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Sayısı 5 Kuruı 

IS~et · P8şa Hazretleri İtalya seyahati hakkında 
din Fırka grapuda lzabat verdi ve alklşlaadı 

· İtalyp, Seyalıatine Ait intibalardan : 8 

İtal)'ada (Faşizm) 
hareketi nedir? 

Bu günkü ltalya bir insan vücu -
duna teşbih edilirse MU80liniınin bu 
'tiicutta dimağ ve kalp vazifesini gör
düğünü söylemiştim; bu fikri ikmal 
etmiş olmak için Faşist fırkasının da 
\eıkemiği mesabesinde olduğunu lla
,.. etmeliyim. 

Musolini ile onun teşkil ettiği fa
tlst f ımasmm istihdaf ettiği maksa
C'lı ve bu maksada varmak için lakip 
ettiği yolu iyice anlamak için l\luso
lininfn ne gibi ahval ve şerait içinde 
ortaya çıktığını, ltalyada ne gibi mı1 
li bir hareket yarattığını, bu hareke -
tin şimdiye kadar ne gibi neticeler 
•erdiğini, nihayet bu gün nasıl bir 
Yolda yürüdüğünü göz önüne getir • 
lllek IAzımdır. 

Umumi harp içindeydL Almanya 
•e Avusturya - Macaristanla Rusya 
•e Fransa arasında harp başladıktan, 
lngtıtere de Rusya ve Fransa ta • 
J'afım iltizam ederek harbe girdikten 
aonra müselle~ ittif akm eski bir rilk· 
•il olan ltalyada etkin umumiye te
tetttlt haline düştU. Jtalya bitaraf 
ını kalmalı, yoicsa harbe iştirak m; 
etmeliydi? Harbe iştirak edince eski 
müttefiklerinin tarafını mı iltizam 

"'4t11H!Ji, yoksa itilaf devletlerinin ta • 
!ldma .mı ~etiydi? İtalya için Jaa. 
htf bir ehemmiyeti haiz olan bu me
lltlede efkln umumiye teşettilt dev
l'f geçirirken o vakit sosyalist fırka
lltna mensup olan Musolini Avustur
Yanın bulunduğu taraf aleyhine l • 

talyanm harbe müdahale etmesi fik
rini ileriye sürerek ortaya atıldı. 

Matbuat vasıta.siyle bu fikri memle
kette kuvvetli bir cere>:an haline gr 

~a,ltŞtlerln Roma Dzerlne yDrU · 
yu,ıerlne dair bir hallra · 

[Alttaki reıim M Mosolinlyl 
biil nutôk söylerken göstmyor 

tinlL Nihayet İtalya o şekilde harbe 
iştirak ettikten sonra Musolini gö -
nilllü olarak cepheye gitti. Harbetti 

Mehmet Asnn 
Alt tarafı 2inci sıvfamııda 1 

Rıhtım şirketi antrepo .. 
larında neler oluyor ? 

Bir tacir kendi malını para ile Rıhtım 
şirketinden aldığını iddia ediyor 

Haber aldrfmuza JÖl't'I gUmrilk mtlfettlş- gttmrUk mllfettltlerl nhtım flrketlnln mab
"'1, Bda&mı fli'keU antrepolarında böytlk kemeye verllmeane lüzum gö.termlşlerdlr. 
~ ııaUatlmal llaberl tlzertne yeniden taW- Bir taclr de gümrük ld.arealne müracaat 
-ta hqlamqbu-dır. ederek nhtım flrketlnln antrepolarındaki 

... _ Söylendll'lne göre ctbnrllk anlıarlann _ mallan aattıtmı ve kendl namına gelen bir 
-. Çlkardarak nhtım antrepolarma tqı- malı gene kencll8' JIUl'Yla nbtım tfrketln -
.._ töocıara alt fllyadan möblm bir lmım den aldılmı iddia etmltUr. 
:=..~ IDfl\'Clllt del'fldlr, Bir ~ ta- Bu iddia llzerlne tahkikata .memur ecll
--~ lılrcok defa nbtma tlrketlne mtlraca- len mllfettlş Vell Cemil bey Uk ba.mlede '* antrepolarda kıymeti 100 bin lirayı ceıcen 
'-ettllderl Mide mn.pe& bir netice aJmun11 'il ııaroa maim lllM'caı olmadıfmJ görmüt -
..... ~ ıtbnrlk ldanı91De mtVacıaat ftmlt- tir. 

llDtettlfler talaldkata devam etmekte • 
............... tabklkata lllıeb1u dlr. 

'iL 
~<es H lmnet P1- Hı. Romıdın dBaerlerken Atiaaya ağra· 
~' Ye ıerefleriae bir ziyafet verilmifti. DOn Atinadan razete· 
'- l&.derilen yukanki reaim ba ziyafette alınm11tır. IÇ.aymetli 

laat.ra olarak karilerimize takdim ediYona 

Fırka grupunda 

Başvekilimiz 
Seyahat hakkında 

izahat verdiler 
Mahmut Esat Beyin 

takriri okundu 
Ankara, 7 (V akıt) - Halk 

F1rkuı grupa bagOn saat 
16 de Afyon meb'usu Ali be
yin riyasetinde toplandı. içti· 
mada enell baıvekil ismet 
Pap Hz. 16z alarak ltalya 
seyahati, Romada f6rdllğ11 
hOıoii kabul, Tllrk - ltalya 
doıtJuğu ile Romada karar· 
laıhrılan Tiirk • ltalyan ikti
adi ve mali anlaımuı bak· 
kında izahat verdiler ve ltal· 
yamn bize açbjl 30 milyon 
liretlik kredinin eaaslannı 
anlattılar. 

içtima on dakika faulayla 
saat yediye kadar devam 
etti. 

Başvekilimizin izabati pp
ta bilyük bir dikkat, allka 
ve memnuniyetJe dialenmit 
•• bir çok clafaJar lizi k .. 
silerek fidcletle .ns.,ıu..,. 
tır. 

Bu içtimada lzmir meb 'uıu 
Makmut Eaat Beyin mason· 
Juk teıkilAbnın kanuni •e 
idari vaziyeti bakkındakL Su· 
al takriri de Yardı. Takrir 
okundu. Fakat vakit geç ol· 
doğundan dahiliye vekilinin 
cevabı ııelecek grup içtima· 
ına kalmıtbr. 

Barut lnhlsarındakl 
irtişa meselesi 

Muhtelit encUmea tetklketa 
baıbyor 

~ .................................... llllİll .. lliliıısıi ... 

Bir Şah Eser ! 
Yakında VAKiT karllerlne takdim 

edllmlye başlanıvor 
M'ıbur lsveçli seyyah Dr. Sven Hedin TürkOn, eskiden dllnyaya 

medeniyet dağıttığı Gobi çGlllıide. haıabn yeniden fııkırmııa bq· 
ladığını, sulann ·,_.,~,....._.~~,-..--~. 

yeniden merala· 
nna d6nmiyeı 
bqladıjını,ıene-' 
lerce sllren ha .. 
rikulide mace
ralı bir aeyya• 
batten sonra ket
fetmiye muvaf .. 
fak olmuıtur. 

Bu ıeyyahat 
diinyanın her ta• 
rafında dehıetli 
bir alA'·a uyar· 

dırmlf ve ~: .Jr~ Sven Hadin .. Ledaın o Kamelra ,. lamını 
derhal bütün me· verdlll devesinin Ustdnde Gobl ç81Dnde 
deni lisanlara tercllme edilmittir. Mnthiı tehlikelere g&ills prerek 
tarihin bir çok safhalarını aydınlatmıya muYaffak olan ba eser 
Ômer Rıza Bey tarafından da dilimize çevrildi. Tilrklln ilk ana 
yurduna ait olan bu ıeyyabatnameyi her Tiirklln merak ve istifade 
ile okuyacajl muhakkaktır. 

Bir kaç güne kadar neşrine 
ba~lıyoruz .. 

ltalya mı , Fransa mı? 
Vugoslavyada vaziyet mühim 

bir şekil aldı 
Romanya- Bulgaristan -Yugoslavya ittihadı 

.Oeyli Telgrafın Belgrad mu
habiri Yugoslavya ah•ali hakkın
da çok milhim bir mektup yaz· 
mıtbr. Muhabire göre Yugoalav· 
yadaki krallık hakikaten Yahim 
tehlikeler içindedir. Bilbaua kral 

Alekıandrıa taht lizerinde kal
ması çok zayıftır. Yuroala91adaa 
arazi iatiyen devletler ltalya, Ma
caristan ve Balgariatandır. Mem
leketin içkide Yuplayaclan l!Y-

( LfUlm aagftllJI ~) 
Ankara, 7 (VAKiT) - Muhtelit =============-=ıı:ıı::.ı=Uı:ı;ıı=--=ıı=:1111---===-:==ıı...--~ 

encümen yann saat 10,30 da toplana
rak barut tnhisanndald irtişa meae
Jesi hakkında adliyece meclise gönde 
rllen evrak üzerinde tetk)(at n tah
kikata başlıyacaktır. Encümen Trrab 
zon meb'usu Hasan beyi dmllyecek 
ve lstanbulda bu Jşle alA.kadar olan • 
lan da celbederek istima edecektir • 

Amerika bUtçeaı imzalandı 
Vaşington, 7 (A .A.) - M. Hoover, 

bütçe kanUDU'llU imza.1adL 

Yarıtlki sayımız 

. 12Sayıfa 
Gençlik • Çocuk • Sinema ve 

AKBABA aayıfalan 

Bu sayınuzda 

Peştede meraklı bir 
casusluk hAdlsesl 

- Beşinci sayfada -

Garlbaldlnln ellinci 
yıldlnOıpft 

- Dördüncü aayıfada -

Nefis bir hlkAye 
- Yedinci sayfada -

Sarayburnu ile Gülhane 
parkı kiraya verilecek! 

-· 

&arayburnunun kaprllden gllrDna,a 
Belediye, Sarayburnu ile GDl

bane parkını müıterekea uzun 
bir mDddet ile kiraya vermiye 
karar vermiftir. Bu hususta bir 
proje hazırlanmasına baılanmıttır 
Belediye ıazino ile parkın me
sahaiıatbiresini, içeriaindeki te
sisatı, haritasını Avrupa gazete
lerinde ilin edecek ve latanbu· 
lun en gilzel bir yeri olan bu aa· 
hada ıirket •• mOe11eıelerin asri 
eğlence yerleri, tiyatro ve ıina· 
ma yapmaları için birer proje ha· 
alamaJarma,boieailecek proje1e 

mflklfat vereceğini bildirecektir. 
G&nderilecek projeler ile burada 
yapılan proje kartdaıbnlarak 
tetkik olunacak, en muvaffak 
olanı kabul edilerek teaiaabn 
yapılmaaı mllaakuaya konackbr. 
Belediye uzun vade ile kiralana• 
cak olan ve lltubulun en gilzel 
ve havadar bir yeri bulunu Saray 
burnu ile parlanın bu gilnkll ih
mal edilmit vaziJetinden kurta
nlmaaına elden geldiii kadar ca
l11ma1a harar YenDİftİr. 
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Anlaşabilecek- ı oa:~' 1 T J 1 ıı ·t 1 d ( F • ) 
ler ffiİ ? 

1
-Ha-ric-=-i _.__~-:--e~g~r_•_~•-•_b~e_r_ı_e_r_ı __ _.

1 
I ~a~:k:ti Il:~~:? 

'~:=~~h;~~~~~y~~~.~~~=·n· Amerikada Fransız siyaseti 
Londra, 7 (A.A) - Avam Komünistlerin bir Vaziyet gittikçe daha 

ispanyada 

.kamarasında büyük Britanva ile hareketi Yeni kabine, nasıl bir ziyade karışıyor 
lrl&nda arasındaki vaziyet hak- Vaşington, 7 (A.A) - Zabıta, siyaset takip edecek? Madrit, 7 ( A.. A )- Bu gece 
kında M. Tbomcıs'dan yeni be- k ·· · ti t f d ı k ' b 

1 
omuoıs er ara ın an yapıma - Pa.ris, 7 (A. A.) - Yeni Fransız LaGoroın da umumi greY baş-

yanatta u unmasım talep eden ta olan bir takım fesat tertiba- kabi~esinin meb'usan meclisinde M. lamıştır. Balıkcı kayıkları çıkma 
M. Lansbury'nin bu talebine mu· Hernot ,.e Ayanda M. Renoult tara- . . tını meydana çıkarmış olduğunu fından okunan \,eyannamesinin başlı mııtır. Gazeteler ıntııar etme· 
kabil Dominyonlar nazırı, Otta· bildirmektedir. cıı; ltısı!"lanP şunlardır: . mektedir. ~eFcrroldan gelen bir 
va konferansı:Ja ait müzakerata 'Bu~n ıu~sler huzuruna çıkan yeni hü habea Gahce vaziyetinin hükü-
dair olarak iki mem,eket ara- Komünistler, paytabta 4000 kümet Fnuıaa'nm menf-tıarmı Franaız de- t' .. ·ddetl l t kt 

d 
sabık muharı"bı'n bulunması o dan mokraslsloln ao'anclerino göre mlldafıta et· me 1 ~ 'Yı . e .. meşgu e me e 

ıın a mevcut mfişkiılerin halli ld uou bıldırıyo mek makaadlyle tefekldll etmı,tlr. O U~ r. 
için yeniden müzakere açılm;1sı ve paytabta müteveccihen yolda Yeni hUkümet., snUı ve müsalemett ko · Bilimüddet tatbik edilen umu-
husasunda M. de Valera tara· buluoan gene bu miktar sabık rumak için JUmmlu &'ördOftl beynelmilel ıni grev bu sabah.saat 8 de ilAn 
fından yapılan teklifin lrlanda muharı bin paytahta mevcudiye- nl7.am ve intizamı muhafaza etm~k lıte . d'l . t' p r . ·ı b f mektcdlr. l\lall vıızl)·et, ebemml)'Ctll hlr F· e 1 mıŞ lf, O IS Ve SlVI mu a a-
ali komiseri vasıtasile büyük Bri- tinden bilistifade geçit res'Di es- kil , .• hal göıtcnneittedJr. tote bund.ııı do- ı:a muavenet kıeaları davet o!un-
tanya hükumetine bildirilmiş ol- nasında zabıtaya karşı mücadele IayıdO' ki, har.lnc;ı.1 m~klllAt karşumd$ mul}lardır. 
dug-u'lu beyan etmiştir. etmek üzere en iıe yarar adam- bırakmııma.k ve Mtçeyt muvazeneılı; bir ha Demir ve kömür sanayii ;le le getirmemek 14znn gelir. Yeni hW•ümrt 

Uzakere için mUUikat Jarındıın 100 kişiden mürekkep F;ransa•mn maU ıacırtnı ıUratıe dllZf'Jtmek lspanynnıo en zengin vilayetle-
Duolin, 7 (A.A) - M. de Va- bir kuvvet teşkil etmek tasav- ve mınr ıktısııdlyııtm heyeti umumıyeıılnl 11 rinden biri olan bu vilAyet faa· 

Jeranın Jngiliz ~üstemlekat na· vurunda bulunuyorlardı. ıııh etmek arzuıaodadO'. liyetioin grev harcketlerile felce 
Halltm llilljtine ve menfaatine çal11mak uğramaıından endişe olunmak· 

zıri le karşılnfhğı dakika çok Komfinistler sabık muhariplere ve derhal ba ıSlabatt vUcuda ~ttnuek ar· tadır. 
heyecanlı olmuştur. Kısa bir sil· müşkülat çıkarmak arzusunda- z.usu bUtUn mlllctUı zaruri oııın cnwll''t ve 
kfıt eevresinden sonra iki devlet z l ıtımaı hıımlcııını uyanclırmalc tcap ede!'. Franaadan mühimmat dırlar. ira sabık muharip er, Bcyneımııcı mUbadeleerJn tabi tutolldufu almak için 
adamı birbirlerinin ellerini ıami- Amerikan bayrağından başka bir omı uiah ec1umclldlr. Hükumet bugUnkO Madrit, 7 (A.A) - Son gün· 
mi surette sıkmışlardır. M. de bayrağın ortaya çıkarılmasına buhrandan a~ bir aarcttc mııteesı.ır olan lerde Barcelonada Gatalooia si-
Valera M. Tbor.ıaıla yanında bu- mu·· saade ctmemı'şler ve kızıl . 1'"r.ınsız mllstamlekAtmdakl faaliyet "e hare· • l · b' k d ketleri cıo mtıclafaa edecektir. yası a emıoe mensup ır a ının 

lunan M. Hailsbamı hararetli bir bayrağın çekilmesine mümanaat Bu mUıtemlckAtta yerıuere kar,ı itti • GataJonia nasyonalistleri hesa-
surette karşılamıştır. etmişlerdir. mat ''e ın~anı U.rakkt nıeaalslntn btblldne hına Fransadan silih ve mühim· 

