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Mütekait,dul ve yetimler hakkında .. <:: 

~illet Meclisine bir kanun 
layihası teklif ~dildi 

Yoksul eocuklara açılan ku~a! 

Kızılcık 
Dalları 

Edirnekapıdaki çocuk ba
kım yurdu açıldı 

l4ylbada mtttekaltlere aylıkları mukabl
liııde Milli emlAk,arazl verilmesi isteniliyor 

REŞAT NURl 
Beyin Romanı 

12 
Asrt ve temiz bir şekilde hazırlanan bu 
şefkatyurdu,ilk tahsildeki yavrular~a ame
le kadınlann çocuklarına sıhhat sunacaktır 

..\nkara, 7 (Telefon) - Meclisteki kıymetinde arazi n emlak verilecek· 
~llerden Kastamonu meb'usu tir. Mesele müzayede ile haIJedilecek
:-ı Bey bir kanun J4yihası teklif et- tir. Aylıklarının tamamile emlak ve· 
ti. le llyiha encümenine havale edil- ya arazi almak istiyenlerin hazine ile 

LAyihada mUtekaitlerle dullar ve alakaları kesilecektir. Müzayede bede
~llllere maaşları mukabilinde mil- 1i maaşlarının tutarından fa.zla olan- Haziranda 

Başlıvor e11ı1Ak ve arazi nrilmesi teklif edil- lar, bu fazlayı ayrıca peşın olarak 
llltktedfr. Suat Beyin ileri sürdüğü ödiyecekler~ir. Arzu eden mütekait, 
fiti'! göre ba gibilere aylıklarına dul ve yetımler alacakları malm 
'-'-ı k . l"k .

1 
k kıymetinin yüzde beşini hazineye ya- ,,_ _____ .._ ______ _ 

-~ ı arazı veya em cı verı me • 
lııtetn h b 1 l r t tırdıkları takdırde bulundukları ma-

e em un ar maaş arını sar e h 11. bU-A~.k ı· bu 
~te .. .. . a ın en , .. ma ıye memuru 
~ n \'e hem de hazine buyuk bır husustaki müzayedeyi yapmıya mec· 

ten kurtarılmış olacaktır. burdur. 
Ltnhanın esaslan şunlardır: Encümen bu layihayı yakında tet-

la Arıu eden mütekait, yetim ve dul- kik edecektir. Kabul edilip edilmiye
ta., aylrklannın sekiz senelik tutan ceği henüz belli değildir. 

~ ~===================================== 

150 liklet 
Gizli cemiyet 
yapıyorlar 

Zonguldak .Maden mü- Gümülcineden yazılıyor: Ed k 
Garbi Trakyanın muhtelif şehirle- ime apıdaki çocuk balam bnyDk kapısı önüne geleli ve ıu 

rinde bulunan 150 likler arasında yurdunun açılma merasimi dün nutku söyledi: 

hendis ·mektebi lağvedildi son zamanlarda hainane emeller takip saat on altıda yapılmııtır. Me- 0 Muhterem Ef. fer 
eden bazı hareket ve faaliyetlerin u- rasime bütün istanbuldaki bü- Sıhhi ve içtimai muavenet 
yandığı yolunda haberler gelmektedir. ylik memurlar , şehir meclisi milesseselerinden birini daha 

.Talebesi Istanbul mühendis 
mektebine naklediliyor 

Aldığımız ma1Ctmata nazaran bundan azası, fırka teıkillhna mensup kurmakla bahtiyarım. Bu müeı-
beş altı ay evel Borsadan aynlan bir kaza ve nahiye reiılen· ve dig· er 'k· k l b B· · · 
sergüıeştcu lstanbuldan ge~ip Bulga- sese ı ı ısma ayrı mış r. ırıncı 
ristana giderek oradaki mürtecilerle baZI ı:evat çağınlmıştı. Yurdun kısım, çocukların ilk tahsillerini 

. ......___---~--·~ 
temasta bulunmuş, müteakiben Yuna· her tarafı bayraklarla süslenmiş geçirinciye kadar sıhhi va2.İyetle-

• nistana geçmiş, Selantk, Atina, Mi· ve şehir bandosu getirilmiıti. rini takip etmek, ikinci kısım ;se 
dilli ve Gümükine şehirlerini dolaşa- Saat tam on altıda vali ve be· işe giden fakir kadınlann çocuk-
rak oradaki hainlerle münasebata gi. lediye reisi Muhiddin B. yurdun (Liıtlen ıayileyi çeı:irlnb) 
rfimlltir. Gilmülcin~,-e geldiği ilk ===!?--=-=-==ıı::==::!======~===========-=-.-1111:ı:-=-• 
t'ffl\lerdf: 150 Jiklerden esbak Bursa va- • k• k d •• •• , 
Iisi Aziz Nuri ile, yine esbak valiler- 1 Ç } Ve a J n y UZU n Q en 
den Gümiilcineli Ismail Hakkı ile gö-
rüşmüş, bazı hainlerle daha temaslar- b • 'S d 
da bulunmuş ve müteaddit içtimalar ır cinayet Ol U 
yapmışlardır. Bundan sonra bu şahıs A-
ziz -Nuri ile birlikte otomoblllelSkeçeye 
gitmiş, oradaki yüz elliliklerden bin· 
başı Çopur Ismail Hakkı ve esbak 
Şeyhislam Mustafa Sabri ile de temas 

Zonguldak maden mUhendls mektebi etmişlerdir. Du içtimalarda Trakya 
Zo ve Bulgaristandaki mürtecilerin Sarf· 

Bir garson evelki gece yarısı arka
daşını . bıçaklıyarak öldürdü 

d • Dguldak, 4 (Yakıt)- Bura- titüden ibarettir. Bu enstitüler: ye ve Erdene hicretleri için Suriye hü-
lk1 ınadcn mühendis mektebi amyat ve madeniyat, tabaka- kO.metile muhabere edilerek yardım is= 
~ndiirlüğüne ikbsat vekaletinden tnlarz, makine işletme ve kimya tenilmesi kararlaştırılmıştır. Suriye-
tlcn bir telgrafta mektebin sa- kısımlarından ve aynca yemekhane den gelen ce\'apta. ~unların adet ve 

l~Yi ve mühendislik kısmının kh • . . • • ' hüviyetlerinin bildırılmesi istenUmiş, li yata ane ıdan ve ılmı daıre- bunun üzerine bir defter tanzim olun-
. •lirandan itibaren liğvedll- lerden mürekkeptir. Mektebin muş ve çerkes Etemin kardeşi Tevfik 
~· olduğu bildirilmiştir. Mek- futbol, tenis ve bedeni faaliyet ile Erdene gönderilmiştir. 
~ 111 ıon ıımfını tetkil eden mahalleri olduğundan herhangi Diğer taraftan burada 150 liklerden 
ı~tdiincn sınıftaki yirmi bet ta- bir spor kulül.ü ile karş )aşacak birçoklarının iştirak ettikleri hafi iç-
'tqe b d 1 k k r b' 

1 
timalar neticesinde "Anadolu istidadı 

lb eman imtihan e i ece , uvvet ı ır_ takımı da. ~ardır. hukuk "' müdafaai hürriyet cemiyeti,, 
1> 

11
'affak olanlar staj İçin Avru· Mektep leyh ve meccanıdır. i-;mile gizli bir cemiyet teşkil edildiği 

tay, gönderileceklerdir. Gelen Buraya liselerden çıkan ta- söylenilmektedir. Bu cemiyet Tilrld· 

:re nazaran birinci, ikinci, Ü· lebe kabul edilmektedir. Tate- ye dahilinde d.~ g!.z1.~ fa~liyette bulun-

~ ilci} ıınıflardakı· sanayı· ve mu". b 1 • b d ld - k mak ve bazı gorgusuz, bılgisiz, tecrü-e er nazarı sa a a o ugu a- b . k' 1 • 'dlaA 1 etm k · t ' d 
tlı.!!_ esız ımse erı ı e nıye ın e-

-.6 "15 kısmı talebesi Istanbul dar ameli sahada da yüksek dir. 
Ct b~ndiı mektebine nakledile- ma:umat sahibi olmak için se- Bulgaristanın Filibe şehrinde Tü~ 
~ır. Mektebin başçavuş yetiş· nenin muayyen aylarında maden dilile ve arap harflerile inti~ar eden 
a.,1. ekte olan meslek kısmı ipka ocaklarında tetkikat ve staj ~e mürteciler tarafından id~re olunan 
-1.1U • (Açık söz) gaıetesinin de burada re-
tiııi llııştir. idare ve talim heye- yapmakta ve son sınıf talebeleri vacını temin için ~alışılmaktadır. Bu 
>,~ Çoğu yerlerinde kalmış, ayrıca Avrupa madenlerinde gazetenin yüz elJiliklerin organı hali- ' 
tlk ;ı on üç muallim sçıkta bı- tetkikata götürülmektedir. Mek- ne getirilmesi mukarrerdir. Diğer ta- Katli Ahmet 
d ... ~1

1! tbıştır. Yirmişer sene müd- tebin bugüne kadar yetiştirdi- raftan Pariste bulunan esbak Dahiliye Evelki gece Yerebatanda mu-
""' nazırı Mehmet Ali ile de muhabereye harrem efendi sokağmda 1 nu-

ttt..:- • hıukavele ile Avrupadan ği genç mühendisler memleke- girilmiş'tir. 
""lılbı· l b' f h f d ·· t d.kl · maralı evde bir cinayet olmuş-L lf o an ecne ı pro esör· tin er tara ın a gos er ı erı Trak .. ·anın yerlilerinden olup inkl-

"tt t ~ tur. Vak'anm tafsilatı şudur: 
ı. k •ııninat mı verileceği, yok- büyük muvaffakıyetle çok iyi lap fikirlerini hazmedemiyen bazı es-
~ t d 1 Sirkecide bir meyhanede gar· 
'tat~ il ilerinin Türkiyede başka mevkiler tutmuşlar Türk maden- ki kafalı cahil kimse er de bu rntan =============== 
~~ ltplerde mi istihdam oluna- ciliğinin ve mühendisliğinin yük- hainlerine alet olmaktadırlar. Son za yapan 1\ütahyalı .Mehmedin kah\'e-.in-

4i• lı mantarda bazı yerliler, hacdan 3\'det de toplanan firariler bu yeni teşekkül-
~d tnüz belli değildir. Zon· ıek kıymetini tanıtmış'ardır. eden bazı eski fikirli Bulgaristan türk- den kuvvet alarak Türkiye cümhuriye-
bİıli •k nıaden milhendis mekte- Sanayi mühendisliği kısmı Jerile birlik olup aralarında yedi ~ekiz ti hakkında atıp tutmaktalar iken r.ar-
~\r: Sekiz senelik bir tarihi ve yetişen mühendislere muavin bin drahmi toplıyarak bu teşekküle bi Trakyalı iki münener H milliyet-
lbtt ır; bu sene dördüncü devre olmak üıere bir çavuş şuliesi Yermi~lerdir. pener türk genci ellerinde ı-opalar ol· 

llııları k d yeni ilave edilmişti. Kömür hav· Bu adamların son zamanlardaki duğu halde içeriye girmi~ler ve kahve· z nı çı arıyor u. faaliyeti buradaki döküntüler arasın· de bulunan bethahları kapı dişarı et-
'-'tı.ı10nguldak Maden mektebi zası umum müdürü müderris Re· da için için memnuniyet uyandırmak- mi~lerdir. Trakya gençliği yakın za. 
~ ~~~etin en güzel bir yerin- fik bey mektbin de müdür ve· tan geri kalmıyor. Anzavur setesi ef- manda bu hainleri memleketim.izden 

-.. edilmit dört büyiik ena- kilidir. radından olup Gümülcinede kahveci1ik de sürüp çıkaracaktır. 

son 20 yaşında Talat ve dayısı 
Hasan ile sarayburnu park gazi· 
nosunda garson Sinoplu Ahmet 
ayni evde oturmaktadırlar. 

Ahmet evvelki gece saat 24 
de eve sarhoş olarak gelmiş ve 
cebinden iiç şişe rakı çıkarara~ 
list katta oturan Talat ile dayısı 
Hasan'ı da' içmeye davet etmiştir 
Gece yarısı bu ilç kişi rakı sof· 
rasınm batına oturarak eğlenmi
ye başlamışlardır. Aradan bir 
saat geçmemiş, zaten evvelce 
sarhoş gelen Ahmet ile Talat 
arasında bir kadın yüzünden 
kavga çıkmışhr. iki garson bir
birlerine küfür ettikleri gibi bı
çaklarınıda çekmişlerdir. Ahmet 
bir aralık bıçağım Taladın kal
bine saplamış ve derhal araya 
giren Talatın dayısı Hasanın 
üzerine atılmıştır. Hasan ile Ah
medin boğazlaşırlarken çıkardık
ları gürültüyü sokaktan geçen 
bekçi Mustafa ağa işitmiş, sokak 
kapısını omuzlıyarak içeri girmiş, 
Hasanı Ahmedin elinden kurtar· 
mışhr. 

Yalnız bu sırada bekçi elinden 
yaralanmıştır. Bekçi yerde kan
lar içinde yatan Talatı kaldmr
ken Ahmet pençereden atliya .. 
rak kaçmıştır. 

Mecruh Talat biraz sonra öl· 
müştür. Keıtil dün sabah Balatta 
dolaşırken pol:sler tarafından 
yakalanarak adliyeye teslim edil
miştir •• 
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Balkanlarda Bugünkü maç 1 Ada Tilrkleri 

tehlike 
Demokrasi 

karsısında .. 
Romanya K1rah tarafınd•" 

Danimarkalı mtlsaflr- kabul edıtdner • ·ıe• 
• · kant• lerlmlzle Galatasa- Romanya kralının, ah~lıs~. et el-

..• -
~. A 8BBL1 R 

:1' 
Pr Pi kar türk1erden olan Adakaleyı ZJ)&~ ;ırell 

ray karşılaşıyor • tlğini vaktile babasının da bir ~) ttiıl 
Yugoslavyada dlktatörlllk var, Romanya 

ve Bulgarlstaôda da birer dlktatUrlUk 
lUlnı bekleniyor ! 

