bir sefer yapılamamıştır. 

Bütiln vapur yolcuları geceyi 
otellerde bir klsmı da vapurlarda 
geçirmişlerdir. Bu yüzden evelki 
gece vapurların içinde muhtelif 

alaylı eğlenceler yapılmış, sisin 
sabaha kadar dağılmıyacağını 
görenler geç vakte kadar oyun
larla vakit geçirmeğe çalışmış-
lardır. 

Yalova seferi 
Y alovadan gelen vapur sısın 

çokluğundan limana girememiş, 
Adalarda da tutunamıyarak Kar
tal önlerinde demirlemiştir. Va
pur yolcuları geceyi açık deniz
de geçirmişlerdir. 

Boğaziçinde 

üstünde alınan bir reılm 

Karada da 
Sis karada da çok kesafet pey- ı 

da etmiı bilhassa lstinye taraf
larında Büyükdereden dönen oto
mobiller yollarına devam edemi· 

1 

yerek uzun bir zaman sisin da• 
ğılmasını beklemişlerdir. 

Kayıklarla geçenler 
Gece şehrin iki yakası arasın

da sandal ve motörlerle müte
ferrik mUnakaleler olmuştur. Fa
kat bu gidip r,elmede hayli yo\ .. 
suzluklar yapılmış 10 kişi ala• 
cak motörlere 25 kişi doldurul· 
muş, adam başına bir liraya ka• 
dar ücret alınmıştır. 

Limanda kazalar 

Sis Karadenizde de kesif ol• 
duğundan bir Rus gemisi karaya 
oturmuş Boğaziçinde Patris va· 
puruda yolunu kaybetmiştir. 

Haydarpaşa önünda bağh du· 
ran Nemlizadelerin bir vapuru
na da Seyrisefainin Kadıköy va• 
puru çarpmıf fakat birşey ol• 

mamıştır. 

ı ıyaç a· c ır a er erimizin evamı a tın gemılerın kömür ve su ·ht" ı ı ş h h b l d 1 
rını çok kolay ve ehven bir şe· ı-=-c_ı _s,_av_ır_am_ız_da_d_ır_ . ..._ ______ ... 

Kadıköy ve Haydarpaşa yol
cuları gibi Boğaziçinde oturan
lar da sisten çok zarar görmüş
lerdir. Boğaza ancak Şeref kap
tamn idaresinde bir posta yapı
labilmiş bu gemi Kanlıcaya ka
dar ııitmi§tir. 

Gülcemal karaya oturdu 
Sis bilhassa Çanakkalede te

(Lüüen sayıfayı çeviıini;ı;;) 



Sütunlarda Seyahat 

Servet azgın1ıklan 

Yirminci asırda geçmiı ltir 
peri masalı okudum. F alcat 

bu masal iİbi gerçek, baaa ha,
ranlık vermedi. lçimi 'hiddetle 
doldurdu. Yapılan iti kU.tab we 
çirkin buldum. Amerikab bir 
milyarder, "Binbirgece,, ttİll en 
harikalısını, -daha ihtifamh, cdaba 
parlak ve tatafath dekerlar riçin
de yaşatmış. 

Bu zen,U. mahJfık, INr l'eceik 
ziyafet için tam iki milyon lira 
aarfetmiş. Ziyafet ~tDek her
kese verilmİf bir hakbr. Bu laak· 
kını kullanmak istiyene .kim ne 
der, gibi bir ıruhakeme zinciri 
ile bağlanarak .. sana ne?,. de
meyiniz. Dojrudan doiruya bun
dan bana sıçray.an biç birtey 
yoktur. Fakat yer yib!tnde o 
knstah zenginin milyarlanndan 
çok muztarip imu nr ,ve ben, 
bia bir hileoiıa, ılİncirlenmif eina
retleriııa, Junızhklann mabsulli 
olan bu ıstırabı duyanlardanım. 

Bir ziyafette iki milyon lira 
sarfetmek, öyle bir servet az-
gınhğıdır ki bu milJar.der, ıbiltDn 
ateki paralarım ma~lere 
vakfetse bile, iflediği gllnalua 
kefaretini Termit olmaz. 

Hele ziyafetin iaSilltma girfi-
line duyulan hidd~ insam ku
durtacak bir dereceye •artyor. 
Dü9llnünüz ki o akşam •i•mleri 
eğlendirme'k için yalnız saz o1ara1c 
tam on dört «k.estra ftl'IDlf. 

Musikisiz zevk tamam almn 
diyecek.iniz. Amenna! ol...&: 
Amma fD oa dart 911'e9traya 
ne buyrulur? Bir salonaa ondkt 
orkestra biriktiren bu milyarder
lerin boy1U1na on tıl&t kıavat 

takmıt bir aptaldan farlu nedir? 
"Görila beni,, GIİD i>unaan aaba 
enemcesi olur ma? 

NeTyorkan bilmem lumsi :aaa
tinde israflann bu en .mel'aDll 
yapılırken, cibanm ayn ayn c!i
pnada milyonlarca ~ İllılaD 
mideleriain brmaı.. .... -.. 
tlJllJam&JorlarJı. Kirli •mdeki 
JM"9'·· ncdu1arda wrylbek tahtma kmar. ili-
ı.rla udwıı1arm ••r fi'• l• 
bir terbiye faalet:i ,...._ llıilm
u.dlr. Fakat bazım api ~ 
ele para itte blyJe lair elem 
.......... ,. ........ !im eki
yor. Gene bu ziyafette .... 
wıme yalaaz ,...- ...... 
.... k eJti dlrt dolar :Jallİ ... 
a. para ile ylz ........... 

D!_ JU:rA.. !iL .. • canm•• Da"~- , ••• lpll 
bu bds para ..._ ..una 
devlerini diltllndlirilyor. Bu taı· 
kın iflah kar,..aııda &a"Yal.11 
uRuhi" nin: Et Jekması lizım mı 
ye~iımez mi Sa11a nan? Diyıea 
ıesini dqyar gibi oldum. 

Raniya, Amerikalı '111ilyarder
ler birkaç "aJ ene1 yapbkları 
hir toplantıaa servetini &lc11ktıea 
acmraya l\nrakan zenginleri na· 
musnzla1da :ittiiaam etmiflerdi. 
Bu -karann •k•..m 11e aziz, 
De miiharek •e .ne b&yalr fikir
ler belirJDiıti. 

lnsanlıjın en aasarlı tabakaam 
tqkil eden zenginlerin de uyan-
dıjmı mljdeliyea 1'u haber de
mek bir yalandan 'ibuetmİf. 
Y almt tefsir ederken "iz ,..ml
llllflZ. Şu halele son ziyafet- ar
kalarında miras btrakm11mak 
abbm yeriae •etirmek için abl
IDlf muazzam bir israf .adamıdır. 
Para, haynn mimarı, ııtıraltın 
sargıaı, dertlerin dermana olduk
ça ömilr yollarında bir ıtık olur. 
Bunlara sarfedilmiyen altın pa· 
nltııı ile, yangm almeri aruan
da hiç bir fark girmek kabil 
obau. 

s.,.cat 
!I ;; SD'C 

klatıf ettiğinden Se,riMıfaiain 
Gmcemai ftP'll'D Nara ile Mn
ıefte ara11nda kar.,a oblrmuftur. 

Gllcem•' enelki .uah bo,ok 

~ ... • : .. • •j' • .. • • 

Hikiye ., , 
,.....~ ' ~ '- .. 

Bir otomobil gezintisi 
Yazan; 1. M. 

- Saaa lııafundu pçm ·.-e beni ol Bir aralık sağ tarafımızda bir oto 

- 108 

Haydi kızım Kudüse git, orada 
itini görl 

Hkp bqecaDa 4ifire• bir otomobil mobilin durdufu bir takım kadınlann, 
~-~yim. Bizim apar er.keklerin J·ere inerek dolaştıkları .u - Belki bir asırlık bir pirdir. burada, her yerden fazla kuvv,dt 
umua ıciftr otaru bir aile Tardı. lBu gör.dük. Anlamakta gecikmedik. Bu 0 - Beni lkorkutuyonuauz.. ler. Çünkü onun taraftarlanııM' 
aileaba rem eYlea4iii aalqılan geaç, .tomobil ya ibir ağaca çarpmış, yahut - Neden?.. çoklarının .oldu~a büyük ve 
.-.ı, mrak pllni llk cördüğü~ pan yaparak durmuştu. Biz oraya yak - Ya bu adam bu se!erbıden dön· kabileleri vardı. Basra ile KOlo.i' 
~ ••- ödiyordu. Hiçbır latırken blı:im şoför biraz arkaya dii- miyecek otura!.. b, (Ali) nin ıtüfuz ve kudretiıal 
ftlDe ıı..larak ıtaıupmacbk. Yalnız nerek: - Onu Allah bilir kızım- Sen ÜJni tarafa yaymıştı, bütün impara 
,.ılla :te ıt.ruawa7a siz cöU geldiği B 1 _,1: d d. b1I t ob'I bo 

1 
dini kesme. onun elinde idi. Mısır ve Afrika, 

mis -- lıirilıhUlize sizli bir:aşına- - bey ~ıu.-. ~ 1, do :m ~ l'dzu Rahibe kalkmıt Ye Leyllyı edasında tarafmda Çin hudutlarına yakd 
lik sW.eıiJoN& Y.alllltta bana öyle mb.uş,k en ur1ma1ıyım, a u a 3 1 en bırakmıftı. Leyla buranın adamların· yere kadar dayaaan bitin ~ 

ır tsmını a ma ıyız. d b'ril k d' • 1 L--4 L-a..·ı· · u · ..:ı-pliyera.. .. • . _ . an ı e en uun ıuuı a - ıyen a- aun emrıne tawdL Onun elll•~ 
B8iniill p. WitiiD iradenizin, man • ~0~.or, Jnsanıyetperverlik gostenr damına haber göndermiş ve kendisini ohaıy.u küçük bir ülke, Suri,. 
~- Mltl•••k ietediilni bar.an gibı kulhanbeylik yapıyordu. beklemekte devam etmesini söylemişti. Bu k~ük ve ..ıneııabii mahdut · 
&il:. Siz1a Wr Mlap ıbir an i~ia4e ifşa - Olmaz, olmaz, dedim, senin nene Bu killH onun i$ln en mUkemmel illti koca imparatorluğa mukaveoıet 
eder. O velfecri okuyan gözler de ıiY· lazım, sen yoluna devam et. fagahtı. Mervan ne yapsa onun bura· ne, ı>na karşı vadyet almasına, ~-._ 
le YBPl1da. 'Nihayet llea l>ir gün tanı Şoför israr etti nihayet eline birkaç da bulunduğunu keşfedemezdi. onunla mUcadeleye giri§mesine ~ 
gUlüıuemCe diret et•lş V'! ondan da tiruıkıştınnağa llleCbur olChua. Günler geçi,Yor fakat Kudüs tara· mı tasavvur Olunurdu. Mu"balddll 
mukabele 15rmtl,titn. - Oğl•m, dedim, ne ben, ne de ha fından bir haber gelmiyordu. Leyla bca deVld, bu küç.ticltk UIMJt . 

Garip dejil mi, Siflide .oturan iki nım bunlara görünmek letemiroruz; mütemadiyu Hkliyer4u. Bu beyhude :~erdi. Orada haş kaldıraalan JII 
gencin ~le -;'~ tu~a. biribir!erini göri.nmemiz iyi olaıyacak, bizi kolay bekleme on~R aiaiderini bozmuştu. Ni ka eurdf •. orası~ ayaklan41ırmajl 
'1M1WiJan pıilıine gıtmıyor mıı. Ga· ca tanıyacaklar; rezalet olacak.. hay~ ketlaisi buradan ıuu:ekete ~rar bşt.1ılan birer birer ele g,W«ek 
ri" JMat be.1.ecanlı- Şof" b .. d •. F k t 1 verdı ve :bu arza&llllU Bahıbeye bıldJr- ya '8r:Pardı. 

Eğer ~ir salonda takclim eC1ilseydik, tiktor ara ayı ~:urb~ d~' ~. on an dL Rahibe onun ba§nıhibi aeden gir· Ali KQfede yerleştikten son.ı.a 
--" takd' d . . ·e g~ en sonra, yıne ıze onup: k 1_,_d.v'ni b'l . d . . . . batın a11l---. ım e enın vazu . me - ıgı ı mıyor •· ll w.azıy,etı tahkim de .me§gu} o 

U dü~lerek v.e neticede 'ben bu kı· - Beyf endı, tanınmaktan mı korku Ley lanın Kudüse kadar gitmeğe ni· Hemedan valisi (Cerir) in iıalktall 
vırak dudaklı güzel kı.ıa gönlümü an )'Orsunuz? yet ettiğini gördükten sonra bu seyya- at alarak gelmesini emretmiş. Aze 
ıa+m•kta sec ıkalacaktını. Böyle oldu - Evet! hatln sebebini anlamak istemitti. can valisi (E~'as)ı ayni şektltle ıttf 
ta daha Jyi .olmuşta. - P.eki .hanımel.endi (M...) ilanım - Senin derdin nedir kıu•? Neden ~rtmıt. buRlar ona• arzaeaau 

r.anl§IDMlıiJoız bir .kadınla takdim değil mi? bqrabip Marldiaii prmek istiyor ~e bu ne ptirerek celınişlerdi. .Baala.1# 
liz, ~- gö:ze ,ıelince ,gilliimsiyerek ta - 'Ya? Nereclenbiliyorsun? kadar sablr11Zlanıyol'8UA?. maaın tarafından tayjn edllmlf -1 
nıştıaıs mı, ı0n11ıDla bir aşk macerasına - Be.a onun amcası.nın şoförü idim, - Benim .JllÜ§külü.mii .ancak Mar· deıadiler.. Ali_ onlan çağırtarak .,, 
ıPrifmak uıun sürmez, geç kalmaz.. kendisini kaç defa taşıdım- küs halldebilir. Mesele benim babamın ka1annı göndererek bu tarafhlrda ·ı 

Bizim it öyle oldu. Çünkü go~ göze GQya tanınmadan gizli, kapaklı bir .kim olduğunu anlamaktır. Bunu yal· kuu muhtemel her harekete kal'fl -., 
aeJi» ,aüliimsi7en bir erkek ile bır ka· otomobil gezintisi yapmıştık.. nız benim annem biliyordu. Geçen sene bir almış oluyordu. 
dıa biribirinclen: * * * biz Medineye gitmeden evvel ~alidem Ali Basray.a amcazadesini ta)'hl lı 

- 'Senfıtle sevişebilir miyiz? Diye Bir arkadaşımın bana yukarki cüm buraya uğramış ve 19u 81rnDI bafrahi· tikten ve diğer ülkelere itimat e~ 
ıdsaade istyorlar demektir. lelerle 1lnlattıtı bu hikayeyi ıben de be ifşa etml§ti. Şimdi ba •m ondan adamlan gönderdikten sonra Sad ~ 

IAkırdmın baş tarafmı •n•tmadın bir otomobil seyahatinde yanımda bu bqka hilea rok. KaYM Mısıra ghdercH. Ba ~ 
sa ........,...mr. 1Ja kadınla tanıftik lunan bir kadına anlatıyordum. O, din - Kızım LeyJA, iten senin vaUdeni Hasra pek büyük bir .ehemmlyeM ~ 
şıpm ifl seviştikten sonra bir otomobil ledikçe 0 kadar heyecanlanıyro, 0 ka- çok eskiden tananın. Kendisi ana ve 4i. 'Bura• elden gidecek, yahut ...-. 
seyahatine çıktık. dar kızanyor ıye: babasile birJikte buraya relir ve bura· ların tar.atına iltihak edeetık, ~ 

l"ıjli4e e>taraa ıwe. gi~li. bir muh~bbe!. _ Gizli gizli giderken böyle bilini· da ibadet ederctt 'Ben ~e o 'Z8m~n genç Muaviye ile bldeşece.k oluru, bl~ 
macerasına giren bır ~ıftın herkesın go .,·ermek ne fena; oh .ölüm &ibi bir jeY ! tim. PHat gene nlliM ıdlıa. Büttia yor vaziyet üzerinde tesir iera e4erdJ. 
zila4en uzak otomıobıl seyahati ;.•~- diyordu. t~1arda Ml:11k ~n bizi hvet eder ve raya, son du.ec:e dirayetli bh' ad 
afi yol malim: Maslak ,-ola, buyu1i· 0 aralık .otomobil: »ize her ttirll ıkranula bulunurdu. Se göndermek lazımdı. Ali, bu adaJnı 
we..U; !lıil- 1lllo, laitU: .çhkta ge - Rap! diy~ durdu. DİD bir de ~ok :yakışıklı ve genç olan mekte büyttk bir kiyaset gösterdL Ç 
&inti ve .tönijp tramvay istasiyonundaa _Ne oldu? bir dayın vardı. Burası fetholundaktan kü Sad, devrin en mühim adamla 
evv~ bdf. Diye seslendim. Şoför istifin\ boz· sonra darmaaağın olduk. Validen bir danbiri idi. Ati, onu gönderlyoı1ce0 

1fte biz de bu ..sefere çıkmıştık. Yo mıyarak ve bana teklifsizce, ismimle aralık bu~ya iltica etmiş, fakat 90?ra na ~ talimatı ver.mi~: 
!la ._.. ol.acblı nadir yerler<!e ku§ hitap ederek: çıkıp gitmışti. Ondan sonra 0R11 göre- _'Mısıra girerken ,-anında un d 

&9ııl ımp,Yor, ..,-:ı-, IMmaklu yerlerde _ Kusur.a bakma Remzi Beyciiim, mem.i~tim. Ancak ge~en sene bura.~a tarda asker buluaSIUl ! Onlarla 
allm *.tile ~-ak. . dedi. Benzin bitti.. • ge~dıgi zaman. onu bırkaç dakika gor- lannı korkutur, .dostlanıu kundl . Ote•• ~ alırlqalca hır ara· • '* maşttim. KendiSf başrahiple konaşmuş, dirinin. iyilere iyilik et. Fenahr c; 

lik .... ,.....aaıdııle: sonra çıkıp gttmlştt O gittikten sonra detle tedip eyle. 
_bu ıe:idm. ıdeiim. bana bir az ben de başrahiple konuştum. Ona anne Fakat kıymetli vali ona cevap .,, 

.-1iJ aa -· .., ... 1814an görmesin ni hayatta gkdtlğümden dolayı çok mi§ti: 
1er1 memnlltl olcl11tumu !t&yletnif • da bana - Ben oraya askerle glt1H111. :O.-

.. 11iı1Ltif ilseriM ipek kadar yumu annenin ge~rdiği maceralardan bir az veı-eceğia :asker senin yanına kal_.. 
tllk w ı9ICÜ -cJana dtılediii bir tbaş baluıetmişti. Mejer annen bizi bıraktık Belki sana lazım olur! 
.. , ... .__ fifti. Gene bacak bahsi tan sonra Mir diişmüf, elden ele dolaş- Ali de valisJnin noktai nazanoı ~ 

_ ._ ae ~ty'.bnl dedim. mış, nihayet senin baba diye tanıdığın bul etmiş, ve istediği gibi gttmesint ,il 
ıı,;rr• ..ıa- !bırakarak ha§ımı bu Biz -g(izel bacak miisabakaın adama varmış. lemi~ 
silll .... U.}'ILim. açtık; yeni tiiremif bir ;aa- Leyli hemen sordu: Sad maiyetine ya1mz ye•t ıldfl a]r 

Dlılla fada a.faiOita lüzum yok. zete de aözli ayağa dilşGrdll. - Peki validem benim babamın kim rak ha~eket etmiş, herkes ,... ıw.t ,t 
:ln1ıa hıü.'lqor, k~yer ve b~z Bu yeni gazeteye, bu gayrı oldu~u fiöyleınenriş mi? l: .. . mişti. 

sevişiyorduk. O halde ld onUm'Uzde bır samimi ahlak hocalığından do- --:Sey.Jıemlf, fakat başrallibe •ylemış lbu d bi k .muhalifler -.rl1' 
toför J>uluaduğunu bile bazan unuttu- layı artık tÇ&tacak değiliz. Ne bu ~ Uir.af SU'lanndan oldııtu i9n °' Fakat ;u.:ıar,1ır tarafa ilticaya ;, 
j'umaz oluyordu. ona, ne ıde ba miinasebelle me- nu bızdea sakladılar. bur kalmışlardı. Bunlann. hepsi t/Jf 
- - -Sı'z merak edip sormadınız mı"' 

d lamad · kümeye ,.ekilmişler ve oradan yent ~ bir •Glm bfileaile limemnzdan selenin De ol uöunu an an s d f k t bl •lama " -• 
J o-- - or um, a a r cevap .. · .1 h be -ı-; • 1 rdl a-...11 b .... 