B 
" d k 1 devam olunacaktır. Yeni hUkUnıettn pro~ mat almak Uzere 300,000 peçe· 

upn cereyan e ece mü i· ınmdııkl vahdet şu noktada tcplanmııl\taclır. 
katlardan kat'i bir netice basıl Yugos avyada Mllelte dinç ve tabii blr bayat t.emln ede· tayı hamilen Fransız hududunu 
olmıyacağı zannedilmektedir. Sa- cck mail ,.e lktrs:uU bir muhit vücuda geUr geçmek teşebbfüıünde bulunduğu 

mek, mesai erbabını ve barılaruı haklarmı sıralarda tevkif edilmiş oldugu 
bahleyin yapılan mükilemeler Yunanlstanla b.r!jumrlik ittihadı k k dik 1 ... _,_ bol d-'-' orum:ı . ııen a arın uaıı. un ...... an ıayıası deveran etmekte idi. 
netiçesinde iki devlet adamı bü- yapılması Dstenlliyor aerbeatı baklarma, ıçtlmat terakkiye n ıç. 
yük bir memnuniyet göstermiş- Belgrat, 7 (A.A) - Cenubi tımar ııgorta te6kflAtma riayet &'öııtermek. Bu habere telmih eden M. 
ler ve öğle yemegw ini birlikte ye· Sırbiıtanm bankalar ve ticari LAlk terbiyen tahsil hu!IUswıda takip e Lerrouv, Cataloia'da malum olan 

deceğlmtz alııtem hiçbir tecavttzl mahiyeti ibzarat yapıldıgv ı sıralarda sükun 
miae gitmiş lerd ir birlikleri mümessilJeri, dün Üs· hııtz olmaksrznı makul bir plAn herine ye· ve intizamın muhafazasıntı ait 

Hlndistanda 
Bir hadise 
Allahabat, 7 (A,A) - Fatoh-

• pur hapisaoesinde bir kıyam 
hadisesi olmuıtur. Mecusiler si
libla mukabele etmek mecburi
yetinde kalan gardiyanlara hü
cum elroi7lerdir. Kıyamcıiardan 
birisi lSlmOş, birçokları da yara· 
lanmıştır. 

rı lmak istiyen unsurlar vardır. 
Onun için krallığın kalkmasile 
Yugoslavyanın içinde dahili harp· 
ler başhyncakhr. 

Deyli 1 elg~af muhabiri Yu
goslaYyadaki menınuniyetsiıliğiu 
bilba11a diktatörliik yüzünden 
ileri geldiğini söyledikten sonra 
bugünkü vazıyetin neticelerini şu 
şekilde anlatıyor : . 

"Kırallık mfieısesesinin zenl 
bulmasile ciimhuriyet devrinin 
başlıyacağı anlaşılıyor. Hali ha-

' zırda menkllp otan bütün siyasi
lere kırallıiJn önlinde ancak bir 
tek fırsat kaldığını söylUyorlar, 
Fak at kıralın bir niyabet meclisi 
leyhinde tahtından feragat etme-

. si beklenmiyor. Çnnkü kıral ha· , 
il orduya gfivenmektedir. 

Halbuki muhalif blokun kuv
r veti gilnden gilne artıyor. Kıral 

r
bunlarJa hususi surette konuş· 
mak istemişse de bunlar söz hU· 
riyetini, matbuat hüriyetini, ve 
gizli reyle intihabın tecdidini 
istemiılerdir. 

Hali hazırda Pariste menfi 
olan Sırbistanın esbak Baıvekili 

- Pribirteviçiç M. Heriyonun sıkı 
bir doıtudur. Onun için M. He
riyonun, kral Aleksandırı demok· 
rasiye iade için teşebbüste bu· 
lunmaaı çok muhtemeldir. 

Aksi takdirde, saray muhitin. 
de fısıldandığına göre Yu2os
lavyanın siyasetini değiştirerek 
cenral Jifkoviçi davet etmesi, 
Ye YugoslaYya, Romanya ve Bul· 
garistanın, Arnavutluk kıralı Z'.i-
go gibi, ltalyanın sahabeii altında 
üç krallık ittihadı teşkil etmeleri 
bekleniyor. Bu suretle Yugos· 
lavya Fransa siyasetinden ayrı· 
lacak ve neticede ltalya, Maca-
ristan da dahil olmak üzere cenu
biıarki Avrupada geniı bir nüfuz 
mıntıkasına 1abip olacakbr. 
~ 

küpte içtima etmisler ve hükii- nlden tanz.lın edilecektir. Btıttın Fnuı•~ t-O· f 
• cuklan ıçın lklnrl derecede tahsil mf'CCaftl va:ıi c ve sal!hiyetlerin yayri 

metin Yunanistanla Yugoslavya olacıa.ktır. mesullere tevdiinin hiç ıiiphesiz 
arasında bir gümrük ittihadı im- · Cümhurfyetln nizam ve lntlzamrnı UıW pek pek tehlikeli bir şey ola• 
kanım tahakkuk ettirmesini ta- etmemek eartiyle gcnL, mikyasta bir alya· cağını beyan etmiştir. 

ıl af nıın edllecektlr. 
lep eden bir takrir rnreti kabul IIarld ıJyasette IUlb ve musaıemeu Av· Catalonialı o!an maliye nazırı 
etmişlerdir. rupnda ve bUtUn dUnya4ak1 omnmı teşkllAt mevzuubahis haberin katiyen te· 

el!IUma mU~tcnıt olarak lmvvetıendlrmelc eyyüt etmemin oldugv unu bugün 
Böyle bir ittihat, mümessillerce ... pyealnl takip edecrğtz.,, beyan etmiştir. 

Yugoslavya harici piyasasının sı- -----------
Saraçoğlu Şttkril B.io 
evinde bir hırsızlık 

Harp borçları ve 
Almaoyanın vaziyeti 

kıntılı vaziyetini :sllh için yegi· 
ne çare olacaktır. 

Murahhaslar, aynnı zamanda 
son zamanlarda kabul edilen ve 
aksi tesirleri bütün halk tabaka· 
lan için zararlı olan .ıiraatçileri 
himaye kanunıınun da ilgasını 
talep etmişlerdir. 

Fırka teşkili için 
Belgrat, 7 (A.A) - Dün köy

lü demokrat radikal fırkası ismi 
verilen fırkanın teşkili için Lioub· 
liano'da ehemmiyetli bir kongre 
inilı at etmiştir. 

içtimai basiret ve ticaret na· 
zarları, nutuklar irat etmitlerdir. 
Bu nazırlardan birisi, teşkilatı 
esasiye kanuoile Slovenes•tere 
temin edılmiş olan bukuku ihlal 
etmeği hiç kimsenin dOşUnmemit 
bulunduğunu teyit etmiştir. 

Başvekilin seyahati 
Belirat, 7 (A.A) - Avala 

ajansı, başvekil M. Marinkovit
chin seyahatinin bir kabine buh· 

· ram ihtimalini düşündürebilece· 
ğine dair olarak ecnebi iazete-
1erinde intişar eden haberlerin 
asıl ve esastan ari bulunduğunu 
ve bu havadisleri tek:ıip edebil· 
mek mevkiiode bulunduğunu bil· 
dirmektedir. 

Avusturyanın ~ektiği 
para sıkıntısı 

Viyan~ 7 (A. A.) - Mali ye siyasi 
nıahafil, Avusturyanrn mali salahı İ· 
çin Cenevrede yapılmakta olan müza 
kerelerin netayicine sabırsrzlıkla in -
tizar etmektedir. 

"Reichport,, gazet~. bir netice is· 
tihsal edilmediği tal•dirde harici bor~ 
larm tcdiyclerine ait moratoriumum 
gelecek cumartesi güniinden sonraya 
kalamayacağını zannetmektedir. 

"Wcltblatt,, gazetesi de, dainlerle 
mutabık kalma..\\ fiUretile bir morato 
rium emri Yakiinf bertaraf edecek 
mahiyette faiz ''e amortismanların 
muvakkaten ve müddetle mukayyet 
bir şekilde hareketsiz bırakılmaları 

hakkında bir proje tanzimini iJtizam 
etmektedir. 

Ankara, 7 (Vakıt) - Sabık 
maliye vekili Saraçoilu Şükrü 
Beyin eyinde bir hırsızlık yapıl· 
mıştır. Öğleden sonra misafirli
ğe giden ŞükrO Beyin zevcesi 
akşam üzeri eYe avdet elliği 
vakit içinde zikıymet eşya bulu
nan yatak odasındaki dolabın 
açıldığını ve içinden 1200 lira 
para ile mühim miktarda zinet 
enaaının çalındığını g15rmüş ve 
mescle:len polisi haberdar et
miştir. 

Tahkikat neticesinde hırsızlığı 
yedi senedenberi Şükrü Beyin 
eYinde bulunan bizmeiçi Şerife-
nin yaptığı anlaşılmış Ye çalınan 
eşyalar meydana çıkarılmııtır. 
Şerife tevkif edilmiştir. 

Şilede elektrik 
DUn vall Muhlttın Beyle giden 

bir heyst huzurunda kU,at 
resmi yapıldı 

DUn, İstanbul vilAyetine tAbi Şile 
kazasında yaprlan elektrik tesisatı -
nın küşat reısmi yapılmıştır. 

Elektrik tesisatını yapan, ömerli
li değirmenci Mehmet efendi ismin • 
de çok çalışkan, hüsnüniyet sahibi 
bir zattrr. Fabrika için Düyüknd:ıda 
ki bir otelin dinam06U satın alınmr~. 
on bin Jira kadar masraf edilmiştir. 

Kilovat ,lstanbuldan bir kuruş 
fazladır. Şimdilik yüz ev abone ol • 
muştur. Sokaklarda yirmi beş Hlm
b:ı vardır. Her sene beş 11mba arttı
nlacaktrr. ResmiJcüşadı vali Muhittin 
bey yapmış ve kaymakam lhsnn be· 
yin teşekkür nutkuna cevaben kısa 

bir nutuk irat ederek bu muvaffa -
kıyetten dolayı takdiratta bulunmu~ 
tardır. 

Küşat reeminde vali beyle refika. 
lan banımef endi, belediye reis mua
'\-ini Hamit, cemiyeti belediyeden A7· 
7ti, iktısat müdürü Asmı beylerle da
ha birçok zevat ve bazı gazetedler 
bulunmuşlardır. 

Resmi küşattan sonra, tahlisiye 
dairesinde yirmi beş kişilik mükellef 
bir ziyafet verilmi§ ve gece yarısı 

avdet olunmuştur. 1 

Londra, 7 (AA) - Avam lı:a· 
marasıoda milstakil işçi meb 'us. 
lardan biriıi hariciye nazırı Sir 
Jobn Simon'dan, Almanyadan, 
tamirat ve harp broçlarının tedi
yesi kabiliyetinde bulunmadığına 
dair bir iş'ar alıp almadığına 
sual etmittir. 

Sir John Simon, Almanya'nın 
bu husustaki vaziyetinin müte
addit umumi beyanat ve hususi
le M. Brüning'in 11 mayıs tari· 
hindeki i:ıabatile kat'i surette 
tesbit edilmiş olduhu kanaatini 
izhar etmiştir. 

Yeni bir suale cevaben, iktı· 
sat konferansı münakatalarınm 
diğer devletlerle itilAf dairesin
de tesbit edilmiş bulunan Lozan 
konferansı ruznamesi çerçivesin· 
den dııarı çıkmadığını ve esasen 
meselenin daha henüz iptidai 
safbaaında bulunduğunu biJdir· 
miıtir. 

Hindistan vaz~yeti hakkında 
kendiıinden istiıahta bulunulan 
Sır Samhel Hoare, son haftalar 
zarfında Hint kongreıinin muh
telif içtimalar aktine ve milleti 
medeni itaatı!zliie te,vik eden 
bir çok beyannameler tevziine 
teşebbUı ettiii cevabmı vermiştir. 

Son kargaıalıklar bilançoları· 
nın 171 ölü ve 1900 yaralıya 
balığ oldu~unu ilive etmiştir. 

Romanynda kabine 
Kat'I ttekllnl aldı 

Bükreı, 7 (A.A) Kabine kat'i 
ve tamam olarak tefekkül et
miıtir. Tranıilinnya nazırlığına 
M. Hatzegann Beaarabya nazır· 
hğına M. Haopia tayin edilmiı
lerdir. M. V aida veklleten me· 
sai nezaretini, M. Mironcsco ve· 
kAleten Harıdiyeyi, M. Potarva 
veklleten ziraatı, M. Lugosianu 
veklleten maarifi .deruhte etmiş
lerdir. 

M. Tilea hariciye ve Brandsch 
ipkaeo BaşvckA!et nezdinde 
ekalliyetler Müsteprı tayin edil· 

fBaşmakalemizden mabııat] 
ve yaralandı. lşte Musolini bu suret
le ltalyada faşist hareketinin esasını 
ıynratmış oluyor, bizzat bu hareketin. 
mümessili olarak memlekette mühint 
bir mevki almış bulunuyordu. 

Şayanı dikkat olan cihet şudur ld, 
l\fusolini ltalyada harbe müdahale 
lehinde olmak üzere vücude getirdi .. 
ği hareketi tesadüfi şekilde meydana 
~ıkmış bir fikir cereyanı halinden ç.ı· 
karnrnk muntazam bir si~tem şekline 
koydu. Bunun için de harbe müdaha· 
le taraftarlarına mahsus olarak bir 
alamet kabul etti: Bu alamet eski 
Roma imparatorlarmın omuztanna 
koydukları (fnçyo) işaretiydi ki bir 
jple sıkr sıkıya bağlanmış bir rlemet 
ağaç ve bir baltadan teşekkül edi -
yordu. Ru suretle iple bağlanmış olan 
ağaç demeti "Milli -vahdet., i, balta 
ist? "Adalet,, i temsil etmiş otuyordu. 
l\lusolini harbe müdahale fikrini 
müdafaa ederken: 

- ltalyanm tarihi düşmanı AYus
turya imparntorlu;;.udur; bu jnıpara
torluk mahvedilmedikçe İtalya için 
Jrnrtuluş ve inkişaf imkanı yolu yok
tur.,, 

Diyordu. Bunun için bütün Jtat • 
yan milletinin bu maksat etrafında 

toplanma&ı lüzumunu ileriye sürü -
yor, hu suretle toplananlar için müş
terek bir şinr olmak iizı;re (façyo) a· 
lfımetini gösteriyordu. 

Diliıhare harp neticesinde Avus· 
turya imparatorluğu dağıldıktan \'e 
umumi sulh yapıldıktan sonra ltal· 
yanın her tarafında başbyan komü
nistlik cereyanları vaziyete hakim ol· 
mak istidadını gösterince ve d:ıhiU 
sınıf mücadeleleriyle İtalyanın infi -
sah•na doğru gidince tehlikeyi ,hisse
den l\lusolini bu defa da dahili düş
manlar aleyhine harp ve mücadele 
hareketi yaratmak için Yaziyet almış. 
''Vahdet ve adalet,. maksadını temsil 
eden (fa<;yo) işaretiyle kendi etrafın· 
da toplanan mü~llah ltalyan lrn,-vet 
)erini alarak (l\filano) dan (Roma) 
Ü7.crine yürümüş, tıpkı (31) mart ihti· 
lalinde hareket ordusuyla İstanbul 
nasıl zaptedilmişse siyah gömlekli 
faşist ordusuyla İtalyanın Roma mer 
kezi ele geçirilmiş, bu suretle komü
nistlik tehliıkc-i bertaraf edilmiş, J. 
talynda nizam Ye intizamın muhafa • 
zasr hedefine mütevucih kuvvetli ve 
tamamen yeni bir idare tesisine mu -
vaffak olmuştur. 

Komünistlik amele sınıfının diğer 
içtimai sınıClar üzerine hakimiyeti 
ve kafi bir diktatorasi esasına müs· 
tenit bir idare farzı olduğu halde İ· 
talyada Musolini tarafından tesis e· 
dilen bu yeni idare şekli muhtelif iç· 
timal sınıflar, bilhassa amele, serma· 
ye ve teknik km-vetleri arasında a -
henk ve müvazene vücude gtinnek 
hedefini ta!dp eder; amele, sermaye 
ve tekni!c ku?Vetlerinden hiçbiTinin 
diğerine hakim hir ,·aziyet ::olmaması. 
her birinin diğerine karşı müsavi hu· 
kuk n vazi!~yi haiz olduğu halde bf 

rer mc\"kİ alarak çalışma.c;r ve o suretle 
her bir sınıfın kendi s.'\yinin mahsu· 
ilinden istifade edebilmesi maksadı
nı temin için bütün içtimai sınıfları 
sindi!m, korpor:ısyon, f ederasy<>n gibi 
teşkilatlar vasıtasiyle devlet içersine 
nhr. 

