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~~=:==:====::=====~============~======~====~~::::=~:::::=====~~==~==~======~~~~~~~~~~ ~inci Yıl • Sayı : 5150 CUMA, 13 MAYIS (5 inci ay) 1932 Sayısı S Kuruş " 

B. M. Meclisinin dünkü içtimaında 

Askerlik bedeli kanunu kabul edildi 
Bazı münakaşalar oldu , kontenjan 

tt eyhinde ijz söylendJ 

ttakkı Tar1k B. Refik Şevkete. Hasan Fehmi B. S1rrı B. 
~ J\ıı~ra, 12 ~akıt) - Büyük Millet Jrnrat cereyan etmiştir. 
li eclısi bugün Reisvekili Hasan Beyin Reisvekili Hasan Bey bu hakkın 

Yctsetinde toplanmştrr. hüktlınetten gelen Jayihalara değil, 
,. Bazı mebusların mezuniyetlerine mebus tekliflerine ait olduğunu soy -
~t ~ivanı Uiyaset tezkeresi okunarak lemiş, Hasan Fehmi Bey (GümüŞ& -

S\ip edilmiştir. ne), Rasıh Bey (Antalya), Refik ~ev • 
Hazineden taksitle mal satın almış ket Bey (Manisa) aksini iddia etmiş· 

:lanıarın taksit bedel1erinin tecili ka- lerdir. 
d Un. layihasının geri verilmesi hakkın- Hakkı Tarr.k Bey (Gireson), Sırrı 

1 
akı Başvekfılet tezkeresi okunmuş- Bey( İzmit), Hamdi Bey (Yozgat) da 
Ur. riyasetin fikrini müdafaa etmişler • 
r Mezkur liiyihanın kendileri tara - dir. 
~ndan tekabbül edildiğine dair Saim Bu sırada söz alan Süreyya Bey 
~y (Manisa) ve rüfekasının t:ıkl'iri (Aksaray), ise Reisin makamında 

erine hükllmetce teklif olunan ka - mütalea beyanını bitarafhğa mugayir 
- :ıııı layihalarını~ mt-buslar tarafın - bularak kendisini kürsüye gelmiye da
f atı tekabbül edilip edilemiyeceği d - vet etmiştir. 
1 t\fında ve meclis dahili nizamname - ı Alt taralı 2 inci sayfiDUzda Son 

'inin 68 inci maddesi üzerine müza - Haberler kısmımızdadır.] 
~~========================================= 
Hicaz ve Necit veliahtı Emir Faysal 
yakında m.emleketimize geliyor 

tı._ liıcaz ve Neclt devleti hUkUmdacı kral 
~suut'ln. veliaht Emir Faysal'ın ıncmlc

lnıızı ziyaret edeceği evvelce yazıln.ıı,tı. 
lıt Son haberlere göre, Emir Faysalla m.'\.1-
-., l il.oma, Purls ve Londrayı ziyaret etmJ,. 

it tınır Faysal Roma.da ltaıynyla ıncaz Vf 

~t devleti arasında aktolunan dostluk Vf 

'tıı l'et mUahrdrlrrlnl mübadele etmiş, dnh' 
...._ t'1L Parlse giderek orada. da Fran"31ln 
~i \"e gayri resmi müesseselerini gezerek 
t~~tta buhınmu5tur. Emir Faysnl 5lıncl' 
"""lıdradııdır. 
'ııı l\ahlrecıe ı:ıkan (Elehram) gnzett"ııl tara- t 
~ ~ verllen malumata göre bu zlyaretler\n , 

l!fl !'Udur: 
~ lltcaz ve Neclt devleti, kendi memleketi~]' 
~ 'Maretaneler tesis eden ve bunların bU.:l ' 
4oıa lııı Yliksclten devletlere, lktlsadJ buhran ç-

~slyle mnkabele edememJ,, bunun tı:ın\ 
S dar oldu~ devletler ne:r.dlne resmi bir{ 
~1f!t r;!indererck bunlıırla olan münuebetıe
' lakviye etmek ve iki taralı mlliıtefit o 

le ı,ıerı tetkik ettirmek lstemı,tır. Londrada bulunanheyet azası 
[ Genci Emir Faysal'dır] ,~ret.e veliaht Faysal Sımt riyaset et

)11 ve kral lbnlssuut tarafından Avnıpa 
~.\•ya. hUkümdarlarma ,.e cUmhar t"elslc- Wcaza dönWecektlr. 
~" hitaben yazılan mektuplan taı.ımıalda- Heyet mayısın 16 smc1a L& Beyde, ~J llln
~ ~Ya.hat Uç ay devam edecek ve bu mlld- de BerUnde, 25 inde Vartovada, hazlramn 

~ ~1lıırfmda heyet, İtalya., İsviçre, Fransa., 2 sinde Moskovacla, 9 unda Odesad&, 12 sinde 

1 

~te"", F<>lemenk, Belçika, Alınanyo., Le- lstanbalda sonra Ankarada, 2'7 sinde Tahran
~ ıı, nuıya, Türkiye, 1rruı ve lrak dedet- ela, temmuzun beşinde de Bağdatta bulw.ı.a-

~ek Iraktan=GU~·=yt==ta=rlld==y=~==caktır====·======================== 

Tıbbıyeliler Bayramı 

4 !•bbıyeliler bayramı dün hararetle tes'it edilmiştir. Y azısım 
t.ıe~cü . sayfamizda bulacaksınız. Resmimiz bayramdan sonra 

tnıız mektepten çıkarken _ ~nmıştır._ 

Yeni Amerika 
fü~firi geldi 

! :Başvekil 
hararet e 

z. nkara a 
karşılandı 

Mr. Charbes H. Sherrill zev· 
cesi ve oğluyla birlikte dünkü 
Semp!on ekspresiyle Paristen 
şehrimize gelmiştir. 

Sefir istasyonda Vilayet na
mıoa Polis mildürü Ali Rıza, 
Belediye namına da turizm şu· 
besi müdürü Ekrem Besim beyler 
Amerika sefareti müteşarı Mr. 
Şov Amerika konsolosu ve Ame
rikan sefareti Ye konsolosluğu 
erkaniyle koloniye mensup zevat 
tarafından karıılanmıştır. Mr. 
Sherrill istasyonda kendisini 

Rus misafirlerimiz dün S!İttiler 
Ankara, 12 

(Vakıt) - Bat· 
vekil ismet Pş. 
Hz. , Hariciye ve· 
kili Tevfik Rüş
tü B. refakat ve 
mai yyetlerindeki 
zevatla bugün 
şehrimize avdet 
etmişler ve is-
tasyonda B. M. 
Meclisi reiıi Ka-
zım Pş. Hz. iyle 
heyeti vekile a
zaları, sefirle, er
kAnı harbiyei u- Rusya seyahati lntlbalar1ndan : Lenlngrad'ta 

Sovyet mecllslnde 
mum iye ikinci [ Ismet Pş. nın solundaki zat, Leningrad sovyet meclisi 
reisi Asım Paşa, icra komitesi reisi Kadaskl yoldaşor. Ayaktaki Madam 
meb'uslar, mülki l\1eclis azasından Madam Yugdanoftur J 
ve askeri arkanla binlerce halk otomobiline binerek evine git· 

\ tarafından karşılanmış, piyade, miş ve müteakıben Çankayaya 
jandarma ve polis müfrezeleri ve G · 

- ---Yeni SefJr istasyonda 

karşılayan bir muharririmize 
şunları söylemittir. 

Istanbula bu teneye kadar seyyah sı 
fatllc gelmlştlm. Tilrklyeye bu sefer sefir 
ve memleketimin mümessili sıfatiyle gel
diğim• çok memnunum. 

Yann Ankarayı gideceğim. Iti'tnatnarne
mi ne zaman tt.kdim edeceğ'im, henüz 
belli değildir. 

Mühim bir kaza 
Berlln sefiri Kema

lettin Sami Paşa 
yaralandı 

Hadise , içinde bulunduAu 
otomobllln kapaklanması 

sure\lyl-. olmuştur 

Kemalettin Sami Pş. 
Teessürle aldığımız habere göre Ber

lin büyük elçisi Kemalettin Sami Pa
şa, Almanyada mühim bir otomobil 
kazası geçirmiştir. Refakatindekilerle 
birlikte yaralanmış ve tedavi altına a
lınmıştrr. 

Bu husustaki telgraflar şunlardır: 

muzıka selim resmini yapmıştır. giderek azi Hz. ne arzı tazı-
Riyaseticümhur umumi katibi mat etmi9tir. 

Hikmet ve yaveri Celal B. ler Heyeti Tekile de geç vakit 
Başvekil Pş. Hz. ni Gazi istas- ismet Pı. nın köşkünde toplan
yonunda karşılamışlardır. 

ismet Pş. karşılamıya gelen- mış ve Başvekil seyahati hak• 
lerle ayrı ayrı görüştükten sonra kında izahat vermiştir. 

Şehir Meclisinde 
Mühim karar ar 

Temizlik vergisi arttırıldı, bir istihlak 
kooperatifi teşkili kabul edildi 

Vazife uğrunda ölen zabıta memurları
mızın çocuklarına yardım 

lıtanbul umumi meclisi dün 
birinci reis vekili Sadettin Ferit 
beyin riyasetinde bir çeyrek saat 
fasılayla on dört buçuktan on 
dokuz buçuğa kadar süren beş 
saatlik iki mühim celse aktet
miş, hararetli müzakereler olmuı 
ye ehemmiyetli kararlar veril-
miştir. Bu beş saat içinde 14 
maddelik ruınamenin yalnız bir 

maddesi tehir edilmİf, diğer on 
üç maddesi konuşulmUf. karara 
bağlanmııtır. 

Bu arada bilhassa üç mühim 
mesele Yardır: 

1 - Tanzifat vergisi tarif esi 
arttmlmıştır. 

Biltçe encümeninde varidat 
tesbit edilirken makamla eneli

[ Alttarıh 4 üncü sayfamızda ] 

Fransız Relsictimhurunu öldtlren 

Hindenburg'la Mazarik'i de 
öldür:mek istiyormuş 1 

M.Domer, dünParlste merasimle gUmilldft. 
Istanbulda da bir ruhant l!Jln yapıldı 

Vaymar 12 (A. A.) - Bark Berke ch·a- • 1 h f blttlkt -
rmda TUr~yenin Berıtn bllyllk elçisi Kem'\- _Dün Pangallldakl klllsede yapı an ru an ayin en sonra 
ıettın Samı Paşayla TUrklyenln Bertin f.thri Dün Pariste fevkalade merasimle na yüşbaşı Şevki, hükumet ~amına 
Ceneral konsolosu l\lctzını ve zevce11i ve ke- gömülen müteveffa Fransa reisiciim- Vali Muhiddin Beylerle lstanbuldakf 
rlmesını hamil otomobil kapaklanmı' ve buru M. Doumer'in ruhi istirahati i- bütün sefirler, konsoloslar Kolordu 
lçlndekllerin Uzerlne devrilmiştir. • lt d k" S • t k d k·1· R"" t•• p K t ınJ 

K mal ttl S mJ P ··-# t ,. t çın, saat onda Panga ı a ı aın - uman an ve ı ı uş u aşa, a o .ıa e l' n a aşanın IUlll\ :ısı .,.a -
laDIJştır. \'azJyeUerı çok ağrr olan Kemaıet- Esprit kilisesinde bir ruhani a),n ya- Ermeni kiUsesi, Hahamhane ve Pat. 
tin Sami Paşayla Madam ve l\latmazel l\Ict- pılmıştır. rikhane mümessilleri hazrr bulunmUf-

l Alttarafı 2 inci sayfada J Merasimde Gazi Hazretleri namı- (Lütfen sayfayı ~ev!rinbl). ı 
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b~e-r~~ri 1 

s~~t:::~!t:~i~!~==~~~~.::r M. Bruning B. M. Meclisinin dÜnkü içtimaında 
mizden ) - Başvekil M. Veni- Kabinesi aleyhindeki 
zelo~1 adliye nazın sıfatiyle, me- takri:r.ler Reichstagda 
~'u"an rnocHsim: gazetelerin ınat- rıeddedlldl 
buat hürriyet;ni suiistimc.l ettik- Berlin, 12 ( A. A ) - M. Brü. 
Ieri qoktasından pir lrnnutı la1i- niug, Reichstag' da harici siyasc· 
hası tev~i etmiştir. te ait irat etmiş olduğu bir nu-

Kraliyet fırkası reisi M. Çal- tukta tahdidi teslihat konfera:ı · 
daris, bu layihanın şiddetle aley- sının bazı neticeler elde etmiş 
hinde bulunmu' ve kendi fırka- olduğunu ve Almanyamn tahdidi 
sına mensup meb'us arla birlik- teslihat hakkındaki noktai na-
te, salondan çıkıp gitmiştir. zarının dığer memleketler tara· 

Başvekil M. Venizcfos, irat et· fından gitgide daha iyi bir ıu· 
tiği nutukta knnunu müdafaa ve rette anlaşılmakta bulunduğunu 
matbuat hürriyeti esasatı a:e~ söylemiştir. 
hinde bulunduğu hakkındaki it- M. Brüning, Amerikayla Fcan-
bamları reddetmiştir. Neticede sada altının teralcüm etmesiyle 
kanun IAyihası meclisçe knbul bu iki memleketin ticaret p!in· 
edim' tir. ço'.arınm açığı arasında bir rabı-

••••••••••• • ............................ ·-··············· •a mevcut bulunduğu mütaleesı-
lardır. 'I 

J(iJisc i~crfoinc, Parlste Ellza sara- nı serdeylcmıştir. 
) mdn te hir edilen l\L Doumer'in ta- Müteakiben Nasyonal - Sosya
.butunun timsali olan hir tabut hımul- listlerin siyasetini tE:tlcik eden 
mu tu. M. Brüniug, bu siyaseti itidalle 

T.,butun etrafında, hükümetimiz· tenkit etmi~ ve demiştir ki "Müf
<len al nan müsaade üzerine, lima:u
mrzda bulunnn Fra11 ız donnnmıı ına rit milliyetperverlerin program-
memmp ı.e Ya.r gemisinden hir man- farının bazı kısımlan tahakkuk 
gn Frnn z bahriyeli. i Ye dört zahit sabasına isal edilebilecek ma-
bulunuyordu. hiyettedir. 

Rc..c:mi Unüformasını giymiş hulu- Fakat müfra miUiyelperverler, 
nan Fra.-ıc;ız sefiri Kont de Cha.mbrun, Alman milletine vadetmiş oldu'<
siyahlar örtülü bir dua i keml inin Jarı her şeyi yerine getirecek eri 
önünde duruyordu. hayaline kapılmamalıdırlar.,, 

Ruhani ayini, Papalığın Jstanbul 
m"mcssiJi Monsenyör Margoti yap. KllkGmets itimat yapıldı 
mış, rnUteakiben Pero i'nln dört ses Berlin, 12 ( A.A ) - Reichs· 

z r ine yazdığı "Me e,, Koro tnrnf m- tag meclisi hübimete ademi itl-

-~~~---------,.-----~----~~ 
[Ust tarafı 1 iuci Sı)famızdal 'l'akas komLyonunun te~kiliıtı hak-

Reis Nizamnameyi okuyarak, rıi - krndaki kanun JAyihasmın müıakere
zamnamenin tatbiki hakkında söyle - si esnasrnd:ı d:ı münakaşalar olnıuş

nen sözler için kiirsüye gelmiye lüzum tur. Bu münasebetle söz alan Sırrı 

olmadığı cevabını Yermiştir. Netice - Bey (lzmit), kontenjan aleyhincle hu
de dahili nizamname maddesinin hlik - lunarak memleket ihtikarın tesiri al
münü tavzih için mesele teşkilfıtr e - trnda kıvranıyor. lhtikar vardır. 
sasiye encümenine verilmiştir. J)elailte söz söylemek mümkUndiir. 

Müteakiben Evkaf umum müdür - nu kanun kabul edilirse, ihtiki'tr de
lüğü 1932 bütçesinb mü:i:akcresir.c ,·arn edecektir. Ben tatbikını kabil 
geçilrniş1ir. 

Söz alan Sırrı Bey (lzmit): 
- Ilüt~enin milzakeresl tcşkilflh e

sas.iyeye muhnliftir. 
Rüştü Bey (Kayseri) - 1\luvafık

trr •. Müzakeresi lhımdır. 
Sxrrı Ber devamla: Ti.irkiye layik 

hükumettir. Bu gibi şeylerle ala - · 
kası yoktur. Memleketi teşkil eden 
anasıra karşı yaziy'etimiz müs<n icHr. 
Diğer Annsınn nasıl teşkilat hususi -
ye1eri varsa, miislUmanlnr dn yap -
sınlar. Refik Şevket Bey (Manisn): 

- E,·kaf te kilatı lflyihası elan 
gelmedi. Şimdiki kanundaki isti -
lahlardan kimse anlamıyor. lfonu -
nun kabuliinil teklif ederim, dedi. 
Bunun üzerine Evkaf umum mUdürii 
Rüştü Bey, Evkaf idaresinin yeni teş
kilatına ait kanun layihasının heniiz 
meclise gelmemiş bulunmasının bu 
mevzuun ehemi} eti dolayisiyle uzun 
tetkiklere aruz kalmış bulunan mez
kur layihanın meclise tevdiinın hir 
gün meselesini teşkil eylediğini söyk
miştir. 

görıniyorum 

lktisat vekili, bütçe encümeninde 
takas munmclfitında her türlU müra
habecilerden kurtulmanın müşkül ve 
imkansrzlığı neticesine varıldığını söy
lemişti. Bunun için endişeye düşli

yorum. DiyerQI<, kanunun ale} hmdc 
bulundu. 

Refik Şevket Bey (.Manisa): 
- Kanundan aldığım ilhama bi

nnen hususi müesseselerin alacakları
na karşı takasa• mecburi tutulmasr 
doğru değ-ildir. Aleyhiıtdeyim. Son
ra umuru ticariyeden bihaber zatlar
dan müteşekkil koımisyonun teşkilinde 
tehlil>e \'ardır. 

Vekil neyclen rica ederim, hi7.e h:a
hat ver~inler, çok ihtiyacımız Yardır. 