ı._:a_ ,_!...._ ...::.a:. __ ...ı __ '' be b 1 w b. d d . ı e mu a reye 5 ... şmış e • ı::mu .tt 
KaUmlllf aumn: 15_ 7vma. ·'Y apu· yanatta u unmaga, ıı.e t;ra dım. Keşke nırar edeydim. Şim l senı Jara azdığı mektupta onlara ıf'I 90.-. 
run ._.,. otarma• -çok ini vermeğe kalkan bir profeaörcll- bUylik bir zahmetten ıkurtarırdım. 1 d 
olmut. ı.ece yolculan büyük bir ğe cevap -.ermiyeceğiz. - O ;halde timdi bana ıne &a\'8İye e· eonıyor a: ~ 

V d h l d rsiniz7 Burada mı kalayım, t'oksa - Ben slzl biate ınechr ıetab'or11 .... ~ 
lıe1lt kaplamqtır. ıııpur er a tf- x:dose ıaJ gideyim? Uslu 10turduğunuz müddette •i• .,... 
.kazadan telaizle idareyi haberdar Dün, hür fikirli bir ihtiyara _ Doğruıunu .istersen hemen 'kudii-' kimse dokunmaz. Faka.t .barekeJe ~ 
etmİf, Cimhuriyet •apuru 'Mn- rasgeldik. git. cek olvrsanız ben de sid htlkGJP'5"" 
refteye g6nderılmiftir. Gazetemizin gnı:el bacaklara se _ 0 halete beni niçin burada beklet kuvvetlerile tedibe mecbıırolurum. 

CthD1aariyet -dün gece GOice- dair açmıı oldujıı bedii mDsa- tiniz?.. (Sad) verdiği sözü tutmuı n mullf 
malin ,olculanm alarak lzmire bakayı pek beğenen bu zat di- _ Çlnldl ..m 1ra kadar mlhlm bir liflere karşı bir harekette bulun_,. 
harnet .taliftir. Bu yftzden bu d k' iş için buraya pldifiaJ bilmiyordum. mıştı. 
_... Clmburiyetin yapacağı Ka- yor u ı: Leyi& hemen .kalkarak rahibeye veda Bu suretle Mısırda ıUk6net t-" 
•- - istibdat zamamnda htan· 
radeaiz seferi tehir edilmiftir. etmi, lhana kadar giderek orada adamı etmifti. 
GDlor-Mn tahliai için Alemdar bu1da keyfine dn§kiln bir PBf& nı bulmuı ona sUratle 'hazırlanmumı Fakat imparatorlupn her tara*"' 
talıliaiyesile Kudret romorkörü vardı. Merkez kumandam idi. söylemiş, 0 gece banda bekıtemiş ve er- h!kim olan (Ali), henliz Şamı ~ 

d b k Fakat bu paıa nm töhreti bu tes1-"-- Kudh yolan tutnauftu. edememişti. (Ati) nln '" hedles~_...a. ı&ı erilmiftir. V.çur Oy(l ol- 5 .... 1 - ı..-· 
~-aınnclan • __ ...... __ ima•• iki' a.... nt\n vazifesinden değil, konağında Mervan eaan firar ettiiini anladık 11aatl, Şamm biittin der eıt .... ne 11 au.- .&uruuı - ·~ 5.. dilb taa smara oau da Mee'ıada da aratmış ne mukavemet edemieyceji ımerkeda 

k · bulundurduğu 40 tane • er 
sOrece tır. k l 

1 
.11 .Mes'ut durmadan .KOf.,-e hareket etti iclJ. ,t 

Tahlisiye mUdilrii ae eliyor? ızdan j eri ge iyorau. ği için onu bulamaml§o Leylarun ise bir O zaman bu noktai nazara lttird 
Son aiı limanda tahlisiye we Bu paşa, aftzel bacak merak- izi keşfedilememiştL miyecek bir kimse yoktu. &f 

sia tertibatımD yokluğunu ta- lııı idi. Ali, KOfeye varmış ve orada 'bUyiik Fakat A.11, mtlseTIAh bir 'haTeJll .. 

mamen J!!:rmiıtir. Tahlisiye Cariyelerjni, her ıeyden evel tezahiirlerle karşılanmıştı. Ktfe Bas- başlamadan ~el, bu meseleyt de :,.. 
m&i&rl ettin B. bir muhar· a-Uzel bacaldı olup olmadıklanna nya bensemlyordL Basraldarm mü- yolarile halletmek istedi •• ... 
Tirimize f'lllları söylcmittir. göre seçerdi. Şimdi sağ olsaydı, him bir kıs•ı, :Aliye aı:ıu llarlııe sfr- Wr adam pndermeyf dilfiiMO. 

b k d diklerinden ona buumet besUyorlanlı. O.un lnıdftflncealaf :haber alan (91 
- Sil için SaraJburnu, Hay- kendisini yeni mllsa a anız a Fakat KQfeliler, (Ali) nln cep'hesfRde he oğlll) arkadaşlarını lejaladı re ' 

dmpap TeY• Moda bumuna hakem yapardınız! Oğlu filln idiler. Onun muvaffaldyetlne onlar larla .ıörüttil. 
etOIDlltik bir seda iıareti kona- varsa belki onlar da bu iıten yardım etmişler ft 'kenClilerlm cm11n da Yeni vaziyeti onlara şu ,eekllcl• _. 
Clikbr. S. _.le ıvapurlar ae- anlıyabilirl vasına 'haflamışlardt. Sebe otıa 11e ce tattı: 
llmetle 701 alableceld•dir. fopla J4M muti de JL6fflllle lnllwmriu. ilanlar 
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Ressam Rambrantın torunu dava açıyor 

u büyü ü ta 
müfl·s • 

mı 

elemenkte hala 
denecek? 

r v AK.K T ™'~ 
6 kcfnun.s4ni j4/r 951 

r Dahild;J lariçte 1 
1 •Jlığı Kuruı 150 -
3 .. • 400 800 

6 .. .. 750 1450 
1 12 .. .. 1400 2700 
t... _J 

Yaln1z Felemenkli/ev değil bütün Avrupa muhakeme 

Rnmbrnnhn, nesJinden bir kimse ol· 
mamakla beraber onun karısının to
runlarından biri hayattadır. Bu 7.at bir 
da,·a açarak Rambrant isminin müflis 
ler Jistesinden çıkanlmnsını istemiş
tir. 

ne senevi 300 ingiliz lirası maaş bağla 
mıştır • 

MarşaJm servetine konan Mis I.i ha 
li hazırda Holivutta çalışıyor. 

Herkes Mar~alın sen·etini bir aktri 
se bırakmasını merak etmiş. neticede 
onun bir müddet mukaddem hattı iistii 

Yn üzerinde uçtuğu sırada l\fis I inin 

beklıyor 
istida iki ay müddetle asılı kalnrak 

tır. 

Fakat bununla bitmiyor. 

Rambrantın zamanında iflRs çok 

fena bir ~eydi. Müflis, şerefsiz bir a

dam saydırdı. Fakat Felemenkte 189:J 

te bir kanun çıkmış Ye ifüıs şerefsiz 

bir hal olmaktan çıkmıştır. 

.Mahkeme 1669 senesinin kanunları 

su mu getirdiler? Susuzluğumuzu 
dindiremeyenlere laf yerine biraz 

okumak, biraz daha dünyayi 
görmeğe çalıımak tavsiye edelim. 

Ahlakı da eyi anlayalım, 
DarillfUnunda Hacı Mehmet 

ŞABAN 

1349 
!u gıoeki Ay 

Eplfani (Kat.) 
. Ganqtn a<JAuıu : 7, 26 - batı1f 

Namaz. vakitleri 
~abab Ôlle lklnd 
a ss 12,20 14.42 

Radvo: 

A.kta m Y a:ıı 

16.55 18 32 

16.55 

lmulc 
5,40 

Bu akşam lstanbulda 
Saot ('ekizdcn ona kador alaturka 

fasıl 

Sinem4lar: 

