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Maliye vekili hamillerle müzakerabn müspet bir safhada olduğunu söyledi 

... • • ı;o • " ' . ..... ~. .. ~ ' • ' 

Lausanne'dan Vekiller Mecliste Sırrı Beyin ten
Ne bekliyoruz? kitlerine şiddetli cevaplar verdiler 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

"Lausanne" konferansı baı
lanıadan herkea ümitli idi. İn
•anlar en ziyade istedikleri te· 
yi umarlar! Son gelen haberler 
o kadar nikbinane değildir. De 
nıek ki Lausanne konferaneı. 
il.in neticeleri hakkında fazla ha 
yallere dütülrnüttür. Çok nik
bin olmak, ekıeriya çok bed
bin obııaktan da fenadır. 

Mac Donald; Lausanne kon
feranıında irat ettiği nutukta 
çok güzel sözler arasında fUD· 
lan da ıöylüyor: 

" ... Bütün dünyanın göm b~e 
dönmüı bakıyor, bu konlercuııtan 
kat'i neticeler bekliyor, milletle
rin u:hraptan l.•:.ırtanlma.tını Ufi .. 
~or ... v a~ilemü, her ıeyden zi .. 
Yade aür'at ve i.tticali emrediyor. 
O kadar ki bugün alacağımı~ her 
hangi aeri bir karar bir~ hatalı 
bile olsa, yarın vereceiimU daha 
rnwip bir karara müreccahtır. 
Kimıenin intizara tahammülü 
kalmadı. Dünyayı bir nevi ümit
h:dik kapladı. Omits~lik bir ka
le gibidir. Onu hücumla ~aptet
mek lazımdır. Y alnu; muhasara 
ile, ~ bir zaman içinde kolay ko
lay alınamaz ..• " 

İngiliz Batvekilinin nutkun
da çok esaslı fikirler, bir çok 
canlı sözler var. Bu nutuktan 
memnun ve mütehassis olan 
\tuaaolini; orada bulunan Hari 
c\ye nazırına §U telgrafı çeki. 
Yor: 

" .. M. Mac Donald,a söyle
diği kıymetli nutuktan dolayı 
ıamimi tebriklerimi tebliğ edi
niz. Eğer dünyanın yeniden 
inıar ve ten•İkını istiyoraak 
ıür' atle yürümeğe, aeri ve va
zıh karalar vermejte mecbu
ruz!" 

Mevzuu babiı büyük mese
lelerde alakadar iki büyük dev
letin en salahiyettar adamla
rından bu sözleri itittikten ıon 
ra insan gayriihtiyari düıünü
yor: O halde ne kaldı? Niçin 
uyuımuyorlar?.. . . 

Maatteessüf hakiki vazıyet; 
hatta M. Herriot'nun gene çok 
parlak olan nutkundaki güzel 
•özlerin, yüksek fikirlerin ha
ricinde kalıyor. Yalnız Fran
ıız ve Alman noktai nazarları 
&ruında değil; Fransa ile İn
giltere ve ltalya görütleri ara
aında da büyük farklar vardır. 

İngiltere baıta . olarak, b~
Yük devletlerden hır kıamı dı
Yor ki, "Almanya'yı tamirat 
külfetinden mutlaka kurtar. 
oıak lazımdır. Almanya ne 
bugün ne de yarın tamirat bor 
cu di~e bir ıey ödeyemez. 
Bundan batka borçlar mesele
ıini, tamfrat borcile karııtır
nıak doğru değildir .. " 

Franaanın noktai nazan bu
nun tamamen zıttıdır: 

"Bugünkü müşlrulatrn se
bebi yalnız tamirat borçları 
değildir. Tamirat, m~küli.t~ 
bir çok sebeplerinden yalnız bı
ridir. Almanya'nm tamira~ 
borçlarını ödeyip ödeme~eaı 
bir prensip meselesinden z~y~
de bir muahede meselesıdır, 
İmzalara hürmet veya hürmet
ıizlik meselesidir. Almanya
nın bugünkü mütkülibn.ı k.~
bul ediyoruz. Ona, bu mütkü
lata mukavemet imkanlarını 
"ermek lüzumunu da anlayo
ruz. Fakat t mirat haklarıIJJIZ· 
dan büsbütün vaz geçmek ol
maz. Almanya, o kadar . in~ 
taf ve terakkiye müsaıt hır 

(Devamı 2 inci sahifrde) 

97 4 köy mektebi, 2300 çeşme yapılmış ve beş 
yüzden fazla köy 

bataklığı kurutulmuştur. Nüfusumuz artıyor 
Adliye vekili, Sım Beye cevap verirken: "Türk hakimleri 

hiç bir tesire tabi değildir, Türk 
hakimi Ankarada da Eskiıehirde de ayni hakimdir" dedi 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi aaat 14 te 
Kazım Paıanm riyasetinde topla
narak bütçe müzakeratma devam 
edildi. Maliye, Düyunu mnumiye, 
Tapu ve Kadastro, Gümrük ve ln 
hisarlar, Dahiliye, Emniyeti umu 
miye, Umum Jandarma kuman
danlıfı, Posta ve felgraf ve Tele
fon, Sıhhi ve İçtimai Muavenet ve 
Adliye bütçeleri müzakere ve ka
bul olundu. 
Maliye vekilinin beyanatı 

Maliye vekaletinin bütçesinin 
müzakeresinde Maliye vekili Ab
dülhalik Bey kürsüye gelerek ba
zı meb'uslann ileri sürdükleri mü 
talealara ve tenkitlere cevap ver
d B • \UQ.u..,-.;L ... JMı a ••~ iraıf"t_,_ 
aundakı memur aded• hakkında 
izahatta bulundu. Bu izahata gö 
re 926 senesinde Maliyenin 10845 
memuru ve ayni sene de biliimum 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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İnhisar idarelerinde ~::ş::~? 
değişiklikler 

Yeni kadroya girecek memur -
ların sicilleri tetkik ediliyor 

Hüsnü Bey heyeti teftişiye reisi, Raıit 
Bey mübayaa komisyonu reisi oldu 

lnhiaarlann tevhidi muamele· ı dine bir müddet sonra batlanacak 
·ne devam edilmektedir. Tevhit tır. 

~·. ı'ınıdilik Tütün ve Müıkirat in· Milsklrat tiltün me-
''' k'I" , h' lan merkez teı ı ab arasm- i I l I 
ıaar im kta bu inhiaarlann mur n ş er da yapı a • . 

t hid• kabil olan teftif, muhase· ev ı . b' 1 'ril b evrak ıibi ıubelen ır etti 
m".:ktedir. Şimdilik Ankara'da ça 

1 k lan Tuz inhiaan merkez 
lf&C& O ·• 
teıkilib da lnhi~rla.r "?°'um .mu
dürlüğüne raptedılmıttir• lnhiaaı:
lann mülhakat teıkilitmın tevhı· 

lnlıiaarlar umumu müdür mua
Yİnlerinden Asım Bey eakiıi gibi 
müskirat iılerile metıul olacak
br. 

Muavin Mitat Bey tütün itleri-
(Devamı 2 inci sahifede) 

Bu re.,ınıde tJlr açıkglJz yank~slcl, lokantada çarpılan 
lhtl ar ve müddei ile maznunu karakola kadar teşyi 

eden,,bir kalabalık göz'ükügor .. Yazısı polis haberlerinde 

Belediyenin bu ha
reketi iti

razları celbediyor! 
Dün ekmek narh günü oldu

ğu halde Belediye bu haftanm 
ekmek fiyatını tesbit etmemiı
tir. Yeni narh konmadığmdan 
ekmek heryerde 
eski narh üzerin 
den yani dokuz 
buçuk kuruşa H 

tılmağa devam e 
decektir. Buğ
day fiyatları i
çinde bulundu
ğumuz hafta 
düşkün olmaıı· • na rağmen, dün elondc narhı
nm tenzilen teabit edilmemesi
ni halkın zararına addedenler 
vardır. Belediye narlu ne günü 
koyacağını da henüz kararlat -
tınnamıştır: Son eknıek buhra
nına kadar yeni narh her çar
tamba tesbit edilirken geçen 
hafta salıdan yapılmı§tı. Bu 
hafta ise narh müddeti bir haf. 
tayı da tecavüz etmektedir. Ek 
mek narhının teabit müddetleri 
nin bu şekilde intizamını kay. 
betmesi fırıncıların lehine bir 
harekettir. Nar hın değittirilme 
meai ekmekçileri çok memnun 
etmektedir. Çünkü un fiatlan 
bu hafta düşüktür. Geçen haf. 
ta fırıncılar ekmek çıkarma
makta iırar etmelerine muka
bil, bu hafta hiç ıeılerini bile 
çıkartmamaktadırlar . Belediye 
nin yüksek ekmek narhıru, ni. 
çin devam ettirmek iıteyifi hay 
reli mucip olmaktadır. 

Londra sefirimiz 
Pariste .. 

PARIS, 22. A .A. - Reisicüm
M. Lebnın Türkiyenin Londra bü
yük elçisi Münür Beyi kabul et
miıtir 

Meclisin gaz 
Tatili 
Bütçe müzakerab 
pazar günü bitiyor 

.Kara görücülük ve 
bedbinlik 

cereyanlarına karşı 
ANKARA, 22 (Sabaha 

kartı: Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi cumartesi gü. 
nü bütçeden ııayri itleri mü
zakere edecek ve pazar içti. 
mamda bütçe müzakeratına 
devam olunacaktır. Ayni gün 
bütçe müzakeratının ikmali 
muhakkak addolunabilir. 
Meclisin yaz tatiline karar 
vermeden evvel 39 kadar ka. 
nun layihaımın müzakere ve 
ıntacı elzem görülmü~tür Bu 
Jayihalar teıbit olunmuttur. 

. Recep B.in, Sım B.in tenkitle .. 
rine cevaben söylediği mü_ 

him nutku aynen neşrediyoruz 

Bazı devletlerle aktedil
mit muahede ve mukavelele
rin tasdikına dair liyihalarla 
matbaaların tevhidi ve gü:ıru. 
rük tarifesinde bazı madde. 
!er rüsumunun tenzili layiha 
lan bu meyandadır. 

Meclisin 30 haziran per
şembe gününe kad r mesaisi 
-~,ikıt"sı\.e-lmrl:.. •J.\il,k.t.n.':' 

Faysal Hz. 
Bugün gidiyor 

Batum tarikiyle 
Tahrana 

hareket ediyor 
Tahran'• ııidecek olan Emir 

Fayıal Hz. bugün Loit Triyes 
tino kumpanyuınm Palestina 
vapuru ile, ıaat 4 de maiyetleri 
ile birlil<te Batum'a hareket e.. 
deceklerdir. 

Tanklarda 
Çıkarıldı 

Diğer eıya ile bera
ber topçu mek
tebine nakledildi 

Meclisin pazarteai günkü içti• 
maında bütçe heyeti umumiyen 
müzakere edllirlren Kocaeli meb
...., Sırrı Bey de aö:a almıı, b~ 
tenkitlerde bulunmuıtu. Sım Bey 
mülettiıi umumililr tqkilôtı al•Jl
hinde bulunmuı, bu teılrildtrn 
memlekete layda getirmediğini 
•Öylemifti. Kocaeli meb'uau icra 
ve illôa kanunundan, ihtUaa mah 
keme/erinden bahaettikten aonra 
da hükiimetimuin devletçililr um 
deaini de tenkit eylemiı, baıı va
tandaılardan aldığı fİkôyet mek· 
tuplarını ileri aürmÜf, Ruaya, ltal
ya aeyahatlerine temaa eylemiıti. 
Sırrı Beyin tenkitlerine Meclisin 
ııalı günkü içtimaıııda Cümhuriyet 
Halk Fırkası kôtibi umumiai Kü-

l talıva meb'uıu Rfceo Bev tarafın 
ve f{im~t{ü esaalan r.htıva ~drn 
ba cerabı aynen derczdiyoruıı.: 

ANKARA, 22. A. A.- Büyük 
Millet Meclis!r.ln dünkü lçtimıunda 
C. H. Fırka11 KAtibl UmuınUi Kü
tahya meb'usu Recep Beyin İrat et
tiği nutkun metni bervec;hi &.tldir: 

Sırrı Beyin manasız 
tenkitleri 

" Arkad8flar, bütçe müzalureai 
münuebetlle Sırrı Bey arkadqımı
zın temas ettlfi bazı mllhim nokta. 
lar bilhaaaa benim iliz alıp bahat 
vermemi icap ettlrcll. Sırrı Bey ar
kadapnuz, bir kerre memup olmalı
la iftihar duydniumuz Cllmhuriyet 
Hallı Fırkuımn ana .. alanna,pren 
aiplerine teallıık ed .. temamen yan-

Recep Bey 

lıt, haksız n iuh edildlti zaman la 
maınlle manasız olduiu anl8fdacak 
derecede teamalarda tenkidatta ı...
lundu. 

Kara giJr/Jclll/JJı 
lkiıu:ial Sırrı Bey arkadaıımız yi

(Devamı 5 inci nbiled•) 

Ruı Sovyet hükUmeti tara. 
hodan hükumetimize hediye e
dilmit olan tank, otomobil, 
kamyon gibi etY•YI teslim için 
ıehrimize gelmit olan he!et 
kısmen vazifesini ikmal etmıt, 
eıya topçu mektebine nakledil
mittir. Bu sebeple heyet azuın 
dan M. Orovof ile M. Butkof 
dün Franz • Mering vapurile 
Odesa'ya avdet etmitlerdir. 

Oda meclisinde iş ve 
kazanç layihala~ı 

İtalyanın Macarista
na verdiai tayyare 
BUDAPEŞTE, 2. A. A. - Naibi 

hükümet amiral Horthy, ltalya ta
rafından, Macaristan& verilen tayya
reyi sevk ve idare eden binbaşı Li
berati ile mülizim Coıtanzi'yi nez. 
dine kabul elmittir. 

