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' • Kuvvete ını 
Genç bir Türk pehlivanı bakır bir kevgiri 
sonra dört kat halatı parmağlle parçalıyor 

Lokantada· bir bahis ve neticesi 

Salih pehlivanın gUre,mek Is· 
tedlll meşhur çoban Mehmet 

Bir müddet evel Urfadan ıeh
rimize gelen Salih pehlivan is

minde bir genç evelki giln Çen· 
berlitaşta bir lokantaya gitm.İf• 

tir. Yemek esnasında açılan mu
habbet, pehlivanın kuvvetine in
tikal etmiş ve iddiaya girişilmiş· 
tir. iddia üzerine Salih pehlivan 
oir bakır gevgiri parmaklarile 
parçalamışhr. Bu vaziyet karşı
sında iddiacılar leğenlerin ince• 
liğini bahane ederek daha kalın 
birşeyde kuvvetini tecrübe et
mesini pehlivandan istemişlerdir. 
Pehlivan bu defada eline verilen 
dört kat halah parçalamıştır. 

Bu tecrübe Çenberlitaşta mer
kez lokantasında yapılmıştır. Dün 
·bu lokantanın sahibi Mehmet 
Kemal B. ile görüıtük. Mehmet 
Kemal B. bu tecrübeyi şöyle 

anlatıyor: 

" - Evvelki gün lokantama 
müşteriler arasında bir kuvvet bahsi 
göriişüldüğünü işittim, fakat der· 
hal alaka göstermedim. Bir müd
det sonra bahis herareUendi, 
adeta umumileşti. Lokanta içinde 

(Alt tarafı 2 inci sayıfada) 

Validei Hidivi vefat etti 
Emine Hf. Mısırın en zengin ve asıl 

kadını idi 

Validei Bidlvi Kahirede oğlu prem Mehmet illi pltJ}a, kızı preMes Hatice 
hanım, Damadı prens Abbas Halim Paşalarla birlikte ,(ön pliinda ağalar. 
tarafından elinden tutulan hamm Validei Hidividir) 

Validei Hidivi EmineHf. eveı-: miştir. 
ki gece saat on birde Bebek te· Emine Hf ., Mısır valiıi birinci 
pesindeki köşkilnde irtihal et• Abbas paşanın torunudur. Ba

Dünkü Şilt 
müsabakaları 

1 )ünkU Şilt maçlannda Galatasaray -
Istanbulspor karşılaşmasından bir intiba 

Dün Taksim stadyomunda 
Şilt maçlanna devam edilmiş, 
Galatasaray lstanbul sporla 2 • 2 
berabere kalmış, Beşiktaş Vefayı 
2 - 1 yenmiştir. Bu maçların taf
ailatı 2 inci sayıfamızdadır. 

bası prens llhami paşadır. Ken
disi Mısır hidivi Tevfik paşa ile 

ı' evlenmiş, ve Tevfik paşamn ir-
tihali üzerine onun en büyllk 
oğlu ikinci Abbas paşa Mısır 
Hidivliğine gelmişti. 

Kendisi münevver, zeki, vakur 
ve kibar bir kadındı. Ve şüphe
siz bir halis Türk kadını idi. 

Emine Hf. nin vefatile eski 
asalet aleminin en son ve en 
kuvvetli mümessillerinden biri 
zayi olmuştur. 

Merhum valide paşanın en 
methur sıfatlarından biri hayır· 
hahlık ve fakirlere yardımdı. 
Kendisi, fakirlere ve yoksullara 
yardım hususunda emsalsiz de· 
necek derecede idi. Gerek Mı· 
sırda, gerek Istanbulda onun 
iyiliğini görenler ve onu seven· 
ler pek çoktur. 

Valide paşa bir sene evvel 
vakfiyesini hazırlaruış ve serve· 
tini varislerile yüzlere baliğ a
damları ve hayır müesseseleri 
arasında taksim etmişti. 

Merhum Validei Hidivi yarım 
(Lütfen sayıfayı ~eviriniz! 



I!!!!!!!!!! 2 - V AKIT 20 Haziran 1931 

Kuvvete bakınız idam mahkô111° Mısırlı tayyareciler o·· k .. ş·ıt 1 d 
bu sabah gidiyorlar un u 1 maç arın a 

B6krqte toplaun tayyare 
kongreıine Mısır murahhQ!arı 
olarak iştirakten sonra tayyare
lerile d6nen Kahire tayyare ce
miyeti umumi kltibi Kemal UlTi 
B. le Mehmet Şevki B. bu ıabah 
Y eıilköyden hareket edecekler
dir. Tayyareciler Konya ve Ha. 

( Üst tarafı 1 inci sarıfada ) S.brl et. nln umumi ·~~ 
bulunanlardan bu bahisle allka- nundan haberdar olti .. 

lebe utrayarak memleketlerine 
d6neceklerdir. 

•••• 
-··· 1 -··· 

asırdan fazla bir zamandanberi 
her sene yaz menimini Bebek
teki yamında ve k6tkftnde ge
çirmek itiyadında idi. Bütlln klf 
seuiz ve hareketsiz duran bu 
yah ve k6fk, yaz meV1iminde 
hareket ve nq'e ile dolar, Be
bekteki fakirleri bcıyük bir se· 
TİDÇ alırdı. Validet Hidivinin irti· 
lıali bu fakirleri çok mahzun 
etmİftİr. 

V alldeiHidiYİJıİDMısırdaki hay· 
nb Ye yardamlan umum halk 
tarafmdan biuedildiii için, mer

lnımeye Ommftl Mnh•inin yani 
"Ha)'11'perVerlerin aDall,, unvanı 
Yerilmiftir. 

Merhumenin cenazoi Mısıra 
'Daklolunacağı için orada kendi
ıine fevkallde merasim yapıla· 
cajında ve balkın bu merasime 
en vui mikyasta iıtirak edece
pde flphe yoktur. 

Validei Hidivi on beş yirmi 
flDdenberi rahatsıılanmıı ve 
tedamiae çalıphmf tır • Fakat 
J&flnm ilerilemif olmasına mebni 

Beşiktaş Vefayı 2 - 1 mağlup etti 
Galatasaray lstanbul sporla 2 - 2 

berabere kaldı 

anl•••hror ~••'' dar olmıyan hemen kalmamlf Umumi harpte Irak ceph.- ,,,; 
gibi bir ıeydi. Herkes dinliyor mana iltihak ettiği için idaJll .,..ıt! 
ve kuvvetinin fazlalığından bah- ktlm olan ve son günlerde -,; 
sedilen bu adamın kuvvetini Itıklar k6yünde yakalanan ı•lll 1' 
göstermesini istiyordu. Nihayet kO.mu Sabri efendi isminde ~ 

k k senelerce nasıl bir evde k• '-
tecrllbe için bir ba ır ap isten- cehennemi bir azap geçirdtjtıl .....ıa 1 

Dun Takıim ıtadyomunda Şilt Tehlikeli hlicumlarla sarı kırmı· di. Ben de kendilerine bir kev- IAtile yazmış, dünkü nüsh•~~
maçlarına devam edildi. Galata· zılıların kalesini tehdide baıla- gir verdim. Pehliyan kevgiri bu mahktlmun Lozan muahed.....-..
ıarayla lstanbulıpor, Betiktaıla dalar. Nihayet bu gayrette dev· eline aldıktan ıonra tetkik eder zaran vaziyeti cürmiyesiai 
da Vefa karıılaıtılar. Dlln sa· renin 35 inci dakikasında vadet- scibi bir vaziyet aldı. Evirdi çe- etmiştik. ~ 
haya çıkan d6rt takımda mevsim tiği golü verdi. Ve latanbulıpor• virdi sonra ehemmiyetsiz bir şey Dün bu mesele etrafında ~ 
bittiği halde h11l bitmiyen bu Ju SaJAhaddinin ..nzeJ bir firikik yapar aibi parmaklan araıına na müracaat ettiğimiz bir h-=-.. 

5.. e· muz bu mahktlmun vaziyeti~ 
mllıabakalan bir an evel bqtan ahtı sağ iç Galatasaray kalesine aldığı gevgirl yırtmağa baıladı yesi etrafında bize dedi kl: .. .-ft _. 

savmak, bitirmek istiyen bir ha· attı. ve d6rt bet parça yapb. - ldam c:ezalannda JlfUJ-11ı Jeti ruhiye içinde oyaaddar. Birinci devre bu suretle 1 • 2 Uktn bizim gevgerin bu hale man otuz senedir. Sabri Ef. ata , 
D6Dk6 maçlar netice1inde Ga· bitti. gelmeside iddiacılara tatmin et• san 1341 tarihli affı mumidell .., ' 

latuaray btanbullporla berabe- ikinci devrede evveli mtıteva• medi.Bu vak'adagevgerin inceli· de etmesi beklenir. Bu ~ 
re kahnca, ve 9,. .. iktq Vefayı zin hllcumlar seyrettik. Bu arada x.:n1• ilen· ıtırdlller ve daha kalın keli ve siyasi mahiyeti haiı ~-~ 

_. 5 ' den maznunen mahk1lm ol~ 
yenince tilrnuvaya iıtirak eden SalAhaddinin bir serbeıt vuruıu bir ıey istediler. Bittabi tekrar (yüz elli kişi müstesna) ~ 
birinci, ikinci ldımeye mensup kalecinin avucundan içeri girerek yeni bir ıey -.eremezdim çllnkll affetmektedir. o halde Sabri b# 
18 takım içinde nihayet en sona beraberliği temin etti. Bundan ben bu iddiaya kar)fmıı değil- 340 tan beri niçin saklanmakta I• 
Galatasaray, lstanbulapor, Be- sonra her iki tarafın bir Ayı dim. içlerinden biri fırlayarak cebiniz değil mi? ,,JI._ 
fiktq ve Fenerbahçenin kaldıjı pefindeki btHOn milcadeloi ne- çıktı ve biraz 10nra elinde kalın Galiba, ya kendisi bu ki' ~ 
anlallllıyor. D6mifinal ma,.•m bu tice vermedi va tarafeyn 2 • 2 bir balatla d&ıdO. Bu halat dart istifade edemiyecek bir fiil il~, 

r r • • • ktlm olduğuna kanidir, ya 1'11 ... I 
d6rt takım oynıyor ve oynıya· berabere kaldılar. kat. yapı~ pehlıvana v~rild~ •. af kanunu çıktığını işitme .... J 
cak. Bu mretle de iki mtlsaba- Bundan sonra Betiktaıla Vefa Salah pehlivan bunuda gevgır gabı ondan. Bakalım tetkik neti~ 
kamn ıalipleri nihai karplqma- karplqblar. Bu iki kıyaıetli ta· parçaladı ve bu ıuretle baıı.i ye varır?" """"""" 
)'I yaparak Şiltin kime ait oldu· kım geçen hafta Şilt için OJD&• kazandı. df 
ğunu tayin edecekler. dıklan halde bir buçuk Aatlik Haber aldıjımaza g6re bu yeni Maraı yolun._. ... , 

DDnkn mllsabakalar az bir cidden zevkli bir mücadeled~n pehlivan, Çoban Mehmet pehli- Gaziayıntapta açılan A 
ıeyirci kalabalıtı 6nlhıde oynan- sonra biribirlerine sayı yapamı· vanla ıtırqmek üzere buraya bankası ıubeıinin açılma r~ 
d k k k b b kal 1 da ld·x.: .. • -• ı kt b de bulunan heyet oradan~ ı. il arwılaıma Galatasarayla yara era ere mıı ar r. ge ıa .... ı llVY eme e ve unun hareket etmiıtir. tzmtr nıeb'5 
latanbullpor araıında yapıldı. Buglhı bu maç kat'ı bir netice için hazırlanmaktadır. Salih peh- Oımanzade Hamdi B. g~ 
Her iki taraf da kunetli kadr~ almak için tekrar ediliyordu.Ta- livan it için belediyeye mftraca- mize g6nderdiği bir tel~ 
larile oynıyorlar. Yalnız latanbul rafeyn bir buçk saat neticeainde at etmiftir. Kendisine belediye yolculuk ihtisaslanm ıu ~ 
ıporda Orhan, GalataArayda gene berabere kalırlarsa da mil- ikbaıt itleri mlldllrUlillndamllna- anlatıyor: ~ 
Kemal Faruki ve Mitat ekaik. Abaka on bqer dakikalık iki mp bir vazife verilecektir. Marq, 18 ( Vakıt) -

Ayıntaptan aynldık. A 
Hakem futbol heyeti reisi Basri dene daha oynanacakb. Ballk .. ır nllal aziz evlatlan milnevver ve ~ 
bey. Fdhakika maç vakit vakit ge- Bahkeair, 19 (H111Ui) - An- deleri Maraı hududuna kad8!,! 

Merhumun kerimesi Premes MOsabakanm ilk yirmi daki- ne beraberliii habra getirecek kuaya gitaaiı olan valimiz Ôz teıyi ettiler. Marq cand I 
kası Galatasaray1n hakimiyeti derecededir. d • Sali Be B ta .kil g&n61den gelen bir duytil '4iı 

tedavi bir netice vermedi. 

Hatice Abbas Halime H. Ef. ile d emar m y una n e ıamı·mı bı·r ı'ıtı.kbal g•-te;Cllı,,.. ve hllcumları arasın a cereyan MOt · L• taki L...! d d .,. torunu Prenı Apdünnaım 10n evazın uır cereyan P tea..imize 6n O. temiz kanb TOrk çocukları 
etti. San kirmmhlar bu mGddet ettikten IODI'& neticede bir AYJ 

.1.1.;1..-.. kadar yanında bu- rf d d b hk • • fir k • Kılıç Ali bir kahnmanlık dl 
'!ti~~ za ın a 6rt q aayı -.uıyeb vaziyetini lr.qçuımyan Bqiktaı maaına rıimen hir dki ten bir reeidir. Dafdan data 
l9m~lar, ıı. merhHmenın oğlu intaç edemediler, Nihayet 14Dn- takımı tarafından kazanıld1. Ha· AJI kaydedince ortada ıene bir bir daıitandır. E.bak 
Prens Mehmet Ali ancak don cD dakikada Leblebi Mehmet kem Galataıarayh Reşit BeydL beraberlik Gmidi dolqmıya bq· hacı Hasan Fehmi Ef. nin 
ljleye dotru Amıpadan ıehri· Necdetin gtızel bir paamdan İl- Beılktq Oç oyuncusundan mah- lacb.. Fakat Bqiktq devrenin de konakladık. Mtısababelet 
aize mllvUalet edebilmİftir. tifade ederek ilk sayı)'I yapb. 35 inci daldkumda bir korner milli mücadele glhılerinin 

Merhumenin coedi tahnı•t Bu d G 1 rum. b _ .... __ !I..! • ID b babratmı yaptmakla ge 
n an ıonra a atauraym Oyun eneli m&tekabil akm- a flaumı aonra uuncı go yap • dir. İfpl zamanında Erme 

edilerek Mıura gltllr61mek Dzere tazyiki devam ediyor. Ve 26 mcı lar arumda 071w11yorda. Ba Ve OJ1ID ba netice ile 2-1 Siyah ve Fransızlanngadrll itiaafa 
laamlanacakbr. dakikada Necdet bir penaltı cereyan içinde ilk devrenin 18in· be1uhlarm lehine bitti. raıın her tarafında kara 

Ajlebübtimal aalı gGDO herwey allfile Galatasaray heaabma ikin- ci dakikuında E,ref uzakta Ônllmladekt hafta Galatasa- gibi durmaktadır. Yurdu içil'~ 
lauarlaDlllJf olacak ve o ıOn ci Ayıyı da kaydetti. bir firikiği tamamhyarak topu ray ld.anbal Sporla Befiktaı da veren, kan akıtan Maratlalat Iİf! 
mer amemn cenaze11 ot u, keri- Ba suretle lstanbullpor 2 • O Vefa kaleaine atb. F enerbahp ile Şildin Dllfmibal demir ve çelikten öriilmOf h · · ı dut için her bir ferdi biretrJ 

mai, Ye torunu ile ıehrimizde mağlClp vaziyete dtlfmOıtD. Fa· Birinci devre bu suretle 1-0 mllaabakalannı oynıyacaklar ve dajdar. Gönl6m bu dağa 
bulunan bllyllk maiyyeti tarafından kat bu vaziyet Hn siyablılan iyi bilti. Fakat ikinci devrede Vefa bu maçlann galibi gelecek cuma kalarak dönüyorum. ~ 
Mısıra giStilrillecektir ve jlayretli oynamıya sevketti. Betiktatın daha R"•vretli oyna- l nihai maçı yapacaktır. Oeman zade BtJlll'~ 
----------------------------------..-------------................................................. ~·· VAKiT ın Tefrikası : 8 benzetir; havadan geçen bir tur- aen baıka lakırdı bilmez miain? tırlar, "Haminne bak bu terbiye- Tahir ağa buıüne k•~J 

na katarı ona ıöre Edimeden Diye bairıtmaia bqbjorlardı. ıiz yine oduncu mualmı llÖylü- nail yetiıtirmiıti. Fakat ~ 
Kızılcı•• baıka bir aemte ıidemez; berhan Bu vaziyet karfıamda GW.üm yor,, diye onu tikiJet ederler- hima taadüf eden bu ~J 
- ---- Aı ıi bir yiyecek hakkında lama- artık kardeıinin adını anmaia di. ail kan kırmızı çıkmıı, c;ı.IP':. 

ilin zevkma ıöre mütalea yürü. korkar oldu. Fakat bu defa da Maamafih zaman ile lamailin rahmet okutınuttu. . ~ 

Dallan tülür; yağmur yalar Allah Tere bqka bir feY çıktı. Nev Nihal bJ adı büabütün ortadan kalktı ve Gül Lala bir illet kole~ 
lımail ıokakta olmua, ıök ıür- fa bir pce bir mual liSylemiıti: ıUmde atlattıiı fırtınadan yalnız idi. Meılek deiittirme1illf 
ler, "lımajl acaba korkuyor mu?,, Fakir bir evde temia - Anla- tedaviaiz ıibi ıörünen bir aer- men boiazmdaki ur ı .. 

