
Yarınki sayımızda Daktilo Hanımlar 
MUsabakamıza iştirak için 

mUddet bitmek Uzeredlr 
Haz1rlanınız 

Buğdaylarımızı lriymetlendlrmek lazımdır 
Zahire borsası umumi katibi Nizamettln Ali e. diyor ki 1 

stihlakimizi arttırmakla fiatları 
yükseltmek imkansızdır 

Dün buğday meselesinin tet
ki~ine başlamJŞ ve buğdayları
mızı kıymetlendirmek için neler 

Nlzamettln Alt Bey 

yapmak lazım geldiği habkında 
mütahassıslann fikirlerini topla
dığımızı haber vermiş, ilk olarak 
zahire borsası kimyageri Nured-

din Münşi beyin fikirlerini ya.z· 
mıştak. 

Bugün de bir çok mühim ve 
hayati mesele üzerinde zahire 
borsası umumi katibi Nizamettin 
Ali beyin düşündüklerini kayıt 
ediyoruz. 

Nizamettin B. diyor ki: 
"- Buğday istibsalatı ve bu

na müteallik mesail beynelmilel 
bir mahiyet gösterir. Malümdur· 
ki dünyanın birçok mıntakala

rında buğday yetişir ve buğ· 
daylar derece derece dünyanm 
her tarafında alınıp satılır. Ken
di buğdaylarımızm istihlakini 
arttırmak ve binnetice kıymetle
rini yükseltmek için o nisbette 

fstiblake ihtiyaç. vardır. Memle
ketimizde ise lüzumu kadar buğ• 
day istihlaki vaki olduğu gibi 

yakın zamanlara kadar mısır 
unu ile taayyüf eden birçok mın
takalarda da buğday istiblikatı· 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

Nakleden : la. 
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na devam olunmaktadır. ' çare sayılamaz; çUnkO hayvan- ' 

Ancak, dünyanın her tarafın- lara yalnız buğday kepeği yedi- 1 Harp maliilleri kongresi 
da buğday alıp sabldı2ı için rilmez; arpa, mısır, yulaf ye aa-
memleketimiz buğdaylarına ha- ire gibi esasen hayvan yemi k •• " 1 " } " } d 
riçten fazla bir talep vukubul- olarak ayrılmıı zahireler de buğ- intihabat ço guru tu u o u 
madıkca kıymetlenmesi ihtimali day istibsalitile birlikte yQrilrler. rı: 
mevcut değildir. Tuna havalisi Yeni sene istihsalitının fazla- Küt h b' lr (Üst tarafı 1 inci sayıfada) larile karşılaştı. Azadan bazıl;s (f' 
memleketleri merkezi Avrupaya lığı Ye mühim miktarda stok a ya me us aı yaptığı işleri hulasa ediyor ve kendi· - Be canım \'akktiınizi bura. ?ıt5'° 
mllracaatla buğdaylarını arzet· malın mevcut olması fiatlan diln Seçildi lerhti istifaya mecbur eden sebepleri ~irecek değiliz. Bekir Sıtkı lJe) ğiJCll 

k d 1 b k Ankara, 26 (A.A.) - Bugün yapılail anlatıyordu. Bundan başka raporda bını, söyJiyeceklerini yeni ~eçec~n. P' 
me te ir er. Bunlar meyanında ugün Unden daha aşağıya dn- Kütahya intihabatında. CU.mhuriyet H. 8 aene evel harp malUlleri cemiyeti idare heyetine versin ve so)'Jes 
Tu .. rkiye de mev tt L·k· şürmesi ihtimalini de vermektedı'r. r k eti · b 1 S l"h i B t r d • cu ur. a ın ır ası nam-ı en u unan sabık Bi· namına a cı att n ey ara ın- ye bağırıyor, bir kısmı il· B~' 
ağuıtostan sonra dünya piyasa· Eıaıen Londra toplaotı11, bu lecik meb'usu Rasim ve sabık iskin u- dan çıkarılan salnameden ve - Bize cemiyet ne tazı~· ··~dııı" 
lanna anedilecek olan yeni se- muhtemel fiat sukutuna bir mum müdürü Hacı Mehmet Beyler Sü.'l bu salname hakkında cereyan eden de uğraşıp durmıyalım. Biı,ı lı~ e ~r 
ne mabıulüoün 1reçeo seneden çare bulmak içindi. reyle müttefikan Kütahya meb'uslu- muamelelerden de bahsedilmekte ve bakar ve terlihimizi düşünür, dif 
fada olduğu tahmin edildiği Merkezi Avrupada tetkili dil- ğuna intihap edilmişlerdir. Salahattin Beyin cemiyeti istismar et- leniyorlardı. k b" 

fibi geçen seneden müdevver şünülen beynelmilel ziraat ban- Maarif encümeni tiği kaydedilmekte idi. Bu suretle ikinci defa oht~-dt' 
kası meydana gelir ve istihsalit Raporun okunması bittikten son- zulan sükun ve intizam tekrar ,eııi' 

20 milyon stok da vardır. Bina- ·· l ı d b l · ı· dild"k•- · rııu bu suretle ucuza mal edilirse Yatl ve san'at mekt6plerl ra soz a an ar arasın a u unan ıs ı- ı 1.1::n sonra nı:tamname . ill&l)' 
enaleyh bu vaziyet karşısında Tuna havaliıi memlekctlerile hem- hakkında kararını verdi fa eden heyet reisi Bekir Sıtkı Bey ce .reyi işarı ile idare heyetı 
iıtihlAkimizi arttırmak suretiJe .. Ank.ara, 26 (Telefon) - Maarif en- Bazı şeyl_e_r anlatmı~ ve demişt_ir ki: . bı yapıldı. . . ,..

1
.,,1, {' 

f 
civar olan memleketimiz buğday- R b l d - h t r ı h k ,., ~ iatlari yükseltmek imkinıızdır. 
1 

d A k cumenı şehiryatı mekteplerinin vila- - eısı u un ugum eye ın aa ı- Bu eyete, bınbaşı Be ır ... rııbı' 
arman a meri a buğdayları yetler tarafından ı"dare edı"lmesfne yeti hah1unda birrok dedikodular cew bası Ahmet Faik, yüzbaşı lb , (t 

Bilhassa hayvan yetiştirmek su- d · d b" f l' ~ bS'' •
1 

b d erecesın e ır iata mazhariye- taraftar gözükmektedir. Fakat satı'at reyan etmiştir. Aslı olmıyan bu dedi- yüzbaı::'iı Abdürrahman, . yüı c'e..ı 
retı e uğ ay istihllkitını arttır- · · d k '"" tına temin e ere ihracata ba1- mekteplerinin maarif vekaleti tarafın kodular hakkında kongrede bulunan vat, mülazim Zeki, mülaziın aııııtti" 
mak ve bu suretle iki haılı isti- lanılıraa muhtemeldir ki buğ- dan idare olunmasını yalnız \'ila- arkadaşlarımı tenlir etmek ve bu sıı· mUlazim lbrahim, müIUzim Sal ~f; 
f ade teminine çalışmak ilmi bir davlarımızın kıymeti artar. yet husust bütçelerine bu mekteplew retle sui zandan kurtulmak istiyorum. Baha ve Mehmet Ali Beylerle 11,if 

başı kan içinde idi, vücudu soğum:..ş. birinci katta yan yana getirilmiş iki rin masraflan için tahsisat konulma Hakkımızda yapılan dedikoduları ve- Cemil, Haltkı, Hamit ve Yusuf ç 
küçücük elinde tabancası sıkışıp !~al- karyolada yatar, yemekte heıkes~ ~n sını muvafık bulmaktadır. saik göstererek tekzip edeceğim. He.r· lar seçildiler. 1 ııt 
mıştı. üç misli porsiyon verilir, haftada 20 Ankara da etimiz, en uf ak bir sui istimale mey- lstif a eden heyetin hesab2ltı~1 d' 

~anbazhane sahibi ile beraber iki lira kadar çama~ıır yıkama par~sı dan vermlt değildir. Hesa.p vermiye kik ve T"ercceği mütemmim iza~8 e~' 
poh.s, bir konıiser de gelmişti. Her- verir. DUn mevsimin en sıcak hazırız. H~zırladığımı.z hesapların lemeden yeni idare heyeti se~~l~t P' 
k':5 bir şey söylüyordu. intihar rıı7 Cüce, çocuk karyolaSlnda yabr, gUnU idi bakılmasını ısterlz d~mıştl_~· . .. taraftar olmıya~ faka~ a~a1Meetıl1el 
Şüphesiz öy1e. Taammüt nr mı? nu ymekte yarım porsiyon yer. Ankara, 26 (Telefon) _ Bugün lıu- .. ~ekir Sıtkı. ~eyı muteakıp soz lan grup bu intıhaba ıştırak. till'fıl' 
da muhakkak. Fakat sebep? Kimse Köpek cinsi adam, aşıklara mah- rada mevsimin en sıcak a-ününü ya- ~ylıyenler, ısbfa eden h.~ye- ve polise müracaatla !.1'. ir'ı# 
buna ~.air bir mütalea yürütemiyor- sus bir odada ya.tar. Her gece 

0 
oda· şadık •.. ~araret derecesi (32) idi. Hew tin hesaplarınr §imdi v tetki.< et gayr.i ka~unt ya~ıl~ığını so} 

1.~ 
du. :K•~ cücenin bir derdi olduğu· ya yanm düzine kadın girer çrkar. men butwı halk daha sabahtan Ka- mek kabil . olamıyacagında? bu- tasdık edılm~~esını istedi. Ji 
nu bılmıyordu Sad b' "ğded 'b t 1 k yaş ve Marmara gibi mesire yerleri nun ymi seçılecek idare heyetı tara bu suretle bıttı. / • e ır go en ı are o an a- - .. . • . W' ,,, 

Komiser, meseleyi neticelendirn•ek dın sim 8ı..·ah penc·e · k'lidi ne gittiler. Tre-nler o kadar kalaba- fından yapılması munasıp olacağını Bursa malullerı namına ge . ..ı• ,. 
,, ' resız ve ı . ·ı . "'rd"'l h "d h t" ahh kıil t' t tk"k dıllll' fçln "aşk yüzünden,. diye malUm for sağlam bir odada yat ki · · lıktı ki ayakta duracak yer bile bulu- ı erı su u er ve emen ı are eye ı r asın ne ve a e ı e ı e. 

mtilü yapışttrdı. Ve erte i gUn bli- kimst giremez. Bu odanı:resra~~:: 1~: namıyordu. intihabı yapılmasıını teklif e~ler. Lu ne de reye iştirak ettirilmişt~11 
tün gazeteler, garip hikayeler uy- kadar merak edenler vardır Edi d teklif reye kondu ve ekserıyet tara- ,.. • J' 
durarak cücenin aşklarından bahset· Garibeler kuli i burasıdır. . rne e fından kabul edi!di .. Bu sırada sfıln~- Leylı mı yatı J1l , 
tiler B .b 

1 
.. 

1 
t ·r d"l . 20 temmuzda bir sanayi me meselesinde ısını geçen Salahattın ' Jl-

. u garı e er şoy e Mnı e ı mı,_ sergisi aır!llacak · · · " 
On be§ gün sonra, sokakta, canbaz lerdir: . T ' Bey, idare heyetının raporunda ıth:un Bilyilk Millet Me~ 

hane müdürü beni · k 1 d · • · · · . Edıme, 26 (A.A.) - San atlar nte-k- edildifinden bahisle kendisini müch-
- Biliyor ., ) aD ad~ ı Fve. k B.ırı~cı sınıf: s~:amh kardeşler. tebinde 20 temmuzda bir sanayi sergi- faa etmek üzere söz istedi. Salah'lt- Si Od e bir }f S8J1 

musun· e ı, ran lkıncı sınıf· Kopek aslan kur- · 1 k ü h tl ı ı k il k Ballanın intiharının sebebini .. w · . ' ' . 51 açı ma zere arare e ça ışı ma . tin Beyin kendini müdafaa için sitz m DB aŞBSl .ıJ 
ogren- ba gıbi hayvanlara benzlyenler lü tadır .. . · · · el" 

dim. Gün gibi aşikar. bunlar tehlikelidir ve daima nezaret · soylemek lstey.ışi, ko.ngrenın ıkı ~rupa Büyük Millet Meclisinin ef ı1 
- Nedir? altında tutmak lazımdır. Rusya • Ef ganlstan a:~ılma.sı_na. .. bı~ ~esılew oldu. Rıyase~ günkü içtimamda Besim Al•~ 
- Hatırlıyor mısın? Altı ay~anbe· Üçüncü sınıf: Cüceler, · devler, şi~ Ankara~ 26 (A.A.) - Mevsuk istih- d~vanı künnısünun .sag tarafında me\ beyle ibrahim Alaattin B. 8 t 

ri, Frank Bella, canbazhanenın )e- kolar. · baratımıza nazaran Efga "stanl kı alanlar Salahattın Beyden evel he· d ld k 'dd tl' b"r ınUO 
A il . 

7
• . . • nı a b t b kılm . t' k"" .. .. sın a o u ca şı e ı ı 

gııne c cesı, ve a .santı~ J_>oyıle he- Dödüncü sınıf: iskelet adam ar, Sovyet şQralar ittihadı hükumeti ara· sa a ın a asını 15 ıyor, ·ursun,,un ka a olmu tur. 
m.ın hemen oyunun en muhım numaw kolsuzlar, çolaklar. k'öseler.. sında sabık kral A-ıınuUah zamanın- sol tarafında otur.muşlolanlar .da .:)a• ~ b ldş • d'l k ~( 

"d" B" .. k' h b '" JAh t•i B 1 a· ı k ı,...· d ıstan u a tesıs e ı ece ~ıı rası ı 1• !~ gun ·ı.ın:eye . a .er ver- Bütün bunlar kuli~ tarafıdır. da Tağmanda imza oluna1t bitaraflık 4 a. ·• n ey ın eme ,. 17L-~yor u. . · a ıbY 
meden Baron Pauccıyı ~tırttım. Bu- Garibelerde aşk münasebatı iğrenç muahedes· bu defa birkaç madde ili- Bu arada herkes, reisten soz ısteme- retlı talebe ~ansıyonlan. 1 Y p.tf 
ron, on dört santim daha küçü~dü, ve korkunçtur. vesile 24 ~aziran 931 tarihind 'd ğe, ve sıruını beklemeğe lüzum gör- müzakere edılirken Besırn ~ 
matbuat ondan hararetle bahsetti. Bu kuliste görülebilir. Kabilde imza edilmi ·tir. e yenı en meden istediğini söylemeğe başlamış- lay B. (leyli) kelimesinin (yatı), 
lşte Bella buna dayanamadı. Bir kulis daha nr: Doktorlar, bay- ıııı!1Jıııvm ~.uuıuıuııır.._ı.ı!ııııt~mh'n,lft'I tı. Bozulan intizam ve sükunet müş- tahvilini istemiş, bütçe enc0'1' il 
müthiş surette kı~kandı, kimseye tarlar tarafı. Bunlar, kıymette1ı rıyeh tabkıkatını bıtırmı,, bır kül!tla iade edilebildi ve nihayet Sala reisi Hasan Fehmi B. kanuJJ -
de bir şey söyledi. intihar etti. düşınü;; garibeleri tamir ederler, öte- rapor. haıırlamışbr. B.u. !apor hattin B. söz söylemeğe başladı ve sal· rımııda Türkçeleştirilmesi Jiıl d' 

_ inanılmaz şey ı . . b . . . 1 bo 1 umumı hıfzıssıhha mechaının bu name fqini nuıl yaptığını anlattı. Son l b' k k 1. l b ıuııd ... sını erısını yamar ar, yar ar. v . . d .. l :.-· ge en ırço e ıme er u Jef 
- Yirmj enedir garibeler arasın- K 1' · b"'t'" b 1 tt .ı:. ay yapacagı ıçtıma a gorilşil e- so'"z olark da burada (beni tenkit edtn v b l b · • bir0 

