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~FENERBAHÇE 
8Gvük dünya me
seleleri ne halde Bir cür'et! 

1 

""ru ~ Pa matbuatmın verdiği malu- Bir akşam refikimiz 'ede-

-- 3 
I Millet Meclisinde 
Vekiller mtthim be-

YENDİ 
•• •• • 

ÇURUYEN HAZiNELER 
~i ~ıaran Şekers mülakatının ne- bi anketine cevap ı·eren Ab-
tı "•taş:> · k ' f d" 'r dullah Cevdet Bey şuradan ~ ll\l ·anş ın ışa e ıyor. e buradan bahsederken arada 
lcJi s· aşılıyor ki İngiliz H Alman ri· bazı "eı·h"'rler de yumurtla· 

yanatta bulunacaklar 
Ankara, 14 (Telefon) - Mil- p d J d k • t • h" 

let Meclisi yarın (bugün) topla- apas 0 a arın a J arJ J 
" IJasiy . ._ " 
~I esı ara.sında ,·ukua gelen mış. Reşat Nuri beyin fran-

llt bo erııeler yalnız Almanyanın tami- sız muharriri ı'1oris dö Kf1b· 
~lır.rçıarı meselesine munhasır kalma radan iyi adapteler yaptığım 

nacak, maliye ve hariciye vekil- k 
leri müstakil meb'us Sırrı B. vesi alarJD mahiyeti 
tar,fından sorulan suallere cevap 

1 .. . Beynelmilel tahdidi teslihat söylüyor. Sözlerinin bir ye-
~ " ı d b rinde de "Ziya Gökalp delinin 
..._t tııe,'k· e u mükfılemelerde mühim biri idi, onun yetişmesinde 
'<ttind ı almıştır. Ve bu meseleler maaleıef ben de amil oldum, 
'tqt ; tarafeyn arasında b!r ittih~dı Dlyaröekirden onu buraya 

vereceklerdir. 
Sırrı B. maliye vekilinden ku

ponlar müzakeresin;, hariciye 
vekilinden de Cenevre mesaisinin ~ltıa tısuıe gelmiş olduguna gore ben getirdim!" diyor. 

de ı .. n:anın tamirat borcu mesele.sin- Ziya Gökalp, memleketi· 
' .. gıJte h h · mizin fikir ııe yenileşme tari-
t llıuk .re ükumetinini müza eretı· hinde, üzerinde ehemmiyetle 
eı 11 abıl Alınan hükilmeti de bey- tevakkuf edilmesi lazım ge-

neticesini sormuştu. 1 
Ayrıca yeni arazi vergisi ve 

maarif eminliklerinin lAğvi hak
kındaki layihalar da müzakere 

Osmanlı tarihinin Fatih zamanına kadar 
olan karanlık devirlerini aydınlata

bilecek malzeme 

tiıter ' 1• tahdidi teslihat işlerinde ln· len bir isim, bir kıymettir. 
~i ~nın noktai nazarını müdafaa et· Onun yüksek lıatıraıına karşı 

hfaı abuı etmiş demektir. tefevvülıte bulunulmasının 
"ı!iı._ Grndur ki beynelmilel tahdidi ıebcbini Ziya Gökalple Abdul-
1 "'<it k lah Cevdet Bey arasında ııak 
füıde onferansr gelecek şubat ayı tile hasıl olan münalerete at-
l'tden~'?""rede toplanacaktır. Sene- !edenler vardır. Eğer böyle 
'°•ta rı yapılan hazırlıklardan ise hissiyata kapılıp da kıy-
~t d toplanacak olan bu konferansta metli bir ölüye durup du· 

edilecektir. 

•• 
Usküdar tramvayı 
Her sene bir miktar 

ziyan ediyor 
~i et

1 
let kendi noktai nazarının ga. rurken tariz etmeğe kalkmak 

\tt ... n temin etmeli irin simdiuen ciddiyetle telifi kabil olmıyan Evkafa olan borcunu senellk 
•a.s ta , ~ ve Abdullah Ceııdet Rey gibi taksltlerle CSdlyecektlr 

~leıı 1 
Ya müracaat etmektedir. Bu yaşlı başlı bir adama yakıJmı· Ankara, 14 (Telefon) - Ev-

~l'itı en olarak Müttihidei ~merika yan bir iştir. Ü 
>t 't!/t hazın l\'f. Stimson ile mali- Reşat Nuri hakkındaki id kaf idaresinin sküdar·Kadıköy 
~ Se llrı M. Mellon yakında Anu- dia ise bu lıafifliği arttıran tramvay şirketindtn alacalı olan 
~tartYahatine çıkacaktır. Bu zevat bir çirkin bir isnattan başka bir (468220) liranın ödenmesi bak· 
h. an şey değUdir • 
."'llı h Umunıi cihan iktısadi buh- Abdılllalı Cevclet Bey Re· kında hazırlanan layiha biltçe 
~r (S~ndn tetkikat yapmakla bera- şat Nuri Jıakkındaki ağır it- encümeninde müzakere edildi. 
~ a.._., 

2> sene i zarfında toplanaca~ o- hamını ne suretle ispat ede-
da"UYük tahdidi teslihat konferan- bilir? Encümen mazbatasında bilbas· 

~an..\d nterikan noktai nazarının pro- Akıllı bir adam lıiç bir sa şu noktalara işaret edilmek-
as.ı zaman ispatına muktedir ola· tedir : 

.\ttı • nı Yapacaklardır. mıyacağı böyle bir sözü söy· 
taıı 1 erıkanın tahdidi teslihat konf e- lcmek cesaretini kendisinde 700000 liralık hiıse belediyeye 
~ tıa bu derecede ehemmiyet verme- bulamaz! Zavallı Ziya Gök- aittir. Fakat şirket her sene 
~--hebi nedir? alp .... Sana deli diyenler ne 45000 lira zarar etnıektedir. Şir-

~Ut j~ ;ikıuia al.Ucill-1r=<l·-~n~ J.liUIHar yapı11urla I k J k d _ d 
~t 11habatı yapılacaktır. Bugün ik- et e e triği ogru an doğruya 
~Stn ltıe\•kiinde olan cümhuriyet fır- istihsal etmeyip elektrik ~irke-
~f., 111 iktısadi buhran neticesi oıarak Eski eserler tinden aldığı takdirde bu zararın 
ı.. .ref • 
•q fı 1_Sok zayıflamıştır. Binaenalry~ kapatılması ümit edilmektedir. 
Hıı be tka Yeni intihabatı kazanmak ı- Denizlide mUncvverler bir Fakat fıat Kadıköyline kadar 
it flt/llelnıiJel siyasi bir muvaffakıye- sevgi cemiyeti teşkil ettiler temdit olunmadığı takdirde de 
teıı ~taç görmekte ve bu muvaffakı· 13 (A A) M l şirketin mevcudiyetini ı'dame et-
~d .. e bilhassa tahdidi teslihat saha- Denizli, · - em e-
h\ " ar l h lk tirmek imkansızdır. "l\l't! h amaktadır. Bunun için Ame- ketin tekmil münevver eri a 
tı aricı'y ·ı ı·ve n ·ızı k Evkaf idaresi şirketı'n borcu· tel e nazırı ı e ma ı., ' • evinde toplanarak "es i eserler,, 
•~ Ilı ecek tahdidi teslihat konferansın- na mukabil bir miktar hisse se-
~ıı Sll~·arr akıyet temini için şimdi sevgi cemiyetine aza kaydolmuş- nedi alacak, diğer kısmı da şir-
'tN~ a 'Şacaklar, muhtelif memleke~ lar ve dokuz kişilik idare heye- k 1942 · k d:.ı.ıı rn et, senesıne adar senelik 
.~a k es'ul hilkumetleri ile görüşer~k tini s.çmişlerdir. taksitlerle ödiyecektir. 
~~:n~ra~toplanmudu~~ı~~=:==================ı======~ 
~ateı '~. ıtflaf yapmak istiyeceklerdir. A h d .. d ~ • k 
l)lltaı ~OY)e bir itilaf temini mümkün yntra tı un e yen 1 
~ ıse tahdidi teslihat konferansı-
b~da Amerika reisicümhur intihaba· -
~>\ tı Sonra toplanması için her vası· D •• k •• t F b h AJ 
letaıı~lit~caat edeceklerdir. Bu suret UD U maç a ener a çe man 
t~ İdı teslihat konferansından A- k 3 1 v}"' tt• ·-liy l'eisicümhur intihabatın& cüın- ta ımını - mag up e 1 

1t ~et fırkası lehine fayda değilse bi
~tdı~t gelmemesi çaresine bakacak· 

~ \'t~ 
~~ıtet bundan ibaret olunca top-

Fenerbahçe, misafir Alman takınıına 
bir de penaltı bağışlamıştır 

Istanbulda muMelit evra1' liazine- ta verdiği izahatı 'dercetmiştik. Vamık 
!erinde bulunan ve muazzam yığınlar Şükrü Bey bu evrakın mahiyeti ve ta• 
teşkil eden tarihi eyrakm olduklan riht kıymeti hakkında da şunlan· söy
yerlerde bakımsızlıktan mahvolup git- lemlştir: 

melde olduklarını, kAğıtlann seneler- - Osmanlı idaresi Anadolu n Ru
ce üst liste durmasından mütevellit melinin bütün hükumetlerine vari ol· 
kimyevi bir yangrpın n rütubetin bu muştu; fütuhat devrimizde münkariz 
ev.rakı mütemadiyen ifna ettiğini diln· emllik bOyük, kü~ük devletlerin ara· 
kil nüshamızda yazmış, Evkaf komis- zilerile beraber, tarihi ve resmi vesi
yonu azasından El'kafı umumi tarihi ka1an da tabii bize intikal etmişti: Bu 
müel1ifi Vamık Şükrü Beyin bu husus (Lütfen aayılayı çeviriniz) 

Fazilet mükifatı 
Yüksek mekteplerden milderrls Salt,Llse
lerden Faik Beylere, ilk mekteplerden de 

şehit Kubllayın yavrusuna verlldJ 
Maarif vekil eti fazilet mükl

fatı tetkikatını bitirmiştir. Müka
fatlar, yüksek tedrisat muallim· 
leri arasında Darulfünun milde~ 
rislcrinden Sait, orta tedrisat 
muallimlerinden İstanbul erkek 
lisesi Fransızca muallimi Faik 
Beylere verilmiştir. 

ilk tedrisat muallimleri ara
sında ·bnyük şehit Kubilay için 
mükafat oğlu Vedat Aktuğ na
mına bankaya yabrılmıştır. Ve-

~ 4dan olan tahdidi teslihat konf erun-
l>l Avrupa devletlerinin de kendi 

ta.ı ,. arına Amerikadan bir takım si-
•1111"""',...l'lf'"°-ı-:t.:~~-:---~-~-:;lj)~----:::-----....-~--- dat 20 yaşına vardığı zaman parayı 

alacaktır. Milkifatlar beşer yüz 

~ecekı rn.aH menfaatler koparmak is
~~Uını erı tabii görülmek lazım gelir. 
~ıııaırı: .ı\ırıerikanın Avrupalılardan 
~lll b olduğu harp borçlan mese
l ta 11 arada yeniden tetkik saha
lltte~ ıe.derek iktısadf buhranı hafif-
llhes· bır tes,iye çaresi aramalan 
h ııdir Qu • 
llta tıoktaı nazardan lngiltere ve Al

~ı't!d başvekil ve hariciye nazırları a
~>ıtı ı: St.kerste ,·uku bulan mül!katı 

Oe ntanda Amerika hariciye nazı 
~~ta l'a lllaliye nazırının ya.kında Avru
liıle ~ Pacakiarı siyasi tetkik seyaha
~t~ ~l"§J bir hazırhk gibi teUkki e~ 

'l' nlış değildir. 
R.; ete_1:..t'h 
~tr-s ~u eden bazı haberlere göre 

4 h ntliUıkntından ndet eden Al· 

1 le ~metricali yakında tamirat 
~~tdır •nı müzakere sahasına atacak 
f~f Bu da §U suretle olaca.kür. 

4ıı eı bazı hazırlıklar ikmal edilir e
Yakında A1~r.:Ya Jsviçrenin 

(Alt tarafı 2 inci sayıfada) 
.Atelımeı .A.suH 

Ayntriht takımı]e yapılan dünkü maçtan bir indba 
Şehrimizde bulunan Ayntraht isimli Alman takımı dUn 

ikinci maçını Fenerbahçe ile yapmıştır. Almanlar neticede 
3·1 maAIOp olmuşlardır. MUsabakanın tafsillb 5 inci sayda· 
mızda spor sUtunlar1ndadır , 

' 

liradır. 

Fazilet mükafatını kazanan 
Fen fakUltesi tecerrübi fizik mü
derrisi Sait Bey meşhur Gelen
bevi zadeler abfadındandır. 

ilk tahsilini Mirgün iptidaisila 
rüştisü:ıde yapmış ve mektebi 
mülkiyeden mezun olmuştur. 
J 298 de Şurayı devlet dairesi 
kitabetine tayin edilmiş, biliba
ra ticaret tercüme ve fünun ka
lemi kitabeti, cemiyeti rusumiye 
kalemi müsvetliği yapmış 1304 
te Bursa mektebi idadisi müdü
riyetine tayin edilmiştir. MGtea
kıben HüdavendigAr ve Edime 
vilayetleri maarif müdilrlüklerin
de bulunmuş, 1310 da Hamidiye 
ticaret mektebi alisi müdürlüğü 
yapmış. 329 de maarif nezareti 
mekitibi rüştiye idaresi müdü· 

( Alt wafı 2 inçi 1&yıfada ) 

Fazilet mükAfan alanlardan mfiderri~ 
Sait B. 

Fızilcı mütAfatı alanludan ; Faik B. 



~ 2 - VAKiT 15 Haziran 1931 =--=-~ 
suretle Anadoluda (Danişmendiler) e, dosyalar tetkik ve tasfiye edllmiyecek 8 •• •• k d •• f •J •• k Af t 1 • 
(seı~uı.ıı .. ı •• (K•r•nuınıııarı•. (&len olursa. bu yü•d•n de mııyonıarca lir• uyu unya me- azı et mu a a ı l 'I; ==ıil' 
kQciler) e, (Ertna oğulları) na, (Ra. lık vakıf mah zayolacak ve belki de seleleai ne halde (Üst tarafı 1 inci sayıfada ) d • ::W • · . 
mazan oğulları) na, (İsfendiyar oğul bunların büyük bir kısmı yabancılarla ~, · rp ; 
ları) na, (Karui oğulları) na ve sair ecnebilerin ellerine geçecektir! liaşmakaleden m•bait riyetine tayin edilmiş, 323 de - tl',._ 
hUkOmetlere cenubi Rusyaya (Kı _ l\lüsaadenizle son bir sual daha merkezi (Bal) şehrinde beynelmilel meclisi maarif azalığına, mütea- Kazım Paşa J:.IP' 
rım hanlığı) na ve Rumeli ci- irat edeceğim: Bu vaziyetin ıslahı na- tamirat banka9ma tebligat yapacak, kıben dairei ilmiye riya· .... ,.. 
hetinde Bizansa, Bulgaristana sıl temin edilebilir? Almanyanın tamirat borcu olarak va· seti veklletine, bilibara idare Bu sabah ekspre•I• ıet 
Sırblstana, l\facaristana ve uirey; - Gazetelerden biri kifıt kurtlan- muamelesine nihayet verilmesini istiye riyasetine, 326 da maarif neıa· mize muvasalat edecek Mil-
ait bir çok vesikalar Osmanlıların eli· na karşı bir tedbir olmak üzere evrak ki olacak tediyatının dövize tahvili 328 Ankara, 14 (Telefon) - ffs. 
ne geçmiştir. Temirlengin Bursayı hazinelerinin üstüne §imdilik (nafta- cektir. Yu~g pl~~ı . muceblnce banka reti müsteprlığına de ma- let Meclisi reisi Klzıoı Pti,.,.-
tahrlp ~tmiş olmasına rağmen, Dur- lin) dökülmesini tavsiye ediyordu. Bu hususi komıtesinı ıçtımaa davet ede- arifi umumiye nazırlığına tayin bugün ekspresle lstanbula 
sadan fstanbula nakledilmiş bir çok nu uyunca güldüm: Ziraat memur- cek, Alm~nyanın talebi hakkında bfr edilmiş. 336 da, kabine reisinin ket etti. ,,,,,_..,,, 
veeikalar bulunduğu da muhakkaktır. Janmız illçla tarlalardaki çekirgeler- karar venlecektir. Bunda~ sonr~ istifası üı.erine nezaretten ·ayrıl- ti dB 
Edirne vesaiki de lstanbula getirilmiş ıe fareleri bile adamakıllı imha edemi A~~anya ile İngiltere hilkQmetlerı mıştır. Vekiller heye il 'it 
tir. Esasen (Papas odaları) nda (Fa- yorlar! Ekinler yerden biter; fakat muştereken Al~anyad~n alacaklı olan Müteakıben Fen medresesi Ankara, 14 (Telefon) - -ld' 
tih) le (Osman gazi) aruındakl devre tarihimizin muazzam vesikaları itte- devletler nezdınde, bıJhassa Pariste, killer heyeti saat dörtte tor:,, 
ait vesaik mevcut olduğu rivayet edi- diğimiz zaman yerden bitmez! Bunlar Brtibelde, ve Romada teşebhUNtta için yapılan intihapta Fakülte dı. Geç vakte kadar mUzakd'P'-
Jir. Bu vesikalar, Osmanlı tarihinin tasnif edilmelidir. bulunacaktır. Bu suretle Almanya- riyasetine intihap edilmiştir. Fa- bulundu. 
Fatih zamanına kadar geçen karanlık ! _Nasıl tasnif edilebilir? nın tamirat meselesi yeniden müzake· külte rıyasetinde ve fizik mü- TUtUn kanunu hakkll'~....i 
devrini tenvir edecek yegane menba - Yazı ve tarih mütehassısların· re masası üzerine konmuş olcaktır. derrisliklerinde bulunmuş ve bi- 4 T f ) .... 
mahiyetindedir. Vakfiyelerin de tarih d - rekkep üç dört kişilik bir heyet İngiltere ile ,ı\lmanya tarafından lahara tekaüde sevkedilmiştir. Amkara, 1 ( ele on - kkl". 
ilmine çok fayda 1 vardır: Bir sok t:;i~:dilmelidir. Bu heyetin azası- ta~irat meselesinin ~u ş~kilde yneiden tütün kanununun tatbiki bd~ 
meçhul şeyler bu sayede halledilebi- başka bir yerde hiç bir vazifesi ol- müzakere masası uzerıne konması Elyevm fakültede ücretle tecer· da hazırlanan talimatname ,1 
lir. Bir çok hükümdarlann istihdam ~:r.;alıdır; bunlar, bütün vakitleri· demek, :ukarı~a. izah ettiğimiz ve~hi· rübi fizik müderrisliğini yap- şurası tarafından müzake~eddio 
ettikleri ricali da bunlardan öğrenebi- ni bu işe hasretmelldirler. le, Amerıka harıcıye ve maliye nazırla- maktadır. lerek Maliye vekAletine veır 
liriz: Mesela (Melik Ahmet Daniş. Fakat bu işe memur edilecek kim- rının yakınd~ .Avrupay~ vuku bula- Faik B. Kastamonuda soQuk ftl'f'I-: 
ment), (Melik Nizamettin Yağı ba- selerin Türk ve isJAm tarihlerinde tam cak seyah~tlerını nazan ~ıkka~ ala- İstanbul lisesi Fransızca mu· Kastamonu, 14 (A.A) - fJ 
san), (Nurettin Şehit) , Salılhattini bir ihtisas sahibi olmaları zaruridir; rak.ve :'8!ahiyettar Amerık~n ncalf 8 !· allimi olan Faik B. 1288 de Sa- valar soğumuştur. Hararet 25-
Eyyubi), (AJAattin Keykubat) gibi bir aksi takdirde, yarım alimlerin yapa· yasıyesının bu sey~hatlerınden istı- dan 9 dereceye inmittir. 
çok hilkümdarlann devirleri hakkında caklan bir tasnif ancak cahillne bir fade edere~ .beynelmıJ~l harp ~rçla- ray Bosnada doğmuıtur. ilk ı h terd•ll 
vakfiyeler bizi pek çok tenvir edebilir. netice verebilir; bu ciheti ıize tuhaf n meseleaını de yenıden tetk.ike y.oı tahsilini eski Alipaşa iptidai Hem zliarla4r(ıA, Ae)m S ıı,..; 

