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M. Dumer'in 
Ölümü 
fladisede nazarı 
~lkkatl celbeden 
~1oktalar 

Ilı Frıoıa Reisicümhuru M. Du-

l) er'!~ sui kasta tağradığı 2"Ün 
.•bıiıye vekili Şükrü Kaya be· 

~ biraz rahatsız olduğunu itit
krı lf, kendisini Çankayadaki köş
k ilde ziyarete gitmiştim. Köı;t
.. ~ girdiiim zaman B. M. M. 
•eı · b ~· Kizım Pş. Hz. de orada 

11 Uouyorlardı. Sui kaıt haberini •• PJ•rıa henüz vermişti. Gerek reiı 
y~' gerek Şükrü Kaya B. bü
Dıak bir teessür içindeydi. M. 

. iller gibi seksen yaşına gir· 
~ Yetişkin dört evladını mem

Pketi için kurban vermış, yalnız 
~·~•ada değil, bütün dllnyada 
lQ rırı bir hörmet ve itibar ka
ta lllllış bir adamın Fransa top
b· kıarına haricten iltica etmiş 
b~ cani tarafından canaYarca 
•t sui kasta uğraması hakika

lerı hayret edilecek bir hadiseydi. 

Sundan sonra nereye gittim, 
~karada hangi muhitle temas 
ttli111 n .. d .. l' . ~e aynı teess rü gor um. 
-::bın bu garip tecellisi karşı
dG • umumi bir hayrete tesa-

f ettim. 

Fransa' da 
ParlAmento intihabı
nı sol cenah kazandı! ' 

BugUn yeni relslcUmhur 
intihap ediliyor 

Fransa'da iki devrede yapılan parU
mento intıhabatı, bitmiş, neticede Sol 
cenah kazanmıştır. 

Heriyo'nun karşısında inhizama uğrıyan 
Tardiyö, yeni reisicümbur seçildikten 
sonra, derhal istifasını verecektir. :\Iaı 
m:ıfih, ıeislcümhurun yeni meclis topla 
nıncıya kadar kabine riyasetinde kaluak, 
va:ıifesine devamını ten~lp etmesi muh
temeldir. 

~ier Fransa Çarlık Rusyası
'lll bakayasmı teşkil eden ana
-.,, karıı diltman bir siyaset 

~ip etseydi, eğer Beyaz rus • 
..; kartı tak;p ve latbık edilen 
h le bir siyaset M. Dumer'in 
'-bıında temessül etmiı bulun
~dı herhangi bir suikast teşeb
'lltıdeki mes'uliyet asla hafif
~ ~nıekle beraber biç olmazsa 
~ caniyane hareketin bir sebep Diğer tarıhan M. Dumerin öldürül 
L~ lblnası gösterilebilirdi. Sui- mesi tıbkikaona devam olunmaktadır. 
~ b k d b d b. Katilin karısı d:ı isticvap edilmiştir. M lltQ are erin e u tarz a ır Dumerin cenaze merasimi Perşembe 
1ııı.. -.~P ve mana görülememesi günü fevkalAde bir şekilde yapılacaktır. 
~enın hakikaten bir cinnet Ailesi, harpte ölen dört oglunun yanına 
;"l•uln olduğu şüphesini zaruri gömülmesini istediğinden, Panteona gö· 
'"'tt k mülmesinden vazgeçilmiştir. . 

' uyandırıyor. Fransa'daki bu meselelere ait telgraf-
-:•kat ajansların verdiği mallı- lar, ikinci sayfamızdadır. 
L. t doğruysa, eğer suikastı ya· ReJlmlcrimiz !\1. Oumere yapılan su-
'"''1 ikasttan biraz sonra alınmıştı. Katil ya-
~ cani Fransanıo Bolşevik kalandığı vakit, yakalandıktan sonra ve 
iM.. Yaya kartı takip ettiği siya· M. Dumer'i Jıucaklıyanlann kendisini 
·"qtn l b. b hastahaneye götürmek için ilk geçen oto-
\!._ nıemnun o mıyan ır e-
~~ R , mobili durdurturlıaken gösteriyor. 
tı_k us olduğ'u hat i olarak ta-
lliaı kule ederse o zaman hadise
~ lbesuliyeti şahsi olmaktan 
~ 'de zümrevi bir şekil ve ma
l )et ain; caninin suikast hare
~tt' 
>,t111den F ransadaki bütün be-
lt Rua teşkilatının az çok mü
tt~ı· ir olmasını beklemek llzım 

ır. 

"t ~~lnız bu hadisede bizim naza· 

--.. dikkatimizi celbeden bir nokta 
f'iU it'. Buda suikast hareketinin 
"- bır beyaz olması, bu ooktai-

~~dan son günlerde lstanbul 
'ıın1 11 tarafından Yeni cami 
~~de teıhis edilen ve iki kıy
,,~ 1 

l'Ork polis memurunun 

\t-:tlrıe sebep olan serseriyle 

'-beb•nda bir münasebet ve mü
~ et bulunmasıdır? Onun fçin 
~ tcrıebi serserinin de bir beyaz 

t~te ~Uğundan bahsedildiğine 
~ t •~amın harekitiyle beyaz 
~ 0~kilatlarınıo bir munaı .=

lf..de bp olmadığı bir sual şek
~laaı_ •tıra geliyor. Bu itibarla 
"it lt lllttın bu nokta üzerinde 

te•akkuf etmesi lazımdır. 
-Memhet Asım 

iki cinayet 

üün şehrimizde birisi Beşik
taıta diğeri Kasımpatada iki 
cina~t hadisesi olmuıtur. Bun
lan6 tafıilatıoı üçüncü sayfa
mızda bulacakıınız. Resmimiz 
Kasımpaşa cinayeti failini ya
kalandıktan sonra polis müdür
lUğüne götiil'ülürkeo gösteriyor. 

Şehir 
Meclisinde 

Başvekil Az. Mos o 
seyahatinden dönüyor 

Muhittin ve Mayısın 21 in de Ankaradan Roma 
CevdeiKerimB.ler seyahati için hareket edilecek 
ı\ resındaki mftnakaşa Başvekil ismet .--

Pş. Hz. le hari-
ciye vekili T ev
fik Rüştü Beyin 
ve heyetin ya • 
nn Rusyada n 
şehrimize dön
meleri beklenil
mektedir. 
Başvekil Paşa 

btıradan doğru
ca Ankaraya gi-

,\tuhlttln B. Cevaeı l(erlm "'. 
Bugün dördüncü sayfamızdadır. decek ve on gün 

kadar Ankarada 

Kontenjan listesi kaldıktan sonra 
ağlebi ihtimal 

Kontenjan harici llsteslne bazı ayın yirmi birin· 
maddeler lllve edlldl ci günll Ro· 

Ankara, 9 ( Vakıt) - Vetıiller he- ma seyahati 
yeti, Nisandan 6 bin kilo kAğıtle mukav
vadan 5 bin kilosunu Mayıs liontenja· için Ankaradao 
nına ilAve etmiştir. Demir hurde\·at eş- şehrimize hare· 
yası her ay için 15 bin kilo olarak tes · ket edecektir. 
bit edilmiştir. Bir defa için 500 kilo ke· ismet Pş. Hz. 
tenle Mayıs ayında 20 bin kilo tülbent ve Tevfill Rüştll 
bezinin, 200 bin kilo deniz altı kablo Beyle bu seya
telinln ithaline müsaade edilmiştir. Demir hatte kendileri
mobıUlık maddenin Haziranda konten-

ne refakat ede
Janına 2,500 kilo ilAve edilmiştir. 

Yazı makinesi şirldi imaline mahsus cek diğer zevat ea,vekll Hz. ve heyeti Moskova tlyllrosunda 
ban h:ı.linde şlrit, ateş toprağı, galılite Mayısın 22 inci !ismet Paşanın oturduğu loca eski Rusyada Çıra 
Selolait ve emsali, kaynak çubuklan, Pazar gUnü de- aıt bulunuyordu J 
tran!larmatör yağlan kontenjan harici it· niz yoluyla Romaya hareket ede- yestino kum}'.lanyastnın bir posta 
baJAt listesine konulmu~ Q listesine de celderdir. vapuruyla Brendiziye gidecek, o• 
yizı makinesi ~iritlerinl sarı.ağa mahsus Heyetimiz buradan Loyt Tir· (Lütfen sayfayı ~viriniz) 1 
makara ve kumlar konulmu~tul'. 

Beşiktaş S-1 galip 
Belgrat, 9 (A. A.) - Skoplije ta· 

lamiyle Beşiktaş arasında bugün ya
pılan müsabakada Türk takımı 3 -1 
gaıJip gelmiştir. 

Rusya - Estonya 
Moskova, 9 (A. A.) - Matbuat Rus

yayla Estonya arasında 4 mart Uı32 
tarihinde imza edilmiş olan tecavüz 
misakının metnini neşretmektedir. 

Akisler: 

IhtlkAr, ihtisas 
Bir kaç günden beri, hayat pcılta· 

lılığı hakklnda sınirli homurtular işi
tiyoruz. Bazı kalemler ve ağızlar, 

çoktandır dinlemiye alışmadığımız çe
tin bir lisanla l."Onuşuyorlar. 

Şeker gibi tatlı bir gıdanın acı söz
lere, kahve gibi müsekkin bir madde
nin a.sabi cümlelere ve linwn gibi f e· 
rahlatıcı bir meyı,•anın sılantılı müna
kaşalara sebep olması garip bir tezat. 
tır! 

Bu üç tazadı bir dördüncüaü de ild· 
ve edebUiriz: 

Hoşnutsuzluğun if bafına bir mü
teha.ssıs gelir g~lmcz başlaması! 

iki aydır, belediye iktisat müdür· 
lüğünde çalışan ehliyetli baş, içinde 
altı yüz bin kişi nefes alan şehrin göğ
sünü, arkasını henüz dinlemiş. talılU
lerlni henüz yapnuş, muayenesini he
nüz bitirmiş, teşhisini henüz koymuş 
ve raporunu henüz vermiştir: 

- Efendiler, diyor, işte dert .• işte 
deva ••. 

Fakat aile efradı. doktorun rapo
runu okumadan, reretesini yaptırma
dan şikôyeti kopanyor: 

- HC18tamn hali harap.. Nirin 
bakmıyorsun?.- Niçin iyi etmiyor
sun?- Niçin kurtarmıyorsun?-

Zavallı ihtisas .•• HC18talarım. yıl· 
lardanberi basurcu Agôlı Paşanın ko
cakan Uaçlariyle tedavi edenler, ga
liba seni, topuğunu yere vurur ı·ur
maz çölden zemzem fışkırtan Peyrıam
berin mucizesi sanıyorlar! 

Yusu~ Ziya 

ehre temiz İçme suyu 
temin ediliyor 

Taşdelenln bardağı 10 paraya inecek 
lstanbulun etrafında dünyanın 

en güzel suları bulunduğu halde 
şehirde içilecek temiz su 
bulunama.,ması belediye meclis;ni 
her sene uzun t.ızadıya meşgul 
eden bir müzakere ve umumi 
şikayet maddesidir. lıtanbul be-

tediyesi, son iÜnlerde bu r.ok
sanı ortadan kaldıracak mühim 
ve faydalı bir teşebbüse girmek
tedir. En nefis sulardan biri otan 
Taşdelen suyunun sahile getiril
mesi, asri ve fenni techizat ve 

(Lütfen sayfayı çevirirıiz!) 

Bakırcılığı koruyalım 
ya kaldırılması yahut Muafiyetin 

umumileştirilmesi 

AIAkadarlann eöytedlklerlne göre, mDll 
bir aaıı'at olan bakırcılık ve bakır lflerl 
bazı kayıtlardan dolayı bUhaua Gazi Aym-

tap ve Marat bavallıılncle llÖnmlye yll& tut· 
muıtur. Bu kayıtlar anlatdclıfına göre ıu· 

dur: Te,vtkl aanayl kanunu mucibince hn· 
kır tılcrlyle ınetJUI bazı fabrikalara b:ızı 
muafiyetler verllmlttir. Fakat bu mua!l -

yctten, fabrika clenmlyeeek eekllcle baıılt 1~

ler gören müeaaeaeler ele istifade etmekte

dirler. tıt.e bu lııtlfade bakırı elle lıtlet.t>n <'S· 

natm Jtlerlıal müteeAlr etmeku ve dlterıe-

isteniyor 

rtfle rekabet etmek lmkAnmı ortaclan k:ıl 

dmn&ktadır. 

AlAkadarlar, muafiyetten latltacle flC'le
rek resimsiz bakır getirten mlleMelıelerdea 
blr kısmının bu bakırlan oldutu gtbl ve 

bittabi Usu filmli bir fazlalık koyarak 
kendJlcrlne dovrettlklerlnl de ldclla etmek
U-dlrll'r. Diğer taraftan fabrlkalamı ı;ı • 
kardıktan bir kısım l~lerde de, elle çıkıın
lan işlerdeki uetruıet ,.e metanet yoktur. 
Bu yüzden bir ı;ok dUkkdnlann kapanclıı~"l· 

nı anlntan alAkadarlar bu muafiyetin ya &et 
mlllnl, yahut llgruırru lstemektecllrler. 
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Türk - Bulgar 
kardeşliği 
Ankara, 9 (A.A) - Türk-Bul

gar kardeşlik cemiyetinin 6 ma· 
yısta V arnada akdettiği içtima 
münasebetiyle ReisicUmhur Hz. 
ne çekilen tclgrafJa müşarünile:•h 
Hz. nin cevabı aşağıdadır: 
Komşu ve dost Türkiycnin büyük re'isi 

Gıızi Mustafa Kemal Hıızretlerine 
Türk-Bulgar dostluğunu kuv

vetlendirmek emeliyle Varnada 
teşekkül eden Türk-Bulgar kor· 
deşlik cemiyetinin bugünkü ıçti
maı Bulgar milletinin kıymetli 
dostu ve Türkiyenin büyük ha
laskirına at zı tazimat eyler. 