~ u ıs sıze u un u an a ı6ım k . . • , gunu un ann epsını f 
da yaşadım. Emin olunuz ki cücenin ve i-çinden geldiğim dünyadır ce tır. Bundan baıka meclısın cemiyet reisi, menlmle mukakvele ynp- d v. f . d h fık ol 
intiharına sebep bodur. Ve kulis sizi de oraya gö;üre~e- içtimaında Haliçteki tuğla bar- mağa tenezzül etmiş ve benden bin lira e~ış ır?.1enın. ~ a muva 

Düşündüm, doğru olabilirdi. Ye ğim yerdir. manlarmın kaldırılrp kaldırılma- da kefalet istemişti. Cemiyete borçlu ca~ını ~oylemış_tır.. B Sefİ-
birdenbire ':1'1ıma geldi. Frank Bel· (Bitmedi) ~ası h~kkında da bir karar ve- olduğumu iddia eden reis Bey b~n~en ıbrahım . Alaatti~ • deOJi 
la son dakikasına kadar, dudak1a- nlecektır. ne diye bin lira kefalet istemıştı?) Atalay B. ın aynı mad k•' 
r~ndan tebe&<Jümünü, b~tün garibele- Vill.yette : ~lr taafl~e ~ararı deml~tir. pansiyon ~e_limesioe ıes ,'i

1 .J' 
rın dudaklarında aynı olan o e-ı: 1t BaksrköylUlerln ~lklretlerl Uze- Beyoglu komıserı Şevket B. Sallhattin Beyin müdafaasına kar· mıyarak mçın yalnız leylı ~ "' 
tebessUmü silmemişti. rinde ~lr ~por hazsrl~ndı tasfiyeye tibi tutulmuştur. Ha- şı sa.bık reis Bekir Srtkı Bey tekrar mesine itiraz ettiğini soroıuşl i-

KULISLER Bakırkoy çımento fabrıkala- her aldığımıza göre Şevket B. cevap vermek n bu mesele hakkında Isparta meb'usu Hafız ibrab" 
Garibelerin kulisi, yan yana yaşa. rından çıkan d~~anlar Bakırköy bu tasfiye kararanı haksız bul- geçen muamelelere ait vesaiki kongl'e- B. kanun kelimesinin de arııb 

drkları otellerdir. [ balkının ııhhatım bozduğu için muş ve şurayi devlete müracaat ye bildirmek istedi. Fa.kat (dinleme- ld v ö ı · ce Besim 1.tt 
Orada dünyanın en şişman adar:ı. sik!vet ~rlilmidi. Sıhhi"e mndo. etmistir. yiz. intihap yapılma ını isteriz) seda· ol uBgunu B vy ekyınlk k 'br•bİ-ay . ayaga a ara ı . ...ıt 

VAKiT ın Tefl'ikası : 15 lan onluklar, kuruılar, çeyrekler pia boğaz olmasına rağmen bu pa Bu lala için hakikaten dü~i1ı- B. e "Hocam, o arapça der 
'il' le k döıeme tahtalarına çarptıktan raları yemeyip biriktirmiı. nülecek bir meıele idi. Ne yapsa bilmediğin şeye karışma ded~ .. ızı 1 ıonra zıplıy?r! aY_M. ayrı mahrekl~r Tahir paraları topladıktan son ne ıöyleıe bu dik kafalı kızı fik· t 'b b' Ala '~tin 6·' 

e~a~~nda mını mını ~~ker~ekler gı- ra ~ahta aralığına kaçanları merak rinden döndüremiyeceğini biliyor en sonra 
1 e~~ ım a 

D i l 
hı donerek odanın dort bır tarafı- ettı: du. Kendinden ümidi kesene ahçı· cevap ve~er · v T k e it' a arı na dağılıyor, yer yer tahta aralık- - Kız: hepsi hepıi kaç kuru· ya, hizmetçiye, komıunun uıağına - Senın ya~tıgm ü~ çt e~ 
larına. ka~ıy~!~.u... . ıun v~~d~! dedi. bat vuracak, hasılı mutlaka birini gatta ber~at hır Ş~!: Mılle it•t 

YAZAN . H~çbır gu.rultu lalayı bu kadar Gulsum onun farkında mı? bulup elindeki üç bet kurutu deve !adının ehne verdıgın bu ~ tit• 
R E Ş A T N U R. f ç~vıklı~l~ yerınden ıfır~atamaz~ı, -. Ço~ va.rdı.. ama bir az yaptıracaktı. baştan bata yanlıştır,, de~ıf ..-3-

.. .. . . hır. a~ ıçı~~e uykusu dagılmıt, goz çok ııte .. yınnı k_uruf mu sekıen Lala erteıi gün uzun boylu dü Bu sırada müzakere kAfı 1'-J 
Lalanın kuçuk kız ıçın duydu lerı cın gıbı açılmıttı. Lala parala- kurut mu ne? dıye kekeliyordu. tündükten sonra Gülsümü göz göre "'I .. d t J(ab" 

.. h bbef b" d · G'"l ·· ·· k d k" ·1 L 1 ru mu~ ve ma < e aynen g~ mu a. ın ır ucu a gerçı ".~ u aumun ~r aıı~ a ı ~eıı a a~ 1 yabancıların kucağına atmakta ma- d 'l · · 
boyle haııı menfaatlere .d~ya.myot- yun hırkanı_? delık ~eb~_!lden dökül - ~ay :Allah belanı venin ... n'l görmedi: e_ı _m_ı_şt_ır_. _______ _ 
du. Fakat bu onun hakıkı bır mu- mekte oldugunu ıordu. Mutlaka ıalt benım elımde dokıan üç on p k' k b b 1 ·· B k 1 · b\lı11 
habbet olmasına hiç de mani de- kaçacak bir delik veya tahta aralı para var, dedi. d - . . ~ : .. ız ... l en ':t ;.rı .fı0n aşve i imız 
iildi. Vatan muhabbeti ki muhab· ğı arıyomıut gibi dönen bir çeyre- Gülsüm lalaya bir ıey söyledi: b~rbeyb u~ uT~ . adırn~, b~ _ı, 1 ~ •• • d• 
betlerin .muhakkak en temizidir, o ğe yetiıip çıplak ayağı ile baıhr .. Bu paralan lıınail için biriktirmiş· 1 •r 

0
' ogbz 

1 
e eri e ğırıne ıoy gun gı ıyor te0 

bile menfaatle, insanın uf ak tef ek dıktan ıonra: ti. Lalanın onlarla kardetine leble- enen.~~! aıına g~ e~e e.. .. iki gün evvel şehrimize ge.Alll 
çıkarları ile pek ili. uzlatmıyor - Kız bunlar ne? dedi, bun· bi tekeri, elma, mintan, pabuç a- Kuçuk kız ıev.ıncın~~~ ag~t· başvekil ismet Pş. Hı. b&J~-~t 
mu? Ne yapalım bu dünya böyle ları nereden buldun? ıakm çaldın lıp Edirneye göndemıeıini istiyor- ?'~r, lalayı ele vermıy~cegı~ı t_~mın öğle trenile Ankaraya hare" 
kurulmuf .• En güzel çiçek koku la mı? du. ıçın muıaf a el basacgını soyluyor-
rını, renklerini gübreden, ıüprün· Gülsüm büyük bir ıaflıkla ce- Tahir aia: du. ed~:eş:!i~iı burada bulundukl,tl" 
tüden, lağım akıntılarından alıyor .. vap verdi: _ Kız neyine gerek .. Ona E· Gülıüm o ~ün~en ıonr~ eli~e . f-1• 

Kızın bu ufak tefek hizmetlere - Aa .. çalmadım amca .. kendi dirnede yemit de verirler giyecek ne geçerse Tahır agaya getırmcge müddet zarfında biraderJerı -1 
kartı laladan istediği bir tek lutuf paralarım.. de .. Sen kendine bak, dedi. baıladı: Para, yemit, atılmıf bas- san Rıza B. in Heybeli Ad.ad: l 
vardı: lamailin maıalını dinlemek.. Ayın son gününde keıesinde Fakat 0 perde perde ısrarı artma parçaları, çocukların oyuncak- köşklerinde kalarak istır•d;• 
Tahir a~a ~a bunu elinde~ geldiği kalan. •?n para!'- gelin parası ser tmyor, ağlıyor, lalanın çıplak n· ları, eski çoraplar .. Bu~lanı_ı ara~ın etmişler ve şehre inmemişler 
kadar cıddıyet ve gayret ıle yapı- per gıbı - ıaga ıola daiıtan mer- yaklarını öpmeğe kalkıyordu. Ta- da hatta. yı!tık elıf cuzlerı, resım ı 
yordu. hum Şekip patanın müsrifliği bir hir ağa baktı ki bata çıkamıyacak .. defterlerı bıle vardı. YogoslAv mektep gend• 

Lal& bir gece yine kızın hafif az çocuklarına da geçmitti. Lala "Hele timdi dur bakalım ... bir iki Haftada bir gece lalanın oda- gidiyor r 
sesini dinliyerek yavaı yavaı uyku küçük hanımların öteki hizmetçile gün geçsin de kolayını buluruz ... ıında merasimle paket yapılıyor, Birkaç glln evvel gelen yog~I" 
ya dalarken tahtada bir para sesi re olduğu gibi Gülsüme de 11k ııli Belki bir hemteri filan rasgetiri· ertesi ıabah erkenden Tahir ağa e· llvya mektep gemisi Vela Vdl" 
tı!"gırdadı, arkasr.wd&n .. bir ~a.ha, para verdikl~ri~.i ~iliyordu. riz,, aibi sözlerle o gece kızı aldat- manetleri postaya götürüyordu. ı bita bugün izmire hareken e 
hır daha .. Havadan yagıyor ııbı o- Demek ki küçuk kız ıon derece tı. !Bitmedi) cektir. 
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Dünkü Şilt Maçla1 ınd~ ı' 

Usk··d ' u ar kız san at 
ft n nıektebinde 

~ ~ de ÜakUdar kız san'at mekt~
iı~ ebelerinin güzel eserlerini mun
t~ bir sergi halinde davetlilere 
\ 1ll l'di. Ve bu münasebetle mektep-

Gt.ı.ıtli'taffak bir müsamere verildi. 
~e ll Baıretlerinin hemşireleri Mak· 
~llr J..ı~ınıefendi ile bazı maarif er
~ ı.u~o&c hanımefendiler davete 
~le bir .. al!ka. göstererek bu güzel 

t ~ ri IOrmfye gelmişlerdi. 
~ Gaa.lll'ereye lstfkıal marşı ile baş
~ Bu.ndan sonra mektep talebe
~en teşkil edilen heyet tarafından 
~I bir muvaffakıyetle güzel ve se
lıtf '· ~~a.lar teganni edildi. Ve çok 

I' te eıuldJ. Bu arada Zeki Beyin ida-
~ ~lğf an ve kelebek tablosu da 
~ltrla karplandı. . . . . 

llıbı ~a OYııanan Kehanetın ıflası ıs
"-~~ piyes davetliler üzerinde çok 

·~r oldu. 
~ llu Piyeste vali rolünde tff et, zev
ı~ tolftnde Rebia Akif, nedimesi ro
fet e ?';eıttika, bUyllcü rolünde Ati"1 lbrahbn ve iki kilerci rolünde de 
~t. ti[ le Felek Hannnlar çok iyi idi· 

\t ~elA.bat, Nimet, Kamiran, Mü
~ rr, lfanrmlar tarafından gösterilen 
~~ tablosu da çok alkışlandı. Ye 

defa. tekrar ettirUdi. 
..., Zt.rııv;ı.n müsamere programlnın nıu
bııı fatcıyeııe tatbikinden sonra hazı_r 
)\ 1111&.n1ar kısım kısım sergiyi gezmı· 

«alet edildiler. 
~UY'iit binanın alt ve üst kattaki 

~'1'llnel salonlarının he~e~ hepsi 
l' edilen eşya ile dolu ıdı. . 

~ llıı e"'a ince bir dikkatle tertıp 
~tasnif edilerek muallime Adile Ha· 
~ "~ talebelerinin akşam işleri, Ne
bG~ Danım ve talebelerini.n. moda, 
> t'dtne Hanım ve talebelerınm be
ı '- 11akış, Nadide Hanım ve talebe
dtrırıin şapka, çocuk çamaşın ve ma· 
~:il\ lştrogoslnin tabahat kısrmları· 

ll.}·rrımıştı. 
~ ~"' ~mla rd.:11c i mVYDtlalc -r)erİ 
~reden bütün ziyaretçiler hepsini 

:nı ayrı takdir ediyor ve (iyi ev kadr· 
~·bayatını kazanacak kanaatkar türk 
-.~ları) yetiştirmek ga_yesile . kurulan 

11~nin bu gayeyı hakkıle ve ta-
~~le tahakkuk ettirdiğini görerek 
lklı bir sevinç duyuyordu. 

"ı"Sel'ti, göri.ilmiye, takdire, mekte~ 
-~ti~e.sı Zekiye Han~m. _ne kıymetlı 

lldt§ları tebrike Jayıh'1ır. . 
~brn metni hariciye nezu.etı 

t'. Polis Haber:eri ] 

Radyo kaçakçllara 
k tllerinde kaçak olarak radyo 
t lıllıuıı.nlan zabıtanın tahkik ve 
tıbite başladığı yazılmıştı. 

ti li~ber aldığımıza göre p_olts, 
~ lıldıye kadar tespit ettigı bu 
b ÇakçıJar hakkında takibata 
'f larnıştır. 
t> Şoförle seyyar satıcll 

'-tl Üb gece, Kasımpaşada sey~r 
p talık yapan Sabat ile şoför 
d:lt kavga etmişlerdir. Bu sıra· 
h •0 för Fuat seyar sabcı Sa· 
•tayi döğmilt ve yakalanmııbr. 
l) kadın dölenler 

~· iln Beyoğlunda Tarlabaşmda 
t.t1~•r Aram ile amele Halil, k.d met, Novart isminde bir 
JebtlJı. döğmUşlerdır. Kadını dö· 
lıtıd erın her fiçüda zabıta tara
~ •h yakalanmışlardir. Hadise• 
d- •ebebi, Novarta ait bir 
~ı:d•11 bazı saclann sökOlmüş 

••ıdır. 

~lle"t kavga ve bıçak 
bltt .'~gllmrllkte, Hayri ile Ah· 
\'i b·llımlerinde iki arkadaş aile
tt1Jı.1r1 meaeleden dolayı kavga 
~I erdir. 

l't • 'Yri bıçakla Ahmedi birkaç 
ı. l'ilıdatı yaralamış ve polisler 
rafından yakalnmıtbr. 
S Bir aabıkah tutuldu 

ı.u~bıkah Ömer isminde birisi, 
bil' ll caddesinden geçen Har· 
dt1le Kektebi ihtiyat zabitlerin· 
bllf tmal beyin iki lirasını çal-

ve kaçarken yakalanm11t11. 

Günün 
Muhtırası Galatasaray Istanbulsporu yendi 

s kırmızılılar dün güzel bir oyunla iki defadır berabere 
arı kaldıkları rakiplerini nihayet S - O mağlt\p ettiler 

Takvim' - Cumartesi 26 llaziran 6 

ıncı uy 1931, senenin ~ünleri: p:eçen 178. 
kalan günler: l 87, 10 Sefer I 350. 

Gelecek hafta Galatasaray - F enerbahçe Şitdin son 
maçını oynamak üzere karşılaşıyorlar 

GUneş-Doğuşu- 4.30: B:ıuşı . 19,45 

Nama:z vakitleri- Sabah· 2,27, 

Ô_ğle: 12.16; ikindi !~Akşam. 19,45 
Yatsı : 2 r ,49, imsak: 2,09 

ilıı iJt maçlarımn ilk mUsa- - karşılaşmasmm gelecek cuma • 
Hava- Dünkü hararet ıazami) 32 D f ı dı Nibayet •ilt behemehal yapılecak ve bu su-

bakaları tamam an • T • d·ı· k 
. . · · · d G latasarayla Fe- retle Şılt maçlan ıntaç e ı ır en, 

fiııalinı ıçın e a h "k · k 
nerbabçenin karşı karşıya kal· ~~ kdarşılak§~ba?ı~ "ehr ı ı tha. ım 

lasgari) 20 derece Bugün rüzgAr hafif 
mütehaHül hava ekseriyetle açıktır. 