ak d ktl Ri te göre c.:.... kt b' d rt t b ·ı· . G 1 Deniz . ' . - o. ~ Ji Bunların Jçinde coğrafi malumata da bir misalle de tavzih edebilirim: Av· aram eme r. vaye ~- me e ın e, o a a sı ını a a- dctP' 
tesadilf edebiliriz: Mesell (Yalova)nın rupada.n her şey için bir mütehauıs ke~ mülaka!ında İngiliz ve Alman baş- tasarayda yapmıı, edebiyat ve lerde yağan devamlı ve ,,_., 
eski ismi (Yalak abat) olduğunu ve getirmenin moda olduğu sıralarda, vekıl ve hanciye nazırlan bu mak~t filnun ıebadetnamesile mezun yağmurlardan afyon ve ,_. 
(Tekirdağı) na da eski Türklerin (Ra- evkaf için de sözde bir mtiteh&881s ge- ile önümüzdeki ağustos ve .yahut eylill olmu•tur •• lk defa 13{)7 de Yan· mahsulleri müteessir ohnllf 
doeçuk) dediklerini ancak bu menba· tirilmiş ve Avrupada evkaf te!kilatı ayları zarfında . .beyn~lm.ıl~l . harp "' Yağmur tütünlere yaramııtıt• 
Jardan öğrenebiliyoruz; Bunlardan olmadığından, bu garabete herkes hay borçları mesel~mı !~~~ık ~~m bı! kon- ya idadisi Fransızca muallimliği- Bir defln6 hlklye•I ti 
eski köy Jsimleri bile öfrenilebilfr: ret etmişti! Bu miltehaMI5 kendi ak- f~rans toplamagı duşunmu~ı~_rd~r. Bu ne tayin edilmif, ıırastle Drama izmır, 13 - Manisada uı:r--
Fazla olarak, içtimai ve ahllkl maHk- lınca bazı şeyler dUşUnUp bir llytha rıvayet de biraz evel arzettııımız tah- Selanik idadilerinde muallim, mi mevkllnde bftyük bir d a't. 
mata bile tesadüf edilir: Mesel! birisi verdi; bu layiha, bilhassa teşkJl •dl· minl~~i. tey~.t ~de.n bir .noktadır. KudGs, Adana, Halep, Konya, olduğu söyleniyor. Vaktile 'I 
babasını gticendiriyor, sonra pişman len bir encümene havale edildi; en- .. ~ulasa onu~Uzd.ekı .sene. zarfında Trabzon idadilerinde mlldürlilk nisada hapisanede bulunan.~ 
oluyor, mahkemeye gidiyor, cürmü- cilmenin reisi evkaftan yetişmiş bir bk~tUnl be~el~ılel;ı::asıyat terine M. yapmış 1324 te Hudavendigir mahkum öleceğine yakın .,.,., 
nti itiraf edip töbe ve istiğfar ediyor, zat olmakla beraber, eski arkadaşla· ım. 0 aca uç m ım mese e mevzuu d w b' hk'" mlıft 
nefsini kahır ve tekzip için helal malın nndan bazı tariht mahlmat istedi; bir b~hıstlr: Bunlar d~ Almanyanın ta- viliyeti maarif mlldürlüğüne ta- ıge~.. d fa uma a~ k., 
dan §Ukadar bin kuruşu filan hayrata zat kendisine evkaftaki en eski vakfiye mırat borcu, Amerikanın Avrupa dev- yin edilmıı bilAhara Mektebi sul- nıah um a irara muva 

8 f 
1 ti ri d h 1 kıa 932 Sene · fidü Ü ·ı·w · •f rak tebdili kıyafetle defıoe ~ tahsis ettiğini tescil ettiriyor ve der- diye 440 tarihli bir vakfiye sureti gön ~ e n en arp a aca n, · tanı m r sanı ıgı, maarı ne· ır 

hal parayı çıkanp veriyor! Eski Türk derdi. Fakat bu zat vakfiyede [Fi Teb- 81 • zarfınd~ toplanacak olan beyne~- zareti tedrisatı iptidaiye müdürü rinde gidi tabarriyatta bUct 
ahllkiyatı ile içtimaiyatını tenvir için, riz fi zeminelmutesemi bilJA.h fi tari· mılel tahdıdl ~esli~at konferan1t .... Bı- umumiliği, Darüleytam müdürü muştur. Tam definenin o~ 
Yakfiyelerde buna benzer daha bir çok hi erbein ve erbeamia] ibaresindeki naenaleyh .c~an iktısadi. buhra_nın~ umumiliği, maarif nezareti telif bulduğu esnada zabıtanın ",/._ 
ldetler ve usuller bulunabilir; fakat tenakuzun farkına varamıyacak ka- çare bulmak ıçı.n beynelmıl~l iştıra~ı binden lrnrtulamıyacağıoı ~ 

i taavil fmk"' t ı edlJıp ve terceme azahm, 1334 te Ma- K d · · maatteeasilf bütün bunlar bugün müt- d t "ht b'behre idi. Muteseml mesa ve n anı em n a· yınca Ufa asına gı·tmııtır. fi' ar arı en 1 d"I · - · k ·· ·· ·· d ki 'f t• h ti t ft• · hl~ ve biaman bir fiili kimyevi içinde Billahm hilafeti 218 - '1Z1 tarihinde e 1 emıyeceg~. anc.~ . on~~uz e sen~ arı neJ.Bre 1 eye e ışıye kum burada keyfiyeti bir ıo ~ 
mahvolup gitmektedir! olduğunu bilmiyordu. Bu tarihle 440 z~rfında ~11 uç ~uhım dunya meselesı- azalığı, 337 de milli hüküme- açmıı, şoför de izmirde g~ 

- Vakfiyelerden başka ne gibi ve- tarihinin telif olunamıyacağını düşü- nın alacagı şekıl ve cereyandan sonra tin teıekkillü üzerine ma- rıtYİ/I 
talk vardır? nemeyip mal bulmuş Mığribi gibi ~ anlatılacaktır. ruliyet maqı almıt, 339 da Ga- !~;r~:~ın:~::~~:n ;~~~~~f, ~ 

- Mü1ga mahakimf şer'iye sicillA· viniyordu ! Halbuki bu vakfiye miı· :.He/ıMd .A4uff fatıntay mOdürll oldltq; •342 ' tfe ,,. 
tında da nüfusa, tarihe n hukuka ait dekkiklerce maJQm, fakat sıhhati me~ '• 111111

•• 
1 1 ~ .. '';"7'~ tekaüt edilmiştir. müteakip meseleden gazete / 

:namütenahi vesikalar doludur. Bun- kliktU. Tarihe vakıf olmıyan encümen (Hazinei evrak~ 1~;ıres 1 
tad ~ ~~et re müdürü haberdar olmut• bİ 

]ar da rutubetli mahunlerde çürümek rei.~i bu noktanın farkında bile olma· llzımdır.: ~u ~ yere~ e 1 
- Faik Bey Sellnikte bulundu- ticede define yerinde gizli ,,ı1 

tedir; 1264 tarihinden beri ihbar edil· dan se\·inmiştit işte teşkili lüzumun- lar tasnıf edıldık~e ~lult dbaiırheye . ko_nul· ğu sırada bir müddet büyük riyat yapmak için o arsayı ~ 
i V k f hlJ'ı.11 d 1 d .v. .. d bö. 1 1 matı ve bu suretle mı r a21neı ev- G · · · d · k m ş a ı ma u er osya an a toz dan bahsettıgım encumen e ye re s • d"J J'd. B .. tç azıye rıyazıye ersı verme almayı kararlaştırmıılardır. -"' 

toprak içindedir; bunlann adedi yfr- ,.e böyle aza bulunacak olursa. hiç bir ra.k idareaı tea~ ğe ıbm: 1 ır. ğu e- ıerefine de nail olmuıtur. buki bu mesele gazetelerce 11"'.aJ 
mi bini miltecavizdfr. şey yapılamaı. Herhalde adamakılh mız~n. ~aruz 01 u . u u ~n~ ra men Blitnn bu hocalık zamanında- ,,. 

Henüz muatMleleri ikmal edilme- mütehas8181ar bulunmalıdır; böyle bu ış ıçın senede bırkaç b.ı~ lıra urfet h l dana atılınca İfe metruk 111 
mlştir; halbuki o vakittenberi nice mUtehassıı bir heyetin emrine birkaç mek imkansız olmadığı gıbı israf da derslerini i mali iÖrü memiıtir· müdürlüğfi vaz'ıyet etmiıtit• 
yangınlar ve zelzeleler oldu; yollar katiple bir iki dosya memuru verilme- değildir. Çünkü bu suretle hem miJli Talebesile mütemadiyen meıgul Heyelln ti' 
geniıledl; mahlQl denilen yerlerin ki· u ve bunlar mtitemadiyen ~alışarak tarihimiz mahvolmaktan kurtanlmış olur, vaıifelerini tam bir intizam lzmir 13 - Gaztepede bit bf" 
misi yandı, kimisi yıkıldı, kimisi de derhal tasnife başlamalıdır. Fakat ve hem de maddeten milyonlar ve bel· dairesinde takip eder bir zattır. pede heyelan vukuundan ba f 
yola mOnkaUp oldu; bir kıemı da Ö· her şeyden eve1, blitün medeni memle. ki de yüz milyonlarca liralık istifade-, Maarif veklletini bu takdir- diliyor. Şehrin o semti korku 1 

tekinin berikinin .eline geçti: Eğer bu ketlerde oldufu gibi, muntazam bir ler temin edilmit olacaktır. 1 lerinden dolayı tebrik ederiz. dedir. 

VAKiT ın Tefrikası ı 3 - Haminne .• Yorganlı ile Gül Köylü sırıtarak: Dört kere mi, beş kere mi .• akılda' Çerkeşin Dere köyünden ~ 

lb 1 k 
ıüm oradalar ••• Sokakta yatıyorlar. - Sen Gülıümle lımaili ne- kalmaz ki .• Yemene kadar gittik ... yorlardı. Bir haftadan beri ~ 

ZI e l O ıözünü bitirmeden öteki ço- reden tanıdın hanımefendi? dedi. Gülıüme bu defa da büyük ha- idiler. 
cuklar da göründüler. Köylülerin Nadide Hanım iıtaayon vak'a· nım bir ıual ıordu: Vasfi Bey gülerek: l i 

Dalı 
orada olması fevkalade bir vak'a i- 11ru anlattı. Vaıfi Bey Gülsümün - Karnın aç mı kızım?.. - insan kuş misali değil~ 

arı mit gibi bir ıevinç, bir kıyamettir biraz öteıindeki bir ıaman demeti· Kız batı ile bir uzun (hayır) ğam .. Bir hafta evvel nered 
gidiyordu. nin üıtüne çökmüttü: • itareti yaptı. niz timdi neredesiniz? dedi. ~ 

Bu hazmı tembelliğini bir tür- - Gülıüm bize ne ikram ede- - Hayn' olur mu? Tabii bu- -Yol bir ıey değil... &:~-h~ 
YAZAN lü üstlerinden silkip atamıyan bü- cekain bakalım .. Sana miıafir gel- rada bir tey bulamamışsınızdır... ketten Ada pazarına evvel AIJY ~ 

R E Ş A T N U ~ 1 yükler için de güzel bir vesile ol- dik, dedi. Yorıanlı: günde gelirim ..• İlle yanımısd~ ,._ 
GEÇEN TEFRIKALARIMIZIN du. Küçük kız batını önüne iğerek - Ekmeğimiz, yoğurdumuz çük hanım var .. Ermeni geliJll ljJ 

HULASASI Fazla yorgun oldufunu söyli· ıusuyordu. Onun yerine yorganlı vardı. Gülsüme Sapancadan elma kırıtır durur. Gayri Adapu•~~ 
M~mum bir pafanın hartml olan yen Şakir Beyle karısı müıteana cevap verdi: da alıverdimdi.. Al.laha şükür kar- buraya trene bini verelim ded•"-1 

Nadide hanımefendi Pendik latugonu olmak üzere hepıi kötkün arkaım· - Hot ıeldiniz •• Sefalar ıetir· mmızı doyurduk.. dersiniz kız bayağı hasta old~JI 
cvannda rötar gapan trenden çıkan daki yoldan caddeye çıktılar. diniz •• aara)'lll'lıZ büyük.. tavanlar Büyük hanımın bu havadise niz tutmut gibi yüreği ka~ 
lcınnı karfllıgor Trenden Nadide ha· Yorganlı ile Gülıüm nedense yüksek •• Cenabı mevla bir de lü· canı sıkıldı: Köylülere bu gece sof- batladı. Bazı inıana rahatlık r' 
nımefendinln kın Ue beraber bir köy- yola devam edememitler kartı tar- küı limbuı takıvermit··· ille ikram ra arkaları ile mükemmel bir ziya- mazmıt derler. ·~ 
lil ve arkasında bir küçük çocuk ta§ı· lanın kenannda bir kamp kumıut· edecek ıeyimiz yok.. Ciıara sar fet vermeği aklına koymuftu. maa- Kötkün alt kapısına geldi~ 
gan bir kız inlgol\ Köylü Göztepe 110- lardı. Gülıüm yere ıerilmit yorga- diyeceğimya .. bizim kaçak tütünleri mafih bu yine olabilirdi. Yoğurtla di. Büyük hanım misafirleri dl ~ 
lunu eorugor. Adamcağızın Pendikl~n nın üıtüne bağdq kurmut, l1ımaili boğazınızı yakar diye korkuyorum. elma yiyecekten mi sayılırdı? venin tat baaa.mağına oturttıl~,t 
Göztepege kadar ,,Urümek iıtemeaıle kucağında uyutmuıtu. Yorganlı ağır ağır, rülümsiye ıü· - Hadi ağa .• etyam topla •• bu lerine bir tepsi yemek ko7dıı· 

1 
~ 

latuyondald halk latlhza ediyorlar. Yorganlı ayakta, yavq yavaı lümıiye bunlan aöylerken gökyüzü rece bizde misafirsiniz. Y orıanlı di de tarasadaki tahta kana~1=.v 
Fakat latlhza ftlenltre tam mukabe· sönen bir çalı aletinin ıtığında lala nü, yeni doğan ayı gösteriyor, red- haline ıöre tok gözlü bir adam gö- çerek iki kızını iki yanına, ıı-:r .. 
lelerde bulunugor. ile konuıuyordu. Kalender ve de- dedileceğinden emin bir taTirla rünüyordu.. tile damadını karıııına aldı·~ 

KiJ11li1 IXJglece GiJztepe golunu 11il· mokrat büyük hanım böyle fakir korka korka tütün keaeıini uzalı· - Soi ol hanımefendi... Yorganlı her yemekten ~ 
rll11erek alnı.ağa lıanrlamrken Nadide insanlarla konuımayı çok severdi: yordu. Allah razı olıun .. ille biz yiyeceği· ça: "Ketki ekmekle yoğurdıı 1 ~ 
laanuMfındlnln evinde ıofrada hep O· -Ağa bu rece bize komıu mu Vaıfi Bey: mizi yedik ... Şurada yatar gideriz .. ıeydik,, diye hayflanıyor fak-' 1 
lllln ld/ı oluyordu. Arkaaına blr yorgan reldiniz? Hot geldiniz 1 dedi. - Ağa sen bir irif adama ben Geceler kısa ... Sabaha ne kaldı ki? na rağmen büyük bir gayreti' 
al'"'f oldulundan ündlllne yorganlı Yorganlı bu kibar inaanlar bu- ziyonun ••• raliba lıtanbula yeni Fakat bu rece büyük hanımın hanlara dalıp çıkıyordu. tııi'. 
ldkabını 11ırml1lerdl. Nadide hanım klnından hiç ürkmedi: gelmiyonun.. kerem ve merhamet damarları a· Gülıüm bilakis iıtahsızd•• ·~ili 
köglD111 aeıgordıı. Eıuın o dirilere - Öyle ettik hanımefendi.. Ha- Yorganlı batı ile tasdik etti: yağa kalkmııtı; köylüler, dedikleri de bir kucağında uyuyan 1~ 
kar11 bD,,ak bir aldka göıterir. Fakat ni yolumuz çok uzak da, dedi, - lıtanbulu, Rumeliyi, Ara• ribi, tok da olsalar mutlaka yemek dürtüşliyerek "Kalksana l_,..-ıf 
llltnlm p.k pıbuk unuturdu. Nadide Hanım bu defa tatlı biıtaru hep bilirim bey •• ç.ok rez- yiyeceklerdi. yesene İsmail,, diye aöyleniY0J~ 

• • • ve mütfik bir ıülümseme ile küçük dim... Yorganlı kampını kaldırdı; ar- türlü uyanamıyan çocuğun • ~,,. 
ldıteJderl araamda ate9baceii ko· kıza ijildi: - Nasıl gezdin? tık büsbütün sönen aletin son kı- zorla yemek sokmağa çalıtıyor 
valıyan çocuklann rüriiltiiıü ya vat - İşmaili uyuttun mu Gülıüm? Yorganlı V aafi Beyle gizliden vılcmılarını ayaklarile çiğne<li. Yorganlı nihayet kızdı: ~ 1 
Y•ftf uaaklqmıı -Ye kaybolmutlu. Y c-:-ganlr ile Gülsüm bu yaban- gizliye etlenir gibi bir tavırla: Gülsüm bir türlü uykudan uyana- - Kız tövbe olıun bu 1 01'() 

Selris on daki!ca tolU'& en bü-ı eıbrın kendilerini atlarile çağır· -Tüccarlıkla gezecek halimiz .mıyan lımaili sırtına yüklendi. Ko- ni döğerim .. bırak çocuğu •• 
yükleri koıa kota bir ha•adil ıe- malanna ha11'el ettiler. yok ya bey, dedi, askerlik · ettik.. nuta konuta kôtkün yolunu tuttu· yemekten tatlıdır, dedi. et1V 
tirdh lar. · < nu11ı 



' 
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tAcW:re haberleri Müsakkafat Polia haberleri Evkaf kadrosu r 
Tren kazası 

- ..... le 
lstanbulda hemen yazllmaaa 

ba9lanacak 
Sahte ebe DUn tebllO edildi, on memur 

açıkta kaldı 

•••9'ı •pıda Jbrahlm Ef. nln 
01 •rıttın keallmealne sebep •rt makinistin muhake· 
lat rneaıne ba,ıandı 

Maliye vekaletinden Defter
darlığa gelen bir emirle lstan· 
bulun blltnn kazalarında müıak· 
kafatın yeniden tahrir ve tesbiti
ne başlanacağı bildirilmiştir. 

Bir kızca§azın kanına girdi 
Küçük Mchmepaşa medrese· 

sinde 6 No. Jı odada oturan Ha· 
t ice H. bundan bir sene evel 
bir gençle sevişmiş ve ondan 
hlmile kalmıştır. 

Evkaf müdüriyetinin yeni 
kadrosu tebliğ edilm işti r. Yeni 
kadroda lAğvedilen diyanet işle· 
rinden 32 memur evkaf müdür· 
lüğUoe geçmitlerdir. Bu memur· 
!ardan 22 si evkaf müdüriyeti 
merkezine ve mülhakahndaki 
münhallere tayin ediJmişlerdir. 