Re1 ı;; Dr. B:ıkırç'cff 

Doktor Bakır çieff Türk· Bulgar k:m!csli'< 
cemiyeti reisi 

Telgrafmıza ve h:ssiyatıııızn 
leıckkUr ederim. TUrk ve Bul
gar dostluğunu kuvvetlendirmek 
hususundaki meşkur mesainizde 
azami mu\•affalnyetler dilerim. 
Selim ve muhabbetler. 

Relsicümbur 
Gazi M. Kemal 

radan şimendıferle Roma'ya 
geçecektir. 

Baıvckil Pş. Romada bir haf
ta kadar kalacaktır. Heyetimizin 
ltalyada Romadan başka diğer 
bazı şehirleri de ziyaret edip et
miyeceği henüz malfım değildir. 
Dönüş gene deniz yoluyla ola

cak, ve Brendıziden veya Vene
dik, Tirycsteden vapura binile· 
cektir. 

Dün Ankaradan şehrimize ge
len I~alya sefiri Baron Pompeo 
A!oizi cenap~an heyetimize seya
hatte refakat edecektir. 

tesislt ycpılarak suyun gözönün
de makineler vasıtasile en temiz 

~ bir vekilde şişe ve damacanalara 
do'durulması düşünülmüş, Jazım
gelen proje fen jşlcri müdürlü
ğünce hazırlanmıştır. Taşdelen 
suyu borular vasıtasiJe Üskildar 
iskelesi yakınına kadar getirile
cek, orada sahilde bir tecemmu 
hazinesi yapılacaktır. 

Burada vü<;uda getirilecek te
s 'satla su, şişe ve damacanalara 
doldurulacnktır. Bu tes'sat neti
cesinde suyun temizliği temin 
edildiği gibi aynı zamanda 
1cuzlaması da tahtı temine alın
llıŞ o~~yor. Yapılan hesapta bu 
lcsisat neticesinde taşdelen su
yunun bugün beş kuruşa satılan 
şişesinin iki kuruşa, bugllo kırk 
paraya sahlan bir bardak suyun 
da on paraya satılabileceği an
~aşılmıştır. Bu iş için icap eden 
keşifler ve hesaplar bitirilmiştir. 
Tesisat dört yüz bin liraya 
mal olacaktır. Belediye reisinin 
teklifi şehir meclisinin . bütçe 
encümeninde tetki edilmektedir. 
Belediye reiıi Muhiddin Bey bu 
sene bu paranın yaıasının bütçe
ye konulruasmı istemiştir. Bu 
200,000 lira bu sene biltçesinde 
mevcut hizmetlerin hiç birine 
halel gelmeden temin edilebile· 
mektedir. Şehre sıhhat nokta
smdan mühim bir hizmet olan 
bu teşebbüsün aynı zamanda 
imar noktasından da ioymetl 
olacaktır. Üsküdar iskelesi c;va· 
rındaki harap dükkanlar yıkıla
rak meydan genişletilecek ve 
burada sahilde güıel bir 
park ve gazino vücuda 
getirilecektir. Taşdelen suyu te· 
cemmu hazinesinin de 'bu bahçe 
içinde yaptırılması düşünülmek

tedir. Bu takdirde burada bah
çenin içinde üstü ve etrafı cam
la örtülü bir fevvare yaptnıla

cak TC bunun etrafındaki mus· 
luklardan taşdelen suyunun 

I,_~:;~ ___ ~: l __ T_el __ g __ ra_ı __ B_ab_e_rı_er_ı_I 
Fransada parlamento intihabatı bitti 
.................................................. ..-a 

Sol cenah kazandı. Bugün de yeni 
Reisicümhur seçiliyor 

iki namzet var: Löbriln ve Penlöve ! Birincisi daha kuvvetli gU
riilmekle beraber, sol cenahın ikincisini istediğinden bahsediliyor 

Paris, 9 ( A.A ) - Dahiliye 
nezareti, teşrii intihabatın iki 
devresinde elde edilen neticelere 
ait olarak şu kat'i listeyi ver

mi~tir: 
Mubafozakarlar 5 evvelce 8 

Demokrat CumJ.uriyetciler birHği 
76, evvelce 9D müstekil Cu n-
huriyetciler 28, evvelce 26 halk
ci Dcmokrnllar 16, evvelce 19 
sol cenah Cumhuriyetciler 76, 
evvelce 101 müstakil radikallar 
61, evvelce 90, radikal sosyalist
ler 156, evvelce 109 milstekil 
aosyalistler. Cumhuriyetçi sosya
listler 36, evvelce 32, müttehit 
sosyalistler 129, evvelce 112 
l<omünist soıyalistler 11, evvelce 
S, komünistler 12 evvelce 10 
hepsinin yekünu: 

Yeni meclisin 605 mcb'usu 
içinde 207 si yenidir. Bunlardan 
28 i birinci devrede ve 179 u da 
dün seçilmişlerdir. 

Cilmhur reisliği namzetleri 
RBris, 9 (A.A.) - M. Lebrun 

aiyaseti cümhur intihabına nam-
zetliğini koymayı kabul etmiştir. 

Paris, 9 (A.A.) - M. Painle
ve de veni Reisi cilmhilr intiha
batında namzet gösterilmesine 
resmen muvafakat etmiştir. 

80 M. Meclisinin 
DiinkU içtimaı 
Kazn mal mUdiirGeri nasıl 

tayin olunacak ? 
Ankara, 9 ( A.A ) - B M. 

Meclisi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Rizaen terkin olmıyan ipolekin 
borcun tesviyesinden sonra resen 
tapu memuru tarafından terkin 
edilmesi hakkındaki kanun la-
yihaıiyle tapu harçları kanunu· 
nun 23 üncü maddesinin birinci 
fıkraıının tefsiri talebine dair 
teskerelerin iadeleri hakkındaki 
Başvekalet teskereleri okunmuş
tur. 

Fransa Reisicümhuru M. Dou
merin sui kast neticesi vefatı 
dolayısile M. M. Meclisi riyaseti 
tarafından gönderilen teeasUr ve 
taziye telgraflarına Fransız ayan 
meclisi riyaseti tarafından verilen 
cevap okunmuştur. 

Vilayetlerin idaresi kanununun 
14 üncü maddesinin tefs:ri hak
kındaki kanun layihasının birinci 
müzakeresi yapılarak kabul o-
lunmuştur. Buna nazaran kaza 
mal müdfirleri mehascbei umu· 
miye kanununun 133 üncü mad
desi hükmüne göre tayin oluna
caktır. Meclis perşembe gl1nü 
toplanacaktır. 

V arldat bütçesi 
Tetkik ediliyor 
Ankara, 9 [Yakıt] - Bütçe 

encümeni, maliye vekili Mustafa 
AptUlhalik Beyle varidat umum 
müdürünün iştirakiyle varidat 
bütçesini tetk1l<e başlamıştır. ............................................................ 
dolduru'.up içile bilmesi mümkün 
olacaktır. BAhçe için tasavvur 
edilen mevki hem Beyoğlu, hem 
lstanbula, hem Marmaray bakan 
nezareti f e\•kalade güzel olan, 
sert ruzğirlardan mahfuz bir 
mahald ir. Yaz mevsiminde bu 
babçenin ~chir halkı için hususi 
bir kıymet ve mahiyeti olacaktır, 

- - ....... .. 
Sol cenah matbuatı, M. Leb-

run'nun riyaseti cumhura nam· 
zetliği hakkında bazı mertebe 
mukavemetler göstermekte, inti
habat netayic:nden sonra M. Pa
inleve'nin riyaset cümbur namzet· 
liginin kartel ekseriyeti namı ve
rilen bUtün merkezini cem'cdece
gini beynn etmektedir. 

Koblne istifa edecek 
Paris, 9 (AA.) - Nazırlar 

meclisi yeni Reisi cumhur intiha
bile Meb'uaan meclisindeki ekse
riyette bir degişiklik yapan teş
rii intihabatın aynı zamana rast 
gelmesinden tevellüt eden vazı· 
yet hakkında tetkikatta bulun
muıtur. Mecliİin ittifakla verdiği 
karara göre Başvekil usul ve te
amül mucibince yarın akşam 
yeni Reisj cümhura hükumetin 
istifasmi taktim edecektir. 

Katllln zevcesinin lsUcevabı 
Paris, 9 (A.A.) - Madam 

Gougou1off, dün öğle üzeri Mo
naco'dan Parise ielmiş ve der
hal zabıta adli kısmına sevkedi
lerek saat 13-30 kadar islicevap 
olunmuştur. Evlendikleri tarih o
lan Temmuz 1931 tar.ihinden be· 
ri zevcinin hiçbir zaman cinnet 

ve teheyyücü asabi alaımı gös
termemiş olduğunu fakat tababet 
meslekinin icrasına ait mezuniye
tin istishalinde akamete mabkfı n 
olmasının kendis'ni .şiddetle mti
te~ssir etm:ş o!duğum.ı söylm'~· 

tir. Katilin zevcesi, Gourgoutoff'
un Prng'da bir Rus faş st fır&a· 
sı tesisi için beyhude yere çalış
mış bulunduğunu söyledıktcn 

sonrn, zevc nin nadiren siyaset
ten bnhsettiğini, hatta Monaco' -
yu terkedecegi gün böyle men· 
fur bir cinayetin vuimunu farzet
tirecek hiçbir sebep vermedigini 
iliive eylemiştir. Zabıta şimdiki 
halde evlendikleri zaman draho· 
ma olarak getirdiii ve dUğün 
günü yatırdığı 40 bin Frangın 
nereden geldiğini araştırmakta· 
dır. 