YAZAN Komıudaki büyük köpeğin boyu ıılaıı Y orfıanh vaziyetinde bir bi- 1emlik, bir de ayakta durduiu evveli ceviz kadarken bü~ 
R E Ş A T N U ~I lımailin boyu kadar, deniz kena- çare - ki çocuğunu beslemek- vakit lcucaimda bir çocuk oturu• yüye bir yumurta nihayet 

v 1 L-. • 'b· G" rındaki bflanlar lamailin ikiıi .ka ten iciz kalmıf. Bir ıün onları yomıut ıibi hafifçe kollarım kal- mıı bir hindikuraajı c ~ 
aorıan ını~ t~~ını .. 11 ~ • ul- dardır. peıine takarak bir dai bqına dmp avuçlarım açmaktan iba· bir ıuvatr haline ıelmiıti. 

ilim •c:ıaını bır ıkı gun ıçınde Gazetede Kilyoata bir çocu- ıötUrmOı. "Siz burada kardeı ret .Ulüqç bir jeat kaldı. Lala toparlak akalı,~ 
humetti. . . luıı boiulduiwıu okurlar aakıp kardeı oturun ben ıu tepenin ar- · - V - çekmiı ıibi ıim ıiyab ~ 

Dotattan ~~~~. ve gamıız bır acep lımail olmıya? Oncacık ço- dında odun keaeyim,, demiı. Ço- Lala Tahir aia otuz aene ev· lan, ıaıa biçimindeki b 
im old.uiu. ~o~luy~rdu. cuk ne bilir? Belki Edirndene ka- cuklar babalarım bekliye dunun vel Saraçaııe batmda bir helva· dukça ıöaterifli bir aclamclı· ·ı 

O.Ur '!~ı bır vucuttu._ Perka! çıp denize aimıittir. o bir ağaca iki kuru kabak u- cı dükklnmda çalııırdı. O vakitli papnın eaki redinıotlanJll J.! 
•-11 aıbı solmaz bır re°!' Sonra lamaile ait bitip tüken· mıt Ye baltuım omuzuna wrdu· ki vazifeai sabahtan akapma ka· meıi ve boğazındaki ansa~ 
ftl'Clı. ~ır_a k_a~yı .~bgı mez nk'alar, macelalar.. iu ıibi kaçıp ıitmif... RüıP, dar batında tabluile sokak ı bile batını daima bavay~ .:..ı 1 
nman evın ıçı çın çın otuyor- Evdekiler bu lamail Wmdumı eatiqe kabaklar "tin.. tin,, diye kak dolaflllak, kııın tahin bel- rarak konufı1Daıı ve yürüıll4;' 
Clu. eneli müMmaba ile, hatta bir az birbirine TUrUr, çocuklar bunu Tuı, yazın taze mııır satmaktı. na ricalden bir adam hali~ 

Şimdilik vazifesi evdeki 'dört merhametle dinliyorlardı. Fakat balta 1e1i aanırlarmıf... Nihayet Fakat bqile çahf&D ekaeri in· rir, ve mahallede bul .,,-bil 
çocukla oynamaktan ibaretti. ıit side sabırları tükendi. ortalık iyice brarmıf, çocuklar sanlar ıibi o da ıenç yapnda ler bunun için ona "Lal• ' · 
Onlan pefine takarak tarlalarda Tütün kutu.unun arkuma 1eain geldiği tarafa gitmitler. Bir bir anzaya uğramıf, boiazında di,, derlerdi. . •• J& 
kofayor, evin etrafında kovala- yaptığı hesaplara dalmıı büyük de ne ıöraünler, babalarım ken- olmuıtu. Tahir aiamn ikinci İJIP" 
~aca, üzüm kütüklerinin aruın· hanım bir zamandanberi batında dilerini bırakıp kaçmıı ... Çocuk Hemterileri: nefealikti. kendisi bu hutaid! 
Cla aaldanbaç oynuyordu. hiuetmekte olduiu kanııklıiın lar ıabaha kadar daida: ceviz büyüklüiünde bir ur peyda de bir sokağa kaçan --·-· 

Evdekilerin ondan bir tek ti· Gülsümün omuz batında mml "Tin tinden kabacıtım bizi bıra - Besbelli 'kafandaki tablanın kovalamak yüzünden 
ki1etleri vardı: mrnl aöylenmeıinden ileri geldiği- kıp ıiden babacıtım,, diye bain•· aiırlıiı boiamıa vuruyor, aen m iddia eder. Şimdi 

lamailin adım qzından dütür· ni fark edince birdenbire kızıyor, mıılar... bir ayak hizmeti bulmalıaın, di· imanlar olan küçük 
memeai ve önüne ıelene ondan bah avazı çıktılı kadar: "Kız am 1 pna Gülaijm besbelli Y orıanlıyı yorlardı. bazı pek canım ukarlaraa • 
letmeai. Halbuki bir otU111fta ya- ıeldi arbk bu lamail llkırdıamdan, bir oduncuya, kardeıile kendilini Tahir aia bu nuibab tutmUf, rine kartı "Meretler.. belll 
nm eomanla iki bat •olanın belini diye bajmyor, ainirli küçük ha- kabak anine aldanan çocuklara üç mecidiye aylıkla o mit ıenç dertli ettiniz,, diye baimrdı-Jdf 
bülaaeaine, ceceleri batım yutıia nımlar: "lamail aözünü duyunca benzettiii için bu mualı kelime bir errklm harp binbatuı olan Şe- Üçüncü, dördüncü ~ 
lroılramn harlamuına ıöre ıönlümüz bulanıyor,, diye ıikiyet ıi kelimeaine bellemifti. kip P&faDlll Katatmdaki konatma ra ıelince onlar da yine ~ 
içinde öyle derin bir hicran fa· ediyorlardı.. Çocuklar ne vakit masal iate- kapılanmııb. larm yadisln sayılırdı: P"'".wıl 
lan da kalmamııb. Nihayet iıyan çocukalara da aeler "Tm bn eden kabacıtım,. hi Ufak tefek ayak itlerine de bak kııta bahçelerde, taşhkiard-

Bu,olr küçük demez kime rut· ıirayet etti. O lımail derdemez kiyeaine hatlar, onlar "bıktık makla beraber konakta esas va- makt~ 4 böbrekleri ve __ lll~ 
lua mutlaka bir yerini lamaile onlar hep bir ajızdan "Ulan ayı! bu kabak maaalmdan,, di1e bain· zifeai çocuk lalalıiı idi. ( BIUll"'-
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Balkan tütün konferansı Bir tes'it 

eylüle mi kaldı ? 
l\Iftkadarlar ttttttn ihracatımızın niçin 
~ . . azaldığını anlatıyorlar 

' •y ıçınde şehrimizde top· 
~tıına karar verilen Balkan 
~ ... kon!eransının eyinle bıra· 
~ ıoylenmektedir. Fakat 
Itri arJann bu hususta bildik-

l
Yoktur. 
Ork· 2tri ıye, Yunanistan ve Bul-

~Olı;t•nın iştirak edeceği bu 
lllıd transta, Uç memleket ara
~ı.: tUtQn işleri hakkında bir 

'12 ttıa Yapılması görüşülecektir 
~ Urabhaslanmızdan ticaret o· 
di 11 

reisi Nemlizade Mitbat B. 
Jor ki: 

~~ Geçen teşrinievel ayında 
~k~da toplanan konferansta 
~ 1Ye, Yunanistan, ve Bulga· 
leai : ınurabbaslan tütün mese
~t •kkında bir anlaıma yapıl
b-. 

11 
arzusunu göstermişler ve 

latııı.ç lllemleket arasında tütün 
ııa.Jc •lltının temdidi işinin bu 
t., ~•tla ıeçilecek murahhaslar 
~· ndan müzakere edilmesine 
~ •erilınişti. Bu içtima üç 
' ek~tten birinde ve sonra
,k~çılecek bir şehirde yapı· 

~ lll6ddet enel bu içtimaın 
>"lp lll ıonlarında lstanbulda 
d, ~Cağı bildirildi. Şiuıdiki hal
~Gt 6ttin bildiğim bu kadardır. 
,•hlıaalann bu ay sonunda 'h geleceklerini zannediyo
~eril Alrıi takdirde bize haber 

1( llleıi lbımdır. 
ı.ı. 0nfcransta Türkiyeyi Kava· 
'hrd liOıeyin B., inhisar idare
t(I tıı J>j at VP ben tP..m.sil 

)l~İı. içtima için bir program 
ı.:!~lf değildir. Fakat tülün 
~tının temdidi ve bu fiç 
tt._.. ~ket arasında bir anlaşma 

l>jllli g6rüşfilecektir. 
~ier taraftan son zamanlarda 'et. ihracatımızın azalması hak· 
' lalihiyettar bir zat da 

, •6ylilyor: 

.Nemli zade Mltat bey 

memleket şimdiye kadar Türki
yenin en iyi tütün müşterisi bu
lunuyordu. Bunun için Alman 
gümrük resminin çoğaltılması 
tütün ihracat tacirlerimizi çok 
sarstı. Almanya gUmrük resmini 
çoğaltırken tabii bizi kastetme-
miştir. 

Almanya tütün ticareti tema
mile serbest olduğu,ne inhisar ne 
de bandörol usulü olmadığı için 
Alman hilkumeti yeni tarife ile 
varidatının artmasını düşünmüş 
ve tütünlerden fazla vergi alın· 
masına karar vermiştir. 

Rus "damping,,f de bu buh
randa kısmen amil olmuştur. 

Fakat bu nispeten azdır. Çün· 
kü Rusyada yetişen tütünler 
cinsi itibari!~ bizim fütünleri
mizden çok aşağıdır. 

Fena cinsiten olduğu için az 
gümrük resmi ile Almanyaya 
ithal edilen bu tütUnleri Ruslar 
bizim rekabet edemiyeceğimiz 

derecede ucuz fiatlarla sattılar. 
Her yerde olduğu gibi Alman· 
yada balkın çoğu aşağı cins tü-
tün içtiğinden Rus malları az 
zaman içinde bizim tiltDnlerimi-'Tnuın ihracatımızın azal· 