Iİıtd •nbul ağır ceza mahkeme· 
d,,.

1
e ~~D bir tren kazasına ait 

P.f Yet edilmittir. 
llıe ~~un mevkiinde, Şark ti· 
t.feb ıf erleri makinistlerinden 
J\\l ~et Ef. bulunuyor. Bir gün, 
~ii ~pıdan geçerken, idare et
laııcfa ~0motifin tekerlekleri aJ
tatı . •~rahım Ef. isminde bir 

o" ıkı ayağı birden kesilmif. 
k11111 •\'ıcı, mahkemede o gün 
ıııot;•nyadaki dönemeçte loko· 
tıtı ın birdenbire karşısına çık· 
bul 

11
'• kaçmağa zaman ve imkan 

fel~lbadıtını söylüyor. Maznuna 
ll\e:ce, o, kazaya uğrayanı yllz 
~lld ~ Utaktan gördüğünü, düdük 

11 •gını, ibrahim Ef. nin yol ke· 
~~tltada bulunduğunu ve tam lo· 
~ 1110tifin yaklaıtığı sırada ray
ili 11 arasından geçmek istediği
~ ' lokomotifi durdurduğunu, fa-
0~ ayakların kesilmesine mani 
;•dığını iddia ediyor. 

y ahlceme, vak'a yerinde keşif 

111'P•lrnaıına ve davacı, Şark şi
~i~?dif erleri şirketinden mal sa
rı. 1 

• &ıfatile beş bin lira tazmi· 
lat t ıatediğinden, şirkete de celp· 
lill'ı"'t~ çıkanlmaaına karar ver· 

t ır 

l:: Esrar kaç1rmak 
ola •rar kaçırmaktan maznun 
-. tak, dün istanbul ağır ceza 
'b· ~keaıeıinde Nuri Ef. isminde 
ırı ... h k d'I ' . .dd' "b' •-.u a eme e ı mıthr. ı •a 

...,,.•.t olaıamıı Nuri Ef. beraet 
.. lflir. ' 
ı}ahar Osman a. in devası 

l\ 0 ktor Mazhar Osman B. ta· 
Pıı~ııdan, 1 800 liralık bir çift 0 11ta küpesinin baıkasına ter• 
Ilı ~l:l. _n;,-.ı;.üa auİ İ ' 

) •l edildiği noktasından komis
d Otıcu Fuat 8. aleyhine açılan 
~ '"•11111 don ilcfincü ceza mab· 
._~111~inde rüyetine devam edil-

ıttır. 

~ DGn Nailzade Nuri ve Feridun 
~eyler ıebadct etmiıler, muha· 

8 elbe tahkikata devam olunmak 
ltre kalmıştır. ,-....... ______________ ~ 
~ 

Evkaf şu bel eri 
Hangileri Ankarar• 

• nakledilecek 
dQ tvkaf umum m~dürJüğlln.d«:n 
t 11 gelen bir emırle şehrııını 
~ tkaf idaresi şubelerinden bir 

1~ftıı Ankaraya nakledil~işti~. 
) u huauıta Evkaf müdfirü Nı· 
lli 8 dn b" b • • • 1 a.ı· • • un ır mu arrmmı:ıe • e-
1ttrr lci: 

~...... Naklolunan şubeler vakıf 
~;rlar, vakıf arazi, kuyut ve 
itil 'Ye ve mülhak vakıflar ~ı~ım: 
lıQl dar: Bunlar esaıen müdurıyeb 
id,:lllıyeye merbut idiler. Bu 
~ bltrin mUdOrleri memurlarile 
ket •fta içinde Ankaraya hare· 
~l ed.ec.ekler ve bunların lstan· 
ı.a a.t itleri burada birer mii-
~'Ylı tarafından idare edilecek· . 

[)u Tarihi vesikalar 
~ b bir gazete, Evkafa ait 
'•y hı Yeıika ve kayıtlann Anka· 
'•~f llakledileceğini yazmışsada 
' mlldilrU Niyazi B. bunu 

P ederek demiıtir ki: 
'-ki" 1 aribi vesika ve kayıtların 
~İt ;ıunacağı asılsızdır. Biz bili· 
!'«a ~iliye Yeklletinden bunla
i~._ dilc~atle yerinde muhafazası 

enıır aldık. 

Şe Dini mUesseseler 
"-•d briaıizde ki dini ·müesseseler 
• ,,

1 
hrlOğU ve mllftOlilk muha-

Vekilet bu ite şimdiye kadar 
Anadolunun muhtelif vilAyetlerio 
de tahriri müsakkafat ile meşkul 
20 komi~yonu memur etmiş ve 
Istanbulun tahririnin biran evvel 
ikmal edilmesini arzu ettiği için 
bu komisyonların derhal şehri· 
mize hareketle işe baılamalar.nı 
kendilerine tebliğ etmiıtir. 

Komisyonların, şimdiye kadar 
çahşbklan mahallerin tahriri mil
sakkafab olduğu gibi bırakılacak, 
lıtanbul tahrir müsakkafaıtndan 
sonra ikmal edilecektir. 

Halen Fatih kazasında çalııan 
müsakkafat heyetleri de beledi
yenin tekzibine rağmen numero· 
tajı yanht bulduklarını iddia 
etmektedirler. 

Hatice H. işlediği günahı ebe· 
veyninden gizlemek istediğinden 
Küçük Ayasofya medresesinde 
ikamet eden 60 ya.tında Çorum· 
Ju Aişe Melek H. a müracaatla 
bir illç istemiştir. Diplomasız 

ve cahil bir ebe olan Aiıe. genç 
kıza tavuk tüyleri, çira, nişadır 
ve ıapla karııık bir ilaç vererek: 

- Tüyleri kaynat. iç. Çocuk 
dlişer demiştir. 

Hatice H. evine dönünce der
hal ebenin tavsiyesini yerine 
getirmiş fakat biraz sonra mllt
hit bir seylinıdem neticesi ola· 
rak ölmüıtür. Sahte ebe Aite 
tevkif edilmifUr. 

• • • 
Yeni Bolu meb'usu 20 Rum çocuğu 

lzmir orman MjldilrU lımail Camiye niçin glrmı,ıer 
Hakkı B. Bolu meb'usluğuna in- Evelki akıam LAieli camiinde 
tihap edilmiştir. lsmail H1tkkı B. halk namu kılarken 20 kadar 
MuaUim Afet Hanımın pederidir Rum çocuğu içeri girerek onlara 
Mumaileyh Cumartesi gUnü or· cami avlusunda top oynatmıyan 
man Jdaresinin deTir ve teslim Baıkayyum Fehmi Ef. yi aramıı· 
muamelesini yapocak Pazar günU lar ve F oti isminde bir çocuk ta 
Ankaraya hareket edecektir. Fehmi Ef. nin oğlu Akif beye 

Karsta Gazi heykell tabanca çektiğinden yakalanmıı· 
Karı viliyet konağının kartı· tir. 

sında hazırlanan meydana Gazi Kadriye de mevkuf 
Hz. nin dikilecek olan heykelle- T arlabqında randevucu Kad· 
rine ait temel atmıfbr. riye H. ın evinde miliıım Mus· ....... _ ..... -.... ·---·------· __________________ ................. _ 

Kuyruklu adam! 
Mardin de ~vlendi, çoluk çocuk sahlbl oldu 

19 memur açıkta kalmıştır. 
Bunlarla beraber diyanet işleri 
reisi Eset Bey de aç ıf a çıkmıştır. 

MuaUI mler birll§I 
Muallimler birliği idare heyeti 

bugün toplanarak evvelce seçilen 
ilmi encümenlerin mesaileri hak
kındaki raporlarım tetkik ede
cektir. Bundan başka yakında 
yapılacak olan umumi içtima 
hazırlıklara ve günü teıbit edile· 
cektir. 

tafa beyi öldüren Arap Muhar
rem ile arkadaşı Zekioin adli
yeye verildiklerini ve bu cina
yetle allkadar Mualla, Saadet 
isimlerinde 2 kadımn tevkif edil
diklerini yazmııbk. 

Muharrem ve arkadaşı dtin 
isticvap edilmiılerdir. Muharrem 
cinayetini itiraf etmit ve müda· 
faai nefis için Mustafa beyi öl
dilrdüğilnn söylemiıtir. 

Neticede Kadriyenin de tevki
fine lüzum görülerek dün yaka
lanmıştır. 

Zavalh arabacı 
Şileli 60 yaılarında Veli ağa 

dnn aküz arabasile Üsküdara 
gelirken akilz.ler ürkmüş ve za· 
vallı arabacı tekerlekler altında 
kalarak ölmüıtür. 

Zorla gUzelllk 

Uıkildarda oturan Ali isminde 
Bu Qö..AiiiiJli· bir adam kendine varmak iste-

nOz resmin sa-
hibi Mardin vi- miyen 15 yaılannda Neriman 
!Ayetinin Kulp iaminde bir km üç yerinden 
kazasında Adem atır surette yaralamıştır • 
Ef. didir. Adem Tavukpazarında 
Ef. annesinden Evelki akşam Beya:ııtta Ta· 
küçük bir kuy· vukpazannda bir cinayet olmuş 
rukla beraber Abbas, Miaak, Baron, Agop is-
doğmuf. bu ya• minde dört sarhoş biribirlerile 
radılış garibe· kaYgaya tutuşmuılar neticede 
sinin kuyruğu bunlardan Agop ağır surette 
derhal klSyde, yaralanmııtır. Vak'a mahalline 
hatta civar kay· koıanlar Agobu derhal hastane· 
lerde ıöhret ka· ye kaldırmışlar. Fakat mecruh 
zanmıf ve küçük bağıraaklan dikildikten sonra 
Ademin vOcu• çok yaşayamıyarak ölmüştür. 
dundaki L u faz· 
)alığı görmek Agop ölilrken : 
için fevç fevç - Beni Abbas vurdu. Otomo· 
ziyaretine re- bille gezdikten sonra meyhaneye 
lenler olmuıtur. dönmüttiık. Otomobil parasını 

Adem bDyUdOkçe kuyruğu da bOyUmllf, Adem evlenecek yaşCi ben verdiğim için rakı masrafını 
gelip de ailesi kendisine kız aramıya başlayınca kuyruklu adama Abbasın vermesini söyledim oda 
varacak biç bir kız bulunamamııbr. kızdı beni bıçakladı demiştir. 

Bu vaziyette fevk~ide mOt~ir olan. ve mutlaka evlemiye Teslim oldu 
karar veren Adem. nıbayet Mardıne gelmıf, orada Mardin has· Çatalcada bir muhasip mes· 
tanesi operatarn Fevzi B. tanfından ameliyat edilmiştir. Ame- ulün 70 bin lira ihtilas ederek 
Jiyat muvaffakiyetle neticelenmiş operatör Adem efendinin vücu· ıehrimize geldiği ve buradan 
dundaki fazlalığı temamen kesip almıt ve kısa bir zaman sonra Amirlerine bir ınektup yazarak 
Adem efendi hastaneden çıkmqbr. Hastaneden çıktıktan sonra bu parayı Y enicamide çaldırdığı 
da kızları artık kendisine varmamakta ısrar etmedikleri için için intihar etmek istediğini bil
evlenmekte gecikmemiştir. Adem efendi bugün ayni zamanda dirdiği yazılmışb. Muhasibi mes· 
çocuk babasıdır; Mardinde ilk mektepte hademelik etmekte ve ul dün Sultanahmet polis merke
ailesini geçindirmektedir. Mardin muhabirimizin gönderdiği yukarı· zine giderek teslim olmuş ve 
daki resim Adem efendinin hastanede ameliyattan evel alınmı~ evrakile beraber Çatalcaya sev-
olan resmidir. kedilmiştir. 
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Resmi ilinlar Türk Ltd Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler 
için bilômum resmi daireler . ilanlarını kabul eder 

1 Adreı: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3üncü kat ~'• blllea 'ulliği bOtnn teıkilltile 
t-.11, tr lağvedilerek memurla-
tı.. " t.k•fa i[l!Çliii hildirilmiı- L Telgraf adresi: Resm ilan- Telefon: 20960 Posta kutusu lst:753 -~ 

l -·--·--ij mil lla--~l!IB~IIDl!lll!f 

Günün l Muhtırası 

Tekvlm..=!>alartesı 151laziran 6 ıncı 

:ı, JCIJI •r:nenın guıılc.:rı ~eçcn 16ô kalan 
g\ı l'ler 199. 27 i\luh:ırıt:m 1350 

GUneş-l)ogu:u 4.2& llaıı~ı 19.42 

Namaz vakitle ri - 'abah 2.25 

Ogıe 12.14: ikind ı i6.'i5:-Ak~am 19.42 
\'nc~ı 21.44, ınısıık 2,0:' 

• 
Hava- Dunkiı harareı caz.amil 23 

ıasgar!) 17 derece Bugun ruzgAr poyraz 
hava har;f bulutlu. 

• 
Bugün 

Gelenler - gidenler - Edime 
belediye rcısi Ekrem B. ~ehrimize gel· 
miştir. 

§ Prag ve Belgrad'da toplanan mesai 
konferansındııl.i rnurahhııslanmızdan Sivas 
meb'usu Necmettin Sadık B. dün ekspresle 
şehrimize ddnmliştür. 

§ Ticaret odası raportörlerinden Hakkı 
Nezihi Bey, aldığı mezuniyeti geçirmek 
ve tetkikattıı bulunmak üzere ekspresle 
Avıupaya gitmistir. 

Muhakemeler- Saat on buçukta 
ağır cezada Kadriye Hanım • Hikmet Bey 
davasın• bakılacaktır. 

Radyo 

lstanbul - Saat J 8 den 19 a kadar 

gramofon pi il klan neşriyatı J 9,30 dan 
20,30 a kadar alaturka saz, Hafız Ahmet 
BeyJn iştirakik, Anadolu Ajansı habeıJeıt 
20,30 dan 21.30 a kadar orkestra, caz
band 21,30 dan 22,30 a kadar ikinci 
kısım alaturka saz. Emel Ce!AJ Hanım 
,.e .Feti Beyin iştlrakile. 

Vaket:Abone şartlaru 
1 3 o 12 

Dahilde J50 400 750 1400 
Haricte - 800 ı 450 2700 

lıın ••rtlarımız: 

Aylık 

Kuru~ 

Resmt Husust 
Sa un J O J\ş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 ., 9ı5 

KUçllk ilin ••rtlarımız ~ 

r 2 3 4 1-10 Defalı k 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 s:ıtın ge~cn iltınLınn fazla 
~atın için 5 kuruş zammolunur 

iki talimatname 
Daimi encilmen debağlar hak

kında bir talimatname hazırla
maktadır. Bunda amelenin giye
cekleri elbise tesbit ve binala
rm haiz olacakları sıhhi şerait 

ve buna ait bazı ahkam buluna
cakbr. Sinema filmlerinin depo· 

ları hakkındaki talimatname de 
bitirilmiştir. Yakında tatbibika 
konacaktır. 

UskUdar dispanseri 
Vilayet sıhhiye müdüriyeti ta

raf andan tesis edilen Üsküdarda
ki dispanser bugün açılarak fa· 
aliyete başliya"aktır. 

Liselerde imtihan 
Bugün liselerde ve orta mek

teplerde bakalorya imtihanlarına 
başlanacakt ı r. 

MUnakaşah bir konf6rans 
iktısatçılar cemiyeti mutat olan 

toplantalarmı dün saat 16 da 
Ticaret odası içtima salonunda 
yapmışlardır. Bu içtimada ıktısat 
müderrislerinden ve cemiyet aza
sından Münir B. bir 1'onferans 
vermiş ve Münir beyin konferan
smı müteakıp münakaşalar cere· 
yan etmiştir. 

iktısatçıJarın bu toplantıları üç 
giln devam edecek ve hergün 
azadan biri taraf mdan konferans 
verilecektir . 

VA 
• • • 

rınızı 

tabı işle. 
yapar 



- 4-VAKIT 15 Haziran 1931 - .. . 
GUNUN 1 Ha.ri ci Satılan evrak Haberler 

~İŞ~BITLERİ F ransada Reisicümhurluk 
Tahkikat niçin uzıyor 

Bulgaristana satılan evrak tah· 

Koloni sergisinde kikatına maliye mlifettişlerince Hey gidi ••• 11' 

f d 
devam olunmaktadır. Tahkikatın • . . d . imleri 5'~~ 

Koşinşin meyhanelerinde beyazla· vazı• esı• 
01

. 
0

. evrı• uzamasına sebep, malumatlarına Edebıya t a lemı mız e •~ üstııa 
nn elinden tattığr afyonla sararmış lır, kudretleri anılır birknÇ ıırı'. 

milraca. at edilmesi icap eden bazı d tırdığı .ti delikanlı. Bir Gang .sesi.. Angor ma meclisinde, :\lısı r a yap buldY 
bedine tapınmak irin rrelen omuzunda K b• • lif iti i k dildi zevatın burada bulunmayışları ça bir lıhha vı senelerce lstaıı .~ 