Caset panteona gömUlmlyecek 
Par:s, 9 (A.A.) - Mme. Do· 

u '.ller'in ricası üzerine müteveffa 
reisicumburu:ı naaşı Pantheon'· 
da ıcrası mutasavver merasimden 
sonra Doumer ailesi kabristanı-
na defr.edileceklerdir. Bu mak
bere, Paris'teki Pere la Chaise 
mezaristanındadır. Bursada mü
teveffanın harpte telef olan 4 
oğlunun mezarı vardır. 

~~~~~~~~~~~~~~--------

Harbiye mezunlarının Gazi 
Hazretlerine tazimata 

Ankara, 9 (A.A) - Harbiye 
me~tebi kumandan vekili Mira· 
lay Cemil Bey Reisicümhur Hz. 
ne 1932 Harbiye mezunlarının 
hissiyatına tercüman olan atide· 
ki telgrafı göndermiştir. 

"Zabit vekilliklerini tastik bu
yurduğunuz 1932 Harbiye mezun
ları bugün Taksimdeki Cümhu-
riyet abidesine giderek yarattı· 
ğınız muazzam eserin timsali hu-
zurunda Türük gençliğine ema
net buyurulan vatan ve cümhu-
riyetin mubafaz~sı uğrun· 

da canlarını fedaya amade 
olduklarıoı and içerek teyit 
eylediler. Tazimlerime ter-
difen bu deruni ibtisaslarmın za
tı devletlerin arzı hususunda
ki dileklerine vasıta olmakla kes· 
bi fahreylerim efendim. 

Barbiyc mektebi kumandanı 
miralay Cemil 

Reisicümbur Hz. bu telgrafa 
atideki cevabı göndermiştir. 

Cümhuriyet abidesine giderek 
Türk gençliğine emanet olan 
vataa ve cümhuriyetin muhafa
zası uğrunda cı.nlarmı fedaya 
amade olduklarını aod ederek 
teyit eyliyen genç Hnrbiye me
zunlarınm samimi duygularından 
çok mütehass:s oldunı. 

Memlekete büyük hizmetlerde 
bulunmalarını ve parlak bir is· 
tikbale mazhar olmalarını temen
ni ederim. 

Haklarındaki derin muhabbet· 
)erimin ve ordu ve memleketi
miz için yüksek Umitlerimin ken· 
dilerine tebliğini rica ederim 
efendim. 

Hclslctımhur; 

Gezi M. Kemal 

Sarp darUlfUnunu kapanıyor 
Be:grat, 8 (Yakıt) - Maarif 

nezareti darülfünunu 15 Haztra· 
na kadar lrnpamıya. karar ver
miştir. 

DarUlbedayl Urfada 
Urfa, 9 (Vakıt) - Dariilbeda

yi bu gece ilk terrsilıni muvaf
fakıyetle verdi ve çok alkışlandı. 

Muvakka en tatll edildf 
Ileyrut, 9 (A. A.) - Ali komiser 

Lübnan cüm'huriyetinin şimdiki siyn
si teşkiJa tını sadeleştirmek ve bü~etye 
-tıit olup derhnl lazım gelen tedbirlerin 
alınmasını icap ettiren müşkülata he
men bir ~are bulmak maksndiylc 19~6 
tarihli kanunu esasi ahkamının bir kıs 
nıı rnuvnkkn1cn tadil etmiş, Cemiyeti 
AkYam tetkikine arzolunacak kanunu 
esasi tadilflt:nm yapılacağı tarihe !<a· 
dar hükumet rnnkinesinin çnrkl:mnı 

ve umumi mac.ıarıfı azaltmıştır. 

Huıııarlstan 

Rusyayla dost olmaktan 
vazmı geçti? 

Sofya, 9 \VAKiT) - Bu'ga· 
riatan Ba,vekili G. Mu§anof İtal
ya matbuatından "Gazete del Po
polo,, nun Sofya muhabiri
ne verdiği beyanatta ezcümle de· 
miştir ki: 

"- Bulgaristan, Balkanlardaki 
ıulh ve müsalemetin amili ol~bil
mck için yardıma muhtaçtır. İtal· 
yadan, bilhaıa M. Musolini ve M. 
Grandi'den gördüğümüz müzahe· 
reti minnetle yad ederim. 

Şimdilik Sovyct Ruıya ile ikti
sadi münasebat teıiı etmek niye
tinde değiliz. Fakat Sovyet Rusya 
ile ticari münasebette bulunmak 
iıtiyen hususi e§haı ve müessese· 
lere de mani olmıyacağız. 

Memleketimizde komünizm teh
likesi mevcut değildir.,, 

Mala karşı mal alıyor 
Sof ya, 9 { Vnkıt) - Almanya 

ile Bu!gar:stan arasında ticaret 
muahe:tesinin ve takas mukave
les'nin akli için bu ayın 15 ,inde 
Sofyada müzakere başlıvacaktır. 
Bu günlerde A1man murahhas
larının gelmesi beklenmektedir. 

Sofya, 9 (Vakıl) - Halk ban
kası beled yenin ihtiyacı o'an 60 
milyon leva l<ıymetindel<i tram· 
vay rayı ile elektrık malzemesi
nin mukabılinde memlekette 
928· 979 ve 930 seneleri mah
sulünden tütün ihraç etme'.< Uzc
re getirmeyi teklif etmiıtir. 

. . . 
- ··- - -- -

• Türk heyetinın 
Ziyaretleri 

Moskova, 8 [ A.A] - G 
miştir. " Recep ve Ali 8' 
fendilerin başlarında bulund 
tarı Tiirk misafirler grubu 1 
yıı gönil Sovyet Rusvanın i 
sadi devlet planları koml•Y 
nu ziyaret etmişlerdir. 

Misafirler burada kolllİI 
reisi M. Kouibichev'ıe muıvi 
tarafından karşılanmışlardır. ~ 
maileyh Türk cıis:ıfirlere P· 
landmlmış olan Sovyct rnil~l l 
tisadiyatının umumi prens•P 
hakkında iz:ahat vermiştir. 

Türk misaf rler gru~u, b 
müteJ.kip Lenin, Marks ve 
ge!s enstitlilerini ziyaret et 
ve enstitü mlldürü M. Adorats 
tarafından seiimlanmışt.r. 

D ğer taraftan, TOrk 
harrirlcrindcn bir grup '/ 
larındn Ru,en E~ref ve 
kup Kadri Beyler buluod 
halde, inl<i'ap müzesini ve ec 
bilerle harsi münasebet ceaıl 
tini ziyaret etmişlerdir. 

Cemiyet reislerinden Pıof 
Heitzman'ıa Türk misafiri 
vuku bulan müteaddit millik 
ları esnasında mumaileyh, 
yetlerle Türkiye arasındaki b• 
münasebetler için busuı1 
cemiyetin teşkili Jüzumunu 
sürmüş ve bu fikir Türk rl 
harrir'.eri tarafından harar 
karıılanmıştır. 

Sanayicilerden mürekkep 
grup ta Lubertzi ziraat maki"' 
leri fabrikasını gezmiştir. 
Öğleden sonra Türk mi 

ler, Rusyaya muvasalat ve i ~ 
metlerini gösteren ve kısr 
sesli olan bir filmi seyretnıi 
..,.._ .. ı.,"'.... ela bü7nk ,;,...a .. 
verHen Otello operasında b 
bulunınuşlardır. 

Bulgar mualllmletl 
Edirneye sıittiler 

Bir haf ta kadar evvel 
mize gelerek Bursa ve Y alof' 
da ziyaret eden Bulgar ınd 
limleri heyeti dün Rkşamki lı 
veusiyonelle Ediroe.yc gitmitl 
dir. Heyet Edirnede bir 
kalarak mektepleri ve ti 
abideleri ziyaret ettikten 
Bulgaristana dönecektir. 

Hey' etle beraber umumi 
arif müfettişlerinden Reıat 
Bey de Ediraeye sıitmiıtir. 

Misafirler arasında bulu 
Sofya darülfünunu emini 
Bogdan D. Filov dün bir .'°. 
harririmiıe şunları söylemiıt~· 

- Türklycden fcvk:ılAdc iyi ırı 
larla ayn!ıyoruz ,O 

Bu ~i~·aretimi7,, son seneler 1~11 
başaı mağa ınu\·affa ı, olduğu büyük 
Jdp'ar ve şarki cserltriyle bizi )ti) 

bır:ıkan 'eni Türkİ\e\'İ, ,·aıund•11 
• • • fC 

mahallinde tetkik etmek imk:inını 
Burada Tiirk maarıf mensuplanyle. 
allimlcrle yakından temas ettik, b

1
&J 

·ı t 
ı etle kırd:ş Türk \'C Bulgar ıııı 
arasında ıntı.:n samiml 'e dostıı11e 
cereyan ııkıp etmekte o1an siyasi 111 
n:ıscbnt haricinde fikri mün:ısebat1 11 

(afı \•olunda büyü'• bir adım anlrtı'f 1 ' . . . t•' du~u rnuhaU::nktır. 1 urk muallı111. 
d: memlehtimizi ziyaret cuneterı ~I 
münascbaun bir k:ıt daha if1 
noktasınd:ın çoL ş:ıyanı temennid r. 

1 
Umit e:liroruz ki. yıkın bir za~dl 

Tiir'· ma:ırlf mcnsuplannı memlclı:e et 
de. aumızcl:ı ır;örm"I~ fııı;1tını ~ 

Bulgar blltçesl 
Sof ya, ö (Vakıt) - 932.

1
b · 

çesi hazırJanmıı ve tabedı 
tir. Masraf 186 milyon o 
tesbit edilıııiştır. Geçen •.

11 maıraf bütçesiyse 192 roıf 
du. Eütçede aıımi taıarrıJ 
pılmıştır. 
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~ıya htlkftmetl 

11 ... __ O_l_a_l_a __ B_a_b_e_r_l_e_r_l _ _.l J ... T-•ca-re_ı-ı-ktı-sa .... ı 
vnav .. u.. Jk• • t Maaırifte: Piyasada şeker 

.. illin eline geçecek? 
)a Bir kaç gün el'Vel neticelenen Prus· 
.._ lıtUJıabatından sonra Almanya
~ılyetini yeniden tetkik P.tnıek 
lla h .. ıı olmuıtur. Bu intihaba· 
.... ..._ ... belli bqh neticesi, Hitler ta
-.. •l'lamun .ikinci hamlelerinde de 

Kaçakçılığa karşı 1 cınaye \'üksek ticaret ve Bollasmıya 
alınacak tedbirler Biri Beşiktaşta diğerf iktısat mektebi Başlıyor 

-...,fak olmaJaridir. Gerçe bu mu· 
~ftt, Bitin fırkasını derhal iş 
,.,:.,:- ıetirecek derecede kahir de-
' Bununla beraber Hitl~r fır
... daima ilerlediği için bunu mu
·1111flld1et saymıya imkan yoktu, 
tt. llltler taraftarlarının hedefi, bü -
~ Almuyayı ele ıeçirerek bir dik -
..... IUk tesis etmektir. Onun için 
tf lar ba§ka fırkalarla teşriki mesai 
h ert11.. l'e8fkAre gelmeyi knbul etmi
..:,•ardı. Fakat bu defa Prusya<la 

le bir hadisenin, mesela Hitler 
:::QyJa merkez fırkasının bir ko
la Yon teşkil etmesi bekleniyor ,.e 
..,~llzdeki haftalarda bu teşebbföün 
~kuk etmesine ihtimal veriHyor. 
~bkU HJtlerin kendisi bu ko,·ali. -
~ taraftardır. Fakat merkez fır
~ Prusyada intizam ''e as:ıyişin 
4' nunr fstedlffnden ve idarenin 
....._ ~törlWd• idaresine muhalif oldu· 
i.~an, Prusya dahiliye nezaretinin 
~ rrupandan birine verilmesine 
-"'&I olmıyacaktıT. 

._:ruıya dahiliye nazın, zabıta kuv
'1J lerfne hlkim oldufundan başka 
"'-lret valilerini ,.e polis erkAmnr ta
"'t4l tder. Bu makam Hitler grupun:ı 
~llaup birinin eJine geçtiği taktirde 
~1& bürokrasini kimilen değiş
l:~ktfr. Hitler rrupunun hedef
"'rtnden biri budur. 

41 
ııerteı: f rrkasının diğer bir şartr; 

M...~anya batHklli doktor ( Rru • 
:-.:""I') in liyuetkıe, bilhusa harici 
~htetine müzaherettir. Halbuki Hit -
ı... taraftarları, doktor (Bruning) in 
9'tila aiyuetini ve harici siyuetini 
~·tenkit etmektedirler. Bu hattı 
~eti bltdenblre tadil etmek r.ok 
~UldUi. 
"- llıanun için iki tarafın anlaşması 
q:tll müfküldür .. 

Dün vali muavini Fazlı Beyin 
riyasetinde, polis mlldDrU, jan-
darma kumandanı, gümrük mu- · 
bafaza müdürü, gümrllk başmü
fettişinden mllrekkep yeni bir 
ı~otnisyon toplanmıthr. Bu ko
misyon kaçakçılıkta alınacak 
tedbirlerle meşgul olacaktır. 

Fazla Bey, azalara, komiıyo· 
nun, dahilden ve hariçten gele
ceklere her türlü kolaylıklar 
gösterilmesi ve kaçakçılığın önü
ne geçecek müsmir tedb'.rler 
alınması için toplandığmı s6yle· 
miştir. 

Azalar bu mevzular üzerir e 

bir hafta tetkikat yapacaklar v .; 

gelecek pazartesi tekrar topla· 
mlarak bu tetkikat üzerinde gö· 
rüşülecektir. 

N•fıa ser mUhendl•I 
tekeUt edildi 

lıtanbul viliyeti nafıa ıer mil
bendisi Avni Bey tekaftde sevk 
edilmiştir. Avni• Bey 33 senelik 

memurdu. 

Kraliçeler bugün 
haraket ediyorlar 

Bir miiddetlenberi şehrim'.zde 
misafiren bulunm:ıkta olan R ">· 
manya Yugos!avya kraliçeleri 
bu günkü ekspresle şeh
rimizden BelHfada haraket ede
ceklerdir. Misafirlerimiz Vali Bey· 
le Polia mOdllrO, ve Romen ve 
Yugos!av aefaretlcri erklnları ta· 
rafından teşyi olunacaklardır. 

KraI=çeier doğruca Bel-
grada gidecekler orada bir iki 
l'Üa kaldıktan sonsra Viyao;ıya 
kadar g · dcrek bir müddetde o· 
rada kalacaklarn1r . 

....__~•rkez fırkasının (Rayh) takJ Jf -
~doktor Kaas, harici siyasete ehem Poliste : 
~!t veren bir klerikaldir, n pek bir yara lama hadisesi 
~ olarak muhat azakirdır. Dok Don saat 10 da Yemit vapur 
~ tor (Bruning) in pek samimi iskelesinde bir cerh vak'ası ol· 
~tu olaa doktor Koos merkeı fır - muftur: Unkapanı Y avuı Sinan 
'Damına teminat alarak Hitler mahallesinin Camiiıerif sokağın
'ft iyle kovalisyon yapmıya karar da 24 numaralı evde oturan Si-
..:- 0 zaman koalisyon tahakkuk irtli manav Haydar, mal ahc ve· 

Ulr. ~ 

~raaya diyetindeki Hitleristlerin rişinden muğber oJarak taşıdığı 
.. _l'l Her Kubedir. Tecrübedide bir bıçakla, manav Avram oğlu Za
ii;''lt.ıneıato adamı olan Her Kube es- banın ıol kol Ye bacağından 
t..L~ milliyetperver fırkanın sol ce- yaralamııtır. Haydar yakalan· 

~daydl ihtimal ki, sabık ifay. =:ms:ıtf:lt=:ır:ıi:. -=======-========== 
Ot&; dirdtinefi otlu olan Prens yaya hikim olmuş değildir. 
t.. ... ...' Vflhem de onun grupunda bulu- Merkez fırkası, müfritlerden baş • 
._..tır. ka her fırkanın kaybetmesine rai • 
~1'et iki taraf arasındaki nıüza . men, mevküni tahkim etmiş bulu • 
... :.._-~er Wm kalacak oluna, o zaman nuyor, Onun için, bu seferki l'nıs -
~ başvekil olan Her Otto Braun, ya intilıabatını da doktor (Bruning) in 
._...re de devam edecektir. kaZ&ndığını söylemek hat! veya mil -
tlhaaıı, Hitler ırupu henüz Pıus- balaia olmaz. 

ŞEKER 
"St 

Yazan ı Yusuf Ziya 
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'-l ~en, aokaiın batında bir kor '"e clı, bir otomobil "homurdan· 
~ lrir auiye sonra, bahçe kapı· 
- ~llUnde tık bir spor otomobi-

l\... -U. 

~an, bu anda yüzünden, el
~ .. ~ dizlerinden, vücudunun 
~ ~ından çekilen kamn bir 
~fea olup uçtuğunu sandı •. 
~. Quna dayanarak kalkmak 
~1 

• • Fakat, dizlerinde o ~adar 
"-~ lcalmamııtı ki, doğrulama· 

~~İaine yardım için elini u· 
~~ lcardetine hafif bir seıle ırr 
~ı: 

~ .\1afnn uyuttu Nimet •• Kı
~:'acainn • • Miıafirleri , ..... 
~ t. Mmet YEoıuncıya kadar, 
~ ~illık gibi kahkahalar ata·I 

Iİ~itlerdi •• 

F aham et, yeıillere bürünmüı 
ince vücuduyla, bahardan ve bah
çeden bir parçaydı ıanki • • Elin
de, Cemalin butonunu sallıyarak 
koıuyor: 

- Nerede benim Şekerim? .. 
Diye, çaplan, ıakacı bir sesle 

bağırıyordu •• 
Osman, bir lahza gözlerini ka

patıp havayı kokladı. Onu görme· 
den kokusunu duymuştu .. Bu ko· 
ku, sinirleri aeren, kalbi eriten, 
inu.na, bir qk hümmaıı içinde, 
ağlamak, döiütmek, bayılmak ar• 
zusu veren bu koku, onun, krem, 
ruj, Podra, lavanta kokularına ken 
di emıalıiz Jtrım da karııtıra • 
rak dağıttıiı bu bat döndürücü 
koku, ne müthit, ne dayanılmaz 
ıeydi ••. Eğer, yakla§&D ayak ıeı· 
)eri onu uyandırmasaydı, bu mu· 
'ttar rüya içinde kendinden geçe· 

Kasım paşada 
j Alt ticaret mektebinin yeni 

l 
laml ve y~11i te~kilAh 

Dün İstanbul gUmrükl~rinden 2.W 
çuval şeker çıkarılmııtır. Bir~ a"' 
mtınd :mbcı·i İstanbul piyasasında .. • 
ker kalmadığına dair çıkarılan p...,. • 
alar doğru değildir. E\'Velce de 1&9" 
dığımıı \'f'Çhlle piyasa.ya nazmılrk .,.... 
zifcslni gören Uşak şeker fabrlrao 
sının stok mallan yavaş yavq 1lıit • 
mekte olduğundan 'Avrupa şekerleri .. 
nin fiyatları yükselmiye bql..,e.. 
Bu ufak tereffuden istüade etmek Is. 
liyen peral~endcciler derhal şeker fi • 