Görülüyor Ki, Rusyada UolşevlK • 
lik amele diktatörlüğü üzerine mliH· 
ses bir de\•letçiliktir; ltalyada.ki fa .. 
şizm idaresi ise amele diktatörIUğO 
yerine sfıy, sermaye ve teknik kuvvet· 
teri arasında chenktar bir teşriki nı~ 
sai vilcude getirmek maksadıyle hep
sinin f evkindc nazım bir diktatör) ük 
demektir. 

Mehmet Asım ............................................................ 
mişlerd:r. Na1ırfar tahlif olun· 
muılardır. 

Kabinenin te,ekkUIU 
neticesinde 

Bükref, '/(AA) -Vaida ka· 
binesinin teşekkülü siyasi vazı" 
yete sarahat bahşetmeldtdir. 

Efkan umumiye, neticeden 
dolayı memnuniyetini izhar et· 
mektedir. Her hal ve karda 
Vaida kabinesi tamamen bir in· 
tıhabat kabinesi olarak kalmak
tadır. intihabatın temmuzun bi• 
rinci 15 günü nihayetınde tet· 
kilitı esasiye kanununa tevfikall 
yapılicağı teyit edilmektedir, 
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1 .. ---·---· --~.!'-~~-~~.!~~ ve ~~-~~!~~-~= ............ , f Takvim 1 
Çar.-mba Per,embe ,, 

6aribaldi nın ölümünün ,, 8 Haziran 9 Haziran 
3 Sefer 4 Sefer 

GUD doğu§U 4.29 

ellinci yıl dönümü 
4,29 

Gün batıoı 19,39 19,39 
Sabah namazı 3,47 3,48 
Qlle .. 12.13 12,13 

lıalyadan gelen telgraflar, (Gari
baldl) nin ö11imünün eUinci senesi 
miinasebetile İtalyan kahramanının 
tebcil edildiğini haber veriyordu. Ga 
ribaldinin hatırasını tebcil, yalnız 1-
talyaya münhasrr kalmadı. Ilaşka 

muhitlerde de kahraman hakkında 
hürmetler gösterildi. Çünkü Ga ribal
di on dokuzuncu asrın en mühim vak
alarmdan birinin en romantik kahr:ı
manubr. 

Hakikatte İtalyanın hürriyetine 
kavuşmak ve ittihadını temin etmek 
için vokubulan hareketi, o devrin her 
yerdeki insanlannı tehyiç eden hare 
ketlerden biriydi. 

Garibaldi 1807 senesinin 4 temmuz 
günii doğdu, o zaman bütün İtalya, 
Fransanın ve Napolyonun pen~esin
deydL 

Napolyonun imparatorluğu yıkıl -
diktan sonra, ltalya, ihtilalinden ev
velki vaziyete dtiştil. Onun son iki 
cUmhuriyeti de ortadan kalkmış, A
vosturya Venediği almış, Sardonya 
kırallığı Ceneveyi ilhak etm1ş, ltalya 
bir stlril devletler ve hüktlmetler a
rasında paylaşılmıştı, 

Avusturyanm kendisi, Lombardi
ya ile Venediğe hakimdi. Avusturya 
prensleri Toskanya ve Medenada. A
V11Sturya1r bir prenses Parmada ls -
panya Bdrbonlan, Napoli ve Siçilya 
da, hükümranddar. Orta ltalyada
ki kili&e devletleri papaya aitti. An
cak şimalde Pidmont ve Sovoyda yer
J.i sayılacak iki hükOmet vardı. 

Garibaldinin gençliğinde Ttalya 
bu vaziyetteydi. Fakat Garibaldi 18'\2 
de vefat ettiği zaman bütün İtalya, 
tek bir dnrletti. Bütün prenslikler or 
tadan kalkmıştı. ltalyada Avusturya 
Habsburglarından ve İspanya Bür -
oonlanndan eser yoktu. 

Bütün bu muıvaff akıyet bir neslin 
ve bilhassa dört kişinin. kırat Viktor 
EmanUel, muharrir Mazini, siyasi 
Kavur, ve kahraman Garlbaldinin e -
serfydL 

Herbiri kendi yolunca büyük olan 
bu dört adam içinde en çok şöluet 

Yerecektir. Amerika sanayi er
babı, kendi ıubelerini alikadar 
eden etyanın kontenjanını tesbit 
için cereyan edecek mOzakere
lere iıtirak edeceklerdir. 

Kontenjan esnasında yolda bu· 
lunan Amerika emteasının Fran
aaya ithaline mOsaade olunacak· 
br. 

Bu itillf Amerikanın sanayi 
erbabını çok memnun etmiıtir. 

Buld•r flatlar1 rUksellyor 
Dün ıehl'imize Anadoludan 

65 •agon buğday ve arpa gel· 
miftir. 

Bir glnde oldukça mlibim olan 
ba malların gelmeai piyasada biç 
bir tesir yapmamııtır. Bilakis 
diba piyasada ekatra buğday 
8 kurut yedi buçuk paraya sa-
blcLfl halde bugiln 8 kuruş on 
paraya çıkmıtbr. 

Hatta aon dakikada ekstra 
beyu çavdar 9 kunqa kadar 
J&kHlmiftir. Fiatların bGyle bir· 
denbire yükaelmesinin sebebini 
cenubi Anadoludaki kuraklıkta 
bulanlar vardır. 

Maamafib Avrupadaki buğday 
lhtiyae1nın artması da piyasada 
oldukça teair etmiştir. Netekim 
bir tirket Samsundan Anverse 
150 to11 buğday ıevketmiıtir. 

kazananı Garibaldidir. Mazini ı;tibi 
büyük bir mütefekkir ve muharrir, 
Kavur veya Viktor Emaniiel gibi bü 
yük bir siyasi olmryan Garibaldi, 
dağlan yerinden oynatacak bir lman 
sahibiydi. Davasının hak olduğuna 

sarsdma zbir imanla inanan Garibal
di erkek, kadın herkesi cezbeden, her 
kese vatan uğrunda ölmek zıev!<ini 
ve aşkını tdttıran kuvvet ve nüfuzu 
haizdi. 

lkindl .. 16 13 16,13 
Akşam '" 19,39 19,.".i9 
Yatsı .. 21,40 21,41 
lm.sak .. 2,11 2,10 
Yılm geçen 

} 157 158 
GUnler' 

Yılm kalan 

GUnlerl 
} 207 206 .. 

HA VA - Dünkü 11caklık azı:.ml 12, uga-
rl 18 dcreoeydL Bu gün bava ~ olacak 
Te rözgAr poyrıızdan eııecektlr. 

Hayatı bin bir macerayla dolu o-
lan Garibaldinin yaşadığı en muaz - ____ RA D y o ___ ""!! 
zam sene 1860 tır. Bu sene içinde ltal 1 J 
yan kahramanı Cencveden hareket e Bugün 
derele bir avuç gönüllü ile Siçilyayı lSTANBUL - l8 den 19 a kadf\T gra -

mofon, 19,SO dan 20.SO a kadar BedlA Rıza 
zaptetmiş, Bürbonlan Napoliden at- banonm JttfrakiYle. ııaz, ajana haberleri ve 

ı:tiş, Napoliyle Siçilyanın diktatöru saat ayarı, 20,80 dan 21 e kadar gramo _ 
olmuştu. Bilahare arazisini ekip biç fonla opera, 21 den 22 ye kadar Münir Nu
mek üzere Carpera adasana dönmü~ rettin Bey, 22 deu 22,so a kadar cazbant. 
tü. . VİYANA (tll7,2 m.) - 12,30 konser, lS,40 

plAk, U pWc, 17,45 konser, 20,SO Şuman, 
1866 da Avusturyanın Pı11sya ta- 2ı orkeatra, 22.35 koruıer. 

rafından mağlôp edilmesi üzerine B'OKREŞ (SM,2 m.) _ ıs plAk, u pWc, 

Venedik Italyaya geçti. Fakat Roma 18 ork('Stra, 19,10 orkestra, 20,40 pt\k, 21 

da, papalar hala Fransız askerlerinin orkeııtra, 21,u tagannı, 22,10 orkestra, 24,10 

himayesi altında hüküm sürüyorlar - plAk. 

dı. Napolyon bu askerleri azar azar BOMA <"I.2 m.) - ıs pWc, lU:i kon-
çekmeyi vadetmişti. ser, 18 haber, 18,SO konser, 21,45 opera aon

ra dans, ve haber. 
Garibaldi bu vaadin tahakkukunu BUDAPEŞTE (M0,5 m.) _ 10,U konser, 

beklemek istememiş, 1817 de Romayı lS,05 Çigan konseri, 18 konser, 19 konser, 
istirdada teşebbüs etmiş, fakat onun 22,SO crkeııtra konseri, 2S çlgan konııetL 

maiyetindeki günüllüler Fransız as OSLO (10'11,4 m.) - 18,ao plAk, 21 kon-
ser, 28,15 ballı: orkestrası, 

kerleri tarafından mahvedimiş, ~en- MOSKOVA (lSOt m.) _ 9,80 dan 22,Me 

disi de yaralanarak esir düşmüştü. kadar nllfrlyat. 

Her şeye rağmen uzun bir mücadele VARŞOVA (1411 m.J - ıs,45 plAk, 1&,10 
nin neticesi yaklaşıyordu. Almanya _ plAk, 17,05 plAk, 18 konser, 19,20 dan11, 21,50 
nm 1870 de Fransaya ilanı harp et - konser, 2S dans, 28,50 dans. 

KÖN10\'11STERllAVZEN (1835 m.) -7 
mesi üzerine Fransızlar Romayı tah- jimnastik, '7,2~ konser, us &rllnden nakil, 
liyeye mecbur olmuşlar, Fransızların 17,SO konser, 21 BerUnden naklL 
çekilmeleriyle İtalyanlar Romaya PARIS (1725 m.) - '7,45 jlmnaatlk, 8,45 
girmişler ve Roma halkı ltalyaya il· plAk, lS.SO plAk, 20 Alman edebiyatı, 21 e-

debi kıraat, 21,45 konııer. 
tihak etmişler. Bunun üzerine, papa- -----·------~--
lar ancak 1929 da tekrar meydana B Q R S A 
çllkmak üzere Vatikana çekildiler. - •'-•ı 

Fakat Garibaldinin hedefi tahak- 7 Haziran 1932 
kuk etmişti. İtalya vücut bulmuş ve 1-------------
roma onun merkezi olmu~u. ltalya.n ı---~·"!'-:'~~-..::':;..-· ...;._;__ ____ , 
vatanperveri 2 haziran 1882 de stıkO.- · ·· ~ıMır-
net ve itminanla öldü. 

ôMER RIZA 

Bir fabrikatör hak
kında tahkikat 

yapılıyor 
Şehrimizin maruf fabrikat&r

lerinden birisinia hakkı olmadığ'ı 
halde gümrükten maafiyet kanu
nuna istinat ederek birçok mal 
çıkardıiı haber ahnmıı hadiseye 
vaz'ıyet edilmittir. 

Müfettişler, bu zatın timdiye 
kadar bu suı etle kaç bin kilo 
mal çıkardığını tesbite baılamıı· 
lardır. 

Dün bu hususta maltimat al
mak için müracaat ettiğimiz gilm
rllk baı mildOrtı Seyfi Bey de· 
mittir ki: 

- Mesele tamamen tayazuh 
etmiıtir. Tahkikata devam etti
ğimiz içın daha fazla birıey söy
leyemiyeceğim. Esasen vazıyet 
açıktır. 

Seyrlsefaln 
Ve cumaruhsatlyesl 

Dünkü refiklerimizden biri 
belediyenin Seyriıefainden Cuma 
ruhs:atiyesi istediğini, Cuma gü-

20 f Fransız. 170-
ı Stcr'ln 780-
1 Dolar ıııı,-

20 liret 217,-
20 f. Belçika 118,-

20 drahmi 27,:iO 
20 r. lsvlçre 820.-
20 leva 28,-

1 florin 85,-
20 kuron Çek 123,-

Çek flatları (kap. sa. 16) 
Parls 
Londra 
Nüyork 
MllAno 
'Rriıksel 

Atına 

Clncne 
Sofya 
Amsterdam 

lş l.aııkası 
Anadolu 
Reji 
Şlr hayriye 

Tramvay 

12,06 Prağ 

776,- Viyana 
0,4760 Madrlt 
9,285 Berlln 
3,4075 Varşova 

72,SO!iO Peşte 
2,43- Biikrcş 

67,- neıgrat 

1,1742 Moskova 

Esham 

9,20 Terkos 
15,fl() Çimento Ar. 

4,05 üoyon dey. 

14,50 Şark dey. 

44,75 ı alya 

Umumt sigorta il,- Şark m. ecza 

Bom on ti 23,RO Telefon 

16,0269 
4,7034 
5,7750 
2,091S 
4,2325 
3,8975 

79,8925 
27,51-

25,75 
8,-

21,90 
2,75 

2.-
2,95 

15,55 

istikrazlar 1 Tahviller 

fst. dahili 93.
Şark d. yollan 3,00 
D. Muvahhlde 44,25 
Gümrükler 5,10 
Saydı mahl 5,75 
ağdat. 4,SO 

Askeriye -

Elektrik S,-
Tramvay 4,95 
Tünel 5,-
Rıhtım 56, 16 
.Anadolu 1 26,90 

• il 27,-
• mümell 2158, 

Eczacılar 

Poliste ı 

Çatalcada 
Bir cinayet 

iki gün evvel Çatalcanın Ar
navutköyl\nde bir cinayet ol· 
muttur. Arnavutköy imamı Ha
san Efendi, bir inek meselesin· 
den dolayı eniştesi Hüseyin 
Efendiyle ötedenberi dargın bu~ 
luna.aktadır. Geçen gece Hasan 
efendi kahvede otururken ar
kadaıları bu meseleyi menuu 
bahsetmiıler ve eniıtesi Hilse
yine karşı korkak davrandığını 
ileri ıilrerek kıtkırtmiılardar. 
Sinirleri oynayan imam efendi 
derhal cübbesini toplamış ve 
soluğu Hüseyinin bulunduğu 
evde almııtır. Burada enişteyle 

yeniden kavgaya baılamıılar ve 
ağız söYlltü çok geçmeden dö
vüşe inkillp etmiı ve pek az 
sonra da HUseyinin biçağını 
çekmesine kadar Yarmıştır. Muh
telif yerlerinden yaralanarak 
halsiz bir halde yere yıkılan 

ımam Hasan efendi de, bu es
nada tabancasını çekmit ve 
eniıtesine ateş edere(( yarala
mıştır. 

iki yarala derhal Istanbula 
Hastaneye getirilmiıtir. Kalbin· 
den yaralanan Hüseyin 6lmU9tür. 
imam Hasan efendiyse, dün 
iyile9tiğinden hastaneden zabı
taya teslim olunmuıtur, tahkika
ta devam edilmektedir. 
Farelerin dellk de,ık sttııı 

bir ceset bulundu 
Galatada eski Rus manastırın· 

da yalnız bir odada oturmakta 
olan Andrey isminde bir ph-
sın bir haftadanberi görülme
mesinden şüpbelenilmiı ve zabı
taya malumat verilerek oda 
kapısı kıralmııtır. içeri giren 
poli81J1'9D1UJanJ•~ ._..ndea 
kemirilen delik deıik l>ir cetet 
bulmuılardır. Andrey, Beyoğ
lunda bir domuz kasabının ya
nında çalışan kırk yaılarında 
bir Rustur. 

Ceset morga nakledilmiştir. 
Andereyin pek fazla olarak kul
landığı rakı ve ispirtonun 6lUme 
sebep olduğu tahmin edilmek
tedir. 

BugilnkU. kongreler 
Gaynmübadiller cemiyeti kon

gresi bugiin Halk evinde topta
nacakbr. 

Malum olduğu üzere J:>ir kaç 
hafta evvel toplaoan Gayrımtı
badillerin umumt kongresinde 
cemiyete dahil olmayan bir çok 
GayrımUbadiller cemiyetin tim
diki idare beyttinin icraatını 

şiddetle tenkit etmiıler, bu yllz
deİı tiddetli münakaşalar çık
mıth. 

