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lfitlere iktidar Mevkiinin Yolu Açıldı 
ismet Pş. liz. Romadan hareket etti!!:; mra' IH~~elefİIİZ 
yarın _akşam veya per- Sergilerde fevka

Şembesabahışehrimizde ıade rağbet gördü 
8 Umumi ticaret mft-
aşvektltmlz bir Italyan gazetesine bolun- dllrll Naki Bey 

doğu beyanatta dtinyayı tazyik eden bnh- anlatıyor 
l'anın yalnız maddt olmadığına, ruhlarda 

da buhT an olduğuna işaret etmiştir 
ltaJyadan ha· 

l'eket eden Bat
~~ lamet paşa 
"il. nin 1'e be
)etimizin Çare 
lttnba akşamı 
-.,. Perşembe 
~o aabahı Lüit 
ttyeatino kum

hnyaıının Pilı
~ vapurile ıeb
~ize gelmeleri 
..._le niJ me k te
dir. Korent ka
h& olduğu :ia 
._Pur, kanaldan 
l~miyerek Ma
t.ban burnunu 
dolqbğı taktir .. 
de, Perşembe 
~babı gelecek, 
l\orent kanahn-
4- 2eçerae ÇU'"'. 
latnba pnu ak• 
"- limanımıza 
"-rmlf buluan• 
takbr. DOn bil- 1e111et P.. M. MueoHnl De blrlllcte 
dirdiiimiz iİbİ, vapar Pireden M. Papaanastaayo arasında bir 
~eçerken ismet Pş. Hı. ve Tev· mnlikat vuku bulacaktır. 

Mil!no ve Paris sergilerindek. 'ı;ürk 
pavyonlanna nızare' 
etmek üzere A Yrn • .ı-llB'l~~tTI?lii~rı'I 
payı giden Ticaret 
umum müdürü Naki 
Bey dün tehrimizc 
dlSnmüştür. 

Naki Bey seyahat 
Jntıbalannı muhır
rtrım:ze şöylece 

latmıştır: 

- Milino "4 
Parla sergilerine 
iıtira k ettikten 
sonra d5n\lyo~ 

ru nı . Bu sergi· Umumt ncaret mll· 
1 de memleke- dürü Naki bey 
timizin ihraç maddeleri pek zi
yade rağbet görmüıtür. 

Bilhassa Milinoda 250 bin 
kiıi, Parilte 150 bin kişi pav
yonlanmıu ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaretlerden sonra MilA
noda ve Parlate llzilm, incir, 
fındık, zeytinyağı, orman mah

. sulatı, hububat,, meyan kökü, 
derı ve yapagı tizerine üç yUz· 
den fazla talep vuku bulmuştur. 

[ Alttarafı 2 inci sayfa.ıwzda 1 

Aldalen 

Şöhret 
Hangi şöhret vardır lı.i, sahibine 

Alman 1 arihinde Dönüm Noktası 

Brüning kabinesi, dün. 
istifa · etti ! · 

Relslctlmbur, müntebtplerln arzusuna uy
mıyan bir kabine tarafından verilen ka· 
rarları, artık imzalıyamıyacağını söyleyin-

ce, kabine müştereken çekilmiştir 
Berlin, 30 (A. A.) - Brüning ka -

bin~i istifa etti. Reisicümhur Ma -
reşal Hindenburg, bu istifayi kabul 
etmiştir. 

Brüning hükumetinin istifa mek -
tubunun yazılmasma hasredilen ve 
saat 11 den öğleye kadar devam eden 
bir celseden sonra, Başvekil bir kaç 
dakikadan fazla devam ctmiyen bir 
mülakat esnasında reisicüınhura, hü -
kumetin istifanamesini resmen ver -
miştir. 

M. Brüning, mecburen sağa müte · 
veccih olacak olan gelecek hükOmet . 
te ne başvek:lleti, ne de hariciye na . 
zırlığım muhafaza etmek arzusunda 
değildir. Hatta uzunca bir istirahat 
müddeti geçirmek üzere hemen Derli • 
ni terkedeceği söyleniyor. 

Yeni vaziyetin tetkiki 
Berlfn, 30 (A. A.) - Brüning ka -

binesinin istifası, Almanya'nın siyasi 
tarihinde bir dönüm noktasını gös -
terecektir. Bu istifa, milliyetper -
ver sağ cenahın ve bilha$a. Nazi fır -

Almanyadı lkddar mevkllnden ~ 
M. BrDnlng 

kasınm M Teşrinisani 1930 tarihlıl • 
deki umumi intihabatta kazan • 
mış olduklan muvaffakiyeUerin ne • 
ticesidir. 

[ AJttıırafı 6 ıncı sayfamızda 1 

Seyrisefain iyi idare edilemiyor mu? 

Bütçesinin müzakeresi esnasında 
Seyrisef ain şiddetle tenkit edildi 

~liştll Beyle Yunan Baıvekili [ Alt tarııh 5 inci sayfamızd] 

Vapurcular clrasında 
dünyada rahat bir hal, üzüntüsüz bir Ankara, 30 (Vakıt) - Büyük Mil. 
istikbal hazırlamasın? .. Kuru kalıve- let Meclisi bugün reis vekili Refet 

BeY.in riyasetinde toplanmış ve Sey • 
risefain idaresinin 932 bütçeSiııl mü • 
zakere etmiştir. 

neler oluyor? 
l>tın gene bir toplantı yadıldı ve şirkete 

girmemeye karar verildi 
letanbalda bulunan biltün va- mı sözlerin fazla olduğunu söz· t:' ... aahipleri diln ~apurcular den ziyade iş yapmak devresin

taa larınde fevkalade bır toplan· de bulunduklarını anlatmışlar ve 
• daha yapmışlardır. Ankaraya gidecek murahhasla-

'tt.~Gn bilhassa vapurcular birliği nn müdafaa edecekleri tez ha· 

0 
laı Ye piyasada fazla vapuru zırlanmııtır. 

~lar söz söylemişler ve kuru- Vapurcular bu tezde ellerinde 
~ k ıirket için itirazlarda bu- mevcut vapurların posta nakli-

lbUflardır. yatını muntazam ~ekilde ıimdiye 
~yet vapurculardan bir kıı · [ Alttarafı 2 inci sayfamızda l 

Eski •ekiz rakkamı biçiminde kaşlar moda oldu 

... "·· it • ._ ••an - Eler saı alsarmıtım, dUnyanın en 'ık erke· 
)llacakmıt•m ı 

el hanı, Börecki pal.as, Emek apartı-r-------------• 
mam, hep birer şöhret abidesidir .. 

Neşteri şöhret kazanan operatör, 
aütldcı meşhur olan muhallebici, us
talığı duyulan berber, · hüneri hoşa 

giden terzi, çorbası beğen.ilen .. tavuk
çu, hasılı hangl meslek hatınnıza ge
lirse gelsin, sahibi bir kere meşhur 

oldu mu, artık o adam için ·yaşamak 
kaygusu kalmaz .. Muayenehaneye has 
tanın biri gider, gibi gelir .. Dükkfi -
na müşteriler akın akın girip çıkar
lar .• Rağbet günden güne artar .. iti
bar günden güne ziyadeleşir. Servet 
günden güne çoğalır .. 

Bu kaidenin, bizim memlekette, bir 
tek istisnası vardır: ilim ve san'atl .. 
Bu iki sahada, şöhret, bilakis afet • 

Mm. Llna Kavalleri 
ve güzellik! 

Bugün dördüncü sayfada 

iki cambaz 
Güzel bir hikiye : 7 .inci sayfada 

9S4 ağustosunda 
umumi bir harp 

kopacakmış! 
Bir Alman muharririnin hulyası: 

4 üncü sayfada 

tir .. Büyük şair, meşhur ressam, ma- ~----------...-.--•· 

Bu mUMsebetle bazı mUnaka§alar 
olmuştur. Söz alanlardan Sırn ™1. 
(Yox.gat) encümen namına izalıat ve .. 
rerek, varidat membalarmm açığı ki: 
patanuya.cağı nazarı dikkate alma • 
rak ten.zilatm azami hadde indirildi• 
ğini söylemiştir. . 1 

Refik Şevket Bey (Manisa).:.. 
Seyrisef ainin toptan tenkide Iayik bir 
müessese olduğunu işaret ederek . tŞ • 
!etmesi idaresi cihetleri:ıden salahtan: 
çok uzak, . muamelatta inziba~· vazı • 
felerinde intizam olmadığını, . idare' • 
nin haddinden fazla paso vererei 
vapurları husust teşekküllere Pflkef 
çektitiğini, kömürün komisyonculaı 

(Lütfen ıaylayı remrlniz) 

ruf musikişinas, yüksek tilim, mesle
ğindeki şölıreti ve liyakati nispetin· Macar san'atkarlarının sergisi açıldı 
de betbalıt olur! 

Kötü şair, ni.'ıayet çikolata paket
lerine, niyet kutulanna maniler ya
zar, kuru ekmeğini kazanır.. Kötü 
ressam, nihayet tabelcicılıkla nala -
kasını temin eder .• Kötü musikişinas, 
nihayet mcyltane hanendeliğile geçi -
nir •.• Kötü alim, harcıdlem eserlerle 
hayatını sürükler .. Fakat, büyük şa
ir, büyük ressam, büyük musikişl -
nas, büyük filim? .. 

Tefııik Fikret, Robert Kollej ol -
masaydı, açtı .• Süleyman Nazif, bir 
kış gecesi, mangalsız bir odada can 
verdi .. Mehmet Rauf, hastane köşele
rinde, uzun bir ihtizardan sonra 
söndü .. Abdülhak Hamit gibi, asnn 
nf!dir bir dehası, iki yüz elli liralık 
meb'us talısisatıyle yaşanuya çalışı -
yor .. 

Bu korkunç örnekler karşısında 
kendilerinde lıald üim ve san'at aşkı 
duyan gençlerin eesareti, benl hay - 'ergide gBsterllen 
retten ürpertiyor!.. r ' tanzim eden 

Yusuf Zira 

• 
eserler ve sergiyi ressamlar namına 

Macar iktisatçısı Vogh Yenö Bor 
-: Yazısı ikinci uyfamızck -::. 
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ve a aSJD a neler Harici 

oluyor? lSPANYADA ll-:LTlLAL TEŞEBBDSLERI 

ka~~o~~r:: 1e::i~ı:~~;:ız~~~dan yi ci er ya gın ~ıkarmak is 
sonr.a da bu işi iftiharla yapa- W -
c.akl rım iddia etmektedirler. , ya lım t şle kar~ııa~tılar '· Wapurcular arasındaki rekabet ~ ',5 
meselesinin esasen lialledi!diğini J 
v.e .Scyriıef.ain idaresi He -vapur- Zabıta, kıyam har.eketlerini şiddetle tenkil Jcln kat'i emir .8 -
cutar rıasmda d ihtilafı mucip mıştır. Ahaliye ewJerlndeo çıkmamaları ihtar edildi 
hiç bir madde kalmadığını söy-
lemektedirler. 

Maamaııh, muhakkak surette 
şirket teşkil edilirse va.Purcular 
aralarında yalnız şilepçilik yap
mak üzere kuvvetli sermaye ile 
bir ~irket kuracaklardır. Bu şfr
ket yolcu ve posta nakliyatı 
yapmıy; kur. 

l/.ınpurcular .konu~ma mev.zula
nnı söyJememek istemelerine 
rağmen öğrendiğimize göre dün
kü toplanmada bir kısım vapur
cular da şirkete bazı {arı:arla 
dahil olmayı tekli~ etl\}işlerdir. 

F kat bu teklif diger mura,b
heslar arasında büyük asabiyet 
uyandırmıştır. Neticede akaliyette 
kal n bu vapurcular da diğer 
m slcktaşlarımn fikirlerini kabule 
mecbur ıkalmışlardır. 

Bu suretle müttefikan verilen 
son !karar şudur : 

l - Kayıtsız ve ışartsız ola
rak vapurculuk inhisarına dahil 
olmamak. 

2 - Derhal Ankaraya mu
rabh lar göndermek. 

Vapurcular birliği reisi IV111zaf
fer Bey ile Yelkenci zade .... utfi 
ve Sadık zade Ruşen BeyJerden 
mürekkep murahhasların yar)n 
Ankaray.a hareket etmeleri muh
temeldir. 

vasıtnsile almdığım, boğazına ka • 
dar borç içinde olduğunu, mües • 
scsenin ı ilkse kaçtığım, ,memurla • 
rma muntazam maaş vermediğinden 
kredisinin kalmadığını, hususi va -
purlarla rekabete Jmlkıştığmı, a • 
centcler üzerinde mürakabesini ~·ap 
ma(lığrnı söyledi. 

S.rrrr Iley (İ7.mit) - FasrlJar U • 
zerinde sordu. 

Ha.san fehmi Bey (GU.mü~nnc) ce • 
va.p l'er.erek, büttcde encürn~in es • 
bab.ı mucibesinin sa~k !kısa olmasın)n 

· vekaletin vapurlar hakkında lfı.yiha 
hazırlığını, bunun için Q Jiiyjh..ıy]a 
Seyrlscfniııin vaziyet; değişec.eğindcn, 
kömürü kendi vesaitile Zongul(laktan 

. getirttiğinden bahsetti. 
$adetin De}·, (İst{lnbul) sevahiJi 

ımüteca:vire ''apurJannda nakliye fi -
n.tlar;mın eski halde oldµğunu, adaya 
işliyen vapurların sürük, tehlikeli ol • 
dut;"llJlu, Sili:niye vapur işletmediği • 
ni s3yledi. 

İbrahim Al:1cttin Bey, (Sinop) js • 
keteler arasında frtibath ~!.e.rler te . 
sisini Jstedi. · 

Sırrı )Jey, (Koca.eJi) idar.enin lda • 
resizllkle jht~ılığından bahisle 
Y:afovanın ihyasını geç tmldığmı 
söyliyerck, idare yalnız bir şeyde az • 
ınetmfştir, o dn, kendi ine rakip te -
lil1d ettiği miJli vapur müesseseleri • 
"1İ fmhnyn te:lcbbüsüdür. 

Ahmet ihsnn Bey, (Ordu) iborcun 
·verıl~ Jfl7..ım geldiğini, hükumetin 
otorite meseJesi oJduğunu söyledi. 

R ih Bey, (Antalya) idarenin i~ -
13.hr lüzumundan bahsetti. 

Bütçe .encUmeni xeisi Hasan Feh -
mi Bey, söz alan !hatiplere cevap ve -
rerek, $eyrisefain bütçesindeki 1 mil • 
yon 251 bin lira açığın kapatılması 
için idareye istikraz salfıhiyeti ,·eril • 
mel<te olduğunu söylf>mistir. 

lktisnt \'ekili Mu taf~ Şeref Bey, 
alelCımum devlet ticaret filolarının 
vaziyeti Ye Scyrisefain jdnrcsinin 
mesarifini karşılryamamasınm se • 
bopleri hak1ı:ında izahat \"ermiş, lda • 
rede sur timal bulunduğunu ifa • 
de eden Kocaeli mebusu Sırrı Beye 
hitaben; ~Elde hiç bir delil ve ,·esika 
bulunmaksızın Millet kürsüsünden 
bu tan:da öz söylemiş olmasını hem ı 
tekzip, hem de protesto ederim,, de -

Madrit, 30 (A.A) - Anarşist ı 
Sosxalisller, yani milli mesai 
konfederasyonu ile beyne1milel 
anarşist federasyonu azası ve 
bazı komünist unsurlar, dün 
bütün ispanyada bir kısım ihtilal 
hareketleri yap.acaklarmı jlao 
etmişlerdir. 

Hükumet memurları daha aa
bableyio erkcndeo bibassa ,Mad
rit'te gayet mühim ihtiyat ted
birleri almışlardır. Payitahtta 
amele mahallelerinde sivil mu
hafız kıtaatı toplanmıştır. Sabah
leyin bilhassa PJace Progreso'da 
kalabalık bir mahallede bir ta-

Emir 
Hicaz kıralının oğlu 

oskt'vaya vardı 
Moskova, 30 (A.A) - Hicaz 

kralı lbnussuudun oğlu Emir 
Faysal'.ın xiya.set elliği .heyet 
Moskovaya _gelmiş v:e merke,zj 
icra komitesi reisi M. Kalt;;nin 
tarafından istikbal olunmuştur. 

M. Kalenin Emir Faysal ~e
fine bir öğle ziyafeti verm ştir. 
Ziyafette boşamedi ve teşe~kür 
nutuktan teati olunmuştur. Oğle 
yemeğinden sonra barjciye ,ko
miser)iğindc bir kabul resmi ter 
tip olunmuş ve hükumet er.kam 
ile ~efirler heyeti )ıazır bulun
muştur. 

kım 'hadiseler olmuştur. Bu ma
halled~ .h1r takım dclika~lar 
kızıl bayraklarla nümayiş yap
mak ·stemitlerdir. 

Her lhtf male "karşı 
Madrit,, ~O (A.~) - Pa.hiliyc 

nazm, bu sabah sendikalar ta
rafmdan tertip edilmiş olen gre
vin bütün spany.a dahilinde a
kim kalouş oldu~ou. ~ey&m et
miştir. 

ispanyanın ima1indeki maden 
mmtnkasmda tam bir sükun 'bU
kUm sürmektedir. 

Sendikalistlerin ocağı olan Se-

Ankara, 30 (A. A.) - ln,giltere hü • 
ikfi.meti ınanuııa Rcisiciimhur Haz • 
x..etlerine Çanakkale ihaıj>ine dair o • 
lan kitabın takdimi ın.ü~betil,e ha -
riciye vekiHeti v.ekili Şükrü Kaya 
Bey, İngiltere büyiik elçisi Sir Geor -
ges Clarek cenaplanna atideki mek -
tubu göndermiştir: 

"Büyülc..El~t ~nzretleri; 
miş1ir. • izi geçen hafta a.bul .ellikten 

Refik Şevket Bey, Seyrisefainin .E" ura ReiSicürnhur HazretJ,yi,, ~e.n • 
yalovş. tenezziihünde matbuata l'apur dilerine ükOmetiniz namına. arzet -
tahsi "ni de ,·nzüesizlikler arasında meyi deruhte 'buyurduğunuz kitaba 
sayrJdığından, Tank ;Bey, (Gireson) Jngiltere kraliyet hüktlmeti tarafın • 
dedi ki: dan yazı1mış olan dthafr dikkatle mü 

- Bir buçu:k milş;on açık, iiç ,mil • talea ettiler. 
yan borç, konuşulduğu bir sırada, Büyük bir kumandan, fu;il ibir ha -
Refik Şevket Bey, '!Illatbuat ceıtıiye - sim ve fılicenap bir dosta, bir centil -
tin meccanCJt \·apur tajlsiSni !<u ur men miıtetin rüesası tarafından re -
.ol rak zikretmemeliydi. Bu hareket {edilen tazim yalnız çok asil bir ıilhıı.. 
bu te.nezıiih.ti müt~şeldtire,n :b.cıbul e • mm eseri olan bir nezaket .değ.i1, bil -
den cemiyeti de bu suiistimal ve açr - hassa gerek Gazi•.nin, gi!rek Cüm -
ğa seb~lye..t verınc!< bahislerinde a ~ huriyet trükftmetinin ziya6esiie 'lllÜ -
deta müşterek göstermek istiyor. ıteha is oldukları bir kadirşinas -
Seyrisefnin idaresi muhtelif müesse .. Jrk ve dosthdc 11işanesidir. 
~lerde hizmet ve idarenin ı:1enfaa • Mücadele esnasında bir hasmın 
tini temin nı>ktnsuıdan ·endi nizam - göstermiş olduğu meziyetleri sade 
la,n: dair<'sinde muayyen hatlara ''e samimi bir şekilde tanımak, bu 
kadar sarfiyat icrasında takdir mücadelenin 'bütün meraretlerini i . 
sahibi dir1er. za1e ve birbirile .çarpışmış olan '\"C 

villede bir takım eşhas bir ki
liseyi 'l kmıya te,şebbOs etmi -
terdir. Derhal müdahale eden 
.sivil muhafızlar bunları firara 
mecbur etm· tir. 