Alkazar - Garlıın gasıplın 

Alemdar - Atk valsi 
Artiılik - Poris damlan alundB 

Salı akııımı 

aaat 21,30 da 
yalnızmualllm 
n talebelere 

KATIL 
dram3perde 
YazanRlchard 

ISTAHBUl BEltlllYESI 

~~~t~ ~~fı 
illi 1 

gibi T otemik bir ahlak 

talakkisine inananların vücu- 1 
fercüme eden 11111111 

1 
Cemal RifatB. 

dunu görmek insana garip geli-

yor hlik itin ahlakıdır. 

Soruyorum: 
işin eh?i olmamak, becereme· 

diği işin başına geçerek İfİ gör
letmek mi? Yoksa işi tam yap· 
mak, cemiyet· makanızmaamdaki 

rolunu vuzuhl.a ve azami rand· 

mania ydpmak mı ahlak

tır? tabiatin gözel bir eserini 

göstermek bedii bir zevkten baş· 

ka ne olabilir? 

Sadri Etem 

6 yaşındn aşağı çocuklar tiyatroya 
kabul edilmez 

Kişe hergün saat J 2den itibaren açıktır 

Millet Tiyatrosunda bu akıam 
Hem sinema - Hem tiyatro 

San'atkir 

Naşit B. kumpanyası 

[izdivaç Genıisi] 
Yeni komedi 

Danslar, kuvarettolar, varyete, 
sinema vesaire 

---- -------------

KAN 
ı!uizsu:lılı:: ıcın yegfıııe deva b~ ihya eden 
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Bu cuma günü gene parasızdık, 
- el' an da öyledir ya -

Necip esa en yazı yazarken hır~mla- ruğunu yüzüme doğru hizalamış ke
sır ,·üzündeki rakamlar - bu bulus limenin bütün mana \.·e adiliğile sırı-
~ '... :ı-

Peyami Sefanındır - harekete geçer tarak içeri hücum etti. 
ve bir kerrat cetvelini andırır. Bir meka - Kalk be, dedi, otomobil kapıda 
nizma karuluğile tek heceli küfürler duruyor. 
savurur, kılıfını değiştiren bir yılan ka Ah bu otomobil merakınız! Bir za
dar hassas ve titiz olurdu. Kalktı. Bir manlar köprüyü geçmek için paramız 
başka masaya gitti. Masanın üstüne olmaz ve Beyoğlundan Babıaliye oti
hüsnü hat müsveddesi yapan bir ço- mobille gelir, ya Cümhuriyetten yahut, 
cuk gibi abandı. Yazamğa başladı. Ya- Peyami Sefanın tabiinden bir Jira ö
vaşça ensesinden baktım. Serlevha dünç alıp otomobil parasına verirdik. 
(Açlık) idi. Bir göz gezdirdim. Hatı- Bütün bunları bir saniyede düşündüm. 
nmda kaldığına nazaran Necip açhğınf Necip Fazıl muhakkak otomobille gez. 
insana (perspective) hususunda vermiş.dikte n sonra parayı verememiş, ayni 
olduğu hisleri tahlil ediyordu. nu ara belaya benimde başımı sokmak istiyor
Jık tanıdık bir arkadaş kapıdan görün- du. 
dü. Necip Fazıl farkında olmadan - Haydi, diyorum, kalksana, Peya
kendisinden birkac lira aldım ve bir- miye uğradım yok, Mes'ut Cemile uğ-
denbire: • radım, yok. Eşref Şefik te yok .... 

- Haydi, dedim, yemeğe gidelim. Necip hem beni tartaklıyor hem de 
Durdu. Hayretle yüzüme baktı. Bir bunları söylüyordu. Şüphelerim teey

şey söylemeden kalktı, (Amerikan) yüt etti ,.e düşündüklerimi söyledim. 
Jokantasına gittik. Necip her ihtimale Necip güldü. Bir elini kalçasıan da 
karşı kapıya yakın bir tarafa oturdu, yıyarak tahkir edilmiş bir şövalye va
az yedi. Fakat doymuştu. Hiç konuş- ziyetini aldı ve: 
madan çıktık, t~krar pa tahaneye ge- - Aptal, karşında kim var zannedi
lerek birer kahve ısmarladık, yazılan yorsun, işte kart vizitim._ diyerek, bir 
mıza. yine ayrı ayrı masalarda, deva- deste para fırlattı. Saydım tam 180 li
ma başladık. Necip düşünüyordu. ra. 
elindeki kalemi kemiriyor fakat bir Necip hayatında ilk defa - şüphe-
türlü açlık nesrinin sonunu getirmi- c;iz sonuncu - kumarda kazanmıştı. 
yordu. Nihayet yerinden fırladı: * T ASH IH: - dünkü yazıda, nasıl-

- Allah belfını vers in, dedi, karnım sa gene birkaç hata ı·ar. Tekrar af di-
doydu, açlık fikirleri kayboldu. leyerek tashihini rica ederiz: 

Sonra önündeki yazıyı aldı. Yırt- 19 uncu satırda: Nasıl bir Pikadilli 
tı. Başka bir nesre başladı. Bu (Ölüme kendisi, (dendisi) diye okunacak. 
dair nesirler) idi. ikinci sütunun sonuna doğru: Ha-

Necip Fazılın açlığı kaybolunca ölü- kiki bohem her §eyden et'vel çalışır ve 
mü düşünür. Ru iki his onda sabittir. hakikat eseri meydana getirir: cümle
Fakat biri ruhuna öteki uzviyetine ha- sinde hakikat değU (san'at) okuna-
l(imdir. cal:. 

• • • Gene biraz •onra: Bir cuma günün 
Necip Fazıl oynar • .Kazanmak için den evvel bir cümle atlanmış, O da şu: 

aeğil. Tıpkı Dostoyefski gibi. Ve onun (Necip Fazıl bohemdir.) 

Cevap 
gibi tripoya gider ve her zaman kay
beder. O, bunu bilir fakat (mazlum) un 
(zaJime), (aldatılanın) (aldatana) te
fevvukunu de bilir. Oraya, tripoya, bu SABIK ADLİYE VEKİLİ MAHMUT 
hislerin meful olnalarını du)abilmek ESAT B. lN BlR TELGRAFI 
için gider. Burada inun için asıl olan Cehil Nuri Beyle sabık Adliye Ye-
heyecan iptilanın azabı, bütün kaidele kili 1\fahmut Esat B. arasındaki müna 
.rin üzerinden bir dev adımile aşmak kaşadan dün bahsetmiştik. Mahmut E· 
ve bunu alenen yapmak dürüstlüğünün sat B. (Halk Dostu) gazetesinde bu 
verdiği hrz ve hazdır. Bilerek kayebtme müna5;ebetle söyle bir mektup neşret
nin, istiyerek aldanmanın ze\•ki, kazan miştir: 
mak hırsile oynamanın, ha~kalarınr al- "S. ,,/, imzasile sırf şahsım aley
datmak için herkesi aptal zannetmenin lıindc yapılan neşriyata karşı Halk 
aczinden güzel değil midir? Hangi- Dostunda verilen cevabı okudum. Hak· 
miz bir iptilanın esiri değiliz? kımda gösterilen teveccüh~ teşekkür 

Bir gece gene parasızdık. _ Elan ederim. Bu yibi yazı sahipleri Uc nıü
da öyle - Eve döndük. Parasızlığın nakaşa kabul edemem. Bundan sonra 
verdiği üzücü sıkmtıyı unutmak için sizin de zalımet etmemenizi rica ede· 
yattım. Necip, mindere, yere, uzandı. rim. Yunan parası, Gümülcünede Çer
Soyunmamıştı. Yüzünü duvara çevir- kes Etem ve hoca SabrUer tarafından 
:mJş bütün vücudu, asabiyet şimşekleri çıkarılan bir gazete dahi benim i~in 
mlzin paratoneri imiş gibi titriyerek böyle söylüyor! Hafız lsmaUin Mısır· 
ertesi gün (Hayat) mecmuasına satıl- da casus Lavremin idaresinde çıkart
mak üzere bir şiir yazmağa uğraşıyor tığı kazete de beni ayni şekilde itha· 
du. Bu şiirin ilk iki mısraı şu id: ma çalışıyor bu gazeteler alUkadar res 

içim öyle dolgun ezgin ki mi makamlarda mahfuzdur. 
Ağlanm, değmesin dizime dizin V ckilliğim zamanında ı·ücuda gel-

Yataktan, yarı aralık gözlerle ken- miş eser yapılmış iş varsa hepsi hüku-
disini seyrediyordum. metindir. Büyük 1Jtecli3indir. Bundan 

Kalktı, köşesine çekilip perdeyi ka- kimsenin teld§a düşmemesi lôzımdır. 
pattı. Necip burada bir mum yakar, Ben olsa olsa eserlerin noksanına mu
yazısınr yazar, hem de - gülmeyiniz- lıatap olabilirim. Meseld kanunu me-
ışıkla ısınırdı. deniyi hazırladığımdan, Türk Hanı-

Özbek bir fener, bense mını h<ikimlik mevkiine getirdiğimden, 
içinde yanan bir mum Lotüs davasını kazandığımdan, öksüz-

şJrini de burada yazmıştır. lerin parasını şeriatçıların elinden a-
Köşesine çekilmiş olmasına rağ. larak sekiz mllyonluk eytam bankaJJı 

men, ben, onun aklmdan geçenleri ,bir kurduğumdan, bütün bir muhalefete 
yaz günü, öğle üstü, yeşil pancarları rağmen Ankara Hukuk mektebini açtı
kapanık beyaz bir köşkün içersinde ge- ğımdan, bütün bunlann iyi olmadığın 
~ esrarlı şeyler gibi müphem bir em dan, mes'ul edlleceğim günü saba-
11fyetıe görüyordum. nın ba~ında korkusuz bekliyorum. 

Birdenbire Necip yerinden fırladı. Her hcilde beni mes'ul edecekler; na
:Aynaya yaklaşırken başını tavana sılsa düşman yangınından kurtulan 
garptr. Okkalı bir küfür savurdu. Bağ- sin et'imi devlet işleri içinde niçin •at
Jqa bağlana kaytana dönmüş kravatı tığımı soramıgaeaklardır. Uıt tarafı-
111 .Plll§letti, düzeltti. Ensesini şişire- nı düşünmiyorum blle ... Biz hepimiz 
~3fı.ıiıne hiJAUn ka\•sini resmettirip gelip geçiciyiz. Öz türk mUletisağ ol
~ı' aynada bir süzdü. Ve bir keli- sun.,, 
- ilylemeden fırladr. Sokak kapısının ~r 
lllıfdıitie kapanaığını duydum, ev, " ' 

Sabık Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

i1':flıtden sa11allll. ---ltiz_·_a_r __ 
tT,,.<hnft. 
BilmeJD na kadar sonra odanın kapr 

-•~_flddetle_~ıldr. Necip Faztlnm 

"Filozof,, tefrikıımız münderecatımızın 
çokluğuna mebni bugün dorcedilecnedi 
ok:ıttucııl:ınmıulan &lir ..dilari.z. 

Ticaret alem'nde : 

~1alların11za rağbet 

Tic€ret ode,ıııa gelen r.ıek

tupler bir tekım teklifleri 
ihtiva ediyor 

Ticaret odsına gelen mektup· 
lardan hariç piyasalarda Türk 
mallarına karşı olan rağbetin 
arttığı anlaşılmaktadır. Bilhassa 
Alman tüccarları Türkiy ile mu· 
amele yapmak için büyük bir 
arzu göstermektedirler. 

Ezcünıle dün Berlin Ye Müni-
hin meşhur fabrikatörlerinden 
dördü ticaret odasına müracaat 
ederek Türkiyeden mUhim mik
tarda siyah mazı, işlemeler Bur· 
sa ipeklileri, ceviz ve tahta kap· 
lamalar, barsak almak istedikle
rini bildirmiılerdir. 

Diğer taraftan bir çok grup
lar da Türkiyede dekovil hatları, 
şimendifer malzemesi parke, her 
nevi inşaat yapmak istediklerini 
bildirmişlerdir. 

Muhtelif Jtalyan, Fransız mü
esseıeleride her nevi Tilrk ihra
cat maddeleri, koyun ve keçi 
derileri, portakal tütün, incir, 
fındık gibi emtia üzerine iş ya
pan milli müesseselerin vekale
tini istemişlerdir. 

lrenda afyon inhisarı 
Ticaret odasına gelen malu

mata göre Iranda ilk defa olarak 
afyon ihracatı inhisar altına 
konmuıtur. inhisar senede asgari 
6500 sandık afyon ihraç edecek 
ve hükumete sandık haıına 800 
Türk lirası resim verecektir. Bun-
dan sonra Iranın btitün ihracat 
maddelerini bir inhisara vermesı 
muhtemeldir. 

* * * Temin(lt nıektupları 
Hangi bank2ler tarafından ve 

nesıl verilecek? 
Milli Bankaların verdikleri te

minat mektupları hakkında Ma
liye vekaletinden ticaret müdür
lüğüne dün mühim bir tamim 
gönderilmiştir. Bu tamime göre 
1931 senesı kanunusanisinden 
itibaren yalnız Osmanlı, Selanik 
Sanayi Maadin, iş, Emlak ve 
Eytam bankaları bilakayt ve şart 
teminat mektubu verebilecekler 
diğer bankalar ancak sermaye
lerinin yüzde 80 i nisbetinde ke
falette bulunabileceklerdir. Bun
dan mada bu bankalar verdik-
leri mektupların altına teminat 
mektubu yekununu yazacaklar 
ayrıca her ay mektupların bir 
listesini vekalete gönderecekler-
dir. Tediye edilmiş sermayesi 
yüzbin liradan aşağı olan ban· 
kalar hiçbir mektup veremiye
ceklerdir. 

Mısır ve hayvanlarımız 
Mısıra hayvan ihraç eden tüc

carlanmız dün hayvan borsası 
komserliğine müracaat ederek 
Mısır hükumetinin memleketi· 
mizden gönderilen hayvanlara 
koyduğu ağu resmin kaldırılma
sını istemişlerdir. Komiserlik bu
nun için lktısat vekaleti vasıta
sile Mısıra müracaat edecektir. 

Üç rapor 
Ticaret odası harici ticaret 

raportörü Hakkı Nezihi B. mem-
leketimiz ziraati hakkında Uç 
rapor hazırlamıştır. 

Nezihi B. yarın Ankaraya gi
decek ve raporunu ziraat kong
resine verecektir. 

erlin sergisi 
Bu ayın sonunda Berlinde 

beynelmilel bir ticaret ve ziraat 
sergisi açılacaktır: Buna hüku
metimizde çairılmııtır. 

Söz refikimiz 
Kıbrısta intişar etmekte olan 

Söz refikımız 1931 senesinin 
birinci gününden itibaren tama
mile Türk harflerile intişara 

baılamıştır. Memnuniyetle kayd-
ederiz. • 

Menemende vaziyet~ 
---l U-st-ta-ra_t_ı -1-ln_c_i -s-a)-.ı-ha_m_ı_z_da_J ___ d-üg-~ -ün_d_e_J_'akalanarak Adliyeye ._ 

müsteşar Hilmi, Cmum Jandarma ku miştir. r • sJ 
mandam Kazım Pasa Emniveti umu I\:UBİLA 1 BEY]N AlLE. 
miye müdürü Tevfik' Hadi, . dahiliye ,.l\lenemen~e şehit edilen ~ub~ı:. 
hukuk müşaviri Jo;kı-em neylerden mü- ) ~~ Ilalı~esırde . b~luna!1 ~ı~esı " 
teşekkil bir heyet toplandı. gu~ lzmıre gelmıştır. KubılaY f 

Heyet örfi idare mıntakasında hey- y~tım ~~lan );av~usu hastadır. o1' 
eti nkile kararile ciheti askeriyeye dın ~~f.ı~a~ı \ ed~de Hanım ço~r 
tevdi edilecek vazifeleri konuştu. llu teda\lsı ıçın lzmıre gelmektedı,;,. 
müzakere neticesi hakkında bir karar DAHlLIYE VEKiLi FIRK 
name tanzim edilerek heyeti vekileye ve İZAHAT YERECEK 
rilecektir. . ~nkara, ? (Telef~n). - Dahili1' f 

Vekaletteki ictimada İstanbul, Dalı· kılı yarınkı fırka ıçtımaında sol 
kesir, Izmir, Manisa n Antalya 7.abı nemen tetkikatını bildirecektir. 
ta memurlarile jandarma zabitleri a
rasında yapılacak tebeddüller ve htan 
buldan maada zabıta teşkilfttının, ye
ni kanun meclisten çıkıncıya kadar tet
kik edilerek muhtacı ıslah cihetıerinin 
görüşüldüğü kuvvetle tahmin ediliyor. 

Bu menatıkta bulunan mülkiye mü
fettişlerinden de tetkik seyahatlerin
deki tefti:;;lerin daha geniş ve derin bir 
şekilde yapılması için alfıkaadrlara di
rektif verilmiştir. 

lZMlTTEN GÖNDERİLENLER 
lzmit, 5 (Yakıt) - lzmitte Menemen 

hadisesile alakadar tevkifat yapıldığı 
doğru değildir. Ağır hapse mahküm 
14 mevkuf müddetlerini doldurmak Ü· 

ı zere lzmit hapisanesinden Jstanbul ta
rikile Bur::;aya sevkedilmişlerdir. 

ŞEYH ESAT HASTA 
Şeyh Esat doktor tarafından mua

yene edilmiştir. Doktorlar şeyhin da
ha çok yaşıyamıyacağınr söylüyorlar. 

AVUKAT HASAN FEHMi BEY 
SERBEST BIRAKILDI 

lzmir, 4 - Istanbuldan gelen mev
kuflar arasında bulunan avukat Ha
~an Fehmi Il. isticvap edildikten son
ra serbest bırakılmıştır. Yan nlstan
bula hareket edecektir. 

İFŞAAT 

~djyede: 

Terkos suyu 
Tahlil eden heyete Zif' 

B. ahnmamııl 
Terkos mukavelena'mesinin ~ 

hi .için belediyenin Nafia v~ 
letıne vuku bulan müraCI" 
üzerine meseleyi tetkike bath~ 
vekalet, T erkos suyunun son tJI 
rak sıhhi bir komisyon taraf' 
dan muayene ve tahliline k•,
vernıiıti. Verilen malumata ~ 
zaran Nafia komiseri, beleCJIT 
sıhhiye müdürü ve iki kimyaı' 
den mürekkep bir heyet 5" 
muayene ve tahlil etmiş, bad 
lanan rapor vekalete gönderi 
miştir. Bu muayer.ede bele~ 
fen heyeti müdürü Ziya B. in 
bulunması lazım geldiği bal .. 
şirket Ziya B. i çağırmamıJ1 
Bundan haberdar olan Ziya 
şirkete bir tebliğ yapmış, nel 
çağrılmadığını sormuştur. 

* * * 
Tiyatro ve hal 

lzmir, :; - Manisa Menemen yolu- Şirkette beleC:Jye areaınd• 
na kadar mehti ( ! !) ile gelen, sonra ihtilAf çıktı 
ayrılarak 1\lanisaya giden çoban ifa- Tiyatro ve hal projesini had' 
mazan ifşaatta bulundu. I k I Al !la 

ıyaca o an man grupu ,,. 
PAŞA KÖYÜNDE DE J 

lzmir, !) - Nalbant Hasan ifadesin- belediye arasında teminat ak~ 
de: Mehti (?) l\lehmedin 'l\lene'ttlene yüzünden ihtilaf çıkmıştır. GM 
gelmezden evel Paşa köyünde halkı murahhsları bün belediyeye .fi 
şriat bayrağı altına toplarnıya çalıştı- lerek fen heyeti müdürfi Zif' 
ğrnı, fakat halktan yüz Yeren omladı- B. ile bu mesele hakkında ı6' 
ğını söylemiştir. rüşmüşlerdir. 

l\IA~lSA VALiSİ 
Ankarn, 5 - Aldığım mali'imata gö- Memurin komisyonu 

re Manisa valisi :Fuat B. hakkında mül Belediye memurin intihap ki' 
kiye müfetti~leri tahkikat yapmakta- misyonu dün toplanmış içtidl~ 
dır. Fuat B. Menemen hadisesi dola- Muavin Hamit B. riyaset et.

yeni şubelere ait memurin kad' 
rosu rne'selesi glSrüşülmüştnr. 

yısile mes'uliyeti tahakkuk ederse ve
kalet emrine alınacaktır. 

YEN! T.EVKlFLER 
lzmir, 5 - ~albant Hasanın ifşa

atı üzerine Ilaşa köy muhtarı Abdür
rahman tevkif edildi. 

l\lumaileyh eşkiyayı görmediğini. 

fakat köye geldiğini haber aldığını 

söylemektedir. 
l\fuhtar, keyfiyeti hükumete ihbar et 

mediği için divanı harbe verilecektir. 
lzmir, :i - :Manisada şeyh İbrahim 

isminde biri yakalandı. Bu adam vakti 
le şapka aleyhinde vaız vermiş, der
vişlerin gizli i~timalanna iştirak etmiş 
tir. Menemene sevkedildi. 

ŞÜPHELi l\IEKTUP 
lzmir, 5 - ilacı Rahmanlı köyünde 

Hasan usta ismindeki şahıs yakalandı. 
Bunun şeyh Esat ile alfıkası vardır. 

Bu şahıs tevkif edildikten sonra 1z
mirde Ali Osman ismindeki arkadnsı
na mektup göndererek beni isticvap i
çin çağırdılar, merak etmeyiniz. 

Arkamdan dua ediniz diye yazmış
tır. Bu mektubun mahiyeti ~üpheli 
görüldüğünden Ali Osman da yakalan
dı. 

GÖRDES lLE KULADA 
İzmir, 5 - Kula, Gördes ve Kırka

ğaçta yakalananlar Menemene sevke
dildi. 

SADi T ARlKATlNDENMlŞ 
Jzmir, 5 - Manisada yakalanan Ah 

dülgani Fazlı, kendisinin nakşibendi 
olmayıp sadi tarikatinden olduğunu 

söylemektedir. 
MENEl\IENLlLERlN 1FADES1 

ALINIYOR 

Hecı Oımen bayırı 

Büyükdere yolundaki HacıO' 
man bayırının asfalf olarak 11' 
pılması için belediyenin keş~ 
me tanzim ettirmekte olduğur 
yazmırştık. Jı 

Bu takdirde otomobillerin k•"' 
ve buzlu havalarda yokuşu 1 
kamıyacakları anlatılmıştır. , 

Bu mahzurun kaldırılması İ~ 
yokuşta ehemmiyetli surete tel 
viye ameliyatı yapılmaktadır. 

Düyunu1.1mumiye binasını 

belediye istiyor 
Düyunuumumiye binası~ 

hangi daireye tahsis edilecct" 
münakaşa edilirken binanın -:; 
tılması ihtimalinin daha kuv~e ..t 
olduğu işaret edilmiıti. H•': 
aldığımıza göre ahiren BeJedı1' 
bu hususta resmen maliye~ 
müracaat ederek binanın ~, 
diyeye tahsisini istemiştir. Be~ 
diye şimdiki binanın kifi ~I' 
mediğinden bahsetmektedir. bJ 
liye Vekaletinin bu talebi ~· ı:tı 
edip etmiyeceği malum değılO"' 

Mehalle sra[aranda bensill 

depoları ,il_ 
Şehir dahilinde ve mahall " 

arasında mevadi müştemile . .l 
benzin depoları tesisinin • ~ 
tehlikdi olduğu ve bu depo1di' 
bir çok şikayetleri celb~t~ıt 
zaman mevzu bahsed~~· 

İzmir, 5 - Simdiye kadar Menemen • 
.. · tir. Haber aldıgy ımıza göre • ı,ı 

halkının yüzde onunun ifadesi alınmış dbitJP' 
tır, denilebilir. yet bu hususta esaslı te tJI. 
ADLiYEYE VERİLEN J{ADINLAR almağa karar ve talimata "JJ 

Şehrimizde bazı kadınların Şehza- gayir ıekilde tesis edilmiş d•r.:i 
de camii avlusundaki helvacı ve Vefa hakkında alakadarlara tebli•
dede türbesine mumdikdikleri görül· yapmıştır. 
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s ene içinde.' 
Tarakki 

Orkes a se .. : 
::. 

faz 

.. .. 
u u çülü 

? 

•• u 

Yazan: Salih murat Alimlerin bilmedikleri bi diklerinden çok olduğu için 
bir I.;'ransız üf··rül{çiis .. a imlerden şahit çağırmış! -2-

Plank nazariyesi - · d 
sene geçmeden (E' t .u~~n e beş tarda olmayıp mahrektedi elektronla 
fet nazariye:;in· . 1 ,ıns ett1? B usust i~a- rın hareketleri kuvantom vahidinin 

. ı ı an e ı. u nazanye tam b' . l" d . mıhanikin temel t 
1 1 

N ır mıs ın en ıbarettir. Binaena· 
kanunlarının takr"ba~ alnd ? a.n .

1 
~wton leyh bu nazariyeye göre mahrekler bir 

< ı ı o ugunu ı an edi k t 
yordu. Kütle ile eb•adın b"t ı uvan omlu mahrek, iki, üç ku,·antom 

• • • sa 1 o mayıp Iu mahrek] · · 1 · · 1 

Parn 
bara 

, 
almazdım, 
vardı, 
para 

bir kumı 
herlıes o 
atardı 

l 
ki Pülyezin iddiasına bakılırsa 
hastaları parasız tedavi edermiş. 

icra sindikası bu gayri kanuni 

rakabelten kuşkulanmış, 30 leş• 
cısmın süratine ba"l ld ğ . er ı ım erını a ırlar. Her ku 
d 

t> ı o u unu me)- vantom ad d" .. ana koydu y·· . . . e ıne gore mahreklerin nısıf 
k · unes manzumesı ıçın bu kutur ·· t, d 

adar ehemmiyeti haiz olmı .. ·a b h ' ~ura evir adedi ve kudretleri za . J• n u na- ma rekınde (ya · "d . 
rıye rnakrokozmos ile bilhassa ··. ht 1"f . nı ı rojen atomundn} 

:rııtleri hazan · . .. . su mu e 1 tır. Mesela birinci kuvantom 
elektronlar al:i::eur:~nh~m yaı'knlkaşl?n eb~e~trlonun sü.rati ziya süratinin 140 ta 
ya t B" 1 ap ırı o up sanıyed k" d · . 

d 
p ı. ır taraftan İngiliz fizfüçilerin· milyardır e ı evır adedı 6000 

en (Rotherf d) ı .. . ' · 
de t .. or e el.tronlar uzerın- ınMYAClLER FlZl • 
. ecrubeler yaparak atomu parçalı· Bu asra . . . KÇ1ELR 

)ordu: !ştc bu :ısrın başlangıcında bu surlara kimya e~~!~nc?e. ~adar un· 
üç mühım nazariye ile karşılaştık. l\fendelef t gr hakımdı. E}de bir 

EN BOYüK l > ce ve ı vatdı. Bu cetvel un-

B 
MUZ ı KlM? surlann bazı kimy"i ,.e f' "ki 

u arsın b"' ,··k •1. 1 . d 1 .. ızı ha::;sa. 
bi . 

1 
U) u a ım erın en arını gosteren bir levha idi B . 

rı o an Edd" t h k · unun kım 
mek ır ' ~ng ona a ver· yagerlere hizmetini inkar etmez k t 
a .· . a~ım gelırse ilim aliminin bu cetvel bilahare fizikciler tarafse d e 
S<ı) ışını bozmak Tb ·ı b"' d h ~ ın an yük . .. . ı ı arı e e n u- a a iyi bir şekle sokulmuştu F" "k 

