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Bakalorya 
Talebesine müjde 
Tarih el kitabı bir iki gUne 

kadar çıkıror 

VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponq, kesip saklayınız. 

ilk mektep ttlebcslnden : 
SO tanesini getirene 1incl sınıt 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4. s " 
kitAolan idare rıırafından hedive edilir. 

15 inci Yıl • Sayı ı 5169 Çal'flllllba, 1 Haman (&maay) 1932 Sayuı S Kurut 

Ba iyi Temeaauer Ve Sars dm az Dostlaklar 
a ziyareti dolaylslle ltalya kralı Hz. ve başveklll ile RelslcDmhurumpz alrasında telgraflar teati olundu 

Atınada neıer o!du ? . r""':''"''""""""'""1111""-'"""nuıınnıınn""
11

" Bilgi yoklaması diln yapıldı 

Pangalos taraftarları J Italya ile ( 
'rdarbei hükiimet yapmak istemişler, l Mali bir itilif 1 

• 
ilk tahsilde randman 

fakat hareket doğarken bastınlmışhr ( ::. :::::.~.~=: l Çocuklara 
Anumumlye hadiseden mllnlalldlr,mUte- ~ rını n•kten verecekler J 

lebblslerln cezalandırılmalarını isliyor.nar f Heyetilniz yann i Neler 
( akşam geliyor ı' Soruldu ? 
i Bafvekll lımet P1- Hz. ile 
~ beyetiiDbia babmduklan Pilaa j 
f vaparanan yum akıama dof-- = . j ru limanımıza plmelİ bekle- i -~'?~~~~~::-: 
- ..ı = 

,,.,,A i nilmekleair. -

Atlnada bir caaae 
~tlna, 51, (HuaUi1) - Bir kaç aiyasi ricali araalnda görftleta 
dea beri ••~eri bir l:arbei· anlaşamamazlık ve iktisadi bub-
61Det indiri:ıneaine teşebbüs ran Panğaloı tarafdarlarınca biSy
eceji hakkında devran eden le bir zarbei hükumet için pek 
• lar tahakkuk etmiıtir. fil· müsait telikki edilmittir. Fakat 
ika diln sabah cenral panıa· zabıta memurlarının vakıt ve za· 
tarafdarları iktidar mevkiini manıoda vaki olan mOdabaleai, 
ren itiale teıebbiiı etmişler· bu kıyamı, daha doğarken baa· 

~ Son ramanıarda memleket [ Alttarafı 2 inci savfamızda 1 

Q r.p 

Dün vaziyet etrafında görüştüler 
Dabllt bir harp tehlikesi var 

~1=aap'c1a Brünlnı kablneslnln tkt1clar 
~ ~e tehaddUa eden vıu:I • 
iı:'., .. ,..._ ller tarafmda bllytlk alAkıt. De 
., Ye te&ldk oluamaktadlr. ...... 
..._ - ..... m .. gr Blnclenburı, Bitleri bmu • 
-~ lcabui etmlf, keadlalle kırk bfll dakika 

~ • Bir intikal kablneet olacak 
~ Bay .... *-& mecll .. nde tak • 

\sıı...~ laUlldaf ettltt tab.mln oloııan bu 
~ aeUcemlde, Wtlerln neye karar 
~ .... belli delfldlr. MymafUı, bu 

~ meellate .pupuyla takviye etmlye -
\ lıa mreUe mecllaln feMedllmealne 
11ıııı:..... ..._.._ möblm bir ekaeriyet temin e$ • 

~ Janpcak olan yeniden lntlbalıat ya 
~ semin ba&ırlı7-tı :raıuıedllmek • 

~ taraftan Almau .tyuetlne bundan 
~ ı..rpıea evvel olduj'o gibi bllyttk 
~ '-lalple rlle beraber Mkerl kuvvetlerin 
~ CJlaeatı, prk budutlan meeelu8lnln 
~,_ &tdac9fı, komUnlatlerln fırlL\ tef -
~ nııenedlleaeklert teklinde ba'IM!rler 
~ ~-- Ba vulyetln Almanya'yl bir da -
~ dofra sötllrect>tl de mlllabaza e • 

Adolf Hltler 
dllmektedlr. 

Bu bulUBtakl tat.Uat, dördtlnoll •Jfa • 
mudadır. 

~Yallln1, •n• bugUn ••kımı lsbata ıeldlm •• 
-rı ••ı 1nı aldın L.. 

İ Italyanlarla aramuda mail 
~ bir itillf aktaclileceiine •• 
f bize 20 • 30 a.IJyoa lirahk bir 
~ kredi açaealdanna dair bir 
~ kaç gtln enel alman ham ha· 
i berleri ka,detmlflik. Romadan 
~· gelen son malamat ba ilk ba· 
~ bert teyit etmektedir. Bu ba
} auta plea telaraf pdar: 
i Roma, 29 - TGrki1eye aça
j lacak 30 mil1on liralık kredi
\ nİD eaaalan h .. daada ltalya 
i ile mDtabakat u.ı olm111tar. 
~ Bu kredinin ~ biri naklen 
f verilecek, llçte biri borçlan
j mıza mabnp ecllleeek, dipr DlrDlft!nun se-.;;;g..da imtihan yapll1rken ve lmtlhand•11 9om9 

\ llçte diri de .. f!lteteken r•ıııJ D&n latanbul, Beyoğlu. Oakü· nanda topla••ılardır. 
ı laeak i'lere earfolmacalmr. clar, Kadık6y ye ciftrmdald ilk ÔiJedea enel G~c:tı Ye lt-
\..u, ,,ııııı11111'1'"'u.11"",., ........-....... , mekteplerin Oçllncll ve befinci leden sonra da bq1DC1 ımdlarm 
Romanya kabinesi IUllflannda bulunan ıs binden mua1eneai yapd~lf ve datıtılaa 
istifa etti fazla talcbenİD umumi randman ranclman Teatlen talebe cenp-

Blkr.., (A..A) - B.pekil ı. yenesi ilk tedrisat müfettit· lan yazdıktan aonra toplaamifbr. 
m~ . d 1 Teatler b.,naden itilt ..... -tllc 

kabinulnia latifuım krala bdE- lerı nezaretın e yapı m1fbr. teClriat mllettiflerillden ntllMk-
dim etmiıtir. Her mllfettif, kendi mıntakaaı kep bir kolbİaJOll tar.afiac:ld 
Akisler: dahilinde ki mekteplerde bulunan tetkik edilecektir. 

Bir fark &çOncll ve beıinci aınıf talebe- Jmaml randmaa muayemafaia 
lerini bllyOk bir mektep aalo- (Lltlen -.tfllll fft'lrlnb) 

Orw, ıeMlerdmbni tanına Ki • 
mlnln kir, ldmüdıa topal, klmbdıa ço • 
lak rolll llflptslı lttanbul eokakla -
randa, o da malıpp bır ilanım, hatta 
bir lıanunelendi roıa gapartb. 

Saçlan tan,,a "°""1unıf, gizleri 
.Snnl!U. cludaklan luinMnii, ,,anak, -
lan pudF'Glı, ipek enlarlll, lcürldS 
mantolu, l/Ük8ek ~i blr dilenci/ 

Yarınki sayımız 

il sayla 
Moda/iı mantazaman takip edna • 

dL. Orw her lagalette prd/Jm: Uzan 

~'h':ü. ~=-" :::::.Z':"'ka:.: 1-a"kb;·.;;:·ö;;;;i·ik:s.;;-.;:;ı 
ince kaflı, kesik ~,_ ve Çocuk Ayfalar1 ! 

lnaanın yanına. fe/dngen, utangaf. ı 
bir eda Ue ıokular, kd1ı elizdanım ......... - .. ·-·---· 
tliJflJrtllilllntlen, W1a ~ ~P -
tırdılından dem nırarak bir vapur Cazı·p 
paraaı iaterdL... 

Ne 11a.Mn ılS11li,,."'1n1 lkn bUe bir M ki 
kere bu ıuta dUencl oltaaına serıem era ) 
bir balık gibi düftibnl 

Dün, Be1/0lluntJan geçerken gene Yazılar 
-onu g6rmlgegün ml1. Al/111 lagalet, 
a11nı fl/cl&k, al/fll eııla... Yalnız, biraz 

Norm-, $erer, na:"'· sinema · 
yıla .. zı oldutunu ••latlror 

[ Hergün 4 üncü sayfamızda) 
göçmiif.. Biraz S.tll batı AITGllllllf.. 

=.etleri pörsibdf, derileri sark • m••liill••••••••••ilil••ill••••••· 
me:,ei:ı'an'7::!"::ı1cı dil:::;:;:.: !:ık Muhafız gücünün onuncu senesi 
tanuıtıfan kalmantlf.. Şimdi, talUni, 
maharetinl BeNlıuula denlgor I 

Semt değiftirtnenln baflta mdnaaı 
olamaztb. 

Bir kenarda durdum, öbege dil . 
ıecek ga/U tnerhametleri ıe11re ha -
zırlandım_ 

Monden dUencl, uzun ucrllbe ıe -
nelerinin vervlill kolag bir hDnerk, 
evveld fifman bir adcsna l/(Dl(Jflp ha -
zır cümlelerini luıldadı.. Hayreti .. 
iri göbeüll, katmer eruell ltalatur 
zat aldırmadı bUe!_ , 

ikinci teerabe, fllt, ince bir 1aamm 
üzerinde llGJH/,dı.. Olur _re11 delfl! .. 
Onda da llfln& luıılltau flflrivif/. 

V çiinclJ, d6rtlllncll, beflnci ttterü • 
beler de hep aunı mııfJfl/liıltl,,n.u • 
likl• netkelatlil 

Detnek, aenncrk ve "9aıunak. gal • 
nu fakir lıtanbalG ,,.,,,.,,.,,.,,,/ 

Yuaut Zir• 

- -
Bu,On çok kı1- ı--.-·-............ ---=---ıı~~~~~•"'."'."f!lllFP."!'lln 

metli bir spor \ 
te ıe k k O lll m Oz 
olan " Muhafız 
rDcO,,nlin kuru· 
hqunun onuncu 
yal da nll mQ ne 
raatlıyor. "Gilç,, 
bu mes'ut günll 
lıutlularken yeni 
H ya b a t ler de ı 

tertip etmiıtir . ·~~~~~~~~m~~~~~~ 
Y azıaını S inci !'l 
aayfamızda bula· 
caksınız. Buradaki reamimiz bugOn Edirneye bir maç '1 ipmak lçiD 
hareket edecek olan Gtıç futbolcularım glıteriyor •. 



M.m!! 2 • .,. v JJ(JT J ifa .. ı 

Bilgi yoklanıası 
dün yapıldı 

en mibim kllmı D•rü!fbnn "oııı
fetana ulonanda yapılm1ttır. l!k 
tedriıat mllfettiflerile muallimle-
rin nezareti albnda lıtanbuJ, Be
yazıt, Sirked Ye ciYanndaki ilk 
mekteplerin talebeleri aileden 
eYVel ve l>ğleden ıonra l>arül-
flnun konferau ıalonunda top
lanmışlardı. Maarif m0d0r8 Hay• 
dar Beyle erkek muallim mek-
tebi usulO tedriı muallimi Sad· 
rettin Cefll Ye dlfer mOfettfşler 
de salonda haZ1r bulunuyordu. 
Talebeler yerlerine ıeçince ev· 
veli Sıdrettin Celil 8. kOrsOye 
çıkarak her talebenin kendileri· 
ne dağıtılacak klfıtlan iyiden 
okumumı onlara clikkaUe ve 
sesıizce ceYap yumaaım 13yle
miftir. 
Bundan ıonra T eatler daiılmıı 
ve razcll muallimlerin kontorolu 
albnda her talebe okudup ıu
allere ceYap yazmıfbr. 60" daki· 
ka devam eden bu faaliyetten 
ıonra klfatlar toplanmıı Ye ta
lebeler mekteplerine dlSnmOftDr. 

N•ler soruldu t 
Oçtıncll ve beıinci ııniflara ait 

olan Teıtlerde talebenin ıeviye
ıine ı•e, TOrkçe, hayat bilgiıi 
ve heap denlerine ait yDzden 
fula aaal ftrdL 

Her nal bilhaua reıimll ola
rak tamim edlldlfl için, talebe-
ler ba naimlere ıGre cevaplar 
7mcakb. Bandua bqka cDmle 
t.ldbiade buı ıaallerde nokta 
olarak •cık bnlalmıtb. 

OcancO 11mf.a alt olan Teatde 
hllbaııa hayat bilfiıiae ehemmi
yet Yerilmifti. Meaell: 

- ...... .... .... balum ...... bo .... 
- 1'....- mlılede De kadar zaman kalır 
- Kbala, 'tWelll, Oloek, llltma butahk -

............... lllcadır. 
-ııretee adıtmm zaman bva mide, kalp, 

..... ~ ...,...... MDgbılaba lctn • 
dea sıcter? 

- OJQelr badlJılma tatnlma'llU lfla ne 

ve 
Harici Telgral Baberlerl 

Türkiye - Italya dostluğu 
ltalya kıralı Hz. ve baıvekili ile Reiıicümhurumuz ara· 

sında telgraflar teati olundu 
KftçOk Faşistler Ttlrk çocuklarına hediye glSnderlyorlar 
Brindizi, 31 (A. A.) - Jsmet Paşa' 

Hauetıerile Tevfik RU§tü Bey ve 
maiyetleri erktnı dUn ea.bah Roma -
dan buraya vasıl olmuşlardır. 

Burada Yali ve bütün hlk11met 
erk.Anı taraflanndan .karJrlamnış • 
lardır. 

Valinin, şereflerine verdiği bir 
Öğle ziyafetinde bulunduildan " 
Kont Dentlcedi'nin mlsaflrl olarak 
Torovigno şatosunu ziyaretten sonra 
saat 20,30 da PHsna vapurile Istan -
bula müteveccihen hareket etmlf -
]erdir. 

Heyetin gidişi de, ıelişinde olda -
fu gibi halk tarafından muhabbet Te 

samimiyet hissiyatının hararetli te -
zahürüne nsile venıifştir. 

Bu tezahürata geniş mikyasta iş. 
tirak eden Ballila Faşist çocuklar 
tefldlAtı, ismet Pqa Hazretlerine 
Türk çocuklanna verilmek üzere Uç 
tane küçük filinta vermfılerdil'. 

Pqa Hazretlerl IJa hediyeyi çok 
takdir etmiş ve hediyeyi veren idi • 
f•lerln bu hareketinden dolayı çok 
mütehassis olmattur. 

Pqa Hazretleri bundan bafka, 
halk ve htlkOmet tarafmdan izhar 
eclilea hUsnU kabul 1çlıı memnuniyet 
beyan " tefekkür eylemfttlr. 

Roma zlraretl mUnaaebeUle 
taatl edllen telgraflar 

Ankara, 31 (A. A.) - Bqvekil ı. . 
met Paşa Hazretlerile harf et.Ye vekili 
Tevfik Bil§tU Beyefendinin Romayı 
ziyaretleri mtinasebetile İtalya kralı 
Viktor Emanuel Hazretleri ve &ı -
vekil M. Mussollni Cenaplarfle Rel -
sicümhur Gazi Mustafa Kemal Haz • 
retlerl arasında qafıcla.kl telıraflar 
teati olu•mqt1lr: 

Tilrklye Reldcllmhurıı Gem 
Mustala Kemal HazretlerlM 

ltarya•am sevimli mlııiılllrlerl Tlrldye 
C~ lleyeta Veldle .... U. Bari • 
Glyeye Veldllnbı Boma'yı tıerketmeJert 1118 • 
nıuebetDo en llllllllml lll8lerlml zatı rtyue • 
tlpenalalleıtııe tblAt ederllen '1'Drk mllletlnlD 
lla84d 'fe Mtalu lçla luıllaane ....... Uerlml 
~ ecler1m. 

YUctor Bntam1el 

Bllfll'llllu ''"'"" Kralı 
Yiktor Ellltllll#L BureUeriM 

t.met Pap w Tnfllı: Bltta Be7ia s1Ja • 
retleri münaııebetlle lretlc!e baymulan lllttıt • 
kAr ~ dola71 ... 11..-tpe • 
lllllıllerlne har tetekkllrlerlml an.ederim. 
Zatı llaflnetpenüHeflııln ... kı)wüu wrl 
btımDfttlJeıtnden dolayı pelr mtttıel9uata 

olarak takcllm dtltlm ...mml dolltlalı ..... 
alyatımm temlftatnu ft kenclllerlnln llU4e • 
tile blytlk doet lilmllleketla ......... -
led1ilm temenn~tm lralıal ~ 
rica eclerl.m. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Relalciimhurıı Gazi 

MIUltala Kemal Bazreflnlne 
ftrkl19 Olbab~ ylbelE mıım. • 

elDerl hmet Pata llaaretlerlle Tfttlk uPO 
Beyelencllnln Od memleket uumcla, ..._ 
IDeftat ıürtaları dalla JmTTetle blrlılrtne 
~ ~ bir ikamette. .... lııbde 
OOk 8UDlml llataralar lmald1ldu ....,_ 
ltaıya•daa llareket etmeat, 1tal7a ........ 
ıaecılp Tt1rtc mllleU ft omm fell J8blll N1a -
hrl hakkmdt1kl kalp- pim dodlak ..... 
lerlnl t.eylcle vealle olmapır. 

&nlto M,,.ıollnl BtUTetl~riM 
K17mettar ~ pelr mtl • 

taluauiı olaralı hmet Pata ve Tevfik· B8ft1I 
11ey1n bJytık dost memleketanae rlSrdtdderl 
........ .... do9tane ...... ......... dola7ı 

llar fGtekkUratımı takdim ederim. Bu d • 
ıareUn bUytık ve 1811 lt&lyan mDleU ve Ml • 
JOk doltumus ytUmek ft ..... Daee ..... 
fmdan st-terUea laüal1 ....... Ud - • 
lekeu J*dlterllle .......,.. ..,.._ • • -
mlnd ~ nbıtalanm &ılıa lillll'1e 111t • 

Jattumrya )'anlım edeoellM kani lMabua -
maktayım. En iyi femennlJat ft anılmaz 
doet.ıuklar. 

