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.ı ilk mektep tıılcbesinden: 

"JiO tanesini getirene 1inci sınıt 
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kiufoları idare t:ırafındnn hediye edilir. 
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Sayısı S Kuruı 

Rusya i le Mali bir itil/Jf yaptık 
Bize 8 milyon Dolarlık mensucat makinesi veriyorlar, 

bunu yirmi senede ve ihracat eşyasiyle ödeyeceğiz 

M. Dumer, dün 
Parls polis mlldllr ll , suikastın siyasi 

mahiyette olmadığını söylüyor 
.h Ounkü nüsh:ımızda Fransız .Reisicum-
. r~ M. Dumerin Pariste açılan kitap ~jiii& f;~X:~ 

~r~sini ikinci defa gezerken, Gugulof I r ,, _,,., 
Stnınde bir Rus tarafından suikasta uğ- '\ 
rıyarak, rO\'Ch'erlc ağır surette yaralan- t 
dığını, ölüm halinde bulunduğunu yaz
tnıştık. 

M. Dumer, yapılan bütün tedaviye 
ratrn~. dün sabah ölmüştür. Perşembe 
g(inil Alıltr merasimle bir çok büyük a
datnların mezarı olan Panteona gömüle
cektir. 

1 
Bu hususta gelen mütemmim telgraf· 

ar, dördüncü sayfadadır. 
Diğer taraftan dün t ece yansı, hu-

51111 muhabirimiz, l'aris polis müdürü
nd~n bu meseleye dair şu beyanatını bil
ıtdı: 

S Paris, 7 (Hususi Muhabiri mizden) 
&at 24 - Paris polis müdürü, Reisi

cuınhurun katli hadisesi hakkında bugün 
'

11 
beyanatta bulundu : 

f - M. Dumere karşı ) apılan ve ve· 
Fransız Reisicumhuru, 

öldUrUldUIU yerde 
[ Bu resim, M. Dumer'in Paristeki 
kitap sergisini ilk ziyareti esna
sında alın mıştır ] 

•tını mucip olan suikastın siyasi hiç bir 
~tksıd:ı. matuf olmadığı kanaatinde bu
~nuyoruz. Suikastı yapın beyaz Rus 
F uguıor, bir doktordu. Fakat di ploması ricine çıkarılmıştı . Gugulof menfur cina· 
h tansada muteber tutulmuyordu. Kt'ndisi yetini Fr:ı.nsıdın intik:ı.m :ı.lmak için yap-
~ için iki def ı Fransa hudutlan hı· mıştır. 

Almanlarla 
Bir takas · muka

velesi yapıldı 
Mahsullerimize mukabil 

Almanlardan makine 
alacağız 

Berlin 7 (Hususi) - Türkiye 
ile Almanya arasında bir tekas 
mukavelesi imza edilmiştir. 

Almanya Türkiyeye 33,500,000 
markhk makine ve mukabili ola
rak Türkirw de kendisine mahsul 
Yerecektir. 

lzvestlya matbaasının terasında TUrk gazetecllerl Rua 
meslektaşlariyle birlikte 

IYakup Kadri Beyin arkasındaki zat harici matbuat şube müdürü Boroskl 
Yoldaştır. Hakkı 'f ank Beyle kol kola olan "Iz,·cstiya., yı idareye memur 
Grons ı. i Yoldaştır. ~1ahmut Beyin yanındakt aömlekli ''lzvcstiya,, nın malt 
işleri şefidir.] - . 

Şelılr Meclisinde 
Muhiddin Beyle gazeteciler arasında bir 
milnakaşa ve havayicl zaruriye flatları 

BugUn : 4 Uncu sayfamızda 
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Rusya. Seyahatine ait intibalar 

911.._081rlncı resim : Madem Surlç, Tevfik Ru,tu Beyin, ismet P,.nın refkaları, Madam Litvlnof, Tevfik RU,tU Bey, lsmt Pş. , M. Lltvinof, M. Surlç we 111UdU· 
9-rk 2 Hakkı Tarak Bey - ikinci resim : ismet P,. icra komlserlerl ralsl M. Molotofla beraber ( M. Molotof'un arkasında uzun boylu zat , Rus hariciye 

1tlerı mUdUrU M. a.,ohof'tur ) - UçUncU resim : Volga klrlarrndı r•••1anlar1 bir tezahUrat esnasında göstermektedir. 
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Şinasinin Komünisiik Meyhane Petrol 

lstthsaıat çoğalıyor 
fiat artıyor! 

d Son zamanlarda bütün dünya· 
e a Petrol istihsalitı ve stoku 

1 ~''iki senelere nisbetle çok faz
a aştığı halde petrol fiatlan dü-

. ~eceği yerde bilakis tirlamakta-
ır. Şeb . . . d d rımız p ıyasasın a a son 

~rn~nlarda petrol fiatları mah· 
~ erecede yülcselmiştir. 

d ıncrikan 931 senesi Şubatın

v: .f;.trol istihsalah 72 milyon 
f ~1 ı. Bu mikdar 932 senesi 
u atında 74 milyon varili bul
:uştur. Petrol stokları da son 
d:nıanlarda ço!< büyük b ir mik

rı bulmuştur: 

8 
to!onya hükumet i petrol istih-

a atı ve s:ıtışmı tanzim etmek 

b~ kteşkilatlandırmak için yeoi 
i r arar vermitlir. Leh petrol 
ktıhsltcileri altı ay z~rfmda bir 
d:r1teı vücude g etirmiye mecbur-

r ar. 

rn .. ~etrol istihsal edenler bu 
Ilı u det zarfında kartel yap-
adıklan takdirde Leh hültümeti · 

r:lroı islibsa!itı ve satışını kendi 
are edecektir. 
Bütün dünya petrol istibsalah 

;:b~to~u ço~aldı~ı halde gayrı 
il bır şekılde fıatların yüksel

:esi iktısadi mahafilde hükii
ttlerin her hangi bir maksatla 

::~r~!. ilhar etmelerinden ileri 
dıgıne atfedilmektedir. 

'tornanyaya ithal edilecek 
meUar 

b lbracat ofısinin verdiği bir ha-
cre göre Romanya ticaret ne· 

~rcttnde müteşekkil bir komhı
• 011 bundan sonra Romanyaya 
ithal edilecek mallarla birlikte 

:t~e şehadetnamelerinin gön-
trılrnesi kararını vermiştir. 
d~ir Mayistan itibaren tatbik 

t ılen bu karar mucibince men

~ fahadetoameleri mahalli ti· 
l\•rct odalarından almacaktır. 
d 0.~so~osbanelerin vizf'si mecburi 
'Kıldir. 
~raç e&rtafı cemiyetinde 

t' .•tanbul Saraç esnafı cemiye
ı~ın idare heyeti intihabatı bu 

:iı:ı~ Mercandaki cemiyet merke· 
~ e Yapılacaktır. 
•l(osıovakya ve döviz işlerl 

_.ctr.~~oslovakya hükumeti neş
ltl't ~gı bir kararnameyle Çek 
~ lı bankasının müsaadesi olma-'Y: Çekoslavakyadan harice 
illt ' 1000 Krondan fazla döviz 

•canı menetmiştir. 
l'Urklye Yunanistan ve 

811l9arlatan arasında 
t6~karadan bildirildia'ine göre 

r 1Ye ile Yunanistan ve Bul· 

Mezarı Üzerinde Cinayetinin 
Apartman tahrikatı! Muhakemesi 

Merhum Şinasinin Ayas paşa· 
daki mezarının üzerine büyük 
bir apartman yapıldığına dair 
intişar eden bir haber umumi 
bir teessürle karşı!anmıştır. Dün 
tahkikat yaptık. Öğrendiğimiz 
şudur: 

Merhum Şinasinin mezarı Tak
simde Ayaspaşada Alman sefa
reti karşısında bulunuyordu. Ye
ni belediye kanunu henüz çık-
madan evkaf Ayaspaşa mezarlı
ğını ifraz ederek satmıya karar 
vermişti. işte Şinasinin mezarını 
ihtiva eden kısmın bu ilk satı· 

lan arsaJar arasında olduğu tah
min edilmektedir. 

Bu vaziyette ETkaf idaresinin 
ifraz esnasında bu mezarlık için
de Ş'nası merhumun da mezarı 

o~duğunu hatırlamadığı anlaşıl
maktadır. 

Ayaspaşa mezarlığı hilen be
lediyeye intikal etmişsede bura· 
nm satış muamelesi Evkaf ıa· 
manında olmüştür. Bununla be-
raber belediye meseleyi ehem· 
miyetle nazarı dikkate almıya 
karar vermiş ve tetkikata giriş· 
miştır. Diğer taraftan Evkaf ida· 
re3İ de bu itrazın nasıl olduğu 
satışın ne suretle yapıldığı hak
kında tahf<i kata baslamııtır. 

inhisar mUdUrlerl Ankarada 
toplanıyorlar 

Tülün inhisarı u ınum müdürü 
Hüsnü Beyin bütçe meselesiyle 
meşgul olmak üzere Ankaraya 
gittiği yazılmıştı. 

Milskirat inhisarı müdürü A
sım Beyle barut inhisarı müdürü 
Liıtfi Bey de yeni bütçe hakkın· 
da izahat ver~ek üzere bir iki 
güne kadar Ankaraya gidecek
lerdir. 

Ekalliyet mekteplerine 
devlet yardımı 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de rruhtaç akalliyet mektepleri
ne Maarifçe yardım edilmesi ka
ran tdkik sahasına girmiştir. 

Tevzi edilecek para oo iki bin 
liradır. Bu paranın taksimi Hazira· 
na kadar ikmal edilecektir. ............................................................. 
gar;st;m arasındaki tüccari 
mübadeleleri tanzim etmek üze
re yakında şehrimizde üç dev
let murahhaslarından mürekkep 
bir komisyon toplanacaktır. 
Almanya bu§day gUmrUgUnU 

indirdi 
Almanya hüldi:neti buğdaydan 

alınan gümrük resmini indirmiş· 
tir. 

Zabıta yirmi kişiyi 
tevkif etti 

Zabıta son zamanlarda komü· 
nistlik lehine ş~brimizde tahri
katta bulunan yirmi kişiyi yaka· 
larnıştır. Bunlar, cürümlerini ka
milen itiraf etmişlerdir. Zabıta 
tahkikatı da bu 20 kişin in suçlu 
olduğunu tesbit etmiş olduğun
dan cümlesi bugün adli~1eye ve
rileceklerdir. 

Bu yirmi kişiden beşi beyan· 
name dağıtma~ ve asmaktan 
maznundurlar. On dokuzu da 
aynı zamanda şehrin bazı yer· 
lerinde bilhassa Beşiktaş ve 
civarmda komünist böcreJeri 
tes:s etmekle maznundurlar. Ya
kalan anların 19 u bu hö crelerin 
idare heyetini teşkil edenlerden· 
dir. Bunlar bilhassa tütüncülük, 

fO~örlü~ ve P.ropaianda höcre
lerı tesıs etmışlerdir. 

Bundan başka, maznunJar ko
münistlik lehine muhtelif şekil
lerde harekatta bulunmuşlardır. 
Zabıta tahkikatma devam etmek
h-.~!ir. 

Mübadele işleri ve 
hakem komisyonu 

Eir Türk· Yunan muhtelit ko· 
misyonu teşkiline Türkiye ve 
Yunan hükiimet!erince karar ve
rildiği telgraf haberi olarak ya· 
zılmışb. 

Muhtelit mübadele komisyo-
nunda Yunanistan fevkalade mu
rahhası M. Sakelaropu!os dün 
bu hususta şu izanah vermiştir: 

- Tiırkiycyl e Yunanistan arasında 

evvelce aktcdilen aı abulma ve dostluk 
misakında iki hükömct arasında çıkaca ı. 

ihtila fl arın hakem sı fatını haiz blr ko
misyona havalesi h:ı kkında bazı abk:\m 
mevcuttur. Telgraflarda teşkili h:ıber \'e
rilen komisyon, bu komisyondur. Bu me
selenin muhtelit milbadele lmmisroniyl e 
alakası yoktur. 

Sonra gene aynı telgrafın bildiı di~ 
gibi Atinaya dönmem hakkında bir emir 
almış değilim. Buradaki ,·azifem, evvel
cede söylediğim gibi, esasen bitmek ü1c
re olan komisyon mesaisini bir az tesri 
edeı ek i~leri sür'atle oiıirmektır. işler 
bitseydi. tabir gidece .< tim. Fakat iki bi
taraf haktmle iktifa edilmesi hakkında iki 
hilkQmet arasınd:ı teati c·dilcn notanın 

mer'iyet mevkiine geçme i için riayeti 
mecburl formalite, ı.ıerin hir az daha 
uzamasına sebep oldu. l3u nota Yunan 
meb'usın meclisi tarafından tasdik edil
miştir. Türkiye meclisi de noıayı tasdik 
edince, bitaraf murahhaslar hakem 1 arar
larını hHdirebilecek ler ve tıtbikata ~eçi
lccckt;r. 

bitti 
Geçen senenin Temmuıu için

de bir gece Unkapanında Siiley
manın nıeybanesinde Naci ismin
de birinin öliimü ve Ali, Enver, 
lbrabim isimlerinde üç kişinin 

yaralanmasile biten bir einayet 
hadisesi olmuş ve eski arabacı· 
lar kahyası Arap Receple mane
vi evladı Süleymar.ın katil ve 
cerbden suçlu olarak Ağuceza

da muhakeme!cr:nc baş!anı! c:ı?ş!ı. 