İbrahim Bey (Isparta) nrn Jayıha
nın miizal<ercsinin bir hnfta sonraya 
taliki hakkındaki teklifi okunarak ka
buJ edildi. 

l.ise ve orta mekteplere, alınacak 
JeyJi ve meccani talebe hakkrndald ka
nuna atideki r.ıaddelerin ilavesi kabul 
olunmuştur: 

Madde 1 - 22 temmuz 931 tarihli 

i Urg refakatinde teganni edilmi~ mat beyanı hakkında verilen ğını, yalnız Ayasofyanın mahzen o • 
t: r · umumi ımıhiyelleki takrirleri larak .kullanılan bazı mahallerinde -

E\·kaf umum müdürü, Bulgaris -
tandan iade olunan tarihi evrak nra • 
sındnki \'akffyelere dair kendisine bir 
malUmat ve müracaat vuku bulmndı· 

bütçe k"nunun r.eşrinden evvel or
ta mektep n fü;elerln ilk mektep 
sınıflarına kabul edilmiş leyli, mecca
ni tal~bt?den sınıf imtihanlarını mu
vaffakiyetle verenlerden yetim veya 
fakir olanları S haziran 1926 farih ve 
9Hi numaralı kanun ahkAmına tAbi ol· 
rnaksmn orta mekteplerde ve list!ler· 
de meccanen leyli olarak fahsitlt>rinc 
devam ederler 

Paristeki cenaze f"!pr. simi ıs7 ~u~a!if r~ye karşı 287 
Paris, 12 (A. A.} - l\L Doumcr'in 1 dd t · t' . . b'. .. . rey e re e mı~ ır. 

("<?nazc merasımı U)~uk bır kqJaiJalrk .................................................. •••••••••• 
uzuriyle fflil edilınişljr. ra as~eri Jpt1alar Ye sabık muh:ırrir-

Saat 7,M da l\f. J.ıcbrun'le M. Tardi- ler cemiyetleri hir geçit re mi )·apmış
,,., v 2 hükumet erkanı ba~lıca devlet- )ardır. 

'-ükümdar Ye prensleriyle mümes- M. Doumer'in ailesi efradının ve 
• ri Elyısee sarayına gelerek Madom lıükumet azasının dahil bulundukları 

-cr'e taziyetlerini beyan elmiş- yeni bir a.lay teşekkül etmiş ve Yan· 
·. Bundan sonra alay teşel,kiil girard mezarlığına doğru ilcrlcmiye 

ı t"-ı ve önde bir ~ok çelenkleri hamil başlamışın. Cenaze burada saat ı.ı c 
1 balar olduğu hatde Notrdam'a te- doğru büyük bir sadelik içinde gömül-
\Cccüh etmiştir. mü tür. 
?tfar~al Franehet Desperey, muhar· Dütün maf,-azalnr ve re mi müessc· 

liderden Dorgeles n müte·reffanın seler kapalıd1r. 
şahst dostları cenaze arabasının kor- Bayraklar matem alameti olmak 
donlarını tutuyorlardı. üzere yarıya indir-ilmiştir. 

Cenaze arabasının arkasından :ıile Londradekl ayin 
enrnnını hamil bulunan araba geliyor Londra, 12 (A . .A.) - Ifardinat Bo-
ve onları takiben şu ze,·at bulunuyor- urne saat 11,30 da Wesminster kilise
du : sinde l\f, Doumcr'in istirahati ruhu i-

l' eni Rclsicümlıur M. Lcbruıı, ı'l<'l· çin bir ayin yapmı tır. Ayında siya. 
çilıa kral,ı Albcrt, Jngiliz ııclla/ıli set Ye diplomasi alemine mensup bir 
Prens de Galles, Jtalya kralmm ye- çok ze,•at Ye bilhasa kralın mümessil
ğcnl 1 us d'Aoste, Yugoslarıya kralı lerinin bulunduğu görülüyordu. 
Alel~antln tenuU eden Prenı Paul Fransız ,·e İngiliz sefirleri <le hu 
Annam imparatoru, Memuriyeti nu.ı.'ı- ayınde hazır bulunuyorlardı. 
susayla göndcri!miı fevkalade büyiik Suikaslçlnln sövledikleri 
elçi sıfatlyle kendisini temsile ilin- Paris, 12 (.A. A.) - lstiçmp edilen 
denbur11 tarafından menwr edilmiş 0 • Goıxouloff, hayatını, tahsilini Ye harp 
l an Almanya'mn Pari<J bÜl/Ük clri$i esnasındaki hizmetıerini anlatmıştır. 
lrl. Von Hoc>sc:Jı, lspanya'nın r~ris Merkum, ihtilD.1 e"'nasında Lahins-
sefiri M. 1acloriaga, Türkiye büyül: Jmiaou'ye gelmiştir. Kendisi, cvvelil 

elçisi, Norııcç, Romanya, l'ugoslav
ya, Yu.-ıanlstan ve Mısır elçileri, ls
ııcç kralım tcmsU eden kraliyet erkcl
r.ı harbiye reisi jeneral Cl:rcm;val'd, 

Danimarka ve lzlarrda kl'alı kristl
yan'ı temsil eden jcneral Cahaltens-
chUd, Çekoslovakya elçisi JJ.I. Ouaky, 
Çin clçki M. Yen, Felemenk kraliçesi
nin yaveri JTis Amiral Schorer. lnoi
liz Başvekilinin oğlu. 

Alay, Shamps ı;ıysees takip etmiş 
ve Rue de Rivoli'den geçmiştir. 

Halk, heyecanlı lıir sükOt içindey-
di. Saat 9,30 da alay Notrdnm'n 1·asıl 
olmuştur. 

Notre - Dame kilisesinde ynpılan 
merasim saat 10,45 te bitmiştir. Jfor· 
dinal Verdicr'in okuduğu af duasın· 

dan sonra alay Notre - Damc kilise· 
sinden ayrılarak nym sırayı mt hafaza 
etmek urctiyle çan sesleri ara ıncln 
Pantheon önüne gelmiştir. 

Saat 11 de cenaze araba ı Pant-
hoon önünde hıbutun konması icin ha
zırlanan yere yakın bir yerde ternk
fmf etm !rttr. 

Snat 11,35 te M. 'fardiyö'nün nut-1 
ku niha) et l.ıul rnu5tur. Ilundan son-1 

Bolşe\•ililer~ aleyhtar oJan Kazak teş
kilatına intisap etmiş "e müteakiben 
1919 senes ine kadar Kafkasyadaki Be
yaz orduda bulunmuştur. 

Bundan sonra Ros tof'a dönmüş ve 
orada tıb tahsiline de\·am, müteakiben 
Min k'e giderek Boris Sa,inkof'un 
Beyaz Ruslar teşkilfttına intisap et
miştir. 

Gorgouloff, hiz.zat milli cünıhuri
yetçfleT birliğini ihdas etmiştir. 

1921 de So\")'et zabıtası tarafından 
aranılmakta ve takip edil~kte olan 
Gorgouloff. Polonyaya geçmiş ''e bi
lahare Prağ'a gitmiştir. 

Gorgouloff, 1921 ,.e 1931 seneleri 
arasında Rusya)n gitmiş olduğunu in
kar etmiştir. 

Merkum, yekdiğerini müteakip ilin· 
dcnlıurg'a Çek Reisiclimhuru Maza-
1ik'e ve kendi inden miilflkat talep 
edip te hir türlii mu,·afakat cevahı a
lamamış olduğu So,·yetlerin Paris . e
firine karsı suikastta bulunmayı dü
şUnmfüı olduğunu beyan etmiştir. 

Merkum, 192:> sene indenberi doğ

muş olduğu memle'c<etıe her türlü ala
kasını kesmiş olduğunu beyan etmiş· 
tir. 

ki evrak meyanında bulun:ın valtfi • 
yeterin tefrik edilmekte olc1uğunu ve 
miizey.e verilebileceğini ilave C'tnıiş -
tir. 

nu izahattan sonra maddlcrin mü
zakeresine gesilmiş ve mez%Qr ldan·· 
nin 1932 mnJi senesi masarifi İ!;İn 

2,574, 96 lira tahsi!=at verilmesi kabu ı 
olunmuştur. Varidatı iki milyon 367 
bin !>00 lira olarak tahmin olunmuş
tur. 

Raf et Bey (Bursa) nın teklifi üze
rine de, dokuzuncu madde olarak Ef
kafça sıttılan arsa taksitlerinin on sc· 
neye iblağı kabul edilmiştir. 

Amerika ve 
Lozan konferansı 
Londra, 12 (A A) - Londra

ya bu gün gelen haberlerden 
anlaşıldığına göre Amerika 
Hükumeti Lozan kanferansında 
bir müşahit bulundurmak sure
tiyle kendisini temsil ettirmek 
hususunda şimdiye kadar hiç 
bir arzu göstermemiştir 

Bundan dolayı Lozan konferan-
sı için Amerika hükumetine da
vetname glSnderilmemiştir. 

Görilnüıe nazaren Amerikanın 
Lozan konferansmda temsil e-
dilmcsj bu konferansta tamirat 
borçlara işi hariç olmak iiı~re 
müzakere edilecek meselelerin 
mahiyetine bj'alı bulçnmaktadır. 

Japonya ile 
Romanya 
Bükreş 12, (A.A) - Japonya 

ile Romanya arasında pek ya
kında bir ticaret itilafnames ak-

tcdileci söylenmektedir. Bu mu· 
kavelename mucibince Roman 
ya bir takım kereste ve tuz 
mahreçleri elde edecek, Ja
ponya Romanyaya bir tak1m 
mahsulat ve bilhassa pirinç gön-
derecektir. 

lngilterede 
Banknotlar 
Londra, 12 (A. A) - Hazine 

nezareti, lngiltere bankasma 
30 hazirana kadar tedavül me
vkiinde 275 milyon Sterling 
kıymetinde banknot bu'undur
mak için mezuniyet verilmesi 
olacağım bildirmektedir. 

Ilu gibi leyJt, m~ccanf talebeden O· 

lup ta salifü:zzikir büt~e kanunundan 
sonra lcylt, meccaniliklerlne nihayet 
\'erilmiş olan talebe de bu hükümden 
istifade ederler. 

Askerllk bedeli nakdlslnin 250 lira 
olarak tesbitine dair kanun kabul e
dilmiştir. 

Meclis cum&rtesl günü toplanacak
tır. 

Avusturyada parla
mentonun feshine 

karar verildi 
VıyaDa, 12 (A.A) - Milli mec

lis kanunu e·asi encümeni, par
limentonun feshine karar ver
miştır. 

ispanyada 
Bir müsademe 
Valadolid, 12 (A.A) - Ka

taJo:ıya tc~kilatı esasiye l<anunu 
aleyhinde yapılan bir nUmayİf 
eınuıoda ahaliyle hücum kıta
atı arasında bir mllsademe ol
muş, kıtaat efradı ateş açarak 

nümayişçilerden birini öldürmüt 
ikisini de ağır surette yarala
mıştır. Baoun iberioe bu kıtll· 
atla sivil mu!ıafızlar arasında 
bir münazaa başgöstermiş ve 
nihayet mezkur kıtaat rcri çe
kilmiye mecbur olmuJtur. 

Çinde vaziyet 
Nankin, 12 ( A.A ) - japon

yanm kıtaahnı Şanghaydan geri 
çekmiye karar vermiı olması 
umumi bir memnuni1•etle karıı
Janmıttır, Fakat, Shanhaikuan 
- Mançuri hududun • daki vazı· 
yet eodiıe babşolmaktadır. 

Japon askeri memurlarının bu 
rnmtakadaki hattı hareketlerinin 
pek ziyade lahrikcuyane olduiu 
Çin mahafiJinde beyan edilmek· 
tedir. 

Cbang Sue Liang Japonların 
Chanbaikuanu i~gal etmek için 
vukubulacak her türlü tcıeb
büs'erine kuvvetle mümanaat el· 
me~ için hazır:anmaktadır. 

Mühim bir kaz' --- ' 1 Ü5t t:ı:-ııfı ı inci s.ayfomızda\ 
7Jnl bastAneyo lulltJırılou'lardır. 

Şoför ve Konsolos hant yaralanJll 
dır .• 

\'aymar, JJ (A .A.) - K~ 
Papllm \"&Zlyetlnde tebeddUJ yoktur· 

Hasta, henllz kendlaloc ,e1ıneml~ 
amaUh doktorlar mO,.rUnlleyhten ,.• 
Umltlcrlııl kcsmeml~lerdlr. 1\l~hnr 0ı;_., 
Zın·erruh Berllııdcn buraya ~ıı:n11tJr. PJi 
lettln Sami Pa,.yla birlikte ya.....,..•,_.,. 
Ccnenl ıtonııoloeun U\cesl lıa uı.11 
nede \'Cfat dmlıttlr. rAtt' 

Bcrlln, 11 (.\. A.) - RelsicUndaU' • il" 
pi Hlndenbors ve B~nkll BrUnlnf k#dfl!' 

berini alır alm" K.eauılettln Sami l~ 
derhal teessllr tclgrafüın göndcrmı~ı.ırd t• 

Sıhhi vezıreti şayanı 
memnunlrettlr vr 

An~au, 12 (A.A) - liaricile 
Uletlne gden malômatı göre Berliıt ~ 
{ırimlz k.emılettin Sami Pasının ıb 
sıhhiyesi çok iyileşmiş \'C tehlike be_. 
tamamen mUndefi olmuştur. Paşa. k~ 
dine gelmiş ve yantnda bulunan ııeVI ~· 
görUşmüştilr. ~1üş3fünlleyhln ıb,•ıll 11.., 

hiycslnde husule gelen bu şayanı aıc . 
nunlyct ttbcddül .'ı.nkaıa mcbıfilinde bli 1 

yük memnuniyetle karşılanmıştır. 
Reislcilmhur Hazretlerırılll 

teessUr telgrafları 
An\:ara, l~ (ı\ A) - Aldığımıı oır 

JOmat:ı göre Bcrlin sefirimiz Kemal•~ 
Sami Paşanın geçirdıği müe~slf kaJl~1 
dolayı Reisicümhur 1 Iaırederl rel~ffl' 
bcy:ını teessür etmiş ve ah\'llİ flhhı, 
hak kında mıılôm:ıt istemiştir. 

Vasıf Bey 
Roma sefiri oluyot 

AniSara, 12 lVakıt) - Mat' 
kova sefirimiz Hüseyio R•t' 
Bey •.-erinde kalacaktır. RorP~~ 
da Vasıf Bey lzmir tayin edıl 
cektir. 

rı'asarruf tekllfl ı 
Cevevre, 12 (A.A) - Natio' 

gazetesinin verdiği bir habet' 
göre lngiliz Haric:ye neza~ 
Cemiyeti akvam meclisine 
Mayısta y:apbğı bir tekli.~ 
Cemiyeti akvam, beyoeldl~ 
mesai bürosu ve La Heye •ti 
let divanı memurlarının aHI 
ması, maaşlarm indirilmesi ; 
gayet sı!u bir kontrol t~ ~ 
maks3diyJe bu nç mtıeueıe~ 

ait masraflar hakkında aa1 
dikktli tahkikat yapalma11 ıoSO' 
munu ileri sürmüştür. 

Alber Tomas 
Dün gömüldü 
Cbampigng, 12 (A.A) - Ct 

nevre beynelmilel mesai büro" 
müdürü M. Albert Tbomasın ,t 
aşımn meızu bulunduğu Coaıoa" 
ne dairesinde, mllteveffanın d; 
ziyetleri ve yaptığı işler haklı 
da bir çok hatipler tarafuıd•' 
nutuklar irat o:unmuıtur. j 

Nutuklardan sonra, tabut _., 
çeklerle ıüslenmiı olan ce~ ~ 
arabasına g&turülmOştOr. Çtç' f 
lerle dolu 3 araba ccnaıe ,r t' 
basını takip tıtmiıtir. Alay, _.el' 
teveffanm doğdutu evin 6oDO 
bir dakika tevakkuf etmiftir· ~ 

tar• Alay, saat 17 de yere ya t 
mıı ale!Ade bir taıtan ib":, 
olan Thomaa aileai kıbriıtıOI 
vasıl olmuıtur. tıf• 

BtUOn bayraklar ejillll:.r 
Tabutun üzerine Cene•r• ,il' 
nclmilel mesai bOrosu babÇ~.tl• 
den bir kOrek toprak atahıllW-

Mu11im hitam bulmutto'• ,_ 
Sovyet mlsaftrıerlOI 

dOn gittiler ,,.~ 
Baıvekil lımet Paıa ti• t:_ 

leriyle heyetimizi RuıyadaO if 
tiren Gruıia vapuru dOD fi'' 
üzeri şehrimizden Rusyaya(Jllİ~
reket etmiıtir. Baıvekil dı'_ 
mibma ndarhğnu yapan SO ,-,ı' 
misafirler de Gruaiayla ~ 
dönmüşlerdir. 



lkt kitap 
~ençUğe bühtan 
"-'tınıyellm 
lılt~ DJOCl:ı.ları, eaı;, aaluıl modaları ~lhi r 
1"4.laınan itin lnıııınların Icafasmı ııaıgtn hııl 
~ l&Jltedcn fikrlcr \ardır. 
~ 111~11 JCÇmlJ bJr t-lblae, m0<la-.ı 
'liııo t.lr tı..., tanı ln~na tuhııf '"' ı;U
h ® reJJ.n,e modaaı seçen flldrler do wka-
leıı llilııoe, ayıu lkrnhb innnı sarsıır. 
~k bu &UnUn elbiaış 111oda1nndıuı bah1\tl· 

6'c clefUlm. Bu aUtun btr vitrin d ğll<'llr. 
~ lııahscdecek de~IUm, eaçlarmm ıs
llııJi. :Yerde lıtedltınhı (tbl I• tirebillr
~ ,Stitunlannım berber dükk~nımm11 :ıyı
~ AIUıı~ edoncnlı. m?d:ı olan Lir fi· 
~it b"1scdcceğlm. Biliyorum, mtıuanın 
llalcau 1 aıtmcı:ı kıvrc.mın nl<'<' ln~!.ır lıinıl 
..._ 1• kimi tliyıııliT süyllycttği!11 ,e~ler.• 11-
._. lllkf)C(>.k, kanaatlerini clbisealnln mod:..
lb~lldataa r.Clen ıalon hanımı gibi ı;lnirlr 
~ "4 etmek lııtJ.re~ı.ur. 

1111,_~de cdi) orııuııu~ değil mi? Artıl' ko
' ltrtz.. Modıı. ohın Jt:ın:ı.c.t ı;"ençl"r cluı
-.;· dllnkft nl'!ell dııh& ç,!r olrurdıı <ıll;~li ·ıo 

il-. clUe dolapyor. 
tıı, ..,_"- lıa kanaat da 3apdsr itlnde llc-
llJcalll ~dlslnl m• ;Utmtuına l•aptıran do
"'1llıı 1lar ~ında hile ynın.vor. Blr reııı; ta• 
ltıaıt kt, eline Dk knleml aldığı, ilk 
'elsını yazdı/;'! :r.nm:ın aözl!, R"ençlllt " -
~ Yor. Dlse ba1ladr .. Neyse efcnıll:ıı rno-

t, ltuntar ~er .. 
At~ aorarg;ınn; ben bu kannntte değilim! 