Gaf M. Kemal 
Piredeki 111Ullkat 

AUaa, 11 (A. A.) - hmet Pap Baz • 
retler1ala dklp lıaJanclqkJan vapunan Pi • 
re1e 11111.....ı&tmcla il. Papanutudoa.,.. 
para stdecek ve P..- lluretlerl ve Tevfik 
.... •ıte ............ ,......,.ımr. 

l•met P••• ltalradan •rrıhr• 
ken M. Muaollnlre bir telgraf 

ı&nderdl 

Roma, 31 (A.A.) - Stefani 
ıjanıı bildiriyor: lamet paıa Hz. 
ltalya to~bı terketmeden 
ev•el M. M olinlye ı&nderditi 
bir telırafta kendiıine karıı 
gaıterilen ve TGrk heyeti aza
ları llıerinde Nmimt bir imtiaan 
hi11i teYlit eden bir çok doıt· 
luk teabGratından dola11 derin 
tepkkOrlerlal iblli eylemlftir. 

Lmet Pı. H1., Fqiıt rejimi 
alhada tahakkuk ettirilen muaz· 
zam eaeria kendiıiade bGyllk 
bir hlul takdir uyaadırdıfını ve 
bu ziyaretin habraıının bihakkın 
unutulmaz olarak kalacaiını ili· 
ve etmlıtir. 

TGrkiye baıvekili bu telgra· 
fanda ltalya kralı Hı. ne te,ek· 
ktlratını tekrar eylemekte ve 
mOıartlnileybin ıabaile ltalyan 
milletinin Nadet ve refahları te
meniyatını beyan Ye yDkıek 

takdlratile umiml doıtluklarını 
eyntaen ltyan etmektedir. 

,.,......, ~---------=~:------::::--~----"'"'------------------------------------------ıı..ı..w.wı.A.W...-.t.c..w.ı..ı.ı..liı.ı.ı.a 

Gtbi 50 nal nrdır. y • 
ikinci dene yani beıinci 11nıf enı 

talebeıine ıorulan ıaıUer dıba 
kaııııııu 

zorda. 
Bmalar TGrkçe fn bilgiıi• hars 

bilsili •e beup derilerine aitti. 
TGrkçe aualleriade cGmlelerin 
faDlerf birçok kelimelerin zıtlan 
ilteaiyordu •. 

F ea bilpiade iae, iaunın ta
bii harareti, nebaUann hangi 
kılmmaıa akclter ftllfeıi ı&r
clBiD, bir pilde tul7a ile k&milr 

•lrle.tlli umu, ne ha11I olacıfa Ye 
baıo.ıtrenla 740 ,eaterdiii za-
maa haTUlll •uiJ•tl aorulu7or
du. 

ffan bll.ıamde bilbUA fU 
aualhtr ftrclı. 

- Tlrld,.._ nufuu, en çok 
....... olu kat'ı Oımanlı devle· 
tiDID teplddlll 476, 1300, 1453 
ı.llderindea huldalae teudaf 
ecl,orl 

.-. Tuallmat olah kaç aene 
pemlftlr. 18, 35, 93, ıenemi? 

- Roma garp lmparatorlufu
nun inkıraz tarihi 395, 476, 1453 
1e11elerinclen hankilindeclir. 

Heaap bilğiaiade yirmiye yakın 
diltlladllrilcll ıualin içinde biriıi 
'81le lcU: 

- ............ dBrt cWdb ileri Pli -
'7W· .. mir ..... tam itle ............ dDfnı 
Mate slre Ayar edenem aaaUm ~ar • 
...... ..... ... altııila laıOI pweoeldlr. 

Blltlba bu ıualleri talebeler 
tam 60 dakikada doldurmutlar
chr. Çok ıeki olular da ı.a ev· 
Tel ba mailere ceYap vererek 
yaramulık 7apmak lçla yerlerin· 
Cle duraımyorlarch. 

Bl•Uk .... lrlerde 
dman maa1eaeli bfa hafta-
bara TOrki1enin bOyllk 

de de rapalacaktır. 
c.ler maarif mlldOrlllkleri 

•••• vekllete ıanderile-

Dün B. M. Meclisi yeni layıhayı müzakereye baıladı 
Adliye vekili kanun etrafında izahat verdi 

mUeyyidelerle mevcut tlklyetltrln 
ortadan kaldmldıfını sl7lemlftlr. 
Vekil Bey, iera ttlldlltı meselesine 
de temu ederek, 187 vilAyet ve kaza 
mertııesiHe icra dalnlll klaadutun11 
Ye 199 kuada da tera tflırtala malı • 
keme ba§kltiplerl tarafından ldue 
edildifinl, bu itibarla taMI olarak 
ıiçlUklerle kaqılancblma. fabt Mi· 
ttln arzulara rajmen ~ sa • 
rurett lr&l'fl81nd& baama llalllhlt tm • 
kAn buluna.mackfmı ely'hlnit ft Te. 
ktletfn lera dafreı.rlaln llWu Juı • 
8118111lda derplf eylemekte bulmadaiu 
esaslar etrafında iuhat nnat,ılr • 

AdUJe enetlmen.l maabata muhar -
rJrf Satalaaddlıa Be1 (Kocaeli) karıa • 
nun maual llatlannı, balı e1lendş 
ve b••• llllanada klymetll mil -
talealannr bll41na h&ldmlerlmlıle, 
Darlltbuna, laarolara, ticaret oda -
larma, baı*alara meella umma 
tefellktlr edtl.....ını teklif eJl•mlt ve 
kabul oluaqtv. 

Bu Jah&M mUtealdp kanunun hı • 
yeti 111D111B1"'1 IHrlndt mllzakere 
kAfl ıtlrlltnk madilelere ~lmif "' 
42 lael ma44.,. kadar mbakereai 
icra t4u.ı,tlr. lleellı 7ann bnu -
nun ...... ftlla• 4nam edecektir. 

Ankara, 31 (A. A.) - Büyük Mil • 
Jet Meclisi bugün Reis Klzim Paşa 
Hazretlerinin riyasetinde toplanarak 
icra ve ifil! kanunun mUzakermne 
başlamıştır. Bu münasebetle söz a -
lan Adllye Tekili Yasaf Kemal Bey, 
halen mer'i bulunan iera Te lfJW. k:ı • 
nununun bir tarihçesini yaparak kano 
nu.n tatbikatındaki güçlükleri izale 
için renk fırb ve ıerek konrn ve 
gerek hüktmet tarafından iılaar ıdi • 
len arzuya ghe kanunu yeniden bir 
defa daha gözden geçirmek üzere Ad 
liye vekaletinde mlteh8881alarjfan 
mürekkep bir komisyon te§kil edildi -
ğini söylemi§ ve demiştir ki: ..._ _________________________ _ 

"Adliye encümeni, komisyon tara. Suı·ı·stı·maı . davası 
f mdan hazırlanmış olan tadil IAhl • 
yası üzerinde tetıkikatta bulnur • 
ken kanunun tu Ye bu maddelerinin 
tadilinden zfyade h~n nihayete 
kadar gözden e-eçirmeyi ve buna gö. 
re bir kanun layihası ihzarmı mu • 
vafık gör<lü. Bu esas üzerinden 
yapılan tetkikat neticesinde hazırla • 
nan proje tabedilerek mütalealan a -
lmma.k tlzere Dartllfflnun, barolar ve 
ticaret odalarlle, JıWınlere, mali 
mtieseeselere glnderildi. Ve müta • 
Jealan soruldu. 

Buralardan gelen cevaplara gUre 
proje &zerinde bir defa daha ıew • 
katta bulunularak bugün ıtasvibinlze 
anedflen lt)iha fekli katleini aldı.,, 

Vekfl Bey, ba hUSU8ta yeni· unu • 
na konulm111 olan mtleyyldelerf izah 
ederek mal beyanına mecbuT borç • 
Junun beyandan imtma veya iti • 
lltı haklalt beyanatta buhmdllfu tak 
dinle 911~Ju sıfatile hapsedilec.JW, 
borçlunun mal kaçırmasına mani ol • 
mak ~in hadz ihbannın kaldınlch • 
fmr, borç senedinin imzalandığı ta • 
rlhten sonraki fntikal muamelele • 
rinin gayri muteber addedfldiffnt, 
hali acJzde buluadufunu iddia eden 
borçluıum ıeçlnme halini beyana mec 
bur tutulduğunu ve buna mibnasll 

lzmlr nhtım şirketi davasına devam edildi 
lzmir, 31 (Vakit) - Rıhbm l ıirketi idare mecliıi az11ından 

şirketi mi iatimall daftllaa bu· aekiz kitinin phit olarak iıtic· 
10nde balnldL S.Joa çok lrala• Yabanı istediler. iddia mekamı 
balıkb. Mamunlardan Gadfran- ıuçun riyazi katiyetle Hbit ol· 
kodan gayriıi mahkemede buar duju1111 llyllyerek bu ıahitleriu 
balandlllar. iıtimaı IGzumnz oldupau iddia 

Salihli· Kaıaba demiryola me- etti. Ve bunlann mamaalardaa 
murlanadan o~ memur mldafaa bazılarının akrabua o!duklanm 
ıahidi olarak dinlendiler. ıayledi. Bu mDn11ebetle iddia 

Mamunlardardu Galip, ıirlre- mekamı ile mamua •ekillerf ara
te ait evraktan Dç •aliziai hu· •anda ıiddetll mDnakaplar oldu. 
ıual komparbmaala Banclama Mahkeme bu ıalütlerin clinle
yolile htanbula kaçırmak ye Gad· nilmeaine llnm olmadığına ve 
fırako ile latanbuldan Pariıe • vaktile Yunan, Franaız tazminat. 
randermektea nçladur. larmın tirketçe haber verilip Ye-

ŞahiUerin Bandırmaya ıtrket ril~e~jinin 10rulmı11na .karar 
namına komparbmaa tabaia edil- verıldı. Muhakemeye huıramn 
ğiai, daha enelde bir kaç dala 14 done deYam olunacakbr. 

Ankaraya ıeae ıirket namma Vlrenada rahudl elerhtarhlı 
kompartıman tahaiı edilmit olcha Viyana, 30 (A.A) - Yahudi· 
tunu dylediler. ler aleyhine tertip olunan nGma-

Miiteakibea nhbm firketi ve- 7ifler dolayııiyle dUtllfllaan ile 
killeri Fnuada bulunan nhbm ticaret akademill bpablmıfbr. 

Atina'da 
oluyor? 

[Ust tarafı ı inci sıyfadal 
brmıı ve ele baıılannıa te 
ni inta.c etmiıtir. 

Atina tehri askeri idare 
da bulunuyor. Gayet fld 
inzıbat tedbirleri alanmııbr. 
Yetle aıkerl devtiyeler, ao 
larda dolaşıyor. 

Efkltı umumiye, bu dar 
blUnlmet tetebbilallnden 
mllnf ail görünmekte ve mlit 
biılerinln tiddetle cezalan 
masanı talep eylemektir. 
rece nazırlar arasında bD,ok 
içtima yakılm19 ve abnan bed 
lerlo k!fi olup olmadığı •t 
olunmuştur. Bu toplanmada 111 

zam bazı inzıbıtl tedbirler da 
abnm11ına karar Yerilmftttı. 
neral Pangalos ile baza tara~ 
)arının ıOrgllne f8nderilip 
derilmemeai meaeleıl de 
ıDlmlltlllr. Bu tolınmanın ı 
da dahiliye na11n, ıtUdln ve 
yiıio alla ibllline mlllaade 
miyecejini beyan eylemlıtir. 

... ... . 
Atina, 31 (A.A) -Adli,. 

zırı, Cnmlıuriyet mtlddel 
miıi ve hllktmet erklnı 
Panıaioı'a kartı ittihaı ıcW 
tedbirleri ve mumaileybln telJ 
meselesini tetkik etmektedir. 

Fransız 
Sosyalistleri 
HUkOmete ı,tırak edecekleft 

fakat '8rlla .. 
Paris, 31 (A.A) - Soıyı 

kongresinin hemen hemen bllt 

ekseriyeti, 154 e ke111 5862' 
karar komiıyoau tarafındall' 
gece tenaim edileaı ve flrlra 
h0k6mete l9tlrak meHlffl •a 
cenesmne-arzuhuıuı u:ab:tı ~ 

takriri kabul etmiıtir. 
Soıyaliıtlerin hlikCimete i~ 

için aerdetti,kleri baıbca ıereili\ 
şu ıüretle bOIAsa edilebilir: 

1 - Milletlerin itlllftle ..
teıkilihnın icreaı, hakem uul_! 
nlln mecburiyeti, aıkert ma..
ların kGtlevt tenzili, harp ıl~ 
lara ticaretinin memnuiyeti, ,.t 
euesat ve fabrikaların mUHltf' 
titilmesi; 

2 - Taıarrufun hima1ai 
bankaların kontrolu; Lll-

3 - Millileıtirilmiı tek r , 
ıebeke vncuda getirilmeai: 

4 - Kırk saıltık İf baftaa
kanuni hafta olarak kabulG. ~ 

Bu ıeraiti Hgart bir prOP"::,· 
olarak vucude getirilmit ~ 
Soıyaliat konıraaıam kat'i ~ 
bını vermeal bunlann Ra 
fırka11 tarafından kabul ed&I ..... 
ıine mOtevakkıfbr. 

Gazi Hz.ne 
lzmlrlllerln hedty6" 

lzmir, 31 (Vaat) - Izmır bl" 
lediyesini alikadar eden ball it 
ler hakkında teıebbDslerde .;; 
lunmak üzre Ankıraya gı Jı9 
heyet Reiıicllmhur Hz. ae lı~ 
doksan senelik kıymetli bir 
tırasile Gazi heykelinin it 
iki resmini takdim edecoktit• 

Macarlatana flnd* 
hususi 111U_d.,. 
ihracat oliaindea aldlltM# 

ltmata g&re, llacarlataa • 
meU fıadık Ye badem itbalil!I' 
Mayıs 932 den itibar• 
mllaaade1e tabi tutmU1tur. 

Irak hlkllmeti de tQtilD i 
reımiai arttırmıpr. AIAk 
ofisten mal6mat alabiJ11tM111111 
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l __ o_ı_n_ı_· n __ B_a_ıııiııımlıılb ....... e~r_ı e_r ___ i_ ...... I 
:nkara dostu Aaliyede: B .. it } Belediyede : 

Balıkhane önünde u gun a yan lktısat mlldUrIUğttn-e'1sinı 
~l'cak birdenbire bastırdı. Güneş 
J\r lardan bir alev nehri gibi ak1 -
,_}~ lraldırmı kayaları henüz don -
-.,,~ ... başlıyan lavlar.. köprünün 

işlenen cinayet seyyahları geliyor de yeni teşkilat 

•ı l'Iotrk vıcık, 

l'ıl~enlerimiz kaza.na sokulup çıka 
Ilı~ Çamaşırlar gibi sırsrklam. Ter
tırı . lrelerde cıva. sütunu fırladıkça 
tfy 'Yor. Bu gidişle, ateşten çıldrran 
ı... ~ habbelerini ternwmetrenin cam 
:"ilen· ~tr ı, tahta mu.hafızlarm cılız kol-

zaptedemfyeeek. 
h llu nıanzara, eskiden kendini a -
ttı~toe ve cıc cır böcekleriyle, ol
it llte:rvalanyle tanıtan yazın bu 
,,

11
e birdenbire alev halinde görünü· 
r~n ProftUnden birkaç hattır. 

dl a:z lstanbula bir yangın gibi gel
~k lt_eledfye bile yaza karşı itfaiye 

Hu.tını seferber etti. 
Ilı 'to.ıın bizi liizumundnn fazla sıı.'<
dals:na, cnddelerin mrtım yer altın -
~ tf:zli fırın ıkapaklanna çevirrnesi
~~.afınen hepimiz yaza gönttl vermi 
~et·ır, Onun ateşine, derdine, sinisi 

•ne, ansına, terine katlanırız. 
'lı (), her zaman fakirler için teklif
•ta bir ~gilidfr. Onun yUzüne karşı 
bt... l'tı, tutarrz fakat bizi bir saniye 
·•ıtkıncu;ına tahammül cderacylz • 

le çiinku bu ~ıcak JU()VSfn, mevsim -
~flin en cömerdi, fakirlerin yegAne 
r:disidir. Hangi efendi yaz J;adar 
lıt l' frkaraya yardmı eder. Hangi l\arr cemiyeti yazın in.sanl•;ğıyle mü 

akaya çıkabllir ! 
tı /'ağlar, taşlar, otlar, ağaç altla -
lalt al(ir fıkara için sıcak, emin bir ya 
~ trr. Kışın yorganlara, örtülere bü 
ita tıenıer yazrn koynunda rahat, ra -

t UfUrlar. 
ha ~e ocak, ne mangal, ne soba, ne 

111 
ttarılye, ne yorgana ihtiyaç kal ->:·· Bir mevsim için kömürcüden 

~e ~zı sıyırdınız, oduncuya haraç 
~ l'lnıyeceksiniz, artık kışlık paltonu 

Ba.tabllirsfniz, demektir. 
4-. )·ar, f rkaraya yalnız bu kadar be· 
~ hediye vermekle, masraftan fn-
1 ~kle kalmaz. Aylardır, toplanıp 
~Planıp da fşini bir tilrlil bitf remi· 
'il( h ltcnnLt:Yonlarrn yapamadrklannı 
~ -.ı .. ;ravar, ıerı en estir -

l"oldan halleder. 
O} Efer günler bJraz daha ıısınacak 
k Ursa, zamane ulemasının bir türlil 
ltıe~edemedikJeri pahalıhğr gider ·
~t~' hayatı ucuzlatmak sırlannı ca. 
bı >'az bir istihlak kooperatifi gibi 

tden haUedecek. 

Geçen bayramın üçUncü günü 
balıkhane önünde sokakta bir 
cinayet işlenmiş, Salih isminde 
bir bahkçı muhtelif yerlerinden · 
tabanca kurşuoite vurularak öl
diirülmüştü. Hadise tahkikatım 

yapan müddeiumumilik, Faruk 
isminde diğer bir balıkçının ka· 
tilden ve Salibin kaim biraderi 
Mebmedin hadise sırasmda Fa
ruğu yaralamaktan suçlu olarak 
muhakemelerine lüzum görmüştü. 
Ağırceza mahkemesi dün bu da
vanın rüiyetine başlamıybr. Mu
hake beş naatten fazla sUrmüş 
ve bu arada on yedi şahit din
lenilmiçtir. Bu şahitlerin sözleri 
ekseriya biıbirine uymıyordu. Ba- 1 

zılarınm ifadelerine göre cinayet 
badiseoi şu ~ekilde olmuflur: 

Henüz anlaşılamayan bir se
bebten dolayı Salih ve Faruk, 
bayramın üçüncü günü Balıkhane 
önündeki sokakta karşılaşmışlar 

ve kavgaya ba~lamnşlar. Hafiften 
baclayan kavga birdenbire şid. 
detlenmi~ ve boğuşmaya iokilap 
etmiştir. Salih, şahitlerin bir kıs· 
mıoa göre bıçağını çek.erek di
ger bir lusmına görecle eli ce· 
binde, Farukta oarı m2.şİn lub
fmdan tabancaanu çıkararak bir
birlerine hücum etmişler. O sıra
da orada bulunanlar ve Mehmet 
kavgaya karı~arak Salibi Ye Fa
ruki birbirlerinden ayırmak iste
mitler, bu arada ailiblar patla
mış, Salih ağır yaralı bir halde 
yere yıkılmış, yüzünden ve başan
dan yaralanan Faruk 'czabaneye 
~ötürülmüş, bilahare Salih 
hastahanede ölmüştür. 