atlarını y Ukıeltmişler ve bazı semt • 
lerdeki bakkallar 6:i kuruşa kadar ti• 
karmrşlardır. 

· Ali ticaret mektebinin kıymetli 
1 müdürU Hüsnü B. , bir müddet-
~ tir mektebin ıslahı ve tekemmü· 

lü işleriyle esasla surette m~şgul 
oluyor, bazı gay11 tabiiliklerin 
kaldırılmasına çalıtı)·ordu. Kısa 
zamanda birçok muvaffakıyetler 
kazanan Hüsnü beyin bu çalış
ması haber aldığım1ıa göre yeni 
bir eser daha vermiştir. iktisat 
ve maarif vekaletleri tarafından 
tanzim ve kabul edilen lir ka
rarnameyle Ali ticaret mektebi 
yeni bir isim almıştır. Bu isim 

Bc~iktaş cinayetinin faili 
Dün lıtanbulda biri Kaaımpa· 

ıada diğeri Beşiktaıta olmak üz
re iki cinayet hadisesi olmutlur: 

1 - Kasımpaşada Mumhane 
caddesinde kahveci KAmil, taşı· 
dığı biçakla arabacı lbrahimi 
kasığmdan aj'lf surette yarala· 
mıştır. Beyoğlu ı.QkQr hastahane· 
sine kaldırılan yaralı çok geç
meden ölmüştür. Cinayete sebep, 
kahveci Kamilin lbrahimden ala-
cağı bulunan üç yüz kuru,tur. 

2 - ikinci hadise Beıiktaıtca 
olmuş ve ihtiyar bir mOtekaidin 
feci bir şekilde ölmesiyle netice· 
lenmiştir. 

Serencebey yokuşunda Döngel 
ıokağında 16 numarah evde 
mOsteciren oturan aaker milte
kaitlerinden 60 yaılarında Şera-
fettin Efendi, aynı evde kiracı 
bu

0

lunan Seyrisefainin Bandırma 
vapurunda kamarot Sabri Ef .nin 
kaplSI iSnOnde oturmaktaymış, bu 
sırada aynı evin dığer bir oda· 
11nda oturan maraoiOZ Osman, 
içinde kurşun bulunan kırma av 
tüfeğini ateı ederek zavallı mn
tekaidi vurmu7 ve aldürmüştllr. 

Verilen maliimata göre, bu 
ikinci cinayete de Şerafettin 
efendiyle Osman arasındaki bazı 
ailevi sebepler amil olmuıtur. 

Birinci cinayet faili Klmil Ye 
ikinci cinayetin faili Osman ta· 
bıta tarafından tevkif edilmişler· 
dir. Milddeiumumilik her iki ka
til hadisesi tahkikatına baılamıı
lardır. 

Fl'8nsız mektep gemlal bu 
sabah ıeUror 

Jak Dark Franıız mektep ge· 
misi bu cuma limanımıza ıele
cek Ye bir mQddet burada ka-
lacaktır. 

cekti •• 
F ahamet, büyük ağacın 1 e§il 

gölgeleri içinde yüzü biraz daha 
ıararan Oımanı g_örünce iki elini 
birden uzatarak kotlu: 

- Vef uız ••. Aman ne vefasız 
feY mitıin aen ! •• 

Bu anda, eğer Cemalin: 
- Geçmiı olıun Osman Bey •. 
Diyen katı ıeıi duyulmasaydı, 

muhakkak ki, bir hiı dalgası için· 
de, F ahametle Oıman kucaklata· 
caklar, öpüfeceklerdi .• 

Ma&mafih, buna rağmen, genç 
kız, genç hastanın ııcak avuçları· 
nı, kendi yumuıak avuçları içinde 
uzun uzun sıktı .. 

Şimdi, iki kadın, iki erkek, 
ıenit yapraklı dallann altında 
halka olmutlardı. Dördü de, gü .. 
lümıiyerek birbirinin yüzüne ba • 
kıyordu. Fakat, ne ayn ayrı, ne 
bqka bqka gülümıeyitlerle .•• 

ilk minaıız cümleyi F ahamet 
söyledi: 

- Demek böyle ha? .. 
Oıman boynunu büktü: 
- Evet •• Böyle!. 

/ 

"Yüksek iktısat ve ticaret mek· 
tebi,, dir. Yeni teşkilata iÖre bir 
kül halinde idare edilen mües· 
ıesede ayrı ayrı üç kıs1m vardu. 
8unlardao birisi ihtisas fubele
rini de ihtiva eden "Yüksek ik
t11at ve ticaret mektebi,, diğeri 
11Ticaret lisesi,, üçüncüsü de 
"Küçük ticaret mektebi,, dir . 

ilk mektep mualllmlerl arasında 
tasOye yapılacak 

Son seneler içinde mektepten 
yeoı çıkan ıenç muallimlerimize 
yer bulunmak hususunda müş
kOIAta uğranıldığı malumdur. 
Öirendiğimize göre maarif mil-
dürlüğü, lstaobul viJAyeti dahi
lindeki bUtOn ilk mektepler mu-
allimleri arasında tasfiye yapmı
ya karar vermitrir. Muallim mek· 
tebi mezunu olmıyan muallimler 
mual imlikten çıkarılacak ve yer· 
lerine genç muallim mektebi me
zunları tayin oluoacakhr. 

Halk evinde 
BugUnkD toplaa.ma 

Halkevi umumi idare heyeti 
bugün toplanacak, timdiye ka· 
dar faaliyete geçmit olan evin 
6 şubenin çalışma tarzlarını tet· 
kik edecektir. 

Halkevi kOtliphane şubesi için 
yeni eserler almıya ve kütOpba
neoin tamir edilmesine karar ve
rilmi,tir. Haziran baıından iti
baren, bütçeye konulacak yeni 
tabs:satJa, Halkevinin blUQn şu· 
beleri daha faal bir tarzda ça
lıımıya başlıyacaklardır. 

Ekmek flretıarı iniyor 
Istanbul Belediyesinden: Ma

yısm on birinci Çarşamba günlln
den itibaren ekmek yedi kuruş 
otuz. para francala on iki ku· 
ruştur. 

llugün lstanbul ,.e Galata liimrllt
leri.rle Haydarpaşa gümrüklerinden 
de gene bir hayli şeker çlkanlacaktııl'. 

Asılsız şayia 
Diln bazı gazetelerde çıkan uıl.. 

sız bir haber, lstaııbul ticaret malla • 
fili ve bütün piyasayı endişeye diifir • 
müştür. Bu haber, dövizi alınmamak 
şartiyJe ithalat eşyalarmın kontenjan 
harici olarak ithali için ,·erilen mi .. 
saadenin geri alındığma dairdi. DUn. 
bu hususta yaptrğımııı tahkikat ta .. 
dur: 

H ükümet senelerden:beri gümrilk .. 
Jerde bekliyen bir çok tüccar etrala .. 
rınm bedelleri tesviye edilmiş oldqju 
taktirde bunlarm kontenjana tabi ta -
tulmasinin muvafık olamıyacafrm tet 
kik ederek bu kabil eşyaların ithaline 
müsaade etmiştir. Ticaret Aleminde 
mevcut teamüle ıöre bu kabil 91Y&la" 
rm bedelleri ya nakten veya birer b .. 
no verilmek suretiyle seneden~ 
edilmiş bulunmaktadrr. Fabrikalar 
hükumetin ba musıp karanna muttali 
olur olmaz komisyoncularma taltmat 
vermişler n 18 aya kadar olmak ise
re kredi verilebileeeğinl ve mal bedel· 
terinin Türk pa.n.sı olarak tahsil Mil 
maini n bu parayla. da Türk ıaalı· 
sulAtı mübayaa edilerek keneli mem
leketlerine göM!erilmetııinl blldinatt
Jerdf r. Bunun üzerine tüccarlar n 
komisyoncular işe bqlaın1flar n pi • 
yasaya 18 ay vadeli ve takriben bir 
kaç milyon liralık etY& ithal edilme • 
sine başlanml§tn'. 

' Bu, memleket lktisadlyalt 8serlnc1• 
derhal tesirini gÖltermf§ Te bir tol 
türcarlar iflastan kurtulduğu llbl 
memlekete de bir kaç milyon Hra~ 
mal &"irmiştir. 

Şimdi memleketin tamamlyle ... 
faatine UYl'llD bir karar tatbik ~ 
rek ticaret Aleminde f aideler temba .. 
dilmekteyken bunun aksine olarak pt 
kanlan f8.yialar hakkiyle eadifeYl cla
vetetmiftir. 

Dün bu huuata aümrük bq mi • 
diirü Seyfettin Bey bir muharrlrlmlll 
böyle bir şeyin mevzuu bahsolmacbfı. 
nı söylüyerek demiştir ki: 

- İstanbul ''e Galata gümrilkle • 
rinde kararname tamamiyle tatMlıi 

(Lütfen ıagfagı çevlıia&I} 

- Peki, ne imit hastalığm ku· turma .• Biraz dedikodu iıter mi • 
zum?.. ıin?. 
Oıman, itirafa benzer bir cevap Cevabı beklemeden dnam et • 

verdi: ti: 
- Benim de anlıyabildiğim si- - Bak, ıana anlatayım ••• Ar 

zin öğrenebildiğinizden pek fazla latacak ıey de o kadar çok ki ••• 
değil! Evveli hangi.inden baılamalı? .. 

- Doğrusu ıana hepimiz giı • Ruhsar Hannnefendiden haberin 
cendik Oıman . . Bizi bu kadar yok tabii •• 
iireti bir salon dostu saydığım hiç - Nereden olacak?.. Buraya 
zannetmezdim ! ancak ıuete haberleri ıelebill • 

Şeker Osman ıustu • Onun ye· yor! 
rine hemtiresi söze karıttı: - Dinle öyleyae, onlar daha 

- Onun kabahati yok Ham - sazetelere düımediler: Ruh.ar H" 
mefendi •. Kendine geldiği vakit nmıefendi evlendi •• hem de ki • 
aradan on ıekiz gün geçmitti !.. minle, biliyor muıun? .. Hani Yal· 

Dütündü •. Hakikaten o günler dız zadelerin saz alemlerinde ıar· 
cehennemde rüya ıören bir ada • la ıöylüyen iri yapılı bir delikanlı 
mın i.zap günleriydi •• Bir ıeyler vardı •• lıte, onunla! 
daha aöylemek için, dudakları. - Ne diyorıun ayol? •• E•lldl 
gizli bir kıpırdayııla, zihnin:len yerinde?. 
ıeçen kelimeleri sıralarken Faha- - Evladı yerinde mi? •• Kaclm-
met bahıi deii•tirdi: lara kartı çok nazikain Ounaneı-

- Neyse • , Şimdi aıhhatte ya • • iım .•• Söz aramızda, torunu ye
Artık bu pzel ründe ıize o fena rinde! •• Şimdi, o utanıaç ta'fUl'la 
gecel;ri tekrar hatırlatmayım ! hanendeyi görme • • Meclialeria 

Sonra, Oımana dönerek ıor • bülbülü! .... Müzibin biri çocuia I· 
du: sim takmıı: Ruhsar H•nanm hlll'-

- Eee .• Böyle loğusa gibi o • muı, diyorlar! 
~BITMBDIJ 



•~t--------------------
1 Ha be rl'8 r l '1 Hassasiyetin derecesi 

Kreugermeselesi .Muhittin ve Cevdet Kerim Bey 
Gazeteler aleyhine açılan davanın gll- arasında bir mfinakaaa 

rlllmeslne başlandı v 
lerin nep1Din mç tetkil etmlye
cejini, hariçte berbaaıi bir me-

Şehir meclisi içtimaı dün pek hararetli oldu 

. 

1eleden dola)'I intihar eden bir lstaabal amuml :meeHsl din blria- 19den old.,..u bllmedlilm yolunda 
kibrit krahnm memleketimizin el reis nldll Sa4ettla PerK BeJfn Wr şe1dL Bi1le bir laal, ripaetiyle 

rf1wtüıde top1==•ıtır. ~ eel- •lftehir oldatum IUdllbals ~ de 
fçtimal yazıyetiyle biç allkau ,.ıe zaptının kaln&lhdea llOllr& vali &yıp olurdu. Ben )'&hm meellPnld 
olmadığım llylemif, resmin de Mablddin ee,. .a. aJanık flllllan ai;r- tekerin havayic:l zaruri;reden o1dafu· 
hlktmet tarafmdan lamallllf bir lemlpir: • bllmf;rm bir adamın riyUeti sltm-
ajans olan Havaı ajlDll Ya•ta· - Bundu enelld eelaede Etem Iz. da balaıuaaktan tenslh ettim ve •ef • 
• 1 .. d "ild~ • ili t set Beyta takririae cevap verip bir Ta- sifi •ldafaa ettim. 

uy e gvn en ._.m Ye e • zile .ammnda haradan a;rnlmı§tml. lc:abrnda kahvenin Wle Jıaq,ytd •· 
miftir. Ben pktıktan soma Cevdet Kerim ruri;reden olablletetlai 11,.Wller. 

Neticede evrakın berayı mil· BeJefendl ak almlf)af*r. Ba menaa HavaJici zaraılyenln tarifi belld 
talla M&ddeiamumiUğe Yerilme· rtlcu ltlnmana ld•edlJOra& Evvel de bir teWdd maeleei olabllll'. Fakat 
sine karar Yerilerek muhakeme emirde ...- c:e11t aptnadaa Cevdet ba teJAW biıim tatbildJ)e lllilkellef 
12 Matın birakılm19br. Kerim Beyelendtala lhlerinl okuya· oldulumaz kanunlann ~-itine 
Aynı mahkemede ikinci ola· )'Dil. (Mubhlclln Bey aptı okuduktan llfmaz. Hangi maddeleria havayicl 

d ki d llOllra f1I MNtle eiztlDe dnam etti) zaröriyedea oldwta " bislm laaqlle-
rak So:ı Poata aleyhin e aYa Cevdet Kerim B. &ıbcl&fl'llUZ mUWm ıl;rle lftigal edeblleeeitmlı kananda 
glrlHmlfllr. Mahkemede gazete vuifeJer derihıe etınft, milhlm me- maeanahtır. 
ubipleriadea AH Ekrem 8. bu· aalfyetleıl lktlha• etmek mevldla4e Cndet Kerim Bey, ekmek narlun· 
laaG.111flar. Ali Ekrem 8. iatic· ba11111H bir attır. Bu jehrln en du " bunan 11ftsbıtil- -...ıa. 
Yabanda, Kreager ııbi dlnyanın mUMm temsili meclllllnde mrarla siyle nnclaa da balıeetUler. Malltl'rem 
en meıbur bir adamıDID &IGmB- mi;re lfinm slrdflil py1er en mtihim Cevdet Kerim Bey arkadqma hatır· 

bildir 19y1er olmak llma pHr, banan ak- Jatmak IBteılm kt, k•dlleri •cllneıll 
ntl efkln amumİfeJe mİJO mi tuanar ed•em. WJnaaenaleyh, daimi azuıdırlar Ye ektnele narla koy-
mecbar o!daldanadan hiç of. Ceriet Kerim Beyefen41 ~ blyle mak, ekmek na,rlaiyle l§tipl etmek 
mana vefabm yazabilmek için bir noktal auar •rdbıe meebur ol • eaetimenla vazlf..Wk. Ba 1fte CeT· 
Anadola ajaauaa mllracaat et• m1'ıftar, bana aramak mevldfnde • det Kerim Bey, aoran dejfl, muhatap 
tipi ve ajanstan: "AjaDllD JÜİI. Heplnk kabul edenhül ki, ben olan adam mevkilndedir. Yeri hlzhn 
Yereceji haberlerin mç tetldl de bu :meellef.e lal~ olmazsa sizin kadar yaD111Uzdacbr. 
etmtyeceğl" cenbuu aldığına Jaalmb 181alp bir ._........._ Be • C.Ydet Kert• a., _,,... 

nl9l ıaa.uı,.et llaeriıııt.t Dl'&I' • yeriyor 
bunun berine Defl'İyatta bulun- ıı • tellldd ettflerT. Hanktlmde MaMddla BeJia .a.Jedne Cmlet 
daldanm llylemiftir. halba tenYlr lhtılyaam lrtea bir te • Kerim Bey ta Rnfle mabbele et-

llabakeme, Son Potta amaml Jllllıl .ı alN&lerT Ltimlllma bir mittir: 
aepiyat mlldllrtl Selim Ra11p h•-•:rete fllldt ola10raz, diyorlar. - Etem lu.et BeJta •nJid sa • 
Beye tebliıat Japılm .. için 12 Hayat ve •Wı için uaml hauasiyet rirlye ve za'bltal belediye TUitelırl 
MaJISa buakıl-.br. lbımdır. BU811817et ıWerdJtlm &ok· hlÖllldaki tabirleri berine secea 

ta da Btem lnet Be,m, f8kerbı b- c:eı.tlerde eerepa .._ ............. 
Dipr taraftan Prw Anuua •Jiel anıriyeden ot..mtı 70I111tda 11011anda arkadq1arrmrn haaub'etlne 

Niateki intilwrlDI JUcbimdu •11emedlllm bir lls1l mevn• keUm terefhnan oldağana tahafll ettlllm 
•• ramini koyclajaaclaa dola,. lttOlas ederek " "-• dlUlle dolıJa· be,._.-.. zablıJ&nm llıdalddbl Be
.a.,lüae daYa açılan Camimi- 1* Maa11 lıtlldla etmlt oı_,dı. yefndl .,._ ok..ak1a heal 1IRll ee-

-. ....... .,.. 
...... ~- tldmfd ... 
·-••rd11fua ........... 
lae,.U..,..... - --~ 
............... 1 ..... 
•hmJaaıim- Yaı.a .... 
derim ld, bNa,.... li .... 
.... blalm, ·~ 
rlae .,. lüalerlae te1'dllaa 

ZlıDlletQim, beledlJe ·~ 
ballE lhtfyaçlanmn temla ft 
noktatndaa millim eea1ata 
den bey8Htnnı Malıf,ddla Jciı 
okumak ıaretlyle bir Hfa 
rada noktal nuan• t.eJt& 
verdltl iP. keadflerlae hl 
ıelddlT ederim. 

Aıbdqlar uuada mnr,m.,tı 
kaplar ~ •ar& 1ıılr 
dllfllUZ •fatl;rle .... ,... •• 
ileri dhet 1111Ala eder bm ... 

·--.. Getn ceı.etleld. mm malalJeM budu ~ 
c.,, .... _ .... 

MUI& Bq - Burai1J91 
de ff chree '• llıw ...... 
ret ba)'11Td'Glar. 

LI. Tabain Bey mahkemede, 
tt?·;;J~asreı'ia iatiban hakkmd\ld 

llaberleri Aaadola A.jq••• 
~::-.. ............ .Aaa ... 

N'ıMlii Mr •jaaa olchaiuna 
Meaeaaleyb onan veni ii haber· 

,.. ....... Mdr-t,: _._,.. f1!~!.......,..~l'f!!~~..........,,...~=J!!'!~~p·u~plff~rmekdlfttme~elnı~rl~yeltla~dea;f,tijb~rta~r-~~~~ 
mulaakemeai ikinci ceza mahke-- her nrr I' ai1iijfaf&Jfl müdahale e- __. .... 

Çar ........ 

Dlll '* put. ..,. ftaaarmm tok 
~~~ .......... .,. Battir ,.,.. .... ,.. 

