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Tarilıf vesikaların satzşz faciası 

iki bin vakfiyenin de be
raber satıldığı anlaşılıyor 
t alnız bunların satıŞ kıymeti -(2) milyon 

lira tutmaktadır 
~~a~'.anı kayit bir ihmal neticesi sa
~· 20o balyalık \'c:iiaklara ait olan 
~._•ka_t henüz kafi neticelerini \ 'et"· 

iştır. Bu cidden çok kymetr 
ikaıarırı haiz oldukları tarihi kı' 

11lda yeniden bazı tafsilat ve· h .. 

1 
hı.ı:ın h~iz olduklar ıtarihi kıy. 

ere dair malumat aldık. Burilar 
·ıe Yazıyoruz: 

: 11 'e' ikaların satılışını ilk (lu~ r 
1'~erdarlığa haber \'eren, Eri,, 
~ırn mektebi muallimlerinden Cn· 

ey di.ror ki: 
....ı. G • , azetelerin neşrıyatr bu evrat.ır 

1 a YUz enelik evrak olduğu '• 
llıı ntaJiyeye ait bulunduğu mpr 
~dedir. Halbuki bunlar yalnı. 
'leye ait değildir. :Muhtelif tarih
b\·e !ttuhtelif dairelere ait evrak 

' 
11 tada idi. Tan'zimattan itibaren 

il~'.l.i~ dairelerin enakr buraya na1'-
ıgı gibi büvük Heşit Pasa za ma- • 1 ,. h kk .ı rn'· "h"m 

( " • 'Rlı an evra.- a · · ınua -.~.: mu ı 
Alt tarafı 4 üncii sayı/ada •ıi1. lcr söylı' en Vamık Şükrii it 

Hariciye Vekili Ankarada 

l evfik Rüştü B. diyor ki : 
~lrupada sulh havasının el blrllğlle 
~&şatıJ masının çok .f aydaşı olacaktır 

fy~bevredPn aYdet eden hari· • sınan elbirliğiyle yaşatalmasınm 
6ıı ~ekilimiz Tevfik Rüştü B. büyük faideleri olacaktır. iktı· 
~ ~k§amki ek_sp!esle Ankara- sadi buhrana karşı regional bazı 
fi ~e~et etmıştır. müspet tedabirin bu!unması da 
~iı'tıcıye vekilimiz dün gaze- gayri mümkün değildir. Ancak, 
t: tl'e şu beyanatta bulunmuş- asıl müzakere mevzuunu teşkil 
'- • eden iktisadi buhranın cihanşü-
ııa ~çtimalarma hükümetim na- mul olduğu ve regional tedabirin 
'i t ıştirak ettiğim Avrupa bir· yanında ışin mahiyetinin istilzam 
haktkik komisyonunun mesai- ettiği cihanşümul tetkik ve tc-
t b kında Ankarada reisi cüm- dabir için dünyadaki bütün hü-
~ e aıretlerine ve başvekil Pş. kümetlerin birleşerek yeni ve 
(J arıı malümat edeceğim. beynelmilel bir iktisat konferan-
)dlldan sonra sırası geldikçe sını derpiş etmeleri ihtimalide 
l'e Ctpey matbuata malümat y Ceğim. gayri varit olamaz. 

tb~lrııı şimdiden şurasını söy- Şubatta toplanması beklenen 
nttıılirirnki; gerek komisyonda Beynelmilel terk ve tahdidi tes-

essili bulunduğum huküme· lihat konferansı müspet neticeler 
lla vermek taliine mazhar olursa 

ban mana ve gerek şahsım onun yalnız sulh için deg~ il, iktı-
dttı e seyahatımdan memnun 
ş11 ediyorum. sadi buhran için de çok müessir 
d,t~s~ muhakkaktır ki Avru- amillerden birisi olacağı tüphe-

ıyı bir havanın, sulh hava· sizdir.,. 

Selam! 

__,...----

·~ 
loJ ~------------- -- -
4:itı fonilatodan yüksek hacimde zırhlı inşa etmem<'ğe mecbur lu· 
ecı'tıflrtyanın geçenlerde bu h!lcimde fakat fennin bütün lıarikalanm 

'llcı11 erı bir zır/ılı yapmıya mw·cflak olduğu ı•e hiiyük dretnot/ara nuı· 
't l)l~ tıc lJerck sürat itibarile tef('l rnk <'den bu geminin bütün drrlctlerin 
'I) ı,"10rını ali si.:i eWğiyazılmııttı. 
~i,. ~hluıı_ ünvanı ı·crilen bu lrarlkulfıdc harp sefinesinin denize indfri.l· 

"Ullız gazetesine yukarıki karikatürü ilham ctmlftir. 

Haremden daha ziya-
de muallimlerle mu
avinlerin istlf ade
sine karar verdiler 

Evvelk; gün toplanan tıp fa· 
kültesi müderrisler meclisi içti
maı hakkında tafsilat vermiştik. 
Dün bu hususta elde ettiğimiz 
mütemmim malumata göre içti
mada, baremin tatbiki hakkında 
Darülfünun divanı tarafından 
kabul edileu şe1<ilde başlıca 1ki 
mahzur görülmüştür. 

Bu mahzurlardan biri Tıp fa .. 
kultesi tedris heyetinin genç 
azasının, muallimlerle müderris 
muavinlerinin haremden çok 
istifade etmeleridir. Fakülte 
muallimleri ve müderris mua
vinleri hastanelerde vazife gö
ren ve kendilerilc ayni dere· 
cede çalışan meslektaşlarına 
nazaran baremden sonra daha 
az para alacaklardır. 

Müderrisler meclisi bu mahzu
ru nazarı itibara alarak barem 
kanunile yüksek maaş alacak 

profesörlerin maaşlarından ten
zilat icrasmı ve buradan yapıla· 
cak tasarrufla muallim ve müder
ris maaılarına zam yapılmasını 

kararlaştumış, alakadar profesör 
ler kendilerine yapılacak zam
dan feragat ederek faküttenin 
genç uzuvlarına zam icrasını ka
bul ettikl !rinden karara fakülte
nin büti n müderrisleri iştirak 
etmişlerc;ir. 

Divanın bulduğu şekilde g<Srü
len ikinci mahzur yeni bütçede 
müderris maaşlarına zam yapıla· 
bilmesi için tıp fakültesi masra
fından tenzilat icrasıdır. 

Müderrisler meclisi müderris 
maaşiarına zam yapılmasından 
eğer bu zam fakülte hastanesine 
kabul edilecek hasta adedinin 
ve fakülte tedris masraflarman 
azaltılmHile kabil olacaksa, vaz 
geçmeğe karar vermiştir. 

Dünkü gazeterler müderrisler 
içtimamda baremin sureti tatbikı 
hakkında Maarif vekaleti nez-

dinde teşebbüsatta bulunmak 
ve tıp faküttesinin noktai nazarını 
izah etmek üzere müderris Ziya 
Nuri Pş. ile Akıl Muhtar ve 

Server Kamil beylerden müteşek
kil bir heyet seçildiğini, bu be· 
yetin dün al. şam Ankara ya 
hareket etmesi muhtemel bulun· 

Diinkii atletiznı ve hztbol ıniisabakalarz 

Futbolda Galatasaray Vefayı 1- 4 yendi 
Fenerbahçe Beşiktaşa 1 - O yenildi 

Dün RobcrKollcj sahasında yapılan atletizm müsabakalarından: 200 metrenin birincisi 
Dün Bebekte Robcrt kollej mektebi bulspor) bize yeni bir Türkiye rekoru 

sahasında mc .. ·simin büyük atletizm kazandırması i~in imkan verilmiş olu· 
müsabakalarr muvaffakıyetle yapıldr. yordu. 
Jstanbulun türk olsun; rum, ermeni Uç hafta c'·el ı·umlarla Galatasaray 
\'e ecnebi olsan e.n mümtaz atletleri arasında ayni sahada yaprlan bayram 
birbirlerile boy öl~tişerek aralanndan da müsabaka harici ntma1arla gülle 
en muvaffakıyetlisini ayırdılar. Eu rökorunu kıran \'e bunu geçen hafta. 
itibarla müsabakalar çok enteresan ,.e ki seçme müsabakalarında da kısmen 
o nispette heyecanh oldu. Ve en mü· tekraı·1ıyan dün de bir defa daha teyit 
him hadi.'>e: Kıymetli Veysiye (lstan. [/.,üt/en sayfayı çeviriniz] 

Yazan: 

~~'" -3-
Nakleden ı 

la. 

- .. _ .-
Foto l\1· G· M. 

duğunu yazmışlardır. PllJda oynıyan iki bUyUk bebek, ve iki Amerikalı bakire 
Hususi malfımatımıza göre mü· Bakireler bekliyordu. Acaba onun mu? 

dersler meclisi tarafından Anka- J' -· t·· A "k ı k d ı sorar - E' et, tam bir genç kız hali var-
>U un merı ·a ı a ın ara . dır Gene k h r . . 

raya bir murahhas bir heyet git- anız, on beş yaşında iken bikirleriııin · 
1

1 ~-· ız. a _ _ı .. Esasen balnredır. 
• b' k · ı d'ld·- · · b t !';ebhüs et lu sozlerı "'O.) lerken 1\tadam An. mesi için kat i ır arar verilmit ıza e e ı ıgını Yeya una e:> • na g " J .. • d 

"kJ · · l ı t ı · b0 k' Amcı·ı· u U.)or u. d - "ld' tı · erını an atır ar. za eı ı ır. · ,. . 
egı ır. kada güıelliğin lazımı gayri miifarıhi- - Nıçın gülü.)orsunuz? 
Tıp fakültesi müderrislerinden dir. ,.c Amerika cemiyetine an'aneyi Madam Anna G ... , Viyanada tıp 

bir kısmının bugün hususi olarak bağlarla bağlıdır. t~.~silin~ ikmal ctmi~ bir merikahdır. 
yapacakları bir toplantıda bir _ .\ ~an::;örde güzel bir !.adına ra~- ~.utmesınde dc\'am ederek ce .. ·ap nr-
heyetin Anka raya gıtme-sine lü- grlrnediniz mi? Dura dan ~ıkıyordu. 1

: 

zum olup olmadığı hakkında kat'i Hu suali bana, t.-arına da,etli oldu - Bu krzm bana yüz binlerce do-
ğum mndam Anna G .... :=-oruyordu. tar horcu \ardı r. \ 'C Holls Royce oto· 

bir karar verilecek, heyetin erit· 1 • • 
o· - E\·et, dedim, hirinci katta gör- mo nimi de bana hortludur. 

mesine lüzum görülmedıği tak- düm. Hakikaten ~üze). Hem Amerika- - Nasıl olur'! 
dirde fakültenin noktai nazarı lı kadınlarda pek az tesadüf edilen bir - Sahi ::.öylüyorurn, hem otomolJI. 
b r tahriratla Maarıf vekiletioe hali var .. Bir genç kız hali .. Jfapıda ia lini bann borçludur, hem de yüz bln-
bildırılecektır. ~ok güzel bir "Rollo Roycc" otomolJili (Lütfen ı;ayıfayı rcviriniiz). 
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ltrce dolar borcu da vardır. meklerini yerlerken, küçük dakti lo, 1 D ~ 

Evine diuetli oldufum bu güzel patronunun kendine hedi~·e ettiği en " k " 
kadın doktorun ~özlerinden şüphe t:t. büyük moda mağa1.a. ından alınmış tu- un u futbol ve atletizm müsabakala 
medim amma, ha~retimi de ~aklı~anıa- aleti gi)cr. n onunla huluşmas'!"a -~ıı:ıı--~~~~-~-~~-----------------1~-----------~~ dım. ~tadam Anna zengin hlr do.ktor- (Rirhman) l.:lühe ,·eya (Casino) va ko- LU r tıırıı fı h ı rinci 'a~ıfam ııdadır \'ic. 2 - Manolof, ve Sabes. Derece tı. Bundan sonra Beykoz hep~ 
du. Fakat hö)le yüı. binlerte dolarını ,ar. · eden Yt'ysi; hize di~kte de yeni bir 3 metre. di. J<'akat sayı yok. ikinci d 
borç 'er.tcek kadar se:-'etl olup olma- Orada •. aç karnına, l'li~ara k"".111 rökor. ~-~di:·e et~_i. Di1'k ~zeı~nde ::;,'.!;; rno zayit :wo zayit 200 zayit 100 Beykoz hakimdir. Fakat say~ )'IP1

1 dıfını hılmlyordum. ~iha)d me. eleyi ~işman patronu ile dan. ederken, gÖ7.· olan 1 urkı~e rokorunu a ,9ı metre)e bayrak yarışı beyaı \'e kırmm takım- yor". Bu sırada BeytlOza bır,,.. 
anlattı: !erinin kaydıtı ~and,· it:i iııtemeğe çt-- çıkardı. Kendi,.ini tebrik ederiz. lar ara!\ında yapıldı. Neticede Ayzen· çekildi. Ye bu suretle Anıdol• 

- Bu genç kızın hana hu kadar kinir. Bu ne mü~kül hir i tir! ... \yni Mü:'ahakalara ilan edildiği gibi :- ıı · hart, i\eyçef. Papadopulo ,.e Besim- bir sayı kazanmış oldu. BundaJI 
bor~lu olu~una hay ret ediyoı~unuz. zamanda hem Gloria s,·anson. hem de at tam 11. t~ hir ge~it resmi le ,. ~.har· den mürekkep beyaz takım birinci. ra Beykoz daha gayretli oynryartl'al 
Ha1huki bnıit. Ren ona. kelimenin tam Clıtra now gibi olmak. me~hur yıldız- rak me~a:1!mıle ba~lanclı. Be:. ) uı. ka ~lıisabakadan sonra, orada bulu- klbini sıkıştırmıya ba§Iadı ve !"• 
manasile beş defa bikrini iade ettim. ların hareketlerini hatırln·arak onl:tr dar ~yırcı n meraklının alkı;;ları ara· nan Türkiye idman cemiyetleri ittifa. dan galibiyet golünü yaptı. \e o 
Yani benim sayemde, beş defa hikrini gibi gülmek, oturup kalk~ak Jaz•nı· · ında. hakemlerle atletlerden mtirek- kı reisi Rana Bey, Türkiye atletizm 2 - 1 Beykozun lehine bitti. 
izale ettirmfit mu\·allak olabildi. dır. kep hır tahur saha~·a ~ıktı. Ve bayrak federa~yonu reisi Burhanettin Bey Bundan sonra UçUncfi oyun ıi' 

Madam Annanın doktor olduğunu • * • d.ire~inin alt.ında. durara~ ~alrnan ~s- ve Robert kolJej · ~por ~efi Mi!ter ilk mühim ma~ıdır. Hakent td 
bfli.rordum. Fakat mUte' as.c;ıf hir rol 1\lichigan cadde inde. meşhur ile:- tık lal m~rşı ıle dıreğe çek~~en .b~yra~~· Bavens müsabakalarda derece ka.za. bahç~li Sait Sa!ıihattin Bey Galat 
oynadığından haberim yoktu. Hem de, lena Rubniıtein'nın güzellik mtie&seı&e· mızı seta~ladılar. Ru ha~.1.t fakat gu- nan atletlere madalyalarını merasını- ray ıle Vefa ıkl ay evel yajllll 
ona, tanıdıklarımdan üc Fran ız gf'n~ .~inde bir müdürün, hir dansöze şu na· zel .m~rasımden onra musabakalara le ,·e.~dil.~r. .. . zünden yarıda kalan maçlannı ta~ 
kızı tıtvsiye etmiştim. :;;akın onların ~ihati verdiğini duydum: geçıldı. . . Dunku musbakalarda ıaıetecılue lıyorlar. Geçen sefer oyun all 
da ... Fakat Madam An na glilerek de· _ Bırak içsin amma, çok i~mesin. . • _At.mal~~ ı~ınd~ .yuk~r~da ~-~~ret e~- bir yer ayır~~k .~e bir m~~a tahsis "t- tuz .dakik~ oynanmıştır. Şi111dl ell 
vam etti. ... h 1 . d b' k k ı... . tıgımız gıbı 'e) sının dı~kte ı okor kıı- mek nezaketını gosteren musabaka h~y- dakıkalık ılk devre ve 4S d ;;.-. • ~ar oş ıır a am ır ~y )Mdpma · aııl· • •• 11 d ki "'k • . . . .. · • . 

'\• 1 1 E.ı:. b . 1. t' d d • 'ld" ~ • k ki .. ma~ne gu e e gecen ı o orunu .e· etı tertıhiyesıne teşekkur ederız. lkınci devre ıle müsabakayı U - an ış an amannız. ,.er enım ıye ın e eıı ır •. ,em uca ar, oper. ·ı t i .. U ilh. f( 
~yemde be~ dda hik~·in; izale ettirme- sonra da sızar. kalır. Halbuki hafif yı e .m.eg gun n tn m ım ~u\'a a. Futbol maçlar1 yacaklar... Oyun geçen sefer 

. . , kıyetıdır. ROO metrede ~ampıyon \e ])'" 'J'· k · t d . d f th 1lx.1 ye de · · \ r f sah ğe muvarfllk oldu dediysem bu şu de. l'arhoş olan bır adam sonuna kadar ı-;ı .. . . . . . . • un a sım sa yomun a u o K r n )anı e a 
. . . • . . . . . • rokortmen Besım. hırıncılığı Karan- l'k 1 d ı t h. d.l 1 t f d bf h k t .Jfe m8tır kı, ona hen amelnat \llJ>llrak takır> eder. Sabıt bır fıkrı ,·ardır cınu . . . . ı maç arın an eve ce e ır e ı en 80 ara ın an r a em a ı, .... 