Mahkeme yeni bl'lzı ıahitleırin 
daha dinlen im ofne lOıum gös-

termiçtir, davaya ba~ka bir gün 
devam olunacak ve hadi.ede 
Salibin elinden bıçak taşıyıp ta
şımadığı Far1kun kimin tarafm
clan yaralandığı gibi kısmen 
mübhem kalan noktalar daha iyi 
tenvir etmiş buhmacaktır. ~1l1u •ak böyle devam ederse, mey

d1t.ı~r. ağaçta fazla kalamaz, etler 
~nlarda çok duramaz. H t h J } v 
~'funın kumaşa kim rağbet eder? aya pa a 1 ıgı 
~ iz kıyıJa.nna yayılıp soyunup dö •1 ti i 
"'nen insanlar ne ayakkabı eskitir, Dahı iye vekile o D 
~,de ı>antalonun paçalarmr aşındı- çok mühim birtamimi 

1'a&1.rruf .... i d faki . Memleketimizde gıda maddc-
'-""l ı::rcnes n e ve r ın • 1 . . k h 1 ıd ~ h k ,. •• ar diyarında . 1 i erının pe pa a ı o, ugu a • 
14~ yaz mevsım er n en . . . . k .. 
t ~ratr, iıısana en yar olanıdır. lnndakı neşrıyat dabılıye ve a-
la~'I., h~ç iki yüzlü baharla, cimri kış !etinin nazarı dikkatini celbetmi9· 
İilsıu~agrur v.e boş ruhlu sonbaharla lir. Bunun üzerine v~kıilet vilô· 

tbilfr mı? yetlere mühim bir tamim gön· 
SADRI ETEM dermiıtir. Bu tamimde alınan 

Ce __ \7_a_t_B_....,J.,..____ tedbirlere rağmen umumi buhra· 
() ey n nın tesirleri her memleketten az 
enaze merasimi olduğu halde küçük ıehirlerimiz-

c Varıova ıefiri Cevat Beyin de yaşama hayatınm icap ettiği 
li~tıazeıi Cumartesi 1abahı 10 30 kadar ucuzlamamıt olduğu itaret 
/ı•ıurnıza gelecek doğruca ka- edilmektedir. 
&':P.ederi Istanbul :ııeb'usu Halil Mubltelif memleketlerin geçinme 

!1n Fuat Paıa türbesind k. hayatı mukayese olunmakta ve 
'~ e 

1 
d · "d · · b l . ile gfStürülecek oradan mera- sonra meva ı ıptı aıyenın o -

:lllle kaldırılacak: namazi Beya- luğu ve toptan Hlıfların dütük-
l>~ taıniinde kılınacak, Edirneka- ltığü teıebbüsünde hayatın ucuz-
Ilı iki şuheqa mezarlığına gö- lamamıı. olduğu . yazıl.maktadır. 

Ulecelctir. MüstahsıJlerle mUıtebhkler ara-
!'ft.Cenaıe alayında Reisicümhur sandaki muamelenin iyi tanzim 
J.ı •e hükfimet namına vali edilmemiş olmasınuı bu meselede 
aı•llhittin, hariciye vekAleti namı· mUhim bir amil olduğu zikrolun-
h lnUbadele komisyonu Türk maktadır ve buna karşı da alı-
ey,ti reiı' ş k. B J bul • nacak tedbirler izah edilmektedir. 

~Cıddard 1 
Mev 

1 
• ey er . 1 .ıı. ut Iktısadi tedbir olarak istihlak 

qeı d ır.. erasıme vı c:ıye , k 'fl . . . b'Jh 
e iye ın 'f lih d 1 k ooperab erı tesısı ı assa tav-

lllisyonu' f akarı 'n m 1 a e. e . ok- siye o!unmaktadır. 
~de • tr a r esa an ışbra 

Celderd· ı r. 
~.p 
'V "rcuıarın murahhasler1 

•tçjı'Parcular birliği tarafmdan 

"'• ..\: ttıurabbaslar C'1ma akşa
karava 2idcceklerdir, 

Umumi maaş 
Henüz kadrolarla havalename 

gelmediği cihetle defterdarlık 
maat dağıtılmasına bu günde 
başlıyamıyacaktır. 

Belediye iktıeat müdürlüğü 
1 

bugünden itibaren yeni bir kad· 
, ro ile çahşacaktır. Bu yeni şekle 
' göre belediye iktuıat mlidU.rlftğll 

bir mildür, bir mUdür muavini, 
üç şubu şefi ve bir de müdür
lükten mürekkeptir. 

Birinci ıube iktııadi müessese
ler şubesidir. ikinci şube evvelce 
murakıplık namil~ çahıan şube· 
dir ki havayici zaruriye ile uğ
raşacaktır. Üçüncü şube yeniden 

1 ihdas edilmiştir. Tarife, tenvirat 
ve mahrukat işlerine bakacaktır. 

KafHe re!al M. Fllpp Mazzl 

Bu sabahki konvensiyooelle 
Sofyadan şehrimize bir Italyan 
seyyah kafllesi a-elecektir. 

Merkezi Milanoda bulunan 
Dante Alikiyeri cemiyeti merke-
zi komitesı reisi tanınmış avukat
hırdan meb'us M. FHppo Meızi' 
nin riyaseti altında bulunan sey· 
yahlar on liçü · kadın olmak Uze-
re 38 kişidir. Seyabatı Dante A
Jikiyeri cemiyeti tertip etmiştir. 
Seyyahlar öğleden ıonra şehri
mizdeki ltalyan mekteplerini zi-
yaret edeckler, saat 17.30 da 
Taksim cumhuriyet abidesine 
bir çel~nk koycaklardır. 

Saat 19 da Tepebaşinda Ca
sa d'ltalia ltalyan kulübünde 
seyyahlar ıerefioe bir kabul res
mi tertip edilecektir. 

Seyyahlar Pazar günü ltalya 
vapurile memleketlerine döne
ceklerdir. 

Pollate: 

Bi~ sa~Il11oş bir--'--~-1 

Kı1dnnı öldürdü 
Evvelki gece Galatada bir 

cinayet olmuştur: 
Adliye sUvari mübaşirlerinden 

Tahir, kafayi çekip zilzorna sar· 
hoş olduktan sonra, birraz eğlen
mek maksadile, Galatadv 15 nu
marah evde oturan Madam Hay· 
kanoşa misafir gitcıiştir. Hayka
noşun odasında karşı karşıya 
oturdukları esnada, pek aarhoş 
bulunan mübaşir Tabir, taban· 
casını çıkarmıt ve karışhrmıya 
baılamıştır. Fakat karıştmlan ta-
banca henüz tamamile anlaşılama· 
yan bir sebepten dolayı birdenbire 
ateşaJmuıtır.Çıkanlt:urşun ,Madam 
Haykanoşun memesinden girmiş 
arka küret;inden çskmış ve za· 
valh kadını derhal öldürmüştür. 
Tabir tevkif edilmiı ve dün ad
liyeye verilmittir, 

Bu da yaraladı 
Evvelki gece saat 22 de Has

köy Kalaycı bahçesinde 19 nu
maradn oturan gemı.af, kapıda 
yoğurt alırken, yo~urtçu Meh
metle aralarında kavga çıkmış 
ve yoğurtçu Mehmet, gemzafı 
vurmuş, kendilerini ayırmak isti
yen Cemal isminde birini de ya
ralamıştır. Mecruh hastahaneye 
kaldmlmışbr. Yoğurtçu yakalan
mıştır. 

Böyle kavga olur mu ? 
Evvelki gün saat 12 de Hah

cıoğ)unda Abduaselam mahalle
sinde 33 numaralı evde kiracı 
Bağdosar ile ev sahibi Ababet 
kavga etmişler ve Bağdosar, A
babetle kııı Annayı demirle ya· 
ralamııtır. 

Bir yankesici tutuldu 
Evvelki gün saat 20 de Kara

gömrllie giden Edirne kapı-Sir
keci tramvayında maruf sabıka
lılardan Celil, Manisalı celep 
Mehmet ağanın kuşağındaki 80 
lirasını aşmken ciirmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Müdürlük de müstahdemin ve 
esnaf cen:ıiyetleri ıubesini teşkil 
etmektedir. Hamal iıleri de bu 
müdürlüğe devredilmiıtir. 
Cerrahpaşada yeni verem has· 
tanesi için lstimlAk yapılacak 

Cerrahpaıa hastanesinin ya
nında bir verem hastanesi kurul· 
masına karar verilmişti. Bu has
tanenin inıa edileceği arsa sa
hiplerile belediye arasında tama
mile itilaf hasıl olmuıtur. Yeni 
bUtçe tasdik edilir edilmez bu. 
raları istimlak edilecektir. 

Mezbahada yeınl vaziyet 
Belediyenin Karaağaç miles

sesatmdaki meclisi idare bugün
den itibaren mülgadır. Bir mü
dür vasıtasile idare edilecek olan 
bu m üeS!c.se doğrudan doğruya 
daimi encüm~ne bağlr olacaldır. 

Konservat.uvarın 

Tenezzühü 
Talebe, cuma gUnU Yalovaya 

gidecek 
lstanbu\ konservatuvarı tale

beıi, 3 Haziran cuma günü Ya· 
}ovaya bir vapur gezintisı tertip 
etmişJerdiı'. Sabahleyin köprünün 
Ü!5küdar is!<elesioden saat 7,30 
da kalkacak vapurla Ya!ovaya 
gidilecek, dönüşte Boğaıiçinde 
bir gezinti yapılacaklar. 

Vapurda cazbant ve şehir ban
dosu vardır. 

Taclrlerhı dilnktt 
.Hummalı faaliyeti 

Düo mali senenin son glinü 
olduğu için gümrüklerde büyük 
faaliyet vardı. 

Bütün tüccarlar ve komiıyoncılar 
gömrUktcn mallarını sürntle çe
kmek için uğraşıyorlardı. 

Dün Jstanbul gümrüğü veıesi 
tarafında ( 4CO ) hin ve Galata 
gümrüğü vezesinde de 350) bin 
lira gümrük parası tahsil olun
muştur. Dün gümrükten çekilen 
mallarm ekserisini mensucat ile 
petrol ve benzin te,kil ediyordu. 

Yeni mali sene 
MUnasebetlle 

Bugünmali senenin bırinci günü 
olduğu için sabahleyin dokuz 
buçukta devlet müesseselerinde 
bulunan kasalar divana muhasa
bat murakipleri tarafından sayı
lacakhr. Bu ıurelle lstanbuldaki 
devlet kasalarmda mevcut nakit 
tesbii olunacaktır. 

Buhran ve müsakkafat verfjisi 

Buhran vergisinin müsakkafat 
vergisine kesri munzam olarak 
ilavesi hakkındaki layiha dün 
deftardarlıga teblig edilmiştir. 
Bu layibaya göre müsakkafat 
vergilerine, kendileri içinde otu
ran müsakkafatta yiizde 3 otur· 
mayanlarda yüzde 6 mikdarıoda 
bir zam yapılacaktır. 

Ticaret 
---Ve iktısat 

Odanın umumi 
Meclisi toplanıyor 
Buıün ticaret odası umumt 

meclisi saat on beşte fevkal&de 
olarak toplanacaktır. 

Yeni kaçakçılık kanununun 
hususi maddesi muci.bioce inhi· 
sara tabi kaçak eşya sahiplerine 
para cezası hükmetmek üzre teş•. 
kil edilecek komisyona aza ıe• 
çilecektir. Balkan ticaret ve sa• 
nayi odası cemiyeti meclisinde 
Türkiyeyi tem~il edecek grupa 
dört tacir seçilecektir. Iı kanunu 
layihası ve kaıanç kanunu liyi• 
haları hakkında konuşulacaktır. 

Ecnebi vepurlar1n eşya 
navlunlarından şlkAyetler 

Birleşmiş olan ltalyan vapur 
şirketleri lstanbuldan Triyeateye 
ve Birendiz.iye gönderilecek eş
ya navlunlarmı ıu •uretle tesbit 
etmiılerdir. 

Ton başına tütün 55 altın frank 
yumurta 15 Türk lirası, tiftik 
tazyiksiz 21, tazyik edilmiı 17, 
peynir 21, pamuk 36 bugda1 
5,5 arpa 5,5, yapağı 17, hıh sı 
Türk liraaı olarak navlun verile
cektir. 

Bir çok tacırler bu fiyatın 
fazlalığından dolayı ticaret oda• 
sına müracaatta bulunmuşlardır. 

Ticaret odası, fiyatların indi· 
rilmeıi için vapur şirketleri ile 
temas edecektir. 

Beyannsmeslz d6vlzler 
kaçak sayde ~ 

5 DUmaralı karam_ .. ede bll
tiln tüccarların ellerindeki dövi.ı 
miktarını 31 Mayıs tarihine ka· 
Clar Devlet bankasına bildirme• 
leri mecburiyeti vardı. 

Dün Sl Mayıs olduğu için tnc
car ellerindeki döviz. miktarını 
bildiren beyannameleri Devlet 
bankasma tevdi etmişlerdir. 

Bugünden itibaren tüccarların 
ellerinde bulunan beyannameıiı 
dövizler kaçak sayılacaktır. 

Fındık lstlh&aUlıllmlz 

Memleketimizin 1932 ıenui 
fındık istihsalah muhtelif mın

talrnlarda bilhassa Trabzon, Gi
resun, Ordu, Unye, Görelede 
900 bin kantar olarak tahmin 
edilmektedir. 
Ben~!ı:ı fiatlara niçin yUkseldlt 

iki glindenberi lstanbul piya
sasında benz·n fiatları oldukça 
yükselmlıtir. 

Dün bu hususta tahkikat ya· 
pan muharririmizin elde elt!ği 
mahimRla nazaran bunun sebebi 
piyasada stok benzin kalmama• 
~nndan ileri gelmiştir. 

Maamafi dün gümrükten mil· 
him miktarda benzin çıkarıldıiı 
için bugün benzin fiatınıo nor-. 
mal vazıyele ineceği söylenmek· 
tedir. 

Muenımer Reşit Bey 
Darülfünun bütçesi Millet mec

lisinde tetkik edi!irken hruır bu· 
lunmak üzere Ankaraya giden 
Muammer Raşit Bey dün şehri
mize dönmiişlür. 

Muammer Raşit B. Darülfünun 
bütçesinde mühim tasarrufat 
yapılmadığını ve yeni sene için· 
de tasdik e:Hle:ı bütçe ile kafi 
derece1e faa!iyette bulunulaca· 
~mı sövlemi~tir. 

Ka;u~nç vergUerlne itiraz 
ml!ddeti. 

Mükellcfleriu kazanç vergile
r ine vaki itirazları hakkında ve
rilen mühlet dün akşam bitmlf• 
tir. Bugür.den itibaren hiç kim
senin itirazları kabul edilmeye· 
cektir. 
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Büytik harpten evvel olduğu gibi in hisarların 
kadroları 
geldi Alman siyasetine ordu 

mu hakim o acak ? Tütün inhisar idareainiu yeni 
muvakkat kadrolan dün alaka
darlara tebliğ edilmiş, kadro 
açığında kalan memurlara vazi
yet bildirilmiştir. Yeni kadro ile 
merkezde yaprak tütün, Ziraat, 
ziraat fen şubelerile liçilncü ve 

Şark hudutları işi ortaya atılacak, komtt
nist teşkilAtı yasak edilecek, diyorlar 
Berlin, 31 (A. A.) - Reisicümhur 

Mareşal Hindenburg, Sosyal - De -
mokrat frrkası mümessili ile 5 dakika 
kadar görüştüıkt.en sonra Hitler ve 
yü'Lbaşı Goering ile 40 dakika devam 
eden bir mülakatta bulunmuştur. 

Reisicümhurun, müstakbel Alman 
hüktl.metinin Hitler fırkaşı Reichstag 
\TUPU tarafından takviye edlimesi 
eminatını istihsal için uğraşmış ol -
luğu tahmin olunuyor. 

Reich.stag meclisinin feshi ve yeni 
Jntihabatın kendilerine ekseriyeti te -
min edeceği düşüncesile Nazislerin 
yeni Alman hükUmetini takviyeden 
imtina edecekleri zannediliyor • 

Hindenburg istişarelerine deYam 
etmektedir. 

Bu sabah saat 9 dan itibaren bir • 
birini müteakip merkez fn kası reisi 
Monsenyör Kaası, Nasyonalist rüe -
sadan Hugenberg ve Winterfeldti 
ve müteakiben ikinci derecedeki 
fırkalar rüesasmı kabul etmiştir. 

4 aşvekll hakkındaki ' tahminler 
Berlin, 31 (A. A.) - M. Brüninge 

kimin halef olacağmm şimdiden bi -
linmekte olduğu zannolunuyor. 

Reisicümlıorun şarki Prusyada i -
kameti esnasında yeni kabineye ait 
tamam bir listenin tertip ve tanzim 
edilmiş olması mümkündür. 

Yeni başvekilin şarki Prusyadaki 
vasi arazi sahiplerinin mükem~neJ 
bfr timsali ve zeki ve azimkar bir zat 
olan milli Alman fırkası azasrn -
dan Baron Egon Von Gaye olması 
muhtemeldir. 

Çiftçilerin menafiini temsil et -
mekte olan Von Der Osten'in de ismi 
xikredi1 mektedir. 

Berlln borsasındaki tesir 
Berli, 31 (A. A.) - Berlin borsa -

sında Brüning kabinesinin istifası 
haberi aksiyonların tereffüüne, oh -
ligasyonlann ise tenezzülüne bais 
ol muştur. 

Bazı mali mahafil, Nazi'lerin nü -
f~na tabi olan bir hükumetin en • 
filasyon tecrübelerine kalkl§ması im _ 
kanrm kabul etmektedir. 

