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Yeni Meb'uslarımız dün seçildi 
• • 

iki müstakil namzet rey alamadılar 
Yeni Romanımız 

Sadettin Rıza ve Ziyaettin Beyler 1298 er, Mitat Bey E 
1266, Alaattin Cemil B. 894 rey kazandılar 

d~MUnbal kalan meb'usluhlar için Beyin VAKiT için yazchğı en güzel eseri 

1 
u? şehrimizde ve diğer viliyet• , 
erırnizde intihabat yapılmıttır. 
Şehrimizdeki intihabata sabah 

~aat dokuza doğru darülfünun 
0nf erans salonunda başlanılmış 

rey Verme saat on beş buçuğa 
k..dar devam etmiştir. Konferans 
lalanunun içi ve dışı daha bir 
ıiln evvelinden bayraklarımızla 
•liaJenilmiş, içeriye koltuklar, 
~a~dalyalar konmuştu. Rey san• 
•gı da evvelki akşam salona 

:etirUmiş, ve hitabet kürsüsünün 
nüne konulmuştu. 

1 Sabahleyin şehir bandosu ge
trek salonun önündeki bahçede 
~er aldı. Saat dokuza doğru tef· 
14 heyeti azalan birer birer gel- 1 
l!ıcğe başladılar. Teftiş heyetin 

't, 
1 "' nıebusumuz Zlyaettln E 

1 
l\\ihap salonunun önUnde 

~:ıı ilk gelen Nakiye H. dı. Onu 
d·~tcakip Cevdet Kerim B. ve 
.~:~r zevat geldiler. Müntehibi 

eler de gelmeğe başlamışlardı. 
ll sırada salondaki siyah ya-

1 tahtasının bir tarafına fırka-
ı<ı 0 Ö t d•v. d'0 t t b k ~ ı er ıgı or namze , sa• 
kl ıstanbul meb'usu Ziyaettin, 
~. •sat vekaleti müfettişlerinden 
" ıtat, istanbul şehir meclisi 
ı:ı;asından Sadettin Rıza ve ko-
1\ı :ratif cemiyeti umumi katibi 
di"lladdin Cemil beylerin isimleri 
tater tarafına da müstakil ola
da 0nızetliğini koyan tüccar
~ 11 ıner Li'ıtfi ve son dakika
bcı tı~ı:nzetlik için müracaat eden 
dis~d~ye harita şubesi müben
lih ~rınden Mustafa Nuri beyle· 

" l . 

8sıı:nJcri yazılmışb. 
bn aat tam 8,40 da rey sandı
d11!11 kapağı açıldı. Ve boş ol
dik~ lllüntehibisanilere gösteril
ıtınb~n sonra takrar kapatılarak 

rlendi 
L ilk r : k • • Ü t h• Qİsa • eyı atma ıçın m n e ı· 

tcti llder büyük bir tehalük gös-

!tt;f~r~ar, herkes ilk reyi atmak 
tıuy nın kendisine ait olmasını 
~tt <>rdu. Nihayet bu mazhari· 
aıtl:tı sandığa yakın bir yerde yer 
~if ş olan doktor Mustafa Mü-

~aşaya nasip oldu. 
bıııu eyler verilirken bahçede 
~~t~~n tehir bC'\ndosu muhtelif 

nu ar çalıyordu. 
&ırada gelen müntehibi sa· 

Tefti' heyeti azası intihaptan sonra salondan çıkarken 
niler çoğalmağa başlamışb. Kon· Necmettin Sahir Beyler arasında 
ferans salonunun dış kapısile sa- tuhaf bir sahne geçti. 
lon arasındaki koridorda konu- Saat onbeıe gelmişti, sandık 
lan bir masa önüne oturmuş olan kapanmak üzere idi. Belediye 
teftiş heyeti azasından bir zat teftiş heyeti reisi Tevfik Bey 
mllntehibisanilerin mazbatalarını etrafma bakınarak ve arbk baş· 
tetkik ediyordu. ka rey atacak kimse kalmadı-

ilk rey verenler Fatih, Eminö· ğına kanaat getirerek sandığın 
nü kazalan müntehtbisanileri ol- başına geldi, mazbatasını verdi. 
du. On birden on ikiye kadar rey puılasını sandığa atti, fakat 
da Beyoğlu, Kadıköy ve Beşik· sandık kapanınadı. 
taş miintebibisanileri reylerini Vali Muhittin Bey elinde rey 
verdiler. P,uslasile geliyordu, Tevfik Beyi 

Saat tam on ikide sandık mil· sandık başında görünce bir 
hürlendi ve bir saat yemek tatili adım geriledi : 
yapıldı. • -. ! evfik Bey, at bakalım re-

Saat on üçte sandık tekrar yını 1 
açıldığı vakit salon nisbeten Alt tuafı 4 üncü sayıfada) 
tenha idi. Saat on beşe kadar 
diğer dairelerin mtintehipleri, 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar gibi 
uzak semtlerin müntehipleri ve 
kalanlar gelerek reylerin kullan
dılar. 

Reyini atmış gibi gözüküp 
te gizli gizli bekliyenler ve son 
rey atmak şerefini kazanmak 
isteyenler vardı. Bu arada mün
tebibisanilerden Vali Muhittin, 
belediye teftiş heyeti reisi T ev• 
fik, Üsküdar tramvay mUdtırU 

KIZILCIK DALLARI 
l __ B_lr_lkl __ gll_n_e_k_a_d_a_r_b_a_şl_ıy_o_r __ I 

Lik maçları bitirildi 
Dllnkti son oyunlarda Galatasaray lstan
bul sporla ( 1-1) berabere kaldı. Fener 

( 4-1) Stlleymantyeyl Beşiktaş ( 2-0) 
Beykozu y0ndller 

ı Kadıköy stadındaki futbol ve atletizm 

Berabere kalan Galatasaray ve lstanbul spor takımıan bir arac~ 
Bu seneki futbol llk maçları dün muvaffak olamadı ve maç bu suretle 

yapılan üç müsabaka ile ikmal edildi. 1 - 1 e bitti. 
Şunu derakap ilave edelim ki aylardan Şampiyon takımdan bu son oyunu. 
beri kendilerine mahsus heyecan ve nu güzel bir galibiyetle bitirmesini 
ehemmiyetler içinde yapılan karşılaş- beklerdik. 

malar bite.r~e~ -:- ~: ehem~iyet ve h:· . ikinci maçı Fenerbaltçe - SUleyma 
yecanın dınışı gıbı zevksız, tats z nıyeye karşı o:rnuyor. Fenerbahçenin 
ve sönük bitti. ··aat d 'h ı d'l · b' • 

B 1 U 
.. b k da mu aası a ı ma e ı mış ır vazı· u, yapı an ç musa a anın 1 . 1 kı " 

· 'Ik d"rt d · .. · yette" kınc ta m oyuncuları. Sa& 
şa.mpıyonarun ı o erecesı uzenn • . . . . 
de müessir olamayışından ileri geliyor açık N ıyazının yerınde genç bir oyun. 
du. Uç müsabakanın bir tarafını teş- cu. Alaattin de yok.. 
kil eden Galatasaray da, Fenerbahçe Bu maçta da Süleymaniyeyj çok fa,.. 
de, Beşiktaş da - Dünkü Spor sayıfa al görüyoruz. Dilhas.5a ilk devretie 
mrzda yazdığımız veçhile - şampiyo- Fenerbahçe bu canlı hücumlar ka!JI'" 
nanın ilk üç sırasını tutmuşlardı. Bu- (Lütfen ıayifeyi çeviriniz) 
gün yenseler de, yenilseler de ve be-

Profesör Pik ar rabere de kalsalar ilk Uç sırada kalı-
Zilrlhte yorlardı. Onun için ihmal edflmiş kad 

Zllrigh, 4 (A.A) _ Tayyare rolarla çıktılar. Onun için baştan sa,·-
ma oynadılar ve bu haleti ruhiye al-

ile Augsburga gelmiş olan pro- tında oynanan son lik maçları da zevk-
fesör Pikar ile mfihendis Kif- siz, sönük oyunlardan sonra iyi ad-
feri Zurih ahalisi fevk ve hara- edilemiyen neticelerle bitti. 
retle karşılamışbr. Kendilerinin I tık oyunu Galatasaray lstanbulspo-
ıı:erefine 100 kifilik bir ziyafet . . S ra karşı oynadı. San kırmızı geçen ,.. ı · ani mebusumuz adettın Rıııa cumaki maçların neticesindenberi şam-
tertip edilmiştir. B. intihap salon_unun önUnd'!: piyondur. Bu düşünce ile olacak, mü 

·o,_ anı·mar-ka zırhl,ISI Jd• dafaası zayıf bir takımla çıktı. Ye ts-ge l tanbulsporun canlı bir oyunu karŞlsın 
da bir türlü kendini toplıyamıyarak 
1-1 e berabere kaldı. Berabereliği te-- ----

-
Danımarkanın en bUyUk harp gemisi olan Nlels • Juel 

[ Y •wı 3 üncü şayıfamızda ] 

min eden sayıyı da penaltıdan yapmak 
suretile .•• 

Galatasarayın sağ beki Nihattı. O· 
nun yerinde de Hüseyin oynuyor.. ls
tanbulspor da eksik bir kadro ile.. 

:Müsabaka işaret ettiğimiz gibi zevk 
siz fakat umumiyetle lstanbulsporun 
gayretli hücumları altında cereyan et
ti. San siyahlılar, bu güzel çalışmala
rının semeresini hemen onuncu daki
kasında aldılar. Sol iç Safa çok gü
zel bir gol yaph. 

Devrenin ortalarına doğru Galata
saray buna penaltıdan bir ı-ayı ile mu
kabele etti. Ve oyun bundan sonra 
Istanbulsporun ~ok sıkı tazyiki altında 
geçti. F:-· at genç takım eksikliğin nr
diii tesirle galibiyet golünü yapmıya 

.\ lüsabakamııa iştirak cdeeeklcrde11 

Vedia Vahit H. 

Daktilo Müsa
bakamız 

Kaylt mUddetlnl tem· 
dit ettik. 

Gazetemizin 1931 senesi 
daktilo sürat şampiyonunu 
seçmek üzere hazırladığı mü
sabaka haziran a), içinde ya
pılacaktır. Kavıt müddetini 
müsabakamızı~ yapılacağı ta
rihe kadar temdit ettik. 



~ 2 - VAKiT 6 Haziran 1931 
s:mda bocalıyr.~ bir takın,·· ··· Bu. s • t h t 
na rağmen Sarı - Lacivert iyi bir fır- urıye a 1 Mahut telgraf münasebeti le Dünkü fırtına 
aatı kovalıyarak bir gol yaptL 11 de,·- Dün kapalı ve bulutlu geç.ert 

re bir bire bitti. Fakat ikinci devrede Alinin kıratlığı şayi- 15011· kler Mehmet Alı· hak- hava akşama doğru birdenbıre 
Feneııbahçe biraz daha dikkatli oynı. aları teyyüt ediyor bozuldu. Saat on dokuza doğrU 
)'arak Uç gol yaptı ve neticeyi bu su· Irak kralı F eysalın karde§ı k d d gök gürlmeğe, şimşek çakır.ağ~ 
~tle ı - 4 bitirdi. kral Alinin Suriye tahtına iclis'i ) 0 a ne Üş Ün üyo r lar ? başladı. Yağmurla karışık şidde; ı 

Son maçı Beşiktaş - Beykozla yap için çalıştığını geçenlerde İngiliz - bir fırhnaçıktı. Çok sürmemek e 
tı. Bu maç diğerlerine nazaran güze] l b - 1 · devam 
n daha heyecanlı oldu. gazete erinden birinden naklen Bir hezeyan: Dost kim, düşman kim miş? erarer yagnıur gece eyın h' d-

Mllsabaka mütevazin hücumlar irin yazmıştık. Suriye gazeteleri Su- G H etti. Fırtma esnasmda şe ırd'l 
~ riye ali komı"serı· M. Ponsonun azi z. nin tekrar Cümhur Jerimi celbederim. Zaten (Re- varına yıldmmlar düctU. Kan ~ • 

Cle cereyan ederken müdafi Hüsnü Iley · l :-& • 
kaleye çekilen bir korneri nefis haziran ortalarında yaz tatilini reıs iğine intihapları Uzerine yüz püblik Enşene) gazetesinin vazi· li rasathanesine göre bugün yag-

elliliklerden haı·n Mehmet Alı"nı'n fesı· mu''slu"manl Avrupalılar - kt 
bir şiltle içeri atarak Beşiktnşa ilk sa- geçirmek üzere Fransaya gide- arı a mur yagmıyaca ır. .... ....... 
yıyı kazandırdı. ceğini, bu arada Fransız hüku- küstahça bir telgraf çektiğini ve jurnal etmekten ibarettir. Tari- ··b· .. ·.f: .... k .... ~F···l"··h:···;t"·t··;~rıer• 

T d h i d ikt 1 bu münasebetle B. M. Meclisin- katı" sala· biyeden çekilmesine se- erı ın en 
1 

a ey ın e e t 
op a a z ya e Beş · aş 1 oyuncu metife temas ederek Suriye inti- de bulunduğunu görünce nefte 

lann gayretine tabi. Devrenin netice- habab ve Suriyedeki hükumet de cereyan eden müzakereyi bep olan meseleye gelince: Sait ve lanetle bu pespayeden uıak· 
shıe üç dakika kala Beşiktaş ikinci go- ki" · t · · 1 l . d k yazmıştık. Bu müzakere bu he- mollayı dolandırmak istemiş, mu· ye şe ının ayanı mese e erıni e o- laştıg· ını, gene yüzellilik liste t 
10 de yaptı. rifin mahiyeHni meydana koy- vaffak olamamı.c ı·ş Romanya nuşacağını yazmaktadırlar. "En- T• dahil esbak Bern sefiri Refa. 

ikinci devre devamlı bir yağmur al· d muştu. Halepte yüz ellı"lı"kler ta- mahkem · h l l t Li ni a,, gazetesi bu seyahat mü- esme ava e 0 unmuş u; Halisin Mehmet Aliyi önce "' .. 
· tnKla oynandı. Bu sürekli yağış oyu- rafından necredilen Vahdet isimli M h t Al' B"k "d k nasebetile şu satırları da ilave T e me ı u reşe gı ere maye ettı"g· ı· halde sonra ıerre 
nun büsbütün zevkini kaçırmıstı. Her t • de b t I f ü ı h'tl' - · ki -• f • etmektedir: . gaze enın u e gra m na- ya ancı şa 1 ıgı yapma ıgu:ıı kadar ahlaktan nası'bedar oh119• 
iki tara da sayı yapamadı ve oyun b fl · b l d - · B d k b k 
2 - O Beşiktaşın galebesile nihayet· Mevsuk bir menbadan aldığı· se e ı e neşrıyatta u un ugunu ıstemiş, en e pe ta ii ve ha - dığını anlayınca def ve tardet· 
lendi. mız malumata nazaran, Irak kralı Halep muhabirimiz bildirmekte· lı olarak reddeylemiştim ... ,, mek mecburiyetinde kaldığıoJı 

Işte bu .suretle tı:ıtanbul 930 _ 931 Feysal dalO haziranda Berut ta- dir. Bu gazete Millet meclisinde Gene lSO lik listeye dahil sa- 150 Jiklerden esbak dahiliye pa• 
Jik maçları bitmiş oluyor. Şimdiye ka rikile Avrupaya hareket ede- Mehmet Ali hakkında yapılan bık Gümüleine meb'usu İsmail zırı Cemalin Mehmet Alinin ıııe· 
dar yapılan 14 maçın netayicini şöyle cektir. Kral F eysalın, seyahat şiddetli hUcumları haklı bulmakta diyor ki: lanet ve tezviratından yaka sU~ 
bir gözden geçirirsek şunları görürüz: için Berut tarikini ihtiyar etmesi fakat: "Bu adaman mahiyeti ve «Kanaah tamme hasal ettimki mekte olduğunu, Refik Halidıll 