· · ' . . . . ' capolo a kaptırdı. Besım n•ı hır ko.;:u d"rt u- k b . Jd B ı G d V f 'lk d k'k l d ~"' he, deCa bekaret ırıP5ını eski halintt ) apmak ıster. Bu sabıt fikrı ona \er· · . · ~ o muaa a a > apı ı. u maç ar a ı. e a ı a ı a ar a ga,~-
. . yapıyordu. Fakat 'Fınala arkasın- 1 ta ·l 'r f B ·kt 1 d F~ · B · t L- dak·ka getirdim. Bu kız evvelce bir daktilo l· meğe çalı,ınız. Eler onu bıraz tahrı· . . . . a saray a e ayı, eşı aşa a t· nıyor. u vazıye U'Cf ı 

. dan gelen rakıbı onu geçn·erdı. Be· b h · k k . t' d'"'. · · d · tt• S G ı t 11 di. GördlJaUz ya, pek güzeldir. Yakıt ke muvaffak olursanuı:, ü&t tarafı ko· . .. . . . . ner a çeyı a111 arşıya ge ır ıaı ıçın elam e ı. onra a a asar 
k1t, t k ,.. 1 l.'ım dort metre farkla ıkınçı kaldı. rok lllllyanı dikkatti Çünkil alınacak larını SJklaştırmıya ba•ladı 'f• ya pa ronu onu uca5ına oturtur- ay_. . k . ~ r- • Y • 

Bl U bikri • · 1 t 1 N _ p k' da , Mukalemet oşularına her zam.ın neticeler pmpiyona üzerinde mUeS6ir lehi Mehmet topu tek bqına 
muf. r 1 n nı ııa e e m .• e e ı ma m. b' . ·ın la~ B 'kt l atletler i~ti 
ise kendi böyle anlattı. Belki dofru _ Meeelıl dan• edtrken bUJük ırıncı g .8 

•• e .1 
• a 1 

• '" • olacaktı. Mesel! Galatasarayın mat güzel bir ,utıe ilk rolü yaptı. 
• ' "' ' · rak etmedıklerı ıcabı 1.>00ve :iOOO l · u ti F b h · B ikt t· be d kik ı k d b belki de yalandır. Zaten burada bu bir znk duyuyormu• ıibi bütün lÜ· .. . u111ye ener a çenın eş aş a on f a a ı evre u 

• • ':il uzerinde yapılan iki kosunun ılk dere. k · d' k d 'k' · · b'tt• 
gıbf itler böyle olur. Kız rfdlp nişanlı- cudUnUzU onnukine yapıftınp sıkınız. . . ~ .. azanması şım ıye a ar 1 mcı me'<- 1 1• 

lk .a t t ı "111.'I 1 k il bir . celerını rum atletler aldılar. Yuksek kide duran Fenerbahçeyi şampiyon ya- İkinci tam devrede umumlytd' 
sına 1 aye e m f. ... fan ııı a ı 1 Sonra. bırdenbire çekilip, eankl Y:\P· tl d T" ·k' "k H ·d · " Kt Bö ı d Uk 1 ı ' . a ama a uı ıye ro orunu a~ aı pabilirdi. Sonra Vefanın aldığı lehte latasaray hakim oynadı. Jlk ,. 
~~ ur. -. Ye e an 1 ar, tıtınııdan utanmıı ııbi kızarınız, \'e ı ~O yaptı. Rum rakibi Pulvos da ay- ti d ü .. ül"k d .. dilcül "k ı i · d h h dö d~ 
burada da bulunur. - Gidip patrnna . . . •. • . · .· . . ne ce e çunc u ve or u tr çın e emen emen r 
.. ti f 1 1 t bunu aayrı ıhtayarf olarak, mukavemet nı dereceye yUkselclı. Her fkısı de hı- me\"·llerinde ilk sırayı Vefaya vere- kika Necdet Galatasarayın ·-w 

ıonn " az a patırts ·etmem ş, pa ron d d i d h ı i · . · · · (1\ ' .,...-. 

d 1 1 d. . . bi d t eme en yaptı ınuı a iuett r nız. rıncı addedıldıler. Bundan sonra çıta- bilirdi. Fakat dün yapılan oyunlar sayısını yaptı. Bundan sonra I 
a, ıuıma11 ç n ken ıne yırmı n o- , k k 1 b' 1,il k · .·· lWtıl 

)Ar Ytnnlt- Kıı parayı alınca, nişanlı· - Evet mad~~ .. Evet madam .. J a- Y1 1,84 e oyara . Y~." ır r ıye. 10
• bunun aksini verdi. Yani Gala~sa~ tasarayın daha gayretli oynadı.-~ 

sını atlattı, ve seyahate çıktı. lı'akat, kat tasavvur edınız ki bu adam, ban:ı koru elde etmek uzere sarfed_ılen ray Vefayı, Betiktaş da Fenerbahçeyı rüyoruz. Vefa da biraz son.,_~ 
bankada heubı cariıl azalmata bat- ulak teftk Hrkıntılıktan batka bir gay!et maalese~ &emere verme~ı. mailflp ettiler. Bu suretle Galat.Ha· büyük bir enerji ile bu üstün *1 
]&1fne&, yine blkrfni izale ettirecek hl- teY yapmadı, ve kendine hakim oldu, .~" şayanı dık~at noktalara ,.1P~~! ray pmpiyonluğu artı~ sureti. kat'i· müs&\'İ bir maç manzarası verJJti1',J 
riatnl bulmuf, yine tazminat almfş. o zaman~.. ettıkten ~on~a. musabakaların urdıgı yede elde etmlt demektır. Çünkü bun- vaffak oldu. Biraz sonra ~ 
Her defumda da bana gelir, amellvat - O zaman ıiz, bir teY yapma!r teknik netaşıcı yazalım : dan sonra yapılacak maçta sarı kır- hatalı bir şekilde düşürülmdi ~ 
yaptrrrıdı. Esasen ben. hemen hc~ıen icin ona vardım edersini1- Ye ertesi 800 M: 1 - Karançapulos 2 .-d Be- mrzıhlar lstanbulapora mafhlp da mıraya bir serbest vuru!Ş çekil~/ 

. ·.. . . · siri\ 3 - Agop. Derece 2, 3, 1-<> aki· ı ı F b h ·ı lar ndak·ı pu be ld M ht · ·· 1~ on aenedır bu tarzda ameliyat yapa- gun, ızın de suhoş old~!~~u~u ~·e o- ' o sa ar ener a çe ı e ~~a.. ı . s~ ~ ~. u.. u e§emın ~~ze 
nm. Fakat bilhassa yüksek muhitten nam bundan istifade ettıgını ılerı sil- ka. . , , • , , . van farkının fazlalığı ) uzunden bu a- Ui bu tun Galatasaray mudal ":j 

Ü•t 'I ' , ·d • ·,. 110 manıalı: 1 - J odoruf, .? - le\ demi mU\'Rffakıyet vaziyet Üzerinde üstünden crererek kaleye erirdi. ,,..,. m Y erı erım 'aı ır. rersını... • . "' d 17 2 • d k. • , 9 .... lıt,. 

B .. 1 . .. 1 rk d A _ Evet madam.. fik, 3 - Kazım ~e at. -·> a · ı- müe .... sir olamıyacaktır. Dünkü mac;tan vaziyet 2 - 1 olmut ve maç oF"' .ıJ 
u soı erı soy e en, ma am n· ka b h · . · f' 

na~·a evlerinde tesadüf ettiaim " aenç - Hem vavrum erkekler tuhaftır. . . . sonra Galatasarayla Fener a çenın yecanh hır şekıl almıştır. Ayn 
,, e e • . 100 M. t- Senıh. ! - Enver. 3 - · . t· d . d d h d t ~ renç kıılan olan beş alt1 yüksek \. Ben küçük bir mürebbiye tanırım kı. . • . . vazı) e ı şu ur· a a a a ser .... 

. . . . . . . . Neyçd. Derece: 11 1-.l sanı~e. Galatasaray 13 oyunda 3.) puvana Vefa rlttikçe srkı§nuya 
merıkalı aıle aklıma a-elmı~ı. O. anlft· ademr iktidarı ht'rkuçe mal6m bım;a 1 ;oo M 1 _ Çorciyadi..; ·> - Lütfi 

1 1 B k b"I F b h G 1 d . ı•• 
tıyordu: tarafından blkrinin bale edildiiln id- · • : . . ,,'_ ~ • ' sah pt r. una m~ a 1 ener a ~e a at.al8ray. sağın a değlflk ..., 

. . . . . . . :ı - Mavıhdıs. Derec:e ~r·• 3 - u da- ı:ı oyunda ancak 32 unn tophyabıl- me 1ıyen Mıtat sol açığa, K. 
- t,t• o ~a~ırndıtn~ri. bu küçuk dıa ~tmı tı. Ru ? ı0htı:u hu~a~annı o kika. di. Sarı JıiciHrtliler Galat~~ara) la tiek Jiattına, Rel5Ii içe aeçtilel'J ~ 

çapkının u ul~ hır .h~ylı reu~ buldu. kadar ho., ~~a gı!tı kı, kendın~n, ~"11 r· 3000 .M. 1 - Panakis, 2 - Çarli!ds. yaptıkları iki ka-"ı i"şinanın birinde tasaray kornerden Ercümendi•~:I 
,., ilen de daktılo. katıbe. muallım~, ıııü hoşlukla, böyle bır şey )apabıldiğine a _ Hüseyin. Derece ıo.ıo 4_:; daki· berabere kaldıkları ve ikincisini de sile üçüncil bir sayı daha kf/T,J 
rf'hhln flınıfındR~ hlr~o.k mUşterı l\a. hükmedip kızla t\'lendi. Şimdi kız mil- ka. sıfıra iki kazandıkları halde Yefa!a, Hakemin idaresizliği maalesef,, 
"uı nım. A"nn ö~de ıördtltUnUz bu yonerdir, kocası da kendini Amtrlka- 400 l\f, ı - Tomson, 2 - Ayıen- tstanbulspora ve Beşiktaşa mağlOp ol- sali• •urette cereyanına i~l 
gen~ kız. ke•ftttitı usulU beş defadır nın en mea'ut adamı olarak tellkkl e- hart. 3 - Koyuncu Melih. Derece: r.ı dukları için 1''ener §Rmyiponluğa rakmryor. Bundan sonra oyun "J 
tathfk ediyor. ~imdi de belki. altıncı der. Pek tabii kız rUzel, çok ıUzeldi. saniye. veda etmek mecburiyetinde kalm~trr. sert bir şekilde devam etmiye ~ 
d~fl oluak (imdat) diye, bır zena-i· Çok iyi mU9terimiıdir. Şimdiye kadar 200 M. 1- Mehmet Ali. :? - f:n- Dünkü gagtibiyet Be!}iktaşın da Ü· Hatta bir aralık dövüşmeler bil•~ 
nı." k~Harı arasında batırmaktadır. mlleuestmlze 50000 dolardan fazla bı- ,·er, 3 - 1'urhan. Derece 23,3 - :; sa- çüncülüiünü tahtı temine aldı. . Hakem Emini diprı çıkardı. ~; 
Çilnku buradan 5ık~r~en, ona. a.ltr~tı raktı. niye. " Bu izahattan sonra maçların talıııı- versin ki biraz evel Gazi eski yet'Yfl 
tleta olarnk. bekare~ını iade etmı~tı~. _ Peki amma böyle şeyler her L!\· Gülle atmak: 1 - \' eyıııi, 2 - ~ ıcel- la tını verelim: mış bulunuyordu. Fakat Ycf• 
Doğrusunu ıttersenız, o bu u!'ulu ıle man olmaz. kof, 3 _ irfan. Derece 12.~4 metre tık maç tstanbulsporla SUleymani- on kişi oynıyor. 'f 
kim~y.i d.o~andırmı~_."ımuyor. Çüı~kil, _ Hayır, yavrum. hiç r~ıuetini Yüksek atlama: 1 - Haydar ,.e ye arasında oynandı. lstanbulsp~r Devrenin neticesine bir d~f 
kendını bırıne '·erdıgı ıaman hakıka- kaybetme. Senin gibi güzel ve Ameri· Gulyoı', :l - Kazım :.;edat. Derece zayıf bir kadro ile oynamasına rag- la Necdet güzel bir kaçırma ~• UJ 
ten bir bakiredir. Bunu size'. amellyıtı kah bir vatandaş ~erefinl haiz olduk- 1.80 metre. . • . . men Mkim. Salahattin. güzel bir şütla dördüncü sayıyı da ~1 
yapan ben, bir doktor sıfatıle \t fen- tan sonra... Disk atma: _ ı - \'e)St. 2 - !lılaılı, gol yaptı, buna SUleymanıye muka- Bu suretle O}un 4 - 1 Gatat&P'~· 
n.en temin edebilirim. Bikrinl izale et- Amerikada. güzellik, mamul bir 3 _ 1''rang"' · Derece :•0 'l7 metre: bele t'tti. ikinci de~rede her iki takım hine bitmiş oldu. ~ ... "-
hrmek onun pek de h~una gltmiy<ır, eşya ribidir: Muhakkllk bir ftYe yara- Yeni Türki) ,0 ru. . da daha cen:~ı hır .oyun oynıyo~. Günün son oyununu Fene~ 
kolay delll amma .. Keyfini yapan 3· ması lhımdır. Uzun atlama: 1 - Te\"fıkk 2 - Bu devrede Suleymanıye sonlara doıı· Beşiktaş oynadı. Fenerbahçe ~ 
dam ela para11 mukabilinde zevk an- Haydar, :J _ Kemal. Derece 6Ji. ru faik çalşmıya başladı. 1''akat h.:r mahrumdu. Buna m111cabil ~f 
yor, tabii onu tatmin etmek lazım.,. Çirit atma: ı _ Muradoğlu. 2 - iki taraf da sayı yapamıyarak oyunu da kaleci Osmanın yerinde s-• '/ 

Acaba Amerlkada bu kız ılbf klnı TodoruC, ~ - !'Selim. Derece 46,31 met- bir bire beraberlikle bitti. ve muhacim hatlarında üç ıe•' "' 
bilfr kaç daktilo vardır? .... Telıraf haberlerimiz re. ikinci müsabaka Beykozla Anadolu- cu oynuyor. . -"''~ 

Bu kızlar, dairelerinden çıkar çık· 7 inci ıayıfamızdadır. ü~ adım uzun: ı - Tevfik. 2 - Se· yu karşılaştırdı. Bueün Anadolu iyi. Beşiktaş oyuna başlar . 7~ 
mu: hemen evlerint ko9ular, allelul, lim, :'! _ Kemal. Derece 12,96 metre ce hir oyun oynuyor. Beykoz hafta. işlek hücumlarla ümit verici 'bl ' ' 
katran ve alçı kokan hlnalRrında ,~ Sırrkla ,•iiksek atlama: l - Cerno- yımın onunru dakikasında bir gol vaµ- gösteriyor. Ve Betfktaşın h;~ 

.. k .., .. J b" h 1. .. k d inkişaf ederken beri tarafta 1~"'-'i/. 
••vA~l& Uh.'"ll'üUıta ı .loı .__ liidip onları ıorme uoy e ır ayı muna &f& an k b' üd 1 k •• da ~ti. 

Ç 1 b . ·ı C · b b l ı ır m a aa arrıın 1 ,.ıi müıaadeai.. .. . ıonra e e 1 1 e aıze a a arının Solda lbrahim Fikreti çok ıa-' ı'~ 
_ Onları ıörünce yuzlerınde yanından çıktılar. Onların mes• k F h.. hattının ~· 

k k .. 1 . . h d k' . . ra ener ucum '1',J 
cinayetinizin ilamını u uy

1
ara mu· mum arı zıy-:ret uıuıun a ı 11!1· vardım görmesine mtydan bı ı'.:~ 

teessir olmıyacak mısınız.. zanlarına Fıleıof açıktaı_ı açıga Qyu hazan mütevazin b~r ~, 
_Baba bizi öldü~~~oraunuz.. ne.müsaade ve ne de kat:i ~ır mem taki: ediyor bazan da Bffl~I 
_Siz böyle lafla olume tah~~ nuıyetle cevap vermemıftı.. . comlarına tabi oluyordu. ]ıidl Z 

mül edem~y~r~u!1uz. M~dd.et~n ol· Fakat d.urmı?'orl":.rdı. Caıze btşincl dakikada Betikt•f -~ 
Yazaa ı HG•eyln Rahmi ı dürdüklennız ıçın. ne dıyelım. On- ıokak kıyafetıne ıırmeıe hazırlana rU ŞUkrU güzel bir ~ütle ,ol ~ 
. . . - larla yüz yüze .ı~lınce: . rak: v • • • Bu sayı netJce itibarile of1111.- 111;~ 

Şımdı bu ıon atıkından da uıandı· kurtulmak kabıl olur mu? Kadın hu "Bu çektiiınız ıstırapların faıl· - Agabey hemen ııvııelım .. ne ve Betiktap ıalebeyi "'~w1! 
lmı yuıyor. Bu kadar mütelevvin mektubu yazarak ıizin merhameti· leri biziz .. , Diyebilecek miıinh:"! Bizi oraya ıitmekten alıkoyacak oldu. Bundan IOdra Fd.,.....1': 
v! fınld.~ ı~~llü bir mahlti~ için n~ze .. il~~ca ~iyor. Ç~n~ü kendileri Hayır .. Cin~yetinizi ·~~l~.yar~.k on timdi bir .mania zuhur edebilir.. ha ıayretll çahtmak iıt••,_, 
d_ıterJerını ildurmek ve kendı nef· nı buyuk gunahk&r ıızı maıum bi. lara ıahte bır tefkat yuzu ıoater· . - 56 -: men Betlkta,ın ıtlul 01'1 .. 
ıme de kıymak akla ııiar hareket liyorlar. Aleyhlerindeki ze· meje uiratacak11nız. Onlar neda· lkı kardeı Hurtıt alaya çarça da bir semere elde .. ....,~~ 
lerden midir? ilk koca Ali hir cinayetinizden haberleri 0 .. met azabından kızarmıf yüzlerile buk arabayı koıturtarak iıtaıyona aralık Fener bir peuMIJI ~ .. )'. 
S-aYer Bey feraıatile ıana ıüzel laydı ıize kartı böyle mütezelliline ıizden af diliyorlar.: Mukabeleten indiler .. Bir buçuk ıaat ıo~ra Ku- tinden ltuada Up,.L 
bir ders verdi. Niçin onun ıibi yap• liaan mı kullanırlardı? O zaman cürmünüzü itirafla aız de onl~ndan ru çetme yolunda kotan bır otomo tik dtYre bu suretle -' 
madın? Niçin idi bir aönül hını onlar ıizin mevkiinize çıkacaklar· af istemek cesaretini gösterebılecek bilde idiler... • _ devre umumiyetle .Feaf 
lniincle matlup dü9erek cani ol· dı ıiz onların derekeaine inecekti· misiniz? . • Adreı te habe~ verılen ıoklllt f kimiyeti altında certyall ,,;,;.~!!':I 
cima •• çok .-Y~i! ~ir ~ini~ öldür· niz.. .-. Bab~~ı~ım bu f~li.~et!n faıl- ve 21 numara~r ~ buldular.. Çu·f Fener bütün gayretin• ,_ ....... :~ı 
..,..Jc itt.clıklennızın 9undı can çe· I b' B b I b' k lerı bız deıılız. Kendılerıdır. Ah- kurda muka111 bır aokak, yer yer jcl futbol takımı yarın saki' tff~ 
lrifmelerine tahammül edemiyouu· ld ÇŞe .e ~-'b· ~ •. 0 

an. •;. ere likıızlıktaki ıon derece cür'etkarlık kaplamaları açılmıt, saçakları dö· rramamaaı yüzü~den sayt fı~~ 
nuz.. 0 

':':. ım 1 1~f e .1~sanıye ınk !m· )arı bizi tahammülün fevkında bir külmüt kap kara tahta bir ev •• lintaç edemedi. Banda t~;J 
Celebi, Caize ikiıi birden ıöz r~ttııı 10

". vaZl ~~ızı yapma ~·-. ' galeyana getirdi. Keyfiyetin bu- Çarpık kapının tokmafım •urdu· ph&I oynamaları mı..ır ol,_~ 
yqlarile: tıyoruz. Bız de ıızın merhametınt· cünkü neticeye varacaiını bilmiye lr •• Karıılanna batı kundaklı kol· dar Be ikta mlldafa&9fntll I 