• 
ki 

.. d .. k ıçın e sı ı ır ımb an ma ıye-
Radyo dı annı gor u • . ... . · .. 1.. ı 

Spor sayıfamızda tafsilatil~ tine geçecegım soy uyor ar. 
yazdığımız vecile, en sona domı Diğer maçlar 
final jçin Fenerbabçe, Beşiktaş, Bu maçtan evvel ikinci küme 
lstanbul spor ve Galatasaray şampiyonu Kasımpaşa Arnavut-
kalmışlardı. Beşiktaş 5 oyuncusu köy isimli bir Rum takımile kar. 
sakat olduğu için şampiyonadan şdaşmış ve 1-5 mağlüp etmiştir. 
çekilmek mecburiyetinde kalınca Beşiktaş ikinci takımı va Şişli 
Fenerbahçe finale kalmış oldu. ikinci takımile yaptığı maçı 2-0 

lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon pldklan neşriya tı 19,30 dan 
20.30 a k:ıdar birinci kısım alaturka saz, 
riafız Ahmet Bey rcfakatile, Anadolu 
Ajansı habeıleri 20,30 dan 21,30 a kadar 
Radyo orkestrası 21,30 dan 22,30 a kadar 
ikinci kısım alaturka şaz. Belkis H. i~ti
kile, Borsa haberler. 

Nihai maçı oynamak için dün kazanmıştır. 
yapılacak Galatasaray • ls~a?bu! Galatasarayın kon-
spor müsabakasının gahbıyeti i gres 
bekliyordu. G 1 kl"b" dü f 

· t diln taksim stadyomun- ağır basmaya başladığı görüldü. a atasaray u u n ev-

d ış e 1 müsabakadan bu Muhacim hattı girgv ı·n bir oyunla kalade bir içtima aktederek ye· 
a yapı an · h · d • · · f B 

galibi tamdık: Galatasaray •• Bu Istanbul spor müdafaasint epice ?ı . eyet 1 ~~esı~ı s~1mış ırb . u 
suretle şilt maçına da birinci sarsıyordu. 26 ıncı dakikada ~çtt~fmaa e! ı rsbıs ·1 mı·· et ey~_n 
kilme takımların daima başında Rebiiden g~len güzel bir pas ıs. J ~sı .muGnase etı e uzu~. go.~ 

'd her zaman şampiyon- rülmüştü, alatasarayın dunku 
gı en ve Necdet sikı bir sol şiltle rakip k • k' ı · · · 
Juguv paylaşan iki kıymetti takı· l ongresı es l sene. enn ı.çtıma-

kaJenin ağlarma taktı. F ner Galatasaray kaldı- arına nazaran sessız geçmışn ve 
mımız e Bu gol lstanbul sporun onyu- neticede yeni idare heyeti şu 
lar. ki k nu üzerinde menfi bir tesir yap- suretle intihap edilmiştir: Dün Fen ere ra p verece 

G l mışh. Bundan sonra devrenin Reis: Tabir Kevkep B. ikinci lstanbulspor • a atasar maçl 
Jd H h sonuna kadar Galatasaray müte- reis: ·Galatasaray lisesi müdürü hayli heyecanlı o u. eman e-

··h' vefvik bir surette çalıştığı halde Fethi B. Katibi umumi Vamık man günün yegane mu ım maçı 
olması bütün alika ve ehemmi- Samih ve T evfiğin yerinde mü• B. Muhasip: Suat B. veznedar 

d ı tı S dahaleleri karşısında gol yapa- Sermet B. 
yetini üzerin e top amış • onra madı. 

f l h mi.yet atfedil Galatasarayın yeni idare hey-maça az a e em - ikinci devrede oyun cereyanı 
· d ·k· · b te lstambul etine muvaffakıyet temenni ede-mesın e ı ıncı se ep - takip ediyor. Istanbul sporlular 

sporun son lik maçmda ve ge· daha ziyade sert bir oyuna ka· riz. 
çen hafta oynanan şilt karşıla1- çaralt ellerine ;dflşen bir iki fır. Mtlhlm kararlar 
masıoda Galatasarayla 1-1 ve sab neticelendireınezken Galata- Ankara, 26 (A.A.) - Türkiye id· 
2·2 beraber kalması idi. Bu iti- saray fürvetleri 27 inci dakikada man cemiyetleri ittifakı umumi mer-
b 1 1 t Dbulsporun Ga k kezinin son içtimaında ittihaz ettiği 
ar a genç s a • i inci golü yaparak galibiyeti 

~ l. t · b'I başlıca mukarrerat hulasa tan şunlar-
latasarayı mag up e mesı 1 e sigortaladılar. Bu sayıyı rebii dır: 
bekleniyordu. Fakat dün Gala.. kornerden gelen topu güzel bir Hariçten memleketimi'le gele.:ek 
saray rakibinin bozuk oynama· kafa wrutile köşeden sokmak müsabık bir grupun ne suretle kabul 
sına mukabil mütemmim 1 oyunla suretile yapmıştı. ve izaz edildiğini ve vaki taahhütle-
neticeyi lehine çekti. ve 3 .. O Oyunun neticesine beş dakika rin yapılıp yapılmadığını tetkik 
gibi kat'i bir galibiyetle Fener- kald Galatasaray temadi ·ettir- için bir komiser intihap edilecektir. 

k t. Atletizm, futbol, güreş antrenörie-
babçenin arşısına geç 1• dig"' i hücumların semJ..resı·m· bı'r 

d ıc ri birer çalışma kitabı ihzar edecekler 
Her iki takımda ellerin e defa daha aldı. Sağ iç küçük dir. 

mevcut oyunculara nazaran, kuv- Kemal Ahmet Melwnetden aldığı Federasyonlar, mıntakaların sınır-
vetli şekillerile çıkmışlardı: pası hUsnU istimal ederek üçün lara taksimi j~in esaslar hazrrlıyarak 

Avni (Galatasaray) cü golü kaydetti. Oyunda biraz. gelecek içtimada umumi merkeze arze-
Vahl Asım d kl d' sonra bu netice ile bitti. ece er ır. 

Sılphi Nihat Zarif Atletizm işlerinde vukuf sahibi ba· 
:'"lehmet Kemal A. Necdet Kemal F. Rehli Şimdi, Galatasaray ve Fener- 1 .. ;.v zı gençlerin muvakkat zaman ar ıçın 

KAzım (Is. ı:opor) bahçe. Şildin iki finalisiti önü· mıntakalara gitmesi, aynca sporun 
Samih Tevfik müzdeki cuma günü karşılaşarak idari ve fenni kısımlarında ehliyeti o-

:\Jurat Hasan Aıi aralanndan nihai galibi meydana lan zevatın mıntakalara ayrılmasc ve 
Salahattin :\e\'zat Salahattin Safa Şerif çıkaracaklardır. oralarda yerleştirilmesi temin edi· 

Maçı fütbol heyeti reisi Basri Hafta içinde bu maçın yapıl- ecek.tir. 
B. idare etti. ması etrafında bir şayia deveran İdman sahaları yapılması kolaylaş-

'lk d d "t • d tmlacak ve İstanbul şehir stadyurnu-Oyun ı evre e mu evaıın ediyor u. Yunan mubtelitile ya-
. H "k. t f nun yaptırılmasına çalışıl,acaktır. 

hücumlarla geçli. er 1 ı ara • p•lacak müsabakadan evyel bo"y· d · i d 1 h Muhtelif sporlar a ıy erece er i 
ta geçen haftalardaki beraberli· le sıkı bir maçın oynanmasım zar eden klüplere umumi vaz,iyetle-
ği hatıra getirecek bir şekilde mahzurlu görenler vardı. Fakat ri nazarı itibara alınarak bütçe mü· 
oynayorlardı. Fakat yirminci da· diln maçtan sonra görüştüğümüz saade edince nakti muavenette bulu
kikadan sonra Galatasarayın alakadarlar Galatasaray· Fener nulacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

SPOR Haberleri ---Denizcilik 
müsabakaları 

Bu sene denizcilik üzerinde 
çok iyi tertip edilmiş müsaba
kalara şahit olacağımız anlaşılı

yor. Denizcilik heyeti reisi Ek· 
rem Rüştü Bey cidden kıymetli 
mesai ile hem müsabakaların 
muntazam ve fenni bir surette 
yayılmasmı temin edecek bir 
saha temin etmiş hem de gü
zel bir program hazırlamıştır. 

Saha evelce yazıldığı gibi Bil· 
yükderede Şirketi Hayriye ta
rafından yapılacak olan 50 met· 
re boyunda bir yüzme havuzu
dur. Burada ycıpılacak yiizme 
müsabakalarında yeni Türkiye 
rekorları fenni bir surette tesbit 
edilecektir. 

Bu mevsim müsabakaları içln 
yapılan program şudur. 

3. Temmuz saat 13. kilrek 
(Beykozda), 17 temmuz saat 13.30 
yüzme, atlama, sutopu, outboard, 
planeboard (Büyükderede), 24 
temmuz saat 13.30 yüzme atla· 
ma, sutopu, outboard, planebo
ard (Büyükderede), 31 temmuz 
saat 13 kürek, -mıntaka birin
ciliği - yelken ve motörbot ve 
outboard, (Beykozda), 7 Ağus
tos saat 13. 30 Yüzme seçmele· 
ri, su topu (Büyükderede), 14 
Ağustos saat 13,30 Yüzme, At
lama, sutopu-Mıntaka birinciliği· 
(Büyükderede), 21 Ağustos saat 
13,30 Deniz bayramı, outboard, 
planeboatd (Büyükderede), 28 
Ağustos saat 17 Boğazı geçme 
müsabakası (Ru meıihisarı· Kan· 
dillide), 4 Eylül saat 15,30 Bey
koz - Bebek yüzme mukavemet, 
11 Ey1ül ıaat 13 kürek, yelken, 
Motörbot, Outboard, (Beykozda) 
25 Eylül saat 15 Büyükdere-Sa
lacık üç çiftelere mahsus kilrck 
mukavemet. 

DAVETLER 

Postaclların kongr6sl 
t .. tanbul posta ve telgraf ve telefon 

memurları teavün cemiyeti senelik kon 
gresini yarın saat 17 de Beyoğlu po~
tancsi üst ündeki dairede yapacaktır. 

Cemiyet azasının gelmeısini rica etmek 
tedir. 

Askerlığe davet 
Süleyma niyc aJızı asker .şubesi re

isliğinden : 

322 ihi 326 doğumlu ve ellerinde 
askeri ehliyetname bulunan ihtiyat za. 

~ bit şeraitini haiz kıı:;a h izmetıilerleşim 
diye kadar askerlik yapmamış ve bu do 
ğumlul arln muamele gören ayni vesa-

BJ Ef S rma biradeı büyük - Bizim küçüklerin bir ağzı bozu!- - Oyle yere gönderdiğim yok, fa. ik ve şerait i aiz 316 ila 321 (dahil) do-
. ca~ • -

0 
du, kerata öyle küfürbaz oldu ki... kat her gün gazeteleri okuyorlar. ğumlul arın :lo - 6-931 tarihine kadar 

hır derdım var... - Azizim, sen de onları olur olmaz ~ubeye müracatla rı ve bu tarihe kadar 
Maruf B. _Nedir mirim hayrola? mahalle çocuklarının yanına gönder- müracaat etmiyenlcr hakkında ahkamı 

mel kanuniyenin tatbik olunacağı. 
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Borçların tehiri 
A vrupanın kendisine be· 
yecanla baktığı adaın ! Sütü sulu diye 

M l• • A •k R • • •• h Bir zabıta haberi: USO illi merl an eISICUffi Uruna "Kurtuluşta bir kasap, sütü su 

t lgr f ı e a Verdi• lu ve bozuk diye bir Rum kadmı-
e a a c v p nı yaraldı.,, 

Mellon dilnyanın en zengin adamı ve ed 
zengin milletin de maliye nazırıdıt 

Hayret .. Eğer sütü sulu ve bo- Amerika cümhur reisi Mister 
Roma, 25 (A.A.) - İtalyanın Va·ıkeratı idare edip etmiyeceği hakkın zuk ve ve .sulu olanı yaralamak la- Huver'in Muratoryom teklif 

şington sefiri, 1\1. Musolininin İtalya da bir şey söylenmemektedir. l\laama zımgelirse İstanbul şehrini kökün-
nın Ho~'r teklifini kabul ettiğine fih birçok gazeteler, mumaileyhin den almak, yahut belediyenin te- ettiği sırada ingUtere, Fransa, 
dair olarak kendisine çekmiş olduğu resmi veya gayri resmi surette mü melini balyozlamak icap edecek- Almanya, İtalya, Belçika, Avus-
atideki te1grafnameyi Amerika hü- zakeratr idare edeceği mütaleasında tir. turya, Lehistan ve küçük itilaf 
kumetine iblağa memur edilmiştir: dırlar. Mumaileyhin ziyareti dolayı. Aman, Allah korusun... devletleri başvekiJlerini ve hari-

"Zatr asilanelerinden Amerika reisi sile Bank dö Frans müdürlerile ken- * ':' * ciye nazırlarını %İyaret ederek 
cümhuru M. Hoverin bir sene müd- di arasında mühim mülakatlar vukuu Tramvayda nargile onlardan Avrupamn vaziyetini 
detle hükumetler arasındaki borçla- tahmin edilmektedir. E..1" k "d d tahkik etmek üzere Amerika 
rm tediyatının tamamen tatil edil- Paris, 25 (A.A.) - Fransa tarafın- lka.ır~~ akpıyda .. g

1
1t .. enb~rat~vl~Yb.a 

evve ı gun on u c or ır uru ır maliye nazırı Mister Mellon Av-mes'ine müteallik olan teklifini tet- dan Amerikaya verilecek cevap ile .. . . . . .. .. 
kik etmiş olduğumu Amerika hükume M. Brüningin nutku matbuatın uzun .m~şterısının cıgarasmı sondurteme rupada mühim seyahat yapmak-
tine ibiağ etmenizi rica ederim. Bu uzadtya tefsirlerde bulunmasına se- mış. El" d k' . l Ja meşguldür. 

ı ın e 1 yanan cıaarayı acı c Mister (Melon), Amerika ma· teklif, talyaya mühim fedakarlıklar bebiyet vermiştir. d d l u k· · 
tahmil etmektedir. Maamafih, iyice SauerWein, Maten gazetesinde hii pencere C~n ışarı çı carara : . d liye nazırı olduktan başka dün-
düşündükten sonra bu teklifi pren- kumetin şimdiki halde pek gergin olan d ... ·İd ıg;raı; tra~:"'a[.ın 1~~n İ yanın en zengin adamlarınddn 
sip itibarile ve dostane bir surette mali vaziyet müsaade eder etmez AI egı ' it~ a,. ~yen ır ırya 1 yo ve en büyük sanayi erbabından 
kabul etmeğe karar verdim. Ancak man nazırlarının Parisi ziyaret etme- cu, ara 

8
a an. ınınk~e.: I biridir. 

reisicümhur M. Hover cenaplarının ]eri fikrini pek ziyade hararetle kar- d- en.tlır~a ıydı~_ayo '.~krram· -T-.---t-~-1 --.-d----=----
A ·k h ·· • · · . v vay a nargı e ıçme ıgıme şu et· ıcare cuemın e: ve merı a ükumetının bu mesut şılamış oldugunu yazmaktadır. . 