Dünkü içtimada her iki layiha 
hakkında müzakereler oldu 

Bu kabul resminden sonra iki tay 
yareci ltalyaya gitmek üzre Peıte
den hareket etmlıle..dir. Tayyareci
ler istasyonda birçok Macar tayyare 
zabitleri tarafından seli.mlanmıılar

dır. 

Halebe uğramadan 
Basraya gitti 

Ticaret odası meclisi dün 
toplanarak mühim bazı madde
ler üzerinde muzakeratta bulun 
muttur. Geçen içtima zaptının 
okunmaamı müteakıp riyaset 
mevkiinde bulunan Habip zade 
Ziya Bey, Pirede vapurda ve
fat eden Oda ikinci reisi Şerif 
zade Süreyya Beyin ruhunu ta 
ziz için celseyi beş dakika tatil 
etti. Celse yeniden açıldığı za. 

BASRA, 22. A. A.- lnıiliz tay- man Ticaret borsuının Niaan 
yareci Nevilte Stack, şiddetli kum ayı hül' sai hcsnbiyesi okundu 
fırtınaları ile mücadele ettikten oon k b 1 ed'ld' B d 

B d -e ı'n i•tı'r Bugu" .. - ı ve a u ı ı. un an aonra ra aıra a y.._. m ., • n og i .. . .. . 
leden .,,nra Karachiye hareket ede- it kanunu layıhası uzerınde ko 
cektir. 1 misyonun ve idare heyetinin 

yaptığı tadilatın tetkikine de. 
vam edildi. Kanun layihasının 
dördüncü maddesinde ıtçilerin 
15 gün evvel haber vererek mu 
kaveleyi feehedebileceği kay. 
dedilmekte idi. Komiıyon ve i. 
dare heyetleri de batka batka 
mütalea beyan ediyordu. Bu 
esnada İt bankası müdürü Mu. 
ammer Bey kanunun ruhunun 
telhis edilmediğini söyledi. Ne 
cip Bey layihanın tekrar komis 
yona iadesini teklif etti. Netice 
de kanun liyihaıını:n tekrar ko. 
misyona iadesi takarrür etti. 

(Devamı 5 i.aci sabi/ede) 



-.-...-.sanne'dan 

( )'~~~~!i?:?~? 
Polhte 

Dere içinde;. 
Bir ceset ··,1ı,. 

HARİCİ HABERLER ·- ::../• - - #' - •.; ... ' 

~· 
• • memleket ki, borçtan ve mü

kellefiyetlerden azade kalınca 
az zaman içinde bütün Avrupa. 
da ilrtısadi hakimiyeti alabi
lir, tahakküm ve rekabetile bü
tün dünyayı bizar edebilir •.. " 

---
On bet gün evvel 

iple boğulmuş 
bir kadın bulundu 

Lausanne'da iki tez 
karşı karşıya! 

Gümrük 
Maniaları Istanbul- Izmir takı 

Fransuıların fikrine göre 
tamirat borçları, diğer harp 
borçlarından ayrılamaz. Harp 
borçlarile birinci derecede ali.
kadar olu devlet ise Amerika
dır. Halbuki Amerika, Lau
aanne konferansına bile ittirak 
et..-nittir. Onun için lnailtere 
nin harp ve tamirat borçlarım 
ayrı ayrı mütalea etmek hu
ıusundaki tezine bir türlü ya
B&şmıyor. 

Altı devlet arasın
daki tarife misakı 

lngilterede 

ları çarpıştılar 

Hoover moratoryomunun 
vadeai, bu ay batında bitiyor. 
Bu müddetin, konferana yeni 
bir karar vereceii zamana ka
dar uzatılması karar altına a
lındı. Fransa matbuatı, bu ka
rar ve hareketi, muvaffakıyet 
yolunda ilk adım, diyerek lü
zumundan fazla izam ediyor
lar. Hakikatte yapılan t8Y, ya. 
pılması mutlaka lazım olan bir 

l.eydi. Mühlet ne vakit biterse 
>itsin Almanya bir santim bile 

ı:ediye edemlyeceğini esasen 
açık açık ilan etmi · ti. 

Eğer, bütün Batvekillerin 
nutuklarında tekrar edildiği gi
bi maksat, milletleri sevindir
mek, insanlığın maruz kaldıjiı 
tehlikeleri gidermek, elhasıl 
umumi hayatı cehenneme çe
viren buhranı izale etmek ise; 
bütün meselelere, borç ve ta
mirat metelelerine kat'i hal şe.. 
killeri bulmak lazımdır. Yoksa 
muvakkat tarzı haller, dünya
yı tatmin değil, ümitsizliğe, 
ye' se dütürilr. Acaba ali.kadar 
devletler Mac Donald'ın dediiti 
ümitaiallk kalı.ini bile bile tah 
kim edecekler mi? Sonra onun 
tesirlerinden -leketlerini 
nasıl kurtaracaklar? 

Kanaatimizce tobHlcenln bü
yüğil; me.eleleri medrese maıt 
tığının kuyusuna dütümıek
tlr. 

M. Herriot, "İktısadi sulh 
olmadan, siyasi sulh ~ !" 
;,ıyaaı sulli olmadan da iktı-

aadi sulh olmaa !" fikri ötekin. 
den daha mı az doitruclur. "Yu 
murta DK tavuktan, tavuk 
mu yumurtadan çıkar!" yolun
daki atllnakataların nau.riyat
ta hl~ bir zararı olmasa bi
le; tatbikatta vakit kaybetmek 
itleri uzatmak ve nihayet çık~ 
maza ııötürmek gibi menff ne
ticeleri olur. Şimdiye kadar 
bu yüzden akim kalmıf güzel 
işlerin sayısı pek çoktur. 

Halbulıri hldlıe ve zaruret
ler, büyük deYletlerin verecek. 
lerl karalarda sür'ati, itidali 
leticali bugün olduğu kada; 
hiç bir zaman o kadar tiddetle 
lcıap ettirmeml,tlr. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

inhisar 
idareleri 

(Bap 1 inci sahifede) 

le ve Münir Huarev Bey de memu 
rin itlerile menul olacaklardır. 

Açılrla ita/anlar 
Müskirat inhiaan heyeti tefti

fİye reisi Bedi, memurin müdürü 
Ekrem, hukuk mütaviri Cezmi B. 
lcr kadro açığında kalmıtlardır. 

Teftiş hegeli rlga.•etl 
Müskirat inbisan müdür mu .. 

a eni Hiisnü B. inhisarlar teftit 
fUbesi müdü lüğüne, ti:tün inhisa
n teft~ heyeti reisi Ra t it B. de 
f.,hi~~~lar m übayaat komiayonu 
reıslıgın'! tayin edilmişlerdir. A
zalığa da Tevfik Bey tayin edil
m4tir. Bir axalık münhaldir. 

Müskirat inh iaarının tütün in
ı-:san binaJuna nakline dün de 
devam edilmi~tir. Nakn, bir iki 
gün zarfında ikmal edilecektir. 

Siciller letkik ediliyor 

Evvelki gün Çırpıcı çayırında 
yeni bir cinayet olmuıtur. 

Çırpıcı çayırında Kazlı çeıme 
ile Veli efendi araaında uzanan 
dere içinde mütefe11ih bir kadın 
ce14'di bulunmuıtur. 

Vaziyete l'&zaran kadın ev .. 
veli batına demirle müşabih ağır 
bir ciaiınle vurularak seraem1etil· 
mit, müteakiben iple boğularak 
öldürülmiqtür. 
Kadınm hüviyeti belli değildir. 

On beş ırün l<adar evvel öldürül. 
düğü tahmin edilmektedir. Vak'a 
zabıtaya haber verilmiş ve tahki· 
kata müddei umumilik vazıyet et
mittir . 

Kadmm hüviyeti tesbit edilmek 
Üzere reaimleri tekıir ve ceset 
mahallinde teıhir edilmiftir. 

Otomobil kazası 
Çetme meydanında perukir 

Abdüllab sarho~ olarak Şişhane 
caddesinden seçerken toför Ka
milin idaresindeki otomobilin sad 
mesine maruz kalarak ba,ından 
yaralanmıştır. 

Nereden vurduğu 
anlaşılamadı 

Iran sefarethanesi önünde Şük· 
ran iıminde bir kadmı yaralayan 
Ahmet Yusufu bu cinayete sevke· 
den &mil henüz kat'i ıurette an
laşılamamııtır. 

Tahkikata devam edilmekte· 
dir. ifade verecek halde bulunma 
yan Şükranın hayatı tehlikede· 
dir. 

Yazıhanede hırsız 

Alalamcıyan hanında avukat 
Nuri Beyin yazıhaneaine evvelki 
ırün hıraız &'irmit ve Unjlervod 
markalı bir yazı makinesi çalmış· 
tır. 

Bir kayık battı 
Kadıköy vapur iakelesinde 

Seyrisefaine ait !lyas kaptanın i
dareıindeki remörkör, Tali.t'ın su 
kayığına çarparak kayığı batır· 
mıt ve kayığın içinde bulunan 
Talat denize diitmiittür. latimda 
dma yetitenler Talatr kurtarmıt· 
!ardır. 
&~~11\U ,:eKen gıoı 

lamail isminde biri, dün Sirke
cide, Merkez lokantaaında katip 
:Zeynullah Efendinin aaılı duran 
ceketi cebinden yüz lirayı havi cüz. 
danını llfmp &'İderken, na
ıılaa farkına vanlmıı ve hırıız ce .. 
ketle birlikte yakal ... rup karakola 
&'Ötürülmüıtür. 

Muzaffer P,. kaza 
geçirdi 

EDREMiT 20 (Milliyet) Fırka 
kwrıaadaru Muzaffer pafArun ra 
kip olduğu arabanın atları Edre
mitten Havrana gitmel<te olan ti 
renden ürkerek arabayı timendü 
fer yoluna aiiriildemİf ve aüratla 
ıelen lokomatif arabayı parçala 
mııtır. 

Vaziyetin vehametini bi-r an
da kavrayan P•f& büyijk bir çe· 
viklikle arabadan atlamağa mu· 
vaffak olmut .-e muhakkak bir 
tehlikeden kurtulmuttur. Araba
yı idare eden aaker tömendöfer 
yoluna yuvarlaıunıtaa da makiniat 
İn fevkalade itidalle hareketi ve 
gayreti aayeainde tren durdurul
muı ve yalnız araba hasara uğra 
mak •uretiyle büyijk bir kazanın 
önü alınmııtır. Kıymetli Fırka Ku 
mandanımıza seçmiş olsun. 

cektir. 

Müskirat idaresinde 
nakil 

ne tesir yaptı? 
Fransızlar bir iki seneden bah_I 
sediyorlar. Almanlar tamira_ 
tın acilen ilgasını istiyorlar LONDRA, 22. A. A.- Oalo mu

il kavelenameıini imza etmit olan 6 
devlet arasında akti muhtemel tari
fe misakı projesi ile Belçika ile F e
leemnk arasında yapılması mutasav
ver itilif planı . bütün Avrupada di
kilmiş olan gümrük manialarma kar 
fi havale edilmit ilk darbeler ma
hiyetinde telakki edilmektedir. 

LAUSANNE, 22 . A. A. - Fran· ı İlgaya mukabil, Almanya istİlari 
sız. murahh.asları ~ugün lngiliz refik ~İıak şeklinde bir takım " siyaıi ta
lenne, tamırat tedıyatı hakkında der vızat ve Fransız Alman sanayileri. a 
piş etmekte oldukları uaulleri tesbit rasında yapılacak itiliıflar ve yeni 
eden bir nıoratoryom vereceklerdir. bir Franıız - Alman ticaret muahe-
Fran_... hükümeti . cihan buhranının deıi ıeldinde iktisadi tavizat teklif 
zaruri kılmakta olduğu tertibatı lu. etmektedir. Bu projeler resmi ve ıayri resmi 

bütün 1 ngiliz mehafilinde birçok mu bul etmekte ve fakat Almanyanın 
bütün tekliflerinden tehrie edilme
sini kabulden imtina eylemel<tedir. 
Franaa, tamiratın ilgası huıuıunun 
cihanın faaliyetini yeniden ihya ede
bileceğine kani değildir. 

Çünkü buhranın sebebi, bilhassa 
kredilerin atıl k~lmasıdtr 

Sermayeleri tedavül mevkii.ne çt
kannak için itimadı tesis etmek ge
rektir. 
Avrupanın yeniden ten,i_kini tami 

rat hakkında yapılacak bir takım 
tertibatla müterafık olma ... ı icap e
der. 

Fransız plilnının 

dır: 
iki safhaıı .ar-

Aı•rupa gazeteleri telealara yol açmaktadır. 
lif! diyorlar? Belçika kralının M. Renkin'e ıön-

T "°"'' diyor ki: dermit olduA-u açık mektup, burada 
" Fransa geniş bir müoalemet fik eaasen büyük bir he· ecan tevlit et

riylc mütehassiıtir. Devamlı ve umu 
1 

miı idi. Fakat bu m• klupta ileri sü
mi bir itimat devre•ine avdeton bi- rülen fikirlerin fiillere inkilii.br daha 
rinci şartı olan siyaıi ve manevi em n1ahsUs bir akıüli.mel haıd etmi~
niyeti teıiı etmek emeli ve muka- tir · 
velelere riayet edilmeıi ıuretile idi- j Şayanı dikkat olan b~~ n~.ta var
li.ne ve namuıilcirane bi.r tayi halli ıa o da yalnız se.rbestu mubadele 
hararetle arzu ederiz. Fakat bu Fran taraftarı olanlar bu mektup halıkın
sanın bütün ferağatlere boyun eğe- 1 da başvekile mut~lea dermeyan e~-
ceği manaımı ifade ebnez. Fransa mek ve bunda daıma haber vermq 
sulh ve intizam isteyor. ı oldukları ticari manialardan Avrupa 

M. Herriot'nun seleflerinden te- yı tahliı etmeğe matuf bir ıiyaıetin 
varüı ettiği politik,nm ruhu budur. fecrini görmekle iktifa etmemekte. 