~ '" a ıne ıs a e , p a e f d 1 · · 1 • · ıı·,·etP· şemsiyesi manc1arin kılıklı Tonkinli... ve bu zevatın i a e erının a ın· e..-inin · ı~ma takan mı 1~ ·rord• 
Eciş bücüş, üç ayaklı beş kafalı, yı- Paris, 13 (A.A.) _ Saat 13,4;) ıe bayraklarla riyaseticümhur otomobi- ması için bulundukları mahallerle bir göz doktorunun bahsi geçıdotusd 

lan; koyun kurt ,.e basık yüzlil bodur riyaseti cümhurun yeni askeri maiyet !ine refakat ediyordu. Hava çok gü- muhabereye mecburiyet hasıl Yazrla rının altına yarım sayı!~ eıer~ 
·· h k 11 • G"l ·· tu··nde mesken ' h' · · 'ımza at .·ın. Sekspirden tercu~:ır ff cuce ey e erı. o us · kumandanı ceneral Brakonnier, da ılı zeldi. Riyasetıcümhur <ılayr Şan - olmasıdır. .. '"' 

beyaz Afrikalı, esmer Afrikalı, si- ye nezaretine giderek ba~nkil M. La- zelize.ri Konkord meydanınr ve ............................................................ İngiliz dahisini şair olduğuna, b~ d~· 
yah kmrcık Afrikalı". Belinde iki a- rnlı almı~ ,.e bera!Jer :°Lyan meclisinin Rivoli caddesini geçerek belediye da- ler tekzip olunmaktadır. tiya tro YRGdığına pişman eden. 
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\'UÇ bir kumaş göl:rsünde hindistancevi- bulunduğu Lük~enburg sarayına git- iresine gelmiştir. Bütün güzergahta Birmanya iğtişaşları torun fran ... ızca manzume~er~.bır t det-' 
zinden kolyel~r asl_ı, dudak~a~ı ~nlka- miştir. halk 1\1. Dumeri şiddetle alkışlamıştır. Rangoon, 13 (A.A.) .- Dün ~iaun~- l~kırdıya menu oldu. Bır ustn , 
!~ çırçıplak sır~tekı pa~~ gıb~ urke~, Reisicümhur M. Dümer saat Belediye dairesinin cephesi bayraklar lebynde muhakeme e~ılmek!e olan hır kı: ... değitdır 
urkek etrafı suzen şarkı Afrıkalı, bır 14,15 te Lüksenburg sarayından çıkmış ve armalarla donatılmıştrr. Alayın takım mahpuslar hapısanenın kapıları- - Manzumeler kendısının bil 
küçük sandal, bir yelken \'e bir çift ,.e üzeri açık bfr arabaya binmiştir. murnsalatında boru n trampeteler nı kırarak dişarı çıkmı~;, polis kara- o kötü matalann çoğunu çav~ır\ııi (~ 
kürekle oseanda, sularla ma\·eranın bir Yanında M. Laval bulunuyordu her çalmağa başlamış ve belediye dairesi- koluna hücum edere!~ orada hulu nan Fransız komiseri yazmıştır; ısı:ıı ~~ 
leştiği son enginlerde günlerce ikisi de firak giymişlerdi. Arabanın ne FransıL bayrağı çekilmiştir. Paris ~üfekle~i . ve 100 kadar da kur:;;unu hin da biliyordum ama unut~~~·g'ıff 
ade yıldızlara bakarak sedef etrafında cümhuriyet mahafıı. kıtaa- belediyesi yeni reisicümhuru istikbal ele geçırdıkten sonra yanlarına sokul- çapkın fransızın yazılarında O) 1 ~ 
adalarından kakao alıp mer tından iki süvari müfrezesi gidiyordu. etmiş ,-e alay merasim salonuna gir- mak istiyenlerin üzerine ateş et mi) e Expression lar vardır ki beş oıt ;~ısı 
can adalarına hindistancevizi taŞt- Güzergahta evler donatılmıştı. Azim rniştir. başlamışlardır. Zayiat olup olmadığı bir fransıza okutsanız katılııt._ )ı:' 
yan Polonezyalr, ~;ş karınlı, sıtmadan bir halk kütlesi alayı alkışlamıştır. M. Salonda; ayan n meb'usan reisleri, malQm değildir. canı çıkar. Halbuki bunlnl' ga) 
rengi yeşermiş siynh, sarı bedenli pi Dümer, refakatında meb'usan ve ayan nazırlar, müsteşarlar, mareşallar, Birmanyaya gitmekte olan bir si yazılar, lirik şiirlerdir". r1l IS' 
rinç tarlasının bekçisi Madagaskarlı, reisleri ve divan azaları, ceneral Gou- meb'usan ve ayan azaları ile müe.s.se- İngiliz müfrezesi Niaunglebynde tavak Hayatında hiç bir şeyin doğ eı;i
bornoslnnna bUrünmüş kırmızı fe~ al- raud n ceneral Bubail olduğu h:ılde satı umumiye mümessilleri göze çarpı- kuf ederek a ·ileri polis merkezinden rafını görememiş olan bu göı Jı_. ıır 
tında tir, tir titriyen Tunuslu, Cezair ımze sarayına girmi:;; ,.e teşrifat u- M. Dumere beyanı hoşamedi eylemiş, tardetmi~ n asayişi tesis ettikten f:'On· şimdi şair Ahmet llaşimin ince şıır 
H, Maroklu_, mum müdürü tarafından karşılanmış- yordu. Belediye reisi M. Kastelan ra trenle yoluna devam etmiştir. .A.si- için: . 
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l\larnda gözünü, Çan~kk~.lede b~- tır. yeni rebicümhurun her şeyi bizzat )erin~ mevcudi~~ti h~lkı korkutmat~ta _ Benim fran~ızca şiirterint'11 {4 
cağını kaybeden Senegallı, mutevekkıl Bu anda boru ve trampet sesleri kendi eserine medyun olduğunu, geçti- o!dugu~~an -~·-~e~ bır .~laya men~~P cümesi, kopyasıdır! Diyormuş. ft 
de,·e". yükselmiştir. )f. Dümer, Elise sa- ği her yerde yorulmak bilmez bir me- bır lngıhz boluğu N ıaunglebyne gıt- hanallah .. 

Gürbüz maymun .• mistik fil!, Has- rayına pek nes'eli bir çehre ile girmiş sai ve şiddetli bir azim ve istikamet mek için emir almıştır. 
f .. :; * * * ,,, 

ta aslan, ha}:nn hayran etra 1 ~u;~en ,.e kendisini karşılıyan zeyatın elini bü- misalini ,·erdiğini hatırlatmış ve demiş SovyQtlerln mUdafaa tahsisat. .. . . . . 1' ır 
del·ekuşo- mınare, kubbe, tekke .. der- yük bir samimiyetle sıkmıştır. tir ki: (Muhabere, asil ocağınızın ve Paris, 13 (A.A.) - Moskovadan bildi ~urk ırkını ı:slah .e~ebıl~~ tıı~ 
gah •• kah\'e, ~ar~le .... pabuç. . . 

1 
1\1. Dümerin arkasından başvekil mucibi imtbal ailenizin med~rı ifti- rildiğine nazaran hükumet, (114,000) harıçten .dam~z.lı~ ~etırıl~esın fllııııdl~ 

l~te" Parıstekı mustemleke sergısı · M. Laval ve onun arkasından da yeni har ve sururu olan dört oglunuzu hektarlık araziden alınacak hasadın te ederek bıze bu rnt.ınla _hır ıst~ 
Serginin umumi komiseri Ce~.eral askeri maiyet kumandanı ceneral llra- elini.zden aldı. Bu darbeleri hariküla- min edeceği parayı Sovyet Rusyanın ~r~~ında ~~rk 0~.m~dıgını 0~:ğ t; Lılyotey marakta bayrak, tufek, konnier ile riyaseticümhur kfıtibi u- de bir metanetle karşıladınız.) müdafaai milliye tahsisatına ilave ede- ıs_tıy~n bu ~oz hekımı Sosy 

1
;: 

bıçak, çakı ne varsa hep- mumisi 1\1. .Muysman geliyordu. Pro- l\1. Dumer, belediye reisinin nut. cektir. kı gun lm ÇC\'her yumurtı~nt ıı eti 
sini sürüp çıkaran mareşal tokola tamamen muvafık olarak cere- kuna cevabında, Paris belediyesinin ve - Ziya Gökalpı Diyarbekırde 
L . t d' L . . t ·· t 1 ke sı' k. · . .. .•. ı· k G6rUlmemlc bir canavar t• · ı· D ı· · b. ·d·rı ıyo ey ır. ıy o ey mus em e r •· yan eden merasimde yalnız gazetecıler. Parıs halkınrn gosterdıgı hararet ı a- T • • ge ırmış ım. e ının ırı ı • ff' 

• . . d hlı ve mitralvözlü otomo b 1 t t kk.. . t d Belfrat, 13 (A.A.) - BJohourdıın .. .. b' .. k ·ı· . . b .. ·le tt nın ıçın e zır .; • ,·e askeri kıtaat hazır o unmuş ur. bulden dolayı eşe ur etmış, aşra a . • . . • . . d 
43 

Buyuk ır tur J ımını o) •. t. 
b·ıı ·ı d l • r · • • f k b"' .. h b 1 bıldırıldıgıne nazaran mahkeme e b h 

1 
t' .. e:.iıı ı ı e o aşıy o - r.ı. Dumer, M. Dumergın yanı· dogdugunu a at utun azır u unan . • . . f d 

1 
.. etmekle aca a. cc a e ın yur 0~ 

· · · M o·· 'b' p · · f"k' l"'d ld .. cınayet yaptıgını ıtıra e en '.m .1. ., ı.ı na saat 14,45 te gırmıştır. • u- lar gı ı arısın ı ır ev " ı o ugunu . . . h k . b 
1 

t mu serpı ıyor. ,. 
Müstemleke sergisini fransrı gaze- merge halefini Ambassadörler söylemiş. Ellerileçalışarak Kollej Juı:'ıgın m~ a eml e~ı~e kaş ~n.miışkı.~. Halbuki Gökalpa (Deli) difeP :4f 

t 1
- • • · b't· · ı :Ffen · t'k .. · Katil bu cınayet erının e serısın u- ııı' ett:rı yaza yaza ı ıremıyor ar. , • salonunda bekliyordu n derhal ıs ı • do Fransa Sorbona ve sanayı .. ' k . muvazenesiz hekim ahenk:siz ar 

d . b t d' · kabili,·etmi~ bu ... ·· d tt••· · h çuk yaşta kızların ırzına geçme ~e ım u ne em ını ' .; .,, haline çıktı. M. Dumerg gogsune konservatuYarrna evam e ıgını a- .
1 

. ,
1 

. ·t· bir zamanlar: 
.. t ı k · · ·1 Fransa insani · b .. "k h b. 'd p · · sonra da boğmak suretı e ıs emı~ ır. Jj mus em e e sergısı ı e ' . • · LöJ'iyon d' onnör nısanının uyu tıratmış ve ar ı umu mı e arıı:Jın . . " .. C b d t • · nır"' , 

· ·•• · • t d' -s ••• Katil bu cınayetlerı hakkında tuylcr unun aşım a yanana eşı "'' yete nasıl hızmet cttıgını ıspa e ıyor rütbesini takmıştr. l\f. Diimerin gog- gösterdiği liyakati çehreyi çizmiş n: .. ' . . . • . . Benim cununuma rehber Zir . .; 
muş, mı;;, mı~, mış!" .,ü boştu. Sabık \'e lahik reisicümhur- "Bütün kuvntimle vatanıma hizmet et urpertıcı tafsılat vermıştır. (f 

* * • lar arasında mutat nutuklar teati mek suretile Paris şehrinin bugün hak- .:Almanyada kaEga-. Gibi sözlerle deliliği ile öğü 
-'Koloni imparatorluğunun kursağın olunmuş ve yeni reisicümhur Lejyen kımdaki takdirine layik olmak :ste· J ki 

da ne yenmiş yamyam başları, ne ber d' onnör nişanının büyük rütbesi- rim.,, demiştir. Belediye reisi M. Kas- şa 1 $tı. uw ".ı. * * "' 
beri çene.si, ne sahranın sonsuz 10 mil verilmiştir. Bundan sonra iki reisi- tellan M. Durnere Paris şehrinin al- Bertin, 13 (A.A) - Berhnde, Ha~ Abdullah Cevdet Bey ki bu ~ 
yon kilometre murabbaında~i ku~ları, cümhur .M. Dumerg_ın odasın~ ~.ire~~k tın madaly~sını nrmişt~r. Reisicüm- burgta karg~şahkla~. ol~~~~ur. Berlın lekette (İçtihat e\'İ~ nden başk\oı 
kayaları, aslanları, develerı.- .Aşıretle uzun müddet amimıyetle goru ·muş- hur, resmı kabule aıt mazbatayı borsasında fıatlar duşmuştur. Fnlmt ser yaratamamış, l• ransızcada 0 el' 
ri, kabileleri, güneşin altında bir kire- terdir. Bu e nada, merasimde hazır yaldızlı deftere imzalamış ve alay nıu- bankaların müdahalesi bir inhidam \'U gördüğü e~erler Güstav Löbo~\111 1 
mit gibi yana yana kararan Afrika top bulunan parlamento azası ve ceneral vasalatındaki ayni merasim ve ayni ta kuuna mani olmuştur. !erini aşmamıştır, yine ayn~ ı 
rağının şahrem şahrem çatlaklarını ıs- ter Elize sarayını terketmişlerdir. rik ile Elisc sarayına avdet etmiş- Bir sul kast sabık sözleri arasında kıymeth 
latan üstü":U yağmurlar.• gibi siyah Saat 15,45 te M. Dumer ~: Dumer~ın tir. Nankin, 13 (A .. A) -Çin cümhuriye- romancısı Reşat Xuri için: .,ıl 
kanı, bedevı kanı, tu,·arık kanı, nsean yanından çıkarak taamul veçhıle, 1\1. Dumerin riyaseticümhur vazife- ti harbiye nazırı bir sui kasda kurban - Moris dö Kobranın eserle 
beneklendiren mal ez kanı, en . ~uzlu, yanında başvekil olduğu halde beledi· sini deruhte etmesi dolayısile limanlar gitmi~tir. çahyor. il ükmünü kondurmuş. 
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en sıcak denizler birer katre gıbı yer- ye dairesine gitmiştir. Cümhuriyet m~ da bütün gemiler bayraklar çekmiş ~ K t hUkO ti KuHetle eminim ki Reşnt. 
1 . t• d .k. .. . .. f e e:sı l B an on me JııÇ il eşmış ır. • . hafız kıtaatın an ı ı suvarı mu r z ler ve 21 er pare top atı mıştır. u K nton 13 (A.A) _ Kanton hükü- fransız romanındaki mevkii 

1
r 

Laos yaylası, l\lekon? tr.e~adı ... :::::::::::::::::::::.-::=:=::::::::-.::::::::.::::::: merasim belediye dairesinde cereyan t" ad 1 'u e bir nota tevd' ederek hesiz kendisinden çok geri olnn ( 
Siyam, Annam, Kamboç bırer dılım ka muhafaza ettiğini söylüyor. Sergı mı- ederken sabık reisicümhur M. Dumerg me dı .. e~ e er t < 

1 
• ,t . kobra) , .

1 
henüz okumağa lüzutıl 

· · · · .. ken ısının resmen anınmasını ı:s emış .; 1 von gıbı bu kursaktadır. saldır dıyorlar-. saat 16,15 te Elise sarayından bu- . memistir. ff 
* • * Hindiçinidek~ me~hur A~g~~-~abe yük bir sadelik içinde çıkmış vebir tır. H:y gidi fikir \'e hey gidi ıttUt' , 

AL GÖZUl\I SEYREYLE dinin aynen Paru;te ınşa edıldıgını de dostunun hususi otomobiline biner~k Bir bakteryolojl Allml öldU , . . ~ _ "k' ,,e~ 
·· l" l D T ky 13 (AA) Mec:.hur bir bak .Nerdesın be şaır Lsref, senı ı t> Müstemlekeler zfaer araba.sına ko boyuna soy uy~r ~r. . . ayrılmıştır. l\l. umerg Tuluza . <> ~' • • • - :.. •• ~ • • To lu Jğrıt 

§Ulmuş hayvanlar gibi müstemleke im Amma ve lakın, sergıye ge~e? Hın akşamleyin gideceğinden tren zamanı- terıyoloJı. a~ımlerınden 1\1. Kıta1.ato * ,. * P 
paratorluğu sürüklüyor-. diçini yerlileri Ango:. ~abedının ra- na kadar bu dostunun evinde misafir vefat etmıştır. 

Bunu hep biliyorduk, fakat son bipleri Angor mabedı ıçınde dolaşmış- kalacaktır. Turizm ve I s1erika idare değil deV'f( ı 
sergi şunu ispat etti, müstemleke halkı lar, dolaşmışlar, sonra sor~uşla.~: . Eski ve yeni RelslcUmhurlar Vaşington, 13 (A.A) -Hükumet ta-

0
.. ·a .

1 
ki ler ida!e edh'or1 d~ 

sadece zafer arabasına koşulan hay·rnn "- Angor mabedini bıze gosterı- arasında rafından neşrolunan rakamlara naza-
1 

h 
1
un) } . mı· b'r tefrı'ka ·de''~ı 

· • . • ey a ı ve resım ı ı ~· değild~.r. . niz.. ,. • ,. Paris, 13 (A.A.) - Bug?n , .E~.ize ran sey_:ıhat fi~tının u.c~zlatıl~ı:;ı ol~a bir akşam gazetesi bu arnd:ı l~ıf 
Dünya},, beyazları, emperyalıstle _ sarayında .M. Dumerg yenı reısıcum- sına ragmen cıhandakı ıktı:"adı buhr,ın . r htı "Princc of Walcs in re 

ri eğlendirmek için beynelmilel bir lNSANl FlKlRLER hur M. Dumere vazifesini denetmiş- ve inhitat, turizm üzerinde de tesiri- 'be ıta . be,-anatını yazdı" A 

tt b' k K ı · · · i dolaşan !';ofu ve • . . 'lQ ası \C .; • • ~,, sirk için numara ar ıran ır ·azanç o o?ı sergı~m • ~ .. tir. Nazırlar ayan ve meb usan reisle ni göstermi~tir. llu mevsim ıçın ., Bize kalırsa işte bir yanlıştı ~ 
vasıtasıdır. . . i~_tiyar ~ır Amerık~lı kad~ ;~~la:e ~r:~ ri ve divan azalarr l\1. Dumergin ya- haziran tarihine kadar l:>0,715 kişiye Zira ingiliz veliahtı dünyayı idııte 

Dünya pazarlarında ıstıh~al bollu- buz Afrıkalıyı hayran, h Y } nında bulunuyorlardı. M. Dumerg pasaport verilmiştir. d ·· d d 
11 t ı k b. · söylüyor· · . mez, unyayr evre er. ğu var. Müstemleke ma arı sa ı. ~·- der en ır mısyoner. ona . • yeni reisicümhura be;:ını hoşamediden Geçen seneye nazaran seyyahlar a- J,6Jf' 

yor. Fakat Paris müstemleke sergısıle "- Hanımefendı ~akı~ız bunlar sonra: ":\lillet, cümhiriyet müe!-ise:seleri dedi ;;o,ooo noksandır. 'loola 
ekzotik zevk bir zevk pazarıdır. he.nüı hidayete ermemış .!~.~a-~lar?ı~. ni muhazafa edecek olan rntanperver- J ın nUfusu artıyor GU Uk Ule in ikii)'etl 

Geliniz görünüz.. Parise para hıra- Hıdayete erseler, lsanın suı usune ıltı- liğinizi vorulmak bilmez mesainizi aponyan AA V r . t 'l't mr ç r ş g0' 
1anız.. geliniz, görünüz.. kolonilerin hak etseler hiç olmazsa elbise giyme- ve yük~ek ~·asıflarınııı tecrübe etti ... de Toky?., .13 < · ) - ekı) a ~1 

\
1
R· Malüm olduğu veçbile, •

1 
... e; 

• . ••• • 1 rının rnuhım surette tena usu 'e 'o- .. k k . I , ab• I)' 11 ek.zotik zevk harç mezat satıyor. sına ogrenır er... miş n vedi enelik reisicümhurluğu • h f·r "k d . t ··. ru te omısyoncu Ut{ yap r'' 
. . B' ·· ·· ·· A ·kalı cernp ver · gumların a ı mı tar a ,ır ması u d ff k 0Jıı 

1 Geliniz, renk, renk adam, cıns, cıns ır uçuncu men ' · zamanında halisane teşriki mesai in- . J ·a ''fusu geren snne için imtihan a muva a f ıe 
.. . · h b d.. . zcrıne apony nın nu :. . .... ı. s 

insan, uzunu, kısası, cucesı, sıya ı, e- 1 
• den dolayı parlamentoya şah an ının· d 91? ~g- k'k . t st r karne almış olmak ve l\e aıl' 

l k ·k ·· " Dünyanın yarı~ı hen üz yarı . . en .. ,.> :> ı "' ar mı ... ı · v yazı, esmeri kmrcık saç ısı, çe ı goz· - . . · nettarlığını arzeylemıştır. ~ . . • göstermek icap etmektedir· ~' 
lilsü hepsi var... çıplak bır haldedır. :\I 0 . ·abında M Dumcrge GUmrUk birh~ı müzakeresi . . • . . h . 
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Al gözüm seyreyle." ihtiyar bir seyah ila\"e etti: .. ' l _ .. ~m~ı dce\ lola~·ı · 1~._ekk .. r r.t- Paris, 13 (A.A) _ La llayde güm- nun ıçın bu şeraıh aız o • et' 
Bu Koc:.jn.:;in şehri Meyhanelerin· "- Amerikamız medeniyet ve hi- g~ze sbo~1· eı ınk ebn 

1
' l\l' • D ·, ~ b··r rük birliği hakkında rereyan edecek !arın gümrüğe girip iş takıP dil' 

~ ·-:. ··· . . . mış ve ı mu ·a e e ı • umergın ı .. . ,. .. d e 
(le beyazlar sarıları bir vuruşta ikiye dayet ıçı~ çalış~.alı... . . . ok meziyetlerini ehemmi.retle kaplet- olan muzakerelerde, . Fran"anın me· melerıne kat ıyen musaa e. 600 
bölerler- Amerıkalı dunyayı medenıleştırır, ç . . nafiini l\f. nadevan ılc M. Pol 1~on memek lazımg· elir. Halbuki . el 

.. " l . t . . .· . ·1 rse mıştır. ..ııf 
Al gözüm, seyreyle •• şarki Afrika .. Isanın suru e~ı a.~ ar 'e _gı~ ınıı _e . kur miidafa t>d<><'ektir. günlerde bu cihete eheıtııv b~' 
Çıplak adamların toplara, mitral- dünyanın bugunku pamuk ıstıhsalatını . Fransız kabinesi_ Parls sabık ReisicUmhura ·ı d'· · d k f ı t ve e f 

ö l re hurma hediye ederken bininin iki üç misli daha arttırmak lUzımdır. Parı~. 13 (A.A.) - Başvekıl l\f. La- teşekkür etti verı mc ıgm en . e a e ·111se1' 

mly ztre 1 .. 1 bi sa ·ıyede biçildig" i A~erikanın pamuk yaktığı ıamania val, reisicümhur 1\1. Dumere kabine· p .. . (AA) 
1
, 1 d. . 