h f 
muzıplıgı yapan şüphesiz. Rat- çiler kim .. ·agerler'ın •tom·ı r.. ızı · er orddur s· " a vezın mef Parı's onuncıı ceza mahkeme• la hastaları tedavi etmek kud-

h 
. • ımyacıların esrar kah,·e humuna karsı bir atom·ı ad t fh · anclerıne ben · • 

1 
• d :. e me umu sinin 8 .Şubat ı 929 tarihli cel- retini göstermeğe başlamış O 

rı şeyin f zıyen 10 erın e aradıkla çıkardılar. Filhakika Mendelef ceh'e scsinde:j vakit gerek ruhiyat enstitüsünde 
arıyordu a~.r ord ~izik lftboratu~·a.nnda linde atomlar nzinleri sırasile dizil: Maznun M. Pülyezi esas vazi- ve gerek kendi küçük odacağı-
tıkları blr ::acı ar totala~ın ıçıne at miştir. Bu vezinler arasında muayyen fesi itibarile bir orkestra şefidir. zında hastaları kabula başlamış. 
rak altın tah:~s7~: z;~:;:~l~a~ışt;:- ve sabit ~ir nis.pet yoktur. Her unsu- ~~amafih başka marifetlerde Az zamanda kendisine müracaat 
herford ise atomları ar 1:.. r ı. · r~n atoma veznı ya (H) veya (0) ne gostermek hevesi rolunda uyan-
hcri bir şekilden diğ!. ~~ ıyarak c~v- gore bulunurlar. Atomt adet i~e mış, geniş alınlı, kırçil sakallı edenler mühim bir yekun tut-
~.alışı ... ·ordu. ~nlıstı ,.e m'lılu'·kalfef t_ah,'lle M. end. e.lef ceh'eline tabit adetler sil· 1 muş. Öyleya! Ne nice fakirler 

- " - ~ ak Jd l k 0 an bu küçük boylu adamcağız 
Bu mumffnl\iyet kfti ", 0 u. sı esını so muştur. Bir serbest elek- ruhiyat . .. .. .. serbest doktora verecek para bulamaz-
antamak ·ol .. nat mekanız.mesini tronu ha,•i olan idrojnin atomi ade:dı" k enstıtusunun l d d l .. b' d 
irkla ~ unda ılım adamlarının ac. (1) ve cetvelin sonunda ele ? .urslarına bir müddet devam et- ar a te avi ennı ır mucize en 
d' ç" .. çı~n~. en mühimlerinden biri- best elektron h .· 

1 
g n ve 9- ser . tıkten sonra kendisinde okumak- beklerler. Şurasını da söyliyclim-

ı~ ~ku~ındmk . . . u a\ıoan uranyum~=====~~=~============~========~ 
~irdit;ıi istihnlelerin ~i a~ızmesının ge- atomi _adedi ~92) dir. Rus Menclelef bu y~ti röntge-;;-- ş~al;nnda görülüyor; kat muayyen zerrelerden teşekkül et-
ziyade fiziki tarzda mya potasın.dan cetvelı sayesınde iki unsuru keşfinden fılhakika, röntgen suaı yüksek süratle miş oluyor. Geriye ne kaldı? isir değil 

h 
• cereJan etme~ı da evvel haber · · 'd" d • · . ., ' · ' a mantıki ,e akla yakı .. .. .. . ~ermış ı ı. Mende lef cet ve seyre en ,.e bir kütleyi haı zolau kn- mı. Zıya ve kudret kuantom demlen 

ra"a 
rinisanil 892 tarihli kanuna isti• 
naden mahkemeye müracaat ey· 

Jemiş. işte bunun için Pülyezi 

hesap vermeğe davet olunuyor. 

Tedavi edilmiş veya tedavi 

edildiği kanaatine kapılmış olan 

birçok hastalar bu tabip taslağı· 

nı mahkeme salonuna kadar teş· 
yi ediyorlar. içlerinden birisi 

orkestro şefinin kendisini teşhis 
edilmiş bir kanserden kurtardı

ğını bile iddia ediyor! 

Pülyezi maneviyata vakıf olan· 

!ardan da şahit bulmuş; bilaper

va, Nobel mükafatını kazanan 

meıhur alim profesör "Şarl Rişe,, 

yide müdafaa şahitleri meyanın· 
da celbettirmiş. Büyük alim bu 

davetten mütehayir mahkemeye 

geliyor ve iki tedavi olmuş has· 

ta arasına oturuyor. 

Maamafi bu meselede rey 

veremiyecegını, "Tıbbi noktai 

nazardan lspirtizm ile işgal et

mediğini,, sarahaten söyliyor. 

Söz sırası ispirtizime enstüti

si katibi umumisi Mösyö Riper 

dedir: 
Çünkü Razerford bizzat nt b~otrunuyo.r. hn~e rne,·cut olan bir takım boşluklar tot şualarıdır. Crüncü mesele, yani zi· küçiik demetler halinde atıldığına gö-

tt
.•. a ıa ın t:ıl,ıp tabıatta mevcut olu h ·· k ... h ~ · · f · )" k 1 ? K t M e ıgı usulü J:iboratuvnı-a 

5 
k 

1 
. P enuz eşferlil- Janın areket kudreti tevht etmesı v- reesıre ne uzum a ır. uan om naza ösyö Riper. M. Pülyezi elini 

yor. Röntgen şualarının l:s~uş b 0 U· emı:en. un~~r!ara mah~ustur. Bohr na to • elektrik hadisesi na mile malümdur. ricysini kr rıştırmakla aleyhte en hii- hastanın başına kor ve sadece 
benzer bir takım suaalrın k f~ una ~arıyesı sa)'esınde bu hoşluklar dolnıa· Bu suretle Ayn"tayn müdekkild~rin yük inlcılfıplnrdan biri yapılmı<; ola-

t 
. :ı eş ıne esas ga başladı d' " ' .. . '" dua ederdi. eşkıl ettf. Fransız (Bec . l) · nnzıırı ıkkatlerini celbeden muhım ııa;caktr. Temel taşları uzun zaman en-fl 

yum cevherinin çıka 
1 
~ueıe 

1 
uran- HAF.MİM NASIL KEŞFEDlLDl? diseleri basit lisanla ifade etmi~ olu- atılmış olan hu keşifte yapıldı. Bir asır Reis - M. Pülyezi hastalardan 

biraz sonra l\ladarn(:,ucrı~rı) şul~ ~n ,.e En·elen 1923 te Kopenhagl yor. Kudret unsurlarının yalnız sıcak kadar ewel lrlandanın b\iyük riya1.iye para almadığını söyliyor. Halbu-
d '- ıe po ınıyum 'ki r . . 1 • • 1 d . . . h '1 rtik~ lyeu·m· gık'bi unsurların şaular neşret~ lı• ·ıızıHkçıf~yf usuliJe yani spektros ncıısıbmlek~ e~ı fnUdışa~}t~ekle kd·~Jm~dıgclı· cıh ı kHa~ılton dıerl~ ~rei:etı .~ mı mhcet ki makamı iddia kendisinin orkes 

rını eşfettiler. nu rad . kt"f :op_ı e a nıyum(Kopenhagın) )atine . e ·ı zıya edıgımız ha ıscn!ıı e are etı ~mısın a ur rıyazı muşa ıc e 
ısurlar kimyaya yeni bir v )ho a. 1d. un ısmı olan Hafinadan) keşfedildi ve et zıya kuantomundan ibaret olduğunu bulmuş idi. İşte hu münasebet geçen tıra şeklinden ziyade üfürük-
(rad"· · · eç e 'er 1 ve ''eld 7'> ce kah 1 d" · · · · r· ·ı 11.J J l ··k·r k ül"kt k d • b d' .,o şımı) teessüs etti B 

1 1 
e - numaralı haneye oturt ld u e ıp foto • elektnsıte nazarıyfs, sene ızı c .ı'IO 'e mu a atını azanan ç u en azan ıgını eyan e ı· 

uğra R • u şua ara c· d" u u. . k . d 1 • . şan azerford 1909 da alf 
1 

':i'ım ı cetvelde üç boş yer kalını . nı oymuş oldu. Bu nnz.ariyeyı kanun Fransız asılza e erınden (De Broglıe} yor. 
rının helyum unsurundan ~l~ua a- tır. Bu yeni keşfedilen unsurlard ~ haline koymak için bir tecrübeciye i1'· ile Alman fizikçilerinden Schrödinger M. Riper-Bı'r kumbara vardı •• 
olmad • ' gavrı ur şey r an ı· t· d 1 ıgını meydana ko" du ·Alf ınyum atlı unsur Amerikada ke f d"· ıyaç vardı; o da çok geçmeden göriin· tarafın an ıs ah ve yeniden tesis edil· Herkes oraya ı'spı'rtı"zme mu-esse-
larının t k' J • a şua- le · ş e 1 d .. El k k.. · · h 1 · · d" a ıp ettikleri izler m ht r . n ~egane unsurdur. Atomt adetler .. u. • e tronun ·utıesını ,.e amu esını ı. 
u ullerJe bulundu ve "'Örüld .. Bu el ıf ıyonızasyon meselelerinin hali' d olçmekle iJim tarihinde büyük bir nam MEVCE lLE ELEKTRON ELELE! satı için gönlünden kopanı atar-
arasında b b u. un ar hi t t · ıne e k A · c· ·ı ·ı · d ı~ r· ·k · dd · h d (h d 1 ) 
den (C ;\u~siti ingiiz fizikçilerin· fi z.~\ e _tı.dYukarda ismi geçen İngiliz (:;.a11~~ış olan . meraka ızı.cçı ~~n en . .' rahnsızk ıt~.ı. çı b".'a enın her zkeıt·rr ı an e er 

P 
• • ·nlson) un is 

1 
.. d.. zı •<:ı erm en Thomson müspet şu 1 • ı ı.tkan}Aynıştayn nazarıyesımn tec sının nre ·e ının ır mevce are ·c ı e Reis _ Siz namuslu adamlar-

lank naz · · · usu u ur. n bulm 'd" a a. "'b · · • · · 1' ··t f"I ld • t · .. :anyesının umumi h". . uş ı ı. Tomson kimyager A t ru e netayıcıne uydugunu ıspet ettı. a mu crn ı i o ugunu cesurane or ~·yn F k t k h k •• 
\ibç muhtelif cihetten teslim ;1d~ldı~ el~~ ile birleşerek Neon atlı atıl ga7.· 5 bo.n ni laboratu,·arda bulunan neJicenin düs attı. Bu iki hareket süratleri hasılı zar sınız. a a anun er es ıçın 

unlar da h A • ı ı \I tek un 
1 

.ın ır t .•. 'k .•. b · ·· t" bb ·· .· birdir diploması o!madan teda-
• . arurı radıy~yon .· sur o mayıp atomi vezinl . 20 urun \•erdıgı mı ·tara tevafuk ettıı.., an ının zıya sura ı murn ama musa·n 
)esı, .foto elektrisitc nazariyesi ~~~ 1: ,.e 22 olan iki türlü neon gazındaerı ... laşıldı. olduğu nnlaşıldr. Burada işe izafiyet te viye kalkışmak hakkı kimsede 
raretı mnhsusa naznriye~idir. e a rekkep. olduğunu keşfettiler. (A:ı':n~ İki sene sonra Aynştayn kuan· kan~tı. ~-ünk.ü ~z.afi):~t ~e~deine .?iire yoktur. 

BOHRUN MUVAJ.'FAIBYETJ ?u vndıde ~alışarak 1919 da klorun 'k" tom faraziyesine yeni bir saha daha i· madde suratı zıya suratını tecavuz _c· Madam Moro iyi olan hasta• 
Danimarka fHkçiler' d (B h ızotoplu olduğunu buldu ldr . 

1
• 

1 
lave etti. ki o da cisimlerin harareti demez. Nazariyenin meydana koydugu 

te 
'" ın en o r)l91" atomi · · 0Jenın .. ı· · fardan biri Pülyezi ye keman 

Plank nnzarivcsin . . 
1 

• • " • veznınde görülen bir fark .. mahsusalarıdır. Şimdi kunntom farazi muadelcyc nazaran mevce sura ı zıra '" 

h h 
· e ) enı :>ır tatbık sa nnde bir tak uze. 1 b · D B ı· · k' · ' · d • · t • ası uldu. Bu nazarive ile R f b ım nazariyeler serdedildi yesi ihtirak meselelerine tatbik edil· !':Üratini tecavüz ede ilır. e ıog ıenın ırışı sanmış; o a onu ıyı e mış. 

du t • , " azn or- ve u fazlalık d i " 1 . . 1· d r il k tt 1 n a om nazariyesini mezcederek b' dili d erun kudretine hamle- mektedir. Aynştayn 1915 senesinde u- kcşfını hu asa e : 1~1: .- arc .. e e ~u Madam Moro - Sayesinde u• 

• " .1 up ı. or u nazarıye Jenın ıkı ızotopl ld • . . 'h . · · .. ı· · . yuyorum. Beş parada vermedim, 
tayf naz.ari,·csi ""' t B b . ır . ! 0 r. ~· _Geçen sene Almanlar ldro- mumi izafiyet nazariyesini neşretti. Birllunan bir zerre hır ıhtızazla muterHfık 
Yl meydana koynıakl .. .. u o ugunu buldular cırmden gelen şuaın güneş tarafından tır; hu ı tızaz mevcesının sura ı zı~ a D 
lelerden bir' 

1 
' a en muşkul mese ''e Super • ldrojen meyd k cezbedileceğini ve binaenaleyh sua ile süratini tecavüz ederse de kudreti nak ostum bir professrü tedavi 

h 
ı 0 an atom bünye ini Plank · · ana çı tı. ' :. ·· · · b"lf""J h · O l d Ç alline dog·r ""h' • n nazarıyesıne esas h 

1 
. güneş arasında bir cezp filinin mevcut leclcn grup suratı zerrenın ı 11 mz. etti. ğ umu te avi etti. ocuk 

u mu ım bır hntve atmı~ (Wien) · · · azır l)an • ·· ·· 'd' oldu. Gerek Pla k k • .. ın eserını unutmamalı (,u· ) olduğunu ispat etti. Düyük ı·asıtların oldugu surate mus:wı ır. altı ayda iki kilo kazaudı resim-
) . r. n gere ·sc Borun eser- 1893 te h • ''" ıen · · · 1 ·· · erı .nırşofun eserler· . t' . . araret neşreden cisimle . yaptıkları rasat netıcelerı bu na1.arıyc lste bu suretle mevce ve korpusırnl lerinc bakınız .• 
hakika Alman fıliml ı~e dıs ına!. dr. Fıl· n~şr~ttıkleri hararetin mevce tul .. ~~n ye uyggun düşmi.iştü. Daha sonraları 1 nazariyeleri birleştirilmiş oluyor. Yu-
1859 da hararet neşrn; en. ~ırscho~f cısının mutlak derecei hararetle :nu~ saha nazariyesi namile bir nazariye çı- karda mevzuu bahsettiğim Plank enı Daha niceleri .. Her biri tedavi 
kanunu neşrettiği gi:i e~. cısını_le.re aıt :arbınn~ sabit olduğunu bulmus ~~- ~ kardı ki henüz tetkik snhnsmda<'ır. El· sali de karagöz oyunlraındaki bcbcru olduğunu tekrar ediyor ve maz
Dunsen ile birlikte k' )ınie R) nı ~ne una Wıen sabit miktarı ve bu k 1 1

' hasıl Aynştayn yirminci asrın fizikin · hi gibi tabii hadiselerin herbirinin iza- nuna hüsnü şahadette bulunuyor. 
tayf hatlarına daı'r bı~yekv unsurlnnn Wienin tebdili mekb kanun and?na de mühim rol oynamıştır. hında bir rol oynuyor. Zerrenin harr.ki S f R 
mi 'd' • ır anun neşret ruz lste b k u ıyo. ER'KlEI l i 1 d . . . ıra pro esör işi ye gelince di-

ş ı ı. Kirşoftan son 
1 

•· . • • ; . ~ anunlar Plankın k t T ., J{ l\tY A ve mekn m retlerınden gayrı hır ıl<' yor ki: 
mer ve bilahare Isve ~~ R s~çrelı Bal- nazarıyesının tesisinde mühi uan ~ Fizikçilerle kimyagerlerin elinde deruni kudretinin mevcudiyetini dü· 
nazariyesini ileri 5/ ~- berg. tayf oynamışlardır. m ro terkibi kimya H'tboratuvarlarda tah· şiin<'n Aynstayn deruni kudretin lıir 
h~yet 1913 te Bohr go ~rmuşlerdı. N.i· YiNE AYNŞTA YN SAHN lili kimya yerine geçmeğe basladı \"€ miktarı· madde ı::el,linde olduğunu ey 
dırayetJe Kuvantom ~a.~a~ hayret hır Planktan beş EDE birçok maddeler terkibi l>ir surette dana l.oymuş idi. Bu kudret ise pek 
atom modelini meze ~ e k azerford.un Aynştayn ku,•an~ene sonra .yan_i 19Cı;) t~ meydana geldi. Bu sene kimyada • ·ol rl 1 büyült oluı> zerrenin lı:iitlesi ile mektm
tayf hatlarını izaha me 

1
e;ed. ldroJen tatbik sahası b ~: nazanyesın? yenı mükafatını kazanan l\lünih yüksek daki sürati murabbaı hasılı zarhınn 

z.erford atom model" u \ e .. ır oldu. ~a- diğer tekerrürr·\· u .. Bu da zıyanın mühendis mektebi kimy{l müderrisi müsavidir. Mcsc1cl bir gram kiitle lmd· 
ntornu Proton den·ı ıne ~ore ldroJen reket kudretin"u .1r zıyaya, yal1ut ita- (Fischer) dir. llu zat kana renk veren

1
rete inlnltıp ederse 900 milyon kere 

hnmulesinden ilıar;te~. m~. pe~ elektrik hareket kudr ~? zıyaya: ;ahut ziyaııın emoglobin dediğimiz maddenin mürel, 1kere milyon crgdir: )ani Tutnnkamen 
e!rafrnda peyk şek}' ~r nduve ıle hunun Birinci Tetiree ıne t~hv~lı meselesi idi. kiplerinden biri olan hemini tcrJdbi zam;•nıncln bir mal ine yaı>ıhp ta hu nıa 
fı. elektrondan ibar 1~. e ;"red~~ me? yanın diğer t ~ ya~ı ?,ır ~eker~rlü zi bir surette ihzara mu\'affnk olmuştur. ldnC'ye (:JO) grnmhk m::ıdde lmdret 
nın 1840 ta birı· elel~t ır. d tom f,utJesı- hı _ fleoresa e herrd~rlu. zıyaya mkıla- Kimyn~erlcrin de fizikteki ternl•kiyat '1 sekl"r.ıle a1.ar azar verilse idi otuz bey. 
ki · \ ron a ve ··ı b ns a ıses d ·· 'T" • sı Protondadır mu e a· Hem mer'i . d ın e goru uyor. ta büyük hizmetleri vardır. EvvC'len bir rrir ı unetindeki bir m::ıkine el'an çatı. 

T,· • zıya a ,.e hemde rnötgen "'U k" ı · A r· ·· · ·· · · · 1 ı "00 1 b"I' l' nuvantom . . alarında gö •. 
1 

b . 'i' ımyager ve sonra arı rıyazı ızııtçı go sacn .,ı gılıı ı n ı~ ., sene ça ı"n ı ırr 1• 

ford ldrojen ato naz.arıye~ınin Razer- lektronlann ru ~n k~ h~~ıse ~~g?nkü e· rünea Amerikalı Gibbs termodinamik ne Bıoglinin hu nazariyesi Bohr"un e· 
du,·alite arzediyom ~odel.ıne tatbikı tir le izah edilm~~ ;~ erını degıştırmesi- ve ,·ektör tahlilinin inJ-işafına hizmet lektron mahreklerine ait nazariyesinl' 
de elektron mahr rj 

1 
o~r. ılk faraziyesin nnda İngiliz re.~\ G~çen asrın ortala ettiği gibi Almanyada kimyager (Ner· daha muvafık düştü. l'almt mevciimi

kabul ediyordu !,'1 .e~ını dairel·i olarak flooresans had~zı ~ 1 erı~den G. Stokes nst) termodinamik ve hararet naıariye lınniki diye ortaya çılmn hu veni ilim 
b • n <ısık fiziğ ısesıne aıt neşret · ı l · ··h • ı · • · · · · · • u mahreklerin k t . ~ nazaran duğu bir kanund fi ~ış o · erme mu ım eser er ılaYe ctmıştır. şuhc~ı hakkında fılm onılan bir pro-
birlnin diğerine ru urlan ıtıbart olup kerrürünün k d"a. hooresant zıya te- ESiRE LÜZUM YOK MU? fesör bu yeni ilim Fubesinin yüksekli-

naz:ı .. .ın rüçh k en ını aııııl eden · t K . . . • . . . • sı Yok fdi Boh - . an no ta kerrüründen d . .. zıya e uantom nazarıycı:;ını kabu! ctn:cl. gını tc~hm etmekle beraber De n10, ... 

h 
. r nnzarıyesine .. h . aıma kuçük old ğ 1 dd . ( t l . . 1 t> mn reklerin kut 

1 
. gore u ıddia ediyordu Ik· . . u nnı, e ma <'Y• n om aştırma) vetıres•ne lic ve Bohrclan hangisinin daha nrıh•r 

ur arı gelı i g'"ze] . · ıncı vetıre ""a · h l · 1 ,. • · ' ' U mık ket kudretini . hl' ' J ?l ar~ ge mtŞ O uyoruz. nfadde, elektrık, ZI) ll Jıokknb,tz oldu•iunda tayinde acizim 1. 

D zıya asıl etmesı keyfı· ve kudret - bunların hepsi küçük fa-lyoı·. 

- lspirtizme ile tedavi 

maz zannındayım. Fakat 

kat'iyetle söyleyemem. 

Pülyezinin avukatı söze 

şıyor: 

olun

bunu 

kara• 

- Tabiatta henüz esbabını 
ihata edemediğimiz birçok ha

diseler• yokmu? 

Profesör Rişi içini çekiyor \"e 
cevap veri yor: 

- Heyhat ki bilmediklerimiz 

zannettiklerimizden çok fazladır. 

Neticede mahkeme Pülyeziyi 

yüz frank <'ezayi nakliye ve ic
ra sindikasına beş yüz frank 

itasına mahkum ediyor. Kararı 
i~iden "iyi olmuı hasta,, lardan 

biri şiddetle sıkışıyor. muhzırlar 
onu dışarı çıkarıyorlar, 

ne: 
ör 

ye 
ne 

e. 

ım 

mi 
lil 
N 
d 

iz 
ıy 

ık 

uı 

•g 

•fi 
ıe 

eç 
sc 
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- 8 - V AKIT 6 KinunHni 1931 

Valilerin hangi sala-
hiyetleri arttırılmalı ? 

Eski mülkiye 
M. Mümtaz 

memurlarından 
Bevın f ıkırleri 

Kanunlann nazariyat itibarile iyi olmasından ziyade tatbik 
neticelerine göre hükmetmek icap eder. Mevcut Viliyet kanunu 
•alilere bir hayli salibiyetler Yermiştir. iyi Yali bulup bunlan tatbik 

Mehmet Ali 1931 yılına girerken ... 

H
. t .. 

1
.. 

1 
ihtiyar senenin başından 

ın mus uman a· 
nnın lideri öldü geçeni biiiyormusunuz? 
Hindiatanın son 20 sene zarfında 

::rç:rtr::.r:! ::::::: r~:u::::a;i1~ Romanın iki müsteb di ile oir 
merhum Mevlana Mehmet Alidir. papa t l'I • 1 

Jngilterede iyi ve parlak bir tahsil n 1 n yap 1~1 1 ş er ..• 
gördükten sonra Hindistanda adliye- 1931 YILINA GiRERKEN 
ye intisap eden Mevlana bir müddet taammümA ederken m~h~lif şekiller 

etmelidir. Bunun için : 
1 - Valilerin aalibiyetinin tevsiinden eve) 

edileceği sabayı tahdit etmelidir • 

hakimlik ettikten sonra hakimlikten insan oğlu vahşet halinden kurtul dı. Mesela ~a~ takvımıne ~ o 
aalihiyetin tatbik çekilerek Komret gazetesini tesis e- duğundanberi doğması ile ölmesi ara- Roma takvımın~~ 1ene evvela OD 

derek Hindistanm milli davasını mü· sında geçen zamanı muayyen bir mik· olarak hesap edıhyordu. Bu aylana 
dafaaya bqlamıştı. yas ile ölçerek tesbit etmek arzusunu rincisi sulh ve müsalemet lllhı olan (J 

2 - Viliyetlerin adedi 20 , 25 olmalıdır. 
lzaha muhtaç dej'ildir ki: Bir kana 

aun nazariyat ve ilim noktai nazann· 
dan mükemmel olması kili değildir. 

Bir mahal için pek muvafık ve müfit 
olan bir kanun diğer bir mahalde ma
kta neticeler verebflf r ve kanunlar biz 
at Amil olma11p memurlar elinde alet 
hükmünde olduğundan o aletleri hsünü 
i8timal edecek memurlara ihtiyaç var

Kuvvetli bir muharrir olduğu ka· kendisinde duymuştur. Hayatı beşerde nüs) e üçüncüsü harp ve cidal llAhl 
dar çok kuvvetli bir hatip olan Meh· her hangi bir hadisenin tecellisi ile di lanl \~:rs) )a aı:: ~~pi~r) ~ 
met Ali kısa bir zaman zarfında ken· fer bir hadisenin vukua gelmesi arasın ces non a 

1 mıttL 
disini Hindistan efkln umumiyesine dak geçen ve ille mikyası güe ile gün- el ayd;.n ~n~ncu ay~ ka~ar olan d 
tanıtmıı ve Hindistan mtislümanlan düzün tevaJisinden elde edilen zamaıay .. ye ınc 1 

A ahin dıye . sa11lı 
nm Uderlerinden biri tanınmıştı. nın tayin ve tahdidi için ilk müracaat (J~I Sezar) kayser.lik mevkılni 

U 
. ettıkten sonra kendı namma bir ay 

muml harp başladığı zaman Hın· edilen mikyaslan tabiat bahşetmiştir. . . . 
distandan en vasi mikyasta istifadeyi Filhakika bahann güzel günlerini ya sıs edaldı. :.e.

1
bu kay .<J~non)(Ya11tiln 

diişiinen İngilizler buna mani olmuı . . .. . . . sonraya ge ın ere ısmıne 
lh 

1 
b .. tü . . . zın sıcak ve veyızh gullerının takıp et- deniJdi (Oktav Avkgstos) ise im 

mile uUzlo anMu 1: ncah te~kıf ederek mesi, ve yazdan sinra meyvenin kemal tor olduktan sonra namma :-•fe 
Bizde vilAyetler için ilk defa yapı- s rm ş er. ev nna M. Ah bunlann . .. . . --

Jan kanun 1284 tarihli teşkiH .Ohat ilk affında mevki 1 tı mevsiminin serın gunlerın avdetıle (ağustos) ayını ilAve ettirerek 1ene 

dır. 

ft ldarel umumiyet vilayat nizamname BUtUn umumi ha~ m!~nda mev- temayüz e~mesi daha sonra tabiatm aylannı on ikiye iblağ etti. Maama 
lericlit. Bu nizamnamelerin bazı ahki· kuf kalmıatı Harp b"ttlkte muayyen hır uykuya dalması ve bu ha- sene başı henUz muayyen ve deift .,, • ı n sonra li tek .. d. •t . b" . 
• hi~ tatbik edilmemi§ ve bazı ahkA- tahliye olunan Mevlana miut harekete n errur e ıp gı mesı zamanın en ır güne isabet etmiyordu. BugOntl 
mı dr& ana muarız kanun ve nizamna- daha bUyük bir gayretle devam etmiş iyi mikyasının mevsimlerinden ahnabi ristiyanhğın intişarından sonra tes 