.. nnı dıtmda IUllıyorum. 
- .Nedı.-n dlyccel:slnlz. ('.c,-np Vt'r<'VJnı. ..... 8 . 

fteıı uıunktl gf'nçler C\"\'<'lı\ ııkuvıırlar. 
()!Odı okumu~·orlar lddlaamı kabul ;hnrnı. 
biJ. ;. ~allfkan bir l'!:Rt'llfl aıı.latınaı~ lı;in 
'eli\ Ül.klyo mclttt'bl me<".ınuuındnn oohsct
' darılmııt oııs:nıı.. Bir ll()neden fa,;l:ı, 
ıı.. dır ~cnç ııdıı'1tbrın m~5.'llııll'IQ ı:ıl;ıın 
~ ~ua mm, g-tirO:ı, dddt ı;aıı,m:ı ıtı
~ el biç cifi •takı dCJ'ClOOd değll<llr. Olm-
~ft lloaU, bu ı,ı rt ba:ıaramıu. 

!er lltlcrln okunudıklarmdan ılluh·ct f'den-
to> • • ~I " mU:-rrrt't l:onu,uyorlnr, onların cli111 

~~ §U -,ekle s:ılrulurs:ı. bir hnklknt ifade 

.. 

Adliyede: 

Bir cinayet davası --Dün Ağırcezada 
intaç edlldt. 
Eski arabacılar k~hyası Arap 

Receple mAnevi evlAdı Sliley· 
man, yeni arabacılar kahyası 

lbrahimi yaralamak, Naciyi kat· 
lctmek Ali ve Enveri ccrbey· 
icJ:Jektcn m~ınundular. 

Ağırceıa mahkemesi dün bu 
<lavayı intaç elm 1ş ve Arap Re
cebin yalnız, lbr3himi yaraladığı 
sJbit o!duğundan bir sene dört 
ay hapsine, Sülcymanınsa Na· 
ciyi katil ve diğerlerini cerhettiği 
anla~ılmaıuna rağmen ya~ı küçük 
o!duğu cihetle alta se:ı& iki ay 
13 gün haps:ne karar veril· 
miştir. 

Neşriyat davaları 
Kibrit kralının intıharı habe· 

rini ve resmini deıcettiğ:nden 
c!olayı "A şam,, gazetesi aley-
hine açılan ve tçüncü cezada 
devam etmekle olan davanın 
aynı gazete aleyhine gene başka 
bir intıhar haberinden do!ayı 
ikame edilmiş d.ğer bir davayla 
birleştirilmesin~ karar verilmiştir. 
"Akşam,, gaıetuinin aleyhine 
açllan davalar birinci cezada 
görülece~tir. 

Aynı meseleden aleyhine dava 
açılan uson Posta,, gazetesi, 
müntehirin fotografım dercetme· 
miş olduğu noktasrndan, üçüncü 
cezada beract etmiştir. 

Q~ 'Yeni gf'nt!er bizi rl okuyup hııyrnn 
'öttı l'lltlı\1., Falı.•t bir ka'Oad311 çıJup bu 

11~ IÖ5lemlyor. Kai<'mlf'rinln , . ., ıllıtc-rfnln --:=:::;;;:;;:;:====;;::;:;:;;;;:=~~ 
"'i "da }>f'lteklcşcıı tı:ı.klkat budur. 

' trıı l:'cnc eğrr a:ıd" çoauklıık hansı l•.il\ 
..., flUktırllml' lılrknç ıntırı okunıııyor'!ill 
'1 ~ ctmefl 1 1, blzdo odC'bl,mta ve flkro 
~hr.r yaunlAr yar.ılaiını ıs le ~;; t\r:ı.
••lılı Yaxıyorıar &OIU':.'\ kendllcrial ibti.)':ırl 
''tı l\de ıcvkedlyorlar - knbah:ıt olcıun!'lk' 
"• cyea gcııo&lifn drğll, okunıl\k lıtlycn" C.<ıt'r 

l'ntlycn csld m:allndlr. 

Gelenler, gidenler 

Hususi tayyarelerile şehrimize 
geldiklerini yaıdağımız Finlandi· 
yalı M. Bremes ve ınatmazel 
Rozenberg dUn sabah Sofyaya 
gitmi~lerdir. 

ta "' * * Çinin Stokholm sefiri M. Su-
"-ıı.kl Desllden bahsederken ıı:ı.d" mııh.'lrrlrl k N. dü kil k 1 M• _., h ıııan ıen n ~ spreı.e . ı· 
ııı.-:.-- n:ıu ar.trtn ~ rın•nda kltn,p~ı)·ı (.l:ı it • ., • . • • 
~ etmek ıhımdır. lanodan şebrımıze gelmıthr. 
l(ıt.ııPC'ı l .. lt:a kl!tU ha la.ak ............................................ .__. • .,_._._ 
~ • • P. P ne iki h!l)ılhn tcdlğl Jdtabın udmı kitapçıya ııöyledl~I za-
'· il._ e&hııbı k !ıfln m:ığ.ıral:ırı h;ılin!le - man klt.'\pçı e<'.:ılp bir :acıı ı,ıtmıı g'tbl hay
' eelııabı krohf mağ.ırnlnrınd'l Mr 'ltirü ,._.ıt.erı hayr<'te dUıUyor. 

() t Plııekler. 
- .Jc. '-bı m:Jkluolorlnl ya yeni barfie tecvl'- ..::;o. vczuırlyctl ,.e dııdun:unr~·ıe ol'
~ it ı gtırl dllndllrcct"lc blr mntwa J,'1-
~ llllanır. 

~bıaıı bu gUnkil &'Crıçle.rden ~1nnl ~ :ıoı 
' lam ftç yüz ya, lhtıya.rdır. 

.. * •• 
~ ~ hangi kltabı baMr. 7.annı·ıllliT ı,ı 
~tıs yapacak olan oııerlcrl lr.\tıru-Lır. 
"'"" rtaı olıın t•tcrl rl t.:ıbı m:ıkln::ıl:mn:l 
~ .... ıt..~ ~3·le bir ,ey du,ıınm~mek ı!lzrm · 
~ ~ kehfln mataraıunda yqıy:ın ıı
lr~ .~ blllrse, lıalk Jı;ln l!um oaln odnr. 
~ :• Yntars."\ Dl:n odur. Bu Jdt.a~ı ın:ı
~. Oa hle.raklı rom:ınıfan d::ıha mer.:ll•lı-

Q içine dll'on bilir. 

\' * ıı: $ 

'~ ııeau kend.lllne okuyacak kitap bu
~ıı, derdini aulatanuyor. f9. 

§_EKER 
~ 

Ellındo lkl kitap var. 
Biri lnr:ıl (Orıllp) öekl umumi tı;tlmıı.I -

y:ı.t. 

(Sopboc.Jls) ln kırııl (Oedip) lnl Kemal 
Enıln n "y n:ıı.mcn tercüme etnılt! E:.kl Yu
nan edrbly:ıtmm ve clb::ın edeblyntınıır ea. -
hcserlnln na~lrl htıkllll l~.sı talcoo koo(lfl
r:\ ttftdir. 

Hilmi l'Jyunm Umumt Jçtlnujyt nlll!l'iaıiıı 

nlıf)rl Gn!:ıtas:u:ıy llanşl falcbo nnd\ğıdrr. 
Yeni nesle kızıyoruz: amma, bir ayd:l iki o
ae.rl okumak itin fedAkirhlc ed~n gcnı; 1.üru
re bundan twvel blı~ ne um:ın ya13ı!ı' 

Okunuı.ı< lhtıyacmı duJnıı gl'nf;'lik ausuılul'.;'11· 
nu dlndlrmc.k Jı;lıı aradığı klta!»Çı cnrool•l\
nında bul.ım:ıyınce fedakAr bir taht vazi
yetini' giriyor. BugUııkl\ gençlik lçia moda 
kanııatlf'rin l!UIHın:ı bir zıtferı!lr. 

SADRI ETEM 

Yazan : Yusuf Ziya 

OSMAN ~efrika: No.16 

(&a ........ 
.... rıoı kapayıp . düşündü: 

taın . . d 
"f~ •çın e uııyan bir yolda 
t.k .. _, Ufal• kaybol~o otomobili 
..... Riirdü.. Bu otomobil ne-
-n 'd· h11ıe ?it 'Yordu ?.. Hangi meç-

hllti ·· Bu otomobil götürdü-

Pt! hne Zaman ietirecekti ?. 
lc,ı,: ~~kak ki, genç başında 
ttce ırkaç siyah tel de, bu 

'br~ aakbaha kadar bu suallerle 
Cl lı !.. 

s, UçUncu kısım 
~ at ü t, Y•t ... ç... Apartmanda her 
~ :Jllba çekiJdi.. Şeker Os-

"-1-. tı, •tı Jaıbldara gömülü, 
Y '"ııd .~~•nrnış, uyku bekliyor •. 
• ••ı od )lJc •eaı . ada, Fahametin 

erı •ar.. Bu ıeslcr, ilk 

önce yüksek ökçelerin sivri ses· 
leriydi.. Sonra, bu sivri sesler 

yumuşadı, iki çıplak ayağın ha· 
lılara gömillen kadife sesi oldu .. 

işte, ıslıkla çalınan bir dans 
hayası.. Bir ipek fışırtısı .• Faha
met soyunuyor .. 

Ah, aradaki şu duvar olmasa!.. 

Eu arzu, Şeker Osmanın ha· 
yalinde bir hakikat oldu ve 
duvar,sihirbaz nef~si değmiş gibi 

bir anda eridi.. Şimdi F abameti 
hayalinde görüyordu: Dunuk be-

yaz yüzü, saç luvrımlumın siyah 
sünbülleri içinde.. Gözleri, uzun 
ve yukara çekik iki yaprak. Ağ-

zı, ateşten bir karanfil.. Yarı 
yan ve yan yüzü kuyun yatıyor. 

----
Niçin soğudu? 

Arzla güneş arasındu 
bir seyyare var 
Şehrimizde havalar bir müddcttcn

beri yaz günlerine mahsu~ bir :ı=ırak
hliüı giderken iki gün ev' el birdenbire 
sofumuş, bir k:ıç gün evvel şehir-de ~n
kctsiı ~er.enlere te!adlif edildi:ll h:ıl
de dün paltolnr S!lkl:ınıldıt; yerlerdl'n 
çık:ınlmrştır. 

Kandilli rMatane_i harnlarm hir
denbire soi;umn."lı sebeplerini şu suret 
le anltttm:ı.ktndır: 

"- Bu me·nimdeo: harareUn birileıılılrc 

dUsme&l hU ne ka(lnr tanı mlnaııly!Q devri 
dt>ğllM d~ vas.'\ttıl oll:ukça de\"rf olan hir 
haldir. l""l\nl bu toğt\ğ:l e-0n seneler nııafüıln
dc c-k~rb'ıı t~!t!düt edllmoktedlr. 

llcr scno may1srn ıı, 1% ,.e ıs ttn" tr.sa
dat fiden ~ferde bUyle ani so~klnr ulur. 
Yazın da B<m l\lnrten ya:ı:ı denilen pyrl ta
bU ve ı~loJ •ıcakttklu olor. Bu badl S('nlıı 

ııe~bl 15Öyle izah ediUyo.r: 
"5"..mada pnrı=:ıtnnmt!'I \"C ınal\,·olmu, lılr 

seyyarenin eııltu.ı nrz.rmızl4 blrlfütf' gilne§ln 
r.trafında devretnıektedlr. Bu meninıdu b:ı 

se~nln enkazı g\lnf'tle an aratllııtla bir 
me\·kl alır.,, 

Bu ııuretle gUncetE'n ~elen §u&:ıtın ve sı
ealdrğ"ın bir kıamını ltendlelne cez.beılrr ve 
haran•t birdenbire dUşer. Blnacııale;yh llt"y· 

yora enkazı gUnoşle an:mur; arumdıın te
klldikten ııonra. tablt v:ı~eı a\'lkıt eder.,. 

Yum bu luldt~nla aksi oı~. Bu scfür 
arı. seyyare e-nl<a.zlyle gUnc-ş :ı.rMmd:' bir ~e
re ce-tır. Ayni r.ıunanıla sa1·yare parçıılarınm 
g\ln<'1'ten aldıtı hararet '""' güne,ln harl\rotl 
dünyaya ak!ettlğt için bir müddet dün:ı-c ü
üerinde g~lcl ve gayn tabll •caklar hlU•llm 
sürer. \'e hararet ~lalır. 

1,ayyare plyankosu 
Tayyare piyanaosunun oo ikin

ci tertip dördüncü ketidcsi dün 
bitirilmiıtir. Dünkü keşide de 
kazanan numaralan altmcı say· 
famııda sıraya konmuı bir halde 
bulacaksmız. Verilen malumata 
göre bu keıide de kırk bin lira
lık büyük ikramiyeyi kazanan 
2290 numaralı biletin iki parçası 
Istanbulda, bir pmrçası Ordu da 
sahlmışhr. Bir parçaaı Jıtanbul
dan, diğer parçası lzmirden satı
lamıyarak iade edilmi11 beş par
ça111 da satılmamıştır. On bin li
ra kazanan 227 numaralı biletin 
iki parçası lıtanbulda, bir par
çası Kntabyada satılmı,, bir par
tası lstanbuldan, bir parçası Ada
nadan satılamıyarak iade edilmif 
ve beı parçası satılmamıştır. On 
bin lira kazanan 47272 numaralı 
biletin bette birlik bir parçası 
Adanada, iki parçası lıtanbulda 
bir parçası lzmirde satılmış, bir 
parçası lstanbuldan ve bir par
çası Gümüşhaneden satılamıya· 
rak iade edilmif, üç parçası da 
aahlmamııtır. 

Şeker Osman, Geniş bir nefesle 
göğsünii dulduran ahı buşalthl.., 

Artık, açı!an gözleri önünd~, 
yıkık duvar t(;krar örülmüştü .. 

Günün, bütün geçmiş sahne· 
lerini birer birer hatırlamıya 

başladı.. Hatırına ilk gelen, kar
deşinın beyaz saçlı genç başı 

oldu ve kalbi, mahçup bir ezayla 
burkuldu .. 

Yolda, F aha met ne hoppa şa
kalar yapmıştı ! .. Otomobil, Bey

oğlu caddesinin ışıkları içinden 

geçerken, Os'l.ıan, kendisini ya

tağa düşüren kibua iecesının 

hatıraııyle kısa bir buhrana tu· 
tuldui-uau hatırladı •• 

Sonra, apartmanın kapısı Ö· 

nünde, nasıl ıevince, üzüntüye 

benzer acaip bir hisle ürperdi· 
diiini, glilerek ağlamak, ağlıya

rak gQlmek için, glSğsilnde ka
rışık bir sinir havası estiğini dü-

Haliçte: 

)'az tarifesi 
-Otobüsler zarar 

etmiye başiam!Ş ar 
Beş gündenberi Haliç şirketi 

yeni brr yaz tarifesi tatbikine 
başlamı~tır. Şirlcet bu yeni tari
f eye Ertip!e KöprU arasında 2 -
şer dakikalık doiru postalar 
koymuş ve bu suretle Eyüple 
l<eresteciler arasında işliyen oto· 
büslerle rekabete g:rişm'şt'r. 

Filvaki bu yeni tarifenin bir 
kaç gün içinde tesirleri görül
müş, bir saatlik seferlerin 20 şer 
dakikaya indirilmiş olması hal
kın otobüslere olan rağbetini 
azaltmıya başlamıştır. 

Öğrendiğimiı:e göre bu vazıyet 
devam ettiği takdirde zarara 
oğrıyacıklıırını iddia eden oto· 
bils sahipleri, buna mukabil oto
büslerinin Eminönüne kadar g:t
mesine müsade edilmesi için 
tekrar müracaııtta bulunmıya 
karar vermişlerdir. 

Belediyede ı 

lşliyen kadınların 

Çocukları için yurt 
B~lediye, çalı~an, fa~at evde 

çocuklanna bakacak kimsesi ol
ınıyan kadınların gündüzleri ço
cuklarına bakmıya karar vermiş
tir. 

Bunun için Edirnckapı bak~m 
evinde 50 yataklık bir pavyon 
tesis etmiştir. 

Çalışan kadınlardan evde ço· 
cuğuna bakacak kimsesi olmı

yanlar sabahleyin bu müesseseye 
çocuklarını getirip bırakacak ak
fam üstü evlerine dönerlerken 
uğrayıp alacaklardır. ilerde büt- . 
çe müsait oldukça bu iş geniş· 
letileceklir. 

Şüpheli adam hak
kında tahkikat 

Amerikadan gelen Arif ismin
de bir şahsın mahut Hoybon 
cemiyetiyle allkasmdan şüphe 
edilerek tevkif edildiiini yaz
mıştık. Arifin buraya gelir gel
mez şlipheli ve mütereddit bir 
tavur göstermesi memurlarımı· 
zın derhal dikkatini celbetmişlir. 
Hakkında yapılan tahkikat ta
mik olunmakta ve maznunun 
ilzcrindcn çıkan evrak tetkik 
edilmektedir. Maznunun isticvabı 
neticesinde bu adamın gelişin· 
deki maksadı kat'i surette an
Jaşılacakbr. 

şilndU .. 
lçeri girdikleri zaman, sofra 

etrafında, bütiln tanıdık çehre· 
leri toplu bulmu~tu .. 

Onun gelişini, kadın, erkek, 
hepsi memnuniyetle karşılamış· 
talar .. 

Faharnetin annesi Mebrure 
Hammef endi, esrarı Aleme vakıf 
kurnaz bir kahin gülüşüyle ba
şını sallıyarak : 

- Ben zaten teşrif edeceği

nizi umuyordum, demişti.. 

Hakkı Paşa, oturduğu kana
peyi sarsan bir kahkahayla ae · 
vincini ilan etmişti : 

- Amail b:rader, gel .. Gel.. 
Az daha gülmeği unutuyorduk .• 
Meğer, sen bizim nışah ruhumuz 
süruru kalbimiz mişsin .. 

Cemil Rasih B., kadehini ha
vaya kaldırarak: 

- Şeker O.aman!.. 

Diye söze başlamış ve sık sık 

Ab ~ ıor a 
Ce iyetinin 
FaaHye i 

-

Ağnç kornmn cem'yetinin fnaliye. 
ti ilcı·IC'mc!~tc :ir. Cemiyetin rei i lz.. 
mir m b'u u H.ahmi Bey cemi} etin 
fnnliy~ti h· Jd,ınc~a şu be) anatta bn· 
lunmuştur: 

- Şimdiye !\adar :memleketin muli 
telif yerlcrind~ 1,026.0 8 mil)on ağaç 
dil ilmistir. nunlnrı :>O '.S!2 meyva .. 
Jı, 517 2-16 sı mey' a<ıız at~açtır. 

Bundan ba'.;!'.a mcrk~in delfLlet ve 
nnktf ) nrdımıylc le 470 kulem de mec 
ranen clağıtılmı tır. 

1\Icmleli~timi~dc pek çok çe:;it 
meyYalar rr.cvcutsa da bunların Ur 
ço;;.u ihracat için cl\'eri.li değildir. 