- Suıunuz baba... ze. ııtınarak müsaadenizi iıtirham rek bu iti yaptık. Onları öldürüp lar 11vab, ekti ıuratlı buruıuk bir eu.nu:un :aıel ~hfDI~. 
- S1111Dakla h11 cinayetini· edıyoruz.. kendimiz yaıamak taa.mmüdile yap koca karı çıktı. . sai vardır. Bu suretle of' 

zİll .... 'ullfelinden, ıünahından - Ne müıadeıi? lmadık.. (llıtmetlj) Betfktapn plebeafle 11etf 
----~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~.._~~~~~~~~~~~~-~·~~~~~~~~~~ ...... --



Esrarlı bir ölüm ! 
Sürp Agop hastanesinin eczacısı 

intihar mı etti ? 
'utan haatlın• memurlan bu ölUm kar,ıaında baygınhklar 

El•çlrclller, fakat bunun sebebi sadece teessUr dellldl 
vvclki günkü Tilrkçe ve Er

:taicc ıazetelerin ilin 11yıfa
~·rı ıraıına sıkııtırılmıt kOçUk 
ır 51Um haberi vardı. Bunda 

'Yııcn töyle deniliyordu: 
•11 t.ea· ıkıimde SUrp Agop hasta· 

tt 1• ~czacııı Arıak Ef. vefat 

1t1ıtır. Cenaıesi bugün saat 

1 ~ t~ .Pangaltıda Ermeni mezar· 
;d. kı.lııuindc iyini ruhaniıi icra 
ti ildıkten sonra defncdileçek-

t ••• 

1 ille nuarda günlük ölüm il•n
: Ribi tabii görülen bu haber 
d'~heıiz kimsenin fazla nazarı 
t 

1 kıt.ni celbetmedi. Fakat mn
~ffanın muhitinde oturanlar 

0 
U hiç de tabii bulmaddar, 

t~u .Y~lon~an tanıy~nlar. Arıak 
- . r. bı saglam ve dın.ç bır ada· 1 . 
... 't" böyle anaızın ölümüne hay- 1 .. .• f d b' h 1• d d''· d pılan •., ettiler. mu etrı ın a ır ayı c ı..:o u yı 
~ A~~U 

~ •diıe hakkında birçok dedi ·ı y J b' k A k Ef b 
Odaal ld a mz ır a tam rşa . u 

ltı • ar yapı ı ve yavaı yavat derdini hastane mOdürü Oıep Yu· 
tG'battte ba9lıyan bu hayret bU- nusyan Ef. ye söylemiş ve on-
-.: 

0 civara da sirayet etti. Ôll· dan 800 lira borç istiyerek: 
h " fekli hakkında muhtelif -Beyoğlunda küçük bir ıtriyat 
t Yler söylendi. Burada Arşak dükkAnı açtım. işler bozuk. Alış 

f. hin mahiyeti henDz tıbca ta- veriş yok. Sermayeyi büyültece-
llı!QuYan bir seromla kendini ğim. demiftir. Müdir eczacının 
~birliy•r'"'k ötd·· d .. ·.. · t bu talebini hemen kabul etmit .._ ... .. ur uıune, ıt e . d ... 
L'•ttngiz bazı ıebeplerin bu- ve ıenet ~u~abilinde ıste ıgı 
""du~ · 'f k d 1 ld parayı vermıttır. 'I ~una ıllı a e en er o u. B 'k · t•k e e c t t . 1 k 6 u ı raz ve ıı ı raz muam • 
'ı tae o opıı yapı ma ıre . . . d · ı d A k 

Otga kaldmldı. lesını. takıp ~ e.n gün .er e rıa. 
tt•ıta d 1 b 1 1 Ef. nın neı eıı yerıne gelm11 
l>i· na t • ~r· ıp ·~· "'~ •; fakat çok ieçmeden bir iki pn 

8\ PgAer 
11

1
'• an ~ynı .dgunl e sonra gene eski dOştınceli hali 

... gop lastanesıne gı en er, b 
1 

t 
"'IGctli O y . Ff . aş aınış ır. 
~ r sep unısyan · .Y~ Matmazel Marlnln 2500 lirası 
~asta b_akıcı_ matmazel Manyı Arşak Ef. 'Bundan ıo~ra der-

'l bem1ıreJerı ve aıcısına, pa· dini baş hemfire Matmazel Ma-
d,l' "ıı, bakkalına varıncaya ka- riye de açmakta mahıur görme-
'- b6tün hutane erkan ve mit ve onu bir akıam ıiıli bir 
t,:ıı."rlarını derin bir ye• ve köşeye çekerek ayni bahane ile 
ltd~'Or iç}nde g&rdliklcrini söy- ödünç para talep etmif, bir se-

t_:r. net mukabilinde kızcaiazın ıe· 
''d ~,, rivayet doğru ise hasta- nelerdenberi çalaıarak biriktir· 
~~: bu ölüm haberini itiden dii,i 2500 Jıraaını almııtır. 
~il~ tı baygın'ıklar geçiriyor ve ~u ~aranın da bi~ haft~ içi?de 
'tı ••ıa kadınlar hüngür hüngür erımesı Arşak EF. yı yem müra-

KOrdu. caatlara mecbur ettiğinden bu 
\ı •dıniarın tesiri, ağlama:arı sefer hastanedeki mü'Jtahdemine 
IÇi 

1111 
rnuddet devam edınce itin bat vurmuı ve onun kibarlıiına, 

~,rı~t yalnır acımak olnıadığı, ahlakına itimat eden memurların 
'~! -••bep!er de bulunabileceği hepis nden ayrı ayrı fakat biri-
ile ~ leldı ve uf ak bir araştırma birinden Jİzli olarak mühim bir 
--rı '•ak efendinin bütün . has- para teminine muvaffak olmuş· 
~•dt efradına ayrı ayrı bin lira tur. 
~kt '' borcu olduğu meydana Bu suretle hasta bakıcı Mat-

'(')° maıel Efkineden 500, hemıire 
~ 611 bir mubarririmiz bu garip Nemikeden 500, diğer bir hem-
,~ Yait'ası hakkında alakadar ,ireden 500,Kafçı Boıros Ef. den 
, ıııt'trd k' 6'\, bakkal oçodan 60, hasta .e 
""'k e tah ık at yapmıştır. papasından 30lira ve diaer kimıe-

•dı,, .. t'kl • . it 1 • 'ıalııt mız ışıt ı erını . şuy e )erden de bir hayla para almıı-
1Yor. tır. 

1\ 4''f•k Ef. nin hUvlyetl 
\ ... tt•k Ef. küçük siyah gözlO, 

'"''r 'd • uıun boylu 38-40 yaşla· 
~. ~ lcibar, çalııkan bir adam· 
' <:ıaca 111ektebini bitirdikten 
'~ • lıuauıi mÜeHeselere gir-
4~ \'e bir sene evci de Surp 

~ 'd~1•atanui eczacdıj1na ta-
l' t ~ il\ ittir. · 

,
111

11112 ahllkı, kibar hali, mun-

""lait· llıeıaiıi, ve neı' esi ile 
~-':'~lld~ çabucak temayüz eden 
~ cf. aı ıamanda bil tün 
~~._"ebin teveccüh ve itimadını 
"'l >• llııı, kendiıine iyi bir mn-

fl' Pllıttır. 
L.- ·~•t ,,._~ir alt. ay evel tabiatı bir-

~-~.~ deaifmiş ve dütüncelı 
1 ~ .. taicınrnııtır. 
~01'Q •hlftUdUrUne mUracaat 
. :"f

1
a • tr zaman daimi bir 

ıııı~· ... 1 • 
!_..._ .... Çınde ıör mej'e alıtmış 

iılt bu •nl tnhavvUle hayret 
~ •ebebini sordukları va

cevap alamamıılardai. 

intihar kararı 
Nihayet zemanla paraların 

ödeme vakti yaklaıınca eczacının 
tees•ürü yeniden tazelenmif, dii· 
tünccsi büsbütün artmıt ve hem
şirelerden birine: 

- Bu hayattan bıktım, ken
dimi öldüreceiim demiıtir. 
Bana bir ki•• roıurt getirin 

Arpk E.f. bu sözlerinden üç 
gün ıonra bir aktam, 25 mayıı 
pazartesi gecesi saat dokuza 
kadar Jaburatuvar da çalışmıt 
doğru Ermeni akaretlerindeki 
17 No. h evine dönmUf, kapıda 
kendiıini kartılayan erkek kar
deıine yorıun olduğunu, yemek 
yemiyeceğini, yalnız hir kase 
yoğurt aldmlma11nı s6yliyerek 
odasına çekilmiştir. 

Fakat bu tenbihden sonra 
saatlerce d,şarı çıkmamış ve 
gece saat iki de ağabeysi oClasın
dan tuhaf bir gUrl\ltii işiderek 
kapıyı vurmuıtur. f'una hiç 
bir cevap alamay&oca ~or ile 
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r 
Bulşe sizde şaşın 

Sporda yuha yoktur 1 

Stadyumda oyun o~nanır 
,·e heyel'anla takip edilir. t~n
J.:at bu stad her şeyden evci 
nezaket Ye nezahet veridir. 
Oyun de,·am edeı·ken · hangi 
taraftan olur~a ol un lüzum· 
~uz asahiyet gö. termek. hem 
stadı (yuha) larla ı;;arsmak 
çok manasız bir şeydir. Bör
lc olduğu J1alde dün btadda 
yuha sesleri kesilmedi. 

1 Veda müsamereleri 1 
istiklAI ve Vefa ilse-
lerl birer müsamere 

Günün l l Muhtırası 
) 

verıHJer Takvlm-Cumme!l 30 L\Jıyıs 5 inci 
ay 1931. scaenin ~ünleri: ~eçen 150, 

' kalı:'I günler: 215, 12 Muharrem l 350. 

Biz bu sütunlarda ~u ,·eya 
bu tarafın arzularını deiiil, 
centilmen bir haı-eket olan 
.sporun nezahetini mulıafaza 
etmek isteriz. Spor hir cen
tilmen O) unu olduğuna :;:öre 
onu seyredenlerin de hir spor 
terbiyesi ile sıkı, :sıkıya ala
kadar olmaları lazım gelir. 
Centilmen oyununu yuhal,ır
Ja karşılıyan adamların spor 
terbiyesini nasıl anladıklatı· 
na siz de :;;aşın .. 

Biz de şaşalım ! 

M. Leman'ın iki ma
dalyası - Balbanlta 

ve Pakita 

Şehrimizdeki huıust liselerden 
Jıtiklal lisesi son sımf talebe
leri mektepten aynlıılan müna· 

Trinlce yortusu. 
GUne!-Do~~u. 4,3~; Aatışı: 19,32 

Namaz vakitleri- • abah: 2,32; ------
Öğle: 12,l I; ıkindl 16,10; Akşam. 19,37; 
Yat:ı: 21,30; im ak: ~.19 

J * 
Hava- Dünkü hararcı (azami) ~2 

(•~gari)l 4derecc. Bugun rüzgAr müteha\'\ il 
sür ati m utedıl ha\ a bulutlu \ e yağmur 
ihtimali \'ardır. 

* Bugün 
Gelenler • Gidenler - lnglllz 

!efiri or Corç !\:fark dun akşamki eks· 
presle Anknraya gitmiştir. 

DoQumlar - Kasıımonu murif 

müdürü Lmail Kemııl Beyin bir erkek 
çocuğu dünyara gelmiştir. Ebe\'eynini 
tebrik eder (DuroL:) tesmiye edilen ne.,·
zada uzun ömı.irlcr dilerl7~ 

Muhakemeler - Eski Musul 
mcb'us.ı Nuri Beyi öldüren kasap Ama· 
vut 1 Iacının muhakemesi, ( lstanbul ·ağır 
ceza mahkemesinde, saat on buçukta). 

Radyo • sebetile dün Tepebaıı tiyatro· 
sunda çok mllvaffak bir müsa· latanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
mere vermişlerdir. Huıuıi ma • 
hiyettc ve sırf daYetlilere mah· 
suı olan müsamereye saat 14,30 
da istiklll marıiyle başlanmıt 
bundan sonra ıon ıınıf talebe
sinden Rakım B. heyecanlı bir 
hitabe ıöylemiı ve alkışlan· 
mıttır. 

Mllteakiben mektebin kız ve 
erkek talebelerinden teıkil edilen 
heyet tarafından büyük bir 
muvaffakıyetle gtızel ve seçilmis 
parçalar teğanni ediJmit ve çok 
beyenilmiıtir. Bu arada mektep 
Agah izzet beyin mini mini kızı 
Sevim H. yalmz olarak teğanni 
ve haklı alkışlarla takdir edil· 
miştir. 

Talebe tarafından gösterilen 
şair tabloları da çok gllzel ve 
muvaffakiyetli olmuş, talebeler, 
0 Yunus Emre,, 11Fuzuli., 11Namık,, 
Kemal,, den şiirler okumuşlar-

dır, Bu arada 11Nedim,,i temsil 
eden son sınıf edebiyat şubesin-

ı-·oto. Sıirc,·va den Rakım Bey çok muvaffak 
Taksim bahçesinde ~içek ve tanık, olmuş, davetliJerin ısrarı üzerine 

sergisi açıldı. Bu yer esasen ötedt>Jthe "Nedim,, den bir kaç şiir daha 
ri ~içek ve ecnebi tavukları ile meşhur· söyliyerek şiddetle .alkıılanmıştır. 
dur. Bundan sonra talebeler tara-

Mö.~yö Lemana da bir madalya \'N· fından "~h şu Nedim Efendi!,, 

gramofon plAkları neşriyatı l 9,59 dm 
20,30 a kadar Darüıtalim mvsikisi, Ana· 
dolu Aiansı 20,30 dan 21,SO a kadar or
kestra 21,30 dan 22,30 a kadar Darütta· 
Hm musikisi, borsa haberleri. 

Viyana, Pe!le, Moskova, BUkrat 
Saat 19: 
Bükreş: ( l 2·394) konferans 
Pe~te: (20-550) konferans, i\lacar halk 

havalan 
!\loskO\'a: (75· J 304) Radyo Jurna\ 
Roma: ( 441 ) kon~e~. Bize, Veber, 

Mendelson \ e Mire 
Viyana: (20·516) Şan, Sözlü iilm pi· 

yanosu 
Saat: 20 
Bükreş. Üni\'ersite Radyo 
Peşce: Halk ha\'alanna de\'ım , 
Mosko\a: Konser "'" 
Roma: Konsere ed\lm 
\'iyana'. Konsere davam 
Saat: 21 
Bükreş: Gramofon 

... 

Peşte: Konser, l\lozar, Y t-ndet \'C ~aire 

i\1oskova: l\lüsahabe 
Roma: Radyo Jurna~ Gramofon 
Viyana: l\lüsahabc 
Saat: 22 
Bukrc~. Geyza opercd 
Peşte: Konsere de\·am 
!\lo kova· Konser 
Roma: Gramofon, Bollin Mefist0feles mişler. isimli vodvil temıiJ edilmiştir. 

Tavuklarının \ 'C çi~eklerinin güzel· * * * operası 
liği \'e cinsleı; takdir edilen hu .saldı· Vefa Orta mektebi son sınıf Viyana: ı\lünih radyosu 

ile genci tehrik ederken l\Iak im Bar'da talebesi tarafından da erkek ~!~~ı: ~3perete de,•am 
a~an bir lspan.> 0 1 gülünden de hah- muallim mektebi salonunda dün 

k · · Pe•tc: Konsere de' am setme · ı terı:ı. maarif erkinı ve talebe velileri· ~ 
Yalnız şunu da ilfn e edelim ki, i\fö. b' · ·ı Roma: Operaya davam 

ne ır veda müsameresı verı - y· . nı· hihbarat. 
yö Leman bu son hafta zarfında Yu- miştir. Müsamere çok güzel olmut ~.~ .... "': ...... ~ .. -·- • 
nan hUkumetinden de bir ni an almak ve bütün iştirak eden talebe büyük bir mevkii bulunan scrtabıp K~-
suretile mes'ut bir hafta geçirmi~ olu- muvaffakıyet göstermiştir ... Bir sapyan Ef. bunu kabul etm. emıı 
yor. cihanfacia ğ5mdilm» namındaki Arş ak Ef. yi evelden tanıdıgı 11!~7 

Yunan hükOmeti, :'\fösyö I. ' 111• davetliler üzerinde çok müessir teaddit defalar muayene etti11 
sahne artistlerini Türkiyede tanıt:ığı olmuş, birçokları ağlamıt hatta için kendisinde blSbrek h~talıia 
için takdir etmiştir. bir genç Hamm da bayılmıthr. bulunmadıg .. ında ısrar etmııtb-. 

Ayni haftada iki hlikfımt•tin ni ~an - C 1 A k 
lan ile taltif edilen l\lös.> ü Leman Bu pi~eıtc ema ' Yni ve Ala- Kasapyan Ef. ölilnUn 18İ aya 
Türk - Yunan dostluğunu ah11e -· edd!n Ef. ler çok iyi idiler. . parmaklarının hemen tamamen 
tavuk - Çiçek glhi ziyadar - (anlı - Zıya Ef. tarafından göıt~rılen takallüs etmeıine' damarlann 
K 1, kazaska çok alkışlandı ve bırkaç, . 1.w. · aret ederek ölü· 
• okulu :-;abalarda 'e "endi ~ahsında defa tekrar ettirildi. Monolog, gergın ıgı~e bı~- ld .. -~ l 

bir teslis halinde tczahüriinden doh- ·· rı ta ıı o ugunu ıwy e-
ve zeybek rakıslarıda çok eglen· mun gay . . •• 

yı da ayrıca me;1n,.,un *olabilir. celı idi. Gene talebe tarafmdan m!ş,. cesedın morga naklını ıate-
• > k't h oynanan«Bir Azizlik» namındaki mışhr. • 

Ralbanıta ,.e J a ı a aylı zaman- k d' ük td· B d d H Ceset sabahleym morga kal-
d ..... ı · d ı· ~lar ·ı h .. ··k h' ome ı m emme ı. un a a a· 

ır. , •• a <Sım e c .ın . ' .ı ı ~ uru . ır M't t f ı·ı k ff k dırıJmış, ahtası ulupsu için ıak• 
"ı.empati., ka;r.anntış bır çıfttir. san ve ı a e . ı er ço muv~ a lanmıştır. 