1 - Bir veytl iki ıene zarfında Yalnız baıveldJ yeni ilcaatın icap et belki lngilterede himaye usulünün 
Almanya hiçbir ıüna tediyatta bu- tirtiği yeni va•ıtalarla bu ruhun i- tatbikinde önayak olmut olan reımi 
lunmayacak, fakat ayni tesl imahna damesini temine çalıtıyor. ~~afil de mektubu bir nebze tevec .. 
devam edecektir. Berlinde çıkan Gennania diyor ki : cuhlc kartıl~kta~rı. . . .. . 

2 -Normal iktisadi hayata avdet ·· Muallakta bulunan bütün meae- Memleketın mcs ul ncalı mufrit 
edildikten aonra Franııa, Young pli- lelerin kati surette halline kadar, bir himaye uaulünün tatbikinden bü 
nının harfiyen icraaını talep etmiye- Almanya artık para ödeyemiyecek. yÜk tehlikeler doğacağını gönnemit 
cektir. Mamafih, o zaman Almanya tir. Ortada şimdi Almanyanın bir değildirler ve belki ~e .Ottava kon
bir taluır. tediyatta bulunabilecektir. cepheli beyanatı değil, kabul edil- feran11~ muva~akıyetine mazhar 
Bunların miktarını ve tediye usulle miı; bir hakikat vardır Bütü.n dünya olmaıı ıç!n zarurı a~d~tmekte ol
rini, mesela sanayi ve demiryollan Lauıanne konferansından baıit bir dukları hımaye usulunu '" veya bu 
itlerine İştirak hissesi olarak alaca- mora!oryomdan daha çok fazla ıey- şekilde muhafaza etmekle beraber 
ğı mebaltğin Spada tayin edilen yÜz ler M:k1iyor." • ticari mukavelelere biraz daha ser-
de niıbetine göre Üçte ikisinin Ame Tim« diyor ki: beıti "'e aliıstkyet iyermek fırsatının 
rikaya ve Üçte birinin de Avrupalı ' ' Lauaanne' da ıerdedilen alman zuhıtrunu memnunıyetle kar,ıhya-
alacaklılara teıviye ve itaıu husuı- nolc:tai nazarı, dünyanın çektiği iz- cakl~dır. 
lannm tayin ve tesbiti İcap eder. tiraplara bir çare bulmalı: için, A). . Oı~er taraftan . devle~ adamlan 

Alman tezi ınanyanm diğer devletlerle teşriki !!mdıy~ l<adar takı'.' ~t.mı~ oldukları 
LAUSANNE . 22. A. A- M. von mesaiyi arzu ettiğini &'Öateriyor.Ma ~ıyaa~tın .semereleru;ıı ıktıraf etmek 

Papen, bu sabah M. Mac Donald'a mafi bu tetriki mesai arzuıu Alman ıatedıklerınden .. B~lçı~a .tarafm~ 
tamiratın tamamen ve acilen ilsası zimamdarlarının dahilde intizamı yapılan tetebbusun ılk ılk aksula· 
talebini mutazammın biı· muhttta muhafaza buauaunda söstet'eceği (u. meli, 1 ngiltere trafından kullanılan 
vermiftir. yaaete bağlıdır.'' tarifeleı· silıihıoın Avrupa devletleri 

-----------------·-------- ne lll&'iltere siln diiet" devletlerin ' 

Amerika müsta~~ bir 
talepte bulundu 

de tiWgrizliğini davet eden uzlat· 
mamazlıkLmnm cihan ticareti için 
umumi bir tehlike olduA-unu öğren· 

.. -ll.! ... • . ld ~ nu beyan erm'Mt'Sfmııv@l! o u ,.u-

içkiye 
1 temmuzda toplanacak heyeti Kavuşacaklar 
umumiyede Amerika heyeti !Amerikada memnu

bir beyanname okuyacak.. iyet aleyhtarları git-
CEN~VRE, 22. A. A. _ Gece fın tahakkuk ecleceflnl de ümit ..,... tikçe kuvvet buluyor 

&'<!Ç vakit M. Hendenon, Amerika- 1 lemektedirler. 
nın müı~cel talebi üzerine t tem- Ancak bu itfli.fın lıüyiik bir ehem . VASHl~G'!"ON, 22. ~· A. - iç 
muzda mıkadı mutasavver olan u mı·y....: 1 f 'hti" I lııi memnuıyeti aleyhtarlıgı, artmak-• .,... o mıyaaı ma ı ma vet"mek tad 1 k · . . • 
muıni komiıyonu İptidai bir celse ak te ve olııa, olsa fa•la bir meTki i"al I ta ~ta çh• .. kü::t'ydetin~.e~ .2'yade 
dine davet etffiİ4tİr. Bu ceı.e aaat etmiyecek hafif bir muvaffaki et la- r r u .. ~ en '"~ ~ m'."" 
16 30 da akdedilecektir tihıal ed·f-L'I ..: · ~--L._J bu.u olan mume11iller meclıaı reıal • · ı ""' ece.,.nı zımnen ......., M Joh Gar . ki . . 

Amerika heyeti bu celsede mühim ebnektedir. Mamafih bu arada M · n ner, ıç • memn~ıyeti .a-
bi.r beyanname okumak tasavvurun- Stimoon M. Hoover'le devamlı W.: ~:htarı olmut oldugunu soylemı!• 
dadır. tarzda müzake.-atta bulunmaktadır. 5· · meh ·• ·· 

Bu beyannamede Vaıhington bü- F l ıyuı afil, bu beyanab büyuk 
kiimetinin hali hazırda cerey et- ransız arın yeni bir 

1 
bir almal<ta ile kar,ıtamakta ve de-

mekte olan tahdidi teslihat mi7:ke- teklifi mokrat fll'kaaı meclisi toplanır top. 
releri hakkındak hattı hareketi taa- CENEVRE, 22. A. A. - Tahdidi tanır toplanmaz M. Gamer'in fırka 
rih edilmiıtir. tealihat konferanoı hava komiıyo- ~na -~eiaic:i;imh':.'rluğa namzet &'Öl 
M. Stlm.,on 'un nıiltaleası nunda s~vil n~l~ye ~yyarecifü,inin t~lecegın~ bir alam~ olarak t~~~k: 

beynelmılelleıtırılmeaı hakkında ce- ki etmek lazım gelıp gelmedıgını 
YASf!INGTO~, 22. A. A.- M reyan eden müzakerat eınumda suale fAY&n &'Ömıektedir. 

Stımaon un Amenka murahhası M. ı Fransız heyeti atideki teldiflet"de bu Harp borçlan meaeleıine telmih 
Giboon'a, Terlı! Teılihat konferansr 1 lunmuştur. eden M. Garner, bu borçların tama. 
akamete mahkum kaldığı takd_irde 

1 

ı _ Kimyevi baktiyolojilı ve ha- men ilsa edilmeoi aleyhinde bulun· 
A "':"pa~ h~rp borçlar~nın tenzil ~~ rik ikai ı.aadile yapılacak hava mu- mu, ve. fa!<-t Ame~m borçlula
Y•_.ıptal_ıne aıt taleple~~ .Ceı_nahln harebelerinin menedilmeai, ı nndan ııtıtaatları nıabetinde tediyat 
Mutteb.id~ ~8;'~ından '.".'u~t .~.tarz 2 _ Harp meydanları ile hava Ü.. ta ~l~nmalanru istiyeceğioi illv• 
da telakkiaı ıçın ~er. turlu umı~t~n aüharelceleri ve uzun menzilli top- , etnu,tır. 
sarfınazar etme11 ıcap edecefının lann bulunduğu y.,.f.,,. ha · imalı: ---------
C;e~evre_dı;ki d~let ad.aınlanna bil- üzre hava bombardımanı ;:~,b., .. 1• 
dırılmeaını teblıg eylenuı olduğu aöy nın menedilmesi 
lenmektedir. ' 

Bu haber, tekzip edilmit olmasına 3 - ~skeri . ~yyare!erin Y_ük•Üz 
20tayyare 
Asker 

ANKARA, 22 (A.A.) -
Kongre turnuvası maçlarından 
birincisi, bugün saat 17,45 te 
Ankara istiklal sahasında yapıl 
mıştır. Saha daha saat on altı
dan itibaren seyircilerle dolme
ğa başlamıştır. Saat 17,30 da 
evvela kırmızı zemin üzerinde 
beyaz yıldızlı forma, kırmızı ço 
rap ve beyaz pantalonlarile İs
tanbul ve onu takiben eflatun 
zemin üzerinde beyaz yıldızlı 
forma, eflıi.tun çorap ve beyaz 
pantalonlarile lzmir muhtelitle 
ri halkın sürekli alkışları arasın 
da sahaya çıktılar. lzmirliler 
tribün önüne gelerek kısa bir hi 
tabe ile halkı selamladılar. İs
tanbul takımı ise sahanın orta
sında ayni vazifeyi bir daire şek 
linde dizilmek suretile ifa etti. 
Bundan sonra her iki takım ara 
sında nutuklar söylendi ve bay 
raklar teati edildi. İki taraf ta
kımları şu şekilde idi: 

Avni, Hüsnü; Ruhi, Süley. 
man, Sami; İbrahim; Şeref; 
Hakkı; Ali.eddin, Niyazi. 

İzmir takımı: 
Fehmi, Ri~a; Lil.tfi; Reşat; 

İhsan; Nazmi; İsmail Hakkı; 
Fuat; uBrhan; Sait; Sezai. 

Hakem Hamdi Emin Bey. 
Parayi lstanbul kazandı, güne
ti arkasına aldı. Saat 17,30 da 
oyuna batlandı. Dört defa arka 
arkaya ayni noktadan taç olduk 
tan sonra birdenbire top İstan
bul kalesine indi. Bu hücum of 
saytla kesildi. Mukabil İatan
bul hücumu da ayni ofaaytla ne 
ticelendi. Oyun bir müddet or
tada oynandı. Bunu takiben iz 
mirin hücumunda top İstanbul 
kaleai önünde dolaştı, ve müda 
filerin uzun bir vuruıu ile oyun 
İzmir nısıf sahasına intikal etti. 
Oyun henüz bir kararda gitmi
yordu. Her iki taraf sahanın 
acemiliğinden kendisini kurta
ramamıs ve yakıcı güneş te o
yuncular tı.ı-erinae ılk lt:ö:-J r.~i 

diler. Bir ara pas alan s 
kaleci ile karşılaştı. Fak 
le edilen bir vuruşla bu 
boldu. 18 inci dakikada, 
kalesi bu biribirini taki 
akınlardan kurtulmuştu. 
mir taarruzu esnasında, 
bul merkez muavini kar 
diği bir tekme ile oyund 
riç kaldı. Top ortalarda 
kika kadar dolaştı. Saka 
oyuncu tekrar oyuna gir 
üncü dakikada merkezd 
lan top lstanbul sağ için 
ters bir vuruşla topun ist 
tini İzmir kalesine çevir 
mir kalecisi topa atıldı. 
birden bire lstanbul sağ 
topa müdahale ettiğinde 
ci blokaj yapamadı ve t 
di kendine yerde yatıp 
kalecinin üstünden yuv 
yuvarlana İzmir kalesin" 
köşesinden ağlara takıldı. 
bulu nsayısı lzmiri tahri 
27 inci dakikada İzmir s 
İstanbul kaleaile karşılaştı 
kat çektiği şüt, zayıf old 
dan kaleci yakaladı. B 
sonra İstanbul merkez ın 
mi de mühim bir fırsat k 
rak topu kale 
attı. 

33 Üncü dakikada lzmir k 
si güzel bir kurlan~ yaptı. 
rin iki hücumu ofsayitle 
lendi. 

29 uncu dakikada, lzmirill 
hücumu eanaıında vakitıiz 
terkeden lstanbul kalecisinİll 
nünden fırlayan top, tıpkı 1 
kalesine olduğu gibi sirdi. 

Şimdi 1 - 1 olmutlar ve 
hararetlenmitti. 

40 ıncı dakikada lzmirin 
kez muhaciminin sıkı bir 
lstanbul kaleaini yalayarak 
n çıktı. Bir iki mütekabil h" 
lardan sonra devre bitti. 

10 dakil<alrk bir istirah 
aonra, ikinci devre mütevazİıl 
oyunla ve adeta münavebe t 
da latanbul Te lzmirin hüc 
devam ediyordu. 

8 inci dakikada sağ içten 
len bir pası, fatanbul merke~ 
hacimi lzmir kaleaine dofrıı 
tahvil etti. Top, kale yanında" 
tan çıktı. 

İzmir ool içinin tütü de 1 
bul kalesinin ayni nokta• 
aut oldu. 

10 uncu dakikata, bir l:nnir 
cumu esnasında; lstanbul k 
nin önü tek roüdafile kalmıtt•~ 
mir sağ açı j!ı bu tek müdafiid
zerine çektikten sonra topu 
keze verdi. M~rke:z. muhacinı 
tecile karıılaştr. Muhakkak: 
sayı bekleniyordu. Lakin çek" 
ıüt, İstanbul kalecisi mahi~ 
bir sıçrayııle topa falso verıl" 
rek kornere atmıştı. Kaleei. 
gayri müaa.it vaziyette aıçr&Jll 
dan vücudu bükülerek oyu 
çıktı. 