Galatasaray: 14 maçta 10 galebe, ve ali " komiserin de bu tarihte kendisini dahiliye nazırı yapan Mehmet Ali maksat ve meslek bu adam hakkında daha geçen· 
3 berabere, ı mağlUbiyet, 49 gol atmış, hareketinin muhtemel bulunması fırkayı bile nasıl atlattığı malum ve gayeden pek çok uzaktır. Bu lerde şiddetli makaleler ne~~~:: 
12 yemiş, 37 puanla birinci. Suriyede yakın bir inkişafı siya- iken koca bir millet meclisinde kayıtların hiç birile mükellef tiği ni yazmakta ve « yüzeli•~~ 

Fenerbahçe: 14 maçta 10 galebe, 1 siye alamet addedilmektedir. bu adamın diğer bir çok masum değildir. Paraya ve menfaate ler haricindeki siyasi birÇO 
berabere, 1 mağlilbiyetle, 64 gol at- yüz ell'l'kle J k t J k f 1 d"" k'" d'" O h ...ı 

Gaz t . · k' f . 'd ı ı re arış ırı masına pe aza uş un ur. azırcı- mu"ltecı"ler de Mehmet Alı'ye kıt''! 
mış, 12 yemiş ve 35 punnla ikir.=i. e enın ın ııa ı sıyası en ~ 

k d k l F l b• d · hayret etmemek mümkün değil- dır, hazır işe konmak ve müste- ayni vaziyette olup hatta ( 
Beşiktaş: 14 maçta 7 galebe, 1 be- ma sa ı, ra eysa ın ıra erı 

k l Al. • S · t hb · IA dir. Bu hadise de bize göste- fit olmak .•• işte yapacag-ı budur. pilblik Anşene) yi bidayette be' 
rabere, 3 mağlubiyetle 30 gol atmış. ra ının urıye a na ıc ası t Şayi. s'l ı·k d d riyor ki henüz Türk zimamdaranı Bu kadar tecrübeden sonra bu raberce tesı's eden ÖıJJe 
11 yemiş, 32 puvanla üçüncü. a ı e a a a ar ır. hariçte ya~ıyan her vatandaşı adamdan nefret etmeğe hakkım Fevzi B. de onunla kat,i rnilı>t' 

Vefa : 14 maçta 7 galebeı 1 bcrabe· Muammer Ra•lt e. k .. .. 1 d dü d ., ı.. ,. ara goruyor ar ost ve şman- var ır b t f d k J n,eıı re, 6 mağubiyet1e 33 gol atmış 23 ye. Ankara 5 (A.A) _ D r··ır·· .. ·11 se e zarure ın e a mış, 
miş. 29 puvanla dördüncü. mini Mua~mcr Raşit Be; b~ 8~";~ j; larına hakkile tefrik etmiyorlar!,, Refi Cevatta şöyle demiş: met Ali buna mukabil muı1'' 

Bundan sonra Istanbulspor, Bey. tanbuln hareket etmi~tir. demektedir. "Mehmet Ali Paristeki siyasi ileyb al yhinde bolşeviktir dif 
koz, SUleyınaniye ve Anadolu geliyor. ·;~ .. i~:·~·i~··~::·:y~~·~;ı:·: .. s~ii;;·i:;,·u: Henüz bütün dünyanın batı- mületcilerde şeref, haysiyet na- rek Mısır hUkiimetine jurnal fi 

l.klncl takımlar zun: Selim 5,901\1. Uç adım: Se1im rında olan mütareke senelerinin mile bir şey bırakmadı. Hepimiz rerek o ha valiye seyahatini ıP' 
arasında 12,62. Disk: Sezai 30,14M. Gü11e: Na. kara ve karanlık dairelerin- borçluyuz, fakat bu herif dolan- nettirmişti. 

ikinci ta.knnl d d . il 10,64 1\1. Sırık: Şekip 3,05.M. 4X100 den ve yüzelliliklerin o meşum dırıcıdır ve dolandırıcılıklarına işte siyasi mülteciler naıııtJ 
Y

on taayyu" t arka.~asmd~ aAşampBı· bayrak (Turhan, Haydar, Ömer, En· tarih içindeki meşum rollerin payan yoktur. Ben Mehmet Ali protesto telgrafı çekmek 1ıV 
n e me uzere ır. . n . ver) 47 2158• &~ 

gru~lannın galipleri Fenerbahçe ,.c Ankarada at yarı ları ve d~n s~~ra . bu . gazetenin ,~ali ile hemen hemen ittihatçılarla tahlığındn bulunan Mehmet 1:, 
Beşıktaş takımları dün Fener stadında f tb 

1 1
' yüzellılıklerın bır kısmına ma- yaptığım kadar mücadele ettim. ye karşı siyasi milltecile~ 

. . . . u o maç arı . . h b k d dJ' ıkı final maçından birım oynamışlar Ankara, 5 (Vakıt) _ Ilugün de tık. · sum,, sıfatını verebılmesı ve Yazdığım bir baş makalede "aya- mü im ir ısmmın üşUn 
,.e Fener 3 - 2 ga1ip gelmiştir. Fener bahar at koşularına deva medildi. Bu dostluktan bahsetmesi asıl hay- ğımıza keçe sardık, artık bu kö- leri bunlardır!,, demektedir •. ~ 
gelecek hafta oynanacak maçta mağ. koşularda kaz!lnan a~lar ş!1nlardır: ret edilecek şeydir. pek bizi ıssırmaı!" diye yazdım. Türk milleti Mehmet AIİI". 
ltlp olmazsa · d y T Cemal Heyın (Ndule) sı, Ce1al De- O d ~.'.": • ,_ • l ~ şampıyon .ur. ~nı ırse yin (Polesuvaı:) 1, Fikret Deyin (Mal- Bu gazete bu münasebetle zaman nazır idi! Dediğim gibi e, ötetcilerın ae mauıye Je) 
bir maç dalia oynaması ıcap edıyor. tay) ı, Şakir Beyin (File.sof) u, Eyüp yüzelliliklerin Mehmet Ali hak- o gayet bayağı bir dolandırıcı· pek iyi bilir. Bu itibarla V~ 
Atletizm müsabaka- Beyin (Leyla) sı.. kındaki mütalealarını da neşret- dan ibarettir. Şimdilik listesini detin neşriyatını işhat kat". 

Jarı 64 Ankara, 5 (V~kit) -. Bpgün bura. mektedir. Kiraz Hamdi (Paşa) ihzar ile meşgulüm. isimleri ile telhis etmedik, buna ihtiyaç~ 
da yapılan İmalatı harbıye - Altınor- . . ,. 

Dün sabah Galatasaray ,.e Kurtu- du maçında Imalah harHye 4-0 galip dıyor kı: . . . cisimleri ile, hatta miktarı ile madığı gibi bu şabadetleriıı 
Ju, atletleri ar::.qr • Kadıköy sahasın geglmiştir. Mehmet Ah, velı nımet pede- yazacağım. Bu mel'un iki güzel şahitlerin tezkiyesi noktasın~ 
da bir atletizm karşı1aşması olmuş ne. M d" 

1 
rini Sultan Abdülhamidi saniye ismi cemmetmiş, sonra mahasini bir kıymeti olamaz. Ancak Y 

ar ın eczanes z . 1 
tiotde Galatasaray 41 pavana karşı 64 Mardin 

5 
(V kit) -B d . k t ıurnal etmiş casus ve hafiyenin ablikiye namına kendisinde hiç elliliklerin ne halde birbirlt 

Ue galip gelmiştir. l'tfaçın birincileri ha1inde işİeti1en a bir ecz~~~ \~1:dı~. birisidir. Vatana, millete, dinine bir şey yok!,, kanlı bıçakh ve bu ad•~ 
ve dereceleri şunlardır: Diplomalı bir eczacı mes'ul müdür o1· hiyanet ve ihanet etmiş bir mür- "Vahdet,, yüzelliliklerden es- larm birbirlerine bile ,,.İ 

108 M. Turhan 11 3/5 S. 200 M. En- duğu halde. sahibinin eczacı olmadı- teddir. Beni metederse muhip- b k A · p d l d k k l r 2' s 
400 
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,. S ğından bahL<ıle eczane kapatılmıştır. . . a seryaver vnı aşanın a yır arı o unmaz imse er ,.. 
ve ., a apu os a ,<> ·• Memlekette bundan başka da eczane lerımın nazarından düşerim. Mehmet Aliye nakden birçok dukları bir kere daba görDlfll"' 
800 M. Celfll 2,11, 3 5 D., 300 Sıvastopo yoktur. Zemmederse daha ziyade muhip- yardımlarda bulunduktan sonra diye bu satırları yazıyoruz. 

r~k nezdimizde ayhkarz ~iz~et- zile zehirlendiklerini §İmdi kurtar- .mes'ut olacağımız ~ann-ındayıst'' 
karlıkla kalacaklarını soylıyor- mak kaydına dütmüşlerdi. Yine _ Ben de öyle.. ~ 
lar.. . . bah.çenin bir gölgeli _kuytuluğuna -Yalnış, acele, zalimane.~ 

Fıleıof - Bu kefaretin altında çekılerek dertleşmege ba§ladı· mümüzle kendi saadetimizi Y' 
yine büyük bir günah gizledikleri lar.. kendimiz yıkmışız.. . jı' 
ni anlam~yor ımısıruz? .. : Caiz~ meyus bir bakıt~a=.. .. .. - Hep insanlar böyle b11fl' 

Ç~lebı - Nas_ıl. gunah baba? .. - ~ıne helecanlı hır uzunlu gibi dirler .. Kendi hatalarıııııt~I 
Fılesof - Sızın kendilerine ıçındeyız.. na neticesini talilerine atfe 

karşı olan büyük ;;afınızı biliyor· _-. . Doğru fakat helecanın nevi fer.. .J 
lar. Böyle peıtenkerani sözlerle degıştı. - İstikbali vazihan göre"°" 

- Nedir bu arzunuz? ile arasında eski vaziyetimi ala- burıya yerlettikten sonra eski da· . -:- Ağa~ey ~ski karına karşı göz hangimizde var? 1~ 
- O kadından ayrılmak... marn .. Ben bu evde damat olmak matlık, gelinlik vaziyetlerini ala- tımdı ne hıaaedıyonun? - llk intikam hınlarıst' 
- itte aynldıruz ya... • §erefine layik ı0lmıyan bir dütkü- caklar. Yine evvelki ağır aileme- - Merhamet.. maglup olduk.. , 
- Nikah bağını çözerek kat'. nüm ... Bu hanedeki 11fatım ne ola- seleleri eskisinden vahim bir sid· - Ben de öyle.. - İkisinin ölümünden soıı'' 

iyen ayrılmak... caktır ıize söyliyemem. Siz beni detle avdet edecek.. Ber.;ket . - Ev~elki. kı.skançlık hisleri· katil olacağız.. #,. 
. - Bu da ıiz iyile§ tikten sonra insaniyeten bu üst kat odasında versin ki ölüm bu son komedya- mız, hilrıslerımız ne oldu? - Her şeyden sarfınazar 01 
Clütünülccek bir ıeydir.. • yatırıyorsunuz. iyileşince ben bura· yı oynamalarına müsaade etmiye· - Kayboldu.. nn arkasından cani kalmak" 

- Bu bağın tazyiki üzerimde dan Hurşit ağarun yattığı bodrum cektir.. - Neden acaba? yeti bana çok dokanıyor .. 
Ucen l>en iyi olamam... Bu husus· katına ineceğim .• O aylıklı uıak Çelebi - Meseleyi ölüm fasıl - Çünkü biz onları biribirin· - Sus ... Geç orasını.. ,. ç.~ 
ta dakika ihmal edildiğini istemem. b~n aylı~sız •• Boğaz takluğuna bir ediverecekse bu iki can çekişenin den kıskanı!?r?1;1k. - Bu vadeli zehir kal ı'f er 
Hemen fu anda lazım muameleye hızm~tkar .• Bu suretle ölümüme ka göz ya§larile yalvardıkları bir Onl.a~ bmbı.rıne karşı §iddetli mücerrebimiz bir şey değil y~·: jİ 
giritilmeıini istirham ederim.. dar çıle doldurarak eski günahları §eyi kendilerinden esirgemekte nefret ılan cdınce artık kıskanç· ki onda bir yıldan sonra tesırı 
.. -:- P.eki babama, ağabeyime mı ödemi§ olacağım.. pek insani bir hareket sayılmaz sa lığa mahal kalmadı.: dia edilen kuvvet yoktur.. 6f1 

ıoylıyeyım... * * * nırım.. - Bu nefretlerı sefaletten, - Babamız olduğunu • 
- Pek büyük lutfetmi§ olursu· Oğlile kızı Filesofun huzuruna Filesof - Ha biribirinin niki- marazdan doğma bir hal _ise bu yor.. . . ·ı~~ 

nuz ... Ölürsem el hükmülillah ka- çıkarak hasta yatan karı ile koca· hında ölmüıler, ha ayrılıp da a~ızalar bertaraf ~lunca yıne es- . -. ~anıyane hare~etı111~ il 
lıraam bundan sonraki itim iıledi- nın biri birinden ayrılmak husu· ölmütler bu cihet asla bir mesele kı. ıevdalarmın ateşı alevlenemez bıze ~yıce nedamet getırtr11e dif 
ğim günahlara kefaret vermeğe ça- sundaki 9iddetli arzularını söyle· te§kil emez. mı? . . .. bu agzı kullandığım zanne 
lıtmak olacaktır.. diler. Onların gönüllerini hoı etmek -İşte. ~.endı. kendıme yuz defa rum.. _ . . a1'1,f 

- Ne suretle? Babaları bağırdı: istiyorsanız talak muamelesine bu- tekrar ettıgım hır ~ua~.. -Ag~stosun 17 dısı Y 
- Bu evden kovsanız da git· _ Buradan kaçtılar biribirile gün batladık, yarın oluyor, öbür- - Babam bu ıddıD;d?··· . yor. Hakıkat anlaşılacak .. 

miycceğimi söyledim. nikahlandılar •.• Bunları ayırmak gün bitecek dersiniz .. Her şeyden - Babamı~ tahmınınde nadı· A • - 59 :-: • h~ 
- Kovulmaızmız k"lf t' b' · d.. ? B' ·b· • d evvel kendileri biter ves"elam ren yanılır. İclal ıle Umranıyı erıten J'~ 
_ Fakat ne sıfat}~· ben bu köşk u f 1 t ıze. mı . u.§y · _ırı lırın enk "' · - Fakat ben bu defa, İclô.lin lığın neticesi hakkında iki 1'1 .~,)~ te kalabileceğim? j;:,r7 rp a yıne sızın e mı ev enece I . . * * * gözlerinde pek ciddi bir nedamet k~h ümit ve kah ümitsiz 1;d'J 
_ • . . . kı •. .ırde§ ba_b~Iarınm yanın: okuyorum.. duıerek dertleşirlerken ~~ ··f 

• •• A • Çe~~bı -. Hayır efendım. _Kat- dan ~ıktıl~r .. ~kısı . .de tuh~f hır - Ben de Umraninin bakışla- şar.ından olmıyan zaman yurtı 
.. -. Sız ıukut ecllyon.unuz ben ıyen bo~le -~ır emel beslemıyor• haletı ruhıye ıçınde ıdıler. Bır kaç rında ayni pişmanlığı okuyorum. du. I} 
ıoylıY,emem .• Ben bu muhterem a· lar. Eskı gunahlarına kefaret ola- ay evvel tiddetli bir intikam ııay- _ ölümden kurtarıla bilseler (Bitrrıetl 
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[ Polis haberleri 1 
kUprUde intihar 

Sorundu, denize atladı, bir 
daha çıkmadı 

L:~~üz hüviyeti anlaşılamıyan 
"lllli diin saat on iki kararlann
da köprünün boğaziçi ve Üskü
dtr iskeleleri arasına gelerek 
~~kasını, ceketini ve ayakka
...._,.nı bir kenara koyduktan 
loııra kendisini denize atmışbr. 