Anarşist sendikaları bu sabah
tan lljbaren bir grev · n etmi~
J~ıdir. Bu grev yaloız hükfıp:ıet 
merkezini müteessir edecektir. 
Maamafib sabahın ilk aatlerin
den jtibarıen tramyayları10 işle
ımesi .askeri kıt'alar tarafından 
emin edilmiştir. 

1 
Sivil u af;ıilar her ihtio:ıale 

~arşı zır bliluomaktadırlar. 

Refik 'Şevket Bey; yılda bir gün C .,....,_,,,,...,.........,.._..,...,.,...•~-........ ""'"'P"--M---------------
tatiJe iknvuşan gazeteciler için böyle evat Beyın acar 
bir tahsL i rem görmiyor da, men • c • ' k A J 
fant tarafinr düşünüyorsa, idare bu - enaıesı san at ar arı 
nu fazlasiJe i$1üa etmiştir. ~ey ,. t 1 ili S f dit f d 
rise/ain Yalovaya bir yolcuyu altmış Şehrimize ge · r yor erg 0 8Çl 1 
kuruşa görürüp getiriyor. lki yüz ga - Varşova, 30 (A.A) - Bu sa· Macar ressamlarından Rudnay 
zetecile ailesini götürdüğü kabul e - bah Cevat Beyin cenazesinin Gyula, Zejti Ferenc, Gal F~re-
dil e, müvazene me~uu iYÜz Y.irnıi li · lürkiyeye nakli merasim ile ya- ne, Brenner Nandor'un eserlerin-
rayı geçmez. Halbuki Yalo,·n kap • pılmışbr. Başvekil, Nazırla~, s~- den Galatasaray lisesinde vücu-
1ıca1nnnın açılması vesile.sile Ya - firler ayan ve meb'usan reıslerı, 

· t" · ' f ·ıı · h da getirilen sergi dün saat on Jovaya yapılan bu zıyare m neşrıya • siyasi meha il mümessı erı, a-
tile idare kendisini daha kfirh telfikki riciye nezareti erkanı ile Varşo- ikide halkın %İyaretine açı1mışbr. 
edebilir. vada buluQan Türkler ve müte- Vali Muhittin B. sergi salo-

Meclis kürsüsünden tamim sure · veffanın doşUarı meraıime iştirak nunun kapısına gerıli Macar mil-
tinde yapılan müanha7.elerin ehem - eylemişlerdir. . U renklerini gösteren kordelayi 
miyeti büyük oldu,;"Undan, ekseriya Cenaze nlayının önünde bir keser.ek açıloıa merasimini yap· 
başından sonuna kadar bu yol ü • suvari nıilfre.zesi bulunuyordu. mış, bu sırada kısa bir nutuk 
zerinde çalışanlar, bunlardan a1ı • istasyona hadar yo1ların iki ta-
nıyor, ŞC\kleri kırılıyor. Halbuki rafında mevki alan askerler ta- söylemiştir. 
ben, SaduJinh Beyin, canla, baş1a na - put ge.ç..er,kep resmi .aellau ifa Bundan sonra ressamlar namı-
sıl çalıştığını bir şahit olarak söy. etmekteydi. Tabut hususi bir va- na şehrimizde bulunan ve aer.gi-
Jiyebilirim. Nazik, vazif(?şinas, milk - gona konmuştur. Hariciye neza- yi taoı:im eden ikbsatcı Vegh 
tcdir, iyi hizmet .eden memurlnnn retinin bjr mümessili cenaze ile Yeno B. eserler hakkında ıİ.zahat 
da böyle bir sırada takdir Jşitmiye hududa kad;.ır git01ektedir. vermiştir. 
ihtiyacı ·vardır. Şu bir hakiliattir. Meraaimde Macar sefareti na· 

Halk bütün Karadeniz seferlerin - Jarak tahmin edilmiştir. mı na başkatip M, UUein, be le-
de Scyrisefnin vnpurlannı tercilı e - Müvakkat ticaret itilafları nkti diye muavini Hamit B. , Pertev 
diyor. Bu da <'f.kfırı ammenin bir hususundaki kanunun bir maddesinin Pı. , ressam Hikmet, Çallı ibra· 
cevabı değil mi.? tadiline ait kanun kabul olunmuştur. him, Ahmet Haşim beylerle oeh-

Müteakiben bütçenin heyeti umu - Buna nazara~ müddeti biten ti • rimizia daha birçok tanınmış ze
miyesi hak1Hndaki müzakere Jdifi gö - earet müahedelerinin yeniden müza • vah hazır bulunmuşlardır. 
rülerek ronddelerin ınüzakeresine ge • keresi, müddetleri 932 tarihini te -
çilmiş ve idarenin 932 masanfatı kar cavüz ~tımeme]s: şartile muvak'kat ti • Sergi on glin müddetle umu
ı;ıılığı olarak 4,720,293 lira tahsisat caret itilflflnn akti hususunda lıü • mun ziyaretine açık bulunacak-
verilmiş ve l'aridatı 3,371,937 lira o - kftmcte salahiyet verilmektedir. tır. Duhuliye yoktur. 

Liberaller 
Yeni Kabine_yJ 
Be..,eumtyor 
Atina, 30 ( ijusuai ) r ili 1' 

nan kabinesinin t•WI '1' 
Jiberal lırka mabafMW ....,uw 
etmemiştir. M. :apa •s·* ~ 
ceoeral Kuodilisi kabinuin;:! 
nıı dahiliye nazm ıı{a~ 
istediğinden, Kundilia -'°' 
naya iştirak etmemlttfr. 111 ... 1111'1 
başka P P. Anaşt ,,.., 
nasıoa aldığı bazı n9Zlthlr, • 
.rallerin hoşuna gitıwmektecli6 

ıBu erait ltrn~a ~ 
medisinde, mutlak ebetlyed 
iz ı0lpn liber_a! f"lrMuuı 
memnuniyetsizliği yGzOnd• 
Rapa Anastasy.o a'1faMiiıle 
y, ti emin sayrlma~ ft1 
liı fe.sl;ıedih;ıaediği t,tWiW. 
kısa olacağı tahmia eshilaLııııldlU 
dir. Fakat Jiberal &tkama 
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Evvelki akşam haliçde iecibir Hüseyı·n Cahit ---- Borsa Haricinde Turnuvası 
deniz kazası olıııu§tur: Saat 20 Ferit Bey şehrimizde 
d,, Osman isminde birinin s:ıo- Beyin Davası Varşova sefirliğine tayin edi- Muamele yok 
ti\lı \oac• ki§ilik yo!cusu ile kffe Hüst'yin Ca1ıit Rey ve ortakları n len sabık logiHere sefiri Ferit 

· l:ıstahanede ölen Hakkı -.clendif v:mınt' . 
J.ilcr baldızı \'e oğludur J 

ı..neden köprüye gelmekae iken 
'i emiş iskelesi önünde birden bi
te Fransızlara ait ibir Muşla kar-
•U.thlıJhr. Kaçınmak kabil ola
bıanuş •e Muş bütün lıazıle san-

~· bindirmiştir. Çarpış çok 
rddetli ı0lmuştur. Sandal parça-
lnnııı Ye içinde bulunan Yeni
Postahane camii mezzini Hakkı 
Oğlu Necati Efendi, karısı Sani-
l'~, .baldızı Saime, komşuları Gü
~de Hammlar ve sandalcı Os-
l!ıan denize dökülmüılerdir. Çok 
R~çmeden hadise yerine yetioil
bııt, kazaya uğrıyanlar birer bi-
ter denizden toplanmışlardır. 
'iaraları ağır bulunan Necati Ef. 
\re baldızı Saime H. hastaneye 
~aldırılmı~lardır. Necati Ef. yol-

a ölmü~tür. 
~•kerl mUzede tutulan h1rsız 

"'Bir ıs.7 5 :"c evrcı as' er mü-
tede garip bir hadise oJmuş. bir 
lb~aa altına gizlenen ıık giy.in
tıl11 bir hırsız ıtutulmu§tur. O .g.i
tc, usulen müzenin her tarafmı 
iÖtden geç.İren bekçilerden biri 
~aaaJardan birinin altında garip 
ır cismin kıvrıldığını görmüı
~r. ilk nazarda anlayamadığı 
ıı cisim bekçiyi hem korkut-
~Uf hem şüphelendirmiştir. Ni
b Yet, bUtün korkularını yenen 
ekçi, masanın altında kınılan 

~~ bır yılana pek benzeyen cis-
1 dürtüklemiş ve bunun bir in-

~n bacağı olduğunu anlamak
t gecikmemiştir. Bir az sonra 
tıek • • • l 
~ Çının sesme <oşanlar, masa-
ı.lQ altından bir insan çıkarmış
b rdır. Müzedeki antika eserlerden 
'1ı~tlarını çalmak istiyen bu adam 
, giyinmiş bir hırsızdır. «Ada-
d •:• Ali» olduğu şeklindeki ifa
lie trint: rağmen zabıta hırsızın 
t~~~kt bUviyetini Murat olarak 
flt b~ etmiıtir. Muradm üzerin
~k ır sürü aoahtarlar maymun· 
t,1 la~ vesaire bulunmuştur. Mu
_, dun adliyeye verilmiıtir. 
~~fçl usta ba,ısını :raraladı 

"•k U.n Uokapanında bir cerh 
Sl '•ı o!muıtur: Kantarcılarda 
l>e?1 Beyin tütün deposunda ev
d ce amelelik eden ve her ne-
S~k•e işine nihayet verilen kü
ct, Ziya, diln saat 9 sıraların
~ depoya giderek usta başı Ah
. tlte.,. k d. . . ·ı . . 
ıate :• en ısme ış verı mesını 

~ıştir. Usta başı, şimdilik de· 
u~. Q adam ihtiyacı olmadığını, 
~~ ~~c libum hasıl olduğu takdir
~ •tıabağını söylemiş fakat bu 
d, '~ Ziyayı tatmin edecek yer· 
•i.a~ hldırmıştır. Nihayet sinirle
ttct... a"inı olamayan amele, ta-
"n~ tıç.ağım ceketinin altında 
clicı ta eski usta başısı Abme-

~ ~~~ kalçasına yerleştirmiştir. 
•ıa C •urette yaralanan usta 

kıııd erıabpaıa hastahanesine 
~~ırıı:ınış ve kOçük Ziya yaka

ır. 

,·eke Sofdorflot isimli Rus vapur B. dün sabah Semplon ekıpre
ışiııketiy!e hir uka,·ele :aktetmişler • sile Londradan iehrimize gele
di. JJu mukavele mucibince Rus "'n - rek akşamki treoLe Ankaraya 
pur §İrke.ti Jlüseyin Cahit bey ve or~ 
takları namına nakliyat yapacaktı. gitml~, vali Muhiddin, belediye 
lki şirket arasında bir müddet mua - l cisi muavini Hamit BeyJer ve 
meıat devam etmiş, fakat bilahan a- diğer bir çok uıvat tarafıadan 
ıralann<1a ihtilaf ~ıkmış, Hüseyin Ca- jstikbal ve teşyi edilmi,Jtir. 
hit Bey \'e ortakları Ru::; 'Yapur :şirke Rerit 8. istasyonda kendisin\ 
tinin aleyhine muka,·eleye .ademi ri - ~arşıhyanlar arasında bulunan 
ayet ,.e tazminat davası açmışlardı. 

Hüseyin Cahit bey ve ortaklar~ :gazeteciler:n muhtelif suall~rine 
Sofdorflot mües esesinin mukavele - ı cevaben sunları sövlenıistir • 
ye riayet etmediğini, binaenaleyh bu 
müessesenin 1 endi1crinclen aldığı on 
bir bin il'ürl< limsı kndar tutnn dcpo
.ıito akçesini geri ,·ermesini söylüyor- ~ 

Jar, aynı zamanda 'fürk paı:asıyle 

\' irmi sekiz bin lira kadar tutan mad· 
·•i zararlarının tazmin edilmesini i~
-ti:rorhıTdı. FHiseyin Cnhlt Bey Ye 
ortakları a~·nı zamanda SofdorJfot 
şirketinin kendilerine Türk patasıyle 
hir milyon lira kardan mahrumi -
yet bedeli vermesi lazım geldiğini i
leri sürmekteydiler. Da":ının riiyeti 
esnasında Sof dorflot müessesesi tu 
kfırdan mah:rumiy<-t heflelinin pek 
~ok olduğunu, ancak bir iki .ay,lık :btr 
kardan mahrumiyet ~deH istenilme 
sinin meYzuu bahsolabilcc.eğini sör -
)emi-şti. Hüseyin Cahit .Bey ve ortak- - Türkiye· Tngilıere münasebau ı 
lan bu bedeli 1lir senc":ik olarak tes- sıldır? 

bit ediyorlardı. Du no!~tnfüı ticnet - Sefüler memuriyetlerinden ıynla· 
mahkemesi bir ıira kararı ittihaz ~de rak memleketlerine döndüktt'n sonra ne 
rek .kfıman mnhrumiye.t bedeJinin .ne \tıZıfelerl ne de mes'u!iyet1eri kalır. 
kadar r<>lmasr lflZ!mgeleceğinin tayi • De\•letin harict siyasetini hariciye 'Ve-
nini ehlihibreye ha~·ale etmi§ti. kilinden sorunuz. 

Ilu karar iyi anla§ılamamış ,., - Türkire jle lngiltere ar:ısınd:ı 
Hüseyin Cahit Byle ortakları mah • mulllıik mesele knlmışmıdır. 
-kemeye müracaat ederek 1rnrann tav - Bu da ayrı bir mesele. 

zihini i tida etmişlerffir. - /\nk:ırada ne kadar kalac:ıksınız. ? 
Bunun üz.erine dün 1 tanbu1 birin- - Bu hüktmcrimin b!fectği bir iştir. 

c.i ticaret mahkemesi mese~yi tetkik - \'arşo,·ar• n:ıkllniz münascbetıle 
etmiş, muh:ıkemcnin dünkü celsesin· -Jngiliz gazet~cilcıine be.;::ı~t~ bıılun· 
de davacılar namına Hüseyin Cahit 
Beyle avukatı \'e müdlieaaleyh namı
na da Sof dorflot şirketinin avukatı 
hazır bulunmuşlardır. Mahkeme Hii 
seyin Cehit DeyJn talebini .Jrabul e -
derek .kararı tavzih etmiştir. Bu ta-ı-
zih mucibince ehlihibre teşkil edile • 
cek, bu 'heyet kfırdan mahrumiyet be 
delinin ne kadar olması lfızımgelece
ğini tayin edip mahkemeye bildire • 
cektir. Birinci ticaTet mahkemesi ,ge
rek <l.?po1.ito edilen paranın Hüseyin 
Cahit Bey tarafından istirdadr, ge -
rek 28,000 liralık maddi 1.arar, gerek
se bir milyon liralık kflrdnn mahru
miyet bedeli hakkında ancnk ehlihib 
Te ıraporuuu aldıktan sonra bir ka -
rar '\'erecektir. 

Hakkıyı öidUren Agop 
Ileyoğlunda Abanoz sokağında 

Hakkıyı öldürmekten suçlu Agobun 
muhalrnmesinc dün ağır cezada de -
vam olunmuştur. Dünkü celsede 
tahkikat kfıfi görülmü§ ,.e müddeiu
mumi iddinsınr serdederek suçlunun 
- hadisede knst cürmü -0lmadığm • 
dan - 452 inci maddeyle tecziyesini 
ist<'miştir. Dnvn karar için ha ka gü
ne bıraJulmıştır. 
Findık Fatma mUddetini bitir· 

dl(llnden serbest b1raklldı 
Polise hakaretten su~lu olarak U • 

ç.üncü ceza mahkemesinde muhake • 
mesi görülen :Fındık J.'atma dün bir 
ay on beş gün lıapse mahkum edil _ 
mi~tir. MeYkuf l>Ulun:m Fındık Fat
ma, mahkemenin tayin ettiği ceza 
müddetini doldurduğu için serbest 
bırakılmıştır. 

Bir kaça!ıçı mahkOm edlldl 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkeme • 

si ka~ak sigara kağıdı satmaktan suç 
lu Hüseynin muhakeme.sini görmüş 
ve bitirmiştir. 

Hüseynin bir müddet evvel gizli
den gizliye kaçak sigara kağıdı sattı 
ğı anlaşılmış ve aJiikndar memurlar 
kendisini takip etmişlcrdj, Nihayet 
bir gün Hüseyin, Fatihte bazı çarşaf 
1ı kadmlara ka~ak kağıt sattığı sı • 
rada cürmü meşhut halinde yakalan
mış, ceplerinde yapılan arnştrrma ne 
!icesinde de bir çok kaçak sigara ka
ğıdı bulunmuştu. 

Dün mahkemenin ,·erdiği karar 
mucibince, Hüseyin altı ay hapi · ya 
tacak ve 460 kuru~ para. cezası vere
cektir. 

muşsunuz. 

- Hı yır. Deruhte ett.i!im \'azif e 
b:ıkkınd:ı lngiliz gazete!erine hiç bir be· 
yıınııta bı:.lunmııdım. Bunu ''Dehli Tel
graf •• kendilığinden ·:ızmış ... 

ilk tahsil 
Randman muayenesi 

bugün yapılıyor 
lstanbulun bütün ilk mektep

Jeriode bulunan (i~üncü ve be
şinci sınıflardaki !talebelerin rsnd
man muayeneleri yapılacağını 
yazmı~tık. Bu imtihan bugün ya
pılacaktır. 

Geçen seneki ıilk tedrisat mü
fettişleri kongresinde verilen ka
rar üzerine talebenin çalışmaları 
ve neticelerıi hakkında yapılacak 
randman muayenesinin tatbiki 

1 

sene sonuna bırakılmıştı. 
Randman muayenesi için so· 

rulacak 30 muhtelif sual büyük 
bir kağıda basılmışhr. l!ugün 
Her müfettiş kendi mıntakasın
dakt mekteplerden birinde üçün
.cü ve Heşlnci sınıfların talebe
lerini tophyacaktır. 

Talebelere bu klğıtlar dağı. 
Jacak ~e hiç bir şey sormadan 
muayyen dakikalarda suallere 
cevap yazılması söylenecektir. 