1 
, d • 

teşebbüsünün nısfet dairesinde ve Petit Parisiyen gazetesi Fransa hü· sın er· emış. . Yugoslavya ve meyva ihracat. 
l A • • • A • • ' Tramvay kumpanyası yerınde Yu ı b""kA t' t am~ ı hır surette tatbıkı hakkında kumetı, Fransa ıle Almanya arasın- . . . gos avya u ume ı, aze 

b·ı·h b .. 1 . A • • • • • olsaydım bu hachseden ıstıfade e- Ü •• ·ı_ ı t ft 1 ı a ara azı muta eat serdetmek hak da samımı hır teşrıkı mesaıye hahısger d . 'k·ı h .
1 1

. zum, erıK, e ma, armu , şe a ı, 
k . v • • :. er tırya ı ere ma sus nargı e ı k · ·ı k · k" ·h mı muhafaza edıyorum. M. Hover bulundugunu bırçok kereler ızhar et bukl b l . 

1 
w b 

1 
' aysı, çı e , vışne ve ıraz ı -

oenaplannm mali kıymet ve manası miş olduğundan Alman başvekilinin ~u u ara a ar ış etmege aş ar- racatmm kontrol altına alınması 
nı Jtalyan milletinin pek güzel an- beyanatının hüsnü suretle karşılanma. ım.T b"' b b I b'l t f' t için bir ~ararname neşretmiştir. 
la ld - t bb" ·· ·· ·ıı t .. 1 •• d •. 1d. d' F a ıı u ara a arın ı e ıa B k _ b mış o ugu eşe usunun mı e - ması mum:.cun egı ı, ıyor. ran- l d .. k k l w • • h u ararnameye gore, u 
1 d b .. k'"l 1 t .1 lh d" k d' . arı a yu se o acagı ıçın em 1 'h . . k t l er arasın a u muş u zaman ar- sa, amamı e su perver ıl', en ısı- . k . b" k b b meyva arın ı racı ıçın on (0 

da ve tahdidi teslihat konferansı are· ne uzatılan bir eli hiç bir zaman red- rr ete y~nı ~r azan~. men .~\ ~ edildiklerine dair bir vesika 
fesin-de bilhassa lüzumu bedihi olan detmez fakat kendisine hakiki ve de- lunmkubş~ em . el"ksey!a ara. gos erlı al m""cbur'dı'r 

·· · · · . . ece ır acaıp ı numunesı yapı - ınması .... ı . gayet muessır hır teşrıkı mesaı dev- vamh uzlaşma temayülleri ile müraca l d H il d ı ı d ld " 
· · · · 1 t t d"l 1. . B' . . . mış o ur u. o an anın s gara ar an a 1111 resı açması ıçın en samım emen- a e ı me ıdır. ızım memleketımız, * * * resim 

niyatta bulunduğumu beyan ede· kendisini hakikaten emniyette hisse- Fakat 
0 

derdi HoJJanda hükumeti sigaradan 
rim.,, debilmesi için Almanyada intikam ta- ld w 'th I" t - · ' - d 33 5 

Japonyada raf tarlarının ve fesat unsurlarının Bu kadar sözler geçtikten, bu 8 ıgı 1 a a resmını yuz e ' 
Tokyo, 2;; (A.A.) - Japonyanın başlannı havaya kaldırmadıkları gü- kadar yazı yazılıp çizildi~~n soI?-· .. ~!~~~-~.1.!~.~: ...................................... . 

Hove_~ teklifi karşısında ittihaz e- nün .~ulıil etmesi lazn~dır. ra Abdulla~ Ce~det Bey cu~.hurı- ziçinin sahillerinde gördüğümüzü 
dece~ı. hattı hareketi yarınki kabi- . _Lö Jurnal ~azetesı, Alman başve- yet g~~etesın~ hır ~ektup go.nde- söyle&ıe i lüzumsuz buluyorum. 
ne ıçtımarndan sonra tayin ve pren kılı, Almanya ıle Fransanın dostane rerek Ben Z17:ı Gokalpa deh de· T y I I y •

1 
t 

sip itibarile Amerikanın fikrine iş- bir surette ve mütekabil bir itimat ile medim,, diyor. afyare Y~.cl u.g~ ~1 dun ve 
tirak etme-k~ olduğunu bir beyan- teşriki mesai etmeleri Jüzumunu tas- İstanbul türkçesinde bir söz var- ya yo .cu~un goz erı onun en ge· 
name iJe ilan ideceği zannedilmekte dik ediyor. Fakat bu itimadı kim ıh dır: Yatsıdan sonra nara, hoş gel- çeo hır fılme benzer ve halkın 
dir. lal etti? Mütemadiyen hudutların din b:.yram ayı! derler. bilhassa tayyarecilikle alakası 

Hükumete, moratoryom hakkında tashihinden bahseden Fransa mıdır:• Abdullah Cevdet (yahut ken- olmıyanların bu seyahatlerin gü-
henüz resmi bir iş'ar 'vaki olma- Çelik miğferlilerin nümayişleri ne,·in- di imlası ile Djevdet) Bey de böy zeJliklerile celp edilmeleri lazım
mış olduğundan hattı hareketini bir den nümayişler Fransada mı yapıldı'! le geç kaldı. . • dır. Fakat"'l:iu·tayyareciliğe karşı 
cevapname ile değil, bir beyanname Versay muahedesinin askeri ahkamı .. O, Gökalp deh d~memış ola- tam bir emniyet tesis edemedi-
neşri suretile bildirecektir. meselesini mütemadiy~n. ileri . süren bılır, faka~ m:rh~m sag olsaydı, h.u ğindeo şimdiye kadar kabil ola-

Belçikada Fransa mı~ı:?. M. Brunıng, bır J.<'ran- garabet!e~ı gorduktcn sonra .lçtı- mamıştar. Hatta tayyareciliğin 
Brüksel, 2;; (A.A.) _ Meb'usan mcc sız Şekersı ıstıyor. Bunun nerelere hat sahıbıne mutlaka bu tekzıp e- k _t kk' ld w F d 

"t·· - · · k · · 1 d"I f t · d" ço mu era ı o ugu ransa a Jisinde Hover teklifinin müzakeresi go urecegını pe ıyı an ıyamıyoruz. ı en sı a ı verır ı. b'l b . . h" . h .. 
'] t J ~ ı e u ıbmat ıssı enuz tees-

esnasında M. Vanderveld ile 1\1. Almanyada 011 n tpfe 
süs edememiştir. Bütün Fransız Himans, Belçikanın tamirata olan Berlin, 25 (A.A.) - Başlarında blr 

mukaddes hakkını muhafaza etmek- piskopos bulunan bir heyet dün başve- ı -H~v_;-- aleminde- 1 tayyare postalarında yolcuların 
te olduğunu beyan etmişlerdir. kili ziyaret ederek kendisine Bavye- - yüzde yetmişini ecnebiler, ancak 

Meclis, 210 milyonluk fevkalade rah 1.500 zat tarafından imza edilmi~ Tayyareci Fost yüzde otuzunu Fransızlar teşkil 
aSkeri tahsisatı 77 reye karşı 91 rey bir ariza tevdi etmiştir. Bu ariza: eder. 
ile kabul etmiştir. da birçok Bavyeralıların Alrnanyada Bir filo ile birlikte Burada üç veya dört gün 

ltalyan matbuatı ünitarizm tehlikesinin baş göster- kaldıktan sonra Bükreşe de uğ-
Roma, 25 (A.A.) - Amerikan tekli· miş olmasından endişe etmekte olduk- şehrimize geliyor radıktan sonra Parise dönece-

fi hakkında ba·şvekil ile hariciye ·re Jarı beyan olunmaktadır. (Ünitariznı ğim. 1923 de Türk · yeye iJk se-
l . d d" ) Dün iki Fransız tayya-ma ıye nazırlan arasında cereyan dini bir aki e ır. yahatimde Ankarayı ziyaret et-

tm • 1 ükal ı d b h reci si geldi e ış 0 an m eme er en a se- M. Daladierln beyanatı miştim. Ozaman tanıştığım Türk 
den gaze~ler, cihan iktısadiyatının Paris, 24 (A.A.) - Radikal fırkası Fransanın meşhur askeri tay- tayyareci arkadaşlarımın ' ir kıs-
ıslahma medar olacağını şüpheden icra komitesinin içtimarnda M. Dala- yarecilerinden Ko~enel Piyer mım buradro: tekrar gördüm. An-
a~a~e t~la~~i ~ttikleri .. b~ teklifin diye bir nutuk irat ederek hemen he- Veys ve arkadaşı M. Traffor l<araya kadar aidemediğime çok 
buyük hır ıtına ıle tetkıkı lazım gel- men münhasıran Hover teklifinden şehrimize gelm'şlerdir. 6 

d ~ ··t l müteessif;m. igi mu a easını serdetmektedir. bahsetmiştir. Fransa askeritayyare cili ğinde 
Yunanlstanda Hatip, Amerikanın 6 m.ilyar frank mühim bir mevkii olan Kolonel 

Atina, 25 (A.A.) - lyi bir mi!m- tahsil etmekten vazgeçmekle bir fo
ba~an alınan haberlere göre YuMnb dakarlrk nümunesi göstermekte oldu· Veysin tayyaredliğe ait bir çok 

eser!eri de vardır. tanın tamirat bedeli ile harp borç- ğunu kabul ve teslim etmektedir. Al· 
lan arasındaki fark teminata rapte manyanm yükü 9 milyar 600 milyon te. M. Traffor da tanınmış hir 
dilmek şartile Hover teklifinin ka- haffüf eylemektedir. Mumaileyh Av sivil tayyarecidir. 
bul edileceğini söy]emektedir. rupa devletlerinden ekserisinin yapa- Kofonel Veys dün kendisile 
M. Stlmson Avrupaya geliyor cağı fedakarlıkların pek o kadar mu- görüşen bir muharririmize de-

Londra, 25 (A.A.) - M. Stimson, hlrn olmadığını yalnız Fransamn miştir ki: 
Avrupada bir seyyahat yapmak üze- iki milyar 500 milyon franktan vazgeç Seyahatim tamamile hususi 
re cumartesi günü Vaşingtondan ay- mesi lazım geldiğini söylemiştir. mahiyettedir. Hiç bir resmı zı-
r:rlacaktır. Mumaileyh, moratoryom M. Daladiye, Hover teklifini red- yaret yapmıyacağım. Bir ay izin 
meselesi hakkındaki müzakerelere ve detmenin Fransayı inziva ve tecer
:M. Mellonun Paris seyahatine dair iza rüt haline sokmak, kabul etmenin ise almıştim. Bu müddeti tetkik se-
bat vermekten istinkaf etmiştir. gayri adilane bir fedakarlık kabul et- yahatile geçirmeğe karar ver-

M. Stlmson nikbin mek ve belki de Yung planının icrası· dim. Muhtelif memleketlere uğ-
Vaşington, 2.3 (A.A.) _ Fransız ce- nı ihlal eylemek demek olacağını be- rıyarak mesleğimi alakadar eden 

vabı alındıktan sonra riyaseti cüm- yan etmiştir. Hatip netice olarak Jfo. işler hakkında tetkikat yaparak 
bur sarayında yapılan mükftlemeler ver teklifinin yeni bir faaliyetin azi- yakında yazacağım bir k:tap için 
hitamında M. Stimson nikbin oldu- met noktasi olacağını söylediktken malümat top!ıyorum. Ayrıca se
ğunu beyan etmiştir. sonra bu faaliyetin neticesi olarak ce- yahatim esnasında yeni havai 

Mumaileyh, meselenin zaman ve reyan edecek beynelmilel müzakerat- hatlar tesisinden hasıl olacak 
ihtiyatlı harekete ihtiyaç gösterse bi- tan enl doğrudan doğruya Fransa ile iktısadi faydaları tetk ik edece
le her halde haJlonuJacağına emin Almanya arasında müzakerat yapıl· 
bulunmaktadır. ması lazım geldiğini beyan etmiş ve ğim. Yeni kitabamc!a bu seya-

M. Mellonun seyahati hak· ya1nız M. Ho,·ere değil 1\1. Brüninge hatimde tayyareden gördüğüm 
kında mUtalealar de cevap vermeliyiz demiştir. manzaraları san'atkar bir görüş-

Nevyork, 25 (A.A.) - M. Mellonun Almanya ve Sovyet Rusya le yazmağa çalışacağım. 
Paris seyahatinin Mahiyeti hakkında Moskova, 25 (A.A.) - Almanya ile Şimdiye !<adar en güzel man-
resmı hiç bir beyanat yapılmamı:;;tır. Rusya arasındaki dostluk ve bitaraflık zarayı ve tabiat güzeJliklerinin 
Mwnailer.hio nimresmi surette müza. muahedesi tecdit edilmi§tir. en fevkaladesini burada, Boğa-

* * * 
Bir Fransız tayyare filösu 

temmuzun ilk hal tasında büyük 
bir seyahate çıkacak, lstanbula 
ve Ankaraya da uğrayacaktır. 

Filö Paristen kalktıktan sonra 
Bruksel, Kopenbak, Os~o, Stok
holm, Biga, Helsingfors, Kovno, 
Varşova, Belgrad, Bükreş, Sofya 
ya uğrayarak buraya gelecek 
Ankarayı ziyaretten sonra şeh-
rimizden Atinaya geçecek ~e 

Fransaya dönecektir. 
Filö, Paris hava livası kuman

dam Ceneral De Coys'in kuman
dası altında olacak, filonun uçuş 
şefliğini c!e meşhur tayyareci 
yüzbaşı Kost yapacaktır. Koıt 
malüm olduğu fızere arkadaşı 
Löbri ile bera '>er Avrupadan 
Amerikaya tayyare ile geçmeğe 
muvaffak olan ilk tayyarecidir. 

FiJonun pi!otları Fransanın en 
meşhnr tayyar ecileridir. Bunlar 
aı asında Paris - T okyö seferini 
yapan Pellettier, muayyen bir 
daire dahilinde beş bin kilo 
metre uçuşta dünya rekorunu 
kıran Girier ve Arraşar bulun
maktadır. 