melerle zımnen tadil edilmiş olmakla ve 1918 den itibaren Hlndistanm leceği kanaatini iptidai insanlarda bile etiler. lsanın, diğer bütün Musevi 
beraber diğer kısımlan ilanı meşruti- muhtariyetini istemefe b&.§lamıştı. Bu uyandırmıştır. cuklar gibi, teveJlüdünün haftasın 
yete kadar mer'i olmuştur. Bu zaman- sırada Gan:U ile teşriki mesai eden M. Bunun içindir ki en eski zamanlarda sünnet olarak ismi konmuftu. Hı · 
larda valiler bütün mesalih üzerinde Ali bütün Hindistana hlki 1 Asurilerin, Fürslerin, Yunanilerin ve yanlar İsanm sünnet olduiu günü 

.af
,_ h tta b tı Jd 1 m 0 muş- b "ttih t ·ı .., ve a şua a are memur an )ardı. Yüz milyonlarca halk onlann MısırhJann sene mefhumuna malik ol ne aşı ı az e tı er. 

tberindeld nUfuzlan mensup olduk la· M. Mflmtaz B. i-retile hareket ediyordu B .. duklannı ve tabiatın bütün tahavvül& Bu suretle seneye bir tekil veril 
n J d d h ·· · • d · ı te ~ • u vazı nazır ar an a a m~essır 1 ı. ş eminleri haizi sallhfyet ve merci ad- yet senelerce devam etmiş v elngilizler tını itmam eylediği - yani arzın şems oluyordu. Fakat senenin 365 ıün 
ita zamanlarda muk.t~dır ve gayur va ~edildiğine göre maarif eminlerini da- çok tehlikeli bir vaziyete düşmüşlerdi. etrafında tam bir devir yaptığı - rak hesap edilmesi - güneşin etraf 
lDer bulundukla~ vılayetl~rde haylice ırei memuriyetindeki müteaddit valile Uzun mücadelelerle bastınlan bu müddeti mikyas olarak kabul ettkleri- da arzın bir devri üçyüz altmıt bet 
aan mebrure 'riicude getırmeğe mu· rin fevkinde tapımak ı · r ki ·· be t k k k" dakika k k ftffak oldular. Mithat ve Halil Rifat d azımge ır ne h~eketler esnasında Mevlana M. Ali ni gorUrüz. Yıldızlarla fazla meşgul 0 f. saa ır se az • • ır .. 
"Ah t E .. F •t p h erece~.e ~adar doiru olduğu muhtacı bırkaç kere tevkif edilerek hapsedilmiş, lan Geldaniler ve Fünıler bu tahavvü sanıyede vukua geldiğmden - aene 

me yup ve en aşa mer um teemmuldür ih ed" tldasının yavaş yavq gerilemesini ıa 
Jar ve daha bazı valiler bu cümleden· Balada dahi işaret edildiği veçhile n ayet tahliye ılmiştL . latın mebdei olarak güneşin hamil bur cip oluyordu. 
dlr. Halbuki ayni usul ve kanuna tabi bir kanun ne kadar mükemmel olursa Mevlana .M. Ali evelki sene hır tet cu mıntakasına ıirdiği anı kabul etmiş P ü ü ü G ba 118 
n ayni salahiyeti haiz ekseri valiler olsun layıkile tatbik ve icra edilmez kik seyahatane çıkarak Istanbula ve ler ve şu s'Jretle ilkbahann ilk günü· ta :.~a. 0.n ı!~c . re~ar d il ~ 
1talduklan halleri bile muhafazaya ise mathtp olan 1emere iktitaf edile- Ankaraya da gelmlftL O zaman ken· nü yani 21 martı (Nevruz) yahut sene f 

8 1 d~ç~ d m~;nbi n in er 
muktedir olamamışlardır • mez. Şu hale göre teşkilat ve takalmatı disl şeker hastalıfından mustariptL başı addeylemişlerdi. ıuveh or sedniel e .. br S:n!~ .ıı- .. 

M t
. . ·ı. d Onan en hi ti lak g n esap e mesanı ug111n111& uc 

eıru ıyetın ı anın an sonra bir hazırai mülkiyenin öyle bir kanunun 90ll zme ' yuvar •a Mısrrlılarea sene başı Ntlm tatmata gtt u ı b ta fil dl -_.., 
taraftan bazı nazırlar - bir kanun ta ta.tbikına müsait olup olmadığına atfı sa kfnferansında, Hindistan müslü· başladığı gün oluyordu. Böylece her ;z . n tt? ~n '° ati ';; e 

1~ d 
dil eclilmedikçe mer'idir - hakkındaki nazar edelim: Benim fiknince değil- ~anlannın hukukunu müdafaa etmişlbeşer kütlesi kendi mukadderatına hft fen~p ~ l~f· ? .s~red \vu ua ge en 
kanunu esasi ah~amına bakmaksızın dir. Mevcut vilayetler nüfusuı servet tır. Rahatsızhğının şidd~t kespetmesi· kim addettiği bir vak'ai tabiiyeyi meb k~r n ~ ~sı ı;;~ he er::.~ ~al 
keyfemayesa emırler vermeye bir taraf ve memuriyet vesaiti naldlye hususa· ne rağmen konferansa ıştirak eden . senenın Y ne esap m 

111 

tan da mevcut ka\anin ve nizamat ile tınca yekdieğrinden çok farklıdırlar. MevlAna Mehmet Ali konfransın hi· de f~tıhaz ed~rek ona göre tarihlerini ittihaz edildi böylece arzın dever&llf 
ae dereceye kadar kabili tatbik olduğu Nüfusu üç dört yüz binden fazla ve tamından evel hareketi mecbur ol· tanzım etmiştir. .. ile tevafuk eden sene elde eallmit b .. 
tetkik Te teemmül edilmksizin yeni ka memuriyet ve varidatı ve vesaiti nakli muş ve Hindistanın kapısı olan Bom· Sene başının şenlik gunU ittihaz lunuyordu. 
aanlar yaprlmaia başladı. Valiler de yesi binnispe müsait olan İzmir ve Ka· baya vardıfı zaman birdenbire vefat edilmesi de ancak o günU mebde itti· Papa Greguvardan sonra eenı -
djfer memurlar da vazife .~e salahiyetlresi ve Bursa ve Manisa gibi vilayet· etmiştir. Onun vefatile Hindistan müs- h~z ed.en kavmin yeni ~lıyan devri lünü tad.il ~t.m.eie l~zum kalma~ıtU. 
Jerini ihata e~e~eek mevkune düştUlr. lerde bile ''aridatı hususiyelerle umuru lümanlan büyük bir ziyaa uğramışla\'· sürur ıle kartılarsa devnn sonuna ka Yaln~z. ıhtıl~h. kebırde konvansıy
Nfhayet bir vılayet kanunu Jayih3St mahaJliyenin la)'lkile idaresi temin e- dır. dar mes'ut olacağı kanaatinde bulun· m•chsı sene ıptıdasını 21 eyUile nakl• 
Dazar olunarak birer nüshası vilayetle· dilmemekte iken nüfuslan yüz bine bi· Merhuma rahmet dileriz. M h t masından idi. Senenin bu suretle tesbi derek yeni bir senetaksimatı yapmır 
n inal n mütalealan istifsar olun· le varmıyan Beyazıt ve Haklri ve Bur Alinin ölümünü bildiren tel ~ me. tinden sonra 1enenln taksimi bir senelik tır. Bu taksimatta her ay otuz ıtin • 
dwktan n Hacı Adil Beyfendinin neza dur ve emsali fakir mahalJerde maarif dur: gra şu müddeti bir takım kısımlara ayırmak luyor ve sene sonunda baki kald 
reti zamanında ve riyasetinde tecrübe- ve Nafia işlerini ifa fÖyle dursun me- Romba 5 (AA.) DU ak i di d B t k . t t beş gün şenlik günleri oluyordu. Hal 
lir vali ve mutasarrıflardan mürek- morların maaşlannı tesviyeye varidatı denbire :·f t ; 1 -; ; h pm bir cap e ·i0~ ~ u a u:~a ın en,mu~ ~ talar da on günlük idL 
kep bir heyet tarafından tetkik edildik hususiyelerin kifayet edemiyeceği der- yi t b .1 e a ıı: m ' oka~ l"keh met Ali· zam~nı 1 

m n cum m assı~ı 0 
an we Konvansiyon meclisinin bu .... eti 

tin IOBra mevkii tatbika konuldu Bu kardır e cı en e pamu ıp ı anesi ka- danderde buluyoruz. Geldand!r arzın . d di V N li i • ' t M h 11 bi f d taammüm e eme e apo yonun 
kanan aon faaıllanndaki mahalli tat Zaten memleketin böyle küçük kü panmış ır. e met A ' yuvarlak ma- r sene zar ın a şems etrafında aldı l d F aa• · • sa konf era · ti k t 

1 
• •• . • parotor o masın an sonra ran-

Wkı olmıyan bazı f!aşviyatı ihtiva et- çük ve nispetsiz vilayet taksimindeki nsma 1f ra e m t olan ğı vazıyetlere gore mıntakatılburıiç da da terkediJdi. 
mekle baraber şimdiye kadar neşrolu- mahzurlar hükQmetçe de nazan dikka müslüman murahhaslanndan biri idi. iresi üzerindeki on iki burcu esas al- S d taksi d• 
- ldarf kananlanmızm en iyisidir. te alınarak Cemil Beyfendinin dahiliye Ayni zamanda Gandinin mahpusiye- mışlar ve bu burçlann herbirinin mın b. on ;~:anla; a sene tqeb:tınecıll 

Bu kan'8 mucibince vaJiler bütün vekaletinde bulunduğu sırada adedi tinin 8 inci nyı münasebetile mumai· takasında ayni müddet kaldıiını nazan d~r Ayenı 1ik 1yal pı mtaasınfa d i _ _.. •ıA ti · · l h" h d . ı. mer a ı ar ra ın an cem y..-
auırlama (vekillerin) mümessili ve vı aye erın yırml beşe kadar indirilme ey ın atırası a tezkar edilmiştir. dıkkate alarak seneyi yekdiğerine ga- kl"f 1 i ki' et 
pabatı idare memurlannın merciidir. si tasavvur olunarak ona göre taksi· Müslümanlar şehrin bazı yerlerinde yet yakın on iki kısma ayırmışlardı. :kvama ':ehı ~ ~na~ ye:. 1en.:.r1; oS 
Kavanın ve nizamatın ve mukarreratı matı mülkiyenin tetkiki için on beş tramvay v~ otobüsleri taşa tutmuşlar Geldanilerin meydana koyduğu ve er sene e yırmı se ızer sun 
Jailktlmetin neşir ve ilanı valilere ait- heyet tayin ve izam kılınmış ve bunla· servisler durmuştur. Fürslerin kabul ettikleri bu sene şekli ü~ aydan mürekkeptir. Ve açıkta kald 
.. _ T · n tan•im d ki ri JA "h bır gUn sulh ve mUsalemet bayranuıt• 
...-. aybıleri merkeze aıt ve muayyen ~ e ece e caYJ a ve rapor· -·-----•n-•--•ııı •••ıı .... - , ____ . ı- d · lan ikinci de d t tkik kdlğ t 'i f · . tahsıs edilmektedir. Bu proje tetkik r 
aemur.rar an maadasını tayın ve teb- . . rece e e v~ Y~ er evsı aıdeden zıyade zaran müeddi fık olanı d abudur. Şu halde müeftti~ . . .. 11 
dil 'ft tecziye etmeie salahiyettardır lrale thf tmek Uzere merkezı hUkQmet olacag~ı a" h . d" Diğ ı·k h t 1 lll"kl 1 h" 1 dılmektedır. Kabulunün birçok falde . . · te bf d k 

1 
• . .,,up esız ar. e.r taraftan ı ve ya u umum va ı er ıç o - k b"l b" k ta h 1 te ıtt Balkın tikAyetlerıni dınler ve icabını r e om syon teşkıl olunmuş ıdi . d"k. T . i ibla"" t k lA r re mu a ı ırço ma zur ar v 

iera eder. Yani bir derece daha tevsia ve bu tasavvur ve teşebbüs hakikaten şım 1 1 va ayetler adedince mevcut o- mazsa yırm Y~. 5 
e m~. ~mge ır. edeceği kanaati mevcuttur. 

•uhtaç olmıyacak derecede valilere d musip ve muvafık ldL Fakat her ne- lan defterdar, mektupçu, maarif ve zi- Bu clh~t böyle takarrur ettıği su· • • • 
.ı •lAlüyet verilmiştir. Ve elyevm bu dense netice Ergani ve Genç gibi bir· raat ve sıhhiye müdiirleri, naffa ser· r~tte tatbıkatına .geçmez~en. evvel ida: Sene hakkındaki malQmat muhtasr 
kanun mülga olmadığınClan mer'i ol· kaç vllAyetin h\ğvından ve bir kaç ka mühendisi gibi memurlar da vilayetle- r~ kan~nlarımız ıçinde bınnıspe en fya ran kaydedilirken arabf sene hakkıncl' 
mak lbımgelir ise de bu da meşruti- ~ merclinin tah~lind~n ibaret kaldı. rin adedine ve ihtiyaç de;eceslne göre 

81 
oldugu ve halen merı bulund.uğu ba: da birkaç söz söylemek llzımıelir. ,. .. 

yetten evvelkJ klhunlann uğra~ığı sa Bınaenaleyh tesvıi salahiyet meselesi tenzil edil k . lada beayn olunan ve ~akat bır haylı ra lar ve İbraniler a n ktlrei anı 
demattan kurtulamamı tır Bazı a mevzu olduğu şu sırada daha evvel sa- er masanfç de tasarrufat ze\"Bit ve nevakısı camı ve hasbelhal P ~ • d
.. __ .. ş · . n ~r IAhiyet sahasının tadil ve teşkil edilme vukua geleceği tabiidir. Bir de gazete b" b 11 tadTta hta 1 llA t etrafındaki bir devrinı bır aylık mil .A 
....- ve vekiller en muhim mesaılde bıle . . 

1 
d . • ır ay 1 a mu ç 0 an v ye det olarak kabul etmişler ve bir 11ene1": 

nlileri tavsiu lüzum görmiyerek kendi sı dUşUnUlmehdir. er e umumi müfettişhkler ıhdas olu- kanunu tecrübedide valilerden ve mül . . . . 

1 
·ı 

1 
w d d w h Elyevm mevcut olan yetmişi mllteca naca""-na dair bahisler görülüyor Eğ ki lif tt• 1 rind . hah on ıkı ay addettıklennden arabl ae mN ı e < o ru an ogruya mu abe- 5• • er ye m e ış e en ve saır er ı . 1 d bi k d ek 

reye Ye frayı muameleye başlamışlar vlz vilrt:etler yirmi nlhaye~ yirmi be- bu müfettişler vilayata yüksekten ba· vukuftan mUteşekkel heyetlerce tetkik 
51 ası sene en on. r gttn a ar 

, 'l a en mtihim kanunfan k di şe indirılirse vardatı hususıyeler daha karak e t d "ri f'I it' . . zuhur ediyor. (Çünkil kamer arzın en . . · v e vı umura ı en ı ırak ve yenıden tanzım olunarak kanuniyet rafında irmi dokuz Un 1ekJı saati 
D • retlerine mensup memurlar ,·ası- topluca bı~. n:erkeze cem ve masa~ıften etmeyip valllere ihtarat ve vesaya ic· kespettikten sonra mevkii tatbika ko- . .. Y ~ 
tasile neşir ve ilan ettirmek derecsine de velev cuz r olsun tasarruf edılerek .

1 
. f 1 1 d hır muddette devrini ıcra eder.) A~ 

nrmışlardır. Yeniden yeniye yapılan ehemmi mühimme takdim sruetile va- rası e ıkti a ~decekler ve valiler yine nu ma 
1 ır. ·. ayının bu suretle kısa olmuı bu ay 

bnunlar ve ittihaz olunan usuller de ridatı hususiyelerin şimdikine nispet- doğrudan dogruya merkezi hükdmete Gazetelerin bah~tti~ rı;a~etler~en zerine hesap edilen dini ıtlnlerin 
nlllerin nUfuz ve salAhiyetlerini azalt le. daha müft surette sarfı temin edil· merbut kalacak ise neticesi kendimizi biri de mülkiye müfettaşlen~ın vahler senenin muhtelif mevsimlerin ila 
..pır. Meseli her vilayette mezkur mış olur. aldatmaktan ve bütçeye bir masraf da maiyetine verileceği merkezınddlr. Bu eylemesini icap ettiriyor. Bizce ı.ı 
kanun mucibince birinci derecede vali Bundan kat'ınazar en mühim mesele ha ilive etmekten ibaret kalacaktır. rivayete umumi valilikler teşkilinden ulemasının bu tahavvülden husule ... 
J'9 •erbut olması Jazımgelen bir ~a- kn\'anini tatbik ve halkın ihtiyacatını Şayet bunlar umuru idareyi deruhte sonra yapılacak ise pek doğrudur, öyle len müşkülatı nazan dikkate a 
rlf mtidüri var iken memuriyeti müte 

1 
takdir edecek valiler ve memurlar bul· d 

1 
• • • • • olma71p ta hail hazıra göre ise buna Arap senesini şems senesine tatbik 

.. dit vilayetleri pmil ve maarif mü· mak meselesidir. Ben memleketimizde ~ ecek ~r ıse ısimlen~e. ıs~er mUfettış ihtimal verilemez. Çünkü her vilayete rek yortulann ve dini ıünlerin 
•rlerlne amir maarif eminllkleri ih· yetmiş vilAyetl bihakkin idare edebile ıstr vahi umumi denılsın ıster ise sa- bir müfettiş tayin edilse mülkiye mü- nını tesbit eylemeleri pek münulp •u edilatiş ve fazla 0..~k maarif mü cek valfler ve diğer memurlar buluna· dece vali denilerek şimdiki valilere baş f ettişlerini h\akRI yetmişe iblağ etmek dine asla münafi olmıyan bir teu.-
dlrJerine veklletle muhı\bere sallhiye bileceğine kail değflfm ehliyeti kafiye- ka bir nam verilsin netice villyetleri lizınurelir. hareketi olacaktır. 

ilUtY1111ÜIÜljL...ll1muru maarifte maarif hab ol aa valilerin aalihiyetinin blQrültmelden ibaret olur ki en muva· fi, M. 
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Bize ~~Yazın Yalnız ~:0::m::obilleri Anadolu köylüsü ve 
Yeni hıfzıssıhha kanunu mu- M f K 1 

cibince cenaze otomobillerinden usta a ema 
Şehrin Anadolu tarafını haraca 

kesen bir kumpanya •• 
Elmılı ıu t irketi. kendi ihmali yüzünden soktklıre akan suları 
hılkı 6detmek ıa11yor ve hi9 birıey tanımıyece~ını s6ylüyor 

19-Ağuıtss-930 sah günü sa- parsanız matbuata ve batta mah-
at yedi buçukta darp musluğu- kemeye müracaat ederim,, de-

nu ıaate rapteden ve bir kaç dim. 0 Siz şirketle uğraıamazsınız 
dala t ir ket tarafından tamir e- vaktile parayı verin, suyu kes-
dilen kurıun ıu borusu patladı tirtmeyin; sonra altmış kuruı ta 
ve ıu mUt bit surette akmağa açbrmak için verirsiniz. Gazete-
bqladı. d erhal tirkete telefon ler herıeyi yazar, fakat bir ne-
ettim. A dam gönderileceği söy- tice. çıkmaz mah\temeye de git-
lend i. O ndörde kadar kimse gel· s~n~z beyhudedir,, cevabı gari-
medi. O ndörtten sonra cıvarı- bını aldım. Birkaç gün sonra blr 
mızda bulunan bir evin suyunu memur daha geldi; yine 0 terane. 
kesmek üzere ıelen kontrol me· Mektupta kabul edeceğimi bil-
muru suların mecrasını takiben dirdiğim sekiz metroyu on met-

aakatlığı bulmuf ve saatin dıı roya iblağ t derek Beylerbeyi 
tarafından boruyu ezmek sure· postanesi vaııtasile beş lira ıcön-
tile cereyanı kesmiş ise de ya- derdim. Taksit gönderildiği için 
nm saat sonra tazyı·k ezilen bo- suyu k d'l A eseme ı er. radan on 
ruyu açarak cereyan gene baı- beş gu·· t" n geç ı gene bir memur 
lamış ve ertesi gün onbire ka- geldi ; taksit verilmediğinden 
dar d evam etmiştir. Bundan son- bahsetti. Posta ile gönderdiğimi 
ra g eten tirket memurları mu- söyledim. Memur parayı inkar 

' •akkat bir tamir yapmışlardır. tt• p t d e ı. os ane en sordum: "Par. 
Gere~ ~ontrol memucunat ge- alınmıştır,, dediler. iki gün soıı 

rek tamırı yapanlara yirmi yed: ra da suyu kestiler. Ayni günd 
ıaat liyenkati akan bu suyu ka- tahsildarlarma tesadüf ettin 

bul etmiyeceğimi söylediğim hal- suyumu ne hakla kestikleriı 
de kumpanyamn gönderdiği fa- sordum. O da evvela para alıı 
turada 23 metro mikabı su sar- madığını söyledi. Posta ilmüha 
fettiğim ve binaenaleyh parası- berini gösrerdim. ''Evet bir pa 
nı vermekliğim isteniyordu. Bu- ra var amma kimden olduğu 
na cevap verdim. Şirketin ihma- maıi'ını olmadığı için mevkuf 
li yüzünd en boşa akmıı olan tutuluyor,. dedi. Halbuki para 
ıuyun parasım veremiyeceğimi postaya 928 abone numarası ad-
biJdirdim. ·ı J 

Ben bir senedir su alıyorum 
fatW'aları tetkik ettim en fazla 
urfettiğim suyun miktarı sekiz 

metroyu tecavuz etmemiştir. Şirket 
az rniktar birşey isteseydi, kat'i

Yen ihtilafa mahal kalmadan fa. 
turayı ödiyecektim. Şirktte bunu 
Yazdım ve kanaat hasıl ola bil
inesi için müfettiş gönderilmesini 
rica e ttim. 

Bu sıra muhik olan iddia ve 
talebime kartı hak ve hakikati 
kabul edeceklerini beklerken 

. gönderdikleri jki memur bu su-

resı e veri milş idi. Maahaza "iş-
te size resmen söylüyorum; 0 
parayı ben gönderdim. Eğer ka
bul ediyorsanız suyumu derhal 
açmanız lazımdır kabul etmedi
ğiniz taktirde paramı iade edi
niz ben de icap eden muameleye 
tevessiil edeyim,, dedim. ··Yarın 
idareye gideceğim söyler ve sıze 
haber veririm,, dedi. 18 Gün 
bekledim. Ne para iade edildi 
ne su açıldı. lkinci bir mektup!~ 
aldıkları beş lıranın makpuzunu 
ve suyun kesildiği tarihe kadar 
olan borcumu bildirmelerini rica 
ettim. Bunun iizerinden de bir 
haft~ geçti elan bir cevap v~r
medıle~ peşinen bir senelik şube 
hattı kırası ve üç aylık saat ki
rası ve ücreti maktua aldıkları 
halde 25 ·· d.. b . .gun ur en hariçten 
su tedarıkıle uğraşıyorum. 

Müşterilerini hiçe sayan, me
murlarınat tahsildarlarına mat

buatın, Mahkemelerin aleyhinde 
likırdı söylemek cüretini veren 

bu kumpanyaya esir mi olacağız'? 
.~en ne diye ağzımı ve gözü

mu yumarak sol<aklara akan su-
ların paras .. d -

J 
ım 0 emege mecbur 

o ayım. 

Bu. b~ddini bilmez aıüesseseye 
haddı~ı bildirmenizi rica ederim 
efendım. 

başka vesait ile cenaze taıımak 
kat'i surette menedildiği cihetle 
belediye sıhhiye müdürlüğü 
kanunun tatbiki iç.in faaliyete 
geçmiı, ve bu hususta belediye 
şubelerine tebligat yapmıştır. 
Belediye yakında cenaze nakline 
mahsuı otomobillerin miktarım 
çoğaltacak ve şubeler emrine 

birer otomobil verecektir. Bu 
otomobillerin ücretli ve ücretsiz 
olarak iki kısma tefriki hakkın
da da diişünoldüklen sonra bir 

karar verilecektir. 

Onunadının anılmadığı bir köy,resmi· 
nin asılmadığı bir misafir odası yoktur 
Hatta beı yaşında ve Muatafa isminde bir çoban çocuğu 

kendi kendine adını Mustafa Kemal Pı. koydu 

Kastamonu (VAKiT) - Geçen sene şehirlerde olduğu gibi bütün eğlence 

)'azında, mesleki bazı tetkiklerde bulun Hsaitini muhtevi, büyiik konforlu otel 
mak üzere Kastamonu köylerinde dolaş ler yoktur. Fakat ona mukabil iter tür 
mış ve memleketimizin sahibi hakiki~i lü fenalıklardan tecl'it edilmiş, t~miz 
olan köylü ile temasta bulunmu~tum. havah, bol ziyah köy odaları vardır. 
Bu temastan edinilen intibalar bir ga- Köylü, gelen misafirine dişinden, 1ır
zeteci için hiç te ehemmiyetsiz değil- nağından artırdığı her şeyi, kudreti ka 

111ııı11nıııı111111111ı111tn111111n1111111111ıııuuaıııııı"ıııııııııınıYIUIHUll1IHIHllllUllltMlllU..U ı· ı· k .. d .. d . . . 
miş ki iki seneden beri hailedilmediJ;>i dir. . ı. ge ı!·se; uş su un en g:yrısını Y~· 

. . . . vakct e irili Anadolu ... lstiklül mücadelesıne ka dırmege, onu memnun etmege çahşhg-ı 
halde şımdı tetkikat ıle g ç .. ı ·· .. t f d 1 . . .b. . r· . k"' d . w. ' b 1 dar her tur u zumre ara ın an m gı ı, rnısa ırın oy e gecırecegı zaman 
yor. İnşallah bu işin başında. u unan sağmal inekten başka bir şey olarak zarfında da kendisini eğlendirmek, en 
ların gayret ve ihtimamı sayesınde mev tanınmıyan hu şirin öz Türk yurdu. nını sıkmamak i~in her türlü ç.ırcye 
cut santral da şehrin tarihine malolur en nihayet mill~_r~ücadelenin zadei t~bi ı b~şvurur. Ye her tiirlü, arzuları is'afa 
ve betbaht Zol uldakt gecelerini bay- iyesi olan .. b~nlıgı.ne. ~avuşmuş ve cum ugraşır. 