Ccmiyetirnjz rney,·nlarırnııın ı.ıtlnhı 

işiyle de me:;::ul olma!,tadır. 
lyi cins rae) ·mlaı·ı çoğaltıp ştan .. 

dnrt yapabilip iyi nrnbaJ.1jla sevkede 
bilir ek dünyanın en mühim bir mey .. 
va ihrnc.ntçısı ol mal lı ~ ımız kabildir. 

Çünkü bizim rneyvalar iklimin 
mü tasnn fcyı:i neticesi olarnk haiz 
oldukları eYsaf ) ül\sek rekabetten 
masundur. Bütiin diğer ecnebi rakip 

memfokctlcrdcki fenni mesaiye rnğ .. 
men lliıdm me) va1arımız gibi lezzeti, 
koku u, TCn~J ve snJr evsafı itibari) le 
müma i1i 'llefis mcyvnlnr yeti. tirilc .. 
memiştir. nu tabii imtiynzdan istffa-
dc cdcr<'k c miyotimiı cinsleri f cna 
rncyvaları iyi cinslerle a ılamıya ve 
meyvanın baJ,rmı. haı::adı, hastalıkla
rından Jrnrunma ı. ta~nifi iyi, muha-

faza ve nmbatajı gibi mühi.rn esaslar 
lizerlnde çaJıs;:maktadır. Bu hus!.lsta 
en mijsmlr me ni ~rf cden .Ka tamo • 

nu 'iHbetimiıdir. Kastamonuda Av· 
rupad"l\i fidaımlar gibi istenildiği 

zaman 8 -- 10 bin aşth fidanı ye· bi· 
Jecek rn<n·,,a fidancıları ~·cti-nniq • 
tir . .Memlekete olduğu kadar 'kendile 
l"f için de çol\ meı1faat temin eden bu 

sınıf iİ tihsal cshab!llın coğalmn!::ım 
teşvik etmekteyiz. 

Cemi.) et tedarik ettiği a n~ tohum 
Janm şubelerine gönderme'de tcscir 
faaliyetine bu cepheden de dcrnm et· 
moktedir. 

Cemiyet progrnmmda mevcut fi -
danlık tesisi hususunun bütün şube
lerde tatbikı icin raJışmışhr. 

Dorniryollan tarifesi ve sebze 
• fiyatları 

Devlet dcıniryollan bazı eşya 
tarifelerini indir~iye kerar ver· 
miştir. Bu cümleden olarak Ada· 
nadan gelen sebzeler için mu· 
ledil bir tarife koymuştur. Bu 
tarifenin tatbiki dolayısiyle bu 
havaliden gelen sebzeler butada 
çıkanlara rekabet etmektedir. 

Dün Adanadan il\i yüı; küfe 
sebze gelmiş ve piyaşaya daiıl
mışhr. Çalı fasulyesi turfanda 
olarak 30 kuruşa ıatalmıştır. Ta· 
ze kabak J 2,5 kuruıa kadar 
perakende sahlmışhr. 

alkışlarla kesilen nutkunu şöyle 
bitirmişti: 

- Seni tekrar aramııda gör· 
melde ıevinçler duymaktÇlyız.. 

Sen bizim herkesten yakın 
dostumuz, herkesten çok sevgi· 
limiıs'n.. Hayır.. Hayır.. Daha 
açık söyleyim: Sen, biziin.. Biz· 

den bir parçasın.. Sen bizim 
neş'emiz, keyfimiz, aydınlığımız
sıo!.. Seni, en elemli günlerimiz-

de bile gördüğümüz zaman du
daldarımızda bir tebessüm açıh· 

yor ve seni kaybettiğimiz zaman 
kahkahasını lcaybetmiş bir adam 

kadar belbaht oluyoruz.. Sen, 

biziın ağzımızın tadısın 

Osman!.. 

şeker 

Şc'cer O sman, bu nutlrnn her 

kelimesini hatırladıkça şamar 

yemiş bir çocuk gibi kızarıyor• 
du. 

(Bitmedi), 
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Şehir Meclisinde 
Mühim Kararlar 

(Üsttarafı l inci sayfadaı 
men arasında çıkmış olan bir 
ihtilaf halledilmiştir. Belediye 
idaresi müceddeden yapılan so· 
kak Ye liiımların iki tarafındaki 
evlerden masrafın yarı hissesinin 
alınması hakkındaki kanun mad· 
desini Arnavut kaldırımından 
parkeye çevrilen biltün sokak
lara şamil saymıştı. Bütçeye 
ona göre varidat koyuyordu. 
Biltçe encümeni bu noktai na
zan doiru bulmamış, ihtilaf he
yeti umumiyeden kavanin encü
menine havale edilmişti. Kava· 
nin encümenınıo ekseriyetinin 
reyi veçhile ıu şekil kabul edil
di: Hiç kaldırımı ve biç lağımı 
olmıyan bir sokağa Jağım ve 
kaldırım yapmak müceddeden 
llğım ve kaldırım yapmaktır. 
Eskiden liğım ve kaldırımı olan 
sokağın lağım ve kaldırımlarını 
değiıtirmek yeniden lağım ve 
ka_ldınm yapmak değildir. 

Bu suretle belediye reisliiiyle 
bütçe encümeni arasındaki ihti
IAfta bütçe encümeninin müta· 
)eası kabul edilmiı oluyordu. 

3 - Şehrin iktısadi vaziyeti
ne dair ikbsat müdürlüğünce 

tanzim edilen rapor hakkında 
iktısat encümeninin hazırlamış 
olduğu mazbata müzakere edil
di. lkbsat müdürü raporunda 
bir şehir bankası ve bir koope
ratif teşkil edilmesini teklif et
miıti. lktısat encümeni bu tek
liflerin reddini istiyordu. 

ilk defa söz alan Refik Ah
met bey lktısat müdürlüğünün 
r )tunda lıtanbulun çökmesin-
~ sebeplerin, şehrin müstak-
b e hüviyetinin ve böyle bir ıe
birde hayatı ucuzlatmak için be
lediyenin yapması icabeden ıey
lerin işaret edildiiini, rapurdaki 
görüşlerin ve tedbirlerin ilmi 
olduğunu, ikhsat encümeninin 
rapordaki mütalaaların mühim 
bir kısmına ı,tirik etmesine g~
re neticeleri reddetmeıinin doğ· 
ru olmadığını söyledi. iktisat 
encümeninin mazbata muharriri 
Gahp Bahtiyar bey cevap vere
rek koeperatifJerin faydasını in
klr etmediklerini, fakat koepe
ratiflerin halkdan doğması lazım 
geldiğini söyledi. lktısat müdürü 
Asım Silreyya bay iktısat encü
menının ve Galip Bahtiyar beyin 
itirazlarına cevap verdi Cevdet 
Kerim bey istihllk koepertifci
liğinin memlekette yeni başladı· 
ğını, lktısat müdürlüğünün bu 
raporu hazırlarken on bini geçen 
esnafın kazanç noktalarını naza
n dikkata alıp almadığını, aksül
amelini düşünüp düşünmediğini 
sordu. lktısat müdürü cevabında 
kilçnk esnafın zamanla zaruri 
bir tasfiyeye tabi tutulmasının 
ıkbsadi bir hükum olduğunu, 
bunun fazlalığının bir heyt;ti ık
bsadiyenin çürüklüğüne delalet 
edeceğini bu kitleninde müstalı
ıil bale gelmesi lazım geleiğini 
slSyledi 

Avni Bey vaziyeti Tolstoydan 
aldığı bir misalle izah etti : 
- Yolda tevek kelle giden ada
mın ensesinde müthiş bir tokat 
şaklıyor. Adam acıyla dönüp 
bakıyor. Aldığı cevap : Affeder
siniz, tetkikat yapıyorum, acaba 
ses ensenizden mi çıkıyor, elim
den mi? 

Ami Bey ıu suretle devam 
etti : Istırap mevzuu akademik 
mihaakqalara zemin teşkil ede-

... 

mez. Ensemdeki ıızı onu dinle
miye manidir. Müstahsille müs
tehlik arasında fuzuli eller Yar
dır, zarar taayyün etmiştir. Ya
rayı buluyoruz. Tedbir yolunda 
şafırıyoruz. Encümen olmaz, di
yor. Niçin ? Halk yapsın, diyor· 
lar ; nasıl ? Galip Bahtiyar Bey· 
den daha ameli tedbirler bek
lerdim. 

Galip Bahtiyar Bey gene ce
vap vererek encümenin yalnız 

rapor hakkındaki mütaleasını 

söylemekle mükellef olduiunu, 
bunu yaptığını, kooperatifçiliie 
muhalif olmadığını, kooperatif 
tekniği hakkında ayrıca konuşa· 

bileceğini söyledi: 
Tevfik Salim Pş. iktısadi işle· 

re aklının ermediğini, maamafih 
iktısat müdürünün raporunu za
yıf bulduğunu söyledi, reddini 
istedi. Nazmi Nuri Bey bu mü
taleayı teyit eder mabiyette be
yanatta bulundu. 

lsmail Şevket Bey et komis
yonundaki tetkikatta şehirde ih
tikar bulunmadığı, fakat muta
vasııtların fiatların yükselmesine 
ıebep olduğu görüldüğünü, koo
peratifin mutavassıtların izaleıi 

diye tarif edildiğini, buna lüzum 
ve zaruret bulunduğunu, koope· 
rAtifin balkın ıinesinden doğma
sı için şehrin rehperlik etmesi 
lazım geldiğini söyledi. 

Vali Muhittin Bey koop~rati

fin her rejimde müstahsille müs
tehlik arasındaki münaıebeti 
tanzim etmekte olduğunu, lstan
bul belediyesinin kooperatif aç· 
makla aynı zamanda fiatlar üze
rinde nazımlık vazifesi glSrece· 
-ğini, belediyenin böyle bir mü· 
esıeseyi işletmek hususun da ka· 
nuni aalihiyetleri bulunduğunu 

izah etti. 
Hamdi Bey tatlı ve telifklr 

bir edayla iki tarafın noktai na
zarını hulasa etti, mühim bir ay· 
rılık olmadığını, bazı yerlerde 
cemiyetlerin veya diğer bazı te· 
şekküllerin kooperatif işlerine 
ön ayak blduklarını, bizim mem• 
lekette böyle müesseseler olma· 
yınca belediyenin pek ali reh
berlik edebileceğini, işi teshil 
etmesinin de pek doğru olduğu
nu söyledi. iktisat müdürlüiii· 
nün kooperatife istinatkib ola· 
cak banka için 100,000 lira ser
maye istemesi noktası hakkında 
da fU mülahazayı serdetti : Bu· 
radaki gaye banka değildir. Ko
operatiflerin mütedavil bir pa
raya ihtiyaçları vardır. Bu mil· 
esseıeye kredi açmak Jizımdır. 
Bunun belediye kesesinden ve
rilmesi de meşrut deiildir, be
lediye kefaletiyle bir bankadan 
da alınabilir. 

Cevdet Kerim Bey tekrar söz 
alarak kooperatif teşkili esasın
da birleşildiğini, kooperatifin 
iyi bir şey, bankanın zait bir 
şey olduğunu söyledi. Şu teklif· 
te bulundu: 

Belediye bir kooperatif teşkili 
esaslarını hazırlasın. Mesela me· 
memurlardan başlasın. iş yürü
düğü taktirde bilahare yardım 
düşünülebilir. 

Galip Bahtiyar Bey tekrar 
söz aldı, eldeki projenin pişme
diğini, belediyenin kendi me
murları arasında bir kooperatif 
yaparak bir tecrübe devresi ge
çirmesıni ondan sonra gelecek 
Teşrinievvel devresinde teklifin 
meclise daha pişmiı bir halde 
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Mühim maç 
Bugiln Kadıköy sta
dında yapılıyor 

Dünkü sayımızda haber verdiği -
miz gibi Galatasaray - Fener maçı 
bugün saat beşte Kadıköyünde Fener 
bahçe stadında yapılacaktır. Bu gün 
Fenerbahçeiiler için hakikaten çok 
mühim ve irtihara değer bir gündür. 
Çünkü bilhassa kendi emekleriyle vü 
cude getirdikleri bir stadı bu gün a
çacaklardır. Bu itibarla bu günün 
geniş bir programı vardır. Saat iki
de stadın açılma merasimine, istikl~l 
marşiyle başlanacak, açılma resmi
ni bizzat vali bey yapacaktır. Bundan 
sonra başta hanım sporcular olduğu 
halde kulübün denizcileri, tenisçileri, 
atletleri, futbolcüleri bir geçit resmi 
ya.pacakar, saat iki buçukta da atle
tizm miisabakalanna başlanacaktır. 

Bu müsabakalar 100, 400, 800, 200, 
1500 metre yarışlarla yüksek atlama, 
uzun atlama, cirit atma, 3 adım at
lama ve 4X100 bayrak müı;;abakaları
dır. 

Müsa.bakalan mümtaz bir hakem 
heyeti idare edeeektir. 

Galata.saray - Fener maçı saat 
beşte başlrya.cakttr. Takmtlarrn .uha
ya şu şekilde Çtkacaklan anlaşıt -.ak 
tadır: 

zi. 

Fenerbahçe 
Hüsam, 
Hadi, Yaşar, 
Cevat, Sadi, Reşat, 
Fikret, Muzaffer, Zeki, Ala, ~iya-

Galatasaray 
Avni, 
Vahi, Bürhan, 
Mithat, Nihat, Suphl, 
Rebii, Kemal Şefik, Mehmet Sa -

lim, Kemal Faruki, Celal Şefik. · 
Maç hakkındaki fikrimizi dün yaz

mıştdc. Bütün ihtimalJer (Takım, a -
henk, saha, maç kabiliyeti) Fener 
lehindedir. Bununla beraber gerek 
Fenerin, gerek Galatasaraym aleyhle 
rinde görünen bütün şartlan yenerek 
bu maçlardan galibiyetle çıktrklan 

çok defa görülmüştür. 
Bakalım, bu sefer ne olacak? 

Jozefle Yorgos 
DUn ak,am kar,ı1a,tılar 
Gazetemizin tavassutayle ktrarlaştın

lan boııs maçı dün akşam Gardon salo
nunda yapılmıştır. 

l\1a10m olduğu üzere Rados şampi· 

yonu oldcğunu söyllyen Jozef Levi E
lendi şehrimizin maruf boksörlerinden 
Yorgos Efendiyi defi etmiş ve bu davet 
bir baylı macera geçirdikten sonra ma· 
çın yapılması kar3rıyle neticelenmiştir. 

ikişer dakikalık l O dene oln.ak ü
zere kararlaştırılan bu maç dün akşam 

şu neticeyi vermiştir: 
Birinci devre Yorgosan hakimiyeti 

altındı geçmiş, 2 inci devre de ise yere 
düşen Jozef Levi kalkarken sağ kulağına. 
varulın yumruğun yerden kalkmadan 
vuruldutunu binaenaleyh usulsüz oldu
ğunu iddia etmiş ve bu iddia maçı terk 
etmek addedildiğinden mağ\Op sayılmı~tır. 

Bu maçtan evvel de KAni isminde 
bir boksör maçm galibiyle kıtrşılaşmılc 
istediğini söylemiş ve ba teklif Jozef ve 
Yorgos Efendilerce de kabul tdilmiş ol
duğundan Yorgos Efendinin KAni Efen
diyle karşılafması ieabedecektir. . 

Jozefle Yorgos arısında maç başla
madan evvel daha dört maç olmuştur 

1 - Hanriyle Levi aaasındaki iki
şer dakikalık 4 ravıntlık maçta uvi 
bük men galip gelmiştir. 

2 - Leonla Sapeti arasındaki ikişeı 

dakikalık 4 ravıntlık maçı Leon kazan
mıştır. 

3 - Necatiyle Vasi! arasındaki iki
şer dakikalık üç ravıntlık maçta., Necati 
ikinci devrede maçı abandone ettiği için 
mağltlp addedilmiştir. 

4 - l\Janaseyle Kamosi arasındaki 

6 ravıntlık maçta dı Kamosi hükmen 
galip gelmiştir. 

Bu maçın hakemi Mor ıdoviçtir. 

getirilmesini söyledi. 
Bu mevzu üzerinde ilk sözü 

söylemiş olan Refik Ahmet bey 
müzakereye iştirak eden ıon 
aza olarak da süz aldı, mebde
ile müntehanın birleştiiini, yal· 
mz yapılacak kooperatifin sade 
belediye memurları arasında de-

Tıbbıyeliler Bayramı 
Dün Fakülte salonunda parlak 

surette tes'id edildi 
Tıbbiyeliler bayramı dün saat 14 te 

Tıb fakülte.~nde konferans salonun
da parlak bir surette tes'it edilmış

tir. 
Büyilk salon davetlileri tamamiyle 

alamamış ve geçe kalanlar diğer sa -
)onlara alınmışlardır. 

Merasime Şehir bandosu taraf rn -
dan çalınan İstiklal marşiyle başlan -
mıştır. 

Evvela Tıb fa.kültesi Reisi Tevfik 
Recep Bey kısa bir nutuk söyliyerek 
12 mayıs bayramının kıymet ve ehem
miyetinden bahsetmiş ve bu bayramı 
ihdas ettiklerinden dolayı gençliğe 

teşekkür etmiştir. 

Sonra müderris Besim Omer Paşa 
da uzun bir nutuk söylemiş ve Tıbbi
yemizin bir tarihçesini yapmıştır. Pa
şa ezcümle demiştir ki: 

"Vç Rno evvel tıbbm ttirkçe olarak tcd
rlsl tarlhlnl esas ittihaz ederek tır talebesi, 
tıb talebe cemlyett bir (bb gUnU) tesblt et
ınltler ve o zamandruıbt'rl her ıwne taıeoo, 

tedrla heyeti ve bUtttn ıneslek~larnnu ve 
sdıha.tla alAkadar olan pbslyctler o güni~ 

kutlolamak th:ere 1% mayuta toplanmrya 
~laml!}lardır. 

Bu rUnlk kutlulamak herkesln, blktun TUr· 
ktln bir vazifesidir. 

Bundan üç sene evvel ve geçen ~ne tıb 
gençliği tıbbın memleketıınızde öyle zannl'
dUdJfl gibi yüz bet yıldanberl detll, tam altı 
uırdanbert tedm edilmekte olduğundan bah
siyle irfanı mllllmlz tarthlnde yeni bir varlık 
ve yararlık göstermtı ve bu vadide bUyük ve 
kuvvetli bir adan atmııtı. 

Tıbbın turkçe tedrla tarihinin asn:larc:ı 

evvf'llere KtttlirWmesl ve bu lttf'kl Atrunr ,.e 
dedel!'r dylnln ve eııerlerlnln ortaya çıkard
muı lllzumlu ve çok eereru bir l'tlr; gerek 
bu ciheti 1)1df'n iyiye arayıp, tarayıp orta
ya koymak vo tıbbın vaktiyle medtt!lf'lerdl' 
ne yolda ve nam tedrla edildiğini göstı-rmek 

Cüzzamlılar 
Amerlkada bir hasta

nede isyan ettiler 
Almeria, 12 (A.A) - Bir ta· 

kım cUzzamlıların tedavi edilmek
te olduğu Almeria haıtahanele-
rinden birinde bir isy~~· vukua 
gelmiştir. Cüumhlar, iskln edil
dikleri mahallerin fena olduğunu 
protesto etmek maksadiyle ken
dilerine verilmiş olan gıdaları 
ve mobilyelerinden bir kısmını 

müessesenin avluıuna atmıılardır, 
Cüzzamhlar, bu işi yaptıktan 

sonra avluya çıkmıılar ve kendi
lerine tahsis edilmiş olan bina
lara avdet etmekten imtina et
mişlerdir. 