}şpanvol dan:-;ları. kl:"ı ik re im tab oldular. Talebeden hafız Şükril 
losu gibidir. lrı"an bnktıl,ca, sevrettik- Ef. ile Vecdi Ef. nin okudukları Muhitte dedi kodul~r . 

k. ' • halk şarkıları alkışlanmış ve saat Doktorlar arasmda ıhtılAfı 
~e ze\" ıne ,·arır. • 

Ralbanita ile Pakitanın en cazip 18,30 da müsamereye nehayet mucıp olan bu esrarengiz &Hım 
dansları "Pcnersite.. i nıi Yerilme-.i verilmiştir. herkeste bUyllk bir merak uyan· ' ....... --. 
lazrmgclen. ,.c iJ,i fıı::ık miicaclelc"iııi ·-~;~;; .. ·~;;·;·;';i;ği~;"" .. ğij;·;·üştür. dırmıştır. 
andırnrıdır. . . Te,his yapılamıyor Arşak Ef. nin komşuları onun 

Bu dansın hı~lere olan hıtaln ~ok E d k'l · t lişile derhal polise ıon zamanda kumara kapıldıj'ım 
kun-etlidir, ve Uahbatina cok yükı-;cf, d vkte 

1ı erın eh stanenin ser tabi~ At• f' · • t rt•b t 
1 . • • .. t . o or ara, a ve ınaya ırar ıçın e ı a 
Hr dans kabfhyetı go erıyor. b ' h ber gönderilmiş fakat ld • 'dd' • 

Dansın hareketler , ... ıtası ile gö ınc a 1 1 a ıgını ı ıa etmektedırler. Ba· 
· '· · bütün dikkat e yapı an muayene- ı d l •t•b ·ı 

ıe ve hislere hitap eden hir nn·aı ol- de ölümü intaç eden sebep bu- zı arı. a eczacı ? ması. ı ı an e 
duğunu kahul edersek. hu dansa en mu· 1 mışhr anlaşılmayacak hır zchırle ken· 
vaffuJ.; bir dan tır diyebiliı-i1- un~::torla; arasında ihtillf dini öldürebileceğini ve çok defa 

la. Doktotlardan bir kısmı ölü- pek incelikle yapılan b6yle in-
ı -aı:ıaçma:ara=,•< :ı::ıı=i=çe=r=ı=g=ım=İ'l===::ııo=n=u=n=h=a=:=li:::: 1 mün böbrek hastalığmdan ileri tiharları tetbisten doktorlann 

tab ide yatağınc!a ''attığını fakat geldiğine dair teşhis koymuşlar- aciz kaldığını söylemektedirler. 
hiç kımaldanmadığını, ıeslerine sa da bu sahada tecrübesi ve iyi HalQk c_ _____ _ 



Tarihi vesikaların satışı faciası 
(Üst tarafı 1 inci 8ayıfada) ibaret olduğunu bunların n tapu 

mnda Babıali hazinei eHakının mühim defatiri tasarrufiyesine taalluku oluı> 
Biz mUstemllke fırkalarile bir kısmı da buraya nakledilmi~ti. hatta bir kısmının bu defterlere yapış· 
Çanakkalede, Sinada dö§Uş• Talebemizin sokal\larda bulup getirdik tırılmış olduğunu ,·ekalete bildirmek 

tUk, yenisini istiyoruz leri kitğıtlar da bunu göstermektedir. 3Uretile her neden e bu \'akfiyeleri ev-
Me..;hur muhalif hasmuharrir "Yeni Bulgarlara sahlan bu evrak sandık· kaf idareı:.ine vermedi. Mali.:e nka· 

~ • J 

bir fırkadan,. bahsediyor. Hatta bu fır lar i~inde nakledilirken sokaklara dü- Jeti de hakikate mutabık olmıyan bu 
kanın programını da a~ağı, yukarı an· ~üp de çocuklar tarafından toplanan cevabı e\·kaf müdüriyeti umumi;> esine, 
]atıyor. parçalar içinde Uygur harflerile bir orası da lstanbula yazdı. 

Bu fırkanın programı şudur: 

1- İstikraz yapmalıyız! 

kitap, Viyana muhasarasına ait ordu- Bunun üzerine komisyon bu nUi
nun hesap defteıi, muhtelif defter- .relerin iddia f 1 ildiği gibi birkaç değıl 

. <larların tatbik mühürleri, Fatih de\·· iki bin olduğunu '"' tapu idaresindeki 
. 2 -:- ~femlekete ecnebi sermayesı rine ait de bazı \'e~aik 'e tersane defa tiri tasriifJe ile hiç bir alaakafa. 

gırmelıdır. kuyudatı yardır. Bu enak ara~ın fa n bulunmadığını \e birer birer tetkik 
3 - Anupada müteda\'il sermaye- I\anuni Süleymanın Macaristandan edilmi:-> olan bu vaHiyelerin beheme-

iş n faiz aramadadır. Buna en çok Arabistana kadar yaptırdığı me~hur hal ~·akıf idaresine aldırılma ı icap 
ihıtiyacı olan bizi;... tahriri niifus enakile en eski ,.e en ettiğini tel\rar müdüriyeti umumiyeye 

Program şu tehdit ile nihayet bulu- kıymetlilerinden olmak üzere ve hat- yazdı; yazık ki hakikati duyurmak 
yor: ta e\'kaf idare senet suretleri bulun- kabil olamadı. ' 

" Vaziyetimiz çok mü~küldür. Netice mıyan 2 bin \'akfiyede. gitmiştir. Bu \'akfiyeler fevkalade müzehhep 

1 Polia Haberleri __ _, 

Bir •• • 
muvezzı 

Eniştesini öldilrdU 
Üsküdarda Süleyman aj'a. ma· 

ballesıode Bostan sokağında 30 
numarada oturan berber Nuri, 

kain biraderi posta mUveııile
rinden Nureddin ile ötedenberi 
geçinemezmiş. Daima kavga 

ederlermiş. Dün gene enişte. 
kain birader bir meı'eleden do-

layı kavgaya tutuşmu,tar •e bu 
sırada müvezzi Nureddin enişte· 
sini bıçakJa boynundan ağır su· 
rette yaralamıştır. Nuri fazla kan 

zayi ettiğinden yarım saat sonra 

ölmüıtllr. Katıl Nureddin yaka· 

lanmıştır. 

Elim bir kaza 
karanlıktır. Memlekete para girmez Bunların arasında tarihi kıymeti haiz ve kıymetli şeylerdir. Emsali de yok· 
iş hareketi başlamazsa, umumi hay:. birçok fermanlar, timar Ve ziamet tur. Bir tanesi bin liraya her zaman 
tın tabiiliğe dönme i elbette beklenmek Hsaik.i de ''ardır. Ferman \'akfiye gi- satılabilir... Dün saat 20 de Sirkeci • Yeıil· 
tedir. bi ,.e ıkalar o zamanın en meşhur hat- Gerek Ce\'det Beyin, gerek Yanıık köy hattında çok elim bir kaza 

S . • .. 1 d • . . tatları tarafından yazılmı::- olmaları Şükrü Beyin bu ehemmiyetli hadise- oimuş ve bir askerimiz bat bo· 
amımı soz er en, ancak acız n ık- 't"b -1 h tt t 'h· kt d ı · ·· ı F k 

t .d . 1 k .. . .. • ı ı arı e a r arı ı no · a ın an 'a ye daır muta eaları bu.·lardır. a at yunda ezilmi~ bir halde bulun-
ı arısız ı muteeı-sır olur. H ukumet f k ı · d k ti 'd. 1 . d . . 1 ,. T 

· e,· a a e ıyme ı ır er. bu bahsı bura a bıtırmedt n en~ a· muştur Zavdlhnm nasıl düştüğü 
kendi umumi siyasetini beğenmi) en Ekserisi tezhipli olan bu ena· mık Bevin işaret etti<Yi mühim bir 

t d 1 b. k J - " ve hangi tren altında kaldığı 

Uzak ada! 
Fizik dersinde, muallimin el~:~i 

ğe dair verdiği izahatı ~~n kU de 
dinlemiş olan talebeye, mute~ip 

511 
te Coğrafiya muallimi şöyle bır 
sordu: k ad 

- Oğlum, Istanbula en uza 
hangisidir? 

SOıır 
Ç k b. du"şu··ndük' ·ten .ocu , ıraz, 

şu ce\·abı verdi: 
- Büyük ada efendim. 
- Nasıl otur? .. t'• 
- Çünkü efendim, saniyede su 

11 
300 bin kilometre olduğu h~l~~-a~:, 
!erden beri 1stanbuldan Bu> uk 
elektirik varamadı. 

Madamın niyeti 
~ 

lzmirdeki Hafize Suzan Uant~i~ 
kında söylenen sözler, yapılan d dil 
dular malum. Bunları yenidtıt 
dolamaktan mana yok. . ti 

Yalnız, son günlerde bu bah15 .: 

fında yazılan yazılara bakılırs3 r ... b 
.) J'll 

zan Hanım (Yahut madam Gı ıı~ 
Ya an a ) arın ır rsmının siya-:i bir kın birer nümune.::.lni bulmak bugün noktayı da kaydetmeden geçmiyeceğiz. 

tahkik edilmektedır. gelen kocasından bir davet 
teşekkül halinde meydana çıhmalar•n ı hayli mü:;küldür. Bunlardan başka Vamık Bey iki bin \'akfiyenin evkafa 

pttkt 

hail .olmamahdır. e!'ki türk müellifleri~e ait ve nüshala- verilme!'ine mani olan zatın ayni za. Esrark•• ~amur Şevket kalp alm~ ;;a:~~~r~?c~~~mu da ı,er'tıt 
Memleket meselt>leri ancak siy~ ..... i rı kalmamı~ yazma kitaplar da vardır. manda ewakı satan komisyonun re· haatalltından dUşUp öldU 

fırkalar karıjısında halledilir. O ;;;ekil- Ba:;vekil Hazretlerine yazdığım layi- isi olduğunu söylemekte ve bu noktayı Şehremininde oturan maruf alarak Pari.-:e gideceğim! d ııı (• 
de taazzu'Y edecektir... hada bunların tarihi, a!»keri \e ma- dikkate değer bulmaktadır. Diğer eırarkeşlerden 70 yaşlarında ça· Senin yolun açık olsun ma 

8 ~' 
Buna müsaade edilmezse çok açrk. li kıymetlerini izah ettim. dikkate değer bir nokta da satılan ev- mur Şevket dDn Beyazıtta. Çu- kat bir türk baba ile ananın dil";~-· 

çok samimi ilan etmel, lfızımdır ki, im Bu hadise üzerine defterdar Şefik rak üzerinde muhtelif tarihlerde Bul- kur çeıme meydanı ıu terazesi getirdikleri yanuyu ne hakl3 

te.,ekkül, bu fırka kat'i zaruret halin- Beyi 7.iyaret ederek meselenin ehemmi- gar miitefekkirleri n diplomatl:ın y~nıodan geçerken düıüp ~Jm~ş- sız olmağa götürüyorı:ıun? 
11 

~i! 
d~ taazzuv edecektir yeti hakkında nazarı dikkatini cel- tarafından tetkikat yapılmı~ olması· tür. Yapılan muayene netıcesın· Mini mini bir türk yavrusuP , 

B k 1, .. 'b 1• t . t hettiğim ıaman defterdar bey bana: dır ~ de kalp sektesinden öldüğü an· henüz ihracat esyası addetmiyorııı· u program a u e a anzıma çı~ı- • • • ~ 1 
nın en kötü, en cahil kopyesidir. . .. - Gazetele~in _yazdığı gibi bu e\'ra.k ~undan .~ç- sen~ evel Istanbula Rul- la!ıtı:ıııı ve defnıne ruhsat verıl- N ar ne oımuŞ . 

B t hd
·t k .. t h b' .. • . ıçınde kıymeth . hır şey yoktur, demı:-; ganstan hukumetı tarafından Sofya- mıştır e V ' ~ ııır 

u e ı ·us a ır cur ettır. k . b b t k' d k' .11• k··t·· k b . .. • B'. .. t 1 • apıta t· ve ·omısyonun u ap a ı raporu- a ·ı mı ı ·u upane şar u esı mu- G8.l t d utun gaze e er. yenı Y ııı 

Çünkü, A~-rupadaki . s~r~ayenin nu göstermi~tir. Gazetelerin bu mühinı dürü Yladimir Todorof Hindalof .. 8 a a yangın talimatname dolayısile Yitaytft~ıılf 
son senelerdekı akı;-ı seynnı 1ı e ta le- me-ele hakkındaki ifşaatı üzerine gönderilmiş \e bu hazinede tetki- Dun ıece saat dokuzda Gala tada hassa muavin Fazlı Beye atıP. ,ıfı 
besi bile çok iyi biliyor. Avrupanın ::;er , e ~atılan enakın kıymel..,iıliğinden kat yaptırılmıştır. Mükemmel bir 1\fe~tebanj SQkağında bir makin~ satı~ yor. Kendisini ferdi hürriyet, tı'ii"r 
mayesl ya Avrupada çalı;;;ıyor. Yahut bahis bir rapor hazırlanması ve bu müste~rik olan ve burada altı ay magazasında yangın c;ıkmıt', bına~ın hürriyetini ihlal etmekle itham ed 
ta Okyanu/'ıyaya. A,·usturalyaya, Cenu raporda satılması lazım gelen daha kalan M. Ilindalof Sofyaya aydetin- a~~P ~~sı~ları yandıktan sonra son- lar. ıs!r 
bi .Amerikaya ta~ınıyor. bir takım defatir '"' Hsaiki kadin: de buradaki tetkikatınm neticesi o- durülmuştür. Hükumet \'Rridatını arttırnııı.1'1 f 

• • • bulundu~undan .bahisle müsaade lıu- Jar~k. ~ ?·eni re~mi tür~ ~·esaikine g-ö H t •t • silatı kontrol etmek için l\oıtıl::r 
Balkanlar ..... e c-8 k' . k . A . yuruldugu takdırde bunların da s·~· re ı tıklalıyetten evel mılh hareketler aS aya gı ffil • b'. t ı· atname"'e bu •·adar ht) • .. • ·~ r ı \e mer ezı \.ru • . . . d" . . . . . . . ıı a ım ,, 1\ d'' 

. . tılacagının zıkredılmesı nazarı ık· ve ihtılaıter) ısımlı bır eser ne,.:;retnuş- yen doktor kı•m? .. f 1. b' "nıii~' .r paya sermaye ancak ıyası hedefler ta 1 t· tb d c k b'r e ... ·dir · t• # la hucum \·e uzu ı ır • ,_,. 
k" d k . • 1. ..a ı ce e e e ı ~ ,, . ır. . . F 1 B .· ahk . d' 
. ıp e ece "agır ma 1 şartlar kabul et Defterdar Beyin komis;> onun rapo- Bu e erde (Karaman) tarihi müel- gıbı az 1 eyı m eme) e ~ 
tirerek giriyor. Bunlardan haşka. bey- runa iı,tinat eden sözlerini dinledik· lifi Sikazilin t.serine ait bir klist> Doklor)ar_.cemiyeli niçin? ~ 
nelmilel erma}·e akış ı llintten, \e U· ten sonra beraberimde götürdüğüm ev- de rnrdır. Bundan sonra bir Bulg~r Hadiseyi kendimiz daha etrıt 
zak ~rktan da çekilmeğe ha :;;lamı~ rakı kendi:-ine gfö .. terdiğim zaman hay- jenerali gelmiş ,.e bu hazinede aylar<'a diln bir içtima yaptı hakeme edelim, kafi... e 
tır. ret etti. tetkikatta bulunmu~tur. Bunu müte- Etibba muhadenet cemiyeti aylık 1..opl# ~; 

• • • Vamık B. ne diyor? akip de eski Osmanlı meclisi meb'usa- içtimaını dün Türkiye eczanesi nıo 
Tokyo, Nankin, KAbll, " Sermayenin ı:.iya i hedeflerle mPm· Bu me:,efeyi takibe memur olan nında 1\tana.o;hr meb'u:>luğu eden P.rn- üstündeki cemiyet merkezinde 

Jekete girmesini istemi) enler için .:;on muharririmiz C" det Beyden ayrıldık- çedoref gelmiş \e aylarca bu hazine yapmıştır. Janeyro setlrllklerl 
Romanya istikrazı i}i bir misaldir. tan ı-onra eykaf idaresi memurin mü- ye gömüldükten sonra dönmüş. \e bir C ıaıvedlliyor ı.fıl' 

emiyetin senelik kongresinde '11 .,v 
Romanyanın Fran a ile imzaladığı dürü \"amık Şüı<rü Beyi de ziyaret e- müddet sonra tekrar gelerek gc. Hariciye vekaletinin 9.;7 d~e 

müthiş i~tikraz mukaYelesinin sartla- derek hu mesele) e dair olan fikirlerini çen yaL ve bu kı~ı daha z.iya'de burada yeni idare heyeti azahklarına çesinde tasarruf maks~,tıf· 
rını hala Franı::a mali"ecileı~i 1,,r sormu tur. Yedi cilt üzerine hazırla· geçirmiş "e bu euakı tetkik ile nıe;; seçilenlerden doktor Niyaz.i ismet b I ·ı·kı l ~ l c11t . ff T 1 az.a e çı ı er agvo una ı,jOı 
nevi fedakarlık addedecek derecede dığı e\'kaf tarihinin üçüncü cildi ile gul olnıu~tur. beyin reisliğe, Muza er a at T k N•"' 
mağrurdurlar. meşgul olan ve bu suretle evkafın liıy- Pan~edorefin bu evrak üzerindeki beyin ikinci reisliğe, Faik beyin Bu meyanda 0 yo, ·r~I( 

S . as· h d fi 
1 

k t . metli bir tarihresini mevdana getir- tetkikatına ait malumat (Bulgaristana veznedarhğa seçildikleri umumi Kabil, Rio dö Janeyro etçı '., 
ıy ı e e e mem e e e gıren ~er . . • , • . , b b'ld 'J B d b b'ıtı ' ı 

11 h . b. 1 1 t 1 . rt 1 mek ıçın ralısan \ amıl.: Bey. muhar- ait kı\'metli \esikalar) dıye Zora ga- eyete ı irı miıtir. un an sonra lerinin ilgası mevzuu a 1 "" .. ..c 
ma)e e ır. ır mem e.ie l\U arı n:a- .... • • .• .. - Ik k \,iV,. 
ınr t • rırımuı nezaketle kar~ılantt~ Ye l}U zete. ınde tefrika edılmıştır. ıene i ongrede çekilen telgrafa Tokyo büyük elçimiz o<' 

ş~i~ memleket ancak bu şekilde ha- mal matı ,·ermi~tir: . . . . Bu e\:rakın :8~1garista~a f.ab~ikada Sıhhiye vekili coktor Refik B. Beyin münhal bulunan Vırf,l 
tmlabilir. - J.ozan muahede:;ı .mucıbın~e '1 u- imha edılmek ıçın ahndıgı ıddıasma den gelen cevap telgrafı okun· büyük elçiliğine tayini muk•' 