1
. . yetli olmıyan bırçok kı b'( 

a yoz e r n .. . . . kd. . t' "f D arıcı, ı.J . - >e e 1) e mec ı ı .. .. k . k' g· e 
dlr "in.,anivete hizmet ne guzel buluştu. nın ıstıfasını ta ım etmış ır. ·'. u- . . • 

11 
b k . . .. gumru tc ış ta ıp etme 

0
; 

yer • -' · " . 1 b k"l t k 1 I\f L . 1 reısı M. Ka. te an, sa ı reı ıcum· js)' 
Al -u l LOZAN OL~tASA '\ D mer aşve ·a e te a masını • • ava D •t ht ·· ı . lamışlardır Gümrük korıJ A' gw. m se~y e.- • · . . > • • • • n· 1 h b.. .. hur M. umerge payı a ın ş uı\ranı- • Gır 
Tu C l F Lozan olmasaydı Sevr hızı, I arıs den rıca etmı~tır. ınaena ey utun . . l b " 1.•• ..d .. · etine ı1' ı 

nus, eza r, M... . .. 1 k·ı . d nı arzetmıştır. cu ar ır ıgı mu urıy M' 
Ltlbnan, Berut.. envaf hayvanatı teki müstemleke pa,·iyonlarından bı- nazırlar ve musteşar ar mev ı erın e • . caat ederek vazi etten şik ·ı• 

nlifS rinde kafese koyacaktı. Ayasofyayı, ve kalmışlardır. Bir Sovyet tahtelbahı~ı b~ttı . Y .. .. geÇ' 
' ye.. • • • d 1 abahçe arayını Kayırvan cami- Mıs1rda kolera yok Moskova, 13 ( A.A.) - Ilır :-;ovyet etmiş ve bu halın onune . ,ttl 

ANGQR MABEDi in~; yanında görecektik. Kahire, 13 (A.A.) - Bir hastanede tahtelbahiri Viladivostok liman111da mesi husuşunda temennıY 
.r~ mnstemlekelerin kliltUrUnU SADRI ETEM kolera ıuhur ettiği hakkındaki haber- batmıştır. bulunmu~lur. 



Ayntrahtı dün de yendik 
Dünkü maçta Fenerbahçe Alman 

takımını 3 - 1 mağlup etti 
Penerbahçe, misafir Alman takımına 

bir de penaltı bağışlamıştır 
. • Şehrimizde bulunan Ayntrabt pek pişmemiş olmasına atfediyo:lllli Alman takımını dün de ruı. Buna bir kelime ile hamlıkta 
tlıerbabçe mağlGp etti. Fenerin diye biliriL 

aldıfı netice 1-3 tilr. Yani Gala- Ayntraht maç esnasındaki iti-
t .. arayınkinden bir galibiyet sa· razlarını o kadar ileri götürdü ki 
tııF fazla... ona karşı biç bir misafir takıma 

enerbabçe dünkil oyununa yapmadığımız bir hareketi daha 
~Zıran, <!aha çok sayılı bir ne· yaptık: Birinci devre sonunda 
t Ce alabilirdi. Fakat hllcum bat· hakem Zingeri beğenmediler. 
lllda iki için, Aliettin ve Mu- ikinci devrede de maça istedik-

:-Uerin pas verilecek yerde ça· feri birinci Galatasaray müsaba-
y lb Yapmaları , topu sürecek kasınm hakemi Refik Osman 
~;de paı vermeleri, gelişi gOzel Beyi koyduk. 
d' • atmaları yilz6nden sayı ade- Fakat Alman takımı bu iste-

1111 Y6bdtemediler. diği ve beğendiği hakeme de 
!:;•mafih Fenerbabçe bu arada ayni garip jestlerle itiraz ctmeğe 

;:,. bakanın hemen ilk dakika- başladı. Onları memnun etmek 
•tır. nda penaltıdan birinci sayıyı için oyun ortaımda yeniden ha-
lllj ak imkinını elde etmişken kem dejiştlremezdik. Hoş de-
t ~~firlerimizin tiddetli itirazlan - . se de Aytrabtı memnun etmek 
~~alecinin kalenin bir köşesine f :•bil değildi. 
tı IDesi neticesi olarak penal· Uzunca sOren bu mukaddeme 
d~ 'l~":t,ta ~tırak ~entilmenliğinl den sonra maçın sureti cereya-
~ '- erdı. Yanı o penaltı da ö 1 bir tekrarlıyalam: 
'"Uıe 'd' al'b' t 1 DIDI f ye dardn. ı ı, g ı ıye sayı annın St d omun seyirci kalabalığı 

\l bulması mümkilndU. 8 Y d 
F ene b h b • fi 1 bir Avrupa takımı maçın a te 

bıilfla~ 8 
çe ~nu ~~a r.~~~ sadüf edilecek yekunun çok du· 

de len 
1 

ammla d ç go eln 
1 tısı nunda idi. Tribünlerde ve saha-

/\ e pena tın an yapı mış ır. d 1 .• _ 1 d k' 
t Yntraht biç şüphe yok ki çok nın kenarı~ ~ ı~ maç ann a ı 
oy bir amatör talnmıdır. Kale kadar seyırcı var. Maça saat 
'-ı&nde çok faYl yapıyorlar ve albyı ~eş ~eçe ~ikem antrenör 
~bra penaltı çekilirken de biç Singerın ıdaresınde baılandı • 

r Avrupa takımında görül- Almanlar Galatasaraya oynadık-
~Yen bir takım garip jestlerle ları. kadr.o ile.. Yalnız bu defa 

. Cezaya itiraz ediyorlar. yeşıl fanıle ve beyaz pantalon 
f:'e•llc penaltıda böyle yaptılar, giymişler •• 
So lltrbabçe bunu kenara atb. Fenerbahçe ~ol .hafi Reşattan 
b· nra bir penaltıya daha aebe· •e 11afi' ~ık NİJftİtlell- mahrum. 

11 :Y~t. Verdiler. Bu çekilirken g~ Takım t6'ff• .ı. •" MI( 

i · 1!1raz.. Kaleci gene ayni dar- Rıza 
t dn ~tıti aimak istedi fakat işin Ziya lstavrl 
" dıyetini farkedince müdafaa Hadi Sadi Cevat 
·-~ Fikret Muzaffer Zeki Ali Şaban 
la Yetine ..ceçti. Golle neticele- ilk on beş dakika Fenerbabçe 

'

'
11

• Uçünciı penaltı çekilirken de k d Al ı tek tük hl ha im oyna ı. man ar 
.a.1 

1 komedyayı oyoamak iste- b 
"I ~r. bficum yapabildiler. Sonra ir 
~ arahk onlarm iki cenahtan in-

t.ıc Y•hate çıkmış bir Avrupa melerine ıahit olduk. 20 inci 
Ja. •lllına yaraşmayan bu itiraz dakikada müdafaalari ilk penal-
•·-''ketıerini bu amatör takımı- y k d 
,..... b d ı tıya sebebiyet verdi. u arı a 
dıatu ennz pek genç, oyun a o - anlattıg· ımız gibi itiraz ettiler ve lbt gibi beynelmilel spor te-
~ noktumdan da ~enüz Fenerbabçe Topu kenara atarak 

bd penaltı çekişini misafirlere 
bağışladı .• 

iki üç dakika sonra Ayntraht 
Fener kalesine sokulmasından 
bilistifade ofsayt denilecek 
bır vaziyette oyunun ilk golOnü 
attı. Biraz evvel penaltıya görül
memiş bir tarz~a itiraı etmiş ol· 
malarını nazarı itibar alarak bu 
sayanın ofsayt olup olmadığını 
bile düşünmeye lüzüm görmedik. 
Tek darılmasınlar dive •• 

Oyun daha fazla Fenerin hü
cumları altında sağ içle sol iç 
tarafından harcanan farsatlar ara
sında geçerken devrenin netice
sine on beş dakika kala Alman 
müdafaası bir peualbya d~ha 
sebep oldu. Bir firikik abyorduk. 
Kale önünde mubacimimiz gelen 
topa atılmak isterken arkadan 
bir marka yedi ve bu sademenin 
tesirile o vaziyette ayağına ge
lecek, belki de kaleye girecek 
olan topu tutamadı. Hakem 
penaltı veriyor faka Ayntraht da 
itiraı, kıyamet kopuyor.. Birbir
lerine giriyorlar •• 

Penaltı çekildi. Gol oldu. 
Yani birbire olduk .. 

Devrenin neticesine bir dakika 
kala da A1Aaddin oyun içinde 
aldığı belki iki yllz adet gllzel 
pastan bir tanesini hüsnü 
istimal ederek uzak mesafede 
olmasına rağmen, kale direği 

kenarından ikinci ralibiyet go
lünü attı •• 

ikinci devre onların iırarla 
istedikleri hakem Refik Osman 
B. le oynuyor .• Fener bahçe takımı 
müdafaasmda bir değişiklik göze 
çarpıyordu: Haydi müdafaaya, 

Oyun sayı vermeden 23 üncü 
dakikaya kadar geldi. Bir hilcu
mumuzda golf tik bir vaziyette 
müdafileri topa elle vurdu. Bu 
da penaltı idi. Galatasaray ma
çında çok bitaraf ve dürüst 
buldukları ve israrla sabaya çı
kardıkları hakem Refik Osman 
Beye de itiraz etmiye baıladılar. 

Ne yapalım? Kale önünde 
yapılmıyacak favuller, entler ya: 
~yor.lat. Ve nizamoameoe bu
nun karıılığı penaltıd11• AJman
yadan da hakem getirilse bu 
budur •• 

Onların itirazları içinde Fik
ret perialbdan üçüncü golü yaptı. 

Bundan sonra Fenerin akınlarına 
enerjik bir oyunla muntazam ol-
mayan cidd~ bficu~lar yaphlar. 

Fakat netice degıımedi. Oyu
nu Fenerbahçe 1 - 3 galibiyetle 
bitirdi. Bu s.uretle . bir mektep 
takımı baJetı rubıyesi içinde 
oynıyan misafir takım lstanbul
daki maçlarını tam~mlamış oldu. 

Defterdarlıkta : 
5 - VAKI1 15 Haziran ı93J 

Vil~ette ~ 

Maliye şubeleri 1 <:razller 
MUfeUıftler u~ftlşlerlni Bunları işlcımek Himayel 

bitirdiler etfalin hakkıdsr 
Bır müddettenberi defterdar- insan tartan teraziler otomatik 

hk merkez muamelatile, maliye oyuncaklar satmak Te bunlan 
tahsil şubelerini teftiş etmekte memleketimizde işletmek hakkı-
olan maliye müfettişleri teftişle- mn Himavei elfale verildiğine 
rini bitirmişlerdir. Bu tetkikat c!air olan kanun vilayete bildiril-
neticesi olarak merke~ tetkik miş cemiyetle bu hakkına dünden 
memurlarından Osman Kamil itibaren kullanmağa baılanm1flır. 
Ef. ye işten el çektirilmesi Jüzu- Diğer taraftan Şark şimendi-
mu hasal olmuş ve mumaileyh ferleri idaresi dün vilayete mn. 
dün vazifesinden çıkarılmıştır. racaat ederek istasyonlarda bu-
Bunun sebebi Osman Kamil Ef. lunan terazileri kendisinin getir-
nin bir vergiyi noksan tahakkuk diğirıi s5ylemiş bunlara dokunul-
ettirmesidir. mamasını istemiştir. 

Müfettişler, bazı gazetelerin Vılayet de cevaben bir şey 
50 bin lira açık zuhur etliğini yapamıyacağını ve cemıyetin bu 
yazdıkları Tarla başı m ... 'iye tahsil kabil aletlerı satın alacağını bil-

b 
. dirnıistir. . 

şu eslnın muamelatını da tetkik 
ı,ıerl geclktlrenler 

ve raporlarını vermişlerdir. Ra. Vilayet inzıbat komisyonu, 
porlarda bu husustaki neşriyatın bazı memurlar hakkında ihtar 
asılsız olduğu ve şube muamela ve tevbih cezalan vermiı ve 
tında ekıikliğe tesadüf edilmt: kerfiyet alakadarlara tebliğ edil-
diği beyan olunmaktadır. ııo;;~ir. 

& cilmleden olarak resmi eY· 
Belediyede : ratı, mazeretsiz 24 saat masa-

Otobi1s tallmatnam~s~ı tarında aıakoduktarı görnıen 
OtobUalerl sıkı bir kontrol vilayet ve defterdarhk memur• 

albna alacak lanndan bir kaç kişi hakkında 
Belediyenin ıehrin muhtelif da ihtar cezası tatbik edilmiştir. 

semtlerinde işliyen otobüsler Sahte senet meselesi 
Galatadaki "Senbönua,. Fran

hakkında bir talimatname hazır-
sız mektebi binasile bazı emlikin 

lamakta olduğunu yazmıştık. Bu 
ı sahte senetlerle mektep papaı-

ta imatname daimi encümenin ları tarafından mal edilmesi bak-
bugünkü içtimaında görütüle- hındaki tetkikat ikmal edilmiş 
cektir. Dün bu mesele hakkın- ve mesele mahkemeye gönderil-
da daimi encümen azasından miştir. 
Avni bey şu izahatı vermiştir: Yapılan tahkikatta bu emlikın 

Belediye kanununun 15 inci hükümete intikal etmesi icap 
maddesinin 9 uncu ve 1 O uncu eden em laktan olduğu anlaşı-
fıkraları mucibince bilhassa umu- mıştır. 
ma ait yerlerde nakliye vasıta- • • Mukabil emllk 
lannın işlemesine ve geçenlere Yangın ve harekatı askeriye 
zarar veya rahatsızlık veren ve- doliyisile emlikını zayı edenlerden 
ya kaza çıkaracak vaziyetleri Istanbulda mukabilinde emlak 

alanlar varsa bunlara dokunul· 
bertaraf etmiye mecburuz. maması lüzumu Dah1lrye veklle-

BinaenaJeyb bu ııaakliye •aaı- tinden bildirilmiştir. 1 • h 

talarının hem balkın ihtiyacım 
tatmin edecek ve hemde muh· 
temel kazalara meydan vermiye
cek bir tekilde işlemeleri imkl-

nını araştırarak tetkikat yaptık ay· 
rıca fen heyeti de bir rapor ha
zırladı. Bu talimatnameyi Üskn-
dar - Kadıköy, Yemiş - Eyup, 
mıntakaları arasında işliyen oto
büslere ehemmiyetle tatbik ede
ceğiz. Büyükdere - Taksim yolu 
yenidir. 

Bu hatlar için tarife tatbik 

edilecektir. Herhalde talimatna
me otobüsleri kontrol altına sıla
cak mahiyette olacaktır. 

Yeni harfleri bllmlyenler 
Daimi encümen yeni harfleri 

bilmiyen şoförlere ve muavinleri· 
ne ehliyetname ve hüviyet vara• 
kası verilmemesini karar altına 
almışlar. Karar kaymakamlıklara 
bildirilmiştir. Bundan başka sey• 
rüsefer merkezi de her hangi 
bir kontrol esnasında bu kara-
rm tatbikine dikkat edecektir. 

-- 1 
çiyor ve onları birer birer isticvap edı valları siz başkasına okuyunuz.. ı Garip değil mi? Düşman memleke-
yorlardı. isticvap ederken öyle bir Kadınların en yaşhsa hiçkırdı: tinde ilerledikçe içimi emniyet kaph-

0 C Z ,_ bakışları vard~. ki .~nsanın kanını don- - Fakat gümrükçü bey... yordu. En-elfı heni sarmış olan ade-
h • • durmaması. m~m.kun değildi. Yanım- - Defolunuz dedim. Buraya boş mi emniyeti unutmağa başlamıştım. 211 o 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıdaaa~ı~rhad~e~dL geldinb fakat ~i d~u dönehllir~niz.. Yenihlroyunakendinika~ırm~~an 

Harp senelerinde Istanbulda çalışmış olan Isviçre pasaportlu genç kadınlar is Geriye gidiniz diyorum .• Arş.. sporcu gibi alışmağa başhyordum. 
bir lnglliz casusunun hatıratı tirham edivorlardı G ·· · ·· k'ld'l _ 24 _ . ~ · umrukçüler on- Mahçubane bir koşeye çe ı ı er, on Manhı.yma vardığım zaman tama-

lara şıddetle çıkışıyorlardı: )arın hesabına elem çekiyordum Za. men cesaret bulmustum. Fikrim ser-
"-C..aretin icrai sebebi mi? Ah! onul defa kadehimi masanın altın~ ~?"~~- .. - Nasıl?. Yine mi siz? Bu sizin vallı kadınlar- Benim isticvabımı gör best idi. Etrafımdaki olan bitenle 
Ct .,,

1
hk lll biliyordum. Her gün ade ğe mecbu~ oldum. ~ğ~r be~ı gor~uş ıçın ade~ hır .~araz .0lınuş.. Ne isti- dükleri sırada ne kadar beni kıskandı hem casus hem de bir fert halinde a

>ttı hdeleşmek üzere böyle nice cina· olsaydı bıle hareketım~ !akht. et~ıye- yorsunuz. Mutemadıyen buraya gel- tar?.. lakadar oluyordum. Büyük istasyon
' tr •Ukua geliyordu. Bir an etraf· ceğ~ ~uhal&aktı... ~çkının netıcesın~e mekten maksa~~nız ne? Sakallı züppe pasaportumun üzerine ların adeti olan gürültü arasında şi
'- '1Akaını kestim ve bu vazife kur· tabıatıle zıpır, samımt, muhabbetkar - GUmrUkçu efendıler biraz lütuf bana faydası olacak bir çok şerhler mendiferden indim. Memleket nasd-

llı için içimden bir dua okudum. oldu. Bundan ne olurdu ki.. San'atı- kar olunuz.. Gidip amcazademizi göre yürütmüştü. dı? Diye sorulmasın... Bütün memle-
~ll lllaınum düşüncemi birdenbire mın böyle ~ehlikeleri. olduğunu b~l~i: ceğimizi billyors~nuz değil mi? Filhakika böyle bir tavsiyeye malik ketler birbirine benzer. Tabii sokak
"fı rek sahte bir sevinç göstermeğe yor değildı~. ~u zıyanın asgar!sın~ - Amcazade.~ız mi? Amma da am olduktan sonra memlekete girmek ço- larda birçok asker elbiseli kimseler gö-
'ı i adı111. Ve şurada lokantanın kapı çekmek ve uzerıme. aldığım vazıfeyı ca~de ha!.. Lutfe~ kendisi lsviçreye cuk oyuncağı gibj bir şeydi. rülüyordu-. 
'-~llnde sakallı diplomat insan vü- ifa için ne derece lazımsa o derece fe- teşnf buyursa da şoyle kafa dinlesek Ancak Isviçreli kadınların başına OÇONCO BAP 
'-la telmişti. iri yapılı vücudunu ma dakirhk göste~~~k bana ait bir .~~Y· olmaz mı? . . . gelen hadiseler bana bir ibret dersi Manhaynıa muvasalat 
>~tın arasından kaydırarak bana fiyetti. Bu mukalemede el~e. et!ıgım - Ha~tadır.. Zıyaretımız. ona ce- olmuştu. Bundan sonra gümrüklerde Etrafıma bir nazar gezdirdikten 

'flllağa çalışıyordu. malumatı Manhaymda kendımı ıdare saret venyor.. Oqu çok severiz. her işim oluşta ileri süreceğim sehe- sonra işaret ettim: 
ftt' ~e kadar çabuk geldiniz. Dok· edebilmek için oldukça lf!Ühim işler te - Hasta ~u? .. Ona ne gibi yardımı. bi ispat edecek (deliller) bulundurma - 'freger! ... (Hamal demektir-) 
--t4~1leplan .. Yemeğimi henüz bitir· min etti. . • nız olac~ kı- Nasıl ~e~disine güzel ğı unutmadım. Başında resmi kasketi olan bir adam 

8 lll. E~tesi .sabah Her doktor cıddı~ m.u sar~p, pılıç falan goturüyor musu· !ren kısa bir mesafe.de bekliyordu. geldi. ~asketini pumakları ile tuta-
«l: llıa safdil bir tavırla cevap ver· taazzım bır hal takınmıştı. Sankı hır nuz · . lsvıçre muhafızları yerıne Alman as- rak selamladı ve bavulumu aldı: 

akşam e\·el bana delice .aşkından hah- Zavalhlar utan~rak .kızardılar. El kerleri bize refakat edecekti. Vagona - Bunları nereye götüreceğim 
'alt 'Ohı ben kendi yemeğimi çabuca seden mahut sarhoş değıldi. Manh:ıy· teri. ~mboştu. Şüphesız servet sahibi oturdum \'e yalnız kalmak lçin kom· Frih Jayn'! .... 