Hastanenin diier hastaları

na cüzzamm sirayet etmesi teh
likesi dolayısıyle müessese mü
dürü cüzzamlılarla müzakerata 
girişmiş Ye bunlar eyalet heye
tinin metaliplerini nazarı dikka· 
te alacağı vadi üzerine mesken
lerine girmiye muvaffakat et· 
mişlerdir. 

ğil, balkın da iştirak edebileceği 
serbest bir istihlak kooperatifi 
olmasını söyledi. O suretle karar 
verildi. Meclis azasından bir çok-
ları da ilk aza yazılacaklarını 
söylediler. 

Dünkü celsede vazife uğrun
da ölen polis komiseri Şakir ve 
poliı Iımail Hakkı beylerin ço· 
cuklarına, - Şakir beyin üvey ço· 
cuğu ve annesinin karnındaki 
doğmıyao çocuk da dahil olmak 
üzere - beher çocuk için banka
ya uçer yüz lira konulup çocuk-
lar sinni rüşte geldikleri zaman 
kendilerine faiziyle birlikta ve
rilmek üzere yardım edilmesi ve 
bu iş için senei maliye bütçesi· 
nin zabıta memurları faslından 
1500 liranın masarifi gayrı mel· 
buza faslına nakliyle bu işe tah· 
sisi de kabul edilmiştir. 
Takıim abidesi bedelinden 

ibide komisyoniyle Kanonika 
arasında ihtilaflı olan ve bele-
diyenin kefaleti altında bulunan 
paranın ihtilaf komisyonun aley· 
hine neticelendiği takdirde bele
diyenin düyun faslından verilmesi 
kararlaıtarılmııtır • 

ve bu maksatla mevcut vakftyrJerl 
ederek tetklkatta bulunmak UZ<'re gen: 
l!'kda,ııırımızda.n ve tıb talebe ceı:ı:ııre 
•mdan bir heyet taylnlyıo bütün bil D NJ 
rm aydmlatılma.ıııou teklif edJyordJJJo" 

tını. .-c 
O zamandanberl yani bir acnedell 

gW meslek~mı ve çok gayretli tal~ 
rirlyat tedavi muallim muadnl dok*°' 
beyi Beyin yardımı ve deWetlyle tıb 
cemlyetl bu mlihlm me"'eleyl yeni 1 
kik ve tamik ederek tllrkçe tıb 
başlangıcının altı asli' evvele ve B~ 
fl.I, M>klz uır evvele, Kay.eriye Jatlla'~ 
etmek istiyor ki, bu, çok yerinde ve 
bir taleptir./ ~ 

Besim Omer Paşa bundan .~~ 
bazı temsillerde bulunmuş ve so 
ni: 

"Bize böyle çoşgun ve menıno• 
atler yaşatan ve tıbba ilim ve _, 
olarak büyük bir kıymet veren "e 
diren yüksek rehberin dehasma re. 
azzam, müazzez cümhur hülruntt 
zin himmet ve yardımlarına karf 
pimizin minnet ve şükran arzına d• 
ederim,, cümleleriyle bitirmiştir• 

Bu teklif alkışlarla karşıtall 
tır .. 

Bundan sonra tıb talebe ce 
reisi Hasan HulUsi Bey heyecaıı1•1 hitabe söylemiş, "Vatan her şeyi11 
kin dedir,, sözü, tııbbiyelinin rııl'd 
menkuş en necip ve mukaddes bir 
turdur, demiştir. 

Üçüncü olarak talebeden zeki 
bir hitabe söylemiştir, 

Nutuklar arasında san'atkAr 
mal Reşrt, Seyfeddin Asaf, S~ 
saf Beyler ve arkadaştan bazı 
lar çalmışlar, gece de cemiyet tt 
frndan ~taksimde büyük bir JJalD 
rilmiştir. 

Httlerlo 
Şark milmessilllğl 
Mesel esi 

Alman " Nasyonal sosyalist1 

fırkasının lideri Adolf Hitler 
dünyanın her tarafındaki Allll 
ların kendi fırkasına iştiraki i' 
propagandacılar tayin etti~ 
bu arada farkta propagao 
yapmak üzere bir müddette" 
beri şehrimizde bulunan AlıO~ 
mühendis M. Riener'in mefJ~ 
olduğunu fakat henüz resmi ~ 
sıfatı bulunmadığını yazmıştılı-

M. Riener dün matbaaflll" 
gelerek gazetemizin dünkil ,; 
yısında çıkan bu yazının ya~fl~ 
lığa meydan vermemesi ''· 
tavzihini rica etti ve şu saııe# 
ifadelerine ilAvesini istedi : f 

- Henüz Hitler fırkaııııl( 
resmen lstanbul mümessili ~,, 
ğilim. Y almz Hitler fırkafl et' 
mensubum. Münihteki fırka ısa_., 
kezinden fırkamız hakkında 11"", 

lu nab muhtevi bültenler alosı:, 
tım. Yaloıx bunları matb&Jj 
vererek fırkamız hakkında 
karı tenvir ediyordum. 

Balon yere lnerke~ 
Canp Kerney, 12 (A.A)- ~' 

ron balonu, yere inmiye ui' ,, 
şırken palamarlarını kırııııtl~ 
Palamarlara eğilmiş olan i~i ~;,, 
riyeli, 60 metre kadar ~rtd•' 
yükseldikten sonra o ırtıf• dJf• 
düşmüş!er ve telef olmuşlar 011 

Üçlincü bir bahriyeli kablo;,~ 
boyunca tırmanarak mu"' 1ıı 
olmuştur. Balon, kumand•01

" lr' 
bir telgrafına göre biç bir te 
likeye maruz deqoildir. 

Peru'da kurşunaı 
Dizilenler ,,tı 
Lima, 12 (A.A) - 7 MaY 1,ıı 

bahriyeliler arasında vukub:oıif 
komünist iıyamna iıtirak eıı•'P 
o!anlar hakkında divan• 
hükmünü vermiştir. ,,,-

Bunlardan sekizi idanı~ .f.,,i( 
mum edilerek kurşuna dıJI el 
tir. Diğer 14 kiti de 15 

1
, 

hapse mahkum olmuştur 



Devrin en dikkate değer memle
ketlerinden biri : italya 

ı--Takvim --..ı 

Faşizm neler yapb , hedefleri 
nedir, neler _yty?acak ? 

Romadan bir gllrUna, 

,.._~ekil ismet Paşa Hazretleri bul etmiştir. Onun için bUtiin ltalya 
ı-. da ltalya başvekili Sinyor Musso mekteplerinde aynı mektep kitaplan 
ltaı een&plannı ziyaret etmek üzere okunur. ltalyanm bütün darülfünun· 
... hya gideceklerdir. İtalya seya- lan, ltalyan gençliğini faşizm ideali
... ~ başvekil hazretlerinin her seya- ne göre yetiştirıniye çalışır. 
td. ti dbi. büyük btr kıymet ve ehem- Faşizm idaresi ltalyanm bUtfin iç· 
h:_eıı haizdir. ltalyayla Türkiye a- timat ve terbiyevi hayatını yiibeltmi
-'"lllllda çok sağlam olan dostluk mü- ye mııvalfak olduğu ltalyamn lktı
::--tleri bu ziyaretle kat kat kuv- sadiyatını ve sanayiini de mahsus de
"tlenecek ve iki memleket teşriki me recede yükseltml§ttr. 

i ~in yenJ yeni sahalar bulacaktır. Bu geçen on eene faşizmin ltalyada 
il İtalya, hiç şUphealz devrimizin en mtlkemmel bir surette temelleştiğini 
~hııı dikkat memleketlerinden biri- ve ltalyanm f aşlstlikten geri dönme-

• Sinyör Mussolini cenapları bu sine imkin ve ihtimal kalmadığını 
:;-ı.ette yepyeni bir inkılap viku- gösteriyor. 
Ilı letJrmiş, bu inkılabın başarılması Faşizmin ltalyada yaptığı inkılap 
1l ~e ınuvaffak olmasını temin etmiş- ve bu inkılibm verdiği semereler ya
~ Sinyör Mussolini ile arbdaşlan- landan görülmfye, yakı.ndan tetkik 
-. tesis ettikleri yeni rejim onuncu edilmiye pek IAyıktır. 
~l dönUmünü geçirmiş, bu rejim sa- Bu itibarla ismet Pap Hazretleri-
talade ltalya11m bir çok sahalarda nin ltalyaya vı*ubalaeak eeyahatle

ilerıectiğl ve yükseldiği görülmüştür. ri iki memleketin münasebetlerini 
ı ... İtalya yeni rejimle mühim bir takviye ettikten ve iki memlekeı a
~t devri yaşa.maktadrr. Geçen on rasında teşriki mesai hnklnlannı ço
' ' zarfında İtalyanın bataklık, ço- ğalttıktan başka faydalı ve alaka U· 

bir çok yerleri kurtanlmış, bütün ytiiit!Wicı W tet\Ut 'idMuu teŞkil e
YerJerfn ekilmesi biçilmesi temhl decektir. 
llluş ve bu suretle Jtalyanın mu- O. R. 
t ve muzır bir halde bulunan sa

lan ihya olll'nmuştur. 
Gene yeni rejim sayesinde ltalya -
~ içtimai ve terbiyevi hayatı büyük 

inkişafa doğru yürümüştür. 
.,:ııı.aldka faşizm, son on sene zar
,.:: ınemleket gençliğine çok itina 
'ıs l'IDlf, çocuklann sıhhatlerini ve 
~erini temin için bir çok ,eyler 
~:-lftır. Bunun için mekteplerdeki 
.;;aç çocuklara ve gençlere gıda 
~olunduktan başka bunları sıkı 
...: llltlrakabeye tAbl tutmuş ve her 
)--~lanna ehemmiyet vermiştir. 
ı- .J.~klara ve gençlere bakmak· 
~a edilmiyerek yeni nesli kur -
' ve gürbüz yetiştirmek için 
~ lere de itina gösterilmiştir. Bu-
~ln Tiicude getirllen mneuese-
41t;. Ytlz binlerce va ide istifade e-

ltt ........ bu mite.eseler ve bütiin 
)~llt faşist frrkanm eseridir. 
tıt.ıı...;_·. htMttmet de bunlara yardım 
~lr. 
~ ~"t hukihMti ~.~oklara, gtnçle
'~ Yalfdele~ ehıommiyet vererek 
1'at ~mahrumiyet ve mahlliyet
~ 1 nlmalanna cayret ettiği 
~ 1-Jnnlann iş saatleri haricin
....__ l'akitlerini f aydab bir nrette 
1't_,_."-elert ve boş zama11lannda ııah· 
JM.. .._lekl istif ad eler temin etmeleri 
~ -... teşekküller vüc&de getir
~ ~nçleri faşistlik idealine gö
S l'llleyi hedef tutan bütün 
'- ta lllert topbyan birlikler hep ay 
tt-.,:9Ye çalışmakta ve bu sayede 
.ı'- a:lll içtimai, harst seviyesi gün-

t •e Yiikselmektedir. 
"tt ::•n en çok istinat ettiği kuv
~h-. Sinyör Mussolini aile mü 
1tt "• kuvvetlendirmek içhl çalı
" td:lftçlert aile sahibi olmıya teş
~l a~İe:.• için ltalyada on ço
~ atı. batı (10,QOO) den fazladır ve 
-... ~ na vasati olarak dört 

t"'-tl dfltmeJdedir. 
~ a ik bUtUn ltalyadan tek bir 
'-.ı "• 1'4ı hialerle mUtehassfs, aynı 
~~ 'tfJ h1e1e miitevecclh tek bir 
,~~ CUite getirmek için talim ve 

ldn bir merkeziyetçilik ka-

Poliste: 

Bostan salası 1 
Refik, Naim, ve Etem isim· 

lerinde Oç kiti yanlarında Azize 
ve Mlloire iaimleriode iki kadın 
olduğu halde Akaraycla kDçllk 
Llngada bir boıtanda rahı içer· 
lerken aralarmda kavga çıkmıı. 
bunlardan Refik tabanca ile A-
zize ismindeki kadını yarabyarak 
kaçmıotır. Digerleri yakalabmıt· 
lardır. Refik de aranmaktadır. 

ae, eararke' tutuldu 
Ahmet isminde birinin evin· 

de esrar içmekte olduju polisçe 
haber alanarak ara9brılma yapal
mıtbr. Evde Ahmet, çamur Şev
ket, Rauf, Rıza ve Muhiddin 
isimlerinde beı kiti esrar içerler
ken cOrmlimeıbut halinde yaka
lanmıılardır. 

Evin bir odaaında da fazla 
mikdarda esrar, narfile, kabak, 
iki tabanca ve mllteaddit bıçak
lar bulunmuıtur. Eararkeıler ad-
liyeye vnileceklerdir. 

Yeni fabrikalar 
Son gtlnlerde Haliçte Türk ve 

ecnebi ıermayedarlann teıebbli-
aiyle yeni yeni fabrikala" intası
na baılanmııtar. Bu arada Oç ay 
evvel Eyüpte yapılan Kontr·pllk 
fabrika11 yakında faaliyete ge
çecektir. 

Bundan başka Bahariyede btıynk 
bir Jlstik fabrikasının intasına 

baılanmııbr. 
Halıcıoilunda faaliyete batla· 

yan Kok fabrika11 da tesisatını 
genifletmiye karar vermiıtir. 

Tarife mUdUrlUID 
ROaumat mOfettiılerinden Raif 

Beyin mDnhal bulunan tarife mll
dliriyetine tayin edildiji haber 
verilmektedir. ·· 

Cuma Cumartesi 
13 mayıs 14 mayıs 

7 Muharrem 8 Muharrem 
GOD dotufU 

. 
4,45 4,44 

G11D batlfl 19,18 19,19 
Sabah namazı 4,40 4,39 
öfl• .. 12,lO 12.10 
:tıdJıdl .. 1606 16,07 
Alq&lll .. 19,18 19,19 
Y&UI .. 21,06 21,08 
tmak .. 2 ,41 2,40 
Ydm geçen 

} 133 134 
GUDlert 

Ydm kalan 
} 233 232 

GUDlerl 

BAVA - Dtbıldl meakbk azami 10, uı;a
rt 1 dereeeydl. Bu ctın bava blılotlo olacak, 
J1DCAr mutedil •ttratte flmalden esecektir. 
Yatmur çlalntlal de muhtemeldir. 

RADYO J 
1 Bugün 

tsTANBVL - 11 den 19 a kadar ırramo-· 
ton, 11,IO dan 20,30 a kadar V edla Rıza v" 
Hayriye Baoımlaruı lftlraklerlyle saz, '!0,30 
dan 21 e kadar Ayda opMetf, 21 den 2% yr 
kadar Senet ve heı Hannnl•rm lttlnıklylc 
..., n den n.ao a kadar tanro. 

vtYANA - (5~1,1 m. 10 kllovat) - 11 
IO koaaer, 11,'4> Bayte.'ln pl&ldan, 1.5 plak, 
n,.u koaaer, ıs,o:s konııer. 

ROMA ('41,1 ın. 15 kUovat) - lS,ill ta
paal ve maalld, 18.SO ban molllkl, :n.~ 
kolıeer, 11,IO llomecu, 21 konııer, ts.M ba
IJer. 

BUDAPEŞTE (5G0.5 m. IS kllo\-at) -
10,15 kOD8er, lS,05 koıuıer, 10,45 ııalon or
keetruı konııerl, n,ıo Mozart konaerl, ıs 
çl&'an mualklal, 

MOSKOVA (1S04 ın. 100 kUovat) - 1,30 
elan U,M e kadar netrlyat. 

PABlS (1715 ın. 15 kUovat) - 1,4ıl Jlm
naaUk, 8,'8 plAk, 1s,ao plAk, l'J,45 musiki 
konleran111, 21 mllaababe, 11,45 radyo tfyat 
rom, :IS maalld. 

Yann 
VİYANA (511,1 m. 10 kUovat) - 1%.SO 

koaaer, 18,IO Danimarka baftlan, 11,SO mu 
.od, 19,ıt kouer, Zl Fnnldnrttan nakil. 
IS,'6 orlrMtn. 

llll:h.s&EBG (118.5 m. 15 kilovat) - 1 
j!mn••Jk, 9,IO kaclmlara mabaos jlmıulıt -

tik denlert, 11,15 Damlgden nakll, u,.'° 
konaer, 18,.35 Dand&'den nakil, 11,0:S orke.
ıra, IO org komerl, 11,10 operet, IS,20 Ber
llnden nakil. 
BV'KREŞ (894,2 ın. 18 kilovat) - 1 S mıı

alkl, 18 konser, 20,40 maslld, 21,15 piyano 
koneerl, 21,40 ukert 'biuslkl, 22,45 haber. 

BbllA. (tİl,1 m. 15 kllovat} - 13,4.'i ta
pmıl ve mualld, 11,St kamer, 19,10 musi
ki, ıı.u opera. 
BUDAPEŞTE (5G0,.1 m. il kUovBt J -

10,15 komer, 11,05 çlpn IDllllDWıl. U,15 .:ı

nl mmdld, 18,tS ..ı.a orlreittrau, 19,40 d:ıns, 
11.15 operet, ft,IO cfcu maaOdal, 23 l'tlll· 

fODlk ve Jas orkeRruı tarafından kouer. 
MOSKOVA (1804 m. 1000 kilovat) - 6,30 

dM 2' e kadar nepiyat. 
VABŞOVA (HU ID. 158 kUovat) - lS,10 

Lembergden, 18.50 plAk, 18,10 Gitar, 111.'Ul

dolln. akordeon komert, 11,16 ba.ftf mwııkl, 
11,10 Şopea konaert, 11.50 dana. 

PABlS (l'JZ5 m. '75 kllovat) - 1,45 Jlrn
nutlk, 8,45 mualkl, lS,30 plAk, IO mftaalıa
be, 20,10 ilmi mllaahabe, 21 edebl mllaalm
be, 11,u radyo U)'atro, n,ao plAk. 