Ceset aranmış isede buluna
~lfbr. Müntehirin hüviyeti 
'- kında tahkikat yapılmaktadır. 

" Amar1n artisti zehlrlendl 
Ben Amar sirki artistlerinden 

•t Al 8t rnan tebaeısından Manaşka, 
~ğlunda Bursa sokağında 
t lokantasmda yediği yemek
~~nra zehirleme alameti gös
t""llllf ve tedavi edilmek üzere 
ı.:--ız hastanesine kaldırılmıştır. 
la. lcanta müsteciri Sabri efendi 
kkında tahkikat yapılmaktadır. 

Bir intihar daha 

4 
l'Gnel hanında 2 inci katta 

leb 11Utnaralı odada oturan Alman 
p •asından maden mühendisi M. 
-:1 Groko kendisini odanın taya
~ iple asmak suretile intihar 
dtıı ttir, Alman mühendisi mey
İıtı da hiçbir evrak bırakmadı
" dan intiharınm hakiki sebebi 
~atılamamış ise de son zaman
'ttllda. mühendisin işlerinin bo· 
~ duğu ve bu vaziyetin yesile 
ai~lı~i~i içkiye vurduğu ve karı
' ılu çocuğundan da ayrılarak 
1rı Yaşadığı tesbit edilmiştir. 

Bu çocuklar ne oldu? 
~ lt.aragümrükte oturan muhtar 
AJı 'f'lJ.et beyin o~lu 16 yaşmda 
~ Nusrat ile manav Hüseyin 
r,'nın oğlu 15 yaşında Hilmi 
ı_· bir haftadanberi kayptarlar. 
\. ~ıta her iki çocuğu aramak
.,.ırlar. 

~iti Nusratın aldığı zaif not
~ mektepte sımfı geçemiye
t•İni an ladığından bir tarafa 
'"'Çtığı tahmin edilmektedir. 
~c:zacı mektebi son sınıf tale
' ilden Nazım Bedi Ef., Tok
~oji dersinde bir maddeyi 
~t ederken lezzetine bakmış 
lir ltaemmüm aliimi göstermiş
~· ~il.ç hal ile kurtarılan tale
~ du saat kadar baygın kal-

ltn sonra imtihamnı vermiştir. 
2() Bir tramvay kazası 
~ 3 No. lı tramvay arabası 
~~e yokuşunda Md. Viktorya 
~de bir kadına çarpmıştır. 
~.._ dan tehlikeli surette yara
lla il Md. Viktorya tedavi edil
tlttk Ozere hastaneye yatırılmış
~\ l<aıa hakkında polis tahki-

Yapmaktadır. 
~nzln ate, ahnca ... 

hf
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tiktaı taksisinde çahşan 
"ttır Hasbi efendi, dün muta
~ olduğu 1836 numaralı 
Oid~ .. 0hilin vidalarını takmakta 
~~ bir sırada hasıl olan 
~b· tan benzin ateş almış ve 
~ 1 efendinin elleri yanmış-

' 

'1 Yankeslclllk 
~ trcanda Evliya hanında 25 
- & ~alı evde oturan Reşadiye 
~tiı~ kal Ömer efendi isminde 
' la ~VVelki akşam Beyoğlun
'-~ılt tikliı caddesinde dolaşırken 
._-;,a:lılardan Reşat ve Şakir 
~ l'ından 65 lirası yankesi-
' b.•uretile çahnmışbr. Vak'a
'~herdar olan zabıta me

Yankesicileri derhal ya-

Kırtaslyeclllk 
zihnetlyi 

ÖIUleri kefinsiz mi bırak1r 
Akşam gazetelerinden birinin 

verdiği bir habere göre Şişli 
çocuk hastanesinde mahiyeti iti
barile oldukça garip bir hat:!ise 
cereyan etmiştir. Vak'a şudur: 

Edirnekapıda oturan Lami 
efendi isminde bir genç bir 
mücdet evvel üçbuçuk yaşında 
ki Muallayı tedavi edilmek üze
re bir ilmuhaberle Şişli çocuk 
hastanesine götürmüş, fakat dok
torların gösterdikleri gayrete 
rağmen çocuk iki gün evvel öl· 
müştilr. 

Evvelki gün hastaneye giden 
Lami efendiye çocugun cesedi 
çırılçıplak bir halde verilmek 
istenilmiş çocuğun elbiselerini 
istiyen babaya elbiselerin ma
halleden bir ilmihaber getirme
den kendisine verilemiyeceği 

söylenmiştir. 

Lami efendi bu vaziyet kar
şısında çocuğu bir beze sararak 
götürmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Dün bu meseleyi hastaneden 
sorduk. Cuma olduğu için mü
dür bulunmuyordu. Nöbetçi dok
toru Muammer bey bu hadise
den haberi olmadığım söyledik
ten sonra dedi ki : 

- Hastane nizamatında ölen 
bir hastaya ait eşyanın yalnız 
varislerine verilebileceğine dair 
bir kayit vudır. Ölen bir has
taya ait eşya ancak mahalleden 
ilmihaber getiren varislerine ve
rilebilir. Hadiseden malümabm 
olmamakla beraber bu meselede 
de böyle olduğunu zannediyo· 
rum.,, 

~~--------------~-Alman seflrt geldi 
Bir mfiddet evel Berline git

miş olan Alman sefiri Her Na
aolni şehrimize dönmüştür. 
Ayaspaıadaki Alman sefareti 

büroları yaz münasebetile Tarap
yadaki sefaretaneye nakledilmiş
tir. Ticaret kısmı daireleri eskisi 
gibi Beyoğlundaki binada kala
aktcır. 

kalamağa muvaffak olmuşlar ve 
çalınan 65 lirasır.a bakkal Ömer 
efendiye iade etmişlerdir. 

Hem suçlu hem gUçlU 
Beyoğlunda Taksim sokağında 

7 numarada oturan Emin Behcet 
isminde biri dfin son derece sar
hoş olarak öteye beriye sarkm
bhk ederken polisler tarafmdan 
yakalanmıştır. Emin Behcet ken
disini yakalamağa gelen zabıta 
memurlarına hakarette bulundu
ğundan hakkında takibat yapı
lacaktır. 

Fransız coQrafya heyeti 
Şehrimizden geçerek Bursaya 

giden Fransız coğrafya heyeti 
dün akşam dönmüştür. 

Heyet Bursada Yeşil camii 
ve yeşil türbeyi, Ulu camii ziya
ret etmiş, Bursa civarında tetki
kat yapmıştır. 

Heyet bugiln Üsküdarı ve bo
ğaz içini gezecektir. 

Kumar oynayanlar 
Beşiktaşta bir kahvede kumar 

oynandığını haber alan zabıta 
memurlan evelki akşam tarassut 
altına aldıklar1 bu kahvede Va
han, Aspas ve Bedros isimlerjn
de üç kişiyi kumar oynarlarken 
cürüm meşhut halinde yakala
mıştır • • 

Danimarka zırhhsı geldi 
Niels - Juel gemisi salıya kadar kalacak, 
ziyaretler yapılacak, ziyafetler verilecek 
Limanımızı ziyaret edeceğini 

evvelce haber verdiğimiz Niels -
Juel Danimarka zırhhsı dön öğ
leden evvel gelmiş ve Dolmabahçe 
önlerinde demirlemiştir. Niels -
Juel limana girerken toplarla 
şehri selamlamış, Selimiyeden 
toplarla mukabele edilmiştir. 

Evvelce yazdığımız gibi Niels -
juel Danimarka donanmasının 

en büyük harp gemisidir. 1922 
de inşa edilmiş olan geminin 
250 kadar mürettebatı yardır. 
Gemide 45 stajyer bahriye zabiti 
bulunmaktadır. 

Dün cuma olmak münasebeti
le resmi daireler kapalı bulun
duğu için mutat ziyaretler bu 
güne tehir edilmiştir. Gemi sü
varisi kumandan Godfred Han
sen bugün vali Muhiddin beyi 
ve üçüncü kolordu kumandam 
Şükrü Naili Paşayı makamların
da ziyaret edecek, Şükrü Naili 
Pş. ve Muhiddin B. bilmukabele 
kumandanı gemide ziyaret ede
ceklerdir. 

Danimarka sefiri M. Şor 
tarafından gemi kumandam ve 
zabitleri şerefine dün akşam T o
kathyand a bir resim kabul ter
tip edilmişti. Uç yüz.den fazla da-

vetlinin iştirak ettiği bu resmi kabul
de ecnebi ıefaretler erkanı Dadi
marka konsolosanesine mensup 
zevat, kolordu kumandanı Şük
rii Naili, Merkez kumandanı E
min paşalar, Vali Muhiddin, mua
vini Fazla, kolordu erkanı harbi· 
ye reisi kaymakam Asım, Bah· 
riye harp akademisi müdürü 
kaymakam Ziya, belediye mua 
violcr inden Macit Beyler bulunu-
yorlardı. • 

Bugün saat 16,30 da Glorya 
sinemasında " Danimarka ,, ha
yatına ait bir film gemi orkes
trasmın refakatile davetlilere 
gösterilecektir. 
Akşam Danimarka sefiri tara

fmdan Serkl Doryanda bir zi
yafet verilecektir. Ziyafete gemi
nin yüksek rütbeli zabitam, Da
nimarka kolonisine mensup ma
ruf zevat ve sivil, askari erkin 
davet edilmişlerdir. 

Yarın 16,30 da gemide bir reı· 
mi kabul yapılacak, Akşama 
Malatya - F evzipaşa şimendiferi 
inşaatını yapan Danimarka gru-

pu direktörleri tarafından Bebek
teki geminin zabitleri ve dani
marka sefiri şerefine bir ziyafet 
verilecektir. 

Pazartesi günü Dammakah mü· 
safirler şerefine Heybeliada deniz 
lisesinde bir kabul resmi yapı-
lacak, müteakiben bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Niels - juel sah günü Odesaya 
hareket edect:ktir. 

Geminin halk tarafından ziya
ret edilmesine müsaade edilmiş
tir. Ziyaret saatleri bugün anla
şılacakbr. 

1 çkl düşmanlığı 
gününde 

Dün içki dUşmanlannın "Yeşil
hilil,, günü idi. Bu münasebetle 
Y eşilhilal cemiyeti tarafından 
her sene olduğu gibi içki düş
manhğmı tamim maksadile pro-
paganda yapılmış, parasız rozet
ler dağıtılmış, gece saat yirmi 
birde Hapisane doktoru ve Y qil-

. hilil cemiyeti ikinci reisi ibrahim 
Zati Bey içki aleyhinde bir 
konferans vermiştir. 

Bundan başka içki düşmanlan 
tarafından Y alovaya bir gezinti 
tertip edilmişti. Bu gezintiye 
tahsis edilen vapur sabahleyin 
köprüden hareket etmiş ve doğ
ruca Yalovaya gidilmiıtir. Vapur· 
da Y eşilhilil marşı, monoloğlar 

söylenilmiş, danı edilmiş ve 
çalgı dinlenilmiştir. içkisiz eğle. 

nilen bu gezintiden gece geç 
vakıt dönülmüştür. 

Balkan devletleri tutun mese· 
lelerlnl konuşacaklar 

Bu ay nihayetinde şehirimizde 
Balkan memleketlt:rinin jştira-

kile bir tütün komisyonu topla
nacaktır. Bu komisyon içtimala
rına hazırlık yapmak üzere tica
ret odasında ihzari bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

Balkanlarda tütün ziraatinin 
tahdidi hakkında bir itilaf akti 
mevzuu bahsedilecek olan bu·rn-

' tünkomisyonunda Türkiyeyi tica-
retodası reisi Nemlizade Mitat ve 
Kavalalı Hüseyin Beylerle tütün 
inhisar idaresinden bir şube 
müdürü bulunacaktır. 

Resmiyenin Nazan Dikkatine 
Yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman 

zade hanında 
UçUncU Katta bulunan 

Günün 
Muhtırası 

Takvim-Cumartesi 6 Haziran 6 ıncı -ııy ı 931, senenin p;iinleri: geçen 157, 
kalan giınler: 208, J 9 Muharrem J 350. 
lla~ııt z:ımanı. 

GUneı-Doğuşu. 4,29; Bauşı. 19,37 

Namaz vakitleri- Sabah: 2,30, -
Öğle: 12.12; ikindi 16,12; Akşam: 19,37: 
Yatsı: 21,36' imsak: 2,12 

* Hava- Otinkü hararcı ıazam!) 21 

l asgari) J l derece. Bugün rüzgAr poy· 
hava k:ıp:ılı. 

• 
Bugün 

Gelenler • Gidenler - Alman 
sefiri l lcr 'adolni şehrimize gelmiştir. 

§ Danimarka zırhlıq • ·iels • Jucl dun 
snb:ıh gelmiştir. 

§ i\1ısırlı tayyareci Kemal UM bey 
hu sabah Bilkreşe gidecektir. 

Ziyafetler - Danimarka sefiri M. 
~ehor tarafından bu akşam Serkt Dor· 
) anda. bir ziyafet verilecektir 

Radyo 
lstanbul - Saat l 8 den 19 a Jcıdar 

gramofon plrıklan neşriyatı 19.30 dan 
20,30 a knd:ır D:ıriittıılim musiki heyeti 
20,30 d:ın 21,30 a kadar Radyo ockestrası 
21,30 dan 22,30 kadar Darüttalim mu'Slki 
heyeti. 

... 
Vakıt:Abone şartlara: 

1 3 (> 12 

Dahilde J 50 400 750 1400 
Hııricte - 800 1450 2700 

Aylık 

Kurut 

ilin sartlarımız: 
;,;,;;-.;....;--..--...~.-

Satın 
Santimi 

Resmt 
10 Kş. 
20 .. 

" 

Husust 
12,50 Kş. 
25 .. 

KUçUk llln .-rtıaramız ı 

ı 2 3 4 ı-10 Defalı k 

30 50 65 75 JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen i!Anlann fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur ... 

·-
"GUrbUzler yurdu,, nun lçtl"'aı 

Yeni teşekkül eden GllrbGzler 
yurdu fevkalAde içtimamı dlln 
yurdun Şiıhane karakolu civa
nndaki binasında aktetmiftir. 
içtimaa sebepsiz gelmeyen eski 
idare heyetinin feshine karar 
verilmiş ve yeni idare heyeti in
tihabı yapılmışbr. intihahatta 
riyasete: Faruk, umumi kltipliie: 
Hakkı Kadri, muhasipliğe: Ah
met ve azahklara da: Raşit ve 
Zeki B. ler ittifakla seçilmişle~ir. 

Hayvanlara koruma centlreUne 
teberru 

Hayvan dostu Amerikalı bir 
zengin hayvanları koruma cemi
yetine 1000 dolar teberru et
miştir. Cemiyet idare heyeti bu
gün feYkalade olarak toplana· 
cakbr. 
Mısırh tayyareciye ziyafet 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Mısırh tayyareci Kemal Ulvi B. 
Şerefine dün Mısır sefaretinde 
hususi davetlilere mahsus bir 
ziyafet verilmiştir. 