Yerine ihtiyat kaleci Nuri 
ti . 13 Üncü daki ~ ,.da, lsta 
sağ içinin fÜtünü, f".!mir kal 
tuttu. 2 dakika aonra Avni 
sine geçti. 

lzmir çok canla oynayordt": 
Birbirini müteakip sağdan Y 
bkları akınlar tehlikeler ibda• 
diyordu. Oyun ayni zamanda 
le~mişti. 

rağmen, aiyaai mahafilde israrla dev ?l~ra~ s;kletlttının t~ıbi.ti, mudafaa 
ran etmektedir. 1 ıçın lazım olan tonajdan fazla to

najdaki askeri taryarelerin konten- , 
Amerikan diplomatları jantmana tabi tutulması ve bu nevi 

Mısırdan lraka 
hareket etti 

yapmağa başlamıttı. Bir aralık 
latanbul sağ içinin güzel pasın 
dan iatifade eden aağ açık, topu 
kale önüne indirdi. Fakat İs. 
tanbul muhicimlerinin geride 
kalmalarından dolayı bu iyi va 
ziyet heder oldu. Bunu mütea

kıp İstanbul sağ açığı iki defa 
ofsayda düşilrüldü. 10 uncu da 

kikada İstanbul kalesine inen 

İzmir muhacimleri, sağ açığın 
ufak bir tereddüdünden mühim 
bir fırsat kaybettiler. lzmirin 
yaptığı iki hücum da İatanbul 
müdafileri tarafından kesildi. 
13 üncü dakikada lzmir sağ a
çığı, topu fazla sürmesi yüzün 
den mühim bir fırsatı heder et
ti. lzmir yerinde hücum yapı. 
yordu. Netekim 14 üncü daki
kada İstanbul kaleıi bir tehlike 
geçirdi. Fakat kaleci yerinde 
bir müdahale bu tehlikeyi berta 
raf etti. 16 ıncı dakikada oyun 
tevazün kesbetmit ve hatta İs
tanbulun mahıüs bir hi.kimiye 
ti ba9lam19tı. lzmir kaleıi İstan 
bul muhacimlerinin biribirleri. 
ne vuruşu bırakmalanndan do. 
layı muhakkak bir sayı fıraatını 
öldürdüler. Bunu takip eden i
kinci bir akın da İzmir müdafa 
••ının ciddi bir gayreti ile ber
taraf olundu. Fakat tazelenen 
bir hücum İzmir kalecisinin al. 
kıtlanan bir blokajlle söndü. 
17 İnci dakikada kombine bir 
hücum yapan İstanbul muha. 
cimleri İzmir kalesi önüne gel-

16 ıncı dakikada lstanbul 
içinden çok yerinde bir paa • 
merkez muhacim, iki müdafi 
smdan aryrıldı ve kaleci ile 
lafmak Üzere iken lzmir aağ 
dafli, geriden bir çelme tabii 
dafü ıreriden bir çelme tak• 
yere Javarladı. Hakem bu h~ 
keti ceza vurut n ile tecziy• 1 
çelme takan müdafii diakafify~ 
ti. lzmir takımı bu karan tan 
dı Bunun Üzerine hakem o 
tatile mN:bur kaldı. 

Y arm latanbul muhteliti, 1' 
kara muhteliti ile kartılafAc&~ 

nikbin defiil ! tayyarelerini emiyeti Akvamın em
rine verihnesi, 

Müskirat lrJıiııarının Topane 
Rıhtımında itgal ettiği bina pey
derpey tahliye edilmel<tedir. Bu 
binada, icar müddeti bitinciye ka
dar şimdilik inhiaarlar heyeti tcf
ti,iyeıi çalı~acaktır. Müıkirat fn .. 
hiaarının Evrak, Hukuk, Memu4 
rin, teftiı, muamelit kııımları 
Tütün lnhİliarı binasına nakil ve 
mezkiir idarenin a yni fUbelerile 
tevhit edilmişlerdir. ldarei merke 
ziyelerin tevhidi bir kaç gün için 
de iknıal edilecek ve ondan sonra 
mülhakat idarelerinin tevhidine 
batlanacaktır. 

VASHINGTON, 22. A. A. - 4 - Nakliyat ve ticaret tayyareci 
C~mlı.u?yet frrkaa~n~n efkarı umu- , fiğinin beyneJmilelleştirilmeol, 
mıyesını tem•ıl ettığı iddia edilebi- 5 - Beynelmilelleıtirilmemiı 1;. 

lecek olan ayandan Dickimıon Ter· vll tayyarelerin yiilc:siiz olarak sik
ki Teslihat konferansı hakkında şun ]etlerinin azamisinin tesbiti, 
ları aöylemiştir: 6 - Silihlarm imal ve ticaretine 

KAHiRE, 22. A. A.- Reuter a
ı.aaından bUdirillyor: 

Büyük BritanyaDlll 1 rak ali laoanl 
ııerinlıı Irak için takviye lntıaııh ta
lep ettiği zannolunmaktadır. Nort. 
hamtonahire alayından lıir lat'
yarm Kahire'yi terketmai I~ teda 
bir lttthaz edUmi9tir. Bu aJa,... di
ler 3 bllliliü de ,a..de 1400 ldlo-

Şurayı Devlet azalığı 
:ANKARA, 22 (Telefonla) - Muhtelit encümen münhal._. 

lunan ilç Şura~i Devlet ~~lıtı için 9 namzet tesbit etmiştir.~ 
ler aabık Gümüşhane val .. ı Hüınü, Kütahya valiai Nusrat, ;~ 
yt de.let bat muavinlerinden Ferit, Muammer Tali.t· Ka 
vaJlel F•at, lıazine hukuk mütavlri Salahaddin,' Aydın' valiai fllf 
•lı aabdc Ankara meb'uau Sami Beylerdir. Bu zevattan Hü,.,ıı. 
Nuarat ve f" erit Beylerin intihapları ihtimali kuvvetlidir İntih., 

lnhisarlarda 
Tayinler 

" Eğtt bütün dünyayı teslihatı müteallik tedbirlerin ittihazı. 
bdıaldun tenzile karar venneğe sev- Komiıyon, perıembe sabahı ı.u 
kedebilnıiş olsaydık beynelmilel borç planı mÜ•.akereye sirişmefe karar 
larn tanzimine imkin bulmuş olur- vernıiıtir. 
duk.'" 

_., katedecek olan lO tayyU'e 1-
SabıkAlman veliahtı ıe cumartesi ırüııüne 1u.r1ar trak'a 

Hükümetin nakili k"li.mı olan &
yandan Reed de harfiyen ıu beya
natta bulunmuıtur: 

Tevhit dolayuile inhisarlar tef "Tttki Teslibatta kayda saYan ha fngiltereye gitmiyor , sönderU_ec_eı._ür_· _. __ _ aımartesl içtlmaında olacaktır. • 

inhisarlar umum müdürlüğün. 
de yeni İnhiurlar kadroauna it
hal edilecek memurlann tefriki 
için bir komisyon tet kil edilmit· 
tir. Bu komisyon memurlar hak· 
kında tetkikata baılamııtır. Gün
de 30 memurun sicilli tetkik edil
~ektedir. Tetkikat bu ay nihaye. 
t•ne kadar -ikmal ed ilecektrr . Tev 
hlı dolayuilc inhisar idare lerinde 
tak riben 800 kadar memur çıkta 
kalacaktır. 

tiş heyeti riyuetine müt kirat u- kiki bir ileri hareketi müf&}ıede edil 
mum müdür muavini Hüsnü, lnhi.. medikçe harp borçlannr tenzil veya 
sarlar Levazım Müdürlüğüne Müs İptalinden bahsetmenin faidesiz ol
kirat reftiş reisi Bedi, inhisarlar duğunu Avrupaya def'atla tekrar et 
Mübayaat komiıyonu riyaaetine tik." 
Tütun lnbisan t.e ft~t reia_i Raşit ı VASHINGTON. 22. A. A.- Ha 

LONDRA, 22 A.A. - Reami 9• k k 
ln&'iliz mebafUI, aabık Alınan ,,.. ır aça çıma 
llahtrrun sureti busuaiyede ln&'ll- hk.&mf ti 
tere'yi ziyaret etmef• davet .cııı. ma u ye 
mit olduğuna dair ınalümatlan IZMIR, 22 A.A. _ ~ 

Yalniz talebe mektep kasketi 
giyebilecek .. 

Tevhit ed ilmekte olan inhiaar 
id.ıre1erİ m,..rke z t kilS.tı üç ay 
kadar tecrübe mahiyetinde olmak 
Üzere lıtanbul'da kalacak Eylül 
alhayetinde Ankara 'ya nakledile-

B. ler tayin edılmışlerdır. riciye nezaretinin reami mahafili bu 
Asım, Mit.at ve Münir Hüarev bir iki sün zarfında Terki Teılihat 

B. ler de inhisarlar umum müdür K nf o eranaırun muvaffakiyet veya a-
muavini olarak ifayı vazifeye bat kametine intizar etmekte falu.t mil. 
lamışlardır. letler arasında ber hanııi bir itili. 

olmadığı'!' beran etmektedir. lhtlaaa mabkemeai Mke'nln~ \' ..... 
~u m,uı_ıas!'betle mumalleyhiJl ce maballeaind- bacı ofho • 

lnsıltere yı zıyaret .debllmeal j. ' il Nurl'yi aıgar• kllıdı kata 9'1ı· 
çin evvel beevvel dahiliye ve ha- fındUl dolayı doku a,. hapM ve 
ricl,.e nezar•tlerlnin meıı:unl,.eti 51 bin lira yirmi lruıııt para oesa 
lazım ıreldiiii allylenmektedir. acna mahldbn etmi ..... 

• 

:A.N.~RA, 21 (!elefon 1
.) - Talebe olmayanların ınelı~ 

kuk~ı ıı~en hakkında Meclise bir kanun U.yihaaı te 
edllmıttlr. Bundan sonra mektep kasketleri nümunelerini v~ 
let tesbit edecek ve kanuna muhalif hareket edenlerden 20 litf'
kadu pan cesuı alınacaktır • 
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ihtisas Mahkemelerinde Kimler Mahkôm Oldu? 
! Ekonomi 

Buğday fiatlarında te
nezzül devam ediyor 

•••••••• 
Tüccar elinde fazla stok bu. 
lundurmamağa çalışıyor 

Buğday flaıleri tenenülde de
"•m etmektedir. 

Dün latanbula 38 •egon ve 
1900 çuval bufday ve 1 varon 
arpa relmi,tir. 

Bufday piyaoaar gev9ekılr. Dün 
boroada ehulo• glSre fiatlerde 
15 - 20 para bir tene:uül buıule 
Jelaılftlr. Bu auretle bufday fiat
leri 7 kanıttan 8 kunıt 10 para
ya lı:adar aıuamele ıiSnniittür. 

Dettrm-ilar ellerinde fazla 
•tok l.uluadurmamak için müba
taatta ihtiyat •• tereddütle hara
lı:et ehnelı:tedlrler. 

Gllnl/lk lıılf1• lahaoolllleri 

Ziraat ...ı.aletine merbut mete 
teoloji mile.-! timdlye kadar zi
raat •aıdyetl •• hava tahavvülltı 
hakkmda aylık raporlar netret-
11\ekte idi. Mahıul idrak 
nıevdmlnde han tahavvülltmın 
rlinii rltnllne blllnmeılni faydalı 
rliren lhraaat oftal müeueae ile 
Yaptıfı bir anlatma netkeılnde 
ırünlülı: hava tahavvlilatmı nefte 
karar vermlttlr. 

Oflı bu malılmatı boraa aalo· 
nunda, radyo ve gasetelerle neş~ 
redecelı:tir. ilk rapora nazaran 
Pazarteıi günli fıparta, Trabzon, 
Bordur, Kaatamonl ve Rizeye yal 
tnur Yafmıtttr. 

Afyon yükseliyor 
Afyon fiatlerinde aon (Ünler· 

de bir tereffil vuku bulınaktadır. 
Dün boroada 12 morfinli 5 sandık 
Hacıköy malı afyon 12,85 kurut· 
lan, gene 5 aandık ayni cinı mal 
12,50 kuruttan aatılmıtlır. 

Son gelen haberlere göre bu 
ıeneki afyon latihaallhmız 1000 • 
1500 sandık arasında tahmin ed il 
mektedir. 

Sırbiıtanda da bu ..,ne mahaul 
azdır .. Geçen aene Belgrat boraa· 
ıında Haıı:İran ..anuna kadar 77 
ıandık afyon geldili halde bu se
ne ancak 1 okka gelın~tlr. Fiat· 
lerln daha fazla yÜkaelmeaine 
intizar edilmektedir. 

Kundura çivisi ve 
kilrdan 

Memleketimizd• icray1 faaliyet 
eden bir tirket dlln Ofise müra· 
ca.atla aiaç kundura çivileri. ve 
kürdan ve tahta parke imali i
çin bir fabrika teai• edeceğini be
Yan etmit ve Ofieten maliimat la~ 
temiştir. 

Teıiı edilecek fabrika senede 
30 • 35000 Yaron tahta çivi ve 
10 • 15000 varon kürdan ietihaal 
.,decektlr. Bunun fazlası ihraç e
dil~cektlr. 

BORSA 

22 Haziran 1952 
Alqam Fiatlan 
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:\ ( 1 :.. 10,Q1 Pt~!C •• 
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ı ı 1 ı 1 u. • 2 l 
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Şirket aiaç için Zinıal orman 
,irketile anl.•tmaktadır. 