BORSA 
12 Maıı• 1932 

- - --:--.;:....._------111 
Nukut (Sanş) 

Kuruş 1 Kuruş 

20 f, Fransız 171,50 1 şilin. AY. 28,-

1 lsterlln 778,- 1 pezeta 16.-

1 dolar 212,- 1 Mart. 49,50 

20 liret 220,- ~ zloti 24,-

20 f. Belçika 
ı Pengo 31,-

118,- 20 ley 25,-
20 drahmi 32,- 20 dinar 74,-
20 f. lsvtçre 820,- ı çervooeç • -
20 leva 28,50 ı Altın 941,-

1 norln 85, - • 1 Mecldıye 44,-
20 kuron Çek 125,- ı Banknot 234,-

Çek flatları (kap. sa. 16) 
• •-~~~~~--,~~~~~~ 

Parls 12,06 Praf 16,065 
Londra 772,- Viyana 4,1450 
N!lyort 0,4755 Madrit 5,8894 
MllAno 9,4450 Berlin 1,9975 
Rrüksel 3,380S Yarşova 4,0161 

Atına 69,31 Peşte 4,0043 

Clnevre 2,4275 Bu kreş 79,6250 

Sofya 68,015 Delgrat 27,0775 
Amstudam 1,175 l\toskova 1082.SO 

Eaharn 
iş lıankası 9,20 
Anadolu 15,SO 
Reji 4,05 
sır hayrlye 13.-
Tramvay 50,-
Umuml sigorta 11,
Bomontl 23,80 

Terkos 2:'i,75 
Çimento Ar. 9,-
Ünyon dey. 21,90 
Şark dey. 2,75 
1 alya 2:-
Sark m. ceza 2,95 
Teıeron 15,55 

latlkrazlar 1 Tahviller 

lst. dahili 95. Elektrik s,-
Şart d. yollan 3,15 Tram\'ay 4,95 

D. Muvabhlde 41,- Tünel 5,-

Gümrükler 5,10 Rıhtım 16,95 

Saydl mahl 5,75 Anadola ı ~5,20 

Bagdat. 4,50 ıı 25,25 
T. askeriye 1 • mümessll 2,851 
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Rusyada Aşk! 
Yaan ı Lul Sari Ru•,. 

Kaldırımda boş bir fıçı gUrdDm. içinde 
iki çucuk kucak kueağa uyuyordu 

- 11 -

Sovyet Rusyada dilencilik ya· 
saklar. Bununla beraber, ıôkak
larda dilencılik yapan çocuklara 
rastgeldim. Yalnız, bunlar, doğ· 
rudan doğruya dilencilik yap
mamaktadırlar. Bir sllrll cam
bazlıklar yaparak dolaşırlar. Ki· 
miıi baş aşağı olduğrı halde el· 
leri üzerinde yürür. Kimiıi, elleri 
ve ayaklarıyla bir tekerlek gibi 
dönerek daireler resmeder. Son· 
ra, bir cambazhanede gibi, par· 
sa toplarlar. 

Bu çocukların nerede yatbk
larını, ne yiyip içttklerini merak 
etıim. 

Bir sabah saat beşe dotru 
otele dönüyordum. Han serindi. 

Lubyanka caddesinden geçer
ken, kaldmmda, bo, bir fıçı 

gördilm. Buradan bir bırılb 
geliyordu, eğilip bakbm. iki ço
cuk kucak kucağa, uyuyorlardı. 

BOLŞEVA 

Bu fıçı hikiyesini ecnebi mem
leketlerde hars mOna1ebeti tesis 
eden Voks cemiyeti aza11ndan 
birisine anlatbm. 

- Kabahat bizim değil, dedi 
biz elimizden geldiği kadar so
kaktaki çocuktan toplayıp sefil 
hayattan kurtarmıya çahııyoruz. 
Gidip Bolıevayı görürseniz, an· 
)arsınız. 

- Bolıevada ne ? 
- Burasa serseri çocukların 

terbiye edilip it hayatına ıevk 
edildiği bir enstitildllr. 

Erteli glln Moıkovadan otuz 
kilo metre kadar uzakta olan 
Bolfevaya gittim. Yanıma, delil 
olarak bir, genç kız verdiler. 

Nihayet Bolıevaya geldik. Bu
rası ormanhk içinde ahşap on 
kadar binadır. Binalar koğuı, 
yemekhane imalitbane olarak 
ayrılmıthr. Bir de tiyatro var. 

Bolşevada 1O1 O çocuk, 150 
kız var. Ekserisi sokaktan top
lanmıştır. Bir kısmı da mahke-
meler taraf andan sevkedilmiıtir • 
Hepsi orada serbeattir. Tama• 
men serbest, istiyen gidebilir. 
Geçen sene bunlardan 16o ta
nesi ayrılmak istemiıler, gitmit· 
ler. Fakat 74 O iki giln sonra 
dönmllf, imalltanede ayak
kabı yapıyorlar. Ücretleri yal-
nız burada geçen bir nevi pa· 
rayla veriliyor. 

Maksat çocukların civar köy
lere gidip ve ıeytana oyup içki 
ıatın alamamalarmı temindir. Ço
cuklar, bu parayla lokantalann· 
da yemek bedellerini veriyorlar, 
kooperatiften, hoılarına giden 
feyleri sahn ala biliyorlar. Pek 
tabii onlaran da kendilerine mah-
sus bir "S()vyet,, leri var. Ken
dileri intihap ediyorlar. 

BiR KORK HiKAYESi 
Her gün Lubayla, Piyetrovka 

caddesinden, kol kola inerken, 
ecnebilere mahıus bir maiaza 
olan Torgsinio camekinları önlln
de durdurduk. 

Bura11, Parisin "Galeri Lafa
yet,. "Prentan,, Luor ve bonmar
ıeıi gibi bir mağazadır. 

Hatta daha ileri giderek, Tor
p;n, kullanılmıt ıeyler de satar. 
Bilhassa, kuyumculuk kıımı, he
men hemen hep eski mncevbe
rattan ibarettir:. 

T orpin kllrk te satar, ve itte 
bu kürklerden birisi bizi alaka
dar ettiği içindir ki her sılla 
cameklnın 6n0nde duruyorduk. 

Bu kilrldln, daha doj'rusu la
sa kllrk çeketin, Ozerinde fiab 
100 ruble olarak yazıbydL Fa• 
kat bu ecnebilere mabsua olmı• 
yan berha~gi_ bir kooperatifte 
en aıağı 1200 ruble fiatle ub
lırmış. Naııl oluyor da Sovyet• 
ler, bu kadar pahalı bir k&rkll 
ecnebilere 100 rubleye aabyor· 
lardı. 

Luba kolumu çekti ve sordu ı 
- Buıl\nlerde para deiittir

din mi? 
- Evvet. 
Cebimden, devlet bankuıa• 

dan, 250 rublelik dolar defiflir
diğime dair aldıtım Tesikayı çı
kanp 16aterdim. Laba Tesikayı 
aldı, içeri pdik. 

Bir sabcı kız, kllrldl pkanp 
getirdi. Luba, kllrldl emdi, 
çevirdi, ince t6yleriae bınla 
dokundu, sonra memnmıiyetİllİ 
bir tebeullmle ızh•r ederek : 

- Paket yapınız 1 
Dedi. Satıca kızla beraber 

kaaaya ilerledik. Kaaadar, sor
du: 

- Ne paraııyla verecebiniz? 
Luba çutaaıaı açtı, içinden 

bizim vesikayı çıkarıp, 100 rub-
leyle beraber matb, Kasadar 
vesikayı iyice manyene ettikten 
ıoara altına, yllz rublenin urf. 
edilditiae dair bir kayıt koydu, 
iade etti. 

Paketi abp çıktık. Sokakta, 
Luba boynuma ablarak beni ip• 
miye bqladı : 

- T etekkllr ederim, diyordu, 
teşekklir ederim. 

Dotru•u onuttum. Garip bir 
ıekilde, onun parua,te, ldlrldl 
ben aabn almlf vuiyette bulu-
nuyordum. . 

Meaeleyi aoaradan öirendim. ; 
Ruyada, Rubleyi ecnebi parui1le 

mOaavi tuttaklan için, bankalar , 
dolar veya frank atın alanlara, 
mecburi bir tekilde, Rubleyi ytik· 
aek bir piyasayla veriyorlardı. 
ilk yazılarımda ıöyleditim gibi 
hakikatte ecnebi memleketlerde 
dOftlk alan rubleleri de badat• 
fan geçirmek yasak edilmİf ol
dutu için, elinde ecnebi kambi· 
yoıu olu, muhakkak ve ancak 
bankala-rdan ruble tedarik ede
bilirdi. Ba itibarla, eu..en ban
kadan abnmlf olan parayla ec
nebilere mahaaa mağazalarclm 
bu auretle zahiren ucuz mal ab
nabili_yorda. . 
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eşi dede kazanan Nuına.ralar 
listemizde1'1 ey az ta Okcu ar başmnda. Yeni ikbal kişesi sahibi Bahri Be" 

aırıın 
.k tf 11 rttmıve ve nıükütat)arını tediye eder 

N ,. ürk~· urk N 1 Türk j N ı . ürk No. I' ürk No. Türk ürk El Türk ! t·· k ı T .. k J ·ürk ür o. . o. . o. . o. . 
lirası 

No. lirası 
1 

o. lirası No. 1 l' ur No. r ur 1 No. 
lirası lirası hra:;ı lırası lırası lırası ı !ırası ırası ı arası 

~~ 

40f- 8281 60 924 401 974 40 10 60 8 .ı s 40 ti 7 2 45~ 40 969j 401 7931 150 699 40 408 40 63 71 4C 485 
21 60 868 40 034 515 40 13022 40 80() 401 8851 40"2506 l 60 794 10091[ 468 ısol[3so 24 40 902 40 525 150ı 

8851 
1 

126 40 877 40 996 585 40 70 ' 40 40 951 40 175 60 9~1 40 520 1500 72 401! 9 ıo1 40 595 3000ı 
134 60 920 40 6054 B 33 40 145 40 606 1000 9601 40 395 40 989 1000 532 150 2:f91 40 975 40 740 :~ 164 40 3176 40 66 1083 40 165 60 17131 40 975 40 428 40 rnO 75 40 697 40 259 401420141 ôO 778 
22 1 15000 130 60 128 ı 2 7 40 535 40 207 4021068 40 623 40 95 150 720 60 324 40 158 40 962 40 
3 211 ·10 182 40 154 40 584 40 294 40 72 60 739 40 151 40 752 60 372 150 179 60 ı6014 40 
4 o 40 224 1000 1 75 40 639 40 388 40 88 60 776 601 162 40 759 60 406 40 209 40 79 4~ 
4"0 60 ') -- 1000 6 ı 80 40 792 40 620 40 ı 5- 40 839 l50 165 40 34169 60 434 40 270 4 105 15~ _'.)'.) ') 1 

580 40 275 40 39 7 2'.!0 40 857 40 75.ı 40 244 40 26201 40, 174 60 257 60 695 60 366 40 130 4 
666 40 454 40 445 4( 289 40 9081 1000 755 40 310 401 215 40 329 60 323 3000 697 40 397 150 289 60 
761 60 48 ~ 150 506 4l 323 40 94l 40 790 150 174 401 306 401 480 40 3 25 40 770 60 458 6C 455 40 
73q o 509 40 51Q 6l %5 40 l 40ıJ41 40 823 4 <J 555 40 334 601 528 40 547 401 865 60 601 150 59'5 40 
826 40 520 40 794 401 370 60 150 l 000. 8701 40 686 ı~ :-.ıll 3501 1501 553 60 645 40 909 60 609 4 u048 150 1 
828 1000 647 40 858 6C 5~2 40 2111 40 899 40, 6941 401 359 60 ô79 40 807 l ooo: 946 40 613 4C l56 401 
89 9 1500 ()87 40 <l80 5 fı 5 150 42 c 40 CJ5 ı ! 60 763 601 419 401 111 40 401 ~9019 401 017 40 185 60 
076 10 760 60ı 930 l 01">2 401 454 40 18062 40 819 40 89 9 40 878 40 702 40 201 60· 

8081 15~265121 401 36 
<JS ı 60 SOi 4 7080 69 40 479 40 66 40 918 40 591 40r 012 40 904 60 47 60 763 40 206 401 
() ) 40 S 74 40 189 145 40 59 7 60 70 60 ~2081 40 , 6H 40 l54 40 ~ 5226 40 , 61 40 777 4 326 401 

I OJ4 4 oJ. 909 40 224 272 6 18 60 83 60 139 601 6t3 40 ıs 3 40 443 40 129 40 906 40 390 401 
1 

28 71 40 4 ı oı 60 190 40 324 2Sl 62'3 40 105 40 163 666 40 447 150 259 60 B05t 401 459 60 
3l 40 159 40 415 4C l07 40 749 40 L 3 1 40 256 100 ıooo 194 40 467 40 312 150 106 40 698 60 
502 40 2-ı S 40 45 ~" 4 (, 329 40 i92. 1000 18174 40 280 733 40 216 60 497 401 322 40 107 401 763 40 
5 14 40 274 60 475 4( 3ô9 1000 829 4(1 579 150 358 741 40 280 40 577 40 339 40 217 40, 779 1500 
518 60 :nı 40 536 ()( 400 40 9521 40 910 40 475 40 U02 7 40 476 40 534 40

1 
402 60 267 401 840 15 

Ölü 150 ıs rn 40 5 ~ ') 4( 41.ı 40 15024 40 935 60 542 40 46 1000 483 40 725 60 526 40 268 40 869 40 ')~ 

710 40 554 40 597 4( 446 150 92 40 963
1 

4 58 9
1 

40 57 60 527 150 804 1501 563 40 409 100~148138 60 
830 586 60 637 40 11506 40 401 401 963

1 
60 668 40 146 150 544 40 882 40 620 60 435 4 204 6 

840 74 l 60 873 4 (l 5'30 40 522 40r 9I00
1 40 802 601 230 40 612 40 955 60 114 401 464 4011 241 60 

920 844 1500 Q45 4C 40 548 150 873 150 250 40 615 601 36019 4d 79ô 601 533 601 3 ı 3 40· 
f-JF>1 846 150 lJ60 4G ') 55 40 729 60 17ö 40 2 3005 60 271 60 636 40 25 40

1 
800 646 40 

5451 63 162i 
60ı 601 365 

968 849 40 9741 4C 566 60 896 40 2961 40 27 60 329 6' ı 791 40 51 40 048 40 650 40 378 40 
2124 866 60 80 ı o1 40 7 16 1 5 ~ 911 40

1 
43 7 60 197 60 537 40 796 40 150 40 95 ı 40 813 

~~ 475 60 
13 2 898 4 0 44 40 ıooo Q25 60 543 40 334 60 559 40 807 40 276 40 952 60 44046 477 4o' 
I 34 906 170 40 

7201 
i351 60 g55 40 516 40 3671 40 658 4032178 40 357 40,ı 95 3 40 73 40 481 4~ 

154 938 185 1000 870 40 997 40 551 40 516 40 674 40 
163 508 5 222 60 92 31 60 16011 40 563 150 577 40 68 5 40 
190 l 21 273 60 947 40 59 40 120 60 718 40 999 40 
2 )7 128 28() 40 979 40 68 60 12 ı j 40 741 40 280 7 5 60

1

1 2'5 1 155 3 5-1 1000 79 40 g 2 2 1000 9 35 60 153 o O 
25Cl l 74 417 40 83 40 927 150 ~4037 40 446 40 
28 1 1 C) 1 40 86 40 99 7 40 94 401 706 40 
296 '2 60 

() 6 7j 
6701 8 7 40

1 rnoo t 60 137 401 714 601 
322 265 792 l 11 40 861 40 275 40 825 60 
40 2 276 867 221 4d 24 , , 40 337 40 837 150 
5 1 ~ 299 971 5 C) 7 1 ooo 34 3 40 274 40 384 60 863 40 
569 5 211 976 6S3 40 3 17 40 413 6029165 40 40 38 2j 
599 55 7 9046 694 40 433 60 W355 60 432 40 307 60 

40 165841 766 560 119! 7-10 60 
800 643 177 84 7 40 648 60 

~ 
8 2 ~ 734 321 941) 40 6491 40 
841 1 8251 373 94'3 40 697 150 

As. k. Sa. Al. komlsyo· SEYRiSEF AiN 
nu llfinlan 

l\lcrkc7.l da rcsi Gol.mı köprü lı :ışı 3 262.3 

Askeri mekteplerle hastaneler ih- Şube ~. Sirkeci Mühürdı r zade Han 22640 

tiyacr için 16,800 kilo pirinç pazarhk- Pazarlık ile satın alınacak· 
1a satın alrnacaldır. Pazarlığı U nıa- t T · t o• 10 d Ih l 

93n t . .. .. 1 ır emına lo ur. a e 
yıs .c. cunıar esı gunu saat 6 ya ka- ı · 
dar Harbiye mektebindeki Satınalma 16 - 5 - 1932 saat 17. 
komisyonunda icra kılmaca.ktır. Tn-

1 
22 çeşit 1,200,000 tane kar· 

6001 60 646 40 368 60 
626 401 684 40 557 1000 
656 601 806 l 501 588 1000 
763 40 8461 40

1 641 40 

Kadıköy 

SURE Y YA Tiyatrosunda 
ı::RrutRuL SADEmN Y• ARKADA~LAR• 

Ercüment Behzadın iştira kile 
Pazaıtesi 

günü akşamı 

gala suvare 

Oteli o 
liplerin komisyona müracaatları. 1 t-- b·ı t' 

(274) (1997) ~-1-e_•·--------- \'erler şimdiden 
------ - -------- Osmanh bankasından : satılma ı- rndır. ller 

Asarıatika Müzeleri Umum :llil • 1932 mayı51Dın 16 mcı pazart.esl gUnündrıı 
mafa otobüs temin edilmiştir. dürlüğündcn: itibaren g<'l("cek l.} t>ylWe kadar ı.lrdl' ınuhar- ---------- ----

rer b:ınknlar ~l~l<'rinln Mat 9 1 - 2 tan 15 
Topkapı Sarayı J\lilre.!line isale olım:ı<'alt 

l - 2 n kndnr ıımunıaküşade olduğu iltı.n o
tcrl.-:os SU) ıı hakkında yapıl:ı.cak tcsiııııt. pa- ıunur: 

zarlık sıırctllf' ıııl"hrl h:ıUn U üncft p:ı:ı::ır ~li· 

nU s:ıııt 14 tc mezl>ur l\lllıcde in'llmt ede· 
cek l\IUb:ıyant koml!lyonıı huzurlle ihall} e

dltrcc-J;lndcn t a lip olanların mahallrn ı;ür

nı,.lc ve ~craltl anrn.mnk üzere mPzltür )füze 

M iitllrl,rctlnc müraca.ııtlıln lüzumu ll:ln olu

nur. 

.?dırne nıeb'uau 

M. Şeref .. 

Amerlcn.ıı Expreso Cy, Banca Commt•rı•h
le 1taU311a, Fanco di Roma, TürJtiyo Zlrn:ıt 
b:ııık:ıııı, Tlirklye ı, bankası, S. S. c. t. Tica
reti Hariciye bımkaın, Umum Tlcaretl U:ırl
cl~·o bankn..sı, Felf'menk Bııhri Serıt bı:mlrnsr, 
Cı:ı.mnnh bıınknsr, Sel:inlk btuıl<:ısı, Doıtıwhf' 
nank, Dcut<11C'he Orlrntb:ınk, Şıırkikar!p Ti
caret bank:ı!ır, Srt•dit Lyonnols. 