'tdiın_ ma gitmek için binmiş olduğum trende değıldıler. En pervasızı cevap verdi: partimanımın perdesini çektim. nu sı · - \'e l~elhof _ otele .. Orası uzak 
''Su halde şampanyayı emir bu~·u. bir ls'fiçre askeri müfrezesi vardı. Güm .- Ona. işimizle yardım ediyoruz ... rada nöbetçi başını döndürerek bana

1 
mı? 

' rüğe varınca geri döndüler. Artık Evıni temızlem~k lbım.. Kimsesi yok. baktı. Açık mavi gözleri \'ardı. Bu, - Bayar... Jki adım mesafededir 
~ Silphesiz!- Alman toprağında bulunuyorduk. • Bırakınız geçel.ım... . .. .. .. cephed~ kardeşlerim~zi. öldüren cfra. Arabaya binmiye bile ihtiyaç yoktur:-

~- itlen garsonu çağırdı. Yeni dos· Şakaklarım şiddetle çarp~~ğa baş- Bu seste .. yeı~ e~~rı goruluyordu. dın sılah arkadaşı ıdı.. . Ben esrarengiz muhabiri bu otel-
tı...~ he111 bana yi)·ecek gibi nazarlarla tadı. Hareketlerim asabi ıdı. Artık Fakat gumrukçu kadınları şiddetle Şüphesiz o her hangı hır şahsa ha- de bularaktım. Almandı fakat t 
~tQ . . d 't k ba - d . . ' ' va an-~ r. Hem de bardak bardak içki etrafımdakilerin hepsı düşman '· 1 ere gır 1: karmış gıbı bana bakmıştı. Bununla daşlarından nefret ediyordu. B 

/lı1ordu. Tek başına ateş hattının öte tar:ıfın - Defolun bakayım.. Bu sefer de beraber tüylerim ürperdi. Sanki bu kendince bir takım .sebepl . 1 unkun 
"'1- · h' h· d' d · h' t' · d be · h k'k· h i · · ·· - erı 0 ma 1-'ı,_ ~ anıann Şampanyayı fethiçin da bulunuvermek ne milt ı~ a ıse ... amcaza enaz ızme ınız en mahrum bakışla nım a ı ı şa s yetımı og. cap ederdi. 1\elimenin t . 
~a ··ı· · ..... k ı N d' b 11 h ld ktl Ah' B · k' il - am manasıle aı.... r gayret etmelerinin sebebini En küçük bir hata insanı o ume go~u- asın.. e ır u.. em asta o u- renere · • enım ım o c ugumu bir haindi... Madcmk' -

"""'"1 • 1 b' d L- • .. l" h d b' b'J d' ş·· h · b l " k 1 para ugruna )\ n 'Yordum. iierifJer Şampan- rUr. Yolcuların hepsi ·~. ~:ar uu- gunu SO,Y uy?.r .. e~ e ona ır parça ı ser ı. up es~z u a ayt tavrı vatanının esrarını satıyordu ... 
"-•ın meftunu!.. Bea biıkaç yunca dizilmişlerdi. Gümrüıkçuler ge- şeker bile ıoturmuyorsunuz.. Bu ma· muhafaza etmezdı. (Bitmedi). 
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Çiftçiler derneği 

100 de 100 Aşk 
Yazan: 

1uut. ~fU -18-
Nakleden: 

la. 
- Fena mr yavrum, memnun ol... Hiçbir şey sizi eğlendiremez. Hava 
- Memnun olmak mi? onu kapı güzeldir. Fakat yorgun, bitap uyanrr. 

drşarr ettim. sınız. Kendi kendinizin yalnrzlrğma 
Yine bir müddet geçti. Çocuğu sık bile tahammül edemezsiniz. Ne yap· 

sık ge<:e klüplerinde görmeğe başla- malı? derhal karar verirsiniz ve kıra 
clrm. Yanında kendinden biraz yaşh bir gidersiniz. 
kadın vardı. Oyle bir ~adın ki Şikago· FiJadelfiyanın geniş yeşillikli kır
nun yarısın?an faz!a~ıle ber~ber ~at- tarı, büyük ağaçlan ortasında açık ma 
mıştı. Çocugun halını tetkık ettım. vi ceketleri ve beyaz panta1on1u ünifor
:\lemnun görünüyordu. Yanıma geldi maları ile jandarmalar kurşun asker· 
bu kadınla evleneceğini söyledi. tere benzerler. ' 

- Deli misin? (B 11.M ) 'd · · B d d" ryn m.awr a gı ersını:r.. urası 

e •:n· . _ bir kız kolJejidir. Oraya akşam üstü, 
- Neden, dedı, onunla evlenmcge tal eh 1 · t k d ı d" dü · ·· . .. _ e erın ya a o a arına on gu 

ıoeeburum. Çünku onu tanıdıgım • 
1 1 b ki idi zaman vası o ursunuz. zaman a re • 

• * • Bu gün batısında her şey sakin ve 
_ AIJ J tam bir kucaklayış gibi tatlıdır. Ve siz 

T db. 
0

1'. tadn-b. 
1
. . yalnrzsınız, kalbiniz ümitle tekrar do-

e ır ı e ır ı cevap verıyorum. 1 ar. 
- Evet.. ben.. G 
Nevyorkta, sakin geçen gecelerin enç . ~ızJarın bahçeden geçişini 

ertesi günleri telefonda konuşurken dik seyredersınız. · 
kat etmek lazımdır. Acaba kaç kıza Henüz aydınlık gölgeler arasından 
i1divaç veya FJoridada gezinti va- onların biribirlerine karıştığını gö
detmişsinizdir? rür, soğuk mehtap rengi fu13.rlal'la 

Fakat bu telefon eden bir gece e"v- k~l kola kaybolduklarını seyredersi-
velki, ve hatta birkaç gece evvelki kız- nız. .. . _. . . 
lardan birisi değil .. Bu Jessi idi. Geçen Tahayyul ettıgınız nerededır? 
sene vapurda rastladığım 16 yaşında . Biris~n~n gözleri sevdiğ~ni~ gö~le.r
bir kız. Jessi ebedi a!iıklara inanrrdl ve dır. Otekının yanaklarına kırpıklerının 
onunla evlenene kadar sevi~meğe 'ye- gölgeler düşer. Sunun göğsünün te-
min etmiştik. ~ devvürü, bunun hafif yürüyüşü, beri-

T 1 f d 1, bed~ kl . d kinin beyaz kollan güzeldir. e e on a e an e ı aş ara ınau ı 

ğım söylüyor, tamam. Hakkr var. Ben Orada uzun müddet, sizi sevecek 
de inanıyorum. Amma ebediyyen de- ve ruhunu çmlçıplak size açacak ola· 
ğil. Çünkü canımı sıkmağa başlıyor. nı ararsınız. 

Onunla Alman usulü bir kavga etmek Onu daha başka yerlerde de arar
için kaba sebepler arıyorum ki bir da- sınız, hümma ile yanarak, uzun geceler 
ha görmek ihtimali olmasın. ve bitmez günler ararsınız, ve bu kalp 

Jessi bana mektup üstüne mektup ve vücut arzu ile yorulur, bitersiniz. 
yağdırıyor, arkadaşlarını gönderiyor Ve ya,•aş yavaş, eşya ve sonra da aşk 
ve kendini terketmekliğime tahammül hususundaki tefakkilcriniz değişir, si
edemiyeceğini, yaşıyamıyacağmı bildi- zi dünyadan harice çıkarır, bir (dl'Og) 
riyordu. lnanmağa başlamrş.tım. Fakat tesirinde imiş gibi bir sükun ölkesinde 
bir akşam onu bir yerde gördüm. Ya- kendi kendinble baş başa kahrsınn. 
nıada bir çocuk vardı. Şiddetli bir fini zevk arzusu, sizde. 

Yeni bir fırka mı çıkıyor? 
izmirden gelen haberlere na· 

ıaran Osmanlı meclis meb'usa· 
nanda Manisa meb'usu olan Mus· 
tafa İbrahim B. vaktiJe teşkil 
edip ittihatcıların tazyiki yUzün· 
den kapatmağa mecbur olduğu 
çiftçi derneğini yeniden canlan· 
dırmak fikrindedir. İbrahim bey 
bu dernekleri gayri siyasi vaı.i
yctinden çıkararak siyasi bir fır· 

ka haiine koymak ve yakında 
bir kongre akdetmek istiyor. 

İzmir gazetelerinden biris:ne 
beyanatta bulunan ibrabim B. 
yeniden teşkili tasavvur olunan 
işçi ve çiftçi fırkasına muarız ol
duğunu sövlem '$tir. 

Maarifte 

Türk .;ocukları 
Ecnebi ilk mekteplere git· 

meyi meneden kanun 
tebllO edildl 

Türk tebaasından olan çocuk
ların ecnebi ilk mekteplere de· 
vamlaıını meneden kanuna ait 
talimatname dün maarif müdü

riyetine tebJiğ edilmiştir. Bu ta· 
limatnameye göre, Eylülden iti
baren bir ecnebi mektepten di
ğer bir ecnebi mektebine nakle
decek bir çocuk maarif müdüri· 
yetinden müsaade alacaktır. Bu 
sene birinci smıfta ipka kalan
Jar mektepten çıkarılacaktır. Bu 
suretle ecnebi ilk mekteplerin
deki Türk tebaası çocuklar aza
lacaktır. 

Mualllmlerln imtihanı 
Bugün darülfünunda orta mek· 

tep muallimliğine talip olan ilk 
mektep muaJlimlerinin imtihan
ları yapılacaktır. Bu imtihana 

100 mualli~ girecektir. Anka· 
radan gelen vekilet orta tedl'i

sat müdürü Fuat B. de imtihan - Jessi, nasılsın? ki yaşamak zevkini öldürür. O dakika· 
- Çok iyi! yı, gelecek dakikanın size ne zevk ve- esnasmda haztr bulunacaktır. 
Ve yanındakini talcdim etti: receğini boğucu bir düşünce ile merak Tasfiye olunacak muallimler 

- James Viliam,, Ni~anlım. M 'f · "b t ı· · d·· J" .,. ederek - gelecek dakikanın hiçbir şey aarı mzı a mec ısı un va ı 
• • * vermemek ihtimali galip olduğu halde- muavini Fazlı B. in riyasetinde 

~mer~ka kadını, Avrupa kadını_! yaşarsınız, saadet ve zevk peşinde bit· toplanarak beş ilk mektep mu· 
hepsı aynı tuzakları kullanıyorlar. Dı- mez ve nihayetsiz bir koşuya girmişsi- alliminin tasfiyesine karar ver· 
yeceksiniz ki dünyanın her tarafında nizdir. miştir. Bu muallimler önümüzde· 
bl.uk böd·:yleDdir_ ve hFer kkatdıAn ba~ıkşr dbir .~ehh Bu haleti ruhiyeyi, tırnağına ka- ki ders senesi başlangıcından 
ı e ır. ogru. a a men a a 1oe • da k d 1 b"l · k d l 

like daha· büyüktür çünkü tuzak orada 
1 

r 
1 

a ın ° masını .. 1 mış_ a ın ara itibaren muallimlik yapamıyacak-
daha mükemmel vasıtalarla kurulur. >orç usunuzdur .. Sızınle eglenerek fe· lardır. 

Tarihte de erkeklere hükmeden nalık etmiş olan kadınlara .. Sizi haki- R. An B.in evrakı 
(Amazon} lar olduğu gibi vahşl kabi· katen sevmiş ve fenalık etmiş olan ka· Rasim Ali B. in evrakını T!p 
Jeler ,·ardır ki erkekler esirdir. dınlara.... O kadınlara kj cü- faküJtesi riyaset divanının tetkik 

Amerikalı kadın bunların hepsin- cutleri tatlı, kalplerini zaptetmek edeceğini yazmıştık. Fakülte rei· 
den üstün, hepsinden daha kuvvetlidir. kolay fakat ruhları kapalıdır. B k 

si Tevfik Recep • tel ikatanı Zira, erkeği mağhlp etmek için onun Feci, müthiş surette yalnızsınız, 
sillhlanndan hiçbirisinj elinden alma· Bütün geçirdiğiniz zaman bir av yapmış, cevabım şurayı devlete 
mıştır. O kadınların en kadını olmuş- olmaktan kurtulamamrşsınızdır. gönderilmek üzere dün postaya 
tur. Geçen zaman kaybolmuştur. vermiştir. Dün bir gazetenin yaz-

Amerikalı kadınları sıra ile elde et K b 1 1 h dığı gibi Tıp fakültesi meclisi 
k b'ld" B . b" . ay o muş zaman mı ayır. k • • ] mek a ı ır. , garıp ır mactır kı tam bu evrakı tctki ıçın top anma-

galip çıkacağınız en son dakikada mağ. Amerikadan dönen bir adam, bir mıştır. 

Gazi hazretlerine bir istida Toptan fiatıar 
ile mUracaat etti 

Gezayirde yaşayan Seyit Ah· 9 Et· Sebze· MeY" 4 ~ dülkerim Efendi isminde bir zatın Et _ (J\ilo!lu) Dağlıç: 4o.56-60~~ 80 • 
oğlu Cezayir noteri tarafından ıı· 'ti"' 

Kıvırcık: 46,80-66,30 K. Karama · 1o,ıfJ zehirlenerek öldürülmüştü. Oğ- 61 ,40 K. Mezbaha kuzusu~ 46,80
0
• ~uro~ 

]unu kaybeden baba büyük bir K. Oğlak: 46,80 Ôküı;; 21 ,84 · f3 ~ıandı 
teessür içinde Fraosa Reisicllm· Dana: 39 K. inek: 23,40 - 39 K. 
huruna müracaat ederek katiJin 21,84-32,76 kuruş. d 

11 
j'IO 

idam edilmesini istemiş. fakat Peynir - Beyaz yağlı 580 e tk•'ıJ 
seri bir cevap alamayınca evve· kuruşa kadar. Yarım yağlı tL-14 0k~.,ı~ 
Ja ltalya baş vekili Mösyö Mu- teneke 450· 550 K. yağsız ı l · 12 o 
soliniye sonrada Papaya birer teneke 160 · ~.30 kuruş. ~- ~il 

Canerifji: Okkası 15-20-25-30 
telgıraf çekerek hadiseyi anlat-

cı ik· 1 :3-17-22 kuruş. ~ 
mış. Fır ansız Reisicümburu nez- Taze soAan: IDemeti ı 40-50, fı 
dinde tavassutta b•ılunma!aram sarımsak: 2 kurui· Nen• 'pıp 
rica etmiştir. Fakat bittabi bu para K1rmızı turp: 20 30 ~ r. 
müracaatlar da cevabsız kalmıştır. Dereotu: 20 P. Maydano:ı: tt" 

Bunun üzerine Seyit Abdülke- Bakla: (Yerl i) 3,50-4,50 K. Be'~ır 
rim Ef. Gazi Hz. ne de bir ariza 7 - 8 !\. Araka: 5· 6· 9 K. S• kılıı* 
göndermiştir. otuo 2·3-4 K. Pancar: 2 · 4 11 .ıs 

Seyit Abdülkerim Ef. bu ari· Yaprak 1 ( Yerli) okkası lO • .,.~ı 
zasında Gazi Hz. nin Türkiyeyi kuruş. lspanak : 2 - 4 K t<• 11" 

b (Yerli) 4 - 5 kuruş. Tazef••" 
kurtardığını yaıdıktGn sonra u 6 Yerli Çalt 10-12-1~ kuruş. . .4-S· 
cinayetin cezasız kalmaması için Enginar: (' erli ) adedı 3 ,ı 
evvela Fransız Adliyesi nezdin- Sanmsak: (Okkası) 10-12 K ti~ 
de, bilahare de ecnebi hükumet· !Yerli) adedi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 · ~ 
lert arasında yapbğı müracaat· Domates: Okkası ıoo ııo K. 8' 
lara nakli kelam etmekte, bu ye: (Adana) 200 ı.urus. 

müracaatların hiç birinden netice Meyva çllıl" 
kiraz: 17·20-25-30-35 kuruş. al: 

çıkmadığını söylemekte, en niha- 25 _30 35 40.5o-55·60 kuruş. t<•~,) 
yet Türk ve Müslüman aleminin (Adana ) 50-60 K. Zerdolh ( A 
en büyüğü olduğu için Gaziye 50 K. Bilecik 30 40 kuruş. 
müracaat ettiğini kaydetmekte- Buöday • Arpa • Fa•ult~iloP 
dir. Bulday: Yumuşak (Ankara) 

8
.s,! 

Gazi Hz. bu arizayı Başveka· 7,20 8 \l\onya) 6,37,50 (Yahşihan) it; 
Jete, başvekalet de adliye veka- (Polatlı)-8.5 l\.(Çankm)7,30K. F••~ 

Ufak 12 K. Fındıkiçi: 88 K. '- , ~~ 
letine göndermiştir. yüzde 11 morfin l\lalatya 1200 f\. fili 

şehir )iizde 12 morfin 1200 ~~ 
Tiftik : Oğlan Polatlı 120 sS !-. 
Afyoııharahis:ır 100 K. l\:astamonu 

Ankara 77 K. çorum 78 K. t'. 
Çay, kahve, pirinç, şeker, 

Geçmiş olsun 
Ankarada evvelki gece, Maraş 

meb 'usu Mithat Beyin otomobili 

yolda operatör Şevket Beyin 
bindiği otomobile çarpmış ve her 
iki araba hasara uğramıştır. Mit· 
hat Beyle yanında bulunan Os
man zade Hamdi Beye ve diğer 
otomobtlHeki Şevket Beye l:iirşey 
olmamıfbr.. ıı ·~ 

Amanullah Han 
Sabık Efgan kırala AmanuJlah 

Hamn haccetmek maksadile 
Mekkeye gittiği yazılmIJb. 