~ daki en milhim sebep son 
~~~larda Al d tütiln it· zin müşteri!lini aldı. Fakat iyi 
~ manya a 1 d R b' . N reılllinin mahsus surette cins tütün er e usyanın ızım: 
~lılnıaııdır. Filhakika bu le rekabet etmesi imkinsızdır. 
41i§a .. ·"üie-s;re-~"iiiiie-... · ... n;;üiin~~·; ... i>uı·ç·e;I· 
itti iki cephe 
~ ta lbeselesi hakkındaki tah
)~ llQ •on safhaya girdiğini 
~ 'btştık. Ankaradan bildirildi-
t~ töre bu mesele iki cephe 
'-tı trnıektedir. Birisi bant inhi
~t fi llleıelesi, diğeri de revolver 
~dfenk alım satımı ve bu me
~erı çıkan avans verme işidir. 
lı.~"• mlldd · 'li v • • .~ eı umomı gının, 

~t:~a tecil kanununun tatbik 
~~ ıyeccğini iddia ettiği ve 
''~d~ .hak kazandığı kim
tt~ u ıkıncı meselede isimleri 
~1-;,ı erdir. Bu ikinci meseleden 
't htnQz ifadelerine müra
~lardcdilınemiş bulunan aJika
"bık an Uç Freskolar, Basatlar, 

· "ba1t •aridat miidürü Kimil, 
~ l~ Ankara defterdarı ihsan 
~~ti .Iatanbul müstantikliğince 
~~ tr~ •lınmııtır. Bu meseleyi .. ,ı: .en her iki işte de aynı 

, ~~l't I> l'ln alikadar g6rüldüğilne 
~ ~tu ll davalann tevhiden riiye-

l'f l~rOIDyor. 

1ı ~k Yeni btltçe 
. t~t~ aradan gelen haberlere 
'~ :eni bntçe kat'i ıeklini al· 
~llaı 0ı:redir. Biltçenin 182 mil-

111 kabul edilmiştir. 

Tahir ve Mustafa HaKkı B. 16r 
Ankaradan döndUler 

Darülfünun bütçesi hakkında 
bütçe encümenine izahat ver
mek üzere Ankaraya giden hu
kuk ve fen fakülteleri reisleri 
Tahir ve Mustafa Hakkı B. ler 
dün Ankaradan dönmüşlerdir. 

Dün kendiıile gürüştüğümilı 
Tabir B. den bütçenin aynen ka
bul edilip edilmediğini sorduk. 
Tahir B. bize dedi ki : 

11- Maarif vekileti ve blltçe 
encümeni emanetinin yaptığı 
bütçeyi aynen kabul ve tastik 1 

etmiılerdir. Diğer bir şekilde 
Darülfünnn bütçesi ilzerinde hiç 
bir tadilat yapılması arbk mev
zu bahis değildir. Bütçe bareme 
göre aynen kabul edilmiştir. 

Defterdarlıkta: 
Alpullu fabrikasından pul 

cezası ahnacak 
Bu hafta içinde defterdarlık 

pul tetkik memurları muhtelif 
müesseseleri teftiş etmiılerdir. 
Neticede bir çok milesseselerin 
damga kanununa muhalif hare
kette bulundukları görülmüştür. 

Bu müesseseler arasında ban-
kalar ve maruf mali müesseseler 
vardır. 

Bunlardan Alpullu şeker fab· 
rikasından 8 bin liralık pul ce
zası alınacakbr. 

Buişeslzde şaşın 

Haydarpafada trenler 
nedençok bekllyorlar? 

Haydarpaşaya geçtiğiniz 
var mı, trene bienr misiniz? 
Eğer vapuradn çıktıktan son
ra trene binerseniz görür· 
sünüz. Vapur Haydarpaşaya 
geldikten sonra tren bazen 
on, bazen on beş dakika 
sonra hareket eder. Niçin? 
köprüden başhyan bir sey• 
yahat neden birden ortadan 
bölünüyor? Neden arada bir 
mola veriliyor. YolcuJa. 
rın yüzde doksan dokuzu vr 
pur yoJcusudur. 

Vapurun boşalması da o 
kadar ~ok sürmez. 

Fakat tren bekler, miitema. 
diyen bekler. 

Sebebini sorduk, öğren-
dik. 

Tarif eler Seyrisefainin es
ki vapurları hesaba katıla
rak yapılmış / Seyrisef ainin 
eski vapurları köprüden HaY. 
darpaşaya fazla zaman sar
f ederek gelirler halbuki va. 
purlar değişmiş daha sür'at
le gidip gelmiye başlamışlar 
fakat tarifeler halA muhafaza 
ediliyor. 

Şimendifer idaresine naza
ran Seyrisefain vapurları 
resmen yirmi beş veya otuz 
dakikada köprUden Haydarpa 
şaya gelmektedirler. 

Vapurların süratini bir de 
fa olsun tahkika lüzum 
görmeden yolcuları lüzumun· 
dan fazla müddet trenlerde 
bekletenlerin işine isz de ş;ı
şın .. 

Biz de şaşalım ! 

Memleket Haberleri 1 
Yaralandığı halde 
Bir köylU kızı bir haydudu 

kaldmp pencereden attı 

Barh!lın Eldeş köyünde garip 
bir vak'a olmuş, Fatma isminde 
bir kız eşkiyanın tecavilzllne uğ
rıyan babasını ölümden kurta
rırken ağırca yaralanmıştır. 

Molla. oğlu Hasan efendinin 
evine gece yarısı mechul bir 
adam girmiş, elindeki kama ve 
tabanca ile Hasan Ef. yi tehdit 
ederek dışarıya çıkarmak istemiş
tir. Gürültüyü işiden Hasan 
Ef. nin kızı Fatma hanım baba
sının imdadına koşmu, ve hay· 
dudun elinden silihını almaia 
uğraşırken tabanca ateş almış, 
Fatma H. göğsünden yaralan
mıştır. Fakat Fatma yaralı halile 
haydutla başa çıkmağa muvaffak 
olmuş, adamı kucaklıyarak pen
cereden dışanya atmıştır. 

Hayduda bir şey olmamış ve 
dışanda bekliyen arkadaşlarile 
beraber kaçmışbr. Kuın yarası 
ağırdır. Şüphe edilen bir adam 
yakalanarak adliyeye teslim edil
miştir. 

lzmlrde bir gazeteci manevi 
zarar lsUyor 

izmirde müheyyiç neşriyat da
vasından beraet eden Yeni Asır 
gazetesi mesul mildilril Abdilr
rahman Şeref B. kendisini mah
kemeye verdiği için vali Kazım 
paşa aleyhine bir dava açmııbr. 
AbdUrrahman Şeref B. 50,000 
lira manevi zarar istemektedir. 
Manisa mahpualaranı efeler 

haraca mı keamı,ıer? 
Manisa hapilhaneıinden kaçan 

mahkumlar şiddetle takip edilmek
tedirler. Yakalananlardan Mehmet 
ve izzet hapiıbanede efelerin, 
çavuılarla birleıerek mabkumlan 
haraca kestiklerini, para vermi
yenlerin ekmekleri kesilerek aç 
bırakıldıklarını, şikayetlerinin na-
zarı dikkate alınmadığını söyle· 
mişlerdir. Bu iddia tahkik edil
mektedir. 

l\tllllyet gazetesi tahrir heyeti mü· 
dürü Etem izzet Bey arkadıışımız ile 
Ôskük eşrafından Mustafa Beyefendinin 
kerimeleri Seniha ilanım Efendinin 
evlenmeleri evvelki gece Etem izzet 
Beyin hanelerinde tes'it edilml~tir. 
merasimde mıtbuıt ve fırka erkAnı, mem· 
leketlmlzln tanınmış san'atkArlan ve bir 

Etem lzz6t B. ve redkaeı Ht. 
çoh mUmtaz aileleler hazır buliinmuslar· 
dır. Gayet umtmt bir ban içinde güzel 
bir cazbaııd Ue şahabı tadar neş'ell bir 
,ece geçirilmiştir. Etem izzet Bey ve 
refikalan Hanlmefendl mJsafirlerlnl ince 
bir nezaketle karşılamJşlardır. Med'üvler 
ihzar edilen mükellef büfede parlak bir 
tekllde ızaz ve ikram edlhnişlerdir. Ta
rafeynl tebrik eder ve saadeder temenni 
ederiz. 

Dünkü kongreler 
Harp malGllerl, toplanmayı ge• 

lecek haftaya bıraktdar 
Harp malulleri senelik kon

gr'1erini yapmak ilzere dün saat 
15 de darülfUnun konferans sa
lonunda toplanmışlar. Fakat ce
miyetin nizamnameıi mucebince 
kongre için lizımgelen ekseriyet 
lemin edilemediğinden toplan
manın gelecek cuma gününe 
bırakılmasına karar vermişlerdir. 

Amell hayat mektebi mezunlan 
Ameli hayat lisan ve ticaret 

mektebi mezunları cemiyeti kon· 
greıi dlln sabah yapılmıştır. iç
timaa cemiyet azasının hemen 
hepsi iıtirak etmişti. idare hey
eti reisi Sabahattin B. saat 
11 ,30 da kongreyi açmış ve ida .. 
re heyetinin birbuçuk aylık işle· 
rini gösteren raporu okumuştur. 
Tasdik edilmek üzere hükumete 
verilmiı olan nizamnamenin mu· 
addel ıekli de okunduktan sonra 
biltçe milzakeresine geçilmiş, 
yedi aylık bütçe müzakere ve 
kabul edilmiftir. Bütçede mua
vt.net faslına konulan yüz lira 
haca az garüldüğilnden lüzumu 
halinde tasarruf faslından nakil 
suretile sarfiyat yapılabilmesi 
için idare heyetine salahiyet ve
rilmiıtir. 

içtimada bundan baıka yakın
da bir gezinti tertibi görü
tillmüı, bunun için idare he
yetinin hazırlık yapmasına karar 
verilmiıtir. 

Cemiyete teşekkülü esnasında 
yardım eden ve müzaheret gös
teren Cevdet Kerim, eski Türk 
ocağ'ı mUdürü LQtfü ve gazete
miz yazı itleri mildilrU Refik 
Ahmet beylere cemiyet namına 
teıekkllr edilmiı ve Cevdet Ke
rim beye cemiyetin fahri riya
setinin teklifi hakkındaki idare 
heyeti teklifi kabul olunduktan 
sonra toplanb .. bitmiıtir. 

Kadıköy fukara perver 
cemiyetinde 

Diln Kadıköy fukaraperve ce
miyeti de senelik kongresini Ka
dıköy fırka binaıında yapmıştır. 
Toplanb Zeynep Fatin hanım ta
rafından açılmıı reisliğe sabık 

lstanbul icra reisi Refik B. , ka
tipliğe mütekait kaymakam Mu· 
hiddin ve Ekrem B. ler seçilmiş-

Günün 
Muhtırası 

Takvlm..=.Cumaı resi20l-laziran 6 ıncı 
ay 1931, senenin günleri: geçen I 7 I, kalan 
günler: J 94, 3 Sefer 1350. 
GUneş-Doğuşu: 4,28; Batışı: 19,44 

Namaz vakltlerl- Sabah: 2,25; 
Ôğle: 12,15; ikindi ~kşam: 19,44c 
Yatsı : 21,47; imsak: 2,08 

'* Hava- Dünkü hararet ıazamn 24 
(asgari) I 5,5 derece. Bugün rüzgAr 
mutedil poyraz ekseriyetle ha\'a açıktır. .. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon p14klan nc~riyao 19,30 'dan 
20,30 a kadar birinci kısım alarorka saz, 
Anadolu Ajansı haheıleri 20,30 dan 
21,30 a .kadar Radyo orkestrası 21,80 dan 
22,30 a kadar ikinci kısım alaturka sa7~ 
Borsa haberleri. 

Vakıt:Abone şartlara: 

1 3 (> 12 
DahJlde 150 400 :750 1400 
Harlcte - 800 1450 2700 

lıın sartlar1mızı 

Aylık 

Kuruş 

.. 

Resmt Husust 
Sann l O K~. 12,50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 .. 

KUçUk llln 4artlar1mız ı 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her Uç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

R - 4 sann geçen i1Anl4nn fazla 
aun için 5 kuru~ zammolunnr 

--------------------------
Ceyhanda kaza He iki kiti 

81dUrUldU 
Ceyhanın Kesmeburun köyün· 

de kanlı bir kavga olmuş, kaz ... 
ma ile iki kişi öldilrülmüş, bir 
kişi ağır surette yaralanmqtır. 

Vaka hakkında mahalli gaze• 
teler şu malömab vermektedirler: 

Çimenli köyllnden Asaf, Turan 
ve kardeti Silleyman çalı taşı ... 
mak üzere arabalarile Kesme
burün köyfine gidiyorlar. Çatılan 
keserek arabalanna yükledikten 
sonra, çalılan sahibinin izini 
altında kestiklerini isbat için 
bir de vesika alarak köylerine 
dönmek ilzere yola çıkıyorlar. 
Yolda tesadüf ettikleri Kesme• 
yolunun muhtarı, köy bekçisi 
ve Resul isminde diğer bir adam 
kendilerinden çalılar için araba 
baıına ikişer lira istiyor fakat 
köylüler ellerindeki kiğıdı gös
tererek para vermeleri lizun· 
gelmediğini söylfiyorlar. Müna-
kaşa şiddetleniyor. Köy bekçisi 
ve m'.ıhtarı zorla para almak 
istiyorlar. Muhtar biraz öte de 
çalışan yirmi sekiz ameleyi 
kavga yerine çağınyor. Artık 
bundan sonra kavga bilsbiltlln 
şiddetlenerek kazmalarla kanlı 
bir mücadele şeklini alıyor. Çalı 
taşıyan köylülerden Asaf ve 
Süleyman ile kavgaya sebep 
olanlardan Kesmeköylil Resul 
kazma darbaları albnda ölüyor. 
Civardan yetişen jandarmalar 
kavgacıları güçhalle ayırıyorlar 
ve tahkikata başlanıyor. 

!erdir. 
Bundan sonra idare heyeti se· 

nelik raporunu okumuş, rapor ka· 
bul edilmiştir. Bir senelik vari
dat ve sarfiyat seçilen encü· 
men tarafından tetkik edilmiş 
kanune muvafık olduğu görül
müştür. 

Tadil edilen nizamnamenin de 
okunarak kabulünden sonra in· 
tihap yenilenmiş ve yeni merkez 
heyeti reisliğine Refik ikinci re-
isliğe miltekait miralay Şevki, 
umumi katipliğe doktor F ahret· 
tin, veznedarlığa Abf muhase
beciliğe Neriman han;m getiril· 
miştir. idare heyeti reisliğine 
~~ynep Fatin hanım, ikinci reis ... 
hge Sıdıka Ethem, azalıklara 
Na~iy~ H. '. Ekrem, Tank B. ler 
seçılmışlerdır. 
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GÜNÜN 
İŞARETLERİ 

Fikir Hayab 

iki kaza 
Hilmi Ziya Beyin Musolı·nı· so·· ylu·· yor • it•"" 

konferansı 9 iki çocuk otomobU 8 

Devlet otoritesi Evvelki gün Üsküdar Amerikan kız kalarak yaralandıl•~ı k•' 
Otuz sene evvel lstanbulda bir lisesinde mezunlara diploma dağı- ç k munhasıran Devı ete aittir ' Dün iki müessif otomobı 

ihtilAl çrkmıştı. tılması merasiminde mektep idaresi OCU • zası olmuştur. J<O' 
Sokaklarda adamlar öldürülüyor, tarafından çağrılmrş olan muallim italyan i:iaşvekiliniİı Roma _ Vatikan Galatada J:ostanbaşında 

2
489 

bombalar patlıyor. Caddelerde ölüm ve muharrir Hilmi Ziya Bey tarafın Ü b t it b t lonya sokağından geçen k' 29 
dört nala dol~ıyor. Evlerin perdele- dan bir konferans verildiğini yaz- m nase 8 108. 8 ey ana 1 No. Ja otomobil, 

0 
cadded .. e .. 

0
1.,de 

ri iniyor, dükkAnların kepenkleri ka mıştık. L J ı f ti d ı · '1 d al N l k ı o .. Paris, 18 (A.A.) - e urna ga- ya e er e o sun 'n ess., u arına o. 1 apartımanm apıs Ef .,io 
panıyor. Bu konferansı aynen dercediyo- zetesinin ltalyadaki hususi muhahiri göndereceğim. Bütün bu hu_uslardn oturan kapıcı Osman d . .,it 

Polis sofuk kanlı bir Amerikan ruz: l\f. Döl l\farillac, M. Musolini ile papasları diledikleri Hçhile hareket yedi yaşındaki kızı FerhuP etl• 
muhabiri gibi ölenleri seyrediyor. Hilmi Ziya Bey diyor ki: yapmış olduğu mülakatların ana hat etmekte serbest bırakıyorum. Bu iş, .. .. d . gı" r 

5
ure 

B ·· h t · k b. · · ustun en geçmış ve a Jandarma karakolları kepenkleri- ugun aya a gırme n ır ıstı- larını şu suretle çizmektedir: dini bir i~tir. Bundan öte~ine gelince yaralamıştır. 
ni kapıyan dültin, perdesini indi. kamet almak için hazırlıklarını ikr.tal l\f. Musolini, . gezeteciyi hususi si. Siyasette ~~n. hiç kiını-c dır 

· Kaçan şoför aranmakta · J ren kapısma kol demirini sürüp izbe eden genç mezunlara ben her şey- surette kabul etmiştir. Gazeteci, dost nin, bila istisna hiç kimsenin ne tarz O iP' 

lere ısaklananlann evlerine benziyor. den evnl birer iyi "vatandaş,, olma larının ısrarı üzerine ' ve kendi mes- da olursa olsun de"·lete ait hu usata
1 

F ort fa brik ası direktör ~ 
Zatiye nazın odasında bir köşeden larrnı tavsiye ederim. Bu çok umu- uliyeti altında biı mülakatları naklet müdahele etmesini kat'iyen kabul Marks dün 1083 No. h buSbl' 

bir köşeye dolaşıyor. mi ve müphem söz bir parça izah et- mektedir. etmem. Düsturum rnzihtir. Her otomobilile Tophaneden J(~ de 
Meclis vükell toplanıyor.. Göbekli meliyim. Ga .. e .wci, Duçenin odasına girdi- şey, devlet dahilindedir. De\'let ha taşa giderken kolordu ön!erıJI .r 

paşalar, sakalları diz kapaklarını yalı- "Vatandaş,, insani medeniye ği zaman Duçe bir gazete mütalca ricinde ,.e de\'lete kar~ı hiç bir ~ey ansızın karşısına çıkan 1~ Y O' 
yan nazırlar benizleri atık koca meclisi tin yetiştirdiği kamil insan tipleri- etmekle mesgul bulunuyordu. Gaze- yoktur. Çocuk, anlamak ve görmek larında Ahmet isminde ~ır11L vükelA masasının başında kabahat- nin en sonuncusu ve belki filen en teciye döne~ek şu suretle haykırdı: yaşına gelince devletindir. Hem dl' • 

0
..-

lr çocuklar gibi siniyorlar. mükemmelidir. Vatandaş diyince bü- _ Vay, Lyonda kral taraftarları münhasıran devletindir. cuğa çarpmış ve sol ayagı 
Sarasker mum, tün içtimai tevcihleri kendi nefsin- mı var? Duçe, ila·re etti: yaralamıştır. "-
Bahriye nazın taş, de şuurlu bir surette tophyarak bida- Gazeteci cevap· verdi: - Bunun adeta eski lspartalıla- Bahkcdar arasında k•~ Jık 
Z ti t tte .. t hs"l l · t ·· · l · · 1 tt Kumkapı önlerinde bahkç ı: a ye nazın pu , ye mus a ı o an ve cemıye uze- _ . Şü hesiz .. Fakat niçin taaccüp rın nazarıye erının ayni Ye ıa a on· J(of" 
Hariciye nazın düşüncen, rine müessir bulunan insanı anlama d" P ., dan daha ileri olduğu mütaleasında etmekte olan Mişon ve . d• . . e ıyorsunuz. . . 1ı ~ Küçücük boy'lu, sakalı boyundan hyız. Bınaenaleyh vatandaşın en mü .. k. ;. k 1 t f bulunabılır. Fakat, bu düsturun isimlerinde iki balıi<çı, de11

1 
., 

h. fi .. h.s"l 1 - Çun u geçen akŞam ra ara · .h ld • 
1 

. k. 
1 1

,. uzun, Sadrazam boyuna müsvedde ya ım vası arı musta ı o ması, ve 1 .1 k .. . 1 d L . vazı o ugu as a ın ar o unamaz. avlandıkları bir sırada karşı ı . ..r 
. t d hir dek. "f . . h tar arı ı e omunıst er arasın a )On B" . d" ltal B .... k lt 1 I ıtr zıyor. Boyuna yırtıyor, boyuna yazı cemıye a rn ı vazı esının e em d b d 1 k b 1 ld gwunu ız şım ı yayı, uyu a yayr çıkan tanımadıkl""rı ba ı elit• 

· t• d h b d · b 1 d a ar e e er \-U u u muş o u .. d t• k .. . B 1 na .. Yor, boyuna yırtryor. mıye ın en a er ar u unması ır. t :.f b" h J vucu a ge ırme uzereyız. u, pe \ ıer 