Limanımızda bulunan (Nels - esnasında oturup kahve içtiği bır tdt 
Juel) isimli Danimarka zırhlısı bilyilk tezahilratla kahYesinde bir müddet istirahat . .c 
futbol takımile ıehir takımları- karşılanıyor rek halkın dertlerini dinlediif11~~1 
mıı:dan biri arasında dostane p f kendisini hüsnü istikbal eden ~e~ad~ 

Brüksel , 5 - ro esör Pi- .Alı .P 
bir futbol maçı icrası için yapı- reisi Turhan Bey ile azadan yır 

(Taymla) im: Buralarda siyasi bir fırkanın mu- lan teşebbüsat ahiren rnuvaffa- kard son yapbğı muvaffakiyetli Beyi Bükreşe davet ettiğini e\·elce 
DUnyada demokrasiyi !<elamete çı- vaffak olması için onun mevkii iktidar kıyetle neticelenmiştir. Yarın ıuut tecrübesinin masraflarını mıştık. . 11etll 

karacak olan umumi harp, o kadar ye. da bulunması lazımdır. Parlamentolar- akşam üzeri misafir takımla Ga- temin eden ilmi tetkikat cemi- Ge~en gün kralın davetine ıc& 11f 
ni, siyasi ve iktJPdi mtişküJJer çıkardı da muhalif reye nadfrtn tesadüf ola- latasaray bir maç oynayacaktır· Bükre~e giden bir türk heyeti kr& " 
k b 1 k d d k f • B ğ yetine biz.zat teıı:ekkür irin bu- f d ·· ıt f·t bl ıurette i un ann ar§ısın a emo rns, emın nur. una ra men demokrasi halk ara Galatasaray bundan evel yine ,. :a- ra ın an mu e ı ane r . il~tr 
olmaktan uzaktır. Bu noktai nazar, her sında oldukça canlıdır. böyle şehrimize gelen bir İngiliz raya gelmiı ve halk tarafından bul edilmiştir. Kral, adadakı t ,; 
yerden fazla Anupanın cenubu garbi Yunanlrlar ile Sırplar arasında u- ve bir İsveç gemisi takimİle kar- hararetle alkışlanmıştır. rin terfii için ne tarzda ın:~.:~; 
lı.'"lSmı hakkında doğrudur" Altmış yet mumi harp mebadisinde demokrasi ol· f k k edilmesi llzım geleceğini ken 1 

"' 
şılaşmış ve zai bir ta ım çı ar• Yollarda kendisini alkışlıyan · rete 11• 

mfş seneden beri Osmanlı devletinin tal duk~a tekAmUI etmfşti. dığı için İngilizlere mağlup ol- sormuş, onlar da; "Adayı zıya tıst" 
bity:dfnden çıkan bu memleketlerde Romanya ile Bulgaristan~ istiklal- muş fakat fsveç takımını da (0-9) halk arasından güçlilkle geçerek lecek olan eyynhlara satılmak . '1 
parlamento hayatı, ve onun mülazimi terini ecnebi müdahalesi ile kazanmış, gibi büyilk bir farkla venilmişti. cemiyet binasına giden profesör enede bir vagon yaprak tütünb, 

1
i!'-1• 

olan diğer müesse eler, ni peten yeni- kanunu esasflerini garbt Avrupadan it gon kalt\'e, or. vagon şeker, ff 
dir. Yug081avya iki sene evvel otokra- hal etmişlerdir. Bu kanunlar, yine ha- Muhafız Gtlcii burada veliaht prens Leopol puro cikarası, bin kilo şampanY' ~, 
siye dönmüş, Romanya n Balaristan- rlçten ithal olanan hükümdarlar tara· Erzincao, 6 (A.A) - Muhafız ile münakalat nazırı ve Belçika· buna müma il içki ile bin beş yiil ,t 
da l'll.ku bulan hadiaeler, bu memleket. f'mdan tatbik olunuyordu. Gücü bisikletçileri saat 17 de nın ileri gelen ilimleri tarafından Juk emtia ,.e mamulatın gümrtll ,ı; 
Jerde demokrasinin yalnız lifzen ya. Harbi umumi, mevcut olan müva- Erzincana geldiler. Halk ve me• sumundan maaf olarak, adaya ith" 
91yacağmr göstermeğe başlamıştır • .&L zeneyl ihlal etmiş, ve tekamülcü hart· murin sporculara büyDk bir hüsnü tebrik edilmiştir. ve aleJUmum adalı türklerln -· ~ 
Venfzeloe bile liberal bir adam olmak- keti ere mukabil lhtn!l usulünü getir- kabul göstermiştir. Sporcuların Ha re,- ra h 1 ar ten ve nrgiden istisna ediJınel~ 
la beraber son zamanlarda diktatör- miştir. Harpten sonra Sırbistan ve Ro· hepsinin ahvali aıbhiyesi iyidir. mU aade olunmasını rica etmifl ;J' 
Jük De Utilıam olanmağa başlan:uştır. manya ufak tef ek birer htik6met ol- Sabanca, 6 (A.A) - Devamlı ve ~fd Ada tür.klerinin ancak r : suretle JI 

Demokrasi bu memleketlerin her han maktan çıkarak ikinci derecede birer detli yağmurlardan Muhafız gücü "'t.; yeni bir U\ylha Jette:. ~n.:rtanlabilecekl~rini se;yl 
giıinde dal budak salmış bir halde de devlet oldular. Bulgaristanın milli ih lıları burada kalma.ğa mecbur olmuş- lerdir. ~ ~ 
fildir. tiraslanna set $ekilmiş, arazi.si küçül- lardır. Atlılar seyahat programının hazırlandı Kral, bu samimi maruzatı al~ 
-~ ' bk ' kla ......... k -· müş, fakat muhaceret yUzf.nden nüfus geri kalmaması isin yann Gebzeyi ta· Ankara, 7 (Telefon) - Maliye ,-e. dinl~ .: ..... 1 sonra arzulanmn ,1 

aa a ma aırqaca br. artmıştL Yunanistan, hem galip hem tacalardır. kaleti memurların harcırahlarma ait men kabul edildiğini kendilerine 
Bu gGıı birçok fakir kadınlar mağlup vaziyetini aldı. yeni bir kanun Hiyihası hazırladı. Ye· mis ve müteakiben buna dair olsJI 1 

çocuklanna bakacak bir kimıe- Balkanlann en kiyasetkAr hüküm- Yeni belediye hududu ni layiha çok mühim esasları ihtiva et- de;.i imzalamıştır. 1, -
)eri olmadığı için çalışamamak- d~rları olan birinci Karol ile Bulga- Belediye hudutlarının değiştirilme- mektedir. Uyiha BaşvekAlete takdim Romen Mali} e nezareti, ada)'I ~ 
tadırlar. Umumi meclis azasının nstan kıralı Ferdinan~ sahneden. kay. si hakkındaki şehir mecliısi kararının olunmuştur. cek olan zlyare' ~ilcrln bu mali-,; 

bana göslerdikleri müzaharet sa- bolm~şla.r,. onların y~rıne gelenler, se- Dahiliye yekaletinde n vekiller heyetin ne -.'ktnrmı ya-:larında çıka :-:ıbn I ~ 
yeıinde bu mlleueseyi ku k ~e!lerı gıbı m~mlek~tın mukadderatım ce tasdik edildiğini yazmıştık. Bu tasdik 931 b Ütçe$ i . lerini tayin ve teshil eden talimaı.-~ ~I 
. ki h l ld Bil Dk m;~f ıdnre edememışlerdır. . . kararı belediyeye bildirilmiştir. Tali- yi haznlamış ve • U adarlara t ~ 1 
ım n~ .. ~.5k b" u. tJ ) es a 1 Bundan başka harbı umumıden matname blrkas güne kadar gelecektir. etmi~tir. f, 
mız~n . uy l ımme ~re vilcude sonra, erkekler arasında intihap hakkı Bu talimatnameye göre Kağıtane, Ali Kat'i netice mecliste V~dının en kısa bir znmand• . .1 

ıetudikleri ve .harabıye _yüz t~t: nm teşmili netice i olarak çiftçi sını· Bey, Mecidiye, Kalitarya, Küçükköy, anlaşılacak kate ini. 'fıp c " iğini gören (AdşJ'"ı ~ 
makta olan mıman abıdelerını fının km·vetl artmııtı. Akbaba, Dereseki, Karakulak, Bahçe .. .. tUrkleri krala heyecanla te ekknr 
"h t ki k ük J R d · · "ft ·ı · \nkara 7 (Telefon) - Butçe enru· :. Jı ı ya e me e ço m emme ve omaoya a arazının çı çı ere ın- köy belediye hududu haricinde kalacak • . ' . . . gr ... J rı çekmhıler rni zamaıw 

- b" Q il d l t"k 1· ü · ı·b 11 d . menı 931 bütçesinı tetkik edıyor. Ye· ı; ' •• • • I a~rı. ır m essese v cu e ge - ı a ı .zerın~ ı ~ra ~r on sene. e~am tır. Bundan sonra beledıye hududu . .. . . . . faydanın umuma teşmılını tem 11 
mıştir.,, eden hır olıgarşı vucude getırdıler. dahilinde köy butunmryacaktır. nı butçe hakkında bırçok fıkır 'e hu ., : hir hrr • ayırdıkları ··; J 

Nutkundan sonra Muhiddin Bulgari tanda lstanbuliski devrinde Sarıyer, Beykoz, Usküdar kayma- mütalealar ileri siirülmekte, encüme· ca bir (kooperatif) de teşkil etıııt' 
B. makasla kapıdaki kırmızı çiftçilerin diktatörlüğü askeri bir dar kamhklannın kaza itibarile sahaları nin masraf kısmında bazı tenkihat dir. 
kurdele i kesti ve herkes i e · bel hUkümetle sukut etmi§ti. belediye hududu haricine çıkmaktadır. yapacağı söylenmektedir. Fakat bu -----------
girdi. Mubıddin B. bizzat be; ik~ Yagoelavyada Hı~t çiftçi fırka- Kadıköy, Fatih, Beşiktaş, Adalar ka. hususta söylenen ve yazılanlar şim· Danimarka 
k d d l" sının zuhuru orada dığer fırkaların zalarınrn hudutları belediye hudutlll· dlllk blrtr tahminden lba•.ttir. Ka.f"I dl 

15d! d~ h 8); ayrı. b .avet ı~ere birleşmesini intaç etti. n ile aynıdır. ne ıce meclis heyeti u91umİ)'esinde an- zırllllSUJ l 

-geı. ır 1 e~ e~ eskı. ır m_e re- 'Hu suretle bu memleketlerin her • laşılacaktır. DUn bir kabul resmi yapı~ ~. 
senan bugilnku halıne . cı~den birinde iktidar me\"kiini inhisar altına kOmet muvaf~ak olmazsa kendisı ya Memur maaşlarına gelince, hük(l. L l • fi v. ., 
h.ayr~n kalıyord~ ve Muhıddm B. almak istiyen bir fırka veya grup gö tekrar fırka sıstemine ~vdet edecek, ya met hu husustaki noktai nazarım büt· nim!~ı::ıkı::v!z~::nd~s•d:ll ~ 114 

takdırler, tebrıklerle karşılanı- rülüyor. but kıral Alfonsu tehdıt eden vaziyetle çe Jlyihasile birlikte meclise bildir- • k b l l 'si. 
yordu. Davetliler limonata ve piskii- Mösyö Yenizelos geçenlerde demok karşılqacaktır. . mlştir. Ve bugünlük fikrini değiştir- reımı d'da u al' y~ı b-cl~!r. v•l 
it ile izaz edildiJer. Yurt cidden rasiyi müdafaa eden sözler söylemi§, Rontanyada demokrasi maldnt~~ mit değildir. onb yi ı b' v ıAbdillh kH rtJf".. 
bü "k b" h" r "d" ona göre demokrasinin kusurlarına kar kilfltl ve bozuk olmakla beraber iyi ko tan u me uau a •,ıl 

yu ır ımme ın ese~ı ır. şı en emniyetli çare siyasilerin vazife· tU i§liyebllir. Fakat Balgari~tanda o- Kuş palazı ve diğer bazı zevat moUS ".ıtJ 
B~yolan, _muayeneba_nelerı, tc: lerfnl Hiyıkı ne ifa ve icabında şahst nun yıkılmak uzere oldutu anlaşılı- krovazöre gitmişler. Daveto;. 
da. vıhanelerı çok yenı ve asrı menfaatlerini feda ederek iktidar mev- yor. ait gügw ertede geminin mızıkası 
b k ld l Bu hastahAın sUrumuna ır ıe 1 e yapı mıştır. A~lının kiinden çekilme1erldir. Bulgaristanda hlik~met sekiz .sene rafından selim havasile kart I 
dıvarlarma yaglı boya reıımler Balkanların ahnline baktığımız den beri, demokrat lttıhadının elınde- IAylha mecflse verildi mışlardır. Saat 20 ye kadat 
yapılmııbr. Bu arada Ankara, takdirde bu 84Szlerin haklı oldufunu dlr. Bu it~~at ye~i .sekiz burjuva gru Ankara, 7 (Telefon) - Kuş purda dana edilmiş, hazır 
Dumlupmar. Afyonkarahisar, in- görürüz. bundan muteşekkıldır: palazı sürumunun her memlekette blifeden içilmiştir. Dün öğle . •r 
lSnO, Sakarya, Çanakkalenio re- Yugosl&TJ1l, Romanya ve Bulgari8 Entant ilk giinlerın~e ~n dere~e yalnız bir şekilde islibıarı hak- Danimarka sefiri tarafından tl'I 
. l • tanda iktidar mevklinln uzun ıeneler fiddttle hareket ederek çıftçıleri tazyık k d p . k' b 1 ·ı 1 k . . .. w • f • ı'l.,. ~ 
sım en göze çarpmaktadır. Bun- inhisar altına ahnc1ıtını s4irUrüz. lkti etmi§, fakat son ıeneler zarfında si- ın a arıste ı eyne mı e on- fırlere. bı~ ogle zıya etı v~r dl tt 
dan başka kilçük çocuklan eğ- dar mevklinl inhisar altına alanlar yasl vaziyeti tabiileştirmeğe muvaffak , grede yapılan mukavelenin tas- tir. Mısafırler buglln Taksıııı f, 
lendirecek reıimler ve resimlerin memleketin diğer fırkalardan iııtifad~ olmuştur. Fakat bu hük<ımet bir çok dikine ait kanun JAyibası meclise abideye çelenk koyac~klat 
Oıerinde bilylik ıekilde yaıılDllŞ etmesine mAni olmu~lardır. hatalar işlemi§ ve. iktr5adi v~ziyet ~Ü· Yerildi. öğle~en ıonra ~~ybeli~d• 
yeni barflar vardır. Ortadaki Yugoslavyada Kırat Altksandr zUnden çok mü~kill bir vazıyete duş- Babrıye mektebımıze gıde 
meydanın kenarına çiçekler di- fırkaları, parllmentoyu ve kanunu esa mUıtür. . Antalyada lerdir. 
kil • rt d ki siyi bertaraf ederek vaziyeti kurtar- Yakında Bulgarıııtanda umumi in· 

mıı, 0 ~~ı a çocu "ann oy- mak için çalışmlf, bu suretle memleke tihap yapılacaktır. Memleketin hu eski· Birer sdma 1uvası olan ba· 
ııamalan ıçın _kum dokülerek ti ıiyast mücadelelerden korumuş, ve hükumetun kurtulmak istediğini takhkların kurutulmasın• 
oyun sahası halıne getirilmiştir. onun miişküllerle meJgul olmuını te- gösteren emareler çoktur. Fakat hüku a.,ıandı 
Medresenin yalnız bir odası eski min etmiştir. Fakat kıral A1ekaandr metin çekilmek niyetinde olmadığı an- Antalya, 6 (A.A.) - Antalyanın 
halinde bırakılmıştır. Muhiddin bütün demokrul mlles.c;esatını tatil et l&§llıyor. sıtma ocağı olan Duden bataklığının 
B. burasını gösterirken: mekle isabet mi etmltür. Yugoslavya Balkanlarda adet, intihabatı idare yeni kanallarla denize isalesi bugün 

B d b"Jh 
9 

ki ahalisi, diğer Balkan milletlerinin hep eden hüktlmetin onu kazanmasıdır. merasimle icra edilmiştir. 
- u o ayı ı as a es . . 0 . . fkl:. h ··k11 t 1 

h 1. b d I smden fazla demok1'88ı ruha ile meş. nun ıçın e cı.n amme, u u.me a ey- Manavgatın Avlan ve Ilıca batak· 
•. ıle •~aktık. Ara. an sene e~ budarlar. ispanyada vukubulan hadise hinde ise, hükumetin peşinden istifa et- Jıklannm kurutulması mesaisi de bu 

geçınce bır medresenm nasıl aarı ler, söz hürriyetfoin ve sair hürriyet- mesi lazımdır. Onun için Mösyö Ll- hafta içinde bitecektir. 
bir müessese haline getirildiğinin lerln uzun bir müddet tatile ufradık· yapçef istifasını hükumete takdim et. 
kolayca bir ıekilde mukayese tan sonra kolaylıkla iade ve istirdat mlş ve kıral yeni b_ir hükOmet tesis et Meriç nehri taştı 
edilmesi için ziyaretçilere fırsat edilemiyeceğini göstermiştir. mek için çalışmış ıse de muvaCfak o- . v 

'fe imkin bırakmak istedik ,, Rom.anyada da iktidar mevkiinin lamamıştrr. . . . . . . • Edır~e, ? ( A.A ) -:-- Y ag~~ 
demi,tir. Milessesenin sertabibi uzun müddet bir fırka tarafından in· l~~ambulıski çıftçılerınin ıktıdar şıddetlı yagmurlar Merıç nehrını 
Ztıbtil Riza B. dir. Asistanı Dr. hisar altın.a alınmasının fenalıklarını mevkune ç~ğ~ılm1yaca~ları muh~ka~- c·oşturmuş, yatağından çıkan ne-
S bat H d A t çekmektedır. tır. Onun ıçın mutedıl muhalıflerrn hir Edirne sahasında hayla tah-

ema • ır. yrıca mu a- Kırat Ferdinand zamanında daha i§ başına getirilmeleri bekleniyor. . v d 
hauiı hekimlerimizden göz dok- sonra niyabet deninde Bratyano aIJe- Fakat bu muhalifler iş başına gel- nbat yapmıştır. Tugyan evam 
toru Nuri Fehmi, kulak doktoru sinin diktatörlüğü oradat mes'ul bir mek istemediklerinden kıral Borisin ediyor. 
Ahmet Ata, nisaiye doktoru siyasi sınıfıa yetişmesine mAni olmo~ de diktatörlük yapması muhtemeldir. Muğlada elektrik 
Niyazi MOştak, diştabibi Muhtar ve onun için demokrasi makinesi tek· Kırat Boris diktatörlüğe muhalirtir. M v l 

6 
( A A ) _ El k "k 

Muammer beylerde yurda gelip rar işletildiği zaman onun çok küflü Fakat kıral taraftarlarının daha kuv ~g a, • e tri 

ha t ki d olduğu anla~rlmi§tır. ,-etil olmaları muhtemeldir. fabrıkasının tamamlanma mera-
l a çocu arı muayene e e· . · · · b - 1 

ceklerdir. Yurdun hem- Yenf nazırlar pek tetrlibeli değılJer O halde Balkanlarda vazıyet ŞU· sımı ugun yapı mıştır. 
. 1 . h t b k I d dl. Sonra parlbıentoda murakabe va- dur: TUtUn ihlsarl kanunu 

tı8re erı, a~ ~ a ıcı an var ır. zifeslnf ifa edemiyor ve muhalefet bir Yugoslavyada bir diktatör var. Ro Ankara 7 (Telefon) _ Millet 
ugilnden ıtıbaren yurda çocuk ı~ göremiyordu. manya ne Bulgaristan ayni yolu tut- . . • ' . . . 

ahnmıya bafhyacaktır. Krral Karol demokrasi makinesi· mak Uzeredfr1er. Yalnız Yunani.standa Mechsının yarıokı ıçtımamda 
Muhiddin beyi yurdun tesiıin- nin kUfiU olmasına rağmen onu f~let başta liberal bir devlet adamı bulundu tütün inhisari kanununun bir 

de ıöıterdiii himmetten dolayı I mek istedi. Ve fırkalara mensup ol mı ğundan orada demokrasi nispeten e- maddeairıin tadili hakkındaki 
tebrik ederiz. yan bir hükumet ıetirdi. Ba yeni hO· mln bir vaziyettedir. layiha müzakere edilecektir. 