Maamafih, vaziyetteki kararsız -
Irktan dolayı celse sonunda borsada 
bir asabiyet hasıl olmuştur. 

Raylhşitaflin tatlll 
Betlin, 3l (A. A.) - Kabine buh -

ranı esnasında yapılan müzakereleri 
haleldar etmemek için Reiclı.stag mec 
lisinin celselerini tatil etmesi te _ 
amili icabıdır. 

Binaenaleyh, Reiohstag'ın akti 
derpiş ettirilen 6 Haziran celsesinin 
TUku bulmaması fütimal dahilinde • 
dir. 

Paıis, 31 (A. A.) - Berlin'den bil -
dlriliyıor: 

Reisicümhur, dün gece Reichstag _ 
daki Sosyalist grupu reislerl ile 
&iclısta.g reisi M. Loebe'i kabul et -
miştir. Bugün de istişarelerine de • 
vam edecektir. Yeni başvekili~ ismi, 
en erken bu akşam malO.m o]acaktrr. 

Y enf kabinenin teşekkül tarzı ild 
noktadan mühim olacaktır. Birisi 
kaıbin~nin bir intikal kabinesi olrna _ 
sı, diğeri de tatbik edeceği siya _ 
set hakkmda hiç bir şüphe ve t.ered _ 
düt ıoovcut olmamasrdır. 

Br!ining kabinesi, Reisicümhurun 
.Alman siyasetinin sağ cenaha doğr~ 
teve<:cüh ettiğini görmek fikrinde ol . 
duğunu başvekile açıktan açrğa be -
yan etmiş olmasından dolayı istifa 
etmiştir. 

Bin.aenaleyh, yeni k3.bine, bir sağ 
cenah kabinesi olacak ve Hin1en -
b_urg, pek Ant bir surette Brüning'i ile _ 
tidar mevklinden uzaklaşrnıya da~t 
etmiş olmak ha.sebile merkez fırkası 
bu 'koonbinemna iştirake pek az te _

1 
nıayül gösterecektir . 

Hülasa önümüzdeld kabine bir 
Hindenburg ve ordu kabinesi olacak _ 
trr. 

Askeri fırka, jeneral Grocner'i is _ 
tifaya i~bar ettikten sonra va.kayie 
karşı ala.kasız görünmek ve fakat ko. 
üslerde M. Brüning'e karşı Alman 
DaSy<>nalJstleri ile büyük çiftçiler fır 

kasumı kütle halinde taarruzlamıı 

ihzar etmek ve başvekili mevkün '
de tutunamıyacak bir hale sokacak 
şekilde Lehistan aleyhinde bir mtlca -
dele açmak suretile büyük bir meha. -
ret göstermiştir. 

Bundan sonra, harpten evvel ol -
doğu gibi, Alman siyasetine büyük 
arazi sahipleri ile askeri unsurlar 
ha.kim olacaktır. 

dördüncü şubeler ayn iki oube 
haiinde bildirilmişlerdir. Bu iki 
fUbeyi diğer şube müdDrlerinden 
Nazmi Ye Necmettin beyler ve-
kaleten idare edeceklerdir. Dör
düncü ve birinci ziraat ıubeleri 
müdürlerile daire müdllrO, kura 
mektebi müdürü kadro harici 
kalmışlardır. 

Memurin mDdürlüğüne sabık 
borsa komiser vekili Abdülkadir 

Yeni kabine, iktidar mevkiine ge -
lir gelmez, dahili ve beynelmilel bir 
takım fevkalade müşkıül meseleler 
ve müthiş bir işsizlik karşısında ka -
lacaktır. Bey getirilmiş, memurin mlldürü 

Beynelmilel siyasette hükumPte Emin Bülent Beye evrak müdür· 
nasyonalist kütleleri memnun etmek lüğü teklif edilmiştir. Emin Bü
için M. Brüning'den daha ziyade ha - lent Bey istifa etmiştir. 
tırşiken bir tavır takınmakla iktifa Ayrıca memurlardan on bet 
edecektir. 

Çünkü nasyonalist tezlerini esasen kişi ve iki müfettiş de açıia 
kabul etmiş olan M. Brüning'den da - çıkarılmıştır. Açıkta kalan me
ha ileri gitmesine imka.n yoktur. morlar yavat yavaş münasip yer· 

Nazi'ler, son derece müfritkar:-ne lere tayin edileceklerdir. Bo me• 
metalebatta bulunmaktan vazgeçmi • morlardan tasfiyeye tabi tutul· 
yeceklerdir.. Yeni kabinede şarki mak istiyenlere idare hizmetinde 
Prusyalı ricalin oynamrya haztrlan - bulundukları mOddete göre taz· 
dıkları rol, şark hudutları mese - minat verılecektir. Bu tazminat 
lesinin kuvvetle ortaya atılacağını hizmet mllddetiDin ilk iki ıeoesi 
göstermektedir. için birer, ıeri kalan her sene 

D~ili siyase~t~ . h~Qmet. bütün için de tek bir maaş olarak be
netayıç ve av~kıbım go~e alarak sağ sap edilecektir. 
cenaha teveccüh edecektır. Daha şim - . 
d .d k ·· · ti · 1 k t k'l Barut vemUskırat inhisarlarında 

ı en omunıs erın ır a eş ı B . . L · 
etmelerinin menedilmesinden bahse _ arut ıobısarı müdürü (itfi 
dilmektedir. ve müskirat inhisarı mildürü 

Bu kabil bir tedbir, bazı amele Asım Beyler dün Ankaradan 
kütlelerini mukavemete, sevl.,edeı:ek gelmitlerdır. Barut inhiaarının 
bu da pek az zaman içinde dahili bu seneki kadrosunda deiitiklik 
harp şeklini alacaktır. yoktur. Lütfi B. dün bu huıusta 

Müfrit milJiyetperverlerin h:lcum bir mulıarririmize şu izahatı ver
krtaatınrn ibkasma ve imparatorluk miştir: 
bayrağı ~ ~mind~ki sosyalist teşkili - - Bu seneki bütçemiz 340 
tının fe~ih ve ılgasına ordu karar bin küsür lira olarak kabul edil-
verecektır. " · , t. •• . 

İşsizlere verilmekte olan tahsisat mıtur. ınemur kadrosunda btr 
tenkis edilecek, kollektif mesai m~ •· deği,iklik yoktur. Bu ıeneki büt
kavelenameleri fesholunacak ve sağ çemizde fab.-ika m6:s fulvaalori 

cenahın arzusuna tevfikan bır nevi hakkında kaza sigortası tahsisa
meobori çalışma sayi sistemi ihdas tı bu unmaktadm Amele ıçin de 
olunacak ve belki de işsizlerin ve her ayni tekilde kaza sigortası ya
halde işsiz delikanlıların kışlalara pılması da tetkik edilmektedir. 
y~rleştirilerek çalıştırılmasına teves - Bu meıele gelecek sene bütçe-
sul olunacaktır. sinde teklif edilecektir. 

İhtimal, karşılığı olmıyan bir da • 
hili sikke çıkarılmak suretile Hogen -
berg'in fikri tatbik olunacaktır. 

Esasen Berlin borsosı, kabine buh -
ranmr aksiyonda tereffü kaydetmek 
suretinde karşılamış olduğundan ya -
kında bir nakit istikrarı vücuda gele -
ceğini tahmin eder görünmektedir. 

Ahval ve vukuatın ecnebi memle . 
ketlerde izhar olunan endişelerin 
mubalağalı olduğunu göstermesi muh 
temeldir. Fakat Alman efkarı u -
mumiyesinden büyük bir kısmının da 
bu endişelere iştirak etmekte ol -
doğu kayda şayandır. 

OUmriikte yeni 
1'eşkt1At mı 
Yapılıyor? 
lıtan~ul Ye Galatada ıimdiye 

kadar birer baş müdürlük halin
de idare edilen gümreklerin bir-
leştirilerek bir merkez müdür
lüğü tarafından idare edileceği 
bu müdürlüınn doğrudan doğ· 
ruya umum gümrükler müdür
lüğüne bağlı olacağı, merkez 
müdürlüğüne Mersin gümrük baş 
müdürü Sıddık Beyin •e lstanbul 
baş müdürü Seyfi Beyin da Mer· 
s ine tayin edilf'cekleri dün güm· 
rük dairesinde bir şayia halinde 
işitilmiştir. 

Seyfi Bey bu rivayetten malu
mab olmadığıru aövlemektedir. 

Buz Uç kuruşıan fazlaya 
sablamaz 

Buzun okkası üç kuruşa satıl
ması lazım gelen bazı yerde dört 
bazı yerde beşe kadar ıatıldığı 
anlaşılmıt narbdan fazla fiyata 
sabşm men'i hakkında şuabata 
tamim gönderilmiştir. 

Gebzede 
Bir Cinayet 
Gebzenin Mudarlı kariyeain

den Aptullab koyunlan.ı:u, Kar
talın Kurt köyündeki merasında 
otlatırken Şileli çoban Osman 
oğlu Salihle kavfa etmişler ve 
neticede Aptullah, Salih tarafın
dan öldürülmüştür. Katil yaka
lanmıştır. 

Te~ekkUr 
Zevcim merhum Konya vall8l İzzet Be -

ytn vefatı dolayıalle blzzat veya tıı.ıu1ren 
kederime ~k ltittUnda balmıan zevatı 
kirama arzı ıtlkran eyleriın. 

SAHiR 

Merhumun Z"vcesi 
Raziue 

OPERETi 
2 Haziran Perşembe Akfamı 

ÜSKÜDA~ 
i N Ş i R AH BAHÇESiNDE 

ŞEN mülazım 
OPERET 5 SAHNE 

Şebzadebap Millet tiyatro•u 
l:RTUGRUL SADET11N n ARL\DA.SLAJl. 

Perşembe ak· 
şamı, Cuma 

gündüz ve gece 

AMAN 
HANIM SUS· 
GöLGE REVD 

Yaz fiatlırı 

Kadıköy SOreyya slnemeslnda 
Çarfamba akşamı saat 9 · 45 
Ra,ıt Rı~• tiyatrosu 

(RAHAR HASTALIÔl) vodvil 3 ptrd~ 
Muharriri : Ref at Nuri 
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Sade çalışmak ! 

Aşk yok : 20 yaşında bu kadar tedaklırlık 
yapabilecek kadın, azdzr 

O akşam Norma. yüzünü yastıkta 
sa.klıyarak uzun uzun ağladı. 

Dışardan şehrin gürültüleri geli
yordu. Atol uyuyordu. Yarın, doğan 
günle beraber, gene i&tikbal meselesi 
ve maişet dertleri ortaya çıkacaktı 

Göz yaşlan aka aka bittikten son
ra Norma kalktı, lambayı yaktı . ve 
aynaıtın karşısına geçerek bütün vü
cudunu, yüzünü dikkatle muayene 
etti ve eksiklerinin movaff akıyete ne 
dereceye kada.r mani olacaiım anla
dı. Sonra düşündü. l\lademki irade 
ile insan manevi eksikliklerini tamam 
lrya.biliyor, niçin maddi ek!iklerini 
de tamamlryamasm? 

Tırnaklarını düzeltmek kabildi. 
Mütemadi bir ıayret sarf ederek, on
lan kemirmek adetinden vazgeçeb1 -
Jiroi. 'fLrnakian fena da değildi, kı
sa bir zamanda güzıel ellere ıu.u~p o
labilirdi. Fakat her halde büyük bir 
dikkat sarfetmek icap ediyordu. Şfm 
diye kadar kaç defa, bu a.dettnden 
vazgeç-mek için boşuna ça.halayıp 

durmuştu. 

Dişlerine gelince, gazet.elcnle bir 
çok defa mütehassıs doıktarlann en 
çarpık dişleri inci gibi sıralanmı~ 

bir şekle koyduklarım okumuştu. 
Bunu da yapacaktL Hatta. icabında 
yemek bile yiyemiyecek, gidip hu 
doktorlardan birisine müracaat ede
cekti. 

Geriye ayak me.!elesi kahyoTdu. 
En mühimımi ve güçü de bu idi. Bal
dırı yukardaydı. Fakat, Norma bir 
ayağını boş bırakıp, ötekinin üstüne 
vticudunun ağırlığrnr verdiği takdir
de, V·Ü.cut hattının daha düqün 
olduğunu görüyordu. Demek, daima 
bu vaziyeti alması lazımdı. 

Vücuduna gelince, çirkin değildi. 
Ya1nrz biraz dolgundu, biraz zayrfla
ması, lAzımdL Bunun için de mmt .. a
za.man beden hareketleri yapmast i-

Bir Fransız mekte
binde gösterilen 

ma e ~~ 

Bebekteki Senjozef Fransız 
mektebinde talebe bu 'unan Hay
riye ismindeki bir kızın tanassur 
ettirildiği maarif YekAletiae ha
ber "erılmiıtir. Bu haber üzerine 
tetkikatta bulunan vekalet mü
fettifleri tanassur hadisesini tes
bit etmiıler ve raporlannıda ve· 
kilete göndermi9lerdir 

Maarif vel<ileti derhal mekte
bin on beş gün müddetle kapa
blmasma karar Yermit ve key
fiyeti de maarif müdüriyetine bil
dirmiştir. 

Dün maarif müfeaitleri ve za· 
bıta tarafından Senjoıef mektebi 
on bet gün mllddetle kapetıl
mıttır. 

Mektep idare he1eti ile bu 
i~te alakadar muallimin mabke
ye verilece2'i haber ahnmışhr. 

Tiıtlk ve hahıarımız 
Tiftik ve halılarım1Z1n ıhracma 

mukabil aynı kıymette ve gcıle
cek muhtelif maUarın kontenja
na tabi olmadan idhaline müsade 
veril mitti. 

Bu milsade dün bir çok tüccarlar 
derhal ticaret odaa1na müracaat 
ederek muameleJerinin ikmalini 
icra etmişlerdir. 

Fakat ticaret odası, çarşamba 
günkB umumi ictima1nda bu hu
susta meşgul olacak komisyon 
azalannı seçeceği için tüccarla
rın muamelesi vapılamamııtır. 

Ast kUrt ••Yhl ırak hUkOmetlne 
tesllm oluyor 

Bağdattan gelen haberle göre 
iki ıenedenberi Irak hükumetine 
iıyan balind bulnnan Banan fCy· 
hi Ahmet teslim olacafını bildir· 
miıtir. Şeyh Baidatta oturmıya 
memur edilecclıbr. · 

cap ediyordu. Kimsenin buna 
olduğu yoktu ya. Sadece biru tr'~ 
kalkması kafiydi. 

Norma. bu programı taınJ~ 
tatbik etti. Fakat öyle kolay kO 
değil. Zira, her gün, hem kerıd 
hem de Atol'a fş bulmak, y 
l!mndı. 

Şimdi onu bütüın studyolar ts 
yordu. Kendisine her tarafta fyf 
yer edinmişti. Sakin bir cür'eti ':' 
dı. Bu suretle. haftada beş gün fi 
güranhk yapmanın kolayını bollll 
tu. Bu, yaşamalarma kA.fi geli1-0'. 
du. Norma, her gün, dişlerini gt 
doğru iten makineyle uğraşıyor. J 

kadaşlanının hatalarını tetkik ediY: 
yolda, giderken, şık kadınlarm hl 
rini, tavırlaI'llll, giyinişlerin! gör4 
yor ve dilmtat ediyordu. Her net 
olursa olsun, kendini kontrol edelt 
mek için bir ayna any-0r, karş 

geçip, en küçük bir hare.keti bile 
den kaçcrmııyıordu. 

Giizel, şirin bir kız olan Atol, 111' 
kesin muhabrbetini kazanmıştı. Bull 
için de bir gülüşü k!tiydi. Burada 
kendisine eğlenceler bulmu~ fJöıi 
ler yapıyordu. Stüdyıodaki genç el 
trikçilerle Koney lzlanddaki eğlet' 
yerlerine gidiyor, onlann evine gao 
derdiklerl çiç~kleri kabul ediyordll< 

'l'ı~ Akşam olunca da, kız kardeŞI 
o gün yaptrklanru: anlatıyor ve so~ 
yordu: 

- Ya sen, kardeşim, niçin b~ 
bir şey anlatmıyonıun? 

- Ne anlatayım? 
- Ne anlatacaksın .. flörtlerirıfl 
Norma.nm dudaklarmda bir tebt' 

süm belirdi. Hu lyalr bir bakıJla: ..J 
- Benim flörtlerim mi? dedi. Y .. , 

ki an la tayım. 
Halbuki yirmi yaşındaydı. Y~ 

ne güzelliği demek olan harikutAd, 
teni o kadar parlaktı ki, N evyor1'11 

biraz melankolik olan havuı ıçı.e.4.~ 
Norma, bir ilkbahar çiçeğine beli 
yordu. Yahudi mahallesinin küçfi~ ff 
pis sokaklarmdan geçerken, bfr ıır 
Jft gıbl gorunuyorou, ~..ı ... r .,.,,,, ,v 
ni, erkeklerin bakışlanru celtiedifl'~ 
du. Bununla beraber, kimseyle ttöfl' 
olmadı~nı söyledii'tl zam.an Norııı• 
yalan söylemiyordu. J 

Zira gündelik hayat mikadel ... ı 
arasmda Nonnanm kalbinin meŞır; 
olmasına imkAn yoktu. Aşk, in~~ 
biraz §a~kın eder. Halbuki kat'i:rfı, 
şaşkın olmaması liznngelirdl ıtsf' 
tından, hiç olmama şimdilik, a~k dl' 
niJen şeyi çıkarmUT 13.zımgeliyord°'t 

Aşk yok. Sade çalışmak. Şet1'~ı 
siz, muhabbetsiz bir çalı~ma. yır, 
yaşlarındayken hayatlarından btı 1\ 
dar fedaklrllk yapabilecek metatı', 
te kadm azdır. Normanm kalbi 1', 
mamen bakirdi ve esasen Norma ~~" 
rerin hayatının hikayesi bir aşk hİ~ 
yesi değildir. 