Talebelerin bulunduğa salon
da Maarif müfettişlerile gözcü 
muallimlerden başka hiç kirose 
bulunmıyacakhr. 

Talebeler cevapları yazdıktan 
sonra kağıtlar toplanacak ve ilk 
tedrisat mlifettiılerioden mürek
kep bir komisyon tarafından 
randmanları ölçülecektir. 

Sorulacak suatler talebenin 
umumi hayat bilgisinin bir yok
laması vazıyetindedir. 

ilk defa olmak üzere memle
ketimizde yapılacak olan bu 
muayenenin neticesi talebenin 
umumi seviyesini çok açık bir 

Şehrimizin haftalık un ihtiyacı 
21 bin çuval oldniu halde f ınn
ların ancak lıu miktarm .üçte 
birini boraadan satın almaları 
belediycain nazarı dıkk.atini cel
betmiştir. Bu bal hem .çaıniyi 
bozmakta hem hakiki narh ko· 
ımlmaaına mani olmaktadır, 

Belediye şuabata yeniden ya
pılan bir tamimde fırıncı1arın 
borsa haricinde muamele yap
malarının şiddetle men'i bildiril
miştir. 

Otobüs 
Hu bsatlyeleri 
Şehrimizde iş:iyen bikümle 

otobüslerin ellerinde mevcut 
ruhsatiyelcrinin müddeti bu ak
şam bitecektir. Yanndan itiba· 
ttn otobüs sahipleri, nihayet 
bir hafta :zarfında, ellerindeki 
vesikaları yeoileştirmiye mecbur
C!urlar. Şimdiye kadar otobüs 
talimatnamesi mucibince otobüs· 
lermde icap eden tadilatı yap
tırmamış olan otobüs sabip!er!ne 
veniden ruhsatiye verilmiyecek
tir. Bu suretle imtiyazlı otobüs· 
ter nihayet sekiı gün sonra pi
yasadan ~ekilmiye mecbur ola· 
caklardır. 

Hakli vasıtalaranın takip 
edecekleri yollBt' 

Üsküdar ve Haydarpaşa ci
hetlerinöe işliyecek tramvaydan 
gayri bifcjmlc nakil vasıtalarının 
haniİ yol'arı takip edebilecek
leri hakkında belediyece bir ta

limatname yapılmı~ ve mer'ıyete 
konulmu~tur. Sokakların darlığı, 

nakil vasıtalarının çokluğu base
bile nakil vasıtalarının tramvay 
caddelerini takip etm~leri bu 
talimatname ile menedilmiştir. 

Daimi oncUmen azalMı 
Yalova da 

Daimi encümen ..azaları dün 
Yalovaya gitmişler ve kazanm 
)'Oılarile maarif işlerini t-et.kik 
etmişlerdir. Geçen s~ne 'i a:ova
da dikilen ~ 800 fiıla:ıdan 1300 
nüa tuttukları anlaşılmıştır. 
Yedf§lmiz yafllaren cins1erl ve 

mahJyeUerJ nelerdir? 
Piyasada satılmakta oUın sade 

yağ ve :zeytin ynğfarınıu üzer:ne 
bu yağların cins ve mdıiyetleri
ni tamamile gösteren mufass:al 
etiketler konulacaktır. Aksi tr.k
tirdc satıcılar ceıalandınlacaktır. 

Hayvan borsası haricinde 
ahş verlş.ler 

lstanbul kasaplarından bir ço
ğunun hayvan borsası haricinde 
alış veriş yapdıkları belediyece 

yapılan leftiş:er neticesi anla
şılmıştır. Bu şekil hem halkın 
gayri sıhhi et yemesine hem de 
boraa aidalmm ziy.ama sebep 
olmaktadır. 

Belediye tarafından şuabata 

gönderilen bir tamimde bunun 
beht!mebal önüne geçilmesi a~si 
balde alakadarların şıddetle cc-
2alandınlmaları bildirilmiştir. 

tekilde meydana çıkaracaktır. 
Bu neticeye göre gelecek ders 
senesinden itibaren muallimlerin 
ehemmiyet vermesi laı:ımgeldiği 
esas'ar lcsbit o~unacakbr. 

Maarif vehlleti randman mu· 
ayenesine pek çok ehemmiyet 
verdiği için bu işle daha yakın· 
dan alakadar olmak üzere Ma
arif teftiş heyeti reisı Rıdvan 
Nafiz Beyi memur etmiştir. 
Rıdvan Nafiz Bey bugünkü 

randman muayenelerinde haıır 
bulunacaktır. 

-ederasyon "Fenerbahçe,, re 
bir vazo hediye etti 

Fcnerbalıçc kulübüoc hediye edilen \'aZ 1 

"n tbol f.edems~·onu taraf.ın.d_a 
J•enerbnhçe l\ulübüne bir v.azo hedıy 
edilmiştir. 

Günderile.n ıbir m tu.,pta, tstanbu 
sehrfae gü1.cl bir _tad ka2.~dır.mıy 
.muvaffak olan FenerbahçCJUn b~ hu 
. ustnki mesai inin iftiharla takıp ,. 
müı::ahede eMA lederasyoou,,, bu v.a 
zoyu Mr taktir hatu·ası olarak h~dI 
ye\'e karar verdiJ'ii bildirilmektedır. 

• J"AKIT - Pederıasyomın bu tak 
lfrini çok yerinde bulduk. F~dcras 
11onu ve lıu miinasefıelle bır kere da 
#ra Frnerbalıçe ı/:uliibünü tebrik l'dc 
~i: .• 

Ankara F.utbol tu~nuvası 
1 tanbul 30 (A. A.) - T. İ. C. 

Futbol Federn .. yonundan tebliğ edil 
miştir: 

20 Haziranda Ankara·da ~-aptlaca 
futbol .türniinısmın talimatı .berveç 
hizir tt'bliğ olunur: 

A) tstanbnl, bmir, Ankara mrnta 
katarı arasında ~·apılacak müsabaka 
arın tnırih , .c sırası Güreş 1'"'ccleras 

\'onu umumi kıitibi Sadullah Bey .ta 
i·nfından f edenı.s) onu mm huzumnd 
çekilen kur'a üzerine te lllt edilmiş 
tir: 

l inci maç - 20 aHziran pa.zart 
saat 17,30 da lzmlr - lstanbtd; 

2 foci ma.ç - 21 ltaziran salı saa 
17.30 da Ankara - İstanbul; 

3 üncü mac - 22 Ha7.iran çarşam 
ba. saat l.i.30 dn An arn - İzmir. 

B) İzmir ve İstanbul muhtelit ta 
kımları l Haziranda mıntakalann 
dan harcliet edecekler ve 23 Hazin>..n 
da Anknrn'dnn döneceklerdir. 

q l\IJ çlann hakemlerini Futbd 
Feclera yonu t."lyin edecektir. 

D) İstanbul ve İzmir rnıntakalan 
nın ma rafı F;etforasyonca \.'en, 
kafileleri on alt1 ;ar Jd.,.idcn ürekk 
olacaktır. nunlardan 14 .dü idman 
ve ikisi iclarcci olaenlctır. 

E~ Jstanbul ,.e bınir mmtaka1la 
futbol heyetleri tenzilatlı tarife .csa 
sı Ur.erinden yol masraflarını mürre 
datr bir ceb·dilc lO Hazirana ıkada 
l~utbol l'ed~rasyonuna bil direoeklt"l' 
clir. 

F) Ankara'da misnfirler,in miti 
.ınandarhgını ifayn \'e sahanın ihn 
' 'e sahadan elde edilecek Juısılatı Fe 
dcrasyon hes..-.bına cibayete, .Anlm 
ıra mın1akn futbol heyeti me 
murdu.ı:. 

G) Turııu"n galibine Federasyo 
tarnftnilnn {Kongre, mprsı namı al 
tında bir l;:upa ,,·eı·ileoektir. 

il) l\Iusabık takımlar yekdiğer 
!erile mıntaka bayraklarını teati e 
clcceklerdir. Bu b~rrnklnrm iiı:e 
rinde müsabaka ınaharn :ile tarihi iş 
l<'nmiş olacalitır. 

1>, nu turnuva için yol parası. yol 
da \'e Anknra·da inşe ve Anlrnra'da i 
b:.ıte masraflan Federruv"()na mt ola. 
cnktır. 

iş ianunu hiyıhası 
ve bir ihtilaf 

Ticaret odası umumi heyeti 
yarın öğleden sonra fevkalAde 
blr top'anma yapacaktır. Tiftik 
ve haii hakkıııdaki ~·eni ı~arar
name üzerine komisyon azalan 
seçilecek, iş kanunu layihası 
haldHnda sorulan suallere veri
lecek cev~pJar görüşülecekbr. 

Oda idare meclisi azaları ıra· 
smda fikir itilafı olduğu için 
iş kanunu meselesinin mütake· 
resi çok heyecanlı olacağı anln
şılm.ıktadır. 

Sııbık Avusturya sefiri gidiyor 
Avusturya sefiri M. Ogüst 

Kral bugün memleketine döne• 
cekti. 
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l San'at aleminde 

Mm. Lina Kav ali eri 
Maruf İtalyan muganniyesi şehrimizde 
San'atkar ihtisaslarını ve güzellik hak

kındaki telekkilerini anlatıyor 

Meşhur Italyan muganniyesi 
Mm. Lina Cavallieri iki günden 
beri şehrimizde bulunmaktadır. 
Asrımızın en tanmmış opera san
atkarlarından biri olan Mm. Ca· 
vallieri aynı zamanda Avrupanın 
en gözel kadınlarından biri o l 

makta da tanınmıştı. Yaşının ken
disi de itiraf ettiği vechile hayli 
ilerlemiş olmksına rağmen, Ital
yan ıan'atkarı bu günde çok gö
ze! bir kadındır. Kendisi, bunu 
güzelliğini iyi muhafaza etmenin 
yolunu bilmiş olmasına atfetmek
tedir. 

Mm. Ca vallieri şehrimize Ha
lepten gelmektedir. San'atkar 
geçen N:aan sonlarında yanında 
M. Pavoni adlı bir avukat oldu
ğu halde Marsilyadan hareket 
etmiş, Portsaitte karaya çıkarak 
Fransadan beraber getirdiği oto
mobiJile Kahire, lskenderiye şe
hirlerine gitmiş, sonra çölü gt:
çerek Filistin ve Kudüs ile Şam 
Baalebek, Berat, L atakya ve Ha
lep şehirlerini ziyaret etmişti r. 
San'atkar, Halepten trenle şeh-
rimize gelmiş, otomobilini Ha
lepte bırakroışbr. Oıomobil bu 
gün trenle şehrimize getir ilecek 
Mm.Cavallieri buradan otomobi
lile Parise gidecektir. 

• * • 
Ü,jn san'atkan ziyaret e derek 

iht isaslarını rica ettim: 

Biraz dinlenmek için seya· 
_hat ediyoıum dedi. Bu sene hiç 
konıer vermiyeceğim. Paristen 
Fil<sransaya gtçerek orada bir 
müddet kalacağım. 

- Sahneye ne zaman intisap etm iş
tiniz '? 

- Konservatuvardaki tahsilimi 
bitirdikten sonra ilk defa Ro
mada 1901 senesinde «Soprano 
Lirik» olarak sahneye çıktım. 
Sonra Milario, Filöransa, Paler
mo, Napoli ve diier birçok ltal
ya şehirlerinde teganni ettim ve 
birkaç sene sonra da Parise gi
derek Paris operasına intisap et
tim. Arada lngiltere, Rusya, şi
mali ve cenubi Amerikada tur
neler yaptım. 

Meıbur tenor Enrico Caruso 
ile müteaddit opera roJlerini bu 
arada bilhassa Manon, Latosca, 
palyaçu ve aidayı ibda ettim. Ma
riani Ması ile Nevyorkta «Thais»i 
oynadım. Titta Ruffo, Jean Dres· 
ıier, Victor Marel gioi büyük artist
lerle beraber çalıştım. 

- Hangi lisandan tcganniyi tercih 
edersiniz ? 

- Bazen Italyanca, batende 
Fransızca teganni ettim. 

Fakat ilave etmek isterim ki 
musiki lisanı olan ltalyanca 
opera için her ı :sandan daha 
uygundur. Maamafih Fransızca 

olarak Gounod, Massenet gibi 
Fransız bestekar!arı tarafından 
yazılmış eserleri Fransızca te
ganni etmek tabii daha muva-
hktı~ -

Madam, suallere derhal cevap 
Yeriyor, san 'atkar sesi şivesinde 

güzel bir hususiyet yapıyordu. 
Sordum: 

- Sizce b 'r kadının güzelliğin i nıu · 
h:ıfaza etmesi için ne yapması lizımdır ? 

San'atkar bu sorgumu zarif 
bir tebessümle kar~ ı ladı: 

- Bunu niçin soruyorsunuz, 
dedi, ben arhk eski nesilden 
bir kadımm. 

- Çok .senç, bir çok: kadın lardan 
daha güzel olm~k lığı nı z bu suali sor
mam için lıifi sebep teşki l etmez mı ? 

San'atkarın gözleri ve dudak
ları aynı tebessümü muhafaza 
etti: 

- Güzellik birçok defa söy
nild iği gibi telakkiye bağlı bir 
mr seledir. Dedi. Fakat muhak· 
kak o lan cihet bir kadının gUzel 
görün~bilmesi için sıhhatli ve 
taze gör iinmesi lazımgeldiğidir. 
Gençlik bazan birçok kusurları 
ör te biliı. Fakat zamanla bn ku-
surlar meydana çıkar. Güzelliğin 
muhafazası herşeyden evvel tu
valet için kullanı ~ an müstahzera
tın çok iyi ol n asile kabildir. 

Sonra htfsı zsı hhaya azami de
recede r iayet etmek yiyeceği tan· 
zim etmek ve bir rejim dahilinde 
gıda alm3k lazımdır, alınan gıda 
ile insanın çehresi bozula 
bılir. Gözel!iLc hıfzıı sıhhasına bir 
kadın bilhassa otuz yaşını geç
dikten sonra çok dıkkat etme
lidir BiJhassa Türk kadınlan bu
na 30 yaşından evvel başlama
lıdırlar çünkü burada kaldığım 
müddet zarfında dıkkat ettim, 
i enç kızlar ço!c çabuk inkişaf 

ediyorlar. Ş imal memleketlerine 
bir g enç kız a ncak 20-21 yaşı· 
na gırd iği zaman tam manaaile 
inkişaf ettiği halde burada 16 
-17 yaşında bir genç kız inki
ş af etmektedir. 

Bundan da anlaşılır ki güzel
lik hıfzıssıhhası memlekete, ikli
me ve tabii ırka göre değişir. • 

Kadınlarda, mü >a iağalı olma .. 
mak ve san 'a t karane bir surette 

yapılması şartile makyaja taraf
tarım. Ma kyaj lazımdır. Fakat 
acaip bir şekilde yüzünü, gözü
nü boyamak değil!.. 

Kadın iarda bugünkü moda 
tenin esmer ve bronz olmasıdır. 

Bu da e kseriyetle yazın plaj
larda cildin giinefe arzedi lmesi 
suretile temin ediliyor. Fakat 
cildin plajda yanmadan hususi 
müstahzerlerle esmerleftirilmesi 
de kabildir. 

- Kadınların spor yapmasına 
taraftar mısınız? 

- Spor tabii kadınlar için de 
iyidir. Fakat ifrata varmamak 
ve şiddetli sporları intihap et
memek şartile .. 

- Son scy:ıh atin i zde gezdiğin i z yer
ler içinde en ziy:ıde hangisini beğendi
niz ? 

Madam Kavallieri bir an te
reddüt eder gibi oldu. 

- Bu suale katiyetle cevap 
vermek çok müşküldür, dedi. 
Mesela her şehr in, her mıntaka
nın kendisine mahsus bir güzel
liği var. Mesela Kudüs tarihi 
eserlerile ço!c a la ka uyandırıcı. 

lstanbula ~e!ince, güzelden 
fazla b :r cazibeye malik bir şe· 
bir.. H atta zannettiğimden daha 
enteresan bu 'duğumu söyıiyebi
Jirim. Müzeleri, camileri, hazine
si çok şayanı dikkat.. insan Is
tan bulu ancak teessüfle lerke
d e bilir. 

San'atkara teşekkür ettim. 
Fe~h l M ustova 

Kadıköy SUreyya Sinemasında 
Çarşamba akşamı saat 9.45 de 

Raşit Rıza rriyat rosu 
Bahar hastahaı vod\' il 3 perde. 

l\Juha rriri : Reşa t ı\' uri Bı:y 

Mevsimi n ilk K1r Bai o ve 
mUsameresi 

9 Haziran perşembe akşamı Kız hu· 
lesi parkında labesabah zengin program. 

Bir rüya! 
UmumA harp 

1934 Ağustosunda 
kopacakmış! •• 

Umumi harbın meşhur sima
larından Lüdendrof 1932 sene
sinin baharında bir umumi harp 
daha vuku bulacağım iddia et
miş ve bu iddiasını ispat için bir 
eıer de yazmıftı, Avrupanın bu 
tehlikeyi atlatıp atlatmadığı he
nüz belli değilse de 1932 nin 
baharı barpıız geçmiştir. Bunun
la beraber harp kahinleri eksik 
olmıyor? Almanyamn maruf mu
harrirlerinden (Hanı Gobosh) un 
"ölüm velvelesi,. serlevbasile 
yazdığı, yazılması akebinde ln
giltere ve Amerikada t~rcüme 

ve neşrolunan eserinde ileri sür
düğü iddiaya göre yeni bir u 
mumi harbın (I) 1934 senesinin 
ağustosunda kopacağıdır. 

A!man muharriri eserinde ya
rının harbini etraflı bir surette 
tasvir ederek Avrupa siyasetinin 
iç yüzünü göstermiş, ve bir kü
çük meselenin izam edile edile 
nasıl bir harp sebebi haline ge· 
tirildiğini izah etmiştir. 

Alman muharriri iki ıene son
ra olacağım iddia ettiği haileye 
de kafasında bir şekil vermiştir. 
Hulyasına göre bu şekil ıudur: 

Fransa hariciye nazırı Leon 
Brandt bütün dünyaya sulbu ka
bul ettirmek jçin Avrupa mem· 
leketlerinin işçileri arasında bir 
birlik vücuda getirmiye çalışan 
ltalyada, adı Cappini o!an yeni 
bir Doç hikimdir. Yeni Doça sul
hun temin ettiği fırsatlardan is
tıfade f'derek memleketi hesa
bına çalışıyor. Hindistandaki de
vam ; ı ihtilaUardan bitap dü1en 
lngiltere sulh lehindedir. Alman
lar harbe sürüklenmemek için 
son derece ihtiyatlı davramyor
lar. Rusya ile hemhudut olan 
devletler, Kızıl ordudan kork
tukları için sulha taraftırlar. El
hasıl bir harp kopacağına zerre 
kadar ihtimal yo:<. 

Fakat Balkanlarda, Yugoslav
ya ile Arnavutlukta vukubulan 
bir hadiı~ herşeyi altüst ediyor. 