Daha aonra toplanacak cemi
yetin senelik kongresi, Cemiyet 
izası olmayan gayrımiibadillerin 
de serbestçe fikirlerini s6yliye
bilmelerini temin etmek üzere 
cemiyete aza kayded ılmelerine 

zaman bırakmak için bugüne 
tehir edilmişti. 

O zamandanberi cemiyete 
yeniden 150 kadar gaynmübadil 
iza kaydedilmiştir. 

Cemiyetin eski Azalarının yekti
nu da 370 dir. 

l.tanbul tebrinin buiday ihti
J•CI yevmiye 30 vaııondur. Son 
fllnlerde gelen butdayların mik· 
tan da vasati olarak 40-45 va
go11u geçmektedir. 

nü Kadıköy iskelesinde zabıtai 
belediye memurlarile iskele me
murları arasında bu yüzden bir 
hadise çıktığı ve bir zabıt imza
landığını yazıyordu. Dün keyfi. 
yeti belediye reisi muavini Nuri 
Beyden sorduk. Nuri B. dedi ki: 

Bugün eczacılar da merkezle· 
rinde toplanarak depoların pe
rakende illç satmaları meselesi 
üzerinde konuşacaklardır. 
~~~~~~~~~~Karaya oturan 
l __ o_A_v_E_T_L_E_R _ _.I V apurdakller ne oldu? 

Bulgarlar bizden balmumu 
alacaklar 

Sofyada Sen Sinod kançelarya-
11 bir milyon altı yUz eUi leva 
kıymetinde 15 bin kilo Anadolu 

balmumusu ıatın alacaktır. 
Aldıiımız maltimata gare bal

mumlan 14 temmuz 933 tarihin
tle kapalı urf uulile alınacaktır. 

•MOnakua ıeraiti harici ticaret 
fiamde Yardır. -- '- -

" Belediyenin Seyrisefainden 
ruhsatiye aradığı Ye harç istedi· 
ği doğru değildir. Kanunen bu 
gibi müesseseler harçtan milstes
nadır. Yalnız Kadıkay iskelesi 
dahilinde pasta ve limonata aa· 
tan barakada g!zlice rakı ve sa-
ir yiyecekler satıldığı haber alan
mıf, cürmü meıhut yapJlarak 
bunların elinden ruhsatiyesi ahn
ım,tır. Hadise bundan ibarettir.,. 

Temsil şubesi 
Balkevl Temsil Şubesinden: 

Şube deraaııesı için talebe kaydına bq
Janacağmdan IAakal orta taballlnl ikmal 
etmlt veya bu derooede tahsil görmilt (18) 
yqmdan atatı (Zt) den fazla yaşta olma
mak Uz.ere ebevcyln muvafakatnanw·•I De 
hlilınllhal tehadetnameslnl hami kl7.I ve er
kek gençlerden arzu edenlerin kayıt mua • 
meleslnJ yaptırmak için her gttn saat (17,5) 

tan 110nra Glllhane bahoesl metballnd6 Alayj 
lditktbıdekl mlldilrlJ'ete mllracıaatlan.. _. 

Tokyo, 7 (A.A) - Kamaçat
ka yanmadasman ıark sahilleri 
açıtında karaya oturmuı olan 
bir geminin 40 tayfasile gemi· 
deki 300 bahkçının akibeti hak
kında endiı• izhar olunmaktadır. 
Geminin tt lsizi, dün geminin ter· 
kedilmekte olduğunu bildirmişti. 
O andan beri yeni hiçbi: haber 
alınmam11br. -- - -·· 

1 SPOR ] 

lstanbul muhteli 
Cuma gDnll bir tali 

daha yapacak 
lsta.nbul, 7 (A. A.) - lstaJI 

Futbol Heyetinden tebliğ edilıni 
Umumi kongre münasebetiyle 

karada yapılacak Muhtelitler tu 
vasına iştira.kimiz mukarrer old 
dan bu hususta hazırlanmak Uzert 
lüp ve isimleri aşağıda yazılı o)'ll 
ların 10 - 6 - 932 cu.ma güııÜ 
16,30 da bütün spor levazıml:ı 
Taksim stadyumunda hazır bulu• 
lan ehemmiyetle rica olunur. 

Fenerbahçeden: Zeki, Niyazi. 
ret, Cevat, Mehmet Reşat. 

Galatasaraydan: Nihat, 
Burhan, Avni, Kmal Faruki, ~fo' 
Salim, Suphi, Celal, Şefik, Kemal 
fik, Rebit. 

lstanbulspordan: Salahattin, ... 
mih, Ariz, Reşat, Ali. 

Vefa Kumkaprda.n: Sami, Süte 
man. 

Süleymaniyeden: Ruhi, Nu~ ~ 
det Beyler. 

GUre, heyetinin tebllll 
İstanbul, 7 (A. A.) - Güreş he 

tinden tebliğ edilmiştir: 
16 - 6 - 932 tarihinde C. ff. 

Beyoğlu kaza merkezindeki mrnt 
İdman salonunda tecrübeli güre~İ 
ler arasında bir müsabaka yapıla 
tır. 

1 - KJüpler, müsabıkların isiın 
sicil nun:aralarını havi cetvelleri 
sabakadan enel heyete tevdi edeC: 
lrdir. 

2 - Tartı 13 den 14 e kadar 
Müsabaka tam saat 14 te baş1ıya 
tır. 

3 - Hakem heyeti: Ahmet Fe 
ri, Sadullah, Muallim Mazhar, Se 
Cenap, Kemal Saip, İsmail Ha!ikr 
lerdir. 

ilk mektepler bugUnden 
itibaren resmen tatll 

edlUyorlar 
lstanbuldaki bütnn ilk me 

tepler, den ıeneıi bittiği i 
bu günden itibaren eylOl sonuo• 
kadar resmen tatil edileceklerdit• 
Talebeler yarın mekteplerine gi 
derek numara klğıtlarını alacalı" 
lardır. Beıinci smıf talebelerin;, 
imtihanı önilmüzdeki hafta içind• 
bitirilecektir. Bu imtibanlarcll 
hazır bulunacak mümeyyizıeri' 
listesi mektep idarelerine teblil 
edilmiştir. Maarif mildüriyetİ 
aibbiye heyetinin Yerdiği kar-' 
üzerine havaların sıcakhiı yüzllO
den imtihanlar yanbz 6ğlede' 
evvel yapılacaktır. 

1 Memleket Haberleri 1 
Bursa da 

1 Stadyum - Buraada ltttik'j 
stadyumu cuma günü merasiral• 
açılmıştır. Merasimde vali fati" 
B. bir nutuk ıöyliyerek sporclf 
ları tebrik etmiıtir. Stadyu1110" 
açılması milnasebetile gtıreş, b~ 
sıklet müsabakaları ve futb09 

maçları yapalmııhr. 

Samsunda 
Yeni vali - Samsun valiliiel" 

tayin edilmiş olan Mustafa Arif 
B. vazifesine başlamııhr. 

At yıuışları - Samsun ilkb'' 
har at yarışları muYaffakiyetl• 
yapılmıştır. 

Trabzon da 
Balo - Zabitan yurdu tar~ 

fandan C. H. F. salonunda "eri 
len balo çok güzel olmu,tur. 

lzmlrde 1 

lzmirden gelen maltlmata il~ 
zaran mayıs ayı içinde havai it' 
her cins mabaulit için çok 111 

sait bir tarzda geçmiştir. bit 
Bağların çiçek açmasından J,ı' 

hafta evvel faydalı yağo:ıU'ı.ı 
yağmııtar. Bu vazıyette ha••~ 
1 S gün daha milsait ıittiği t• it 
dirde bu sene lzmir ye bat• t 
sindeki mabsulltan çok srnıel / 
lacaj1 llmit edilmektedir. 
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Peştede çok 
bir casusluk 

merakı· 
adisesi 

Kadının fendine yenilen bir macar 
zabiti kendini öldürdü 

Budapeştede ~ok şayanı dikkat bir şunlar ona isabet etmemiş, bunu mü
~Usluk vak'ası olmuştur. Hadisede teakip Rutkay tabancasını yeniden 
1s1nıi geçenler bir erkanıharp zabiti doldurarak kendi cezasını kendi Jeiy 
0 an Yüzbaşı Rotkayla l\facaristanın le vermiştir. 
~tı güzel kadını sayılan madam Lit _ Madamın tevkifi üzerine erkanı -
iledir. harbiye vak•ayı zabıtaya bildirdiği 

Gen~ zabitle güzel madam iki se- için madam Litke derhal tahliye o -
lled lunmuştur. 
k enberi bir arada yaşıyorlardL Her ---------------
es bu iki genci biribirine aştk san- Matbaamıza gelen eserler: 
Ilı.aktaydı. Birkaç gün evvel madam l ~ Liu- lı,sı nıli ·'ark 

'°'\t evinden poJi~e telefon ederek Y 
l'6 b Bu nefl!I all<1 mccmuaııınm 18 inci nllıı-
lıa ı aşı Rutkayı maktul bulduğunu hası gayet mUkemmeı resimler ile intişar 
k her verir. Rutkayrn kafasına bir etmı,tır. 
Utşun işlemişti ve elinde bir ta!>anca Wkmct Turban, Ahmet Rasim, Sadri 

"ardı. Tahkikat yapılmı~. ve evin du Eteın, Faik Ali, Nr<"det RUştU, l\lunıs Faik, 
'ta Gllııdtı.G Nadir Beylerle N<'.zlt:e l\luhlttln ve 
li tında iki kurşun izi bulunmuştu. Gllzide Osman llnnım<'frndlelrln nefis !}lir 
ka llbuki Rutkayın tabancasrndan ÇI· ve hlk1yelt•rlııl lhtıYa eden bu nlli;hayı kari-

n uurşun tekti. Polis tahkikatı ta- lerırntzo tavılye edE'rtz. 

llıUc ettikten sonra madam I.itkenin 

~t gün enel bir ta.banca aldığını an 
ltıtrşga da duvardaki kurşunların bu 

la-Oancadan çıkma olmadığı da tesbit 
~1unrnuştu. Madamın tabancasındaki 
Utşunlar olduğu gibi duruyorrlu. 

Zabıta, madamı tevkif etti. Fakat 
1badarnın tevkifiyle tahliyesi bir oldu 

;e ancak birkaç gün içinde vaziyet an 
ll§ıldr. 

lkı sene evvel Macaristan hüku -
:eti, yüzba~ı Rutka),n Çekoslovakya 
es:ı.brna casusluk yaptığını anlamış, 

0nun bütün sırlan anlaşılm~aya ka
dar serbest bırakılmasına karar ve -
l'ilnıişti. Ve ~ekiz senedenberi Maca -
ti tanın mukabil casus teşkilatında 
Satı an madam Litkenin onunla meş
tlll olması istenmişti. Rutkayın ma· 
darn Litkeyle tanıştıktan sonra do -
fan bir aşk neticesinde ikisi ooraber 
.)>aşamıya karar vermişlerdi. 

Madam Lftke, Aşdayle iki sene ya
~)·arak her gün onun hareketleri hak 

ltında ait olduğu makama malllmat 
~e nihayet birkaç gün nvel yüzbaşı 
lltıtka),n bir sırrı l<almadığını haber 
terrnıştf. 

Bunun üzerine 1.abit Macar erka-
11lha:rbivesi tarafından davet oluna -
tak h~disine }irmi clj)rt saat .ıarfm 
da keııdi eliyle ,·ücudunu izale etme
il~i takdirde tevkif edilerek kurşuna 
~iıilceği bildirilmiştir. Bu ~uretle 

Utkay madamın iki senelik rolünü 
tnlıyarak evine dönmüş ve m~ukası 
ll.t beklemişti. 

Deniz lisemize 
Memleketimizin mühim irfan 

müesseselerinden olan Deniz li
sesine bir Temmuzdan itibaren 

yeniden talebe alınmasına baıla
nacaktır. 

Mektep idaresi gençlerimizin 
denizciliğe karşı olan büyük ali-

kasını takdir ettiği içiD talebe 

~ 1-' KISA HABERLER _ 

AçmTA KALANLAR - Beledlyıt hiz
metinde çalışan ızo su yoku6undan 33 ne 
hazlrandan itibaren yol "·erllmlştlr. 

ŞİRKETLERDE İSTATİSTİK - Bazı 
mUesscS<'for \·c l}lrketıer mC<'btır oldukları 

hıllde bcledJyf'ye aylık t•tatlstlklni gön -
dt'rml'nıel<«'dlrll'r. 

Belediye lstatıf>tlklerfnl yollımuyan ıılr· 
kt>tlero ve mUl'll!ll'9"lere son bir tebUgat yap 
mış, ol<sl tıı.kdlrde belediye luuıununnn e;e

zal ahkAmmın tatbik edlleceğtnl blldlrmft
tır. 

E\'UAF KADROSU - E\·kaf ve dJn1 
mile ~elr.r mUdttrllitttnUn kadrosu dUn ev 
kııf mUdUrlü~Une tebliğ edllml,tır. Kadrodm 

pek az değlşlkllk vardır. Evkaf mE>murla -
rının m.ıuı!Jı bu gttnden itibaren verilecek • 
tir. 

Aadlfdj!Jiinde konser 
c. H. F. Kadıköy kaza idare heyetinden: 

Ha7.lronm 10 uncu cnma günU saat 15,ılO da 
murullm Nuri beyin idaresinde bulunan Kı· 
zıltoprnk 1az hE>yetı taralmdan rımuma 

nınh~ıı bir konser verilecektir. Arm buyu
ran zevatın yevm ve sa.ati mezkıirda Ka -
dıköy SUreyyay •lneıııuı 98lonnna teerlfle-• 
rl rica olunur. 

talebe alınacak 
kaydında bazı kolaylıklar yapmı· 
ya karar vermiştir. 

Bu sene esasen yalnız doku· 
zuncu sınıfa talebe alınacakbr. 
Bu sınıfa orta mektep mezunları 
alınacaktır. Yalnız orta mektep 
diploma imtihanına girip te ik· 
male kalanlar için ikmale kaldığı 
dersten imtihan edilmek şartı 
vardır. 

.Madam eve döndüğü zaman Rut -
~ay tabancasmdaki iki kurşunu ona' 
~ş, fakat ı.adın kaçtığı için kur-

\ Resimlerimiz Türk denizciliğinin yüzünü ağartan lisemizili hlr 
kısım talebesile deniz faaliyetlerini gösteriyor. 

nt"7::: --
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lota, memnun, onları seyrediyor 
'' hepRini davet etmiş olan Nataşa· 
h teıekkür etmesini Kotiğe ha
~~latıyor. Mara Laska ile Rina 
.•r köıeye büzüldüler. Hareket

~·~ duruyorlar. Güneşin aydmhğı 
lçıtıde iri uzun a-öz kapaklarının 
~trafındaki morluk, gece hayat
&~ıııau ne kadar yorucu olduğunu 
~0steriyor. 

l ren durdu. Zina her kesten 
:~lel kompartm.~mdan dışarıya 
ılarak bağırdı: 
- Haydi kuma!... Koşun, ko

tun ... 
t l<adınların tarafını ayıran tab
ı• Perde ön :.-:.de polis memur
klrı duruyordu. Küçük Kotik'i 
ldınlar tardma sokmak ıste
~'dil~r. Lola çocuiu ile bera
d er bulunmak için arkadaşların· 
kan ayrılmak istedi. Dış tarafta 
lilildın erkek birçok kimse mayo
t/ i1Yıni1, geziyorlar, baz:an de-
ı~e . . 1 la gırıyorlar. Sazan okanta-

Q t~n Önündeki gramofonlardan 
d '2'1l•a ~•ab•nt sca1erine uyarak 
ll •ediyorlardı. Muı et dedi ki: 
' Çocuğu yemezler korkma, 

deniz elbisesini giydir. Kahevaltı
ımı ver. O da öteki çocuklarla 
oynasın. Sen bizimle gel de biraz 
kararalım. Vücudun balmumu gi
bi olmuş, baksana ... 

Lola Roz Nu::tra yeni girmişti. 
Muranın himayesinden istifade 
edeceğini bilirdi. Sözünü kırma
dı. Çocuğu bir köşede soyarak 
elbisesini değiıtirdi, dikkat et
mesini sıkı sıkı tenbih ettikten 
sonra kendisini bekliyen arkadaş
larının yanına iİtti. 

Haki elbiseli polis memurları 
arkalarını yüksek tahta perde
ye çevirm:şler 51cak güneı altın
da ter dükerek nöbet bekliyor
lardı. Dört kadının kadınlara 
mahsus tarafa girmesine müsade 
ettiler. 

Dördü de bir kabi9aya girerek 
elbiselerini çıkardılar. 

Kumsalda uzanmış, oturmuş, 
dirsek deıyamıı, ~·üzü kuyun yat
mıt bir çolc kadınlar vardı. Bun
ların kimisi esmer, kimisi beyaı
dı içlerinde şişmanlar, tumbullar 
zayıflar görülüyordu, suğan, sar
mısak ve esans kukuları haYayı 
doldurmuştu. 

LoJa utanıyordu yüzü kıp kır
mızı olmuıtu. Zayıf, kemikleri 
çıkık bir vucudu vardı. Gözlüğünü 
çıkarmış olduğu için önünü iyi 