* • * 
Birkaç ay figüran olarak çalrf; 

trktan sonra Norma artrk, bu va.ıitır 
te kaldığı müddetçe. daha fazla "' 
şey öğreneceği olmadığını anlaıtt1f ıı' 
Şimdi, merdiveni bir basamak dibi' 
çıkmak l!zrımdı. Şiiphegiz, bu, ilk ıı• 
sama.ktan daha güç olacakb. JJU , 
biliyordu. Maamafih beklemek, ""d' 
kit kaybetmekten başka bir şeye , 
yarzyacak değildi. Halbmki, No:rıt'' 
nm beklemiye vakti de yoktu. tl't~ 

Figüranlar sıralarını bekle ti' 
konuşup gülüşüyorlardı. Norırıs r 
mütemadiyen etrafmı tetkik ed1f,
do. Yıldızlar tarafından oyıtaıt~ 
sahneleri takip eder, bir şeytt:r. iti 
renmiye çalrşırdı. Şimdi, keıtd•5 ıı 
hiç şaşırmadan, orta bir rolde ııı ttt 
vaf !akryetle duracak bir vaıift t 
görüyordu. Fakat ona bu rolii ftd • 
miyorlardt. Tekrar studyodan st;,,ı 
yoya müracaatlara başladr. 'fe ,~ 
fena günler başlıyordu, öğle ye~ f' 
lerini hazf etmişlerdi. Ev sa.hi~tcıeı' 
hudi, muntazam kira vereıned r0t 

için homurdandıkça homurdaJ11~ 
d~ i~ 

Artık Atolun takati tükenırıişt~ 
Monreal şehrine dönmiye kars~ rıl 
di. iki kız kardeş aynldılar. ~o 
yalnız kaldı. 

{_Devam edecektir)., 
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Muhafız gücü ölümü! 

Bu kıymetli teşekkül bugün onuncu 
doğum yıl~nı kutluluyor 

Bıstklet~llerlle, bin Pflerlnln tertip ettikleri 
1'enı seyahatlere bugiln başlanmaktadır 

Tetrtke X 
.. o •• ax Boz Navar 

s;zıar, kızıllar, yeııller, pem
d1er mitralyözlerle döğüşürken 
'lcinııe aldmş etmivordu. Ade
~ •ıkerlerin perde bitince gelip 
"") llcı ıellmhyacakları ıannolunu
'rdQ 
Daha sonra it trajediye dön

dG_ Yolların ağaçlarmda asıh vü
~tlar halka artık gülmek zama-. 
d·ı Rtçtiğlni anlattı. ·Mesele cid
• tı- · t • -ıı ı. 

~ ~ara11 olanlar bir vapur, bir 
~Ptao, emirlerine hazır ~ir de
~ buldular. lıtanbul cebi dolu 
)'ı lara göğıünü açtı, fakat 
1t•lan olduğu müddetçe .•. 
y lder, Rumlar, Ermeniler, 
~Udiler Ruski Haraşo '' i~i 
'- la~,, demeıini öğrenmişlerdı. 
)~ IDııafirlerin omuzlarını ol<tı· 
'- ·~ lelimhyorlardı. On ar ge· 
~ 1Jİ adamlardı. Pazarhk et· 
ıaa~den alış veriş ediyorJar, iıte· 
~kilden fazla veriyor ardı. 
'-taı~~ bir tavırla kuıuılan, 
~ •açıyorlar : 

- Naçay 1 "bahşif,, diyorlar
dı. H~rkes 6nlerinde eğiiiyor· 
du. 

Hayat gözleri kamaşdmcı bir 
surette akıp gidiyordu. Na
taşa seyahat ettiğl vapur Galata 
nhtımmda demir atahdanberi 
tehlikeli bir bayat içinde yuvar
lanmıya baş!amışh. 

Vapurun geldiği akşamdı. 
Mütt~fiklerin poliıleri seyyahla
rın kağıtlarım muayene için an
cak ertesi sabah geleceklerdi. 
Nataşa kendini tatlı tatlı salhyan 
vapurun güvertesinde şu yakın
cacık karada iÖrdüğü evlerin 
ışık tarım ıeyrederek istikb,lini 
ketfe çahımışh. 

Her taraftan şimdiye kadar 
duymadığı garip bir muıikinin 
ıasi yükseliyordu. Ahenksiz, yek
nesak nağmeler kulaklArma çar
pıyordu. 

Yanında, Niyamiya ertesi 
günü Ayasofyayı diier meıhur 

Meşhur Alman ca· 
susu öldü mü, 

ölmedi mi? 
Nevyorktan gelen haberlere na • 

zaran, bundan bir m.Uddet evvel, hA • 
trrat defterinde Lord Kiçner'ln öltl • 
milne ait notlar bulunduğu için ame • 
rikada te\'kif edilmiş olan Alman ca • 
susunun, meşhur eaeuıs Friç Yuber 
Dilken olmadığı anl&fllmıştrr. 

Ceneral Bota.'nın oğlu, bu ismi ta • 
şıyan casmnm çoktan öldüğünü söy • 
Iüyor ve ilAve ediyor: 

- Friç Y U>ber Dilken, ailem.izin 
dostu idi, onun btitün hayatının sır -
nnı, ve ölümtinti.n teferrilatmı bili • 
yorum. O, ölmüştilr~ 

Düten, Alman orthl9Unda mira • 
]aylığa kadar )"ilbeldikten sonra, ce -
nubt Af rikaya gitmiş, oradan Melad -
kaya gelerek orduya girmlftL 

Dli'•en, Meksika ordrusunda bilyük 
bir rütbeye sahip olmUf, fakat, Mek • 
silo şehrinde bir kahvede vukua ge -
len bir ka'fl'&da -nırularak ölmflşttL 

Diğer taraftan, .Amerikada, Nev • 
yorkta, Alınan euusu olarak telidf 
edilen şalua, 6 Haziranda yapılacak 
olan mahkemede., kendisinin Diiker 
olmayıp, Krafort Kraulu iBmlnde 
bir İngiliz seyyahı oldufuııu isbat e • 
deeeğini söylemiftir. 

Batırlardadrr ld, Lord Klçner, 
Hampşabr zrhlw f çersinde, ve 
İngiltere sahillerine yakın bir yerde 
geminin batmam 81ll"etile botularak 
ölmüştü. 

O zamanlar, reminin batl!lna 1ıer -
kes hayret etmişti. 

Zira, koca zıhlı be§ dakikada 
batıvermiş, içertrinden khmıe kur • 
tulamaDtIŞtı.. Bu hadieenin Alman 
tahtelbahirlerl tarafmclan yaprldıfl 
söylenildiği gibi, İngiltere casUB 
teşkilatı tarafından kuten yapıldı • 
ğı da iddia olunuyordu. Diğer ta -
raftan, Alman casun Dtiken'nin 
bu isi yaptıfrı, geıntyi batırdıktan • :> 

sonra; kendisinin blr vasıta ile kur -
tulduğu da söyleniyordu. 
heyetinden tebüf ôhDlliillltıu. 

a - ı - en cıoma stıntı Taksim 11'84 -
yomunda ~ Ut ft 'Ot ~lan l'IJl -
lardır: 

ı.tanbalapor - KumıPtlf& m .. t ıo 
Hakem Adnan Bey, 

Vefa· Kumkapı - l!ltlleymanlye m .. ı 
11,15 Hakem Hamdi Bey, 
Ksııonpap - Altmonıu 1 11aat U,30 Ba -

kem l!lmJn Bey, 
HlW - Topkapr 1 aut 14,15 Hakem 

f}abap Bey, ... 
Vefa· Kaınkap! - htubalspor şut ft -

nal uat 18. 

Fenerbahçe 111Deaallerlnl davet 
htanbol, il (A. A.) - Fenerlıahl)e apor 

lmlllbü kAtlbl amamlllttn&ın: 
11 Maym en euma &1bıldl möe•e11a11 ıo -

tlmamda ekaertyet bUl1 olamadıtmcıaa Ba • 
ı:lnuı m tarihine mlucllf cıuma ptl mil • 
eeela azanın aaat 10 ela lmlUp merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

kiliseleri mezarlıkları gareceiine 
teviniyor. Kislovodık'dalri g;bi 
bir mezar ıatm almayı ve ora
ya da bir tahta banket yaptır
mayı dütDnOyordu. 

Elbet bu memlekette de kendi 
gibi ihtiyarlar vardı. Ntyaniya 
bunların arasından dostlar seçe
cekti. 
Kurumuı dudaklannı aeuizce 

kımıldatarak · etekliiinin astarı 
içine dikmit olduğu on d&rt altını 
birer birer sa ıyor. Servetinin 
uzun mOddet yaıamalannı temin 
etmesi ve Nataıayı yerlaıtirme
den 6lmemeai için allaba dua 
ediyotdu. Titrek batı sallanırken 
aanki bu yeni memleketi selam
lıyordu. Ondan b0y6ttlifi, saçı
nı tandığı, aevdiii kız için 
mnrtlvvet dilenir gibiydi. 

Ahi Niyaniya zavallı ihtiyari 
o daha çok aevıili alOler ile do
lu aleminde 1•1ıyordu. 

Farkında delildi ki daha Kıı
lodovık da iken haydudun biri 
•·mini mini aaf r&iercin,,ia anon
de diz ç8km6f, iri kara gaılerini 
o narin yllze dikmif, ruhunu• 
elemini dindirmesi için ona yal
varmııtı. 

Mecbur olursak hepimiz ellerimizle 
•• •• • • • • gorur ve ışıtırız ... 

Bugünün en meşhur kadınlanndan biri Helen Kellerdir. Onun 
ılaako darülfünunundan fahri doktorluk payesini almak lizre In
giltereye gelmesi bütün Ingiltere ve Av
rupa matbuatının onunla mefgul olma
sına sebep olmuştur. Hakikatte bu 
kadın, insan ruhunun, bütün bu 

maddi manialara galebesinin 

timıalidir. Kör, sağır ve dil

siz olan bu kadının bO-

tün bu manialara na
ııl galip geldiği en 
çok merak ediler 
ıeylerden biridir. 

Görmekten , itil
mekten ve söyle
mekten mahrum O"' 

lan Helen iki elini 
kullanarak onlarlı 

garmnı ve iıitmiştiı 
Inıan elleri, haki

katen görmiye ve 
ititmiye muktedir
dir. Miı Helen bu• 
nun en canlı delili 
dir. 

Helen günOn birin
de parmaklarının 
uciyle renkleri gör-
dOğlin(i söylediği Helen KeHer Madam Kollç ile konu'~ 
zaman biç bir ki.nse buna ıılemiyecek hale gelmektedir. 
iaanmamıftı • Onu imtihan Fransız Alimi, harpte gözlerini 
ettiler. Helen, parmaklarile te- kaybeden bir aıker lzerinde 
mas ettiği renkli kağıtlardan her tecrübeler yapmıı, bir kaç ay 
birinin rengini s<iylüyordu. Elinin zarfında bu asker parmaklannın 
bir temasile her kumaıın ne ucile renkleri tefrika ba§lamııtı. 
renkte olduğunu anlatıyordu. Zaten en eski zamandanberi 

Demek ki bu kadının parmak eller kudreti ttmail eder. Eıki 
ucları temas ettiR'i her şeyi iÖ· Mısırda eller, Nezaheti, Romada 
rebiJmekte idi. O halde bu ka- aadakatı, 12 asırdan evvel se
danın parmaklarında esrarengiz: madan sarkan bir el ulubiyeti 
bir kuvvet mi vardı?.. Yok bu işaret ederdi. 
kadın her insanın inkişaf ettire
bileceği bir kuvvet mi inkitaf 
ettirmişti?.. Doğrusu bu ikinci 
tıktır" 

Çünkü tabiat, her noksanı 
telifiye çalişır. Meseli körlerin 
hisleri keskindir. Lamiseleri çok 
kuvvetlidir. 

Bu da bir dereceye kadar 
Miı Helenin parmaklarındaki 
kuvveti iıab eder. 

Fransa alimlerinden doktor 
Faria-oule bir müddet evvel bu 
mesele ile allkadar olarak tet-
kikatta bulunmuı ve neticede 
eJlerimizin biJkuvve göz gibi 
olduğunu söylemiştir. Parmakla
rımızdaki ıinirden gözler, a11l 
g6zlerimizi kullandığımız ıçm 

Bu adam uzun yefil kaputlu, 
foter kaıketli on askerle evleri
ne gelmitti. Herif rovelverle teh
dit ederek kızın odasına girmiş 
kapıyı kapamıştı. Koyu renk 
aaçJarı terlemiş ıakaklarına ya
pııarak ona şunları söylemiıti: 

- Baban emr:mıe öldürüldü. 
Sen de ölmek istiyormısm? 

- Hayır istemiyorum. 
- lıtemiyorm111n? Yoksa öle-

miyormu!lun? 
- Hayır. 
- Benden nefret ediyormusun? 
Kız kurku ile cevap vermitti: 
- Hayır. 
- Keşke benden nefret et-

seydin.. Daha memnun olurdum! 
Kızın yanına uzanmış ve inle

miıti: 

- Beni ısıt. . Ha işte şöyle .. 
Saçlarımı okşa.. Annemin dediği 
gibi ı8yle •• Bana "o ıavalJı Tro 
ıikl Baıcağızı airıyorl,, de.. Da
ha birıeyler sCSyle ..• 

Herif bunlara söylerken birden 
bire 16pürmüıtü: 

- -Kendini müdafaa etatne be .. 
BaiJraana.. lnleıeoa .. Sen bakiı:e 

Herkes isterse ellerinin bu 
kudretindeıı istifade ede bilir. 
Bunun için elleri dUtünmek, on• 
larla tecrübe yapmak kifidir. 

Çünkü her insanda ıahsi mık
natisi yet vardar. Bu keyfiyet, her 
ıeyden fazla ellerde tezahür 
eder. Onun için elleri tetkik ile 
bir şahsiyet hakkında bir çok 
şeyler öğrenmek mllmkündür. 
Eller bir çok şeyler söyler, ve 
insanın maddi enafındn baıka 

ruhi keyfiyetlerini anlatır. 
insanın uıviyetlerinden hiç bi

ri, hatta gözleri el kadar beliğ 
değildir. el ile dimağ arasında 

esrarenğiz bir rabıta vardır. 
Sanki ıabıiyetin. derinliklerinden 

(Lütfen aayfa111 fl'viriniz) 

değilmisin. Kendini mtldafaa et 
bakayıml. 

Onu sıkmıı, hırpalamıf, incit
mişti. Onu bitap bir halde bıra• 
kıp gittiği zaman Nataşa kendi· 
ni başka bir alemde bolmuıtu. 
Başka bir kimse onu bahçenin 
çayırı üzerinde okşarken bütün 
a-ün esirleri ruvelverle naaıl 

öldilrdilğilnü anlatmııtı. Bu hay 
dut kızı kolları ar11ında sıkar
ken sanki bir kan deresinin ak 
dığım görilr gibi oluyor, gönill 
bulandırıcı kan kokusunu duyar 
dı. Böyle söyJiyordu. Bütün bu 
kızıllık arasında yanhz Nataşa 
beyazdı. Yanhz o tt>mizdi, Nata 
ta bu ıözlerden korkarak kaç
mıftı. O vakıt onu odasına kadar 
takip etmiş, yeisle sarılmıf, silr
Ulnerek inlemişti : 

- Haydi kuzum. Beni bir az 
ı11tsana. Korkuyorum, pek ziya
de korkuyorum kimim? Kimsin? 
Anlamıyorum, Arhk bir şey an
lamıyorum! .. 

Nataşa kendini saran kollar 
arasında hareketsiz kalmıştı. O 
vakit herif acı acı gülmüıtO: 

(Bitmedi) 
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Esrarı bulundu mu ? r IP~-Takivm--.., 
Sah Çarşamba 

isterseniz çocuğunuz kız 
veya erkek olabilecek! 

31 Mayıs 1 Haziran 
25 Muharrem 26 Muharrem 
GUn doğu§u 4,31 4,3 I 
Gün batışı 19,83 19 34 
Sabah namazı 4,01 4,00 
Öğle '" 12,1 l 12,12 

Bir Alman doktorun mühim bir lddladası tıandl .. 16.l[ 16,11 
Ak§&Dı '" 19.33 19,.ı:\4 

Berlinden bildiriliyor : 
Gonigsberı kadın hastalıktan 

hastaneıi mlldürü doktor Unter· 
berger gebe bir kadmm karnır.
daki çocugunun erkek veyi diti 
olarak doğmaaı imkinınıa bulun· 
dutunu iddia etmektedir. Yani 
bir kadın gebe olduj'u zaman 
doktor isterse çocuğu kız, ya· 
but erkek olarak doğabilecek
tir. A11rlardan beri bb aleminin 
beyhude yere esrasını aramağa 
çahştığı bu mes'ele üzerinde bu 
iddia burada buyük bir alaka 
uyandırmııtir. 

Almanya Tıb gaıetesinde neı· 
ettiği bir makalede doktor, "bu 
meı'elenin ıırrioı tesadüfen keş· 

Bir tebllg 
lsta1abul, 31 (A.A) - Tilrkiye 

güreı federasyonundan tebliğ 
edilmiıtir: 

Milli güreı takımının teıkili 
için yapılmakta olan ıeçmelerin 
tamamen bitmemiı olması dola-
yısile milli takım kadrosu olarak 
28 Mayıı 932 cumartesi günkü 
gazetelerle yapılan ilan federas
yonumuz tekzip etmek mecburi· 
yetınde kalmıştı,.. Federasyonu-
muzu alikadar eden hususlar da 
baıka taraftan vaki olacak ted-
ligabn resmi bir teb.iğ olarak • 
değil haber mahiyetinde telakki· 
si icabeder. 

Ajansın Notu 
Cuma günll Beyoilu Halk fır

kası idman salonunda yapılan 
seçme mfisabakalarının netayici 
ajans ,resmi bir mahiyette olarak 
değil istihbarma atfen neşre1mi1-
ti, baladaki tebliğden milii takım 
kadrosunun henfiz teşekkül et
memiş olduğu anlatılmakta ol· 
duğundan tavzihi keyfiyet olunur. 
==---~--=----======::::::::::::::::::::::: 

parmak uçlarına akan bir irmak 
vardır. 

Ellerini terbiye eden insanlar 
başka bir ele dokunur dokun· 
maz, o elin aahibinin ifça etmek 
iıtemcdiği bir çok şeyleri öğre
nıyorlar. 

Hakikatte İn!IBn elinin temas· 
]arı, teıelli, 
taııyabilir. 

qifa ve muhabbet 

Ellerde ruh ve dimai vardır, 
denilse mllbaliğa edilmiı olmaz. 

Terbiye gören bir el, dimağı 
besler, dimağın faaliyetlerini 
arttırır, hayatın neı'e ve zevk
lerini çoğaltır. 