Hudut karakollan arasında 
vuku bulan bir müsademeden 
sonra bir karakol yakılıyor ve 
neticede muhtelit bir tahkik ko· 
misyon hadiseyi tetkike başlıyor
sa da uzun süren tahkikattan 
bir netice çıkmadığı g ibi herkes 
bu tahkikattan bıkıyor ve ko
misyonun birşey yapamıyacağı 
anlaşılıyor. 

ltalya, Arnavutluğa; Fransa da 
Yu&oslavyaya mü2aheret etmek
tedir. ltalyan menfaatine yardım 
için (Draç) a auker çıkararak 
Yu2'osıavyamn çekilmesini isti
yor. Hadise, Akvam cemiyetine 
aksedcr etmez derhal •'faaliyete 
geçen cemiyet iki tarafın muha
semattan ihtiraz etmelerini tav
siye ediyor, Fransa ltalyayı dur· 
durmak için harekete g eçiyor ve 
Korsika civarın<l aki bir Fransız 
harp gemisi bir ltalyan gemisini 
batırıyor Ye bunun net' cesi ola
rak ikı taraf arasındaki siyasi 
münasebetler kesiliyor ve ltalya 
tayyarelerinin Fransaya tecavu
zi le harp başlıyor. 

Frans ile ltalya arasında har
bin başlamasile zehir li gaz'arla 
dulu tayyare mermileri iki mem· 
leketi de harap ediyor, Rusya 
fırsattan istifade ederek Lehis
tanı işğal ediyor, ve biitün Av
rupa b irbiri 'e didişerek medenı
yeti kendı elile yıkıyor ! 

Müellife göre bugün ıki Avrupa 
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Oksürünce Seçildi! 

Stiidyoda figüranlarzn şeli, nihayet 
dedi, 12 inci de siz olunuz l,, 

"Peki, 
fi 

'k" · de ıt ı ıncı - Peki, dört gün sonra ge· 
liniz. 

- Yani, her gün geleceğim, 
Mösyö. Yapacak işim yok. Bek
leme odanızda otururum. Bu su
retle bir fırsat çıkarsa, kaçırma
mış olurum. 

Larrison kıza ters ters baktı. 
Bu küçük, müthit bir şeydi. Baş 
tan savmak kabil değildı. Naçar 
kabul etti 

ilk iki gün geçti. Norma, bek
leme odasında oturuyor, sesini 
çıkarmadan bekliyordu. Odada 
oturan daktilo bu m:safıden h ç 
hoş l anmıyor, her fırsatta kendi
ni hırpalıyordu. Fakat Norma 
nezaketi ve sükuneti biran kay
betmiyordu. Her saat başında 
bir, Larrisorın kapısını açıp so· 
ruyordu; 

- Birşey yok değil mi, mösyö? 
Uçüncü günü, bu vazıyetten 

artık deli gibi bir raddeye gel· 
miş olan Larrisorı, onu, Pate 

· stodyolarına götürdü. 
Norma, Stüdyoya gidince, Ted 

Larrison tarafından oraya gön
derilmiş olmasının, bir hususiyet 
ve tercih teşkil etmediğini anla
makta gecilt:medi. Eıaseo on ıki 
figürana ihtiyaç hisJeden bu işe 
altmıştan fazla ta lıp vardı, Nor· 
ma bu altmış talip arasında, ev
velce birkaç defa rastgeldiği 

kızları da tanımıştı ve bu altmış 
kızı da Larrison göndermişti. 

Alelusul, ıtudyo bekleme oda· 
sıoda uzun bir intizar devresi 
geçirildi. Nihayet, bir adam gel-' 
di ve kızların arasından seçmiye 
başladı. Fakat bu sefer, intihap. 
her zamanki gibi üstüngörü ya· 
pılmıyordu. Figüranlar şefi, bü
yük bi-r' dikkatle adam seçiyor
du. Üç, dört, beş, sekiz, dokuz 
kız seçildi. Onuncu ve on birin
ci de intihap edi ldi. Artık geri· 
ye bir kişilik yer kalmııtı. Ve 
figüranlar şefinin nazarları Nor
maya tesadüf etmiş, durmadan 
geçmiçti de .. Bir an Norma, va
ziyeti göz önüne getırdi. Artık 

Larrisondan gid p birşey istiye
mezdi. O, kend isine bir fırsat 

vermişti, stüdyoya göndermişti, 

bu suretle komisyonuna hak ka
zanmıştı. 

Figüranlar şefi, şimdi, sarışın 
bir gözelle meşgul oluyordu, 
hatta ona doğru ilerliyordu bile. 
fakat yi: rüyüşünde bir tereddüt 
vardı. Norma bas it: be lkide ço
cukca b ir oyuna müracaat etti, 
ö., sürmiye başladı. Bu ök1iirük

0 

o kadar bek!enilmiyen bir za· 
manda ve o kadar ş;ddetlı id.ki, 
herkes başını o tar:ıfa çevi rdı. O 
zaman, Norma, bütün benFğini 

toplıyarak içmden: 
- Muhakkak beni intihap 

etmesini istiyorum .. 
D iye bir nevi telk in yapmıya 

baş ladı ve bir taraftan da bü
tün iradesini güzel olma'< için 
sarf etti. 

Normanm bak ı, 'arından, s:u· · 

vardir. tlirınc .s ı muhtelit grup · 
lardan müteşekkil teslihat yarışı 
ile meşgu! olanların Avrupası; ikin
c'si medeni fik ?r er!e insan m t-f· 
küreierie meşbu olanların Avru
pası. 

Bu iki Avrupa birbir erile 
mücadele etmektedir bunlardan 
han kisinin galebe edece~ioi za
man gösterecek! 

h 
- Peki, dedi, on 

siz olunuz, bakalım. 
işte Norma, ilk defa 

retle sinema hayatına 
oluyordu. 

bu su" ıı: 
}'ı 

atılaııŞ 

Ilı 

~ 
Bu küçük ve ilk rolü, Norıt13 la 

fettiği bu ceht oka<lar tatlı bi! .n 

* * • 

mazlumiyetle belli oluyordu k11 l'E 
di fıgüranların şefi : . 

ile on bir arkadaşını üç gün ıŞ' dE 
da 

gal edecekti. ikinci gün oyuna la 
başlamadan evYel, kızları yokta· rıı 
ma ettikleri zaman, bir tanesıoil1 ~i 
gelmediği anlaşılmıştı. Herbatdeı 4 
ya hastalanmış, yahut da, ld~ 
bilir, belki de bir aşk seyahat•· ~t 
ne çıkmıştı. Herne halse, bir ı~ıı lııı 

Ilı~ 
eksikti. R ej isör: lııt 

- Derhal, dedi, bana bir ~ıı ı 
~ı 

bulmak lazım. Herhalde tanıdı~ lia 
larmız vardır. 

F igüran şefi daha ilcrlemedeıt 
evvel; Norma rejisöre yaklaştı 

~. 

~t 
dit 

ve: ' · 
- Mösy<S, dedi, beyhude ara' 

mıya lıcalkıp zahmet etmeyinitı 
ben işinizi görecek bir is ini tanı• 
yorum. İd~ 

- Ya, kim bu? '~cl 
- Kız kard~şim. Hem berı: ~ ~ 

den daha çok ~üz~ldir. Şiındt tc 
işi de yok. isterseniz telefon ede' c 
y:m, derhal gelir. 

Norma sakin, ikna edici ve i ~ 
tatlı bir sesle konuşuyordu. Re" 'a' 
jisör, genç kızın sükfınetindell SQ: 
şaşaladı ve: ili 

- Peki, dedi, haydi telefo1' ~Il ı 

ediniz, balrnlım. diri 
Atol, telefonu K<ilJ"'lu kapat' ~i~ . 

• 
maz, son paralarile bir otom~' •at 
bile athyarak stüdyoya gdd•· ~~ı 
Ve o akşam, iki kız kardeŞı ta 
sadece ç<ty ile ekmek yedilef• ~~· 
Fakat pek mes'ut idiler, Niba' 12' 

d Je 
yet hayalleri tahakkuk e eceg 1 
benziyordu. , tıırı 

Norma, Rcj sörün samimiyetill1 ~Gr 
ve dostluğunu kazanmıştı. Buo~ ~11.c 
pek ala hissediyordu. TaYSiyeterl ~~ 
dikkatla dinliyor, bazen ne söf' ~ . 

1 
liveceğini hissile an!ıyarak dah• ~k 
ıöylemeden evvel onu yapıyor" tiıtı 
du. Fakat hiç bir zaman merb3' ~ir 
meti celbedecck bir surette ~· 
hareket etmiyordu, gayet vakur' ~d: 
du. llıa 

Üçüncü gün gelip çattı, o ak: ' 
şam, stüdyoyu terk edecelder~ 1• ~ 

IJ t t 
Pek tabii Rej isör, o nu unutllr tllıı 
gidecekti. Kim bilir bir dab' ~i 
görüşmiyeceklerdi bile. '% 

Son sahneler hazır laoıyordıJ· lit 
B. 1 k R . ·· .. ki fi• il ır ara ı , e1ısorun a ına, . ~~t 

güranlardan bir s ine, birine f'~ ~~ıı 
landa küçük bir rol verme ~il t 
geldi. Lu nun içinde kısa bir ı;: )~ 
m;:-nda çok zeki ve aynı zarP3 ~ ~t: 

da gözel bir rol yapa bile'~e ~U 
bir isi 15zımdı. R ejisör, gözlerı r1J 

bir s ini arıyordu Norma bir ~·ddO ~' 
ileri yürüdü, Rej sör onu got 1, 1 
·ıe dıklcatla baktı No·manınG~~ç I' 

1 bi, küt küt çarpı ordu. it' \ 
kı:ı, bu adamın bakışlarının tıı e ... 
ini değiŞtire bileceğini biliyor ;j, )a~ 
f tı kakl, rı zonklı}'O rdu. Şırıl 'f ~-~ 
R ejisörün gözleri yüz ünden jo:tlıf ~-

k •O' ., 
ellerine, tırnak l arına ba ı) ~i~ 

d · rd"· ~I sonra a ayaklarına geçıyo e' ~J 

Norma, rej sör muavininin:. ~e' ~~ 
j isörün kulağına hirşeyler soY;11ı ~;~ 
diğin i , onun da, teessüfle ~tıŞbit " 

saıta1 dığım g1 1ör~ü k~ç1ü k :: 'dit' ~~ 
'Jaş <asına, e erı, ayar\ arı ... ) 
lerı düzgün b=r is ne verildi. ~-.ı 

(Devam edecek) )j 



Yağ, Peynir, Süt 
süt istihsalatı 

azahyor 
Avrupada 

gıttikçe 
fi .lsvtçre köylü birliği istihbarat of-
ISi, 1931 senesinin son üç a.rına 
~us, beynelmilel süt piyasası 
"'41Cl<ındaki piyasa raporunu nesret -
~tir, Bu rapordan şu kısımla;ı ah-' 
ıorıız. 

~Son üç ay içinde, Avrupada unıu
tiiYetıe süt istihsaHltında bir tenez -
lal ıtörülüyor. Yalnız Fransa, Yugos. 
ll 'Ya, Non·eç, Letonya, Belçika ve 
~ lll~ristanda hafif bir istihsal te -
4i ffuu vardır. Çekoslovakya, Finhin
~a, İrlanda Ye lskoçyada vaziyet 
~Şrnemiştir. Amerikayla !{anada -
ill _sonbahar otlaklarının genişliği 

)'esinde istihsaHltta mahsus bir 
~ime vardır. Avusturalya ve Ye
>ı._ZeJandada. da geçen se:ıeye naza
-"'Q Yüksek bir tereffü vardır. 

~'trupa piyasasında umumiyetle 
-._.Balatta tenezzül olmasına rağ -
~· fiatlarm da artma.c;rna mtıni ol
"'-- kabil olamamıştır. Sebebiyse u
-1~lfll t buhrandır. Yalnız Danimarka 
il. ' 
tfatiJtere, Finlandiya ve Polonyada 

tlar yükselmiştir. Fakat bunun da :;bi ... bu memleketle~n paralarında 
diı-ezzul olmasından ıleri gelmekte -
'-Amerika ve Kanadada, istihsal -

de fazlalık olduğu için fiatlar düş -
müstür. 

<:eçen senenin son üç ayına naza
ran, 1931 deki fiatlar çok aşağıdır. 

.Ancnk dövizleri düşen memleketlerde 
fiatlar yükselmi~tir. 

PEYNiR 
Son giinlerde, peynir piyasası u -

mumi buhrandan çok müteessir ol -
muştur. Paranın ortadan çekilmesi 
talebi azaltmıştır. Birçok yerlerde 
fiatıar fevkalade düşmüştür. Buna 
mukabil, peyir stokları bir zarar 
görmemiştir. Zira istihsal son derece 
az yaprlmı~tır. İhracat .bilh:ıssa son 
zamanlarda pek güçleşmiştir. 

YAC 
Son üç ay içinde feci denilecek 

bir vaziyette olan beynelmilel yağ 
piyasası gittikçe daha kötlileşmekte -
dir. Sebebi de Amerikadan yapılan 
ithaJatla İngiliz lirasının sukutudur. 
Anupa devletlerinin ihracatı, Ameri
ka ihracatıyle tahdit edilmiş bulunu
yor. En çok lngiıtereye yağ ihraç e
den memleketler de İngiliz Jirasıııın 
düşmesinden müteessir oldular, bu 
suretle esasen bozuk olan vaziyet dü 
zeltilmek şöyle dursun daha heter 
oldu. .. ·-·········· ..... ·---·-·· 

Tüt ün i nhi;·;;;····k~d;·~~-~ ... btİdi;ii~i"i ....... 
İd lütün inhisanmn yeni kadrosu 

1 ~reye tebliğ edilmiştir. Yeni 
&tjto bugün isimlendirilmiı olarak 
~ tkadar memurlara teblii edi-
~Ce' k k 1 c "· açı ta a anlar anlaşıla-
~tır. 

. l titün inhisar idaresi sabık re· 
J ş rketidden 2478 memur dev-

'"' Sa ınış, bu yekOn 930 senesinde 
23 ü bulmuş, geçen sene 4068zi 

lılıııuştur. Memur adedi 932 
d~~cesinde 3890 na kadar in;.,. 
tiltılmiıtir. bu ıuretle bir Ha-
taıu~an itibaren tütün inhi

'-r' ~ ı daresi merkez ve mul-
t kat memurlarından 180 i kad
to açığında kalacaklardır! Mer-

1;ı kadrosu 266 memurdur. Ve 
memur açıkta kalmaktadır. 

~Ütün inhisarının yeni kadro
~ da memur ve imir adedi ye· 
~il halinde gösteriJmiıtir. idare 
~oda gösterilen miktarı geç
~ . ~k şartile mevcut memurla
~~-hyaç görülecek hizmetlere 
~ ı~ edecektir. Bu arada 
~'-ldıden anlaşıldığına göre 

~· umumi müdüclük ihdas 
d-ı· t' B k' · · td· "&I Ş ır. uraya ımın tayın 

~ltceği hakkında henüz bir 

~fı~at yoktur. 
~t, tnı k~dro ile yaprak tütün, 

''.~' zıraat fen şubelerile, ü
~i cu Ye dördüncü şubeler ayrı 
"-b tube halinde birleştirilmiş, 
lıt t müdürlüklerine beşer yüz 

t~~· ~aaşlı iki mütehassıs müdür 
~·~•imiş tevhit edilen beş şu
L ,

1
1l şimdiki müdürleri kadro ~tı . 

)j~ cı bırakılmıştır. Hariçten ta-

tensip edilecek ikisi yeni şube· 
leri vekaleten idare edeceklerdir. 
Açıkta kalacak şube müdürleri
nin muhasebe müdürlüklerine, 
murakipliklere tayin edilecekl-.ri 
söylenmektedir. 

MUtkUrat lnhlsar1nda 
Müskürat inhisarı yeni kadro

sile de birkaç müfettif muavini, 
merkezden 12 memur ve mül-
hakatından mahdut miktarda 

birkaç memur açıkta kalmak· 
tadır • • 

Müskürat inhisarı müdürü Asım 
ve barut inhisarı müdürü Lütfü 
beyler bugün şehrimize gelecek· 
Jerdir. 

'I,lltlln ekimi 
Tütün zeriyatı hakkında hü

kumetçe hazırlanan yeni nizam
name dün vilayetimize tebliğ 

edilmiştir. Bu nizamnameye gö· 
re her yerde tütün ekilemiye
cek, arazisi ufak olanlar, hüku
met ve inhisarlarda memur bu
lunanlar da tütün zeriyatı ile 
uiraşamıyacaklardır. 

Nerelerde tütün ekilemiyeceği 
ve ne ıekilde tütün zeriyatı 
yapılacağı hakkında nizamname
de tafsilat vardır. 

Umumi ve üçer 
Aylık maaşlar 

Yeni seneye ait kadrolar he
nüz gelmemiştir. Bu itibarla umu· 
mi maaım yarın verilmesi kabil 
olamıyacaktır. 

Üç aylık maaş sahiplerine bu 
ay alacaklarının üçte biri nisbe
tinde tediyaf yapılacağı haberi 
asılsızdır. Alakadarlara üçer ay
lıkJarı birden verilecektir. 

' 'dilecek müdürler vazifeleri
ıı.,d~aşlayincıya kadar şimdiki 
~erden inhisar nkaleti11ce 

[~ta-;~ -Nav.-..- ~~7;}~;~:. 
)~&taıa'.:0 dGny:d'a '7Niyami- - ral:. yanınch-gebe;:n kö;ekı:'ri 
~-~dan başka kimseıi yoktu. hatırlıyordu. Hayatın nerede bit-

'"'tt on sekiz ya§ında uzun tiğini, hayallerin nerede başla-
~t d~l •açh, berraLc mavi gözlü dığını kestiremiyordu. 
~,l_. ilberdi. Sanki mütebessim Kislovadsk' da dağlar, şe1aleler 
~ arasında dolaşan bir ço- vardı. Ovaları efsanelerdeki gil· S-tub~ ihtilalde görmüş ol- zel yerlere benzerdi. Dağın yaz-
>,._i dehk deşik vücutlarla Ni- kış beyaz duran karlı, zirvesi 
~:aaınıo anlattığı ölüler ara- beyaz bir peri yuvasını andırırdı. 
.~il ile fark Yardı. O ihtilalde Kışın çok soğuk olmazdı. Şe-
~- llıuıtu. Açlıktan hakiki göz bir güzel, tenha, sakindi. 
-.,ı.;~ dlSkerek ağlıyan sıska, Nataıa daha evvel bir çok 

1 
dikilmit. donmuş kadav- şehirler görmüıtü. Suvari zabiti 
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1 T11:1 fakültesi tah- llsmet Pş. Hz. · RODıcid8n 
sısatı arttırıldı h. k . •

1 Hastalardan film ve are et eftl er 
ecza bedeli alınacak 

Darülfünunun bu scnc::ki büt
çesinin mecliıte kabul edildiği 
yazılmıştı. Encümen maıbatasın
da okuduğumuza göre, geçen 
seneki müzakereler esnasında 

maırafların tenkisi dolayısile 
hizmetlere hiç bir suretle halel 
gelmiyeceği hakkında bu müza
kerelerde darülfünun namına 
hazır bulunanlar tarafından ve
rilen teminata rağmen bu sene 
tıp fakültesi müderrisler meclisi 
namına encümende beyanatta 
bulunan zevat tarafından hasta
nelerin çok müşkil vaziyete düı
müş bulur.dukları teessürle ifade 
edildiğinden gerek tıp fakültesi 
masraflarına ve gerek ecnebi 
talebenin de devam ettiği dişci 
mektebinin masraflarına birer mik
tar ilavesine zaruret hasıl ol
muştur. 