Fındık nizamnamesi 
Fındık ihrac.alının mürakabeıi

ne dair olan nİilamnamede yapı~ 
lacak olan tadilat hakkındaki tel 
kikat Ofia idare komitesince ik· 
mal edilmiıtir. Yapılacak tadilat 
bir raporla vekalete bildirilmİf· 
tir. Ofiı idare komiteıi peynir ih
racatının müralcabaaına ait nizam 
nameyi ikmal için bu hafta bir iç
tiına yapacaktır. 

Japonya pamuk 
istiyor 

Merkezi Tokyoda bulunan ma
ruf bir Japon sermayedar grupu 
Oflae müracaatla Türkiyeden 
ham ve yarı mamul pamuk müba
yaa edeceğini bildirrnit ve bu hu 
auata ali.kadarlarla tema1a deli· 
let edilmeıini ric.a etmiştir. 

Grup anlatma olduğu taktirde 
fıtanbulda Türk pamuklarından 
yapılmıt kumatlar için bir aatıf 
tubeai açaca"tır. 

Çimentoda ihtikar 
yok 

Ticaret müdürlüğü çimento 
fiatlerinde ihtikar oldugu hakkın 
da yapılan ihbar ve neşriyat Üze
rine tetkikat yapml\kta idi. Mü
diriyet &on altı ay içinde fiatlerde 
bir değitiklik olınadıfını teabit et 
miştir. Yalnız çimento fabrikala
rının Anadoluya şehrimizden da
ha ucuza çimento verd ikleri an
latılmıttır. Bunun sebebi tetkik 
edilmektedir. 

Esperanto kongre
sine davet edildik 

Beynelmilel Esperanto lisanı 
kongresi 30 Hazirandan 6 ağus
tosa kadar Pariate toplanacaktır. 

Paria Ticaret odası bu kongre
ye lıtanbul Ticaret odasından 
murahhaı gönderilmesini İıtemit
tir. Bu içtimada, Eıperantonun 
beynelmilel ticari lisan olarak 
kabulü etrafında müzakerat ce
reyan edecek ve kat'i bir karar 
ittihaz edilE""cektir. Oda bu kongre 
de Paria Ticaret odasını tevkil et
mittir. 

Yunanistanla 
tic ~timiz 

TU.rk .. Yunan ticari münaıeba 
tının inki,afı için teıekkül eden 
komite dün Ticaret odasında bir 
içtima. yapmıştır. Bu içtimada ao
rulmuf olan muhtelif auallere ve .. 
rilecek c.evaplar üzerinde görütül 
müttür. 

Komiayon gelecek perşembe 1rü 
nü tekrar içtima ederek ,imdiye 
kadar yapılan ihzari içtimalann 
muhaualaıını ihtiva eden ihzari 
raporunu hazırlayacakttr. 

Umumi içtimalar bundan son· 
ra yapılacaktır. 

Tiryeste piyasası 
Son hafta zarfında tiryeıte Ti 

can-t mümeaailliğinden ıu malü
mat veriJmittir. 

Yüz kilo itibariyle kirli yÜn 
Tiryeıtede mağazaya teı1im 400 .. 
500 frank yıkanmrt yün 650-1400 
tark anasonu 210-220, Gebze A· 
natolu 1400-1500 incir hurda 90 
100 kuruf üzüm fzmir transit 340 
350 zeytinyağı Triyeatede mağa
zada teslim 580-640 frank 

Elişleri 
Sergileri 

Mıntaka sergileri 
bir hafta 

açık kalacak •• 
ilk mekteplerde ~ale~enin ~ir 

senede yaptığı e,1 ıtlerıne daır 
mıntaka aergilerı açılnııflır .. 

Serri mıntakaları fUnlardır: 
Beıiklaf 19 uncu ilk mektep, Çar 

mba 15 Kaaımpaf& 9, Üsküdar 
f;ı, Sarıy~r ı 4, Kadıköy _Gazi ilk 
mektebi. Kartal merkez ılk mek· 
tebi, Eyüp 37 '.nci il~ ~ekl<'P· .. 

Bet iktaıtakı aergının reami ku 
tadında vali Muhittin B. de hazır 
bulunmuttur. Serııiler bir hafta 
açıktır. , 

Selçuk hatun kız san al mek· 
tehi sergisi bugün açıtacakbr. ,. 

VllAgetfe 

Çekirge 
Çıktı 

Fakat Ziraat mü
düriyeti mücadele 
tertibatını aldı •• 

Vi1iyet ziraat müdürü Tahain 
Bey, Yalova'ya ritmitti. Tahıin 
Bey, orada yirmi bir köyde zuhur 
eden çekirge ile mücadele ameli .. 
yet.İne nezaret etmittir. 

Çekirgenin mahıulita zarar 
vermemesi İçin 18zım gelen bütün 
tertibat alınmı4br. 

Bundan ba~ka Çatalca dahilin 
de bazı köyl erde de ç.ekirge çık
mıtbr. Teıkil edilen mücadele 
kolları imha ameliyesİnd devam 
etmektedir. 

Ekinlerimiz iyidir 
Ziraat müdürii Tahsin Beyin 

Yalova'da tetkikatın& gôre, ekin
lerin boyu kıaa olmakla beraber 
ba,aklar dolgun ve çok iyidir. 

Temyiz komisyonu 
Defterdarlıkta teıkil edilen 

vergj temyiz komiıyonu riyaseti
ne tayin edil en lzmir defterdarı 
Avni Bey .şehrimize gelmiştir. 

Komiayon için defterdarlıkta 
bir. oda lahais edilmi,tir. 

Tıp talebe yurdunda 
tayinler 

Tıp talebe yurdu müd ür mua
vini Faik Bey, Gaziaı\l ~ m üd ür
lüğüne tayin edilmi4tir. Onun ye
rine de Ebe ta le be yurdu müdür
lüğünden açıkta kulan Naci Ka
zım Bey tayin olunmu1tur. Yur
dun idare tab ipli ğ ine de Dr. Se
zai Mahir Bey tayin edilmiştir. 

Be~iktaş Malmiidürü 
Bc§İktat malmüdürlüğüne Da

hiliye nıuhaı;. be mUmeyyizi Cev
det Bey ta yin edilmiştir . 

---------
Beled iyede 

Pay ma halli için 
arsa alındı 

Belediye Karaagaç nıüessesatı 
yanında yeniden vücude getirece• 
ği pay mah ili, ıı ıı rı a h ırlar vesai
re için o civardaki milli hazineye 
ait olan 10879 metre murabbaı ar 
aa ile üzerinde halen mevc.ut o· 
lan eıski mühimmatı harbiye bina
sınm İ•timl&kine kara,· vermittir. 
Ma1iye veki.1eti ile cereyan eden 
mÜzakf"rat müspet netic.e vermiı 
ve veki.1c t binayı 1 bin liraya, ar
sayı da beher metre mu&·abbaını 
2,5 liraya belediyeye aalmağa ra
zı olmuttur. 

latimlakat mecmuu bedeli 40 
bin lirayı tecavüz etmektedir. Be 
lediye bu parayı maliyeye 10 •e
nede öd ... yecektir. 

Terkos nasıl satın 
alınacak? 

Terkos tirketinin Belediye tara
fından satın alınarak Belediye ta 
rafından itletilmesi hakkındaki 
karar heyeti vekileden çıkarak 
Belediyeye bildirilmiıtir. Beledi
ye şirketi devralmak için esaaen 
hazırlıklara batlamıflı. Bu hu
sustaki faaliyete kermi verilmit
tir. Belediye heyeti fenniyeıi bir 
itletme \>rojesi ha:ıırlamıttır. 

Belediye aalın alma bedeli ola
rak bu ıene 4irkete 800 bin lira 
verecektir. Bu para beledlyenin 
932 bütçesinde mevcut olmamak
la beraber, 800 bin lira "imdiden 
temjn edilmi~ vaziyettedir. 800 
bin lira, belediyenin Perrier ban
kasından evvelce yapmış olduğu 
istikraz taksitlerine mahsuben ft 
ve Ziraat bankalarında biriktir
mekte olduğu 1931 ve 1932 sene
leri yekünundan aarfedilecektir. 

Perrier bankası ile itili.f vuku
u takdirinde B~lediyenin borcu, 
devletçe, kazanç ve muaakkafat 
verKilerinin Belediye hiıaeainden 
aynlarak bımkaya ödenecektir. 
B"ledive 931 ve 932 aen~lerine ait 
birikmi, takıitleri Terkoı .şirketi. 
nin satın alınm1t.aına sarfa mezu'\ 
olmakla beraber, müteakip ıene
ler taksitlerini borç takaiti olarak 
bankaya yatırmaya devam ede
cektir. 

Belediye ilk taksiti bu aene i
çinde ve yakında Terkoa şirkr.ti
ne ödeyeceği cihetle tesisatın de. 
vir muamelesi d,. bu sene içircfe 
kabil ol.bilecektir. Ea ... en muka
vele mucibinc-e aatın alınma kara 
rmt müteakip geçmesi li.zım ge. 
len mühlet de o vakite kadar bite 
cektir. 

Göztepe ve Erenköy 
elektriği istiyor 
Erenköy ve Gözteped .. ekseri 

evler elektrik teıiaatını ikmal et
mişlerdir. Cereyan da buraya ka· 
dar gelmiı olmasına rağmen. tiı--

Mahkemelerde 

Ne kadar kaçakÇ• 
tecziye edildi? 

••••••• 1 

İhtısas mahkemelerinin tees. 
süslerinden beri 

gösterdikleri faaliyete. 
İhtisas mahkemeleri faaliye

te geçtikten sonra, memlekette 
kaçakçılık vukuatı azalmıt, ka 
çakçılık yapanlardan da ekaeTi
si yakalanarak bu mahkemeler
de muhakemele:i sür'atle rüyet 
edilerek cezalandırılmıtlardır. 

Şehrimizde, inhisar maddele 
ri kaçakçılık ceraimini rüyet et 
mekte olan 9 ur:cu İhtisas mah 
kemesi, bidayeti tetekkülünden 
heri 200 davayı intaç etmiştir. 

Gümrükte, gümrüklere müte
allik kaçakçılık ceraimini rüyet 
eden 8 inci İhtisas Mahkemesi 
İse, faaliyete batladığı 2,5 ay 
zarfınd", ekserisi pürüzlü ol
mak üzere 135 dava rüyet ve in 
taç etmiştir. r!u mahkemede el 
yevm 15 kadar dava derdesti 
rüyet bulunmaktadır. Bu 15 da 
"an n bir kısmı da henüz iatin
taktadır. 

8 inci İhtisas mahkemesinin 
şimdiye kadar rüyet ettiği da
valar meyanında Limon kralı 
Diyamandi, Rüstemiye vapuru 
kapLı.ı Sal>ri Ef. !ere ait olan
lar gibi mühim bulunanları da 
varsa da, müselli.h kaçakçılık 
ceraimine müteallik hiç bir da
va mezkur mahkemeye intikal 
etmemiştir. 

Temyiz edilen iki daoa 

Limon kralı Diyamandi Ef. 
nin 8 ir.ci lhtiıa mahkemesin
ce beraetine dair verilen karar, 
mezkilr mahkeme müddei umu 
miliğince temyiz edilmittir. 
Rüstemiye vapuru süvarisi Sab 
ri Ef. nin beraet kararı da müd
dei umumilikçe temyize sevke
dilmiştir. 

Ka('ırı/mak iste11t•11 
ipekliler 

Üstüpü diye gümrükten ge
çirilmek istenirken yakalanan 
kaçak ipekli kumqlar meselesi 
8 inci lhtiıas mahkemesine İn· 
tikal etmiştir. Mahkemede, C. 
Sinyodis ism;nde lıtanbul'da 
bulunmiyan mevhum bir tüc. 
car namına beyanname ve kon
şimento tertip edilmiş olduğu 
ve üatüpi diye gümrükten çıka 
rılırken muayenede 89 kilo ka
çak ipekli bulunarak kaçakçılı
ğin meydana çıktıb ve bu i,te 
faal !'Olun beynelmilel eski ka
çakçılardan Yunanlı Teodor 
Valmas tarafından oynandığı 
anlaşılmıştır. Gene mahkeme. 
de, Valmaa'ın ahiren Marsilya' 
ya giderek bu tertibatı almış 
ve başka nama pasaportla ve eş 
ya ile birlikte lstanbul'a avdet 
etmiş olduğu da sabit olmuş ve 
merkum evvelki günkü celsede 
tahtı tevkife alınmıttır. Muha
kemeıine bugün devam edile. 
cektir. Ele geçen 89 kilo ipekli 
nin gümrük resmi 4000 lira ka 
dar tutmaktadır. 

50 fe11eke itıpirlo 

8 inci ihtisas mahkemesinde • dün de mühim bir kaçakçılık 
davasının rüyetine başlanmış
tır. Suçlular 3 Li.z olup bunlar 
dan Dursun Ali ve Ali Rıza 
mevkufen muh keme f'dilmek. 
te, Vela'lı Mu•tafa İıe hali fi. 
rarda bulunmaktadır. Bunlar, 
müçtemian kaçakçılık yaparak 

ket henüz mulıavvile merkezleri
nin yerini teıbit edip İntaata haf 
lamadığından elektrikler yanma
maktadır. Buranın halkı Belediye 
ye müracaat ederek muhavvile 
merkezlerinin bir an evvel intaıı
nr İalemişlerdir. Belec(iye tirketle 
temasa geçecektir. 

Tevhit edilen 
mahalleler 

Osküdarda Karada vut paıa, 
Evliya hoca ve B lrurlu Me,cit 
m,.h .. ıtelerı tevhit edılmi!lir. 

Değirmendere'de bin lira kıy
metinde 50 teneke kaçak ispir
to kaçırmakla suçludurlar. Mu
hakemelerine devam edilecek
tir. 