Muhakemeye dün de devam o
lunmuş ve dünkü celsede muha
keme tahkikatı kafi görüldüğü 
için Müddeiumumi iddiasını ser· 
detmiş, tarafeyn vekilleri de mü
dafaalarını yapmışlardır. Müdde
iumuminin iddiasına göre, Rece
bin manevi oğ!u Süleymamn ka
tıl filini yaJnız başına işlediği 
sabit olmuştur. 

Recebin, hadise esnasında Sü-
leymana: "Ne duruyorsun, vur
sana,. şeklinde teşvikte bu!undu
ğu hakkında kafi delil mevcut 
değildir. Ancak, kendisi bir ci-
nayetle neticelenen kavganın çık· 
masma sebep olmuştur. Ali, lb
rabim ve Enveri yaralıyan kur-
şunlarsa, Süleyman ve Recep 
tarafından müştereken atılan 

kurşunlardır. Müddeiumumi, maz
nun Süleymanın -ya;ının küçük· 
lüğü naı.arı itibare alınmak üz-
re· katilden, Recebin hadiseye 
sebep olmaktan, her ikisinin de 
diğer üç şahsı yaralamaktan tec· 
ziyclerini istemiştir. Müteakiben 
maznun vekilleri müdafaalarım 
yapmışlardır. Eu davanm kararı 
12 Mayıs perşembe günü veri
lecektir. 
Gedlkpaşa cinayeti maznunları 

mUdafaalaranı yapblar 
Gedikpaşada lbrahim isminde 

birini öldürmekten suçlu Agop, 
camcı Kemal, ve eşkiya Kemalin 
perşembe günü müdafaa için hı· 
rakılan muhakemelerine dün öğ· 
leden sonra Ağırceza mahkeme· 
sinde bakılmıftır. Dünkü celsede 
maznun vekilleri müdafaalarını 
yapmışlardır. Mr.yısın 14 üncü 
cumartesi günü mahkeme, suçlu
lar hakkındaki kararım verecek· 
tir. 

Kaçakçılık 
Komisyonu 
Vilayet rüesasından mürekkep 

---- -- -- --~ 

olmak üzere teşkili ~anun iktizasın· 
dan olan kaçal{çılık komisyonunun 
yarın ilk toplanm ası Fazlı Beyin 
riyasetinde yapacaktır. 

§' E K E R---~azan • Yuauf Ziya 
-..;;; 

~Tefrika :No.11 o s M A N 
içi~~Ye bağırmış, sonra, ateşler 
tı•kl e Pençe pençe kızarmış ya
~ •rından yaşlar yuvarlanarak 

i'1l: .. kahkahalarla boğula ho· 
G aglanuştıl 

kitp~nç ~ız, kardeşinin yuzune, 
b,k lerınde yaşlar titreyerek 

1 
•Yordu .. 

tıc ıte, tekrar dalmıştı. Yarabbi, 
•<>l<n•ndu " .. · - k fa•kı 6 "" yuzu. ınce goz a· 

r,tl ~tının altından hadekaJarının 
ltliıli iÖrUnüyordu. Burnu incel-
i ' yij .. 
~rlc i .2u uzamıştı. Zayıf nefes-
~or0 nıp çıkan göğsünün üstünde 

,,an k 
"'" 61 

1rnıldamas3ydı, Nimet, 
~iiı sanacaktı. 

l>ikleri d ~ kızın, nemli kir
"11.11 " e tekrar iki iri damla 

da. koptu, yanaklarında ıs-

lak birer yol çizerek yuvarlandı 1 
~ :(. 1io 

- Nimet... Kahvaltımı bahçe
de yap;ıcağım. 

- Peki ağabey. 
Şeker Osman, iki haftadır, 

hemşiresinin Yeşil köydeki büyük 
bahçeli küçük köşkünde neka· 
het ızünlerini geçiriyordu .. 

Doktorlar, ona, şehirden uzalc, 
sakin, rahat bir kır bayatı tav
siye etmişlerdi. 

iyilik günlerinin bahara tesa
düfü hayırlı olmuştu. Her tara· 
fından yeşillikler fışkırmış bir 
babçe içinde ve bol ışıklı bir 
Nisan güneşi altında geçen u
atler, ona hergün biraz daha 
rahat, biraz daha neş'e, biraz 
daha kuvvet veriyordu. 

Ara ııra içinde iizli bir sm 
duytr.ıyor değildi.. Bilhassa, huş
ların tabur tabur yuvalarına dön
düğü, her ayak sesinin bir ka· 
pıda nihayet bu!duğu akşam sa
atlerinde bu sızıyı daha çok du
yuyordu .• Fakat, ne de olsa, bu 
kapanmış bir kurşun yarasının 
zaman zaman %Onklıyan eski ha· 
tırasından farksızdı .. 

Şeker Osman, ikindi kahval
tısını bazarlamak için eve giren 
hemşiresinin arkasından minnet 
dolu uzun bir nazarla baktı. Saç
ları, daha yirmi yedi yaşınday

ken bem beyaz kesilen bu gü · 
zel ve genç kız, nasıl eşi bulun
maz bir kardeşti ! .. Şeker Osman, 
onun bayatiyle hiç meşgul ol· 
mamıştı . Anneleri öldüğü zaman, 
Nimet, Kız kolejinde talebeydi. 
Babalarından kalan büyük ser
veti yarı yarıya pay etmişdiler. 

Hiç bir şeye mühtaç değildi. 
Böyle olduğu halde, Kolejden 
çıkar çıkmaz, ilk açılan bir ana 

mektebine hocl olmuştu. Ve iş
te bu hastalık gününe kadar, 
ikiıi de birfoirinio sevgisinden, 
şefkatinden habersiz, ayrı ayrı 
yaşamışlardı ... 

Bir çıngırak suile bahçe ür
perdi .. 

- Postal.. 
Şeker Osman, müvezziin uzat· 

tığı bir mektupla i'~i gazeteyi 
aJdı .. 

Bu mektuba sinmiş baygın 
l<0ku. biç yabancı değildi. Zarfın 
üstündeki oya gibi kıvır kıvır 
harfleri der hal tanıdı ve eski ya
ra bir daha için için sızladı ... 

Şimdi, okudukça nefesi sıkla
şıyor, gözünün önünde satırlar 
karancalanıyor, göğsünün içinde 
hayat, adeta havası kaçan bir 
balon gibi sönüyordu. 

Nimet n, kahvaltı tepsisiyle 
geldiğini duymadı bile .. 
Sağ kolu, parmaklarınm ucun· 

da kül rengi bir yaprakla hasır 
koltuktan sardmıştı ... 

Genç kız, kardeşini yorgun 

M. Dumerin katli 
Bütün Avrupa için 
mühim bir hadisedir 
Frans::ı Cumhur reisi M. Dou• 

mer in nnsııın katli hem Fransa 
hem bütün Avrupa jçin pek mil· 
him bir had ise teşkil eder. Fran• 
sada yen i intilrnplar tekmillcn• 
mck üzere bu'undu~u ve Frans'l. 
5İyasetinin sola doğru yürüdüğü 
bir s ırada öldürülen M. Doume
r in halefini intihap etmek, yalnız 
Fransayı değil bütün Avıupayı 
alakadar ec en bir had sedir. Ba 
husus A lmanyada Hitler grubu
nun büyük muvaffakıyetler ka-
zandığı sırada vukubulan bu ha· 
cise, yeni Fransa Cumhur reisi· 
nin intihabı üzerinde tesir ede
cektir. 

M. Doumer F ransanm kendi 
kend ini yetiştiren kıymetli rıca
lioden bir iydi. 

Fakir bir babanın oğlu olan 
müteveffa Doumer henüz çocuk
ken babasının ölümüyle karşı-
laştığından annesini ve kardcı
lerini geçindirmek için hayata 
atılmıya mecbur olmuş ve bir 
mağazada çıraklık ederek ek
meğini kazanmıya başlamıştı. 

Hayala bu kadar mütevazı 

bir şekilde giren genç Doumer 
evinde bir mumun ışığı altında 
mektep kitaplarını takip eder ve 
seviyesini yl:kseJtmiye çalışırdı. 
Gündüzlerini, bir yevmiye ka· 
zanmalda, gecelerini ders oku
makla geçiren Doumer, çok geç-
meden, çıraklıktan katipliğe yük
selmiş, imtihan vererek lise tah-
silini tamamlamış, ondan sonra 
hulrnk tahsilini de ikmal ederek 
yeniden hayala ablmış, Fransa 
Meclisi meb'usan reisi FJoquetin 
katipliğini yaptıktan sonra meb
us olrır:ık meclise · girmiş, daha 
sonra beş sene kadar Fransamn 
Hindi Ç ini valiliğini yapmıştı 

Dcumerin Hindi Çini valiliği 
mühim bir hadise teJkil eder. 
Kendisi, burada Fransa mena
fiine daha l<~vvetli bir surette 
hizmet ettikten başka, müstem· 
tikenin yükselmesine gayret et· 
miş ve orada iyi bir nam bırak· 
mıya çalışmışhr. 

Hindi Çiniden 1902 de Fran
sara dönen Mösyö Doumer 
tekrar Fransız medisine gireu'\k 
1905 den 1906 ya kadar meclis 
reisliğini ifa etmiş ve 1912 de 
Korsikadan ayan meclisine aza 
intihap edilmişti. Onun Korsika 
namına ayan azalığına gelmesi 
Korsikanın ayrı bir ehemmiyet 
ihraz etmesine sebep olmuştur. 

Korsikalılar kendilerini temsil 
eden kuvvetli bir şahsiyet bul· 

(f.ütf en sagf ayı çeviriniz) 

düşüren bu yaprağa ürkek bir 
gözle baktı. 

- Postacı mı geldi ağabey?. 
- Evet. 
Nimetin gözleri yerde, Osma-

nm gözleri uzaklarda, bir müd
det sustular. 

- Sütün !Oğuyacak ağabey. 
O, bu sözü duymamış gibi ce· 

vap verdi: 
- Fahamettenl.. 
Sonra kendi k end ine boğazını 

ncıtan kuru bir sesle mırıldandı: 
- Burada oldugumu yeni duy· 

muşlar. Cuma günü geleceğiz 
diyor. Nışanlısıyle! 

• • • 
O gece Şeker Osman erken 

yattı. Kardeşinin göz~erinde yeni 
bir sıtmanın yangınını gören Ni
met hanım, endişe içindeydi. 
Dereceyi koydu: Otuz yedi bu· 
çuk!. Hayır haber değil.. Aceba 
o kül rengi mektupla bu sinsi 
ateş arasında bir münasebet 
vıumıydı? 

(Bitmedi) 
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Şehir meclisinde Muhiddin Beyle Fransız Reisicumhuruna yapılan suıka~ 
gazeteciler arasında bir münakaşa M., Dumer' dün öldü' 

Panteona g~mülecek Hastanelerden alınacak ücret - Havayicl 
Şinasinin mezarı 

zaruriye -
Perşembe gUnU milli cenaze merasimi yapılmasına karar 
verildi. ölUm, her tarafta teessUrle karşılanmıştır. Katil 
Gugulof deli mi? Biri birini tutmaz şeyler söylediğinde" lstanbul umumi meclisi dün iki u

zun celse aktetmi:jtir. Birinci celsede 
muhtelü evrak ait olduklan encümen
lere !havale edilmiş, 1932 bütçesinin 
,·aridat kr mı hakkındaki bütçe encü
meni mazbata.-;ı müzakere olunmuş-
tur. Ilütçeye belediye hastanelerinde 
yatacak hastalardan alınacak ücret 
olarak ta on bin lira varidat konul -
muştu. Dr. Galip Hakkı B. bu husus -
ta izahat istemi:;:, daimi encümen aza
srndan Avni B. cevap vermiş, Hamdi, 
.Mehmet Ali. belediye reis muavini Nu. 
ri B. ler münakaşaya iştirak etmiştir. 
Cereyan eden münakaşa netice -
sinde hastanelere senede beledi -
yenin 845,000, vilfiyetin 100,000 
lira masraf ettiği, talimatname IY'U

cibince belediye hastanelerinin ücret
li olduğu ve ancak fakirlerin mecca
'l\en kabul edilebileceği, daimi ~ncü
rnenin 1932 senesi zarfında belediye 
hastanelerinde yatacak hastalardan 
günde ellişer kuruş alınmasını müna-ı 
sip gördiiğü ve hastalardan hiç olmaz
sa dörtte birinden alınacak ücret Jmr
şılığı olarak 10,000 lira rnridat tah
ımin ettiği anlaşılmış, bu suretle kabul 
edilmiştir. 