Bu arada lstanbul belediye· 
sinden on bin liralık bir yardım 
derpİf edilmiştir. 

Bundan başka müeısese vari
datına bir yardımda bulunmak 
üzere tıp fakültesi hastanelerin
de yapılacak rontken muayene
lerinde, hastanede yatan fakir
ler müstesna olmak üzere, film 
ve dişci mektebinde yapılan 
ameliyatta da ecza bedeli alın· 
maaı kararlaştırılmıştır. Bunların · 
miktarın fakülteler meclisi ve 
divanca kararlastırılacaktır. 

32 Derece 

[ Üsttaafı 1 irnci sayfamızda 1 

Roma seyahatine ait olarak 
dün gelen haberler, şunlardır: 

Roma - Brendizi yolunda 
Roma, 30 (A. A.) - lsmet Paşa 

Hazretleri ile Tevfik Rü tü Bey ve 
refikaları Hanımefendilerle refakat 
ve maiyetlerindeki ze,·at, dün gece 
saat 22~l0 da Brinrliziye müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 

istasyonda, hariciye nazın M. Gran 
di cenapları ile hariciye müsteşarı 'M. 
Fani, Fırka kumandanı, Faşic;;t fır -
kası katibi umumi muavini 1\1. Mar -
picati, hariciye kalemi mahsus mii -
dürü l\f. Ghigi. orta el~ilerdcn M. 
Handicchi ile Ciancarelli, Guarglia, 
Tafüıni Ye l\t. Rocco ile hariciye ne -
zaretinin diğer memurları tarafından 
teşyi edilmi~lcl'rlir. 

Heyete Ilrindil.i'ye kadar hariciye 
müste~annrn husu i kfltibi Kont Bo -
narelli ve hariciye memurlarmdan 
l\larki Chiamri refakat edecekler -
dir. 

Romadakl ziyaretler 
Roma, 30 (A. A.) - ismet Paşa 

Hazretleri, dün refakatinde haıiciye 
müsteşarı l\f. Fanni ve ltalya'nın An -
kara sefiri bulunduğu halde gönüllü 
milislere ait olan "l\lussolini,, kışla -
sını ziyaret etmiştir. 

Kışlada milis lejyonları grupuna 
kumanda etmekte olan Ceneral Ra -
gioni tarafından il'tikbal edilmi~tir. 

lsmet Paşa Hazretleri, kıtaatı tef -
tiş etmiş, jimnastik, hücum ve iskrim 
talimlerinde bulunmuştur. 

Bunu müteakip, milis kıtaatı ls -
met . Paşa Hazretıerinin önünde bir 
geçit resmi yapmış ve Paşa, kuman -
dana hararetli surette taktiratta bu -
lunmu~tur. 

Bundan sonra Türkiye Başvekili 
Dün havaların birdenbire ısın- · Hazretleri refakatinde hariciye ,·ekili 

ması üzerine hararet derecesi · Te,·fik Rüştü Bey ile l\f. Fanni hu -
32 ye kadar yükselmiştir. Bu va· lunduğu halde, J<'arnese sarayındaki 
z!yet karşısında bir çok mektep- Bedeni Terbiye Akademisini ziyaret 
ler öğleden sonra tatil yapmış- etmiS ve orada talebenin talimleri ile 
!ardır. • ge~U.. resmind~.lınzır bulunmuştur. 

lstanbulda şimdiye kadar ma
yıs ayi içinde hararetin bu dere· 
ce yükseldiği yaolı:ı 925 senesi 
mayısında tesbit edilmiştir. 

Tııvukçuluk 
Sergisinde 
Halk tarafından gösterilen fev

kalide rağbet üzerine villyet 
bahçesinde açılmış olan çiçekçi
lik ve tavukçuluk seri;si cuma 
akşamına kadar açık bulundurul· 
ması ıçın yeni bir karar veril
miştir. Sergiyi dün de ilç bin 
kişi gezmiştir. 

1500 kilo balık 
Adalar açı5!-ında 1500 kiloluk 

bir balık avlanmıştır. Yassı ve 
tayyare şeklinde olan balığa tay· 
yare balığı ismi verilmiştı. 

Profesör Malş 
Darülfünun hakkında bir müd

dettenberi tetkikat yapan profe· 
ıör Malehe dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. Profesör ha
zırladığı raporu maarif vekaletine 
verdikten sonra haziranın hafta
sında tekrar şehrimize gelecektir. 

olan babası sık sık garnizon de
ğiştirirdi. Annesi... Çok güzel 
olduğu için Allah onu melekleri 
arasına almıştı. 

Niyamiya böyle söylerdi. Nata
fa annesini görmemişti. Nataşa 

babasmı hayretle seyrediyordu. 
Genç, şen fakat daima meıgul
dü. Nataşa babasıoı nadiren sa· 
hahları görür, kucaklardı.. Ba
bası onu kapının önünde, yl.i

zünde bıyık bağı olduğu halde 
karşılardı. 

Sonra genç kız babasını pen· 
cereden seyrederdi. o ya ata 
binerek, yahut güzel hanımların 

koluna girerek uzakJaıırdı. Na· 

İsmet Pa~ Hazretlerile Tevfik 
Rüştü Bey, kendilerine bu ziyaret es · 
nasında refakat etmis olan bede -
ni terbiye mü teşarı l\I. Ricci'ye, ı:!Ör -
müş oldukları kun·et ve inzibat man -
zarasına hayran olmuş olduklarını 
beyan etmişlerdir. 

Türkire Başvel.ili ile hariciye ,.e -
kili ve Türk heyetinin diğer erkanı, 

Roma Iıidosunda öğle yemeğini ye -
dikten sonra akşama doğru l\lehusan 
meclisi binası olan l\lontecitorio !'ara
yına gitmi~ler n orada meclis reisi 
1\1. Giııriati tarafından kabul edil -
mişlerdlr. 

Hariciye. milli terbiye nazırları ile 
hariciye, maliye \'e münakalfıt müs -
teşarlarr. Faşist fırkası mürne~srn 

ve Türk .heyetinin Roma'yi ziyareti 
münasebetile İtalyanın her tarafrn ~ 
dan gelmiş olan bir çok mebu~lar, 

kabul merasiminde hazır bulunmuş -
)ardır. 

Türk misafirler, refakatlerinde 
Baron Aloi~i. Kadri Riza Bey, orta 
elçiden Signore Taliani olduğu halde 
l\lebusan meclisi reisi Signore Gi -
uriati \'e Riyaset divanı erkanının 

delaletile meclisin ba.Jıca salonları -
nı \'e i~tima salonunu gezmişlerdir. 

l\fümfirlere çay ikram edilmiştir. 
Çay içildikten sonra .saraydan müfa -
rakat eden misafirler, teşekkürde bu -
lunmuşlardrr. 

Nihayet Roma ,·alisi Prens Ilon -

taşaya gittikleri her şehirde yeni 
bir muallime tutulmuştu. Nataıa 

hoşuna gideni öğrenmişti. En 
sevdiği romanlar, sakin bir ye· 

mek odasını, büyiik bir lambayı, 
çocuklarına kitap olrnyan veya 
nakişliyen bir anneyi tasvir 
eden kitaplardı. O vakit• Nataşa 

gözlerini kapar, bu çocuklar 
arasında bulunduğunu, onlarla 
oynadığını tasavvur ederdı. 

On beş yaşında iken Kıs'odu
vsk da Puşkinin şiirlerini ezber-

lemişti. O zamandanberi şiire 
kartı büyük bir iştiyak duyu

yordu. 

compngne, !~met Paşa Hazretleri 
iİe Tevfik Rü~tü Iley şerefine hari • 
ciye nazırı 1\1. Grandi de hazır bu • 
lunduğu halde bir kabul merasimi 
ynımıı~ Ye bu merasimde diğer Türk 
Ye İtalyan zevat ta bulunmuştur. 
ismet Pş. Hazretlerinin bir 
ltalyan gazetesine beyanatl 

Başvekll Paşa Har.retler!; Roma "liltam • 
p:ı., gn:r.eteslne 1111 bel anntta bulunmuştur: 

- Sureti uıiıumlyede ı-·aşlznün bU)"llk 
rdslnln tnb!ıkkuk ettirdiği her eseri görmek 

baıııı. hıı:ı: '°t'rlr. 
l'ıl, )lussollnl'yl' ı:ok derin bir hürmetim 

v:ırdır. On sene e\ vel, onunla Lausnnncda 

tanışmıştık. 

O tanışmanın la~ metli hııtırıısım, hür • 
ml't \ 't' tal;tirle sald:.ırım. O vııkJttenberl, iki 
nıcmlt>kd münascb:ıtı, dostane ve ııarıılmıı • 
ne bir »olda lnklş:ıf etti. ltıılyıı'nın, lılltlln 
medeniyet s:ıhab rında ta!ınlıkuk ettirdiği 
rnallyct \ '(l terakklyntı y:ıkındıın takip t'dl -

;yorum. 
lki memleketin ınllnıı!!Cbatında, ild oıc>m • 

leket dlrlj:ınlarınııı miin:ıııebetlerlnde h4klm 
olan en miihlm; il.mil, karşılıklı ltloıattır. 

nu cs:ısh nokta Uzl'rindekl teerUbe:ılıı nıllı. • 
bet n!'tlcesl; iki memleketi birbirine çok 
yaklaştırdı. 

Knnnntimce dllnyııyı taz~lk edt>n buhran, 
yalrııı. maddi dt>ğlldlr. l\lillılın olarak bir de 
pi!>lkolojl buhranı \'ardır. Ruhlarda buhran 
var. 

hıılyıı ile Tiirldye arasmdııld iyi mUna • 
sebati bı.•;\·ııelınlll'I ruhiyatı tt•dnvl ve tf:akln 
nokta! nıunrından c;ok fa)·dalı oJcıtJ<_. 

TUrkiyı·nJn harici polltlkası, en·elemlrde 
komşularllc anlaşmak t"Saııma müstenittir. 
Dıı t•sııs; eski umumi polltlkn zlhnlyetlndt'D 
farklıdır. 

Kom,uıarla daha evvel U.)'llfmak, tim -
diye k:ıd;ır en gUc; bir şey aanılıtdı. Onun 
için komşularla münasebat lhm:ı1 edilir, da -
ha uzukl.arcla sl.)BSI konblneı.onlar araııırdı. 

lştf! biz bu kanaatte bulunmadık.. De • 
,·anılı ve Mmlmi mesai neticesinde kom • 
~lanmı:ıla olan bütün JhtllMlıınnıızı hııl • 
lcttlk. Bu netl<"e ile, Tilrklye'nln ııtılh • 
pcr\'t'rıme po!ltiknaını, yıılnız ı;C7Je lleA'U, 
filen de tahakkuk cttlrmlif olduk. 

Slyıısetıınlzlıı bir huııuııiyr.tl daha ,·nr'dır: 
Teessüs t'dt'n ht•r do!ithık; biz.im lc;ln a • 

zlzdlr, kıyml'Uldlr. Onu muhafaza ooerl:r.. 
Du noktada Türk w ltalynn tcldkkllerl ay • 
nıdır. Onun lçlıı ltaly:ı ile :ı nptığımn doat • 
luk ı•olltıkıısı; Tilrldy(•nln diğer biltlln dost • 
lııklıırfü• sııhull'tlc frllf edllt'blllyor. 

S.ığlam bir dostluğun en kıın~tll i(>me • 

U; ntık siizlUlUktllr. Mc:mıe-ırett ldati! e -
dcnlerln eözlerincı tereddütsüz itimat ve ls • 
tlııut l'dt·bllnıt'ktlr. İtalra'da bu t•snıırn 
mt•\·l'ut olduğunu, lkl mı·mlPket ııra.sında iyi 
bir dostluk nıUnıısebntı kurnuık l~n Hizun 
olaıı 4mlllerdcm hiç birinin eksik olmadrğmı 
görmek bu .&e.) nhııtl talıiıı.kıılt ettirlyoru7-

-----------'-----------------~ 1 KISA HABERLER ~ 
'l'i\'ECEK \'E tçECEK - Me,·at uta-

<'aklarm dll.kkllnlarını açmadan e\'\"el mm
t.aka başheklmlcrlnılen ruhsııtlye alm:ılan 

beledlyt·c~ kıararlaştırılmı,tır. 

RESl\11 :\lUIIABERAT - Postaya wı • 
rilen reııml muhaberatta rtlmuz.lu adres kul 
l:ınılma&ı menedilmiştir. 

Liman kooperatifi bugUn 
açıhyor 

Liman şirketi kooperatifi bu- . 
gün merasimle açılacaktır. 

Piyasa yerinde olan lioopera
tiften herkes serbestçe alış verit · 
edeceği için birçok top~ancılar 
bu vazıyetteo memnun iÖrünma• 
mektedir. 

Sanayi mUdUriyetl tattınıyor 
lstanbul aanayi müdüriyeti, 

Istanbul ticaret odasında hazır
lanan daireye dünden itibaren 
taşınmıya batlamıştir. 

Esnaf mürakıbliği de ticaret 
o::lasında bir daireye taşınacaktır. 

J 
Kaç defa ormanlardaki dar 

yolları dolaşmıf, dereleri taştan 
taşa atlıyarak aşmış, Puşkinin 

izlerini aramıştı. 

Yazın bir çok kimseler Narzan 
ırmağının sularında tedavi olmak 
için kasabaya gelirlerdi. Bütün 
gün musiki ıesleri, şemsiyeler, 
iri fapkalar, zarif kadınların ar

kasındaki tenteneli elbiseler, gö
rültücii çocuklar hayatı fenlen• 
diriyorlardı. 

Ne harp senelerinde, ne de 
ihtiliıin başlangıcında Kis!ovodı· 

k'ta hiçbir değ ş klil: olmamışta. 

C Bitmedi' 
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Alman tarihinde dönüm noktası ı~"' -s}akivç~ ... -mba-1 Yunanlılarla aramızdaki 
31 Mayıs 1 Haziran • k d" .. b ) 

25 Muharrem 26 Muharrem ) tısa 1 ffi unase et er 
Gtın doğu§u 4,31 4,31 

(Üsttıriti l lncl sayfada murlar ve iktisadi, edebi muhafile 
,.. Sosyal dem0ttn4hma, devlet fı:t.. mensup şahsiyetler hazrı- bulunmuş -

rk 1931 ~, ......... , lal'dtr. ha ına, me elJ8 Je .-.~~ • 
sine kadar halk9 fırkasına ıfstfna.t Zfya:fette cemiyet reisi ile Papa 
cd n Başvekil, Reisicü.ıntmnm ani\ .. -vekilinin nutuklanna verdiği ceyap -
'/. 1 rctile üldtmetl ldae edebUmek:"' ita.. M. Brünfog. şöyle demiştir: 

Gtın ba.t131 19,S3 19,S4 
Sabnh namazı 4,0 I 4,00 
Öğle " 12,ll 12,12 
1.klndl • 16,ll 16,1 I 

Atina ticaret odası müşaviri, bu mUbllll 
bir meseledir, diyor 

tc idi. - 'Al.manycida altı milyon işsiz 
Briining hükfimetf, bugün Reidi - vardır. Bunlara, aynı miktara baliğ 

tnr•'da bir ekserlyete sahip olduğu olan aileleri efradını da ilave eder -
ı 1 de istifa ttlnek m:ecburlyetinde sek, 1.1.lman alıalisinin beşte biri ka -
k' ' ı tır. Zira Hindenhurg dün Baş - dar bir yekftnu buluruz. Bu kütle . ·ıc: şimdiki ahval ve şerait al - büyük maddi ve manevi malırumiyet • 
t da Almanya'nm muhtelif yerlerin· ler içitıde kıvranmaktadır. Bundan 

Ak,,am ,. I 9,33 l 9,34 
Yam • 21,30 21,33 
fmaak ,. 2,17 2,16 
Yılm geçen \ 

' 150 151 
GUnlcrl J 

Yılın kD.ls.n l 2 I 4 213 
GOnlerl J 

c"" icra kılman mahalli intihabat aolagı kendi~'!"~i O?Ç~ndirece.k bir iş' 
ithassa 24 Nisanda Prusya'da. ya - bulmaktarı. umıtlennı kesnnş olanı•-H·A·,.·A-·-n·u ... ·nn-:rU_zg_A_r_lab_l_~·den_o_rta_ .. 61~d 

,., ., Diret intihabatı neticesin -ı bir takını gençlerin, yegane selalı dette cek. ıı:m bnlotıu oıacaktır. Hafif 

c" •• ihtiva ettiği ıfinsurlarla teşek • ve necat çaresini mevcut tesisatın yn!:'1Dur yağmıısı mnhtcmeldlr. DUnkU sı • 
1 arzının Alman münta.hiplerin imlıasında gören ue bu tahribi ı•ade - calchk derecesi en fazla 88, en az 1'7 dcre

rı .t.U una tevaf ok etmediği sa.bit olan den bir takım müfrit nazariyelere ceydl. 

h"r kabine tarafından kendisine tevdi kapılmtılarına şaşmamak lazım ge - ____ ftA D Y 0-----. 
<' ncc~lt kararnameleri artık imza e - lir. J Buwn 
d mi}cce1ini beyan etmiştir. Bizdeki geçim şartları, başka ül - --------- a-

'-~· d M B ·· t TANBUL - 18 drn 19 a kadar gramo-Bu rnit muvaceu~ın e · ru · kelere nazaran agvırdır. fon, 19,SO dan 20,80 n kadar BAfıı: Bmban 
ning için çekilmekten başka yapıla • :M. Brüning. mali müşkülftta rağ • ney ~·ctı. ıo;so ilan 21 e kadar lkfik Ah· 
cak bir şey kalmamıştı. men, hükumetin yeni kağıt para ~ı • m1ıt bey tarb.fından konferans. 2 1 den 22 ye 

Şimdiki buhranın sağ cenah nas • karmamak hususundaki azminden kndnr Hııfız Burhan bey, 22 den 22,80 a ka 

yonalistleri tarafından Reisicümhur bahisle sözlerini şo··y bitirnuş" tir: d!ır orkestra.. 

d ı t '-'-'"" t h \'ll"ANA (517,2 m.) - 12,80 konser -
ne-2!din e yapı an eşt'uuusa ın ma - - Böyle bir t11dbir. Almanya için k "' ' 18,40 plAk - 15 plAk - 16,45 on.ser -
sülü olduğu muhakkak olup bu te • tamir edilemez zararlan mücip olur. ıs.so konser - 19,85 opera - 22 askeri kon-
şebbüsat M. Groener'in milli miida - Almanya cihan ümül bir müsibet ser_ 2S,85 ımnser. 
faa nazırlığından çekilmesini intaç olan i sizli'· bdiyesini yalruz kemdi n'OKnEŞ (S9i,2 m.) - 12 plAk - ıs 
ettikten sonra maresalin şarki Prus - kuvl'etile ortadan kaldıramaz. Bu pWc - 17 konser - ıs,ıo konser - 19,40 

'd k" ]"kr. • d ·k t• kontK'r - 20 orkestra - 20,45 tagaıınJ -ya n ı ma ı .mesın e ı ame ı esna - f elliltetin def ue izalesi beynelmilel 21,05 hafif rntıslkl. 
smda hfisbütün kuvvetini arttırmış - itimadın tekrar teessüsüne matuf ROMA ( 44.1,2 m.) - ıs plAlc - ıı,41 
tır. mü terek bir hareket rJUkuuna bağlı - konser - 18,80 konser - 20 haber - 21,4.'S 

D. Brüning'in çekilmesi, sağ ccna - d konser - 28,55 hııber. 
ı~ k 

Balkan lıa/tası münasebetile şeh -ı 
rimize gclmi§ olan Yunan rrwralıhas -
lan bugün memleketlerine dönecek -
lerdir. 