Teltlrhtmliıa ... py ftat-
~ •·••b'etll bir, ...... ,.. 

• dip, ba adam, li&yle bir 19y 16ylemedi, 
melinde g&rtllmllf ve polis mil- derlerdL Arlıadqlampdan blyle ı. 
diriyetinia hariçte wkabalaa mit ederim. Buaüld •lakeıe
iatillarlana Defriae izia ftrip ......_ ~ IBIJ ._" ......... 11Mt
• .,.edliinia, Yeriyona •• m- Rat, ~ laaftlllB ..._. •· 
retle ftfdijhWa ....uı_. lpa ,.. n--. dıtanJ& plmnl.U n. 
mabakeme 14 MaJ11& talik taea Yutm. iekerhl ll&Qfid sararl-

......... ı-aia-de_m.•h•a•k•e•m•e11···n-eti.0cel_•_ec_e_k_· 
Çocul••• diri ...... 1mp,. 
.... Alldellllln ••hake.... ti. Fakat mamaeaa aJft ayn 

Doprc:luja PJfl mepa çoca· mlklafaacla balaaaa dlrt avabb 
tana diri diri kayaya atank il· bilba•• manlhato meaeleal lse
clllrmektm mçla EreDklyll Fat• rhacle darUak hadisede kaçak· 
ma Ancl.Ubin mabakemeaiae dlla pbk olmachp iddia ettllderia
de Ap ceaada cleum olnm111· dea latan~l sB•Dlderi bqml
tar. llabakemeaia dllakl celle- clllrtl Seyfi.. ı.t.nbal •• Galata 
iiDde bua tabitler •• bu arada, ithalat mlcllrleri lhmchlla Ye 

Fallla t•afaidu çoeat- PJll Arif a.,a.Je bitaraf iki mani
•IP• .._ .... olchaja klclla edi- feato ......... laalmlna ama
len ecııa dinlenilmiftlr. ilaha· miye plllcll olarak cH.lı•lt.ele 
keme tilİddbtl klfi slrillmlt n riae ltlza• ..... it " ....... 
Mldcleia....ı iddııı• aerclelle· keme bastme kalaufbt. 
re1t mçhl AaclelHJla 45f ael.... J>iter tanftaa aidatım ma• 
deye ıare _......_.. ... _tat.- 16mata site limoa kapkçdıjı 
miftir. Mabekeme. karar itla •ldgnd• IDllfettitler tara1111m 
bafka gllae bırakılmattır. ,.,.._ talildkat aeticeaiade 
Mallncll... karllr we ....... ldm mıKtarda limon ka 

... ,ııran ltlr •uhak... Ye ba ifte el* bet kadar fllm-
Epi bir mOclclet ene! lblaD rlk memarnm da •lllıa,tar 

iamincle btri, kendisine freati laadağu tallakkak etmektetlr. 
mikroba ...ıam.a11&dan mGnfeil ••llkl• edH• -... ...... 
olarak Nermin illDiade bir ka· .. _... bpk rakı bümcla· 
... katil b1c1iJ1e Jualamat ye p.claa flllla olarak clollmaacu 
atar cezada ,arm. mabakemeai 
Mtlc •de bet .... hap1e mala- ihtim mabk-.eaiae ftl'ilea Ji

plna, Ama, Oridlkl, •• Yorp. 
kim .. ..._ Temyis ba karan aia mabkemıa.i clDa slrllm&t-:.a..:u•:.e i;::;: ter. Mamaalai c1o1nnar ., hap· 
clea .... L •• ,. 'I==- L.--- le 18 lira para cel8PM aaia-

• .....-. _,... k6m edilmi·1erclir. .......... Ol.ki cüecle Ner- r 
n.- llrabk ......, 11,1a miD ilmillclelli lia kaclm bala- ._..... .....- ........... 

MllilE ..,,._ '- lecl. UUll Drahk aarak maa1_,e 1eRiae Ye diiw • iki teee e9ftl Befl'dafla 
~·· u.trl, lJUll nr.I* ,.a. lam ~ ceıw. karar ,..... Haa R9mll •• Haiııalt 

llrahllitl'taat .. l.._, ..uerek malaakeme ~ bJt Beylere ait tatla depom tabld-
·: .... _._ ..... 11,1'1• llıalık L-lal lw Ub ..... bitirlhaemiftlr. Dla 

~...-11111na .... ..., 14,448 1frabk ..., - ..-msıq. 
l'Jill-1 llldl: tltlll, m,m Jlra1* Llw ..... llllldıı••• ..... llect.lela••wilik.-,.._ •bal-
~ ..._. 1a .. ...., Jf,'l'IO wrll•Mk liDcle bir ketif ppılllllfbr. Y ... 

hWlllıılt ... ..,... ,. ...... Difa••• Ef• .... 1-t ..... .,. ...... ......... ................. _, 
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Mahkeme ve Tıbbiyeliler n~V AKIT ın~ --Takvim -8 k ı ~ ı 11 Sah Çar,amba Sekizinci Jcra Memurluğundan: 
ayram~ . Küçü i an arı:·: 10 m•JH) 11 m•r•• Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

Tıp talebe cemıyetı Oç sene· ~ 4 Muharrem 5 Muharrem paraya çevrilmeıi mukarrer ya-
denberı tes'it etmel\te olduğu 10 defa~ı yüz kuruştur - GUn doA111u 4,48 4,47 h k k 
12 Mayı hbblyeJifer t b . _ Acele satıhk iki ev - Yeni GUn batı§ı 19,15 19,16 ZI ane ve maro en anape 

b d 
ıp aJramı inca edilmiş kArrrir altı oda, birer mut· Sabah namazı 4,40 4,41 takımı yazı makinası Ye saire 

nı u sene ah -k l b · " ,.,. ,. a mu emme ır fak, banyo, kuyu. terkos, bavagazı, elek· Otıe .. 12,10 12,10 15·5-932 Pazar günü saat 10 
ıekllde tes ıt etmek için uzun uikli, bahçeli haneler satılıktır. lklndl .. 16,06 16,06 dan 11 re kadar Taksimde 
miiddettenberi hummalı bir faa• Süleymaniyedc Kanunt medrese so- Akp.m .. 19,14 19,16 Senibi Bey Garajında açık art-
liyetle çahımaktadır. kağında 7 numarada Recep ustaya mü· Yataı .. 21,02 21,03 d 

hrma suretiyle satılacağın an 
Meraaime lstanbulda bulunan racaatları. tmaak " 2 47 2,45 