Bu arada hastanelerde ayakta mu
ayene edilip gidenlerden hiç olmazsa 
on kuruş ücre't alınması mevzuu bah
solmuş, bu hususta evvelce verilnıiş 
bir karar bulunduğu iddia ediJmiş. 

ımalrnmın evvelce verilmiş karar rnr
sa onu tatbik etmesi, yoksa mü. het 
bir teklifle gelmesi kararla~tm!mış
tır .. 
Hayat pahalı mı, ucuz mu ? 

İkinci celsede havayici zaruriye fi. 
atları hakkında evvf::lki içtimal:ırcln 
başlamış olan münakaşaya devam e
dilmiştir. Bu münkaş:ının açılmrısı
na sebep olan tah-ririn sahibi Etem 
İzzet n. vali Muhiddin B. in evelki cel
sede verdiği izahata cevap vermiştir: 

Etem bzer bey şunlan söylemiş
tir: 

- Muhiddin bey şehir iktisat~.tığı 
noktasından ittihazı Jftzım yüksek ted
birler alınacağı, iktisat müdürünün, 
raporunda bunların mevcut olduJ-u -
nu söylediler. Bu tedbirlerin alın -
ma.sında belki de geçikilmi:'tir. On . 
lar gene alma dursun, fakat belecliv .. 
fiatlar üzerindeki mürakabe rnzi . 
fesini ihmal etmiştir. Halkta beledi -
alakadar olmadığı yolunda bir zihap 
vardır, bunun izale i için burada mü
nakaşa f aydahdır. 

Ekmek narhı bir kaç sene evvel ko
nulmuş köhne bir sistemle tesbit edi· 
Jiyor. 

Et, bir aralık yüz yirmi kuruşa krı
dar çıkmıştır. Muhiddin B. efrndi 
geçencelsede şekerin hava)ici zari.ıri
yeden olmadığını, kontenjan meselesi 
olduğunu ve burada konuşulanuya

cağmı söylediler. Biz vazif eterimi
zin hudutlarmı müdrikiz. Burada 
:neyin konuşulup,, neyin konuşulamı
yacağmı bilir·z. Belediye meclisi için-

dukları için adalarının taalisi yo
lunda ondan cok istifade etmiş. 
ler, onun meıaisiyle Korsika
lılarm Fransadan ayrılmak yo
lundaki temayülleri sükunet bul
muştur. 

1917 den 1926 ya kadar Fran
ıız kabinesine giren ve birçok 
defa maliye nazırlığını ifa eden 
M. Doumer 1927 senesi1?de ayan 
reisliğine intihap olunmuş ve on
dan sonra cumhur riyasetine gel
miştir. 

M. Doumer, daha evvl 1907 
senesindede riyaseticumhur ma· 
kamana geçmek için namzetliği
ni koymuş, fakat M. Falyere 
karşı kaybetmiştir. 

Son defa Cumhur reisliğine 
namzetliğini koyduğu zaman en 
belli başlı rakibi müteveffa M. 
Biryandı, hatta M. Doumer ra
kibinin kazanması için namzetli
ğinden feraget etmek iıtemişse
de M. Biryan buna muvafakat 
etmemiş ve intihap onun lehine 
aetice Yermiştir. 

M. Doumeri, umumi harpte 
dört çocuğunu kaybettiği için 
harp taraftan tanıyanlar 

de şekerin bir noktadan vaziyetini i
fade etmek istedik. Ticaret müdür
lüğü şekere narh koydu, tatbiki için 
de belediyeden yardım istedi. işiti

yoruz ki, belediye iktisat miidür
lüğü bu teklifi kabul etmemiştir. 
Şekerin havayici zariıriyeden olduğu 
meydandadır. 

Burada doktorlar vardır, bilirJer. 
Havayici zaruriye tabirinin mfınası, 
medeni ihtiyaçlarla mütevazin olarak 
yurur. Yerine göre elektrik bitt? ha
vayici zaruriyedendir,. 

Hayat ucuz mudur, pahalı mıdır? 
Geçinme indeksine nazaran şubatta 
fark 10 O, martta 1090 a çıkmıştır. 

Muhiddin beyefendinin alaka gös
termediğini, çalı~mad1ğını söylcmiyo -
rum. Fakat refakatlerinde bulu -
nanları daha fazla harekete getirme -
leri icap eder. Bunlar parasız yapı -
Jacak işlerdir ve bu yolda yapılacak 
çok işler rnrdır. 

Valinin cevabı 
Muhiddin bey - Belediye reisi şe -

ker, havayici zaruriyeden değildir, de
medi, Onu gazeteler yazdı. lle1<>cli
ye reisi böyle bir şey demez. henüz ak
lını kaybetmiş değildir. Zabıtlar bu
radadır n ontan hiç kimse tahrif ede
cek sal:ihiyeti haiz değildir. Umumi 
söylüyorlar, ben de böyle dersem na
sıl anlaşırız, dedim. 

Ilöyle gnzeteci lis.'lniyle üzerime at
fı mesuliyet etmek doğru olmaz. 

Et meselesini mevzuu bahsediyor -
lar. Uzun boylu münakaşa edip ka -
rara raptcttik. Ekmek sislemine 
l;öhnc diyorlar; biz sistemlerin eski -
liğine, yeniliğine değil, i abetine, isa -
hetsizliğine bakarız. Bir sistemi e -
eğer isabetliyse köhni! diye bırakmak 
istemek hiç bir mana ifade etmez. 

Mütemadiyen mürakabeden bahse -
diyorlar.Fakat neyi mürakabe edelim? 
Malın cinsini mi, nefasetini mi, fiatnn 
mı? Dunu izah ederlerse kendilerine 
rakamla cernp veririm. Ticaret mü
dürlüğünün yardım istediğinden ha
berim yok, buna iktisat müdürü '!evniJ 
versin. 

Hayatın indeksine nazaran şu nis
bette pahalılaştığını söylüyorlar. Ha
yat indeksine melhusat ve mesken fi. 
atları da dahildir, halbuki şimdilik 
bizim mevzuatımız ha\·ayici gırlaiye
dir. 

Zabıtai belediye hakkındaki takrir
terine cevap vereyim: Zabıtai beledi
yenin polisle tevhidinclen sonra maaş
ları indirilenlerin hakkı müntesc:>leri 
muhafaza edilecektir. Bu husus na
zarı dikkate alınmıştır. Yalnız bele
diye cezalariyle meşgul olmak fü:ere 
müstakil sulh hakimliği teşkil edil -
miştir. Bir kaç güne kadar işe b:ış
hyacaktır. Bu suretle esnafın bele
diye emirlerine itaatsizliği daha ~a -
buk ceznlandınlmış olabilecektir. 
Gazet~ci dili ne demektir ? 

Refik Ahmet bey - Esasa tealluku 
olmasa da bir noktayı arzetmek lü -

varsada kendisi bu iddiaları 
tekzip etmiş, dört ciğer paresini 
mcıhveden harbin en büyük diis
manı olduğunu söylemişti. M. 
Doumer, Fransanm on üçüncü 
Cumhur reisidir. 

On üç rakkamımn meş'um ol
duğunu söyliyen ve ondan teveh
huş edenler, Doumerin katlini 
iddialarını teyit için ileri süre
cekler ve bu ~ibi amiyane hura
feleri kuvvetlendirmiye çalışa
caklardır. Fakat M. Doumer, 
Fransa Reisicümhurları arasında 
öldürülen yeglne zat değildir. 
Daha çok evvel M. Sadikarno 
da aynı akıbete uğramış ve bir 
anarşist tarafından öldürülmüştü. 

M. Doumerin yerine kimin ge
çeceği, en çok merak olunan 
meseledir. Hadise son derece 
ani vuku bulmuştur. Bu sıra
larda bu makamın inhilili bek
lenmediği için birdenbire tah
minde bulunmak çok müşküldür. 

Bununla beraber bazı maha
filin tahminine göre Frans:ı 
cumhur riyasetinin en kuvvetli 
namzedi şimdiki ayan reisi Le 
Brun dur. 

zumunu duyuyorum, belediye reisi be
yefendi, evvelki celsedeki ifadeleri -
nin gazetelerde yanlış çıktığını, Etem 
izzet beyefendinin bu asılsız sözlere 
istinat ettiğini söylediler. Gazeteler. 
de intişarına kadar bir çok ellerden ge 
çen bu yazmın hazan yanlış bir hal a
labileceğini kabul edelim, fakat in
tişannın üstünden günler ge~ti~i hal
de tashih edilmemiş olmaları, o yazı
lara teyit edilmiş bir hal '\'eriyor. Hal
buki belediyenin neşriyatı takiple 
mükellef teşkilfth vardır. 

Sonra Etem izzet beyin hücum için 
gazeteci dili kullandığını söyledi -
ler Reis B. efendi, bunu söylediler. 

Reis B. efendi bunu söy1crken, 
tahmin etmiyorum ki, gazeteciliğe kar 
şı bir taarruz maksadı takip etmiş ol
sunlar. Gazeteci dili tabiri her hal-
de hususi bir taarruz manasını ihtiva 
etmiyor. Sözlerinden böyle bir ma
na çıkmıyacağım ve aldandığımi Ü -

mit etmek istiyorum. Sırf bu nokta 
nın tavzihini temin i~in söz aldrm. Bir 
de gazetelerdeki neşriyat mevzuu bah
sedilmek istenilirse onlara cevap ve
rilecek yer herhalde meclis kürsüsü ol 
mamalıdır. Belediyenin yazı işleri mü
dürlüğü vardır. Gazetelere tezkere
ler yazılabilir. 

Muhiddin bey- Böyle bir maksa
dım yoktur. Gazeteciti~e taarruz et
miyorum. Beyefendiye teşekkiir e -
derim, evvelce vesile çıkmamış oldu -
ğu için söylememiştim. O müzakere, 
beyefendinin gazetelerinde doğru çık
mıştır. Fakat bazı gazetelerde yan • 
hş çıktı, bilhassa bir tanesinde bu 
münasebetle haksız hücumlar yapıl -
dr. 
Cevdet Kerim beyin sözleri 

Bundan sonra Etem lzzet bey süz 
alarak mecliste gazeteci, avukat, dok
tor yoktur, vatandaşlar vardır ve 
onların mümessilleri vardır. dedi. 

Muhiddin bey, Fransız kon~olosu
nu hükümet namına ziyaret edip, Fran 
sız Reisicümhurunun ölümünden do
layı taziyet vazifesiyle mükellef oldu
ğu için ayrılmak mecburiyetindeydi, 
gitti. iktisat müdürü Etem izzet 
beye cevap vererek, ticaret müdür!ü
ğünün yardım talebinde bulunmaclığı
nı söyledi. Cevdet Kerim bey söz al
dı, şunları söyledi: 

- Etem izzet bey, Şehir meclisi a
zası sıfatiyle ve bu kat'i ve hakiki bir 
esa.--a istinat etmese de muhitinden 
topladığı şikayet mevzuu üzerinde bu
rada müzakere açtı. Heyeti umumi
ye de bu bahiste ehemmiyetle durdu. 
Zabta bitha...a geçmesini isterim, ıua
kamın ve makam namına söz söyli
yenlerin burada tenvir mak.4'adiyle 
vuku bulan sdallerimizden lüzu:ıısuz 
hassasiyete düştüklerini goruyoruz. 
Burası bir samimiyet camiasıdır. He
pimiz memlektin işlerini en iyi bir ~e· 
kilde yürütmek için titriyen adamla
rız. Belediye reisi de, maiyetinde va
zife ahın arkadaşları da, Şehir meclisi 
azası da böyledir. Her hangi bir mev 
zuda mutlaka bir tenkit şemmesi bul
mıyalım, bir iktidarsızlıkla ittiliam ko
kusu sezmiyelim. Böyle bir şey yok
h~ ' 

mllsahede ~ltsna ahnd• ~ 

Parıs 7 (A.A.) - M. Uoumer mt:rasıJme goturuıeceK ve raı:r 
bu sabah saat 4.40 da etrafında theon' da gömülecektir. bit 
ailesi efradı, sivil ve askeri dai· Elyse sarayında açılan l· 
reler erkanı, M. Tardieu ve hü- defteri mahsus, imzalarla do 
humet erkamnm ekserisi bulun· maya başlamıştır. bi't 
duğu halde vefat etmiş~ir. M. Doumerin salonda teŞ 

M. Doumerin naaşı, Elyse edilen naaşı aile efradıyla ask~ 
sarayına nakledilmiştir. ri ve sivil daireleri erkanı tara 

Rus lisanı mutahassıslarmdan fmdan beklenilmekt~dir. . 
iki zat, dün katilin üzerinde bu- Sah ve Perşembe g:.inlerioıll 
lunmuı olan hatıra defterini milli matem günü olması karar" 
tetkik etmişlerdir. 