Heyetin reisi, Atina Ticaret ve Sa -
nayi odası müşaviri M. Platon Baci -
mihali, dün bir muharririmize, Tür -
kiye - Yunanistan iktisadi mÜIUl$C -

batı hakkında şayaru dikkat sözler 
söylemiştir: 

JJI. HacimUıali bilhassa mevcut 
iktisadi bu/ıran dolalJl8ile milletler a -
rasında ne kadar lüzumlu olduğuna 
işaret ettiği Balkan Ticaret odasın -
dan, bu salıada beklenilen f ai.cle • 
lcri kaydettikten sonra şunları söy -
!emiştir: 

lkbsadt mUnasebat 
- 'fürkiye ile Yunanistan arasın -

daki iktisadi münasebat, Balkan Ti -
caret odasının halledeceği en mü -
hiın meselelerden biri olacaktrr. 
Derhal söylemek isterim ki, bu mese -
lenin halli gayri kabil değildir. 

Meselenin objektif bir şekilde tet • 
kiki ve ~hemmiyetine uyf uı edi -
Jaek iki memleket ticari mübade -
lesinde ahenktar bir teşriki mesai te -
sisi çarelerinin araştmlması lazım -
dır. Meselenin müşküller~ Türkiye 
ile Yunanistan ithalat ve ihracat hın bir muvaffakiyeti olup Nazi fır - Beynelmilel itimat ise rünıdiye ka _ BCDA'PEŞTE (550,G m.) - 10,15 on.e.r 

ı; Jkt"d k"" • r-· - 18,0:l kon&er - 18 plAk - 19,SG konser ---------------n.asına ı ar mev ıının yolunu aç - dar tekrar tccssiisiine mani olan talı -
- 20,45 konser - 22 dans. B o R s A 

maktndtr. Maamafih Nazi frrkası:: • didi teslilıat ve tamirat meselelerinin OSLO (1011,-t m.) - 18 orkerire - l!J,43 --
ıım tmbineyi teşki1e memur edilebil - lıallinden başlm bir .çare ile iade olu • konser - :u Koro konseri - 28.15 Koro lıı&-

30 Mayıs 1932 mesi için Reichstag'i fesih ve yeniden nama.z. yeti. 
in ibabat icra ettirmek ma.k-sadile bir Demiştir. MOSKOVA (1804 m. 100 kOovat) - 9.soım-----N-u_k_u_t __ f_S ______ , 

k hafta 'L" k 'L:Akl · dan 24: ele IWlar ncertyat. atışl 
aç veya ıuır aç ay ~ · eınesı Hitlerciler aleyhindeki dava ...ııı.k 

j d 
\'ARŞO'\'A (Hll m.) - 13,10 ı-• - Kuruş 1 

ca;> e er. kaldı ı.ı~ plAk _ 15,45 plAk - n,.ıo ptı\k - Kurut 

M. Drüning'in halefi bir Nazi ol - Berlin, 30 (A. A.) - İmparatorluk ıs.s:s senfonik konser - 20,85 plllı: - 20,45 20 f. Fransız ııo.- 1 silin Av. 27,-
1 pezeta 16.-mryacaktrr. Jl,akat bu Yazifeyi de - mahkemesi müdclei umumisi, Prusya radyo gnzctcst - 21,15 konser - 28,0:S pl • ı Sterlin 780 -

ruhte edecek o1an zat lıer halde dahiliye nazrrrnın talebi üzerine, son ynngo konseri - 28,50 dalls. ı Dolar 212.-
t Mark so.-

sağ cenaha mensup bulunacak ve bu zamanlarda Hitler fırkasının askeri ı•ARIS <1725 m.) -
7•45 jimnastik - 20 liret 2 rs,-

8,45 plak - 19,S() plAk - 20 tiyatro mllsa- 20 f. Belçika 117,-

l Zt•lotl 24,-
l PCD"O so.-

zatın rolü, Reichstag'in feshi ve ye· teşkilat merkezlerinin taharr:isi esna - hııbe&I - 20,15 san•at mll5ahabt'si - ıı 20 drahmi 28,
nlden intihabat hazırlıklarını yapmak smda elde edilen vesaik Mticesinde varyete - 21,'15 konııer. 20 f. lsvıçre 820,-

olacaktır. :nıet.k\lr krtaat azalan aleylıria.ıe W. .l=:===~:;:::;:;:::===::::;:::;:========I 20 ıcva 28,-

20 ley 
20 dinar 

ı çervoneç 

25,-
73,-

-. 
Sol nah perver olmamakla ittiham edilen Al -

ce frrkaları Te bilhassn yaneti :vataniye cürmile ikame edilen 1 florin 85.-
1 d k man sakinleri, Danzig şehrine, Hit • 

1 Altın 938.-
ı r.Iecfd iye 41.-

sosya e.mo ·ratlar, uzun bir mücl - davanın talikine knrar vermistir. 20 kuron Çek t24,-d ~ Jcr'in ismini vererek, bundan sonra ı Banknot 234,-

et için nüfuzdan mahrum bir Oldenburgd ki intihap neticesi "Hitlerstadt,, diye anılmasını bile is - Çek flatlar1 Ckap. sa. 16) 
~uh:ıle.fet fırkası haline gelecekler - Berlin. 30 (A. A.) - Oldenbourg temişlerdir. •-P-ar-ls_ ............... _r_2.-06.....,....-"P-ra_ğ ___ l_6,-03-2-5·• 

d_ır. Sağ cenah frıi<a . ve ~eşki - Diyet meclisi intihabatmda Hitlerci - Hitlerciler, bu serbest şehirde bü . Londra 7:-6,- Virana 4,7750 

1at1anna ~arşı merham~tsiz ~ır d • Jer kazanmışlardır. yük bir ekseriyete malik.tirler, ve her Nüyork 0,4765 l\Jadrlt 5,7925 
dal ~maga karar vemnşlerdır. Danzlg şehri, Hltlerln ismiyle fırsatta, şehrin müsevi ahalisini Mll~o 9,sı- Berlin 2.00 5 

Bu suretle sol cenah fırkaları pek mi anılacak ? Rrüueı 3,4019 Varşova 4,2415 
yakında, harptenbeıi tesadüf etme - tahkir etmektedirler. Tramvaylar - Atına 70,97- Pe~e 4,-
mİ{1 oldukları müşkül bir ''aziyete "Lö Jurnal" gazetesi muhabirle - da, umum yerlerde, suratlarına cınevre 2,4312 Bükrcş so.-
düşecekJerdir. rinden birisi, son günlerde, Avrupa tokat, sırtlanna baston inen ya - Sofya 67,ro- neıgrat 2;,0975 

M. Brünlng'in muhtemel halefi 
0 

_ ve beynelmilel siyaset üzerinde mü - hudiler çoktur. Son sene zarfın • Amstcrdam l.l754 Mosk_o_va __ ı...;..os...;..5_. _ 
ıarak Alman milli fırkası azasından him bir rol oynryan ve serbest bir li - da llitlerciler tarafmdan suikastta Esham 
M. GocrdeJer ile sahrk Reichsbank mü man olan Danzig şehrine göndermiş - maruz !kalıp ta ölen beş kişi var • 
dilril M. Scltacht'in ve Yon Schleicher tir• dır· 
ile sahrk mlllf müdafaa nazın 1\1. Danzig şehri, Almanya'nın şarki JlaW\, Hitlerciler, bu serbest şe • 
Gessler'ıin isimleri zikredJlmektedir. Prusya ile Pomeraysa. vilayetleri a - birde, ana vatanlarında hükumet 

Harldye nezareti ya Cenevre'dcki rnsrnda Polonyalılara verilmiş olan tarafından dağıtılmış olan askeri teş • 
~lman heyeti :reisi 1\L Nadolny veya ve "Polonya koridoru,, ismi altında kilatlannı dağıtmak şöyle dursun, 
Londra sefiri 1\L Neurnth gı"bi diplo _ sahile kadar uzayan mıntakadır. Fa takviye bile etmişlerdir; ve mk sık 
:matlardan biıine tevdi olunacaktır.. kat tamamen serbest,yani neAlmanya sokaklarda Hit1ercilerin geçit resim • 

ya, ne de Polanya'}a ait bir şehirdir. ]erine şahit olmak kabildir. 
$abık ba,vekllln slSzlerl Bu gazetenin muhabirine nazaran, Son gelen haberlere nazaran Al -

,. Ber1ln, 30 (A. A.) - VoJr ajansı geçenlerde, şarkt Prusya'da bir nutuk manlar, J>o1onya hudutlarmda ka -
bndlrlyor: Ecnebi matbuat cemiyeti, söylemiye giden Hitler, Danzig ser - leler yapmıya ve müdafaa tertibatı 
C1Un akşam senelik ziyafetini vermiş - best şehrine uğramış ve orada büyük almrya başlamrşlardır. Bu itibarla 
tir. Ziya.fette M. Brüning, kabine a • bir hararetle karşılanmıştır. Hatfil,I Danzig şehrinin ehemmiyeti de ayn -
zasr, sefaretler erkanı, yüsek me - Danzig şehrinin vaktile pek vatan - ca artmaktadır. 

Tekinsiz konak Yazan: ......... 
M.Şeref 
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Bunda §Üpheye mahal yoktu. 

* • • 
Bir gece Beyazrttan aıağı inen 

yokuşun ortasında elinde bir ko .. 
caman muşamba fenerle mutta • 
sd: 

- Vurun beşyüz değnek, asın 
yezidi, şerbet, buhur getirin. Tiz 
atımı hazırlayın, teşrifat hazır .. 
lansm... Sarayi amireye varsak 
gerek. .• 

Gibi saç.ma sapan sözlerle do • 
laıan, batında sadaret kallavisi, 
sırtında sadaret kürkü, bot kına 
mücevher baslı hançer takılı, mü .. 
kellef kıyafetli birini pazvantlar 
yakalamıştı. 

Kulluğa getirmiılerdi. Kul .. 
luktakiler, derhal kaybolan sad -
razamı tanıdılar. 

O, muttasıl emirler savuruyor, 
sorulan suallerin hiç biri kulağına 
girmiyordu. 

Ertesi sabah Sahibi devlet, ka .. 
yıp Sadrazamın bulunduğunu, fa -
kat çıldırmış olduğunu padişaha 
arzetmişti. Kendisini getirterek 
uzun uzadıya sorguya çektiler. 
Deli olduğu katiyetle anlaşıla • 
rak,, tımarhaneye konuldu. Bu 
kanlı zalim orada son günlerini 
ikmal etti,. 

Sefer yolunda 
Sadrazam, vaktiyle Abdi paşa 

nın himaye ettiği, yetiştirdiği bir 
adamdı. Abdi paşanın haksız ye
re boynu vurularak malının ta .. 
mamiyle müsadere edildiğini duy 
duğu vakit Bodinde valiydi. Ve· 
linimetinin intikamını almıya 
ahdebnişti. Hatta mahremi olan 
divan katibini Abdi paıanın hare 
miykJe kızım bulup getirmesi ve 
mümkün oldtlğu kadar yardım et
mesi için lstanbula kadar gönder ... 
mitti. Lakin divan efendisi, orta 

da hiç kimsenin kalmadığrnı, en 
sonunda Abdi paşa kahyası olan 
biraderi Mehmet ağanın da boğaz 
landığını ve bütün malının aadri.~ 
zam tarafından nıüıadere edildi
ğini öğrenmişti. Efendisine bu 
haberi getirdi. 

Şimdi vezir olunca artık Meh
met ağa için gizlenmiye lüzum 
kalmamı§tt. Lakin ne olursa ol • 
sun birdenbire meydana çıkmak 
istemiyordu. Bu iti Fethiye de
ruhte etti. Bir gün vezir sarayına 
kadar giderek haremde veziri 
etekledi. Sadrazam, velinimeti • 
nin kı2ından bütün ·hikayeyi din· 
ledi. Çok müteessif oldu. Derhal 
a.mcasını celbettirdi. lltifat etti 
ve Fethiyeyi yanında kendi ev .. 
ladı gibi balanak üzere alıkoy .. 
mak istedi. Mehmet ağa ise: 

- Dünyada bana bir karde .. 
şimin evladı kalmıştır. İnayet bu
yurunuz. Onu bana bağıılayınız. 
Her zaman nazannızdadır. Yal .. 
nız kendisinin meşru hakkı olan 
eski Abdi paşa konağını llıtfeder
siniz. Bir iyi kısmet çıkınca, efen 
dimize haber veririm, dedi. 

lş lımıkası 9,20 
Anadolu 15,-
Rejl 4,05 
Şlr hayrlye l.J,50 
Tramvay 44,75 
Umuml sigorta 11,
Bomontl 23,50 

istikrazlar 

lst. dahili Q2.75 
Şark d. yollan 3,00 
D. l\Iunhhlde 41,75 
Gümrükler 
Saydl mabl 
Pağdat. 

Askeriye 

5,IO 
5,75 
4,50 

Tertos 
Çimento Ar. 
Cnyon dey. 
Şark dey. 
Halyı 

Şark m. ceza 
Telefon 

25,75 
8,-

21,90 
2,75 
2:-
2.95 

15,55 

Tahviller 

Elektrik s,-
Tramvay 4,95 
Tünel 5,-
Rıhtım 16,95 
Aoadolu 1 25,50 

• il 25,80 
mümell 215,8 

Şimdi Mehmet ağayla Fethi -
ye, artık tekinsiz konağa yerleı
miıtiler. 

Bahçe düzeltilmit, konak ta ~ 
mir edilmitti. Mehmet ağa Fethi
yeye babasının azim ıervetini ve'" 
rirken: 

- Kızım, bu seni muhtaç ol
madaıı Yatalacak bir servettir. An 
cak mal bu zamanda adamın hi· 
rinci düşmanıdır. Sen akıllı bir 
kızım. Beni dinlersen, bir helal 
süt emmit kısmet buluruz. Yaşar 
gideniniz. 

Fethiye, biraz kıı:armııtı. Am· 
casınm servet hakkındaki fikrini 
tamamiyle kabul ediyordu. Gizli 
mahzendeki eşya sandıklarım çr
karmııb. Hazineler yerinde duru· 
yordu. Babasının Sultan çiftliğile 
beraber, Köıen, Bayaslı çiftlikle
rini de aldı. Onları Mehmet ağa 
idare ediyordu ve ıu suretle çift
liklerin iradı, konağın muarifini 
temin etmiıti. Zülüflü baltacı 
mahzen vl\k'asında çok meyus ol
muştu. Bu azim servetin sahibi 
kendisi gibi züğürt bir baltacıya 
iltifat eder miydi? 

Zavallı gencin tutuıan kalbi Ü• 

plançosunda Yunanistan afeyflf" 
mevcut farktan ilexi geliyor. ened' 

Yunanistan, T~rkiyeden. s -
380 milyon Drahmı kı?·metı~~~ 
ithal etmesine mukabıl, Tü ,1 
ancak 10 milyon Drahmi kıynı~tf 
mal ihraç etmektedir. sıt. 

l\laamafih bu ,·aziyet yeni~ 
dir. Eskiden de btı müntt ,ı4 
me,·cutto.. Fakat o zaman bU ~ 
Yunan ticareti bahriyesinin_ 1:Ü·d 
sularındald kazancı n Tirld~ 
Yunan vatandaşlarının Yu11a~ 
gönderdikleri tasarruf parala 1 
kısmen kapatılıyordu. Bugi11 .. 
amil mevcut değildir • _.f 

Son zamanlardaki Yana.Jt 1' 
sarsmt1S1ndan da anlaşıldığı ~ , 
Yunanistan bugün kabiyo azlıiı ~· 
şı ındadır. Azami gayreümize -1 
men bu kadar mühim olan .JA 
açığı bugünkü ticari müba.tele1P""' 
kapatmamıza imkan yoktur. , 

Binaenaleyh ikti~i .m~; 
mızda müvazene tesıs edılmediği. 1 
hi~ olmazsa mevcut fark ehe.mmi11 

, 
bir nisbet dahilinde tahfif edilın1~ 
d~. ' 

Bu da Türkiye tarafından ball ff, 
dakirhk1an icap ettirmektedir. f'• 
kat bu müskül acil bir ihtiyastır. • 

Türkiye müsait şeraitle tedarik 1, 

debileceği Yunan sana)iinin bazı-~ 
mulatmı satm alırsa, iki menılt~. 
arasındaki ticarl müvazenenin ısli 
kabildir. Türkiye bizden Yunanis~ 
ihraç ettiği zahire ve hayvana mul''., 
hil, kimyevi kübre, pamuk ipliği 
şişe satın alabilir. . .J 

Demek oluyor ki, ileride ikt~ 
münascbatımrz tasviyesi esP" 
istinat edecektir. 1' 

Bu da ferdi veya heyeti umulll~ 
itibarile olacaktır. 

Ferdi takası tatbikat ftibS~ 
mü küldür. Her tüccara, ithal e~:i 
mal kıymeinde mal ihraç etın'. 
temhil eder. Bunun için ben ll'1 yeti umumiyece yapılacak t~ 
taraftarıyım. , 

Hu vazifeyi her iki memlekette~ 
racat ve ithalat işlerinin ta:nzillP', 
meşgul olacak teşkilata vermek ı• 
zımdır. f 

'rürkiyedeki temaslarnndan 
8
, 

memnunum. Burada mevcut mil~ , 
ldtm önüne geçmek için samimt ,...,,,_, 
lar heslenlldiğini aaladrm. Bu ı' 
heple ileride Balkan memlekf 
iktisadi blokunun t~sisl b.aldmHI& ~ 
yük iimitler besliyorum. 