Örümcekslzdede 
cinayeti 

Geçen kanunusaninin 17 in
ci gecesi Mevlane kapısı civa. 
rında Örümceksizdede türbeai 
önünde yük arabacısı Arap 
Mehmedi öldüren Arabacılar 
kahyaoı Zaferin muhakemeAİ 
dün hitam bulmuttur. 

Heyeti hakime müdafaa ve
kili tarafından vuku bulan ke
şif talebini reddetmiştir. Bu. 
nun üzerine iddia makamını İf
gal eden Cemil Bey mütaleaaı
nı serdetmiş ve maznunun 15 
sene hapse konulmasını istemiı 
tir. 

Muhakeme müdafaa için tem 
muzun beşine talik edilmittir. 

Kaçakçılık cezaları 

Earar kaçakçılığı yapmak
tan maznunen muhakeme edil
mekte olan Motorcu kaptan 
Muhittin, Dalgıç klavuzu Ah
met, Süleyman, kopuk Meh
met, Hüseyin ve Alinin muha
kemeleri dün intaç edilmiş, Mu 
bittin, Ahmet, Süleyman 6 şar 
ay hapse, yüzer lira para ce1!a
sına mahkum olmuşlar, diiter
lcri beraet etmişlerdir. 

Kıymetli bir 
Musikişinas 
Öldü 
Kanuni Mustafa 
Beyi de kaybettik 

Türk muıikl .i.leminin kadim 
münteaiplerinden ve kanun Üa
tatlarımı7.dan Seli.nikli Muatafa 
Bey vefat etmittlr. Son zamanlar 
da kanunun eeki an'anatile bü .. 
tün huıuaiyetlerine h&kim kalan 
ve ıayılı musiki üıtatlaı-ımıadan 
olan Seli.nikli Mustafa Bey mer
humun Aııl büyÜk meziyet~ elin 
dekl saza ve Türk muıikiaine kar 
şı sönmez ve derin bir a,k beıle· 
mesi ve bu uğurda derin bir fera
gati nefı ve tevazula yüzlerce la· 
lehe yetittirmit olmaaı idi. Son ae 
nelerde Türk muıikiainin ıebatlı 
bir yurdu olan Eyüp Halk Muıiki 
Cemiyeti kulübüne her hafta den 
vermeğe celiyor; genç hanımlar 
ve münevver gençlerden bir çok 
talebesine Türk muıikiainin bü
tün faziletlerini anlatıyor ve Öfre 
tiyordu. Merhumun ahlakını her 
kes takdirden kendini alamaz; ba 
ha n.ıhlu, temiz vicdanlı, l'•yet 
namuakar bir adamdı. Hangi aile 
içine airıe, hangi mecliıe davet 
olunaa, kendine hia terbiyesin .. 
den zerre feda etmez, ıeciyeaİn· 
deki yükaek vaziyet mutlaka be· 
lirirdi. Cenaze•i Eyübe getirildiği 
zaman yüzlerce talebesi, genç ha 
nımlar, delikanlrlar, tabutunun 
batında afladılal'. Memleketin bü 
tün maruf musikİfİnaalan cenaze 
sinde bulunuyorlardı. Kanunt 
Muatafa Bey merhumun bo~luiu· 
nu, muıiki Alemimiz çok ~aman 
hissedecektir. Bilhaaaa onun a9kı
nı cemiyet hayatındaki fazileıle
ri~i hep yi.ded .. cefiz. Allah o Üı· 
tada gani gani rahmet etain. 

[Malumdur ki kanun hakiki ve 
tarihi bir Türk sazıdır. J(anunun 
mucidi methur Farabldir. Farabi 
nin bir Türk alimi olduğunda, 
Türklüğünde fÜphe yoktur. 

Kanunu Farabi İcat etmİf, o
nun ririft nağmelerile harikalar 
terennüm edermİf. Muallim Naci 
merhumun bu huaua a hayli tetkl 
katı ve yazılan vardu·. Kanun, 
kendi huauıiyetile cemiyetli bir 
sazdır. Bunun en mühim hususi .. 
yeti çifte meydanda çalınan ri
rift naimelerinde. o naimelerin 
cemiyetli ve hot elhanmd,.dır Bu 
sazın vaktlle Arif Bey mrrbum, 
Şemsi S.-y merhum, Ama Nazım 
Bey ve kanuni C mil Bey mer
humlar ıı:ibi Ü•tatlar elinde hari· 
ka n~v'indcn elhan1arınaı tahit o
lanlar h nüz hayattadırlar.1 

Maarifte 

Evkafın göz 
Koyduğu 
Mektep 
Şurayı Devlet vakıf 

olmadı-
ğına karar verdi 

Evka.f idareai, Maarif veki.leti 
ne müracaat ederek Kandilli kız 
liaeai binasının kendisine ait oldu
ğunu, buraaının Adile Sultan köt 
kü namile. maruf olup, vakıf bu
lunduğu cıhetle EYlı:afa devri la
zım geleceğfoi iddia etmi4tir. Ev
kaf idareai binayı rerl iıtemekle 
beraber 1341 tarihinden itibaren 
birikmit olan mukataa verıiaini 
de İ•temektedir. Maarif vekaleti· 
le Evkaf idaresi arasında çıkan 
bu ihtilaf nihayet ıurayı devlete 
müracaatla hallolmuttur. Şurayı 
de ... let binanın maarif vekileti i
daresinde kalacatma, fakat m11· 
kataa verciainin tediyeai lizmı 
ıeldiflne karar vermittir. 

Kalender yurdundan 
açıkta kalan talebe 

Kalender yurdunun lağvı Üze· 
rine açrkta kalan çocuklar muhte 
lif surette yerlettirilmiılerdir. 66 
çocuktan 4 Ü Y alovadaki Millet 
çiftliğine ıönderilmlıtir. 2 ai an
nelerine tealim edilmit, 46 u inil
nü ,ehir yatı mektebine, 14 il Da
rülacezeye yerle,tirilmişlerdir . 
Kalender yurdu bina11 da eaaaen 
mal sahibi bulıman emllk banka 
sına iade edilmiıtir. Bu lafvı do
layısile ve bütçe zarureti neticeıl 
olarak bu aene şehir yatı mektep 
lerine talebe alınmıyacaktır. 

Muammer Raşit 
Beye ameliyat 

Darülfünun emini Muammer 
Ra,it Beye bacağından ikinci bir 
ameliyat daha yapılmııtır. Mu
ammer beye aıhhat temenni ede-
rız. 

41 senelik muallim 
Silivri ikinci ilk mektep mual

limlerind .. n Mihriye Hanım bu 
Hne tekaüt edilmittir. Mihriye 
Hanım 41 aenc meaılekctimi&in 
muhtelif yerlerinde muallimlik 
yapmıJ, bütün hayatını memleket 
irfanına haaretmit kıymetli bir 
mürebbidir. Mihriye Hanımı teb
rik ederiz. 

Bakalorya imtihanı 
Lise ve ortamektepJerde aon 

aınıf bakalorya İmtihanları ayın 

27 İnci günü bitecektir. Talebe 
temmuzun 2 ainde de aılıı:e:ri kam 
pa çıkacaklardır. 

Aakeri kamplar l il rün devam 
edecektir. 

Demokrasiye dair 
yazılan eserler 
Demokrafİy• dair en mükem

mel eserin sahibine Darülfünun 
tarafından tahıis edil~n Gazi mü 
ki.fatı için muhtelif eaerler teklif 
edilmittir. Edebiyat ve Hukuk Fa
kültelerince seçilen juri heyeti, 
bu eserlerin tetkikine batlaınıt· 
tır. Bu meyanda Burhan Cahil B. 
le bir heyeti ilmiye tarafından ya 
zılmıt birer eaet· bulunmakta· 
dır . Heyeti ilmiyece hazırlanan e
aerin mükafatla layık rörülmeıi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Asılsız 
Bir haber 

Nezaret altında fdp
heli kimse yok 
Dünkü gazetelerden birinde 

:ıabıtanın fÜpheli bir meaelenin i
si Üzerinde olduiu ve bazı kimse
lerin nezaret altına alındığı ya
zrlmı,tı. Salahiyettar :teYat, bu 
haberi teksip etmektedirler. Za
bıtada JÜpheli bir itle allkadar 
olduklarından dolayı nezaret al
tına alınmıt kimae yoktur. 

Gayrimübadiller 
Cemiyetinde 

Otomobille 
Seyahat 

Bir lngiliz cenubi Af 
rikadan otomo

bille İstanbula geld 
Otomobille aeyahat etmekte 

olan lngilterenin Garbi Afrilı:.ı 
.aıüatemlikeleri nakliyat şefi M. 
NikQla şehrimize ıelmittir. M 
Nikolı, mezuniyet müddetini ı~ 
çirmek için tenezzÜh makaadile 
aeyahat etmektedir. M. Nikolı 
Garbi Afrika'da God Coaat mİİl
temlikesinin merkezi olan Accra 
tehrinden, &'&Çen fubat nihayetin 
de yola çılmut, dört ay süren u 
zun ve nıütkil bir aeyahattan Mil 

ra tehrimize celmitfü. M. Nikol 
seyahat intibalannı ıu suretle an 
latıyor: 

- Accra'dan refikam ile Wr 
likte iki küçük otomobil ile yol 
ç~ktık; ~~akatimizde Londra'y. 
l'!h?'ek ıatıyen yerli zenci1erd• 
bın vardı. Otomobillerden bimo 
karım, diferini de b- idare ecü
yordulı. Seyahatimiz Shedi'ye luı 
dar hadiaeaiz reçti, fakat Shecl 
de karım hastalandı. Bu hal Ilı 
seyahate davam etmek iatemedl
iinden Port Sudan'dan kendlaiai 
v~pura ~indiı;ere~ . lnriltere'ye 
ıonderdım. Şımdı, ıadei afiyet et 
tiğinden Yirana'da beni bekliyor 
oradan bırhkte Londra'ya ridece 
ğla .. Port Sudan'dan aonra, refa
katımde l.ulunan zenci kanmıa 
otomobilini idare ettiği halde ae 
yahata devam ettim. Shedi:deı 
aonra Aıvan, Lükser şehirlerin 
ve Tutan.k Amon'un mezarmı :z1 
yaret ettim. Bundan sonra Lubi Vt 

Nubya çollerini geçerek t 750 kil, 
metre meaafe katettik. Bu çolleı
g~ek o icad a~. mütlı it bir 4 d., 
ğıldır. Fakat N•Jer ile El Fac 
ar sında Sahrayı Kebiri ceçmek 
için arabamız.ı, içinde yağ, ıu vw 
eaans bulunan di !ier lıir otomobi 
ile çekmek lazım geldi. Kabire'
den Süveyt ve Tunı Sina tarikile 
Suriye'ye oradan d T ürkiye hu 
dudu olaıı Payas'a vnsıl oldı.:lr 
Türkiyf!'de yağan yağmurlar eıa 
aen bozuk ollln yolları büabütün 
geçilmez bir ha ı ,, getirmitti. P 
yas'tan Ankara 'ya bir haft d 
Ankara'dan Eakisehre keza bi 
haftada relebildik. 

Bazı yerlerd bir kilometre me 
aafeyi 16 aaatte lıatebildik. Nii
de'de büyük bir tat parça11 otomt 
billerden birinin benzin deposu 
Üzerine düşerek parçaladı. Li.zur 
gelen tamirati mÜ•kilatla yapabi 
dik .• Hula~ . latanbul'a gelmemi 
mucı:r.e kabılınden bi.- feydir. 

Anadoluda ormanlar ve dağla 
nn manzaraa1 lsviçre'de ve Arne 
rika'da t~adüf edilemiyecek de 
recede güul ve latifıör. Yollaı 
iyi oluraa her aene buralara bir 
çok ecnebi seyyah relir. 

Otomabillerimiz İçin Londra' 
dan lelrrafla yedek edevat iate 
dDn; pazar günü tekrar yola çı· 
kacağız. Buradan Bulrariıtan, 
Yugoalavya, Macaristan, Avuatıe 
ya, Almanya ve Fran&a tarikllı 
Londra'ya gideceğiz:!' ---- -
Esnafın kaydine 
deyam ediliyor 
Ticaret odaaında esnafa hita

ben tabettirilen el ili.nlan e111af 
cemiyetleri tarafından daiıtbnl
maktadır. Bunda fÖyle denilme• 
tedir. 

BilUmum esnaf ve küçük taciı 
ve küçük san'atki.rlaı-in Ticaret 
ve Sanayi Odaaınca ~ureti lu.yt 
ve tescilleri hakkında Oda mecl 
ıince ithaz ve mukaddf'ma gaz• 
telerle de ili.n edilıni4 olan umu 
mi karar berveçhi ati tekrar il&r 
olunur. 

932 senesi için ka1t ve te.ci 
müddeti Haziran 932 nihayetinde 
hitam bulacağından bilahare ce 
Eaİ bir muameleye mahal kalma 
mak Üzere alô.kadarların bi.r a~ 
evvel kaytlarını icra .-ttirmeleri 
lüzumu tekrar ilin olunur .. 

Temmuz yakbttığı için eanaı 
cemiyetlerine kaydedilmek Üzere 
müracaatlar ıon günlerde artmıt 
tır .. -----
Varşovada beynelm 
lel matbuat sergisi 

Temmuzun yedisinde Vartova 
da beynelmilel bir matbuat a&Tgi. 
ıl açılacaktır. Bu aerrhe Turlı 
matbuati da ittirak edec ktir. 
Matbuat umum müdürlüğü Tü" 
kiye'de neıredilen gazete mecmu
a, kitap, risale gibi ne,riyatta11 
bi~e~ nüshayı Varıova'ya gönder
mıttır. 