Kuponsuz 
Piyan komuz 

•• Piyankomuza ait nulllll' 
ralar gazetemizin b:\Şef 
ğının sağ tarafında n ' 
redilmeğe b~lanmıştır 

On beş gün de,·am edece1' ~ 
lan bu numaralı nüshaları:,. 
zı muhafaza edenler mU!i!a 
kamrr.a irttirak etmiş olae~ 
lar \ 'C çekilecek bir kur'acl t 
kazanan numaralar tesbit ~ 
iHln edilecektir. 

Birinciye 40, ikinciye ~ 
üçüncüye 10 lira ve yüzler t· 
kariimfze de muhtelif kıyıneO' 
te hediyeler kaundıracak 

1 lan bu yeni piyonkomuzda ~· 
huca kupon toplamak ,.e S!'tl' 
ra bunları matbaaya g~tı ,e
rek değiştirmek gibi zahP' 
lerin hiç biri yoktur. frl· 

Numaralarımızı birfkt 
niz. 

itizar fi 
Mlinderecahmızın çok uıu d01', 

Deli Filozof tefrikamız netrcdlltfll 
tir. Okuyucularımızdan özür dıJerıZ. 



Bu işe sizde şaşın 

Kendllerlnl dev ayna· 
sında görenler 

Beyoğlunda (Tatlll Yarido) 
rum mektebinde bir ço-
cuğun hastalandığını annesi 
haber alır. Fakat cocuğun 
annesile babası birbirlerile 
dargındır. Babası mektep i· 
daresine şu tenbihte bulun
muştur: 

" Çocuğu sakın benden b:ış
ka kimseye gösterme:rin ... Ka
dın mekte-be gider fakat ço
cuğunu göremez. Ana çocu
ğunun sihhati hakkında ma- ı 
IUmet alma!< için .Maarif lda 
resine müracaat eder. 

Maarif idaresi de çocuğun 
sıhhi vaziyetini öğrenmek Ü· 
zere mektebe bir ~ıhhiye mü
fettişi gönderir. Mektep ida
resi türk resmi memuruna 
karşı da ayni tavrı takı:.ır. 
Ona da talebeyi göstermekten 
istinkaf eder. 
Resmen gelmiş olan hükumet 

memuru hu vaziyet karşısın
da vazifesini yapamaz. Tilr· 
kiyede oturan, ve Türkiye ka· 
nunlarına tabi olan her hangi 
bir müessesenin tabi olduğu 
hükumet miiessesesine karşı 
kafa tutması çok garip şey
dir. 

Türkiyede müsavatı tatbik 
eden biziz. Faıkat her zaman 
karşımıza çıkanlar kendileri
ni acaip bir dev aynasında 
görüyorlar. Hala, kendil~rini 
cltv aynasında. görmek Jstıyen 
lerin bu görüşteki ısrarlarına 
siz de şaşın." 

Biz de şaşalım! 

Feci ölüm 
bir kadın tramvay 

altında ezildi 

t 

Adliye Haberleri 

Kokain satan 
AG1r ceza mahkemesinde 

muhakeme edlllyor 

lstanbuf ağır ceza mahkeme
sinde, bir kokain satmak davası 
rü'yet edilmiştir. 

Kokain satmakla maznun ola
rak muhakeme edilen, Vıram Ef. 
isminde bir Ermeni gencidir. 
Kadıköyde bir akıam, Nuri B. 
isminde bir boksöre kokain sat· 
mak teteb büsile maznun bulunu
yordu. Üzeri arandığı zaman, ko
kain Vıram Ef. de çıkmış. 

Maznun, mahkemede şu iddia
da bulundu: 

- Ben, ne kokain satarım, 
ne de kendim kullanırım. Benim 
için böle bir ıey mevzuu bahis 
olamaz. Bu Nuri Bey, benden 
muhtelif zamanlarda ödünç para 
istemişti, verememiştim. Buna 
kızarak, kokaini ceketimin 
mendil cebine soktu ve bağıra
rak ahaliyi başıma topladı. 
Vıram Ef. nin bu iddiasının 

aksini teyit edecek şahit yoktu. 
Nuri B. in de şimdi nerede ol· 
duğu tesbit edilmemişti. Müddei 
umumi Cemil B. , beraet istedi 
ve mahkeme heyeti, maznunun 
kokain satmaktan beraetini ka
rarlaıbrdı. 

Haplsanenln tettı,ı 
Bir refikimiz, hapiaanenin tef· 

tiş edildiğini yazmışb. Adliyede 
yaptığımız tahkikata göre, bu 
teftif, müddeiumumilikçe yapılan 
mutat teftiıler mahiyetindedir. 
Fevkalide bir mahiyeti yoktur. 

Se• taklldl davası mı? 
Gazelhan Hafız Sami Ef. ta

rafından " Küçük Hafız Sami,, 
müstear ismile gramofonlara o· 
kuduğu ve sesini taklit ettiği 
iddiuile Selinikli l:f ııfaz Numan 
Ef. aleyhine dava açılacağı, Ha
fız Sami Ef. nın bu hususta bazı 
avukatlarla görllştliğü haber ve
rilmektedir. Maamafih, adliyeye 
intikal etmiş böyle bir dava 
yoktur. 

Breslavda 

Günftn 
Muhtırası 

Takvim - Pazartesi 8 Haziran 6 ıncı ----ıı y 1931, senenin günleri: geçen 159 
kalan günler: 206, 21 Muharrem 1350. 

GUne!-Doğuşu: 4,29; Batışı: 19,39 
Namaz vakit~ Sabah: 2,29; 

Öğle: 12,13; ikindi 16,13; Akşam. 19,39; 
Yatsı: 2L38; imsak: 2,1 l 

( a~gari) 15 derece. Bugün rüzglr 
müıeha\'\'ül hanı ekseriyetle açık. .. 

Bugün 
Gelenler ·Gidenler - Bükreş 

sel'irlij!;ine tayin edilen 1 Iamdullık Sııpbi 
Bey diin sabahl-i trenle Ankaradan gel· 
miştir. 

MUsamereler - Saat 16 da Te· 

pebırşında Yeşil hi111 cemiyeti tarafından 
bir müsamere \"erilecektir. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plakları neşriyau l 9,30 dan 
20,30 a kadar Sa7- Hafız Ahmet Beyin 
iştirakile 20,30 dan 21,30 a kadar Radyo 
orkestrası 21,30 dan 22,30 kadar saz. 
Emel Hanım ve Zeki Beyin işıiraklerile. 

Vakıt:Abone şaftlaru 

3 (> 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Harictc - 800 1450 2700 

llln sartlaramızı 

Aybk 
Kıırot 

" 

Resmi Hoauat 
Satın 1 O Kş. 12.50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 .. 

KUçUk llln .-artlan1111z ı 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-IO Defabk 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her Uç aylı· 
ğ'1 için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen iltnlann fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur 

1 Memleket haberleri 1 
Azılı bir katil 

Afyonun Karacalar köytlllden Aff. 
met çavuş, niklheız olam )qadilr 
bir kadının kızını dağa kaldırmıı 

ve bikrini izale etmiştir. Ana kız, 
yanlarına akrabalarından bir erkek 
ve bir kadın alarak Afyona gidip Ah· 
met ~avuş aleyhine dava etmi~lerdlr. 
Avdette yollarmı bekliyen Ahmet ça· 
vuş, dördünü de yaralamış, gen~ kı· 
zı öldürmüştür. Erkek de hastanede 
ölmlitilr. Azılı katil Afyonda yaka-
lanmıştır. 

Kuduz kort 
Zavalh Fat-;;;;-k.Hhna hUcu111 etti 

Bergama, civannda Repdiye na
hiyesinin (Koyunell) kiSyUnden kOlllf11 
köyene gitmekte olan bir kadm kuduz 
bir kurdun hücumuna maruz k&lllUf
tır. Kurt kadını bindifl eşekten dtifll 
rerek ilk hücumda burnunu koparnnf, 
ellerini ve göğsünü ısırmıştır. Etraf .. 
tan yetişenler kadını ölüm halinde kur 
dun elinden kurtarmışlardır. Kurt 
müteakiben bir koyun sUrUsilne da~ 
mış, cobanı ve müteaddit koyımlan 
yarala~dıktan sonra meçhul bir semte 
kaçmıştır. Fatma ismindeki kadınm 
yaraları tehlikelidir. 

Kurdun kuduz olması ihtimaline 
mebni kendisi lstanbula gönderilecek 
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1 Yeni eserler 1 

Kooperatifçilik 
Naşiri: Sühulet kütüphanesi. 
JJ!ulıarriri: Suphi Nuri. 
Sahif ~: 244. 
Fi11atı: 125 
Türkiye için kurtuluş yolunun ik· 

tısadi plclni kooperatifleşmekle hulasa 
ediliyor. Ve Türkiyedeki refah derece
sinin, Türkiyedeki yerli malını kazan
ma tarzmrn ıslahr için yegane çare 
kazananla sarf eden arasındaki mania
ları aşmak müstahsıla kolay ve ucuz 
satmak, alıcıya kolay \'e ucuz almak 
imkanını vermek, hangi cepheden ba
karsanız karşınıza bir kooperatif mes
elesi çrkar. 

Milliyetçi iseniz yerli sermayeyi 
korumak ecnebi sermayesinin müte\•as 
sıt şebekesini istismar sahasından at
mak isterseniz müracaat edeceğiniz U· 

..;ul kooperatiftir. 
Fakat halk tabakalarının refahını 

<I üşünüyorsamz, fakir memuru himaye 
etmek istiyorsanız size deva olacak yi 
ne odur. 

Dunun için yarı müstemlekeleı·de, 

büyük sanayi memleketlerinde, komü
nist sisteminde de yegane müşterek i 
tısat salahı kooperatiftir. Siyasi mahi· 
yetj olmryan sadece refah vesilesi o
lan kooperatif Türiye için iktısadi 
mücadelenin bayrağı, ve bizzat zaferin 
kendisidir. 

Köylü mahnı pahalıya mal ediyor. 
Niçin? 

Teşkili\ tı yok I 
Şehirdeki alıcı alacağını pahalıya 

alıyor. Niçin, teşkilatı yok! 
Köylü malını değerinden az sattı

ğı halde, şehir halkı onu değerinden 
daha fazla alıyor, niçin? 

Çünkü teşkilatı olmadığı için müs 
tahsıı' olmıyan bir kısım bunnula ge:çi· 
niyor. 

Dışardan gelen maddeler için de 
ayni şey oluyor. ithalat eşyası ayni 
şekilde seri halinde memleket içine yı· 
ğılmış miitevassıt unsurlar tarafından 
pahalılandıkça pahalılanıyor. Bu hal 
şehir halkının alım kabil iye tini öld Ü· 

rüyor. 

* * * 
Türk iye halkının iktısadi refahı-

;ı~ koop~nrtifçiliğe hağlı olduğunu 
•söylemek·bu işin halli için belki ilk a
dımr Rtmak elemektir. Fakat i:oıi olmuş, 

bitmiş addetmek hatadır. 
Kooperatif İ:ji bir taraftan en mo

dern çalısm:ı, ,.~ modern bilgi mesele
sidir. 

llPr şeyden ev\'el kooperatifin ne 
olduğunu hilen bir kµtıeye muhtacı1~ 

Du kütlenin kılıçlı bir asker ~ibi, 
. harbiyeden çıkan zabit gibi bu mes'ele 
hakkında bir şuur sıihibi olması, bir 
ihtisas peyda etmesi lflzımgelir. 

Nitekim ali ticaret mektebinde üç 
kooperatif kürsüsü açddığı gibi, hukuk 
fakültesinde yeniden bir kooperatif 
kürsüsü ihdas edilmiştir: 

Fakat bu rnziyete rağmen, koope· 
ratif neşriyatı mahdut bir sahadadır. 

Son zamanlarda, Cevdet Nasuhi 
Beyin kooperatifçilik kitabından, ve 
Muhittin Beyin kooperatifçi amcasın· 

. dan sonra ortaya, çıkan diyebilirim 
kt usul ve nizam altında hazırlanmrş 
y~gan'e eser Suphi Nuri Beyin (Koo
pera tif çilik) kitabıdır. 

Suphi Nurinin eseri, vazıh, berrak 
bir görüşle kooperatif hakkında bir hay 
Ji malumat verdiği gibi, kooperatifçi· 
}iğin muhtelif telılkkileri hakkında da 
maJUmat vermektedir. 

Eser yalnız mektep talebesi için de
ğil, kooperatif hakkında mallımat isti
yen, onun muhtelif iktısadi mekteple
rine nazaran vaziyetini öğrenmek isti. 
yen münevverler için de faydalıdır. 

Suphi Nuri ve Semih Lf.ıtfi Beyle· 
ri tebrik boynumuzun borcudur. 

Tuğrul 

Fırkadm 

Asılsız haber 
Diln akşamki gazetelerden biri 

cuma günkü meb'us intihabatın
da dört yüz kadar ikinci mün• 
tehibin namzetlerden birine rey 
vermemesinin fırka disiplini ile 
kabili telif görülemediğini ve 
bundan dolayı Ankaradan Istan
bul fırka merkezinin muahaze 
edildiğini yazıyordu. 

Dün vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim B. şunları söyle-
mİ§tİr; 

1 Harici Haberler ( 

Ehemmiyet verilen mülakat 
Londraya giden Alman nazırları 
ingiliz nazırlarile ne konuşuyorlar? 

Londra, 6 ( A.A) - Alman 
başvekili M. Bruning ile hariciye 
nazın M. Fon Kürtyüs, Başvekil 
M. Mac Donald ve hariciye na
zırı M. Handerson tarafmdan 
kabul edilmişlerdir. 