k 1 g l d. lerneg· e nas- huriyet hukumetımı:r.ın her hususta 0 1 Anadolu köylüsü bu ihmale ra"'men 
uş arın yaygara arını ın • . . . . d f d h k tl .·1 • ' 0 

d nun nef'ını ıstıh a e en are e en e bugünkü mes'ut ve müreffeh h:ı.,,atın-
re er. h k "d k t • . .•. fl · ı- . milli şuurunu da a ço · ı ra e mege dan ~ok memnundur. 

2 - Temsil ettıgı memleket e -.an . . D.. k d. · hic ehem 
. . ecli ba~lamı:;otn. un en ısıne ~ .. Dün uzun saltanat senelerinin sırt 

umumıyesıni bir tarafta bırakıp m mivet verilmiyen; '\alnız sarayı muda 1 ··kı d·-· w ··k·· f tl . . . . - · - arına yu e ıgı agır yu u ena ~ıır ar 
sın veı·diği salahiyete ıstm~den ~h~r faa ve m~ıhafnza etmek, sa~~yhların dahilinde taşımış olmasına rağn'ten, sa 
işlerinde diktatörlük sistemı kurmak ıs eğlencelen, ze.vk. ve safaalrı ~çın sarfe rayın kendi mevcudiyetlerini zerre ka
tiyen şahsiyetlere sadece acımak Uzım decek paraya ıhtıyaçlan oldugu zaman dar hatırlamamakta ve bu memleketin 

ld v elan başka zerre kadar hatıru hayale . · . . . 
hr. Bu salahiyet ne demek o ugunu . ı· .

1 
. A d 1 k .. 1 .. ü 1 siyasi, ıçtımai birçok mesaılınde kendı· . - hıle ge ırı mıyen na o u oy us , tı u . . . 

efehhümden uzak olanların yapa "~ı . . d . .11 t . . d . k"" lenne bir hak bahşetmemesıne çok mü . . Gazının aıma mı e ıçın, aıma oy . . . 
; ancak bu k dar olur Eelktrık tevzı .. . . . . . d • d - teessir oluyordu. Ve bu ıçh rnıllet bu. a • hı ıcın nazarıyesının ogur ugu rnes .. k.. .. . . . d . k d" 
tında tasarrufa riayetin esas olduğu ut i~kıliiplar sayesinde bugün mes'ut gu~ u. re~ımın ga:~~ı~ın ~ıma en ı 
u iddia eden belediye reisimiz, eğeı·, ve çok miireffeh bir halde ekininin, ye lerıni ıstıhdaf ettıgmı bugun pek. s~

, · b. · · ruh t• esiz bir silliğinin içine gömülmüş şen ve -şatır rahatle anlamış bulunuyor. Onun ıc;ın 
ıç ır tıcarethanenın . sa _1Y ..• ~. dir ki, bütün mevcudiyetile cümhuriye 

:imba bile yakmadığını bılmıyorsa og- l a~nyor. te ~arılmış, onun yaşaması, onu.1 saa-
·ensin. Amiri bulunduğu daire bu hu- . ~n::~ıu :.~yle!in~d~ bir gkaz;ıeci i- deti için elinden gelen her türlü işi, fe
~usta çok titiz hareket etmiş ve bugün· ç~n e 1 le 1 megek' egBer 

0

1 
a ba~ gek- dakirlrğı ifadan çekinmiyor. 

•• A m~ mevz~ ar var ı.. un ar, ırço .. . .... 
nun saçması lazımgelen muhtazır _ ıa_m içtimaiyatçılanmı, iktısatçılanmız, . Anadolu koylusu~ün, arzu ve ~melle 
balann kaffesine ruhsatiye verınıştir. kozmopolit bir edebiyattan yıkarak rı hep bir noktada bırleşen tek hır mef 
Ne fazla yakılan bir lamba ve ne de fil milli bir edebiyat vücude getirmek is- kllreleıi var. 
zuli sarfiyat vardır. Mesele santralın tiyen edebiyatçılarımız tarafından se- --:- Allah Mustafa Kemale zeval Pr-
tevsi edilem si ve mevcutla idareye nelerce tetkik edilmeğe ve bu etütlerle n' :ı":m. 

1 1 
eme.E 

1 
d d .ntik ciltler dolusu eserler meydi}}la getirme Ne zaman kendilerine dair tek bir 

ça ışı masıdır. vv ece e em • . .. •t ki Şi d. k d il 1 bil k . . d 1 l ğe o kadar musaı • m ıye a ar ve c m e e onuşsanız, sızın er ıa a-
Mal<sat tasarruf değil, tasarruf alet hiçbir sahada tetkik edilmemiş ve üze ·•cağınız cevabf cümle budur: 
edilerek oyalanmaktır. Kendi cevapla rinde küçük bir etüt bile yapılmamış - Mustafa Kemalimiz sağ kaldık-
rı:nda buyurdukları gibi mevcudu ten· köy hayatımız çok bakir ve canlı bir ça .•• 
kis ve ayni zamanda yeni abonelerle mevzu olmak istidadını hala muhafa lçten gelen bütün arzu ve emelleri, 
tezyit hesapsız ilimsiz bir harekettir. za ediyor. lstiklfıl mücadelesi zamanın bu cümlenin delalet ettiği mananın 1-

Velev ki: lstihlfık santralın fahrın da lstanbu1dan An~araya geçen, ede-içindedir. 0, sağ kaldıkça Türk kö~·Jü. 
.. .. . . .1 b . . biyatçılanmızdan hır kısmı, o zaman- süne de zeval yoktur. Cümhuriyet on 

mulu haneme çıkıJ::;a bı e unun ıçm t b 1 d II J k d ·· . tarı; ne o u an gaz ara a ar su- ların en çok merbut kaldıkları bir ide-
sokakları karanlıkta bırakmak, tıc'.tret ren kısa bir yol üzerindeki tahassüsle- aldir 
haneleri iktısaden darbelemek mantıki rini kah Ilgazların azametinden Ece- B. d".. k'· 1 . hi b. . . d 

l ' K t . en gez ıgım oy erın ç ırısın e, 
b. l B ·· Z u - "d" ·· ıı··· d kAh ta as amınu ır hareket sayı maz. ugı.ın ong vı ın guze ıgın en, a Mustafa Kemalin resmini misafir oda 
dak muhitinde 6 - 7 bin kilovat radde şehrinin karanlıklarından bahset~ek larcmn en mutena yerlerine asılmamış 
sinde elektrik istihsal eden santı-allar sureti1e ifadeye çalıştılar. Bu da .ne olduğunu göı·medim. işi, gücü sabah
mevcuttur. Herhangi birinin sahipleri· bolu~a~. Ankaraya _kada~ :et~am ede.~ tan akşama kadar mütevekkiJana önün 
ne gösterilecek küçük bir menfaat şeh 15 g~nluk yoru~u hır s~a a ın ~~r:~~ deki davarını sığırını gütmek olan bir 
re lüzumuncl'ln fazla bir cere~anı elek oldugu rebavetı~ b~ey anald gcAır ıdgı ı çoban evi hile yoktur ki, orada Musta 

· kuru ve cok yabıs ır şey o u. na o . . 
triki t · eder ve safsatadan baska - fa Kemalın resmı olmasın. Sened~"J 

emın • tunun hakiki hayatı ve İnebolu - Anka .. .. . v 

bir • ı ıvan tasarruf hiki'ivesine de . . ... 1 - <Y ld . kazancını, onundekı sıgırınm hesabını 
şey om_ , - ra şosesınden goru mege u,,.raşı ı \e b"l h 1 b 1 d - k'" d 

"h ·ı b·ı· . . h. d b"I t 1 ı e zor esap ryan, u un ugu ·ov en 
nı ayet verı e ı ır. sınırlarından ıçerı ır a ım ı e a r • "k" d ki b 1 · b. 

• r· • • .• . ... 1 . h· 1 ı ·ı a ım uza aşmamış o unan ır 
.3 - \ ıtrınlerın sonduru_ ~e.st •1 

': mach. cahil çoban, he~abını, sığ1rını bilmedi 
Jc~nda ilk kara_r nı:~e.~iye reısının ~mn tstikl:.11 m\icahed.esinden ev:eı, ka· ği halde Mustafa Kemalini, onun bu 
dır. Ve bu emır butun kahve h~lkn~ın 1emleri~e o _zamankı .~o~_mopolıt l~tan millete yaptığı hizmetleri çok güzel 
içinde güfürle karışık bir hutbıni ı1e bulu eglendırecek, guldurecek mızah bılir. 

veı-ilmiştir Bilahare encilmende emri mevzuları bulmak için bazı Anado1u K'" .. b ... d b' k' h" · . . . . oyun ırasın e ır va ·aya şa ıt 
vaki olarak karar alınmıştır. Belechye şehirlerı~e lst~nl~u~dan ı~tıyan zah~e~ oldum. Rir çoban doğan erkek l'ocıığu 
reisi, encümen kararının meclise ar- ederek gulen bır _'~'~ edebıyat mensubını na dedesinin adı olan Mustafa koymuş. 

· ·-· h d" ı a hatırlamıyor drgıhz .. Fakat onlar, A-
nen kabul edıldıgınden ba se ıyor ars d 

1 1 
.. 

1
.. .. .. h t d lst 1 Çocuk dört, beş senedir Mustafa diye 

1 da belediye meclisi bu kararı bilakis na 0 ~l rny u_s~ntunt ~ya rdn ak · an 
1~ cağırıhvormuş. Gece, gündüz: fırsat 

tun eg encesım a mm e ece meza.. .. .. · . . .. 
tasvip etmiyerek tekrar encümene im- mevzuunu yalnız ve yalnız kendileri '!İl duşhıkçe kendısınden hurmctle hahı:e-

yun parasını vermeniz laıımdır. 

Mada mki bizim borumuz patla
nuş siz bu boruyu koparıp Atsa

dınız tamiri size ait idi.., Gibi 
a-ayet mantıksız bir cevap verdi
ler. iki gün sonra da gfıya or
tada bir mesele yokken ben 
taksiti vermiyormışım gibi 14inci 
maddeye müsteniden suyumu 
keseceklerini bildirdiler. Bunun 
flze rine kendiaile temas ettiğim 
b ir memura benim bu madde ile 
allka ve münasebetim olmadı
ğını t irketin teseyyüp ve ihmali 
yOzünden sarfolunan su bedeli 
tenzil edilmek suretile taksiti 
•~ıneğe hazır olduğumu söyle
dımıe de "bunu yapamayız ve 
bu . parayı vermezseniı suyu ke
aenz,, dedi. usu haksızlığı ya-

vale etmiş ve. ~itr~nl~rde~i -~~sbatı~ bi ko:r.mopo1itleşmiyen milli .,uur w · dil~n (~lus~afa Re~al ı:~sa) _sözii ço· 
kudreti elektrıkıye ıstıhsalı vus at ~e) milli har:,;larım mademülhayat muıın- cugun uzerınde derın bu tesır hırulc
da edinceye kadar mütesaviren "~rıle- faza eyliyen, sara)dan. saraylılm·1lan mı~ \e kendiliğinden isminin niha)eti 
cek miktarı kafi cereyanla idare .. ini nefret ederek daima kendi ruhlamun ı ne (l{cmal Paşa) yı da H:l\e etmiş. 

Beylerbeyi 7inci ınektep muallimlerinden ve bu hususta mazbata sahiplerilc uyu nağmelerini terennüm eden köy1iinün \ Bugün adını sorana: 
Mehmet Emin şulmasını tavsiye eylemiştir. Me;o,c!ede siyesinde, Türklüğün yiiksek ka .. alderi - Mustafa Kemal Paşa.... di) e ce-

z ıd ----+......ı~~._. .... ___ mazbata sahiplerinin iddiaları makul ~i ifade eden bazı hasit yaşayı~ taı zla ı rnp '\eriyor. Ben <le hüyüyiinc•; :.tus-

ODgU aktaki elektrik b k ve belediye reisinin fikri kof bir inada rında bulmuşlardı. tafa Kemal Paşa olacağım! diyor. 

f 
Şe e esi istinat ettiği için çürüktur. Bugiin Anadolu köyliisü, kendilerini .. Be~ .. ya.~ında bir çobanzade •. e_n bil· 

etra IDda B'z kendisne - benim dediğim oJa baska hir rih·ct zaviyesinden görmek yuk 1 urkun kudret ve kıymetım ıak· 
Ziya Hatim B. beledi . . cak ~ ve - beİediye demek ben de-ıve ·içlerine k~rışmak istiyen müdekkik 1 dir ederse, ba~asının, diğer köyli 1 'rİn 

-_____ Ye reıaıne ceva p verı"yor k k d 1 d k ı ı ı l"re eclebı·v ... t ktim"ivat iktrsa,li-..•nt ona olan kaJhı rabıtasını artık tasa\• Muhte • me - ay nHan aza e ama arın "' • . "• •· · · J• t 
1
. 

rem gazetenizde z ld k • . . Ih . .1 A fh .. . 1 . .. , 1 .1 . . vur e me ı. elektrik . . . .ongu a gıni görüp te bir t db" _ tasviye ederız. .tısas ve ı mı me um muntcsıp erme. mu le rnssıs aı ma ~ınt· •.. _ . 
den - meeelelerı üzerınde intişar e.. fak olamıyan bel ed. ır aI_nıaga muvaf lara bel v·eı·mesi ıa·zımge1en bir müesse sini acnus. biitün çıplakhğile kendisi- l\.oylerde pptıgım tetkılderden ve 

., .. zımın bel df · • e ıye nıh t · J ' •• •• t •·~·· k'" l"l d d" d·-· vuil e ye reısı tarafından çarelerinin tetkik v t, .. ~ye tevsı senin başında bulunan şahsiyetler heı· ni. mevcudiyetini. memleketin yaşama g?~uş _ugum oy u er en e ın ıgım en 
en eevabını herkes gibi ben de o t kl"f" h e esbıtı ıle meclL'>e kt t 1 d 1 . sında vatanın selametinde ne derec{' hırıncı kanaat ~udur: 

kudum. EfkA . e ı ı ususunu riyaset h halde su no ayı unu mama ı ır aı · • • . . 
t• k" n umumıyede yaptığı ms. fak t b t . e avale eyle- • k t k. miihim birer amil bulunduklarını ap Gazı ıle Anadolu köylüsü bir \'iİCU 

mea ı a ı.slerl kendisi gibi madde mad .. ) · 'k?a _u etkık ve tesbit ne kadar .Memleket artı sus~a~ ve man 1 :-;ız · açık göstermek istiyor. Hakikat hu ilien dün yekdiğerinin mütemmimi iki mÜ· 
de tesbit etmek isterim. !urece · Eger enelki gibi iki sene üç hkları yutmak devnnı çoktan atlat bazı muharrir ve şairlerimiz, yazı mev him uzvu gibidir. O vücudün cıı11ağı 

1 - İkf senedenheri Zolguldak 1 k ·re~~ ~~h~ .~e.~l~rse~ şehrin hali ne ola mıştır. zuu bulmak için Avrupalara kadar gi- Mustafa Kemal, diğer kısmı Anadolu 
trlk aantralrnın ihtiyaca kiti "' 1 e ed·ı ·a : 

1~. _uşunülmuyor. Emiroğlu diyorlar ,.e Anadoluyu hatırlamıyorlar köyliisüdiir . 
.,.e me 1 Ne muhım ve i · d t A d 1 k"" ı · d 1 lki b · '"k çın en çıkılmaz bir iş z. Ha§im eve , na o u ·oy erın e >e · uyu Kastamonulu: Talat blümta.r 
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Harici Haberler 1 ------------------------------
Diılere dikkat 

t f ındısta11 
konferansı 

1 zvestiya bundan birşey 
çzkmzyacak diyor 

Moskova, 4 ( A.A ) - Tas 
~jaoaı bildiriyor : (neatiya ıaze- , 
esi, londrada cereyan etmekte 
-aa Hindistan konferansının 
mesaisini tetkik ederek diyor ki: 
«Yedi haftadan beri devam eden 
"onferanata hiçbir karar ittihaz 
~lunmamıştır. Şiddetli iktısad1 

buhran, Hindistanda milh ser· 
L ayenin inkişafına mani olan 
lngiliz tefevvuku ile yerli sermaye 
.ıraaındaki rekabeti şiddetlendir
cniftir. Diğer taraftan bugtiakfi 
ihtilll hareketi zamanında laiil
terenin metalibatını kabul etmek 
Hint burjuvalan için hareketin 
ıdaresini kaybetmek olacakbr. 

Bu terait tabtanda bittabi 
Hint burjuYaıisi ile tnıiltere 
.uaamda bir uılaşma ıemını 
bulmak imkAn haricinde kalmıı
br. buna binaendirki lngiltere
Din konferansta takip ettiği si· 
JUet, vakit kazanmağa ve Hin· 
distaoın idaresine müteallik tek
nik meaelelerde HintJilttle mO.-
ünıanların araaına açmağa inhi
sar etmiftir. lngiltere, Hint bu... 
juYa:ıiıinin halktan korkarak 
lngiltereye olacağını zannetmek· 
tedir. Konferansın akim ka1mdı 
lngilterenin, hatta hindistaodaki 
Ajanlarile bile uyuşamadajını 
isbat edecektir. 

Kanll bir maç 

M. Venizelos 
Viyanada 

Viyana, S (A.A) - Matbuat 
mümeuillerini kabul eden M. 
Ve•izelos Avnıpa federasyonu
nun taraftarı olduğunu ve bu 
federasyonun tahakkukunu mm· 
takavf itilifların teshil edeceğini 
beyan etmittir . . 

Rur ınadencileri 
Berlin, 4 (A.A) - Rur haza

aıac:la maden ameleai işlerini 
şimdiden btTakmıılardar. 

Yunanistanda zelzele 
AtiDa, 4 (A.A) - yedi saniye 

kadar süren Jiddetli bir zelzele 

Corinthe havalisinde btlyllk ha

Mra aebep olmUJtur. Burada, 

e&itelrir kıımmda bulunan ev· 
ferden bir çoğu yıkılmıfhr. Ahali, 

dıprda bannmaktadır. Zelzele
nia merkezi muhitinin Mora ya
rım adaıında olduğu s6ylenmek

tedir. Auo kCSyiinde 1 O ev ile 

bir ki&iae yıkılımttır. Ayni ~el
zele, Tripoli, Isparta Ye Kala· 
matada da duyolmuştar. Bura· 
larda nl1fusca zayiat yoktur. 

Atina. 4 (A.A.) - Korcnt ha· 
valiıindeki bir çok ke>ylerde mU-

teaddit eYler ç&küp yıkılmıştır. 
Hafif umntılar bAll devam et-
mektedir. 

Dahiliye n münakallt nazır
Jan Kornetbe'e ıitmiflerdir. HU· 
b6met zelzele sabasml! bir çadır 
g&ndermiftir. 

Yeni bir tahtelbahir 
Speızia, 4 (A.A) - Yeni de-

Tabii dişlerin rengi 
Birçok hastalarımız dişlerinin rengi 

nin bembeyaz olmasını arzu ediyorlar. 

1 Daha doğrusu halk arasında 1lll\Umf 
olarak böyle bir arzu var. Bittabi bu 

istek fena bir şey değil .. Halbuki diş 

rengi de cilt rengi gibi muhtelif çeşit· 
lerdedir. Yani beyazdan tutunuz da ar 

davaz rengine kadar tabü diş rengi 
vardır. 

Binaenaleyh (dişlerim inci gibi be· 
P.Si Sa. Çar. Dişleriniz 

Birbirinden beyaz 3 leria Tebessüm ediyor mu? 
yaz olsan) diye tutturmak doğra de· Teeb88üm ettiğiniz vakit dişleriniz serian ve suhuletle temizler ~ gUzel-
ğildir. Aslında sarırntrak ~eya esme sararmış, çürümüş ve kirli bir tabaka leştirir. 
rimtrak olan bir tabii dişi bembeyaz ile kaplanmış ise bütün sevimlilik, bü- Bu Kolinos köpüğü, yemek artı~l.,. 

a"-a imkAn voktur. Bundan baq. tün güzellik mündefi olur. nnın tahammürünü meneder ve agZI' 
yapm ı; • "' S k • 1 • · b k A · d' ağlam, beyaz ve parla dış ere ma· hamızatını tesırsız ıra ·ır. ynı 

ka bizce buna çalışmağa lüzum da lik olmak için Kolinos kullanınız. Zira manda dişleri çirkinleştiren üzerindr 
yoktur. Kolinos dişleri ve diş etlerini matlup ki san tabakayı izale eder ve ağızd• 

Evet, dişin üzerindeki kiri kaldır· surette temizler. Yüksek derecede tek teıanlik ve serinlik bırakır. Sizin cif 
mak doğrudur. Fakatbu kir kalktıktan sip edilmiş bu muzadı taaffün Kolinos di§luini:ıin daha beyaz ve ciiriim~lıt· 

. . . . diş macunu ağıza alınır alınmaz he dea mahfuz kalmasını ve diş etlenıtl-
temızlendakten sonra altından dışın men rayihalı bir köpük haline inkihp zin daha pembe ve daha sıhhi olm8'1 
bembeyaz çıkmasını beklemek doğru ve ağzın her tarafından ve hatta en gö- nı arzu ediyorsanız her halde Kolinol 
değildir. rünmez delik ve boşluklanna hulül e· diş macunu kullanınız. üç günde ftr 

Bu arzu bilhassa hanımlarda daha der ve dişleri beyaz minesine kadar meresini göreceksinh:. 
çoktur. (Efendim arkadaşım _ .. hanı· Umumi deposu: RFARAGGI lst. Yeni Vollo hau 
mın dişleri saktz gibi beyaz. Benimki 
leri daha bugün temizlettiğm halde yi 

ne sapsan. Ben de dil}erimin beyaz ol 
mamnı isterim) gibi tekliflere maruz 
kalıyoruz. (Pekiama hanımefendi Allah 
sizin dişlerinizi san yaratmış. Bizim 
on1an bembeyaz paymamıza da imkAn 

yok. Varsın temiz olsun da beyaz olma 
sın. Ne çıkar iyi ama; bunu bir kadına 
kabul ettirmek müşkül bir şey oluyor. 

lktısat Vekaletinden : 
Ankara şehir civarında

ki teşçir sahasında -inşo c
Diştabibl: Suat lsmaU dil k ı A-2612 li b 

Ull0•'"'-1111- llKUU01t811_N_ -llftflllUlnıu ece o up -r ra e-

Halbuki hakikatte dediğimiz gibi 

herkesin dişinin rengi behemehal hem 
beyaz değldir ve muhtelif renklerde 
dir. 

Trende bomba Lima, S (A.A) - Peru • Uruge 
takımları arasında yapılan futbol 
maçında hazır bulunan •• oyu 11ize indirilmit olan "Fratelli Ban-

oun harareHle balkın bağıntma- diora,, tahtelbahiri yapılan ilk 

Belgrad, 4 (A.A) - Don ge· 

ce Milano · Zagrep-Belgrad ekı-

deli keşfi bulunan büyük 
havuzun inşası bir talibe 
ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münaka
saya çıkarılmışhr.Müdde
ti münakasa 1 1 931 tari

lanndan müteheyyiç olan bir tecrftbe esnasında 107 metre 
tıkım askerler arbede çıkarmıı- derinliğe kadar inebilmiştir. Bu 
lardır. Neticede 5 kiti ölmOf Ye tahtelbahir, 850 ton hacmında· 

preainin bir vagonunda, tren 

Zagrep istasyonuna girerken bir 

bomba infilak etmit ve bir yol

cu hafifce yaralanmııtır. Bomba birçok kiti yanlanmıftır ..ı. wr. 

flarp şayıalan giilünç! Çi'1 altındn kalan talebe 
Santiago, S (A.A) - Sir Drum- G bl s (AA ) _ lk' 

sıralardan birinin altına konul

muş bulunuyordu. Tren teehhOr-

d b. A h . . reno e, . . ı 
mOll , ır vrupa arbının zu-
huru ihtimaline dair olan fayıa· yOkıek tahsil talebesi bir çiğ 

le yoluna deYam etmiıtir. 

lann gülünç olduğunu beyan et- albada kalmıılardır. Bunlardan 
miıtir. Hiç bir Avrupalı btik6- biri kurtanlabilmittir. Kazanmak için hinden 22 1 931 tarihine 

1 ·ık şart ilandır l:ı kadar yirıııi bir. nündür. met adamı böyle bOyllk bir fa- lspanya bütçesi 
cianın meauliyetini deruhte etmez. H ll.tn$ıZ kauancı arhrmava • " 

Kıralzn ablası öldü 
Londra, 5 (A.A) - Kral be 

fİncl George'un ablası kalp haı· 
tabğmdan vefat etmiıtir. 6 Haf 
talık bir matem yapılacakbr. 

Rende grevciler 
Berlin, 5 (A.A) - Ren - Veat· 

falya kömür madeni havza91nda 
kunetli bir galeyan vardır. 
Grevcilerle polialer aru1nda 
kanlı m6sadcmeler olmuttur. 

Ticari müzakerat 
Viyana, 5 (A.A) - Avuatur

J• - Macariıtan arHandaki ticari 
mii:zakerat 15 K'nunuaanide bat
l vacaktır. 

Sovyet komitesi 
Moıkova, 4 (A.A) - So.yet, 

merkezi icra komitesinin tl~llncl 
çtima denesi bugtın M. Kale

ni'nin riyaıetinde açılm11tar. Rl
yuet divanı azalığına M. Stalia 
Petrofski, Voroıilof, Ojoaikiclze 
Uıtib ap t)lunmuPu'dır. 

Komite , 19.31 ınilii tktmat 
1roğramını, ifÇil:iği •e diter ban 

meseleleri tetkik edecektir. 
Ko•iHrler heyeti reisi M. Mo

lotof, milli ikhsat lıakknıdaki 
ilk raporu okumuıbır. 

Madrit, 4 ( A.A. ) - Nazırlar 

mecliıi tarafından dilo tetkik Ye 

kabul edilea 1931 botçe IAyibası 

bUfln imza edilmek Uzere krala 
takdim edilecektir. Yeni sene 

ltOtçeıi11de masarif kıımında 53 

d ~=~:~~,.=::'!:1:· 1 Evrakı fenniyesi ve projesi 
n mak gibidir 1 v k"l t h b . 

Ticaretinizde, san'ahnızda e Cl C mu ase esıne VC-' 
muvaffak olmak istiyorsanız • rilecek on lira mukabı·nn-
gazete ilinına ehemmiyet Ye il U U .. 

•ilyonluk bir tezayüt bulunmak-
la beraber 62 milyon Peçetalık 

bir Yaridat fazlası a-8rülmektedir. 

::izk~ıa~:ze~: ~~:ı.u::a~n" de telsiz tcleraf civarında 
sirliaidir. t•ını • h d ki h 

ftte ilAn tarifemiz: ens ı er JDŞftCl n ft • e• 
Moakova. 4 (A.A.) - Lenin- Sos~~~ ıa~fada Sa=n K:ruı ~~.5 yeti fenniye tarafından VC• 

4 .. • • • 40 1 

Kuvvetli bir kablo 

.... d elelctrik fabrika••" 12obin : : : : : ~~ n rilmektcdir Zarflar25 ı 931 
•oltluk cereyana mfttebammil Ü 

bir kablo imal etmiıtir. Bu nevi Rci7~~1·~;~::0~:z .. ~::~· ;~y~ I~ pazar Qünü saat 15 te ildı-
ka'blolar timdiye kadar Alman- dalı bir ilamn tekil ve ile· i k A • • •• 

ya, Amerika " ltalyada yapd- rzeırtdiıri.çin hizmet etmeğe ha- Sftt Ve ileti Zlrftftt muste• 
makta idt 
~~~~~~~--~--_nm_~· şarh~ıkısmındakomdyon 