Blltfin bunların en kuvvetli 
ve en kat'i delili Mis Helen 
Kelerin halidir. 

fettiğini,, bildirmektedir. Teda- Yatsı • 21,30 21,33 

vi ettiği kadınlardan gebe olan- 1ınsak '" 2,17 2,16 

Jara ne zaman iyotlu ilAçları tav- Yıl.m geçen } 150 151 
Günler' 

siye ettise, doğan çocuklar hep 
erkek olmuştur. Yıim kalan } 214 

Günleri 
Bunun üzerine doktor birçok L, 
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tecrübeler yapmış ve erkek ço- m.cHA=-•v•A•••Dlln-•ın•oakl-•ık•aUmı-ıiııııiııı•n•, • .... ••.•. 
cuk doğurmak istiyen kadmlara ıt 11 aereoe ldl. Bug1bı bava baflf ıı.ııutıu 
"iyot,, kullanmalarmı tavıiye et• olacak, rUz;gAr poyrar.cl&n eteeckUr. 

miştir. Bu tavsiyeye riayet eden 
64 kadmın 64 dü de erkek ço-
cuk doğurmuştur. Doktor tecrll· 
beleri esnasında bilhassa "daima 
kız çocuk doğuran kadınlardan 
da,, aynı müsbet neticeyi alabil-
diği içindir kii şimdi kendisini 
böyle bir iddiada bulunmıya sa
IAhiyettar addediyormuş ..• 

.-BORSA-
3t Mayıs 1932 

Nukut <Satısı -
Kuruş 1 Kuru1 

20 f rransız 170- 1 şilin A,·, 27,-

1 S er in 780- ı p•ıeta 16.-

ı llolar 212,- ı .Mart 50-

20 ll e· 21 .-
1 Zil Otİ 24,-

20 r. Be'ç ka 117,- 1 1 en•o 30,-
20 ley 25,-

20 drahmi 29,- 20 dlnnr 73,-
20 r. f svl çre 820,- 1 çervoneç .-
20 leva 27,- 1 Altın 938,-

ı florin 85,- ı Mecid yo ···-20 kuron Çek 12J,- l Bıı.nknot 234,-

Çek .f iatlara (kap. sa. 16) 

Parls 12,06 Pra~ 16,0325 
J.ondrıı 774.- Viyana 4,7750 
Nüyork 0,4765 Madrlt 5,7925 
J\lllılno 9,29- Bcrlln 2,0085 
Bruksel 3.<'075 Varşova ~.24~5 

Ati na 70,97- Peşte 4,-

Cin evre 2.4312 Blilmş 80,-
Sofya 67,10- Ilc'grat tl:',o9iS 

Amstcrdam 1,1754 Moskova 108:1. 

Esham 

1$ 1 ankası 9,'20 Terkos ~S,75 

Anadolu ıs.- Çimento Ar. 8,-
Reji 4,05 C'nyon dey. 21,90 

Şlr hayrlye 14,50 Şark dey. 51,75 
Tramvay 44,75 1 alya 2:-
Umumi sigorta ı ı,- Sark m. ccıa 2,95 
Bomontl 23,80 Telefon 15.55 -

istikrazlar 1 Tahviller 

lst. dahili 03.25 Elektrik 5,-
Şark d. yollan 3,00 Tram\ay 4,95 

D. Muvahhlde 42. Tun el 5,-
Gümrükler 5,10 Rıhtım 16,95 

Sıydl mahl 5,75 Anadolu 1 25,!\0 
Pağdat. 4,50 . ıı 25,SO 
Askcrl)'O - . miımcll 215,8 

1 Gelenler, gidenler 1 ---Sabık Avusturya sefıri M. 
OgUst kral dünkü konvenıiyo· 
nel trenile Viyanaya haraket et· 
miş, istasyonda fehrimizdeki 
Avusturya kolonisine mensup bir 
çok zevat tarafından teşyi edil· 
mişlir. 

__ RADYO J 
I.., ______ Bugiln 

lSTA~UL - 18 dm 19 & kad&I' gra • 
mofon, 19,80 dan ıo,so a kadar ~ Rıza 
Hanımın ııtıraklle saz, 20,80 dan 21 e kadar 
gramofonla opera, 21 den 2Z ye kadar 
l\lll.flt. :Surettlıı Bey, 22 den 22,SO & kadar 

cazbant. 
\'tl'ANA (M'7,2 m.) - U,80 konser, 

111,.10 pllU<, 1•,10 plAk, 11,80 çOOuklar lçln, 
f8 clk1 musiki Aletleri Ue eski musUd. 19 ıa 
pnnl, 21,llS kontıcr, 28 dan•· 
Btllil\EŞ (89U ın.) - 18 plAk, H plAk, 

18 koll901', 19,10 kon~r. 20,40 tagannJ, 21 
piyano ııolo, 21,415 :flüt. aolo, 22,115 vlyoloneeL 

ROMA (01,2 m.) - lS plAk, lS,45 kon· 
ser, 19 haber, 19,SO konser, ıı haber, %1,45 
melodram, 2S,155 haber. 
BUDAPEŞTE (M0,5 m.) - 10,115 kon -

ser, 18,03 ~lgıın orkestrau, 18,So plAk, 19,ISO 
konser, 2lMO orkeııtm, 28.SO çlgan konseri. 

OSLO (1011,4 m.) - 18,SO pWc, 21 opc· 
ra, 2S,115 ko119Cr, 23,415 dans. 

\'Ait.'}OVA (1411 m.) - lS,10 pllk:, H.S5 
plAk, 11S,4:S plAk, 16,50 pl~k. ı8,S5 konllf'r, 
20,415 haber, 21,16 koro, 21,M ııakaofOD ve 
banJo, 22,SO piyano konaerl, U dans. 

KONtGvVSTERllA VZEN (168~ m.) -
'7 Jimnastik, 7,115 konaer, ıs pllU<, 115 kon-
1Cr, 17,80 kon!er, J9.4lS konser, 10,45 Der
llndcn nakll, 23,SIS Budııpeııtt'den nakll. 

PARIS (l'7!:S m.) - '7,415 JlmnMttk, 8.'5 
pllk, ıs,so plAk, 21 e~bl mlluhabe, 2ı,tıs 
konser, 22,SO musiki. 

Yann 
l11'ANA (51'7,2 m.) - 12,30 kon~, 

ıs,40 pllU., 115 plAk, 16,SO ko119er, 18 kon -
11er, J0,40 jadıuıt, %:! :ro ~ra. sa,so lmnler. 
BtlKREŞ (894.,~ m.) - ıs plAk, ı l plAk, 

18 konser, 19,10 konııer, %0,40 pllk, 21 een
fonlk konser, 22 konsor. 

ROllA (Hl.J m.) - ıa,ao pW<, 18 ha
ber, 18,80 tagannl ve m111lkl, 22,~ kPmaıı 
konseri, 23,30 konser, 2S,IS:S haber. 

BUDAPEŞT!l (M0,15) - 10,15 kon!ler, 
18,03 konser, 18.SO konaer, !0,80 çlgıuı mu
alklsl, 28,20 konser. 

OSLO (1071,4 m.) - 19,SO dlnl pTlruar, 
%0,SO prkt, tı,so orkeııtra. 

l\IOSKOVA (13M m.) - 9,80 daıı ı!!,31S 

e kadar DP.J!rlyat. 
VAUŞO\'A (1411 m.) - 18,Sa kon!K'r, 

J5,41S pllk, 1'7,40 koucr, 18.M kon~r, 2l,10 
konser, 28,20 radyo gazete, 2S,S5 dıuııı. 

KÖ1''1GV0STERBA\'ZE!'t (1635) - '7 
Jimnastik, '7,15 konııer, 11 Lelpl.lgden nakil, 
ıs konser, 22 Bcrllnden nakil, 2s,ao danı . 

PARIS (1'7215 m.) - '7,415 Jlmnaatlk, 8,45 
pllk, JS,80 plAk, 20 radyo, %1 tiyatro, 21,•o 
Jcronllc, 2%,30 konııer. 

~ KISA HABERLER 

SE'l'YAH OELBt - 'Belediye lktısat 
mlldUrlUfü, tehre daha tul& 11eyyalı celbi 
hnklanda bir rapor ~pauıtır. 

Yazan: 
Edlrae ....&'un Tekinsiz lionalE 

geniı kordon 1ıibi som sırma pul .. 
lar işlenmiş erkan minderinin ö • 
nünde duruyordu. 

Hünkar, arka11na dar bir min
tan giymiş, geniı kollarını bilek • 
lerinden birer demir düğmeyle 
tutturmuttu. ipekli harvanisinin 
eteklerini beline iliştirmiıti. Al, 
dar sıkma poturunun üstünde ai -
yah ıahtiyandan bir çizme bulunu 
yordu. Yalnız belindeki hançerin 
sapı yekpare zümrüt kaplı idi. Ba 
§ındayıa itretten, suiiıtimalden 
sararmıı heybetli, genç çehresine 
daha ziyade mehabet veren de -
mirden tolgası vardı. T olgasının 
önündeki siper, iri gözlerini gölge 
liyordu. 

M. Şeref 
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Bunda kızı haklı buluyordu. 

Lakin F ethiyenin bu muhayyel 
kocasını sanki boğazlamak iatiyor 
mu§ gibi ne zaman bu fikir zihni
ne gelı;e kocaman parmaklarım a
vucunu kanatıncaya kadar sıkıyor 
du. F ethiyenin müstakbel zevcini 
boğazlamak istiyordu. 

Mahzenden çıktıktan sonra 
Fethiyeyi görmemitti. Mehmet 
ağa, artık gizlenmiye lüzum gör
mediği zaman zülüflü baltacı Meh 
medi aradı. Onu konağa davet 
etti. Lakin baltacı saraydan se • 
fer hazırlığı sebebiyle ayrılamadı 
ğım söz olsun diye söylemitti. Ni
hayet sefere fatiha okunmuıtu ! 

Sefere çıkıhrken 
Hünkir kızılbaş seferine ka • 

rar verdiii zaman, iç köşke vüze
rayı ça~ırmııtt. 

Hiinkar, Marmaraya bakan bu 
geniı kötkün ortasındaki ıüslü o· 

cağın yanında geni§, yükaek biı
sedire kurulmuştu. 

Duvarları ince bir zevkin mah
sulü olan ,minyatürlerle i!lenmiş • 
ti. Beyaz, mavi, erguvani renkle • 
rin imtizacıyle yapılan güzel çi -
çekler arasında penbe, turuncu, 
al laleler yapraklarını gösterir • 
ken, t.avanın yaldızlı işlemelerini 
imtizaçlı, renkli yollarla toplıya • 
rak pervazlara doğru uzanan hat-
lar üzerinden ince ince türlü .zer· 
reler lalelere doğru akıyordu. 

Duvarda som mermer taştan :>· 
cakta ılık bir hararet yayan ateş 
yanıyordu. 

Muhteşem avize, ocaktaki alev 
çarpbkça alaimi sema rengi veri
yordu. 

Y erd~ serili İpekli lran halısı -
nm aedirlere bitişen kenarlarına 
altın kakmalı rahleler sıralanmış
tı. Her rahle, kırmızı atlaı üzerine 

Şimdi baıta sadrazam bulun .. 
duğu halde ıeyhüliılam, kadraı .. 
kerler, kubbe vüzerası, ocak ağa
ları, sipahi ağaaı, bostancı batı 
huzura gir.mitlerdi. 

Adap üzere yer öpüp tertip 11-

rasıyle el kavuıturarak durdular. 
Hünkar, son sözünü söyledi. 

Kızılbaı seferine karar veril • 
dikten sonra §İmdiye kadar ordu
nun hareketi hakkındaki tedbirle 

Fransanın mukadderatında rol OJ!lılJIOCakla1· : 

Löbrön, Heriyo, Bluın 
Bicibirlerine zzt noktai nazarları temsil eden 

üç mühim şahsiyet, karşılnşıyor 
Fransa cümhur reisi M. Du- nunla beraber sosyalizm fikifl' 

merin katli ve umumi intihaba· rine teveccUhli vardır. • ~ 
tın yenilenmesi neticesinde Fran· Fransanın şu öntimUzdekı .• 
sa.nın mu~adderatı ilç şahsiyetin radikal sosyalistlerle s?sya~ıs!, . 
elıne geçıyor. rio. Yani radikallann hderı rı 

.B.unların birincisi yeni climhur riyo ile sosyalistlerin lideri L~ 
reısı M. L&brOodilr. Blüm 'ün teşriki mesai etmelerİI' 

LabrUn ~~yu bir ~ubafaza· bailıdır. Fakat bu iki şa~ıi~ 
kirdır. Mılhyetperverdır. Oka· de, bu iki şahsiyetin prensıplcf' 
dar sağ taraftandır ki 1919 da de birbirinin zıddıdır. 
Klemaosonun kabinesinden istif• BlOm faal bauaa bir soıf'_ 
etmifti. Puankara gibi L:o~enden listtir. Onu 'siyaaete sllrükleYe' 
gelen LISbrOn,. f:Iover ııbı mes· vesile, Dreyfus hidiaesiydi. P~ 
lekçe ~ .. ~hendı~t~r. Fakat hayatı rista doğan bu alaash muıeflı 
benzedıgı bu ıkı adamın baya· tahıil derecelerini geçerek •"' 
h~d~n daha çok mlltevaıi ıeç· kathkla meşgul olmuı, parl~ 
mıı~ır. ve ince zekasıyla muvaffak oll 

Sıyaset .. hayatına gençken ca~ını göstermişti. Çok geçoıe' 
ahlan Löbrun 1900, de he.nü.z den bu genç hukuktan edebiyt dı 
29 yaşındayken meb us ıeçıldı. ta geçti Parisin en maruf 1118' 
11 ıene sonra nazırlağa geçti kk'tl '. d ld 50t 11 