\ 
taliplerin yevm ve aaab mez-

b&ttilnd doktorlar ve alikadar ze· Acele satahk hane - Uskü- Yılma:: J ıso 131 kurda mahallinde hazır buluna-
Ya ayet edilmiılerdir. Bayrama darda Tabaklar mahallesinde Selim paşa Yılm kalan } J cak memuruna milracaata illn 
ittirlk için Anadoludan birçok yokuşunda 19 numaralı aln oda mutbak Günleri 236 23!'i olunur. (29h~) 
l'P.DÇ doktorlar ıimdiden Jstan- taraça kuyu bahçeyi havi hane 1atılıkur. --------------
hala gelmiılerdir. Yarın saat Taliplere bedelinin üçte birine müsaade •'ıı..--··--------• lstanbut 4 ünciı icradan: 

edılcccktir l\JczkQr haneye müracaat (911) HAVA - Dlln sıcaklık azami 27' uı;a· Bir borcun temini istifası ıçın 
14 te fakülte konferans salonun- il I I I ınmıl il lllllRllllllOHDIDlll lllUll r1r"-~rdereceypo-~~~!'°e!:"ektlhar.va açık olAcal<, 
da zengin bir programla yapıla- Ulllll lllllllllllllllllllll UllH .._" .,._. ..... mahcuz bulunan zemini kırmızı 
--•- • d d • ı ı çiçekli 1 adet taban halısının 
iÇ&& meraaım e mtı emı ve ta- Gelenler, gldenler R A D Y O·---
lebeler tarafından bp tarihine 1 J paraya çevrılmeıi kararsrir oldu-
Ye bbbiyeliler bayramının tes'it Karaman çiftçi bankaaı Mer- 1 Bugün ğundan tellaliye ve ihale pul 

k sinde bir •ube açmıya karar tsTANBUL - 18 dt'n ıı a kadar gra • resimleri müşteriıine ait olmak 
ma aadma dair konferanslar Ye· T Har n 

Verml. !11.tı·r. Bu işle og,_ r••mak lbe- mofon, ı9.so dan 20'80 a kadar ıı ur- .. t ı· 1 l 21 5 932 rilecektir. ır -. han bey ve arkadatlamun lftlrakl.yl" u:ı, uzere a ıp o an arın • • 
Cemiyet tarafından oeıredilen re bankanın mOdDr muavjni Fe· ıo,ao c1an :u e kadar Refik Ahmet bey tara· tarihine tesadif eden Cumartesı 

rit Bey Meraine gı·tmiıtir. fmdan konferans, 21 den 2z ye kadar Hafız gilnll saat 14 den 16 kadar Bey 
bp tarihi brotDrleri, davetlilere H Burhan bey ve arkacJatlannm ııtırakly!e 
dajıblacakbr. Aynı zamanda § Irak sefiri Emir Zeyt z. an, n den n,so a kadar orke9tra. oğlunda satış mahallinde haZJr 
Cemal Reıit B. ve arkadaşlan dün sabah Ankaradan ıebrimize vlYANA (61'7,ı ın. ıo kllont) - 12.so bulunacak olan memura milra-

fı d b ı. gelmış· tir. kon&er - ıs.4o Jıın Glaıw.r konııerl - ııs plAk caat eylemeleri ilin olunur. (2915 
tara n an ir aooıer verilec~k- M O _ 16,ıo tagannı - 18,05 plAk konseri -
tir. § Avusturya sefiri • güst 18,u orkeetra _ ıı konııer _ :n,M !jUı·kı -

K d b . hilkA Gaf atada T opçilar caddeıinde 
Gece de Makıim ulonlaraoda ral evvelce yaz ığımız gl ı u- 13.25 konRr. 

T 1 b 
metten tekalltlilğünü iıtemiı, ta- m:TLSBl!BG (178~ m. '7~ kllovaı) - ' 151 numaralı şarap fabrika11nda 

ıp ta e e cemiyeti tarafından B Jimnastik ,.e mıulkl - u,so ev kadmlan ıçıu mukim iken elyevm ikametkibı 
azasına ve tıp aileıine büyfik bir lebi kabul edilmişti. unun için Jlnmutlk - ız,ıs Danı.lg'den nakil - ız,so 

M K b 'k" .. k d A mecbul bulunan V angel efendiye. gece eilencesi tertip edilmiıtir. . ral ir ı ı gune a ar n- koneer - n,so konser - 21 Berlln·den nıı-

0 karaya giderek hDkümet erkim- kil - zı,sa Offenbel'In blr operetı. lstanbul beşinci icradan: 
gece fakülte b:naaı ve Cağa- k BtlKKEŞ (291,2 m. 16 kllo\ııt) - 13 oı·eoyo Talaso ve llya llyadi 

1_;:,lundaki Tıp Talebe cemiyeti na veda edece tir. pWc - 11 koneer - ıo,49 pWc - tı ıw-nıo-
avg efendilere tarafınızdan 1338 ta-
merkez binaaı elektrikle tenYİr YOzellfllkler Bonı}'_::ee.r .. =-~~5 

leDfonlk koneer -
23 

--=.. ...._.. ribinde 7000 lira mukabilinde 
Ye tezyin edilecektir. F il ll 80 ..... <ıı 1 • m. 15 kilovat) - ıs pınk t b. d 1 1 G l d 

8 a Y... e ....,,.. - ,,. er ın e İ mif O an a ata a 
A " _ U,U muaUd ve ta&"anni - 18,SO ko~r 

bidenin taşları Bağdattan gelen haberlere ga- _ ıı,u oc1a muakln -ts konser. Topçılar cadde1inde ve blllbnl 
Çatlamaya mı re Kabirede eıbak ıeyhuliıllm BUDAPE'JTIC <N0,5 m. u kilovat) - sokağında kain cedit 151,151-1 

Mustafa Sabrinin riyaaeti altında ıo,u koDMI' - ıa.~ Bablayko kona;crl - ve 18,18-1 numaralar altında 
başladı? 1s,u Ql'keaın kon1er1 - 20,30 konset' -

ve Vehıp patanın iıtirakile bir :n,ao çopn mualklal - ıa,so orkestra kon- bulunan ve elyevm llıt katı tO-
Heykeltraı M. Kanonika CDm· içtima yapılarak Mııır haricinde sert. tün deposu itbaz bulunan bina-

huriyet abidesi inp ücıetinin bulunan yüz ellilikleri Kahirede MOMOVA (ıl04 m. 100 kilovat) - 8,30 

ıon takıitini belediyeden iste- bir kongre aktine davet edilme• dan 22.M e kaclar netrlyat.. 
DIİftİr. VABŞOVA (HU m. us kilovat) - 18,10 

lerine karar verilmitlir. pl&k - 18.15 ııenfonlk konser - ıo,:;o opll'& 
Malum olduğu üzere abidenin _ n,ao llomuya 11eflrbıla ıuıt1m 80Qr-.a mu-

lr.aideainde bazı çatlaklıklar glrftl- Yeni matb11at -"•mana lbr8hl111 awr ~-- .. 1ı'lilıli - M.te dıuls. 
-"- ~ı d'I b. h t s. i'lne ba,ladı PABlS (1726 m. 76 .kllo\·nt) - 1,ı:s jhn· 
-wt' Ye t"'tuı e 1 en ır eye naııtlk - 8,45 mu11lkl - 20 tiyatro lıaberl~rl 
abideyi muayeneye memur edil- lstanbul viliyeti matbuat me- - ıo,15 aaıı'at muWı•betert - 21 varyete 
mitti. YazJldığana göre son gün· murluğuna tayin edilen Kadın - 21,4a komer - n,ao konser. 

lerde abieenin kaideaini tetkilden hanı kaymakamı lbrabim B. don Yarm 
taılar l'ene çatlamıya batla- şehrimize srelmiıtir. Yeni matbu- V1YANA (GlT,J m. ti kilovat) - ız,ao 

b at kanunu tatbik edildiii zaman kooııer, 11 plAk, n,ao Maka Reger konse-
llUf r. 

1
. b d 

1 
:rt, zı tapnııı ve bir piyes, u,ıa danıl. 

BORSA 
9 Maııı 932 ıı--A~ç•ı-dı-"'K_•_P.., .. _d_• .. 

Kamblro 
F rnsız Frangı 
1 lngiliz lirası Kr. 
M T.L. mukabili Ool:ır 

l.lret 
Belıtı 
Drahmi 

iL Frank 

Bu çatlakbklann geceleri meç- po 11 birinci fU e mil üril 0 an m:bJIUBG (2'78,6 m. 75 kUovnt) -7 

bul bazı kimseler tarafından ııva lbrahim B. dnn Fazla beyi ıiya· Jlmnu'°'- 9,10 ev k:ıt1m1an 1ç1n Jlmruııtık .. 

t tt"kt kil t denlerl, 1%,40 konaer, 14,05 konser, n so • 

Leva 
Florin 
Kuron 
5111n~ 
Pezcta 
Mart 
7.lotı 

reogö 

ile kapabldıiı da rivayet edil· re e 1 en ıonra, ve e en Hamburgdan nakil, ıı,ıa piyano konllQ • • • 
mektedir. Bu meçhul kimaelerin matbuat itlerine bakmakta olan r1, 11,ao dalla. .. • 

ıon takıitin belediye.in M. Ka- viliyet mektupçusu Osman bey- Btlluucş (394.1 m. ıe kilovat) - ıs •• 
nonikaya verilmeaini milmkOn den muamelatı devriteslim al· :':!!~ ı~~:aee~ok:=.ın~:8 ~:.no, 
ini k k d" l al ki mıtbr BOKA <"1,s m. 11 ldlova&J - ll.4ll 

ma ma sa ıy e Ç ıftı an lb ·b. B b fil ııea vo mmılld, 18,30 baftf mu9lkl, :n,ıo ope· 
tahmin ediliyor. ra ım • ugDn . en mat· ra, ıı,u opera. 

Diin, yukanda bahsettiğimiz buat itleriyle me9gul olacaktır. BUDAPqTE uo,5 m. ıs kllovnt) -
heyetin azaaıadan bulunan ltal- Doktor 11.oa kon1181', tl,la komıer. 11.IO tepn mu-

.ıldal, ... opera. 
yan mimar M. Mongeri'yle g&· Hafız Cemal 1 llOBKOVA <1J01 m. ıoo kUovat) - 5 

rOftDk. Son zamanlarda abideyi Dahllt hatahklar mutah•••••• den u e kadar netrlyat. 

Yakından tetkik ve muayene Cumadan maada her pn öileden VABŞOVA (Hıt m. ısa kDovatJ -
sonra saat 2.30 dan 5 e) kadar lstan- 14.IO pl&k, 11,ıs baflt mualkl, n,10 oda 

etmediiini, binaenaleyh yeniden bulda divanyolunda 118 ... aralı bOt mualklal, U,45 koneer, " dana. 

çatlaklıklar olup olmadığı bak· ausl kabinesinde dahili 1. 'talıklan PARIS (1713 m. 76 kilovat) - 7,15 
jlmnutlk, l,'5 muslkL 11,IO konaer, 20 Al-

Jwada bir f•Y ı6yliyemiyeceğini muayene ve tedavi edır. '&.don: ı. maa edebiyatı, ıı edeW mDte.hahe, 21,10 

slfledi. tanbul (2. 22398) moda, .su~ radyo kouert. 

Yazan: .......... _ 
M.'9ref 

Teklaılz konak 
- Sana insanca lif söyledim.' 

Bu kulaiında küpe olsun, öyle her 
g6rdüğüne artık dil uzatmazsın! 