M. Bruning, nezdine kabul et
tiği gazetecilere vaki beyanatm-
da Londrayı ziyaretinden mak
sadı Almanya ile İngiltereyi 

müştereken allkadar eden mese· 
leler hakkmda İngiliz nazırları 

ile görüşmekten ibaret bulundu
ğunu söylemiş ve şu sözleri ilave 
etmiştir: 

"Londraya yaptığım bu seya
hatin Fransa aleyhine her hangi 
bir suretle müteveccih olmadığım 
teyit etmek arzusundan kendimi 
alamadım.,, 

Taymes gazetesi,Alman nazır
larmmLondrayı ziyaretleri müna
sebetile yazdığı bir makalede 
Almanyanm harpten sonra ya-
pılan teşkilatın ana hatlarını 

kabul etmesi icap ettiğini ve bu 
teşkilatm ancak iki tarafın riza
silc ve elyevm mer'iyet mevkiin
dc bulunan muahedelere riayet 
esasma müsteniden tadilini iste
mesi lazım geldiğini beyan et
mektedir. 

Paris, 6 (A.A) - Paris mat
buatı Şekers mü akatı ile fev
ka 1ade alakadar o!maktadır. M. 
Soerwyan Matin gazetesinde neş
rettiği bir makalede bilhassa di· 
yor ki: "Mükalemat zamanın fe-
laketleri hakkında ş·l<ayetlerle 
başlıyacaktir. Sonra Al'llan na
zırları kendi miişkülleri hakkın-

da tafsilat verecekferd;r. ingıliz
ler kendı kendileıin.e Almanya
nm elemlerini hafifletecek kud-
rette değildirler. F ransanın va
z yeti mükemmeldir.Çünkü Fnm
sa mali muamelelerde olduğu 

gibi tamırat mukavelelerinin bazı 
ahkamının tatbikinde de mümtaz 
bir reye maliktir. Binaenaleyh 
bütün kozlar Fransanın elinde
dir.,. 

Şekere mülakatı hakkmdaHen
derson'ııun büyük bir nutuk 
söylediğini hatırlatan M. Sent 
Bris jurnal gazetesinde neşret
tiği bir makalede şu satırları 
yazmaktadır: M. Henderson ida
re adamlarının harekets:zııği kar· 
şısına milletlerin sulh arzusunu 
çıi{armaktadır. Mitletlerin sulhu 
ıstediğine şüphe yoktur fakat 
her şeyden evvel istedikleri şey 
başkalarının tamahlarından ve 
sefaletlerinden kurtulmaktır. 
Bu tamah ve sefalet karşısında 
milletler kuvvete teveccüh et
mekten çekinmezler. M. Hender· 
son evvel be evvel kuvvet fikri
rım öldürmek lazım geldiğini 
söylemekte haksız değildir 

Felaket şu ki kuvvetin yerine 
konulacak şey henüz bulunama
mıştır. 

Londra, (A.A.)- Taymis ga· 
zetesi diyor ki: "Müsbet netice
ler elde edilmese bile Şeker 
mülakatı Almanyada hükfım sü
ren haleti ruhiyenin tehlikesi ve 
Alman idare adamlarının ağır 
vazifesi. hakkmda lngiJiz nazır
larını tenvir edecektir. Herhangi 
bir tadil, bir felakete stirükle
nilmek istenmiyor.sa, mevcut 
muahedeler esası dahilinde ka-
lınmalıdır. Bu ziyaret, Alman
yayı uzun zamandanberi içinde ............................................................ 

"intihap aldığımız emre göre 
seyri tabiisinde cereyan eylemiş
tir. Netice raporla umumi ~atip-
liğe gönderilmiştir. Muahazeden 
haber.m yoktur.,. 

bulundu~u manevi infirattan 
kurtarabilirse, faydalı olacakbr. 0 

Daily telegraf gazetesi de 
diyor ki : 11 Şekerde yapılacak 
yegane şey Almanyanm arzusu 
lehinde beynelmilel bir teşebbüs· 
te bulunmak imkanının tetkiki
dir. Şeker de kat'i hiç bir 
şey tesbit edilemez. Çünkü borç
lar meselesinde alacakla devlet· 
lerin müşterek bir kararları la
zımdır.,. 

Almanya hiJkOmetinln 
beyannamesi 

Bertin, 6 ( A. A ) - Hükumet 
tarafından ahıren çıkarılan ka
rarnamelerle birlikte neşredilen 
beyannamede Almanya da .hüküm 
süren umumi buhranın tamirat 
borcunun ödenmesi yüzünden 
bir kat daha arttığı, tamirat 
hesabına yapılan bu tediyatın 
memleketin ınk şafı için lazım 

olan sermayeyi ve paranın iştira 
kuvvetini azalttığı ve ihracatı 
arhrmağa mecburiyet hasıl ettiği 
kaydedilmektedir. 

Beyannamede bu haJin cihan 
piyasalanm ve mahreçlerini ele 
geçirmek için yapılan mücadelenin 
daha fazla bir şiddetle artırması 
neticesini hasıl ettiği de ilave 
edi'dikten sonra Almanyanın 
kafi derecede mukta.sit olmadığı 
hakkında ileri sürülen iddialar 
çürütülmeğe çalışılıyor ve deniJiyor 
ki: 

"Hakikatte Almanya b.ükümeti
nin masarifi 1930 da yapılan 
tenzilat dahil olduğu haJde 1500 
miJyon mark nıddesin,ç{e azalnnş-, 
br. Almanyaya yüklenebilmesi 
mümkün mahrumiyetler en son 
haddine vasıl olmuştur. 

Yung planı Almanyanm 
omuzlarına çöken yükü ümit 
ettirdiği gibi bafifletmemiştir. 

işte bunun içindir ki Almanya 
hükumeti son derecede tehlikeye 
maruz bir halde bu'unan iktisadi 
ve mali vaziyetinin tahammül 
edilmez bir raddeye gelen 
tamirat yükiinü hafifletmeğe kat'i 
bir mecburiyet hasıl ettiğini 

müdrik bulunma\. tadır.,. 
Alman arazisi üzerinde uçan 

Fransız tayyareleri 
Paris, (A.A.) - Bahriye na

zın M. Dümeni!, iki Fransız de
niz tayyaresinin şimal denizinde 
Almanyaya ait Jurist, eorkum 
ve Sylt adaları üzerinden uçuş· 
ları hakkında "Berliner Tageb
latt., gazetesin:n Paris muhabi
rine beyanatta bulunarak mez
kur deniz tayyarelerinin Sto
kolm sergisine iştirak eden fi
loya mensup olduklarım ve Ko
penhagı ziyaret ettıkten sonra 
Parise avdet ederken çok fena 
bir hava ile karşılaşarak civarda 
yere ınıp muavenet istiyebile
cekleri bir yer ararken Alman 
sahiJlerini tanıdıklarını ve ora
lardan uzaklaştıklarmı söylemiş

tir. M. Dümenil geçenlerde 
Palalina hududu • eh atında Al
man toprakları üzerinde uçan 
tayyareciler hakkında gayet şid
detli cezalar tatbik olunduğunu 
ve bundan böyle kabil olabildiği 
kadar uçuşları tsnasında Alman 
hudutlarına girmemeleri ıçm 
hava kıtaabna kat'i emirler 
verildiğini beyan etmiştir. 

ltalyada komilnistler 
Roma, 6 ( A.A ı - Hususi 

mahkeme Milano'ıu yedi komü-

iktısadi hayat f ___ , 
Yunanistan ttttüiıleri
ne mahreç buluyor 

Yunanistanla Fransa arasında 
yeni bir ticaret mukavelesi ya
pılmıştır. Mukavelenin bilbassa 
bir noktası bizi çok alakadar 
edecek mahiyettedir. 

Yeni mukavele mucebince 
Fransa her sene Yunanistandan 
1,35J,00Q franklık tütün alacak
tır. Bu suretle Yunanistan tütün
lerine yeni bir mahreç bulmu ~ 
olmaktadır. 

Bulgar tütUnlerl 
Bulgaristanda 1930 senesinin 

tütün mahsulünden basma olan
lar hala satılmamıştır. Başı bğh 
itliyen yerler tütünlerini kırk ile 
elli leva arasmda satmışlardır. 

Fakat yüzde yirmiden kırka 
kadar iskonto vermek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Avrupada pancar zerriyab 

Dünya şeker piyasasındaki 

buhrandan dolayı bu sene Avrn
pada pancar zerriyatı sahası azal
mıştır. Almanya pancar zerriya
tım 468 bin hektardan 358 bin 
hektara indirimiştir. Çekoslavak
ya yüzde 23, Lehistan yüzde 11, 
İtalya da yüzde 6 nisbetinde 
azaltmıştır. Yalnız Avusturya, 
Fenlandiya ve Türkiye pancar 
zerriyatı sahasını fazlalaştlrmış
lardır. 

Çavdar istihlikı 

Avrupada çavdar istihlak 
eden memleketlerde yerli mal 
istoku kalmadığından piyasalar
da çavdar aranmaktadır. Alman 
hükumeti Rusyadan 96 bin ton 
çavdar satın almıştır. Çekoslo
vakya da çavdar ithalat rüsumu
nu indirmiştir. 

Fakat bu vaziyette Avrupa 
piyasalarında ha~im rol\i, oynu
yan Rus çavdarıdrr. 

,, " ıılr. ... ı. .. ,,, ...... , 
YUn sabşı 

Cihan pıyasasında vaziyeti en 
iyi olan madde yündür. Avustu- · 
ralya ve Loodra piyasalarına ar
zedilen yün fiatları daima tut
kun olmuş ve satılmıştır. 

Sun'i ipek 

Cihan sun'i ipek piyasası 1928 
senesıne nispetle yüzde elli düş

müştür. 

Yakut kayalar 
- Şükufe Nilıal Hanımın est~ 
lktısada akıl erdiren mahdut 113 

tarda vatandaşların garp nıecfll b3 
rından tercüme ettikleri fikirlere l 
hrsa, bazı memleketlerde, istih~111 
lalrğı iktısadi buhrana sebep 0

, • 

muş. Eğer, ayni şey edebiyat içııt 
varit ise, pek yakında Türkiyed.~ 
bi bir buhrana intizar edebiJecegıt 
m~ti~ ~ 

Bana hu hüknıü -verdiren )\r) ed 
şairimiz Şükufe Nihal Hanımrıt ~i 
eser vücuda getirmek hususund9 

Jı1diyetidir. • ( 
Şair son günlerde bastırdıgı · 

bir kitabını da bendenize gö~d~~ 
h1tfunda bulundu: Bal rengi bı! b 
üstüne vişne çürüğü mürelteple 
mış bir isim: Yaut kayalar~· d 

Şairin adı da diğer eserler t 

rülmiyen bir tarzda bu Yakut ı.:ı t 
rın altındadır. Yakut kayalar t~ 
bana pek rengin göründü; res.c;ıı d 
saydım, bir tablo yapar şaire ~e 
ederdim. 

* * * 
Yakut kayalar •• Şükufe Ki~'~i~ 

mmın eseri olmasına ve sahifelt1, 
yer yer Nazımın mısralarmı batır 
kısa, meseıa: 

dım. 

Frlına ıuludu. 
Ben uludum, 
Fırtına uludu, 
Ben uludum, 
Yerlere yattım, toprakları ~ 

Gitti! 
tarzında satırlar bulunması~' 

men bir romandır. Sevilen, sitt
len, bir müddet sonra gücenileıt!i 
henüz aşkı devam eden ve bu {.,:t 
zarfında hastalanıp ölen, bir se 
çin yazılmış bir roman- • 

Kitabın sahifelerini çevirirlı.,ı 
ha gneç olmadrğıma hayflandıJll 
kitabı okurken hüngür hüngür ' 
cak genç mektepli kızlara gıyaplJ' 
gıpta ettim. 

* * * 
· • Süküf e Nihal Hanım, _şim(1i) 
dar bana göndermek: lütfund!"~· 
duğu eserlerin birinci sahıf esiııe 
dınu yazardı. Bu defa müsteıır' 
şöylece kaydedh·ermiş: 

"Toplu iğneye!,, 
Ilu ithaf tarzı sahifeler :ır' 

Toplu İğnece dolaşmak için bit" 
ade olsa gerektir. Eh öyleyse ... 

* * * ~ 
Kitabın 38 inci sahifesinde , 

tırla r \'ar: 
"Hay kırmak i.stiyorum: pi 
Paraya, giyinişe, taşa, madC 

net olsun.. bı 
Hacca giderken •• mr kadın şair elinden çıka", 
Bulgaristanın Karacaali havaliı-in- tırlan bütün kocalar birer levh~ ~ 

den hacce gidenlerden Eğriderenin Ça yatak odalarına karılarının go 

t k k
.. .. d .. h p· d y bir yere assalar yeridir. 

a oyun en uç acı ıre en unan * ,.. * 
vapurlarına bindikten sonra kaybol- 61 inci sahifede: ,J 
muşlardır. Bu zavallıların vapurda "Dişlerimle ellerimi kO 
taifeler tarafından paralan alına~·ak Gitti, bir dalıa dönmedi!,, 
denize atıldıkları tahmin edilmekte- Cümlesi var. ıı~ 
d

. Roman kahramanma Jl'I ı· 
ır. o 

====;:::============ fazla zahmet çektirmiş. Ben 
nistın muhakemes;ni yapmış ve 
maznunlardan üçünü 12 sene ve 
diğer üçünü de beş ila üç sene 
hapse mahkum etmişfr. Maz
nu·nlardan biri beraat etmiştir. 

ltalyada bir dolandırıcıhk 

Roma, 6 (A A) - Bir İngiliz 
miralayım 700 bin ve İngiliz ga
zetecilerı F erry ile Lancelo' yu 
da 600 bin liret dolandıran A
merikah karı, koca iki Spencer 
ile bunların ıki ~eriki cürmü tev· 

kif olunmuştur. Giyornal~ d'ıtaliya 
gazetesinin bu bususta verdiği 

tafsilata nazaran bu dolandırıcı 
çift, Roma'da Monteverdo'da ga
yet şık bir villa'da ikamet etmek
te ve en aşağı 16 hizmetçi kul
lanmak ta idiler. Bunlar otomo· 
bil ile sık, sık ecnebi memleket
lere seyyabat yapıyorlardı. Kibar 
tavırları ve ikamatgablarının 

zenginliği ile kendilerine Roma'
nm kozmopolit mehafilinde bü
yük bir teveccüh •emin etmiş

lerdi. 

"Ellerimle dişlerimi kanattJJll~ 
dim, daha kolay olurdu. 

* * * 
Altmış beşinci sahifede şıı 

lara rasgeliniyor: /~ 
"Şişli tramvayında yap!l{I 

[(arşımdaki kanapeye oturofl 
yüzüme küstah küstalı giifmefiC 

dı.,. dl 
Ilu satırları şirket erkanıl1 ~ 

man Kemal Bey okursa ihtiınn1 ~ 
fıkı tahkikata girişecek ve btJ 
biletçiyi derhal bulup meydııll11 

mak istiyecektir. ~ 

Fakat, bu sahne alabildiğİf1~& 
lidir. Çünü malum ya, tram"11\ 

napeler karşılıklı değildir \·e 
ler oturmaz, ayakta dururlar· 

* * * ıı 
Şimdi 66 mcı sahifede yıı' 

şu müthiş cümleye geieliın: ~ 
•'Bir kadın isterse biitÜTl e 

ri mahvedebilir.,, r.f 
Ilu cümle cinsj latifi, if1S

9 ~ 
zünde - Haşa, sümme haşfı .,..., 
gaz haline getiriyor. 

11
4 

Aman demeyin hanıınefe1~ 
elimle istikbalde harpleri r:ı -~ 
dmlardan miirekkep ordulafll ' 
bilir. 