görmiyordu. Ötekinin ayağına 
basarak, berikinin vucuduna çar
parak zahmetle yürüyordu. Niha· 
yet üç arkadaşmın yanına varıp 

kum üzerine uzandı. Nataşa, 
Mura, ve Lina, denizin tam ke
narında iyi bir yer bulmuşlar, et
raflarındakileri ite kaka yerleş
mişlerdi. Yabancıların içeri gir
mesi nazarı dikkati celbetmişti. 
Temiz vücutlu TOrk kadınları 
yeni gelenleri parmaklarile işaret 
ederek birbirlerine: 

- Aman yarabbi.. Ne pis 
şeyler! diyorlardı. içlerinden bi
risi: 

- Eğer böyle kayıtsız olsay
dım. Kocam beni ilk günde bo
şardı... diye mırıldandı. 

Lola utanarak ellerile yüzünü 
kapadı. Nataşa kum üzerinde 
uzanmış, kendinden geçmiş bir 
haldeydi. Söylenilenlere kulc\k 
bile asmıyordu. Mura ise kuma 
yatar yatmaz uyumuştu. Kendi 
başına kalan Lina bir münakaşa 
mevzuu bulduiuna seYinmişti, ol
duğu yerde doğ'ruldu, esmer bir 
çingene olduğunu ~österen narin 
ve asabi Yücudini gerdi. Uzun 

• 
lngiliz kibar aleminde 

büyük bir skandal ! 
Evli bir kadın, genç bir erkeği 

öldürmek suçile tevkif edildi 

Öldürülen genç 
Mr. Stephen 

Ingilterenin sosyete Aleminde 
mühim bir mevki sahibi olan Sir 
Jon Mulleoıin kızı madam Bar
ner tarafından yapılan bir cina· 
yet lngilterenin bütün kibarlık 
aleminde derin bir merak uyan
dırmıştır. 

Madam Barney lngiltere ki
barları arasında güzelliği, zara
feti Ye o nisbette aefaheti ile 
maruf genç ve cazıp bir ka
dındır. 

Bir kaç gün en·el madam Bar· 
ney her vakit yaptığı iibi mü· 
kellef bir ziyafet vermiş ve zi
yafette Ingilterenin asilzadelerin· 
den müteşekkil büyük bir grup 
bulunmuıtu. 

'Ziyafette madamın sıki fıkı 
dostu olduğu her kesçe malum 
olan Mister Stefen de hazırdı. 

Bütlln davetliler eğlenmişler, dans 
etmişler, ve çok neşeli bir za
man geçirmiılerdi. 

Yalnız Mister Stefen'in herkes-
ten eYvel ziyafetten ayrıldığı ve 
ayrılırken yanında bir kadın da 
bulunduğu görülmüştü. 

Ziyafet bittikten sonra herkes 
dağılmış fakat ertesi sabah polis 
Mister Stefen'i oturduğu dairede 
öldürülmüş olarak bulmuştur. 

kirpikler iri siyah gözleri ile etrafı 
süzdu. saçlarının sık buklelerini 
iki tarafa silkti. Ve homurdandı: 

- Herkes kendi keyfine, ken· 
di adetine göre yaıar. Size ne 
bizim pisliğimizden ? 

Linamn saldıracakmış gibi 
bir tanı vardı. Bu sıcak 
havada onunla kaYga etmeyi 
kimse göze aldırmadı, herkes 
sustu. 

Hava ne kadar güzeldi. Hiç 
rüzgar esmiyordu. Kendilerini 
hafif maddiyetlerini kaybetmiş, 
ruhlarını yükselmiş belki de u
yuşmuş buluyorlardı. 

Ah daima böyle kalabilseler!.. 
Roz Nuvar, müşteriler, ıam

panya, durmadan kulakları tır
malayan musiki, sabaha karıi 
dönülen sefil oda onlara ne ka
dar ağır geliyordu! Her sabah 
o pis odada ispirtu kokusile ze
hirlenmiş bir hava içinde uyan
mak geno ne kadar fena idi, 
Vücut kırık, ağız bozuk, karın 
sancıyarak kalkılırdı. Ya insaf sız 
ve haris aııklar ... Şu dakikada 
her ıeydeo kurtulmuş gibi idiler. 
Nataşanm bir türlü künhüne 

varamadığı Japonyalı da şu da
kikada bafızasmdan tamamen 
silinmişti. 

Tevkif edilea, 
Mrs. Barnef' . 

Derhal tahkikata girişen za• 
bıta Mister Stefen'in nasıl katlo
lunduğııou anlamak istemiş aede 
evveli hiç bir iz bulamamıı, fa· 
kat neticede bütün şüpheler ma
dam Barney Uzerinde toplaamış
br. Anlaşıldığına göre madam 
Barney ziyafet bittikten sonra 
evinden çıkarak Mister Stefeo'in 
evine gitmiş ve onun baıka bir 
kadınla bulunmasıoı ıon derece 
kıskanarak bu gizli aşıkıoı öl
dürmüştür. 

Zabita yapdığı bu tahkikat 
ilzerine madam Baroeyin tevki
fine karar vermiş, iki taharri 
memuru, hanımı muhteşem evin'! 
de tevkif ederek maznunlar <Ia· 
iresine götürmüılerdir. 

Madam Barney ile Stefen ara· 
sındaki münasebeti, maktulün~ 
kardeşlerinden biri ifşa etmiştir. 

Onun anlatışına göre madam 
Barney kocasından ayrılarak 
onunla evlenecekti. 

Polis bu iz üzerinc!e yürüye
rek madam Barneyin teYkifine 
karar vermiş bulunuyor. 

lngilterenin bütün ıosyetesi bu 
feci hadiıenin iç yüzünü sabırsız
lıkla anlamak istiyor. 

Saat beşe doğru, serıolik vü· 
cutlarım okıayıuca kartı kartıya, 
dirsek dirseğe yanaştılar. 
Şu dakikada içlerindeki HYgi 

hissi galeyana gelmişti. Dertleş
miye başladılar. Her biri mazide 
tath bir çocukluk devresi geçir• 

miş, bir evde bir annenin ya
nında yaşamııtı. Birbirlerine as
.tında kıymetsiz fakat ıu dakika· 

da pek alak~ uyandırır gibi a-ö
züken şeyler anlatıyorlardı. Bir 
aralık hüzne galebe çalan Lina 
ince bacakları ile Havayı dü
v e·ek bağırdı: 

- Kafi .• Artık, Rusyadan, an
nelerden, çocuklardan, vaktile 
kurulabilecek evlerden bıktım? •• 
Şimdi iş işten geç.ti, ne vatan 
kaldı ne de ocak... Haydı baka
lım, artık yalnız gülüp eğlenmek!. 

Günahlarınızı sayınız bakalım. 
Her biriniz şimdiye k~dar kaç 

dost tultu? Ben başlıyorum ilk 
hatırladığım bir Fransız, o da 
sor.uncu olduiu için.. Dün gece 

onunla idim. Lebmanın şarabını 

ıatmıya gelmiş Hirşfelde şerap 

sürmek istedi. Böylece tanıştık. 
Beni Rayka ile beraber davet 
etti. 

(Bitmedi) 
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.Almanyada intzhabat 311 emmuzda yapılacak 1 1 3. K. Sa. 

Hitlerciler kazanırsa, Re
isicümh ur değ·şecek mi? 

K. O. ve 1 ci fırkanın yirmi 
günlük sığır etlerile Haydarpaıa 
ve Gümüşsuyu hastanelerinin ko
yon (;tleri ayrı ayrı ıartnamelerle 
ve pazarlıkla ahnacaktır. ihale
leri 8 - 6 - 932 çarşamba günü 
aşağıda g8sterilen saatlerde ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartnamelerini almak ~
zere hergün Ye pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
kumısyonumuza müracaatları. 

Bfttfln fırkalar, ha7.ırJanıyor. Bu, sağ ve 
sol için kat'i mücadeledir 

Derlin. 7 (A. A.) - Reichst:ıg in
'tihabatı, 31 temmuz tarihinde icra e· 
dilecektir. 

Frrkalar, intihap mücadelesine ait 
hazırlrklamu süratlc ikmal etmekte
dirler. BilhMSa Mecklembortrg - Sch 
'·erindeki yeni muınff eriyetlerinden 
cesaret alan Nazi'ler fevkalade faa
liyet sarfetmektedirler. 

Bu hafta içinde muhtelif fırkala 
nn aktedecekleri içtimalar arasında 
en dikkat uyandıranı, merkezcilerin 
içtimaı olacaktır. l\ferl<ez fırkası, iç
timaını çarşamba günü aktedecek ve 
bu içtimada M. Brüning sukutunun 
esbabmr açıkça izah ile hükumetin 
beyannamesine cevap ,·erecektir. 

Dün hıristiyan sen<liknları reisle
ri hükfımete karşı hakiki bir ilanı 
harp beyannamesi neşretmiştir. 

Monsenyör Kaas diyor ki: "lhti -
mal Alman milletinin bu yeni gale -
yan devresine o kadar süratle ihtiya
cı yoktu, bir hasfayı hümrnadan kur 
tarmak miltemadiyen onun harare -
tini muayene etmekle olma1"" 

lntilıap mücadelesi, emsali names 
buk derecede şiddetli olacaktır. Ge
rek sağ cenah, gerek sol cenah bu mü 
cadeleyi katı mücadele addetmcl\te -
dir. 

Hitler fır.kaSI, nasyonal Almanla
rı sürüklemek suretile bilhassa köy
lerde çok sert bir takım YasıtaJar 
kullanacak ve hüklimetin hayali tch
didatına rağmen muntazam teşkilat 
''e ku\-Yetlerinden istifade edt>ccktir. 

Sosyalistler :ise, Briininge knrşı 
kallanngelmekte olduMarı müsama
ha siyasetinin fcabatrndan olan en -
dişelcl"den sıyrılmış bulundukların • 
dan Von Papoo'e ve müttefiklerine 
knrşı içtimai bir muhalefet fırkası -
nın ~iddctfoi tekrar gösterecekler -
dir. 

Soc;yalistler, diine kadar parla -
mento inceliklerini pek o kadar kav· 
nyarn ıyan amele kütlelerini daha ko 
]ayl ıl-la tahrik ve kütleleri kemiren 
komünistlere karşı kendilerini daha 
zi;nde sühuletle müdafaa edebile -
ceıderdir. 

!erkez fırkası, intihap mücadele
sini rnuht6lif usullerle ve kendi ine 
hfLS olan eU.sti'kryetle idare edecek -
tir. Fakat bu mücadele her hnlde 
ruhi \'e fikri bir takım sağlam esas
lara istinat eden, eczası arasnıda tam 
bir irtibat mevcut bulunan biiytik 
bir fır mya yakışacak şekil ve dere
~if., ı:;iddetJi olacaktır. 

Orta fırkaların intihabatta oynı
yacnklnn rol, tali mahiyette olncak
trr. 

Hükumetin ise, sol cenah gazetele 
ıinin "Bonnpartiste,, JAkabınr takmıs 

' olduktan bir hükumet iç.in garip d; 
olsa resmi namzedi bulunmıyacnktır. 

Bunun da sebebi, gayet basittir. 
Çün!di şimdiye kadar böyle bir Jtam
ut bulamamrştrr. 

zum görmiyen George Strasser, fır -
kanın Von Papen hükQmetine hiçbir 
suretle bağJı olrnadığmı, ve intiha -
hattan sonra yalnız yeni bir hüku -
met teŞkiliyle iktifa etmek değil, fa
kat bütün Almanları filen Nazi yap
mak icap edeceğini beyan etmiştir. 

Müfrit milliyetpen•erlerin propa
ganda şefi olan Gocbbels ise hususi 
hir samiin kütlesi mu·racehcsinde da 
ha açık olarak intihabattan sonra 
Hitlerci1crden bir zatın başvekil tayin 
edilmesinin talcp olunacağrnı ve bir 
talom muhtelif hukuki sebepler ileri 
sürülmek suretile riyaseti cümhura 
ait son intihabatın feshi hususunun 
istenileceğini söylemiştir. 

Bu kabil beyanat, Bitler fırkası
nın Von Papcn'in veya jeneral von 
Schleicher'in oyunlannı değil, kendi 
oyununu oynamıya azmetmiş olduğu 
nu göstermektedir. 

Eski kabineden yeni 
kabin&ye cevap ! 

Berlin. 7 (A. A.) - Brüning kabi
nesi a7.alarr "Germnnia,, gazetesinde 
Von Papon kabinesinin, maliye ve iç 
timai sigortalar meselesinde sabık 
knbinenin idaresi·zlikleri hakkrnda 
von Pnpen kahinesinin tecavüzlerine 
karşı verdikleri cevabı neşretmekte -
<lirler. 

Bu cevapta 1930 dan 1932 senesine 
kndar çok fena olan mali vaziyete 
rağmen masarifatın 6 milyondan 
fazla cl<!';ilrniş olduğunu, ınaktt ;stik
ra.rın muhafaza edildiğini ne dalga
lı ne de vadeli borçlann ziyacleleş -
mediklerini hatırlatmaktadırlar. 

Sabık kabine azalan, sukutlar.ı es 
nasında 600.000 işsize iş bulmak için 
icap eden tedbirleri ittihaz etmiş ol
duklarınr ve dahili bir kolonizasyon 
talıalc'kuk ettirmek üzere bulundukla 
rını ilave etmektedirler. 

Bunlar, bundan başka Brüning 
hükümctinin iktrsadi buhranı i!ttiham 
ve tamirat yükleri aleyhinde diplo -
masi sahada mücadele için memle -
ketten fedakarlık talep etmiş oldu -
ğunu da söylemektedirler. 

Yeni mesai nazırı 

Berlin. 7 (A. A.) - Hükumet, me
sai nezaretiınin, Alman devleti içti -
mai sigortalar idaresi reisi M. Schac
ff ere te\·di etmiye karar vermiştir. 

Bu baptald tayin emirnamesi, dün 
akşam reisicümhur Hindenburg tara
fından imza olunmuştur. 

Von Papen, kabinesinin teşekkü -
ilinden beri mesai tlezareti, iktısat 
nazırı, Varnbold tarafından idare e
dilmekteydi. 

Kazanmışlarsa da ... 
Berlin, 7 (A. A.) - Neşredilen bir 

izahname, Mecklenbourg - Schverin 
intihabatı netayicini tashih etmekte -
dir. Hitlerciler, burada 60 sandalye
den 30 unu kazanmışlardır. Ancak 
idare için nasyonal • Alman fırkası-
n:ı. istinat etmiye mecbur kal:ıcak -
lardrr. 

Namzet olabilecek yalnız Nazi -
Jer vardll". Onlarla da hükumet ara
Sinda..1<i ftil1f henüz meşkllktur. HU -
kümctin hiçbir fırkada taraftarlan 
yoktu~ ·~;:===================~:--Hitlerıin gazetesi, Hitler fr.;kası - ' 
nm vaziyetini vakti gelince bildirece Gelenler, gidenler 
ğini yazmaktadır. Ancak, Hitıer.in Seyrisefain müdürü Sadullah 
başlıca muavinlerinden olan ve pek 
o kadar ihtiyatK~r davranmıya Jü - B. dün Yalovaya gitmiştir. 

(399) (2471) 
ihale tarihleri 

15 
15,30 
16 

K. O. eti 
1. F. 

" Hastaneler 

• • • 
Çatalca müstahkem mevkii için 

20 gtinlük 2740 kilo 11ğır eti 
pazarlıkla ahnacakbr. ihalesi 
8·6·932 çarşamba günü sıiat17de 
komisyonumu7.da yapılacakbr. Ta· 
!iplerin şartnamesini almak üze· 
re her ıün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatlim. 

(402) (2490) 
• • • 

Birinci fırka ihtiyacı için 91,200 
kilo saman pazarlıkla alınacaktır. 
lhaleıi 15 - 6 - 632 çarşamba gü· 
nu saat 16 da komiıyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin ıartname
sini almak ilzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza milracaatları. (345) (2234) 

• • • 
K. O. kıt'atı hayvanatı ihtiya

cı için ot kapalı zarf uıulile mü
nakasaya konmuıtur. lhaleıi 15-
6-932 çarıamba gilnn saat 15 te 
komiıyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin ıartnameıini almak 