Emvali Metruke Mlıdürlüğünden: tarafından küşat . oluna-
5atılık emlak hissesi caüı nan olunur. 
Boynkadada Yah mahallesinde Liman çıkmazında 3, 5, 7,8 •e 

10 numaralarla murakkam Ye bir aenede merbut depo, mağaza. 
dakk .. ft hanenin 8 hiaae itibarile hazineye ait üç hissesinin 
bedeli -.dm takaitte &lenmek üzere 2370 lira bedeli muhammen 
ile 25-1·9~1 tarihine mftsadif Pazar günO saai: 14 te pazarlık 
mretile mtlzayedeıi mukarrerdir. Taliplerin •1

0
7,SO temin~t mak

bnlan1e lstani1ul J!:mvali metruke satıı komisyonuna müracaat 
eylemeff.ıi 

1 Devlet demlryolları lliln-•a_r_• _____ J .. 
Anadolu - Bağdat hatbnda mer'i Ye umumi tarifeleri ikmal 

eden otomobil, uzun ecaam, ağır ecaam, hususi yolcu arabalan, 
vinç, açık arazi, cenaze ve para tarifelerinin Erzurum battındae 
maada bilümum Devlet Demiryollarına teşmili tekarıür etmİftİI'• 

Fazla malümat için iata1yon ve ambarlarmııza müracaat 
edilmelidir. 
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i Kiralık Büyük Bina ~ EVLENME MUKA VELELERi 
~a~öyd~ !l•~anyolu caddesinde deniz kenarında Mayer tü- ;~ 
b

. şırketanın ışgal etmekte olduğu 116 No. la kirgir büyl\k ~ E 
~ ına tütün de .. k :.: 

Vasi vetna nıeler, Borç senetleri, Kontu ratlar. Vek:ı letııhn1eler 
"' \'e her nevi işlerinizi ~reni polôlt~ hne karşısında 

• tl\ lü . posu, mu emmel hastane, fabrika ve sair her :: 
i ~ tes~satı ~icariyeye elverişli olarak kiralıktır. Görm ek §,,Ş 

1~1 •Çbek~:zv!lı bınada .bekçi Haa Ali ağaya, görüşmek için de Be-F~ 
~''im"....._ F .kcaddesınde 50 No. sabilhanede mülga ayandan~--

Istanbul G•nc•NOTER 
1111 •ıı 1111""' aı Beye müracaat edilir. Tel. Bebek 32 ~ '1111111111~"' 

~ıııııu 

Erzak münakasası 
__ .. Yiiksek baytar mektebi rektörlü
gundan: 

t Y°taek bay~r ve küçUk sıhhiye memur mekteplerinin S aylak 
~ • e ~e~ venıresi 7kinunsani 930 tarihinde kapalı zarf usulile 
1 

:lelen •cra kılınacağından talip olanların defterdarlık binas d 
m essesatı iktıaadiye mübayaa komisyonuna müracaatları. ın a 

Et, Ekmek, Gaz, Benzin 
ve saire münakasası 

u !.stanlml Ziraat ınek tehi miidlirJii
gundeıı: 

931 senesi Mayıs gayesine k d 
lemden ibaret Et Ek k a ar mektebe mul<tezi 12 ka-, me Gaz B · . 
hine müsadif Çarı b '.. .. ' enzın ve saıre '.!8-1-931 tari-
mak üzere kapal amf a gul_nu saat on dörtte ihaleleri icra kılın-

ı zar usu ıle ayrı - k k Taliplerin şeraiti .. k ayrı muna asaya onulmuştur. 
muna asayı anlamak i · h ·· .. 

iştirak için dahi yevm· "b 1 d D f çın er gun, munakasaya 
sah lktısadiye mübay ı tı ka e .e e terdarhk binasında Müease-

aa omısyonuna müracaatlan. 