V AKIT 8 Haziran 1931 
Noterler 

c. z. 211 o 
A Siyah maske düşmii~tü. Yüzün manza. bileğine damlıyordu. Bileğini dudağına cek kimsem yoktu .. Hayatımın bu dev

rası feci idi. Adam yavaşça gözlerini götürerek bunların zehrini içti: ce kimsem yoktu .. Hayatımın bu dev-
açtı. O vakit kendisini tanıdım" Bret - Ev .. Biraz iği] .. Kuvvetim kalma re. i casusluk hayatımda geçirdiğim en 
lngram idi- dı •• Daha yakma.. yakına. gel- dinle .. elemli devre olmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hafif bir sada ile mırıldandı: Of! dini~. lyi a~er ol- Ev. Allah Eğer o sıralarda düşman eline 
Harp senelerinde lmnbıılda çalı~mış olan _ Ev .. Sevgili küçük Evim. Benim muinin olsun. Ahhhh ! ! dü~eydim, kendimi biHi mukavemet 

bir lnı:lllz casu•unun hatıratı • • • •• •• '> • - 17 - yegane aşkım.. Parmakları kıhtlendı, vucudu son teslım edecek ve neticede Lena veya 
t\' lfaYretıe d" d" E · d · ti 

1 

Pa Jd k Heyecandan vücudüm donmuştu. A- defa olarak şiddetle titredi, başı ağır- nişanlım gibi malwolup gidecektim. Ni 

~ ~t b on um.. v mı enuş ... •rayı a ı tan sonra doğrudan d b' 1 ·k 1 d" .. .. . d" t" HJ .. ·t·· h . .. · · be d t k 
L ana E .. dı· ... ·e hı'tap et 1· - tı· Hal· dog·ru'-·a otel a ·d t tı· G k eta taştan ır 1e) e e onmuştum. ca gerıye uş u .. v muş u.. ayet hır gun tahaffuz hıssı n e e 
ıı:I H ., m ~ . J e l e e ım. ece uv u- N . .. r bT. , . . .. . ···ıd· H h t l ld 1 ~ UsGı her casusun ancak künve nu- uz kalacalrım iç· b. . d" 

1 
k'. . e bır :;;ey soy ıye ı 1) or ne de kımıl- Kalbının uzerıne ıgı ım. ey a .. rar canlandı. stanbuldan e en ge · 

t:ı.~· 1 "' =- I'> ın naz ın enme ıs- d · · d K lb" · · f 'd kt A t k b k 1 t d... k · d" ~t ....,. e tan ·d· B k d' · r ·ordum A . . .
1 

d anabılıyor um. a ım artık çarpmı lhçbır aı e yo · u- r ı · u a p a - ıgı kadar cabuk kacma ıcnp e ıyor-
'OyJedim ıdnmd~sk~. ~ 1' unu en ısı 

8
1> t on ·h. dmırım 1 e rkan_ ~Yum Y~r~ı. yor gibiydi. Nihayet mü.,külatıa dedim mıyordu .. Titrek bir elle göz kapakla. du, Şehrin hali pek J çabuk birçok ta-

' e ı ı. aa ır e uyanma ıçın saatımın . · h · · · · 
'ldıı €\'et. .. Hakkınız var_, Bir hata zilini kurdum. Ve yatağıma uzandım. kı: , . . rını kapadım; sıya maskesını koynu- havvüller ibraz etmıştı. 

~·· U • - Bret, Bret.. Sen nıısın Bretim .. ma soktum ... Bu maske Bret lngramın Istanbula ilk gelişimde söylediğim 
''lı ... 1 DOK ZUNCU BAP S b d .. ·le mı"? ...... b d .. dd t ki , .. dandım. . en ura asın OJ ·.. yuzunu en en uzun mu e ı-a amı~- veçhile halkta gördüğüm rehantten 

'6 b lıu hata b • . h . 'tt' .. . Bret lngramı b~l.up kaybedıyorum. Kirpikleri kırpıldı. Dudakları titre· tı. mütehayyir olmuştum. Her tarafta bir 

11111 
.ıı İshn C zen.;~ d oşu~a :' 1' ~~n. Gece yarısı ıdı. Parkın parmaldı- di. üzerine iğildim mırıldandı: Acaba amirimi kim öldürmü~tü? Hikaytlik hüküm sürüyordu. Kadere te 

-._~ıp olu'-· • · ,~ 
1 

enb~ıya keze' ım1 ı ğı önünde idim. Kapı kapalı idi fakat _ Ev .. Seni terkettiğirnden dolayı Kim onu öldürmü~tü? Bunu düşünür- Yekkül bu muhitin en bariz Yasfı idi . 
. ~•- .,or. ı a nız ır ra am o· kTtl · ı· K ·· ··ıtü k · F '-tı "'tı fazla ld • h t 

1 
k ı ı enmemış 1• apıyı guru çı ar- ne kadar azap çektım.. akat sana an- ken hatırıma Lena Darbe geldi. Bütün isler oluruna gidiyordu. Hiç kimse 

ı o ugumu a ır ama ne ak z n "tip açtım Bahçede ·ı l d' V "f 1 ·· d.. b' d · · · • · :,; · 1'-._ feYdir .... Doğruı:;u size minnetta· K~I ~1 1 1 
1

. ktu B.og·az 1 edr.~ ım. lata~a~dım1.. ab~l1• e.: an ıy~~sun ya! v~cu .. um ır ehşet lerzışı ıle tıtredı; bu bapta bir endı~e be~lemiyordu. 
.. rnse er ) o · ' ırnı en ışe Si· Pek ala an ıya ı ırsın sevgılım .. Yazİ· Iuç şupheye ebep yoktu. Lena rnutla- ONUNCU BAP 

'llira kıştırdı. Kumluk yolda birkaç adım femde sebat etmeğe mecburdum Halbu ka Rret lngramı ~lmanlara satmı~ . . 
1.ıllıı bıı'tıbire dl~rı çıktım. N.eden bil- attım. Topuklarımın altında kum ta. ki ... seni (e,·kaJade seviyordu~. Oh! tı. İkisi de ölmü~le.rdi... •. ParUJe av~c-t edı~or.um. 
"bUyij'Sra_rengıı ,·e maske.lı . adam b~kası gıcırda~ı. Sol~un ay iri z~ya ve Daima daima .sevdim ... Benim için hü- Bretin gaybubeti beni büyük bir ye .· .Nıha):et harp ıhı~ ~dı_l_dı. 1.!enüz ~a 
lı.: lıl. ": hır muha.bbet d~J U) ordum. golgeler tersım edıyordu. Agaçlar tün cihan sensin ... Fakat onu takibe ise dfü;;ürmü~tü. Birçok günler kendi- ~1 ol~n !nr semada ılk gok gur~ernesı .. 
""~a bir ta~p~nerlık zevkınden bam- muazzam heyulaları andırıyordu. mecburdum. ı-;mirler kat'i idi .. Onu ta· mi toplıyamadım. 1stikba1e o kadar ı::m 8.3~~1 ~~r ~u~ak h~~·?lp:n~rle_rı ve la
~.!. ~ld Şe) dı. Sükun endişemi üzüntüye tahvil kip edecektim .. Her tarafta .. Amerika- niyetim varken vak tile çekmiş oldu· kaJ ıtleı 1 

) 
0~ etmı:;;tı. '\ enı hır nefha 

~~)·e ıt.~ın m.?lılmatr h~men doktor etti. Yazlık sayfiyeye doğru yürüdüm. da, A\'rupada .. ~-e!hasıl ~er tarafta ... ğum nörasteniye tekrar kapılmıştım. u~·umu~ .. ;;:_~~rı c~nlan~ır~:~r~~· Bir gün 
11dt! b&'ot~rdum. Oh l ~e ka~ar .se- Uzakta bir kurbağa ,·akladı. Bir bulu. Almanlarla teşrıkı ,mesaı etmişti. Ca- Hayattan nefret ediyordum. ~"~1 hu~u~ sur~.n ~elı~ı ~ ~.uzel hayat 
>ttke anknotları masanın uzerıne tun arka.c;ına saklanan ay birdenbire sustu.- İngiltere .. Fransa_ oh azap çe- Artık bu dünyada yapayalnız, ta- .> e.rıne cıd~ı, kat~ hır te~kılat ha\•ası 

n SOrdu. k 1\f ··ıh· b" .. ki S · . kt d G .. .. 1 · · d esıyordu. \ e beklıyordum -I ...... .\ · te rar çıktı. u ış ır manzara goz. yorum.. ana nıye me up ya7.madım. mamen yalnız ım. unun nrın e sa- · 
~? Caba ınnHlmatı nasıl elde etti· !erimin önünde tecessüm etti. l~imden mı? .. lmk:lnı yoktu .. tehlikesi vardı.. adete ermek hayali artık dimağımdan Seferberlik ani bir ~urette yapıldı. 
~a . kopan sayhayı tutmak için bütün ira- Tüylerim ürperiyordu. Sustu .. Zor- silinmi ti. Oliim en seYdiğim şahcıı yok lle".'e~ sa~sör "n~edildi. Umumi me-

L ...._ Yt ce,·ap nrdım: demi sarfa mecbur oldum. Amirim, la nefes atıyordu; dudakları morar- etmi · daha iyi bir btikbale mazhar ol- hanı ıdareı askerıyeye alındı. Şimdi-
~,tı ~\ibadele ile iştigal eden ban- yüzü fötr şapkası içine gömülmüş ol- mıştr. Artık ölüm onu sarrnağa başla- mak hakkındaki ümidimi mah\'eylemiş ye kadar kışla kapılarında lakayt du
'-1-tı. ra~ıın ~elen . t.afsi~atı. aldım. duğu halde yüzü korun yerd.~ yatı- m.~ş~~· Uzun bir t~t~eyiş bü~ün \'iicu· ti. Artık şeref düşk.~nü. mağrur per- ran nöhet~iler birdenbire ser~ bakışlı, 
\ llıdur tı lerınden hırı azız bır dos· yordu. Başımı kaldrrdrm. Hen uz sıcak dunu sardı. Ellerı ıle ellerıml araştı· va ız genç kadın degıldım. Herkes ta Li>ndoroskı kahranıan muharıpler ha-
._~· O benim hiçbir ricamı redde· idi. rarak parmaklarımı ı-ıktı. Ben sakita- rafından terkedilmi~ olan bttbaht kü !ine girmişlerdi. 

Yüzünü kamere doiru çevirdirn.ı ne ailıyordum- Kızgın göz yaşlarım çiik bir kız olmu~tum .. Derdimi döke- (Bitnıedl) 
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100 de 100 Aşk Hikaye Bllnklne'den 
fa. 

Yiyecek 
Toptan fiatıar 

Et • Sebze • Meyve ~ 

Yazanı Nakleden: Eski ve tarihi Preye laf köyünde, mes'uliyet altında bulunamazdı H Mo· Et - (Kilo~u) Dağlıç: .54,60-~'!eo· 
nehir kenarında Kracınof isminde bir işe ona şunları söyledi: Kıvırcık: 54,60·60,84 K. Karaman. zb3h' 

ft.a.,t. fa.suru - l l - . fa. yahudi ailesi yaşıyordu. Moişe iri ) arı - l\lakar, babacığım, seni kırk ya- 60,84 K. Hasır kuzusu. 3!) K. Meıııı# 
- Peki öyleyse. alelhesap yarısını - o. ~y~ı- mılyoner kızl~n, kıral ve orta yaşlı bir adamdı. Simıı:iyah şında olduğun gündenheri tanırım. u- kuzusu: 39 - 70,98 K. Keçi: St,20 ~ufllf' 

veriniz Te bir makbuz alınız. ~ı.zlan gı~ıdır. Sadece .evlenmış olmak gür bir sakalı vardı. Gözleri kurşuni zun zamandır komşuyuz. Sen de beni O~lak: ~0,70 Ôkü~ 21 ,84 • 4I.S4Matıdı 
Telefon. ıçın nlenırJer. Mamaf ı bununla bera- idi. Fakat saçlarının ve yUzünii çerçe- bacak kadar boyum varken tanıdın. Dana: 39 K. inek: 27,30 • 35,88 
- Nasılsınız aziz dostum? .. Hayır, ber onl.ar da nihayet ka~ı~dır. Mes'ut veliyen sakalının tesirile onlar da si- Babam seni takdir eder, ve nan:au-:u 31,20 kuruş. 6f(J 

bu aralık kıralım yok.- Hayır, burad~ olmak ısterler ve bunun _ıçın kaçamak- yah görünüyordu. bir adam derdi. Ben de ayni fikirde· Peynir - Beyaz yağlı 650 ~O~ 
değil Miamiye gitti. ?sterseniz bir reı. lar yaparlar. Yalnız, mılyoner kızları Allah ona, birisi kız, dört çor.uk ylm, iyi geçiniyoruz. Söyle bakalım, 1\. 20-22 kiloluk teneke. yağsız 
sicümhur ile gözden düşmüş bir efi. için bu biraz zordur. vermişti. sana karşı bir kusur ettim mi? Hiç kiloluk tenekesi 200-?00 kuruş. 
rim \'ar-. Ne kadar .mr? 4000 dolar.. - Niçin? Uç su değirmeninin sahibi olan kimseye bir fenalık ettim mi? Söyle CaneriQi: Okkası 20·22 K. paft. 
Çok mu?- lstersen bır Fransız muhar - Çünkü, meşhur ve hfr yerde ta- Krunof, komşularının kendi hakkında babacığım, söyle, niçin bana bu kadar Taze soaan: CDemetil 20-40• 20· 
riri verebilirim •.• 1''iyatı da ucuz.. Ta- nınmış olanlar için kaçamak yapmak ne düşündüklerini bilmeseydi, bahtiyar eziyet ediyorlar? sarımsak: 60 parıı 2 K. Nane: 

5
,. 

bit şampanya da. olacak .. olur. kolay değildir. Sonra_, Birisi hoşa git- olabilecekti. Filhakika bunlar, mel'un Moişe göz yaşlarını artık tutamı- 40 para Kırmızı turp: 20 p ;J 
Tekrar daktılo: ti mi, elde edilmeğe çalışılır- Her za- yahudfye fenalık etmek için elif'- yordu. Omuzları, geniş ,·e sinirJı omuz- Dereotu: 20para. MaydanoJ~ 
- Rahipten makbuz aldınız mı7 man elde edilemez •• sebebi de.. rlnden geleni yapıyorlardı, Birkaç defa tarı, sanki kocaman bir el silkiyormu~ para. Bakla: (Yerli) 2·3K. Beı• it 
- Ent madam. Yine telefon çalıyor. Hem de çok· değirmenlerine kundak soktular. Bir gibi sallanıyordu. Göz yaşları yerde 8-10-12 K. Araka: 6·':"·9 J{. ı;.lllııtı* 
- İsmi neymiş? tand ı r ses işitilmemiş gibi bir hevesle. defa da, değirmenin su kanalını, tam küçücük karanlık damlalar oluyordu. otu: 2 • 8 K. Pancar. 4 • 5 ~ 2.ıt - Bilmiyorum. Bir haç yapıp İm· Mi~is Kay Japon sefiri ile uzun ve il- KrMnofun evinin önünden delmişler- Makar bir yaprak gibi titredi, haç çı- Yaprak : (Yerli) okkası 10 • "'"ı 

zaladı. tifatJarla dolu bir mükalemeye girişi- dl. 1 kardı \'e mırıldandı: kuruş. lspanak: 4·6· 7 K. I<• I~ 
- V." dilkası geldi mi? yor. Ona, Jotüs çi~eği, ilim nehri nya Molşe Krasn f bu fena _ Allah korusun, dedi, Allah se- (Yerli ) 10· 15 kuruş. Tazele•" o-'5 
- Hayır, Yalnız telefon etti. Dün ilim alevleri saçan volkan gibi hitap- lıklardan çok üzülüyordu ve uykusu· nı muhafaza etsin Moişe ı (Adana) Barbunva ;501\.yer fasulyası;S rııt 

akşam Madam Jonea'i evine götürmek }arda bulunduktan sonra kapatıyor. nun kaçmasına rağmen, ailesine bu _ 
0 

kadar taze, 
0 

kadar işgüzar- Ayşekadın 4:; kuruş. Çalı SO 1ı:;.ıo 
b · 1 d Jd ~ · i t di h · b" ·· l kt k" Enginar: l\'er11) adedi 5 • 6 • mec unyet n e o u15u ıç n geç ya mış, Devam e yor: ba se daır ır şey soy eme en çe. ·ı- dı ki, diye Moişe devam etti, 

0 
kadar 

akşama uğnyacağını söyledi. - Sebebi de, bu tarzda evlenen iki niyordu. Öyle ya, onları da ne dıye iyi idi ki onu öteki çocuklarımdan çok K. Turla cnginım, 2 • 3 K. ..,..1t1tl 
h t •·· ., B" ı b r komcu ' · Sarımsak:(Okkası)JO. 12· l jf{.n•~:ı'. - Pekf. Den yokken gelirse çekini ailenin harekatı, işlerine çok müessir ra a sız e~ın • oy ece, sa u • '$ • severdim. Allah da beni cezalandndt. ~'ll'· 