B .:.u. 1 . .. . okudum. Bu, eessu e şayan ır a · b .... k b" · t" n-· 1 b ..... k b" . · lar tarafından döğü)mÜŞ •·O' Saatlar geçiyor ihtilalciler şeh- · u mU'l\.emme ınsan numunesıne d" F k .. d 

1 
"d 

1 
. . uyu ır ış ır. oy e u) u ır ışın . , 

' ı 1 k d d · t li ır. a at muca e e, C1 a e gırışen r k k · · ·1 · ld · Bu meçhul adamlar KostiOl11 ıı. rin soka.klanndan bir kanyumağı gibi vası o ~ncıya a ar . me enıye ı~- lerin hayatta olduğunu ispat eder. e~sa ıne sı ' sı gırışı mış o ugunu b oıır 
dağıla dağıla Babıaliye dogwru iniyor- çok cehıler sarfetmış ve muhtelıf B b h k ıs· ı·kt d h . hıç zannetmem. lunu kırmışlardır. Zabıta U ' · . . . . en unu, are e ız ı en a a zıya 
l.&r. Nazırlar hala. konuşuyorlar: safhalardan geçmıştır. Medenıyetlerı d : · Bunun üzerine gazetei:i, faşizmin tecavizleri aramaktadır. 

b. b" . k 1 d . 1 e severım. 
1
r 

"- Dur emrı· versek ml". ır ırıne apa 1 aıre er ve ayrı ay D t · t ·· ı takip etmekte olduğu gayenin hiris SllAh ve temlzllk l•ler . .:tı 
aı 1 . . • . . uçe, gaze ecıye o urmasını soy c . -r ııır 

H . J • rı em er gıbı telakki eden mütefek· d"kt b. t b. d il tiyan dini ile kabili telıf olup ol- Birinci dairei belediye teOJ1 Jı' arıc ye nazırı cevap verıyor: k. 1 . . • . ı en sonra ır az ser ır e a e il" 
., p h ti . b h t ır erın ·noktaı · nazarlarına ıştrrak 1. d · madığı sualini irat etti. kontrol memuru Nedı·m efe., - aşa azre erı u usus a d . B"l k. b" k 'ff k şu sua ı sor u: " 

düveli muazzama süferasının muvafa. e emıyorut. d. dı ~·~ d kı.rço 1 ;rn - Romaya, ait havadisler toplama r~ l.fusolini, şu suret:e cevı•p evvelkı akşam saat 2 kararl•~,. 
kati de alınsa... rına, ve en ı a ı ın e ~ parça ~~- ğa mı geldiniz? Burada hiç bir ·jey verdi: da Beyazılta cümhuriyet cadcır 

. malarına rağmen medenıyet yekdıge h t h h h" b" . ld _ Kabil · teliftir Filvaki din ga· ,.,, Bır başka sakallı· . . ·ı :ı- l d b. t ı·· ya u emen emen ıç ır şe) o u ı . ' . d h b. h ide d'e,.-
" • .. . rını ı marn ve &AJ.ua e en ır e \a· . k. ,.elerine vasıl olabilmek irin, yalnız sın en sar oş ır a ,, ,,,. 
- Aman pa!'la Hz. duveh mu- ··ı · · · · ·d· o · gu yo J :\ k b ı ·ı·h "'' 

. " . . . . mu . zıncınnın eserı ır. ne yal F' k t p ·1 1 ·ht·ı· f" bizim elimizde bulunan nüfuz ve ha- en eş e sı a atmış ve ' ı .. tl aıuunayı delgır etmek avakıbı sıyası- "d ğ .. • .. 1 d - - a a apa ı e o an ı ı a · k.,.-
·esi itibarile hata aluttur. nız . 

0 ru~a ı)'ıye ve guze e ogı-u ]'" '.M ısolini, .uuhatabının söı.l.ı :i kimiyeti kullanmamıza muhtaçtır. lanmıştır. Nedim Ef. nin ba 
l' teknı~d v-:saıtin .m.ecmuu, ~.e ~ed :aı. keserek şöyle dedi: M. Dö Marillac, kili!'le ile ltal- da takibat yapılacaktır. 

n~: hogr~[.a ıyıye k~e ~uze ogru - Biliyorsunuz ki diploması fari- ya arasındaki hakiki ve sahih ihti1'if Alt.patlar sokaQınd• l" 
b ·ıslı·- gı !n1 d as~ı ıtn b 1ye nu ~r.,, d kile müzakerata girişilmiştir. Bu noktasının ne <?lduğunu öğrenmek i~ Galatada Feruzağada Alt1P',,, Ba ıali telgrafhanesi boyuna :. u e enıye un arın aynı zaman a .. . . . k d 
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yor. h .k .. d. V h k d" . muzakerat devam etmektedır. Bına· tedı. lar so ağın a numara ı ,;ae er 1 lS1 ır. e er unsuru en ışın- n. h . - "\ l . . . t oP" •. 
Filan yerdt bir kişi öldü". d k. t 1 .f . i .. en. v sı. - ya nız umumı. vazıye - Bunun üzerine M. Musolini akşi. de oturan Madam Mari, p b:t en sonra ıne eme vazı esın go- . , 
Filan yerde otuz kişi yaralandı.. üte kk. b. hd tt' B ıı· ten ve açık ve vazıh hadıselerden yon aksiyon katolik hakkında henıe:t müracaatla kiracısı bulunal1 , ren m ra ı ır va e ır. rı ı b hs d • . ~ 
Filan yerde .. Müthiş surette boğaz barla tabii b·r ağac üksek a e ece~ım. .. şu cevabı verdi: ' ' ' - Madam tarafından sandığı ~.r 

_ı.-.;, d ...... m·· 
1 

• ~~ en Y . Kısa cümleler sık sık ve tereddut M""t d..:ı ·ı ·ht ı d b ı d =- k h l"f lb. ..tF .....,&aıa OTU~~uyor.. dallarına kadar aynı kokten neşvüne .. ' . • - u ea 'Ul 1 ar ar 11 u un unı. lara mu te ı e ıse ve efı, 
Telgraflar demet halindt• Sadr~za ma bulunması gibi bugünün irade suz olarak .~uçenın agzından fı~lı; Hareketin tiaşı'nC:ra ı.siyasi''iiayatlarm- nın aşırıldığını haber vermİftıt• 

-ın önünde birikiyor... d · t• d b··ı·· · ·· ·· h yordu. Bu cumlelerde adeta ma d da muvaffakıyetsizliğe uğramı~ \'C Ç t 
1 

d ~- me enıye ı e u un mısgunu ve a . w 
1 

. d k :. arp ı yara a ı •·" 
t . t• . . t"d 1 k l . h • bır agrrlık vardı; on ar, ıra e uv- simdi hosnut.suzluk getiren bir ta- B .k bk k•I" ya ıye ını ıp ı a avın erın sı n . . t . . it d d t • 1 ... ... eşı taşta ma eme so .r' 
d · t• d k.d. • ı · h vetının esırı a ın a a e a agır aş- kım poletikacılar bulunuyordu ve ,,,.. 

me enıye ın en, ı ım a emın mu ay- .d. . . .. . . daki ahırda oturan arabacı . 
Silah sesleri yaklaşıyor.. . yelevt ve mitolojik medeniyetin- mı~ _1 1: _ ,. • • . :- • bunlar bı~ım . duşma.nımızdı. Bu ıhtı- . ,b,ı 
Gece bastırı,·or. d l t D" 1 d . t• t . a.ını, dını.ı lazım old.ı- mat tabıi hır haldır Zaten bu ak- yenı çarşıdan geçerken ar J'( 

J en a mış ır. ın er me enıye ın e- w . _ . h . D" • • ' ' w N'k e ı 
Nihayet karar.. kamülünde birer merhaleden ibaret- ~una kaıl .oldugunu ıza ettı. _ . ~n, siyon katoliğe , ·eril mi~ olan istika.- le çarptıgı Bakkal ı oyu 
Bir defa d... patrik efendiye miira- t· E k" y d i . t• 1~ ıtmam ve ıkmal etmekte oldugu ılım mette pek ala görülüyordu. den yaralamıştır. •• ır. s ı unan me en ) e ı evve .ı • • . . 

1 caat edelim' · 1-"' h. · ı· · l ı · ıçın zarurıdır. M. Mousolini, devam etti: Çırak Alinin marifet ıJ. . ıs cım, ıM>nra ır-s ıyan a em erın- Ç ki d. • k 't t d . d"l k r•v 
Süferanrn noktai nazarını hariciye den geçerek bugünkü medeniyetin ~. ~cu .ara, ı~ı a aı e rıs e .ı - Bu müfrit siyasetin kendisini Beyazıtta Çarşıkapıda u ı 

H . t"f b .. . . mes •.. ı ı~terım. "n.arı gerek Bah- w . M h Ef d' . çır' n"zırı paşa z. ıs ı sar uyurun on- koklerını hazırladı. . k • k sevketmekte oldugu tehlikeden, rahip yecı e met en 10ın 1_.ıı• d Alı h k . . las kıyafetınde olsun gere saır r- • . Al" d··k'- ~ J bU..,. 
an sonra a* .er~m · · Bunun içindir ki garbin veya şar- . . . . . . ler aleyhinde bir . efkarı umumıye ı, ~st?.~mın u K3Dl.a de# 

. . . .. • k
0

rn, şimalin veya cenubun medeniye müessır olan, cemıyete şekıl ve ıstı- uyanmasına . sebeb~yet verm.ek~en sa. madıgı bır sırada çek rnece ; 
~ se~~ enel.. Mechsı vukelada tınden ~a~setmek doğru değildir. kamet. veren v~s~ı~ı . keşf~derek ... ktnma.:ı. Vatıkana ı~ta~. edıl~ı .. E;a- beş lira para ile ustasın.• .u 

vah. tayını edilirken şu muhavere Fakat gıttıkçe hudutları daha ziyade (Faalryet) prensıpını tesıs ettıler. sen bılryorsunuz kı boyle hır efkarı b a çalıp kaçmıı;ı ısr· 
çtı · . . . k d" • h d ~ . azı eşy yı ., ge · genişliyen ve yekdiğerine sıkı b:Lf· Filhakika muasır ınsanıyetı a ı;n umumıye alen e mevcuttur. \:ah- k d k 

1 
tır· J 

"-.Filan paşa. .. Devl.e~i muazza~a larla merbut olan bir insani medeni- medeniyetlerin insaniyetinden ayıran kan bu hususta hiç bir şey yapmadı. ço geçme e~. ya a anmı!c1ı,I" 
sı sefıri cenaplarınrn ıtımadrnı haız yetten bahsedilebilir. en mühim nsıf budur. Böyle olmak- Şimdi ben harekete geçmiş oluyo- Sefal&t Y~_zundan ke 
dir. . ,. lnsant medeniyetin son timsali o- la beraber bize vatandaşın mana ve rum. . oldUrd~ . k

11
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- Aman paşa hazretlerı, kat ıyen lan vatandaş mefkuresi, kendisin~ kıymetini keşif ve izhar eden faali T aksımde su hazınesı ~r ~r 
bu . tekliften sarfın~zar buyurun. Bu takaddüm eden kurunu uladaki hakim yet prensibi de henüz kafi derece- Gömlek harsızlora da olurma~ta . ol~n evs!ı. :'ıe' 
zat hemedense sefır cenaplarının ho- kurunu vustadaki şövalye, ve veli, ku de nzih n muayyen değildir. Her Eyüpte Büyük oyuncakcılar mından Azız ısmınde bırıs ~ 
~una gitmiyor. runu cedidedeki liyakatli adam ve me

1 

ne kadar vatandaşı içtimai kıymet- caddesinde manifaturacı Mehmet falet yüzünden dün sabah e~Of 
• * • . mur tiplerinden istifade ederek fa- ler karşısında mcs'uliyetini müdrik, Zeki Ef. nin dükkanına, arka içmek suretile intihara teşeb eıe 

Bir gün Fransız sefiri, Reşıt pa- kat onların bütün nakiselerinden tecer yarat1cı n müstahsil yapan kuvvei duvarını delmek suretile, evvelki etmiş ve tedavi edilmek oı e' 
şayı ziyaret e.der. Oyle meseleler- rüt ederek ve onları aşarak teşek- muharrike faaliyet ise de bütün fa- gece hırsız ~irmiştir. Bu hırsızlar kaldırıldığı Beyoğlu hastah•0 
den bahsed~r. kı Paşa şaşırır. Fak~t kül etmiştir. aliyetlerin bu gayeyi .te~in edereği sinde ölmGştür. 
F.ransız sefırı o kadar cesaretlenır Her millet, ziyafete kendi yemeği- de meydandadır. ~aah~etın . hede~i, dükkandan 78 gömlek. 30 metre 7 buçuk dirhem esrar vll ~ 
kı: . . le gelen misafirler gibi insani mede- gayesi ve mahiyetı t~yın e~ılmemış- kadife, 60 çift çorap, 15 metre karadaO tabancası 

1 "- Paşa, paşa ver senın ta!lhıh niy~tin bu gibi mefkuresine kendi tir. Faaliyet vardır kı cemıyete, hat poplin ve 29 ipek mendil çalmış- U ._ .. d d B J b ra~ 
· d · ·· ' . SK u ar a a a an .,. /Y ettiğin müsveddeyi istersen şım 1 go şahsiyetile, hususi dehasının mahı-u ta ferde ve şahsi h1yata zarar ve· )ardır. Zabıta hırsızları aramak- ) 

3 
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tu··r·yı'm l'" l · f · 1 1 d h.l 1 · d numara ı u an a aş Ail .. '" u o an yenı te sır er e a ı o muş rır. ta ır. . d k. N OJİ.,. 
Paşasararır, bozarır- tur. Ve olmaktadır. Ye ancak bu Bu sebepten biz vatandaş mefkure: S~bebf neydi? man ıle yanın a ı topal a:ı bel 

yeni tefsirini getirebilmek kudretine sinin bu son tefsiri~i yeniden e~e Beyoğiunda Aynalı çeşmede-. odasında esrar bu!unduğu .b• ,i#' 
. malik olan, medeni rüştlerini ikmal almak onu ıslah ve ıkmaJ etmek la- Gizlice evliya so~ağında oturan alınmış ve taharrıyat netıct -

ÇUnkU lngili~ . tar~ftarı Reşıt pa- eden milletler. insani medeniyetin zım geldiğine kaniiz. Türk fe lsef~ Ahmet Sadullah Ef ile ibrahim de Nazmide 7 buçuk dir~ J 
şayı Fransı~ sefırı Reşıt p~şanın nazır manasını anlamışlardır. sinin ilk ~ü~iik ~ta.dı ol~n Me~la esrarla terazi ve bir Kar• 15 
ları vasıtasıle konturol edıyordu. Fransızlar Descartesden Roussc- na Celalettını Rumı bıze hır hakıka Mehmet ve arkadaşı Hikmet t b O d da21ı1 

Babılli kih lngiliz sefarethane· a.uya kadar vatandaş mefkuresine ti ndi asır enel .. Aşk felsefesi,. ile aralarında çıkan bir münazaa d~ hancası ve b siman atur 
· • h · · ' . . . rr em esrar u unmuş · sınden kah Fransız sef'!ret anesın- "hürriyet., tefsirini getirdiler. vermişti. H:ıkikaten aşk, faahyctının neticesinde ibrahımle Hikmet G ht ıerf 

d id d ·ı· d" w ··h t . ..k ene sa e memur ır en are e ı ır ı. Vatandaşhgın ilk ve en mühim şar ircai kıymetlere teYeccu e mış, yu ·. birlik olarak Ahmet Ef. yi döğ- E ık· k T k · de Jı' 
Buna son asırdaki Osmanlı impa trnrn siyasi ve deruni hürriyet ol· selmiş ve tasfiye ediJmiş şeklidir. . ve ı 3 !am, a .sım .... rı.11 

müşlerdir. t k d 28 nu• .... _;aıı ratorluğu denir.. duğunu gösterir. (Yunus) da ,·ahdet aşkı, Namık l\:e- rı~ anA so agın a ·ınitrİP..-
* * * Almanlar (Luther) den (l{ant) a mal de "·atan aşkı suretinde tecelli dukkanda bakkal Dı . ,,,& 

Devlet otoritesinin namevcut te- kadar cemiyet karşısında şuurlu eden ihtiras ,.e aşk iledir ki insanı Sl5'~) dükkanma giden üç kişi, tıc ~ 
lAldd edildiği bir memleket müsta- mütanatın, vicdan ve vazifenin ''a- medeniyetin (ntandaş) . t.imsalin.c 

0 
~ ~, odası memuru olduklarıP1 eı' 

kil olamaz." Müstakil bir devlet oto tandaşı teşkil etmek itibarile oyna- biz Türkler yeni bir tepşır ıle dahıl _ kendis:nı odaya kayde~oı·tıf 
riteei için ne kadar sinirlilik gös- dıeı büyük rolü meydana _çıkardılar. olabileceğiz. . . . . geldiklerini söyliyerek oıoı1 İ( 
&enıe haklıdır. İngilizler vatandaşın müstahsel vas Nefsi, vatanı, ve medenıyetı ıçın den Uç lira kayıt ücreti alıt' it 

19 uncu asn ruhlarına sindir- frnı tebarüz ettirerek ferdi ve içti· vatandaşın en faal ve en müsmir kıla- Yavruları yaz ishalinden l k b.
1
. d abte b 

· 9 d •· k d.kk t• lb t d d t ar ve mu a ı ın e s enler gerçı 1 uncu asır an orne mat (intifa) üzerine naznrr ı a ı cak olan şey, e e e on a mevcu vikaye ve onlara kuvvet ve . l . 
alarak boyuna yeni bir bid'atten banse- celbettiler nihayet amerikaJılar Priece hakikat aşkının, tee.<;Sür aşkının, tabi makbuz vermış erdır. ııııs-t' 
deeeklerdir. ve Wiliam Jamesden biri ntan at ve san'at aşkının yaratıcı kudre aıbbat bahşeder. Zabıta bu meçhul sahte 

SADRI ETEM d&§ID yaratıcı n cemiyet üzerine tidlr. aramaktadır. 
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C Anketimize Gelen Cevaplar 1 1 Ev kadını diyor ki: 1 

Sıcak sirke 
Bazan pencere camlarında sa

bun ve yahut başka lekeler kalır. 
Bunları çıkarmak için sıcak sirke 
kullanmalıdır. 

Pas lek esi 

lürk ailesi henüzmütebel
lir bir şekil alamamıştır 

)) Perdelerin madeni çengel ve 
ev}etçf bir adam aileden ziyade milleti halkaları hazan paslanır. Bu pas 

diişilnilr ; bence ~ocuk aileden ziyade ların çıkarılması için bunları so-
y dalı su içinde on dakika kaynat· 

millete aittir malıdır. 
[ K N. J imzasile bir okuyucumuz • Pola Negrinin bahsettiği müstakıı Şarap lekesi 

fll Ct\rabı gönder' . ingiliz ailesi bizde yoktur; olamıya- Bazan yemekte beyaz örtü Ü· 
l> l ıyor . . . b" 1. 8İtıe 0 anegri, görülüyor ki, sade bir caktır da. Böyle b~r aıle ıze azım zerine şarap dökülür ve leke ya-

Kadınlar Ne Düşünüyorlar ? 

Hayatta en mühim buldu
m es' ele nedir ? ~ gunuz 

Bu suale iki meşhur ingiJiz kadınından 
birisi sıhhat, diğeri de bu asırda maişeti 

kazanmaktır diyor. 
İngiliz mecmualanndan birisi meş

hur kadınlara müracaat ederek "hayat
ta en mühim mesele nedir?,, şeklinde 
bir sual sordu. 

L •• rna artisti d v•ld" •.. bir müşa· mıdır? Lazm oldugunu farz ve kabul par. Bu lekeyi rıkarroak irin le-
qıtır d egı ır' ıyı tti . :r :r ı~e e. Artistlik sebebile epeyce mem ~tse~ bile, .?nu . tahakkuk .. e .. ~en~n keli kısmı süt içinde kaynatmalı- Kadınlar bu suale cevap veriyor. 
bet t.ıe.r gezmiş; anlaşıldığına göre ımkanını g?remıy?ru.~:. Çunku aılen~~ dır. lar. Bu cevaplar içersinden birkaç ta-
~ bırınde de az çok aile hayatını tet bizdeki tarıhi tekamulu de buna mu- Podilsilet lekeleri nesini türkçeye çevirip sahifemizin o-

etnıiş. sait değildir. kuyuculanna arzetmeyi faydasız bttl-
(ı f>ola Negrinin İngiliz ailesi hak- Bizde aile nasıl teessüs edecek? bu- Podüsüet ayakkabılar üzerin· muyoruz: 
tı~~a söylediği sözler, hiç de indi de- nu şimdiden tayin etmek de imkan'iız- de hazan yağ lekeleri olur. Bun· Meşhur romancı (Edgar Wallace) 
le\>l ır: lngiliz cemiyeti, hakikaten ai- dır. Eski ailenin inhilalini görüyoruz; ları gidermek için bir fanila par ın karısı Madam Vallace bu suale şu 
~ıta.s~ır cerniyettir. İngilterede :wı~. ~~- erkeğfn sultasına istinat eden. o ai~e i:ys:r;ı e~!:~rine bamp uğmak ki- cevabı veriyor: 
~it ' ? cemiyetteki tarihi tekamulun bir daha teşekkül edemez. Yenı ailenın "- Bence hayatın en mühim me-

~.tıcesidir. tekamül edip, esaslaşmasını, bugünkü M. Musolı·nı· selesi sıhhattir, bilhassa henüz sekiz Edgar Vallacc Rosita Forbeı 