Sabık karal, bu münasebetle 
sakal barakmışbr. 

O BULM,.l\.CA O 
2 3 4 5 t> 7 x 9 10 ıı 

1 M i Efl!S I R 
2 E; ~ L !j] T S [i]j'N [iıı"[l[j] A 
3 M !il E V L A T [il ~-J!il F 
4 S -i V R i S iT N_ E K [il 
5 i S L i M fi: P 

1
0 T U R 

6 Y i] A S [j]l!I;' ü [il ti]1 R fi) 
7 E N T i ,P ü F T E N i 
8 • !i]![il N O (ij T A R A K. 
9 S IE jN E T_ ~ IE R. A ~ -i 
H U fil,!i]K U R N A Z lif L 
11 RIAIF I• R ımı, rmı ıK- i iL ıE-

patates, sabun (Çil'J 
Çayı (Cava) okkası 260 - 4()0. ıııı 

240-800, ( Hindiye } 270·400, ( ser,~ 
260·400. Kahve: (Muhtelif tipJer)Oi~ 
108 K. Pirinç= (Bombay) 36-42 ~ ~ 
33·33,5 (Hindiye) 32,5·34 (Rangool(fof 
28,50 (Rizon) 36-37 K. Şeke" sS.70 
Yerli) 35,50-36,75 (Ecnebi) 35:60· 10ıl 
l.üp 39,5(1 ( Rus: Küp ) 39,JO ( ~ 
35.60 K. Sade ya§: ( Urfa: 1\1~1~,ı! 
(Taze) 125-I 35-140- I 45 (Erzurunı· . ııO 
( Erinmiş ) 80 - 90 (Trabzon ) ıo5 ~
Vejetalin: !Yerli) 62 Zeytin ,..6 
( Elistra ekstra) 65-67 (Ekstra) 61 · 
(Yemeklik) 56- tO (Yemeklik) 54.(,ıı 
(Sabunluk) 43-46 K. Patates: ~ 
naturel 18· 19 K. Sabun: (Zeyti~ 

1 Memleket Haber~I 
Heyecanlı macet6 

Bir motör 12 saat defll-
UstUnde kaldı ıot 

Geçen Cumartesi günü ,~ 
guldaktan, Bartında yapıl•~j 
olan bir mektep binasının r:,, 
tayine giden Bartın kaymak O' 

lQp olursunuz. akşam böyle düşünüyordu. --.----------
Bir genç, bir kızı elde etmek için . ~apur, onu A~erikada.? Avrupay~ Tayınter: Dflnkü bulmacamızın hal .. 

aylarla uğraşmıştı. Kız da onu seviyor getırıyord~. ~albı tees~n_fle~le aynı Kayseri hastanesi ~peratörlUOU ledtlmrş şeklı 

maarif ve muhasebe bususiy~ ~.,ı 
dürlerile, vilayet daimi encu'°r;. 

'b• azaları ve mektupçudan 1 oıd' 
heyeti taştyan motör gece Y ,,r 
fırbnaya tutulmuş ve 12 du; fakat gayet alelade bir mantıkla di zamanda umıtlerle dolu ıdı. Zıra ora- Kayseri hastanesı operatörlü- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 

yordu ki: da bıraktığı kadınlara mukabil Avru· ğüne doktor operatör Şerif Kor· l ~ 
1 

~ı~i 
_ Bana malik olur olmaz bıkacak- pada kendini başkalan bekliyordu. kut B. tayin edilmiş ve mumai· 

2 
_ ti)- _- = ljil _- - - - ı . 

sın. . - .Kaybolmuş ~man mı? Hayır.. leyh dün memuriyeti yerine ha- l!!.i 
Bu sebepten çocukla her şeyı yap. Herkec:;ın anhyamadıgı bu hayatta, ben ı . t . . Ş ·f K k B 3 

- d · · . · . reK e etmııtır. erı or ut • 4 rii1 fiiil maga razı oluyor, sade, ken ını veı mı- durmadan sevdım, durmadan aşk oyu- . ~ ı~ 
yordu. Bir gece, çocuk deli gibi_ ol~u nu oynadım. Dostluk, para, hatta yaşa ev~!ce Cerr~b~~~a bastanesı ope· 5 - - fi1 -,- - 1 

v~ lrnvvet isti.m_a1in_~ karar v~rdı. Kız mak zevki gibi birçok şeyler k_aybet- rator ~uavı.nhgınde. bulu~?1uş, 6 ~ _ [i, • ~ - [j] lj 
şıddetle kendını mudafaa ettı ve ot.e· tim. Fakat alnımı dünyanın en güzel Tıp fakUltesı cerrahı servısınde 7 ~!in [i 
tin imdat çıngırağını çekti. OteJci koş· omuzlarının çuk d d d d k ça 'ı~mış, memleketimizde ihtisas 8 - - - - - 1ımıılı. .• ı 'iil 
t Ç k ·· h 11 b' 1 t' ·· .. uruna aya ım, u a .,. ~ ~ l!!!l 
u. ocu guç a e ır reza e ın onune tarım en taze dud ki ·· t" n · vasikası aldıktan başka Alman· 9 - - ı 

geçti ve müthiş bir asabiyet irersinde a arı op u, e enm, - - 'i' - 1 . 
•- · k d" ·· tt ~ d ' hatta bir buseden daha tatlı tenleri yaya giderek orada da senelerce !!!!I nıza ar a~ını onup ya ı, uyu u. 10 jl - -li. - ![il - - -

On daldka sonra kız, onu uyandı- okşad_ı. , tahıil ve tetebbüde bu1unmuJ, 11 liı [iil ı ıfiil 19:1 ı - - -
nyordu. _ Şımdı_ daha ~aşkalarınr arryaca- malumat ve milmaresesini takvi-

s , . . 1 , gım. Yegane endışem, onları bulama- ye etmiıı:tir Yeni vazifes•nde de - enı sevıyorum, senın m, ne ıs- T • 

tersen olsun, mak. korkusud~~· O kadar çokl~rına muvaffakiyetinin devamını te-

d. d N 1 1 b , 1 malık oldum kı ... Bana, saklıy!lbılece· menni ederiz. 
ıyor u. e an aşı maz şey u. ... . 

Ne,·yorkta.. bardan bara dolaştık- ğim bir .şey v~rmedıler. Onların göz ._...., ___ _ 
tan sonra öyle feci sabahlar olur ki, bebeklerınde bırçok şeyler aradım, fa- Borsaya ceaa 
insan, yanındaki kadını evine kadar kat sade kendi kendimi görebildim. Maliye müfettiıleri ticaret bot· 
götürüp, kapısında ayrılmak istemez. Ben onların zevklerine bir akis ol- sasmm bazı rnuamelatım teftişe 

Amerikalı kadın gibi: muştum. başlamışlardır. 
- Yarına. Artık şimdi yalnızlardan daha )al- Müfettişler, beş senedenberi 
iemesini bilen bir kadın yoktur. nııım ve hiçbir şeye pişman değilim. mubayaacılara verilen vekalet . . .. 
Bir gtln, birdenbire her şeyden bı

kar, yorulursunuz. 

Jean Lasserre'den 
fa. 

BiTTi 

mektuplarına 15 kuruşluk pul 
yapıthrılmadığmı görmüşler ve 

borsadan ceza istemişlerdir. 

bugünkü bulmacamız 
Soldan saga ve yukardau aşağı: 
1 - Asker yemeği (8) 
2 - Söz (5), lisatt (5) 
3 - Renk ( 2), akıllılık (7) 
4 - Yol (3), emmek (.~) 
S - işçi (5), dest (2), nota (2) 
t1 - Şu, bu değil (5) 
7 - Büyüklük (6), an (2) 
8 - öteberi yiyecek (6) 

9 - Münasebetsiz (4), bir yaz 11emi
şi (6) 

10 - At (2), yaş (3), büyük (3) 
11 - Nota (2). uçun (4) 

deniz üstünde kalmıştır. ,r 
Motördekiler bu müddet ~0.fıoda müthiş heyecanlar 'it 6 ~ı' 

tehlikeleri geçirmişler sonr• dıf' 
rayı bularak sabile çıkmışl•' f 
Karaya çıkanlardan mektUP of 
nun ilk işi toprağı öpmek olıJI 
ve: "~ 

- Ah bu kara toprak, toıtJ'' 
kurban olayım diye atlaın•f 

Bir Kadın boctuldU ,. Oıt' 
ZafranboJunun Bostan ıcoY ıf' 

den Sarı Osrnanm k1ZJ 50 1 d' 
larında Havva H. çay ke~•rı:eıe 
odun toplarken kendioı Ilı' 
kaptırarak boğuJmuştur. Z~"' d• 
nan cesedi Yenice ırın•SJ" 
bulunmuştur. 

Dava d" 
izmir, mezbahasını idare ~ısı•' 

şirket et fiatlerinin pabah. 0 tı" 
sınan sebepJeri hakkına hır btl 

zih neşretmiştir. Betediyd·,iıt' 
lavzihteki bir fıkrayı keO d•" 
hakaret teJikki ettiğinden 
açmıya karar vermiştir. 



ıo 
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F=:f~~~:;;;::~~==============~~:;;::;;:;;;:::::;:;:;::~~=~~~~~~~;;; ı - VAKiT 15 Haziran 1931 
L Memlekette VAKiT 1 M M.v. Satın aıma ko• 

Mardinden Nuseybine bir seyahat Taa:~::.:~: .::::::r:uıeah- G 1 l l E T T E 
bit namına 14 ila 18 bin kilo beyaz n 

D 
• ' haki bez kırpıntısı 15 haziran 931 

aran n h Zı•nelerı pazartesi günü saat 14 te Fındıklıda 1 a . heyetimizde pazarlıkla satılacaktır. 
Taliplerin kırpıntıları Sirkecide sara· 

bört sene evvel bir iple kuyunun içine ci~e dikim .~vinde \'e şartnamesin~ hey-

in 
? etımizde ıormeleri ve ihale saatınden 

dirilen köylü neler görmüş • evet teminatlarile birlikte hazrr bulun 
"il maları. (390) 
~ rıauaı Dlgarbekir muhabirimiz heves prdüm. Bu kazanın hiçbir kö- • • • 
:: yünde mektep yo~tur: . . . Ordu ihtiyacı için 100,000 metre 
~ ıı tetklkatta bulunmak üzere Burada beledıyenın ikı hın lıra ka· cibinlik için bez kapalı zarfla münaka-
~ .~Udinden otomobil ile Nusey- dar bir varidatı vardır. Ye bu~unla da saya konmuştur. ihalesi 24 haziriln 
'if~tınek Uıere yola çıktım. Yollar hiçbir şey yapılamamı~tır. Dukkanlar 931 çarşamba günü saat 15 te Ankara
~! l muntazamdı. Jlerledikçe meb- cadde ile beraber oldugundan toz top da merkez satın alma komisyonunda 
~~afınurlann verdiği semere göze rak bütün d~.ktnlann içersin~ giri· yapılacaktır. Taliplerin prtname al
'tt Yordu. Çölde bazı tarlalar biçil· yor. Burada sozUn tam manasıle hiç- mak ve tekliflerini vermek üzere temi
~ Yt bllflannuş, diğer bir kısmı da ha bir vey aranılmaz. Adi kahvelerden natlarite birlikte mezkur komisyona 
"•u~ıny~ildf. Yolumuzun üzerine te- başka han otel .ıok~nta ~a yokt~r be- müracaattan. (383) 
" . eden ve Mardlnin şarkı cenubi nt belediyede mısafır ettıler. Aksı tak· • • • 1. 
~~lınd~ ve §ehre he, saat mesafede dlrde ayni günde dönmek mecburiye· Cinsi ihale gUnll saati 
ttt tarıht asarı atika ile dolu (Kari· tinde idim. -

dar) namne bir kariye vardır. Nuseybinde bir hükt\met tabibi ile Beyaz peynir 16/6/931sah 15te 
~~0Buraaını da gezdim. (Ahamtnit) bir de sıhhiye memuru vardır. Dispan Kuru et 17 /6/931 çarıamba 1 Ste 
'''d l?ıdaranından birinci (Dara) tara- &er teklinde bir yer varsa da burada ne lzmltteki kıtaatın ihtiyacı olan iki 
t\ <İ" kendi namına nispetle inşa son yatak ne karyola ve ne. deillç. vardır. kalem malzeme yukarda hizalarında 
'- lıııllcenderi kebir) tarafından tahrip HUkQmet tababetlnl? eJınde. hır k.ısım yazılı gün ve satlerde ve ayn ayrı şart 
~l~ 

1
ha ~dildiği söylenen (Dara hara· illç varmış fakat fıynt~ bihnmedığın- namelerle kapalı zarfla münakasaya 

~; ) nı gezdikçe insanın hayreti ar- den .verilmiyormuş. Do~rusu ~u ka~a konmuştur. lhalesi lzmit 23 üncü fır· 
du. her cihetten acınacak bır şekıldedır. ka satın alma komisyonunda yaptla-

~t~birincı Dara) nın payitahtı olan Burada hiçbir ŞtY bulamazsınız.. Etra caktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
~ (~bu harabe seksen haneden iba- fındaki birçok bataklıklara ve şıddet- üzere teminatlarile birlikte lzmitte 
•ttı ara köyU) namını almıştır. Bu le sıtma hastalığı hü~ümfe~a. olması mezkQr komisyona müracaatları. 
ltı b~ evleri muntazam ve iki katlıdır. na rağmen kazada hır tek kının yok- • • • 
'-tı ıt camii, kadim caddeleri, her ta- tur. . . • Eskişehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 
~r&taçtarıa kaplı bahçelerile eski Buraya. gelmışken hır de Surı!e sade yağı kapalı zarfla münaasaya 
)8

11 
ethtı muhafaza etmektedir. Kö- hükumetine ait Kamışlı ka.z~srnı gor· konmuştur. Jhalesi 2 temmuz 931 per

'l ı:11llbu şarkisfnde Daranın zulüm mek istedim. Protokol mucıbınce her şembe günü saat 14 te Eskişehirde ns· 
-., b .ence zindanı vardır. Bu zlnda- iki taraftan onar kilo.metre mesafeye kert satın alma komisyonunda yapıla
._llıa 6YUk kapısından içeri girildiği kadar hükiımetten \'esik~. almak şartı· caktır. Taliplerin şartname almak ıe 
'd~ ayrıca bir de mağaza kapısına le ziyarete m~aade. edıl.ıyor~u. .Ben tekliflerini \'ermek üzere teminatlari
~t il f ettik. Bu kapı açıktı. Içerde de musaddak hır. ,·esıka ıle Kamışlıya le birlikte Eskişehirde mezkur komis-
"b· lon ve salonun nihayetinde ayrı gittim. Şehre yaklaştıkça. umran es~r- yona müracaatları. (388) 
\, 

1~1 de zindan kapMı \'ardır ki bura· l~ri g~z~ çarpıyordu. t~tı~barat ~aıre • • * 
~d ersı Yer altına gitmekte oldu· sıne gıtt.ım ora.da Ma~dınlı ermenı Ya: lstanbul ve civınndaki Askert kıuat 

Tril$ bıçaklarının mükemmeliyeti dünyanın Iıcr tarafında 
tasdik edilmektedir. Her yerde satılır. 

Eyi ve tam bir sihbat için 
muntazam bir bazim tazimdir. 
Tatli müleyYin. ve taami latif 

'olan Eno's "Fruit Salt" ' size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder, 

izmir Memleket hastanesi baş 
tabipliğinden: 

Hastanemizin bir senelik ihtiyacı için mübayaa edilecek 

olan muaalcce ve koyun eti 31-5-931 tarihinde ihalesi mukar

rer bulunmuı isede btltçenin henüz tasdik edilmemiş olmasından 
dolayı Encilmenivilayetçe 20gün müddetle temdit edilmiştir.Taİip· 
lerin yevmi ihale olan21·&-931tarihine müsadif p&zargünü öğleden 
evvel saat onda İzmir vilayeti encümeni daimisine müracaat
Jan. (93) 

~tfıı •n Pek ziyade karanlıktı. Köylü kup is?.'ınde. bır tercüman va.rdı. Vesı ,.e müesscsaun erzak, ekmek. \'esaire ,4 ıetfrdiği lAmbalarla bu korkunç kayı gosterdım fakat. gazete.cı old~ğu- kara nakliyatının beher kilolarına kapalı 
~tf ~lldan aşağı inerken insanın tüy- mu söylemedim. Yesıkayı \'ıze ettıler. zarfla ıeklif edilen fiatlar haddi itidalde 
-. ll t)eriyordu. Minare gibi döne dö Şehre indim. Tahminen sokaklar on görülmcdinden 18·6·931 perşembe günü 
'- d 3 ~inak merdivenle yerin altı metre genişliğinde yapılın~~ ~ş bin saat on dörtte Fındıklıda heyetimizde 
~ :Q Jnfyörduk. Nihayete geJfnce kadar ev vardı. Hımeler duz. hır hal pazarlıkla ihalesi yal'ılıcaktır. Taliplerin 
·~ Jaah büyük bir sıı kuyusuna teaa üzerinae yaprlın1şlaraır. Şehırde elek· şartnamesini tıe,yctimb;<!-; ,görmeleri ,.c lsta n bul Belediyesi ilanları ı:ıo j İJ 

~ı ı:ttik. Bu kuyunun ağzı açık olsa trik tenviratı buz n un fabrikal~n ol iha'e saatinden ev,·el teminatlarlle hazır 'is " ı c ' •"iFT+'i""' " ._... ;: ' H' 
Uıe btf geçmek 1 mkAnı olmazdı. Vak- dutu gibi her taraf'ta hümma~~ bı.r fa~ bulun malan. (393) Kapahçarııda Divrik sokağinda 20 No. Jı dükkin bir ıene-
~lld lta tarafından hapsedilenler bu liyet görülüyordu. ~urası 1'urkıye 1• • • • den üç ıeneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye 
~il ""a atıldıktan sonra bu kuyunun çin kaçakçılık. no~t~ı ~.a~nrınd~n. a.~~- Askeri ihtiyaç için 5000 kilo mııot konmu~tur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün levazım 
-!it "ir açılarak mahktlmlann kaçma· ta transit ,·nzıfesını g~ru~·or ışıttıgı- aleni münakasaya konmuştur ihalesi müdürlüğüne müzayedeye girmek için bir buçuk fira teminat 
'~talrılnı olduğu rivayet edilme1'-tedir. me nazaran buradan Turkıyeye ge~e.d~ 5 - 7 · 931 paıar günü saat on dörtte ak,.elerile ihale rrnoü olan 6 Temmuz 931 Pazartesi günü saat 
t..... &ı ıa"et u··- k b' 1 d M" yüz yükten faztn kaçak eşya geçırıh- F d ki d h . . d T ıs ... :ll'tıı ~ Y ~e ır sa on ur. u •ın 1 • 1 a cycumız e yapılacıkur. Talip 15 e kadar encümeni daimiye müracaatları. (239) 
«,t d lttermer taş sütunlarla dolu- yormuş. lcrin şartnamesini heyetimizde ıı;örmeleri 
"'liııtıvarJarın içersinde cami mihrabı Hükumete hiyanet eden H memle ve ihale saatinden c\'vel teminatlaıile Paşabahçede incirli köyde bir oda ve bir salondan ibaret 
"-

10
de tek ve çift mahkQmlara mah ketten kovulan hazı adamlar ~.urada heyttimlzdc: ham bulunmaları. (394) Sinan ağa mektebi binası bir seneden üç seneye kadar kiraya 

'tır caıan ve daha biraz köşede en jandarma olmuşlardır. Acaba oteden * * * 'l k · · k d k T I" l . 
41t, lllahkOmlara mahsus odaları havi beri nanü nimetile pervude oldukla~ı 3. K O. Sa. AJ. Ko. dan·. vera me ıçm aça müzaye eye onmuştur. a ıp erın şartnameyi 
ı.. liu · h · ı·k d b tar Surı görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek 
"''ha zından olduğu gib" vaziyetini hükumetine aın 1 e en un • Kıtaat ihtiyacı için J 8050 kilo yaş ~1 '•ıa etmittlr. Köyiinı §İmalinde yeye ne kadar hizmet edeceklerdir? srhu paza lıkla saıın alınacaktır 16 6

.931 için ihale günü olan 6-7-931 Pazartesi günü saat 15 e kadar iki 
~~ tak111t mahalle §eklinde kayalık· Protokol mucibine~ zi~aret i~in top ~alı günü saaı 14 do ihalesi icra kılına· lira teminat akçelerile encümeni daimiye müracaatları. (240) 
'L_ lllafaralar vardır. Bu ma.ıc-rala raklarımıza geçen Surıyelılere tara!•· ca~ında t r M 12 J' k kd' J C ~., 

1 
5G 

1 1 
d _ eı n şar name \'e evsa ını görmek elre murabbaına ıra ıymet ta ır o umın ibangir 

~il ~ arı aslan ve hayvanatı saire mızdan nezaketle muame e o un ugu ve pazarlığa iştirak ermek istiyl'nlerin d 32 • • d d 681 603 1114 1 68 659 660 661 
"'' 'tile \'t etraflan kabartma ola- halde Suriyt toprağına geçen ntandaş b yangın yerin e ıncı a a a , , • , 0, , , ."it d teminatları ile irlikte \·akti ınuayvenindc h N l J d 72 60 t bb 
_, ~ll&tılınrştır. Bu harabelerin ya· ıarımıza Suriye hUk(imeti ne~d~nde n komisyonumuza müracaatlan. No.' 