Kemal Ulvi Bey bu sabah 
yedide tayyaıesile Bllkreıe ha· 
reket edecektir. -------Sinemacı la r1 Dahlllye veklll 

kabul etti 
Vilayetin tatbik etmek istediği 

1 haziran 931 tarihinden itibaren ifai muameleye başla- talimatname üzerine Ankaraya 
mışbr.Gazetemizde neşredilecek bilümum devair ve müessesatı ~iden sinemacılar heyeti dahiliye 

RE5Mi iLANLAR 
Türk Limited Şirketi 

v !l<ili Şlikrü Kaya ve Maliye vek ·u 
resmiyeiliinlarının teehhüre ugw ramamasım ve muntazaman d Ab ülhalık B. leri ziyaret ederek 
neşrini teminiçin mezkür şirkete gönderilmesi ikhza ettiğini talimatname hakındaki şiklyet• 

devair ve müessesatı resmiyenin enzan ittilima arzeyleriz. lerini ve diğer temennilerini izah 

~~~~UiGl~iV~;;ı,~ws;;:ıJTelefon; 20960 ~~-.::;""~:1· temiflerdir. 
,........ ....... .-...................... -
l'~ Hiç bir Zahmet Mukabili Olm~dan Muhtelif Kıymette Hediyeler Kazanacaksınız 
''8• ip ettillmlz kuponsuz plyanko numaralarını gazetemizin başhllnın saı tarafında neşrediyoruz. Bu numaralar ancak on be' gl1n devan1 

C:eJctir. Bunlar1 biriktirmek, sonra matbaaya getirmek veya göndermek gibi zahmetlerin hiç biri yoktur. Numaraların ne,ri bitince kur'• l::l çekilecek ve kazananlar llln edllecektlr. Bin kariimlz muhtelif kıymette hediyeler kazanacaktır. 

lrınciye 40, ikinciye 30, üçüncüye ıo lira ikramiye verilecektir. 
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Sinema yıldızları ve moda 

nasıl Greta Garbo 
kumaşları sever 

Ev Kadını diyor ki ı 

Ufak tavsiyeler 
Davar kl91tlar1 

Birtaknn evlerin oda duvarlan ka
ğıt kaplıdır. Aradan zaman geçtikçe 
üzerine toz konması, yahut cigara du-

5 - V AKIT 6 Haziran 1931 ~ 

Anketimize gelen cevaplar 

Bir hanım birbirlerini çok 
sevenler evlenmeli diyor 

b manlannın tesiri yüzünden bu kğıtlar K d k "" l . . 
~'1eşbur yıldız bir elbiseyi beğenince çocuk bozulursa. kirlenir. Böyle kiğıtıarı te- a ın, er eg n kusurunu görmemelı erkek 

gibi sevinir, beğenmediği bir kostümü mizlemek için bir fanila parçasını ça\' kadının hırçınlığına göz yummalıdır. 
dar unu suyuna batırmalı, bu kağıtla-

d e taş çatlasa sırtına giymez rı onunla silmelidir, bir şeyi kalmaz. Bostancıdan Suat Ihsan imzasile rath olmamak şartile bir a~k. Böyle 
Sobalara temizlemek ıyazılıgor: bir ailede samimiyet, hürmet, şefkat, 

Bazan kirlenmiş bir madeni ocağı Vaıtın kad~~~~ !;a~fasnda: {İngiliz aşk hepsi. rne\'Cuttur. Yalnız kadmla-
veyahut sobayı temizlemek bir ev kadı kadnlannın bu tun dun ya kadınların- rımız koc.ı larının ufak tef ek kusurları 
nı için bir dert olur. o zaman siyah kur dan niçin daha mes'ut olduklarını n~ görmemeli. l\feı:.ehl onlar sinirlen· 
şun tozu ile halis ispirtoyu karıştırıp ve onlar~a. aile temellerinin ~~n~i se· d~kle.~i za~a~ ~adın biraz mutedil, 
bir macun yapar, onunla silecek olur- beplere ıstınaden kuvvetlendıgını so- ~ı.kegın daımı .) orgunluğunu nazarı 
sanız kirleri, pasları bertaraf etmiş 0 • ruyorsunuz. ıtıbara almah. ..Kadının da bazı ku-
lursunuz. İngiliz kadını her seyden evel zev- surlannr erkek gormez n onun hırcın-

kl 
cinin tam arkadaca old';iuğunu takdir e- lıklarına kulak asmazsa belki bizden 

Çay yapra ar1ndan istifade )/ d · • ·ı 1 b' b' l · · h k'k . . . der. Onlarda fazla hayal, çılgınca e samımı aı e er ır ır erını a ı e-
Çay pişı~irsın~z, sonra çaydanı te- aşklar olmadığı için daima kendine hci ten seven ,.e hürmet eden çiftler vücut 

mizlerken fçındekı çay yapraklarını ki la k d" .. .. bulur. 
rU t .. d' b' d m o r uşunur. süp n u ıye ır tarafa kal mr, a-

tarsmız. Kızlarımız ise evlendikelri zaman 

H lbuk. b d . 'f zevclerin üzerine ufakcı bir ianet etti 
a ı u yapraklar an ıstı ade . . 

tm k ·· k'' d" B 
1 

b' k b mı çılgın, ne yaptığını bılmez uçurum-e e mum un ur. un arı ır a a, d . 
ah t bil ' ük b' . k .. 1 an uçuruma yuvarlanmıya, amede bır 

Y u Y ır şışeye · oyar, uzer e- tip karşınıza çıkar 
rine kaynar su dökersiniz. Bu kabı ve • 
ya şişeyi bir saat bu h ide bıraktıktan Sanki İngiliz erkekleri zevcelerine 
sonra adamakıllı çaJk:rsınız. Elde edi sadrın mıdırlar? Olmıyanı ~l~i da: 
len bu mayi cilah d lapları pencere ha çoktur. Fakat kadınlar duşuncelı l 
camlarını, aynaları s~mek h~usunda ~rkeğin.i her hangi ufacık bir sebeple 
kullanılır. ?zmek ıs~emez~~~~ koca~arına karşı da

ıma samımi, durust, cıddi ve vazif esf. 
Meyvalaran rengi nas bir anne n arkadaş olduklar his. 

Bir sofrada duran meyvelerin renk sini verirler. 
l~rin~eki ca~ibeyi kaybetmeleri güzel- Halbuki şarklılar ateşli ve birden
liklerıne ve ıştlhaaver olmalarına ha- bire feveran eden insanlar oldukları 
lel verir. Onun için bu meyveleri sof. iiçn bence çılgınca seven çiftleri birbir
raya koymadan evvel bir müddet içer- lerile evlendirmemeli. Çünkü arala
sine limon sdalınış su içersinde muha- rna girecek olan şiddetli kıskançlık, 
faza etmek bu mahzurun önünü alır. cinayetlere, intiharlara sebep olabi-

Yenl perdeler · lir. Burada bir sual terettüp edecek: 

Şapka 
Bu senenin zarif 

bir modeli 

Yeni perdeleri yeni battaniyeleri Peki sevmedef!ı ~adet olur mu? hak-
" ~!111!,k da bir .mes'el~~ir. Onun içi,n 1ı ve mes'ut bir aile için tam fakat if-

böyle yeni perde veyahut battaniye:e- ts b h d d' . ısrar e e ey u e ır. 

rl yıkamadan evvel hır gece tuzlu suda G ta G bo f 1 d· - 1 
dolu bir leğende iyice ıslatmabdrr. . re ar nun en az a sev ıgi e 

. bı~e son zamanlarda oynadığı {Roman 
Bu tuzlu ıu onun kırecini alır ve ) · · d k' f'l d • d' · · lb. d . . ce ısmın e ı ı m e gıy ıgı e ıse ır. 

bu suretle çamaşırda hır hayli sabun . . 
' · t f d'l ·ş olur Bu elbıse kırmızrmtrak kadıfeden 
tııd ltı~..,Uphe yok ki meşhur sinema liassastır. Holivuttaki meşhur terziler asarru e 

1 mı. ' yapılmış ve kolları kürklerle süslen-

4~ ~~l~~ının ~iyinişleri moda alemin- ona ku~aş .. ve biçiin beğ!ndirmek için ye sokmalarına mukabil Garbonun, a- miştir, zarif bir tuvalettir. Resmimiz bu sene moda olan bir 
ı. l Uk tesırler yapmakta, cereyan- epey muşkulat çekerler. .. .. . . . . . t . . . 
"1t b"a d k d B b 

1 1 
d B ld lbi 1 d d • yağına buyuk ıskarpın gıymesı garıp şın garıbı şurasıdır: Perdede, o. kadın şapkasını göstermektedir. ta " n ırma ta ır. azı a o ar a u yı ızın e se er e ara rgı ye. •. . . . .•• . · 

~; \·e konserlerde bir takım hanımla- gane şey onun zarafeti değildir, rahat degıl mı~ı~? . . v~rdıgı fılmlerde 0 kadar şık, zarif gi- Bu şapka yumuşak ltalyan ha.sınn. 
~ t~dUf edilir ki bazı meşhur yıldız olmasına fazla ehemmiyet , ·erir. Bu şırın yıldı.zın g~rıp g~rıp hu:.· yınen Greta .G~rbo, hususi hayatında dan yapılmıştır. Kenarları gayet dik· 

l'ııı giyinişini taklit etmektedir. Hatta bu noktaya 0 kadar ehemmi- ları da vardır. B~r ~lbıseyi hır kostu· gayet sade gıyınmektedir. Kostümlerin katli kıvnlmı~tır. Etrafına çevrilen 
li llUyUk yıldızlar arasında, şüphe- yet verir ki ayaklan rahat etsin diye mün kumaşını bege~ırı:;e çocuklar gibi en sadesini seçmektedir. enli kurdela mavi satenden yapıJmış 
~; Zarif kıyafeti erile pek beğenilenler iskarpinlerini ayağından daha büyük sevinir. Artık neşesın.e payan olmaz. Meşhur yıldız böyle sade bir elbi· ve bir tarafı düğümlenmiştir. Kurde· 

il bir tanesi de Greta Garbodur. seçer. Bir çok kadınların, ayaklan kU- Sonra, beğenmedıği bir elbiseyi O· se giyerek sisli gecelerde sahilde dolaş lanın düğümlendiği yerde şapka da 
""?Greta Garbo kumaşlara karşı çok çük görünsün diye ayaklarını cendrre na giydir_mek için büt~n bir Holh·ut mağa bayılır. zarif bir surette kıvrılmıştır. 

temek <için size be~ dakıka müsaade ve- - Kafi ... Kafi .. HepsinTSöyİiyece- rni~ti, ounn ya~ama::-ı memleket için 

Z 211 
riyorum. Eğer beş dakikaya kadar bü ğim.. Oh, ellerimi bıraksın .. Bilekle- bir tehlike idi. Binaenaleyh kadın ol· 

O c. - o tün hakikati söylemiyecek olursanız al rim kırılıyor. mac;ına bak,lamazdı. Bir saat sonra 
....., • • nınızda, yanaklan?ızda, ellerinizde Pren hademesine kadının bilekleri. Lena kapalı bir arabada Yedikuleye 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!bir takm llti~ .. reAı~l~r yapacakbL ni bırakmfilnı emretti. Kadın mo~mor götürüldü. Orada birku~unJa öldürül 

ı ıarp scoelcrlnde Istanbulda çalışmış olan 

1 

Bu suretle orıJına~ hır manzara pey- ellerini öne getirdi. Bilekleri üzerin- dükten sonra denize atıldı. 
_ lS _ bir lnglliz c.ımunun haurau da edeceğinizi temın eyi.erim. _ de hademenin parmak izleri duruyor- SEKiZiNCi BAP , 

lıc . Lena zangır zangır tıtremege baş- du · 
tı.._ •• 1 dimağ şedit bir mücadeleye gi-ıkükredi. tadı. Yusuf İzzettin iyi hesap etmicati. ·Prens ded' ki: DOKTOR BODE lLE:\IOLAKATIM 
t"llıı~Je d' .. . y 1 .. ·l " ' .,, ı tt b r ı. BS mucadelede, elınde kuv - a .an SO) uyorsunuz. Lenanın her şeyden ziyade letafetini _Sizin nihayet akıllıca harekete Ben kendi başıma gelen hadiseleri 
~~a~nan lzzettinin ~al.ebe çalacağı Ve .. bel~ndel:~. ~~n5erini çekerek ka: muhafazaya çalışacağını anlamıştı. Al karar verdiğinizden dolayı memnu- nakle devam edeyim. Türkiyedeki va-

..... a~tı. Pre~s. dedı kı: . dının uzerıne > urudu. ~.en~nın rengı man casusu inledi: num.. Rica ederim bu sefer sırf haki- zifem nihayet bulmuş demekti. l\lütte 
~tcb ~zızem ; sızı buraya getırtmek atmıştı. Prens acı acı guldu: _İnsaf! merhamet? kati söyle ... ·iniz.. Yokı:;a saka d k fiklerin arazi ine aYdeti son derece öz-
fı lltıy t' d l ld • "t · N " bu oyun ak · · k k " :. e ece ltı. 1' e ın e rn ıgıma mu eessı- - e o... c sızı or u- Prens cevap vermedi bile .. Cebinden vaktim yok... lüyordum. Fakat bu bapta as]a acele 
~~ ltıteakat.b~zı esbabı fevkatade insa- tuyor mu?. • saatini çıkararak baktı. Radın tekrar Lena muti bir surette başını eğdi. etmiyordum. Acele el-;em fena hare-

ı.e:edığıni de yap~ırıyor... . .Lena bır an şaşkınlıktan .sonra ken etti: Yusuf İzzettin kısa bir emir verdi. Ha ket etmi~ addolunacaktım. Bir \'esile-
1 ...... a mukabele ettı: dım topla~ı -~e -~uk~bele ettı: - Acıyınız! .. Merhamet ediniz... demeden biri gidip biraz sonra elinde nin zuhuruna intiz:ır ettim. 
1ıtı,, !\':~anasız muhavereleri bıraka- .. -;- Benı oldurmege cesaret edemez- _ Daha dört dakikanız kaldı.. defter ye kağıt bulunan bir stenograf lşte o sıralarda doktor Bode ile kar 

l) ~tiyorsunuz? sınız... . . . . . - lnsaf! .. insaf!.. ile avdet etti. Lena Darbe titrek bir şılaştım. Doktor Bode mukaddema 
i~t-a:;:nsı~ ıkaşları çatıldı. ~ln!n~ kan Yusu~ Izz~ttın be>,~~ dışlennı mey- _ Eğer söylerseniz yüzünüz kurtu- sesle itirafnta başladı. Sık sık te,·ak· söyl~~iş olduğum veçhile ~iman casus 
~' hid1kı mn~i .damat~ şı ş~ıştı. ~Bu d~~a ko)an bır tebessumle cevap ver- tur.. .. .. .. .. kuf ediyordu. O sözünü bitirinceye ka t~şkılatının ~Jalkanlardakı . reisi idi. 

t- ~le d~~lendı~ıne alamet.L Bogar dı. . . • ~ · • . . .. .. Lena hungur h~ngur ağlıyordu. dar tam sükut hükürı sürdü. Kadın Kaymakam 'on ~rs~~r benımle bera 
....., soylendı: - N~ dı.?r~ !l ı . . urı.ı .ı . Sızı oldurt Prens manzarayı keyıfle seyrediyordu, Alman casusları hizmetine girdiği gün ber bulunmak vesılesını asla kaçırma-
le llepsini bilmek isterim. me~ mı';' OnuııJ:ı _ c::n. i ::e ne geç~r? Uiz dedi ki: denberi yaptıklarının hepsini anlattı dığ.ından beni doktor Bodeye prezante 

~: rıa sabırlı bir sükunla cevap nr hakıkati :>nlamaµ-a çare bulacagız! - Uç dakikanız kaldı.. Yakalandığı sıraya geldiği zaman ar- ettı. 
Adaıı: iı.r.n · l 1 ı lıil'i : ·~ d/\1 h! ve han Ve türkçe bir emir nrdi. J,enanın tık nefesi kalmamıştı. Pren!. memnun Doktor Bode beni yemeğe davet et· 

1 
~ SortMtuz ... Cevap vereyim?... _ ç~ri t~sir ederek yavaşça bir iki söz ellerini .tu~n .. ad~m .. fazlaca ~ıktı, g.enç bir tavırla emir verdi: ti. . Yusuf İzzettin ~arafı~da~ tevkif 

~dlfiiltat Prens kadının kendisi ile eg s~yle~ı. ~u. ada~ Lena~ı~ yanın~ gel- kadın dız Ustu duştu. Prensın kat'ı se _ Ben a,·det edinceye kadar onu edılen J,~n~ .Darben.ın yerme ~iihdam 
~ledıl\.i l>~k çabuk farketti. Kadının d~: ~~r eh ıle b~le~.lennı kavnyarak dası du~uldu.: hapsediniz.. . . edecek hırını aradıg~ muhakkaktı, ye-
tıltta.ı i{lerınin uydurma olduğunu a. buktu ve hançerı goz kapaklarına da- - lkı dakıka kaldı.. Hemen Sultan sarayına gıttı. Ora· mek gayet tatlı geçtı. Fakat her göz.. 
~tltııe açığa anlaşılıyordu. Söylediği yadı. Az sonra bir buçuk dakika ve bir da saltanata sadık olanlar ile bir oda- terimi indirişimde Alman baş casusu-
}~ t biribirine uymuyordu. Yerdi· Prer. kadına dön ':! rek dedi ki dakika kaldığını da söyledi. Lenanın da müzakereye başladı. Neticede I.ena nun ateşli na1.a rlnr la beni süzdüğünil 
~'ıır~"lar yekdiğni rl i nal~zediyordu. - Bu adama lazım gelen talimatı artık cesareti kalmamı~tı. Ilaılırmağa Darbenin idam edilmesine karar veril· fark ediyordum. 

lıettin nihayet sabredemiyerek verdim. Kendisi yüzde bıçakla resim başladı: di. Lena Darbe çok şeyler &örmü~ işit 
çizmekte emsalsizdir... Hakikati söy. 

(Bitmedl). 



100 de 100 Aşk 
Yazan: Nakledenı 

flaM. faueue - 9 - fa. 
Bir sınıf Amerikalı kadın için, iz- - Şimdi el'de oturmiyorum, otel-

dlYaç, bir erkek tarafından beslenme. deyim-
nin en emin vasıtasıdır. Hürri:retlerini Peggy, fazla alakadar olmadan 
~ybetm~ endişesine gelince, bunun kalkıp dans etmeğe başladı. 
bır an bıle akıllarına geldiğin i zannet· Ah 1 d bi . . b .. 
mi E ] . . , pap ar an rısı u guzel kızın 

yorum. v enmenın, hır aile ocağı ·· h . . b. . . • .. 
ku mak d k ld - d d"" .. d "'k şup esız ır ~ok tahplerı olacagını soy r eme o ugunu a uşun u • 1 • . • • 
ı .. rlnd 

1 1 
d - .b. emıi'tı. Başka bır genç anlattı: " en em n o ma ıgım gı ı. 

Evlenmek onlar için, kabil olduğu - Tabii: dedi, onunla evlenmeğe 
kadar çok para, tualet. flört, her se- can atan bır çok gen~ler nr. Zaten 
ne ~ni bir otomobil ve pek sık görül- kendisi de 26 yaşındadır ve evlenmek 
miyen, yalnız ismi taşınılan iyi bir ar· hoşuna gitmez. değil. Yalnız kendisi-
kadaş demektir. ne iyi bir koca bulması \e delilik yap-

Bazan da bir kaza: Çocuk. maması lazım. Onu parası için almak 
Evlenme tuzakları istiy~n. bir sü~ü. sergüzeştçiler mr. Bu 

nun ıçın çekınıyor. Sonra, onu sar-
Amerika izdivaçlarının oldukça fe- ho5; etmek istiyenler de yar. Bir defa 