tur!( ıze gelince: Eski Türk ailesi, iktısadi ve içtimai şartlar altındat yaşında olan kızımın sıhhati. açıkta gezer, oynar. Sade yemekler 'e 
lıtıır k~atihine istinat edilerek denile· ümit etmek de bana beyhude görünü- Faşistlerln reisi kadınlar Bence hayatta daima sıhhatli ve bir ~ocuğun hayat için l~ım olan ta .. 
la" ı, erkekle kadının hukukta mil· hakkında ne dUşUnUyor? neşeli bulunabilmek hayatta her şeyin ze meyvalar yer. 
ku.~tırı~ istinat ettiği için, her halde yor. İ fkbalin Türk cemiyeti münhası-ı fevkinde bir ehemmiyeti haizdir. On iki yaşına basınca krzımı leyll 
'l'&rk~tlı ve kıymetli bir aile idi. ~ski ~l~ye istinat edebilecek mi? Eğeri Kocamın ve ailemin sıhhati beni bir mektebe yerleştireceğiz bir çocuk 
dııtu ehrde (Taaddüdü zeycat) carı ol· :nglo _ sakson sistemi bir terbiye ile her şeyden fazla alakadar eder. için, büyümüş adamlar arasında bu. 
il{ al de, birinci kadının me"·kiinde- n . . . .. Sıhhatine pek fazla dikkat etmedi- lunmaktansa, kendisi le yaşıt akran ve 
Ilı ~b.eltlıniyet aile kunetini az çok halkta yenı hı~ secıye .. yara~ma~ mu~- ği ve spor yapmadığı, çok defa taze ha emsal arasında bulunmak daha iyi-
L.u. afaza et '.. ı k. Fakat peder-:a kün olsaydı, aıleye mustenıt bır cemı· va teneffüs etmediği halde kocamın dir. 
qı a·ı mış o aca s ~ •• k b 1 d bT d"k lııtı 1 ede, bir de (taaddüdü zevcat) o- yet olabilecegimızı a u e _e 1 ır. 1• • sıhhati bozulmaz, hasta olmaz çocu- Kendime gelince ben işten hoşla. 
la.ıt ca, ve bilnetice kadın bir sözle b'.lŞ Ve acaba ~öyle :ımak cemıyet ıçın ğum ekseri zamanını köyde geçfrir, nırım. Hatta size diyebilirim ki işe 
bak·atdan bir şey telakki olununca, daha mı karlıdır. . . karşı olan şevkim ve muhabbetim giin 
bilkllti bir aile mevcut olamıyacağına Kehaneti sevmem. Ben devletçıyım, dın hakJa.nda düşündüklerini şu suret· geçtikçe daha ziyadeleşmektedir. 

l'tı.olunabiJir levletçi bir adamım, aileden zıiyade le anlatmaktadır: Size tekrar edebilirim ki benim 
hn 4Ue, fertle~i arasında muhabbet,

1 
milleti düşünürüm. Bence çocuk, aile· - Kadın hakkında ne düşünüyor- için en mühim mesele kızımın, koca-

tf~~et .~e itimada istinat e_den biı' wt~- den ziyade millete aittir. sunuz? mın, yahut aile efradımdan bir kısmı-
llıiist l~ur; onu sadece, hır erkegın 

1 
Bu fikrin sonu nereye varır? Onu - Takdir ederim. nın sıhhatidir. Temenni edeyim ki bu 

~iıbebıdane sultası altında bir vera burada formüle edemem. Çünkü henüz - Fikrinizce kadmın en iyi vasfı mesele, beni sarsacak Mr•:h.nl• alma~!h, 
lıCt' ht. kadm.la ~ocuklardawn mür~~k~p sultacı er~ekleri ve erkeğin sultasu~a nedir? : . . w. . , • :;ı • ·rn ı t ~., 

Yet telakkı etmek dogru degıldır. seve seve ınkıyat eden kadınları çok bır ·> • - Güzellık dedıgırn vakıt muayyen Seyahatleri, maceraları ''e yazdığı 
add·~~~ün bizde, medeni kanunla ta- cemiyet içindeyim. Sonra beni tefe ko- · bir sima kastetmiyorum. Bir kadını güzel yazılarla İngiliz matbuatının ta-
~ ~du zevcatı ~ened.er. . Fak.at yarlar da çalarlar. cazibeli kılan. ~er ~~e .güzell~k derim. nınmış simalarından genç bir kadın 
ldd adınh zir heyetı hakıki hır aıJe T . uhsuz bir muhitte fikir hür Kadının en ıyı ha.kımı kendı aynası- olan (Rosita Forbes) diyor ki: 

edeb'l 1 • esam ' d F · t kı 1 ~ti• ı mek için Jazımge en manen . ti . mevcut alamıyacagmıw bili· · · ~ ır. aşıs genç z arına en büyük "Bence hayatta en mühim mesele 
"Ut} v. . rıye nın · · ' + • t · 1 k d 1 k · · · · a a~ ınevcut degıld.~r. .. . . rim. Amma arifler, benim ne demek is -~<j avsıyem, a~ ~ a ın 1 vası~~arını kay bır kımsenın, kendı hayatını kazanma-

h~lltiı erıun görüşüme go.re, turk aılesı tediğimi pek iyi anlarlar. l._2?~ betmemelerıdır. Ka.dın erkegtn hayatı- sıdır. Bu öyle bir meseledir ki her ae-
llu. . tnUtebelJir bir şekıl alamamıştır. •v• 'b" İ T .

1 
. t 'h' 1 na tatlılık saçan hır şey olmalıdır. ne bir miktar daha güçleşmekte müş-

dı~~llkü izdivaçların kararsızlığı, ka· . De~ıg~:r" tg~·ı, ~gı ızB~ıdesı .tr~ ı . J<'ransız g~zet~cllerinden madam - Kadının içtimai hayatta erkekle külatı artmaktadır. Bilhassa b~ müş
~ek~ kocaya yalnız bar olması, müşte b~r ~~k.a~ul a •:v:a:; tı:~ ee:; :il: Edıth Dauban ısmmd.e bir muharrir iştiraki bazı içtimai mes,eleleri iyileş- küJat, hayatta muayyen bir sahada 
llıııh 11lkların ve vazifelerin anlaşılama kamulü ınkıt~a g . ş ı· ' Y.. .. geçenlerde Romaya gıderek İtalya baş tireceğini zanneder misiniz? ihtisası olmadığı halde çalışmıya mec 

-..:sı \t b" d nin ne olacagmı, cemıye ın yuruyece- vekili sinyor Muso1ini iJ b" ü ş·· h · ş · · {aiı ) e daha birçok sebepler, ız e f d .. b'li . e uzun ır m · - up esız. u şartla kı kadın bur olanlar arasında daha fazla kendi .. 
ıllltt: denilen bir heyetin teşekkülünü ği yolun nihaye ın e gore 1 rız. Jıl.kat~a b~~unmuşt~r. daima tatlılrk ve iyilik vasıflarile bu sini gösterir bunlar yalnız hayatı ka.. 
~!maktadır. K. N. 

1 

D:ktator başvek:.' bu mülikatta ka,. işe ortak olsun.,, (LUtfen~ayıfayı çeviriniz). 
1 

--~--.- mendıfer memuru unıforması vardı. - Hım!. Şu bileti gösteriniz baka- yordu. Kadınlar e t · · 

211 
H ·· kabA t · . lt n arımın ve çama-

c Z O 
1 enuz usun ~ırı ~ ında olduğum yım. .. Evet ... Filhakika Bale avdet edi- şırlarımın her noktasını, dikiş araları-

• • - _ da:ı. bu ~a~ b~.r .~olıs memuru zan- yorsunuz. Fakat .. Bana baksanız a .. nı araştırdılar. İğnelerle pastaların 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 n~ ım. ~~ .. y~umebak~ Me~s Bubildhlrazimdavddhlletininpa~ içeri~niyohladıla~Bir~ykeşf~ 
hır halde duşundum: ç N · M h d b" · · ·· .. rıarp senelerinde lstanbulda çalışmış olan M h ld M ası... e garıp şey... an ayım a ır ıçın ne mumkunse yaptılar. Bu Si• 

tıır ını:lllz c.:ı~u~unun hatıratı . - ~ vo um. utlaka beni tef. müddet kalmak fikrinde olduğunuz rada yüzük parmağımda duruyor. Ve 
_ 

29 
_ 1 kıf e geldı. Artık kurtuluş çaresi kal- halde niye böyle gidiş geliş bileti al- hiç biri ona bakmağı aklına getirmiyor 

~t madı. dınız? du. 
it ~t' laktiın l d k"t de müsa- kaç saat daha geçince bitaraf bir mem- - Adam dedi ki: Talisi:zliğim yine baş göstermisti Ş d . . . 
tar ltlurısaydıo :~Y ıdve v:a~atımı kur· leket toprağında bulunacak ve tame- - Madam inmeniz lazım, tren bu- Filhakika böyle bir bilet almak mi~Ji l u k a ısrat edıyor ~ı en emin giz. 
~ı..~l\ hu konı· ı me en .. ülden te· men kurtulmuş olacaktım. Düşman radan ileri gitmez. görülmemiş bir hata idi Bununla be- d~nece yer er en aşikar olan yerler-

"'(\ir ederd' ısere canı gon memleketinde ilk işimi muvaffakıyetle tekrar ettim: raber eğer böy1e bir biletim olmasay. ır. . 
~il l\albim şi~~ ti v başladı. başarmış bulunacaktım. El•et Fransa- Anlamaksızın mihaniki bir surette dı Mayhayım polis komiseri beni hu- _ .. l_~ı karı hem araştrrryorlar hem de 
ta hatin tav e tekçardpmagaf 

1 1
r ya ilk hizmeti yapmıştım.. Sinirlerim - Tren buradan ileri gitmez mi? duda sevketmc<re kalkar mı idi? kufur savuruyorlardı. Memnun ol-

l' et rımı a ın ım ve az a ...,. G .. 1 k d" · " ' ~ madıklar ·ı • d B b b lıq ltıiyerek . t 
1 

t Tren biraz yatıştı. Trenin sarsıntısına ken- u ere cevap ver ı: Bütün bu düşünceler yekdiğerini ' ı aşı mr . ı. unun se e i fae 
aı{~et etmek~ asyo?;. c~ş um. ·çine dimi terkederek yavaş yavaş uyudum. - Şüphe~iz uyumuşsunuz. .. henüz müteakiben dımağımdan geçti. Zabit anlaşılmıyacak bır şey değildi. Bir 
ltııildını. Artık d"~~e ı ~ h el~enk~Ima Oh! .. Ne müthiş bir kabusa uğra- de uyanmış değilsiniz. Pasaportunuzu kaşlarını çatmıştı. Taharriye menıur ş':y lc':şfedecek o!urlarsa oldukça mü. 
~tını, }{endimi ~şu~e~e a:;: d' or- dım. Dalar dalmaz insanı çıldırtıcı bir vize ettirmek için inmelisiniz... olan iki iri yarı kadına bir işaret etti: hım hır para ,·erılmesi adet oJduğun-

ltt.. ur u muş a e ıy sahne karşısında kaldım. Demek ki hududa gelmiş bulunuyor Aynj zamanda bana dönerek dedi ki: dan bu parayı kazanamcyacaklarına 
lıa .. d t r h"b" d h' t duk' B .k. h sıkılıyorlardı. ~lld· ~ekd edeli iki saat olmuştu ki Ruyam a o e ın sa ı ı o a ızme · ·•· - u ı ı nnımla beraber hususi 

1§e tle şunu d"' .. d"" • çisini göremeyince onu heı· tarafta :ı- Konpartımanımdan çıktım. Ve güm bir odaya gideceksiniz. Bunda bir Ayakkaplanmı da araştırıp topuk-
~- ...... ~ uşun um. d d .. - .d l l J 1 arın l d kt ~ld •a eşyam? .. Onlar Manhaymda ramış ve nihayet Vendelin o asın a ruge gı en yo cu arın peşine takı1· mahzur görmüyorsunuz değil mi, has- ' 

1 
iopar ı .an sonra elbiselerimi 

Ot... bulmuştu. Hem~n polis dairesine koş- dım. . tabakıcc matmazel?. kar~akarı~ı~ b_ır halde ~~~~ ettiler. 
~~tl ıeriınde bir mendil bil kt K _ muştu. tık tahkıkatta odanın kargaşa- Yavaş yavaş aklım başıma gehyor· - Asla! .. Böyle bir merasimin ya- Sess~zce gıyındım. En buyuk endişem 
~aı. ... el\11\efe başladım N e d~:k ut .. e Jıg-ı yerde yatan sargılar, kadmla mü- du. Hayır hayır mahvolmuş sayılmaz. pılmasını gayet tabii buluyorum. trenı kaçırmak korkusu idi. 
-~(et • e ı a sızce ' d . d·v· 1 v d K d' ek' dü 1 n· k b .. etmiştim? cadelem esnasında evı: ıgım ~u eg.e- 1.~· .. en ıme ç ı .~e~ verdim. ki kadın harikuhlde bir çalaklikle çan . . ışan çı tığım zaman İsviçre treni 

tııh. İiŞiindükçe b h k t" . 
1
- velhasıl her şey benımle "\ endelııı Gumruk memurlarının onune gittim. tamı elimden almıslar hemen bütün nı ısta~yonda g-ördüm Zabitin 0 .... ~as· u are e ımın en n < • • • • y d b' "ht" t b' . . . . . .. .. :. • . ~ d . . · nun-~aat• ~p bir hareket tarzı olduğu ka- aleyhimizde bır dehi teşkıl edıyordu... anım a ır ı ıy~ z~ ıtı duruyordu. dıkışlerını sokmuşlerdı. ~onra şapka- en geçtım. lkı arayıcı kadının menfi 

>,Ilı ll\1 hasıl ettim. Eğer otelden e"'- Komiser pür hiddet masasına bir Benden evrnkımı :stedı. Evrakı dik- mı sökerek araştırdılar. Tabi bir !7CY raporunu almış olduğundan bana ters 
~ıı~1 alsaydım herkesin merakını ce~- ~mruk vurarak bağU"mıştı: katle muaye~e ~ttı. ~u .. sırada Şipenş· bulamadılar. İçlerinden birisi emret- ters bal,makla iktifa etti. Ben de on 
)~l Celtti ve bu merak şüpheye tahav- _ Ne aptal şeymişim... llk trenle taynın yaptıgı ışaretı gorerek dedi ki: ti: yukarıdan aşağı ı:ıüzdükten sonra a- u 

~•bilirdi. Bale gitmesine müsaade dtim. Çabuk .. --:. Ben bu kiığ<tlnrı pek yak'.nda -. Sorununu~ ba~alım. ağır ,·agonun birine doğru Y1irüd!:,'. 
ltıııl\ lllb?~i bu suretle Vetçelhaf otc- hududa telgraf çekılsın .. Bu kad.ın gordum. Canım. ~f~n~~ym~ gıden Hıddetle de~ım ~ı: . İçımden .koş~ak istiyordum. Fakat 
>ec~lc 8ıthıbı avdetimi sü.kön ile bekli- mutlal·a bir casustur. Isvıçre topı a- hasta bakıcı değıl mısınız. Ne kadar - Nasıl elbısemı mı?.. nazarı dıkkatı celbetmemeğe çalış , 
dt? Q tf.. E~alanm odamda değil miy- ğına g~çmeden onu tevkif etmelidir. çabuk d~ndünüz ... Anlaşılan hastanede - .. Evet .. Hem de çabuk.. . dum. Vagona bindim. Meğer tre~-s:;; 
l\~i~eellt\edığimi farkedince birçok fa- . . • • • • . • uzun muddet w kaJma~ınız... . Munaka"'a~ı uzatmaksızın elhı-: ... r.ıi saat sonra kalkacakmış. 

lı lere kapllacaktı Trenin şiddetle sarsılması beni u- - Pek dogru zabıt cfendı hastane çıkardım. İşın çabuk bitmesini isti- Eyvah ... n0._ Yere .· .• 
~ ay-di. Korkacail bir şey yoktu vandırdı Bitap idim. Bir adam mürettebatı tamam imiş. Bale avclet yordum. Geçen her dakika cinayetin uzun bir müddei Se\ınmışım dahr. 

kt h·~ ... . ' . . . k d . d" uk hah . . . . azap çekecekmişim 
ontUduna yanaşıyorduk. Ilır konpartımana gırmıştı. Ar asın aa Şl· e ıyorum. v uu erını getıı:ecek anı ya.klaştırı . · (Bıtnudi) 
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Hlk&,.e A,,~,. Lamande'don Almanyada rejim Berutta 
nakleden; H.Fltnat • Ermeniler btrbtrle' 

_ <~:;.~~;~.::h::'°t.::::~t: .. mü ::~ı·;:::· :.:::.~::.~·~~~:."~.~~.":~ değişecek IDJ ? s:.?ı= ı!:P:!ı~l~~ ;; 
tevefla Lamazou'nun en son karar ve salkım götürürdün. Yemişlerin en ne- Tamirat meselesinin ortaya mayişte Ermeniler araıund• bet' 
arzularını sizlere bildirmekle muvazza tis, en olgunları, çarşıda pazarda sa- h arbedeler çıktığı gelen ba 
trm. Yüksek bilgili, bir adam, zarif tılır. Senin keseni şişirmeğe yararrlı. çıkardığı buhran lerden anlatılmaktadır . koırıil' 
bir edip, kıymetli bir alim olduğu J;a- Bununla beraber bu işlere ne kadar Taşnakçılara mukabh "'"'arif 
dar, birçok garabetlere de düşkiin o- gayret sarfettiğini ne kadar yorulup Şekers mülakatını Avrupa ve A- teriyor. nist Ermeniler de bir pil,,.. bil" 
lan .M. Lamazou son arzularını bir üzüldüğünü görüyordum. Bu zahmetle rnedkada çok mühim hadiseler ta- Mesele, Yung, plinında tediyat tertip ederek TaşnakJarıP r•dl 
gramofon plağına tevdi etmiştir. Cmit rini mukabelesiz bırakmak istemem. kip etti. Her. tara~ bu mülakata tehi_r~ .mütealli~ maddelerden istifa· lunduğu kiliseyi basuuşla! j iİfı 
ederim ki sesinde sizlere kar;;;ı olan te Sana mutfağımın duvarında asılı du karşı en derın alakayı duyduktan deyı ıstıhdaf edıyordu. çıkan kavgada üç kişı Ö t11 
veccüh ve muhabbetinin ahengini du- ran şarap süzeceğini bırakıyorum; o- başka onlar sayesinde Avrupadaki Çünkü, borçların tediyesini tehir yirmi beş kişi yaralanınıştıt· 
yacaksınız. nun içinde üzümleri ezerken benim hakiki vaziyeti temine imkan bul- etmek meseleyi halletmez. _ ~~ --- dl~I 

Yeniden bir sessizlik ortalığı kap- bahçemi, dolayısile de beni hatırlarsın. du. Uyanan alakanın derecesini a.n- Borçları tehir maddeleri, Alman Tarlkatçfnln af talebi reddr~ıf 
ladr. Kimi başım iki yana sallıyor, ki Size gelince Madam Belkastelci- lamak için siyasilerden ve diplomat parasının ~aşka bir paraya. tahvilin An~aradaa gelen ~ir te dÜYe 
mi teessür ve rikkatinden göz yaşla- ğim : ... ,, lardan başka Avusturya, Almanya den tahaddus edecek teşvışlere kar- haberıne göre, Mechs 9 ·ıer 
rl aklt(yordu. İngiltere ve Amerikada maliyecilerin şı c.dr. Almanlar bu gibi teşevvüşler encümeni, tarikati selibiye'd1•0j~ "Sizi kemali minnet ve hürmetle Sa ı 

iktisatçrların mülakatı derin bir has- karşrsında yine tediyatta bulunacak, den mahkum Süleyman k'·ıll' 
Noter nutkunu bitirmişti, katibine selamların sevgili kuzinim. Siz olma· ffı b " 

işaret etti. Katip elinde taşıdığı gra- saydımz ben yer yüzünde az zamanda sasiyet içinde takip ettiklerini söy yalnız bu tediyatı, Almanya devlet hastalık dolayısile a . 'eocil' 
mofonu masanın üzerine koydu, kapa Adem babamız gibi çırıl çıplak kalır- lemek kafidir. bankasma yapacaklardır. daki talebini reddetmiştir 0ıııı•• 

lngilıtere devlet bankasının umum Bu böyle olduktan sonra acaba Al- men Sadinin maluliyetı ı..t el~ 
ğını açtı. Kapağın içindeki plak gö- dım. Bütün giyip çıkardıklarımr iğne- müdürü Mister Montogo Morman Şe- manlar, tamirat borcunu inkar et- dığma karar vermiştir· .l''e kİP 
zünden ° sevgili sesin son sözlerini teriniz paslanıncaya kadar tamir eder kers mülakattna iştirak ettikten baş mek şıkkını iltizam ederler mJ? bu istidayı müzakereyi nıüte• 
havi olan siyah plağı çıkardı. diniz. Bu suretle beni daima eskiler i· 

çinde gezdirir, yeni kumaşları kendini ka İngiltere maliyesinin sabrk müra- Bugünkü Alman hükumeti, bu fik- encümene göndermişti. ~O 
* * • kiplerinden ve devlet bankasının mU re muhaliftir. Almanya başvekili dok 4. 

- Ey sevgili dostlarım!... ze saklardmrz. Size terzimde duran dürlerinden Sör Blakat de bu mli-j tor (Brüning) in Almanyada fazla se· O BUL M . ...l\. CI ~l 