>.tP" 
Geçen on sene zarfında, eğifb'. 

rikada idareler üç kere d aUf' 
ği halde Mister MeUon 111 bıl 

• 1e 
nazırlığını muhafaz~ ~trnlŞ f'.dJr 
suretle mali kudretınJD ve 0dı "k l' . . .d hususu 
rı a me ıyesmı ı are ~·· 
haiz olduğu kabiliyetin ıerr~ster 
dar tenakus etmedığinİ .. g~ı:ıır 
mıştir. Onun için kendısı e~~ 
"k 1• • . ııf ··kelbef rı a ma ıyesmın ey 

diye taoılır. ·1c tJJrr 
Mister Melon, bir :eıektrı f~ 

hendisi gibi soğuk kanlı'. ~~ 
bir adamdır. Amerika mali~~ 
hakim olan bu adam sa ft 
daima ölçerek b · çerek söyler ~r 
en mühim noktalarını en aı 
Jimelerle irat eder. ı 

Zengin bir bankerin o~ 
lan Mister·~ ~elon, . ba~a ;;i.: 
tevarüs ettıgı serveti mute fi'~ 
yen inkişaf ettirmeğe oıuf• of> 
olmuş ve hu servetJe dfiııf'f 
en zengin adamları arasına .f. 
miştir. Kendisi bugün 76 Y~ ~ 
da olmakla beraber anc• 1 
yaşında görünilr ve kırk yat 
imiş gibi çalışır. . j)ltll' 

Dünyanın en zengın 01 CJtf 
nin varidatmı idare el~r 
olan Mistu Melon bütün .. ti' 
rikanm bankacılık siyas~tıJJl 1 
karrür ettirir, onun tıc:ar!ıtd 
murakabe eder, Amerika çP,İ 
liğinin bütün mali işlerine 11 ~ 
ret eyler, Amerika demirY0 "JI 
nm idaresinde büyük bir "' f 
ifa eyler, ve bundan başk~ 
nayi aleminde alakadar ol 
jşlere ilham verir. ~ 

Mister Melon bütün huni 'i 
başka Amerikada demir, .'( 
cam ve bunlara mümasil bıt #. 
işlerle allkadardır. Onuo ~.lf 
kendisi Pensilvanyanın IY 

imparatoru unvanile maru~4c' 
Amerikada cümhur reıs•11,

sonra en ~ok nüfuzlu adaOJı ol 
ter (Melon) dur. Bütün düof,I 
mali hayata, onun parmakl•. 1ı 
temasile titrediğine göre, rd;,)I 
(Melon), dünyanın da en oil del 
adamlarından sayılmak icabed~ 
(120) milyon Ameı ikalı, bu 8 b~ 
dan bahsederlerken ona katf\~ 
raz korku hissederler. OnuO ~ 
Amerikamn bir çok ricaline ' 
çük isimler takıldığı halde ~:, 
ismi daima Mister (Melon) ~ 

Bu büyük milyarderin eıı e' 
yük zevki, resim üstatlarıoıO~tl
kıymetli livhalarmı taplaoı• ~efı 

Pol Veronez Tisyen, Veh•5 J ... ..,, 
Vndayık ve bunlara mu ~i, 
büyük san' at üstatları, s•" dı. 
Mister melon için çahşıyorl•~.,e 
Çünkü (Melon) onlarıo eserle' ~t· 
karşı en büyük semahati gast.~,~ 

(Melon) un son seyahatı, 1 jl" 
yada tahsil etmekte olan .;dJ 
(Pol Melon) u ziyareti istı ;' 
ediyor. Oteki büyük işler, se ıJI 
batın gayri resmi kısmını tef ts" 
etmektedir. Fakat bu seyab~) 
bu gayri resmi tarafı (450.00oİ1''' 
Avrupalının mukadderatiJeal A" 
dardır. Şayet, Mister Melon det 
rupadan iyi bir intiba ile •" be 
eder -ve Avrupaoın yeni bir h•~e' 
doğru koşmadığına kanaat etP 
tirirse, Amerikanın " mubteŞv--' 
mali infirat,, siyasetinden 
geçmesi beklenir. f~ 

Onun için bütün Amerik• y•' 
bütün Avrupa, (Melon) un ~~rot 
batını, adım adım taldp ~ ; 60 .. 
ve onun iyi bir fikirle gerı 
mesini canla batla özlüyor• 



t Bir •an'atkir ııö:dle kadua 1 1 Ev kaclmı diyor klı 1 

R --~ Onaıd Koımana göre Saç fırçalannın temiz ve sağlam 
tutmak istiyorsanız yarım filcana mü-

d ? savı miktarda tuz ve un kanştmp bu . d 1 k d n ne •. r nunla fırçayı oğar, temizlersiniz. 1 ea a J • Fırça yeni ve temiz bir hal alır. 
lr -dı olması ..il. Eldlvenlerl sll111ek için 
'il DJD esmer yahut sarışın 1§ w. içinde toz sabun eritilmiş sıcak sUt 
'-ellıJU_e bir ' llAve etmez. Kadın neşeyi güderi eldivenıeri temızıemek ve derı-

qagm şey llm lldlr nin metanetini muhafaza etmek husu-
kahkak&fl b e . . . . sonda işe çok yarar. 

Ben, en fazla beğendığim kız tıpı· Eldiven elde ikıen bu mahUile bir 

S - VAKiT 27 Haziran 1931 ~ 

1 Memleketimizde Kadınlık Hareketleri 1 

Birlik izası köylü kadını 
tenvire giderken .. 

Acaba bizim aklımıza gelen bir kaç nok· 
tayı IAzım geldiği şekilde dilşfinmtlş, 

gUz Unilnde bulundurmuş mudur ? 
llJ oöyle anlatabilirim: . . fanill parçası batırıp oğmah, yalnız Bu yaz mevsiminde kadınlar birli- latı haricinde bulunan kadınlardan 

Hutut ve eşkili nispetinde secıye bu esnada parmak aralarına sureti ği azasmdan bir heyetin civar köyleri istifade etmek istemiş de, onlar mı 
ve şahsiyeti de cazip. Gözleri büyük mahsusada dikkat etmelidir. dolaşarak oradaki kadınlara inkılap bu işe yanapwamışlar, yoksa birlik, ne 
ve parlak. Dümdüz değil, biraz kalkık BlskUvlt kutulan ve climhuriyet hakkında faydalı fikir· olursa olsun bu işi yalnız kendi unsur 
bir burun. Esmer veyahuıt sarışın ol- Baz:ın kutuda duran bi9ktlitler ler vereceğini duymuştuk. Gazetelerin ları ile mi başarmak hrtemiftir? 

a anmda zerrece farkı yok- d duk b ti rtl · B · masının n z ü 111- · ur ça aya ar ve se eşır. una son günlerde verdiği haberler bu heye Sonra bu heyet, şehrin ganp haft-
t Benim kaııaatimce g ze gın es- mi · l k · · b t ek ·n altma ur. ik h t sanşınlıkla alakası . nı 0 ma beıçın u en enı 

1 
d tin bavullarını hazırlamak üzere ol- sı içinde alışılan bir itiyat ile köyll. 

merl veya u bır tabaka yaz şeker koyma ı ır. d ğ hıabe ......... di Ş h ld kadını ka-.rıı•ında kendisine ahretlik 
yQktur. Bayat ek kler u unu r verm~~ r. u a e , ·r-

Fakat ideal kadının beyzi bir çeh· Bayatlamış ekmek~~l taze ve yumu- meselenin eli kulağındadır. Yakında getirmiş bir kadın, yahut Şile bal 
resi, yuvarlak bir çenesi, güzel diş~.eri, şak bir hale getirmek için iki usul tav ~u heyet köy köy dolaşacak şehirden; sa~a~a gelmiş bi.r bohçacı kadın mı 
taze, temiz bir açık hava renkli vucu- siye olunabilir. Ya kaynıyan bir eu- ırfanından uzak kaldığı, taassubun n te.Jak1u edeceklerdır? 
dü olmalıdır. . yun Uzerlne konulmuş bir bvgire bu cehaletin boyunduruğuna kısıldığı için Eğer öyle sayarlar da onlara ... 

ideal kadın için. yalnız ~ellik de ekmeği yerle~tfrip bir iki dakika hıra- gözü açılamamış olan temiz yüreklki raylı hanımın üsl1lbu ile nasihate kal· 
kifi değildir. Neşesı, şuhlugu, oynaklı kırsınız. Yahut kaynamış suda bir mik hemşirelerine yeni bilginin, yeni ru- karlarsa bu devirden hiçbir fayda 

Ro .. ld Kolman ığı ve cevval bir zekası ol.malı,. h.er ş~- tar durmuş bir kumaşa sarıp bir mtW· hun meş'alelerlni götürecek. bekliyemeyiız· bilakis zarar umarız. 
.. yi vkli tarafını bulabılmelıdır, bır det tuttuktan sonra h f 0 f ya.nan bir a- ' 

'ethur sinema san'atklrlarından n z:. h i olmalıdır te ··sıe i i i 
8 1 

Bu teşebbüs, takdirle karşılanma- Bu irşatlarda nazarı itibara alı• 
~ald Kolmanr bilirsiniz. Bi~ ka az mBaz~ ~adınlar (ç~nesi düşük) ta.- şe go r rs n z. ğa dtığer bir harekettir. cak bir nokta daha vardır. Orada il· 
~n. ~ek. beğendffi bu sa:ı~t~r nımnamak için fazla gülmekten çeki· Horoz ibi;t,i Yalnız böyle hareketılerin, böyle mı tiradlar, içtimai vecizeler bir i~f. 
~ ıçın ıdeal kadının nedi r ~ nirler. Ben 0 kanaatte değilim. Ha· 5 teşebbiislerin arif esinde hatıra gelen mad~ bir konferaıısta kullanıldığı gi-

"B:a yazd.ıiı bir yazıcı;~ da ıi yat, o kadar fazla ciddiyet atfedemiye Bu mevsimin gayet bir nokta vardır. bi kullanılamaz. Köylüyü tenTir edf-
~ r erkeğın kadmlar ~ . _ ...... ~..a..·ıde ciddi bir iştir. l d h 1 h 1 ·=·1• ..ı. ü lisa eks «t -~İnebilmesi için kadınla~ ~rın· ~ U~in genç ve güzel bir kızın göz. za\rH bir modası tetki e en anım ar, aıua.aten c- m nevver, onun nını, onun 

~-.ıtkfk 81 kafi değildır. Bır er . . görecekleri vazifenin mahiyetini tama presiyonlannı bilecek, ona kendi dili 
b
. yapma _ .. 11 •--ıya- )erinin etrafında gızlenen tebessüme 

~-- ır tek kadını adam-• ı w.u mile kavrıyarak Türk köylüsünün ru ile konuşurken medeniyet ve cümhuri 
:"'ltk · · · ok kad 1arla tanışma bayılırım. hl t d mkıll te1kik ttikt !at;. ıçın bırç ın Gülmekten korkan kız, ne kada~ f. ya. mı 8 a 1 e en so:ı- yet esaslarını anlatmıı olacaktır. 

il bi k k kıskanç· liht güzel o11trsa olsun, bana en ciiz'i ra mı böyle içtimai bir vazifeyi omuz Maişetinin tarzı, konuşmasının 
'.:: haldde he~·p;e:rk:zanmadan bir cazibe bile vermez. (ROmola) isim lanna yüklendiler. tarzı köylüyü yadırgatan müneTier 
..:: "&cama an, r 1 ı· f"l i k d. ·ı beraber çevirdiğimiz Acaba biliyorlar mı ki köy köy do haklı o'arak ondan (vab•"") 1-fni •· .İ:'1'k kadınlar tanıyabilmek hususun ı ı m en 181 e ı· tabi t . ·ı J .... .-u 
~ ~ san'attdrı ile mukayese (Doroti Giş) te bu neşe ı a zıya- laşıp zulmette kalmış köylü kadına - lır. 
'' sinema desile aıevcattut • 1 

• f~ne sindire sindire - medeniyetin, Köyltl yukardan a,&fiı1,a imdai el 
11.ııı!az. tü kaAJn1ann .~ .. ~ıu;l J>~oli"8...0. HoUYU- etrmlttH:f~tfö l\'fı~ı\d aftlltiıii h~r 1'1th uzatılarak yUbeltileme~ EvvelA onaa 

h-. ...,.,,_~ema an.'a. t_::ik eder ve on dun ve bütün dünyanın kalbinde ye- bl h if ld bi ıt• d bl k 1~1'etlerıni daha ıyı - . . 
1 

al d il r 1 t a e, r m ıng e r n~tu anına samimiyet ve şefkatle inecekal 
"tı.a .. dah ·yi nüfuz e- gine bir mevkı şg e er. • söylemek kadar basit bir şey mldır? Y " 
....-ıi tahayyulatına a ı Birçok senelerd~ • Bizi bö le düşfindilren, heyetin, i- niz. Ona çıkacağı yoku~u gösıtereeeksi-

0
'·.. 

1
. k1 cazi- çalışmakta olmasına rağmen hlll üze Y niz, onunla kol kola yiM&eleceksinlz. 

\e , oyle kadınlara. rasge ır . d ek bir kız hali vardır çlnde kadınlığımızın çok daha heyecan b ık tok 8Ö 1 imi 
1ett, endamları, letafet ve taravet· nn e P • ~enç . : lı, çok daha kudretli ve san'atkir şah- Bütü~ u aç ve z er • 

ltı1 De ilk .. insanı kendilerjne Marı Pikf ordda bır çocuk halı_ de siyetlerini bu heyet i~inde görmeyiı:1f- den menfı mana çıka.rılmasın. Bu heye 
tt.... -~ goren vardır. Duglas Ferbanksa. onun alaka :-..ıı· :o tin gitmesini ve böyle bir teaevvtlr iti 
"""Ulll!Gerter . f . b. mUJUır. 

p .. 1• t bi·. üd..:ıı t ....,ra biiyük bir ve şefkati bir annenın, ye ışmış ır ev- Kad 1 bi 1 .ğ. ek ı.. yapmasını istemiyor değiliz. Bi.IAlds bu 
~ -a r m ue ....,.. .. .. A fkat ve himayeli gibidir. Pola ın ar r ı ı, azası p meır . 
~t 1,.ind ... bu kadınların bütun ca· lada şe d d h t 1 1 b. te kk""ld"" k d 1 nu o kadar hararetle ıstiyoruz, bunun 

!ı'be :s ~ N ri e gelıince bu ka ı.n a aya ve zıu o mıyan ır şe u ur, a m ar 
lıf ltrfni kaybettiklerini görür. ~nlar h egekyt b" dakika durmaz ve en son B in im birlifinin tertip ettiği bir çok ihtifal- lüzumuna o kadar şiddetle kanllz 
.. :ların cazibeleri, letafetlerı sat· ha~:ti ;i: evvelkinden daha kuvvetli d ı:Ueen~ ~~ 1 ~pblandfçin- lerde tertibat ve teşkilat yoksulluğu ki içimizden gelen kıskanç bir arzu l-
11ıı..._. "- ü~erinden biraz zaman geç- d~ e cR ninçi dza ttoi~aa~n var ır. yibünden pek az kadın bulunur Run- le bu işin noksansız kalmamasını, her 
~le h 

1 
ır. esm erce 5,m~ şapka ba . .. .. .. 

B Jna vo ur. k' akşam el- Polada tiyatro ruhu müşahhas bir mevsimin en zarif modala.rından biri lar ihmal edilmemesi, tenkidinden çe- cihetin önceden goz onuııe alınmasını 
ı.ı._ "'21 kadınlar vardır ı · · F k t b h · · dil" :~ ri dik . harikulade ca hale gelmıştır. a a u eyecan ır·\sidir. Bu şapka horoz ibiği ismini alı- kmilmemesı llzım gelen noktal•Jır. ıyoruz. 
ta, •• y lerı z~a~. ilik alırlar. maiının Tclnmda insan nasıl barınır? yor. Kenarında katlanınıı• kurdele var Biittin bunlara rağmen acaba bu irşat içtimai teşebbüslerde pek o kadar 
4 lllU&tesna bır guze d 1 b 0 k"" r· k d . :r >'la kad lb·sesne yahut Bazı ka ın ar ır oy u a ını gı- du. heyetini ~il eden birlik, kendi teşki- tedrice, betaete taraftar detilil; fa· 
t, ~afe:'1~~ ~:rs:ni~ "n~l oldu bi doğru sözlü olmaktan, bu suretle Bu şapka uzunca ve narin yüı.lü nu11Ut1ar1•nırı ..... •ıı ....... ., ... ~.,..,.. kat bu sürat ancak o hareketlerin ön-
4- döa ı g d h ikulide gü kaba ve sade tanınmaktan korkarlar. bdınlarda pek zarif görüamektedir. penasızca konuşan ve tok sozler sar- ceden etraflıca düşiinülmUş olmuı 
t.tı h akşam bu ka ını ar . . Halbuki bence yalan ve riya ile hare- .......,... f eden bir kadını öldürmekistiyecek de tın 1 B~aıuştum,, d~ye hayret e~.e;sınız. ket etmektense, ne behanesine olursa kat seven bir kadının erkeğe söyledi- recede hiddetlenebilir, fakat asla on- şartına ~ağhdır: Bunu unu aam ı. 
Jı) Un bu hadıseler, bana oy e ge-

1 
d ğru sözlü olmak daha iyi n ği sözler acı da olsa, bir daha unuta- dan bıkıp usanmaz. Birlik heytıne bu tenTir tetei>btl-

..._olr ki bir insanın, ideal kadını s~- o:~~:1' b.o ...vdir Filvaki yalanlar ilk lamaz. Zira bu kadın o erkeğin kalbini a· sünde muvaffakıyet temenni ederim. 
~ '--•'-~ ··t d·yen güçleı:;tır gıu.ç ır ş~.. • . . • • . _u_ '. .. v...~d • 
~ted~nını mu ema 1 • önce karşısındakini teshir edebıhr. Fa Halbukı bır erkek kendisine karşı çacak anahtarı bulmuş demektır. Sa(;&Ulf; mu- ea 

'ii - Beş yüzü peşin .. Ne iyi.. Yeni bir sergüzeşte atılmış bulunu- müıkalememi anlattım. Dikkatle dinle
- Biz sizi yabancı tanımayız. Eh- yordum .. Bundan da muvaffakıyı?th dikten sonra tebessüm ederek dedi ki: 

O C Z - liyetinize de vakıfız.. Binaenaleyh pe- sıyrılıp sıyrılamıyacağım şüpheli idi. _ Çok iyi •• çok ala .. doğrusu tali~ 
'ıtn • e şinen beş yüz dolar vermekten çekin· Maamafih beni asıl cezbeden cihet ge- niz pek açık .. Her vakit bir muvaffa. 