na bir şöhretleri vardır. sa;ho~ oldu mu, Peggy kiminle olsa 
Bu tamamen ispat edilmiş bir key- evlenebilir. Bu tehlikeyi düşünerek 

fiyet değildir. k d" · · rt tti d" s en ını ı:;ıgo a e r ı. igortası bir 
EvvelA, sarhoş edildikten sonra ev· kaç milvon dolardır E. . h k 

ı d. il · h'k · J • ger sar oş en 
en ır en gencın ı ayesı vardır. Fa- evlenirse, şirket tazmin edecek. Şim 

kat buna hemen hemen her yerde te- di nere .. ·e gitse ark d 'k" h . · 
d··r dil bil. , J asm a ı ı ususı 

sa u e e ır. polı's harı· ,,.es· ta:k· d 1 b" 
• • • • • J ı onu ıp e er er ve ı-

0 akşab mhl bı~ da.v~te gidıp ıçtıkt~~ az tehlike baş gösterdi mi mani olur-
8?nra, sa a eyın çınş hokkası gıbı lar. 
hır ağızla uyandıkları zaman kendile- B .. . ... .. 
rini evlenmiş bulan kaç kiı-· vardır? u sozlerı soy lıJ en genç kalktı, o 
Doğrusunu söylemek Jazım~~lirse, böy da dans et.meğe gitti. Kim olduğunu 
le izdivaçların çoğunun sonu iyi ol· sordum, hır genç kız anlattı: 
muştur. - Peggynin kardeşidir, yedi defa 

Ekseriya bu gibi seyler zenginle- evlendi. O zamandanberi, onun da 
rln başına gelir. Onu b~ tuzağa düşür- peşinde iki polis hafiyesi \·ardır. Şu 
mek için günler. aylar, senelerce uğra- kapıda duran dört kişiyi gördünüz 
pn mütehassıslar nrdır. mü? İşte onlar .. 

Bu hA.dise, ekseriya şöyle cereyan Baktım. Dört i mokinli iri adam 
eder: Bir milyonerin oğlu · eçilir. Bir duruyordu. Omuzları gayet geniş a
gün, çocuk, klüpte birisile tanışır. Ilu damlar. l•'akat dördü de sarho~. Kız 

adam naziktir, ona iltifat eder. Bera- devam etti: 
ber yemek yerler. Yeni ahbap ona. bir .!Z fazla kaçırdılar mı, bu ::
ahbap daha tanıtır. Davetler baş gös- damlar, iki kardeşi hemen eve götü
terir. Birkaç müddet sonra ayrılmaz rüp odalarına kaparlar, kendileri de 
bir grup teşekkül etmişti~. Pek tabii bitişik odada sabaha kadar beklel"ler. 
bu grupta kadınlar da vardır. Ve pek MalUmya, insan biraz sarho;l olunca 
tabii olarak milyonerin oğlu bunlardan her şeyi unutur, hisler hakim olur .. 
birisine Aşık olur. Iş alevlenince bir - İnanamıyacağım geliyor, Zorla 
akşam çocuğu adamakıllı sarhoş eder- bunları nasıl kapatabilirler. 
ler n ertesi günü milyonerin bir ge. Genç kız güldü: 
linf vardır. İ d d' b b·ı· · . • - nanınız, e ı, en ı ırım. 

Buna karşı ~ıçbir çare yoktur. Kn· Çünkü Peggynin kardeşi benim nişan
nunlar kadını şıddetle muhnf aza eder- lımdır. 

(Bitmedi) Jer. Çocuk evlenmiştir. İsmi tanınmış 
olduğu için gazeteler havadis yazar-

--~~------~--~--------~ 

lar. Bu izdivaç kadın için sen·ettir. C BUL M i\. C A O 
Şeriklerinin paylarını verir. 1 2 3 4 5 t- 7 X 9 1 O 11 

B~zan milyon~r baba, oğlun~ ku~- 1 K IA Y M IA 1 A M •i H I• 
tarmaga çalışı~. ~adının ve şerıklerı- 2 A- .., u· [il N A [il A F A K 
nin muvafa.katını satın alır, susarlar - ~ · 1 ı-:- -
ve yine muanneti satın almak mecbu· 3 Y 

1

u N ~ N_ ı_ S T ,A N • 
riyetinde olduğu bir M.kim de boşan- 4 !'d ljJ A S _ E L [jJ R llJ E [i 
ma cihetini temin eder. 5 ~iN N E li) {jJ K U 1R N A 

Fakat bu iş pek pahalıya oturur. 6 ~~} L 1iJ !i_ A T-ı[iıD- ~ 
.. .. * • • , 7 A[IJS fjj]K AŞ [j}R ET 

~ütün ~u anı.attığımız,.~ alar, A- 8 M A T-IR .IU T- [i] B E~{jJ A 
merıkan f ılmlenne ve eksen ya da ro- 9 1ii1 F IA liil R- liil R IE- -
mantarına mevzu teşkil etmektedirler.. ~ - ~ ~1~ _ ıs U ~ 

Amerikanın meşhur muharrirlerin· 10 H A N E N_\D- E !iJIU ~ıE 
Clen (Upton Slnclair - Upton Senkler) 11 1•. K [iil 1 A [iifj T A L E 
eon romanmda, siyasi ve petrollara 
müteallik hA.diseler arasında, bir genç 
adamm, menfaat mukabilinde, patro
nunun anne olmak üzere bulunan kızı 

Dunkü bulmacamızın hal
ledilmış şeklı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ile evlendiğini keydetmektedir. 

Bu hUiseyi romandan alıp umumi- 1 _ ~ • 1 
leştirmek için bir adım atmak yetişir. 2 _ liJ - - liJ - - - -
Bu takdirde Amerika aile hyatmı 3 - .- - iiJ - - - - [i 
~aVYUr etmek güç bir şey ol- 4 - - - - - - - - • 
maz. - - - - - [ij_ -- -

Vlkıa. bu hldiseler çok defalar mli- 5 - - _ ~il _ _ 
ba1Ata edilmiştir. Fakat her zaman 6 LIJ [j] !i]

1
ı _ __ liJ !il _ 

da yanh~ değildir. 7 liJ !iJ ~ 
Bir akşam (Ricltmann - Reyşman) 8 .:=_ -F-= --= iJ -

kulübünde ahpap1arla buluştuk. Be- 9 ~ l[i liJ !jl fi 
raberlerlnde, meşhur bir maden ban- 10 - -- - i) (jJ 
kasının hissedarlarından birinin kızı 11 •ı - · - - 'iii1I 1 
olan Mis Peggy B .. H .. vardı. Beni ta· 1 •

1 
• 

n~trdılar ve içmeğe başlandı Bugünkü bulmacam~z 
Başka ahpaplar daha geldi. Bir- Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

denbfre Mis Peggy, yanımızdaki ma· 
sada.. genç bir dansözle oturan ihti- ı - Bir kuş (8,, 
:rar bir adama döndü: 2 - Alel... (3), bir tarla oyunu (5) 

- Hello, baba, .'t - .Miras yedi (5), inanış (3) 
dedi. Adam başını kaldırdı ''e o da: 4 - Büyük şehirlerimizden biri (6) 
- Hello, Peggy, küriik kuran (4) 
diye cevap verdi. Sonra şu rnükft· S - Hürriyet kahramanları ile 

leme: meşhur bir Rumeli şehri (5), denizci 
- Nıuınlsın baba? yolu (4) 

- Çok iyi yavrum. 6 - Ben, ene (3) 
- Annem n6Sı1? 7 - 2(3), Almanca iyi (3), flrl eda-
- O da ıiyi, ya sen. tı (3) 

- Ben de iyiyim. 8 - Erlere numara talikt(9) 
Karşılıklı birer kadeh içtfler ve de- 9 - Sahne (d) 

vam ettiler: 
- Bir gUn gelip sizi e\'de görlirUm. 

10 - PcT' (5), düşünce (3) 
11 - Hikaye (6) 

J Memleket Haberleri 1 
•::wa:::ı:r11:a:nı:nı::::rnı:::::mı::mpr.c: .. .. 
== ~--...-ı .......... ~n ::• .. .. 
:: 

il 
Amerikada değil , Akhisarda 

Bir kız, bir g·encl kaçırdı 
Karadeniz poscası .. .. 

Akhisarda çok garip bir aşk macerası olmuştur. Vak'a şudur: :: 
:: 
:: vapuru 9 

haziran ~ H lD O 

Salı 

Akhisarm Çınarlı köyünde 17 yaşlarında Fatma isminde bir 
kız vardır. köyünün en güzel km olan Fatma ayni köyde on beş 
yaşlarında tahtacı Mehmedi bir sene Jir sevmektedir. Hatta bir 
çok defa Mehmede kendisini kaçırmasını söylediği halde genç 
babasından korktuğu için bu teklife yanşmamıştır. Bu vaziyet 
karşısında Fatma fazla tahammül edememiş ve Mehmede "sen 
beni kaçırmazsan ben seni kaçırırım,, diyerek genci zorla kendi 
evine götürmüştür. 

il 
!: .. .. 
===.~·=.~:~ Tam saat 17 de SirkeC 

rıhtımından hareketle (Zongıl 

:: dak, lnebolu, Samsun, ÜrıY 
~.:~. Ordu, Giresun, TrabzoPı 
:: ve Rize) iskelelerine a:r.irne 
i~ ve avdette (Sürmene ve Ofl 

Mehmedin babası adliyeye müracaat ederek oğlunu gt!riye 
istemiştir. Şimdi kız "ben sevdim de kaçırdım, bizi kimse ayıra
maz,, demekte İmiş. 

Ablasını vurdu ve intihar ettı 
Adana - Pazar akşamı feci 

ve sebebi henüı anlaşılmıyan bir 
hadise olmuştur. 

Bundan bir müddet evvel 
ikinci noterlikte katipJik yapmış 
olan Hamide hanımın kardeşi 
İbrahim oğlul Mehmet Lutfi Ef. 
ablasının dört çocuğu iJe birlik
te oturduğu bağa geliyor ve ya
nına çıkarak tek bir kelime ko
nuşmadan elinde bulundurduğu 
tabancayı üç defa sıkıyor: Hami
de hanım olduğu yere kanlar 
içinde yıkılıyor. 

Mehmet Lütfi efendi vazifesini 
ikmal etmiş bir insan gibi bu 
sefer de tabancayı kendi ağzına 
dayayarak ateş ediyor ve derhal 
ölüyor. 
Sağ böğründen tehlikeli su

rette yaralanan Hamide H. has
taneye kaldırılıyor. 

Müntehirin cebinden « Ben 
kendi kendimi öldürdilm. Olü
mUmden hiç kimse mesul değil
dir » mealinde bir de tezkere 
çıkmıştır. 
. Tahkikata nazaran Mehmet 
Lutfi Ef. yi bu mecnunane hare
kete ıevkeden sebepler anlaşıl
mamııtır. f Türk SözilJ 

Rekabet yUzUnden 

Konyada Merkez oteli kıra
thanesinde Hasan Ef. kızı lstan
bullu Mualla H. gece saat ya· 
rımda Ankara oteline girmek 
üzere kafeşantandan çıkmış Sa
raç Nuri ile beraber Ziraat ban
kasının önüne geldikleri zaman 
yakınlarında silah sesleri işitil
miş, Mualla 

- Eyvah vuruldum! 
Diyerek yeı e düşmüştür. 
T abancasile dokuz el ateş 

eden merkez kırathanesi müs
tecirlerinden Mustafa oğlu AJi
dir. 

Ali kendi krathanelerinde 
çahian Mualla H. ın rakibiAla
ettinin gazinosuna geçeceğinden 
muğber olarak bu işi yapmıştır. 

Carih yakalanmıştır: 

Konyada fare mücadelesi 

Konya mülhakatında fare mü
cadelesine ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Son faaJiyet neti-
celeri şudur: 

Benehrinde 3000 dönümde fa
reli araziden 150 dönümü sekiz 
yüz amele marifetile tamamen 
tathir edilmiş ve 300 dönümün
de fare azalmıştır. 

Geçen ayın 14 ünden 20 sine 
kadar Seydişehrinin Köycehüyük 
ve Tıraşçı köylerinde 500 dö
nüm farf'li araziye bir kilo ( vi
ros) tatbik olunmuş fakat yapı· 
lan tetkikatta müspet bir netıce 
vermediği anlaşılmış, yeniden 
ilaç tatbik olunmuş fare kesafetı 
yüzde on beş azalmıştır. 

Bozkır ve Seydişehirde 600 
dönümlük arazide de fare yüzde 
onbeş azalmıştır. 

Akşehrin Yunak nahiyesinde 
19000 dönüm araziyi fare istila 
etmiş mücadele devam etmekte 
bulunmuştur. 

.. 
:?ıddetli bir dolu -~~ iskelelerine uğrayacaktır. 

iki üç gün evvel Çumraya ı: Tafsilat için Sirkecide Yel· 
murabba ve mustatil şeklinde r 
ve yirmi dirhem sıkletinde dolu if kenci İlanında kain acentasıJI 
yağmıştır. ri müracaat. Tel. lstanbul: tSl.S 

D l d 1 k l b . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::: .. o u an cam ar ırı mış, irı- ................................................. •••:: 
sinin başı yanlmıştır. Ekinler i=:.·i.:::·S·~~İ·;k .... Z;d·~····b· .. ·

1
:r··a· .. d· .. e···r .. İer 

kısmen zarar görmüştür. 
Yeni bir istasyon :: vapurları 

Konya- Argıthanı nahiyesine U 
çeyrek saat mesafede şimendifer :: 
idaresi tarafından istasyon ;nşa- H 
sına başlanmıştır. !: 

Karadeniz 
Her gün yüz amele çalıştırıl- i~ 

maktadır. H 
Muntazam ve Liiks poSlitS1 

DUMLU PINAJl 
istasyonun ismi ( Argıtbanı ) g 

olacaktır. (Babalık) ii Vapuru p günil slr 

Y~~~f f :~::::~~:~·~e;;:::: ·'===.!===. ~:~~:;~~~;~b!ı:::t 
gündenberi kazaya yeni bir ti- yancık,Samsun, Ordu, GiresoO 
yatro kumpanyası geldi. Halkta T ~ 
para olmamakla beraber buraya ~; rabzon ve Rizeye azimet 
devam edenler de eksik değildir. ii avdette ayni iskelelerle Gt 
Bilhassa maaşlı sınıf en ziyade :.=:.• releye uğrıyacaktır. 
burada görülüyor. 

Diğer bir sınıf da var ki böyle ii Tafsilat ıçın Sirkeci 
yerlerde bulunmayı arzu etmekle g Meymenet hanı altında ace#' 
beraber nedense bir türlü girip H teliğe müracaat. Telefa' 
oturmaya cesaret edememekte- •• 
dirler. işte bu sınıftan maruf bir i~ lstanbul 2134. 

:::::::::::::::::::: ::: : :::::: ::: : ::: :::::::::::::: 
zat gizli bir mahalden tiyatro =,.·=.i:::A:::L:::E::M::::0:::A::::R:::::z::3::~:8:::::M:::e:::h:: m .ı 
şantözlerini seyrederken bulun- u p 
duğu yerin yedi metre kadar .!.I V A p U R U 
yüksek olan .koridorundan aşağı 
düşerek başı yarılmış ve: H 8 

- Çok şükür ölmedim, diye- u eu·· ıent vapuru 
k dü .. d b k =:·:: Haziran re ştuğü yer e irde urban 

kesmiştir. U p ft z fl ft f (~ı· günü akşam 51:f 
Dün bu fırtına esnasında Is- :: U 18 de Sirkeci rılı' .. 

tanbul Tramvay hatlarında bir :! .. =.~. tımından hareketle (Zonguld•~ 
arıza vukua gelerek münakalat lnebolu, Evrenye Samsun, Of 
bir Suat kadar teehhiire duçar n du, Giresun, Trabzon,ve Ritt' 
oldu :: I~;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;- .. ye azimet ve avdet edecektir·. 

1-M M v s n Yük ve yolcu için Sirke'r . . atın alma ko :: Ja 

misyonu ııillnıarı - İi de Antalya ambarı karşısııı"" 
.Mali'ılJcrle şehit yetimlerinin ~;:ı i! No. 61.Müracaat. Bilet vaP"r 

senesi ikr~miyelerinin tesbiti için H da da veriJir. 
~ubelerne müracaa t etmek üzere ''O nıa ii::::: ........... , ............ 1 ••• 1 ............ 1, • r..ı " ••••••••• •••••••••••• ••• ............ f'(i,. 
yıs 931 akşamına karar ,·erilen müddc· üzere her gün öğleden en·el \'C ı: 
tin görlilen lüzum üzerine 30 haziran kasaya iştirakleri için de vakti ıııtJ-
931 akşamına kadar temdit edilmis 0 J. yeninde teminatlarile birlikte "o 
duğu ilan olunur. (381) • yondu bulunmaları ilan olunur· 

(< • • • * • r(r 
Merkezdeki kıtaatın ihtiyacı olan 3. K. O. SA. AL. KOMIS

1 

odun kapalı za rfla miinakasaya kon- NUNDAN: .. 1~ 
muştur. İhalesi 7 haziran 931 paznr gü Har ut fabrikaları muhafız bD 1r 
nii saat 1:> te Ankarada merkez satın için 22,000 kilo ekmekle 3,000 JdlO ti 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta- leni münahasa suı·etile satın alı1111 ı 
!iplerin *artname almak ' 'e tel lifleri- tır. İhalesi 16 hazi ran 931 de ~ıı11~ 
ni vermek üzere teminatlarile Anka- da icra olunacaktır. Talip1eriı1 'i 
rada mezkur komisyona müracaa tla. nameyi görmek üzere her gUn öğ1._I 
rı. (360) enci ve münakasaya istirnklcri W. 

* * * kt. . d ') . ·ı· b' ' vn ı muayycnın e temınatıarı ~· 0ı• 
Ordu" ihtiyacı için yerli fahril,alar te komisyonda bulunmaları ııaıt 

mnmulfttından 18:>.000 metre a tarlık nur. 
hez kapalı za dl u m üııa kasaya l\on mu:;ı- • • • , 
tur. ihalesi 16 hnzil'an 931 salı giiııü K . O. SA. A l~. Komisyonurıd(Jfl·- ~ 
saat l:l te Ankarada merkez satın a lmn Kapa! zarf u ulile miinakac::ı'cı • 
komisyonunda yapılacakktır. Taliple· nulmuş olan J{. O. kıtaatına ııi~ '1 f 
rin şartname al mak \·e tekliflerini ver- lem yaş sebzeye ,·erilmiş olan fıll ~ 
mck iizere teminatlarile birlikte mez· halı göriildü•ündcn pazarlıkla 811"ır 
kur komisyona miiracaatları. (:371) sına karar ,·erilm iştir. Paznrl1l 1 f" 

6- d~ " * * 931 ant 16 dan 17 ye kadnr 4' 
3. K. O Sa. Al. Ko. dan: zarlığa iştirak etmek istiyenleriıt ;fi' 
Giimhşsurn hnstanesindrki mevcut namesindeki erait dairesinde fi 1 

köhn f' eş,·a mliıeahhic namına p:ız:ırlık yona miiraca~tlnrı il{ın olunur· 
suretile . aulacnkur lhnlcsı 7 • 6 · 931 
pazarlı~ "aat 14 ten 1 S c kadar icra K. O. SA. Al. Kort~isyonurıdctfl: • 
cd lccektlı Talipkrin lbtcsını okumak s:ıY" 
zere her gun oğleden e\\el ,.e pazarlı- 1 ·1 pnlı zarf usu:il .-: münnkll ~ 
j;a işcirak l'°r i ıçı n rcvoı i meıkOrda ko· nulmu j olan Gümüşs yu hnstıt~ı; ~" 
mlS\"Onuna müracaııcları 20.000 kilo koyun etine verilıt1\ıı~~ 

p • • fint pahalı görüldüğünden pıı~,. f" 
3. K. O. SA. AL. /(OJJ/SJ'ONUA'· satın a1ınmasına Jcarn ··erilmi;' · f 

DAN: zarlığı 13-6-31 saat 13 ten 16 ~ı!' 
4,10:> Kilo yaş sebze aleni münakasa dardır. Pazarlığa j tirak etml< 

1 
tfo 

suretile atın alınacaktır. İhalesi 16 lıerin teminat, ve ticaret odn"111~,ı1~ 
ha~iran :3ı_ de ~aat 15 te kr? ~lun,ı- 1