.erirsiniz. Yalnız terzisini değiştirme- dir de ondan. Bu vaziyet borsada takip tarının yaptıklarından artık brkara~ lhtiyar Makar mahzun, başını önü· ( Yerli ) adedi 3 · 4 .- 5 • 6 • 8 
sini teııblh ediniz. Çünkü onunki (gl- edilir. Eshamı düşen bir milyoner kı- usanmalarını ve, utanarak. g~Jip k~ndı ne iğdi • Meyva t1IJ 
golo) pantolonları gibi pantolon yapı- zmı bir kombinezon ile evlendirirse !erinden af talep etmelerını ybeklıyor _ Hiç olmazsa dinimiz u ulünce kiraz: 25 30-35 40-45 kuru~. çn 
yor. Bu yaşta ona yakışır mı? hemen eshamı yükselir. Bu itimadı ve bu hayalle, onları aUetmege hazır· gömülseydi, hiç azap çekmezdi.. Kim 30-35-40-45·65·70 kuruş 

Tekrar telefon. kaybettirmemek Iazımdır. Burada, kız- )anıyordu.. .. .. . bilir, muazzep ruhu nerelerde dohı 
1
• Bu§day • Arpa • FasulY'·IC" 

_ Allo burası Misi Kay .. Elbiı=;e. Jarınrn ıııadece nişanlandığını haber ve- Ve Krasnof, duşmanları olan ko)· yar" Cesedini bulabilsem belki mü- BuGday: Yumuşak (Ankara) "1

1
• 

ler ne old~matmazeL IH'tl!l bekliyo- rerek muamele yapanlar vardır. Çün- liilerle münase~tlerin~e na~ik d_a,:ra te eİİi olurdum. Biliyorum ki kadere 8. ro (l\onp)8.7.50 (Yahşihan)S,15 (P;~· 
rum ... Evet, onları zah haşmetpena~i- kü, Amerikada nerede aşk varsa, ora. nıyord~. Fak~.t ~yle agır hır hadıS: karşı şikayet etmek fenadır. Fakat 8, ro • 8.20 K. (Akşehir ) 7,25 K. ( 1 ,(1 
]erine götUreceksiniz n benim hesabı- da muhakkak para mes'elesi vardır. ~ldu kı.her turHi. barışma ve anlaşm derdim 

0 
kadar büyük ki... 8 Tavşanlı: 7 K. (Karaman( 8,7.50 1 ~~ 

ma kaydedeceksiniz.. Ayakkaplar pa- Tam bu esnada odaya bJr daktilo umitlerı .birden bır~ kayboldu. . b" ihtiyar l\lakar onu teselli etti: 8 K. Silini 7,1 5 Sert. izzeddin 8.·,c" 
hah .. daha ucuz bir fiat koyunuz.. hilcum ediyor. Yegan~ k1dızı, ş:rra esüradrengızb ı~ _Haydi yavrum, sen iyi bir adam· Kütahya 7.10 K. f~reğli 7.35 K. Kı~ı et-

. . B . k" t'b" t 1 f surette boau u .. 'e o g n en erı . rr t . Pa,·lı'ko' ,. 5 30 kuruş Çavdar: J\•f·.,, Başka hır daktılo: - Madam, M. . nın a ı ı e e on f • d ğ" ti B d en . ~ın, Allah senı a e sın. : •• · • · 4J" 
. • k Krasno tamamen e ış • e en le 5,15 K. Jo:<lirne 4,37.50 K. EreğlıAl'I ~ - Rolls. Roycedan geldiler. ettı. Papa, Vatıkandan dı an çı ·mış. b" t k k" . d •. 

1
d. Düşün • • • 2 ı w 

- Kontun armalarını , ·eriniz, fa. - Hayır olamaz. Uydurma gazete tal ıat~n'.. a.~ ı o ~ ~sl ı 1 egıd ıl.u ,,.u··zu·: Bu mükalemenin ertesi gün papas kuruş. Kuşyemi: Tekirdağ •' flf, 
• .. ce i gorunuyor, çızgı er e o .; Arpa: (Aryonkarahisar) 6,10 6,f 5 

11 
~ 

kat Ç()k bUyuk yapma~cıınlar. Geçeı~ se- havadl~lerl... parçalanmış olan kalbini aksettiriyor. Sergei, araba..<>ı ile gelip ihtiyar Mn· sam: Antalya 19 K. Dalyan ıı~JÜ 
fer Paramontun reklamı zannettıler- Sonra bana dönüp anlatıy~r: du. Sa~lan birdenbire beyazlaşmış ve karı buldu. Makar ortodoks papasına Afyon: Afyonhorahisar yüzdd .lı 
di.. - M. B., Rokfellerden nefret eder. endise uyandıran bir sükQtla daJmıştL yahudi ile ne görüştüklerini aynen an· morfin 11 ?5 K. fznik yüzde 9 ffl"''~ 

Bir telefon daha: Biliyorsunuz ki Rokfeller büyük bir ki- Düş~anlarına rasgeldikçe Moişe başı- tattı. l\loi~nin iyiliğini anlatırken pa· 
850 

K. Ceviz: ( lç) ~Judanra ~~I 
. - Hayır, kıra1içe gelires yok der- lise yaptırıyor. Buna mukabil,. M. B. nı çevirmiyordu, kimseyi tanımıyormuş pasın gelini hüngür hüngür ağlıyordu. Amasya 

60 
K. Bartın 

55 
K. ( Kabil ~ 

ısinı7.. . papayı yemeğe da\'et etmek ıstiyor. gibi bir tek kelime söylemeden geçiyor GeJin: Amasya 2! kuruş. Nohut: l{ab~ 
Misis Kay telefonu kapatıyor. Bır Bunu temin ettim. du. - Anlat babacığım, diyordu, an- Giresun 

90 
_ 

91
. Unye 89 kurnş. ~ 

sigara yakıyor:. ~~r sürU kağıt imzalı- Bir sükıit" İHi.\'e ediyor: Şifranın cesedi buJunmamr~tı. Hı- lat, bu Krasnof nasıl adam. Sa~ları dırma 10 Fındık içi: Akça~ebf~r 
yor ve bana donuyor: - Papa daveti kabul edecektir. rhıtfyan "Ocuklsrı arasında, onun, bir bembeyaz mı? kızından bahederken ağ. Ç k h • i k 

~ ay, a ve, par nç, ,e er, - E, ~)sın bakalım? (Bitmedi) dağın dibinde 'bulunan değirmen clva- lıyordu mu, dedin? patates, sabun ( , 
qnunıa eski ahbaplarız. Her Ncv- rında nehre düştüfü şayias• dolaşıyor- Bu kadının bn.luşı ihtiyar köylüyü Çav: (Ca,·a) okkası 

260 
• 

400
. ( • 

yorktan ge~ı~mde ona uğrarım. du. o O'ünden beri, Moişe alelekser gi- korkutuyordu. l\fakar ona hep ini te- ' J!• 
e> 240-800, ( r lindi) c ) 270·400, ( Sel J1 On seneden beri bütün büyük ev- O BUL M }\ C A O dip değirmende geceliyordu. Paskalya yit edince hınçkıra hınçkıra bayıldı ve 

260
.
400 

Kahve: (ı\luhtelif tıpıerc)·•~ 
Jenmeleri. mühim içtimaları hazırla. . . · ~ 

9 1 
l yortuları zamanında dalgalar fırtına- onu kucakla yatağa götürdüler. (,. 

mı' ve Amerikanın yüksek hayatını 1 'I ~ 4 
."> t • 

1 t-ı O 1 nın tesirile kabardığı \•akit. Moişe bir Biraz sonra. köyde. boğulan kızın IOS K. Pirinç: CBombay) 37· 45 of 
34·35 (Hindiye) 36·37 .5 ( Hangon l ~~ tanzim etmiş olan bu kadın, bir me7.ar 1 ~ IA j_A ı _ _ ı-'_U sal üstüne uzanarak_ suların çırpıntı- gece sık sık görüldüğü şayiası dolaşı- ı ı 

b d 29 ( Rlzon ) 36.5-37 !\. Şekeri ,.J, h~ kadar şayanı itfmattır •. : 'eler ilnıe:ı, 2 K O y liJıR A ~ S A D E sını dinlemeği sever .ı. . yordu. Guya, değirmenin Ustündeki 
60 

'tf"r 
neler? Fakat bir şey soylemcz. 3 A ıY D ı N L ı IK L A R E\·de, onun bu ha.lın.den endışe eder- kayalara gelip oturuyormuş. Akh ba· Yerli) 35,50-35.90 (Ecnebi) 35, • (fa' 

d k hüp 38.3''·38,50 < Rus: Küp) 40 di~ - Ben, diyor, bir çok şeyler bili- 4 R [iJ 1 !iJ U !il [ij A p i S ler, karısı ona der ı 1
: • • • şında ihtiyar adamlar, onu ~özlerile 

35
_
85 

K. Sade ya§: 
1 

lJrra : l\lll~r'tı' 
rfm. Harikulade, fevkatade hadi eler S A IR N U V O lj1 T lji1 rl]IA - Anlamıyoru~. ~ankı derdımız gördüklerini . öyJediler. Kız, alın iis-

0141 55 
<Erzurum:· Karı;) 

100
.
19

5 (J} tı 
bilirim. önce, sadece, maddi nasihatler - ,_ - el ~ =-. yetmiyormuş gibi şımdı de sen evden tüne uzanıp yatan babasına gözlerini zon) 

120
.J:lS Vejetalin: ırc~i-;' 

vermekle işe başladım. Fakat sonraları 6 N A ,L l..~ O D A ı~ 1 iJ ıvı kaçınıyorsun. dikip bakıyormuş. O" 

7 L r.ı: ra.-ı l1ii1 A R 1 
f'ii1 D lii 1 1 Zeytin yağı: ( Ekstra ek~tra) (\' bana başka şeyler de sormnğa başla- ~ı ı i!!!J l!!' ı l!!!J • Ve korkak bakış ar. a, ct\·ap ver- • • • (Ekstra) 61 -62 IYemcklik ı S6. (0 .A 

dı1ar. Doğrusunu istersen, milyoner ol 8 ı S K 1 A T C ı iJ B O A meğe bile tenezzül etmıyen kocasının, Bir sonbahar gece i. En t b 
8 

ı5'tır 
· - ki d k bol gö:ılerine bakardı usa a- mcklik) 56· fı0 (\'emeklik 54-5 ıf muş olan bütün .hu adamlar pek hasıt 9 K A L P ; ı 11i] B E L L uza ~r a ayb 

1 
~ 1 r Krasnofu ıııa~ hkçdarın bile balığa çıkmağa kork· ıuk) 45-64 K. Patates: ( Baual l ~' 1 in.sanlardır. Hatta ~ahcup~u:ı~~· Ser· ıc l!D A i •!jijD OLMA Ilır gece, aı çı~. 'd'"l ' tuklan bir gere. Ecinnilerin suların 18,!'iO (Baş kclleı 14- 15.50 (Ortıı ı.~ 

tllkleri de mahcubıyetlerını ortmek - - - 1 ı lın il1:erine uzanmış gor u er. . 
1 

L' S b (Z . ~ıtıflV" 
. . 11 8- E R S A M lii' A L A T .. ti · ti d n· dıbinde göbek attıkları bir gece. lO· I I'\, a un : ~eytın }0 b" arzularından doğmadır. Amerıkada hır Önce, korkudan o erı pa a 1: ır R"" a .. ·I . r r · ·yıe inlh·ordu '"""''""'""'" .. ~-m .. _____ M_ 

milyoner, kızını evlendirmek için, si- Dünkü bulmacamızın hal· deniz ecinnisi zannetmişlerdi. Fakat k. k'~z1~. 1 r oy e ın ıylo '. 0• k ·
1 

netteyim. 
K r ıd y anladıktan sonra ı, oy u er pencere erını. ·apı arını \h • zln memleketinizde cihazsız kızını ev- Jedilmı• şeklı rasno o ugunu t k 

1 
d N h" 

00
-

1 
"h' d' - .. ! Kızı.ı+ı-m. ıf 

· r da korkuları azalmadı. Şaşırmışlar, 1 ·ıyor ar '· ~ e ır gu muş gı ıy 1' •• • • • Ji dJ 
1 lendirmeğe düşünen bir köylü kadar ı 2 3 4 5 6 7 8 9 )0 11 . . .. .. 

1 
d y h d " ı:ıuların çırpıntısı garip bi rmusaki ya. Ruzgar hıddetle e ıyor, de -o~' 

mütereddittir. Ben, bir sürü adamları j hepsı hır ~ey soyluyor ar 1• a u 1 d lar gittikçe hırslarını arttırO ~~ 
biribirile tanıştırdım, Münasebette hu- _ _ _ . ~ ~ - niçin oraya gelmişti? Acaba bir sihir- pıyor u... .. ~imdi . al. nehrin üzerinde uçu''" 
Junduğum nazırlar, kıralların arkasın- - - - [i liJ iJ - - ı- baz mıydı? Mademki bir yahudidi ~er . Moışe salınd"kukzerllne huz:n~ı~ ne~· ;ibi ha\'ada a ıh duruyor, .... ~ 
d b · t • • b"r vaz·r t • ı:if se .. ·e kadir olabilirdi. Ce cesaretlerıni rın coşu una ı ate a 1) or u. , . bl"" 

a en, ıç ımaı ı ı e yap ıgıma - - - l!!!J - - - - - :. rtt k . . birkaç şişe votka YU· k11.1nın böyle bir gecede birdenbire - Ah, babacığım, sevgıll 
kanlim... li] fi 8 ırma ıçın k k ~ ·· d h' d" g·ım hog·uıuvorsun' "' 

- arJadıktan sonra köyün delikanlı]a· arşısına çı aca"ını once en ıı:-se ı· · - · ııi"' 
- Hatıratını'ZI yazmıyacak mıtıı· [iJ - liJ IJ - - -, v s' 1 y· anın~ak için yanına ka- yordu, madem ki herke. in kat'iyyen Birdenbire nehrin kenarınd•~'.J 

nrz? riii fiil r.ii lii - ,- - - ra rı, me. e e ı b "d .. l kıl~~ 
~ ~ _ ~ ~ -ı l!! dar ·akla tılar. söylediğine nazaran ötede erı c go· yalet kaybo uyor .. ~algalar, 11,~ - Deli misin. Öldükten sonra ' ~ [il !i] ~aka/kö ·de korku gittik~e artmı1' rünüyor~u? ı. Suların şiddeti her an, o ka.rnı.ran Mılar gıhı, coşkun 5\i 

bile bir tek satır neşretmiyeceğim. ~ - - - - · W 1 tı. Köylüler ioplandılar, ve i~lerlnden nu alıp götürel>ilirdi .. Değirmeni ~o~· P,'~r:m pa rça .. ~~t~~leri salın eıı 
Hem bu, bana müracaat edenlerin sır. - - -- - liJ i] en ihtiyarları olan 90 yaşındaki !\ta. tan su basmıştı. çarklar, taşlar •. a ll.ı- surukleyfp goturuyorlar. 

lanm faş olur. _.Mı -- -- -- -ı !i]:[i) karı ona göndermeğe karar ,·erdi' er. nıror, mukavemet azalıyordu . .Nıhayet, * * • aİ 
.. Zırrrr .. telefon. Makar de""rmene gitti ve şapkası elin. kanalın kapı~ı dayanama.dı. çatl.ndı. Bu unutulmaz gecenin erte91 !,ur K 1. b ı k dcyi.11 • •ı•ı ~· d11·ıJ 
- ıra ıçe en ararsa yo de, bir çuvalın üzerine oturdu, haşin- Bir dakika daha ... Bır dakıkacık köylüler, merhametsiz suların.• ~fi" 

niz, demedim mi? Bugdnkü bulmacamız dı: daha... • düğü iki insan için ağ1adıtar·ııııııı' 
Misis Kay telefonu kapadı: _ Ben hıritıtiyanım, sen, yJhudi· - Baha.. Kras nof ile papas Sergei'in ge 
- E\·et .. bu ihtiyar bunak .. mu hak Soldan sağa n yukarıdan aşağı: sin. Fakat t a bütün insanları !'!e\ mek- Kra.snofun kalbi korkudan ve da· Blinldne'dtfl 

kak surette bir ihtilalci ile yemek ye- J - Bir istasyon t'e mahalle ismi liğimizi emreder. üs~ıladan yanıp tutuşuyor: Ru ne .de- fa. ;./.,. ~ 
mek istiyor. (7) Sonra, ihtiyar, ne söyliyeceğlni şa. mek? rüya mı"! yo.k~a eriy~n ~albı. 0 • BIT .. INKINE _ 

1879 
da Vk 1 

- Peki elinizin altında yok mu? 2 _Kira (4), muti değil (3) şırdı, haç çıkararak Molşeye baktı. nu aldatıyor mu? la\aŞ yarnş kendıne ~ , . ö/,,ıOlıd' 
- Vardı amma, geçen hafta bir 3 _ Müıterih (5), ayak altı (5) Makarın iyi ,.c tatlı bakışları nras- geliyor: yapdığmı anlayıp anlama. da doymuş ı·c l\evyorlda .,,ı•~.; 

kağıt kırahnın kızı ile evlendirdim. ' _ Padişalı (4), aaap ( 5) nofta emnivet uynndrrmıştı. /,iyarctin mak için yoldanıyor ... Zihni açılıyor, Birçok hikayeler ve ncsirlcl' ytı~ P". 
- Jyi bir iş mi bari? 5 _ J'ancışmak (5) seh~hini anlıyo~du. Ke~di kt~dinc ··J~·ıve nehr!~ kena~."~ hnkıy.~r. M~ciz~! Dürüst bir mulıarrirdi. ram b•f i/. 
- Çocuk iı;in iyi ... Kızın 27 milyon 6 _ BunaklıJ.. (4) tiyar benden bır ~ey ıstemegt· geldı., Orada :,ıfrayı goruyor .. Şıfra ona ha- ycci idi. Jliç roman ya:znıadı.. 