22 -
Şimdi benimle uğraşan dört 

kişi kalmıştı. Lakin silahım düş
müş, ben de çok yorulmuştum. 

So! e limle, yüzümün sağ tarafın
dan kan akıyordu. Zannederim, 
yaralanmıştım. Artık öleceğimi 

anladım. Karşımdaki dört kişi 

şimdi hiicurulanm değiştirerek 

beni dört tarafımdan birden vur
mak kararını vermişlerdi. Ben 
de, hayatımı pahalıya satmak 
için bir müdafaa aleti arıyordum. 
Sa ~ tarafı da yerinden biraz 
oynat mış binek taşı gibi birşey 
gözüme Hi~t , Sağ yamma geç-

mek istiyen herifin üstünden at
lıyarak binek ta~mı yakaladım. 
1 amam ka'.dmp fırlatırken, ok 
vı21 ltıama, şeşper sesine benzi· 
yen bir vızıltı duydum. Bu he
riflerin dördii de yere yu~arlan
mış, fırlattığım taş boşuna gide· 
rek karşıdaki duvarda delik aç
mıştı. Ben şa4aladım, Öteden 
biri yanıma geldi; arkamı okşı

yarak: 
- Korkma, delikanlı, sana bir 

zarar eriş~ez. Haydi, yoluna git. 
Soranlara ''de veyi güden sağol
sun!., deısın. Dedi ve e.ime bir· 

Osmanh bankasindan : 
Osm:ınlı bankası gi,f'leri 1932 ma~·lsınııı 

16 ıncı p.ı7.arteal giinünden itibaren gelerek 

15 r~füln kıulnr zirde rr.uhıırer sııatlerdu ııtık 
bulnnacaktır: 

GALATA MERKEZ! İDARESİ: 

Eyyamı adlyede: Seat 9 1 - 2 huı US 
1 - 2 e. k:ıtlıır. 

P:ı.z:ıı- günleri: Saat 9 1 - 2 t:ın 12 yıı 

şey sıkıştırdı. Ben atım~ aldım. 

Soi<aklara oaidım. işte elime ver· 
dikleri şeyi kuşağıma so~<muş
tum. Ha! işte burada, ne oldu
ğunu hala anlamadım. Çok ser
sem olmuıtum. 

Sabah namazma gidenlere A
ğakapıımı sordum. Sabahtan be· 
ri bu kapımn önünde beklerim. 
Bir türlü şu adama derdimi an
latamadım. Ben söyledim niha
yet durup dururken bana sövmi
ye, beni döğmiye, daha kanma· 
yarak öldürmiye kalktı. 

Doğan, kuşağından çıkardığı 
şeyi Ağanın önüne koymuştu. 
Bu ağzı mühürlü kırmızı atlastan 
bir keseydi. Ağa keseyi görünce 
yüzü sarardı. Orada dı..ranlarm 

hepsİDİn de benzi uçtu. 

240 40 507 40 40 l 22 1000 95 40 5731 150 
304 60 5!2 40 240 40

1 
121 40 582 40

1 

383 40 568 40 275 60 150 40 586 60' 
4191 40 576 40

1 
401 401 258 40 674 40

1 

421 40· 822 60\ 429 601 529 4o' 745 401 
60

1 
ı so;ı 40

1 1 

4341 999 435 401 764 759 60 
590 40 37118 40 661 60ı 815 601 768 41 649 60, 207 40 669 40 821 60

1 
805 40 

~90 6Q 3J J ~o 7.4 ') 60 868 40 49179 40 
729 40 369 40 759 40 909 40 197 40 
925 40 4'22 öd 772 1000 924 40 288 40 

3 30961 60 600 60
1 

932 601 935 601 326 ıoooı 
149 40 694 4d 956 60 940 40 407, 60 
173 60 797 60 41064 •°f 5036 

40 416 40 
33267 60 816 40 245 401 266 40 448 60 

276 40 843 40 260 401 417 40 474 1501 
328 150 866 40j 631 601 425 40 953 ıoo~I 

Devlet Demiryolları UanlArı j 
idaremiz 1çin pazarlıkla saho ahnacak olan 4t Kalem dio•~ 

mo kömürü, Elektrik malzemesi, Sabun tirfon anahtarı, kükiHI 
Karton bitüme, Cıvata, Labaratuvar malzemesi gibi mubtelifO' 
cins malıemenln pazarlığı t 6-5·932 tarihine müsadif paıarte~ 
glln\1 mağazada icra kılınacağından. taliplerin yevmi mezlnlrd~ 
saat 9 dan 11, 30 kadar is bati vücut ederek tahriren fiat verıoe 
leri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahmod• 
asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlı~ 
günü nümunelerinin beraber getirilm'!si nürnunes·z vakı olacJ 
te'difatın kabul edilmeyeceği ilaa o'.unur. (2032) 

1.::ıd:ır. ,~~~~!!!!!!i!!~~~~~~![l!!'!l="" 
YF.ıN1CAMİ ŞUBESİ: 1 Kadm ve doium hastahktar• 
Eyyamı ndJyede: Saat 9 ı - 2 tnıı 13 MütebasSJ!U 

1 - !? a kad:ır. 

rııznr günlerl: Sruı.t 9 ı - 2 t:ın 12 ye Doktor 

kad;~~ocLu ŞUBESİ; Hüseyin Natlf 
Flryamı adlyede : S:ı.at 9 ı - 2 tıın 12 yr Türbe. eski Hila!iahmer bill,ı 

kıitltır ve !l:uıt ıs 1- 2 tan 13 ı - 2 a k:ulur. No. Tel. 226 2120 
Pnz:ır ı;-UnfN·I: Saat 9 1 - 2 tan tıs l - 2 I~~~~~~~~~~~~ 

a kada r. ~ 

- Bu kese senindir oğlum. Hemen Doğanı Ağa knp•''ıet 
Bize mektup getirdiğini söyledin. en güzel dairesine götilrdU ~ı' 
Hani şu mektubu ver görelim. Uykusuzluktan, vorgun!uktaıı f 

Doğan, Yeniçeri ağasının hu· li kalmamıştı. Daha kapıda"uı( 
d 

rince uıun, genış minderin ,ı~ 
zurunda bulun uğunu anlamıfh. rine boyluboyun~ kendisini 
Utancından kıp~cırmızı kesilmışti. ve derin bir uykuya daldı. f~ 
Camadanınm iç cebindeıı bükül- Y eniçeriağası, işi an\ııO~,~ 
müş kajıdı çıkararak, dizini ye- Şimdi mutlaka bir fırtına koP 
re koduktan sonra Ağanın önün- üzerP.ydi. k•~' 
de boynunu keserek mektubu Zaten hemen her gece ıo,..,~, 
uzattı. Ag~ a derhal emir v~rdi: !arda böyle vukuat eksik oiıl~ 

yordu. Şehrin bu asayif9 ,,, 
- Bu delikanlı misafirmdir. Padişahı sinirlendiriyordu. C, o' 

Atım ahıra çeksinler. Delikanlı- sını ekseri kendisi verirdı ".,-r 
yıda Konuk höcereşine götürsün- nun nazarında bir turlU ceza oJJ 
ler, istirahat etsin. dı : Derhal öldürmek. .,< 

Dedi. Mektupta Kulağıkesik, muttası löldürüyordu. Suçlu, ~ 
og~ lu Do:Tanı methediyor, Akmc:ı suz çok zamRn so~<ak ortalaletı 

!> bir yandan öteye vlkudu . 1 
bölüklerinden Edirne sarayına mi, adamlar, sipahiler, yef1'ç,e' 
~eçirilmcsni rica eyliyordu. Jer bulunuyor. Hiç kimsede 

Doğan, bir şey anlamamıştı. ni çıkaram,yordu. dÜ 
(Bitmt 
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t&rı~, ~ vı l inci fırka kıtaatı ve Haydarpap. haştanesi için aşağıda ınik
b larf) ılaal~ &•rih ıve uaUeri yaı1h odunlar ayrı &}'rı şartnamelerle ve kııpa
~t Rii a 11t1111kuaya konmuştur. TaJipleri" §art11amelerini görmek üzere 
1'rıu n ve münakasaya iştirak edeceklerin teminat n teklifnamelerile komis· 
c~1uıa müracaatları. (237) (16!)';) 

\', Miktarı ihale tarihi 
1Qeldik odun l,458,000 25 - 5 • S:t>. 

't Çarsamba 
'111~1ik odun 1,541,000 2r; - r; - 932 

Çarşamba 

• * * 

Saati 
15 K. O. ıner-kezinde 

16 1 P. ve Haydarpa
şa hastanesind~ 

.. ~ 'laıı fnka için alınacal\ bııkır r:in tıartn&mesini almak üzere her gün 
llbt "-8 •1ann müteahhit nam ve he - \'e pazarlığına iştirak edeceklerin de 
Jtai ;a Pazarlığa konulmuştur. ll•a - n.kti muayyend11dc ko~ieyooumuıa 
17 d 4 - !i - 932 cumartesi günü sa:ıt müracaattan. (2 O) (1911) 
~' Y~pıJaC'ktır. Şartnamesini al - * * * 
h. istınnlerin her gün n paı.arh • Çatalca müstahkem mevki kıtaatı 
~~ftitak edeceklerin de \'akti mu:ıy - hayvanatı ihtiyacı i~in 3;),000 kilo nr -
ları Ude komisyonumuza müracaat - pası fıleni münakasa ile ahnacaktır. 

' (27~) (1972} ihalesi 26 - :> - 932 pazartesi günü 
* • * saat l.l te komiıııyonumuzda ynpıla -

~~· O. ve müessesatı için JOO(I l\ilo caktır. Taliplerin şartnamesiui al -
1( n Pazarlıkla alınacaktrr. lh:ılc~i m:ık üzere her gün ve münakasaya 
lg ;- 5 - 932 cumartesi günü sPat iştirAk edeceklerin de vakti mu.ayy~n
_;k ~a !apılacaktır. Şartnamesini :ıl- de komisyonumuza mUrataatları. 

namesini almak üzere her gün n p:\

zarlıta ittirak tdeceklerln de \aliti 
ınuu·yende komLsyonumuıa müraca -
atları. (292} (2017} 

• • * 
Kolordu ve birinci fırka ktfaları 

ihtiyacı için 9,000 kilo pfrtnç pazarlık 
la almaraktır. ihalesi 17 - 5 - !l32 
~alı günü saat 14,30 de komisyonuntuz 
da ya:,,ıacaktrr. 1'aHplerfn şartnamc
~ini fllmak üzere her iÜn ve pazarlı· 
ğa iştlrnk edeceklerin de ,·ilkti muay
yende komisyonumuza miiracaatları. 
(291) (2018) 

* * * 
Birinci muhabere alayında meYcut :;oo 
araba gübre pa7.arlıkla !'at•lacaktır. 

lh:ıksi 17 - :> - 932 sair günü saat 
14 tt komisyonumu7.da yapılacaktır. 
Gübreyi görmek üzere Birinci muha
here alayına şartnamesini almak iize 
re de htr gün ve pazarlığa iştirak e· 
deceklerin de vakti muayyende konıis 
yonumuza miiracnatları. (2S~} (:!013) 

IL O. kıtaatı için 2~ ltilo ıu:c 
yağ ve 2500 kilo 7.eytin yağı ayrı a~ rı 
şartnamel rlc ,.c pazarlıkla alınacak· 
tr r. ihale i U - 5 - 9:;2 cumart<''"İ 
günii ~ade ) ağın. 14.l:i de, Zeyti:ı ya
ğının rla ı:-ı4:i de komi yonu uzda 
yapılaca!,tıı·. Talipleri t artnameleri
ni almak üzere her gün \e pnuırlrk· 
larma iştira!, edeccltleriıt de :·e\ mi 
mu:ıyycninde komisyonumuza müra -
cn:ttl:m. (~6) (2011) 

* (: • 
K O. H l inci fıra kıt'alan ic:iu ar 

rı ayrı şartnamelerle \'C 113uırl•kla 

yaş sepze alınacaktır. lhalesi li' - :; 
- 932 Salı günü ~aat 16 da !\:. O. 
nun ve lG,5 de 1 inci fırkanın yupıla
caktır. 'l'aliplerin şartnamesini almak 
üzere her gUn ve pazarlığa iştirak e· 
deceklerin de vakti muuyycninde ı.o. 

misyonumuza müracnatlan. (296) 
('.!021) 

ıılt * * 
Dört bin adet ) e il salata \'e iki 

bin demet sof7an bin tere otu yirmi 

l·ilo sirke 1. inci fn'ka kıt'alan jçin 
alınacaktır. lhnlcsi 17 - 5 - ~:~2 sa• 
lı günü aat l'; te ·ornisyonurnuzda 
yapılacm..tır. Pazarlığa iştirak erle • 
ccklerin valiti mu:ıyyeninde komb. 
yonumuza rniiracaatlan. (293) (201 ) 

K. O. 'e bil'inci fır!.a Iat'ala mm 
ihtiyacı iç'n 15 000 ı~ilo kuru fa ulye-

ı pazarlıkla alınacaktır, İhalesi 17 -
5 - 9:'2 Salı günü saat 14 tc komis~ 
yonumuzda y;,ıpılacaktır. T:ıliplerin 

şartname ini almak fzere her gün 'e 
paz.aı h - n i'I: tir:i , edeeekl2rin de va'~· 
ti muancnde l.omi yomnnuza müra • 
cantlan. (2!}.1) (2019) 

-------: Zayi berat 
zc,·cim merhum Cemal Beyden mu 

muhassas manş bernhmı kazaen zayi 
ettim. bu kere yeni i ita edilecef:rindcn 
eskLinin hiikmü olmıyacağım ilan 
ederim. 

Sılılıige 1."Ctlcmi malısıı:ı mii· 
diirü Cemal Bey mcrlmmcm 
zevcesi Zclıra. 

itti ıstıyenlerin her gün ve pazarhğa (256) (18:>3) * * * 
tAn;Ak edeceklerin de vakti muayye- * * * K. O. kıt'aları ha)"·:ınatı için 24 ton ( ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

'ko~lıyonumuzn mU~caatlnn. Birinci fırka kıfatı ihtiyacı içın yulaf müteahhit nam ve hesab·na pa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
(2 2) (1976) :1:>.000 kilo un pazarlıkla alınacaktır. urlıkla alınacaktır. ihalesi 16 - 5 - Mevcut nümuneıi veçhile 200 kıl ve 200 tel paspas pazal"• 

• • • ihalesi ı:; - :; - 932 rumartesi günü 932 pazarttsi g\inü saat 14.:i dn iha- lıkla milbayaa edilecektir. Talip olanlar 76 lira 50 kuruşluk te• 
"t'Çatalca l\lüstahhm mevki kıt'a""ı ~aat li,30 da komisyonumuzda yapı - lesi yapılacaktır. Taliplerin ~nrtna · minat makbuz veya mektubu ile 16 5-932 pazartesi günü saat 
-.:acı isin 3~,000 ki1o Un pazarlıkl:ı lacaktır. Taliplerin şartname.c;ini al • medni almak üzere her gün Ye pazar- on beşe kadar Daimt encllmene mür~caat etmelidirler. (2030) 
e-. a'aktır. ihalesi 14 - 5 - 932 mak üzere htr gün ,.e pazarlığa iJti - lığa iştirak t'deceklerin de vakti "J\u-

ttıa,.. _ _. .. ·· t ı •., d · · ,_ d '·I · d k · d ayyenfnite komis .. ·onumuuı müracaat· Kcıif bedeli 4 l 4 7 lira 75 kuru• olan Kasım paşada yeni ya• )t · ~ gunu s.-ıa 'f,.>0 a k•ımı~ - ra!i e cce:i crın e va ·t ı muayyen e " " 
ll~Urııuıda yapılacaktır. Taliplerin komisyonumuza müracaatları. l:tn. (2~7) (2012} pılan ilk mektebin etraf kaldırım ve duvarlarının inşası kapalı 
)t naın'8ini almak Uzere her gün ve (28:>) (1979) "' • • zarfla münakasaya koemuştur. Talip olanlar tafs'lat almak ve 
-.. lıltlıfa l~tfrnk edeceklerin de vakti • * * K. O. kıtaatı ihtiyacı fçi:t :J,()()() keşif evrakım görmek üzere her gün Levazım müdürlüğüne Ye 
'aaaYyende komisyonumuza müra - K. O. kıt'atı ihtiyacı için 128,000 kilo kilo patates pazarlıkla alınacn....1<tır. ihale günü olan 2·6·932 perşembe günü de 311 liralık teminat 

tları. (281) (197:i) birinci fırka ihtiyacı için 92,000 kilo o lhales! 16 - :; - 932 tarih Pazntcsi makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar teklif mektupla-
"' * • dun ayrı ayrı şartnamelerle "e pa • günU saat U te komisyonumuzda ya. rını daimi encllmene vermelidirler. (2027) 

ti lUrincl fırkanın kıfah ihtiyacı f - zarlıkla alınncaktır. ihalesi ıs -- j pılac:ıktır. Taliplerin şartnamesini al 
'-~t~.6oo kilo un pazarlıkla alma· - 932 çarşamba günü saat H te K. mak üzere hu gün ve pazarlığa işti- Maarif deposu ittihaz edileıı Su tanabmet medresesinde mev-
lta( ıt. İhalesi 14 - 5 - 932 cumar _ o. nunki ve saat 14,30 fırkanınki ko- rak edeceklerin de vakti muayyende cut hurda saç ve dö!cme soba ve saire 15·5·932 pazar günü 
n tana saat H te komisvonumuzd::ı misyonumuzda yapılacaktır. 1'atıp- komf8yonumuza müracaatları. (~) saat on ilç buçukta mahallinde müzayede ile sııhlacakbr. Talip-
'1 »ılacaktır. Taliplerin ~rtnamesini lerin şartnamesini almak üzere her (~Ol:i) lerin mezkur depoya mllracaatları. (2028) 
ıa:ak üzere her gün ,.e pazarlığa iş - gün ve pazarlığa iştirilk edeceklerin * • • Eminönü Belediye Şubesinden : Meyve hali haricinde öte• 
~, k e~eceklerin de ,·akti muayyen - de val~ti muayyende komisyonumuza K. O, n 1 inci fırka hay,·anatı Jçin d 1 k 

konus .. ti müracaatları. (2S9) (2014) t 
1 1 1 enberi icara veri me te olan sergi mahallerinden bir kısmı 

yonumuza muracaa an. ayrı ayrı şar name er e çayır a ma - haziran iptidasmdan itibaren bir sene müddetle yine icara veril-
(283) (197i) * * * caktır. lh:tlesi 14 - :; - 932 Cumarte-

• • * Sellmiye ve Taşkışla askeri konağı si günil •aat 11 de komi:!lyonumuz<la mek üzere açık müzayedeye konulmuş ve Mayısın yirmi ikinci 
~it O. ihtiyacı için 40 ton nrpa pa - ihtiyacı için hamam odunu paıarlık- yapılacnktır. Evvelce çayırlannr kayt pazar günü saat on dörtte ihalelerini:ı icrası mukarrer bulun• 
tlıkta alınacaktır. ]halesi 14 - :J - la alınacaktır. İhale.si 18 - 5 - 932 ve.irae edenlerin pazarlığı yapılmak muıtur. Talip olanların kro'ci v~ Ş!lrtnnm~Jini görmek üzere h~r 
'1ımarte81 gilnU !'mat 16 da ko - çarıtamba ~iinü !5a:ıt l:l te komi!5yonu üzere \'ıtkti mu:ıyycninde komi'3yonu- gün daire klllemine ve teminat akçelerile m"!!'cur gün ve saatte 

, nannızda yapılataktır. Talfple - muzda ya_pılacnldır. Taliplerin ~art- muza müra::ıatları. (29'1) (2020} enc'i ene Relme!eri itin olunur. (2026) 

··-·····----------·-----------········-····----·-----------------------·-· 

'-222 -----=- rARlH EL KiTABI 
"' . Daha doğrusu lngilterede olduğu gibi liberal bir parlamento hUku • 
d:tı teaiı etmek istiyorlardı. 1789 Fransız ilıti!ali asiller v~ rühban yanm• 
i.· ~etekkül eden zengin üçüncü smı fın devleti kontrol !1akkındaki telakk 

1111 bu iki sınıfın kabul etmesinden~ıktı. 