20 Halkevi daha Gayrimlibadiller cemiyeti idı
re heyeti her hafta pcrtembe gün 
leri munlaEaman toplanmaya ka 
rar vermi,tir. 

Cuma gunü meınleketimizin 
muhtelif yerlerinde yeniden 20 
Halkevi kü'ft\t edilmesi münaaeb~ 

Bugun içtima edilerek bonolR h~e ~&lan~ul Halkevinde cuma '' 
rın kıymetlendirilmeıi emlak mil- 1 nu hır muaam~re verilecektir. M 
zayedeleri ve aaira baklwadı •ö- ı sameredeh şehı.r bandosu, konae,... 
.. ··ı '-t• vatuvar eyetı de hazır buluna 
nıtu ece-. P' caktır 
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MiLLiYET 

Naiın Vapur ldareıi 
İDnir aür'at poıtaaı 

(20 S...t) 
Liikı 

EMBE 23 HAZiRAN 1932 
----· 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

23HAZİRAN 1932 
ldart'hane: Ankara cadd .. i, 

JOO No. 

TelınJ' adresi: lıL Milliyet 
Telefon Numaralatl: 

Bqmuharrir Ye Müdiir: 24318 

Yazı itlen Müdlirliı.iiı 24519 
1 dare ve Matlıaa 243 J O 

ABONE OCRETLERl: 

Muaınmer Hayn Beyin p..ıeri mulll 
lim kanuni Selanikli Muıtahı. Bey 

1 evvelki aabah ıelııtei kalpten vefat 

i
l etmiştir. Cenazesi "'nelki sün ı.. . 1 
dezıeval saat 3 I<' haneoinden kaldı· 
rrlarak Eyüp Sultanda aile•İ makpe. 
re.İne defnedilmiştir. Alı.h ailei ke- 1 

derdid .. ine sahi cemil ih .. n eyi• 1 
.; ... 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
ıünleri Galata nhbmından -ı 

tam l 8 de hareketle dojnı 

lZMlR'e 
ve pazar günleri hmir'den ... t 
14 1 2 da hareketle lstanbul'a av 

Ka1l.~~~!N H1:!~a~~! rrh- 1 de~~~~! için Galata, Gümrük 

Akyası ukerl kereete fabrikuı ambarlarında mevcut muhte. 
li~lcins takriben (~) m. mik'ap mamul kerestenin Adapaza. 
rı ıstu~onuna nakit kapalı :ı.arf uıulile mıiinakaaaya vazedilmit
tlr. Talıp olanlann yüzde yedi buçuk pey akçeai olan (528) lira 
(75) kuruıu ve yahut bu kıymette banka mektubunu himil
yevm( ihaıle olan 29 Haziran 932 Ç&rfamba günü saat 14 te Ada.. 
pazarı Maliye dairesinde komisyonu mahıuaa ve ıeraiti anlamak 
ve daha fasla tafailita vakıf olmak arzu edenlerin Akyazı' da fab. 
rika müdiıriyetile Adapazarı Belediye dairesine müracaatları ilin 
olunur. (2729) 

Yüksek Mühendi 
Mektebi 

Mübayaat komisyonundan: 
Mektebin Mayıs 933 ırayeaine kadar ihtiyacı olan koyun, 

su ve sığır etinin 13.7.932 tarihine mündif çar,amba günü 
14 te kapalı :ı.arf uıulile münakaaaaı icra kılınacaktır. Taliplt 
bu baptaki tartnameyi görmek üzere mektebe müracaatlatı 
m~naka~ay~ behernahal Ticaret odasında mukayyet oldukta 
daır veaıka ıbraz eylemeleri lü:ı.umu ilin olunur. ( 

Turlriy• ;ç;a H•r;ç içı .. 
L. K. L. K. 

3 a'4otı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 
" J4 - 28-

Gelen evralı: ıeri verilmez -
Müddeti ıeçee nüshalar 10 lau
l'UfNr. Gaaete ve matbaaya ait 
itler için mlld!riyete müracaat 
edilir. <'·--ı. Jlfınların m•'u· 
llyetiai kabul e-. 
BUGÜNKÜ HAVA 

Y -.iDıly aakeri ra .. t meri<ezin
den .--ıı. malimata ıöre buaiin 
MTa lcı• •• l:tulwtl. seıçeeek rlia

.... •ııı..ti İetİllanMtloırden mü
t .... m ...,netlerde •ec:elıtir 

ll-6-32 ı.rlhinie hava tazyiki 
761 mil~. - çok .. caklık 25, 
• aa 15 eantJınt kaydeclilmi,ıir. 

Falcı 
- F rart•ı11co'1an -

"Ynı on üçü.. U jtvHuıı: bir 
11ün .• Doatum Lepetit beni ih. 
tiyar falcı kadmlardan Mirella' 

hm caddesinde 86 numerolu aktari - kar,ısmda Site Fraı,.ez Han No. 
ye ve tütüncü dükkinı Artin Bedroı 12 yazıhanesine müracaat. 

yan Efendiden devren aldım. Mez- ı ..... Tel . B. O. 1041. ••• 

kür dükkirn ile alakasr bulunanların 
l 1 gü11 zarfında müracaatları ve 

' müddeti mez.kUrdan sonra vukubu-

1 
Jacak müracaatların muteber olmaya 
cağını ilan eylerim. Ziso. 

1 

1 

JWurköy •ulh hukuk hakimliğin
den: Y efİJköyiinde Şevketiye ma
halle.inde Gülü.tan soka~mda 10 

numarelr hanede mükim iken 19-4-
932 tarihinde veiat eden Arnavut ta-

l 
ba .. ndan Kiryako ·eledi Hırı•toda 

alacalıh ve borçlu olanların tarihi 
ilindan itibaren Ununu medeninin 
561 İnci maddesi mücibince bir a)~ 

zarfında B•kn kÖy sulh mahkemesi
ne mÜrllcıtatla alacak ve borçlarını 

defteri düyuna kayt ettirmeleri ve 
müte\·effanın vari•İ oldukları iddia 
ed..,1erin iıbatı veraıetle tarihi i1iln 
dan itibaren üç ay zarfında müra
caat etm.,J.,.j ve ak•i takdirde ven.
ıetin ha"'-ineye İntikit1 edt::e~i kanu-
nu medeninin 534 ünciı maddesine 
teYfilıan alakadaranın malümu ol-
mak Ü7tte ilinı keyfi~t olunur. 

1 

1 

1 
1 

' 
' 

1 

SE YRISEF AlN 
Merkez acenta: Galata Köpr fı 

O.şr B 2361. Şııbe A. Sirkte...' 
'.1ühürdanadc hon 2 3740. 

(ANTALYA) vapuru 25 
ha zirı:n cumartcs: a · şamı 
idare rıhtımında u hareketle 
doğru Ereğli'ye gidip 
lecektir. 

ge-

FIÇI 
Dört cıns ağaç \e 5BÇ 

fıçıya \erilen fi atlar haddi 
il d : de görü!mediğ-inden 
müzayedesi 25-6-932 saat 
16 y .. lem .f it cclilmistir. 

Kiralık Bakkal 
Dükkanı 

Fatih Malmüdürlüğünden: 

Defterdarda aakeri imalatha. 

i 
1 

1 

1 • 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

Aske i Liseler İçin 
Muallim Aranıyor 

A§ağıda yazılı Askeri liae ve orta mektepleri İçin hizalarında 
gaiıleril ~ ı muallimlere ihtiyaç vardır. 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere. 
c.,deki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut branıı
na llazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanların muva:ı.zah adreslerini havi iatidalarile 

Fiş.tercüme; halltrini Haziran 932 nihayetine kadar Askeri Li
seler müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahara ders seneai zarfında isti
fa etmiy~ekierine dair noterden musaddak bir taahhüt senedi 
alııı~caktTt. 

Münhal uı:ılli111lill'l~r 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, franıızca; 

almanca. Ücret 84 : 98 lira. 
Burea Lisesi için: Tarih, coğrafya , riyaziye, kimya. fran11zca; 

almanca. Ücret 98 • 108 lira. 
Maltepe liseai için: Tarih, coğrafya, riyaziye, almanca. Ücret 

84 · 98 lira. 
Erzincan orta mektep için: Türkçe, tarih, cografya, riyaziye; 

fizik; frımMzca. Ücret 108 lira. 

nın evine sörüldemek iatedi: ----···-·--··-----·-···--··'-"""=· nesi içindeki bakkal dükkanının 
R . ed . k • . . . - . : yevmi ihalesi olan 8Haziran932 E ı~k h"ple ı"nı·n nazarı dı·kkatı·ne· 

- ıca enm, oraya a. ne, esı .. lhtıyarlıgınızda zıae tarihinde isticarına tali zuh m ca sa 1 r • 
dar bana arkadatlrk et .. Bu fal iyi bakacaklar .. Yakında elini. t d" - · d · ed p .. ddur B - ı K D f d 1 - d 
cı yamanaııt. Geçmiti, gelece- .. h. b" _,_ e me ıgın en muzay e mu e eyog u azası e ter ar ıgın an: 

ze mu ım n· pah. g~~""· ti bir hafta temdit edilmiştir. 1 s 1 LI · 932 "h " d · "b h"b" · b" d -ji çok iyi aöylenni,. On yedi O Hrada kapının zrlı çaldı. t" 1. l I . . < a; ıran tarı ın en ıtı aren aa ı ının ızzat otur ugu 
1 "d" ıcarına ta ıp o an arın yevmı ı. k 1 · b" · · 1 d b" · b" ·ı · ·· sene evve çartıya gı ıyorum Falcı kadın tek gözünü de aç. h l I 

26 
H . 

932 
.h. mes en enn ına vergısıne atı a ır ve saır ına vergı erıne uç-

diye evden çıkıp o zamandan tı: a e ?. and"f azıra~ .. tarı 1 ı te bir nisbetinde iktısadi buhran vergiıi zammedilmİftİr. Bu bap 
L.......: """"' k el b" ne mu~a ı pazar guııu saat 10 f 1 · , 1 k · · 1 1 ·· d·· ı··kt · ı· ...,.., g .... iinmeyen arım an ır _ Affedersiniz efendiler de d .. I ( ) ta az a ızanal a ma .stıyen er ma mu ur u erıne ve ma ıye şu. 
haL -- 1 d b'I" · D · · ' a murncaat arı. 2858 h 1 b" 1 kk k 1 ki ·· -·-' b"l" 1 oer a ma ıAımı ı ırsın. oğ di, kaç aydır hızmelçısiz kal. e en .na ta ıa ·u memur u arına muracaat .,..e ı ır er. 
nısu acaba hila neden eve gel dım. Kapıyı kendim açmai!a . Bu g ibi mt-sken sahiplerinin, vergi zammına esas olmak üze. 
medi diye merak ediyorum. mecbuı· oluyorum. Zaten fah. f lıtanbul aol ı ye mahkemesi 6 ıncı re b;zz;. t vey• hissedarlarile birlikte oturdukları hanelerin veya 

Ne de olsa arkadatlık! Bu nı:ı da biti. h_uku~ daire•İndeıı: K 11 dirı:ada ka· apa rtımanla rnı mahallesini, sokağını ve kapı ve daire numarala. 
kadar basit bir rica için arka. Ye arkadaşıma döndü bp Sın11n caddeoindc 1~ No. lu ha- rın ı gô~ler i r binanın mensup olduğu maliye şubesi bina tahak-
daş hatırı da kırılmaz ya! Git. _ Ba, ka zaman da teşrifi. nede mükim _ F~tma M.üde Homm kuk mEm~rlu'.larına ve _ube teşkilatı_ olmayan yerlerde. malmü. 
tik. Bir fal yedi frarıkmış. Ar- nizi bekleı·im efendim, dedi, gö t~rafmdan _ırncuk Aya•of• a "' halle 1 durlüklerınc Bir beyanname vermeler'. v~ beyann~elen muhte. 
kadatım verdi. 1liınlarına naza rüyoraunuz ki ben her ,eyi gö- srnde Ta~~·~ Be>" ~oka!, 16 N~. lu vİy 3tım ınL!kün bulunduğu mahalle ıhtıyar heyetındeo alacak. 
ran her feyi bilen, göret'l ve söy rüyorum, her §eyi biliyorum. hanede m_ukim Celal Be}· aley~ın•. aç ları t asdikna.n.e ile tevsik eylemeleri kendi menfaatleri iktizuın-
leyeo falcıyı dinleyorduk. Arkada91m cevap verdi: ı ın'.~ ol_dugu bo:"n""' da va1ı uzerın~ dan oulunciu ı; u ilin olunur. (2856) 

Dedi ki: - Fırsat düıterse gelirim, ı mu~:ıle;h Cel• I h<>y namın~. ı.eı:ayı 
- Si:ı. çok mağrur bir ad•m dedi. yalnız ben bekar bir ada tebhg gondenl•n arzuhal mumaıley . 