1
,1 

dolar varidatı var. Babası da. damadı 7 _ Seçnıt (7) diyordu ,.e ona kar ·ı ne ,·aziyrt alnca-
1
• kıyor, kıpırdamadan. Ve onu tanıyor, y 

1 
d ' h . 

1 
. büyük l>•f .Jl 

' k i ~ · .1 ~lf d a ıu ı mu arrır crı 1,.,-, 'ı hesabına bir ihtilal hareketinin ma ·ra· s _ /natrı (4), kötü fi) ğını taylnd~n şa,ırıyordu. lbu odur; etile, ·em gı 1 e •• ra ır. . fevk" I 
~ .. · 'dd · · u ,. rıyetlc roman ya:zma:zlar, ",j,tf '• lmı yapacak. Şimdiki halde kağıt tira· 9 _ Ebe (6), geni-tik <2) Bu onu kUçültUyordu. Halbuki ;\fa. Ruıgar ı etını ar ırı. or ve mn· b' . 

1 
t '· ü l lıikdr· .A 

:r 1 . k .. ·1 ekte de\'am edl u ne es e o,..unan g ze .. ;r ~.... ~\t reti pek o kadar )-Urümüyor. İhtilal ıo - Eski bir l'ilt'iyet (7) kar ile konuşmağı st\'erdl. Yalnıı o· temı şar ısını O) em · . . . J:i ır J ~ 
, 

K .. ··kı·· d I"' lar onu al p gö :zarlar Şunu da ılave edeltttı ) ,.. olunca bomba \' e tlifek yapıp sata"ak. 11 _Garez (8), tcnbel (') nun dindaşları kendi~ini iizüyo,.lardı. yor. opu u . ~ .::ı a • ' ı_ · ... • . . . 'debı11011 rl'f 
lalQm ya, ihtilalde böyle şeyler la· Moişe ihtiyarı, maruz kaldığı ezlyetler. 1 türmek i te.~ gıbı c_oşuyorlar bırden· hılwyele.nnı (Yalı.~~ı. E ,,1ıafri ,; 
~m. Bir de her ihtilalden onra .--!llll!lml!lll!ll.-mııı-----~-ı den meı;'ul tutmaktan çok uzaktı. !kiı:;d bire sala hucum edıp basıyorlar. leııhasilc neşrcttıgınıız "' (f I 
harp olur. Bu da beş on sene sürer, iş tabı işle· arasında kat'iyyen bir anlaşamamaz.1 - Baba, benim, Şifra! Sevgili kı· tam Yahudi değildirler. Onl"~ul 
Jer yolunda gider demektir. • • • Jık olmamıştı. Çok iyi geçinen iki t.ı>m·lzın ! Sana çok iyi olduğumu öyleme- disck) derler ki, alman yahll 

- Peki, bu arada kız ne olacak? ._ __ r_ı_n_ı_z_ı,_ııiY.._a ... p_a_r__ şu idiler. Binaenaleyh l\lakaı böylt> ğe ıeldim, artık azap c;ekmiyorum, cen· mektir. 
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ıı.ı. ~akırköy Tapu müdürlüğünden: MM V . Satın alma ko. 
misyonu ilanları 

~ Hane maa bahçe bahçe Tarla Harıatiyanların Muhacirin Hane ve 
-.,;;: ve avlu ana daaum dönOm ismi ismi havlu 

bahçe 
dönüm 

1 

Tarla Hiriatiyanın Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 
mamulatından 400.000 metre çamaşır.. 
Irk hez kapalı zarlJn münakasaya kon
muştur. lhnJesi 18 harizan 931 per
şembe günü saat 15 te Ankarada mer
kez satın alma komişyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname almak n 
tekliflerini \'ermek üzere teminatlari. 

.. O. Yanu Ef. 1 1 Nikola veledi Hıristo Mustafa O. Osman E. ı 
.. " n 3 Angelikö veledi Hı-

dönüm ismi 
şapkacı Nikola 

5 Lividini Mariya 
10 Todoro Apostol 
5 Maryara Petro 

it 

j ~ : : 
~ O. eln Ali Ef. 

" " .. .. ' .. . " • il:. .. .. .. 
~o. ILralılm Ef. 

1 : : : • L:.ı. • • • 
-...._o. Hllseyfn Ef. ., 
• .. .. " .. " .. .. .. " -... et o. Mtlmln Ef. .. .. 
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" •• .. " tt 

tt " .. 
o. Selim Ef. .. ,, ,, 

~ : : : 
~ o. Durmut Ef. .. ,, ,, 

" ,, " ,, ., 
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~li. " " " •an zevcesi Fıtmı H 1 ,, 
" " ,, ,, 

~ o. 
,, " 
Salih Ef. 

" ,, ,, .. 
" " ,, " 
~· " " " ııı o. Ramazan Ef. 
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" " " it 

" " ,, 
~ " it ,, 

fa o. Hil~eyin Ef. 
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l\Jaa düdkAn ahır 1 

" n " 
il.... " ,, •t 

" tt " n ., t o. Hilıeyin Ef. 

.. " " " 
" ~ ,, 

il o. 
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Mümin Ef. .. 
lı ,, ,. ,, 

k." " " " 
"" ,, " h 

il o. Mustafa Ef. ., 
.. " " " ,, 

" tt 

Abdnl Ef. 

.. •• ,, 
" .. .. " " 

1 1 

1 l 

ı 1 

1 1 

• 
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~~. .. " " 
.. •Oıınan O. Hüseyin 1 
.. " ,, " 
., " .. .. 
~·o " ,, it 

" 
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: Oaman Ef. 
" it ,, " 

~ 
,, " ,, 

• •• lf:o ,, " 
Haaan Ef. 

" .. ,, 
" " ~ ,, " ti 

~-tıt' o it ti 

" Emin Ef. 
•• " ti 

tı.." . •• " it . ,o'' ,, ,, 
., : liaaan Ef. 
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" .. it .. ., 
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-~i- ,, 1ı O. Hasan Ef. 1 ., 
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" tt 
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1 
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risto " ,, ,, ,, 
6 Yu•ani veledi Koço it " ,, ,, 
3 T odori veledi Yanko ti " " 

Hacı Hazım O. 
it 

Ekmekci Pavli 
S Topal Koço 

10 Lividini veledi Petro 
S Angeli veledi Huisto 

Toma veledi Dimitri 
S ekmekçi Petro 

" it 
10 
s Angeli veledi Hiristo 

Zoğrafi veledi Panayot 
3 ekmekci Petro 
6 
3 tf " 

Angeliko çorbacı 
korucu Vasil 

7 ekmekci Petro 
14 Angeliko çorbacı 
7 

" " Katinka kızı Dodora 
6 Petro veledi Yani 

12 Sutiri veledi ilya 
6 Angcliko veledi Hristo 

Anutaı veledi Kosta 
2 camcı Y usuflki 
4 Sutfri 
2 Angeliko 

Andonaki 
3 Angeliko çorbacı 
6 'todorl 
3 iatifani 

Zuğrafı 
5 ilya veledi Dimitri 

10 Hirtato 
5 Angeliko ve Hiristo 

Zuğrafi 
2 Mihali ilya 
4 Angeliko veledi Hıristo 
2 ,, ,, ,, 

Uıtorc:lo ve Koço 
3 Lazaro Katina 
6 Angeliko Hiriıto 
3 ,, " 

ilya ve istifan 

,, " .. 
7 Topal Koço 

14 Yuıufiki Koço 
7 Angelika veledi Hıristo 

Topal Koço 
3 Uiriıto Boyno 
6 Y orıi Petro 
3 Evdumiye 

Yınko veledi Panayot 
3 Andon ve Hiriato 
6 V aıil P etro 
3 Marika Kosta 

3 
Panayot Yani 
Bakkal ılya 

6 " ,, . 
3 Maryora 

s 
. 10 

5 

Toduri veledi Yani 
Angeliko Hiristo 
Todori Yani 
Marika Vatil 
Limbo Dimitri 

4 T oma Angelos 
8 Kalfa yorgi 
4 Angeliko 

Kahveci Y orgi 
2 Turapko ilya 
4 

2 " " ,\ndon \'eledi J Jiristo 

T od ora ki veledi 
Hiristo 

6 Bakkal istefan 
12 Angeliko çorbacı 
6 Tanaş Mariye 

Paçavracı Vasil 
2 Andon Teledi Hiristo 
4 
2 

,, " 
Angeliko 
Topal Koço 

2 boyacı Pavli 
4 Dimitri Tanaş 
2 Angeliko 

.. 

dermenci Tanat 
7 ekmekçi Petro 
7 Angeliko çorbacı 

14 Pavli Yani 

Eyup Pehlivan 1 1 Kör Petro veledi Kristo le birlikte mezktlr komisyona müraca-
5 Miltiyadi . ilya atları. (370) 

10 Angelikos · çorbacı 
,, 

" " ,, 
" " .. " " 

Hacı Hazam O. 
ibrabim pehlixan 

• 
" ' 
" " 

,, 
it ,, ,, 

Hacı Hazım O. Ali E. 
tt ,, 

" it 

" " " " ,, ,, ,, " 
Ali Emin Y akup E. 

•• " " 
" " 

,, 
" ,, ,, 

Emin Ali Ef. 
,, 

" 
,, " 

" 
" it " 

,. 
,. 

Cambaz o. Hilseyin 

" 
,, ti 

" 
,, 

" ,, ,, ,, 

1 

1 

1 

1 

l 

Koca Hasamn Mustafa 1 
,, tt ,, 

1 

1 

1 

1 

1 

ı 

5 
" it 

Camcı Yusuf aki 
5 An&eliko veledi 

Kristo 
10 Dudakla Yanko 
5 Angeli lstefan 

Paçavracı Vasil 
5 istelyo ve Mariye 

1 O An gelik o çorbacı 
.s ,, ,, 

Anastaşiye ve Vasil 
S Kar Petro 

10 Bakkal istefan 
5 Şapkacı Vasi! 

Enginarcı Pavli 
S Lazari ve Dimitri 

10 
s 

6 

" ,, it 

Tanq Vasil 
Çantalı Sutir 
ilya va istif an 

12 ,, " " 
6 Petro veledi Y orgi 

Koço ve Yuvan 
6 Hıriıto Boynu 

,, ,, 12 Angeliko 
,, it ,, 6 isteryo Miltya " 

Avas Köylinde balada isimleri yazıla metruk haneler meyanında 
bahçe ve tarlaların aynı Köyde sikin mezkur emval muhacirlerin 
iakini adilerine tahsis edilmit olduğundan bu isimlerdeki kayıtlara 
teaadilf edilmediğinden senetsiz tasarrufta kıyasen muamel«: icra 
lnbnacağından bu yerler Ozerinde resmi iddiayı tasarruf ve re

hin ve haciz gibi alakalan olanlann bir ay zarfıuda veaaiki ta· 
sarıufiyelerile mahallen tahkik için Bakırköy kazası tapu idare· 
resine müracaaUan ilin olunur. 

Ali deniz ticaret mektebinden: 

* • • 
1zmirde bulunan 57 inci fırka kıta 

at hayvanatının ihtiyatı oJan kara ot 
kapalı ?.arfJa münakasaya konmuş
tur. İhale i 10 6'931 çarşamba günü 
saat 15,.10 da lzmirde müstahkem mev 
ki satın alma komisyonunda yapl)a. 
caktır. 'J'aliplerin şartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize ve şartna
me almıık ,.e tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile birlikte lzmirde mezkur 
komisyona müracaatları. (367) 

• * * 
Ordu ihtiyacı için 100,000 metre 

cibinlik için bez kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 2' huiran 
931 çarşamba günü saat 15 te Ankara. 
da merkez satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin prtname aJ. 
mak ve tekliflerini nrmek üzere temi
natlariJe birlikte mezkQr komtQoaa 
müracaatları. (883) 

~ .... 
Eskişehfrdeki kltaatın ihtiyacı olan 

sade yaiı kapalı zarfla mtlna.aa.ya 
konmuştur. Jhale5i 2 temmuz 931 per. 
şembe günü saat 14 te Esldşehlrde u
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname almak n 
tekliflerini \'ermek üzere teminatlari· 
le birlikte Eskişehirde mezldlr komis-
yona müracaatları. (388) 

• • • 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN· 

DAN: 
K. O. kıtaatı için 1.281.000 kilo odan 

kapalı zarf usulile münakaşaya konu
lacaktır. Teklif mektuplan 23 hazi
ran 931 sat 15 te açılarak fiatlar haddi 
Iayik görüldüğü takdirde ihalesi icra 
kılınacaktır Talipler şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden evel ve 

Mektebin 932 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek, sa· mUnakasaya Jştirak için de tarifatt 
de yağ ve 21 kalem nıuhtelif erzak ve saire 2 temmuz 931 tarihine kanuniye dairesinde mektaplannı vak· 

l·cra e ti muayyeninde ita etmeleri ilan olu-müsadif perfembe günü saat on üçte ihalesi ayn ayn 
dilmek · üzere münaaakai aleniyeye vazolunmuıtur. Talip- nur. 
lerin teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saati mez· • • • 
kurda mektepte müteıekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ve 3. K. O. SA. AL. Komisyonun· 
§artnamelerin mektepten alınabileceği. dan. 

(Resmi Ilanlar Türk Limited Şirketi) 10715 kilo ya§ sebze Aleni münaka-

Emlak ve eytam 
şubesinden : 

Satılık 

bankası 

an kaz 

lstanbul 
sa suretile satın alınacaktır. İhalesi 
20/6}931 saat 16 da icra olunacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere her 
gün öğleden evvel ve münakasaya ft
tirak i~in de vakti muayyeninde temi· 
natlarile birlikte komisyonumuzda ba
lonmaları ilAn olunur. . 