Piyango Müdür
lüğünden: 
Kapalı Buik marka yedi Jıi/ 

lik 928 modeli müstamel bir oto' 
mobil satılacağından almağs !~ 
lip olanlar görmek için Tak":. 
de Senihi bey garajına, mOr•e:;, 
için de piyango müdürlüğü 111~~ 
sebecilğine müracaatları. ~ 

mitsizlikler i~inde çırpımY~ 
F ethiyenin hayali bir dakika~ 
leri önünden gitmiyordu. .~ 
kirpiklerin gölgelediği iri •'W 
gözlerde kalan yanık genç f~ 
ne meram anlatmıya çıktı. i'f. 
yenin yanında bulunmak! ••. L, 
bütün istediği buydu. saaki 
kumet olmak ihtimali olnıı~~ 
güzel kızın hiç olmazsa ın.,111 
de yatamakla da iktifa ediyor~ 
nu kartıdan ıesaiz ve meft~ıt 
maşa etmekle coşkun gönliı11 1'; 
lemlerini biraz swturuyord11·

1 
tün dünya, nazarında kapJcl.."~ 
mu§tu. F ethiyesiz yaşamak~~ 
m yoktu. Lakin ne hakla k :;/, 
vezirin hadsiz, hesap11z f. ·it 
kızının kendisine ıvarm_..,.. ~ 
yebilirdi? Kendisi kim oi•"7t 

Nihayet, kulağı lceaik. ti. 
kebeli bir yeniçerinin eviit~ 
di. Bir tesadüfle sarayın d ~ 
yeuiz bir köşesine 11ğı::;;ı ~ 
mıttı. Ötede darat ve fi!.. 
de yüzen bu kadar ıua~ıP.. l 
ka.m, şöhret, servet aahipJe"; 
rurkcn Fethiye ona mı var-

lı? -~· (Bltmero. 



HlkAye iki cambaz ~ Nakleden: 

il fa. 

. Sefik Memduh bey, gayet şık giyf. 
ltir •e her cihetten, kadınların hoşu • 
na gideceğine inanırdı. Briç oyna
~an salona girerek ev sahibesinin e
lırıı öptü. Şinaver Hanım, artık sık 
sık gittiği Paris güze.Jlik müessesele
rinin hile tamir edemiyeceği derece:e ihtiyarlamış, şişman, fakat nt'şeli 
ir kadındı. 

1 
- Geç kaldınız, dedi, blitün masa

arda OYttuyorhır. 
b - Ehemmiyeti yok, h:ınımefendi. 
'" sadece sizi görmiye geldim. 
- K~fir, hiç de fırsatı kaçırmaz. 

sın. Eğer seni otuz sene C\"\'el tanı -
l'llış olsaydım, muhakkak aşık olur -
duın. 

b' Gülüştüler. Şefik Memduh, ihtiyar 

1 .~r. kadın tarafından bile olsa, giizel
ıgıne yapılan bir telınfhc pek fa;o;!a 
l'l\eınnun alurdu. 

- Şurada, bizim meı;hur tırn ı 
lfaındiyle konu an gen~ ıkadın kim? 

- Sel~ hanım. Çocukluğundanhe 
ti tanmm. Duldur. Birisi beş, birı ·i 
Yedf yaşında iki kızı var. ~okağa peJ, 
aı çıkar. Hep el'inde çocukları;. 1c 
ltıeşguı olur. Onların yüzünden evler 
"1ed i bile. 

- Her halde talipleri az olmamış· 
bt. 

- Çok. Yoksa senin de mi niyetin 
°t'at? 

- Ben mi:' Allah göstermesin hi~ 
f\•lenir miyim. O, bir defa olur. 

- Öyle ya, donjuan rolü oynamak 
daha iyi. değil mi? Eminim lii ben
den, Selimeye takdim edilmeyi istiye
tek,osin. Fakat yn,•rum, şimdiden ha
ber vereyim. Eğer kur filfm yapmıya 
kalkışırsan, bo~unn zahmet etmiş o· 
1 ıırsun. 
.Şefik Memduh, içinden "Görüriiz,. 

dıyi!rek Şinaver hanımı takiı> etti. 
Seliıne, yakından. daha giizeldi. Tı • 
taşçı Hamdi, Sefik 'Memduhun geldi
firıi görünce cam sıkıldı, lftfınm ke
Sfldiğine krzarnk kalkb, gitti, Şefik 
~ternduh: 

- Iiıf makinesidir, geçmiş olsun. 
Dedi. Selime güldü. efik devnm 

ttti: 

- Briç oynamıyor musunuz? 
- Hayır. 
- De::t de. Oynamaktansa, zeki kim 

8tler1e görüşm~yf tercih ederim. 
- Fakat beni daha ~·eni tanıdınız. 

lintdnmda nasıl hüküC'I 1·eriyorsu -
"llı? 

- Eminim ki yanılmıyorum. 

. Şefik M"rndul1. bu g"bi nı~h"e~lcr 
ıçin tertip etmis oldu~u il.'e 1 endi l:n-
11"ntince, bh- lta~ını ~kırnlidcn c"l • 

tı\i~iycte vP hus"~ivete !tadar ı;.ötü
tl'tt' f·u""'·cti h<ıiz. bir dirü oünılcyi 
fiıta1:ı.1.l&. 

G:::rc kaclın bu •Ö'r;c··l, t.nl>:i b:r 
t • .. • . . . 

:b ".n1 ··rı-. IC"';J cd '1 14''"C ~-..... ~ 
''"' . ~ ~·· •• 1 ·o·..ıl'. :-11ft ·cı 1 "1 !:-tı. • n • 

..... • , "-=-'""' : ._~c~-1• :~:--~r~r b·r 
ı:-.. •' ., 
t>. .) ~· t"r •l"' ""Ö ,..--'; r r--·ıı.:. 
' "' ' .. .,,..... __ - • • ... 1 :" ,.. 'ti. ~. 'l ... 

... ', ..... ....., .,,..• ........ , ·- r " "' ""ı·· 'l.I ~;; ....... 1 • • ••• • • • •' • ' • 
'!' 

... - 0 '1-ı'tf" ,.. l"'""'< r."-~"'n' "Y'• r.j. 
" b ı --r..-.ı. "'Ö .. t ; .. _,.:r··,., c"rrn"''~ .. f.'n-
lt f.ıt•• .. • h' . t t" ~t· ! g· ı nım ·z r c-... ._, ~r p c .. l 1, 
Ze d b' • 1· .. d •. 'a c r ~avc ıvc r;...ı"' •r •. 1emc mı.:-
llde e~ır .. r.ıi! i:ıi:? 
' ll;ı)· h~r. tc .. 1!1 iir .:ı:!c ··m 

llı Ş:!fik, adrcıi not <'tti. l\fomr.unclu. 
e; kere dülıa kendi t~shir kuVYetinc 
iıtt ol:nllftu. Bu Jrnd·• n da ~:iph~
lııetllla~tk olacaktı. Fn:Imt :!cele c~rnc
h~'dı. Sc1ime ı(hi ince bir lmrl·r.n. 
~ i hi" lltinn Juzımdı. 

tıı. 11 serg:de j;Örtlii. Beraber çay ir,· 
~t. l>er1e11tl>e ıriinü de ırm•''<'r ha · 
hıtrt•ı ıene gö ·· iller. Son rn. Ş!?fik, 
4- a arasında da buluşrr.nk talebin· 
'"" ~•lununca, elime reddetmedi. 
eq11 '!~ iki, üç günde bir, .soıırn her 
41. gJe<1cı1 sonraları buluşuyodar -

lıtt ~lime, ~Yet neşeli, zeki ,.e hoş 
'91\d adındı. Şefik Memduh onun ya-

l o;: 
~la '. ~u7.el saatler geçiriyordu, Ev-
"1t ~ııJerniye ~alışır gibi y:ıptığı 
, .. ~~di artık aleniyet peyda ediyor 
'- be ime de bunun farkına \'armak 
-..;aber, gayet sakin duruyor ve na. ~tınıyor gibi görünüyordu. 
' Jlec:e iki harta geçti. Şefik !\lem 

........ kurun lifi oldufuna 

hükmetti. Esasen, Selimeden ayrı ol
duğu zam:ınlar, onu arıyordu, ona 
pek fazla ahşmış oldı:ğunn anlıyor
du. 

Artık Gnrdenbarın kendisine kar
şı pek iltifatkar kadınları da onu tat 
min edemez olmuşlardı •• \ynı zaman
da Selimenin bazı hallerinden, onun 
da bir itiraf hcklediğini sezmişti. Ka
rarını verdi. Yn rın söyliyecekti. 

* "' * 
Ertesi gün otomobille Flüryadan 

dönüyorlardı. Belediyenin yeni yap
tığı yolda hızla giderken, Şefik l\lem 
duh: 

- Selime, aziz Selime. sana mü • 
him, cok mühim Wr şey söyliycre
ğim. 

Dedi. Selime döndü, baktı, ,·e: 
- Söyleme, dedi, dahn (ince benim 

söylivece·im bir şey var. 
Sefik Memduh. i~inden: "Reni 

C\di .. lni" söyliyecelt., diye düşi! ne · 
rck memnun oluyor \'e gururundan 
im bır.a rğamryord u. 

- Nedir, canım, dedi. dinliyorum. 

- Artık, biribirimizle göriişemiye ~ 
ceğiz. 

- ~eden:' 

- Zira imden sonra serbc t ola • 
mrync:ağmı. 

- Sebebi? Çocuklnrınız mı? 

- Hayır. Hayatımı hemen hemen 
onlara hac;rettim. Onlarm yüziir.den 
tekrar e.vlenmck istemedim... Fakat 
hu sefer onların yüzünden erhest o
lrırnıyncali dc~Him .. "Rica ederim, ir.a
hat iste.m('. 

- Hayır. isterim, hem de ,.iddetle .. 
nu hclıim hakkım .. 

- Ne hakl\ı? Size Itarsı bir mecbu
ri}"ct altına girmiş dei>-ilim, zanne -
clerSMU. Benden bir şey i temediniz? 
Sndet'e. gündiiz1eri öğleden sonra hu· 
luşmamıı.ı i tcdiniz, ben de "peki,, 
dedim. Bu sizin hoşunuza gittiği ka· 
dar benim de hoşuma gidiyordu. 

- I~aknt . imdi. selıep~iz. beni at
latmak istivorsunuz. Halbuki ben si
zi scvi.rorum. 

- Yok cnnım .. ~çbizden "Ne hoş ka 
duı, fena deni.. Şunu tir kandırayım. 
Şö} le birkaç giln t'.ğleni.rim .. Ilrkmca 
<la atlatırım .. dediniz. Günd ii:ıleri bu 
lutınıay.ı tehlif ettiniz. Halbuki, gece
lerinizi hep Gardcnde gcsiriyorclu -
nuz.. Inkfır etmcybiz, biliyorum. Ne 
y:ıpayı:m. ben de yalnızdım, hPn de 
h;ra;ı: eğlenme!; istedim .. Siz tanınmış 
b~r ndamdm1;r,. !~nşuma ela gidi}or -
dunuz. h~m de itiraf eı:kıyim ki, iyi 
bir arka":ıc:; ımz. ·r atn'l:lı rımı hoş 
w·çirmr1• icirı sizinle ahlı phğ: k3bul 
(' tim. n·ılı'l Ftİyliyeyim mi? }>('ki. 
t:Ö ·li~·e, i~. Evet. hı' yatımı kızlarıma 
\•a!.f t1irn. Faknt bir~z da kendim İ· 
ç', 'B"':nmva hal\kım '.\"Ok mu?~. \?ar. 
cfo 'il r.ti? ı tc bc.ı:ıim de l:ıi r aşıkım 
rr. Ü"~elfü 1 "re!; "nj eviyorum da .. 
"f':i :'~ Ulf <:C~ ahatfeydi, 0 gittikten 
'o:r·:ı o hıclar siliılıyor.dıım .ki,.. lıere. 
1 t't \ "T "n fi~n t r"rl Üf c!t"m, {;Ürı Je-
:mi ıv:ıı it> "t'C"İrdir.t. 

- \'1 i beni b:r kukJ:ı yerine koy-
rl ·nu", h ,i 'hır oyuncak, valcit ge -
rir:ı•., '( ir ·n ~1ir elrleı:ce telakki etti
r.fa. <'•~il r. i? 

- Dıırılmayınız. cn•ıım. sizi ısn-dece 
v~lj~ gc<;"rme'{ irin kabul etıni§tirn. 
D""'ru. Yani, s:z b:?ni na ıl tcl<°Lkki e
diyorduysanı?. 1 en de öyle yaptım. 
Sir.ı-Ji fit olc1uk. S:ı Jarb.la ki. dü"Ün
~ler0adc Mil' :ıffak olan si7. dei{iJsi
niz. b~nirn. Hnyd i, kızmayınız.. GüJü. 
ııiiz canım .. Hnrntta insan bunlardan 
c~nba a~ır hadi eJerle de kar~·ı1aşahi
Jir. Hem ba'•, SuJtanahınede geldik, 
hw r.urada bir &hırnba uP,rıracn,ğım .. 
AU:ıha r•mnrladrk, arnsıra gene gö • 
rU iiı·üı! 

'"e Selim", şoför duı·sun diye en. 
m:ı '\"Urdu. oto~31Jilin kapısından bir 
hJyal g.:bi siir.ülüp aktı, gitti.,, 

lslanbuJ Evkaf 
MUdüı,IOğünden: 
ı~,·kaf Mülhahdan ';fopı;uba~ı Ab· 

dulmüminağa \'akfın; :ıit Toph:ınede 

Topçular cnddesinde 4 No lı berber 
dükkdnı pazarlı< sııretile ıalıbi uhre~·n· 
dedir Başkaca talip olanlıır 'e\'mİ ihale 
olan 4· Haziran 9.12 cumartesi ~ünü saat 
14 de kadar lsuınbul Ed:af l\lüdirjye· 
tınde MU1hak Y.ıkınar Lalemine \'e mez· 
kQr ~n ve sı:ıtte Encümeni idareye 
ilmracaadan. (2371) 

3. K. Sa. 

lstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ci
hetlerindeki bulunan kıt'at ve 
mücssesatlarla hastaneler ve 
mektepler erzak un yem ve ek
mek nakliyatının pazarlığı yapı

lacaktır. ihalesi 31 - 5 - 932 salı 
günü saat 15,30 da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko· 
misyonumuza müracaatları (368) 

(2323) 
• • • 

Haydarpaşa hastanesi için 600 
adet piliç pazarlıkla alınacakhr. 
ihalesi 31·5·932 salı günü saat 
16,30 da komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün ve pazar· 
lığa iştirak edeceklerin de vakti 

muayyeninde '' omisyonumuza 
müracaatları. (S67) (2322) 

* • * 
K. O. ve müesses atı ile 1. ci 

F. Çatalca MS. MV. kıl'aları 
için un ayrı ayrı şartnamel~rle 

ve kapalı zarfla alınacaktır. iha
le tarih ve saatleri aşağıda gös
terilmişf r. Taliplerin şartname
leri almal~ üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo· 
nu muza müracaatları. ~369) 

ihale tarihi 

K. O. nun 
1. ci F. nın 
Çatalca'nın 

• 

1-6-932 
Saat 

17 de 
17,30 da 
18 de 

* • 

(2324) 

Çatalca müstahkem mevkii 
kıt'ah hayvanatı ihtiyacı ıçın 
35,000 kilo arpa aleni mlioakasa 
ile alınacaktır. ihalesi 1-6-932 
çar.ıamba güı_ıü saat 16 da ko · 
mİS)'Onumuıda apılacaktar. Ta
lip1erin şartnamesini almak üze
re her gün ve müoakasJya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenin
de Lomiiy.onumuza müracaat· 
lan. (366) (2321) 

* * • 
Çatalca müstahkem mevkii için 

mutfak ve çamaıır odunu ve ba
mam odunu aleni münakasa ile 
alınacaktır. ihalesi 1-6-932 çar· 
şaınba günü saat 16,30 da ko· 
misyonumuzda yapılacaklar. Ta
Jiplerin şartnamesini almak ar.ere 

ber gün •e münakasaya j~tirak 

edeceklerin de vakti muayyenin
de komisyonumuza müracaatla· 
n. (365J [2320J .. "' . 

Bir;nci fırka kıf ah hayvanata 
ihtiyecı için aleni münakasa ile 
ot almacakhr. İhalesi 15· 6·932 
çarşamba günü saat 15·30 da 
komisyonumuzda yapılacakhr. 
Ta:iplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iş 'irak edeceklerin de vakti mu
nyyende komisyonumuza müraca· 
atları. (343) (2232) ..... 

K. O. ve merker: kıt' atı ve mü
essesatı hayvanatı ihtiyacı için 
saman !kapalı zarfla münakasaya 
konmu~lur. ihalesi 15·6-932 çar
şamba güoU saat 16,30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
lip!erin şartnamesini .almak üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenm· 
de komisyonumuza müracaat· 
lan. (350) (2239) 

... * * 
Birinci fırka ihtiyacı için 91,200 

kilo saman paıarlıkta alınacaktır. 
Iha lesi 15 • 6 - 632 çarpmba gü· 
.nu faat 16 da kom.syontJmuzda 
yapılacaktır. Taliplerio şartname
sini almak üzere her gün ve 
pazarlığa iıtir.ak edeceklerin de 
vakti ınuayyende kom ısyonu· 
mur;a müracaatları. <345) (2234) 

Al. Ko. dan 

K. O. kıt'atı ihtiyacı için 128 
ton odunla 1. F. kıt'atı ihtiyacı 
için 92 to~ odun pazarlıkla a'ı· 
nacaktır. ihalesi 'l· 6 932 per-
şembe günü saat J 4,30 da 1 o· 
misyonumuzda yapılacaktar. Ta
Jip'erin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştitak ede
ceklerin de vaktı muayyeninde 
komisyonumuza müracaatla -
rı. (364) t2319ı 

"' . . 
l.ci muhabere alaymda mev

cut 300 araba gübre pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 2· 6· 932 per· 
şembe güoü saat 15 te komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartna· 
mesini almak üzere her gün ko
misyonumuza glibreyi görmek 
istiyenlerin de birinci muhabere 
alayına pazarhğa iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatlara. (,:\63) 

(2318) 
* *• * 

K. O. ve 1 F. kıt'alarile Hay
darpaşa hastanesi ihtiyaçlan için 
25-5-932 de kapalı zarfla alına-
cağı ilan edilen K. O. merkez 
kttaatının odununa verilen fiat 
pahalı görüldüğünden ve I.F. ile 
Haydarpaşa hastanel~ri müna· 
l<asasma talip çı~madığmdan 
pazarlık suretile 4·6-932 cumar-
tesi günü ihaleleri icra kılına
caktır. ıhale saatlari aşağıda hi· 
zalannda gösterilmiştir. Taliple
rin şarlnamele!"İni almak ve pa-
zarhğa iştirak için ye•mİ mez· 
kürda Kom.a müracaatları. (370) 

(2325) 
ihale saatı 

K.0. ve merkez kıtaatı 15 
l.F. ve Haydarpaşa hastanesi 16 

• • • 
Teahhüdünü ifa edemeyen mü

teahhit namına bir miliyon adet 
muhtelif renkte makara kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 4 Temmuz 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 15 
.de yapılacakllr. Taliplerin şart
namesini ve nümunesini ~örmek 
üıere her 2ün Ankara Merkez 
Satın Alma komisyonuna müra
caatları ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup· 
larının makbuz mukabilinde mez
kur komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (249) ( l 773) 