Bu hatıra defteri bir müdafa- laştıralmışhr. k" 
anamedir. Merkum, bu müdafa- Paris matem içinde bulunOJa 

t d R · ·· 1 ·n "' anamesinde Sovyet boyunduru- a ır. es:nı muessese erı k' 
ğundan kurtulması için Rusyaya hususi meskenlerin üzeriod~eil~ 
yardım etmemiş olduğunu söy- bayraklar yarıya kadar in ır 
lediği Fransız milletinin reisini miş ve siyah bir tülle matelll 
öldürmek istemiş olduğunu izah alameti olarak örtülmüştür. 
etmektedir. Sabah gazeteleri birer mate~ 

Katil Gorgouloff, hatırasının çerçevesi içinde intişar etııı•f 
nihayetlerine doğru kendisini olarak herkesin elinde buhıı>" 
Lindbergb'in çocuğunu kaçırmış maktadır. 
olmakla itham etmektedir. Mefkure veya fırka ayrıhit 

Mutahassıslar, katilin kendisini olmaksızın hemen herkestell 
deli gibi göstermek isteyip is- ıstırap ve nefret sesleri yüksel· 
temediğini tetkik edeceklerdir. mektedir. 

Katilin karısı, Monako'da Gazetelerin neşrly3t1 
tevkif edilmiştir. Paris, 7 (A.A) - Gazete!~ 

Katilin isticvabı M. Doumerin katli dolayısıyl 
Par?s, 7 (A.A) - Katil, istic- hasıl olan derin heyecanı "' 

vabı esnasmda bilhassa şunları · l" halkan azim infialini ehemmıye 
söylemiştir : le kaydetmektedir. 

- Hayatımı istihkar ettim. Her taraftan telgraflar gelit 
Mevcudiyetim bitmiştir. Vatanım Londra, 7 (A.A) _ logilter 

mahvoldu. Fakat, ben bir şerir kralı, Mme. Doumere bir taziye 
ve siyasi lıatil değilim. Şahsan, 
tanımadığım M. Doumer'i öldür- telgrafı göndermiştir. 
mek için zati hiç bir sebep Elyse sarayına her taraf~a 
yoktur. Fransada ikametim me- taziyet telgrafları gelmektedır· 
nedildiğinden 4 axda.dberi Mo- lngiliz başvekili M. Mac D 
nakoda oturuyoröum. Siyasi bir nald madam Doumere taziye 

propaganda ve bilhassa Sovyet beyan etmiştir. 
idaresine karşı mücadele açmak M. Soovden demiştir ki: 
istiyordum. "Bu suikast yalnız caniyan• 

M. Doumere taarruz etmekli- olmasından deK"il, aynı z:amand• 
ğim, Fransayı Sovyetlere karşı vahiliğinden dolayı da beni if" 
mücadeleye icbar etmek içindir. yana sevkediyor.,, 

Gougouloffun üzerinde 3 ta- Beyaz Ruslar aleyhinde 
bancayla 3 dolu şarjör bulun- Paris. 7 (A A) - Dün moı:ıl-
muştur. Şerikleri olmadığım id- parnasse'ta meşguliyetleri pe! 
dia etmektedir. Maamafih, Fran· ·te malum olmayan bir tak• 
sada oturan ve katili tanıyan Rusların devam etmekte oldıı1'41 
Ruslardan bazıları kendisiyle lan kahvelerin önünde bir takı.-
olan münasebetleri hakkında nümayiıler olmuştur. 
izahat vermek üzere adliyeye Zabıta bu kahvelerin civarıır' 
davet edileceklerdir. da yapılan toplanmaları dağıl-

Katil 2 dafa Fransadan tar- mak için müdahele etmiştir. 
dedllmiştir. Fakat, bu tart key- a• 

Parlamento tatili olmak müP 
fiyeti siyasi tahrikat yaptığından dit 
dolayı olmamıştır.Elinde bulunan sebetiyle pek az meb'usun r' 

taşmakta olduğu meclis koridO 
tababet şahadetnameleri hukü- e" 

lannda Fransa toprağında ecıı 
met makamatına noksan göründü- · 1• 
ğünden san'atmı icra etmemesi biler tarafmdan pek çok cıP t.tt 

yetler irtikap edilmiş oldul!'-· 
için vuku bulmu~tur. Fransada ff; 
mukim Rusların merkez komite- ehemmiyetle kaydedilmekte 

acilen tasfiye ve himaye te~bir* 
si bir Rus tarafandan yapılan d k ca'1 leri ittihazını erpiş etme ı 
bu menfur cinayetten mütevellit d 

edip etmiyeceği sorulmakta ıt• 
nl fretlerini ızhar eden bir pro- dlli Cenevrede celsenin ta 

Hadiseler tahaddüs ettikçe halk gaze testonameyi matbuata gönder- Cenevre, 7 (A.A) _ Suika•. 
telerden bunlara ıttıla peyda eder, her miştir. fı 
k h d - d . . .d. Su1·kasttan bı·raz sonra Gor- haberi, Cenevreye milli müda t• 
·es, er şeyi ogru mu ur, ıyı mı ır, alar komisyonu müzakera.t 

bilmez. Refik Ahmet beyef eııdinin gou!off, istiçvap olunduğu sırada 
buyurduğu gibi, bir mektupçululc var- büyük bir velvele yükselmiş ve bulunduğu bir sırada geJrnjştı~8 
dır, Bu vasıtayla v~ gazetelerdeki müteaddit dafalar "katili yaka- Alman murahhasınm tek~~' 
neşriyat vasıtasiyle halk ten,·ir e - hyahm, öldürelim,, nidalan tek- üzerine teveccüh ve hörmet 8 ' il 
dilebilir, halkın alc11kadar oldu • rar edilmiştir. meti olmak üzere celse tat 
ğu işleri arkadaşlarımızın bura - Katili nakleden araba, süratla edilmiştir. 
da mevzuu bahsedişi makam için de hareket etmiştir. Bununla bera- M. Herriot'nun nutkll -
faydalıdır. L 7 (A A) M D iııO" ' 

Rapora gelince: Onu da bugün al- her halk katili linç etmek için yon · - · 
0 lİ 

dık, okuyalım, gelecek celsede müna- birc:ok mahallerde polis kordo- re yapılan suikast dolayıs•Y d 
kaşa edelim. nunu yarmıya çalışmıştır. M. Herriot intihabat nutk
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nuı teklif kabul edildi. Ruznam2- ölümden sonra telsizle neşretmek ten vaz ge 
deki diğer maddelerden bazı evraJc ait Paris, 7 (A.A) - Nazırlar miştir. 
oldukları encümenlere gönderildi, ba- Meclisi yeni reisicumhur intiha- Şehrimizdeki tazlret1er e' 
zısının münakaşalarn tehir edildi. Ş;ıir bı için milli meclisin Sah günü M. Doumer'in vefatı müo•9 ~ 
Şinasinin kabri iistüne bir apartman saat 14 te toplanmasına ve M. betiyle dün Fransız sefiri. f(d:~ 
yapıldı~ından bah!'eden ve merhumun Doumere yapılacak milli cenaze de Chambrun'un şehriınıı. 
kemiklerinin t~pl~ttırılarak. hir kahir alayının Perşembe günü icrasına ikametgahında bir defter ~~~ 
yaptırılmasını ıstıyen takrır okundu. karar vermiştir. mıştır. Birçok zevat, taı.11ı Takrir sahipleri ~akiye hanım.la '1it- Cenaze Notre-Dame kilisesine maksadıyla defteri imzalarP1ş 1 
hat Cemal ce AYnı beyler meclı~te ha.. ............................................................ e 
zır değildi, takririn müzakeresi te- dörtte toplanılmak üzere içtimaa ni- dır. Vali Muhittin Bey de ~ti'' 
hir edildi. Pazartesi günü saat on hayet verildi. ziyaretle taziyet beyan elrP11 
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Ilı Puslanın kullanılması, deniz seferlerini daha emin bir hale koy • 
) '&~tur. Uzak seferlere emniyetle çıkılabilmittir. Bu suretle keıfedilen 
)trıi ölkeler, Avrupa devletleri nam ve hesabına istismar edilmif, yani bu 
eni kıt'aların servetleri Avrupaya taşınmııtır. 
~ • Böylece yeni zamanın eıas seciyeleri teşekkül etmiı, bunu din ve fi. 
ba..!nk'ılabı takip etmiıtir. Din inkılabına (Reform), fikir inkılabına _(Rö
--.ııa • Renaİu!lllce) yeniden doğuf denir. 

-Reform -

~ Papalar, ruhani nüfuzlarını bir zaman geldi ki sırf iktııadi bir meta 
~~koydular. Bütün hıriıtiyan memleketlerinden Romaya dökülen 
tt) et, papaların sefahatine ıarfediliyordu. Papalar, sefahat içinde ya
~drlardı. Para ile günah affediyorlar, cennetin anahtarlarım satıyor • 

ı. 

t6 .. Bilhassa Cermen memleketlerinde papaların bu vaziyeti, hiç de ho, 
'-.;:'~üyordu. Almanyada Luter on altıncı asırda hıriıtiyanlığı aıli 
~ıne irca etmek istiyordu. incili halkın anlıyabileceği bir tekilde 
lo.- ili lisana tercüme etmitti. Romakiliıesiyle arası açıldı. Papa, onu a• ))t;:!. etti, Luter protesto etti. Protestanlık bu suretle meydana çıktı. 
"ta.ı:~tanlık bir kilise hakimiyeti kabul etmiyordu. Roma kilisesinin 
~münden kurtulmak istiyen prensler, buna taraftarlık gösterdi. . 
~ Protestanlık lngilterede, lskoçyada, lsveçte tamamiyle hakim oldu. 
~. ~n~ada, Franıad~, lsviçrede hem katolikler, hem Protestanlar var· 

tın memleketler katolikliği muhafaza ettiler. 
~ 

1
Yeni teıekkül eden mezheple katolik mezhebi arasında tiddetli mil-

e eler oldu. 
~d On altıncı asrın ortasında, proteıtanlıkla mücadele etmek ve onu or• 
iti~ -~F~ldırmak üzere jezvit tetkilatı vücude egtirildi. ispanya kıralı i . 
~ :• ılip bu teşekkülü himayesi altına aldı. Reform aleyhine mücadele, 

'U'etJe bqladı. 

4hnany6da ı 

~ Çoein muharebeleri, Aımanyada katolik ve protestan prensler arasın
kanlı oldu. 

lnanterede ı 

~ lngilterede katolik kıraliçe Mari lstovart ile protestan kıraliçe Eli • 
~L '-'&!'asındaki rekabetten dini mücadeleler oldu. ikinci f ilip proteslan· 
'tı.11. ailup etmek için mağlup olmaz (Armada) yı vücude getirdi. Fakat 