-~-~~ •• ~;~.;~~-·~!~~~~~~~~~=~~m~L ~~~m~d~bha~leti~Lü-~yd~~~~nu~~se~~~ 
211 o 

, Harp senelerinde Istanbulda çalışmış olan - Şu halde Cenevreyi terk ile Ba- şam tre-ni He (Bern) e hareket ederken vaffakıyetiniz de istisgar edilecek gl-
blr lngillz casusunun hatıratı i . d 1• l.e az met ıcap e ece._ düşüncem sırf bir noktada temerküz bi değil .. Ltitfen biraz bekleyiniz. Si-

56 _ - Şüphesiz.. Hem de kabil oldu- etmiş bulunuyordu. Acaba imirler~m ze lazım gelen direktif verilecektir .. 
&. i üracaat ederken teklifimi ğu kadar çabuk .. Malumatı ne kadar ne diyecekler?.. Muhatabım bu sözler üzerine dı· 

'-. il daveti reddetmekte mana y~- gün s z~.;. . takdirde fazlası ile mu çabuk elde edersek o kadar iyi otur. Sabahleyin (Bern) e risıl oldunı. şarı çıktı. Odada bir saat kadar yal-
' em doktorun beni çağrışı şüp- kabulke ; ın~nız kanaatini beslediği- - Öyle ise yarın Bale giderim. Bir otele giderek biraz dinlendikten nız kaldım. tçimde garip bir hüzün .. 
~ latanbuldaki gibi beraber Ç~· va.f!8;. 

0 ~ k . terim. Biz şimdi, Bal - Pek güzel .. gitmeden evvel si- ve kendime çeki düzen verdikten son- arı peyda oldu. Sanki burada zaman-
'1 kat teklif etmek içindi. Bu teklı- mı 11.a~e eF e 

18 
ve lngili~ casus teş- zinle bir daha görü~mek isterim .. Ay- ra yemek yedim ve şehrin nispeten ten ~arın sonuna kadar bekliyeceğim bir 

-._ ta 1 etmesem de teklifin yapıl- ~h_rın e ra.nsı~ hazırası hakkında ni zamanda beş yü~ doları da takdim ha olduğu bir saatte Fransız sefaret- ~vap almağa muvaffak olamıyacak-
-._ l"Zlndan mensup olduğum Fran kılatının va~~ye tmek ıstıranndayız. ederim .. "Üniversal bar" da öğleden hanesinin yolunu tutarak kimsenin na tım .. 
tt...._~tına müfit malumat elde malftmat etıe . ed iyı· temin edecek sonra beşte buluşabilir miyiz? zarı dikkatini celbetmeksizin gizli ka· Nih t uk b"l +.....ı.·ı·t ı-ı t..._ 
~ ~f&a- k . idil a· Bu maIOma SIZ en .. . . aye m a ı ~ı a rem _. 
ita._ - a11111 avıyyen memu • ı- . okt lşte size teklifimiz - Şuıphesız.. pıdan içeri girdım. od ıd· B dedi ki. 
~le)"h ertesi günü tayin ettiği bir kımse Y ur. nuz mu ok çok pn- Beni karşılıyan kapıcı Almanyadan rar aya ~e . ı.. ana • 
._. tt. Avrupa otelinde bulunacağı. şu .. Muvaffak oldu ç Böyle bir işe girişirken amirleri- avdetimde gördüğüm kimse idi. Hemen - .vazıyetınız ~zun ~etidkatı icap 

l'adederek kendisinden ayrıldım. ra var.. min noktai nazannı öğrenmek ister·• beni yukarıya hususi bir odaya aldı. etti. Nıhayet Bale gıtmenız tensip otun 
JI!.... _ " • " Kırıtarak so~dum: d. Fakat bunun için bir de sefare.:el az sonra Fransız mukabil teşkilat re- du. Orada son derece basiretle hare-

to-q-"-' lin muayyen saatte Her Dak- - Çok.. yan•·:. u~~~mklığnn icap edi;ordu. Bu sehepıiisi olması icap eden zat bulunduğum o- ket edeceksiniz. Düşmana hiçbir llaki· 
4~ dairesinde ispatı vücut ediyor- - Bin beş y~z d?~~r- iti t 1_ ten dolayı ertesi gün doktor Grumbah daya geldi. Ve kapıyı kapıyarak dedi kati bildirmemekle beraber sahte izler 
l.ı-.. l>cıkt.or beni kapıdan karşıladı ve Her Doktor ıstedıgı ma mk.a 

1 
.e la mülilat ettiğimiz. zaman (Bern) eki: üzerine sevkederek vaziyeti ve kendial 

~ koıt~ k d. · d k · · f edakarhktan çe ınmıyc · h f ed eks' i E t .... , 4t •&a oturttuMan sonra en ısı e etme ıçın A • • uğrıyarak 0 muhitte bazı malOmat top - Gelişiniz pek mühim bir sebep- zı mu a aza ec ın z. sasen e,..... • 
.. : >"aıthanesinin başına geçti ve dedi ceğe bemiyordu llave e~. dolan şim- lamak lazım olduğunu söyledtm. Dok· ten olacak .. Binaenaleyh bekletmeden la~mıızın bazı ~sran düşman eline ~ 

- Bu paranın beş Y. B. . tor bu mütaleamı gayet muvafık bul· görüşmek istedim. mış ve en mühim memurlanmızd1ta 
11 .. ,:- Froylayn_ lst~Jıhulda gösterdi- diden emrinize ama~ed1r •. ını rapo- du ve Balde tekrar görüımek üzere Halinde btlyük bir nezaket asarı Flajo işaretlenerek itlif olunmuf&Ur• 

"'q bltyijk l' h l t r . il Ü verılecektır. ~ .. munfafkıyet e an a ı· run es .•mı g n .. ek baiırdım: kendiaindea ayrıldım. görülen bu uta Her Doktor ile olan {Bitm,edl). 
~ çrk:ınaauştır. Dinaenaleflı bu Sevıııç asan geet.erer , 
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HikA)'e 'lf ~ -- .IJ.IJ.IJ. :1tılui,11e Yazanlar: r· ~ 1\ K iT 1 n .. , 1 Mahkemeve icra lı&nları 1 o ~ ı; ~ ["'! 1:"8 <;~ ı' 
~ V Mehmet Nurettin K ÜÇ•• k il A ı l I Jttanbul ikinci. ticaı<ıet mahkeme~in- A 

- Nurettin, canmn, gel seninle Ben ki kendi kend7::~:~::k!:11 
t u an arı. den~. M. v. Avukat Süle"-ınan Bey ta. ~ ~~El~ s: •. 1M"~1

~_: ~ L 
k Iıkl bi h e • • ..... ....... ,. .. ,ro' u l • • ~ - " l!!!I l! I! !I R 1 

&lfl ı r ikaye yazalım. Orijinal meğe kadir değilim, başkasının tahak· rafından İstanbul Balıkpazarında Ha· 3 L EtS LE lflT iJ ~ __ 
bir şey o~ur, haydi.. . kümüne nasıl girerdim. Bozuşur, ~·· Satıhk ev epartıman,arsa,e,ya vahan 6 numaralı ticaretanede icrai 4 z~LEF!ijRE !:!..~~. 

- Senın Asmalımesçit vakayiini ka- derdik. Gördün mü bak, birde bana Satılık deniz motörü _ 1930 ticaret eden mUtaahhit Abdürrah- 5 ESEF'•, A G N_A ~- !.,. 
leme aldığın tarihten sonra artık geçimsiz dersin? Hani nerede bu ge- modeli ıo beygir kuvvetinde 6 i ıA 8 man Lütfi Bey aleyhine ikame olunan I! - M Y~dacak orijinal bir şey kaldı nı- çimsizlik? Ben senin gibi Sadriye, kişilik pek az kulla.nılmış Johson deniz (897) lira farkı fi atın tahsili hakkın· 6 L 

1•'ıB l•ı\A ZıA 1111: ~~ E 
ki? Maamafih, sen şöyle bir Fran- Akaya, Valaya bir şey söylüyor mı- motörti satılıktır. daki davada mumaileyhin mahalli ika 7 E MTR G AN [tlll f!lıliT 
sız şlveslle ve mefulU mefule bindi· yım? Senin geçimsiz dediğin Necip Fa- Arıu edenlerin idare memurumuz meti meçhul olma.sına binaen ilaneıı 8 tilll'A 1["1 ENjfRI {l! iiı!_l~ıti 
rerek bir başla da ardını getiıımeğe zı] gibi olur. Ahmet Beye müracaatları . tebliğat icrasına karar verilmiş ve mu- 9 11rs1A"11H;A N ,., Tı~l~A 
çalrıın-ı. - Necip Fazll da bir şairdir. -

5
- - - ayyen olan günde müddeialeyh da- lC ti A 1f A MT1191 A _R '!Sj, 

- Zaten senin tabiatını bilirim. Şimdi baharın bitip yazın baş- ahlık piyano - Alman marka vete icabet etmemiş bulunmakla h tk- l l A Li-l•ı M f T IH A µ 

Sen birisine i1tifat edip yüksekleri' Jadığı şu demlerde bir aşk mace- güzel bir plyıno ehven fi yacl:.ı satılıktır. kındaki tahkikatın gıyabında devanı•· h"I' 
çıkardınmı, bu, muhakkak onu ora· rası kuruntusile Ankara caddelerini Beyoğlu Hamalbaşı No 27 birinci kat na ve bu hususta~; mukaveleler ile Dünkü bulmacanıı.zın 
d~ düşürmek,_ v~ ~üşüşü~ü, daha - pardon kaldırımlarını - kulaçlar, Satılık evrakı sairei resmiye müddei vekili ledılmış şeklı 11 
yübekten oldugu ıçın o nıspette bir durur. Belki manzum _ yahut Haki- aparhman arsası - tarafından ibraz edilmekle muameleli l 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 
znkle seyretmek içindir. miyette neşrettiği şekilde men

3
ur Aksara,·d:ı. şerefli bir mevkide l\lJstafa gıyap karan ittihaz olunarak işbu ka· 1 

Hem mevzuu ne yapacağız. işte - bir iştiyak Ue: Kemalpaşa caddesinde 6 metre mesııfede rarın dahi yirmi gün müddetle ita- l -ı- -J- -t.~ ~ _F-\! 
kendi kendine çıktı. Seninle bu hi- - Ah, der, biraz para bulsam iki arsa satılıktır. 9· 12 arasında mıira- nen tebliğ edilmek üzere muhakeat<' 2 !!!! 1 
ki~yi - Fransız şivesi dedin de ak- da şu lsta.nbul yolunu tutsam! caat. 0288) lstanbul dördüncü Vakıfhan 19 temmuz 931 tarihine müsadif pazar 3 - 11jfi - ~ - [i1 --= _ 
lrma geldi - Gonkur yahut Jerom ve- Lakin şairdir. Parası yoktur; para- Asma kat 29 Unionkol guau saat 14 e talik kılınmıştır. Mu- 4 - - - -ı--,-iJ _,, 
J. an Taro kardeşle. r gibi müştereken sı bolken Tokathda ziyafet çektiği Satılık hane _ Şehz•deb•1.tnda maileh işbu karara itiraz etmediği ve 5 - - il - rı-. - - - ~ ı 
umalarrz Vakıa hız ne kardeş, ne :le dostlar kendisini unutmuşlardır. Çukurçeşme yanında Tışhan"' ark:;ında mezkQr gün ve saatte mahkemede is- 6 - - "!!Jj-~-·,[j] - - --
onların ayarlarında isek de... Heyhat, zavallı şair, yaz mevsi· M patı vücut eylemedig~ i takdirde tabki- - - - - - - - ~ıiiı armaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 7 mı gı ıii1 W l!'-1 

- Ha1A. başlryama<im... Bir za- mi geçecek ve seni anmıyan dostlar· ve müştemil!tlı milceddet k!rgir hane kata gıyaben devam olunacağı ilan o- !J ~ ~- - ---- ~ fİ 
maıılar senin istidadrna inanır gibi dan uzak kalacaksın." satılıktır. lçindekilere müracaat. lunur. 

8 
111: 

1 [iı ,,... olmuştum. Fakat görüyorum ki her Fikret, bu kadar yeter, bu lazım 9 - - -!i, - - !jjj - ,-
gün gaz.eteye hikaye yetiştirıniye gelen yeri doldurur, heni yazı yukar- Kiralık Ev lstanbul I.t:'dlnci ic>'a ddresinden: 10 j}.- - 1-- - li] ·• - ıf: 
mecbur olan kaşarlanmış bir muhar· daki cümle ile bitsin, bu öyle şai- Harbiyede Sipahi ocağı karşısında Vefat eden madam Sofya verese- 11 ı- - ,- --- =- - 1 
rir olmana rağmen bak bir hikayeye rane bir hatıme oldu ki izzet Me- Ferah aparnmanı yanında 169 numa- sinden Kadıköyünde Cafer ağa ma· başhyamıyorsun. lih bey bile yazamaz.. ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, hallesinde Orta sokağında mukim Bugünkü bulmacaJJlll , Romanın tekniği Aka gündüz, kü· elektriği ve bahçesi vardır. iken elyevm ikametgahları meçhul Soldan sağa ve yukardan aşııl'' 
çük hikayenin lisan ve tekniğini de Memleket Haberleri ı Evi görmek ve konuşmak için için· bulunan kerimeleri Anastasya Vele- 1 - Danete gelmek (6) 
Sadri Etem tarafından alt üst edil- dekilere müracaat edilmesi. ora hanımlarla kocası Hiristo ı>fen 2 - Ölü (6), aikreüi. (4) 

dikten sonra hikaye yazmakta ne Ad d b• f . diye. 3 - An (2), ır.ı.ylamak (4) 
gliçlük kaldı? 808 8 Jr 8Cl8 Kirahk apartıman Bebekte Sağlık Murisiniz Madam Sofya zımme- 4 - Bir köy (8,şarl 'r!datı (Z) .J 

YtnU görülmemiş bir dokumacı- Bir köylU iki kız kardeşini apartımanı. Elektnk, gaz, kalurifer, banyo tinde 2116 lira alacağı bulunan 8a· 5 - Farisi d en (2), ölüm fi'' 
dan, semtine uğranmamıı:ı bir sefa- vurup 6ldUrdU daimi aıeak su ve kayıkhane· lih bey mellkur alacağım kareyi (6) 

Y , Telefon 20107 aJi 
hat Aleminden bahse başlayıveriı-sin. Adananın Hacıbasan köyünde _ hukukile beraber 927 - 5388 numa- 6 - Dcvmn yeri. (5), saplı bıÇ 
Maksat ~ütun doldurmak değil mi? çok feci bir cinayet olmuş, is- Kargir ev satın abrı:ı _ Tram- ralı dosya zabıtnamesinde musarrah 1 - Bir mWct (5) 

(A..,·adaı:ı nerdesı'n') (Sen n d o1dug~u ü-zere Fatihte Kumrulu mes 8 - Sancak (6) 
1 ~ Y' • er e- mail isimli bir köylü kız karde•· vaya, şimendif.ere, iskeleye yakın olmalı · sin be yahu?) (Seni sormalı?) (Uen Y rit mahallesinde Ketenci sokağın. 9 - Eşek bir hayvan (3), bır l i Ş fk Mü "d • tü Pazarlıksız son flatinizi mektupla bildiri· :ı 

nerede olacağım, sürünüyorum be?) er e 1 a ve rşı eyı av • da 7 numaralı hanede mukim lbra- (2), kaz bir hayvan (4) 
f v • b ki b l'f l niz. mektup içine 6 kuruşluk pul koyunuı. 