. .. . nanistanda kalan şehrrlerdekı "'- alakadar görünmektedirler. JJulg-ar!~ muş, yeniden cemiyete ıirmek 
lırtikrazcı hır fırka yarr mustemlıke ol kafın hukuku mahfuz tutulacağından tanda imha edilecek fersude kağıtla- dir. ,,,er 

maktan kurtulan ve bu Yolda orijinal bit' . . .. isliyen doktorların müracaatları Yene tasa~ruf maksadile. ""-( 
. . • - bu e' kafın tes ı ıçın uç ene e- nn kilosu bir levaya satılmaktadır. kabul edilmiı, cemiyetin üç ay "' 

bır ınk~lap yapa.n me~leketlrede r:a· vel e\kafta bir komisyon teşekkül et- Halbuki buradan üç kuruş on paradan yaz tatili yapmasına ve bu tatil keze celbedilen hariçteki ı&e 
yet ~arıh manasıle, tehlıke fırka ıdır . . K d t kf'. · b. 1 1 • - 1 k'l il 1 • d k k rl<t !ı .. 1 k f k . • mıştı. uyu a , .e , .a ıyenın ır a ınan >u kagıt arın ı osu u garıs- esnasında bı'r lenezıu-h tertı·p murlar an ır ının rne b" 

l\fustem c e ır alarıle Çanakkıle- · · . t ld Jı ' ' kısmı t;ıpu daıresınde me\ <'U o u- tana be!'! altı le\ aya mal olmustur. t' • t'hd 1 b kkıoo t• 
de Sinada az mı çarpıştık? _ d b k . k. h ·k ft . ·· . . h. tt t etmesine karar verilmiştir. sure ı ıs ı am arı a .... a" 

• gun an u omısyon. a e\ a a \e Bu evrakın aynı zamanda a ı a- D c k ·1 . r B' ibllP'"' I 

Müstemleke fırkalarının l\1araş~l kah tapu idaresinde ifayi rnzife ediyor rihi itibarile ayrıca kıymetli oldukl:ırı ünkü içtimada, doktor emal arar ven memış ır. ır 1 11ıı~ Fra.nşe D~spe~e. k~ma~.danları Tak!!i~ du. 'l'apu dairesinde çah:;-ılırken gibi si) asi, ilmi, içtimai ve tarihi kıy- Zeki beyin hasta bu'unan zevce· göre merkezde münhal bu~ ~ı' 
dekı resmıgeçıdını gorenler yeni hır oradaki (kuyudu atika) mahzeninde metleri de ,ardır. sini muayene ve tedavi ettirmek cıya kadar kendilerine açı 
müstemleke fırka~ı yapmak için bu ka bir takım \'ah.fiyelerin meHut oldu~u Bu ,·esaik arasında Fatihten e\'elki üzere davet ettiği halde bu aşl verilecektir. 
dar acele etmemelidirler. Çünkü l .o. komisyonca bu \'akfiyeler birer iki:;-C!r de\·irlere aii kıymetli vesaikten maada davete icabet etmiyen bir doktor 
zandan memnun olmıyanlar bu fırka- celbolunarak tetkik olundu. ı-;,·kaf Selcu!, hükümdarlarından (lzzettin)in bakkıuda verdi?"i takrir okunmuş 
Jarı boyuna hazırlıyorlar. d.aire inde müseccel olmıyan Ye ade- Ro.;.a imparatoru (Paleoğ) a ilticıı ve iza tarafından teessüfle kar· 

• • * di iki bine baliğ olan bu 'akfiycler "'r sırasında Bulgarlara Ye lsl:h cere- şılanmııtar. Takrir tahkikat ya-
Sermayenin suladığı Yiyana s ol,ak pek kıymetli şeylerdi. Komisyon rn- yanlarına karşı muka\'emete memur pılmaaı için etibba odasına ha· 

Iannda (arkh dilenciler var. zifesini orada ikmal ettikten onnı: edilmek i~zere sureti mahsusada o za. vale edilmiştir. 
Romanya, ecnebi sermayesi, borç "l\lademki bi~ e\·kaf dairesi me,·~ut manki (Ozi) eyaleti tarafları~a gön- 11111mır11111ıuu111111ıuıınıırı111111111ıem111111111 

faiz set ve altında cansız bir ka<la tur ve umumıyetle kuyut \'e vakfıye derilmi~ olan Peçeneklere daır de pılacakbr. Maznunlarm alevi ta
ora 'halini aldı. Balkanlar bile mli~- burada mahfuzdur. EYkaf dairesinin uzun derin muhabere, sevkiyat ve is- rikatine mensup olduklan s6ylen· 
temleke olmaktan kurtulmak i. tiyo;. te)ekk~lü~den evel . !a~u idar~c:in~e kan ,·esaiki .me~·c~ttur. Bu i~e esef mektedir. Bu on beş tarikat men· 

1 hıfzedılmış olan bu ıkı hın \'akfıyenın eden tarihcılerımızden biri teessürü- subunun ayin esnasında rakı iç· 
ar. • • • orada devamı mahfuziyetine lüzum nü: ~ tikleri Ye bir takım merasim yap-

1\lüstemleke fırkası dısardan "'~lir- olmadığını arzederek bunların e\'· _ Kale içerden alınır. düsturu takları anlatılmıştır. içlerinden 
se sınırlarda çarpışırız. Fakat m;m.l'· kaf idare~in~ devredilmesi için lazım demek ki pek yerinde imiş, yazık!,, ~öz ikisi Manisalıdır. Bunlarda o Ma-
ket içinden bir milstemleke fırkası çı· gelen .te ebbusatta hulunulmasın.~ ~u~ lerile hiil:i.sa l>fm"l-ıtt'dir. nisalı lokantacı Niyazi dede ver• 
karmak istiyenler şüpbesiz hilmiye- dan hır buc,:.uk ~ene P~H! e,·~a~ mudu~ı- diği ifadede: 
rek vatandaşları bir başka bayrak al- yeti u~un~ıyesıne ~ıldırmı~tık. l ~ın Gizli Ayin! - Ben dervişlik bilmem. ma· 
tında hlrikmeğe davet ediyorlar de. ehemmıyetı, hu .... u ı ~urette. e\~a~ .u· izmirde bir akşam refikimize ıumum. Beniberkes tanır, oğlu· 
mektir. mum müdürü beye de ayrıca bıldırıl· telgrafla bildirildiğine nazaran mu evlendirmeğe gittim. Köy 

mi::-ti. Miidüriyeti umumiye bunun Salı.hlı''nı·n Yeşı· ıova 1 o·' yünde lS halkından tanıdıklarım beni egv • Do tıar sayı ile kendimize gelelim. " d A üzerine Maliye ,·ekftletine müracaat lenceye çağır ılar. bbaplarının 
SADRI ETEJI etti, ,ekalet de tapu müdüriyeti u- kişi tekke ayini yaparken yaka· bir muhtarlık intihabı işinden 

Not: mumi~e-.;iııe yazdı. Ancah. tapu ku:rn· lanm17lardır. Dervişler Salihliye ciolayı bazı düşmanları varmış .• 
[J('ynclmilel sermayenin akışı ı·e du atiha idaresi bu ,·akfiyelerb ora- getirilmiştir. Bunlar bizim eğlencemizi ayin 

bizde yaptığı işler lırıkkında 15 mnyıs, dan alındı~• takdirde idarenin eh~m- Bunlar hakkında tarikata inli· diye ıbbar etmişler. DemiŞtir. 
25 mart ue (1) şubat taı·ilıli o ·akıt) ıa mi:yeti az:ılaca~ını ,." huııla t 'ı iJ.d hin Hp ve gizli ayin tertip etmek Maznunların hemen hepsigcnç-
ta/ıildt uardır. vakfiye olmayıp bir kaç vakfiyeden madcieainden dolayı takibat ya· tir. Tahkikat vedam etmektedir. 

Kuponsuz 
Piyankonıuı 

ul11~· 
Piyankomuza ai.t n ııtt' 

ralar iki günden berı ga şfıll' 
mizin başlığının sağ tatıştı1'• 
da ne~redilmeğe başıannt 1' O' 

On beş gün devam edtC~:ıı1' 
lan bu numaralı nüsh31Ü58tı'' 
zı muhafaza edenle~ 111

1 
,ııt-· 

kamıza iştirak etmış 0 iııd' 
Jar n çekilecek bir 14~il ,t 
kazanan numaralar tes 
ilan edilecektir. . 

1 
e ;ıı 

Birinciye 40, ikın~u!ıer'te 
UçUncüye 10 lira ve. ) klfıııt • 
kariimize de muhteJıf c•1' O' 
te hediyeler kazandıra dil ıf 
lan bu yeni piyonkonıuı 6oıt' 

.. k re .. r 
larca kupon top lanı.. gtt11 t· 
ra bunları matba_a~a 3tıııt' 
rek değiştirmek gıbı ı 
lerin hiç biri yoktur. ·titctiı+ 

Numaralarımızı bl 
niz.. 



-· - .. - -- . 

1 Kadın dedikodularının dedikodusu 1 

Kadınlar kocalarını niçin 
çekiştirirler? .. 

si sızın teşebbüsü sahsini- nuz. Bana inanınız... portla 25.000 frank kadar bir para 

C Z 211 
ze kalmıştır. Size emniyeti~ var.. Miralay Brayç mırıldandı: aldım. Artık Entelicens kuyuda· - O Gitmek için ayağa kalktım. Mi- - Çok alaka verecek bir mese- tından C. Z. 211 künyesile kaydol-

..... 11111111 ...... •.lliml•Blili!lmm•Bmmm•••••••••l ralaym elini bana uzatacağı sıral.'a le .. Evet ayrıca calibi dikkat ... B~.k duğum tebliğ edildi. Artık bir şah 
fikrime bir ~ey geldi: böy!e şeyler haber yermeği unut- siyet değildim. Birçok numara-

\~İt, il· - 8 - - Ah miralay.. Hatırıma bir mamalı .. Türkiyeye gittiğiniz zn- lar arasında bir numara idim. 
'r~t •ı de milletleri yekdiğeri- - Hayır... şey geldi .. Rivyerada bulunduğum man gözlerinizi ve kulaklarınızı * • • 

d,tl ~~oyacak esbabı ve bun· Miral<'y bir müddet düşündü. sırada bir A'.man. z~biti ile müna- iyi e.çınız. Fakat şu güzel ağzı· B .1 . . .. .. 
~ l-f~t oga.cak cidalleri keşfede- Sonra yüzünde memnuniyet beli,·- sebet peyda e~~ıştım. nızr kC\bil olduğu kadar kapl\yınız. d u 1 k azımwetı bu~un hayatı"!· 
\tt t: llalkanların bir tarafmda di: - Adı ne ıdı? Güle güle Mis.. . ~ unutm~y~cagım .. Bır cumartet1ı 

. .' Y 'hu'cek. .. Belki de Türkiye· - Pek sade bir ~ey ... Sizin bir - Miralay Van. Ni~olai... Ertesi günden itibaren sefar:- id~: Parı~ın §~~k ıstasoynu. Ban· 
Si>ııe!· O~a civar bir memleket- hasta bakıcı diplomanız yok mu?.. Muhatabım asa~>ı. hır hareket tanede yüzba1ı F el~onla antereno- yo trenle~ıne huc.u~ eden hır tA.• 

\~llu. , .. •tnı unutmayınız.. Başımla tasd"k ettim. Dedi ki: yaptı. Fakat kendım çabuk toplal.manıma devam ettım. Oraya gece k~~ h8:lk ıle dolu ıdı: Hava gayet 
S ~kl,zler sonraları bir çok de- - Şu halde Türkiyenin payı- , dr. Heyecanl~ devam ettim: l gid~r .ve öğleye doğ~~ 

1 
.. çıkardı~. guzeldı. 1914 senesı baharında 

<>tct tna geldi.. tahtına hasta bakıcı olarak gide· - Hatta hır defa bana demi&ti 1 Bu ıkı hafta kadar surnu, sonra t..s bulunuluyordu. 
':"" (ttı: ceksiniz. Bunun icin size lazım 1 ki: "Eğer sözümü <linlerseniz fJe- tadım dedi ki: Geçen şen günler Parislilerin 

? lttı\ ;.?a Darbeye ne sıfatln gelecek bütün evr~kı elinize vere- lecek yazı Fransada geçirmeyiniz. - Şimdi gidebilirsiniz... g?~lüne ferah vermişti. Sema .ma• 
" <>ater yir_: ..• .\.kt~iı olarak ceğim. Bizimle nasıl muhabere Almanyada ikamet ediniz daha iyi Bana bir hasta bakıcı elbisesi vı ıdi. Güne: arlık ısıtıyordu. 

edeceğinizi anlatacağız. Bakiye- dir. Hem de daha emin olunu- verdiler. Bundan başka bir paıa· (Bitmedi) 



- 6 - VAKiT 30 MAYIS l'Hl 

Yazan : 
Aı>idin 

Bir ıenıri ~arkısınrn genç \'e ht>·'ililheleri;le ı!Üçlükle kurhan lh nn etti· 
yaı .bir kadın P. ahı ü tiindeki hı iriniıı ğ! gece de:!ildi, o hRlde? ~orgu i~areti· 
tehhktli nlduğunu, htınımın ihth ur ko- ni heyin !..ahı ıncla !ıü) ulten çlhet genı: 
cuı unut mu~ 'rya hll n1i) cird t1 ki. lıirl !iğin in pPk ç.ı pf,ın ge~mf' ... i, hi! tta l 'l'l r!ı; 
ka~ mUpttlbr ile b.raheı· ye!;ill brlçl1tki c~ki Olulen Ruj) da ajurlu 
masasına nturmu ... , bu O) Unun lıa:;.lıl'•l donlu )o ... malarla tepinmesi, artık bu 

Haberler 1 Ha~-ici -------
Romada neler oluyor ? - ·- -----
Faşistlerle Katolikler birbir

lerine nümayiş yapıyorlar 
zevki olan kngaya "' ileleı hulara:,, düıı)ada ona dü~en ıeYk hi esini tiı- R . ·)' ( \ ı\ • - --
diinva füıti.indeki mahlukları ... ehirlcri ketmi ... )!'ihi ı ; . ·d· ~ . • k d" . oma. _s • ·• .) - ~on ııımaıılarda mumi.;;i 1\1. Fabrari Madride avdet ı·t 

• • • • ... 0 m ' 1 1 1• • ac;aı. en 1• fa.;:1.;;tlerle katolik mahfelleri ara ınd·ı ın ·· ı· · l\1 ·ı h r · d ·· 
maıiyi istikbali unutmuş oynu)ordu. ~inden beklenen fedak.'irlığı yaparak bir ,.,,1 . ., -1 l"k 1 .. 1 • •• ••• kt 11 • ı ı: 11

• •• 
1 .~nıaı e) • ıan"a a ~or. 

ı d
. "'"' ... n ı tu"um ... urme e o c ti · dugu hu ~nu kabulden memnunıyet 

ııı * * cuma)ı AAt yapner ı. • ·1· d ,. . . · · · 
1

• gu m.ı um ur. hılh,to;;~a fa~ı ... tıerle be,·an evlemıo;;lerdır. 
Dirin odada i:-e briç oda. ında ol· ~ ·~_nıa_n da oln~~dı. __ ı,arı ... ı~ı'. c'·!~· katolik ak~iyonu azası ara ·ı nrla hir tal · B .. } · • 

dutu gibi dünya. _ıüwmı-ı_u'zdu. .\teh- ~f'h hıc.bır gece boyle. gor~~~mı:tı. hır kım hadbele!' olmu~ \e nıütekahil nii-1 a on gidıyor 
tap, sıcak. \e ıkı gencın gittikçe .ız :aşıı mal, la herabeı meıı dı!) ı meha- nla)"i;'ler yapılmıştır. Diin Romada BNlin, :!-. ( \.A.) - Son hahe.rlHe 
parJıynıı göılerinin akisltri. yabancı retıne hamlederek. hakan mehtaha "-' .;;öyle bir 'a"ia rık ... t . . narnran. prnfe ... ör Pilrnrdn balonu 

d h • 1 • .. l . ı - 1 d 1 .. " • • mı.. ıı . 
bir hı""ı·n oı·ay" .., 1·rm'"'ı'ne • . 1 yanın a a a goz erı "apa ı, a ~rn "O ,,,. 1.,·atoı·e 1, .. 1 .... muanen lıir i.;;ti1'.amet alamıyacak hir ""' " ,., ""' manı o.u. .. -= ,omano mucuru · • 
yordu. Dan" edb·orlardı. Pla~rn dönnıf' k~n ın~ donı:neden uyudu, uyudu. n> Kont Dellatore, \'atikan arazİ!·İnde. halele ita!) a ornlanna clo~rıı gitmek-

sl ha:-:rmın başını döndürmüş o!::.cak rura gormedı. • "' "' Saint Pierre meydanında teYkif ecliJ.1 tedir. 

ki, arzularıntn meyline kapılarak a. 
11

. 
1
.. • ld B miştir. Ancak bilfıhara Kontun me-ai! Belçika kabinesi 

h kJ' b" h anımın m çocugu o u. tv mem b" .1 1 .. 1 B .. k 11 ,, ( 

d
end · ı 1 ır art'ketle meyva uzat:r gılıi nundu. Ka~ enedir çocuklu; olma- u~osunb~ ., ~ı md e < uze~·e talyan t~p~ k. ruk h"~ e. .' :?~ •• ,\.;\.) - ~t. Ren-
u ak arını verdi. Artık odada ::ıc;.ık· t f ,, t 

1 
_. , h d • raı:ınr ır ı .. ı a ım :ıştıgı andn kendı!'ı ın. ·a ıneyı teşkıl elmt'k n7.ife!'ini 

ı . mı" ı. a"a ynz. gece cı ı. ua a ogru u 1 · · .1 k b ı · · a, mehtap hıle liizum uz bir dekor ol· b. ' . 1• 
1 

ne ur St\'t memuru Yakla~arak lfo. a u etmı .. tır. 
.. . ır ya7. gecesı, mm;"a arın yapamadı· , .. 1 .. k d · · • · • 

muşlnrdı. (rl'çen htr dakıkavı busele· .ır. • t H ı•·k . ı · ma "e. tor u aıre,ıne kadar gelme ı Fransa ve sulh siyaset· • ~ınr ) apmı~ ı. anım ıı metı lir . . . • . · • ı 
rinin r;üıget:inden geçiriyorlardı: nı:ı· daha ancak uzaktan görebilmişti, hal·".~ ~--ıc~ ettıgı anla-;:ılmıştır •• Kont. ke:-- Pal'is. 2, (A.A.) - Meb'usan mecli· 
cerab.rı dahil ileriye gitmedi. Briç hi- buld 0 yaz gecesini unulmıyordu. Sa- töru ka_hule amad_e olduırunu'. raı ... ıt si, harici siyaset hakkındaki L tizah-
tinee gramof d d G be · • .. • gazete ıdarehanesınde kabul edılebıle· ı .... k . · d . . on ur u. enç yın ı:--.haha kadar suren hevecanına \t'gane •. . .. . .. arın muza eıe!'iıne e\am etmektedır. 
mi Hik tf .- d" ··. ·d ··ı ·l . . . . •. . · . cegını ct'\·ahen "ovlemıs ,.e sur'atle B . ı ·1 ~ı 1 . 1 'f n · d . me ı, "ıne onu~ oı u. go ~e t amıl flıkmt'ttı. Garıptır kı onu e"ıp , . · . · aşH o ı • .:na . , 1 • ,nan ın takıp 
Ö~de 0

1 

<lrk~da. Y.Ürüyorlardı. Me.~tabı_nıı;;ernıediğini anlamak için kendini e- ~or~e de ~u'.s~e ~e~ıl_e~ kap~yr. açank etm~ktc .. o~duğu ~ulh siya.<1etinin hüku· 
gokte ıiendı gıbı yalnız, hem ı:olgesız peyce yorduğu halde anlı)amamr"tı. \atıka~ topıagına ıltıca etmıştır. metın butun erkanının tns,ip "e takip 
yalnız olması ona fe..;f'Jli verd!. ıe: * ıı.: ~ Vatıkan. 28 (A.A.) - Ohsen·ııtore eylediği siya.:.et nlduğunu hevan etmi..,. 