"P oldu. 
1-.. ~rliolandalılarla lıpanyollar araımda .mücadeleler oldu. Holandalr • 
~~~atandılar. ispanya kırnlı il inci Filip Holandalıları katolik 

llıe tokmak istiyordu. fakat, proteıtanlar muvaffak oldular ve 
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bir müstakil devlet tetkil ettiler. Bu devletin adı (Müttehit vilayetler (".Üm 
huriyeti) oldu. 

Fransada ı 

Fransada da katoliklerle, protestanlar arasında din muharebeleri ol• 
du. Katolikler (Sen Bartelmi) gı:>cesi protestanları katliam ettiler. Protes· 
tanlar da katoliklere mukabelede kusur etmediler. Bir bayii kan dö • 
küldü. Nihayet 1598 de (Nant) fermam neıredildi. Bu fermanla katoli1' 
ve protestanlar, mezhep hürriyetini kazandılar. 

Maamafih bundan sonra da din muharebeleri devam etti. 

- Yeni den doğuş - Rönesans -

Sermaye terakümünün neticesinde yeni bir hayat başladı. Papalar, 
kırallar, ıaray adamları fikir ve aan'at adamlarını himayeye batladı • 
lar. 

Roma Rönesansın merkezi oldu. ltalyada üç sanat mektebi zuhur 
etti. 

1 ) Roma mektebi, 2 ) Floransa mektebi, 3 ) Lombardiya mektebi. 
Roma mektebinin en töhretli şefi (Rafael) dir. Floransa mektebi • 

nin üstadı (Mikel Anj), Lombardiya mektebinin üstadı Leonar dö Vinçi· 
dir . 

Rönesansta ilim müspete ve tecrübeye istinat etmektedir. Halbuki 
orta zaman ilmi iıkolastikti. Hclandada teleskop, mikroskop vücude ge • 
tirildi. Alman (Kepler) seyyarelerin hareketi kanununu, Nivton cazibe 
kanunu, Galile arzın hareketini ve cisimlerin sukutu mahiyetini, Koper • 
nik güneşin tema manzumesinin merkezi olduğunu, arzın kainatın merke
zi olmadığını ispat etti. T oriçelli barometreyi vücude getirdi 

Vücutta kanın deveranı bu zamanda ketfolundu. 
Avrupanın muhtelif yerlerinde <larülfünunlar açıldı. 
Dekart riyaziyata ait yeni bilgiler getirdi. Ve bugünkü ilim uıuile· 

ı·inin ve yeni dü~üncenin esasını kurdu. 
Rönesansta mimari de yeni bir şekil aldı. Gotik tarzı yerine röne • 

sana usulü hakim oldu. Edebiyatta da eski Roma ve Yunan aan'atı an'ane· 
sine dönmek esas oldu. 

Aynı zamanda yeniden doğuş milli lisanların ve klasik aan'at telak • 
l.:isinin doğmasına sebep oldu. ltalyaclan çıkan rönesanı bütün Avrupaya 
yayıldı. 

Ümanism cereyanı eski )itin ve Yunan eserlerini milli lisana çevir • 
mekle kuvvetleniyor, din ve fikir hürriyeti de eski Yunan ve latin kül • 
türüne istinat eden bu adamlar tarafından müdafaa ediliyordu. 

Rönesanıın felsefi telakkisi insan şahsiyetinin teşekkülünü gaye e • 
diruniştir. Orta zamanda insanla mabut araaında mütevuııt bir kilise 
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Fakat deli zannedilerek tımarhaneye 
kapatılınca aklı başına geldi 

1 Ingiliz lirası Kr. ceğinden taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün saat k 
"T.I. mukabili Dolar 19 • a kadar daire muhasebesine ve müzayedeye iştirak et111e 
• • Liret istiyenlerin 10·5·932 salı günü saat 14 te belediye encilmenia• 

~;~~~ 1 müracaatları. (1606) 
Mr. Ving adlı Amerikalı bu sokaklarda yürürken etrafına Is. Frank Keşif bedeli 454 lira 84 kurlıi olan Silihter ağada abfaP 

devri alem seyyahının şehrimize yollarda seyri sefere mani olacak Leva sünnet köprüsü pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar tal-
~ ~ geldiği yazılmışt.. Şimali Ameri- derecede meraklı bir seyircı Kuron silat almak ve keşif evrakım görmek için her gün Levazım "' 

kanın T eksas vilayeti ahalisinden kitlesi toplamıştır. Silin~ dürlüğüne ve pazarlık için de 16· 5· 932 Pazartesi günü 34 Jirabk 

' 

" • Pezetı D · ıııl o an Mr. Ving dünyayı yaya Amerikah seyyah aynı şekilde " • r.ıark teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar aı 
olarak devretmek maksadiyle se· yürüyerek lngiltere, Fransa ve • • Zloti EncOmene müracaat etmelidirler. (1896) 
yahate çıkmıştır. Fak at bu sey· Almanyayı dolaştıktan sonra Çe· : : ~:~gıs Fatih Belediye Müdüriyetinden: Başı boş olarak bulunup d.•; 
yahatını büs bütün başka ve kos!ovakyaya geldiği zaman ak- ı Türk ııra.~ı Dinar aeye teslim edilen 1 adet san renkte yavruluk keçinin sabibı 
çok garip bir şekilde yapmakta landan şüphe edilerek bir hafta Çervoneç l\urus gün zarfında müracaat eylemediği takdirde satılacağı ilin olu-
adımlarmı herkes gıbi ileriye müddetle müşahede altına alın· Nukut nur. (1897) 

doğru değil geriye doğru ata- mış. sonra serbest bırakılmıştır. F~n~z Fran~ 16850 17150 ~~-K~a~r~a-c~a~b~e~y~-H~-a-r~a~s-,~-M~.u-.. -d~u.-.-r-ı~u··-
rak yol almaktadır. Mr. Ving bu müşküllta rağmen Oolar 209 2oq ıs 

b t . d d Ingiliz lirası 775 783 "" .. d Mr. Vinge bu garip seyahat gene seya a ıne evam an Yaz Liret 217 gun en: 
f .k · it k d I geçmemiş ve Bulgaristana gel- 221 b 1 rı a 1 ay a ar evve AmP.- Borsa harici Haranm Uludağ yayJalarında sağılacak koyun sütleri kap• 
rikadayken gelmiştir. miş, fakat Sofyada büsbütün de1i Altın zarf usulile müzayedeye konulmuş ve 22 Mayıs 932 pazar gnoO 

M V b zannedilerek timarhanede d · r. ing iraz para kazan- l\lccidiyc saat on örtte Bursa baytar müdiriyetinde ihalesi takarrür et111ıf" 
mak istemektedir. Bunun mak- bir müddet misafir edilmesine Banknot tir. Şeraiti anlamak istiyenlerin Hara müdiriyetine müracaatlarl 
aadı yaya olarak devri alem se- lüzum görülmüştür. ve taliplerin de yevmi mezkürda yüzde yedi buçuk nisbetiod• 
yahatine çıkmayı düşünmüı, fa- Güç beli tımarhaneden kur- Altı kadına teminat akçelerini ve teklifnameJerini hamilen Bursa Baytat 
kat bu şekilde seyahati herkes tulduktan sonra Mr. Ving arhk müdürlüğünde vakti muayyende hazır bulunmaları. cl884) 
yaptığı için orijinal bir seyahat geri yürümekten vaz geçmiş ve Aşıkmış! ,,,,,; 
şekli aramış ve geri, geri seya· şehrimize herkes gibi yürüyerek Birkaç hafta evvel ölen kibrit Pııriste, beşincisi Romada, altın- hatta en fa .. :a çalıştıiı zaın~ 
h t t · b 1 k ı · 1• kralı Kruger'in hususi evrakı cısı Brükseldeydi. larda bilebu işle meşgul olurll1~ 

a e mıye u surat e arar ver- ge mış ır. t tk"k 1 d kt . B it k d K d Kruger'in ig· fal ettig· i bu k• 
o:.iştir. Bu kararı verdikten son· Bir daha geri, geri yürümiye e ı o un u an sonra yenı u a ı a mııı eugere yaz ı- 5'ı 

M bir takım sırları meydana çıkmıı ğı aşk mektubları da onun evra- dmlardan biri evli ve koc• 
ra r. Ving hazırlıklara başla- tövbe eden Mr. Ving devri alem k d 1 d O bu""tün Avrupada maruf bı·r ,..., 

d ve altı a m a alakadar olduğu, in arasın a bulunmuştur. nun ... 
mış ve evvela geri, geri yürür- seyyahatine evamdan da vaz d lı'yecı"ym"ış. Kreuger bu ad•tl> k '- B d bunları ayn ayrı sevdiği ve muhtara11, bu ka anlardan her 

en arKasını görmesi için iki ta- geçmiştir. ura an vapurla doğ- b b k b kıslcandıgwı ı"çı"n onu mahveı-i,.. 
f k buolaran er irinin diğerinden birinin üzerinde bıra tığı inti aı .... r 

ra mda ufak aynaları bulunan bü- ruca Ameri aya dönecektir. haberi olmadığı anlaıılmıtbr. anlatıyor. Bütün bu altı kadın çalışır dururmuş! Fakat Kreuf" 

ıusi bir kÖzlük yaptırmıştır. --;-z,;,~,.~ şirketinin Kruger'in hususi muhtıra def· arasında müşterek bir sıfat ' bu zavallı zevci mabvedeceğio' 
Bundan sonra seyyah evvela mObayaası etrafında terine yazdığına göre, kendisi hepsinin de musiki meraklısı kendisi mahvoldu f. _!. 

Amerikayı geri ğeri yürümek Ankaradan yazıldığına göze aradığı bOtüo evsafı bir tek ka- olmalarıdır. Onun için kibrit Kadıköy SUreyya slnemasınl 
suretiyle şehir, şehir dolaşmış, lzmir rıhtım şirketinin hükumet- nında bulamadığı için altı ka· kıralıParisteki evinde bir musiki Büyü k: gala müsamere 
bu garip scyyabat tarzı gara- çe mübayaası tal<arrur etmekle d 1 l'"k d 1 mabedi vücude getirmişti. Gaston Leroux'nun meşhur romanı•· 
beti d" ı A 10 a a .a a ar 0 muştur. dan iktibas edilen 

er ıyarı o an merıkada beraber teklif edilen fiatın his- Bunların biri StokhoJmde ya• GeneKibrit kralının hususi ev· 
hemen hiç kimseyi hayrete dü- Sarı odanın esrarı 

.. . . sedarJar tarafına kat u~ ü gayrıka· şıyordu, biri lngilizdi, Uçüncüıü rakından anlaşıldığına gö"e kendisi (Juget cx Dullos Holan TuteO 
şurmemıştır. Fakat Mr. Ving bil görüldüg .. ünden mübayaa A t r al b' b on t" Av k l "yle h ··n "hn konu ~ A k d 1 vuı u y ı ır ar eı ı ve • arı arı er gu zı en - 12 l\lay ıs g,J.:ı Perşembeden icıb:ırell 
me~. a an npur a Avru~aya şekJi etrafında temaslara devam rupamn en gururlu ailelerinden ıur, onları düşunür, düşüncelerini Siyahla Kadının Kokuell 

geçtıgı zaman mesele <leğışmiş edilme~ tedir. birine mensubtu. DördUncllsU onlara gene zihnen gönderir, 1 l ugctte ex Ouflos - Ronalu Touıai'1 •••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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hakimiyeti fikri ruhlara hakimdi. Halbuki yeni zaman insaniyetin içtmat 
varlıkları kendi bynetinde mevcut tc1akki olundu. 

Gene bu devirdedir ki, kainat incilin telakkileri haricinde izaha 
çalışılmı ... •ır. Rönesans insanların tahiate hakimiyetleri derecesini aı·ttır • 
mıştır 

- xvı loct asırda slyast milcadeleler 

On altıncı asırda Avrupa devletleri arasında harplerin zuhuruna se
bep olan hadiseler dini muharebelerden sonra asrın kuvvetli devletleri o
lan Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya arasında cereyan etmiştir. 

ltalya harpleri : 

21 sene devam etmiştir. Bu harplere Avusturya Fransa. ve İspanya 
ifrirak etmittir. ' 

İspanyollar Napo)i şehrini almışlar, Fransızlar da Milan şehrini zap• 
tetmişlerdir. 

Avusturya • Fransa harplerl : 

Avusturyayla Fransa arasında cereyan eden harplerin ıebebi, mu • 
ka-ddes Roma cermen imparatorluğuna intihap meselesinde (Şarl) ile 
Fransa kıralı (Fransuva) arasındaki rekabetti. 

Fransada İmparator Maksimlivcnin ölümünden sonra imparator ol -
mak istiyordu. Halbuki Alman pr~nsleri (Şarl) ı intihap ettiler. Fran -
sa kıralı Fransuva hem Alman imparatoru, hem de İspanyaya sahip olan 
bir hükümdarın kuvvetli rekabeti karşısındaydı. 

Şarlkenle harbe başladı. Mağlup oldu. Osmanlılarfa, İngilizlerle, 
~veç ve Danimarkalılarla ittifak ederek Şarllteni mağlup etti. Fransa, bu 
zaman {Ren) sahasını elde etti. 

30 sene harpleri : 

Şarlkenin ölümünden aonra İspanya ve Avusturya ayrıldılar. Avus -
turyada F erdinand hakimdi. İspanyadaysa İkinci Filip hüküm sürüyordu. 

Fransa Avusturyayla dost oldu. İspanyayla harbetti ve ikinci Filip 
Fransa kırahna mağlup oldu. 

Bu harbin neticesinde Avrupa devletleri arasında kısmen muvaze • 
ne teessüs etti. J 

Bu harplerin içtamat, elyasi, iktisadi sebepleri : 

On altıncı asırda Avrupada muvazene te~ekkül etmiş değildi. Dev -
Jetler biribirlerinin hasmıydıJar. Zengin ve fakir devletler biribirlerine hü
cum ediyorlardı. Avrupada yeni başlıyan müstemlike ıahibi olmak ihti • 
yacı muharebelere sebep oluyordu. Avrupada o zaman cari olan ver~set 
usulü de harplere sebep oluyordu. Çünkü varissiz ölen bir hükümdarın 
memleketi en uzak akrabasından bile olsa başka bir hükümdar tarafın .. • 
dan benimseniyordu. Bu da harbin hir sebebiydi. 
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hudutları genitliyen, ve teşekkiile başlıyan millet zümreleri arasınd• 
mübadele başla.mıştır. 

Orta zamanda servet, ya ecdattan kalır, yahut da silah kuvvctiyl• 
~ide edilirdi. Halbuki yeni zamanda servet, pazarda, sanayi ıahasınd' 
dazarularak elde edilmiye başlamıştır. Orta zamanda sanayi menıııP" 
ları, loncalara bağlıydılar. Malum müşteriye mahdut eşya ıatarlardr. 
Yeni zamanda malum olmıyan müşteriye ısmarlama olmıyan eşya satı 
mıya başlanmıttır. ı 

Orta zamanda usta, çırak beraber çalışırdı. Yeni zamanda saY•! 
malum olmıyan müşteriye hazır eşya hazırlıyan imalathane sahibiyle gııd 
delikçiler biribirinden ayrılmışlardır. , 

Orta zamanda iktısadiyat del'ebeyi ile mukaddes velinin nüfuzu al 
tındaydı. Onun için loncada dini mahiyet vardı. , 