Etrafta bütün nazarlann yarı 
acıyan, yarı alay eden bakı,ları 

- 20 - albnda tatırnııı kalmıt olan kapı· 
- Tez bu delikanlıyı bulup ıe· mahsua binbir türlü küfür savur- cı, yerinden kalkınca kafasının 

tirin. Bakalım ıu iti ondan dinliye· mıya bqladı. Tam bu delikanlının seraemliiini de, yuvarlandığı yere 
lim. önünde durmuf, aradığı adama çarparak acıyan ayağının sızısını 

Kapıcı dııan koıtu. Etrafına ba söğüyordu. da, dünyayı da unutarak, soğuk 
landı. Orada bekleten nöbetçi ve Arkasından ince bir aea ititti: lcanlrlılda kendisine kayitsız, ne 
aabah tali.mine ıelmit orta ağa1a- - Aiam, samrnn, beni anyrr- iıtihzalı, ne rahimkir bakan bu 
nndan baıka kimse yoktu. ıun ! çocuğun üzerine aaldırdı ve belin-

Hasır döteli uzun divanhanenin - Hadi, olin, has taYlida e • den sıyırdıiı koca kulaklıyı hava· 
karanlık bir köteainde eğri kılıcr tek adı anılır mı? da bir daire retmettirerek ıencin 
na dayanımı bir ıölıe duruyordu. - Galiba babanın sana taktıiı kafasına doiru savurdu. Herkes, 
Kapıcı bir kaç defa bunun önün· adı anıyorsun! nefesi tutulmuf, bir adım ileri atr 
den geçmiıti. Ukin yüzüne bile Zaten aladan yiyeceii · a-ı:l\rm larak, muhakkak bir ölüm ıetiren 
bakmıya tenezzül etmemiıti. O, daha timdiden ac11ıru duyarak bu vuruıu durdurmıya da kudret 
timdi bir vuruıta dört yoldqı öte- hiddeti tiddetlenen kapıcı, sat c• bulamadıldan için yumruklannı 
ki dünyaya gönderen dev kıyafet- lile karıısındakinin yalcuından tu tıkarak, hu kanlı iti g6rmemek i
li, ön kafalı, demir pençeli, kosko tarak merdivene doiru itmek iıle· çin ıözlerini yumarken ha"Yaya 
ca, kOrkunç bakıtlı bir iri adam a· di. kalkan kocaman kulaklı olduğu 
nyordu. Bu, incecik delikanlıya e- Lakin ne olduğunun kendisi de gibi muallakta kaldı • Bir demir 
hemmiyet bile vermemitti. farkına varamadan, kafumı kar- pençe bu kulaklıyı tutan bileği 

•'v ı • hc•ncı defa olarak a· tıki duvara çarparak yere yuvar- yakalamıı büküyordu: 
Ncfılı adamı Lulanuyarak ititece-- lanması bir oldu. - Bırak o çocuk oyuncağını, 
ii tektirin korkusuyla bu kaybolan Oraya birikmit olanlar, bu inil yoksa kolunun kırddığı sündür. 
aduna hiddet etmiye, yeniçeril~re vak'a karf111nda tataladılar: ....,.. Domuz enciği, seni ıebert -

L 

... 
ı.ev 

1 1'ilrk llr&!ı Olnar 
C:ervoneç 1\ urus 

Nukut 

Fransız Frangı 
Dolar 
lnglllz lirası 
Liret 

Bor .. h•ricl 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

9 

mezaem, yuh enahıma ! 
- Sana bırak, onu diyorum. 
Birtaraftan da avucunun içine 

aldığı bu bileği ters tarafa bük • 
miye bqladı, timdi kolu büküldük 
çe kamburlaıarak, yana dotru dö· 
nen kapıcınan hali harapb. Gen· 
cin pençesindeki bileii sıkarak 
döndükçe parmakları gevıiyor, 0" 

muz kemiği çatırdıyordu. Nihayet 
koca yatalan yere yuvarlandı • 

Ayaiiyle bıcağı duvar dibine 
atan delikanlı kapıcıyı yakalayın· 
ca iki kanadı kapalı ala kapısına 
dojru bir oyun aülleai gibi fırlat• 
tı. 

Kapıcının ağır cü11esi kapıya 
vurunca, iki kanadı birden ardına 
fırlıyarak zavallı kapıcı odamn 
ortasına ıürültüyle yuyarlandı. 

Ne olduğunu anlıyamıyan ayak 
taki kitibe çarpınca onu da bcra· 
ber dütürdü. 

Ata dairesinin içinde kopan 
bu kwlca kıyametten herkeıi 
şaşırmı,ta. Ata, dııardan arat· 
mıya glnderdiği adamı bekler
ken b3yle odanın ortaıma boy· 

icra llblan 

nın ikinci artırma netic 
3200 lira ile alacaklılar11J 
ıinde kalmış olmatla ke 
ibparname tebliği yeriae 
mek ilzere ilioen tebliğ ol 

(29 
Şişlide Ktgttbane 

N lu apartmanada mukim iken 
ikanıtrgthı meçhul olan Karaosmll 
de Mehpare han1 ma. 

lıtanbul 4 nco icra me 
ğundan: 

il~ ı Muıtaka efendinin zim 
!000 lira alacağının te'mlni i~ 
bul asliye birinci ticaret mabke 
istihsal e~lcdiği 9;12-S3 numaralı fi 
3· 932 ıaı ihli ihtiyari haciz Jcarınnda 
tel tasarrufunuzda balunın lzm!rde 
şıyakııda Bell\·ista caddesinde 47 D 

ralı hanenizin ihtiyaten taba bacıe 
masına karar \'eril ıniş olmağlı emrl 
ciz dairemizin 932 288 numarah • 
lcrai3 esile infazolunmuş ve karafll 
mczkOrun bir sureti musaddakasıda 
rayı tcbli~ ikımetgdhınıza gönd 
iscdc mübasiı inin •;erdiği meını 
halen nerede bulunduğunuz malu• 
madığtndan işbu ihtiyati haciz k 
tarafınıza ilanen tebllgine kam ye 
olduğundan ilan tarihinden ltib 
gün içinde işbu karara karıı idr 
varsa mahk61t!cl mumailcyhaya m 
ıtle itirazınızı blzzat ve vekili 
göndererek dermeyan ile keyflyett 
ircmizi haberdar etmeniz ve bu m 
tin mürurundan sonra karan vakti 
etmiş at olunacaJtınıza dair olan 
ihtiyati haciz karan 932-288 dosya 
muarasile tarafınıza ilanen teblil 
nur. ( 2916 

lstanbul 5 inci icra memurlağU 
Bir borçtan dolayı mabed: 

satılması mukaner toraa 
nesinin 1 t.:S-932 tarihine m 
dif çarıamba gtınll ıaat 12 
itibaren Şi,hanede Kaptan 
çıplaiı sokağında 17 No. la 
mir fabrikası BnDnde ikinci 
arttırma ıuretile ıabf icra 
leceiioden iateyenlerin m 
rtın ve ıaatta mahallinde bu 
maları ilin olunur. (2913) 

Fatih Mal M'iül'/Jrllf 
den: 

Edirnekapı'da çakır ata 
balleıi ıokaiında cedit 1 
rah iki kath kip bidaın 
zayede mllddeti bir balta t 
~dilmittir. Iıtiraama talip 
lama yeYmi ihale olaa 12 il 
932 tarihine mlilaclif Peq• 
rtınll saat onda mO..yed• 
ihale komiıyonuna mtıra 

lara. ( 19 
GayrımUbadlll 

Cemiyetinden: 
Ankaradan avdet eden murah 

nmızm bilcümle GaynmUbadllle 
fllne alt olllrılc Mallye Vedled 
sinden telekld ettikleri husuSIUn 
ı.ercsi zamanında Cemiyete muka 
ve olmıyaft umum GayrlmUbacllll 
23 üncü pazarteıi ıUaü ıaat 14 • 

bul Halt Evinde bulanmılın rica 
nur. u 

lu boyuna yuvarlanarak 
kapıcıyı g8rllnce hayrettco 

açık kaldı. ilk dakikamD 
lığı ıeçince yerde yatall 
kapıcıyı koltukluyarak, 
ıu serptiler. Hemen d11ıra 

yan bat halife, k• 
Bey De oldujunu kapı 

ne Oıliten yeni çerilerdell 
rarken, delikanb ilefl 

Adap ve erkiaı daireıiad• 
IAmlıyarak, işi oldup tibl 
latta. Ata atımı açma 
oraya dizilenlerin ytı&Dae 

Hepıi, bu delikanlıma aD 

Dl dur11flariyle, ılderile 

ediyorlardı. 

- Bire ıea kimıia, .,. 
reainde yoktur. Glraltl • 

Bacek bap, buyan 

- Aia hazretleri, 
delikanh itt• budur. 

(8"'11!8. 
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--~il Ye Tq kıtla konalı ihti- de vakti maayyende komlıyonu:nuza tir. Talfplerfn prtnamesini okumak K. O. ve 1 md fırka kıt'alan için 
'IS:- .... m odana pazarlıkla alr- müracaatları. (255) (1849) üzere her ıün ve münakasaya iştirak 7000 kilo kuru üzüm pazarlıkla ah-
.. ~. n.ı.t 10 - 5 - 932 sah ı;ü- • • • için de muayyen günde Ankara'da M. nacaktır. lhaleei 11 - 5 - 932 çar-
-::.:• da konda1onum111da ya - K. O. ihtiyacı için çubuk demir n M. satıa alma komisyonooa mfiracaat şamba günü saat 16,5 ta yapılacak-
!-.t · Talfplerfn prtnamesini pik boru pazarlıkla alınacaktır. lha - lan. (251) (1793) tır. Taliplerin şartname ve nümune-

llere her gtiu ve pazarlığa iş - leal 10 - 5 - 932 sab ıünü saat 17,30 • • • sini görmek üzere her gün ve pazaı·h-
~ tıhetkıertn de Takti maayyendt da komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· K. O. emrinde bulunan haataneJer ğa iştirak edeceklerin de vakti muay 
~•muza mtiracaatlan. (2S7) Jiplerin şartnamesini almak üzere her yeninde komisyonumuza müraca.ıtl:ı -

(18m .. ) ıUn ve pazarlıta iıti...ak edeceklerin ihtiyacı için silt ve yoğurt kapalı zarf (270) (1926) 
~ T• usuUle münakasaya konmuştur. lh:ıJc- TJ, - ... • • 

1 &.... • • • de vakti muayyende komisyonumuza ... 

• • .. 
K. o. ktt'alan için 1000 kilo AP.

tin pazarlıkla almacaktır. !hatmi l' 
- 5 - 932 cumartesi ~· saat 1U 
ta komisyonumuzda yapılaeaktrP. 

Şartnamelini almak istiyenlerln herj 
gün ve pazarlıia iıtirAk edecelderla 
de ,·aktf muayyenfnde komisJOBaa• 
za müracaatıan. (276) (1930) . • • • .. eı K. O. i-'• bin liralık kriple mlracaatlan. (25') (1850) si 21 -

5 
- 932 cumartesi aiinil saat Safranboluda kıtaatın ihtiyacı için ,,... k · !; inci alay elektrik ..._ti puu. 

... iri --rbkJa almaeaktır. • • • 11 de om1&yonumuzda yapılacaktır. evvelce münakasaya vazedilip bilaha-•a ..- T li ı ri ... ..._ ini ı ak H Jrkla tamir ettirilecektir. tllaltll H-,._:":_":': ~ - 932 salı gflnU saat IS K. O. ve birinci fırka kıtaatı .!Mi • 8 P e n ~ •uames a m zere re münakasadan sarfınazar edilen 
;~. Şartnamesini gör • tiyacı için &)Ti ayn şartnamelerle n her gtln ve münakasaya lştlrlk ede. 5,700 kUo sade yatı bu kerre 9- ;, :> - 932 cumartesi sini aat 11 dır.~ 

h lltbe.1er1a laer gfln ve pazarlığa pazarlıkla yaş sebze almacaktır. Iha- cekrin teminat ve teklif nameleriyle 9.'12 tarihinden itibaren tekrar kapa . Şartnamesini almak latlyealerln ller 
~ 9'eeeklerin de vakti maayye • Jeti 10 - 5 - 932 ah ıHnti saat 16.30 vakti muayyende komisyonumuza mfl. h zarf usulile yirmi gün müddetle gün ve pazarbfa lttfrlk eclecetlerhl 

..._onumuza mfiracaatlan. da K. O. nun ki ve Fırkamnld de saat racaatlan (222) (1610) münakasaya konmuştur. Taliplerin de nkti muayyenlnde k011818Jo•1U11• 
(281) (184-1) 17 de komfeyonumuzda yapılacaktır. • * • şartnameyi görmek üzere komisyo - za müracaatlan. (~5) (1981) 

1. • • • Taliplerin prtnamesinl almak ü1.ere Çatalca müstahkem mevki ihtiyacı numuza her ırUn münakasaya i!}tlrik --;:;::::;;::::;;;;;;;:;;;;:;::;;;:;::;;;:;::;;;;;:;:;;::;;;--
'- O. lofalan hayvanatı için 24 her ıOn ve pazarhfa iştin\k edecekte- için mutfak ve çamaşır odunu ve ha- edeceklerm ise yevmi muayyende ~af ı z A y 1 L E R 1 
'llb.."!~ mflteahlıit nam ve hesahına rinde vakti muayyende komisyonu· mam odunu Aleni münakasa fle alına- ranbolu satın alına komisyonuna mü· ________ .._ _ _._ 
-~ abnaeaktır. İhalesi 11 - muza müracaattan. (258) (1851) caktır. lhalesi 23 - :l - 932 pazartesi racaatları. (274) (192.i) Sıhhat raporumu ve 1917 ma-
~mba stinil saat 16 da K. O. Ye müessesatı ile 1 inci fırka günü saat 15 te komisyonumuzda ya- K. o. hayv:n:tr •ihtiyacı için 2,000 marah su arabal1 veaikamı ay1 
..:....._--....... • Şartnamesini ıörmek ve Çatalca Mst. Mv kıt'alan için un pılacaktır. Taliplerin şartnamesini al- adet tımar fır,.aaı paıarlıkla llhna • ·ı • · 1 ~ ... __ 
~rin lıer gön ve puarbğa iş - ayn ayrı şartnamelerle ve kapalı zarf- mak üzere her gi}n ve mtinak&Aaya iş- caktır, lhaltsi İ4 - 5 - 932 cumarte- ettim yenı er1nı a aca •• mu.a .,._ 

..
.. teeklerfnde ftktf muayyenin - la alınacaktır. İhalesi tarih ve saat- ti ·k d ekle · d kti d velkilerin bDkmO olmadıtım illa _ ... ra e ec nn e ,.a muayyen e si günü saat 15 te yapılacaktır. Şart-

tea11111111& mflra-·tlan. 'eri aşa~da gst-terflml•tfr. Taliplerin k · ·· •ı •derı·m (291~) 
-- 51 V8 'Y omısyonumuza muracaa, an. namesini ve nümunesinl görmek isti- "'" • 

(2R2) (IMS) prtnameJeri almak üzere her gün ve (246) (1710) yenlerin her gün ve pazarlığa iştirak Üsküdar Abdullah olfa Cemal 

1 • • • münakasasına iftirlk edeceklerin de • • • edeceklerin de vakti muayyeninde ko- § Askerlik veaikallDI zaJi et-
ı... '-el muhabere alaJlftda mevcut vakti muayyeninde teminat ve teklif Yeni seneye sirayet ettirilmenaesi m1-yonamuza mUracaatlan. (271) k la ..1 __ 
... a-L- m tim. Yeniaini ,.. araca mu.u ... '*:. t...~ lilbre pazarlıkla satılacak- mektuplariyle komisyonumuza müra- emir edilen ekmek mukavelesinin ı (1927) r 

&aaleai ıı 5 932 ba kisinin bOkmB olmadaiı illa "-t - - çarşam caatları. (250) (1774) Huiran 932 tarihinden itibaren akte- Çatalca Ms: Mv ;eviri için 2,000 ki-
M 11rna-: 15 de yapılacaktır. Gübre- S ti Tar'ıh'ı "·t'alan dilmek üzere Ka ....... rl mmtak881ndakl olunur. 