• * ~ ,, k b" ·k· b h d .... Romano, İtalyanın muhtelif mıntaka- til' · • 
'> ocu · ır ı · ı sene sonra a a e11ı· . • 

H 
• t •· .ı:.· • "k . 

1 
larında katolıklere karşı vapılmı~ oları La .. 1 . . anım a. r.e ganp. yn ınca "oca. r- ,.ı vakıt Hı metın ter halde (ba) he- .. • .. . . · . M. ,·al, ~oz erıne u suretle nıh ı-

k 
'Jt'f tk ... d H" k' ı · teeavıızlerı gosterır yenı ''C uzun bır . . . . na pe ı ı a AT r. rç \'& ı o mryırn cesıne hakkı ''ardı, ecıa~n hey çocukla- . . . .<ı • yet ,·ermıştır: "Jlen sulh ıyasetındcıı 

bı'r şey' Be"· ha a 1 kt (, .. l . • t k ı.1 . . l Iıste nesı etmı,.tır. b h d k .. ı· t . . .ı • J nım >a ı. ı07. erını rınn a ·ncaa- arı 1smı sorunca tanım • a ~e er en emnu~e ame •nyıı. etın•ıcn 
kapamı kocasının yatağına uıanmr • hit: tereddüt. üz ce,·ap vermişti: Fransada Sosyallstlerln bah~etmeği hiç bir 'zaman ihmal et· 
tr. Faknt o gün sah değ-ildi, beyin aşk _ Hikmet. kongresi bitti mem.,. 

'fours, 2:S (A.A.) - Sosyalist kon- B "t k' 
,c: ı ··~ d" d - ·ı B ··• unu mu ea ıp mutedillerden bir :.'ey er o,.renme ım egı. u ogrr·n· gelmişti. Ne şirin, ne . evimli bir ad.lnı gresi. M. Faure tarafından ,-erilen . . . . 
diklerim hazan cinsilatif hakkınd ıkı" dı go··-.enı·z b' t k .. k b 1 d k . . . .meh u~ tarafndan te\'dı edılmış olan • • .., ... ır a rın ·a u e ere · me aısıne nı· . . . . _ • 
havı anl • tt b· d ı . . . . ıtımat taknrı :bil re~·e kaq~ı :~t.! reY1e • ıgımı ar H'mış. ,\zan a Hl· llır haşka kadın, hana n, nen l'U ayet '' ermıştır. Bu takrırde bil ha ~a . . . .. · 

a t
. ·1 t f • ı d .. . .. . • • • t hd"d· l'h t . • . b 1 .1 1 1_ . kabul edılmı..,tır. n amnmı e ıı esır er uyan ırmış- sozlerı oylemı tı: a ı ı te ı a ı:.ının tyne mı e llll' 

tır. "Btnim koram sureti kat'iytde ga)· plan mucibine~ tathik edilme i: büyük v:un~~lstanda b~r l~filik . 
P~kat he)>flinin müşterek bir te~iri ri kabili tahammüldür. Bazan evlen· harpten maglup olarak ~ıkmı:;; olan ha Atına, -~ (A.A.) - <.ythıonden hıJ. 

oldu. ~ 000 kadına dans der i Hrt'n d . 
1 

·k d 
1 1 

· k 
1 1 zı devletlere cebren kabul ettirilmiş dirildiğine göre infilak edici madde!~r 

me en e\e aı a a arım o an ız ar a t b" t · · • d b" · 
ben. hugün bekar kalmak iıoin :10.uoo k· •. . - 'd .· Ak b". olan bir tnkım ahkam ve kavaidin 11· sa an ır acırın magaza ın a ır ın· , so ,\ga gumege gı eı ım. ~anı ıı fil· k k ı · 3 l "'kk. 'k' tılne sebep buluyorum. . . • . mumile~tirilme:-i, So yalist hii.Li.ümelle- a vu ua ge mış, c u · an ,-e ı ı 

.. .. . . par~n gecıkecek ol~am kızıl<-a kıyanıetı . t hd"d" t l"h t k .~ d ... ı e" ,·anını tır. Ha ar milvonlarca drah 
Eu muddet zarfında nıuteadclıt ız· k . rın a ı ı e ı a aışı rn a en cuı . . ~ . . . 

dl
·, ... " t"klı"fl .- k· ~ d 

1
. Id oparrı .. , etkarane tcşehbüslere atılmalarının mı tahmın edılmektedır. 

•. ~- eı ı .ı r:şı ın n .n ım. "'f 1 .· ·· .1 b" ., ·t ·d B • • • • u e. e e) ı ::cı.) e ır aıa:;; ıı ım. u mecburi tutulması· askeri hizmet miic! ~~~~~~!!!!!"~~~~"'!""""'!"""~~..,. 
Hatı.a kendımı ızdn·as ha) atına ~ata· . t'I . h· ft d · kı d f . ld ğ ' o Bu L M 4 c A o • . ? . • . . geıın ı erın a a a 1 e a ~apı ı 1• detinin aıaltrlma.c:ı, ihtivat efradı mik .~ 
bıl ~l11:irrı. SJ!nt!de _o OOQ 111gılız lıra<:.ı .. ğ d. •· dl k • ı· · · . . nı o ren ım. ~ım ocanın "87.l~f' I· tarile harp levaı.ımının llh... Tenzili } 2 3 4 f'ı 7 H 9 H) 11 
geliri olan t>ır lrndının J.oca~ıı olalJıle- ni diisüniinüz. Bütün gün ,.alıstıktan • ·t ·ı kt d' -
cektim. ~ l ~ ı. ... enı me e ır. 1 C E M Ş ı T 1• 1 P l• I '• ' l• 

sonra ) orgun argın eve dönüyor. Kongre, 1\1. Blum tarafından nril- ~ l!!l = 
. Fih ald .. benim i .im clans öj!rC'ln'eı.. l\endi ini kar~ılayıp ~öyliytte&i hir- miş ol:m takriri de kabul etıtıi~tir. Ru 2 E M [j) [i) N (i F AK i R 

tı. fl~at. ıs bu l•aıfarla kalmaz. llir. kaç ·özle yorgunluğunu alacak bir ka- takrirde harp takbih edilmtkte \'e "os 3 M ijJ [ii i H T TR A S [i 
çok ııılt dertlerini. hethaht evlilerin dına muhtnrtır. Halbuki 0 k:ı.dını hu· yali tlerin ulhün te iri hu. usundaki 4 Ş !jJ i K. T liJ K A S A [i 
şikıhdlerini dinlemege mechur olu. lamıyor.. - me aisinde Cemiyeti .\k\'am müzahere 5 j 1N H i ı S A R • V [i)[j 
rum. Ben her tipte n her yaşta 1.ıı- Uu ı.a.dm, benim salonuma her ~i:n te karar vermiş olduklarını beyan edil 6 T ı!itJ T ~ A z 1 i M E T ~ 
dınlarla dan. ederim: hu mesıe~im hir ço!iları gelen kadınları temı;il eder. miştir. 7 a F K R i !i: A T E Ş 
mukteı.asıdır. Jhmnl hil,iıveleri. krskandıklar miite- ispanya ve Fas lspanyol 8 p A ·R A ifil M A L (il F i( 

l>an dersi verirken clikkat eclerim. madiyen a~latılır. Hence-işin ba~ı an· l\I d ·ı .,'!'(ınAtAak)a~ı F stak· ı . 9 - -
S k

. 'k" c d . 1 a rı ' _s • • a ı pıın • K A S V E T 'ii1 R E H 
R -~ mtrı ının ve an takı yakııılı- la"mannzlıl,tır 1 t k · 1 · ··d··r· ·et· r · - ~ . . . . , . . yo mın a ·ası ı~ erı mu u ı~ ı . e \'IS· l( ~ . S A 'm1 T E F E C -. 

tın te~ırıle b'ıtım 1e oynıyan kadın h:ı· ~üziin kı :ısı. e\'li kadınların :.o- )erinin ha-.\ekaletten <ılınnrak hanl'İ· l l W ~ !ii fii1; 'ir Ş A H j \~· 
na, ırlarrnı biiyiik bir itimatla bölü- c:ıları hakkında bana anlattıkları ne- ye nezaretine raptedilmesi hali ha-
§ehiltcek bir adnm nautrile hakar. nim hekfır kalmam için kfıfi hir ... ehtıı zrrdıı tetkik edilmektedir. 

Jlaha genç olduğum zamanlarda olmu~tur. Bir takım izdiva~lar. kaclı Hu hu. uta kafi karar ittihaı. edil· 
fazla çalışmak ve hayatımı kazanmak nrn iıdh•at•ı müteakip e-.ki nrkada la- diği takdirde Fasa hir fevkalade ~h·il 
ınechuriyetinde bulunduğum için C\· rile_ ' 'UI' p~tlasrn .. çal oynasın .~ayatı komiser tayini hu.:u u diişiinülece!itır. 

Dünkü bıılmacamızın hiJl~ 

Jedı/m,~ şeklı 

Bugünkü bulmacamız 

lenmeği hatırıma getirmezdim. ım· ge~ıı·mek ısteme3ınc kocanın mumırne· Fransa ve cihıın buhranı 
1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 • 

~· • d" d'ğ' t ··L-l 
1 

'!... ati Yiiziinden bozulmuştur. Nev York, 28 (A.A.) - Franısadan t • 
aı ıse e ın ı ım ecruı~ er ıuna 1:11- • • -

kı. • , Rekar kalmama hir ikind !'ebcı> ele a\·det eden M. Roz,·eıt. gazetecılere 2 Ji ii ._- W' __ - - 1 
,n vermı} or. ıu: 'l' d' ·· ·ı ld • "! · - ~ l!!J birrok kızların, bir clelika•lrYı kendilt' · ın. ar ı)o ı e ~apmı~ o ugu mu ıı· 3 rn liii'• • 

Görliyorsunuz ki ben her taraftan • "" I.!!!. .. dl 
1 

. . • rine b~ndedip onunla e,·lenPhilmr.k irin kat hakkında malumat vermiş ve :'ol. 1_ - - = _ 
ıelt'n <1ozlerf n emek mecbuı·l\·etın· . . .. 1' ·d· .·· ·· ·. t ·ı · . ·· · · · d 4 '1 · . d . . • nac:ıl hılelere desı;ıelere muracaat et- aı ı)onun. zııaa ı e san.t) ı aınsın a _ ~ devım. Evlı kn ıntarı, ~elınhk taı.e- ' . . h · l 1 d • d· l 5 ra 1m1 

- - - 'i' - , -•• d k . . tiklerine dair kPndi ağızlarından dın· mu' azene H a enk >u un ugun ,rn 'u· l!!.ı l!!J _ _ _ l!!!J _ 
lerı. hatta bazı efa ocaları hıle clın 

1 
d.,... h"k· 1 d ' ıa,· ı cihanı mustarip etmekte olan 6 • 18 'mi 

1 
· · d t . • e ı~ım ı ave er ır. ., . \.!!., l!!!J 

er, kendılerıne er oı tagı olurum. : •. buhranın }'ransada daha az his ·edil· 7 lii" - - - 'W' f'i 
J

J · • ı ı• d .· s ·· 1 Bunlar bır crkegın neden ho~lanıp ~- l!!!J ,ır mıikl z .,.re ey ım. . on gun er. • d 1 ··ı; mekte olduğunu -.övlediğini he,·an et- 8 -ı- ı fiiöi1 - - '-·• 

d 
. 'b ı· ç g""ızel ,,,ı· hı'ı· ' · d hnşl:mmadıgını her ~ey en eH o,.re- . . . · ,. -= e cazı _e ı, gen • ı . .- ı ı.a ın . .. mı<;tır. 9 - - -- im -

der~ k;n h:tna geldi. Riitün , ·azi~·et- nıp on~. ~or~ oy u~lnını O.) nadıklaıını • Fransıı ve ispanya ~ ı.l.ı 
1f'ri itibarile pek tipil.: olrrn bu !.adıııın hanıı s<ıylenu~lt'rdır. !\fadrit, 2S (A .. \ .) - (;acete. :Fran- 1 ~ (i li 
bir mağa1,ada ,·azife-.i \'anlı. lf;ıli Ben ~un'ilikten, c:ıliyetten nefret ~ız meh'u:-an H :"ıyan mecJi,-lerinin '1"" 11 ji" 

1 

tavnndan, ba1'ışlarından ö~ le aulı- t•dt'rim. tane telgrafla rma l~pan) a hiiküm..t 
yordum ki hu kadının frincle gizli 1.ir Tecriibelcrir.ı, dihrleri nrasrncla H milletinin derin minnettarlıı'!ını aı .. 

~ol dan ~ata ,-e yukardan n ,ağı: 

clüşünre. bir dert \'ardı: onu nnlaııı· hiıdenhire bir t'rkefte fazla "amin·i ıeden kararnanteyi ne~retmi tir. 
cak IJ'irlsini uar l?İhi idi. rlnnanan kadından da içtinap etmek ln9iliz matbuab ve M.Briyan 

1. ıd ··· · ··• ı· , ... k"' b Londra :!S (A.A.) - l\l. Brivanın 

J - J.arif olmıyanlar, ııakııpmyan, 
bu 11a ra.r!mcrı sö11l nm·kt e ısrar d tikle· 
ri manalı sih: (5), ine-!. yanusu ( .S) 

2 - l\mı11n11 • • • • (5) Bu anlatılmao;r çok uzun siiren der· azım c-e ı!{mı OR"ret ı. .. un ·u u .. a. . . ' · 
· · • · · · · t ı·k · h 1 harıcn·e. nıuırlığ .. ja kalmak karaır dı dınlemek felaketı hana kı~met oldu. mımı~ e 'f' a a a hırmak1'at la tınc a · . 1 . . :l - l'nlırmcı (:!) c ... cl.lrrc malısı:s • · ·· ·· · · · .. ·· ı· ı · · ld ı k . ı · . d ··1 hakkında tefsırlcrde hulu nan ngılı1. • • Kadrncagıı butunırını hana dol..tu, ~ı~pı ırn ııı ro en llt~ a nr ~e) el: · . . .. . lıw~sn {ıl) • ,. ~a7.etelerı 'e hılhas~a 1 ımf' ve Dıul) 

biitün erkeklerden hilha ıt kmdi ı,u ııır. .. . . Tf'l"'raf mumailf' hin heynelmilel f - J\1:1111 sana HÖyliynrıtm qr/~ninı 
u"ından nefret ettF"•ini , ana ... ·akıla Bu n huna mumasıl bır takım se· h 1 f 1 • f 1. t" • .. srn rrnla (6), Kurlr.nırrıırr malıl'W~ hir 

... • J • • • sa a< a maru o an aa ıve ının 'ucu. · 
SÖ} lcdi. Or1Rda hic bir ricldi "Plıep nl hepler dolayısıle e,·lenmedım Ye clıun1a 1 t' d··ı 1 . · h . t' • eski riitpr (fJ • · . c a ge ıı· ı~· eser erın e emmı)e 11111 ~ • •• 

madığı halde talaktan b:ıhc:edl' orclıı. he1'ı\r kalmıtk huc:.u"undnki kararım knydetmektc H hariciye nazırlığıml.ı .l .- _M_alıalle mektrplcrınde soylcrıc·11 
Bu kadın b"na - unlı 0"::.ı·ettı· ı ··ı ı·.,ı·ı'clı'ı · k 1 1 ·ı · ld • k cskı dım ,,arialar (.SJ .. ~ • : ,,. '" . .. n nıa' .;;urr.tı e ,·ermı:; o uını ·ar:ınnj •• . . • ~ 

-lınlar, hı'r hadı""")"J ... nrak 1 · ·ndı' ı·u·. k ı· . . . r· ı· . t'I. h" . fi - l\(ll'l"lllll(l lmhıfll/<'iı (:>), pofur-
'I .,.... 0 "' Kooperatıtçılık , 8aııy&tleri ene ı<;ının ın ıa ıne ''<' ın ır;am ı .ı- 111e l · 

t d 
· l • d t k"k .:ı b'I" l r..ı • b ' · 1 d • · t t u ka/Jaclam (.';) ye aıre ~rın en et ı e11l' ı ıyor ar. Teşekki.I eden kooperatifçilik ma~ up ır ın~ıın oma ı):ını ı"ı•a l' • • 

Ba,k::t hlr tarafı ,·e ihtimali dli~ünemi· f mekte huhınduı!'unu ):tını:ıl.:tarlır. 7 
- f:~0• (.''.). lırı.l/a.iiı /,·~skmıçlık (,)) 

cemiyeti "Koooerati .. j,imli bir P·r·ıs ~ergis"ınde R - 81111rlı (5). ede11. ıı dt· 11/mıflmt 
yorlar. E,·Ji hir kadının kanaatinre de "" "" 
daima koca~ı hak~ızdrr. mecmua çıkaracaktır. Parı". :!.-.. ( \.A.) - ~1iic:tl•mlc',:ıt (4) 

Bu kadın. hana koca ... 1111 öylt hir 
tasvir etmişti ki. fllhakl! .. a onun tr. 
hammlll edilemi~ erek cleı ecede kaha 

ve soğuk bir arlnm n· i\•:-un:\ hıınııat l 
getirmi"tlm. Bir giin tesadiif htni cı 

adamla tanıştırdı. O da ders alma~a 1 

Ekonomi ve Finans mecmuası sergi .. in rle Portekiz pav)on11. J>orteldı, H - Snftalarırı elbi~r- frfcrriiofırı. 
kooperatifçilik için fevkalade' l c;efiri :\1. nıanco hazır hıılundui:'ıı dem hiri (4), iki J.crl olmı!lcı alt~nnfrı. 
bir niisha çıkaracak ve bu nüs· hnlde acılmı tır. rın öptiikfrri Ş''Y (./) 

ispanya mesai mUdürU JfJ - ıh (2), boş söz (.1), 11ola (:!) 
haya Dariiltiinun ve ali mektep !\1adrit. 2" (.\ .. \ .) - Tou rtn inikat 11 - ıeki • c "espri,, salıiple1"ini11 
lerdekı iklısat ve malıvc miider· eden me ai lwnı::-rec;inde Jc;panyn co. rn· yaptıkları bir §CU (6), dalıa olma1111ş 
rııleri bırer y•ı.ı y.uacakıardu. fütlerini ıem~il etlen mesai müdürü ı.. ·I (3) 

BORSA 
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1 lna"iliz lırftlı Kr. 1 OJ 
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" " ~ rın" ~ 1 06. 
1 irtı 
Bel ta 
l)ubmı 

Is. fran~ .. 
.. 