tlzere her gün ve mllnakasaya 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyende teminat ve teklif mek
tuplarile komisyonumuza müra
caatları. (344) (2233) 

• • * 
Çorludaki kıtaat için 8,000 ki

lo lahna. 9700 kilo praaa, 8400 
patlıcan, 3900 domates, 4200 ka .. 
bak, 3000 bakla 5700 ıspanak a· 
leni münakasa ile alınacaktır. 1 -
halesi 2 - 7 - 932 pazar günü 
saat ondur. Taliplerin Çorluda a-
lım satım komisyonuna müracaat 
ları. ( 413) (2522) 

• • • 
Haydarpa§a hastanesi ıçın 

420 kilo francala pazarlıkla ah • 
nacaktır. ihalesi g - 6 - 932 per 
tem be günü saat 16 da komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
fartnameıini almak üzere her gün 
ve pazarlığa İ§tirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komiıyo • 
numuza müracaatları. ( 409) 
(2518) 

Yazan: .... ., ..... 
M. Şeref Tekinsiz konak! 

Hünkar yerinden kalktı. Ser -
dar ve vüzera, pa§alar, kazasker
ler, ordu kadıları, enderun ağala .. 
rı, çavuıba,ılar, peykler, silahtan 
hepsi şimdi ardına dütmüttü. - 45 -

Zülüflü Mehmet, bütün bu 
muhte§em kıyafetli, uzun kavuk· 
lu, İpek elbiseler içindeki adam • 
ların hiçbirine ehemmiyet bile 
vermiyordu. 

- Şimdi ayılıyor. Yaraları da 
ehemmiyetli değildir. 

Otağn dönen padİ§ahın yanına 
koşan harem ağasına: 

- Tabiple sana teslim etliyo • 
rum. Hoşç3. tımar edesiniz. 

Zü1üflü baltacıya dönerek: 
- Tez ardımdan yetiş, 
eedi. 
Çadırın önünde atına atlamış 

ve Zülüflü Mehmet de altına çc:: .. 
kilen bir küheylana sıçramıştı. 

Şimdi harp meydanını bir baş
tan öteye geçen hünkarı gfüenler 
zafer neteıiyle haykırıyordu. 

Serdar ve ümera kaleye gir.mi§ 
ler, sıra sıra esirler meydana sev
kediliyordu. Hünkar kale kapısm- 1 dan içeri girinceye kadar mniye. .. J 
lİ halkı etrafına toplandı. Meh -
met o peri tan kıy af etiyle hüııka· 
!'Rl atımn izine bit~ik k<?ı~Iordu. 

Kalede şahın sarayında zafer 
tebriklerini dinlerken hünkarın 
arkasında, üst b~ perişan, hala 
yüzü gözü kan içinde, eJleri kıp
kırmızı fakat parlak gözlerindeki 
mehabetli hakı§lar herkesi önüne 
baktıran bir genç duruyordu. 

Ve mevcudun hepsi bu adi bir 
zülüflünün paditahın ardından 
gölge gibi ayrılma.masındaki ıe -
bebi anhyamıyorlardı. Hünkar bu tebrikleri kabul et

tikten sonra zaptedilen ganaimle 
esirlerin defterini kendisine tak • Zaferden •.onra 
dim ettiler. Meydana geldikleri vakit hep 

Esir edilen mirzaları, kuman • . bir ağızdan "Gazan mübarek ol .. 
danları birer birer huzuruna ge .. sun11 galgalesi ortalığı çınlattı. 
tirdiler. Hepsinin zincire vurııl • Hünkar, askeri gözden geçirdi. 
masını emretti. Herkes §İmdi kale muhafız paıa-

Kalede münadiler bağırdılar.. lığına kimin tayin edileceğini bi
Ordu kale haricinde ordugaha çe· ribirine soruyordu. 
kildi. Kalenin muhafazasına ayrı- Hazineler getiren bu mansıbı 
lan Yeniçeri ortasıyle cebeci, top- özliyen, istiyen pek çok kimıe 
çu, humbaracı, 36 nefer asker ve vardı. Hatta derhal sadrazama, 
ağaları ayrıldı .. Bunlar kale mey beylerbeylerine, kazaskerlere, iI .. 
danına djzilm!,şlerdi. ·- -- , ti!!,las .taleP-l~r_i \>i!e vaki olmuıtu_._ 

Al. Ko. dan 1 f 
Birinci fırka kıt'ab hayvanatı J 

ihtiyacı için aleni münakasa ile 
ot alınacaktır. ihalesi 15-6-932 
çarşamba günll saat 15-30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin tartnamesini almak 
ilzere her gün ve miinakasaya 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyende komisyonumuza müraca· 
atları. (343) (2232) 

• * * 

lstanbul dördüncJJ icra metn111' 
ğundan: 1 

Tamamına 2500 lira kıflDt!t ~, 
edilen Galatada .Ara.pcam.ii ın . ~ 
lesinde n sokağında eSki 13 yeJll tt 
numaralı bir bap ahşap hanenin 

0
, 

mamı açık arttırmaya vazedil:nlş . 
lup 21 ha.ziran 932 tarihinde şartıı'~ 
mesi divanhaneye talik edilerek~ 
temmuz 932 tarihine milsadif ça il' 
ha günü !'aat 14 den 17 ye kadar-'°' 
ta.nbul dördüncü icra daittsinde W 
arttırma ile satılacaktır. 411' 

Arttırmaya iştirak i~in yüzde r 
di teminat BJ(çesi alınır. elif. 

Müterakim vergiler ile ~le ;il 
Birinci kolordunun Afyon' da ki resimleri vakıf icaresi müşten:>·e 

efradmın bir senelik ihtiyacı tir. icra ve iflas ikanununun 119 ~ 
cu maddesine tevfikan hakları tar; 

olan 42,000 kilo sığır eti kapalı sicilliyle sabit olmryan ipotekli ali 
zarf usulile münakasaya konul- caklılar ile diğer al3.kadaranm ve,_, 
muıtur. Evsaf Ye şeraiti komis- tifak hakkı sahiplerinin bu hakla 1 
yonumuzda mevcuttur. Talip ve hususiyle faiz ve masarife d~t 
olanların teminat akçesile 25·6-32 lan iddialarını ilan tarihinden ıtibf'. 

ren 20 gün içinde evrakı müsbitel• 
cumarteıi gllnü saat 14 te yapı- riyle bildirmeleri lizımdır. ~ 
caktır. Vakti muayyende Afyon Aksi halde haklan tapu sicille~ 
da birinci kolordu ıatıa alma sabit olmıyanlar sabıJ bedelinin 'P'1 
komisyonuna müracaatları. laşmasmdan hariç kalırlar. -

(388) (2410) Alakndarlann işbu maddeyi ktll,1 
• • • niye ahkamına göre tevfiki hare) , 

Edremitteki kıtaat için 140,000 etmeleri ve daha fazla malQmat al 
kilo arpaya talip çıkmadığmdan mak istiyenlerin 932 - 525 dosy~ 
bir hafta daha temdit edilmitse marasiyle memuriyetimize müra 

Jarı ilan olunur. de yine talip zuhur etmemiştir. 

6 - 6 - 932 den itibaren 6 - 7 Galatada Havyar hanında Pa~· 
- 932 inci çar,amba günü saat 15 yadis ticarethanesinde mukim ~ 
e kadar bir ay zarfında pazarlığa elyevm ikametgahı meçhul buJun1 
alınacaktır. Taliplerin bu günden Patrikyadis mahtumları kollektif f. 
itibaren her gün Edremitteki 4. keti şürekasından Sava, istifan, ).• 
F. SA. AL. KO. müracaatları ilan don, Kozma ,.e Koço efendilere: 
olunur. ( 405) (2517) lstanbul 3 üncü icra daireıindeıt! 

:t- :t- JE. O'smanh Bankasının 28 Temınıı: 
92i tarihli hesabı cari mukavelesi 1 

Çorludaki kıtaat için 2,500 ki- 2S şubat 931 tarihli mektuba i~tinll : 
lo yerli malı toz §eker, 2,500 kilo den (10271) lira (50) kuruşun üç t.1 
ıabun ve Tekirdağındaki kıtaat da yüzde 8 faiz yüzde yarım komisyo~ 
için 2,500 K. yerli mali toz şeker, Ye icra masraflan ile birlikte tah~ 
3,000 kilo sabun ayrı ayrı ~artna- talebini havi ita eylediği 27 Şubat ti 
melerile pazarlıkla münakasaya tarihli takip talebi üzerine adresle d; 
k ıh 1 nize gönderilen ödeme emirlerin t 

onmuttur. a esi 13 - 6 ·-·932 miibaşir tarafından vrilen meşruh~ 
pazartesi günü saat 14 tedir. Ta - ve polisten gelen cevaba nazaran f11P 

!iplerin Çorlu'da 61 F. SA. AL. kur adreste bulunamadığınrı anlaf 
KO. müracaatları ilan olunur. Jarak ilanen tebligat icrasına karst' 
(404) (2516) . verilmiştir. Tarihi iılandan itibaree; 

1(. • • bir ay zarfmda müracaatla şay~ 
İzmir Mat. Mv. için kaaplı zarf kabul bir itiraz dermeyan etım•z .,t 

uıulile 619,000 kilo odun münaka onu takip eden sekiz gün zarfınd11 

ıaya konmu .. ur. lhaleıı· 28 _ 6 borca lıfıfi mal ve saire göstereın~ 
Y" seniz hakkınızda gıyaben muamela 

- 932 ıalı günüdür. Saat 16 da- icraiyeye dcl'am olunacağı ödeme t' 

dır. Taliplerin lzmir alım -aatım mirlerinin teb1iği makamına kaim ol· 
komisyonuna müracaatlan. ( 412) mak üzere ilan olunur. (3099) 

(2521) lstanbul 5 inci icra memurluğııJI' 
1(. ~ 1(. dan: 

Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı için Bir borçtan dolayı mahçuz ve sS' 
1500 kilo zeytin yağı münakasai tılmasına karar verilen iki marokel' 
aleniye ile alınacaktır. ihalesi 29 koltuk; bir kanape. iki amerikcn dO" 
- 6 932 çartamba günü saat 16 lap; üç parça muşamba, ufak hir ın~ 

sa, bir koltuk:bir du,·ar saati, bir sı; 
da komisyonumuzda yapılacak - gara masmıı ve saire 13 Haziran 93: 
hr. Taliplerin ıartnamelerini al - tarihinde saat ı.ı ten itibaren ÇarşıJ 
mak üzere her gün ve münakasa.. yi kebirde Sandal Bedesteninde sa • 
ya ittirik edeceklerin de vakti tılacağından talip olanların hazır ~ıı 
muayyeninde komisyonumuza mü lunacak memuruna müracaatları uı· 

ti (414) (2523) zumu İlfln olunur. (3091) racaa an. • ........................................ ••••:x::::::::::S: 

T k d 11- 11- 11-
00İik00~i .. ilıii·;·~~İ·~;;··~;;~ .. ~;;·1 şartna• 

e ir ağındaki kıtaat için 1 ka' 
(10500) lahana (12750) prasa melerle ve kapalı zarfa müna 1 saya konmuştur. ihaleleri 2 - • 
(11000 )patlıcan (5500) domates _ 932 cumartesi günü K. O. nuıı 
(10000) taze fasulya (5500) ka.. k t 
bak, 4,000 kilo bakla, 7750 kilo ki saat 15 de ve fırkanın i sa& 

15,5 da komisyonumuzda yapıla" ıspanak aleni münakasa ile alma· · · l• 
caktrr. ihalesi 2 _ 7 _ 932 pazar caktır. Taliplerin şartnamesmı a 

mak üzere her gün münakas:ıla • günü saat 14 te Çorluda alım sa- d ·" 
bm komisyonuna müracaatları. rma iştirak edeceklerin e teını • 
(410) (2519) nat ve teklifnamelerile komiıyl) 

~ • • numuza .müracaatları. (41 
K. O. ve 1 inci fırkanın sene.. (2520) ~ 

Lakin ıon vaziyet üzerine padişa
hın gazabından ürkerek, hiç kim
se ses çıkaramıyordu . 

ıd fet • - Seni, yeğit yo aşım, 

-
Hünkar, hil'at emretti ve işte 

o zaman atından inerek, iki sıra 
dizilmit duran bu gaziler ortasın-

hettiğin kalenin paıalığına na• 
peyledim. Seni kendime vez:r et: 
tim. Sayin me~kUr olsun. Baka 

h . h" er' 

da zülüflü Mehmedi kolundan ya
kaladı, kuvvetli kolları::de helin -
den tutarak kucakladı, yukarı 
kaldırdı. Herkes nefesini tutmu§ 

yım, devletime da a nıce ızrn 

le?" etsen gerektir. 
Dedi. Alkıslar ortalığı 

dı. Herkes şi~di Doğan 
tebrik ediyordu. 

seyrediyordu. Zülüflü, hünkarın dı 
kuvvetli kolları arasında havaya Muhafız paşanın sarayın 
kalkmı§tı. Padiıah, yeğitin alnın- büyük bir telaş vardı. Zafer ,eıı· 
dan öptü ve onu yavaşça yere hı- likleri, paşanın düğünüyle ber• -
raktıktan ıonra: her yapılıyordu. 

- Bu yeğit yoldaş olmasaydı, Bu sür-ura iştirak edenler :ır~; 
şimdi ali Osman paditahı ncem smda dizdar ağası kulağı keti 
tahının ya esiri, ya da !ehitler a- afi 
raıındaydı. Mehrr.et ağa, muhafız kahY de 

Yaldızlı Mehmet ağa, en ziy•. Dediği vakit hııımla etrafına ,ıs 
baktı. Herkes patlamak üzere 0 • sevinenlerdendi ve F ethiyen 
lan gazap bulutundan söğüt yap- kahraman Zülüflü ba.lta~ı Meh -
rağı gibi titriyordu. met Doğan pafnyla izdivaç J11e,.-: 

Arkasındaki kıymetli kürklü siminde F ethiyenin vekil ve bl 
harmaniyi çıkardı. Zülüflünün balık va?:İfesini padi§ah y•P 
sırtına attı, belindeki mücevherli m!jh .• 
hançeri beline taktı. Arkasını aı- . 
vazlIY-.ar_ak: · .- - SON' . - \ 

flj 



~·~~=~~~ .. -.~~~.~~~:J.~;{~] 
Bize o kadar ısrar etmişti ki duk. Nefis yemekler hazırlan· 

Jolunıuzu uzatarak Müsteremden mıştı. 
leçtik... Sakın haritada veya lii- Karşımızda boş bir yer vardı. 
l•tta bu Müsterem ismini araş· Daha hayla genç bir kadın gel p 
brınıya kalkmayınız. Naklettiğim boş aandalyaya oturdu. Arka· 
hikayenin tek uydurma cihetinin sındaki siyah korsaj üzerinde 
bu kasaba ismi olduğuna enıin zincire takılmış bir madalyon 
olunuz. Zevki de vak'anın haki- görülüyordu. Edvar bize kısaca 
lcaten cereyan etmiş olmasında- - Dul kadın! 
dır. Koca Edvar! Her sene işi Dedi. Ve masanın üzerine eği~ 
İçin dairemize uğrar ve her ge- lerek kadımn tabağıaa iri bir 
lİtirıde samimi bir tavırla tekrar- parça börek koydu. Kadın ret 
lardı: edecekmiş ıibi bir hareket yap-

- Eğer bizim tarata gelirse· h. O vakit Edvar: 
llİı, muhakkak Müstereme kadar - Haydı! Yiyiniz, dedi. Gre· 
2-bmet ediniz.. Pişman o!mıya· guvar bu böreği çok severdi. 
Ctğınııa ı~z nririm. Kadın içini çekti; gözlerini ta· 

Sözünü bitirirken dilini bir vana kaldırarak ilk lokmayı yut· 
llldatııı vardı ki, nadir bu1unur tu. Anlaşılan bu lokmayı m::te· 
Yemekler, kıymetli şaraplar gö· veffanın ruhuna ittihaf ediyordu. 
aGı:nüzün önfine serilmiş gibi bir Diğer lokmalar tabii bir halde 
hayale kapılırdık. Sebebi 'llİ di- ilk lokmayı takibe başladı. Biz 
Yeceksiniz? Edvar lokantacıydı. bir tar.aftan kederli glSrünmiye 
Hem de h•l ve tavrile inıanın lüzum hissediyor, diğer taraftan 
İft.hını açacak bir lokantacıydı. e~lenmek ihtiyacım duyuyorduk. 