1 kan~et olduklarına dair .• ,·r'" 1~11" 
caktır. 'l alıplerın şartname)'l gormcl~ komısyona müracaatları ılan °1 
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İtalyan hariciye nazırı A vrupanın 
mühim meseleleri için ne diyor? 

ltaıyan - Rus mtlnasebatı - Deniz meselesi - Avusturya ve 
Almanya arasındaki itilaf - Teslihatın tahdidi yolunda. 

~~"::'b~·t(A.~.l - ~ya; me.clisinde sayede her iki millet 1936 senesinden son 12 sene zarfında ltalyanın Avus· 
~da M. G çesJ~ n ı::r~a ere;:ı .~n~- itibaren inşaatlarını ba!"litleştirmeğe turyaya kar~ı yapmış olduğu hizmet
~i ha~8:; 1 ~ h t yan.ın ~~1~1 sı- v~ fakat azami hacim n_isbeti mesele.<:i· )erden fazla hizmette bulunmamıştır. 
lnnnıuştu n a ıza a le te:;;rı atta nı de haleldar etmemege mu,·affak o· Ilugün de ltalya bu de' Jete yeniden 
ltaı r. lacalardı. n uşcrefJi uıla:;;ma tara- müzaheret ,.e muavenette bulunma<;.a 
it ra • Rusya mUnasebatl feyinden yalnız birinin bütün menafi. amadedir. 1',akat, bizim dosthığum"'u. 

~~Ya - Rusya münasebatından den müstefit ve diğer tarafın bütün fe zun ihlas ve vuzuhuna Arnsturyanm 
~ a en hari.ciy~. nazırı, iki IT!emle- d.a!tarlıklara dü.çar olmasını icap etti- da mukabele. etme i icap eder. 
laıt{~~rnd~ı .m'!nas~betlerde hır f ev rıyordu. tamamı le abes olurdu: Alman mı~leti gibi, Jtalyan milleti 
~ .e ık, hır ı tisnaıyet mevcut ol- Nazır, bundan sonrn Doçenın mev- de Alman mılletinin tarihinin, medeni 
ltiitı1gı~ı bu münaseb.1tın her iki dev- zuubahs itilfıfnamc hakkındaki beyana yetinin ve ırkının haiz olduğu fazilet
tldnk1ığer devletlerle idame etmekte tını hatırlatmış ve itilafta nsonra zu. Jeriıı cihanda işggal etmesine hak ,·er
~tııı ~rı. ı_ni.in.ase~tle_:in. a~·ni oldu- h~~ etmiş_ olan .müşk~H"t~ın hükumeti diği mevkii i şgal etmek için sarfetmek 
'ıijJ"hle ıçtımaı, sıynsı hıç bır hususi .mutehnyyır etmış ve ınkısarı hayale te olduğu mesnlyi teveccüh ve muhab-
bıu a .~zanın tesiri altında bulunmadı- uğratmış olduğunu söylemi~tir. betle takip etmektediı·. 

Söylemi tir. Şayet, Faşist hükümetinin gayesi Siyaseten asude, iktısnden dirilmi!'ı 
l lktesadl vaziyet kendi itilfLfcuyane hissiyatı hakkında bir Almanya, Avusturyanm istikrar~ 

>lt ~~catta l\lü~tehi~e~ Amerik~ :J m!I d_üyaya t.emi!1at ,·ermek" olsaydı . o~un i$.in yalnı7: :aydnlı değil a.} i zamanda 
llıı . ıret raddcsındekı ıhracatı ılc bı- crhnnrn " bılhassa Avrupanın silkuna luzumlu bıı unsurdur. Almanyanın 
~~· . geJmekte~ir, ondan sonra . Al- ve i.t.imada ~ok muhtaç old~ğu fir!~de~ beyn~lmile!. ta~hh ütıerinin onun, ik
~ta ~a. Jngıltere, Iran, IJehıstan, farıg olmamış o1duğunu soyJiyebılırdı. tısadıyatr uzerınde tazyik icra etmekte 
"din a Ye en sonda da ltalya gelmek- ltalya - Pransa - İngiltere itilafı, olduğunu ve Alman hiikumetinin bu 

A~· başlıca beş bahri devletin deniz tesli- hale bir çare bulmak mecburiyetinde 
~tı • Grandi, 24 ni an tarihli itilaf- ~atının tahdidini tahakkuk saha~nna bulunduğunu anlıyoruz. Almanyanın 
'ttin ltatyan iktısadiyntı için müsait ı al etmek suretile beynelmilel itilafın beynelmilel mali taahhütleri iktısadi 
MıtıJ~~r te\•lit edeceği, hiç olma1.sa h~kiki ve. büyiik bir tezahürünü teş- buhranın Ye binnetice Avnıpanın için
~· 1 ı nıu,·azenesizliği kı men düzelte kıl edebllırdi. de çırpınmakta olduğu eJim '\'aziyetin 
-.ı~ ,.e şari Akdeniz limanlarile ya- Nazır, ilaveten demiştir ki: "Sarfe en , ·ahim sebeplerinden biridir. 
..: /kt aolan ticari mübadelelerin da- dilmiş olan mesainin heder olmuş ol· ltalynnm, borı;lar meselesinin nıs
~e'J.a~e kuvvet bulmasını temin evli- duğunu zannetmek istemem. Londra • fet dairesinde hal \'e tesl'iyesi hususun 

ı:ı tinıidini izhar etmiştir. · Paris ve Roma arasındaki mesai he- daki faaliyetinin esası bordann tes-
Deniz meselesi nüz kat'i surette inkıta ctmi~ değildir. viyesine ve tamirata ~iiteallik olara 

•·beniz nıcselesı' h·ıkk d· h . . . Paris kabinesinin ltal) an - lgiliz no- 192'2 senesinde M. Mussolini tnrafndan 
:-cır ' ın ,ı nrıcı.}e t I b ·· k··ı·t ·kt·h 1 d d t d' d' . d' ita rı, ayan mecli inin 1 t t ·hr a arına cern en muş ·u a ın ı ı amı- ..on nı a ev ı e ılmis olan proıe ır. 
ll~ll·a _ F'ı·an "''l _ lng 'lt n_ıa~t'l;afrı 1 na medar olacak şekilde hareket ede- Bu mesele hakkında lt~lya s iyasetinin 
"~ "" 1 eı e 1 1 a mın • · · ·· •t I ı· ş· ı ·k· h ld h .. d. kt'fl · 1 · t ıa adar iiç hükumeti b . t cegını umı ece ım. ımc ı ı a e u ıre ı erı aye egayyerdir. 

.,~n, tam ,.e kat'ı· nld e~ana ına dn.a
1
- kumetin bunlarn ilfi,·eten söyliyecek Avu turya - Alnıan .. ·n gümrük bir-

işte: 

o 
MUsabakasından kazanmanıza yardım edecek 

F i l i 1\11 
Reslmlerlnlzi VELOKS kfiğıdına basbrınız 

17t·ıkı f~ akczrlclr 
miidiJ'rlıiB1lnden : 

ve 11z cılzltLller 

Kıymeti mubammenesi Metresi Beher metre fiati Harita 
Lira Lira No. 
2955 
3852 
1331 
1160 

197 
214 
121 
116 

ıs 
18 
11 

2 
3 
4 

10 5 
. . Fatihte Fevzi pafa caddesin de münhedim Halil pata camii şe· 

~ıfı ara~sından müfrez (2, 3, 4, 5,)harita numaralı parçalar balada 
ırae edılen kıymeti muhammene leri üzerinden dört hafta müddet• 
1~. müzayed~ye vazzolunmuştur. Müzayedesi Haziranın on üçiın 
c~ cumartesı günü saat on dört buçuktadır. Talip olmak iıtiyenle
rı_n yev~ ve _aaat~ mezkurdan evel kıymeti muhammenenin yüzde ye
dı buçu~~ ~ı!bet_ın~e pey akçeleri le beraber Çenberlita§ta lıtanbul 
evkaf mudurıyetı bınasında mahlulat idaresine müracaatları ilaiı n· 
lunur . 

'llısı h • , o ugu zanne ı . b' .. .. kt ı··· 1 . t k J • 
>t . alde bilfıhare ne sebebe mebni ır sozu yo ur.,, • ıgı ~~se e~! e rar Cemiyetı Akvam A k 
lıııı~'den miizakcrelere mevzu te k·ı t- Avusturya • Almanya gUm· meclısıne clonecektir. nu esnada bir . S 'e. r.z fa. br. i.kafar Safın af ma komfSJ10nunda·n: 
ı;: \·e neden dolnyı hala muaıfrı~ bu- rUk ittihadı sureti ha! hul~nacağr iimit ediliyor. 
4~{'1u :ı: olduğunu bilmek arzusunda ol A\'usturya - Almnnyn gümrük it- B usur~tı halh_n A1mnnynnın ve gerek Hakımıyetı Mıllıye, Yakıt ve Politika gazetelerile mukaddema 

Unu söylemi tir. tihadından hah. eden M. Grandi, 21 ~e~ke~ı. ge~el\ Şarki Avrupa deyletle- 30-5-931 tarihinde pazarlıkla alınacağı ilan olunan 12 şartname-
~ .. f:'elce ""apm~c; oldu.,i'ru müteaddit be mal'tta Almaya büyük elçi~i ile Avu:.· rının ıkt~_adı 7~11·uretlerini hesaba ka- d 1 )'kh 1 

·•at J .,. J t k dıge ıı l r ti · · e yazı 1 çe 1 ane ma zemei iptidaiyesinden 6, 7, 12 numaralı ~ 1 hatırlatan 1\1, Grandi. J\f. Hen- turya orta elçisinin talya hükümeti ar:en • ~ mı et erin men na erını 
Sn v~ M. Alc ·andirin Paris \'e ne her iki hükumetin bir pr~~o~ol im· ~·e ıktısnd_ı . ıy~~etlerini hiç ~ir suretle şartnamelerde muharrer malzemeye talip çıkmadığından 10 ve 11 
lt;d aya ıcra etmiş oldukları seyahat- zalamış olduklarını ve bu ıtılafname ızrr et mı.} ec~gı. de memul dur. numarala şartnamelerde yazılı malzemeye de teklif d'I fi t 
~ e evvela J.,ransa hükumeti ,.e son· mucibince iki memleket arasında bir talya~ı~ rtıl~baJde Cemiyeti Ak· ahal I d d J .. .. e 

1 
en ya ın 

'-da ltalya hükümeti ile hilitflaf tan- gümrük ittihadı vücuda getirmeği tcah mm me~hsınd~ki kat'i hattı hareketi P . ~ ~ masın an ° ayı pazarhk gunu 14-6-931 saat 15 e tehir 

1 ~tnıiş olduktan (ltalya _ Pnın~a hüt eylediklcıini hildirmiş olduğunu meselen!" ne __ gılıi şerait altında mevzu edılmıştır. Taliplerin yevmi muayyende milracaatları 
lh,!ll~Jtere deniz itilfıfının esasları) söylemiştir. 2:3 mart tarihinde ele prolbahs .eclıl.ecegı hususuna bağlıdır. - · 
,&~ı taşıyan vesika hakkında tafsi- tokol tc\'di edilmh-tir. Bu ' 'esika <riim Mılletın hayati menfaatl erini li'a. bu vebaıan da şu devlet "iya .. etile be- Vücud Un il zil terden 

~'rıni.,tir: rük birliğini hedefi Almanya ile A~'lls- :_:i t ~.ükümetin harareti· n:ı~d~faa .e· rab~: r~rümek!e ol.d~ğu ~ddi.a ını ~~r-
~ b • 9randı 2 martta Fı-nnsız ve lngi turyanın maruz kalmakta oldukları duegı hu usunda ıt~an 'inechsını temın dedıyorl~ır .. l\.endı .ıne çızmış oldugu nıulnafaza j,çln 
~ <ltıciye nazırhn·ının imzasile gel· iktısadi miişküJleri izale etm«>kten iba- eder. . yolda azı~ ıle, emnıyetle ve asude bir 
~t Olan bir telgrafnameyi okumus- ret olan iktı adi hir hfıdise şeklinde Tahdidi teslıhnttan ve hakemlik surette yiırümekte ol:m ltalya hnkkın-
1\' l1u telgrafnameye nazaran }'ra~- göstermekte idi. }'nşi t hükumeti bii· usulüden hah eden 1\1 •• Grandi, Italya claki bu fikir, hatalıdır. 
~,llonıada aktedilmiş olan itilafna- tün hüsnü niyetine rağmen hukuki, ma tarafından 1921 senesınde aktedilmi~ Eğeı bu yol, bazan ba~ka herhan
~'ı~~ esaslarını bilıi. kaydlişart kabul li ve bilhn a siyasi bir takım me ·ele- olan hn~em muahedennnıelerini ve bun gi bir de\'Jetin takip etti{'.:ri yola uygun 
,.tak tedir. ltalya hiikOmeti bedihi 0 • leri nazarı dikkate almak mecburiyeti Iarın mıktarının 19 a ~aJiğ olduğunu düşüyorsa bu, diğer devletlerin bi
~tl'iı tesvit komite inin itihifnnmeyc ni hissetti. Hariciye nezareti. proto- Ye bu rnuahedena"'!elerın İtalyanın he zim ynnımı:.ı:da yürüme inin bizim hattı 
- ı.ı 'cek hukuki ~ ekil ile me.,gul olma kolun tevlit ettiği gayri mü. ait intiba- men. bütün beyelmılel m~nasebetlerini hareketimizi değiştirdiği manasını ta. 
'ıt :1ın.gel.ece~i ."e it_ilfıfnamenin yal- lan Berlin ~c .\'iya.n~ya te~Ji~ e~m.ekt.e tanzım etmekte bu.lu~dugunu hat~rlat - za~m.u~1 etmez .. ~J~ vakı_fı hizim hare 
tt~ ' .. vıt cıhetını telnk ile iktifa ede- , .e ltalya hukumetının hat ı fıkrını ıtı- mıştır. Şu hnle na~.ı.ran, umumı ha· ketımızın seı·hestı ını kat'ıyen ihlfil et
~ i~na~it itilafnamenin ahkamını lafın mu? telif . noktalarını inceden in- kem. n_t~ı.ahedcn~m~sının hal.ya için ifa mediği t~ıkd~rde böyle beraherce yürü
~i 1~?arıJe tadil etmeme i iktıza ede ceye tetkık cttıkten sonra beyan edece de ~.tıgı mana 1hlas demektır ve bu da mek vazı.}etınden kendimizi hahtirnr 

~ lltutalea ında bulunuyordu. ğini bildirmekte istical gösterdi. ln- onun hir ~ok dC\:Ietl~rle olan münase- addederiz. Hiı bu ~erbestinin kıski111ç 
~~ ila~nıaffh, tesvit komitesinin daha g!lteı:e. hükiı.met.i~in, me~cleı~in ~u~uki beti.erinde. ve sıyaSı direktiflerinde muh:ıfızları .o!acağız. Fakat, oncfa 
~6r}11rn~ında ltalya ve İngiltere hü- c!hetının tetıkj .ı~ın keyfıyct~n Ce~ı~·e~ me,~utt~ıı. . . . • 1~ a~ır~ı~ tar!hın ve kralımızın hata. ız kullanınız. ~11ı1;lerı, J.'ransızların itilfıfnarne ah- tı Akrnm mech~ıne harnlesı teklıfını Şı~dı ta~~ıdı te lıhatın ~at'ı safha ıyasetının nı:;;aneleri \'ardır. 
~it ı a CÖr~ tanzim edilmis olan met- hemen kabul ettı. srna gırmelıyız. Mu':'7;enetın e~aslı Bu yol üzerinde M Mu solini Jtal .. . .. ·· · • 
t~ .!ade ettiği manadan "~haiz oldu- ?tinli cihete gelince ltalya hükume- şartlarını a~cak tahd.dı te lihat \'Ücu- yayı ,.e kendisine itim.ad ıolan ltaly~n Daruşşafalı.a mudurıyctınden: 
~felittıulden gayri bir mana ve sünıul ti, Londra ve Pnris kabinelerile bili- da ge!irebilır '~ ~ncr..k bu -ırtlarla- milletini yanı bnsınn a'ımış yürüyor Mektebin bir senelik et ye ekmeği 
1tıı etmek istediklerini hnyretle öğ. tilfıf bu cihetlerin 1922 ~enesinde ihda.. ... dır ki, I.ıeynelmıle adalet, mü. ellah BI u 1 • " • • . . 
. ~işlerdir. Farklar şu idi : edilmi kontrol komitesi tarafından ku.·vetin tazyikine düçar olmak tehli- r a ev de'!ası,: Romanyayı kapalı zarf u ulıle; odunla kok ve man 
~ra~ly~ ve Jngilterc hükfımetleri iti- tetkik edilmc;si teklifinde bulundu. k~sine r.:aruz kalmaksızın icrayi ah- ~ ·· . tehdı! edıy~r. . .. gal kömürii münakasai aleniye sureti· 
iııirı enın İtalya "e Fransa bahriyele- M. Grandı, Cenevrede ilk defa ya- kam eder. :Gukrc • 5 (A.A, - lkındı vaktı Ruk le mübavaa olunacaktır (23 haziran 
~r n bugünden 31-12-36 tarihine ka- pılan müzakereleri hatılattıktan .sonra Hakikntte tahdidi teslihat ve ha- reşw yakınında l<fıin l\lo}ne~hiye sel spbi çarsamb~ gü ·· t ClG) d k 

1ttitıi e ntiktar inşaatta bulunabilerek- ı;:~n.sa hükümet.ini!' bir proje tevdi et- kem u ulü olmııdıkça emenü selfımet yagn:ıur yağ~ı . tır. fü!." -..eker ta;fıye- . :. . • . n~ . aa . _
8 a~~ı 

~~d le bit eylediği mütaleasncla bu- tı~.ını v~ bu proJcnın riiçhan esasına yoktur. nu meselcl~r halledilmedik· hacsıne, mutcad~it buyük .bcnzın de- kat ısı Yerıleccgınden talıplerın o gun 
"~t ~kları halde J.'rnn a hiikfımeti in- ~u tcnıt sis!emden sınat itilfıfların in- çe de emenü selflmet~~ halledilmesine pol~rına yıldırı~ ! a~t etmış, . et.r~f- saat (14) te ~uruosmanh'ede Cemiyeti 
~%a U u unda serbestii hareketini kış:ı~ınr. temın~w .k~dar birtakım tedbir- imkan mutasav:cr degıl.~ir. Hakikati takı mez~u arazı) ı bı~ lmç an!ye .ıçı_n- • . . . .• . . · . • 
··q b fa2:a etmek mütalensını serd ve len ıhtıva ettıgını n hu meynnda bil- halde ırnvvetlerın tezayucHi. milletle- de alev .< ·~ı·yaQ• halıne . gctırmı ,.;tır. tedrısı.} cı ısl.ımı.} e merkezıne gelmeıe· 
~~~s~ ta bir takım ihtirazi kayıtlar ha~s~ ~u.susi b~! .~akım kred~ ens.~itii- rin adaleti his ini zarıflatmaktad,r. Deh et !"1!1de k~lan ahalı. kaı;;abay! ri. Rartnamesi mahalli mezkurdan 
~il ~a.n etmiı;;tir. lerı ııhdası ve hutun devletlenn mu~te. Ilen, Cenenedc umumı hakem mua- terketmı tır. Ka abanın yangın netı h .. . . 
~e '!'ütalea ~e telakki, müakit itihif reken çalışmaları gibi tedhirleriıı de hedenamesinin haldki kıymetinin ne cesin.de har:ıp olmas!ndan korkuluyor. er gun alınahılır. 
:~}e i·n ı uh ve edasile \'e takip olunan mevcut olduğunu söylemi tir. olduğunu söyledim. .1\onfernn:-- Av- . Cıvar şch~rl~~«lekı mem~rl~ı-.. itfn- . 
ıq ta le ~czat teşl.il etmektedir. C.ün- ltalya, Jtalyan heyetinin azimetin rupa milletlerine tenunat Yerecek dev- ıye kunetlerı gonderdikle.rı gıhj ımdat Matbaamıza gelen eserler. 
~ ı)e ıki memleket arn ında 7 s-ene- den eve) 1\1. 1\fussolininin rnzih Ye ı;;a. Jetler arasındaki mU\'azeneyi temin ey olarak ıı~ker de S~\·ket.mı ler~ı~. Bu 
tltte~ ~ahrt miitareke vücuda getir- rih hir surette teshit ettiği tekliflerle liyecektir. ku"'''.et!~~ın sarfettıklcrı me amın 1 :>· Yakut kayalar 
Şa . ıbarettir. CenelTede isbatı vücut etmiş ve ltal- Bunlar olmad ıkca, Avrupa i tikra- şa gıttıı:ı .zannolunuyor. . , . . ·· .. • . . . . • 