Balmumucu çiftliii dahilinde ve Pangaltrda Harbiye meldebi • • • ,. ~ ~' 
ittiıalindeki anada bir miktar en kaz bilmüzayede aatılacağından 3. K. o. SA. AL. Komfsyonandau 
taliplerin 17 haziran 931 çarıa.mba ıünü ıaat onda mahallerindeki Askeri SN. MK. ihtiyacı için ap.-
memurumuza müracaat olunması (105) ğıda cins ve miktarları yazıh 8 kale• 

(Resmi İlanlar Türle Limited Şirketi) yaş sebze pazarlıkla satm alınacaktı. 
-;;====~~==;:::::::::::=;;ıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 10 • 6 • 931 çarşamba günü saat 15 tıe 

1 Deftercl•rllk lllnlar1 1 Jandarma ımalAthanesı ihalesi icra kıhnacağından şartname 
. . nAnıarı ve evsafını görmek i.stiyen1erin hır 
Kiralık Mağazalar - Giresunda -ı No. ı. jandarma gün öğleden enrel ve taliplerin de Tak 

No. 48, 50. 52, 56,62, 66 mektebi müdürlüğünce münakaaa ti muayyende komisyona müracaatı.. 
Atmeydanı , Üçler ma- ile aabn alınacak cins ve miktarı rr. KH:0 • 6 

h il · S J h aşağıda yazalı on üç kalem bu-
a es ı, U ta na met, as- bubat ve Yat aebzenin ihalesi 22;; 

Cinsi 

kerl elbise anbarı altın- 18 Haziran 931 Perıenbe gu"nü 465 
d 200 daki altı adet mağaza- yapılacağın an taliplerin yevmi 

200 

Taze bakla 
Sakızkabağı 
Çalı faaulya 
Patates 
Kuru soğan 
Taze soğan 
Dereotu 
Maydanoz 

1 • • mlinakasada mezkur mektepteki 
lar şeraiti oaıresınde üç satın alma komiayonuna milra- ıoo 
sene müddetle kira ya caat!an. ~ 
verilecektir.Senelik kirası _K_i_Io_ Cinsi ;~ 

:;500 Patlıcan 1322 
288 Jira, kiralamak açık 2500 Kırmızı domatea 

arttırnıa · 25 haziran 931 2000 Sakız kabağı 
perşembe günü saat 15te 5

1
000
700 

Taıe fasulya 

( ~ Erimiş sade yağ 
Defterdarlıkta. r 1-4 ! ) 140000 Meşekayin veyahut çi-

* ı;ı * nar odunu 
KABA T AŞT AKi TAŞ iSKELE 3000 Kuru UzCim 

VE HAVUZ KiRAYA 14700 Arpa 
VERiLECEKTiR 6600 Saman 

Şeraiti dairesinde senelik ki
rası 700 liradır. Kiralamak açık 
arttırma 2 1 emmu2 931 perşem
be 15 le defterdarlıkta (M-461) . . "' 

9882 Ot 
1500 Pirinç 
1500 Mercimek 
1500 Kuru fasulya 

* • • 
a. K. O. SA. AL. Komisyonundanı 
A~. SN. MK. nin senelik ihtiyacı 

olan aıami 43920, a gari 40880 kiJo fk • 
mek aleni münakasaya konulmut İH 
de talip çıkmadığından bir hafta tem
dit edilmiştir. 13 - 6 • 931 saat 15,.5 da 
ihale i icra kılınacağından taliplerin 
,·akti ml1ayyeninde komisyonumuza 
müracaatlan. No (7) 

Dl• tabibi 

Suat lsmall 
Kristo boynu 

3 Kısr Petro 
6 Panayot Yuvan 
s .. .. 

KiRALIK TARLA: Çıngrrakh 
bostan üst tarafı Bn talimanı, 
8oyacıkly, tek ıervi namiyJe 

maruf 6 dönümdür. 3 sene müd
detle ICiraya verilecektir. Senelik 
kirası 25 liradır. Kiralamak açık 
arttırma 2 Temmuz 9:H perşem
be 15 te defterdar. ıkta. (M-33) 

Avrupadan gelmiştir. Yeni 
Postane caddesinde ikbal kil
tUpaneıi karşısındaNo 8telefcm: 
Ist. 4156' 



~ 8 -VAKiT 8 Haziran 1931 

Askeri mektepler satın alma komisyonu IUinlar• 1 - • v A K l T il n 4 ~ 
Askeri mekteplerı: hastaneler ibtiy~~l için 12,000 ki!o yufka 1 I{ üçu .. k ilanları 

aleni müanakasa suretıle atanacaktır. Munakasasa 23· hazıran-931 . 
aalı günü saat 14 te Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda •-•ıı- Her r 'iı> n~,ro:u,· • ,. d 
icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek için kom syona _ Satılık ve kiralık 

müracaatları ve iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulun- l\uıouncuk ta l\lünirpaş:ı1 mah;lle-
maılan ilan olunur. (230) •inin Aziz bey sokııjtınd:ı Be~e r oüa

dan iki holüklü fnkalılde• nezaH·tli 

Niğde orta mek ep 
müdürlüğünden: 

1 - Niğde muallim mektebinin 13414 lira bedeli keşifli bahçe 
divarı 25-5-931 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı 
zaıf üsulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler şa:tnameyi Niğde orta mektebinden istiyeceklerdir. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin mali ve fenni vaziyetlerini 

resmi vesaikle ispat etmeleri lazımdır, 

4 - ihale 20-6-931 Cumartesi günü saat 15 te Niğde de orta 
mektepte müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkate makbuzu ve mektupları, münakua 
ve ihalAt kanununun onuncu maddesine tevfikan ihzar ve zarflar 
ihaleden yarım saat evvel komisyon riyasetine verilmiş bulunacaktır. 

12 ~ kuru~ yüzü ile ku~ tüy~ yastık 
lstanbulda Çakmakçılıırda kuş tüyü fabrikasında ) üzile şilte 12 liraya, ) ü:tıle 
yorgan 15 liraya, yağlı boya yastık 5 liraya, kuş tüyünün kilosu 125 kuı u~ tan 

başlar. l\uş tüyüne mahsus kumaşlar çok ucuz saulı r. Tel. lst 3027 

1
-Dr. Horhorunı· Beyoğlu Tokatlayan yanında 

mektep sokak No. 35 

Cilt ve emrazı 2übreviye tedavihanesi ------.. • I ter gün sabahtan akşama kada. -------11 
Bahkesir Vilayeti Daimi En

cümeninden: 
Bandırma idarei hususiye akaratmdan şartnamesi mucibince 

istimal edilmek ilzere beşsenelik icarı müzayedeye vazedilen otel 
gazino ve lokantası için ihale tarihi olan 31 mayıs 931 tarihinde 
yalnız bir talip zuhur etmiş ve teklif miktarı haddi layık görül
memiş olduğundan 2 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşe kadar pazarlık suretile verilmesine karar ve
rilmiştir. Talip olanların bedeli mubammeni olan 12500 lira üze
rinden yüzde yedi bu\·uk nisbetinde dip ... ozitosu ile ~,i~Ji~~~ Balı
kesirde Encümeni vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gazete ve nıecnıua sahiplerine: 
Tokatta umum gazetelerin bayiliğini yapmakta isem de lstanbuJ, 

Ankara, izmirde çıkıp bize gelmiyen adreslerini bilmediğim gazete 
ve mecmua idarehanelerinin birer nUmune ve şeraitlerini bildirme
lerini rica ederim. TokatHalk kfıtüphanesi ve umum 

gazeteler bayii AH Sabri 

istanbul Belediyesi ilanları 

Neslişah sultan mahallesinde Sulukule caddesinde 24 numa
ralı kulei zemin mahalli bir seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek iÇin açık müzayedeye konarak ihale gününde talip 
çıkmadığından ihale müddeti 15-6-931 pazartesi gününe temdit 
edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım 
mOdürlüğüne müzayedeye girmek için mezkur tarihte saat on 
beşe kadar Encümeni Daimiye müracaatları. 

Bilyiik Ada belediye gazinosu 
Pazarlıkla kiraya verilecek olan Büyükada rıhtım caddesin

de kain belediye gazinosu 400 lira bedeli senevi ve 3 senP 
mUddetle talibi üzerindedir. Fazlasile talip olanların şartnameyi 
görmek için her gün pazarlık için 13 haziran 931 cumartesi 
günü saat on beşe kadar lev:ızım müdürlüğiioe müracaatları. ----· Meyye halinde 36 - 42 numaralı kahvehane bir seneden üç 
seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konarak 
ihale günü talip çıkmadığından ihale müddeti 15-6-931 pazartesi 
gününe temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
gün Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için m~zkur ta
rihte saat on beşe kadar 36 lira teminat akçesile beraber En
cilmenl daimiye müracaatları. 

Şehzade başında Selimpaşa yoku;unda nezafet ahırında 
mevcut müstamel tuğlalar pazarlık suretile satılacağından almak 
isteyenlerin ihale günü olan 14-6-931 pazar günü saat 14 de 
daire encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Belediye zabıtasi talimatnamesinin 101 inci maddesinde atideki 
fıkralarm tezyil edildiği Han olunur: 

eşcarı müsmireyi hıl\ i ' asi öahçeli l 6 
numaralı doktor hakt\ ı bcyjn hanc~i 

ucuz fiyatla ı-atı lık ,.e kira ıkor. de~u

ninde~ilerc müıacaaı. 

Ankarada işi olanlara - · ıAnkara 
iş f"üro-:u), Ankaradu miit:ıhassı~ tc~ il d ta 
malik ~t"jr:\ne \'ekdlet, ıemsıl, takıo mü· 
esse- e~ıdir ', 

Ankara - l!ankalaı caddesi - Anadolu 
han - Posta kutusu: 166 

' .. 
Budape~te cie - \' ük~ek l\ l ühıoıı 

dis meımbindcn mezun .\!acar mühendis 
e\', beton ıırrne 'e dijl;f'r· mühendis inşa · 
atına ait harit:ılıırı \"C keşi l leri, yapıyor. 

Adresi: lkyoÇlu Sııkız-ağaç cadde :\o. 
? kat 2. · 

Satllık ev aparbman,arsa,eşya 

Satılık aparhma'n - t\luceddet 
kargir diiı t kat havagazı , elektrik terkos, 
nezaret fcvkaldde Şişli hsstanl' i5ta5yon 
civarındadı r. 10,000 liradı r. •' 

Jstanbul diirdüncü vak ı fh an t\~ma ' 
kat 29 Union· Kol • 

Kira getiren emlak alırız -
Tramrnya, iskeleye, şümen'düfere yakın 

olanlar müreccahtır. Terhint' edılirfe' bin 
liradan yukıırı PARA lKRAZ edilir. 9-12 
a.ra5ında müracaat 

lstanbul dördünçü V ıı~ ı fhan 

CRI0:-\1\0C .. 

Satılık hane - Şehzadeba~ında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arı'lsında 

1\Jarmaraya nezaretli 9 numaralı .tcş oda 
Ye müştemilft tlt müceddet 1 drgir hane 
5n tı l ık tır. Jçindckllere müracaat. 

idarehane -

1931 Türkiye güzellik Kırali
çesi inci dişli. 
NAŞiDE SAFFET HANIM 

kullanmakta olduğu "BiOKS,, 
diş macunu ile diş fırçasından 
son derece memnun kaldığını 
beyan elmekteriir. 

GiOKS diş macunu ile fırça
ları Türkiye diş tabipleri cemi
yeti tarafından tavsiye edilmek 
tedir. 

Uoğum ve -'"adan -hastalıkları 
mütehassıcn 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, ~ski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Tel. lsta11bul : 2622 

1 - Yük taşıyan her seyyar arabacı için bir iskeleye kay- DOK TOR 
dolunmak mecburidir. iskeleden maksat arabacılar için beledi- ~ lı!ı Cemal 
yece tayin edilmiş olan bekleme yerleridir. Cadde ve sokaklar- Dabiiiye h~stalıkları mutahassısı 
da yük arabacılarmın durması memnu olduğundan arabalar 

Cumadan maada her ~ün öjl;lcdcn 
bekleme yerlerinden başka yerlerde c!urdurulmıyacaklardır. ~cınr:ı s:ıat ( 2,30 dan 5 e ı kııdar 

2 - iskelec!e nöbet usulüne riayet edilecektir. ls ıanbulda Oh an yol und:ı ( 11 8 ) nu-
b b b l · maralı hususi ı ahlncsinde dnhili has· ! - Hllviyet cüzdanı olmıyan ve u in1i at mec uriyet erme 

ınl ı l.:1 •rı mu:ı' ene Ye ıede ' i eder. 
riayet etmiyen arabacılar ce1alandırılacaklardır . ·Telefon· ls ıahnul 2398 

........ İllll ............ ~~l!llfl~~~~~~~~~-------............. .. ~ltesmi !anlar '!'ürk Limited Şirketi) 1 

,. 

Nakliyat işlerindeki 
•mechulatı,, izale edlni~· 

r 

Nakliyat işlerinde kamyon istimalin

de vukua gelecek masarifi melhuzeyi 

izale etmek lazımdır . işte bu nususu 

ancak Ford kamyonu veya kamyo-
u 

neti ile elde edebil i rsiniz. 

Bunların pek ziyade mukavemetli 

olması hareketten kalması ve Ford' 

un tesis ettiği "F ord Service,, i dahi 

muntazam surette istimallerini size 

temin eder. 

Ford acentaları mütehassıstırlar. 

Ford arabalarının tefevvuk ve tasar

rufunu size irae ve ispat etmesini 

isteyiniz. 

AlRCRAFT 

/ 

Tahlisiye U. müdürlüğünde~: 

Deniz ıl/Jnı 
Karadeniz -Boğazı 

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

o 1 -
Arz 41, 24, 30, ştmali 

~rr • or r n 
Tuli şarki Grenviçten 29, 09, 30 tul 

B 1 F · 
11 

• • • h ü • d b • r ~i~ u unan ener ışaret gemısı yerıne er ç samye e ı 1 şekli ziya gösteren, zatülbareke ve her dakikada muntazanı ';,ı 
lalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 Haziran 
tarihinden itibaren demirlenecektir. ol 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf ııı 
deti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. ·f 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontrol için fener. 1 ,f 
ret gemisi kem~fissabık fenerleri !akmakta olduğu ~al.de bı:~~ 
müddetle mevkımde kalacaktır. Zıyah şamandıranın ırtıfaı d tP~ 
metre ve mesafei rüyeti takriben ( 14) mildir. Fener işaret gt ı ~ 
sinin kaldınldığı tarih ayrıca ilan edilmiyecektir. __.,/ 

Sirketi Hayriyeden: . ., 1 .ı 
Köprü Üsküdar iskelesindeki büfenin icar müddeti 15 baıır•ı~ ~ 

da hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müddeti d~,rı# e 
Temmuzda münkazi olacağı cihetle isticarlarına talip olan ~ 
heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. ~ tı 

Devlet Demlryolları llanlflrı ~ ~ 
----------------------:---- t•rıf 1- Ham maden nakliyatına mahsus 46· 346 numarala 11~ 
yerine kaim olmak ve Erzurum demiryollarından başka biJiıı1'r,Jı 
Devlet Demir yollarına şamil bu!unmak üzere D.D. 25 nuın~,r 
yeni bir tarife ihdas edilmiş ve nakliyatın mürettep olr r•~ 
istasyonlar, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve Mersin ° 1 

tesbit o!unmuştur. ııı~ 
Ham madenlere ilaveten yıkılmış ve toz haline k0•

11 Je# 
mağnezit ile alçıyı da ihtiva eden bu tarıfe, 10-6-931 tarih•ll 
itibaren tatbik mevkıine konacaktır. . ,e1' 

2- Dahilden şümendüferle Haydarpaşaya ve Derııı rife' 
nakledilen ham veya yıkılmış mağnezitler, altıncı rıhtı~ ~· d' 
sinde 4,5 5 kuruş ve 1 OC4 numaralı anlrepozaj tarifesıJJ eııtit• 
5x6 kmuş i!crete tabi \utulmak suretile tenzilat görece 
Bu tenzilatın tatbik tarihi de 10·6-931 dir. 

'I 
~ 
(n 
t~ 
it 

'~ l'tı 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat etmelidir. 'ilı 

1. l'tı • • • "'a-" ııı 
Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimun kapalı z~rfl.~110 1 l~ 

kasaya konmuttur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesı g~. ~,ı ~I 
16 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılncaktı &ı"~l ti)' 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarnı v\~tiJ'lı -1 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komisyon 3 tf' t,t 
vermeleri lazımdır. }.ıt'f>' 

Talipler münakasa şartnamelerini be~er lira mukabilinde . ~1ıJ) 
·da ve lstanbulda idare veznesinden tedarik edebilirle~. ·ıed 1' 

(Hesmi tıanlar Türk Lırn1 
• ~e' 

\1e:s'ul l\lüdür }{efil' 