Şen tavn, şişman karnı, pembe Ne yapacağımızı bir tilrlü ka-
)'üzü, tombul yanakları, katmerli rarlaşhramıyorduk. EdYar; bize 
boynu, kısa bacakları, silçsız ba· seslendi: 
fi velhasıl bütün hali ve tavri Bi seniz, Greıuvanmız 
lcend:sinin ga!mekteo ve güzel ne şen, ne c:ımnı seven bir a· 
Yeınekten hoılanır bir adam ol- damdı. Yemeğe o kadar merak· 
duğunu anlatırdı. Eöyfe bir ada- lı idi ki .• 
llıın lokantasında insanın en ne· Dnvetlılerden birisi: 
fia yemekleri bul2cağı şüphes'ıdi. - lçmiye de ... 

Müsterem'e giren yılankavi Dedi. Her <es iüldü fakat kah-
Yo:da ilerlert<en manzaranın le- kabalar uzamadı. ince şişelerden 
tafelinden ziyade mide zevkini beyaz şarap kadehlere boşalhlı· 
dn,nndüğOmüıü söylemek hatalı yordu. Dul kadın içti ve bir lih· 
olmaz. za dalgan dalgın baktıktan sonra: 

Nihayet kasabaya vardık. Dört - Evde bir damacana tarabı 
lcöşeli bir kiJıse etrafına terpil- kaldı bu tıraptandı. Ancak bir 
lllİf bir takım binalar. Büyük ş·şe içmişti. 
ıneydana geldiğimiz zaman sivri Dedi. Edvar, mukabele etti: 
damla bir evin üzerinde bir lav- - KorJ,maymız, g.eHr içeriz .• 
ha g<irdük: ''Edvardm lokantası,, - Onun ruhu ne kadar şad 

Edvar, kısa kollarını sallıyarak olacak. 
ve ıişko karnını hoplatarak bizi - Tabii! Hey yanum hey 1 
lcarııladı. Arkasında ceketi, ba- Dost!armı o lcadar severdi ki ..• 
tında beyaz ahçı külahı vardı. Ne alemler yapardı~. bHsan:z. 
dedi ki : Bu •Öıler kafi geldi herkeı 

- Tam vaktinde gc!din"z. Bu- birden mütPv.::ffa Gr~guvarla 
~lin dostlar arasında bir ziyafet yapmış olduğu yem'!k alemlerini 
•ar. Siz de ;ştira~; eders'n'z. an:atmıya baş'adı. Ses'er yüı<sel· 

Rahatsız etmk istemediğ m'zı cii. Kahka'ıalar sö tün etti. Bu 
aö;Jedik. Fakat o israr etti. Ne ani neş'e herkese, hatta arasıra 
d~mel< f Edvar'ın do$1'nrı zi\•a· göziinfn kenanndaki bir damla 
fetine gelirsa, rahatsızlık def;il y1<:ı s;lmf"kle beraber tebessüm-
feref verirler! den k .. ndini menedemiyen dol 

B!ze oda gös·erdi. So:ıra Mi;s kadmJ b::e tabii geliyordu. 
terem de gezilece:, yerleri aola:- E~var, gar ... o .ılara emir veri· 
tıittan so:ıra tam öğıe vakti Jo- yor, ba:-oaklara şarap dolduru· 
lcantaya gelmem;zi tenbih ede- yor, neş'cyi fazlab~h:-ına'1: için 
rek mutbağına girdi. ne m~irn 1tünsc y~pıyordu. B3~ırdı: 
Kuabayı dolaşırken siyahlar - Afetin çocu'daı ! Şu hali· 

feyiomiş bir surü erkt.k vt: kadına nizle Gregu·n\r:mıım dünyadaki 
tea:ıdüf ettik önlerinde papas en büyük arzusunu yer:ıae geti-
•ardı. Bunların bir cenazeden riyorsunuz! 
döndükleri anlaşılıyordu. Ôg:e Artık çekinmek kalkmıflı. Ye-
1-aıanı lokantaya girdik. Karna- !eklerin düğmele!'i çözüldü. Dul 
lbız zil çalıyordu. Yiyeceğimiz kadının yanında oturan biri" Za-
16ze1 yemeklerin hayali i'teha· vatlı Greguvar,, ın en ıevditi 
lbızı bir kat daha artırıyordu. şarkıyı söyledi. Şarkının nakara-
\' emek sa!onuna girince birden tını hep birden tekrarladılar. Bu 
~ire keyfimız kaçtı. Cenaze ala· şarkıyı başka bir şarkı takip et· 
)llıda g&rdüğü~üz kimıclor sof.. ti. Sofradan kal karken Edvar 
l'aJvı iıgal etmi,lerdi. bize döndü: 

Edvar resmi elbise giymişti. - Kederli muhit dediğiniz 
lie•en bizi karşıladı. Uzun ma· bu mu? 
lanın ortasında bir yer gösterdi Cevap vermt>mize meydan bı-
biı razı almıyor, ayrı bir salonda rakadan ortaya seslendi: 
Ye11:1ek yemek arzusunu gösteri· - Doıtlanm 1 Hazım için biraz 
)'orduk. Yemeklerinin lezzetini danı etsek olmaz mı ? 
fark etmek için kederli bir mu. Bu sefer biraz fazla gittiğine 
bitte bulunmamağı tercih ett ği- hükmettik. Kendisine bunu sCSy· 
llıizi söyliyorduk. Hayretle sordu: ledik. Omuz silkti : 
._, - Kederli bir muhitte mi? - Haydi siz de Parısliler ! 
''eden kederli o!sun? Yahu Müsterem'de Edvar'ın lo-

lafa uzatmak münasip olmıya· kantasında her cenazeden sonra 
~ta. Çar naçar oturduk. Bizi böy!e yapılır. Hem, bakınız dan· 
:ezanta etti: .. Parısli dostlarım,, sı kiıni davet edeceğim. 

er taraftan eUer uzandı. Bir ço t Bir piston, ilk nağmeleri öttO-
.el •kcLktan sonra sofraya otur• rllyordu. Masalar, iskemleler du· 
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Mahkeme ve icra ilAnları 1 
Acele •altlık hane ve arsalar Fatih $Ulh 3 üncü hu/tule hiJkimliğlnden: 

Fatih sulh 3 üncü Hukuk llakinı- Mahkeme Defter Mtmleketi ısmi · Tarihi Mahalli 
liğinden: 

1: Yenibahçede müneccim Sadi ma 
hallesinde çıkmaz odalar sokağ"ında 

6 numar:ılı tamamı 324 zira arsanın 
7r8 hissesi beller ziraı 40 kuruştan, 
gayrı müfrez, hisseye musip 283 zira
dır1 hissenin kıymeti 117 lira 20 ku
ruştur. 

2: Aksarayda Tevekkül hamamı ci
varında tramvay güzerJAhrnda kaı

gani sadi mahallesin.in çeşme soka -
ğında yeni \'e eski 24 numarala 1:i5 zi
ra terbiinde ve derununda bir kuyuısu 
bulunan arsanın tamamı, beher ziraı 
2 lira ve kuyusu 50 lira ki, reman 
360 lira kıymetli. 

3: Yenibah~de ördek ıkasap m:thal 
lesinde hasta&:e caddesinde eski 'i7 ve 
yeni 46 numaralı maabahçe hir bap 
hane, 197 zira terbiinde olup beher 
ziraına 1 lira ve binasına kaimen 500 
lira ki. cem'an 697 lira kıymeti müte
hamm11, haneye :drildikte bir t:ış hav 
h, alt katta bir oda ve bir mutfnk ile 
koridorla bahçeye geçilir, üst katta 
bir sofa üzerinde üç odayı müştemil
dir. 
Terekesine mahkemece \·azıyet ve bey 
ne1verese bedelen taksimi i~in tasfiye 
sine karar verilen maktul ara.hacılar 
kAhyasr arap Mehmet ağanın berveçhi 
bala gayrı menkulleri hizalarında 
yazılı kıymeti muhammeneleri iize -
rinden otuz gUn müddetle müzayede
ye konulmuştur, rüsumu dellftliye ''e 
ihale pulu müşteriye ait olmak ve 
he~eli ihaleyi müteakip tediye edil -
mek \'e ademi tediye halinde yeniden 
miir.aycdcye kontılarak farkı bedelin 
müşterii ev,·eJe ait olmak şartlarile 
talip olanların kıymeti muhamrneL:Je 
terinin yüzde onu nispetinde pey ak • 
çcleriyle ye\·rni ihale olan 10 -7-932 
tarihine müsadif pazar günü saat 10 
da Fatih ~ulh 3 üncü hukck mahke
mesine müracaatları ilan olunur. 

lstanbrıl 8 inci icra mtmurlr!ğıın • 
dan: 

Samatyada Bıyıklı HUsrev mahal
le ,.e caddesinde 6 numaralı hanede 
mukime Ferhat kızı Ha"°''a hırnım:ı 
ikamet ettiği h:ınenin ipotek mukabili 
'460 1irll borcunun biliasebil vera8c.,.ö
denmesini natık ödeme tmrinin ika -
metgt,hına tebliğınden borçlu Havva 
hanımın 5 ay mukaddem haneyi ter
kederek gittfği fkametgahmın meçhu 
liyeti milbaşirbıin şerhi ve mahallesi 
muhtaran ve heyeti ihtfyariyeslnin 
tnzdikinden anlaşılmakla ilanen teb
ligat ifasına memuriyetimfzte karar 
verilmiş olmakla icra ve iflas kanu
nunun ahk:im ve mevaddr mahsusa -
sına tevfikan tarihi ilandan itibaren 
bir mah zarfındıt bu bapta bir iddi • 
ası varsa mürac:aatr lüzumu ilan olu 
nur. 

Üsküdar Tapu dairesinden: 
USküdarda Icadiye mahallesinin 

Arif Bey sok3ğında eski 2S mükerrer 
yeni 33 No. lu hane PavU oğlu Niko
la efendinin mülga Üs.küdar mahke
mei teriyenin 1294 tarihli bir kıt'a 
mlibayaa hücceti mucibince tasarru
funda ise de mezkur gayri menkulün 
tap11<:a mliw.?ccel olmamasından dola
yı 151:> N\J. la ıka.:1unun maddci mah
susuna tevfikan tesbiti tasarruf için 
mahallen tahldkat !Uzumu tahassul 
eylemekle bu emlıl.kle alAkai tasarru 
fiyesi olanların tarihi ilandan itiba
ren 10 gün zarfmda evrakı müshite
lerile Üsküdar tapu baş memurlnğu
na ve yahut 18 - 6 - 932 tarihine 
mfüıadlf cumartesi günü saat 10 da 
mahallinde bulunacak olan tapu me
muruna müracaat eyleme!eri ilan o
lunur. (3096) 

lleyoğlunda: lstanbul beıincl icra 
memurluğundan: 

Bir deyinden dolayı mahçuz olup 
satılması mukarrer bulunan ev t'Şya
srnrn 22 - 6 - 932 tarihine müsadiC 
çarşamba günü saat ondan itibaren 
Galatada Beyazıt mahallesinde ara -
Irk sokk 5 numaralı hane önünde ilk 
arttırması icra kıhnacağından talip
lerin yevm ve saati mezkQrda mahal· 
linde hazır bulunan memuruna ve 
~2 - 717 numaralı dosyaya mür:ıcaat 
lan ihl.n olunur. (3097) 

var dibine çekildi. Edvar dul 
kadına yaklsth ve teklif etti : 

- Bir küçUk vals oynarız, de· 
ğil mi? 

Kadının verdiği cevap ta fU 
oldu: 

- Peki •• Fakat, yavq d .. nı 
edelim. Maliimya, kederliyim 1 

N N vef ah vefat o. o. 
931-130 57-1887 Silivri 1. Hüseyin 23·9 931 Gureba 

. bastauesi 

" 11-942 Rize Hüseyin Mehmet 29,30 9 931 ,, 
931-151 275-2272 Safıanbo'u Hüseyim 1-11-931 ,, 

" 
" ,, 

931-154 

931· 159 

928-96 

931-150 

9.32-1 

932-4 

931-137 

9.32-31 

932·36 

Hamıa 

108· 2406 lstanbul Bili! Hurşit 
345-2316 f aluva Ali Dursun 
342-985 Manastır Tevfik Zekeriya 

Diyarbekir Muteber lsmail H. 

Sinan ağa mahallesinde bir odada 
Yefat eden Zeynep H. 
Çarşamba beyciğez mahallesi ha· 
mam ıokak 12 No. vefat eden 
Cemalettin 
Kocamustafapaşa hacı kadın so· 
kak 21 numarada vefat eden 
Emelullab H. 

31· 10-931 " 
lO-to-931 ,, 
10-10· 931 " 
16-10·931 HilAliah· 

mer bakıcım 
S-12·931 ,.,, 

! 
6-4-931 

15-11-931 

Fatih sinanağa mahallesi hacı basan 1-1-932 
sokak 21 nurarada vefat eden 
Vasfiye H. 
Cerrahpa,a hubyar mahallesi çu· 8-10-932 
lrnrçetme so!cak 45 No. da vefat 
eden Ümmü ikbal H. 
Aksarayda gurebahtıseyin aia 15-10-931 
mahallesinde şehosman sokağında 
11 numarada Lalerenk H. 
Cerrahpaıada 103 numarala hanenin bir OCI 
vefat eden Rüıtem kızı Fatma H. 
Cerrah paşada kürle çü batı mahallesinde Cerrahpqa 
caddesi 87 numaralı dilkklnda kömüre& Mebmef •iL 

932-10 16-2922 20-12-931 tarihinde gureba hastanesinde vefat 
eden Edirneli Mehmet izzet. 

" 
.. 
" 
.. 
" 
" 

" 

" 

" 

11-2924 25-12·931 tarihinde Gureba baataaesiade Yefat 
eden lstanbullu lbrahim oğlu Ali. 

34-2430 2·12-932 tarihinde Gureba hastanesinde vefat 
eden Elaıizli Mehmet Ali. 

246 2859 25-12-931 tarihinde Gureba hastanetinde vefat 
eden Devrekli Kimil Tevfik. 

30-1514 2-11-931 tarihinde gureba bastaneainde vefat 
eden Edirneli Cavit bin Ömer. 

154· 2452 25-11-931 tarihinde Gureba hastanesinde ~efat 
61-2029 24-11-931 tarihinde Gureba hastanesinde vefat 

eden Karaca Alili Mehmet lbrahim. 
1007-1622 2-11· 931 tarihinde Gureba hastanesinde Tef~ 

eden Mustafa Kemalpaşalı Ali Oıman. 
30-749 30-11·931 tarihinde Gureba bastanuinde vefat 

eden Afyonlu Klmil Ômer. 
122-2154 10-11-931 tarihinde Gureba hastanesinde vefat 

eden Bigalı Battal lbrahim. 
93?-70 144012 Yedikule Ermeni hastanesinde 10 m•rt 932 de 

vefat eden Ahmet bin Ahmet. 
932·55 4509 12-2-932 tarihinde Cerra:.paıa hHtanesinde 

" 
612 

" 
43 

932-67 19 

vefat eden Cavit Mehmet. 
:.l6-2-932 tarihinde Cerrabpaıa hastanesinde 
vefat eden Is mail Hüseyin. 
27-2-932 tarihinde Cerrabpaıa baıt•aeaiade 
vefat eden Mustafa Salih. 
14· 5· 932 tarihinde Hase.ki hastanesinde Yefat 
eden Naciye H. binti Mehmet. 

932-12 Babahasanalemi mahallesinde kınk tulumda ıokajmcla 
5 numarala hanede vetat eden fatma H. 

93 2-14 3. 2-932 tarihinde Aksaray aofutar caddesi 41 numarada 
vefat eden Şerife H. 

932-'.lS Şehremini lbrabim çavu, mahallesinde Yayla tokajmda 
4 numarada vefat eden Sıdıka H. 

Balada isim ve hüviyetieri ve tarihi vefat ve ıon ikametıth· 
lan muharrer ölillerin terekelerine mahkememiz vaziyet eylemif 
olduğundan işbu müteveffaların alacak ve borçlularının tarihi 
ilandan itibaren bir ay ve iddiayi veraset edenlerin Oç ay zar
fında mahkememize mOracu.t etmeleri aksi takdirde terekenia 
hazineye devıedilec __ e...::g:..i_il_A_n_o_ı_u_n_u_r. ____________ ~ 

Kocaeli a.llgc hukuk mahl.:emesin- Jlahkemei alige ürfiısei HuW 
den: dalreıinden: 

tzmitin Akmeşe nahiyesinin l\t,ci. Dikran efendini• madam P'Mti a • 
diye köyünden Zehra hanım tarafın- leyhine geçims'.zli< ve terk aebeblle 
dan zevci kariyei me:ıkureden Cafer açtığı boşanma davası ör.erine ikamet 

ı h. · 29.. gahının meçhul bu1u.nmua huellıfte oğlu Ahmet a ey ıne ıkame ve .. >. ilanen tebliğ olunan aN111lale mldtt. 
932 tarihinde mahkemede bulunması ti zarfında cevap vermemif o1duiaa
hakkrnda ilAnen yapılan tebligata rağ dnn bittalep tahkikat clinü olmak 1-