Gramofon iğnesi plağın üzerinde tahta ~a~e~imj hediye ediyoruı:o· .0 nasebetle birçok mühim beyanatta bu vilmesinin başlıca sebeplerinden biri 

1 2 3 4 
.5 

6 7 
X 9 10 1 

lerlemeğe başlamıştı. d~ b.e.~ı~ gı~ı. çıplaktır. Tıp~ benı. gıy lunmu.ş, Amerika ricali maliyesinin budur. ,
1 

ftt 
"D ti .. b.. d"' d k· 1 dırdıgınız gıbı onu da kendı zevkı se- .1 . 1 1 . ·tm k 'ht B 'tib ·ı ta · t ·1 lak d 1 B 1 Y ı 1 IR B 1 ~ "' - os arım, o ur un ya an a · r . . .. . d. . k tı en ı erı ge en erı oraya gı e ı ı- u ı ar ı e mıra ı e a a ar _ _ _ ___ I/ ,. 

kıp bir kere daha sizin dünyanıza gel- ımınıze gore gıy ırır uşa rsınız.~ yacını hi~etmişlerdi. devletlerin doktor Bruning hükumetini 2 E [i] O liJ B il liJ ,Ş A ~ Ç 
mek istedim. Burada karş1laştığım I· • Y~n~mda duranl~r homurdanmaga, Bunun başlıca sebebi, Almanyada tutmaları, kendi menfaatleri iktizası· 3 Y O L C U L U K [i1U ~ 
tık sayesinde sırlarınızın, düşünceleri· dışlerını gıcırdatmaga başlamışlardı. ki vaziyettir. Almanyada buhran var. dır. 4 r llil c [j] s -ılil S- lil [il R ~ 
nizin en derin köşesine kadar nüfuz e- l't!adam Belk~tel ~eı;edeyse ~ayıl~c~k Bu buhranın en büyük tehlikesi, dok Tamirat borçlarını inkar etntel<, 5 E BU-S '1r u U T-jfitll ~ 
debiliyorum. İşte şimdi sizi layık ol- b~r hale ~elmış, elınde .tuttugu kuçuk tor Bruning hükt1metinin düşmesi. yahut tamirat tediyatını geçiktir-

6 
lf rii1 L r-ı U 

5
- CÜ 'i1'N ~ 

duğunuz kadar mükafatlandıracağrm. bır mendılle yelpazelenıyordu. Fabroı.ı dir. Tamirat meselesi hallonuluı·sa, rnek meseleleri mevzuu bahis olma- ~ •

1
~

1 
- - - -ı='i ~ 

Merak ve tecessüsle gerilmiş yüz· yumruğunu sallıyor: Edepsiz kera- doktor (Brüning) in hükumeti kuı1u1a dıktan sonra iş şu noktaya varı· 7 B_ [ij U _! U L_ ~- ~ılır 0 
Jer, ve dikilmiş kulaklann önUnde dö- ta!,, diye küfür ediyordu. Fakat bu bilecektir. Aksi takdirde bu hükum(lt yor: 8 E Ş IK IJ T !J N A_ 11 ~ 5 
nen siyah yuvarlaktan su sözler ak- galeyan çok sürmedi. Noter şehadet düşecek olursa bütün Avrupa mühim ~~nyayı saran iktısadi buh~an ~o 9 Y A [i![i]ll!l[i!iJliJ !:!_.~'f 
setti: ~ parmağını kaldırarak hazırunu sükuta hadiselerle karşrlaşacaktır. layısıle. Almanyanın Yung planr ıle lC 11 K U R U N [j] S A J V 
"Fabrou'cuğum, sevgili Fabrou'cuğum davet etti. lngilterenin en büyük maliyecile- srrtına aldığı taahhüdat, kat kat art 11 M A ç lw N A MU 5- L 

On senedir bana eski şarap yollar, ve Pliiğın iğnesi artrk yolunun sonu: rinden olan Sör . Blakat meseleyi mr~ştrr. Onu~ için Alm~nya~ı? .Yung _ _ ııi 
bu şarabın en fıla cinsten olduğunu na gelmişti. Durmadan evvel herkesı şu şekilde ifade edıyor: planı dairesınde taahhutlerını ıf a et Dunku bulmaca mızın 
söylerdin. Ama, gel gelelim ben isi ça· ve bilhassa beni hayrette bırakarak "Tamirat meselesini tesviye eden mcsine imldln yoktur. O halde ya~r- ledılmış şeklı 

11 kıyordum, Sen 0 şarabı keçilerin';> güb- şu sözleri aksettirdi: Yung planı 1929 senesinde kabul olun lacak şey, Yung plA.nına karşı bır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
releri altında ısıtarak bir gece içinde - "Sevgili dostlarım. Görülüyor muştu. onun bu işi kat'iyetle hallettiği moratoryom ilanıdır. iki üç sene de 
eskitirdin. Ben de sana keçi derisindl'n ki sizi takdir edebilmek için hepinizi zannolunu~ordu. Plan, Al~anyaya ger vam edece~ olan moratoryom -~elki 1 .11.J __ -ı- ı= _ -ır~ ,: 
mamul su kabağını bırakıyorum. Senfo li.izumundan pek fazla tanımışım. Ser- çe ağır hır borç tahmıl ediyordu. de vazfyetı ıslah eder. Bu muddct 2 _ _ _ _ ~ _ -ı~ 
bu kurnazca marifetlerine kar:;;ı hh,. vetimi bütün müştemilatı ile yirmi se- Fakat Almanyanın halü ta katı bu hor zarfında Yung planının taahhüclü 3 !ilj [jl " 
siz olmadığımı o sana ispat etsin!" nedir görmediğim uzak akrabamtlan cu ödemeğe kafi geliyordu. Halbuki üzerinde de bir itilaf vücuda gele- 4 - - - [i] ~ - - r.iJ 1 

Fabrou, hayretten hayrete düşnıü'ı Albert Lavergne'e bırakryorum. Yalnız 1931 de fiatların düşmesine mebni bUir. 5 - - !iJ - - - [i rfl> 
djnliyordu. bir şartla ki sizlerin bana hizmette bu borç çok fazla ağırlaşmış bulunu- Şimdilik mesele bu vaziyettedir. 6 riil liii\ -- - tiiı fiil , 

Yor. O halde vaziyet de~işmez yani Fakat ayni zamanda Almanyanın ~ _ ıllı _ _ ' ıllı ı!J - -_ Lollier ey benim aziz Lollier'ci· lunduğunuz zaman kaybettiğiniz saat- 8 7 1 fiil rii1 
' ,_ • fiatlar bir az yükselmezse Alman- içi de kayınam8.ktaCfıt. ddıktor Brü- ____ ~ ~ __ _. 

fim. Hakkın var bir çok defalar bt!ni terin bedellerini, memleketimizde ka- ya, tamirat borcu meselesinin yeni ning bir kasırga karşısındadır. Bel 8 _ i) ___ ~ 
arabanla gezdirdin. Lakin bu lütufkar bul olunmuş iş saatlerinin bedellerini den tetkik olunmasını istiyecektir. ki bugünkü Alman rejimi müthiş 9 iJ liJ'(i)I ,1 
lığın her kese benimle olan ahbaplrğı· nazarı itibara alarak ne fa:.ı:la n~ :ie [ - - f 
nı göstermek içindi. Öyle ya, güzel sa- eksik olmamak üzere ödiytcektir.,, Fakat bu ~esele, iktısadi mahiy~tin~ bir buhran geçiriy~~· . •. . . 1 .iJ liJ fil [i ~' 

d d . d . , mu haf aza ıle kalmıyacak ve sıyası Almanyada re3ımın degışmesı bü 11 1 ı 1 
1

- - -
natlar birliği aka emisin e mti iır 01

• Bu son kelimelerden sonra iğne bir mahiyet de alacaktır.,, tün Avrupada son derece derin te· ı 
mak aşağı yukarı nazır olmakla hir- durdu ses de kesildi. Hayret ve saş- Bu sözler salahiyettar İngilizlerin sirler yapacağından alikadarlar buna Bugünkü bulmacartt',,

1
: 

dir. lşte do~!u~, .~ana vestiyerimde du kınlık' o kadar umumidi ki belki 'j on vaziyeti nasıl gördüklerini açrkça gös mani olmağa çalışmaktadırlar. Soldan sağa ve yukardan aşııt 
ran tavusbitl~~un~ bl ırakbıyoru~. Onhun- dakika ortalığı derin bir sükut kapla- ............................... ·-·-····.............................................................................. J - Beyoğlunda bir yer (8) 

4
) 

la otomo ını sus er, eni yıne er- .. . , A • M k b 2 s f (5 t (" ) 
kese hatırlatmış olursun. dı, ve t~m on dakik~ ~yle geçtı. 1a~ tına e tu u - a ), BU (2), no <J (1 

Ş. d" 1 1. p· D on dakıka dışarda otuşen ağustos bo- 3 - Bir kumandan (4), lıidd~) ı' 
ım ı ge e ım sana ıerre epag- ı1 _ ihtiyar adam (3), yüz (1> ' 

na.c... ceklerinin vızıltısından başka bir ses Yunanı.standa fırkalar de duyulmadı!... ma (2) 
Artık yalmz Fabrou ile Lollier'nin 5 _ Ez (2), keçi boynuzu (5) 

yUzU değil fakat hemen h~rkesin yüzi; --------------- 6 _ Nota (2), insan (3) ~ 

bembeyaz kesilmiş acip bir hal almış-- iLAN Başvekil M. Ventzelos aleyhinde şiddet- 'l - Yüz ıuyu (5), fazla '"'" 

tı. Nafia Vekaleti ceHlesile Türk lenen tahrikAt ne netice verdi ? li(4J 
Ses devam ediyordu: Anonim Elektrik şirketi ve "Sat- 8 - Bir içki (5), açık (5) 
- "Sana gelince (Depagnac) Allah 1 d ·ı 1 t b ld h B gaze,, enı en s an u a ava- Hususi muhabirimiz yazıyor: vermişlerdir. M. Papanastasiyonu:• 9 - ir vahşi hayvan (4) 

çin canla başla bahçeme baktın. Ama k b ı El· 
gaıı ve elektri ve teşeb üsah Son günlerde, Yunan başvekili M. cümh .. u:yet birliği fırlr~ı da ırn O - ı (3) 

•tıtıı f 111ill11 llll ""' 1111111111llllilI1111111111111111 

zanmak için bir çare bulmağa değil, Smaiye Türk Anonim şirketi Venizelos aleyhine, muhaliflerin tah- obs:rUksiyo · -.:iyasetine ittHıam 11 - Yakıtın ıeyyal~ 
ayni zamanda yepyeni bir iş de yarat arasında 20 Nisan 1931 tarihin- rikatı şiddet kespetti. Yeni matbuat etmesi ihtimali kuvvetlidir. BugUn çıkan TUrkspof' ı~" 
mağa mecburdurlar. de aktedilen bir mukavelename kanununun, meb'usan meclisinde mü- Tuhaf, şudur ki, ::. Venizelosun Tiirbporun ikinci senesinin 3_8 

1 
~ 

Rekabet 00ünden güne artmaktariır. zakeresi bittig-i ve kabul edildig-i halde, reisi bul..-· · ·ıi'Pu ahrar fırkası•.ın s b mı d .. k.. ı taf~ıı• ı• 
ıı. üzerine Türk Anonim Elektrik 19 ayısı u"'"11' un u maç ann · 1 ıırı 

İstikbalde teda\·ül eden para, harcana~ bunun dedikoduları, ve müzı:ıkere es- birer küçük hızbı addedilen bu cüm- rrsimlerile .. beraber çılitı. Yu~~ıı 1

11,!ıl 
cak para daha azalacaktır. şirketi imtiyazıum Anadolu cihe· nasında başvekil ile terakkiperver hiriyetçi teşekküller, başvekile karşı bura ·a gonderccekleri muhtdıtı -~i~ 

lstihsalatın artması, nüfusun ziya tine de teşmil edildiii havalii Abrar fırkasr reisi M. Kafandarls a- cephe alırken muhalefet fırkalarının teşkil eııiklerine dair Atına muha~ir'ı·j 
de1eşmesi bütün bu hayat ıstırapları- mezküre ahalisine arzolunur. rasmda ağır sözler teati edilmek su- en kuvvetlisi olan kraliyet taraftarı mekcubu. Halis kan Türk atlarına •

1
' • 

. bilhassa ~ayanı dikkattir. 
1
11 

nm vücut bulma.sına sebep olmaktadır. Bundan dolayıt Anadolu cı- ri!tile çıkan hadisenin akısleri hala ahali fırkası, ihtiyatklr bir vaziyet Türksporun bol resimli bu rniW~ll~r 
Bütün şark halkı artık faali) el betinde bu'unan elektrik müs· devam ediyor. Yeni matbuat kanunu alarak cüi.thuriyetçi h.rzıplar arasrnd•t münderecatı ve en son Avrupa tıs,~ 

hayatına atıldı. Bu itibarla Avrupalı t hl'kl . b d T~ k mecliste müzakere esnasında, l\f. Ka- başlıyan bu münazaa.ya lakayt duru. leri ara~ında Melımct ;'\uretcin .. fodif 
amele, yaptığı şeylere daha az müşte- e ı erme a emat ur fandaris başvekile karşı matbuatın ağ. yor. Daha doğrusu fırsat kolhyan bir iğne,. Beyin de "flacı Kasım cftll 

ri bulacağı için alacağı yevmiyenin Anonim Elektrik şirketi tarafın· zına gem takmak istediğinden bahisle vaziyet almış bulunuyor. Şurasını söy isimli ndis hir <p~ 
miktarı da azalacak. dan kendi şartnameleri ve muka· gayet tahkiramiz bir lisan kullanmış, liyelim ki, kraliyet frrkası meb'usları kül etti. Çiftd ve sooyalist fırkll1~,.. 

İngiliz piyasasına her gün sahte vele ve nizamnameleri şartlar ana başHkil bu hakaretten pek müteessir da iştirak etse bile bu küçük cümhu· Yeni teşekk~ül eden c;iftçi fırJiaS1 ff-r 
İngiliz isimleri altında birçok ecnebi göre elektrik verilecektir. olarak meselenin muhtelif siyasi fır- riyetçf hızıpların, başvekile karşı tt"Ş· bineye karşr aleyhtar bir ~aziyet ııl 1'1~ 
mamulatı dökülüyor. Bu münasebetle Türk Anonim kalar rüesasından teşekkül edecek bir kil edecekleri mümtet cephe mcc· ğa başladrğı cihetle, Yunan b:ıŞ~e-~ 

Hakikaten bir insanın hayatını ka- divanı haysiyete havale edllmesini ta- liste kabinenin mevkiini sarsacak ka- parlamentonun tatilinden sonra 11U'·ır 
·· .. " h' ·· k" 1 Elektrik şirketi, Rumeli ciheti 1 t · t" M K f d · b t ı d ü · bi ı Çii k" ·fW zanması gunun en mu 1m ve muş u ep e mış ır. . a an arıs u a e- ar m essır r ro oynıyamaz. !l ·u bir çiftçi kongresi toplıyarak çı., ,ı 

meselesidir ve bütün sair meseleler tarifesine nisbetle evvelki % 10 bi kabul ettiğinden di;am . ~aysiyet cUmhuriyetçi ve kraliyetçi . muhal~- rin mctalip ve ihtiyaçlarını tetl\'~ ır 
hep bundan ileri gelmektedir. zamman bundan böyle yüzde 5 e toplanmış, ve mese1eyı her ıkı tarafı fet fırkalarının meb'usandakı adedı a- tatmin eylemek niyetindedfr. yeıı ~,. 

izdivaç alemindeki müşkülat da indirileceğini Anadolu cihetindeki da rencide etmiyecek şekilde fakat her za~ıı, ahrar flrkasının kahir ckserire· Ş<'kkül eden sosyalis fırk!lSı, 1, 
hep jki tarafın fazla iş görmeğe mec- muhterem müşterilerine kemali halde başvekile daha lehtar bir karar tine l<arşr 70 - 80 reyi tecavüz edemez. münistlilde hiç bir alalrnsı me,·cııt.:ı~ 
bur olarak neticede fazla yoı·gun düş- . l b I ittihaz ederek haııetmiş. Fakat muhaliflerin obstrüsiyon si- madı"'ını ve sivaset sahasında çı ı 

memnunıyet e eyan ey er. ,.. " --'W 
mesinden ileri gelir. l\arı koca geçim- Divanı haysiyetin bu kararından y~seti, parlamentonun tatili yaklaşh~ı fırkasile teşriki mesai eu 
slzliklerinin, gürültü patırtrlarmın se- Müşteriler, yene eskisi gibi, sonra meselenin kapanacağı zannediJir şu srralarda kabinenin çıkarmak i:ste- ğini ilan ediyor. ,_ 
bebi hep malt membalardan çıkar. Kadıköy şubesine (Telefon, Ka- ken daha ~iya~e alevlendi. Çilnkii, di· diıU_ mühi~ ve ~~tace!. ka~unları ~c- Bu iki fırka ile ufak tefek hızıpt_a~ır 

Binaenaleyh günün en miihim me- dıköy 355-356) Usküdar ıubesi- vanı haysıyetın bu kararından mem- ehhUre ugratabılır. Çunku muhaJıf. ri~ olmak üzere, elyevm Yunaıt 1~ si' 
selesi, bu maişet darlığına, zorluğuna ne "iskele,,(Telefon,Kadıköy 3 ı 2) nun ı,almıyan ve meb'usan reisi M. ler, her meselenin müzakeresi netice- da mevcut siyasi fırkalarm ade01 fi' 
bir çare bulmak, hu korkunç rekabetin ve Beyoğlunda Tünel meydanm· Sofulisin tarafgirane hareket ettiği- sinde tayini esami ile reye milracaat kizl bulmuş oluyor. Fakat bıırıl~ııt' 
önüne geçmektir. ni iddia eden Kafandarisin talebi üze- edilmesini, isterlerse , parlamentonun içinde fırka yaziyetine layik olaJ1 ~ I~ 

lşçi için hayat daha kolay bir ha- da Metro hanına (Beyoğlu 692- rine terakkjperver Ahrar fırk:ısi- mesaisi, sekteye uğrıyacaktır. hüriyetçi ahrar ve kraliyetçi ah31 'ı,t1 
le gelecek midir yokııa biz sade bir ha- 693) müracaat edebilirler. Bura· le, terakkipener birliğine men- Yunani!'tanda, son ıamanlar kalarıdır. ötekilerin halk tabak~"'' 
yat şeklinden memnun olacak mıyız? larda bilcümle muamelat ile tah· sup ayan \'e meb'uslar, parla· da. mevcut siyasi fıTkalımı lla arasında niifuz ve kunetJcri ıaşt>> 

İstikbalin meselesi budur. ıilit yapdabilir. mentod- obstrüksiyon yapmıya karar veten iki fırka daha teşek- bilindendir. • • • 
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e yri sefa in Kiralık Daı·reler 
Aydınlatacaklarına ... Merkez ıcentnsı; Galata l\öprü başı Ankara caddesinin en mutena nokta-

.. sııı ... dl b b } ıt R. 2362 ~ube acentısı Sirkecide O .ı.•ı'LU~ n eledlye meclisi lam a arı sun- sında, rhanbey hanında Mühürdar zade hanı 2 2740 

dilrdfi, çarşıyı karanlıkta bıraktı ! 
:U•u1>i muhabirlnılzden: elektirik ten,·iratı da yapmak müm· 

tı •a ardfnfn güzel bir hükQmet kona· kün olabilir. 1 
U. r, bu hükflmet konağı hükume- Mardinin ciddi ve çalış· 
llıeg llaalıdır. Biltün devairl isti'ap et- kan Valisi Talat Rıf14 t 

izmir s~r'Ht ~ustası 
(GÜLCEMAL) 21 Haziran 

14,30 da Galata rıhtımından 

kalkacaktır. ltt ~dir. Mardfnin se,·imli valisi Ta- beyin bu işlere de himmet edeceği 
~rıf at Bey memleket işlerinde f e- şüphesizdir. . 1 
ı~ne Ye milspet bir şekilde ça- Mardinde şehre beş kılometre me· •••••••••••••• 
'tadır. Herkes biHi.kaydüşart safede güzel bir mezbah_a vardı~·· ~:111aar.mnm=:mm:-..:mn:::m:::::::::i 
dırı a girerek derdini anlatmakta- Mezbahada her sabah kesılen yuz !I ~~ ~' .. ~f ~!E 

ar. yirmi kadar keçi ,.e koyun .sığır, ıı 11(\ ~ '~ ;~ 1 H 
lilı ~~Pisane hükQmet konağına biti· belediye baytarı :Mu':"im ~~Y tara- 1! - Fı 1 1, ll 
illa '.r Yerdedir. Hapisaneyi jandar- tından yorulmaz bır faalı) etle er· ı - -- ~ ı ı f ' ~ :s 
dij ~Uıbaşısı İbrahim ve hapisane mü kenden muayene edilmekte, kasaplar 1 h 
a,tli Feni Beyler delaletile gezdim. stkt bir konturol altında bulundu· Karadeniz postası !i 

Ankara v alili~inden: 
1 - Ankarada Bankalar caddesinde yeni bahçede idarei 

hususiye için yapılacak dükkanların bedeli keşfi olan 51486 lira 
98 kuruş üzerinden kapalı zarf usulile miinakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler şartname ve pliuları 15 lira mukabilinde mu· 