Orta zamanda dünya, yaşıyanlara nispeten daha dardı. Çünkü, oıı _ 
lar yeni zaman insanına nispetle dünyanın daha az k111ımlarını tanıyor 
lardı. Yeni zaman adamının coğrafya malfunatı, daha geniştir. . _ 

Coğrafya keşfiyatı, yeni zamanda olmuştur. Hindistana ve Amerı 
1 kaya deniz yoluyla varılması yeni geniş sahalarda mübadelenin vu1'ıJ 

gelmesine sebep oldu. Beynelmilel ticaret, inkitaf etti. 

Sebepleri : 

Yeni zamanın vasıflarını vr.ren bu hadiselerin sebebi, bir ıakJI" 
teknik vakıalardır. 

A) Puslanın keşfi, 
B) Barutun icadı ve topla kullanılması, 
C) Matbaacılığın Avrupada taammümü, ··~ 
Avrupada puslanın, barutun, matbaanın kullanılması, büyük 1" 

medeniyetinin Avrupaya olan tesirleriyle oldu. • 
Bilhassa haçlılar seferinde Suriyede Türk medeniyetiyle tem~• eilf 

den Avrupalılar, muharebeden döndükleri zaman, Türklerden gorD'Jı• 
oldukları yenilikleri, memleketlerinde latbika başlamışlardı. Matbaa~i" 
ğın şark Türk elinde daha eski devirlerde mevcut olduğunu biliyoru~· 
ğıt fabrikalarının işletm"e usullerini araplar Türklerden öğrenmitlerdı· ,s 

Barutun ve topun kullanılması, bilhassa orta zahan devrinin nihş~ 
bulması için yegane mühim sebepti. Çünkü evvelce kırala karşı tat d.ıı~,.di
ları siper alan derebeyleri kendilcri,ni uzun za.nıan muhafaza edebı~ı i • 
Bu ıuretle küçük, küçük malika n-elerde, küçük küçük devlet bakırı' 
yetleri teessüs etmi~ti. . l~ 

Halbuki top ve barutu kullanan kuvvetli bir derebeyi daha zaıfJlı1"' 
ni ortadan kaldırdı. Bu suretle hudutları geniş milli ve mutlak kıra 
lar tee11üı etti. ı,tf 

Dere beylerinin nüfuzu kalmadı. Asalet sınıfları karalın mer.rıtJt ,.~ 
haline girdi. Avrupada milli hudutlara doğru genişliyen kırallıklar1,.ı'' 
rupanın içinde bir çok küçi.ık küçük hudutları kaldırmı§, harp içİP ~ 
fedilen servetleri başka sahalarda istismar imkanını bulmuşlardı. ~il ı 
zamanda devlet merkezileştiği gibi ıermaye de merkeziletmiye b-t 
mııbr. 
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j:,-.::.::.•:::::::.:::.:.:3:.:K:.:S:a:.:Al::.=K=o=.=d::a::n::::::::=:=:=::::::=:!!!!!!l~l•r"".,"".-.-.-.~T~a~k~~Vİ~m~::::~"~l-.-l:.,~:_-:_~:_~:.~M--:_a-:_h:_k-:_e~-m~-e:_-:_-=-v-e_7_1c_:-:-K_ı_i:-a·~--t:_;,:..:.ı Y.:.:l::S..:1:.:9.:.3:.2..:-~ 
lsııı:ı!znıfr müstahkem mevki ihtiya~ı için ayn ayn şartname \'e kapalı zarf Pazar Pazartesi ı ~ nır.·-•·--- lstanbul dördüncü ica memur- Ist b t d" d- ·· 
ltairtf '::~~a ~onulan un arpa bulgurun mikdar ve ihale tarihleri 8 mayı~ g mayıs an u or uncu ıcra 
~kaıta:a i?s~rılmıştır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün w mü- 2 Muharrem 3 Muharrem luğundan : murJuğundan: 

me-

tQı al Yll ~ti~k edeceklerin ise ihale tnrihlerinde lzmir müstahkem me,·ki sa- GUn doğuşu 4,50 4.49 Temamların:ı 5865 beş bin sekiz ) üz l\1ıbrıın degirmanciyan efendinin Nl-c;:8: komısyonlanna müracaatları (265) (1889) Gün baUşı J 9.13 ] 9.1 4 altmış beş lira kıymet taktir edılen !':· kola hattat veledi Şükrü efendideki ala· 
8I l\likdan ihale tarihi Sabah namaZl 5,04 5,06 yüpde Giimüş suyunda Zeynep hacun Ca/!'ından dola) ı Ardaş efendiye deni 

.\rpa 349,000 29 - 5 - 932 Pazar günü s. l:i de. öı:tıe !2, IO 12.10 mıhallc .;inde idris kö~kü caddesinde eski ıeınlik edılip vcfaen mefrug bulunan 
Ullulgur 100,000 29 - 5. 9:J2 Pazar günü S. l:l,30 da. t k tndl 16,05 16,05 2S·27·27 ı\l ülı:errer ~7 mükerrer 2:' i\1Li- Beyoğlund:ı k~tip l\lu ıııfa çelebi mahql-

n 589,000 29 - 5 - 9:l~ Pazar günü S. 15 de. Ak§rı.m " 19,13 19,14 kerrer }' t"ni !'l.1 \ 'C 43 halen 35·37· 41 ·43 lesinde b:ı ltacı çıkm:ızı sokak cedit 27 ı 
"' • ~ Yatsı ,. 

20
,
59 21 ,00 rı o. ile murakkam iki bap hane ıki b:ıp 29, 27 ' e aıi k 2.l, 21 \'e 19 N: lu iki 

))ile~ O. ihtiyacı için çubuk demir \'e lerin şartname:sini almak üzere her lıns&k 2,S ı 2.49 Samanlık ve iki koyun ıgılı ,.e bir ço nrsaların r ısır his:.eleri 30 gün müddetle 
ltı· ru pazarlıkla alınac.-ıktrr. tha - gün ve pazarlrğa iştirak edeceklerin Yılm geçen \ 

128 
b:ın odasllc bagçesini havi işbu ~a) ıı rne\·kii müz:ıyc:de~ e ,·az ohınarılı: yüz 

~ ıkıo :- 5 - 932 sah günü saat 17,30 de ,·akti rnuayyende komisyonumuza Günleri J 129 
Menkulun temamları açık: amırm:ıya \·az ııltmış lir:ıda talibi uhdesinde olup bu 

U 
1 

Olll1syonumuzda yapılacaktır. Ta- müracaatları. (24:1) (1743) Yılın kalan l ed i lmiş olup l 7-S· 9.'l2 tarihinde şartna· kcrre yuzde beş zamla vı- on be~ gün J erin şartnamesini almak üzere her • • • GUnlert J 238 237 mcsi divanhaneye tal ik edilerek 7 hazi· müddetle ih:ılci k:ıt'iyye müzayedesine 

de~~· pazarlığa iştirak edeceklerin Tekirdağı'ndaki kıtaat ihtiyacı rnn d932 r;rlhlne müsadif salı :günü saat vaıolunmu~tur. 
... ı muayyende komisyonumuza 1·çın 225,000 kı'lo ekmeklı'k un 14 en 1 ye kadar lmnbul dördüncü Hududu: sı ıt tarafı Mehmet sol ta-... ura HAVA - Dün ın<'nklılc derc<'e. .. ı ll7.aml 21, t-caatıan. (254) (1850) icr:ı d:ıircsinde :ıçı k armrma ile satıla· ııfı Mer.vem haıun ıırka ıar•fı hoc:ı l\1eh-

}( o iht" * .* . • b k d ta · · 1yacı 1çın a. ır e e,·atı pa-
tlıkla alınacaktır. ihalesi 11 - ii 
~ 932 çarşamba günü saat 17 de ko -
li /~numuzda yapılacaktır. Ta -
t~ erın şartnamesini almak üzl'rc her 
d lll\ ve pazarlığa iştiriık edecek1erin :U l'akti muayyende komisyonu:nuıa 

tacaatıan. (~:>) (1849) 

* * * 
to Oçüncü muhabere alayının garni
ta 11~aki elektrik tamiratı pazarlıkla 
~t ettirilecektir. ]halesi 9 - 5 • 9;;2 
1" rtesi günü saat 17,.10 komisyonu
ıı ~ yapılacaktır. Taliplerin şart -
~rtıeslıti almak üzere her gün ve pa
ttı tlığa iştitik edeceklerin de vakti 
~ayYende komisyonumuza mür.ı 

tlarr. (247) (1771) 
... • * 

" Selimiye ve Taş kışla konağı ihti
,,.acı · · tıa ıçın hamam odunu pazarlıkla al'-
l1ij taktır. ihalesi 10 - 5 - 932 salı r;ii
)) ı saat 16 da komisyonumuzda ya • 
,; acaktır. Taliplerin şartname3ini 
t' lrıak üzere her gün Ye pazarlığa iş -
k1l1k edeceklerin de ,·ak1i muan en de 

0 rnisyonumuza müracaatları. (2:17) 
(lf'li~) 

• * • 
tıı l inct K. O. i~in bin liralık kriple 
lJı aden kömürü pazarlıkla alınacaktır. 
te a.Iesi 10 - 5 - 932 salı günü sa.at 1:> 

Yapılacaktır. Şartnamesini gör -
~~k istiyenlerin her gün ,.e pa1.arlığa 
t.litak edeceklerin de '':lkti muayye -
~de komi yonumu~ müracaatları. 

(261) (lsl~ ) 

* * * ha Ordu sıhhiye ihtiyacı için 61 kal•!m 

1 kteriyo1oji malzemesi pazarlıkla a
~~ca.ktır. lhale i 9 - 5 - 932 paz:tr
>l 1 günü saat 15 te komisyonumuzda 
ll l>dacaktır. Taliplerin şartname~ini 
t· ~ak üzere her gün ve pazarlığa iş
~tak edeceklerin vakti muayyende 

(l
0rnisyonumuza müracaatları. (239) 
719) 

• • • 
itil it O. müessesatı ihtiyacı için jt)()O 

ite o zeytin pazarlıkla alınacaktır. lha-
17 i 9 - 5 - 932 pazartesi günü sa.at 
l' de komisyonumuzda yap11acakt:r. 
b lllplerin şartnamesini almak üzt?re 
~~r &ün ve pazarlığa iştirak edecekle· 
ttl it. de vakti muayyen de komisyonu-
tıza nıüraraatları. (244) (1744) 

la le. O. kıtaat~ ihtiy~cr iç.in 42,000 ki-
9 ltpa pazarlıkla alınacaktır. lhale~ı l 
~; 5 - 932 pazartesi günü ıı:aat 16 da 
~numuzda yapılacaktır. Talip-1 

-~· 

kap ı f l'I .. k aıpri 16 dCl"f'i.'('J'ıJI. Bnı;iln hnva ek~eriyf!tle .. 
a ı zar usu ı e muna asaya cakur. Arııırma•·a istir:ı k ı'çı'n °/0 7 re- r d' · h atık ol:ıC'ak, rilzı;l\r Lodoztan cseceldir. J • met e en ı zevce ı :ı nelerile cephesi ta· 

konmuştur. ihalesi 17-May1s 932 R A OYO minat alınır müter:ılı:im verı~ıler ile be- rik ile mahduttur mezlı:Or :ırsa dahilinde 
salı günü saat 16 dadır. Talip-[ ... ---- 1 lediye resimleri ve va lı ıf icaresi lıorçlu~ a bir ı.uyu mevcut olup her iki ars:ının 
)erin şartnamesini görmek üzere --------- Bugün_ aittir. icra ve i!IAs kanununun 1 19 ;-un· mesıhası her mucibi çap 208,85 metro 
her gün münakasaya iştirak ede- tSTANDUL - 6 dan 7 ye knd:ır gr:ııno- cu m:ıddesine lev fıkan baldırı tapo si- mür:ılıb:ıi olup kl\·meti muhnmrnenesi 
ceklerinde teminat ve teklif fon. 7,30 d:ın s,so n ımdar Bedayi ıııu-uı i cilleri ile s:ıb iı olmıyan ipoıekli alacak- temaın ı bin dok san iki liradı r talip olan· 

k 1 
bt"yetı, aJanıı hnberlcırl, s:ınt nyım, s,so d.ın lıl:ırıle digcr alnkadaranın hu hak l :ırın ı l:ır kıymclİ muhammencsi nin hisseye 

mc tup ariJe ihale tarihinde o a kadar gramofonlll.'" Solo'-' operasr. !J dan h 'I f • f " ve us usı e :ıız ve m:ı sari e dair olın musip mik d:ı ri nin yDzde onu nlsbctinde 
iddialarını ı An tarı inden itibaren 20 gün pcv al.:çesi olarak 929·3087 dos-a nu-Çorlu'da satın alma komisyonu 10 a knıtar Studyu snı: heyeti, 10 d:ın 10,ao M .1 "h 

na müracaatları. (226) (1641) kadar tangcı orkc!\trn5r. J J 

* ot: * vtY.\SA (317,2 m. %0 kilovat) - JO, tO 
içinde bildirmeleri IAııaıdır. Aksi h :ılde marıısil : lst:ınbul dördüncü icra memur-

~·orluda bulunan kıtaat ihtiyacı 

için 150,000 kilo ekmeklik un kapalı 
zar! u~uliyJe münakasaya. konmuştur. 
İhalesi 17 mayıs 932 salı günü saat l4 
te, taliplerin şartnamesini görmek ii· 
zere her gün \'e münakasaya iştirak e· 
deceklerin de teminat \'e teklif mek · 
tuplariyle yevmi muayyende Çorlu sa· 
tın alma komisyonuna müracaatlan. 

musiki, ıı,ıo ı,onsnr, 12,10 ıw.nroıılk ıcon . hıklaıı lapo sicilleri ile s:ı bit olmıyanlar luguna s:ıaı 14 den 16 ya kadar 26 ma-
flf'r, ıs.z:s kon'ler, 14,40 tııgnıınl, Hl konser. s:ııı ş bedelinin paylaşmasından hariç ka· ) IS 932 tarihinde müracaatlan ilan olu-
19.SO orkcstrn konseri, ~1,05 mu<ıikl. 2s os lırlar. Alakadaranın İ)bu maddeyi li ınu nur (2904) 
danıı. nıye ıhkamına göre te,•fik h:ıreket etme· 

HElLSBiı;RG (%76,r. m. 7s kilo\'"ll.t) - )eri ve daha fada malum:ıt almak isti· 
'7,15 konser, JO dini nlllıılkl, 12,SO I..elpı:l~-
den nakil, ıs.ts ncrllndcn, 22,05 knnrr.r, yenlerin 931 · 975 Dosy:ı no. sile mem u-
22,SO dans. riyetlmize müracaatları ilan olunur. (2897) 

(225) (1610) 
... * • 

Tıbbiye .Mp de mevcut -U kalem 
köhne e~ya nleni müzayedeye kon -
muştur. JhaJcsi 21 - :> - 932 cumar
te~i günü saat l:i te komisyonumuz -

da yapılacaktır. Eşyayı görmek isti
yenlerin mezkur :Mp müdürlüğüne ve 
şartname) i alacaklann komisyonu -
muza her gün ve ihaleye iştirak ede· 

ceklerin de rnkti muayyeninde komis· 
yonumuza mliracaatl:ırr. (238) (171~) 

* * • 

BÜKRF.Ş (1194,2 m. 16 kllont) - lö,JG 
çvaık ıuuıh, 11 ,.1:; dfni musiki, 12 :<omıer, 

IS pU~k. 18 kon!lt'r, 20, lO plflk, %1 OJ!f!rd. 

ROMA (Hl,2 m. 75 kilovat) - ll dirıl 
muıııikl, JS.30 lmnM-r, ııı senfonik musiki VE' 

oda mu!'likl I, 23/;5 habt•rlı-r. 

BUDAPEŞTE (550,5 m. 23 kilovat) -
11 musiki, 12.15 dini musiki, J9,ıO çlgan or
ke!'lhı1.<11r, 

MOSKOVA (JSOt,m. 100 kilovat) - fi 

buçul•tan .20,5S e k:ıd:ır n~rlyat. 
\'ARŞO\"A (1'111 m. 158 kilot'at) - 11 

Lcmber;den, 18,15 filarmonik konser, rn 
konııer, 18,45 konSt'r, 21,15 Jrnnser, 23,111 ta
gannl, %• dans. 

PARlS (1'125 m. 75 kilovat) - 8.~s mu
siki. O,SO Jlnınatıtlk, 18,'?0 lrnnscr, H knn~r. 
18,,U musiki, 19,t5 konsu, :?O,t5 mu iki, 
%t,•:1 Radyo J>nrı-. 

Yarın 

.\dalar Sulh Jcrasından: 

Bir deyinden dolayi mahcuz 

olup paraya çevrilmesine karar 

verilen on üç metre paltoluk ku

maş ile on üç metre lacivert şa

yak 12 Mayıs 932 perşembe gü

nü saat on ikiden itibaren lstan

buldaki Yeni Postahane karşı· 
sında Yavuz terzihanesi önünde 

satılacağından talip olanların 
mahalli mezkiirda hazır buluna
c:ık memuruna müracaatları ilin 

olunur. ( 4.i42) 

Tashih K. O. kıt'aları hayvanatı için ~ 
ton yulaf müteahhit nam ,.e hesahına 

t 
. \ '!YANA (~17,2 m. 20 kUo\'llt) - ıuo mayıs QJ2 t:ı ri h \'C :i l 38 numaralı 

pazarlıkla alınacaktır. halesi 11 - konser, 14 pl!k, 18 lmnser, ıı .. l.; nl11'4iki, "!:\ - n.,,, b niı:;hamızda lstanhul 4 üncü icra daire-
<> - ~ çarşam a günü saat 16 da 16 kon.er. 
~a'fjıf'ftdiktti·.- Şa'ftıfkmeSfnl görmek nr.tL~BEltG (i'7G,ı; m. 75 kllo\'at) _ 7 sinin 09·932 numaralı ilAnın 28 5·932 