ve 2919 senesine kadar nazırlık ne 0
1 ef~' arı:::t a. aay~ ı.buhJO' ~ 

etti. Ondan sonra ayan mecli· ra redy us. tıseı4ıl vu. u atıldıı 
. . ca, o a sıyase emıoe .ı; 
ıınde 11 sene çalııta. Dumerın DreyfUs de onun gibi yabO"' 
~~~bnb •~ne . cü~hur r~i~liğ:de idi. DreyfUs lehinde çahıarke' 
ın 1 ~b 1 zerı~~ . yan reııı 0 u Jaurcsin nazara dikkatini celb•t' 
ve Dl ayet reısı cumhur.. d BIU rıt oldu Fak•t "' 

Heriyo, yeni dlmhur reisinin .en t m, soıyd 1 
b' t ~erakıOI l 

baıvekili olacak. Fakat yeni sıyase o~u~ e • ıya . 1" 
devlet reisiyle yeni hükfimet re· yenememıştı. Blum, kıtaplar ~ 
isi bir tezat teşkil ediyorlar. •e tiy~trolarma döndil ve ~o:.,ı af 
Heriyo, kuv•etli, kudretli faal umu~ı ha~.P. onu. tekrar aıy 
bir adamdır edebiyatcıdır it ilemıne ıurükledı. 
adamıd11, ida're adamıdır. Ç~lışa Blum, 1919 da Paris meb'u~ ~ 
çalııa bayat yolunu açan Heriyo, i~i. Sos~alistler . fırkası mü~~ 
Lyon'da muallimlikle işe başla- bır . va~ıyetter~·· parçal~o 

8 
el ~ 

mıı, 20 yaşındayken belediye teblıkesı geçmyordu. Nı.h ~ 1, 
politikacılığına atılmış 33 yaşm- farka parçalandı ve sosyahstl a.ı 
d F .. ' . le komünistler ortaya çıktı. v 

L
a ~anıbanland.üçUnc~. şebi rı olan sıralarda vukubulan müoakat" M 
yon un e e ıye reı11 o muştur. J .. d l ı e ha" kı'm ols' 

O 'd k b·ı· tl . b d ar ve muca e e er > nun ı are a ı ıye erı ura a . Bl 'd" S ~ 0 

giSrllndil ve kendisi radikallarla ~lan şabsıyet, um u. oı'/ ,- li 
ıoıyalistlerin teşriki mesai ede- lıstler fır.~~.sının .. başı~a . ıeç fC ~ 
bileceklerini burada keşfetti. Blum, bulun aagın . ıstıbza. l' 

H · · . . 1 . nefretiyle ve soldakı komOnil 
erıyonun ıdare kabıhyet e!ı lerin ithamları la karşılaşıyo'• 

onu umumi harp esnasında Brı· . y .. .. . . ot• 
yanın kabinesine levazım nazırı bunların hepaıoe gogüa gerıy 
olarak soktu. Fakat nazırlığı hücumlara zerre kadar aldat' 
kısa sOrdtı ve evvelA Ayanda mıyordu. ı~ 
sonra meb'usanda muhalefet~ Blum, 1929 da Paristeki aıe~ \? 
geçti. usluğunu bir komüniste hırı 

Kayyonun hapıi Uzerine Ra- mıya mecbur olduğu zaroıallı l 

dikal-Soıyalis ' l~r fırkası yıkılmış- cenupta Naorbon'a gitti ve ke~ ~ 
ta. Heriyo fırkayı ihya ederek dine bir meb'usluk: temin etlll 1\ 
onun liderliğini deruhte etti. iste· Norbon bir şarap şebrid; lıa 

Heriyo Puankaraya muhalefet Leon Blumsa kat'iyyen içki k 93 
etmiı ve Puankara 1924 ıene· lanmaz. Mubasınılan onun IDe~ 
ıinde dOşOnce, onun yerine geç· usluğunu kazanmak için şat•. 
mitti. Onun kısa süren başvekil- tatmasını, riyakirlık etmetiO' 
liği eınasında Rur vadisi tahliye beklediler. Bunu yapınca, tekr; 
olundu, Lokarno miaakı hazır· hücum nsilesi bulacaklar 
landı. Almanyamn aknm cemi· Blum bunu yapmadı, Norb1 
yetine girmesi ve Ren sahasının halkına fikirlerini açıkça s&ylev 
tahliyeıi için yol açıldı. ve kazandı. 

Heriyo, tam ıekiz sene sonra F ranaada vaziyete hikim oll' 
tekrar bat vekllete geliyor. ba üç şahsiyetin en enteresa~ 
Kendisi •Radikal-Sosyalist» lerio en entrikam ve en ele avu 
b'!şındadır. Bu fırka radikaldir, sığmıyana Leon Blum'dur. ; 
fakat biç de sosyalist değildir. Belki bu adam, bu üç ıab 6' 
BiJAkis bu fırka ferdiyetçidir ve yetin en mühimi olduğunu 
ıerbest ticaret taraftarıdır. Bu- ispat edecektir. Omer Ris' 

ri dinledi. Hepsine ayrı ayrı emir- Fethiye de bunu takdir ederd!,~ 
ler verdi. Sadrazamdan gayri cüm suretle Fethiyeyi son defa go 
lesi dıtarıya çıktılar. Sadri.zam, cekti. Sonra.. f. 
uzun müddet hünkarla beraber Kararı kat'i idi. Gittiği ;,.ı 
kaldı. Yanında yalnız silahtar var meydanında kuvvetli bir kıııltf' 
dı. Mart ayının ıiddetli, rüzgarlı kılı~ı i~i tamamlıyabilirdi. ~' 
bir gününde tuğlar Üsküdara ge- hayat nazarında kararmııtı. 
çirilmiı, otağ kurulmuttu. ~esini kaybetmişti. 

Yeniçeri ortaları, ıipah, hum • • • • ; 
baracılar, topçular, sıraaıyle ordu Zülüflünün yaldızlı Mehoı~f 
erkim akın akın taıındı. Rumeli ğayla vedaı, pek yanık oldu. ;.._i 
ve Anadolu pataları orduya ilti • lüflü sefere giderken elini Ö$ &W 
hak emrini almıılardı. ye geldiği Mehmet ağanın J' t df 

Saray halkı da padiıahla se • yeyi haberdar edeceğini uoıJSI 
fere gidiyordu. Zülüflü baltacı tu. ·dl.' 
Mehmet, otağı hümayunla gide • Mehmet ağa da sefere ~ 1 
cekti. cekti. Şimdi o serdarı ekrerıı1ıt 

Baltacı Mehmet, yola çıkmaz - iresi halkı arasındnydı. rtJtd'. 
dan evvel Mehmet aiaya veda İ· O da maiyyeti halkıy)e o~' 
çin gitmek iıtedi. Kalbi tiddetle iltihak edecekti. Kona~a h fi-' 
çarpıyordu. Konaktan içeri ~irdi- lıklar görülüyordu. Zülüflü, tıJ""J 
ği vakit bin bir düfüncenin tesiri hiyeyi görmemekte:ı meyuı 0 dl 
altında kaldı. Mehmet ağaya veda ile k•~1f! 

O, buraya Mehmet ağaya veda çıkarken, derin derin dü9üd11il~ 
etmek niyetiyle gelirken, en çok du. Dar çıkmaz önünde . ·IJlt'ı 
Fethiyeyi ıörmek imkanını dü~ü· Bu küçük kapının hikiye~ı":~.,7 
nüyordu. Artık ıefere gidiyordu. tırlıyarak, bir müddet diltU 

Kimbilir? belki dönmek mu .l bir halde, ayakta kaldı. 
kadder olmazdı. Mehmet ağa da, · · · ( Bitmedl1 
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E;Ayeı,· şu~phe-~.w--,,~M~.:c~e;z:m7ıll1: C:i: ====~======~~.il~.~ ı _____ o_e_v_ı_e_t __ o_e_m_ı_r_y_o_ı_ı_a_r_ı_ı_ıa_n_ı_~_r_• ____ ı 
I~~~~~ 'd~~~~~~ 10000 ton kömürün havzai fahmiyeden Derince, Haydarpaşa ve 
· 1 Mersı·n lı'manl,· rına nakli rnünakasası kapall zarf uıulile 16-Haziran ••·-·-•:--•-·----•H:--~H-H-• .. -•-•nHann•••••••H•n:•--•••••••H-:H:••"Haoo i ~· 1 ~ '

6 
~ .i 

- AJJo .. Burhan, een mısın?. Bun lan zfhnınden geçırırken ce- :1--ıam. : _____ .-.. _ il Perıenbe günü saat 15,50da An karada Umumi Müdürlük binasında 
- ketinin cebindeki tabancanın kabıa - :ı KARADENiZ POST ASI ii yapılacaklar. 
- Evet. Yann, kaçta geleyim? sını terli ~Uyle :rokluyordu. Taban - ? iı Fazla tafsilat beıer Jira mukabilinde Anknrn ve Haydarpaşa vez• 
- cayı daha o sabah almış ve içine beş :.:! s AMSUN •1"1. nelerinde satılan sartnamelcrde yazılıdır. (2246) - Pek lll t Saat befte oradayım l kurşun koydurmuştu. :: :: • 

ite Saıftlye telefon ettiği sırada 1''erdi Samiye, takip edildiğinin farkrnd:ı ı si is -------- -------------------
iti ti girmişti. Kansının son sözleri- değildi. Tehlikeyi hatırına getiremez a vapu~u Perşembe ii 
~'OYdu. Maamafih telefonla konuş di. Ferdi, gözleri kan çanafına dön- il 2 Hazıran I! 
"'t.l. adamın neler söylediğini tabii milş, çeneleri kilitlenmiş olduğu hal § ıünü akşamı Sirkeci' den hare· i~ 
._ lrordu. Hoş l§itmlye ne ltlz111n de karısının otomobilini takip ediyor : ketle (Zonguldak lnebolu ii .:.t.'t .. Kadm bir randevu veriyor- du. Nihayet öndeki otomobil yavaş - • . ' ' ii 
•t Acaba Samiyenin ertesi günü sa ladı. Bir binanın önünde durdu. • Samsun, Ordu, Gıresun, Trab- :: 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

~l?beşte gidip görüşeceği adam kim- Ferdi de otomobili durdurtarak : ıon, Sürmene ve Rize) ye ij 
dışnrı fırladı. Samiye, etrafına bak - : fidecektir. :: 

mak.~zın, içeri girdi. K:ıpı. ~apandı: : Fazla tafsilAt için Sirkeci n 
Ferdı dudaklannı ısırdı. Bır ıki dakı i y lk · H d k. t ı :: 

'-t Birdenbire kansını yüzle~k. ki
~ ?&ndew verdiğini sormak müm -

dU. Kadm, şaflrarak itiraf ede -
~ ntesele meydana çıkacaktr. Bel
ıı..ı. de kadını doğru yola getirmek 

ka beki ..ı· c b' dek' 1 1 b' ı e encı anın a ı acen a ı· :: euı. e ın ı revo ver ır ! .. :: 

1 - 1932-1933 ders senesi ıçın lstanbul'dsı bulunan KuleH 
ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa 'da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

kere daha yokladı. O da aralık ka _ ima muracaat. Tel: 21515 :: . -pıyı itip içeriye girdi. : ı:n::::::::::ıır.11:11:::1::::::::::111:::::::::::::::::: 
!Jlatbaamıza gelen eserler: ..... lbkün olacaktı. * • • 

bı_!akat, bir an düşündükten sonra, Samiye, beyaz bir penyuvara sa _ 
,eçti. Başka türlü hareket ede - Ziya Paşa 

2 - Liseler 9, 1 O, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mektep· 
lerde 6, 7, 8 inci (1, 1., 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında tl00:300 talebe alına· 
bilecektir. 

"ıı rınmrş olarak koltukta oturuyor, pe-
)l • Yarın saat beşte öyle bir şey rukar Burhan, başını şampuvanla f:debf bilgimizin en mühim si'Tlala· 
Pacaktı ki... yıkıyordu. Ferdi o kadar sevindi ki, rından olan Ziya Paşanın hayatı ve eser· 

.... li'erdi, odaya gı'rdig-i zaman, ka - d' ı · - Jerı· haki ında lsmail f-Jı'kmct Be.'· cara· _....., ız crıni bagı çözüldü. Dü~memek i-
h . kocurnı sa.kin bir taYrrla ve tat çin oturdu. Bu bina içinde karısının fındnn , ücudc ~etlrllcn kıymetli tetkik 

3 - Mektepıer leyli meccanidir. Talebenin iaşcsinden başka 
giydirilmes:, teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait oldağu gibi 

ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

~ hir tebeMUmle karf11adı. Sanki girdiği yer bir perukAI' !alonuydu. ve tetebbu mahsulü eser, Kanaat kütüp· 
~dakika evvel kocasına ihanete Jçcrde perukardan b:ı§oka kimse yok- hanesi tarafındın bol resimle ve nefis 

rJıyan o değildi. tu. Demek karısı f•şıkı ... ·le filan bulu . bir şekilde t:ıhettirilm1 ştir. Edebiyat ka· 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye :nektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu için 

zabit olurlar. 
.. .. • J 

1 şacak değildi I rileıine tavsiye ederiz. 
ıt.. rtesı gifn oldu. Ferdi, öğleye ka- . h Kadro mecmuası 
~ &Yare dol&Jtr. Öğle yemeği için - Cıcim, ne oş sürpriz! Sen ne· 
-·~ • ıd··· reden çıktın böyle? Bu kıymetli fikir mecmuasının be-"l &e ıgı zaman şaşkm bir tavrı 
lı!dı. Samiye ise her valdtki gibi sa - Ferdi. ''aziyeti şöyle tevil etti: tinci sayısı bir çok kıymetli yazılın 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari· 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa 
ders senesinin devamı müddetiace sivil liıe ve orta mektepler· 

oq, ınüsterih görünüyordu, Kadın, - Tesadlifen yoldan geçiyordum. muhtc,·i olarJk çıktı. MUnevvcrler ve 
:"alaşmak bi1e istedi. Ferdi, kendi- Senin buraya geldiğini gördüm. Gel- gençler için büyUk hir allka ile takip 
~f aldatan §U mahlükun hu kadar dirn. Üğle yemeğinde sl\na sormayı edilmesi icap eden Kadro her sayısında 

den nakil suretile talebe ahnmıya devam olunur. 

"""l"\'aSJzhftna şaşıyordu. unuttum. Bu gece tiyatroya gitmek yeni bir \ckı\mill göstermektedir. 
Bete ~eyrek kala Samiye e"·den ister misin? Yedlkule hlsar1 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu· 

lundukları yerlerin Aıkerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

~tı bir otomobile atladı. Sokağın - lyi olur. cicim! Jsıınbul meb'usu ve sabık müzeler 
lı.._ köşesinde gizlenmiş olan Ferdi d~ Perukür Burhan, Samiyenin saç- umum müdürü Balıl Etem Be\'İn eseri-
~ka bir otomobile a.thyarak, şoföre Jarını dUzelt!rkcn, karr, lrn::a, biribir dir. lstanbulun eski \"C tarihi eserleri 
lt.t~eki otomobili takip etmesini söy- teriyle tatlı tnth konuştular. hakkındı pı:k' kıymetli malOm:ıt 'c ve· 

1
• sikılın muhtevidir. Kanaat kütüphanesi 

-, f'erdi, otomobil içinde sarsıhrken Ferdi, orada gözüne ilişen "Sada- tarafından bıstır.lmıştır. içinde bir çolc 

6 - Mektep~ere girmek için lazım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri ye muhtaraları bütün Askerlik şubelerin· 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezk iir şartları öğrene 
bilirler. (2810) 

leKdiişünüyordu: kat,. kolonyasından bir ~şe satın al- ıesimlcr de vardır. Tavsiye ederiz. t 3. K. Sa. Al. Ko. dan -, 
,~ ~d~inl takip ettiğimi hllmi- dı. n~nun bm kan~n~ lftyık bir h~ ~-~~-~~~~~-~~~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~l'. Aşrkıyle bulu~mıya koşuyor. Be- diye olnr.ağını diişünmüştü. Samiye, lstuıbul E,·kaf l\1üdürlüğilnden: K. O. ve I.F. kıt'alarile Hay- ı Konya'dakı kıt'alaran ihtiyacı 
~ lll çektiğim azap, umurunda değil. gillihnsedi: Evkaf Mülhakadan Abdillmil- dar paşa hastanesi ihtiyaçları için için 210,000 kilo un kapalı zarf 
~dl seVklnl dU~iinliyorI - Ne k:ıdar naziksin, cicim! minağa vakfma ait Tophanede 25-5·932 de lcapalı zarfla alına- usulü ile münakasaya konmuıtur • 

._, Topçular caddesinde 326 No. lı K O k 
1 Mahkeme ' aükkioın l~Haziran·932taribinden cağı ilan edilen . . mer ez ihalesi 12-6-932 paıar günü saat 
--"";~~=-~~~-----v_e ________ ..;.. _____ ı itibaren 20 gün mü<ldetle müza· -kıtaatının odununa verilen fiat · 16 dadır. Taliplerin şartnamesini 
~egoğlu dördüncü sulh hukuk lsta11l>ul Asliye mahkemesi 6 ıncı yedeye vazedilmiştir. Talip olan- pahah görüldoğilnden ve 1.F. ile görmek üzere komisyonumuza 

keme.inden: Hukuk Dairesinden: lar 22-Haziran 932 çarıamba gil· Haydarpaşa hastaneleri müna- her gün münakasaya iştirak edc-
ı11 'l'erekesine mahkemece Yaz'iyet 0 • Bedrettin efendi tarafından karı- kasasına talip çıkmadığından 
\ı ilan müteveffiye madam Amelya _ sı Karagümı·ük Muhtese Jskender nU eaat 14 e kadar lstanbul Ev-

2 
ceklerin ihale tarihinde SA. AL. 

il uhdesinde bulunan: mnhalle!=ıinde Kabakulak caddesbde kaf MildDriyetinde Mülhak Va- pazarhk suretile 4·6·93 cumar- Kom. nuna milracaatları. (352) 
, 1- Beyoğlunda Kurtuluşta Ayata- 31 No. da mukitn Zeynep hannn a1ey- kıflar kalemine, mezkur g~n ve tesi günü ihaleleri ıcra kılana· (

2265
) 

.. ~o sokağında atik (48) ve ctdit (74) hine ikame olunRn boşanma du·:ısı - saatte de Encümeni idareye mll- caktır. ıhale saatlari aşağıda hi-
'1 • 1 na ait arzuh:ıt mıreti malcamına kaim 2370 
ıır....:..• ıu ve (1100) lira kıymeti muham olmak ve tahkikat .,.ünU hazır bulun- racaatlrı. ( ) zalarında gösterilmiştir. Taliple-
~e i bir bap hane açık arttırma ~u "' 
t;'71e rtisumu deJJAliye ,.e ihale pu- ma.k için mumaileyhanm ikametgahı- rin şartname!erini almak ve pa-
h..llliitterisirıe ait olmak Uz;)re 20 ~ nm meçhuJiyetine binaen ilanen teh- Z A Y 1 L E R zarlığa iştirak için yevmi mez-
~:ı: Pazartesi saat lu da satılacak • Jigat irra edilmiş olduğu halde mu - ku·rda Kom.a mllracaatları. (370) 
"'I', ayyen mlidd~t zarfında cevap verme- 311 ı· d 

diği gibi tayin kılınan tahkikat gUnü- numaralı ıman cüz anımı (2325) 
~ip olanların kıymeti muh:ı.m - nde de mahkemede hazır bulunma . kaybettim yenisini alacıiımdan ihale saatı 
--.~~ llhıı yüzde 10 · nispetinde pey mış oldutundan hukuk ueu1 muhnke k. · · h.'k il l d - ·ı • O k k t t 15 
t~ni hamlJen memur gün ve sa _ melcri kanunu.nan 401 inci maddesi· es ısının u m o ma ıgını ı an K. . ve mer ez ı aa & 'ilk Beyoflu Dördüncü Sulh Hukuk ne tevfikan hakkında gıyap karan eylerim. Maltı Alman vap-.unda l.F. ve Haydarpaşa hastanesi 16 
-...._ en:csincle llaırr bulunmalan Hl- ftlfhnz edilmiş \'e tahkikat ta yenfdt'n Mahmut oğlu IS.\lAIL • • • 
~n olunur. (3039) ıs - 6 - 932 Perşembe günü saat H d b t · ·ı · 

13 _ :; da talik edilmiı olduğundan ay arpaşa as ancsı ı ıtıyacı 
~~I dördllncil icra memur - ·yeYmi mezkQrda tahkikat hakimi hu tı,AN için 18,000 adet ymuurta 1650 

-. zurunda hazır bulunmadığı taktirde Yemişte Abacılar caddesinde 31 k, ilo tere yag- ı 5,000 kilo fraoca· 
~oq,ukadde~a BeyoğJunda H~yin tahkikatın gıyaben icra ve ikmal o . No. Ju dükk4n derununda yemenici-

hıı!Jesınin Valdc Çe,1mesi 50• lun:ıcağr malum olmak lizere işbu gı- lik ve kunduracılıfa müteallik bil _ la ayrı a~rı şartnamelerle ve ~le