Gibi birçok kısa muhavereler egı ve ıça a mu te ı yere- lstanbul Posta kutusu No. 400 him Beye temlik ettiği ilan olu- 10 - Sade (5). 

yapn·erırsın. Hem yer tutar, hem rin~enk' yaralayarak öldürmüıtür. iş arıyanlar nur. ..~~!.:: .. ;~~-~~.!!;~~ .. ~:!.~:·.-~ 
kolay okunduğu için karilerin ho- a a Adana gazetelerinin lstanbul üçüncü Jcrtı memurluğun- gun muddet1e ılanen teblıgıne ·ı/ 
şunıı gider. VAUyr görmüyor musun? verdiği malumata göre şöyle Daktilo - Gayet iyi ingiliı:ce bi- d~n: verilm~ ;;; olmakla tarihi ilandaJ1 

1
1, 

Çocukcağız bu sırrı keşfettiği ı~ın olmuştur: len bır daktilo hanım iş aramaktadır. Yorgi Papaçimopolo Efendiye borç ren müddeti mezkı'.ire zarfında !CIA 
miyop gözlerini dinlendirmeğe mu· Katil İsmail kız kardeşleri lsriyenler gazetemizde Fikret Adil beye lu Abdülhamit Efendinin tasarrufun- bul 7 inci icra dairesinin 34!, • ~ 
vaffak oluyor. hakkında bir mUddettenberi köy- her gün öğleden sonra müracaat edebi- da bulunan Beyoğlunda atik Şişli Bal caret dosya numarasını mugt 

Yahut da zihnini şöyle bir kurca- bilirler. Telef: 2.4371 mumcu cedit Mesrutiyet m·ahallesinde müracaatl.a şay.~n.ı kabu. l bir i·t·i~tııf .. 
de dolaşan fena dedi koduları • - ~r. larsın: sen Moris Dökabra'dan - ~- Kağıthane caddesinde atik 2 cedit 224 meyan edılmedıgı takdırde hu 

Blasko Ibanezden bir şeyler olrn· duyuyor ve fena surette hiddet- Valıçı aranıyor - lzmire yakm l\umaralı ve liarttaTkailimede ~ nunıa - nın gıyabınızda icra kılınacağı /. 
muşsundur. Oradan hatırladığın IJir Jenerek kardeşlerini öldllrmeğe şehirlerin birisindeki son sistem un fab· ra ile murakkam olan 150 dönüm 8 zi· ve ödeme emri rnakarnma kaiıtt ol'/ 
iki parçayı çiziktiriver. Ayol fı' ik- karar veriyor. Şayana hayret bir ılkalarının birisinde çahşmıtk üzere ehli- ra tarladan müfrez elyev.m bir tarafı üzere il~nen tebliğ olunur. ~ 
ret, birisi sağ, birisi ölü olan bu soğuk kanlılıkla kararını tatbika y~tli bir Valsçı aranıyor. Taliplerin doktor Palaskona ihsan olunan mahal K·· h d- . 
iki muharririn bir tek sahifesini h l Abd d k lzmirde tüccar Yako Benciy;ı Ef. ye f K~ •rtı 'd t 'k. uta ya hukuk mahkemesin eıı o. azır amyor. est al ı t!ln ve ve bir tara ı cı-g ıaneye gı en arı ı M" dd . K"t h d M't t r' 
okuyamlyaca

- Al' N · b t f Borsa sara'r1 civarında müracaatları. U eı u a ya a ı a ·U gı ı • acı ey ara ın- lif • · d ld d k J am ve bir tarafı muhdes tarik ve tarn- A kt b' lli . Ce'"'ır 
d 

"dd' av t · egyıni o ur u tan sonra _ _ .1 h na me e ı mua mesı "", 
an ı ıa olunan Bürhan Cahit MUt f lk kU Uk 111 1 f b T uk l k 

1

'' kardeşlerinin yalnız bulundukları • err ç nar 1 ra ii av çu og u so agı 1 
e ma · H ·ı M A k 1 iıı 

Bey bile onların uzaktan uzağa ilham dut ve 4915 zira Sultan Bayazıt v:.ık· ' tı ~h · ·b l oca~tı ko ~tp "'O( 
ve teeirile hikaye değil roman "a· bir sırada evlerine gidiyor. Kız Muayenehane, idarehane - d .. .__ ·ı~t b" b me ga ı meç u mu e aı 'Jı ., fın an olan maa muşıxmı a ır ap b M b t H kk B 5111"' 
zryor. Sen de bir şeyler yazıver. ne diye kardeşlerini tüfek ve bıçakla veya ikamet için tki havadar oda, bir hane ve Kolza yağı istihsaline mahsus ~~t1 1 e ?1e b a 

1 
.dara ,.1 

bana kAg·ıdı uz t y ? H d J d kt t b' k sofa ve bı·r hal•dan mu··r '·k p b" d · . • . · mu e*'evvın oşanma avı" 
C1 a ı orsun. a, ur, yara a ı an sonra a ına ınere il ea e ır aıre fabrika bınası 2 agustos 31 tarıhıne b d -'1 

kardeş değiHz amma filan diyorsun, kaçıyor. Kızh~rdan birisi derhal müsait şeraitle kiralaııacaknr. Ankara müsadif pazar günü saat 14 na 16 ya ~ıya e'!' c~~ey~n d e M .... ;\ 
seninle kardeş olmadığrmıza çok mem ölüyor, diğeri de ancak iki saat caddesinde 55 No. lı Muallimler kitapha· kadar İstanbul üçüncü icra dai resill· il~mesı ne ıceksın e t b·1·· e~' 
nunum. Çünkü senin kardeşinden, nesfne müracaat. d ık rtt · d'l k anen gıyap aran e ıg bİ 
h yaşıyabiliyor. e adç al'b~rmü as~ ıcr_ah el ı edc~l vıet~·n diği halde gelmemiş ve 

em de iyi hurlu kardeşinden uzak H d' t bk'k dd p ziya e ta ı ı zerıne ı a e e ı ece-.t ır. .. • . O'' 
ve ayrı yaşadlğını bilirim, bize de a ıse a ı atına mii ei· ara - Kefalıtle yahut eml!lt ter· Şartnamesi 11 temmuz 931 ta rihin· guna ıtırazatta da bulunlll~ d 
ayni akibet mukadder olurdu. umumilik başlamıştır. Katil İsmail hinile veririz, kefillerinizi yahut emlllki- de dairenin herkesin göre.bileceği ma- olduğundan 1 S • 6 • 931 tarih.•~; 

Sahi Fikret, anlat, sen neden böy henüz yakalanamamıştır. nizi bize mektupla bildiriniz, mektup . halHne talik olunacaktır. Meıkı'.ir gay- boşanmalarına karar verıl 
Je geçimsiz bir çocUiksun? Hunhar bir kadının içine 6 kurusluk pul koyun-n. ri menkule 16728 lira kıymet takdir e- o!makla hukuk usul mabkelll 

- Cevabın çok uzun oldu. Sonu- Jstanbul Postanesinde No. 400 dilmiştir. Artıtumaya iştirak için kır· leri K. 407 inci M. mucebİ~ 
na geldiğim zaman - Atinalılarm idamı istenildi meti muhammenenin yüızde 7 si nispe- 15 gün zarfında M. A. in ınC' 
Ispartalılara nutku gibi _ başını u- Adannaın Karsınh köyünde Emlikinizi satmak - Yahut ki- tinde pey akçesi alınır. Hakları t apu caat etmediği takdirde hükıOf 
nuttum. Tabii baş tarafı hatırlıya. hizmetcisi bulunduğu evin hanımı ralamak için 9·12 arasında müracAat edi· sicillerile sabit olmıyan ipotek alarak· kesbi kat'iyet edeceği teb 
madığım için sonundan netice ç1ka- olmak maksadile, ev sahibinin niz, tramvaya, iskeleye, şimendifere yakın lılar ile diğer alrukadarların ve irti- makamına kaim olmak nse 
ramhdım. Maamafih , bu tarzda se· olanlar mtireecabrır. fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ilan olunur. 

kendisi&ıi n. ikihla alabilmesi için ı b ı d d ninle bir . hikaye yazmaktan mak- stın u ör üncü Vakıfhan ve hususile faiz ve masarife dair olan 
sadım, bazı yazrcı arkadaşların (Ha- karısı ve küçük çocuğunu arse- Asmakat 29 Unionkol iddialarım ilan tarihinden itibaren lstanbul ikinci tic:ı:met m.ahkR1'

1
t 

va sıcak, kalem elimde matbaan•ıt nik yedirerek zehirleyen hizmet- 20 gu'"n irinde evrakı müsbitelerile bil den· • Memur ve memure istiyoruz - :ı . • sfi 
buram buram ter döktüren odasında çi Ayşenin muhakemesine Ada· dirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan M. M. Y. izafetle "Vekili avukat 
püfür püfilr deniz kenarında olanla. na ağır ceza mahkemesinde de· Jşiniz olmadığı zamanlarda çalışarak tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış man B. tarafından İstanbul Balı1'P 
n düşUnU~·orum) tarzında bir yazıya vam edilmiş, ıon celsede müd- ba~da 9ok liradan fazla kazanabilirsiniz, bedelinin paylaşmasından hariç kalır· rında Kanaat hanında 13 No. l~. rı, 
b 1 k 

. b ıze me tupla sorunuz, meklup içine 6 lar. B'ılcümle mu··ıerakim vergı· beledi- retanede icrayi ticaret eden ırıute 
aş amanm içındi. Neyse urasını deiumumi iddiasını serdetmiştir. kuruşluk pul ko ııııt geçelim. Cevabını tekrar dikkatle O· yunuı:. ye resimleri ve vakıf .hissesi .m~~tcri- h~t !\a~it B. ~Y ale:>hin_e ikame o ' ' 

kuyorum, n ne yazık ki - elbet iddia makamı cürmün sabit ol- Istanbul Posran~sınde No. 400 ye ait alakadarların ıcra ve ıflas ka- ( .>-10) Iıra (2.>) kuruş fıat farkmııt 
sen benden ustasın - senin tesirine duğunu beyan ederek Ayişenin ~ ~ ununun 119 uncu maddesi hü:km\ine s ili hakkındaki davada mumailefll > 

'd ı.>oğum ve .\.adın bastahktarı n. ı-kapılarak "tatvil mekal,, mecburiye- ı amını istemiştir. mütehassısı g~re tevfiki hareket etlemri ve daha hit B. in mahalli ikameti meçhul o ~ 
tinde kalıyorum. Benim istidadıma Mahkeme karannı bugün ve- Doktor zıyade malOmat almak istiyenler 1t la tal ep veçhile ilanen tebligat jetli ~ 
inanışın, senin hüsnü niyetinden i· recektir. H N ~30-· 3648 dosya numarası ile İstanbt1l karar verilmiş ve muayyen olaJ1 1 
ha.rettir. Roman ve küçük hikare ÜSeyİD aşit üçU11cü icra memurluğuna müracaat- de müddeialeyhi mumaileyh dil I 
tekniğine gelince, bunlarda teknik K 1 Türbe, eski Hilaliabmer bı'nası Jarı ilan olunur. (1306) icabet etmemiş bulunmasına ıtt' ı 

ari Mek toplan h kk d d ' aramak da nereden aklına geldi? Her N 10 T ) 1 b l '1622 a ın aki tahkikatın gıyabın ıı o. e • stail u : Galatada Omer Ahit hanında .ı nu- vamına ve bu husu~- •ft•·ı· muka~eıe• 
şeyi standardize eden Amerikalı- Tramvay kapıları C'"lloi1l\. lar bile yazının, tıpkı laf gibi torbaya 1 maralı yazıhanede sakin iken eı:e,·m meler mumnileyhin ikrarını natıi' 
sığmıyacağını anladılar canım. Tramvay şirketi yeni bir ka· termelerini de ayrıce iJave etmiş· ikametgahı meçhul bulunan Abdul'<a- zuhal ,.e evrakı saireyi resmiye ~ 

Marl.s Dökobray
1 

ve Blasko Jbanezi rarla ön ve arka taraftaki par- 1• midir? lddir Efendiye. dei \'ekili tarafından ibraz edtitdıl 
okudum. Fakat rica ederim kim.ı;;; eye maklıkları kapattırdı. Bu yolcu iJk kararı gayet doğru ve şa- lstaınbul bı.edinci lem m.gmurlufjun den mumaileyh ha~kında muameJe~ı 
sC>yleme, hele Selami tzzete... çocuk ların selameti noktai nazarın· kd an: . . . . . yap kararı ittihaz olunarak işbu" yanı ta ir bulduğumuz halde, lstanbul mahkemesı asl·ıye bırırcı rın daha 20 gu" n müddetle l 
Morla Dökobradan bahsetti di~·e Ilur- dan şayanı tebrık bir harekettir. 'k" · k ı han Cahide öyle kızmış ki.. sonra mu- ı ınc:ı aran, ve yahutta biletçi· ticaret dairesinin 9 te§rinisani 931 t a· nen tebliğ edilmek üzere muh3·"' 
bassırhğı tutar da, bize de çatar .. ne- Yalnız burada an laşılamıyan lerin sırf yolcu:ara müşkülat o'· rih ve :l71 numaralı ilamı ile ititnrı 19 _ 7 _ 931 tarihine müsadif l 
ne ıerek. bir nokta vardır: sun diye yaptıkları bu hareket· milli bankasına bo:c~~u~ olan 204_9 li· zar günü saat 14 e talik kılınmıştır·! 

Ben de seninle kar<le; olmadığı Tramvay şirkdi, bu kararı ve· !erin biran nvel önüne geçılme- ra 28 kuruşun temını ıstıfası emrınde maileyh isbu karara itiraz etmedif. 
::.__ı_..·• ' t 'b ·1 rirken. bı"!etçı' lerı·n hı'ç bı'r suret· · · d · ı 1 tanzim kılınan ödeme emri zirine mii- mezkur gUn ve gaatte mahkeınedt 

ma mtmnunum, ç~11 y~ş ı ı arı e . · sına, aıma yo.cu arla, iyi geçin· .. ıı 
benden bllyiik olduğun için muhak- te yolculara kapı açmamalarını, k başiri tarafından verilen şerhte ika- patı vücut etmediği takdirde h81V' 
kak tahakküm etmeğe kalkı11rdm. me mecburiyetinde bulunan metgahınızm meçhul olduğu bildiri1- daki ts.hkikata gıyaben devanı oıııı 

mütemadi surette müşkülat aöa- ıirketteo bekler.&. mi§ ve ödeme emrinin tarafınıza 3i\ cağı ilan olunur. 
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7 - V AKIT 27 Haziran 1931 ~ ~ 
4aker1 mektepler satın alma komisyonu illnları 

mmııınınıııı~ıııııınııııınııııınıııımıııınımııınıııımıııııımm~ıııınııııı~ıııımııı~ıııınııııımıımııııııııııınıııı~ · ~mııııııııımıııı11111nımı~ıııınıııınıı111mıııımıııımıııımııııımıııı ıııııımııııııııınııııooııımııımııııınııınııııınııııımııını111~111ın~ 

Ot Saman 
Piyade mektebi 30,000 15,000 
Baytar . ., 3,000 3,000 

Senede5000 Lira Mükafat 1 
Tıbbiye ,. 1,500 1,500 
Tatbikat hutınesi 1,500 1,500 
Kuleli liaeai 1,200 1 ,500 
Çenıelk&y orta Mb.1,000 1,'200 

Yektlo 38,200 23, 700 
Harbiye mektebi 30,000 24,000 
SDvari ,, 45,000 45,000 g 
Topçu nakliye ,, 45,000 30,000 1 
Topçu abf 30,000 18,000 e! 