• * • 
Bursa ve l'ludaoya'da bu!unan 

kıt'at ve müesesahn ibl1yacı için 
cins ve miktarı a~ağıda yazılı 
taze sebze kapah zarf usulile 
münakasaya konmuştur. ibate 
tarihi 8-Haz"tan 932 çarşamba 
güoü saat 15 tedir. Talip!erin 
şartnameyi görmek fı%crc her 
gün münakasaya İ§tİrak edecek
lerin ise ihale tarihinde Bursa 
satın alına komisyonuna müra· 
caatJan. (309} (2100) 

Cinsi Mikta11 
Semiz otu 5,0CO 
Taze bakla 7,000 

.. kabak 20,000 
,, domates 25,00J 

11 fasulya 40,000 
" patlıcan 50,000 
,, bamya 7,000 

" 
dolmahk bilber3,0oU 

,, ytıil büber 3,000 
"' * 1$ 

Boluda'ki kıtaatın ihtiyacı ıçın 
113632 ki!o un kapalı zarf usu
lile .münakasaya konmuştur. iha
lesi 15 Haziran 932 çarşaruba 
günü sa:tt 14 tedir. Talip erin 
ıartoameyi görmek üzere komis· 
yonumuza her gün, münakasaya 
iştirak edecekleri::J ıse ihale tari
hinde F. 23 satın alma komıs
yonuna müracaatları. (348) (2237) 

• '* • 
K. O. lut'ata hayvanatı ihtiya

cı için ot "kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konmuştur. lba1esi 15-

nu illnlarr 

Pı) adeAtış mektebine ait Aslcert mektep 
]erle hastıne

lere ait 
Cinsi Miktarı Mi!<tarı 

Semizotu 15,000 
Taze bakla 2000 10,000 
Taze knbak 2000 25,000 
Kırmızı domates 500 10,000 
Taze fa su ya ) 000 20.000 
Patlıcan 2000 2u,OOO 
Bamya 1000 5,000 
Do'malık biber 3,000 
Enginar 1000 15,000 
Btzelye 500 5,000 
Dereotu 3,000 
Limon 3000 30,000 
Kuru sarmısak 400 
Kıvucık salata 3,000 
Havuç 2,000 
Hı var 15,000 
Ispanak 1000 5,0-JO 
Kuru soğan 2000 30,000 
Patateı 2000 20,000 
Sa!ça 200 1,000 

Yukarda cinsleri hizasmdaki 
miktarda 1'a7.ılı ıebzelcr piyade 
Atış mel<tebi için alent mUnaka-
sa ve Aıl,eri mekteplerle has
taneler için kapalı zarf suretile 
iki şartnamede sabo alınacakhr. 
MünakasaJarı 18 Haziran 932 
cumartesi günü kapah zarf 14,30 
da aleni münakasa saat 16 ya 
kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığı satın alma komisyo-
nunda icra kılınacaktır. Taliple• 
rin şartname?erini görmek için 
komisyoaa müracaattan ve işti
rak için de şartnamesi \•eçbile 
hazırlıyaca'klan teklif mektupla
rrnı ihale gününün muayyen vak· 
tinde komısyoa riyasetine verme· 
leri. (281) (2154) 

"' * • 
Merkez Kumandanlığına mer

but müessesatla snir mahallerin 

ekmek ve .et ihtiyacı mevki mü
nakasada olup münakaaası intaç 
edifinceye kadar Merkez Kuman· 
danlığı, Askeri Konak, Harp 
Akademisi ve Hava Makinist 
mektebi efradının :yevmi et ih
tiyaçları ve Hava Makinist mek-
tebi için ekmek pazarMda satın 
alınacaktır. Pazarlığı 1 Haziran 
93~ Çarşamba günü Tophanc'de 
Merkez Kumandanhğı Satınalma 
Komisyonunda İcra lnlınacaktJr. 
Taliplerin Komiıvona müraca• 
atları. (293) (2382) 

6·932 çarşamba günü saat 15 te 
kom;syonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin ıarhıameıini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edecckıerin de 'Vakti mu• 
ayyende teminat ve teklif mek
tuplarile komisyonumuza mllra• 
caattarı • .(344) (2233) 

"' .., . 
Haydarpaşa hastanesi ihtiyacı 

için 320 kilo francala ·ve 170 
lti!o tere yağı ve 1500 adet 
yumurta ayn ayrı şartnameterJe 
ve pazarlıkla alınacakbr. ihalesi 
31 - 5 · 932 satı gtinü aıağıda 
gösterilen saatlerde komisyonu• 
muzda yapılacaktsr. Talipler §arl• 
namesini almak üzere her güo 
ve pazaTltğa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende lc onıisyonu-
muza müracaatları. ı359) (2294) 

ihale Saatleri 
1 crcyağı 16 da 
Yumurta 17 de 
F rancaJa 17,30 da 

* * * 
Çata!ca müstahkem mevkiinin 

ihtivacı için 15,000 kilo kuru 
ot v~ 15,000 l<i"o saman ayn 
ayn şarluamelerlc ve pazarlıkla 

alınacakhr. ihalesi 2·6·932 per· 
~embe günii saüt 16 da kom;ı· 
yonumuzda yapılacaktır. Tatip'e
rin şartııame:.ini almak üz.ere 
her gün ve pı:mırlığ.a iftira ; 
edeceklcr:n .de vakti .muayyc
de koıı:İt:Y0...1U ... u.;a .n ürJca.at:t.rı. 

(372} (2345) 



- 8 - ~ AKtT 31 MAYIS 193 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bl!Bm!!e:-~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~=~~~~ 
AWDpadan diplomalarla muaaddak birinciliği ve en b&yDk za• 

fer .... nım ibru eltili tibi T&rk zeklsı, Türk aa'ab, Tilrk .,..,eli Ye Tllrk ameleaiyle ihzar olunmuıtur. 

De SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK 
•taçlar çiçekler Ye nebatat &zerindeki brtılları, tavuklar Ye 
idim• kutlan ile aair hayvanat &zerindeki pireleri ve böcekleri 
ft bil6mam hqarab meni ebedi ile katiyyen 6!diirülilr ve bir 
...... dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
tamiaet YSilir. Devlet demiryol!an, Şark demiryollara, Seyrise· 
fala, Hillliallmer, GDlhane, Cenahpaıa, Haseki hastaneleri ve
.... blyllk baltanelerle Sıhhat yurtlan, Yab mektepleri, bOyOk 
ot.u.-r, blylk Yapur kumpanyalan, Tütilo inhisara, F ord kum
,_,..., Ye bil6mum müeaseuta milliye ve ecnebiye FAYDA 
lltlm' etmektedir. ismine ve markasaoa dikkat ediniz. Hasan 

DepOIU. 

ıatanbul Belediyesi llAnları 1 
Betiktaf Stlt ve mektep çocukları bakım eYi için llizumu 

olan ecleftb bbbiye pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar 59,S 
lrabk teminat makbuz veya mektubu ile 31-5-932 salı gilnil 
... t OD bete kadar Daimi EqcDmene müracaat etmelidirler.(2377) 

Fatih Belediyeai Mlldiriyettnden: Şebzadebaıında k&in Eb&l· 
facW Mehmet Ef. medresesi arasında bulunan taılann beher met· 
re mlk'abına 140 kuruı kıymet takdir edilerek bilmtltayede lltı
MaiUadan laHplerin Haziranın 9 ncu perıembe gtlnll Aa\ 14 \e 
daire eaclmeniae ve ıartnamesini g6rmek için de her rün daire· 
re ... caatlan. (2375) 

.... ıdtfrrı 

w • .... Alıme& lleJle --_... ......... _ .. , d- 111 aaınero-

- ...... -ama ... lluımefc6lllan meo-
... t ı illa cnhP' • ıınem Emlae 

-- ..., n .... w ....._ l:fendller 
~·ı o ....... leni' ........ il -1 

.... ........ nı- pılmeJ8l ...... 

15 1 Jlıllıi.._ ... w ........ Efeadlle • 

ilıl A t ıı ! · 111 ıe icra edllerek mı-
r unu ... ı .,.... s1yap 11aran. 

- tir_, o 1 'I • ..._ te1ı11t1 smw•cla 
1 rl ş • - 'I - m tarUWıe müwtlf 

IOWS II t .... ..a H • talik olmımut ye 

......... ~ ............... ao-ı
taııi tlııP 1 le -t'ke- 4llftalianeelae ud· 

lltsps... • 22,...._ s.uıa ye 

.,...,.... tulld ......... Hllıaren 

... ~ ...,.. ........ luuuudJe dalreıdn

.. ..._ elmedDderl 'ft Jnml maanent 
1 z ile ll8alr .............. ftya lılr 

ftllll ............ nneMderl lüdlnle .... 

icra ilin lan 1 
Bcyoğlunda tarla başı caddesinde 146 

numarada sakin iken elyevm ikımetgahi 

mecbul bulunan matmazel Otieli Hefter'e 
lstanbuJ Yedinci icra Memur

luğundan: 
ArAm Kolanciyın efendiye borcunuz 

olan 3250 liranın tesviyesine daveti mü· 
tezammin gönderilen ödeme emrinin 
il\ametgabini.zin mechuliyyeti bısebile 
tebliğ olunamamasını ve ilAnen tebliğine 
karar vetilmesine binaen tarihi tebliğden 
itibaren 38 giln zarfında 932· l HıO dosya 
numarasını müstashiben dairei icrayı 

muıacaadı şayani kabili bir güna itiraz 
dermeyan etmediğiniz tıak tirde muamelei 
icraiyyeye giyabinizde devam olunacağı 

ödeme emri makamını kaim olmak üze· 
re ilanen tebliğ olunur. (3l 36) 

lstanbul ikinci icra Memurla· 
pndan: 

Bir borçtan dolayı mabcu ve ikinci 
açık arttırma suredle parayı çevrilmeıl 
mukarrer muhtelif cins ve markalan havi 
matbaa makinılın 5· 6-932 tarihine mü· 

r:;VAKITın ~I 

I~ üçük il~nıanı1: ~~!!!!!!!!10 defası yüz kuruştur ____ I 
Para rahut her nevi ••ra

HükOmet memuruna kefaletle yahut ipo
tekle verilir. Saat 9 • 12 arasında müra· 
caat lstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıf 
han asmakat 29. 

ı, araya;"'" - Ali bir mektep
ten mezunum. Vesikam mevcuttur. Is
tanbulda şirketler ve müesseseler nez· 
dinde veya taşrada tüccar kAtipllğt, ka
siyerlik ve buna mümasil bir vazife an
yorum. lstiyenlerin Kandilli postahanesl 
posta kutusu numara 10 Nezihe adresine 
yazmaları. 13026) 

Klralak - Maçka'da Narmanlı a· 
panmanınJa beş odab bir daire azimet 
hasebile mutedil fiadı kiralıkbr. Sıcak 
su, elektrik, ıaz tesi11b vardır. KapıCJya 
müracaat 

mı-ıı-•ı 

Her tlç ıekildeki Krem Pertevi 
cilde o!aD menafii itibarile kıt 
ve yaz i.ıimali ihmal etmeyiniz. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahllt Haatahklar Mlltehaası•ı 
C11madan maada IJer efln ifleden 

- .... c ....... ' .......... 
IMrıWa Divaa1o11aMa 111 ••maralı il• 
ıulll kablnesln41e dalllll ltaatat•tan 
muayene ve tedm eder. Telef on: la
tan bul (2. 22398) 

ÜskOdar Tapu Baş
memurluğuodao: 
~ llcıolne ....,..... eeld 11 

,.. 1 Jfo. ..... ....,..... nttıd'Mle ol-

....... " - enel ftlfallle otta , ..... 

.. .. lffnlMwl• de il - --
ftl ftfaUle otta YorsiJt ...._ 
keJledltlndea ,...... """'me'el la~ 

kal.lyNlaba lcruı talep edllmlt - de -
k tir ...... .,... lla7GI ~ .. 
la)'I MJDetala tuarnlfata ID7Mea ........ 
~- Blaaeaaleyb .... 7eda ........... 
me aMkul o1aa1ar ftna • 1t1a arfmda 
7etlerlade mew:at ....sk ile ...... ..,. ... 

.... Tapa .......... ft 7Ü1ll ---·-

.. clDD !neMD'9c1e 111 - - ......... 
ile ... Ollda teadka& ~ - har 
.......... lapa IDfllmUllllA ........ .,.. -
IDelerl ... alaaar. 

Kadm ve dojum ha•tahldan 
MlitehU11• 
Doktor 

Hüıeyln Na,ıt 

1 

TBrbe, eaki HiWiabmer biD81a 
No. Tel. 226 2120 ..... -·k ••re bllal ~ ıtlııl ,. - ... cıere,.. etmlt ola ....... 

... lmtal edllmlt ................ t.elılltl illa 

.._ .... cıllmlE ...., psetııılerde llAn 

.-...r. 

sadif Pazar günü saat l O il! l 2 ye ka· ,.._. y A IW ı T ;. 
dır Galıtıda yüksek kalclınmda ylZlcı , A a • 
sokağındı S ve 7 nu • lu Matbaa deru- Adre91 lstanbal Ankara caddesi 
nunda Atılacağından talip olınlann mez- Vakıt yurdu. 

lataabal Yedinci icra memur
.. iudaa: 

kOr gün ve saatte mahallinde hazır bu· Telefon 1 YıZI itleri i.4379 Ye 
2.3872 idare 2.4370. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve parayı 
çevrilmeli mukarrer Sabun Zeytün ve 
pz Yemişte yumunıcılarda 8 N. lu 
duttan önünde 9 Haziran 932 tarihinde 
IUt 10 il& l l raddesinde açık arttırma 
de 11tılıcağmdan taliplerin bızır bulun· 
durulacak memurine mUncıadan illn o
lunur. 

lunacıt memuruna müracaıdan ilin o-
lunur. (3038) Po ... kutuau ı 46. 

Te'9raf ı lstanbul VakıL 

.. 

icra m•ha .. be81nde tedl~at 
lstanbul müddeiumAmiliğinden : 932 

malt senenin hululü münasebetile hesa· 
batı umumlyenin tetkiııl için Haziranın 
birinci çarıımbı ve ikinci perşembe 
günleri icra muhısebeslnce tediyat yapıl
mıyacağı llAn olunur. 

Gedikpaşada Jandarma satı
ratma komisyonundan: 

Yirmi bia çift un kundurama kapalı zarfla mtlnakasa11 5 
Halraa 932 puar gtlnn uat on beı buçukta yaplacaktır. Ta
lpleria prbtı•ıyi g6rmek &zere her ,On Ye mOnaka•aya İftirak 
itfa teminat Ye teklifnamelerile mezk6r g&ade muayyen uate 
...._ komiıy011111ama mlracaatlan. (2036) 

Abone '8rilanı ----
1 3 () 12 Ayhk 

Oıhilde ıso 400 750 1400 Kurut 
Hariçte - 800 ı 450 2700 

llAn prUanmım 
Reımi HuSUSf 

Sıan l O Kş. 12.50 1Cf. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk llA11 !8..Uanmız ı 
J ~ ,) 4 1- 10 Defah, 
8050 65 7 5 100 Kanış 
A- Abonelerimizin her Dç ıyh-

S il için bir defa mcccanendir. 
R - 4 ıaan aeçen il!nbtnn fazla 
uun için 5 kurut zammolunor, 

V AKIT llaıhum 
Sahibi ı ..... lar1il. ..... 

•.Vat ..... , Belik Alamet 

Soğuk
algınlığf 

neticesi 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ! 

İSRARLA • • 

ASPiRiN ı /J 
- // 

~ 
~ iC 

Gedikpaşada jandarma satı 
alma komisyonundan: 
-~ ç yOz adet maa teferruat eğer takımının kapab zafla ml
nakasa•ı S • Haziran - 932 Pazar g6n0 ıaat onda yapılacakt• 
Taliplerin nGmune •e prtnameyi g6rmek O zere her ıGn •e m• 
nakasaya ittirlk için teminat ve teklifnameJerile mezkOr ,oaM 
muayyen saate kadar lromi•yonumza muracaatlan. (2037) 

1 D~vlet Demlryolları llanlArı J 
Bir sene zarhnda Derince limanına gelecek malzemenin tahmil 

Ye tabliyeaiain kapalı zarfla mOnakHası Ankara'da idare merkr 
zinde t 6 Haziran 923 Perşembe ınnn Hat 15 te yapılacakbr. 

T afsillt Ankara ve Haydarpaf& yemelerinde beter liraya aa• 
makta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2244) 

1 - E•kifebir • Ankara hatb Dzerinde Beylikkaprl 
civaranda 419 + 200 Km. ocağından 7000 M 3. 
2 - Kltü,a • 8-hkair hattı &zerinde K6prll6ren ciy·anm~ 

28+~ Km. ocapdan 3000 il 3. 
3 - KOtabya - . Babkesir hattı lizerinde Değirmiaaz iatu1oat 

civarında 97 Ye 99 kilometreler ara11ndaki ocaktan 5000 M 3. 
4 - Eskifehir - Konya hatn Dzerinde Meydan - Pıaarbqa iltaP 

yoDlan arasında 397 + 400 Km. Bozdağ ocatındaa 4000 M S • 
Ballda mevakii Ye miktarlan 161terilen balaatlann kapab zarfla 

mtlnkka•alan ayn ayn olark 14 Haziran 932 salı ,an& aaat 15 dd 
itibaren idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafıillt Ankara Ye Haydarpaıa Yemelerinde beheri bqer Hra,a 
aatalmakta olan prtaamelerde yazılıdır. (2243) 

On bin ton Jave maden k6m0rll kapalı zarfla mllaakaaya k 
muttur. MllnakHa on dart Haziran Sala ,Onll •aat OD alb buçukta 
Ankarada Umum MOdOrltlk bina•ında yapalacaktır • 
Fazla taf•illt almak ilteyenler bqer liraya aabmakta olan prt' 

nameleri Haydarpqa ve Ankara veznelerinden tedarik edebilirler• 
(2245) 

Gedikpaşada Jandarma satın 
alma komisyonundan; 

Dlrt bia d6rt Jk otuz yedi çift çizmenin kapalı zarfla m...
kuua 5· Haziran-932 pazar gtbıll saat OD dart buçukta yap..., 
cakbr. Taltp1erin prtnameyl f&'mek tlzere her ıOn Ye mllnakd" 
ya iftirak için teminat Ye teklifoamelerile beraber mezktr ı~ 
muayyen aaate kadar komi•yonumuza mllracaatları. (2038) 

----""'!"'!'-'111 

Afyon Nafia başmuhendisla-
ğinden; 

Kapah zarf omlile mtlnakauya koduldup enelce iWa J/I' 
len Afyon • Sandıklı yolundaki (12685) lira bedeli kqifli Kaı-~ 
rek k6prlall İDfaatına teklif edilen fiatlar haddi llyık ~--.;;-;~ 
elitinden mOoakuaa•mn keenlem yekta addile 8 6·932 ~. 
aaat 15 te ihale edilmek tlzere S 4-932 t•ribli Hakimiyeti 
ye •e Vakit gazetelerindeki terait dairesinde tekrar kapd 
u•uli e mtlnakasaya koDalduiu illn olunur. (2169) 

Büyük ·Tayyare Piyange>Mı 
12 inci Tertip IS lnel k~lde 

11 Haziran 1932 dedir 

BIYlk ikrııiye i,11 