hasebei hususiye müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Tevdi olunacak zarflara bedeli keşfin % 7,5 ğu nispe• 
tinde teminat mektublle ehliyeti fenniye vesikası konacak. 

4 - Teklifnamelere hiçbir kaydü ~art konulmıyacaktır. 
5 - Zarflar 28-6-931 pazar günü saat 15 e kadar makamı 

iliyete verilecek ve teklifler haddi layık görüldüğü takdirde 
vyni glinde ihale edilecektir. (108) d~ ?'taraf mUnıkün olduğu kadar temiz rulmaktadır. ,1 ~ H I H n !: 

lnlll bu hap! anede 207 mevkuf ve m:th Etler mezbah~?an. t~l kafesi.erle i. vapuru 23 n 
~·Yardı~ Bunlar m~~k bir vadyet nakil ve kasap dukkanlannda çınkoq haı~an ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~ ..... odalarının tavanı alçnk ~:'1~1~~.~~~~~:~·B~ç;~:~·şü~~~·:ı~: lı Salı I! ~tsaray uilôyeti ~Dimi enc~nıeni ~en: 
dı oşça olduğundan rutubet fazla- Fn 1 t maalesef mevaddı gu~aıyenın 1 H ~· Çoktan beri de badana edilmemiş- diğ~r kısmı mühmel bırakı~m.ıştır İ ii 1 - Aksaray-Bor yolunun 15 + 000-19 + 900 kilometreleri 
~ lıu hapisaneyi bir az genişlet· Halk belediye işleri~den çok. şık~:et- ı Tam saat 17 de Sirkeci il arasında ( 4 + 900) kilo metrelik şosa inşaatı (22726) lira (94) 
~tıı.t '"e ayni zamanda .sıhhi bir hale çidir. Reis doktor \ ahya Be! bu az i rıbbmından hareket edecektir. Si kuruı bedeli keıifle ve kapalı zarf usuJile münakasaya konulmUJtur. 

'"6 • ı·d· Sabrı i= 2 B k k f Al etmek lazımdır. . hımmet etme ı ır. ::::::::::::s:::::rm::::::1:mum111111a1a:aı illi - u inşaata ait evra ı e~ iye ve .şeraiti fenniye ve umu-
lıtııd adtdin şehrinin inzibat i;;leri Y<>: "Alt a hu·· cu·· m' miyeyi görüp iz;ahat almak istiyen vilayet Nafia Raşmühendiıliğine 
~ta ır. Polis müdürü Mehmet Alı 10 .,. • :::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::m::r:::::: müracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet vesikalanna 

iııu ~Uanu fdaresile bütün vak'aların lnglltere Devlet bankası f 1 Sadık Zade Bira ~ ibraza mecbur bulundukları. 
~ç ~· alınış, faili derdest edilmemiş mUdUrUnUn beyanatı ·ı d 1 1 n 3 - MOnakasa 1-6-931 tarihinden başhyarak 30-6-931 tarihinde 
hhr·ır cUrUrn kalmamıştır. Mardin İngiltere devlet bankası müdü- 1 er er vapur arı H 
'iııd '"de rnuhtelif ceraim 1928 sene rü Sör Bazit Blakket birkaç gün '=.·:.· Kara den •. z H saat on beıte ihale edilmek üzere ( 30) giln müddetle devam 
193Q e 363 ve 1929 ~enesinde :ı&1 evve.1 çok mühim bir nutuk irat edeceğinden taliplerin müzayede ve münakasa kanununun maddei 
tl).,

1
sene inde ise yalnız 229 dur bu va etmiş ve bu nutkunda altının va· li POS mahsusası ahkAmına tevfikan yevmi mezkürde muayyen saatte 

iti' 
1 
d.e R_ö teriyor ki şehirde inzibati iş bidi kıyasi sayıl~ası aleyhinde il TASI Encümeni daimii viliyete müracaatları ilin olunur. (101) 

S Yı gıtrnektedir. bulunmuştur. İngiltere devlet ban· il D ı p 
t\da'hhr vaıiyet de fena değildir. Bu- kası müdürüne göre, altının bü- :: um u ınar L ·· ı b 1 11 d 11 11

• v il d 
tifıfd·Sari hastalıklar hemen yok tün mali işlerde esas sayılması !i u e urgaz ma mu ur ugun en• 
~e ır. Yazın tozun, toprağın tesi· adeti, derhal bırakılmalıdır. Pa- !i Vapur:u p !l l !l f günü ak- ı 
~ trahorna hastalığı adet hükmünii ra miktarı, altına tabi olmadan il. 21 Hazıran U U şamı 17 Lüleburgaz kazasında mukim fabrikatör Muhiddin ve Cemil 
'afııt~ır. Arada sırada frengi ve bel • fiatları mlistekar tutaca~ ~ere·. !: de Sirkeci rıhtımından hareket il Ef. lerio vergiden hazinei maliyeye olan borçlannı tediye etme-

İd uğu hastalığı oluyormuş. cede çoğaltılmalı veya eksıltılmeh· =i k . ·ı"I diklerinden tabsillt komisyonunun mUttehiz haciz kararı muce• 
ııı... aref hususiyeden idare olunan dir. Ecya fiatlara altına tabi ol· 111 edece hr. 1 t~~lek . .. 

1 
d' ı bince heyeti idareden verilen karar üzerine mumaileyhimden 

"t et ha$(tanesini sertabibı opera· dukça fiat ar mlltema ıyen oy- ::::::::::::::::::::::1::::::::::::::1::::::::::..__ ... :!: 
ltııt:e'Vı,i Bey delfıletile gezdim. H~~ myacak ve fiatların düşmesile .. -.--.... -------• Muhiddin Ef. nin Lüleburgaz kasabasında kain kırk beygirlik 
1tJı e gördüğüm intizam ve temizlık işsizlik ve ticaret kesadı baş gös· MM. v. satın alma ko· kuvvetinde gazojen motörn ve teferrüatı sairesi ahşap ebniyesiyle 
~ ~errınun oldum. 'Yirmi yataklı o terecektir. işsizlik. ve kesat baş m ısyon u ııAn ıarı birlikte ve Cemil Ef. nin Lüleburgaza 3 kilometrelik mesafede 
t U hastanede 12 kadar hasta \'nr ladıktan sonra mıllct!er borçla- .. kain 20 beygir kuvvetinde mazot ve su ile mu"teharrı'k ebnı"y_esı' 

· k. t k b Ordu ihtiyacı ıçin yerli fabrikalar il rını kısmen 10 ar e me mec u- ı· 0 kirgir fabrikalann Lüleburgazda ilan edildiği 6-6-931 ·tarı'hinden 
CJıt ~lalar doktor Feni Beyin keıı· riyetinde kalacaklardır. Ve nite- mamu atından 20 .000 metre dimi şek· 
~;'lrte bir baba şefıkatile baktığını kim bu günkü vaziyet de bu Jinde yazlık elbiselik bez kapalı zarfla itibaren 21 gün mfiddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 
'ltıektedirler. _.,. .... ın vaziyettedir. münakasaya konmuştur. lhnlesi 22 müddeti mezküre zarfında talip olanlar % 50 depozito akçasiyle 
'ı rıenfn laburatu,·ar ve muayeneh ıt S~r Bazi_l~~aliketin buna karşı haziran 931 pazartesi günü saat 15 te beraber Lüleburgaz maliye dairesine müracaat eylemeleri ilan 
'ede s_ok rnuntaza.mdır. Fakat hasta tavsıye ettıgı çare şudu~: Ankarada merkez satın alma komisyo- olunur. 
~ ~rRrtahlphnbqkad~~rY~ _ Huk~ bili, naktı ewak nunda ~p~~akb~ T~i~erin p~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~11' l>aha doğrusu l\lnrdinde bu zat muhafaza için kafi miktarda altın name almak \'e tekliflerini vermek Ü· Terıı·kçı· esnafının 
Aba ka doktor yoktur. bulundurmak kanaatini besliyor. zere teminatlarile birlikte mezkur ko· 

~d 1;'!'1ekette üç aydan beri ne sihhat Bunlara göre na_kti ~vz:ak da· misyona müracaatları. (373) 

ti' ~bih~til, ne belediye, ne de hükümet ima altına çelvrilebılm~.lıd~r. Hat- • * • nazarı dikkatine 
f 'ı 1 1 

':ardır • .Memleketin bütün sı~- ta bunlar a tın. ve ~umuş ~a.~a Farkı fiatl taahhüdünü ifa edemi-
~ ş erı hastane sertabibi ,·e operato· kullanılması lehındedırler. Butun yen müteahhide ait olmak üzere pa- Türkiye Hilaliahmer cemiyetinin ihtiyacı olan ve nümunesi 
~t. ~avıi Reyin üzerine yüklenmiş- bunlar esassız telakkilerdir.~ zarlık la müzayedeye çıkarılan 14 ila lstanbulda yeni postane civerında aksaraylılar hanının 3 numa· 
~~ ~u itibarla hapisanenin ve sa!r Milli p~rayı esaslı ve s~gl~m 18 bin kilo beyaz ve haki bez kırpıntı· ralı Karahisar maden suyu ve oyun kağıtları satış bürosunda 

b"' ~Ştj hrlerin sıhhi işleri ihmal edıl- tutmak ıçın, onun yapac.agı ışe lanna talip çıkmadığından 2~6-931 bulunan terlikten 4 muhtelif nümune üzerine 2,500 ,.ift terlik 
~ r. Otel, han ve hamamların sıh· göre icabında azalması lazımdır. cumartesi günü saat 14 te Fndıklıda T 

~~eraiti bu yüzden tetkik edilmemek Paranın artması ve a:ıalması, heyetimizde tekrar pazarlıkla satıla- pazarlık suretile sipariş olunacaktır. Talip olanların şartlan öğ-
~· fiatların istikrarını muhafaza caktır. Taliplerin şartnamesini heye- ranmek, nllmuneyi görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere 

~ıı llrada belediye i~leri epice bir ıa içindir. . timizdc ve kırpıntıları saraçhane am· 29 haziran pazartesi günü öğle vaktine kadar büro miidüriyetine 
~ danberi düzensiz bir vaziyette gi Altın bu hedefı temi.n. etme~- barında saradye eYinde görmeleri ,.e müracaatları ilin olunur. 
~:~ Geçenlerde Şehir mecl~i to~ ten iciz kalryo~ B? ıtı~~ ıle ih~e saatinden evcl hıninatlarile h•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~tal{ varidat ve masarifat bütçe- bütün dünya para ııstemmı ye· zır bulunmaları. (396) 
ttı1 1ttiiıakere ve uzun hoylu münaka niden tetkik ederek değiştirmek 
lı~tdan Sonra bütçe kırk sekiz bin mecburiyetindedir.,, Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar Enkaz müzayedesi 

ll 01atak kabul edilmiştir. Sör (B~~i!. BlakkeAt) İn bu .be- mamulfttından 200,000 metre haki ren 
~ u kabul olunan bütçede birçok yanah butu? malı rnahafılde kte yar.Irk elbiselik bez kapalı zarf- lstanbul belediyesinden: Sultanahmette gün görmez mahal-
l~U trurat arasında belediye başkatıp derin bir tesır yapmıştır. la münakasaya konmuştur. lhalt:· lesinde Tavukhane sokağında 11-13· ve 5 numaralı hane enka-
~:. \·eı.nedarhğı ){lğvedilerek mu· ÇünkU ~ltın e~sasma sarılmak si 22 haziran 931 pazar günü saat zının mü:ıayede ile satılması mukarrer olup bu hususta 14-6-931 

lıkıe te,·hit edilnliştır. .,. 1 4nfr bugünkü ıktısadı buhranlardan 14,.'lO da Ankarada merkez satın al- tarihinde intişar eden Milliyet gazetesine verilen ilanda sehven 
~Şehrin tenvirat ve masa~ifa, bir çoklarının ba~lıca müsebbidir. ma komisyonunda yapılacaktır. Ta açtk müzayede tabiri kullanılmış ise de enkaza 4228,5 lira kıy-
~ arı da tenkisat yapılmış, Hali hazırda tedavül eden bü· liplerin şartname almak ve te!dıf- met takdir edilmiı olmasına nazaren müıayedenin kapalı zarfla 
t\tt bunun netice i olarak tün para, altına istinat ediyor. lerini ,·ermek üzere terninatlarile 

~"' ~la~llın birçok yerlerindeki lüks lam Fiatlar iıe altın miktarına bağlı- birlikte mezkur komisyona müraca- yapılması tabii olmakla alakadaranın malümah olmak üzere 
~--· ~I kaldırılarak "ar~ı içerlerl ka· dır Altın aıahr veya banka atlan (376) keyfiyet taıbihen ila~ olunur. Talip olanların şartnameyi iÖr· 
r L 1~ta :r :.- • • d y J v l . k • h d l ~,. "ttte bırakılmıştır. Her memle- mahzenlerın ~ yıgı a yıgı a ~zı~ • • .• me içın er gün levazım mü ür üğüne müzayedeye girmek 
~ili ~ ' 1ektirik tenviratı yapılırken bu bir hale gelırse .~~~un n~tıcesı 3. K. O. SA. AL. KO,,llSYONUN· için de ihale günü olan 9 Temmuz 931 perşembe gunü saat on 
~ ~ 

11 
Çarşıların karanlıkta bırakılma olarak fi~tlar du~u~o~, hcaret DAN: beşe kadar teklif mektuplarını Daimi encümene vermelidirler. 

'iır (~t? e dereceye kadar doğru- kesada ugruyor:. ışsız~ık yayıl~- 80:3.200 kilo oduna verilen fiat gali Teminat akçesi 318 füadır . 
. ~ ~ ~u ~hl m~el~erie en ~Y• yor ve ~o~lar odenm~ecek b~ görüldüğünden ye~der pazarlık~r~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~· 
ır ~~unakaşa ve itiraz eden azadan hale gelı~or. .. it . t' t tile satın alınacaktır. thalesi 28 hazi- Sabık Şehremini Diş tabibi ----• 
~' ~· 7.ade Kerim B. idi. Tenviratm Halbukı kagıt, a ına ısına • ran 931 saat 15 ten 16 ya kadar icra o- Suat lsmall 
ol· ~i; . gibi yapılmasını müdafaa tan müstağnidir. Para fiatlarını Junacağındnn talipler şartnamesini Operatör Emin Bey 

ı'ırl h.. .ı. lse de akalli'-·ette kalmıstır. m·u·stakar tutacak, altının çoklu- ·· k ·· h r g" o" al d Avrupadan gelmiştir. Yenı' 
1 t~1111·k ,, .. y d v•t • gorme . uzcrc c un ·· e en evel ve lstanbulda Nuruosmnniyc caddes"ndr 

ec" ~ lı 1 bütçe ,·ilayete takdim kılın- ğuna veya a~lıgı_nha. egı ış .. ve pazarhğa iştirak etmek için de ,·akti 34 numaralı rnuarenehanede Cuma· Postane caddesinde ikbal kli-
~ .. aıı bütçede ehir kenannda "ÜZl'l tl"caret aleminın 1 tı.yacma gore ı d t ı'nntları"l b' l"k 1• tı""ıpa . k d N 8 l ı . ., ı. b b d muayyen n e em e ır ı te .ı:\O- dan maada hergiın öıtleden sonr:. nesı arşısın a o te efon· 
-va~ r" yapılması için de tahsl.sat hareket edece~ . ır vasıta ır. · d b 1 t b 1 t 4156 ' "fi"' b t f mısyonumuz a u unma arı. (16) hnstalnnııı kabule ba•lamışur. Ame· 8 • 
l. .... akta.dır. O un idn altın esası er ara " ı. "leı..ı n T l • k t'• b. • * • llyatlarını Tophane civarındaki ltalyaıı " Ih S . 

-q~ ... , tkette su pek azdır. Burada edı'lerek mese e ceırı ve a ı ır l • ...1r san am • •••• 
1.. •eı h. d" t h 3. KO. SA. A "' I<OMISYONU,\·. hastahııne inde vapııcnktır. 1 IST ' · 
"'taı Ususiye ve el-kafın oldukc;:ı sur'!tte hallolunurıa, u~yayı. e DAN: - • AFILOKOK AŞISl 
>tJtt arı. vardır. Belediye ile bu ida- dit eden bOylik iktı~~dı felake· Gümü uyu hastane.si için 400 k:Jo u""zere her gu··n o"ğleden e··,·el ve p·azar stafi.lokoklardan mütevellit ( er· 
)!.·•

1 
hırleşerek memlekete on beş tin önüne neçmek mumkün ola- • l k k ~ k' ~ yoğurt Pazarlık 15uretıle satın alına· 1 ~ . t" k t ek . . d kt" gen ı ' an çıbanı, koltuk altı çı 1 

~>ıı.. ·ııornetre mesafedeki Gors caktır. . lh 1 .. ,4 6 9 ıga ış ıra e m ıçın e va · ı mu- ı b • 
'lh.::•ıı v . •. t• k L d t l ı bu beyana· caktır. a esı ... - - 31 3<l t anı,arpacık) ve bütün "lt h ı.,.~ eya saır mr su~ ge ırme on ra gaze e er . 17 den 18 ze kadar icra olunacafın· ayyenind~ teminatlarile birlikte ko- lıkların 1 1 .cı. . asta· 

~ı., ." ike_ n şimdiye kadar buna tın bütün dlln .. Y• .. da __ kı ba. nk~rler . . t . . .. k . .. a carşı pc t tesu lı bır "O~ 1 ı- dan talıplerın şar namesını aorme mısyona muracaatlan. aşı · 
Ilı; edılmemlştir. Bundan başka tarafından duşunu mesı azım - .. dır.Divanyolu No. 189 •-

daire birleşirse tedrici olarak ueldiQ-ini sö11Jil_uMJa.! 

ıstanbul Belediyesi ilanları .. "' 
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Menemen belediyesi riyasetinden: 
Menemen belediyesine 'ıit mevcut tesisatı elektrikiyenin işletmesi ve ted

ricen yapılacak kasabanın phinına göre son kabul edilen esasatı f enniyeye 
göre tecdidi bir müteahhit ve ya şirkete devredilmesi takarrür etmiştir. 
Talıp olanların yirmi gün zarfında belediye riyasetine müracaatları. (24!-t) 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~=v~~--·f1 "'V A K iT ın~:ı 
Ko'DAlf 
VELOKS kağıdı 

Bili\ istisna her klişeye uyar 

- Fevkalade kopyalar 
Ametörlerin sevdiği 
kağıt 

KODA K müsabakasına 
VELOKS kağıdına basılmış kopyalarla 

iştirak ediniz. Kopyaların arkasında 
VELOKS kelimesine dikkat. 

Dişler, biribirindeıı beyaz 

3 LEVİN KESBEDER/ 
Kol)'1tOs'u" Kuru Fırça TtJmiji •· Sarılı{:ı ., !::alı Eder. 

YtttiCI fırçafamaıa mulıtUI Ufi 
derecede sert olup di,lerl• bo·l~lc 
ve aralıklarını mDhmrııelen temiz· 
lem•sine ve di' etlerinin uvmasını 
müsait kılar. 

llllJROl 'Uft " lllJll.llıf" UpOğD, 
.. uzadı ıuıtO•dOr. Dltlerl ttııılıltr n 
dıfltrl• perlık "''""'"i 11111•••• çıkarır. 
Ağız mllırooları•ı illdUrOr •• aiiıtda lıtf 

"' "''" ~ırıkarık ""'""''" tı,..lıler. 
ihtimal tl1t1dl kullndıiınrı dit mannw• 

au• iri tldııiunu ıuldtblllrılnlı . f'&lıal, 
• ltolJnOI '' ou• kunı hrçı kulluııııık 
ttk•lii•I dı .ır defa tecrnı ltılıanld 
ırza ldlrorut. Cortcaktlalıtıı •ttıcaıı•· 

Askeri mektepler selin alma komisyonu lllnlara 

Askeri mektepler ve hastaneler için 25.000 kilo zeytin tanesi 
kapalı zarf suretile satın alınacakhr. ihalesi 20-6-931 cumartesi 
gtınll saat 15 de Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin komisyona müracaatları şartnameleri için 
de hazırhyacaklan teklif mektuplarını yevmi ihalede saiıti mu
ayyenesine kadar müselsel numara ilmihaber mukabilinde komis· 
yen riyasetine teslim etmeleri iJin olunur. 

müdürlüğünden: 
Mevcut nilmunesinin aynı olmak ve ihaleyi müteakip (1000) kilosu 
bir hafta zarfında Ye (4000) kilosu bir buçuk ay sonra Cibali de 
levazım ambanna teslim edilmek üzere ( 5000 ) kilo üstilpll pa· 
zarlıkla mübayaa olunacaktır. Taliplerin 250 lira teminat akçe· 
lerile beraber 11-7-931 cumartesi gilnü saat 11 de, nümune ve 
şartnameyi glSrmek için bergün Galatada mubayaat komiıyonuna 
aıliracaatlan. 