~daht, iki memleket insaat hu u- yan teklifleri kabul ve tasvip edilmi::.- rını bulamıynrak l'e .;imdi il'inde bulun Gece ?a.rısında )angın hfıla dernm F,debıynt kutupane ı )<'nı le ki)· 
tt bar erb~t bırakılacak "~ yaptıkJa. tir. l\füı~ke~~t icrnsı znruri~.ir , .e. ~ra- duğu müphem ,.e frn~arsız ,aziyeltcn etmek~e- 1~ 1 • • metli bir eser kazandı: Genç ,.e gü7.ide 
~llıekf gernılerini hemen en·ise ithal farında~, mubadclelerde muteabılıyet çıkamıyacaldır. 1\lılletlerin cekmek- lnfı~uk e nasında amele, tasfıye- muharı·ir Siiklıfe ı. rihal hanımın Yakut 
r 'ııa e ~uht:ır kalacak olsalardı. iti- bulunması me?faatleı:de adilane bir te oldukları il<tısndi huhran&ı - ki hane m.:•rı~~~ çalışıyordu. Bir çok- • . .~. . . . . 
t ~a~':ıın hiç bir manası olmaz, Jati- mul'azene temın edebı!en memleketler 20 milyon i"si1in me\'cudiyetinclen ne 1:11"!11111 oldugu. zannoluu) or. Ancak l\.a.} nlar 1 "1mlı 1 omanı kıtap halın de 
~ l~İl~lınden ~ir şey olurdu. arnsı~da. d~ğrudan d.ogruya _ itilitflar kada~ ,·ahi~. oldu~l! anla ılır_ tcsli· felaket_ mahal~~ne y~laş~:ık mümki~n inti ar etti. Pürüzsüz. akıcı ·bir üsJU. 
ı~v1le fnanıenın muvakkat bir sureti aktedılmıştır. ltal.}a, amelı olarak hat sıya etının te ırı olduğu üphesız· olmndıgından olenlenn mıktarını tayın b . h. r b' 1 h .. k k 
~ d~ d Olduğu kabul edil e bile bu şek bu yolcladır, es~en Avusturya ve dir. etmek ır mkün değildi r u, .~nce .'e .' 