men mahkemede bulunrnryan müddc zere 10. 7 - 932 pazar snnu saat 10 .. 
ialeyhe evrakı davanin okunduğu ve larak tayin edilmittir. YeTm ye .... 
müddei tarafından gıyap katarının ti mezkürda bizzat ve ya bf1Tekl1e im 
tebliği talebinin bill:::ıbul cereyan e - batı \'Ücut etmediii taktirde hüknl· 
den mezkOr muamelenin i şhu gıyap d:t gıyap J;ar~n ittihaz o1unaeaft l • 
kararma dercine \'C muhaker.ıe<;:inin ıan olunur. (3G93) 
10.7.932 tarihine miisadff pazar günü--------------
saat 10 a talik;ne karar verlldiııli 11. Yedinci icra menwrluluntltm: 

ld • Paraya ~evrilmesine karar •erilf!ll. 
U. l\f, kanununun 402 inci ma' e~ı Heyazıtta Bakırcılarda lbrahim efem 
mudbince yapıl"n işbu muam<·leye clfnin dükkanında Yeni bakır .. ..,.ı 
tarihi teb1iiden itibaren beş gün maakap&k ve bUytlk lat'ada 1 atlet k 
zarfında itiraz etmedfğt taktirde bir kır kaz3nı a~ık arttırma ile sahlaa
dahıı muhakemeye kabul edilmi~·ece- ğından şehri halin 9 uncu pe~ 
ği tebliğ makamına kaim olmak üu- KÜnü 9&at 12 de satılacağından lla ... 
re H. U. l\I. kanununun 142 inci mad bulanacak memuruna müracaatı .. 
desine tevfikan flln olunur. flAn olunur. (3082) ,,,,....--



~ 8 - VAKiT 8 Haziran 1932 .. , - BEBEK SABA 'YINDAKI 
Bir pul koleksiyoneri 
lp~kiş' e müracaat ediyor 

Ipekiş muvakkat satış mağazasının bulundu
ğu yeri en Yeciz şekilde kim tarife muvaffak 
olacak? 

lpekiş mağazası müdiriyeti 10 haziran akşa
mına kadar gelecek mektupları kabul edecek, 
ertesi gün bu cevapları tasnif ettikten sonra en 
iyi tarifi 12 haziranda gazetelerle ilan edecektir. 

Binlerce kiti şimdi 12 haziran sababmi bek
lemektedir. Çünkü bu binlerce kişinin hepsi de 
(lpekit) in bir tarifini yapmış ve bir mektupla 
mağaza mildiriyetioe göndermit bulunuyor. fiJ .. 
bakika iki üç gündür gelen mektupların miktarı 
o kadar çoğaJmıştır ki bunların çuvallar içinde 
taşınmasına zaruret hasal olmuştur. 

Dün çuvalla getirilen bir kısım mektupların 
•ürudu esnasmda garip bir de vak'a olmuştur. 
Kerimesi ile birlikte mağazada bulunan Ye mu· 
bayaa ettiği bir kumaşın pakete sarılmasını bek
liyen yaşlıca bir zat çuvalla gelen bu mektupla
n gördükten sonra mağaza müdiriyetine müra· 
caat etmiş, mektup zarfları üzerindeki pulların 
toptan mubayaasına talip olmuştur. 

Eski bir pul koleksiyoneri olduğu bilahare 
anlaşılan bu zata itizar edilmiş ve bu zarfların 
(lpekiş) müessesesi tarafından bir hatıra olarak 
saklanacağı beyan edilmiştir. 

. .,...... . . . ·-... 
ıstanbul Belediyesi ilanlara 1 

~~ ............... ~---Galatada Karaköy caddesine Kiralık 
diikkanlar 

Galatada Karaköy caddesinde 7-10 numarala dükkan üç oda: 
Teminat 384 lira. 

Galatada Topçular caddesinde 1-2 numaralı dükkan ve bir 
oda: Teminat 229,S lira. 

Yukanda yazıh dükkanlar pazarhkla bir seneden üç seneye 
kadar kiraya Yerilecektir. Talip olanlar tafsilAt almak için her 
gtin Levazım müdilrlüğüne Ye pazarhk için de teminat ıııakhuz 
Yeya mektubiJe 9·6·932 perfembe günü saat on beşe kadar Dai· 
mi encümene milracaat etmelidirler. (2437) 

Fatihte Çarşamba caddesinde kain Dibağ zade Mehmet efen
di medresesi enkazı pazarlıkla satılacaktır. Tafsilat almak için 
Levaıım Müdürlüğüne ve pazarlık için de yetmiş beş liralık te
minat makbuz veya mektubiJe 16-6-932 Perşembe günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2507) 

Istanbul Belediyesinden: Kuduz vekayiinin önüne geçmek için 
sokak köpeklerinin itlifına faaliyetle devam edilmekte oldugun
dan sahipli klSpeklerin, belediye zabıta11 talimatnamesinin me· 
vadı mabsusası mucibince tasmasız Ye ağızhksız olarak •okaklar
da dolaştmlmamaıı akıi halde bunlar dahi itlaf edileceği ilin 
olunur. (2509) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: iki erkek keçi yavrusu bulun
muştur. Sekiz gün içinde ıabi bi muracaat etmezse sablacakhr .(251 O J 

Üsküdarda iskele meydanında kiin olup mahzuru izale edil
mekte olan beylik anbarıoa ait enkazd~n masarıfı hedmiyeye 
tekabfil eden mikdarı ll-6·932 pazar günü saat 14 de satılaca
ğından talip olanların yevmi mezkfırde Üskiidar belediye daire
sinde mlUeşekkil ıatış komisyonuna müracaatları. (2511) 

o - >.. • 8 ı::ı 
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Sirkeci 7,50 7,50 10,00 12,50 12,50 15,00 15,00 
S.Abmet 7,50 7,50 7,50 10,00 12,50 15,00 15,00 
Beyazıt 7,50 7,50 7,50 7,50 10,00 15,00 15,00 
Aksaray 10,00 7,50 7,50 7,50 10,00 12,50 12,50 
Samatya 12,50 10,00 7,50 7,50 7,50 10,00 10,00 
Y.Kule 12,50 l:l,50 10,00 10,00 7,50 7,50 7,50 
K. Çeıme 15,00 15,00 15,00 12,50 10,00 7,50 7,50 
Z. Burnu 15,00 15,00 15,00 12,50 10,00 7,50 7,50 • 
Bakırk6y 17,50 17,50 17,50 15,00 12 50 12,50 ıo,oo 

Bu miktarlar azami olup bilcllmle rusurn dabildır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 f net keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyü~ i~runıiye ~l,111 liru~ır 

..... :o 
...ld .... 
.2 
<il 
a:ı 

17,50 
17,50 
17,50 
15,00 
12,50 
12,50 
ıu,oo 

7,50 

Aynca: 15,000, 10,COO Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükafat vardır. ........................... 

ve Koru Köşkündeki Eşya Müzayedesine 
Haziranın 10 uncu Cuma günü devam o~unacak veBebek sarayında kalan kıymetli eşya ile bilh 
koru kö~künde mevcut bilumum etya ve mefruşat müzayede ile sahlacakbr. Nadide yemek od 
.. takımı, elekt:ikli piyanola, Hereke, Şiraz ve yol baldan ve kumaşları salon takımı ve saire v.a. 

r;;V AKITtn ııı 1 As. mk. Sa. AL komi•yonu ilinlan 

l~ÜÇÜk ilftnlarıı K71~::0~ti K~~eti ~r~ti Harbiye mektebi 
1~~~~10 defası yüz kuruşrur ::JIJ 400 100 8,000 SüYari binicilik 

iş arıyor"m - Ali bir mektep- 5,000 1000 6,000 Topçu nakliye Mp. 
ten mezunum. Vesikam mevcuttur. Is- Yukarda yazılı mahallere hizalarındaki miktarlarda il 
tanbulda şirketler ve müesseseler nez- koyun, kuzu eti kapalı zarf ıuretile satın alınacaktır. MO 
dinde veya taşrada tüccar Utipliğ1, ka- kasası 25 Haziran 932 cumarteai günü saat 14,30 da Tophane 
siyerlik ve buna mümasil bir vazife an· merkez kumandanhğı aabn alma komisyonunda icra kılmaca 
yorum. Istiyenlerln Kandilli postabanesı Taliplerin şartnameıini görmek için komisyona müracaatlırı 
posta kutusu numara 10 Nezihe adresine 
yazmalan. <3026) iştirak İçin de şartnameıi veçhile bazırbyycakJarı teklif mektıJ 

larını ihale gününün muayyen vaktinde müıelsel numaralı ilmllha 
mukabilinde komisyon riyasetine •ermeleri. (290) 2326) iş ocağı 

A Her sınıf işsizlere iş ve istiyenle· 
re işçi verilir. 

A lş ocağına ortak alınır, Sirkeci 
Babıali caddesi telefon 23495 

• • • 
idareleri merkez kumandanlı· 

ğma merbut 10 müessese için 

ili 1111111 150 tabut yumurta kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. Müna-

martesi günft ıaat 16 ya k• 
Tophanede Merkez KumaPd 
danhğı satın alma komisyonu 
icra kıJıoacakbr. Taliplerin f 
namesini aörmek için komiıy 
müracaatlan ve iştirak içiJI 
muayyen vaktinde komisyo 
hazır bulunmalan. (281) (2! 

Pertev çocuk podrası 
Aynı zamanda ayak terlerine 
karşı pek mükemmel bir ilaçbr. 

r=:::::ıu11:1::1:1:::;u:::::n:::::::=s.-m" .. 111mn 

ii Sadıkzade Biraderler fi 
!! Vapurları ı 
~~ KARADENiZ POST ASI 1 

i!Dum.lupınar i 
H vapuru p b il 9 Haziran erşem e 
11 

.. •• k 1s d s· ii gunu a şam saat e ır· 

i! keci nbhmından hareketle 
~~ (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
ii Samsun, Ordu, Fatsa, Gireıon, 

ii Trabzon, Rize ve Hope) ye r azimet ve avdet edecektir. 5i 
r 

1 F aıda tafsilat için Sirkeci U 

f 

Meymenet hanı altında acen- ı= 
tahğma müracaat. Tele. 2:t134 İ 
-- ··-· 1 ..... __ .... ___ _.._. ...... ~---- = 

ı __ z_A_Y_I_L_E_R_--1 
11-1340 numaralı liman cüz

danımı zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eski cüzdanın hükmD 
olmadığını ilan eylerim. 

Remzi 

* • • ( 

Kilo 
150 Patates 

kasası 19 - Haziran - 932 pazar 
günü saat 14,30 da Tophanede 
Merkez kumandanlığı satın alma 
komiıyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini ıörmek 
için komisyona m6racatları ve 
iştirak için de şartnamesi veçhi
le bazırlıyacaldarı teklif mektup· 
larını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 

600 Taze kabak 
100 Salça 
500 Taze faauJya 

vermeleri. (287) (2212) 

* • • 
750 Patlıcan 
250 Bamya 

Gülhane hastanesi ihtiyacı için 200 Dolmalık bibet 
SO tabut yumurta aleni müoaka- 1500 Domates 
aa suretile alınacaktır. Münaka- 750 Ispanak 
sası 19 Haziran 932 pazar günü 750 Sovan 
aaat 16 ya kadar Tophanede Ha va Makinist mektebi ibti 
Merkez Kumandanlığı sabn alma cı için yukarda cinsleri hiza 
komisyonunda icra kılınacaktır. da yazılı miktarlarda sebze 
Taliplerin ıartnamesini görmek zarhkla sabo ahnacaktır. Pa 
için komisyona mllracaatları ve lığı 9 Haziran 932 pel"fembe 
iıtirak için de muayyen vaktinde nü saat 16 ya kadar Harb 
komisyonda hazır bulun.maları. mektebindeki satın alma ko 

* • }288) (2211) yonunda icra kılınacaktır. Tal 
lc::rin şartnamesini görmek j 

Harp akademisi ihtiyacı için komisyona müracaatları Te • 
6250 kilo sığır eti aleni müna· rak için de muayyen vakti 
kasa suretile satın alınacaktır. komisyonda hazır bulunma! 
Münakasası ll·Haziran-932 cu- (3) (24 

Doktor Dr. Ihsan Sami 
Hafız Cemal 

Dahili Hastahklar MUtehassısı Gonokok aşısı 
Cumadan maada her gün öğleden Belsoğııkluğu ve ibtiUtlanna kar 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lst:ın- pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyol 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu .-Sultan Mahmut türbesi No. 189 
susi kabinesinde dahili bastalıklanı ======================::;::ı 
muayene ve tedavi eder. Telefon: Is- tanbul (2. 22398) 

Tütün inhisarı Umumi Mü 
dürlüğünden: 

Kadın ve doium hastalıkları Azapkapı deposunda mevcut tahminen: 
Mütehassısı 
Doktor (51) bin kilo köhne kanaviçe, çul, ip ve kınnap ile Kuruçe 

H •• . N •t me ambarmdaki (1241) kilo hurda kurşun ye demir ile (80) ad 
llSCylD B$1 muhtelif merm~r taşı pazarlıkla satılacakhr. Taliplerin ( % 7, 

Türbe, eski Hilaliabmer binsıa teminat ab.çelerini hamilen 16· 6·9j2 perşembe gilnü saat (10) d 
No. Tel. 226 2120 G 1 t d T I l'J ~~~~~~~~~~~~~'! _ a a a a ütün nbisan Mübayaa komiıyonuna müracaatları. (22~ 

..-v&ıını , 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

Abone şartları: 
1 ;3 b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
1 lariçce 800 l 4:i0 2700 

lan şartlarımız: 
______ ......__ 

H.esml Hususi 
Satın IO Kş. 12,50 Kş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk llAn şartlarımız: 
1 :..: •' <ı l -1 O Uefalı 
30 50 6 5 7 5 IOO Kuruş 
A- Abonelerimızin her üç aylı · 

3 ğı içın bir defa mec(;anendir 
I~ - 4 satın geç~n ilAnl:ınn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: l\lehmet Asım. Umumi 
~~ş~irat m~dürü: Refik Ahmet 

l' .. "' ,. . . ... _ 

1 ist. Evkaf Md. ilanları 
Lira K. 
583 38 
Tamamı on dokuz metre terbiinde bulunan babçekap111nda Çe' 

lehi oğlu Alaettin mahallesinde Yeni camii şerif avluıunda ati~ 
75· 76 ve cedit 71-72 No. lı kargir dükkinan - 2520 • hisıe iti' 
barile • 420 - hissesi satılmak fizere dört hafta müddetle ilin f

1 

müzayedeye konmu~tur. Müzayedesi Tem muzun 9 uncu Cumarte' 
si gUnü saat on beıtedir. T ~dip olanların pey akçelerile berabel 
Çenberlitaşta lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasmda MahlO.llt iı•' 
lemine muracaatlan ilin oJunur. (2501) ~ 

Devlet Demlryolları llanlArı ) 

Görülen lüzuma mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muhtel~ 
yük Yagonu H.P. dan Filyosa nakledilecektir. 

işbu nakliyatı icraya müsait vapurları olan şirketlerle paıarl•~ 
yapılacaktır 

Pazarlık, 18-VI-932 tarihine müsadif cumartesi günil saat 1 O~~ 
·tı 

Haydarpaşa mağazasanda vuku bulacaktır. Talip olanların ıer'1J 
anlamak üzere mağaza müdürlilğüne her gün müracaat edebilecelı1 

Ve. pazarlık iÜnü.nde de pazarhğa iştirakleri ilin olunur. (~~9.S) 1 