~~~~~ -~~-~!~ 
Kargir ev satan alırız - Tram· 

,·aya, ~imendifere, iskeleye yakın olmalı 
Pazarlıksız son fiatinizi mektupla bildiri· 
nlz. mektup içine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

lstanbul Po~tıı kuıusu No. 400 
ı-------ı, ar1yanlar 

Daktilo - Gayet iyi ingilizce bi
len btr daktilo hanım iş aramaktadır. 
lstiyenler gazetemizde Fikret Adil beye 
her gün öğleden sonra müracaat edebi
bilirler. Telef: 2.437 I 

M!Jteferrlk kUçUk llAnlar 

Memur istiyoruz - işiniz olma· 
dığl zamanlarda çalışarak aydı 90 liradan 
fazla kazanabilirsiniz. Bize mektupla so
runuz. mektup için 6 kllruşluk pul ko 
yunuz. (1248J lstanbul Postanesinde 

:\'o. 400 

Muayenehane, idarehane -
\'eya ikamet İçin fki havadar Oda, bir 
~ofa re bir halA.dan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No. lı i\1uallimler kitapha· 
nesine müracaat. 

Satılık sandal motörü - ı 2 
Beyp;ir, I :iOOde\'irli Aster motörü,mağncto, 
şanjıman, pervane ve şaftile beraberdir . 
.l\üçüklüğü için çıkarılmiştır. Asla tamire 
muhtaç d~ıtildir. Elden I 50 lira Bu mo· 
tör 5.:i x t .40 :\1. bir ~andala 10 mil 
\'eriyordu. Kalaf ııt yerinde Bursalı 

dükkAnı üzerinde 

Satılık piyano - Alman marka 
güzel bir piyano ehven fiyatla ııatılıktır. 

Beyoğlu l Jamalbaşı No 27 birinci kat 

Para - Kefalıtle yahut emllk tcr
hinilc veririz, kefillerinizi yahut emlaki
nizi bize mektupla bildiriniz. mektup 
içine 6 kurusluk pul lioyunvz.; 

fstanbul Postanesinde Xo. 400 

Satıhk ev apartlman,arsa,eşya 

Satılık apartıman arsası -
A ksarayd:ı şerefli bir mevkide 1\1.:ıstafa 

l\emalp:ışa caddesinde 6 metre mesafede 
iki arsa satılıkor. 9-12 araıanda müra· 
caat (1288) lstanbul dordüncü Vakı(han 

Asma kat 29 Unionkol 

Sablık hane - Şehzadebatında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilAtlı müceddet k!rgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

llillll~ll~lllllllill 1111~ 
Piyanko müdürlüğünden : 
Şartnamesi veçhile 55,000 adet 

def ter tabettirileceğinden taba 
talip olacakların pey akçelerile 
birlikte 22 haziran 931 pazarteıi 
günü saat 15 te piyanko mü· 
dürlüğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

lstakbul avcılar cemiyetinden: 

Avcılık ve avcılar hakkında 
mühim mesai! görüşmek ve he-

yeti idareyi intihap eylemek 
üzere lstanbul avcılarının 21 ha· 
ziran 931 pazar: günü saat 18 de 
Cağaloğlunda Türk ocağı salo-
nuna gelmeleri rica olunur. 

Diş tabibi Mehmet Zeki B. 
bu kerrc Kadıköyünde Mısırlı 
oğlu Yavuz Türk sokağında 
8 Numaralı hanede açacağı 
kabinesinde dişçi bir arka
daşa ihtiyacı vardır. Şe-
raiti öğrenmek arzu edenler 
gazetemizde biraderi M. Ad
nan Beye veya yukarıdaki ad-
rese müracaat edebilirler. 

,{~~ADiUM~\\ HJIKiKi 
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Halis İsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni ınikror 
kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede 
metin ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe ki' 

fidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

1ürk 

lerinzn en 
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Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O haldel derhal 
Yetiştirmek. 

ZiRAA'f 
Bankasındall 

BU nunıı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Gzncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,000liradıt 
AYRICA: 
50.000, 40.000, 25.000, 15.000 

10.000 Liralık ikramiyeler 
Ve: 100.000 Liralık bir 

mükafat vardır 