1 
•: . r ~ un ~·u ·se ~ ta. 

~didi e hedefinin deniz teslihntınm Macaristan ile. ahı ren aktolunan itilaf M. Grandi. l\f. lfı>ndersonun tahdi· T: .ı arat miktarı 10 milyon le;· tnh- hnssu ... Jcrılc ışlennıış guzel hır me\'ZUU 
~:•.aıb~l~u~u aşikardır. . . . namele~ ~ıunu ı pı~t ed~r. . . . di teslihrıt konferan~ı riyasetine inti- ı olunuyor. olan hu eseri ı.arilerimize tnvsiyeyj za-
~ ı bahk~ ~ran anın metalıbının ne- . Bu ıkı. ~~mleket ~ıasında .'~ktc.ctıl- lınp edilmb olma ından dolayı meın- PapasınParis vekiline nişan it addederiz. 'l.ira muharririnin tanın-
>;ı~I inŞa rı ınşaatın son 6 sene zarfın- mı~ olan ıtılafnam.eleı ~le. hu u~nıye- Tahdidi tosllhot ve hakemlik J>aris. 4 (.AA) - Heis.icümhur r.t. nus H! se,·ilmis imzası c er irin 
~t'llda akta fnik olması olacaktı. Pel\ nin tnhakkuk edebıln~~:sının pek ıJyade nun olduğunu beyan etmis mumaile' Dnumer P•ıp-;nın \'ekili J\lonscn\·ör ı ? ff . k s. tr b' 1 · :. e~ 
"-~kont tedilecek olan tahdidi tesli- mür.ıkün olduğunu go termektedir. he ftaJyar.ın hnrarPtk nıü;.ııh ir b • J ı". !\fnglion~''e 'r.c'jvon donör nt :ını~ın·bi- •l)~ne '.'c U\'\e ı ır a'sıye mah•-
"U~ hat e~ansına samimi surette işti- lngilterenin. Lahay daimi ada1et duğunıı ve bütfüı mrmll'ketll'ı-in ~' ~~ rinci riitbeo: i•ıi . ih<h rtmi-.tir VC'tındedır. 

b~ı,1 ;ır anmakta .oln~. iki. ~ev!et bu dh·anının i~tişari reyine mürac.aa! edil lıitaraflığına. nüfuzuna \C tahdidi ;e:s- . . . . . .. " - _ 
·~~ lhıt nasıl muhik gorebıhrdı? . mesi teklifı umumen kuhul ~dıl~ı. A- lihat darnsına olaı~ ~amimi imanına t:vkafın yenı bUtç~sı . . kt bulun cami ve mesçitlerin 
~l\ııı~ rnr:e~ı;en tem1!1~zda. ltn~y:1 .ıle rnstuı:ya murahhası, L.1he~ dırnnı.n. itimat ccle!>ileccklcrını Ö.} Jenıiştir. Ankara 6- Evkaf butçesının idaresi ve bunların hademesi 
~ ~~cut"T.Uhahs ~kı te7:!n telıfı ım: cl~n bır karar çıkınc~y~ ~ad~r ~roJe- ltalya, ı,onfrran"'a geniş hir anla- müzakeresine bugün başlanacak- .. k f d d "'t da bir . olmad~:rrnı gorere~ am!lı nın ~~hakkukunu tcmm ıçın .. hıç b_ır te- yış zlhni~etilt' ,e fakat ayn i zamada .. . ı:.v a a evre ilmiştir. Diyanet 
Sı '1<t ltıeınıtflflf v~cuda getır1!1ege, Şt'bbuste ıı.ulunmama taahh.ut .e!tı. . milli menfaatini muha faza etme azmi- tı~. Evkafın . masraf b~tçesı 3 işlerinden maaş alanlar bundan 
~ttrıaı leketfn ı_nşaatını tanzım e- ftalya ıle A,·ustury~ bırbır.~ne hır le iştirak ederek H hu suretle herl,e mılyon 122 bın 41, varıdatı da aonra Evkaftan maaş alacaklar 
~ 'llta P ınescJcsınJ bir kenara bı· dostluk muahedennmesıle ve mu terek icin adalet dii<:tu runa da hizmet ede· 3 ·ı ı 22 b · 500 lira o!a-
\: ~dıı/;. 19.11 tn:..!h_!~den !H36 trıri: menr~.atle.ri~ .mah uli!. ?lan tabii bir cektir. . . mı yon. . ın. . dır. fa·kaf bütçesine Darüşşafa-

t. t•tt llnnkJ.nt hır te:-nye :.uretı tesanut hıs ı ıle Hkdıgcrı~e _bağlıdır- nazı mıic,:ıhıtlc ı. haksız olan, bizim rak tahmın edılmıştır. ka ve Darülfünun irin 25 ıcr rnıeı:e uğraşmışlardır. Bu lar. ltalyadan başka hıç bır de,·let harici siyasetimizin bizzarure hazan Yeni bütçede memlekette· T 
bin lira konmuştur. 



Nim ıslak bir bez ilze.rine 
dökülen bir a:r. Vim to:r.uile 
ovalanan tunc ve her nevi 
maden eşya daha ziyade par
lar. Pencere camlan ve cam 
-.yalar pa:ıar, baniyolar, 
çiniler, pıçak takınılan ve 
porselen eşyalar parlar, 
ııahanlar, tencereler mükem
mel temizlik manzaraıı verir. 
Vim her nevi kirleri çıkar

mııkla daha ziyade parlatır. 

Vim istimıılı ile aı: yorgun
lukla daha memnuniyet baht 

.... netice eldeedeniniz. 

M•V 1 1 3·088 T 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyonu riyasetinden : 

l\lüllriye ve yüksek muallim mekteplerinin 931 mali senesi temmuz ayı ip· 
tidasmdan mayıs 932 ayı nihayetine kadar olmak üzere on bir aylık erzak n 
saire ihtiyacı zirde hizalarında gösterilen günlerde Fmdıkhda Güzel san'at
lar akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde mubayaat komisyonu 
tanfından ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yıldızda mili 
kiye mektebi müdürlüğüne ve münal.:.ısaya iştirak edeceklerin yevmi muay
yeninde mubayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ve ihale tarihinden e
ni teminatı murnkkatelerini muha~ibi mes'ullük veznesine yatırarak mak
buz almalan \"e münaka anın saat 3 teil beşe kadar devam edeceği ilan oh
nur. 

Sadeyağı, zeytinyağı sabun zeytin 
Pirinç, fasulya, tuz, nohut, merc:oimel" 

Ne suretle 
Kapalı zarf 

ihalenin 
• tarihi 
27-6-31 

Günü 
Cumartesi 

beyaı peynir, kaşarpeyniri, yumurta Kapall 27-6-31 Cumartesi 
Et: Koyun, kuzu, sığır .. 27-6-31 Cumartesi 
Kok ,.e maden kömürü Aleni münaka.-.a 28-6-31 Pazar 
Odun Ye mangal kömüri.: ., 28-6-:U ,, 
Sebze ,, 28--6--11 ,, 
Arpa, saman, kepek ., 28--6--31 ,, 
Makama, un ve saire ,. 28-&-31 ,, 
Ekmek .. 28-ô-31 " 

ftfyon nana ~asmo~en~isliiin~en: 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilin 

edilen Afyon - Şuhut yoJunun 22577 Jira bedeli keşifli 24+140-
30 )( 000 kilometreleri arası tamiratı için yapılan teklifler haddi 
layık görülmediğinden münakasa müddeti 13· 6-931 tarihine ka
dar temdit edilmiştir. 

1- Ehliyet 8 vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı 

vesaikin münakasa gününden liakal sekiz gün evvel villyet 
baımühendisHğine tevdii. 

2- Münakasa tafsilitiyle şartnameler sureti musaddakala
nnın Vilayet Nafia baş mUbendisliğinden alınabileceği. 

3- Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale 
kanunu ile şartname ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını 13-6-931 tarihinde saat 15 ten evvel vilayet 
eycümeni riyasetine vermeleri. 

4- Müteahhidin fen memuru iş hususunda n.ıüteahhit derece
sinde mesul olduğundan mukavelenameye müteahhitle beraber 
imza etmesi lazım geldiği ilan olunur. 

Askeri mektepler satan alma komisyonu llinları I 
Gülhane hastanesile askeri Tıbbiye tatbikat hastanesi için 

5000 kilo francala pazarlık suretile satın alınacakbr. Pazarlığı 
8-haziran - 931 pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. Talip
lerin Harbiye mektebindeki satın alma kom;syonuna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprd Üsklldar iskelesindeki büfenin icar müddeti 15 haziran· 

da hitam bulacağı ve vapurların kahve ocak1ım müddeti de 12 
Temmuzda münkazi olacağı cihetle isticarlarıoa talip olaıılarıo 
heyeti teftişiye riyasetine müracaatlara. 

Kiralık oda, ev, köşk v. •· 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda l iı 
~ora ,.e bir tıclAdan mürekkep bir daire 
mü.;ait şeraitle kiralıktır. Ankara cadde~İ 
.12 No. ya müracaat edilme'i... 

- Satıhk ve kiralık -
Kuzöuncukta l\lünirpaşn mahalle

sinin Aziz ley sokağında Be~er oda· 
dan iıd bölüklü fe\'kalAde nezaretli 
eşcarı rnüsmircyi ha\'İ vasi bahçeli 16 
numaralı doktor halı:ı..ı beyin hanesi 
ucuz fiyatla satılık ve kiralıktır. dcru· 
nindekilere müracaat. 

M!Jteferrlk kUçUk llAnlar 

Küçük bir fotograf makinesi sa· 
tılıl.tır. Galata P.K.34 \'. Benrubi adresi· 
ne yazılma·ı 

Ankarada işi olanlara - tAnkarı 
Is l'ürosu}, Ankarad:ı mütahassıs teşkil!ta 
malik yeg:\ne vekAlet, temsil, takip mü· 
esse~esidir 

Ankara· Bankalar caddesi • Anadolu 
h:ın • Posta kutu.su: 166 

SATILIK MOTOSiKLET 
Az kullanılmış Triyomf markalı bir 

motosiklet satılıktır. Taliplerin mat
baamızda Muharrem Efen diye mür:t· 
caatları. 

Budapeşte de - Yüksek Mühen· 
dis mektebinden mezun Macar mühendis 
ev, beton nrme ve diğer mühendis inşa

aana ait haritaları ve keşifleri, yapıyor. 

Adresi; Beyoğlu Sakız-ağaç cadde No. 
2 kat 2. 

Satıhk ev apartıman,arsa,eşya 

Sabhk apartıman - Müceddet 
kargir dört kat havagazı, elektrik terkos, 
nezaret fe\'kal~de Şişli hastane istasyon 
ci ,·arın dadır. 10,000 liradır. 

Jstanbul dördüncü vakıfhan Asma 
kıt ~9 Union Kol 

Kira getiren emlik alırız -
Tramvaya, iskeleye, şümendüfere yakın 
olanlar müreccahur. Terhin edılirııe bin 
liraôan yuknn PARA fKRAZ edilir. 9·12 
arasında müracaat 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 
URIO:\KOL 

Satılık hane - Şehzadebaşında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 

1\Jarmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilAtlı müceddet Hrgir hane 
saulıktır. içindekilere müracaat 

ooı•oom~ 
DOKTOR 

dlalı~ Cemal 
Dahiliye hastahkları mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat ( 2,30 dan 5 e ) kadar 
lscanbulda Divan yolunda ( 118) nu
maralı hususi J,abinesinde dahili has-
talıkları muayene \'e ted2vi eder. 1 

Telefon: lstabnul 2398 ---
Kuponsuz 

Piyan komuz 
Piyankomuza ait numa

ralar iki günden beri gazete
mizin başlığının sağ tarafın. 
da neşredilmeğe başlanmıştır. 
On beş gün devam edecek o
lan bu numaralı nüshaları:nı· 
zı muhafaza edenler müsaba-
kamıza iştirak etmiş olacnk-
1ar ,.e çekilecek bir kur'ada 
kazanan numaralar tesbit \e 
ilan edilecektir. 

Birinciye 40, ikinciye ~o. 
iiçüncüye 10 lira ve yüzlerce 
kariimize de muhtelif kıymet. 
te hediyeler kazandıracak o
lan bu yeni piyonkomuzda ay 
!arca kupon toplamak ve son· 
ra bun la rı matbaaya getife
r<>k dt'ğiştirmek gibi zahmet· 
lerin hiç biri yoktur. 

Numaralarımızı hiriktiri-
niz. 

Mes'ul Müdü.ı Refik AhmeL 

1ürk 

lerinın en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Y etistirmek. 
O haldel derhal ' 

ZIRAA1 
· Bankasında 

BU nıınıı 

---------~·~~~~~· Tahlisiye U. müdürlüğünde~· 

Deniz ilanı 
Karadeniz-Boğazı 

12-10-929 tarihli ilana zeyildir. 
Karadeniz Boğazı haricindeki 

o 1 il 
Arz 41, 24, 30, şimali 

tt 1 ol 1 1 
Tuti şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul ,

1 
il 1 d b. ştP' Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniye e ır f f( 

şekli ziya gösteren, zatülhareke . ve .her dakikada muolaz~oı ;jl 
lalarda dört çan sedası veren bır zıyala şamandıra 1 Hazıraıı 
tarihinden itibaren demirlenecektir. o~' 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf ı1l 
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. if 

Ziyala şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener. ıf 
ret gemisi kem~fissabık fenerleri ;akmakta olduğu ~a~de ~;~~ 
müddetle mevknnde kalacaktır. Zıyalı şamandıranın ırtıfaı eıOf 
metre ve mesafei rüyeti takriben (14) mildir. Fener işaret g / 
sinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. ~ . 

Vakıf akarlw ı'<' ma/ıltıflef 
ıııılclürlıls~iinden: 

Kıymeti muhammenesi / 
Lira : l 100 dıJıı' l 

Üsküdarda Tavaşi Hasan ağa mahallesinde lnadiye ~ey şf' ~· 
kain mülga Bandırmalı tekkesi elyevm Hekimoğlu Ah ~•"-' t 
mii terifinin enkazı (Şeyhin ika met ettiği mahal ile bahçe 1,ıı1•1' ~ 
rı ve temelleri ve türbeyi ihata e den dıvarları müstesna d 

1
e -OJ. 

zere) bin yüz lira bedel ile dört hafta müddetle müzaye ~i 1 J
zolunmuştur. Müzayedesi haziranın on üçüncü curn~r:.1eııJ le' 
saat on dört buçukta icra edile cektir. Talip olmak 11 1 ~jtl' 
kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde peYf rııiJ~ 
rile birlikte yevm ve saati mezkura kadar İstanbul Evka 
yeti binuında Mahlulit idaresine müracaatlar• iları oluD'L!"· 

• 