Ölçme taburu ıs.ooo 6,000 ~ 
165,000 123,000 § 

Balld k' kt 1 lıizalannda gösterilen miktarlarda 165 ~ 
h· ı ı me ep ere 8 200 k'l t 23 700 ve ~ 
1~113 kilo ot pazarlıkla sabnalıoaca~rd. 3d.' D ~o do vefiatl~ talip g 

1000 kilo saman talipleri ubtesm e ır • a 8 un . ~ 
o'-nl.ann 28 haziran 931 pazar günü saat ~4 te Harbı!e mektc- il 
~indeki mahalli mabausunda sabn alma komısyonuna müracaatları 155 
illll olunur. (12) 

m· 
Jandarma ım.aIAtbanesinden ~ 

(18 000) 'Ji 20 000 metre kqlık elbiıelik ve 20,2~ metre = 
k ' 1 

' • • k lı arfla munakasası = 
aputiuk •e 3550 adet battamyenın apa z J d · S 

12 .. 7. 931 günü saat 15 te Gedikpaıada an arma ıma· ==z 
lttL . pa~ar d·ı ktir Şartname imalathanede mev· 1 qaneamde ıcra e ı ece • 

1 
~ 
~ : 

.... ~.t~-r.(~34:9~) .............. ~~~~_. .... ., ... il 
ıstanbul Belediyesi ilanları =:!!il 

Kadıkö belediye şubesinden: Kalamıf de~iz b~nyo mahalli- l§§j 
nin b. y r v '5501ira mukabilinde talibi uhtesmdedır.Son. paz~r- == 

Asgari 5 Lira Mevduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

lığı 2;.~~;;1ıg~azar günU saat 15 de yapılacağan?an es~ı tal!p· = 
lerle yeniden talip olacakların vakti mezkurda da1re encumemne il 
~ıuü~ta~c!aa~t~la~rı~iJ~in~o~lun~u~r.-:-:--:".':'::'i':::-:,~;::~-;-;::cibrı;;;-"t;;;;~·ı~ 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
......... Kadıköy rıhtamı üzerinde yapılan taksimat mucibine~ t~ş~~- ~Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya iştirak Ederler 
kül eden belediye malı arsalardan ikinci adada ve a ı oy IEzt 

i•k 
1 

dd . d 15 _ 28 -15 metre yüzünde ve 618,28 metre e!!!! 
.. e e ca esın c n bb 17 ~ 

... Ü bb h da belediye malı arsanın metre m ra aı ~ .... ra aı sa asın ı· .. d 
li kı t kdir olunarak kapalı zarf usu de muzayc eye 
ra ymet a k . · h iTi' ı -

taıedilmiıtir. Talipler şartname alkma ı~ın erkıı;t .. nb'elvazımt mu· 
dil • . u caatlarL (790) liralı temtnat me u ı e şar name 

rıyetine ID ra f k k ·h ı u il 1 
lt teklif mektubunu mühürlü zar a oyara ı .a e ~ n . o.an 
8. 7 .. 931 çarşamba günü saat 15 e kadar encümem daımıye 

.;ermeleri. 

Istanbul Evkaf müdüriyetin

den: 
~ ' i Miktarı ziraı ~Ymeti muhammınes 

L. K. 8 37 

Beher arşın fiatı 
L. 
7 

4258 59 60 1 

U tt
• hallesinde Peykhane caddesinde ve Fuat 

zunıecaa ın ma · b'' d } lt 
Pl .. . k d 608 arşın 37 santım ter nn e o up a m-

ıa turbesı arşısm a .. k · 
d1 t: b 1 Uzunşecaattin camn . arsası satılma üzere 

ınauı:en u unan d" b f .. dd tl ·1A 27 Haziran 931 tarihinden itibaren ort a ta mu e e ı an ve 

llıtiıayedeye vazolunmuştur. 

M
.. . n 25 inci Cumartesi günü saat onbeşte
uzayedesı temmuzu · · .. d d' 

dir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammeneıınm ~uz e ~~ ı 
buçuk nispetinde pey akçelerile birlikte yevm v~d saatt :~.z. ur; 
kadar İstanbul Evkaf müdilriyeti binasında varı at m urıye ı 
ltıahlulat kısmına mUracaatlan ilin olunur. ... 

Türkiye iş Bankası 
mmımıııımııııııımıııııııııııııımııııııııııııııııııııııımmımııııınııııııııı~ııııınııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııı111mıııııı ıııı"ııı11111 111~111111111~111mıııııııııııııııııı ıııııımııı11111111111111111ıımııııııı~ ııııııı ımıııııııııımııııııııııırnııııııııııınıııımnıııı 

M ~~:::;:~n .. t:;;:r~0- lstanbul Evkaf _müdüriye-
Askeri ihtiyaç jçin 5000 kilo mazot 

alen1 münakasaya konmuştur ihalesi tı• nden ·. 
5 - 7 • 931 pazar günü saat on dörtte 
Fındıklıda heyetimizde yapılacakar. Talip· 
lerin şartnamesini heyetimizde görmeleri 
"'e ihale s:ıatinden evvel teminatlarile 
heyetimizde hazır bulunmaları. (394) 

* * "' 
Muğladaki kıtaat ve müessesatın ihti-
yacı olan dört kalem erzak kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 

1

15 - 7 - 931 çarşamba günü Muğlada 
askeri satın alma komisyonunda yapı· 
Jaeaktır. Taliplerin şartname almak 
ve münakasaya girmek üzere teminat· 
Jarile mezkiir komisyona müracaatları. 

(404) 
3. K. O. SA. AL. KOIJJISYONİ.JN. 

DAN: 
Gümüşsuyu hastanesi için 20.000 

kilo koyun etine verilen fiat pahalı 
görüldüğünden yeniden pazarlık sure-
tile satın alınacaktır. ihalesi 30 hazi. 
ran saat 16 da icra kılınacağından ta-

Kiymeti muhammenesi 
Lira K. Miktarı -3 50 7 dönüm 

6 25 25 •• 

24 

Büyükderede Kefeli kariyesinde vaki 
(14) No. tapu kaydı muecbince yedi 
dönüm miktarmda bulunan mandra 
arsasının msfı hissesinin (124) hisse 
itibarile (14) hissesi. 
Büyükderede Kefeli kariyesinde Bağ• 
lar hilalinde tapu kaydı mucebince 
yirmi beş dönüm miktarmdaki (4) No. 
ile milrakkam bir kıt'a bağ mahalli· 
nin rubu hissesinin (144) hisse itibarile 
(12) hissesi. 

liplerin şartname ve evsafını görmek 

C ] ----~!!l'!~~~~---.ı üure her gün öğleden evel 'Ve paza.rh-
ZA YILER DOK TOR ğa iştirak etmek için de vakti muayye-...__________ '11-'-~ CeHıaf, ninde te.minatlarile birlikte komisyo:ıu 20 

68 197,37 zira Büyükderede Büyükdere caddesinde 
vaki (302) No. bakkal gediğinden 
münkalip dükkan ve fevkinde maa 
bahçe hane ve keza (304) No. dükkin 
elyevm yekdiğerine maklfıp bir kıt'a 
arsamn (120) hisse itibarile yedi buçuk 
hissesi. 

20 dönUm Büyükderede Kefeli caddesinde mu• 
kaddem (41) No. maa fundahk mandra 
elyevın (43) No. maa fundahk ahınn 
(72) hisse itibarile (6) hissesi. 

18 6 93 d O küd ) '1""f"' muza müracaatları. (30) 
~e . • • 1 tarihin e s ar ~ Dahiliye hastalıkları mutahassısı .., .., • 

fıktaş arasmda imzamı taklıt Cumadan maada her gün öğleden 
b~tn. lllhllrümil zayı ettim •. !'!iç sonra saat . ( 2,3~ dan 5 e ) kadar 

' ki111seye vekalet vermedıgım lstanbulda Dıvan ~oıu.nda C ı ıs) nu-
tibi v~ d d • maralı hususi J.:abınesındc dahilt has-
)oJtı..r. hiç bir yere e eynım 1 talıkları muayene ve ted:ıvi eder. 

''I 1 "Telefon: lstabnul 2398 _ 
Yüzbaşı Saffet ı.-

Büyük Tayyar~ Piyangosu . 
6ıncı Keşide ıı Temmuz 1931 dedır 
Üyük ikramiye200,000Iiradır 
AYRICA: 
50.000, 40.000, 25.000, 15.000 

10.000 Liralık ikramiyeler 
Ve: 100.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

3. K. O. SA. AL. KOMISYONVN
DAN: 

K. o. kıtaatı için 1.281.000 kilo odun 
pazar1ık suretile satın alınacaktır. 
İhalesi 28 harizan 9.U 8aat 15 te icra 
kılınacağından taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden evel 
ve pazarlığa iştirak etmek için de yak
ti muayyeninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. (27) 

• • • 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

DAN: 
Birinci fırka ambarında mevcut 89 

kalem köhne eşya aleni müzayede su
retile satılacaktır. lhaleri 19 • 7 • 9!ll 
saat 14 ten 15 e kadar icra kılınaca· 
ğından taliplerin eşya listesini görmek 
üzere her gün öğleden evel ve müza· 

Cinsi, kıymet ve miktarı ziraı balada irae olunan emlAki 
mahlule hisseleri dört hafta müddetle aleni olarak müzayedeye 
konulmuştur. Müzayedesi 25 Temmuz 931 Cumartesi günü saat 
on beştedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammen enin % 7 
buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte yevm ve saati mezküra 
kadar lstanbul Evkaf müdüriyeti binasmda Varidat müdürlüğü 
mahlu!at kısmına müracaatları ilan olunur. 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

yedeye iştirak etmek için de va:<ti k 
. d t · tl · ı b' l'k naca tır. 30 - 6 - 931 salı günü sa- .--- o· tab muayyenın e emına arı e ır ı t {! ko ış ibi ---

misyonumuza müracaatları. (33) at 15 te ihalesi icra kılınacağından Suat lsma •111 
* * * şartname ve evsafını görmek istiyenle il 

3. K. o. SA . AL. KOMiSYONUN- rin her gün öğleden e\•el ve pazarlığa Avrupadan gelmiştir. Yeni 
DAN: talip olanların da vakti muayyeninde Postane caddesinde ikbal kü· 

Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için komisyonumuıa teminatıarile birlikte tüpanesi karşısındaNo Stelefon: 

" 

400 kilo yoğurt pazarlıkla satın ah- müracaattan. (31) lst. 4156 

·--------------~---· 
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Bütün dünyada tercihen kullanılan 

,,. .. _ - .,. ' t \..;• .. .. -: .. . . ' 

KULLANINIZ 

Acele satılık haneler 
Kasımpaşada Camiikebir ma

hallesinde Nalbant sokağında 

17 No. h yedi oda bir mutfak 
ve bir büyük bahçe ve kuyuyu 
havi ahşap bir bap hane ile, 
Kasımpaşada seyit Aliçelebi ma
haUesinde Nısamektebi Eokağın
da 29 ve 31 No. lı ikişer oda ve 
iki mutfak ve bahçeyi havi iki 
bap ahşap hane acele satılık ol
duğundan talip o lanların Darül
fünrın fen fakültesi hayvanat 
müstahzarı lbrahim Ethem beye 
müracaatları. 

Ekktirik şir/;eünden: 
Şirketimiz, değiştirilmiş olan nu

maraları arıyan zevat tarafından 
Kopyalarımzın VELOKS Kağıdına 

basılmasına Israr ediniz 
Kopyalarda VELOKS kelimesini 

arayıp emin olunuz 1 
yanlışlıkla mütemadiyen çağrılmak

ta olduklarına dair, abonelerden 
mü,teaddit ve haklı şikayetler almak 

6 tadır. 

... en ufak 
teferruatına kadat. 

lill•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Buh~akit~e~nnhberi~nkul
lanılmasından veya istenilen tele-

Bir Ford satın ahrken " aksay;;ın , , yerf 
arayınız ••• 

Iktısat vekaletinden: 
Ankara tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 kalem alat 

- ve edevat şartnamesi mucebince ilan tarihinden itibaren 21 gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Ta

liplerin şartnameyi almak üzere şimdiden lkhsat vekaleti muba

yaat komisyonuna ve lstanbulda ziraat müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de ihale günü olan 11-7-931 
cumartesi günü saat 15 te bedeli muhammen olan 6147 lira 

40 kuruşun °/o yedi buçuğu üzerinden teminat akçelerile birlik-
te komisyonda hazır bulunmalan ilan olunur. f307) 

Deniz Gezmeleri için 

Kiralık Motörler 
Kömür, mazot, benz'n ile müteharrik muhtelif motör ve istim

botlar, deniz gezmeleri için müsait şeraitte kiraya verilir. 

.Müıracaat maha lli: 
Istanbul Liman Ş!rketi umum katipliği 
Sirkeci Liman Han Tele fon: 24360 
Istanbul Liman Şirketi İşletme Şubesi - Galata Yağ kapanı 

Haydar Han Tel. Beyoğlu 2606. 

liiiiiiiiİl--=uımm- Umum müdürlük -

Ba 
Nedir 

Çocuklara 
HAYAT 

mahsus 
KiTABI 

• 1 .. • 

") 1 ·.._ ' ' • t 

fon numaralarının rehberin yeni 
tab'rnda tahkik edilmemesinden ileri 
gelmektedir. 

Telefon hizmetinin hüsnü suretle 
cereyanı ve muhterem abonelerin 
yekdiğerini iz'aç eylememeleri için 
eski telefon teh~rini kat'iyen isti
mal etmemeleri ve kendıilerinde 

el'an mevcut değilse yeni rehperi 
bir an evvel tedarik eylemeleri muh
terem abonelerden rica olunur. 

Seyrisefain 
Merkez acenrası: Galata Köprü başı 

B. ~362 ~·ube acentası Sirkecide 
l\1ühürdar zade hanı 2 2740 

IZMiR SÜR'AT POSTASI 

(Gülcemal} 28 Haziran 14,30 

da Galata rıhtımından. .. 
BOZCAADA POSTASI 

ı Ereğli) 28 Haziran 17 de 

idare rıhtımından kalkacaktu~ 

111 

En yakın Ford 

acentasından 

b lr tecrObede 

bulunmasını ta· 

lep edlnlı. 

'Ne ka~ar müşkülpesent olsanııt oıt• 
otomobilde şikayeti mucip en küçO" 
bir kusur bulamayacaksınız. 

Netice ? iki veya Oç sene sonra Ford 
ot:omobltlntz datma modaya uygun "'8 

yeni görünecektir. Arabamzı de~ıştl• 
recek olursanız satış flatı memn""'• 
yet.bahş olacaktır. 

Bu muhassenatı nazarı itibara aıar•" 
bir Ford otomobili için karar verini•• 

.}URCRAFT 

Aii&P!F 

.UNCOtN .. fonlsoı\.1f 
Randırına Belediyesi Riyasetinden: 
Bandırmada Havuzlu bahçenin üst kısmında 3 dönüıll sfA 

zıra ham era:zi üzerine hastane yapılmak üzere menfaati uoı&J" 
miye namına beher dönümüne takdir edilen 150 lira kıyr0el' 

iı'e 
alakadarlardan Btsime hanım, Suat, Sait beylerin itirazı nzer 
200 Jiraya iblağ edilmiştir. MahalJi mezkiireye mutasarrıf o)aPı:t' 
tebHğat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (27uı 
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Mes'ul Müdür Refik ..ı\11"' 