... 

l.eıa 

l lorln 
1\ uron 
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1 (C\'ODCÇ ~C\")" Ct 

~ı1:~dlrc 1 :~:ı~ ~ 
Jlankonot 261 

j. 

Yiyecek 
Toptan fiatıar 

Et • Sebze • Meyve f. 
Et - (l\ılo•u) lJa~lıç: b4·80 t(., I\~\ 

cık: 50-58· 1\., Hasır kuzusu: 40·5 
Ôküz: 2.~·41 K. i\landa: 32 1\. , ı' 

Peynir - He~az yağlı 650·7~i~ ~ 
13 kiloluk teneke. yağsız 12 ıs ı;ı 
tcncke·i 200-?00 kuruş. ~ 
Canerl§I: 15·20 1\. Bur. a eriği: '31"1! 

Taze solan : ( Demeli ) 50 1c0 
sarımsak: 50 - 60 para. N•"~ 
patar Kırmızı turp: 50 · 40• ~ 
Dereotu: 30 para. Meydano•!A 
pııra. Bakla: (Yerli) 2-3K. B•-;;-· 
5·8 1\. Semizotu: 2·3 J\., 
car. 3 5 kuruş. ıf 
Yaprak: (\'erli) okkası JO kutll~r.'' 
l.uru~ lspanak: 3.4.5 ~''\-ı 
Kabak : (Adana) 10· ı 5 kuru~ <

0
t:' 

ı:--18 ı..uru~. Tazefasulyeı io 1 

~uru~ Enginar: (Adana) adcdi9 V 
(Yerli) adedi S 9 l.ııru~ Hlyarı ( ' 
adedi 12· J 3 kuruş (adanı) S ~ 
Domates: ~andı~i 24 kuru~. 

Meyva drt 
incir (İzmir p:11,:al 14 "uruŞ c ,~, 

1'f-19 fö:ü m çekirdeksiz ~0-.56. ~ ı\'Cl'l. 
Portakal: Doıtyol 100 tanc~1;/ 

5 .. 0, Çilek: (ok kası) 60-90-
okka~ı 30·4:5 kuruş. 1 Buğday ·Arpa· Fa•11lt ~ 1 ~ 

BuQday: \'umıı~ak (t\nkarıl ( v~; 
8 . 1.i ( l\onya ) 7.:m . 7,32,50 1 s' 
$İhan ) 7.30 ( Polatlı ) ( :\k~cbır elı 
('has) 8.~5 (!\arımın 'e ı::~ı::!rıı 0 

7.~n. ı ('ay) kuru~. ::iert. (,.\tı ; ~ 
!).25 1\. izzcddin 8 1\. l\utıh''' l'ı''; 
Polatlı 1J kuru~. Kızılca: flJ 1 
5-15 kuru} ~1.lı 

Arpa: ( ,\ n\.:arn ) 5,25 ı Şır ' 
f.\(y nkarııhbar) 6 !Edirne) 5JO'ıf~!Jrf1 
Fasulye: ı 8 Sarı mısır 1 ~ ~ıı&' 
2·6 " • hc~aı, Adapazarı ':?.~~· 11 ıE 
Susam: .\ntaha 19 " Dal~• 111cı 0 
Afyon: E~kişehlr ~ ı.iıde 20 ıd' 1 
J 200 1\. Aa~ehir C çıkınu ) \Jııd'~ r 
morfin 1560 1\. Ceviz: ılı;); ~· (~ 
60 1\. \mas' a (ı(I 1\. Bartın ;;:ı ... o;# 

. d " ı huklu) ,\ma,,·a 2! K. ÇaY • ~ ı.f 
20 hu~da\· ı.arı~ık ka\"cri 5,!0ı.urıı! ; 
l:ırclı :;.~.i kuruş. < 'ırna kı.alc k•'' '/1 

Çay, kahve, pirinç, ,e , 
patates, sab"'\oo. Q 

Çay; Ca\ :ı) oı..l;ası 260 • ( ~t\ııİ 
240 800. ( 1 !indi\ l' ) 2:""0·4 00· • ıeıl ı 
260 4CO Kahve: C:\hıhtdi~ ~~ (C~~ 
ı rı5 1\. Pirinç: (Bomba') ~. 0 ,,) '!. 
34-35 (l lindi) e) 36·3;".5 ( ft•~r: ~E' 
2Q ( lfüon) 36.5·37 "- ~8::; 60·• 
\' <'rli) 35.50 ::15.9tl ( Ecncb•!. " 40 (f ~ ı 
~up 38 3 ·38 ;;o ( Ru:-: K~r ı_ \11"~1" 
~;; 85 1\. Sade ya§: ı L rf~1·9s ı 6~ 
(il 4155 (Erzurum:· l\ars) 100 ı\'tf~ o0 
ııon) .ı ~0·13:i Ve~etall~~cr• l ı\r' 
Zeytin yaöı: ( l ·.ı-~trı• cl:~6 • tO 11ıııı· 
ll~ksmı) ol-t>':! !Yemeklik ı · ,8 C5' 1s· 
meıdık) 56· bO (\' ~mcklik ~4tt~tı•1 ) ~t ıı 
hık) 45·fi4 !\. Patate~~ (Oor''~&I" 1 
18.50 (Haş kelle) 14· 1J .• 0.11 >'r 
10· I 1 K Sabun: ( Zc) u 
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8ir veznedar 

lrttşa kanununa göre 
10uhakeme edilecek 

· Borçlar mesele:;i 
Hamiller bugün mem
leketlerine hareket 

ediyorlar 

İntbolu, 30 (Vakıt) - İnebolu 
trııı· k •ye veznedara Emin Ef. hak· 
t '"da İrti~a kanunu mucibince 
•hkikat yapılmış ve neticede 
lrıt\f\cuf olarak muhakeme edil· 
lrıtıine karar verilmiştir. 

1 Emin Ef. yetim maaşı alanla· 
ı~;ırı paralarını vermemek, ma· 
,~ 1~ti? haklarını ihtilas etmek 

Çıarılc maznundur. 
Veınedar Ef nin aylığı elli li

r~dır ve baıka hiçbir gelıri de 
io~tur. Eöyle olduğu halde ço· 
t\ıgunu Galatasaray liseıinde üc
ttUe okutmaktadır. 

Ta At Hümtaz 
ao 

bin llrehk bir lhtills davası 
t eursa, 8 (Va~ıt) - Gemlik 

1~'1Ya:re cemiyetindeki yirmi bin 
dıtaı.ı< ihtilas davasına ağırceza
B a devam edildi. Şahıt Mustafa 
~· rtıulıuebednin paraları kendi 
ı,~rıde kullandığını .söyledi. Gem· 
li tayyare reisi kaymakam 
~ ilrtıdi beyin tezkeresi okundu. 
b lırıda. veresiye biletlerden iki 
il·~ ~iralığın gayri kabili tahsil 
I~ Ugu, daha başka açıklar bu-
t llduğu, beş yüz liranın ıabık 
,tıs doktor Z•ya B. tarafından 
ltıd ~ r: ıgının anlaşıldığı yazılıyor-

h u; Samiin çok kalabalıktı. Mu
t~~1trnc dört Ha:r:irana talik 
.ıı dı 

ı • .,.;lrde halk fırkası reisi 

l~ . istifa etti . . 
ld 2ır, 28 - C. H. F. ızmır 
~ 'rt heveti reisi doktor Cevdet 
.. ~'t ve .idare heyetinden mu· 

r:' Esat beyler istifa etmiş
b, r. istıfanın ıebebi hakkında 
'eı tı derli kodular deveran edi

r, Çıkarılan rıva;etl~r en biri 
İs ıfanın umumi nH' ,.ke.:le 
.ılaş:ımamazhk netıcesinde 

' o:auiu şeklindedir. 
id~ı.ı nıe.s' ele hakkında heyeti 
tıı ~e en Dr. Behçet Salih B. 

11 ilrı söylem :ştir: 
h': Cevdet Fuat Beyin istifası 
lo 111 

•• bir mesele değildir. Kendisi 
~tıtundür basta idi. Rahatsız 
t~ ha!,bile vaıifcsine devam 

2~ tıtıiyeceğini bildirdi ve on 
f,ıın evvel istifa etti; fakat isti
İd,. ar11e ancak bugür.kü heyeti 

"te . e ıçtimamda kabul olundu. 
İd,/v·•et Beyin istifası üzerine 
hıl\ e heheyetinin diğer ansı
~ •. ,8 da içtimalara gelmedikleri 

1?dır .. 't . 
8tı",, davası mUdafaaya 

I>! • kaldı 
~,\> tnıt, 28 - Yarın gazeteıi 
f.itı asına tekrar başlandı. Müd
' ı Urtıunıi iddianamesini serd
r :t"~ vah ve polise hakaret 
ııı ~rtı 'nden tecziye, efkarı umu-

1:1. ~1 teheyyüçien beraet iste
~ .. k aınun vekilleri, davanın 
b11;ı~tf'tten 'Z.İyade hürriyeti mat
~~İid .davası olduğunu söylediler. 
~"tr tt.umumi cevap verdi. Ve 

'\c 
it \lslı 1 matbuatın herkesin na· 
"''"ı oa tecavüz demek olmadı.. &() 
\otk 1 ı Yledi. Muhakeme maznun 
1~•ıı }~n müdafaa hazırlaması 

~ı.. hatırana kaldı. 
~ ı.~t.l:ı· bat"klık kurutuluyor 
h.. ııı, b ' 29 (t\.A.} - Halka pınardaki 

~ıııtıııa.taı.;ı,~,n kurutma ameliyesine 
~ ... 
hft ---------~ ''"'izde yatan son 
it,, •ti"'urlaran kesafeti 

t, ~·· athaneden verilen maluma
l. •Ott 
qtf1rıd cvelki akşam yarım saat 

(l"f"-h • 22 milimetre yağmur 
r "1 1.1~t"· tt1 • Ur. Yağmurun bu kesa· 
ıtı •ata b 'ktild •ı ulda n.ıdiren vukubul

ır. 

Hükumetimizle düyunü umu
miye hamiller vekilleri arasında 
ondört gündenheri cereyan eden 
müzakere yarım kaldığı ve ha· 
miller vekillerinin memleketle
rine dönmek üzere Ankaradan 
hareket ettikleri yazılmıştı. Ha
miller dün şehrimize gelmişler
dir. Yaııldığına göre hamiller 
müzakereler esnasında 1930 büt· 
çesini ve mali vaıiyetimizi uzun 
uzadiye tetkik etmi,lerdir, 

Ve hükumetimizi noktai naza
rında haklı görmü,lerdir. 

Milmessiller müzakere esnasın· 
da ve huıusi temaslarında tedi
yatın bir kaç sene için tecili 
hakkındaki anla,ma teklifimize 
riza göstermek arzusunu izhar 
etmişler fakat Paris mukavele
sinin tadiline razl olmamışlardır. 

Hamiller Paris mukavelesi ta· 
dil edilmeden bir kaç sene için 
muvakkat bir sureti tesviye bul· 
mağa razı bulunduklarını bildir
mişlerdir. 

Halbuki hükumetimiz memle
ketin inkişafını durdurmıyacak 
ve buhrana sebep oJmıyacak 
dain.i bir anlaşmaya varmak ar· 
zu ve kararındadır. 

Müzakere neticesiz kalmış ol
makla beraber munkati olmuı 
değildir. 

Ankara müıakeratı hakkında 
şu resmi tebliğ neşredilmiıtir: 

Cümhuriyet hükumetinin daveti 
üzerine hamillerin murahhasları 

An karaya geldiler. ] 4 Mayıstan 
·28 mayısa kadar memleketin hali 

hazır mali ve iktisadi vaziyetine 

dair .hükumetin verdiği vesİ 1i a
ları, malumatı ve rakamları tel· 
kik ettiler ve hUkfımetin mümes
sili ile görüşmeğe devam ettiler. 

Bu müzakucler müşterek bir 
anlaşma fikri içınde cereyan et· 
mekle beraber şimdilik bir iti
laf varılmamıştır. 

Hamiller vekillerinin bugün meın· 
leketlerine hareket etmeleri muh
temel . lır .. 

Maa111e..~: _._...,_.. __ 
Yeni den meccani 

talebe alınmıyacak 
Maarif vekaiet:nin yeni sene 

bütçesinde tasaı l uf münasebetile 
şu esasların tatbik edıleceği kay
dedilmektedir: 

1 - Hiç bir muallim çıkarıl· 
mıyacak. 2 - Mevcut mel;tepler
den hiç biri kapanmıyacak 3 • 
Ancak yeni inıaat yapılmıyacak 
ve mekteplere yeniden leyli ve 
meccani talebe ahnmıyacaktır. 

imtihanlar başlıyor 
Lise ve orta mekteplerin imtihan· 

!arına bir haziranda başlancıcaktır. 
Bu imtihanlar, yalnız bakaloreaya 
tabi olan son sınıflar talebesine 
aıttir Diğer sınıfların terfi nu· 
maraları muallimleri tarafından 
tayin edilmektedir. 

Bu sene imtıhanla.rın daha sıkı 
surette yapılması ve ancak tam 
surette ehliyeti olanların sınıf· 
larını geçmelerinin temini mek· 
teplere teblik edilmiştir. 
YUksek mühendis mektebinde 

Yüksek mühendis mektebinde 
bugün imtihanlara başlamyor. 
imtihanlar haziran nihayetine 
kadar devam edecektir. 

Şehit Kubllly soke§ı 
Fatih - Edirnekapı caddesinde 

baıı sokak isimleri değiştiril-
mektedir. Burada şehit Kubilay 
beyin hatırasını taziz için bu 
civardaki sokaklardan birisine 
bu inkılap şehidinin ismi veril· 
miftiı. • 
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Bütiin çalgıcıların 
kaydedilnıesi laznn 

Yerli san'ı.ı.karlar himaye 
cdlliyor 

..-S-"' e-y-r-is-e-fa_i_n.... BUZ 
Ecnebi çalgıcıların Türkiycye 

gelerek serbestçe icrayı san'at 
ettikleri, buna mukabil ecnebi 
memleketlere giden Türk san'at
kirlarına değil icrayı san'at için 
müsaade verilmek, hudut içerisi· 
ne bile alınmadığı, okuyucuları· 1 

mızca malumdtar. 

,\Jerkez acenta ı. Galsta l\öprü ba:ı 

B r~62 ~uhe ncema~ı ~irlccid c Okkası: 3 kuruşa 
~luhOrdar 7.nde hanı 2 2:'40 Satış mahalleri şunlardır: 

Hatta, bundan bir müddet ev
vel bu yüzden bir hadise çıkmış, 
Romanya hükümeti Türk san'
atkarlarının topraklarına çıkma· 
sına müsaade etmemiş, buna mu
kabil, Vakıt'ın neşriyatı üzerine 
Türkiyede bulunan Romanyalı 
çalgıcılar da, mukabele bilmisil 
olarak hudutlarımlzdan çıkarıl
mıştı. 

Yerli san' atkarları hima· 
ye ıçın teşekkül etmiş ve bir 
seneden fazladır foaliyeti ile çal
gıcılarımıza menfaatlar te:nin 
etmiş bulunan " Garp musiki 
sanatkarları" cemiyeti, bütün 
çalgıcıların kendisine kaydedil
mesi için iktısat vekaletine mü

racaat etmişti. iktisat vekaleti 
bu talebi tetkik etmiş, haklı 
bulmuş, ve çalgıcıların cemiyete 
kayt edilmeleri mecburiyetini ka
bul etmi~tir. 

"Garp musiki San'atkarları" 
cemiyetinin talebi, iktısat veka· 
Jetinden Dahiliye vekaletine gön
derilmiş bulunuvor 

Birkaç giine . kadar muamele 
bitirilip vilayetlere tebliğ edile
cektir. 

Bu suretle, memlel<etin yerli 
san'atkarları, kendilerine sırf 
ecnebi oldukları için iltifat edilen 
baı.ı çalgı hey'etlerinin gayrı 
kanuni rekabetlerine kar_.Şl hima
ye edilmic; o'nc.ııktır. 

Ticaret aleminde 
Cdenın H~inci reisi niçin 

istifa etti ? 

Bir gazete, istifa eden t icaret 
()dası ikinci re:si Necip B. in 
istifasına birinci reis ıle araların· 

da çı~an bir iht'lafın sebep ol
duğunu yazmıştı. 
Kendısılc göriıştüğümiız Necip 

B. bu hususta bize dedi ki: 
- Birinci reis ile aramızda 

ihtilaf çıktığı ve bu sebeple is
tifa cttiğım haberi doğru değıl· 
dir. Hususi iş'erime İnzimam eden 
fırka ve belediye işlerilc fazla 
meşgul olduğumdan odadan çe
kilmeği n::uvaffık gördlim. 

Çiroz bol emn karlı değil 

Bu sene bol çiroz yetışmiştir. 
Balıkcılar cemiyetinin yaptığı bir 
hesaba göre şimdiye kadar muh
telif sergilerde 60 milyon adet 
çiroz kurutulmuştur. 

Sergi sahiplerinin ifadesine ba
kılırsa bolluğa rağmen bu seneki 
çiroz işi ümit edildiği gibi karlı 
olmamıştır. Bir çok sergi sahir· 
leri anca'.< masraflarını çıkarabil
dıklerini söyleyorlar. 

Bahkçılrk enistitUsi.1 lağvmi 
edilecek 

Ticaret umum müdürü Naki B. 
şehrimize gelmiş ve bir kaç saat 
kaldıktan sonra Ankaraya dön
müştür. 

Naki B., Balta limanında vü-

izınir sür at ~osta~ı 
{GÜLCEMAL) Vapuru 31 

Mayıs pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

Rozcao~a ~~stosı 
( E R E G L l ) vapuru 31 

Mayıs pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

Pire -isten~eriye ~ustası 
( fÜ[ ) VH~~i~~n 2 S ft 11 İÔd~ 

• Galatadan hareketle İzmir 

Pireye uğrıyarak cumar-

tesi sabahı iskenderiye-

ye varacaktır. iskenderiye-

den pazartesi 15 le kalkacak 

çarşamba 

perşembe • 
Pireye de uğrıyarak 

gelecektir. • 
r~11r :: ıı 
:: Karadeniz nost:ısı I 
:: t~ .r 

I ~~ t r 1 u r u nı vapuru 2 İl :: l haziran h 
111 il 
'il Tam s~~1!. Sirkeci ıl 
i~ rıhtımından hareket!e (Zo~gul- ~ 
g dak, lnebolu, Samsun, Unye r: 
g Ordu, Giresun, Trabzon, g 
H ve Rize) iskelelerine azimet H 
~~ ve avdetle (Of ve Sürmene) fi 
H iskelelerine uğrayacaktır. . i~ 
i~D • kk Hareket günüil H 1 a töğleden son-~ 
H ra vapurun 5 
~l yarıma gelecek eşya kabul § 
H olunmaz. ~ 
•• T f · ı· · · s· k ·d Y 1 ~ :: a sı at ıçm ır ·ccı e e - r: 
i~ kenci hanında kain acentasına ~i 

1 ~t.~~~-~-~.~~~: ... :.~~: .. ~~~:~~~!.= ... ~:~.: .. i~ ························································ .... 
Doğum ve ·"adın hastalıkları~ 

mütehassı~ı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

ı No. 10 Tel. Istanbul: 2622 
ı' -

cuda getirilen balıkçılık ensti

tüsünü gezmiş ve tetkikatta bu· 

lunmuştur. 