En ucuz En temiz 
En güzel E rı ş ı k 

En sür~ En nefis 
Tabı işi yapan 

Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı iılerinizi botu · ı n titız iğinizi tatmin r deceJr cu-
rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi razete •e kitap f 1 
Gç da t k . . orma arınızı 

r ren h ldııelerle ayarı. bir ıurett 
le hazırlar. e ve •hrat-

Mecınaa ve kitaplannın istediğinizden üstnn t b d 
a e er. 

Matbaacılığa ait her hangı· b" . . 
r~~~~-~----.:.~~ır~ıı:.ı deruhte eder. 

yapılacak tabı itlerini bir yere ver d 
veli V A K T E • mez en evvel ev-

ugrayınız. 

Her teyden haberdar olmak 
abone olwruz. istiyorsanız V A K T E 

VAKiT Hftd . 
b. a • a bır okuyucular1na 16 sayıfahk 
lr mecmua •eren yegane gazetedir. 

Dairesine yaptırınız ... Göreceğiniz dikkatten, itina ve süratlen çok merılnun kalat'aksınız. 

• ' ~ • • ' .. :.. "' ·'~ f 1 • lıt ~ 

:••••••••Tarife••••••••• 
: 1 Detalık turu' JO : 
: 2 • • • • 50 • • s • • • • 65 : 
: 4 Z5 • . . . : 
: ihtivaç halmavın-
: cava kadar (azam' 
: 10 defa) 11.!n edil- 100 
: mek ilıere malc/u 
: Abone!erımızın her Oç aylı~ için 
: bir defuı meccanen • : ' !.ttırı geçen ııanlann fazlı •atın 
• için :1 er kurus 7.ammolunur • •••••••• •• •••••••••••••••• 

Para kazanmak ister miainiz-
Taksitle her nevi eşya ::.atmak suretıle 
ayda 90 ]ıradan fazla kazanabiJirsiniz. 
9·12 arasıntta muracaat. (10) 

lstanbul 4 uncu Vakırhanda Ünyon 
Kalcceriar. 

8 kalem taban demiri 
21235 kilo çinko levha 

Ackeri fabrikalar umum müdtirlüğün· 
len · 19 • 1 · 93 J tarihinde kapılı zarfla 

ı miınakasn~ı , apılacağı ılt\n edilen balAdıı 
)azılı iki kalem malzemeyi Hakimiyeti 
l\lilliye gazete ı ınüddeti mua' ycnesinde 
ncşrctmcdiğindcn şartnamenin mtiddctle
rınde tadılat 'apmığa mecburi~ et gorul· 
mu,tur. Bu cbcplc mun:ıkac:anın 31-1-931 
tarihine tehir cdıldığf , e t:ıdil:tu görmek 
i tiyenlcrin Ankarada l\lcrkcz Saun Alma 
Komis)onı..na ve ı~tanbuldıt Ask~rf San· 
atlar mektebi mudim} etine muracaatlan. 

* * * 
Mcrkezdc'kl kıtaat ,.e müessesatın 

htiyacı olan arpa kapa!ı zarfla munakasay 
konmnştur. ihalesi 18 • J. 931 Pazar gunil 
caat J 4,30 da Ankara merkez <:atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak 'e tekliflerini .a, ermek 

mezkur komisyona 

IV1 ü racaa.t 
~:mlak alır \e "atar, ikraz evi potek 
işlerı ) apar 'e her hangi bir mura
caau k hul eder. Tel. H. O. 474 

(;ataca Aleksi) adi hanı 
llJııı. Müessisi : Ferit ~· 

- . !!!i!!!!!il L>ogum ve .~adın astaJıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binaaı 

No. 10 Tel. lstanbul: 2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (14-16) de Is· 
tanbulda Divan yolunda 118 nu
mar ah hususi kabinesinde bH
talarım kabul eder. 

Istanbul: Tel. 2398 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Güıbane seririyatı sabık baımuavini: 

: ve 
: Ankara merkez hastanesi cilt 
: ve zührevi bostaltlıla• mütehau111 

! Dr. Ahmet Hamit 8. 
: Hastalarını her gün öğleden 
: sonra : Anka rada Adliye sa
• rayı karıısında Seyit efendi 

aparbmanında 

Kabul ve tedavi eder 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Pangeltı Sinemeıınd• 
Şevkı B 'e Ttirk operet he) eti birlikte 

Leblebici Horhor aj"a 
V al')'C.e daıaı 

Vakıf akarlar ve mah!Oller mü
düriyetinden: 

Kıymeti muhammen esi Ziraı 
Lira Kuruş 

80 91 26,97 
Topanede Cihangirde Sormagir mahallesinde Topçubaşı çıl<-

mazı solcağında 26,97 zira terbiinde muhterik mescit imamır.a 
metruta hane arsası 16 K.evvel 903 tarihli Salı gününden itibaren 
dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur BedeJi mubammeni 
80 lira 91 kuruttur. ihalesi 13 K. sani 931 Salı ııünü saat on 
dört buçukt adu. Tal:p olanlar konan kıymetinin °o 7,5 nisbetinde 
pey akçelerile lstanbul evkaf müciürjyetinde vakıf mahliı!Jer ida
resine müracaatları. 

Mütercim aranıyor 
Türkrye Snnayi ve ~Jaadın Bankası Umum 

~lüdürlüğfinden: 
lmtihnla HanJ..amıza Almanca ve Fransı7.cadan Ttirkçe}c '" Türkçeden 

mczkOr lisanlara teıcürnc\ e muktedir bir mutcıcirn alınacaktır. :\la:ışı 150 lıradır. 

imtihan 1 O· 1.gJ1 tarihinde icra cdılcccktir. Tali • olanlann 'csıkalnrını , e nufus 
tezkerelerini }ıtnlarına alarak 8 · J • 1931 al.~amırıa kadar memurın mudurlüğümüze 
muracaat etmeleri. 

Müstamel kamyon 
müzayedeisi 

Jstanbul ziraat ıııektebi rniidür-
1 iiğii nden: 

Halkahda kain lıtanbul Ziraat mektebinde mcvcu t mGstamel 
bir adet Alviyon marka kamyon 23-1-931 tarihine müsadif çar
şamba günü saat on dörtte ihale edilmek üzere aleni müzaye
deye konmuştur. Taliplerin kamyonu ııörmek için mezkür mek
tebe ve ıeraiti mUıayedeyi anlamak ve mOzayedeye iştirak 
için de yemi ihalede Defterdarhk binasında mOessesatı iktisadiye 
mubayaat komisyonuna müracaatları. 

Nafıa vekaletinden: 
Yüksek Mühendis mektebinde Hükumet namına okuyup 

memurin kanununun 64 fincil maddesi mucibince mecburi hizmete 
tabi oldukları halde Nana vekiletince tayin edildikleri mahallere 
gitmeyen Mühendislerin ve bdnları istihdam edenlerin nazan dik
katlerine: 

1 - Hizmeti mecbureye tabi olan Mühendislerin istifalan 
kanunen makbul değildir. 

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

3 - Mecburi hizmetlerini ifa etmeyen mühendislerin diplo
maları mevkuftur. 

Mllhendiı ve mimarlık kanunu mu~ibince diplomasız olarak 
resmi ve hususi müessesatta çalışamazlar. Çahşdıklan sabit olan
lar ile bu gibi ıahadctnameaiz ve mecburi hizmete tabi mühen
dıaleri kullananlar hakkında (Selahiyettar mercilerin emirlerine 
itaatsızlık) edenler hakkındaki cezai ahkim tatbik olunacakbr. 

1ayyare 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayy"'re piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare plyanQo biletini 
al•nız 

6. ıncı keşi<le 1 l-k:inunusani-931 ded r· 

Büyük ikran1iyc {200,0 JÜ) liradır. 
Aynca: 

"50."00,, ''40/'00,, "25.000,, "10.000,, 
lirahk ikranı;ye ve "100.000.. liralık 

bir mük:if at vardır. 

Mes'ul Müdur Reki Ahme& 



Seyrisef ain 
Merkez ııcentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

\1ühürdar zade hanı alunda Te1.lst274C 

H~u~lık s~rnt ~ustası 
( M E R S 1 N) vapuru 6 

kanunusani Salı 17 de Sirkeci 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü

çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak ve dönüş· 

te Albnoluğa da uğraya

caktır. 

ı rn~zon i~inci ~ustası 
(KARADENiZ ) vapuru 8 

kinuosani Perşembe akşamı 

Galata nhbmından lnebolu, 

Samsun. Ünye Fatsa, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 

Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Sam

sun, lneboluya uğrayarak ge

lecektir. 

Mersin PHSIHSI 
(KONYA) vapuru 9 ka

nunıani cuma 10 da Galata rıh
bmından Çanakkale, lzmir, 
Küllllk, Bodrum, Rados, Fethi-

ye, Finike, Antalya, Alciiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 1 

Taşucu, Anamura da uğn
yacakbr. 

Dalyan, Marmaris F etbiyede 

aktarmadır. 

6 Kanunusani Sah Trabzon 

.flirinci postası yapılmıyacak

tır. Badema bu posta Onbeş 

günde bir yapılacaktır. 

'' akıf paralar ınü
dlirlüğinden: 

Müteveffa doktor Selami Paşa zev
cesi müteveffa Şükrüye Hanımm hali 
hayatında 3-2-92 tarihinden 21886 No lı 
deyin senedile istikraz eylediği meba-

liğ mukabilinde idaremize merhun o

]ap borcun veriJmemesi hasabiJe açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmış olan 

'.Aksarayda Çakırağa mahallesinin 
Sultan camii sokağında atik 24 emiak 
ve 62 ada ve 1638·1 harita No lı yeni 
yüzü, 6.20 yeni sathı 99,46 metre terbi
inde bir kıt'a arsa (300) lira bedel ile 
talibi uhdesinde takarrür ederek kat'i 
kararı çekilmiş ise de ahiren zuhur e
den diğer bir talip tarafından yüzde 
on zam ile bedelinin (330) liraya çıka
rılmasına mebni şehri halin 22 inci per 

şembe günü tekrar son açık arttırması 
icra kılınacağından taliplerin mezkü:r 
günde saat 15 e kadar verecekleri be-

delin yüzde onu nisbetinde pey akçele
rile Bahçe kapıda dördüncü vakrf ha
nının ikinci katında 14 - 17 numarada 
vakıf paralar müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve evelce pey sürüp te iahle 

zamanında bulunmıyanlardan son ta
lipten maadasmın açık arttırmadan 

,·azgeçmiş sayılacakları ilan olunur. 

............................ ~ 
Rontgen 

ile muayene ve tedavi 

T.Kfmil 

Kadıköyünde 

Müsekkafatın tadili Umumisi 

lstanbul Vilayetinden: 
14 haziran 1326 tarihli kanun ahkamına tevfikan Fatih kazasında 

müsekkafatın tahriri icra kılınacakhr. Muamelei tahririye 15-1-931 ta
rihinde başlıyacak, şehir ve kasabalardaMecalisi belediye reislerine ve 
köylerde muhtarlara komisyonun hangi gün oraya muvasalat edece
ği ayrıca bildirilecektir. 
Müsekkafatın mutasarr:f veya müstecirleri mebaniyi tahrir ve tahmi 

komisyonlarına gösterip gezdirmeğe ve emlakin ahvali umumiyesine 
ve ciheti istimaline ve varidahn mikdarına müteallik herturlü malumatı 
ita etmeğe kanunen mecburdurlar ve aksi halinde cezayı nakdi itasına 
mahkum olacaklardır. Emlak sahipleri tasarruf senetlerini dahi ko
misyona ibraz edeceklerdir. Komisyonlar malumatına müracaat etmek 
istedikleri kimseleri huzurlarına celbetmeğe salahiyettardırlar. 

Tahrir cetvelleri ilan edilecek ve eshabı emlake mutasarrıf oldukları 
emlak için alelinfirat takdir edilen iradın mikdarını m~beyyin birer 
ihbarname tebliğ olunacaktır. 

Gerek hükumet ve gerek mükellefince ehe~miyeti f evkaladeyi haiz 
~ 

olan tahrir muamelatının sureti muntazamada cereyanını temin em-
rinde ahali tarafından muavenet ifasında kusur edilmemek suretile 
ibrazı hamiyet ve sadakate müsaraat kılınacağı kaviyyen meniuldür. 

Yeni sene münasebetile 

Columbia FABRiKASININ 
Piyasaya ~ıkardığ• yeni plakları umum 

Columbia bayilerinden arayınız 
Makbule Enver H. ın 18574 numaralı 

Sevdalı gözlerle 
ŞU KIZI BANA VERMiYORLAR 

G ÜZIDE HANIMIN 18478numarala 

Şirazlı - Gül ezerler 
UL VIYE HANIMIN 18581 numaralı 

Aman yar-Neva gazel 
MUGANNl HAMiT BEYiN 18576 numaralı 

Urfa Gazeli - Ali Dayı .. 
unkıf ma~lôller ue nkarıar mo~orlüiün~en: 
Kıymeti muhammenesi 

. Lira 
25 

Sütlücede Mehmetağa mahallesinde filips sokağında 33-45 No. 
hanenin harabiyetine binaen enkazı füruht edileceğinden bir defa 
ilan ile müzayedeye vazolunmuştur. lhalei evveliyesi kanunusaninin 
13 öneli salı saat 11 de mahaJlinde Ye ihalei kat'iyesi de mez
ku.r gün öğleden sonra saatl4te Istanbul Evkaf müdüriyeti bina
sında idare enümeninde kasbi kat'iyet edeceğinden talip olmak 
isteyenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu oisbetinde 
pey akçelerini evveli müdüriyet veznesine ba makbuz teslim 
eyleyerek öğleden evvel mahallinde ve öğleden sonra da idare 

:ncümeninde ~~zayede>:"~ ittirakleri ilin olun_ur_. ____ _ 

~~~~~~~~~si~~~~~~~~ 

Büyük 

Yeni 
Tayyare 

tertip 
Piyangosu 

başlıyot 
ı. ci keşıide ıı Şubat 

Yeni planda 3 ve 6. cı kesidelerde büyük ikramiyeler ye 

ayrıca A MOR T l vardır 

3. çü keşidedelOO,OOOLiralık büyük ikramiye konulmak sureti!• 
tertip üçer keşidelik iki kısma ayrılmış gibi bir şekil almıştı' 

Mükafatlar keşide sırasile : 20,000, 25,000, 30,000, 3S,00o1 

40,000 ve 100,000 Liradır 

Çok zengin olan yeni planı talep ediniı 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır 

Tayyare Piyangosunun Yeni PilatJ1 

Piyango Müdürlüğünden: 
Yeni kabul edilen plan tabedilerek tevzie başlanmıştır. Y~ 

tertip malum olduğu üzere Kanunusanide başlıyacak ve 
keşidesi 11 Şubatta yapılacaktır. Biletler. şimdiden tevzie başl.t 
mı ıtır. 

Tayyare piyangosunun sataıı çok iyidir. Piyangomuz her-~ 
man olduğu gibi büyük bir rağbet görmektedir. Yeni pliP' 
ihtiva ettiği esasat ise şunlardır: tJ 

Piyangoya iştirak edenler için bazı müşkülat tevlit ettiğiııdJ 
930 senesinde tatbik ettiğimiz çıkan numaraların imhası uf İ 
kaldınlmıştır. Bunun yerine numara adedi 1130,000,, yapılııfol
isabet ihtimali tezyit edilmiştir. Buna göre bir bilet evvelce 
duğu gibi her keşidede ikramiye kazanabilecektir. . 

ikramiyeler tezyit edildiği gibi3. üncü keşideye del00,000 ~ 
gibi büyük ikramiye ve ayrıca 1,000 adet amorti ilavesi sure .u, 

. "'' tertibin ortasını teşkil eden3.üncü keşide ço~ zenginleştirihı1ıf j 
Biletlerin fiatı: Y alnız3. üncü ve6. cı keşideler ikişer lira 

mak üzere ceman 10 liradır. 
1
,t 

Bahariye caddesi Süreyya Pş. 

sineması sırasında No. 31. 1 Ist b ı N f B ş m ,, 
cs::::a~e~=:~a~:~~~~y21:;n h and uı adıa a u-
~-----ı en is iğin en: 

Bundan evvelki planlarda 1 ila 5.inci keşidelerde mükafıı~ 
10,000 lira iken ve ceman bir tertip zarfmda150,00t ı lira ıııli(ı(JO 
fat verilirken bu tertipte mükafat 20,000 den başlıyarak 25, ; 
30,000 35,000, 40,0oO ve6.ıncı keşidede 100,000 liradan ceıll 
250,000 lira mükafat verilecektir. 

l "V AKIT e abo- Alemdar - ömeru :voıunun bakiyei inşaatına ait o!up s-t-931 
tJ tarihinde pazarlıkla ihale edileceği ilan olunan 8 Kalem ihzarat 

ne olunuz nakliyat ve inşaatın şartnamesi mucibince ihalesinin görülen lü-
zuma binaen 10-1·931 tarihinde saat 14 de tehir edildiii ve 

· ~:ş~~eler yine ~e~ __ ayın 11 inci gün_ü yapılacakbr. ~ 
fazla malumat almak isti yenlerin hergün ve taliplerin de ye d1 
meıkiirda teminat akçelerini müstashiben mezkur baş mttbeO 
liğe müracaatlarL 