9 
arita o. ı arsa ar arasın a , me re mura aı arsa pazar-

~h llda nıuazzam ve atzı kapalı bir Kamışlıda bulunan fransız ıstıhbarat lıkla satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün pa· 
~ ;:_rdır ki bu kuyu hakkında töyle zabiti Mösyö Velmanın maiyetinde bu- ı M hk 1 I 1 zarlık için 21-6·931 Pazar günü saat 15 e kadar 65,S lira temi-

~ Yet söyleniyor: lunan ermeni tercüman Yakup tar~- 8 
eme ve cra llnlara nat akçelerile beraber levazım müdürlü-üne müracaatlari. (241) 

>\ ı,111ıtdan dört sene evvel bu kuyu- tından Mösyö Velnıanı~. ~ulunmadıgı Jstanbul _A~a~olu han l:'J numara· _ ___ _ __ 
)\ 1._de bJr köylü indirilmiştir. Aşağı- zamanlarda hakaret edılcyormuş. Bu· da Avram Kırıspı Efendiye: · ~-- . d h tal k-1--
~•ıı- lfı laman Ur demir kapı ve bu nu Nuseybinde miltevatiren hemen latanbul icra memurluğundan. 1 1 Uogum ve U~~abın as ı arı 
'I "tı ;ı' • T d ·k ı · m te assısı «11t11 il z~~cirli anahtarlarla kilitli herkesin ağzından ışı ıp . ora. a ı en .. ş. ~ankası~a olan . borcunuzu üç 1 Doktor 
'~,,.. "" ronnüştUr. Üç gün sonra bu bir de şu mes'eleye t~~adüf ettım. Meh gun ıçınde tedıye etmedığiniz takdirde H •• • N • 
-~ıı ı:~ lefat etmesi halkça bu kuyu- met ata isminde birası tar~fı~dan Mu mahcuz mülga itibarı milli bankası USeylll 8Şlt , 
~tllla ~81 ıtth olmaıına hamledilerek ba suldnn mübayaa olunan yırmı beş ka- h~ssc senedatınız 22 .h~ziran 931 tari- Türbe, eski Hililiahmer binası 
~'-u kuyuya kimse inmeye cesaret dar atı Kamışlıda tutarak bırak~a· hınde saat ondan on ıkıye kadar Jstan [ j No. 10 Tel. lstailbul: 262U , 
1• L ittir. Bu kuyuda mechur Dara- mışlar. Sebebi gQya protOkol şeraihne bul borsasında satılacağı icra vt iflas · _ , 

iL.. "1ıln J ~ • • • H lb k" b ~ ~ ~tttlir' eri balundutu rivayet edil riayet edihı~~~ış ımı~ a u 1 u za- kan~n~nun 99 .~e 104 üncü maddeleri tır. Binaenaleyh mumaileyhin i~hu 

Seyrisefain 
Merkez ncentnst Gnlata l\öprü başı 

R. ~!l62 ~ube ı:centnsı Sirkecide 
i\1üh0rdar 1.ade hanı 2 2740 

fl~uaıı ~ s~r' at ~ustası l\ ~lııı • tın elinde butiln vesaık vardır. mucıbınce teblıg makamına kaim ol- borca karşı bfr diyeceği nrsa tarihi 
t... t\._~a1nrn flzeri sarayı~. enkazını .:e Bu gibi bir mes'ete de g~ç.enlerd~ mak üzere ilin olunur. 26 ila~da~ itibaren . (15) gün . zarfında 
~ekte ~aaaetphını, koşkUnU, g0&- ay«'r ve damızlrk mUba~ası ıçı~ B3 i . . . daırei ıcraya tarıfatı kanunıye daire- ıMERSIN) vapuru17 Haziran 
~).. d.ır. Bu köy (Dara Kalende- dada gidip avdet eden Dıyarıbekır mın Çorlu Aalıye mahlı:cme .. •ınden: sinde müracaat ctmedig·i takdirde mu··d hıı.' .. ,ın ı Ço ı l\I k l k Snlı 16 de Sirkeciden Kal-
tı.-,t ett ı e de yad olunmaktadır. Ha- takası baytar müfettişi Adil Beye de r unun a sut .u oyündtn Bay deti mürurundan sonra \aki olauk 
~I S, ik. Daradan ilç 11&at mesaC.d• ,.apılmıştır. . ~am oğl~ l~z•t efendı zev<e~i ve ı.ma- itirazı mesmu oiamıyacnğı ödeme em- kacaktır. 
' 11a,~ehan köyü civarında bir ha· Protokol mündericatına kat'ıyyen ı~ ~ızı l\adıre hanımın ,·ezaıfi ze,·ciye. rinin tebliği makamına k:ı.im olmak Ü· •••'1!9~~1111-•l!llllJI•• .. 
t >~~I t vardır ki büyüklüğü ile al mugın:ir olan bu halı\tın men'i için hU tı ıf_a .etm~mek .m.aksadile 930 sene~i zere keyfiyet ilan olunur. ;;o uzlanmış deri 
'llttd sa.rnk mesafeden görünür. kumttlmiıce Suriye hükumetinin nau teşrını~anı ayı ·~~nde . l>ırakıp gittiği 1:~1~!~a~e ~·cm.İ!~et.in~en: 
~ · a Pek çok çekirgeye tesadüf . d"kk r celboluns.'\ çok faidesi olur karyesı muhtarlıgının ılmühaberinden lıtanbul A8liye malrkemcsi ı inci 'I.ın:ue ( emı)etı nonya ::ubesi an 
~ltlat de şimdi bunların meuu:ıta ti 1 da 1ı . anlaşılmakla kanunu medeninin l:J:! in /ıukuk dairesinden: barında me\'cut tu7.lanmı \'e kurutul· 
~-~ ?ar zanne er m. · dd · "b' · . muş ')69 adet ko'-· k · t~"1 .. arı olmuyormuş. Hareketi- cı ma ~ ı mucı ınce larıhı ilandan iti Etem Bey ile neşiktnşta Sere:ıce· ; - · ' .. , J un.l. e~ı ~e 16 adet 
' ııcı saat sonra Nu eybine var- • Pendı•kte haren hır ay zarfında e\·ine u·det et- bey yokuşunda (:'3--Grı) No. da mukim . ıgır .~erısı 2 .--:- '1 - 9::11 de ıhale edil-

'b. AP \ me~ı ilfın olunur. 2~ Aziz Re\' bt!• nindel(i alacak dav:ı.~ın- mek uzerc muzayedeyc konulmu. tur. 
~ ~~ ı - . J T r l . ~ ~İt lk ~tile eptyce kalabahk bil' y iskelesinde Adapa· . dan dola) ı nınhkemeden sadır olan ka- n ıp erın mahalline miiracaatlan. 
ı~ ar:~ tımdi üç yüz hane ,·e iki bin a~u~ san Ef. nln 50 nu• lıtanbul 8 inri icra memurluğun· rarın temyizen tetkiki Etem Dey tara DOK TOR 
~~ tlrn Üfu~u havidir. Adeta köy ha- zar 1 I ~asap dUkklnında: dan: tından i tlda kılrnmnkla defteri mah. '11-n. r --·-~il 
~lı ıta'' ~ır kaudır. Suriytnin ifa· mara 1 SO K Ha~kel Se~top efendiye ezgayri susunun 931 - 76 No. "ına kaydi hilk- """"f"~ ~ 
'- ~hd lasıle beş kilometre mesaf'e- Kıvırcık eti uruş masarıf .10. 8 lıra 114 kuruş borçlu: Ga- ra Temyiz istidn ureti mümtyyizün. D h'ı" h 1 ki ·~ı .. Ult D "I 50 d K a 1 ıye asta ı arı mutahaSSJsı 
ı.:t'l •- ur. N

0

useybinfn hükumet d. e- ag ıç ,, " lata. a ürekçll.e.rde .M. en hayım. hanın· alt)
0

•hin ika.metga.·hının. meçhuliyeti ha- C 
;, tgPlu Kuzu 50 d k t ah t 1 h umadan manda her gün öğleden ~ ""ırı, ~ ~ır yerdedir. Muhteht ,, ,, ~ ı ame g go~ erı ıp. al en ıkamet· sebıle teblığ edılmemış olduğundan sonra saat { 2,30 don 5 e 1 kcıdar 
,. it hır ılk m~tgbi verdır. Mek- Dana ,, 30 ,, gahı meçhul vakı tahkıkattan anlaş•· H. U. M. K. nun maddei mnhsusası mu lstanbulda Oirnn ~olunda ( 118 ) nu-

4ıat~droeu nispeti~d~ _talebe~i d~l ı fiatla ıatılmaktadır. (32) ~.an Berter. ~f encli ~-~mın~ gönderilen ~.ibince teb.liğ ~akamına kaim olmak maralı hurnsı ı abınesindc dahili has· 
llerk11te tahsıl ıçın büyıik bır odeme emrının tebluıı kabıl olamamı1- uzere keyfıyet ılan olunur. 21 talıkları mua,ene ,e tcd~,j eder. 

·----• Telefon: lstabnul 2398 
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Satılık asari atina 
koleksıyonu 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Vehpiye H. ın 189258 ve 189488 ikraz No. lı iki kıta deyn senedi mucebince istikraz eylediği 

meblağa mukabil sandık namına merhun bulunan asari atika para koleksiyonu borç ödenmediğin
den dolayı Sandık sataş heyeti huzurile 29 Haziran 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
dörtte Şehremaneti Sandalbedesteni mezat idaresinde bilmüzayede satılacaktır. 

Bu koleksiyon Emevilerden itibaren Arabistan, Mısır ve Küçük Asyada icrayı hükumet eden 
eski Arap ve Türk devletlerine ve bilhassa sabık Osmanlı imparatorluğuna ait muhtelif meskük 
paralan ihtiva etmektedir. Paraların yekunu: (541) adet altın, (2058) adet gümüş, (354) adet bakır· 
dan ibarettir. Bu paralar zamanı idarelerinde darbedilen hükümdarlar ile paraların cinsleri itibarilt' 
ayrı ayrı zarflar derununda tasnif edilmiş bir halde bulunmaktadır. Para miktarının fazlahğındar 
Ye ayrı ayrı zarflar derununda bulunmasından dolayı paralar müzayede günü müzayede mahallindt 
teşhir edilemiyecektir. Müzayede neticesinde defterde mevcut cins ve nevileri itibarile müşteriye 
teslimini Sandık idaresi müteahhittir. Paraların Sandık muhamminleri tarafından evelce tahmin 
edilen maddi kıymeti (Altı bin) liradan ibarettir. Maamafih müzayede günü başkaca kıymet tahmin 
edilerek kıymeti muhammen esini bulduğu veya geçtiği takdirde müşterisine ihale t:dilecektir. Fazla 
izahat almak, cins ve nevilerini gösterir defterini tetkik etmek ve paraları görmek istiyenlerin 
müzayede gününe kadar tatil günlerinden maada hergün Sandık satış amirliğine müracaatlan ilan 
olunur. 

BiR CEREYAN PRf Zi ... işte okadar 

FRiGECO 

SATiE 
Bu mükemmel aleti 

VERESiYE 
SATIYOR 

ELEKTRiK 
ŞiRKETi 

de bu aleti aJan müş· 
ter ilerine hususi tarife 

tatbik ediyor 
Beyoğlu: 

Metro Han Tünel meydanı 

lıtanbul :Elektrik evi 
Beyazıt Kadıköy Muvakkit· 

hane caddesi No. 83 

•. ; • , : ~· ~ • .... ' ' ~ ı' 

Askeri mektepler sabn alma komisyonu UAnları 

Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 12,000 kilo yufka 
aleni müanakasa suretile alınacaktır. Münnkasası 23· haziran-931 
salı günü saat 14 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Talirlerin şartnamesini görmek için komisyona 
müracaattan ve iştirak için de vakti muayyeninde haZJr bulun-
maları ilan olunu,·. (230) 

• • • 
Askeri mekteplerle hastaneler ihtiyacı için 100,000 kilo sığır 

eti pazarlıkla s~ın alınacaktır. ihalesi 17 haziran 931 çarşamba 
gijnü saat 14 de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona 
müracaatlan ve iştirak için de vakti muayyeninde bazır bulun
maları ilan olunur. ( 9 ) 

.__ ________ C:>_e __ v_ı_e_t __ C:> __ e __ rn __ ı_r_y_o __ ıı_a __ r_ı __ ı_ıa __ n_ı_a_r_• ________ , 

Sabhk ev epartımen,ersa,e,ye 

- Satılık ve kiralık -
l\uzöuncukta i\lünirpaşa mahalle· 

sinin Aziz bey sokağında Be~er oda· 
dan iki bölüklü fevkalAde nezaretli 
eşcarı ınüsmire) i ha\·i vasi bahçeli J 6 
numaralı doktor hakkı beyin hanesi 
ucuz fiyatlı satılık ve kiralıktır. deru· 
nindekilcre müracaat. 

Satılık aparhman - !\lüceddet 
kargir dört kat havagazı, elektrik. terkos, 
ne7.arct fcvka!Ade Şişli hastane istasyon 
ci\·arındadır. 10,000 liradır. 

lstanbul dordüncü vakıfhan Asma 
kat 29 Union l\ol 

19 arıyenler 

Daktilo - Gıyct iyi ingilizce bi
len bır daktilo hanım iş aramaktadır. 

lstiyenler gazetemizde Fikret Adil beye 
her gün öğleden sonra müracaat edebi· 
bilirler. Telef: 2.4371 

M!Jteferrik kUçUk llAnler 

Ankarada işi olanlara - ıAnkara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilAta 

malik yeı::\ne vekdlet, temsil, takip mü· 
es~e! esidir 

Ankara. Bankalaı caddesi - Anııdolu 

han · Posta kutusu : I 66 

Budapeşte de - Yüksek Mühen· 
dis mektebinden mezun Macar mühendis 
ev, beton arme ve diğl'r mühendis inşa· 
atına nit haritaları ve keşifleri, yapıyor. 
Adresi; Beyotlu Sakız·ağaç cadde :\o. 
2 kat 2. 

Memur istiyoruz - 4iniz olma
dığı zamanlarda çalışar:ık ayda 90 liradan 
fazla kazanabilirslni7, Bize mektupla so· 

Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesi günü saat 
16 da Ankarada Devlet Demiryol ları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarnı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

runuz, mektup için 6 k1.1ruşluk pul ko-
yunuz. (12481 Iscanbul Postanesinde 

No. 400 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Ankara· 
da ve lstanbulda idare vezneain den tedarik edebilirler. 

• • • 
Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında hergün seyrüsefer 

etmekte olan fıfl06 ve 105-5 No: Anadolu sür'at katarları, 20-6-931 
tarihinden itibaren haftada üç güne tenzil edilmiştir. 

Mezknr katarların hangi günlerde ıeyrüsefer edecekleri atide 
ıösterilmiştir: 

Haydarpaşa Har. Cuma Pazartesi 
Ankara Muv. Cumartesi Salı 
Ankara Har. Cumartesi Salı 
Haydarpaşa Muv. Paıar Çarşamba 
Keyfiyet muhterem ahaliye ilan olunur. (227) 

Çarşamba 
Perşembe 
Perıembe 
Cuma 

Trabzon belediye riyasetinden: 

Muayenehane, idarehane 
veya ikamet için iki havadar oda, bir 
sofa ,.e bir hılAdan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralanacaknr. Ankara 
caddesinde 55 No. lı Muallimler kitapha
nesine müracaat 

~ıııımıı~~ıı mı~ 

' ZAYiLER 

Ortaköy inönü yatı mektebin
den 929 senesi aldığım ıehadet
nameyi zayi eyledim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ılan ederim. 

No. 73 i\lehmet Emin oğlu Ali Naki 

Diş tabibi ---
Ahiren fenni şeklini iktisap eden Trabzon belediye mezbaha- S t 1 il 

sının şimdilik şehri ( 60 ) altmış lira Ücretli baytarlığı münhaJdir. Ua sına 
932 senesi kadrosunda işbu ücret tezyiden maaşa tahvil edilmek Avrupadan gelmiştir. Yeni 
üzere belediye memurlan ve müstahdemleri nizamnamesinin ikinci Postane caddesinde ikbal kü· 
maddesinde muharrer şeraiti haiz taliplerin sertifika ve evrakı tüpanesi karşısmdaNo 8telefon: 
llzimelerile Trabzon belediye riyasetine müracaatları ilin olunur. (223)j ._Is_t_. _4_1_56 _________ _ 

1ürk 

Letin1n en 

büyük vazit esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
Muktesit 

VB 

Yetiştirmek. 
O haldel derhal 

ZIBAA1 
Baiiliasıadail 

Bi~ nunıı 

ınsurny ui!Byeti ~nimi encünıenin~en: 
1 - Aksarav-Bor yolunun 15 + 000-19 + 900 kilometrt~ 

arasında ( 4 + 900) kilo metrelik şosa inşaata (22726) lira ~· 
kurut bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulınuJ 'I 

2 - Bu inşaata ait evrakı keşfiye ve şeraiti fenniye ve u~ 
miyeyi görüp izcahat almak istiyen vilayet Nafia BaşmühendiılC ... 

111 

müracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet vesikal"" 
ibraza mecbur bulundukları. . _.lf 

3 - Münakasa 1-6-931 tarihinden başlıyarak 30-6-931 taribİP"'ııl 
saat on beşte ihale edilmek Uzere ( 30 ) gün mUddetle de~,; 
edeceğinden taliplerin müzayede ve münakasa kanununun ınad tt' 
mahsusası abkimına tevfikan yevmi mezkurde muayyen sa• 
Encilmeni daimii vilayete müracaatları ilan olunur. (101) 

Ereiıköy Kız Lisesi Mezunlarını~ 
16 Haziran 1931 Salı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedit 

Büyük ikramiye200, OOOiiradıt 
AYRICA: 
50.000, 40.000, 25.ooo, ıs.ooo 

10.000 Liralık ikramiyelet 
Ve: 100.000 Liralık bir 

mükafat vardır 