Bir rivayete göre tasarruf do
l:ı~ıeile iktisat vekaleti enstitü
yü Jağvetmeği düşünmektedir. 

Fakat bu karar verilmeden evel 
ehemmiyetli bir masrafla viicude 

getirilen enistitünün vaziyetinı 
tetkik eltirmeği münasip görmüş 

ve Naki B. bu tetkikata memur 

edilmiştir. 

Devlet Den~iryolları ilanları 

Derincede bulunan doksan bin kayın travcrsin Samsuna na~li 
kapalr farzla münakasaya konmuslur. 

Mi.inakasa 20 haziran 931 cumartesi günü saat 16 da Ankaracla 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münaknr.nyn iştirak edecekJ.:: rin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni cündc sant 15,30 a kadar komisyon katipli ği· 
ne vermeleri lazımdır. ı 

Talipler münakasa şartnamelerini (iiçer) lira mukabilinde An 
karada ve lıtanbulda i are ve:ınelerinden tedarik edebilirler. 1 

Istanbul ciheti: 
Beyazıt tramvay durağı 
Gedikpaşa caddesi 

Nuruosmaniye Çemberlitaı aokak 
Sultanahmet, Peruzağa sokak 
Aksaray camii karşısı 
Samatya Sulumanastır 
Un kapanı Taşçılar sokak 
Bahçekapı ikinci vakıf han 
Bahçekapı Arpacı han 
Sirkeci Devriş sokak 
Sirkeci Hamam sokak 
Balıkpazarı Hasır iskelesi 
Tahtakale karakol sokak 
Fatih Saraçhane başı 
Fatih Şekerci han 
Eyüp camii karşısında 
Bakırköy Aynalı bakkal 
Y eşilköy istasyon civan 

Galata ciheti: 
Galata F ermenecilerde 
Galata Per,embe pazarında 
Galata Millet hamnda 
Galata Topçularda 
Galata Demirci sokak 
Galata Kıhcali Paşa camii 

Beyoğlu ciheti: 
Beyoğlu Balıkpazarı 
Galatasaray Yeni Çarşı 
istiklU caddesi 
Asmalımesçit'te Sofyalı 
Beyoğlu Yüksek kaldmm 
Sıraservi'de Kilise sokak 
Beyoğlu G!avanı sokak 
Beyoğlu Derviş sokak 
Şişli'de Osmanbey'de 
Şişli'de Pangaltı'da 

Şişli'de Kurtuluş caddesi 
Maçka' da silahhane caddesi 
Kasımpaşada Ragıp·B. cadd.eı{ ıo 
Altınbakkalda No. ı 223 1 ıol<ı'!I 

Boğaziçi ciheti: 
Beşiktaş iskelesi 
Bebek iskele gazinosu 
Arnavutköy mahallebici 
Y eniköy mahalle bici 
Ortaköy tramvay caddesi 
Emirgan mahallebici 
Tarabya rihtımında No. 8 
Büyükdere caddesinde 
Anadoluhisar mahallebici 
istinye bira deposu 
Kuzguncukta iskele civarı 
Beylerbeyi mahallebici 
Çengelköy mahallebici 
Üsküdar Çarşıboyu 

Kadıköy ciheti: 
Kadıköy Çarşı içinde 
Moda caddesi No. 261 
Kızıltoprak Ihlamurda 
Erenköv istasyon civan 

Adalar ciheti: 
Büyükada, Heybeliada, Burgaz 
Bu dükkanlarda buzun okkası 

3 kuruştur. Fazlaya satanlar hak
kında telefonla Beyoğlu 4085 
numaraya müracaat olunması 
mercudur. Bu satış mahallerinde 
geceli gündüzlü buz bulunur 

JL.\N 

Adana vilayeti Karaisalu ka-
zasının Karsantı nahiyesi dahi

linde pos ormanında mevcut olup 
beheri 150 kuruş bedeli muham• 

men ve kapalı zarf usulile müza
yedeye çıkanlan 28740 parça 

mamul çam kerestesine talip çık
madığından mezkur keresteler 

pazarlıkla ihale olunmak üzere 
11-6·931 perşembe gününe ka

dar yeniden ilana konmuştur. 
Tafsilat almak istiyenlerin An· 
l<arada Orman müdüriyeti umu
miyesile lstanbul, Adana orman 

müdüriyetlerine müracaat eyle
meleri ilin olunur. 



---KOD AK---.. 

~auııK flV apartıman,ar11a,e•ya 

Satılık irat - lky-ı)!;lu l\aly?ncu 
kar-ıkı 'lu \ yak.H .rntin · ılisı!si 01;:1.tı.ıd;ı 

be~ oJ;ılı k~r;ir bir ev ayda 3.1 lira kira 
~c:cirınekkdir. l'a1..arlı\:~ız 2800 liradır 
9· l ';? arasında nıüracaııt 

lsta;ıbul ör tüncü 7akılnın 

Üi\lONKOI... 
SATILIK I\lOTOSlKLET 

Az "ullanılmı~ Triyomf markalı bir 
motosıklet satılıktır. Taliplerin mat
baamızda Muharrem Efendiye müra
caatları. 

Kirahk oda, ev, köşk v. •· 

Iktısat vekaletinden: 
~nkarada ziraat mektebi civarında inta edilmekte olaıl 

Ziraat ve Baytari enstitülerin ( Tavukçuluk enstitüsü hariç) 
170(.00 lira bedeli keşifli Kalorifer tesisab sıcak su kııaD 
metkeıi {şebeke hariç) soğuk su hidroforları kapalı zarf usu· 
lü ile 21 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. 

0 Zarflar 17 Haziran 931 tarihine müsadif Çarşamba gno 
saat 15 -:le •çı]acaktır. Evrakı fenniye ve projesi vekilet 111u• 

hasebesinde •anıim '31unacak tabsilit müzekkeresi ile merk; 
muha.sebeciliğ'ine teslim olunmak şartile 25 lira mukabiliıı e 
telsiz telgraf civarında Enstitüler inşaat Fen heyeti tarafıa• 
dan verilmektedır. Talipler ilan edilen bedeli mubam111e~ 
üzerinden % 7,5 teminatları ve noterlikçe musaddak ehliyeti 
fenniye vesikaları ile birlikte yevmi mezkurda saat 15 e k~~ 
dar ikt11at vekaleti Ziraat müsteşarlığı kısmmda müteşekk• 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Beynelmilel müsabakada ){azanriıak 
\htimali daha ziyade artar 

Muayenehane, idarehane -
VcHı ikamet içın il\i havadar oda bir 
sor~ \C bir heladan mürekkep bir daire 
mü:-ait şernitle l..iralıl.;cır. Ankara caddesi 
52 :\o. ~ a müracaat edilmesi-. 

~~~~~aaasee'Seaee,es>SG:K*~~ 

Daha idareli 
Netice daha 
Cihanşümul 

emin 
şöhret 

Kopyalarmızı VELOKS kağıdına bastırrnız. 
Kopyaların arkasında VELOKS kelim~si arayınız. 

ı ı LlılıLiiLler 
ı ı ı ıl rl/i rl,.i iJ.:/i ı ı rleıı : 

( J • 
Kıymeti mubammenesı 

Lira 1100 
Osküdarda Tavnşi Hasan a~a mahallesinde fnadiye meydanında 

i f\\;ı ~ülzsı; r Bandırmah tckkcsiclye,·m Hekimoğlu Ali pa~a ca· 
1ı.;i . " ırifinin ,:!nkazı (Şeyhin ika met ~ttiğj mahal jJe bahçe , dıvıırla

I\:lRALI K EV ARANIYOR 

Kızıltoprak Göztepe taraflarında. 

iki ü~ odalr bir ev istiyoruz. Müşterek 
de olabilir. Bah~eli güneşli olmak şar
tile. 

JST. Posta K. 46. A. Osman Beye. 

Kiraya vermek ister misiniz? -
Tram\'aya. i~keleye, şimendifere yıkın 
olanlar müre-ccahur. Saat 9· 12 ara5ında 
müraca:ıı. btanbul dördüncü Vakıfhın 

UNIONKOL 

MUteferrik kUçUk lllnlar 

Küçük bir fotograf makinesi sa· 
tılrhtır. Gılat:ı P.1\.34 V. Henrubi adresi· 
ne ~a%ılm:ı~ı 

Ankarada işi olanlara - CAnkara 
iş Bürosu), Ankaradu mütahasm teşkilatı 
malik ~e!!:l.ne vehalet, temsil, takip mü· 
essesesidir 

Ankara - Bankalar caddesi · Anııdolu 
hın · Posta kutusu : 166 

OOll~!'lll~!!lllfıl'll~~!lll~ll~l~li~~lll!lfırl· 

Tabiatın 
dl dl dl! 

ıncısı 
Zümrüt 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibaren açıktır 

12 kişilik orkestra 
Oteller: 76 · 500 kuruş. 
Yemekler: Tabldot (sabah, öğle ve akşam dahil) 

225 • 450 Kuruş. . 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi deiilclit} 

(Çok ucuz fiatJa alakart yemek bulunur) 

Banyolar: r>o-75- ıoo kuruş. 

V •• t} • • 1 inci mevki - 80 kuruş. apur ucre erı . ~ inci mevki - 20 kuruş. 
Her tilrlü malumat için YALOVA da Kaplıcalar MüdilrlüjilDe 

veya 

ISTANBUL da Seyrisefain Umum Müdilrlük kalemine mürac,.t 

Telef en: Beyoilu 17 45 

r ve temelleri ,.e türbeyi ihata c den dıvarları müstesna oLmak Ü· Ordu ihtıyacı için yerli fabrikalar 
:-- re ) 'bin yüz lira bedel ile dört hafta müddetle müzayedeye vaz· mamulatından .ıoo.000 metre çamaşır
, • · :r:m:ı~tur. Müzayedesi hazn a nın on üçüncü cumartesi günii lık bez kapalı zarfla münakasaya kon· 
r "' "t on dört bucukta icra edile cektir. Talip olmak istiyenlerin muştur. İhalesi IS harizan 931 per-
1.ı Yn eti muham~cncsinin yüzde yedi buçuğu niıbetin<le pey akçele- ;-er.ılıe günü ~aat 1;; te Ankarada mer· • 
ril ... birlikte yevm ve saati mezkura kadar İstanbul Evkaf müdiri· kez satın alma komi:;;yonunda yapıla. 
yeti binasım1A M hlf.ıl~t idaresine mÜrC\~aatlılrı ilan olunur. caı~tır. Talipl~rin şartname almak le 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-g~~~··~~~~~ tekliflerini vermek üzere teminatlar~ 

Haliç vapurları Tllrk anonim şirketinde; 
Bilet ücretlerinde mühim 

i stanbul Belediyesi ilanları le birlikte mezkur komisyona müraca
atları. (370) 

Fatihte l 7 odadan ibaret Haydar medresesi bır seneden $ • • 

üç seneye kadar kiraya V<!riJm~k için kapalı zarfla müzayede- Jzmitteki kıtaatın ihtiyacı olan fa· 
ye konmuştur. Taliplerin şartname ~lmak için her gün leva- sulye kapalı zarfla miinakasaya kon· 
zım müdürlüğüne müracaatları 38 liralık teminat makbuziyle muştur. İhalesi 3 6 931 ~arşamba gü. 
şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale nü saat 1:> te İzmit askeri satın alma 
gilnü olan 31·5-931 pazar günü saat on beşe kadar encümenı komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

şartnamt>yi görmek üzere Fındıklıda 
•·-d_a_im~iy_e~v_e_rm~e-!e_r_i·~~-4_4_l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tirniuveprtname~makve~~ 

Fatihte 16 odadan ibarc-t tophane medresesi bir seneden üç liflerini nrmek üzere teminatlarile 
seneye l\adar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. birlikte lzmitte mezkur komisyona 
Taliplerin şartnameyi görmek iç:n her gün levaı1m müdürlü· müracaatları. (36:>) 

b * * • güne müıayedeye girmek için 21 lira tem:nat akçeleriyle era· 
3. K. O. SA. AL. Komisyonundan: 

ber ihale günii olan 31-5-931 pazar günü saat on beşe kadar Gümüşsuyu ha~tanesinde birikmiş 
encümeni daimive miiracaatları. (645) olan 20 araba pasa külü aleni müza. 

•-~-S~ü]_e_y_m_a_n_i_y-ed~e~D~ö-k_m_e_c_ıl-er_d_e~2-l~o-d_a_d-an~-ib_a_r_e_t~~-ü-l_e_)_m_a_n_i~ yede suretile satılacaktı~ ihalesi 14 

sani medresesi bir seneden üç seneye kadat kıraya verilmek haziran 931 de ~aat 11 te icra olunacak 
tır. Taliplerin şartnameyi görmek Ü· 

için ka~alı zarfla müzayedeye konmuştur. taliplerin şartname zere her gün ö*leden enet ,.e müna-
almak iç'n hergün levazım müdürlügüne müracaatları 68 liralık kasaya iştirakleri i~in de rnkti muay-
teminat makbuzile şartname ve teklıf mektubunu mühürlü zarfa yeninde teminatlarile birlikte komis-
koyarak ihale ~ünü olan 31-5-931 pazar günü saat on beşe yonumuzda bulunmaları ilan olunu\'. 
kadar enciimeni daimiye verme!eri. (646) 

Darülfünun mübayaat komıs
yonundan: 

Tıp Fakültes:nin bılumum muayyenat ve ihtiyacatı sairesile 
Darülfünunun diğer ~uabat ve idarei merk~ziye \'e eczacı ve 
dişçi mekteplerinin her nevi mahru .atı 1 hazıran 931 tarihinden 
1 haziran932tarihine ı.ac'ar bir seneliği kapalı zarf iisllile müna
kasaya vazediJr. ict ı r. Fıdtiarı mutedil görüldü~ü ta'<dirde bunların 
her biri için ay;ı ayrı mevcut ~artname ve ihtiyaç listelerinde 

"' * "' 
3 K. O. Sa. Al. Komisyonun· 

dan: 
Selirnıye imnı içı n :10<) ;:iQO kilo odnu 

aleni miınaı..a,a sun~ tile 5acın ılınııcııkur. 

lh:ılr:>i Q 1 l:ı ı ı ran ' ~ 1 ı:aat 14 ıe icra 
o'unacakur. 'I aliplerin şartnameyı ~örmek 
üzere her f!' tİn iı~leden e\'\'cl 'e müna· 
kJ~J' ıı iş c i r;ıklerı içın ,·ak rr mua~ ~eninde 

ıemi naıl ıı ile h rlil.ıe ı..omisyonumuzda 
bu l unmdl.ı rı ıl:i1 ı . lunur 

tenzilat fe' 
l Haziran 1931 tarihinden itibaren tatbik olunacak seyruse e( 

tarifesi mucebioce köprüye muvasalatı nihayet saat dokuzu J • 
miyen l, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 ji 
seferleri yapan vapurlara azimet ve ayni günde herhangi aaatt I" 
bir vapurla avdet etmek üzere gidit geliş bileti alacakların at• ıl• 
daki tenıilittan istifade edecekleri muhterem yolculara ilin olıı0 

TENZILATLI BiLET ÜCRETLERi 
EYUP-KOPRÜ 

( Her iskele ) gidiş geJiş bileti ıııtJf 
1 inci mevki 23 kuruş yerine ( Vergilerile • • 17,112 k 
il inci ,, 16,1-2 " ,, " • • 12,1-2 '' 

KASIMPAŞA HATTI 
Gidiş geliş bileti 

1 inci mevki 14,1-2 kuruı yerine (Vergilerile • • 12,t-2 k°'°' 
71-2 ,, · il inci " 10,1-2 " " " • • , 

KAGI rHANE- KOPRÜ 

1 inci mevki 
Gidiı gelit bileti .stof 

28,1-2 kuruş yerine (Vergilerilc • • 22,1·2 k 
21,1-2 " " " • • 17,1-2 b;' 
Sütlüceden l\:iğıthaneye ve nıüteka 

len Eyüp ve Sütlüceye 

il inci " 

Eyüp ve 

Her sefer için gidiş gelit bileti ,.sf 
I inci mevki 28,1·2 kuruş yerine (Vergilerile • • 12,1-2 k" 
il inci " 21, 1·2 ,, ,, ,, • • 7,1~ 

l~ ıkl{ akarlrır 
mı ldiT!iff)nden : 
Kıymeti mubammenesi 

Lıra 
Metresi 

ve n'l alzlıı.llef 

Beher metre fiati f-iarit' 
rJ~ Lira ~ z 

2955 197 ıs 3 
3852 214 18 4 
1331 121 11 5 ·· l 

muharrer olduğu Ü7ere ihtiyacatı umumiyeleri 13 haıitan 931 
cnmartesi günü ve her nevı mahrukatla 17 haziran 931 tarihıne 
müsadif çarşamba günl~ri saat 1) te ihale edılecektir. Mevcut 
şartname ve füteler ı!e göre ~ u tapta malumat almak iizeie her 
gün öğleden sonra mül ra Harbıye binasında l:u!unan komısyon 
kitabetine müracaa1ları ve tem:nat ah çelerinın c,e bir gun evvel 
muhasebe veznesine atırı ' ması ve alınac~k makbuıÜn teklıfname 

1160 116 10 "'''·'1 
DOKTOR Fatihte Fevzi pata caddesin de münhedim Halil pat• ~I~ 

~ - 11 L2 c.emaı, I rifi araaamdan müfrez (2, 3, 4, 5,) harita numaralı parçalar ıssii~~ 
Q ""f · irae edilen kıymeti muhammene le~~ üzerin~en dört. hafta 0~ ~ 

ile birlikte ayrr ar"• 7.a rflar denınünde ihale için tay in edilen 
müddetten bir saat evvel komısyooumuu müracaat ve tevdi 
etmeleri. 

Dahiiiye hastalıkları mutahassısı le müzayedeye vazzolunmuttur. Muzayedeıı J:lazıranıkn itl•f' fı 
<'umad:ın m:ıııd:ı her j!Un iııtlcdcn CÜ cumartesi günü saat on dört buçuktadır. Talap olnı~ a•d'~ 

•cın ra ~aa c ( 2 .. 3o <lan 5 e 1 hdar rin yevm ve saati mezkurdan evel kıymeti muhammenenın 1ııt"" ~ 
l· canbulda Pıvan \olunua ( ı 18) nu- di buçuğu niıbetinde pey akçeleri le beraber Çenberlitattla J ;JP' 
maral: hm u•i ı-ahİne~inde dııhıli hac:. evkaf müdüriyeti binasında mahlulat idaresine müracaat at ? 
ııh l.I ~ mt a\ ene ,.e teda\ i eder 

Telefon 1-ıahnul 2398 \ lunur. 

----~--------• Mes'ul Müdür Refi) 