ı ı rfn i h ' azı. ıu "'"""' lo koyun eti alent münakasa ile ah-._~ ıteyen e 1 ine mu a >e- 15,5 25-5 932 Çarşamba K.O. Merkez kıtaatın ihtiyacı için 306 bin kilo ek- nacaktır. ihalesi SO - 5 - 932 T. pa- Malatyanın Kemaliye k11111nın Şebet 
~ h prtaa18t81nl almak iste • 16,5 25 5 932 .. 1 inci fırka ıö1tk kapalı zarf usulile münakasaya zartesi saat ı~ te yapılacaktır. Sart- i:oyünden lsmalt ogtu Osman 818 
-......;· er ~tin komisyona ve pa - 1.. ç 1 M M k t th ı rlhl 26 93, " .. 
~~ ~tfrü edeceklerin de vakti ' 25 S 932 " .ata ca st. · v. onmu!f ur. a e ta mayıs . :.. namesini görmek istiyenlerln her gün 
--n'llllnde •tlraeaatlan, (263) • • • perşembe günüdür. Taliplerin şart • ve mttnakasay lttirlk edeceklerin •le Matbaamua gel•n --~ ~ 

K. o. ve birinci fırka ihtiyacı için nameyi görmek üzere her gün müna· vakti muanenlnde komisyonumuza Demıryollar mecmuan 
a_ O. • • • (ls.17) 59,953 kilo bulgur kapalı zarf usulile kasaya iştirak edeceklerin ise 1193 11- mUraeaatlan. (272) (1928) 
~ lhtiJaa için Bakır ednatı mUnakuaya konmuştur • ihalesi ra tmlnat akçelerile birlikte ihale • • • ı Marıs 1932 tarih ve 87 aumanla 
il hkla alınacaktır· İhalesi 23 _ 6 _ 932 pazartesi günü saat 16 gününde Kayseri satın alma komi& 111. K. O, 1 lnd fırka Çatalca Mst Dcmlryo11ar mecmuası indpr etmlfdr. 
4a 1r~'":'"' 132 prpmba gtinfi saat t!i,3() da komhıronumuzda yapılacaktır. Ta- yon una mUracaatlan. (214) (1598) Mv; Haydarpap ve Gümüpuyu has- Bu mecmuada memletetimlzlıa bOylt Wr 
ı....~onumuda yapılacaktır. Ta- • • • taneleri 81.ır..r ve Jwvnn etleri ••zar- senet membaı olan linyit kGmldertml-
~ prt · i ı k h liplerln şartnamesini almak üzere het a• ., - ..-
"- nameam a ma üzere er gUn ve mUnakasaya fşfıirAk. edecekte- Safraaboludaki kıtaatın ihtiyacı hllla abnaeaktrr, haalnl 16 - !\ - 9.12 ztn tlmendlfer, vapur ve sair ablt ft 
ıt.:.. '- P&zarllfa ittirAk edeceklerin i~in 80,000 kflo sı.ı..r eti 10 mayıs pazart.ı ........ -mir aatlerde se,-• mubanik malzemede lullamlmalm 
.... Lti d k ı- rin de teminat ve teklif mektuplariy- 5

1 ~· ,_ r-
-..:...-·· muanea e om .. yonUJDuza 932 tarihinden itibaren 20 ,Un mtid· komiqonamusda yapılacaktır. Şart hakkında çok kıymetli bir edld nrdır. 
--.caatla (- (1S91) le vakti muayyende komisyonumuza 

n. -·) mlracaatlan. (2'8) (lı7!) detle kapalı zarf usullle münakasa- namelerini ıörmek latlyenlerin her Bundan bqka mecmuada mUnderlç bu· 
• • • • • • 1• konulmuıtur. Taliplerin prtna:ne gUn ve pazarbfa fttJrlk edeceklerin lunan yirmi muhtehf yazı arıunc:la 

...... ~ llltl,aer için bakır edevat• pa· yl görmek üzere her ıttn mtlnakasa· de vakti muayyenlnde komisyonumu- yalnız şimendlfercilcrl dcl'!l b8t8a mm 
~· almaeaktlr. İhalesi 11 - ü Merkez ihtiyacı için 220 ldlo sıfır ya ittirik edeceklerin ise teminatı za mfiracaatları. (277) (1929) ve fen erbabının ve yatsek mektep mU· 
~ f&rpmba dnü saat 17 d~ ko - eti 23725 kUo koyun eti ayrı şartna · muyakkate ve tekllf mektuplarile bir K. O. nun Saat 15 davimlcrini yakından alakadır eda itti· 
.. ~na11a11sd& rapılacakt.ır. Ta - ~elerle Y kapalı zarfla münakasaya likte yevmü mezkôrda Safranboluda 1. F. Saat 15,30 sıdl, içtimai ve Hani bir çok .. ıtaau. 

.. rteameslftt almak jıere her konmuşt~r. lhaleei 25 - 5-- 932 ça satın alma komisyonuna müneaat - Çatalca iaat H vardır. Dön buçuk f<>NIMlk be zenata 
llU&rlıfa lştlrAk edec~k ,eorln şamba gllnU saat 14 te icra edflece-k- lan, (273) (1924) Hastane Saat 16,30 mecmua~ı karilerimize tavsiye ederiz 
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~~ Parlimento bqvekilin idanıını talep etti. Kırala da idare tarzını 
~eainl ihtar etti. Kıral orduaunu aldı •• Londradan çıktı. Dahili 
~be batladı. 

Ahali ikiye bölünmüttü. Parlamento taraftarları, imal taraftarlan. 
O Ollyjye Kıomnl (1599 - 1618) de ordunun kumandaamı eline aldı 

........... taraftanydı. 
kıraıa kartı ıalip geldi. Kıral lıkoçlara iltica etti. lakoçlar ona 

ento7a teslim ettiler. Parlimento kıralı idam etti. Krom•el cüm .. 
~~ilan .W. (1848) Fakat Krom•elin parllmentoya da ehemmiyet 
•~ ,uta. O bir dlktatlrclü. Bir darbei htikametle mediıi daiıttı. 
~- -.anuu almadı. Lort protektlr un•anmı aldı. it bqmda bulun -
~ lllfiddet zarfmda lnıiltere donanmasının eaaamı kurdu. Oldüiü za • 

<ı•> Juine otlu Ripr ıec;ti. Halbuki lqilbılerin ihtilil etmeleri • 
~i parllmentoyu tesisti. Ri,an hilldbnetten ialcat ettiler, Stüart 

ndan birinci Şarhn oilu ikinci Şarlı hükümdar ppblar. 
ikinci Şarl parlimentoıuz idareye batladı. Katolikleri de proteıtan 

~hine teıvik ediyordu. ikinci Şarldan eonra hükümdar olan Jak ka 
:·~ldtı~ sorla proteatan J&pmak istedi. Jalon idareaizliii de fazlaydı. ln
""'""'.._ la,.n etti. Jak Framaya lraçb. ikinci Jakm damadı (Ginom Do

) ı Holanda cümhur reialiflnden alıp lnsiltere lmalbima getirdiler. 
a.ll".WIM1111ı Doranj üçüncü Giyyom un•aniyle tahta çıktı büyük tarta riayet 

,...."- yemin etti. Parllmento idaresi Ye temıili hükGmet teteldcül et• 

On Jeclinci asırda batka memleketlerde mutlakıyet en kunetli, en 
't'.11!'....... dene.ini yqarken lngilterenin parllmento uıulilnil kabal etmit 

lebeptiz delildir. lnailterede evvelce kuvvetli bir saltanat vardı. 
· ~--..-leri parça, parça araziye malikti. Bütün arUİli bir kül tetkil 

•ıliki.ne .ahim yoktu. lnıilterenin asıl asalet ıımfı 100 sene har .. 
-.Jm,lmUflU. Etaaen lqilterenin aaalet .Umreleri siraatle mqgul 

ldii;ıerle an)&fllUYa mümanaat etmiyorlardı Britanyanm dütman te 
·~-h..len masun bulanması onun asalet zümrelerini aakert 

!etekkWden ziyade ziraat ve ticaret unsuru olmıya mecbur etmiıti. 
;..;."11~..ae bu tartlar içinde toprak burjuvalan aaalet firmuı altında teoo 

ebnİftİ. Bu prtlar içinde topralım iıleterek zengin olu zümreler 
~·•)ar laralm hakimiyetine kartı aeı çıkarmamıılardı. Fakat ikin

...._. ziraat uaulOnde yapdan yenilikler, ç~ilikt~ ~irade 
'mPtı1a Jetiftirmenl nehemmiyet kazanması, küçük arası aahıplennın el· 
... ._. ... araıinia MlJUk arui ..Jıipleri tarafmclan ıatın almmaaı nihayet ... -:unu tefenaldanm icap ettirdi. Ve 1erbat rekabetin ifadesi 

parlamento tanı meydana çıktı. 

- xvıu inci aıır -
ı 1 lılml uır .A.vnıpada iktıtacll ve aiy..,I yeni teıekkülleri ifade 

~~bil• aan'atlan yerine fabrika aanayiinin inkitafa bqlamuı, 
ma4• kimiribıün kullanılması yeni aanaJi hayabnın dol· 
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muma sebep olmuttur· 

On sekizinci asırda Avrupada milli te19kküller daha alyade meJd&• 
na çıkmıya batlaclı. 

Rusya, Pnnra ve Amerika müttehit cümhuriJeti tepkldd etti. 
On aeldsinci uırda Awupanın ıınat inkitafı A'ft'Upanm mu.temlilre 

ai1aaetinde yeni ufuklar açb ve İngiliz nıU.temleke imparatorlulu bu .,. 
nal tetekküJün neticesi olarak meydana çıknuya bqladı. 

On sekizinci aann fikir faaliyeti ticaret aermayeainin tetekkülüniiD 
tabii neticesi olan aerbeat rekabet eaaaım müdafaa eder. 

Diacle tolerans, ıiyaaette kuvvetlerin tefriki, parl&mento, ferdin li • 
yal hukuku fikri on aekizinci aaır felaefeıinin eaaamı tetkil eder. 

On aekizinci aann fikriyatında iki mühim tabab'et ıöze çarpar. 
A) Janjak Ruaeo: RUllO ferdin hayatım. ferdin hüniyetini delil• 

ml1etin saadetini eaaa tellkki eder. Demokrat, fakat liberal dejilclir. 
B) Monte.kiya: Montakiyö lnıilterecle te,.ıddil eden liberal ÜYllt 

tarzına hayrandır. Onun nazariyelerini yapmakla metauldür. 
Ruuo (İçtimai mukavele) ıiyle, Monteıkiyö Acem mektuplan,-.. 

nunların ruhuyla ura mühim teıirler yapmıtlardır. 
On ıekizinci asır, hürriyet ve hakimiyet fikirlerinin temelini atmq • 

br. Volter vicdan hürriyetini, anaiklopediıtler ilmi telilddleri ifade eder. ,,. .... 
Franaa on yedinci aamlaki ıiyaıl kunetini kaybetmittL VUıa (Lo

ren) ve Korıika zaptedibnitti. Fakat on dördüncü Luinin cloaa!ll'!1an ln
ailtere,. majl4p oldu. Vakıa Amerika iıtiklilini lcasaadı, fakat Fransa 
da Kanacla71 kaybetti. 
On Mkbinci asırda Framada eıkiye kartı bir akaülimel -nrclı. Mbu 
hukukunun tadili iıteniyordu. Çünkü miras usulü henb etki Roma aile
ainin hukukun atahidi. Mal en büy ilk oila lca1ıyorcla. 

Ticaret aerbeıt değildi. Tahditler vardı. On eeldslnci asır Franaas 
mütefekkirleri bu mazi kayıtlanmn kaldını.aamı istiyorlardı. On ae • 
kizinci asırda Franaada arazinin dörtte üçii malikhe sahipleri elindeJdi. 

Orta ıımf halk pek muztaripti. Zahirde Franıa kunetli ıibi 16rit • 
nüyonlu. 

Pru•r•: 
Pruıya on aekizinci ura kadar elektör unvanını tqıyan (Hohenzo • 

fena) lerin iclareaindeycli. Bundan sonra imal unvanmı aldılar. Ara.zile• 
ri berebtabcli. Devlet ele diler Alman prenalilderinden farklı cleiildi. 

Bunlann kırallarmdan Freclerik Vilhelm kuvvetli bir ordu tefkil el• 
ti. Oilu ikinci Freclerik babumm yerine ıeçince ATuthll'J& (Mukaddes 
Cermen) imparatoriçesi Mari Terezden Silizya11 aaptetti. 

Mari Tere& Ruaya •• Framayla ittifak etti. Bu ıuretle yedi tene Ur
bi batladı (1788 • 1713). Pruya mailGp oldu. Fakat aonra F......,. 
Rozbahta, Aftlltul'J&JI da Li1&rda mail4p etti. Siliaya11 mubafua etti. 
O esnada 50k aif ltir hale ıelen Lebiıtana Ruaya ve Avuıtul')'anm yarcl.-
11117le aalclmlı. Bir lmnn Lehiatam zaptetıi. Ondan tonra Frederik dahili 
ulahada metllUI oldu. Bataklıldan ku"1ttu. • .. 
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