atfk S7 ve cedit 95 numara- yap kararı ikametglıhmın 'llteçhulfyc cümJe emtia Ye aldı ve edevatı saire- ni münakasa ile sahn alınacak· 

lı 11.:-·· ı mukim iken elyevm mahal- tine binaen llanen tebP"" olunur. Ih ı · •ıı 6 932 ' .. -L."'-ln + ... u.ı .. yi ahara devr ve fUTuht eylemiş ol - tar. a eaı ~ · ıa ı gunu ~ e.,.... arı meçhul bulunan ma- ----·----------
~f Roralya ile ECr:o:sini binti Vnsil Beyoğlunda Aynalı çe.<:ımede Ars • duğumc1an mHkOr dUkkAnda hlç bir aşağıda iÖJterilen saatlerde ko-

larına. lan eokafrnda 13 No: Apr. nın 4 tin - alflkam kalmalllJf oldufllnu beyan ,.e m!syonumuzda yapılacaktır. Ta-• ... •tan- -J-.;ıt A d H f f cü katrn'<la Dirfkof El. nin hantsinde ·ı.\ k f" t t 1 (3oırn) ~ ...,. ... , '7U n on a M e en- 1 anı ey ıye ey er m. •JV tiplerin •arloamesini almak i3zcre ~ • naUtemelllk madam Eftalv:ı 17 milkim iken e1yev.m ikametgahı meç - T 

~•nu evvel :l37 ve ı fttbat 3.)S ta _ hul Zablefal Ef. ye: BurfltU ad1J111nda Mezarlık soka- her gün ve münalcasaya iştirak 
~tinde 534 mükerrer ve 7ot6 ınua- Beyoğlu ikinci icra memurlulun • ğında 26 No. lu hanede Kanatan edeceklerin de vakti muayyende 

... ~amaralanyJe iatlkraz eyledlfi- dan: tin. komisyonumuza müracaatları • 
-balije mUkabil vetaen melruğ Mösyö Smitin bir kıta senet mu - ------....--------
~ ~nda Hüseyin ağa mahalle _ cibinu zimmetinizde alacalı olduğu_ Yedinci icra menuırlulundan: (373) (2386) 
.., ~alde ~epaetıf sokatmda atik nu iddia eylediği l:>OO bin beşyUz 11 - Paraya çevrilmesine karar verilen ihale saat eri 
~ ';jlıt 95 aumarah bir bap hanenin ranın maa faiz n masarif hacla yo - Şehzade başında Letafet apartumnnı 

5 
3 d 

~ bt tı hiseede on ikisJ bllmüı.ayede lile ,·aki müraciat ,.e talebi üzerine altinda musJdrat ma1.asi sahibi Kamil Yumurta 1 O a 
~ 11 on beş 1ir:ı bedelle talibi uhte. o1bapta tanzim ve tarafınııa gilnde . efendinin dükkanında Bira tevziine Tere yağı 16 " 
~11~1eyl kat'Jyesl icra kılınmış rilen ödeme emri ikametg-.UW.ızm mahsus kompi1e bira musluğu ile bar- Francala 16-30,, 
~tr'llldan Uç rUıı ui'fında birrıza meç.huliyeti haaebile tebligatı nıuk - dak yıkamağa mahsus oksizentupu • • • 
S.!'_!ermeniz ve aksi taktirde nıu- teziyenin ilanen icrası takarrür et - mermer tezgahı n buz deposu şehri - h h 
~~ fesçlJlyesfnin ıra edileceği miş olmakla tarihi i!Andan itibaren halin 4 üncU cumartesi günü :ıçık Havdarpa~a 8.~.tanfsi i tiyacı 
~ Qauz olmak üzere ve 928 - bir a't' zarfında ''e 982 - 1041 numa _ artdırma i1e saat 12 den itibaren sa- jçin 7,200 a et pı ıç a eni müna-
,;,:oq bdoeya numara.siyle ve bu bap- rah ile icranın durması hakkında bir tılacağı ilan olunur. (3049) kan i~e a!ınacakhr. ihalesi 21-
t!_._~ı" itirazınız varsa müracaat itirazı kanuni serd etmediğiniz ve 6·932 Sah günl\ saat 15 te ko-
-~nfz JUzuınu son ihbarname ma müddeti memurenin hitamını mUte - latanbul 3 üncü icra memurluğun · 
~t. (a04~ai)m olmak Uzere flAn olu - akip s giln 7.arfında ise müddeabih dan: • misyonumuzda yapılacaklar. Ta-
~ borcunuzu tesviye ''eya itfaya teka - Satılmasına karar verilen 13000 lip1erin şartnamesini almak üzere 

t. ... I~ bUI edecek emval frae edemedfffnfz adet gireçlik kömiir madenleri Türle her gün ve münakasaya iş'iralc 
~: lll Sttkizlncl icra Memurla- takdirde berveçhi müraciat ve talep anonLm şirketi hisM senedatı 6 - 6 edeceklerin de vakti muayycnde 
~•t muamelatı icraiyenin gıyabmı.zda in - - 932 tarihinde saat 14 ten 16 ya ka 

~,,.,.. deyııln temiJli iatifası için fazma tevessü] kılınacağı maJQmu:ıuz dar borsada daireyi mahsusasında a: komisyonumuza muracaatları. 
"i:!t lh·~ olup evvelce mlizayedeye çı- olmak ve olbapdakl ödeme emrinin çrk arttrrma suretiyle bilmüzayede f3761 (238_9) 

~~ ~ .. iken kıymetini bulmamasın- tebliği ırnakamma kaim bulunmak ü - - - - -- ·-- ~ 
"'V 11 atılmaya h Zt!rc ilanen ke .... fi ... ·et teblig- olunur. paraya çevrtıeceğinden talip olanla • ı ı K d 1 

" la da n yazı a:ıc m:ı- J J (.,,..,
0

) rın vakti muayyenlnde müracaatının 1 a ın ve cotum bastahk arı 
.._ •-.n..h lya 1'e aalrenln 7 - 6 - oJ\HO ·ı· 1 can"") M"t b 
'ı tö'•"'fne mÜl!ıadif Salı aiiııü sa • -----.,.-------- ı an o unur. .,,...,. 1 u e assııı 

- 12 d G 1 d lstanbul tJ üncu" /c~a Memurlu ~un -····-···-····-··· ............................. ~.... Doktor ~ ~ e a ata a Voyvad:ı lıa- dan.· ç fi len açrk arttrma ıuretıle satrlacağın 1 H-. N •t ıı...tıllaa:'." arttırma fle ikfnci ltftflırn • useyı• n AC.) 
~~dan taJlp olanların yel'~ lstanbul lthallt G\fımrütU Saray. dan talip olanların muayyen olan u 'f , 
1"'-'-ca~Grda mahallinde hazır burnu anbarlarmda mevcut 36.i sa".1- vakitte mahallinde hazır bulunacak 'ı Türbe, eski Hi'.aliahmer binsıa i · 

t)'Qh41 ınenıuruna mür3caatlan i- dık limon 1 - 6 - 932 tarihinde sa- memuruna mUra~aatlan iUln olu -, No. Tel. 226 2120 _f 
r. (3046) at 17 den itibaren bilmüzayede us~l nur. (3043) - - -- - -- ı 

. . .. 
Çatalca· müstahkem mevkiinin 

ihtiyacı için 15,000 kilo kuru 
ot ve 15,000 kilo saman ayrı 
ayrı şnrtnamelerle ve pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 2-6-932 per
şembe günü saüt 16 da komis· 
yonumuzda yapılacaktır. Taliple

rin şartnamesini almak üzer~ 
her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyen-

de komisyonumuza mliracaatlan. 
(372) (2345) 

• * * 
I. ci muhabere alayında mev

cut 300 araba gübre pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 2· 6-932 per
şembe günü saat 1 S te komis
yonumuzda yapılacakhr. Şartna• 
mesini almak üzere her gün ko
misyonumuza glibreyi görmek 
istiyenlcrın de birinci muhabere 
alayına pazarlığa iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde kc
ruisvonumuza müracaatları. (.~63) 

(2318) 
* • • 

Haydarpaşa hastaneıinin bir 

ayh1c oduo ihtiyacı olan 60,000 
l<ilo odun pl'zarhkla alımıcakhr. 
ihalesi 4-6· 932 cumartesi gllnü 
saat 17 de l,om'syonumuıda ya• 
pılacaktır. Tal p!erin şartnamesi• 
ni almak üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyendc kom'syonumuza 
müracaatları. ( J 7 4) (2387) 

* • • 
Kırlc1 arcl;nde bu:u:ınn kıt'altan 

çüriige çıkarılan 76 hayvan 1, 8, 
15-6-932 tarihlerinde üç defada 
satılacaktır. taliplerin yukanda 

yazı an gün1el"dc meıktir mahal· 

de bu!unnn lul'ata n:ur:ıc:ı:ıtl:.ın. 
'~77) 2390) 
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= =- 1 Aa. mk. Sa. Al. koml•yonu ilAnlan j 

rih 
Ortamektep 

Bakaloryasına Hazırlanan 

O E.N Ç L B 1 .. 
Cihan tarihini en sahih bir şekilde ve bir cilt içinde 
öğrenmek istiyenler, bugiinkü Türkiye ve bugllnkft 
Avrupayı tanımak istiyenler, 

içtimaiyat la Jf eşgul Olanlar, iktisat ve Ticaret tacihin
den haberdar Olmak lstiyenler, 

Büyük cihan ihtilallerini hakikt 
sebep erini ö"' nmek istiyenler, 

V AKJ 1 ın Neşrettiği Yeni Tarih Kitabından 
Bir 1 ane Almalıdırlar. 

Bir iki güne kadar çıkıyor-! .• 

Gedikpaşada Jandarma Satm-ıı V l\Kll ın il 
al~~ B~~D~~~r..?~,~~~.~~~mul çamaşırın ka- K ~~~~üz~~,~~~~ 
palı zarfla münakasası 6 - Haziran - 93l Pazartesi günü saat on . Para yahut her nevi a,ya-
beıte yapılacakhr. TaJiplerin ~artname ve nümuneyi görmek üze- HükOmet memuruna kefaletle yahut fpo· 

re her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teldifnamele- tekle verilir. Saat 9 · 12 arasında müra· 
rile mezkur günde muayyen saate kadar Komisyonumuza müra- J caat. Istanbul Bahçekapı dördüncü Vakıf 

han asmakat 29. 
caatJarı. (2040) --------------------------! lşm~o~m-~~ me~~ 

•••••Yerli ve Avrupa kurnaılarından kusursuz •••• ten mezunum. Vesik:am mevcuttur. Is-

• 1 ı~· 1 ı· ~ ~ 1 tanbulda şirketler ve müesseseler nez-~m~r ~nı~ e ıse er 20 ır~ ~n ~~ ~r dinde veya taşrada tüccar Htlpliğt, ka-U U U U U U ~ U siyerlik ve buna mümasil bir vazife ın-

Yoğurt Süt 

3600 6000 Aake!i T~bbiye mektebi} Bir şartnamede kapalı ıatf 
40000 20000 Kuleh Lısesı 
12000 20000 Gntbane hastanesi ,, 

" 5000 10000 Maltepe Aıkeri Lişesi l 
16000 28000 Halıcıoğlu ihtiyat Za. Mp. J" 0 

" 
•• 

Yukarıda yazılı mahallere hizalarındaki mikdarlarda ayrı ayrı 
Uç şartnamede kapalı zarf auretile snt ve Y ogurt satın alınacak'" 
hr. Münakaaaıı 12 Haziran 9.~2 Pazar günü saat 14,30 da Top
hanede Merkez Kumandanlığı Satın alma komisyonunda icra 
kıhnacakhr. Taliplerin şartnamesini görmek için Komiıyooı 
muracaatları ve iştirak için de ıartnamesi veçhile hazırlayacak" 
lan teklif mektuplannı ihale günOnün muayyen vaktinde koıni•• 
yon riyasetine Termeleri. (276) (2063) · 

Kilo 
17280 
2000 
2000 
6000 
600 

22000 
1600 

51480 

Topçu Atış Mp. 
Maltepe lisesi 
Gülbane hastanesi 

Hahcoğlu ihtiyat Mp. 

* * * 
Kilo 

10000 
20000 

2000 
2l000 

Gedikli Küçük Za. ihzari Mp. 
Olçme taburu 
Asker konaiı 

Askeri Baytar Mp· 
Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 

Yukarda yazılı mahallere hizalarındaki miktar1arda ayrı ayrı 
iki ıartnamede aleni münakasa suretile saman satın alınacaktır• 
Münakasaları 8 Haziran 932 çarşamba günü saat 16 ya kadar 
Tophanede Merkez Kumandanhğı satın alma komisyonunda icr• 
kıhnacaktıt. Taliplerin şartnamesine görmek için komisyona mora'" 
caatlan ve iştirak için de muavyen vaktinde komisyona milra'" 
caatları (278) (2113ı · 

Kilo 
26000 
2600 
4664 
3000 
1332 

30664 
1644 

69904 

• • • 

Topçu Atış Mp. 
Malt,..pe Lisesi 
Gülhane Hastane!tİ 

HahcıoğJo ihtiyat Za. Mp. 
Gediklı Küçük Za. ihzari Mp. 
Ölçme Taburu 
Asker konağı 

Kilo 
30000 
2000 
9500 

41500 

Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 
An.eri Bayt.ar Mp. 

hazır pardesü 't'e elbiseler 111••• Eminönü, Kazmirci Ali 
fevkalade ucazdur. 
Riza müessesab 

yorum. lstlyenlerln Kandillı ppstıhanesı • 
posta kutusu numara 10 Nezihe adresine 
yazmaları. ı3026) 

Yukarda yazıh mahallere hiıalarmdaki miktarlarda ayn ayrı 
iki tartnamede aleni münakasa suretile ot sabo alınacaktır. 
Münakasaları 8 Hazıran 932 çarıamba günü saat 16 ya kadak 
Tophanede Merkez Komandanlığı satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerın ıarttamesi ni görmek için komisyona miir•'" 
racaatları ve ittirak için de muayyen vftktinde komisyona müra'" 
caatları. (279) (2112) · 

• • • -
Bir zeki imtihanı 

lpekiş nerededir? 
IPEKiŞ muvakkat mağazasmm bulunduğu yer 

en kısa ve en az kelimelerle, yani en veciz şekil
de, nasıl tarif edilmelidir? Şimdi herkes bununla 
meşguldür. 

Herkesin bununla meşgul olmakta hakkı 

vardır. Çünkü bu bir zeka mes' eleıidir. En 
iyi tarif yapan, yalnız IPEKiŞ'in bizzat beğendiği 

en nefis kumaşmdan bir elbiselik hediye kazan
makla kalmayacak, ayni zamanda büyük bir 
zeka imtihaomda da birinciliği kazanmış ola
caktır. 

1PEKiŞ mağazası müdiriyetine Hpekit) in ye• 
rini tarif eden yüzlerce mektup gelmektedir. Bu 
mektuplar 11 haziranda tasnif edilecektir. Ce
Yaplar 10 haziran akşamına kadar kabul edile
cektir. Çünkü !pekiş müdiriyeti en iyi adresi 12 
haziran tarihli gazetelerle ilan etmeğe karar 
vermiştir. 

Novotni Bahçesi Açıldı 
(Sccr Frank Treyhorn & Co. halefi) Beyoğlu Kabristan sokak 

44 - 46 Oğle ve akşam açık haYada yemek için en nefis yer -
ög1e Ye akşam tabldot - Alaturka ve alafranga mutbah - Maestro -
Zeki Bey idaresinde mükemmel orkestra - Her Cuma 12 - 14 
arasında matine konıer - Duble bira 20 Krş. 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan: 

On iki bin metre kaputluL kumaşın kapalı zarfla münakasası 
6 - Haziran • 932 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere her gün Te münakasaya iıtirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate 

1 kadar komisyonumuza müracaatları. (2039> 

Klrahk - Mıç!• a'da Naımanh a· 
partmanında beş oda.it bir daire azimet 
basebile mutedil fiatla kiralık:tJr. Sıcak 
su, elektrik, gaz tesiıatı vardır. Kapıcıya 
mürac11t ------., ocaaı 

A 1 ler sınıf işsizlere iş ve istiyenle
re işçi verilir. 

A iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 
Aabıali caddesi tı-lf"fon 2;~495 

il~ 1 

Pertev çocuk podraaı 
Aynı zamanda ayak terlerine 
karşı pek mükemmel bır illçhr. 

VAKiT 
Adres: lsta.nbul Ankara caddesı 

Vakn yurdu 
Telefon: Yazı işleri :2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vak:ıt. 

Abone şartlar1: 
1 ;J b 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
llariçte 800 1450 2700 

!,!!.n r;artlar1mız: 

Aylık 
Kuruş 

Hesm! l lususı 
Sa.on 10 Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk ilAn !•rtlar1mız : 
ı ~ .ı 4 J • lU lJefllı 
30 50 6 5 15 100 Kuruş 
A.- Abonclerimızin her üç aylı · 

3 ğı için bir defa meccanendir 
K - 4 saon ııeçen iltnl~nn fazla 
satın için 5 kuruş ı:ammOlanar, 

V AKIT M.atbauJ 
Sahibi: Mehmet hım. amam! 
neşriyat müdiiril: Refik Ahmet 

Koyun eti Kuzu eti Sığır eti 
57,000 3000 16,000 Harbiye mektebi 

400 100 8,000 Süvari binicilik 
5,000 1000 6,000 Topçu nakliye Mp. 
Yukarda yazılı mahallere hizalarmdaki miktarlarda sığır, 

koyun, kuzu eti kapalı zarf ıuretile satın alınacaktır. Müna· 
kasası 25 Haziran 932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophaned• 
merkez kumandanhğı satın alma komisyonunda icra kjhnacakbt• 
Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları "' 
ittirak için de şartnamesi veçhile haıuhyycakları teklif mektup'" 
ların1 ihale gününün muayyen vaktinde müselsel numarala ilmlihabet 
mukabilinde komisyon riyasetine 't'f'rmclcri. (290) 2326) 

• * • 
Merkez Kumandanlığına mer- Askeri mekteplerle liseler ~· 

but mliessesatla sair mahallerin Gülhane hastahanesi ihtiyacı iç•' 
ekmek ve et ihtiyacı mevki mü- 10,000 kilo yufka aleni miinak,.. 
nakasada olup münakaaası intaç sa suretile 7000 kilo tuz~uz ~~ 
edilinceye kadar Merkez Kuman- reyağı kapalı zarf suretile 1 

danlığı, Askeri Konak, Harp şartnamede olarak sahn aha•' 
Aliademisi ve Hava Makinist caktır. Mfinakasaları 22 Hazir•; 
mektebi efradının yevmi et ih- 932 çarşamba günü kapalı z• l 
tiyaçlan ve Hava Makinist mek- 14,30 da aleni münakasa "' 
tehi için ekmek pazarhkla sahn 16 ya kadar Tophanede Merk.~ 
alınacaktır. Pazarlığı 1 Haziran Kumandanlığı satın alma koı:ıı.il' 
932 Çarfamba günü Tophane'de yonunda icra kılınacaktır. Talif 
Merkez Kumaodanlıiı Satınalma lerin şartnamelerini görmek ~~ 
Komisyonunda icra kıhoacaktır. komisyona mliracaatlan k•~ 
Taliplerın Komisyona müraca- zarfa iştirak için de ıartnaııı )il 
atları. (293) (2382) leri veçhile bazırlıyacakları telı 

* * • mektuplarını ihale ıününiin ı:ıı~ 
idareleri merkez kumandanlı - ayyen vaktinde müselsel nu~at .,-

ğına merbut 10 müessese için ilmühaber mukabilinde komı•~,) 
150 tabut yumurta kapalı zarf riyasetine vermeleri. (294) (23 

• • • 
suretile satın alınacaktır. Müna- Gülhane hastanesi ihtiyacı içi~ 
kasası 19 - Haziran - 932 pazar 50 tabut yumurta aleni miioalı•, 
günü saat 14,30 da Tophanede lı• 
Merkez kumandanlığı satın alma aa sur9tile ahna9;iır. Mtiıı•a.,O 
komisyonunda icra kılınacaktır. saaı 1 Haziran pazar g d' 

saat 16 ya kadar Tophane.,,, 
Taliplerin şartnamesini ıörmek Merkez Kumandanhğı sabo al , 
için komisyona mfiracatları ve komisyonunda icrs k:ıhnacalıt~ 
ittirak için de şartnamesi Teçhi- Taliplerin fartnameıini glSrO' ~ 
le baıırlıyacaldan teklif mektup- ıçm komisyona mOracaatları. d' 
Jannı ihale ıünOnUn muayyen İftirak için de muayyen vaktıO 
vaktinde komisyon riyasetine komisyonda hazır bulunmala~~jj) 
vermeleri. (287) (2212) (288) <~ 