isteyenlerin her gün ve pa1.arhğa iş _ Jlmnııstık, 9 ,80 c' kıulıntar ıcın Jimn:ıcıtik, tarihine müsadif günü çarşamb3 olması 
tirak edeceklerinde \'akti muayyenin _ 1'7,SO konser, :?0,30 lcon~r. 23 haber. IAzımken sch\'en cum:ırcesı olarak u-
de komisyonumuza müracaatları. BVKREŞ (S9J,2 m. 16 kllo\'llt) - ıs zıl dığından tashih olunur. . 

pllk, 18 kon&f"r, 20,30 o~r:ıdan To ka OJlfl• .............. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(262) (l~!:i) rası. nü 23 - :i - 932 pazartesi günii sn -
* * * R01'IA (lU ,: m . 75 lıllo\'at) - 18,:JO nt 14 tedir. Taliplerin şartnameyi al-

ı inci muhabere alayında mevcut konsf'r IW'.s va rnuslkl, !1 hııtıer, :?2 lıonser, mal~ 'e görmek için her gün \'e mü -
300 araba gübre pazarlıkla satılacak- %S mnda, :?S,lO kon!lf'r. t 

1 
BUDAPEŞTI.: (550,tı rn. :s kllo\ııt) _ na!rnsaya iştirAk edeceklerin ticar et 

tır. he esi 11 - :> - 932 çar~amba 10,10 kon!ICr, 13,0:S pllık, 20,10 l•emırn ııon - odası tasdikname i ile kapalı za rf Ye 
günü saat t:> de yapılacaktır. Gübre- st-rl, 21,20 orkostra kon rı, 28 Tsgıın mu • 
yi görmek isteyenlerin 1 inci muha?>e- ılldsl. teminatı muvnl,kateJerilc birlikte as-
re alayma şartnamesini almak iste . lUOSKOVA (1301 nı. ıo:ı ı.:ııovat) - fl.so keri satın alma kombyonuna müraca
yenlerin ber giin komisyona ,.e pn _ dan !2.55 e kııdnr ne~rt ·at. at eylemeleri ilan olunur. (269) (l~fl:l) 
zarlığa iştirftk edeceklerin de vakti \'AR.ŞOVA <1411 m. 158 kllovııt J - * • * 

JS,10 pllk, 16~0 p!ilc, 16,6.l konser, 21,U 
muayyeninde müracaatları. (26H) konser, 2%,60 plynno konseri, :?S,60 dan. ... 

• • * (l &47) PARl!'> (l '7ZS m. 7.i l•llo\•nt) - ':,i~ jlın 

K. O. ve birinci fırka kıtaatı :h!i - nastııc, 8,15 m:ı ııu, ıs,so mu'5lkJ, 20 <11ln, -
tiyacı için ayrı ayrı sartnamelerlc ,.e ma hıı\"adlslerl, 20,30 lngllluc ders. 2i. md-

::. l yo ttyntro, %%,SO mu!\lkl. 
pa1 .. arlıkla yaş sebze aJınacaktır. h:ı- ............................................................ . 
lesi 10 - 5 - 932 sah günü saat 16.30 muza müracaatları. (258) (1851) 

da J{, O. nun ki ve Fırkanınki de saat * • • 
17 de komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şaı-tnamesini almak üzere 
her giin ,.e pazarlığa iştirftk edecekle
rin de \'akti muayyende komisyonu-

Edremit garnizonundaki kıtaat ih
tiyacı olan 12,000 kilo sade ynğ ile 
14:5,000 kilo un kapah zarf nsulile 
münakasaya konulmu;:tur. !hale gU-

= 

Dörtyol'da!-i kıtaatı askeriye :hti
yarı i~in 120,300 kilo ekmek kapalı 

zarf usulile münaka"ara konmuştur. 

İhale tarihi 28 - 5 - 932 cumartesi 
günii sıtat 14 tedir. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere komisyonumuza 

her gün münakno;:aya iştiriık edecek -
lerin ise teminatı mu\'akkate ve tek -

lif mektuplarile beraber Dörtyol , a
tın alma komiıı:yonlarına müracaat -
lan. (266) (1~90) 

İstanbul Asliye Mahkemesi 3 üncil 
hukuk dıiresindcn: 

Şerife hanımın Ahmet efendi 
aleyhine ikame eylediği tescili 

talak davası büküm derecesine 

gelmiş olduğundan beş gün zar

fında itirazı beyan etmesi ve 
aksi taktirde gıyaben büküm 

olunacağı lüzumunun H. U. M. 

K. nun 406 ıncı maddesine tev· 

fikan tebliğine karar verilmiş ve 

mahkemede 28 Mayıs 932 Saat 
14 de bırakılmış olmakla ilan 

olunur. 

Sirkecide Ankara Hanında 10 ~o: 

da mukim iken clyevm ikamctgfthı 

meçhul olan AN1'UAN TlLIHYAN 
Ef. 

l1ıtanbul ürüncü i cra Memurlu • 

ğundan: 

Uayındlrli Zade Omer LQtfi Ue • 

yin 9 - 3 - 932 tarihinde ita ~) ledl

ği üç kifa senede müsteniden 240~ li
ranın yüzde 5 faiz l'e yüzde 10 veka

let ürretl ma mesarifi icraiye t.<''ı<ıili 

talebini havi takip talebi üurinP. ta

rafınıza gönderilen ödeme emri ml'Z· 

kür ad reste buJunmadrğıruz için teb
liğ olunamadığı mübaşirinin d t!rke -

narinda n ye icra ed ilen tahkikaıtan 

anJ~ılmış \'e mezkür ödeme emrinin 

ilfm e11 tehliğiıı e kara r verilmiş oldu

ğundan ta rihi ila ndan bir ay za rfın

da mür:ıcnntında şa)anı kabul bir 

itiraz dermeyan etmez \ 'C anı tnkip 

eden sekiz g ün 1.arfında borcu tcsvi) e 

veya borca kfıfi ma l ve saire gö~tere

mediğiniz takti rde hakktnızda gıya • 
ben muamelfttı icraiyeye devam olu

nacağ ı mezkür ödeme emrinin tebli

ği m:tknnırna kaim olmak ü7.ere ilan 
olunu r. (2906) 

3 

Yo.an: 

tııı ....... .ı.· ..... 

~Şeref 
Tekinsiz konakl 

Atmı şahlandırarak çaprazla

ma bir atılışla dilşmanını karşı
sına alarak Fethiye bir ayagını 
özenğiden çıkararak tam kafa 
tasına öyle bir kılıç indirdi ki 

arkasından bu darbeyi gören 

delikanlı: 

tovı sıkmasaydı şimdi dünyada 

yok oturdum. 

- Bu' geceyi handa geçırmı
ycrek ihtiyatsızlık etmişik, neyse 

geçmiş olsun. Zaten orman da 

burada hemen bitiyor. Artık 
yolda korkulac:ık bir yer yoktur. 

- Bende hata ettiğimi anla· 

dım. Ne yapayım, bir gün enel 

şu lstanbula kavuşmak istiyor

dum. Lakin artık çok yuruldum. 

Me hmet ağa, yuluna devam et

mek istediğini zannettiği Doğa
na hayır dua ederek atını mah

muzladı. 

-18 -
"i "trde dört kiti yatıyor, ikisi

fı~a kafası uçmuş, birinin kolu 

tib· llıışh. Arkadaşları.nı kasırga 
nl~ devirip savuran bu gencin 

•l'lrn gibi inen kılıcı, bir kaza 
''eri ~ı· olarak hızla vurduğu vakit 

1tıd f '-rıı en ırlamış, o zaman vuru-

tt a~dan birinin mızraiı eline 
ltııçlllıtti. Şimdi bu mızrak ta kırıl
ltı '· elinde yalnız gönderisi kal-

1ttı B 'ba • unu ortaya alan haydutlar 

tt Q~lı manalı gülüyorlardı. Artık 
llc:ın · · li . 1f 1 tamam olmuş, demek-

d~· •çlerinden birisi havada bir 

ı._,:~: resmettire:rek çevirdiği pa

"~ tamam gencin omuz başı-
1(1ı.:uru~kcn iki el ıilib patladı. 
•tııa ' bır tarafa düştü. Haydut, 

•ıl, ırıb •yağı dibine ) uvarlanma-

eraber · ikinci haydut da 

arkasının ortasından kurşunu ye· 
mişti. 

Birdenbire nerden geldiğini 
anlıyamadıkları bu hücumdan ıa
şıran ötekiler silahsız kalan 2'en

ci bırakarak bu yeni muhacimin 
tarafına döndüler. Karşılarmda 
henüz bıyıkları terlememiş dilber 

bir delikanlı, elinde dumanları 
tüten piıtovlarını kuburluğuna 
yerleştirirken gördüler ve bir 

ıaniye fevtetmiyerek bunun üze

rine atıldılar. Fak at kendilerini 
çok lrnvvetli bir kılıç karııladı. 
ilk hücumda delikanlının ahnı 

devirmek istiyen haydut tam 

belinin ortasından bot böğ
rüne doğru bir kıhç yemiş, yu
varlanmıştı. 

- Vay bu domuz enceği ner
den çıktı? 

- Domuz enciği değil, arslan 

yavrusu! 

Diye haykırmışh. O da yerde 

yatanın kılıcını alarak ileri atıldı. 
Halbuki mahir bir silahşor olan 

Mehmet ağa, ışı tamamlamıştı. 

Şimdi Haydutlardan sağ kimse 

kalmamıştı. Yerde yuvarlanmış 
olan haydutlara bakan F et biye, 

Mehmet ağanın kulağına birıcy 
söyledi. O da delikanlıya sordu: 

- Evlat, uğur ola. Nereye 

gidiyorsun ? 
- Ben Edirneli kulağı kesik 

orta çorbacısının evlatlığı Sipahi 

Doğanım. Jstanbula giderim. Bu 

domuzlar yolumu kestiler. Şu 1 

delikanlı vaktiyle yetişip de piş-

F etbiye, hiç sesini çıkarmıyor· 
du. Y aJmz Doğanla Mehmet ağa 

konuşuyordu. Doğan, Mehme t 

oığayı dınlcrken bu yakışıklı de-

likanlıdan götünü ayırmıyordu. 
Sıkma camadanının üstünden geniş 

bir şalla göğsünün yarısını sarmıştı . 

Siyah kaytanlı, cepleri sırma işle
meli poturunun biçimi, mini mini 

ayaklarını örten sahtiyan çizme

lerin ufaklığı, başrndalsi dilimli 

külahın üstünde gayrı mütenas p 
duran sarık, sonra o s imaya g ö re 

baştaki iayrı mütenas p kü lah 

ve nihayet yüzünün o yaş t aki 

bir delikanhva benzemeyişi Dn 

ianı düşündürmüşt ü. 

F ethiyc de atının üstünde eliyle 

selam vererek amcasını takip et· 

ti. Tam bu sırada havalanan şa

lın ucu kü~a ' ına dolmnarak ba
''"'" arka t arafını açmış ve bir 

tutam altın renk li saç, kiilahın 
kenarından taşmıştı. Bunu gö
ren Doğan: 

- Ben zaten anlamıştım. Bu 

g üzel s ima, bir erkek çehresi de

ğıldi. Hadi, Doğan, ileri! 

D edi. 

Mehmet ağayla arlrndaşı hana 

geld ikleri vakit ortalık iyiden 

iyive kararmıştı. 

(Bitmedi) 
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Hanımefendiler 

Amk dünya modasını 
Takip zahmetinden 
Vareste kalacaksınız! 

Çünkü: 

ID·oit 
Piyasaya çıkıyor 

stanbul \re Ankara muvakkat satış mağa 
zaları 21 mayıs cumartesi gDnfl açılıyor 

Afyonkara hisar Vilayeti Nafıa 
başmühendisliğinden: 
Kapalı zuf usulile münakasaya konulquğu evvelce ilin edilen 

Afyon sandı~lı yolundaki (12685) Jira bedeli keşifli kara direk 
kGprGsD tamıratına teklif edilen fiatlar haddi layık görillmediiin
den 15-5-932 T. de saat 15 de ihale edilmek üzere temdit edil
~i~ ve telip ola_ca~lann Hakimiyeti Milliye ve Vakıt gazetele
r1DJn 3-4-932 tarıbh nüsbalanndakı şerait dairesinde mürecaatlan 
Ula olunur. (1754 ı 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Karacabey Harası hayvanatından (34) bat muhtelif doğum!u 
yarım kan Arap, yarım kan lngiliz, Nonius taylarile ( l 1) bat kıs
rak ve keza (60) bat inek, dOve ve manda 26 Mayıs 932 tari· 
rihinde ayrı ayrı müzayede ile satılacağından talip olanların mez
ktr tarihte kütat edilecek Karacabey panaymnda hazır h•lun
malan ilin olunur. (1885) 

Eminönü Malmüdürlü{lünden: 
Eminönil Kaymakambtı binaıında mevcut 597 sandık camın 

beher sandığı beş lira muhammen bedel Ozerinden açık arttırma 
-1ile •hlacakbt. ihalesi 28-Mayıs-932 cumartesi günü saat on -
bir buçukta Eminanll MalmüdürlOğilllde yapılacaklar. (1737) 

Gonokok aşısı 

yağı 

içemiyenler 
40 seneden 
Beri milcer
rep. 

Tapu ve kadaıtro umum müdürlügündcn: 
1 - Boğaz içinde rumeli fe

nerinda köy baıı ıokağında atik 
21 numaralı maa bahçe hane 
sellnik mubadillerinden Mehmet 
ibni Mustafa ile zevcesi Faik 
bamma teffiz edilmif isede mez· 
k(ir mabalin tapuda kaydı olma· 
dığından tasarrufunun tayin ve 
tevsiki için senetsiz tasarruf 
ahkimı cari olacağından mez· 
k(ir hane hakkında taıarruf id
dia11nda bulunaalar varsa 8· 6-
932 tarihine mUsadif pazar gil· 
nline kadar 161 O numara ile 
Beyoğlu tapu bq memurluğuna 
mOracaatlan ilin olunur. (2900) 

Doktor 
Hahz Cemal 

DahlR hstallklar mutahaasısı 
Cumadan maada her pn öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
bulda divanyolunda 118 _.aralı b11t 
sual kabinesinde dahlU ~ 'talıklan 
muayene ve tedavi eder. h.ıf on: ıs. 

, tanbul (2. 22398) 

1 ZA YILER 1 
Istanbul müftülüğiindc:n almaktı oldu· 

ğum maaşın tatbik mübürünü kazaen 
zayi eylediğımden •e yenisini hak ettir· 
miş olduğumdan zayi olan mührün ba
dema hükmü olmadJğl illn olunur. (2899) 

Müstebikkini ilmiycden Osman 
A Enver Paşa mektebinclen aldığım 

ilkmektep şahadetnamemi kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (28981 Balat: Dırımın çeşmesi 

16 numarada Salthattin 
A. Nüfus teskeremle şthsf bazı n· 

rakı havi bir paketi Tepebaşıyle Taksim 
arasında zayi ettim. Beyoğlunda Tarla 
bqında 18 numarala haneye teslim ede· 
ne (5) llrı milkAfat verilecektir. (2901) 

Hermlne 

Kadın ve dojam haıtahklan 
MltebassıSI 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
TOrbe, eaki Hillliahmer binııa 

No. Tel. 226 2120 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak ıçinde Çıkb 

Ballıin Ve Neıreden Silhulet Kiltilpbaneai __ .,,. 

---------•Fi atı 75 ku~ 

lst. Ziraat Bankasından: 
Iatanbul-da Kayseri hanında mukim ManaY zade Bekir sı• 

beyin emtaa mukabili avans hesabından bankamıza borcundan 6" 
layı merbun bulunan 68 l bal ye Gerede ve Akşehir malı tiftik t~ 
tan ve perakende olarak 17-5-1932 salı gilnü saat 13 te lstaa 
Zahire borsasında ıatılacağı ilin olunur. ( 1777 ) 

6ayrimübadiller Cemiyetinden: 
Gayrimnbadiller Cemiyeti senelik kongrelerini Mayısın 25 d 

çartamba gllnü saat 14 te l.stanbul Halk Evinde aktedecekleriır' 
den ve bu içtimada Heyeti idare intihabı da icra olunacağıod .. 
cemiyete mukayyet bulunan zevatın mezk(ir glln ve saatte Ha* 
Evinde bulunmalan rica o!unur. (1883) 