- Ihtuaı -

1 
)ihtilal 1789 dan, 1799 a kadar devcım etti. ihtilal dört devre geçirdi. 
Conıtitüante (konstitüant) müeasisler medisi 

2) Legislative (Lejislativ) Teşrii meclis. 
3) Convantion (Konvansiyon) meclisi. 
4) Directoire (Direktuar) 

MUe•slsler mecllsl 1789 - 1791 

l'\~O.. alt~cı Lui mali mü.'~lle.rden kurtulmak için ni~ayet les etas gene· 
'lltıf (ahalı ımıfları meclısı) nı toplamıya karar verdı. Bu .mecliste üç 

-1ıali vardı. 
~) Aıiller, 2.). R~ipl~r~ 3~ Ava!'1. .. 

d~ İfbnl.ardan bırıncı ve ıkmcı sınıfKıral taraftarıydı. Uçüncü sınıf a· 
~r &rıyle kalabalıktı. . . . . . . 

ltılct1i al Versayda toplanan meclıse malıye mesclesmm hallı ıçin topla· 
~i? ;::.• söyledi. Rey nasıl verilecekti. Sınıf üzerine mi, adet üzerine 
l'itıde •.ller ve rühban ayrı: ayrı toplanarak ayrı, ayrı rey verilıneai fik • 
1't1 er~•· Avam meb'.usları kendilerinin milletin yüzde 96 ıını teşkil ettik· 
'4ii_etle kendilerine (Millet meclisi: assemhlee Nationale) unvanını 

'flı ~ 'i\.~ı bunlan dağıt.mak istedi. Fakat avam meb'usları dağılmamıya 
~ d~er-clıler. Kıral arzusunda sebat edemedi, millet meclisinin içtima .. 
l ~ ~ etıneıini kabul etti. Meclis derhal bir kanunu esasi hazırlaJı. 
'tti. eınada kıral mail müşkillata çare bulmak iıtiyen (Neker) i nz· 

~::.~idiıe Parisi altüst etti. Ahali heyecana geldi. {Bastille) Baıti ha 
v·ı~ zaptolundu. 

b.._ ltt~ aye_tlerde ahali dereheylerinin şatolarına hücum ettiler. 
~ ti eaaıjlcr meclisi kanunu esasiyi hazırladı. Ve bu kanunu esasinin 
. l a ( nıan hukuku) beyananıeıini de ilave etti. 
~ ::.:: .hukuku beyannamesi lngilleredeki hukuk ve siyasi teşekkülle· 
) 'llırfnı ~Y~l~ri~i ifade etmekle beraber baıtan nihayete kadar 
~~e '. •kı fıkır adamının mücadelesi göze carpar. insan hukuku be
-"!Urıeeı:•~de Monteıkiyö lib~ral telakkileriyle Ruıtonun demokrat 
~ l11aa. rı Yan yanadır. 
~ - biirri n ~ukuku, kanuna, say hürı iyetine, toplanma hürriyetine, vic -
~~ dair yhkne, temellüke, müsavata, kanunıuz tevkifler yapılamıyaca• 
~ 0ı.:. lrnı camidi. Aynı zamaııda millete milletten batkaaının da 

1Yacağını bildiriyordu. · 

___ ..._., ____ TARlH EL KITABT-----223 -

Maamafih meclis bütün bütün bu fikir cereyanlarına rağmen kıral· 
lığın ortadan kalkmasına razı değildi. Bu m,ecliı aıağı yukan lngiltel'ede 
olduğu gibi me§ruti bir kıralhkla iktifa ediyordu. 

icra kuvvetini kırala, te§rİ salahiyetini millet meclisine verdi. Mah • 
kemelerde (Jüri) usulü kabul edildi. Kiliselere ait arazi emvali milliye" 
den addedildi. inkılap kuvvetli hamleler yapmıya başladı Avrupada 
kırallar tela~a düştüler. K:ıralı kaçırmak istediler. Kıral kaçarken hu • 
dutta yakalandı. Memlekette cümhuriyet taraftarları çoğalıyordu. Mües
•İsler meclisi yerini te§rİi meclise vermek için dağıldı. 

Te,ri mecll•I : 1791 • 1792 

Yeni meclis bir takım kanunlar neşretti. Bilhassa firarilerin mede • 
ni haklarım iıkat etti. Kıral h\inu kabul etmedi. Halbuki bu mecliste ek· 
seriyeti jiront departımamna mensup olan ve kıralı muhafaza etmek isti· 
yen zümre tcfkil ediyordu. 

Bunlara mukabil Paris meb"us )arından cümhuriyetçi Montanyar
lar, hu vaziyet kaı·şısı~da gittikçe ku vvetleniyorlardı. 

Fransanm dahili i~lerine kan~an Avusturyaya harp ilfın edildi. Oı-. 
du Belçikada mağlup oldu. Cümhuriyetçiler (komün) heyetini te§kil etti• 
ler. 

Kıral, Tampl kalesine hapsedildi. Meclis, komünün tazyikiyle icra 
kuvvetleri reisinin vazifesi kalır.adı~ını ilan etti. Dü5man orduları, Ver • 
dunu zaptetti. Teşrii mecliı, vatandaşları ailnb ba§ı'iıa çağırdı. Fakat si· 
I&hlananla.r, hududa gitmeden evvel Mm·nmn ve Dnntonun te§vİkiyle ha .. 
piıhanelere sokulmuf olan mürtecilere kar§ı harekete geçtiler. 

Birçok mürtecilerin kel!e:ıi kesildi. Buna ey!ill hıtnli elenir. Kıro.lxn 
vazifesi nihayet bulduktan sonra, kıralm dü§manlarb muh:ıbere ettiğine 
dair bazı evrak bulundu. 

İcra kuvvetini temsil etmek üzeıe, yeni bir vekiller heyeti seçildi, 
Bunlara "İcra kuvveti mU\rakkat mecliıi adı vcri!d'. 10 ağusto:; isyr.nını, 
yani kırata kar~ı gelen kütleleri ::ıevk:?den IDanton, bu mecli::te en miihim 
uzuv oldu. 

İhtilalciler Valmide Avusturyc.lılara karşı muznffcr oldular. Ar • 
tık kıral yoktu, kanunu csa3;nin hiikmü knlmamı~tı. Tc rii meclis, hem 
icra i§lerine bakacak, hem de yeni kr.nunu esasi tanzim edecek milli 
konvansiyon meclisini teşkile karar verdi. 

Konvansiyon: 1792 • 1795 
Konvansiy.on, müfrit cümhuriyctçilerdcn mürekkepti. 1792 de kiral· 

lığı ilga etti. Cümhuriycti ilan etti. Konvansiyonda gene jirondcnlerlo 
Montanyarlar vardı. 

Kıral, düşmnnla muhabeı·e cürmiylc ittiham edildi, idam olundu. 
Dahili isyanlar başladı. (Vande) ahalici iısyan etti. İsyanları ba<:tır

mak için ihtilal mahkemeleri te~ehhül etti. Dahili isyanlar devam ederken, 
hariçten tecaviizler bafladı. Prusya, İngiltere, ispanya, Holanda hükU • 
metleri, Fransaya tecavüz eltiler. Bülün bu tecavüzlere ktu\.ı gelcb·ı • 
ınek için (Selameti umumiye) komitesi tetekkül etti. Sel"metl umumiye 
komitesiyle Pariı belediyesi, h;ı.kimiyeti eline aldı. Terör devam etti. 
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Alaturka Saz Heyeti il_ ~ ,, Y ı·r~ 
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BEL- VU - BAHÇESiNDE .. ~ ..l.I.~ '-' · U, 
Bu Cuma A~ılmıştır 1 MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir· 

s KUT AHY A'NIN eski zamanlardanberi maruf ~ini toprakların" 
~ 
~ dandır. Salahıyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra·· 

11 ,~~~~~~~n ;~A~u~~&•~;~r. 
ıı 

HEYETiNCE 

: ... . /• -. 

rn BIRVAUDE 
Evl•dımn sihhatini düşQnen. her 

-hangi bir rahatswık sebebile zail 
düşdtlğünü gören, bu mdnasebel· 
le kansız kalan. iıtibasıı bulunan 
çocuklarına lltif lezzetli ve mü· 
kernm~I bir kuvvet ilacı olan 

•• ı~ 
i 
§ 

1 

ınşaaunoa tercihan kullanılmaktadır. yern ktrenıitlerı arasındaOEVLET 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 
.\laıuulatı KUTAHYA'UA FABBİKAOA veya İSTANBUL satış deposu 
olan GALATA'OA KALAFAT yeri No. 74 f Nihat Bey lde görülebilir. 
Telefoıı Beyoğlu 4298 

T. C. NAFIA VEKALETi YUKSEK MUHENDIS MEKTEBi 
'<imyevi tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

Müdürü NUREDDiN BEYiN analiz raporundan 

1 1 inhina mul<aveme~i 
1 (Mesnet açıkhğı 30 sm) enoferfat o .... Kütahya kiremidi Marsilya kiremidi 

İ il Sikleti (Kuru haldeı 
""' 111 Nisbi mesamiyet hassası 

vermelidir . Htr eczanede lnll•nr. 
213 kilo gram 
2400 gram 

229 kilo iram 
27(fJ gram 

Zümrüt Y ALQV A Kaplıcalara 
AÇILDI 

; (Mas ve ceıbettiği su ~ı~d~rı. ~'l saa~~ Yiizde 13 
fi IV Don tecrübesi ' 

Yüzde 13,S 

1 (Brart usulü) Vezni eksilmemiş 

1
- ve patlamamışbr. 

Vezni eksiJmemiJ 
ve patlamamışbr. 

. 14 V Bir metre murabtiainı ne kadar örter 14 
Yetillikler asasından fışkıran hayat ve neş'e kaynağı 

Romatizma - Cilt - Mide, Böbrek - Asap 
Hastalıklarının kat'i ilacıdır. 

Otel ve lokanta fiatlarında büyük tenzilat 
Yemek mecburi değildir. 

§ 

~ i Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmıştır 1 
~ \.ııımıımmnıınnıııııııımıııımmnımuıumnnııımmıınıı•1111H111nııııı11111nrı111Pmu11nıımmı11ıııımııııı111!ıun ııııııııııırıııııınııınııımıııınıı11111111ıııııımııııııınıııımıınııııoııınııınııııııı11111nıırımıımıııummıınuımııı11111H1ııınnı~ 
~ ıı11ımıoııınaıumnııaımı11111ııımnı1111ıauıımnmııllll .. 1R1111ıııııımı1111111DB1oıııllllllllll111Wım1111111111111111111111111nııını 'lllnmımıımıııoıı11111ınnnıııuıııııımıııuııımı1DD1mııımııOllllDillt1 Her türlti malumat için telefon: 

Beyoğ'u 1760, Beyoğlu 1745 Gedikpaşada jandarrna satın 
Gedikpaşa'da jandarma satın- alma komisyonudan: 

ŞATILIK PiYANO 
Mükemmel Ma~dan bir Aınf'rlkjlll ~ 

yan0911 eatılıktır. Görmek ve almak 

alma komisyonundan: Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapalı zarfla mü-
Yirmi beş bin çift yüo çorabıo kapalı zarfta münakasaaı 2 Ha-

" yenlerin Nlpııtqmc!a lngtllz mektebi ~ 
nmdakl hanede Eğil BE'ye mÜ1'a<'aat c 
lerl mercudur. Telefon. B. O. 4Jl'7. nakasası 2-Haziran-932 perşembe ıünü saat on beşte yapılacak

zian 932 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 
'1Ümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya br. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya VAKiT Matbaası 
'llİrak için mezkur günde muayyen saate kadar teminat ve tek- ittirik için teminat ve teklifnameleri mezkur güde muayyen aa- Sahibi: Mehmet Asım. umuınf 
ifnameleri ile ko"Tlisyona müracaatiarı. (2007) ate 1'a<lar komısyonumuza mOracaatları. (2006) - - - - - ne rh • mUdürU: Refik Ah"'"' 
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- 224 ----- TARİH EL KİTABI .................... 
Terör esnasında Montanyarlarle jirondenler arasında mücadeleler 

old•ı. Jirondenler teröre taraftar degildiler. Birçokları idam olundu. 
Bu zamanda hakikaten vaziyet müıküldü. F ransanın cenup kısmı 

isyan halindeydi. Düıman orduları şimalden ve ıarktan F ransaya gir • 
mişlerdi. Konvansiyon bütün mütkülleri yıkacak bir kudret gösterdi. 

Montanyarlar en ufak m~fkiıre aleyhtarlığını silahlar temizliyor • 
lcırdı. Montanyarlar sonra ikiye bölündüler. "reröre taraftar olanlarla, 
terörün hafifletilmesi taraftarları peyda oldu. 

Sol cenahı teşkil edenler katolikliği ilga ettiler (hak mezhebi) de
dikleri aklı takdis ettiler. 

Danton mutedillerdendi. Robiapiyer tarafından idam ettirildi. Niha • 
yet Robispiyer konvansiyon azası tarafından ida.ma mahkUm olundu. 

Maamafih konvansiyon gerek dahilde, gerek hariçte muvaffak ol • 
du. Müttefikler (Bal) muahedesi mucibince Belçikayı Fransaya verdiler. 
Bundan sonra konvansiyon meclisi yerini direktuvar denen heyete ter. 
ketti. 

Dlrektuar : 17~5 • 1799 

Direktuar idaresi de konvansiyonda olduğu gibi 750 kitiden mürek· 
kepti. Bunlar iki meclis halinde toplandılar. Yaıblara 250 kiti isabet 
ediyordu. Diğerleriyse (500) ler adım alıyordu. icra heyeti iki meclisten 
seçilen bet direktuara verilmiıti. 

Bu zamanda Fransa bilhassa Napolyon Bonapartın himmetiyle arazi· 
sini geniıletti. 

Kampo Farmiya muahedesiyle Fransa arazisi geniıledi, Fransa ha • 
ricinde muhtelif küçük küçük, cümhuriyetler teıkil edildi. Avrupa Fran • 
sa aleyhine harekete geçti. Fakat Fransa bütün bunlara karşı galip geldi. 
Direktuar idaresi ne sağ cenah, ne de sol cenah fırkalarını memnun etmi· 
yordu. Halk da taahhüdatını ifa edemiyerek iflas haline gelen hükumet
ten memnun değildi. Mısırdan dönen Napolyon bir darbei hükumetle di
rektuar idaresine nihayet verdi. 

KonsUllUk : 1799 • 1804 

Napolyon direktuar idaresi yerine konsül idaresini kurdu. Konsüla 
üç kişiden mürekkepti. icra işleri onlara tevdi edilmişti. Teşri işi ayan ve 
rıeb'usandaydı. Napolyon kendini 10 sene müddetle birinci konsül inti
hap ettirdi. 

Konsüli Avusturyalılarla, İngilizlerle muahedeler aktetti. Bu muahe· 
delerle Fransa Ren nehrinin garp mıntakasını, ve kaybettiği müıtemlike· 
leri tekrar elde etti. 

Fransa kanunu medenisi vücude getirildi. Kırallık taraftarlan isyan 
edince Napolyon imparatorluğunu ilan etti. 

'-• ı 'ı rlllk : 1804 • 1815 

1'apo1yon tmparalor olunca istila harplerine başladı. O zamana ka • 
dar Fransa fikir ve müdafaa harbi yapıyordu. 

NaP.olıon İmP.araıor olduktan ıonra küçük cümhuri1etlere lıiı~Ulll 

Fransa 
A 

mı 

v 
ihtilalinden umu· 
harbe kadar 

1914 - 1789 
On dokuzuncu aaırda Fransa : 

On sekizinci asırda Fransada sanayi ve ziraat hayatı inkişaf edi1~ 
On dördüncü Luiden sonra çuha ve dokuma sanayii yükseliyordu. l{ _ 
vadisi ipek fabrikacılığının merkezi olmu9tu. Alıas Lorende maden •~;. 
nayii inkişaf etmişti. Kömür madenleri muvaffakıyetle işletilmekt~·ıst 
Marsilya ve Bordo büyük ticaret merkezi halini almıştı. Amerika ve 1 t 
ticareti günden güne inkişaf ediyor, Paris artık bangerler, büyük 11er 
mültezimleri büyük maliyeciJerin şehri oluyordu. ··t-

Buna mukabil devlet makinası pek berbat bir haldedir. Devletin b" 
çeıi malum değildi. '/J 

Turgu 1776 da maliye nazırı· olduğu zaman devlet hazinesinde · 
milyon franklık bir açık bulmuştu. Buna mukabil henüz tahsil edi1111°f sf 
vergilerden 78 milyon frangının sarfedilmiş olduğunu da gönnü9tü. 11"" 
senesinde devletin borcu 4,5 milyar frank, bütçe açığı 57 milyon fraJld'li-

Varidat hesapsız bir surette ~.)zdelere, saray mensuplarına ıarfe 1 

yordu. . · il 
Bir çok vergiler hükUmet tarafından daha evvel alınmak ıure.tı1 t' 

mültezimlere havale ediliyor. Mültezimler istedikleri gibi hareket edıY0 
lardı. Yüksek rühban vergiden muaftı. . i' 

Devlet hazinesinden alacağı ohnlar devletin iflas etmemeıı ıÇ 
kendileri tarafından kontrolunu iatiıorlardı. ' 