~~~~~~--__. 

Gyrimübadiller Cemiyetinden 
Ankaradan avdet eden murabbaalarımızın biletimle ga,,.. 

milbadiller menafiine ait olarak Maliye Vekileti Celilesind
telikki ettikleri buıusahn milzakereai zımnında Cemiyete mukar 
yet olan ve olmıyan umum gayrimiibadillerin ayın 23 Onctl pazat' 
tesi günü saat 14 te lstanbul Halk Evinde bulunmaları rid 
o:unur. (1882) 

istanul Gümrük muhafaza 
müdürlüğünden: 

1- Giimrilk muhafaza alayı revirleri için aleni mOnakasa ilf' 
iliç ve sıhhi malzeme abnacaktır. 

2- lliçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını gn.tere9 
prtnamelerin sureti musaddakaıı miidiriyet kaleminden alınacakbt• 

3- Milnakasa 11 mayıı çartambR gtlnD saat 14 te Mabafad 
müdiriyetinde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ıartnameıini tetkikiyle ve •ı, 7,5 teminatla 
birlikte tesbit edilen gtın ve saatte hazır bulunmalan. (1553) 

Mtlzayede aaretlle ~ Hne m&ddetle kiralık dllldı 
lstanbul E\·kaf Müdütlilpndea: 

Semti meşhur ve Cadde ve Emllk Cinsi 
mahallesi Sokak No. 

Galata Şahkulo Erklnı harp 1-426 Gramofonca dütklıu 55 
.. .. .. 13 Kahvehane 35 

BalAda cinsi ve evsafı yazılı dükklnlar 2 Mayıs 932 tarihinden idbam~I 
Mayıs 932 cumartesi günü sut on alnya kadar yirmi gün müddetle müzayed 
vazedilmiştir. Talip olanlar Eminönünde bir numaralı eczabanede kaymakam 
Hüseyin Hüsnü Beye ve ihale gününde Evkaf Müdiriyetinde müteşekkil En 
meni idareye müracaattan. 117 56) 

B~rsa umumi hapishane 
müdürlü{lünden 

Hapiıhanenin 1 • 6 • 932 tarihinden 31 ·5 -932 tarihine ka 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf uaulile mtlnakaaay konalmttur. MllD 
kaıa mtlddeti 26-5-932 tarihine kadar 21 gtındGr. Gilllde ha 
( 800 ) kilo safi yerli buğday unundan mamul ikinci 
ekmek vermeie talip olanların mllnakaaya prtnamelerini 
mek &zere hapishane mOdOrlliğnne ve mOnakuaya ittirak et 
istiyenlerin ihale gOnil olan 26-S. 932 pertembe glnO saat (1 
kadar Adliye dairesinde tqekkOl edecek komisyona miraca• 
illa olunur. (1810) 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekre 
--VAKiT 

Adres: lstaııbul Ankan caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul VakıL 

Abone ••rtlan: 
1 3 t> 12 Aylık 

Duhilde 150 400 750 1400 Kuruo 
1-larlçte - 800 1450 2700 

.!!.!' ıartlarımızı 
Rcsmf Hususi 

Sanrı 1 O Kş. 12,50 Kf. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk Hin prtlanmız ı 
ı ~ ~ 4 1-10 Uefllı , 

130 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızin her üç aylı-

3 gı için bir defa meccanendlr 
H - 4 sann geçen il!nlann fazla 
aaun için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT MatbaUI 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

aqrl)'at mildilril: Refik Ahmet 

Satılık Potrel Oluklu Saç V 
Dökme Demir 

EmlnUnfl MalmfldOrlOğUnden: 
lıtanbul Babkbanesinde mevcut tahminen (2400) kilo m~ 

rındaki potrel, oluklu saç ve d6kme demirlerin beher kilOlll ;ili 
buçuk kUJ'Uf muhimmen bedel ilıerinden açık artbrma ..,,.lilfl 
satılaçakbr. ihalesi 22 Mayıs 932 pazar gtınll ıaat on bir b~ 
EminönO Malm6dürlüğllnde yapılacakbr. (1739) ~ 

J ist. Evkaf Md. ilanlan 
Kıymeti mubammeneJl Bedeli mlizayedesi 

Lira Ura 
460 300 

Tamamı (230) arfıD terbiinde bulunan Kasımpatada N~ 
Hacıbaıan mahallesinde ve caddeıinde muhterik Nalın~~/ 
Camii arsasına verilen bedel haddi llyıkında g&rillmecH~ 
pazarlıkla satılacakbr. Mlluyedesi Haziranın ikinci peqembe 
nO aaat on beıtedir. Talip olanlar pey akçalarlle Çemberb 
lstanbul Evkaf MtldOriyeti binuanda Mabl61At kalemiae 
caatJan ilin_ ol'!°ur• (1878) 