aınız. F alcat kalbinizde bir fe- mrnı ve kiralık apart:man acen hin han~i m~zkn ru terk ile bir sem-
nalık yok. T uttuAunuzu kopa. teligi yapıyorum. ti me{hule g-itmi, oldu!; · müba,iri o 

rıyoraun:;ı. Onun için hayatla - Aman ne iyi! Öyle İse ba tarafınd•n ıerh ,-erilerek bila tebliğ 
iyi kazanmrtaınız. Görüyorum . na bir apartıman bulsanız ya! İade lulınmıı ve ilanen tebliği karar 1 

ki bir çok kadınlar arkanızdan 1 Daha fazla konu~madık. So gir olmuş bulunduğundan tarihi i 1a· ı 
koşuyor. Şimdi ben tefe'üle da kağa çıktığımız zaman arka- nın ferda•rndan itibaren on gÜn zar· 
lacağım, uyandıktan sonra si. daşımla alaya batlaclım : fında cevap layiha11 veı-mediği ve 
:ıe her teyİ ıöyleyecetim. yal. - falcı amma da yaman bi yövmü tahkikat olan tayın kılınan 
nı:ı. hayret etmeyin. Ben Jiyor ha! dedim. Kırmızı ba. 10..7-932 tarihine müıadif pazar gü
ıröcü açık uyunım ve öyle te. lddarını çaldırm.tf, hizmetçi nü .. at 14 te Asliye mahkem~si 6 
fe'üle dalarım. Geçen hafta iki bulamamıı, apartıman bula. ıncı hukuk daireoinde tahlrikat halci 
sözümti kapayarak uyuyw. mamıı. mi huzuruna gelmediği taktirde halı 
clum. Mütteri dejil, hırsı:unıf.. Lepetit alaydan ımlamayor kında gıyaben tahkikat icra edilece
Gü:ı.el bir vaıı:omla içindeki iki gibiydi. Bilaki5 gayet şetı ve ii ilanen teblii olunur. 
kınnı:aı balrjı alıp aötürdüler. net' eli idi. ----- - --------

Bir ıis ıröriiyorum, sonra _ Sana bir şey söyleyeyim ZA YI - 931 ıene•inde al'!"' oldu-
bir aydınhk var. Şimtelder bu. mi? decli, dojruau yedi franga iwn arabacı ehliyetnamemi zayet
lutlan yarıyor. Beyaz karıa- acımadım ve bir daha bu ma. tim. Yeniıini ~lacajımdan hükmü 
lar çiçekli bir elma ajacma halleye ayak baamam. yoktur. Rahmi. 
konmutlar .. Şimdi anladım: - Allah Allah, neden? ------------ -
Siz evlisinhı, sarı s~lı bir kan - Azize, fakı karı yok 
nrz var. Pek: iyi ııeçiniyonu. mu? Görür görmez tanıdım. 
"uz .. Y qil bir kedi ıaröyo. Bizim on yedi seneden beri 
rum. Demek ki mea'utsunu:a. kaybolan karı .. Beni tanıyacak 
fyi huylu çocuklarınız evinizin diye ~yle ödüm koptu ki .. 

Sahlık Hane 
Akoarayda paaar yerinde 4 

oda ahında dükkan kiırıir 21 nu 
maralı hane acele ~atılıktrr. için· 
deki Haydar efendiye müracaat. 

De izi Ziraat 
Bankasından: 

A~ağıda eevsafı muharrer altı parça emval 16-6-932 tarihin. 
den 16.7-932 tarihine kadar otuz gün müddetle müzayedeye çı. 
karılmıştır. 

İhale 16-7-932 cumarte5i günü 5aat (16) on altıda yapıla. 
caktır. ihale bedeli nakden veya hak sahiplerine verilmit olan 
gayrimübadil bono•u ile defaten ve peşinen tesviye olunacaktır. 
Taliplerin claha ziyade tafsilat alması için Is tanbul Ziraat Ban. 
kamıza müracaat etmeleri ilan olunur. 
Emvalin Murabba Numarası Mevkii Devir Bu ker. 

eanaıın. re tah. 
f11tki kıy- min o. 

,. 
nev ı 

Hane 
Hane 
Hane 
Mağaza 
Bağ 

Bahçe 

metre 

219 
319, 
191 

l218 
2157 

883 

27-29 
23-25 
35-37 
10 
36 

3 

meti lurıan 

DenizliReşadiye 1600 
)) )) 1600 
» » 900 

istasyon 400 
Reşadiye 900 
Gümülcine 300 

kıymeti 
1250 
1250 
600 
250 
550 
100 

Çanakkale Ziraat 
Bankasından: 

Sokağı Mahallesi Cinai 

Tavla Gazipafa Kagir hane 
Mabaen CevatP§. " " 

Numarası 
kapı sıra 

7 1 

Maliye K. , • 
Muhamnııll 

ıSOO 

meydanı 25 2 900 
Rıhtım C. si " " " 26 3 3000 
Tavla Gazipa,a " " 15 4 800 

" " " " 21 5 1200 
Ziveriye Cevat P,. " " 12 6 I 750 
Rıhtım C. si " " " 24 7 3600 
Ziveriye " " " 1 8 1200 
Mektep İsmetpa,a " " 53 10 400 

" .. .. .. 17 11 150 
1 - Gayrimübadillere ait olup yukarıda evsaiı yazılı em..,. 

22 Haziran 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve ~ı 
para ile mü:ıayedeye konulmnttur. Hak sahiplerine verilmİf ali 
bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkur emlik 11 Temmuz 932 tarihine tesadüf eden Y' 
zarteai günü ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Müzayedeye i,tirak edecekler mezkur tarihte saat i~ 
Çanakkale Ziraat Bankaaı binasında müte,ekkil satıf heyetiı" 
müracaat eylemeleri lbımclır. 

4 - Taliplerden fazla tafıil at almak ve müzayede şeraitjtr 
ırörmek isteyenler tarihi ihaleden evvel bankaya müracaat ,, 
bilecekleri ilin olunur. (27':f' 

Beyoflunda l•tikl&I cadc:lealncle MOZA·YEDE İLE SA 11' 
vaki daireyi mııhıu•unda ifayı vuife Eb · 'l J nıyenin apartımana tahvı 
eden l.tanbul ikinci İcra memurlu- b' 

i d B• al k d 1 • h na•ebetile fevkalade <•tı, 1932 un an: ır aca tan o ayıma -
cuz olup paraya çevrilmesi takarrür 1 z.İranın 24 Üncü cuma günu a.aat 

eden ve tamamına ( onikibl.n) lire da Şi,lide Hala•kar Gazi cadde•İ~ 
kıymet tekdir edilen Galateda Camii 1 Osmarıbe)" tramvay İ•la•yonu d 
cedit mahall .. inin Zülfü aruz soka- rrnda 263 numerolu haned., rnc~.; 
i•nda kftln atik 16-16 mükerrer ce
dit 6-8 numıu-alarla murakkam ve 
tahtında dükk«nı müştemil ve tevek 
kül hanı namile maruf bir bab kiır-

gir hanın 78 hin eitibarile alb 

ve iki müteber aileler,. ait pek rı> 

de ve müzeyyen aşya1ar müs:ıyeC' 
ıureti)e satılacaktır. Biri hakiki 1 

giliz mamulatı olup cevız kökii~ 

hisıesinin birinci açık artlırqleıı mamul ve diğeri en ıon model 

25-7-932 tarihine miisadif pa- j kaplama iki adet müzeyyen yeıO 
zart .. i günü nal 14 ten 16 Y.a kadar oda takımları, oekiz parçadan "' 
dairede icra kılınacaktır. Arttırmaya relıkep oymalı ~om cevizden marf' 
i,tire.lı etmek isteyenlerin mezkur L .. . XV h k d ~ . 

1 
uı mu te,em yata o a 

maha11in tamamının kıymetı mu~ .. ·b' 
mı, bir kanape ve 2 koltuktan 1 

hammin .. i ol1tın oniki lN.n liranın 

yüzde onu niabetinde ttminat akçe
oi vermeleri lhımdrr. Hakları tapo 

•icillerile .. bit olmayan ipotekli a
lacaklılarla difer allkadarların, irti
fak hakkı aahiplerinin bu haklarını 
ve huıuıile faJz ve maırafa dair o

lan iddialannı ili.n tarihinden itlı..
ren yirmi gün zarfında evrakı müı
bitelerile birlikte daireye bildirme
leri li.zundrr. Ak•i takdirde hakları 
tapo aiclllerile ıablt olmayan1'ır sa
b' bedelinin paylaşma.,ndan haris 
kal>rlar. Müterakim verıi ile bele
diye reeumlar ıve vakıf icareııi mü•t• 
riye aittir. Dııha fazla malumat al
mak iıteyenlmn 26-6-952 tarihin
den itilıaren daire cllYanhanesinde a-
11h buluadurulacak olan arttrıma 

tartnamnile 930..5356 numara le 
do•ya11na mür11caatla meakur do•ya 
derununda mevcut ve mahali mezlr6 
run evıaf mesaha ve aaireai havi 'Y&

:ıiyet Ye takdiri kıymet raporunu ıö 
rüp anlayabilecel.l ... i ilan olunur. 

ret hakiki m1tıroken lflkımı, tehrirf'I 

Eİ.n en eyi ve fakat en mefhur rtt 

)'il fabrikasının mamulatı olan ı.ır 
rru:u lakeli zarif ve nadide kübil< 
nn ve yazıhane takımı hakiki 1 ıı( 
liz Bronz karyolaıile en aon rno<l 
kübik yatala oda takımı, pomye ı.ır 

. b.Jtl teZJ, otoman pantazot veaair ta ırı 

le maruf 9 adet muhtelif kanep• ır 
kamları 3 parça kübik ma .. ta~ 
aynalı ve ayna•ız asri biblolar, kti' 

taller "". porselenler hakiki bul ol'~ 
maaaır. çini vtıtair sobalar muhte1 

paravanalar, asri kütüphane, an~ 
isin •ehbalr bronz heykeller ,Juııırk ~ 
luk takımı ve şezlons bronz vef# 
elektrik avizeler, oyun maaaları. ı.• 
dife veoir ııerdeler, yajhboya ta~ 
J.ır, Ediaon markalı gramofon vesS I 
.,.yalar Biri Robert Weatphal •• ~ 
jeri Ro•enkanz markalı iki adet /.

1 do~ man piyano1arı, Acem ve Ana 
hahları ve ıeccadeler Pey ıüreıılef 
den 100 de 25 teminat alınrr. 

illiyet'in Edebi Romanı : 11 daki hanesinde adeta bir cami - Başlama kuzum. Bura. :ı.annolunacak kadar biribirine Şeyh hafif bir baş aallayışi. çağırarak şakaklarını hafif b•· 
dairesi bina ettirmişti. Edibin nın tuhaflık edecek bir yer ol. benziyorlardı. Farkları yalnız le bu sözü tasdik etti. . fif s~aya 5ıvaya nefesledi. ~ 
vefatından sonra da burası arzu madığını, gorüyorsun. sakallarının beyaz uzun, kır, ı Hanımefendi - Geçen ak. Bu üfürükçü elinin şak• 
eden zairlere göıterilmektedir. Dilaver sağ dizini indi - kısa ve kaşlarının kalınlıkla. şam Battal Hazretleri tarafın- !arına her temaaında Dili~eı 
Bütün dünya matbuatında re- rip. sol dizini kaldırarak: rından ibaretti.. dan manevi bir itaret vuku yerinden bir parça zıplıyor• 
aimlerile beraber edibin bu - Bir türlü yerimi beğe. Fakat postiche bir sakal tak buldu da muhterem ailenizi du ... 
garip mesçidinden çok kere nemedim. Burası Mısır çarşı. mak, boya ile katlarının şek. ziyarete geldik... Şeyh - Rahat dur ya veledi 
bahaolunmuttur. sı gibi kokuyor. Gönlüm bula- !ini değiştirmek kabil değil Battal Zade - Çok iyi et. Dilaver - Battal Efeıı 

İtte burada bu uhrevi eşya- nıyor .. Başım dönüyor. Sakın miydi? tiniz efendim memnun oldum.. ben gıdıklanırım .• 
Buraya oltımmak için gelen Hiç ıüphe yok kendi fikirlerin. nm tesirile ruhlar peyda oldu. bize büyü yapmış olmuınlar.. Şeyhin başında sarık, ııırtın Beyleri göstererek: Şeyh - Bu velet karışık· 

•• 
O üler yaşıyorlar mı? 

( F <'U<ıfi fanlaıtique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

ler nefesin le.irini arttıracak ce buraaı ruhlar uğrağı müba- ğunu, duvarlara darbeler indi- Çeşmifettan oğlunu omu- da haydariye vardı. Kendine - Oğullarınız? Dilaver hayretle: 
bir maneviyet muhitinde bulun rek bir yerdi .. Ahretten dün. rerek Loti'yi uykudan uyan. zundnn sarsarak: mahsus posta oturduktan son- - Evet efendim. - Ben mi karıtığını?. 
duklarından ,üphe edemezle.-. yaya gezmeğe çıkan ruhlar böy dırdıklarını ve gezindikleri yer - Suı Hanımefendiyi kız. ra elini göğsüne götürerek mi. Dilaveri işaretle: - Evet, evet.. ~ 
di .. Kıbleye doğru serilmiş le mabetlerin ve mabedimai lerde ayak izleri bıraktıklannı dırıyorsun dedi.. safirlerini birer birer ıelamla. - Ya bu velet? - Ne ile karışığım? B 

11
, 

seccadeler zairleri namaza, iba yerlerin, kuytuluklarından, lot kendisi anlatmı§ .. Lakin bu Hanımefendi - Kabahat dı. Dilaver o kadar komik bir - O da oğlum demektir Balık pazarında fıçıda otuflll 
d te davet ediyordu.. luklarından hoşlanırlardı. Hat. meşhur romancı ölümden o ka onda değil bende, alıp ta bura. jestle selim aldı ki Abdüsse- efendim ailedendir.. yorum ki karışık olayını .. 

Geniş odanın hiç bir tara. j ti bazı ~yada ruhları cezbe. dar dehşetle korkarmıt ki bu ya getirdiğim için. lam efendi ince bir tebessüm. Dilaver boynunu çarpıtarak Abdüsaelam çocuğu bir•' 
fında kerevet, sedb-, kanape, den tıl11m hasaalan vardı.. bahse dair kendisile fazlaca Orhanla Turhan Dilaverin 1 den kendini kurtaramadı. Ve baygın bir vaziyet aldı.. sarsarak: 
koltuk, sandalye gibi ilişecek Cami, tekke, kilise, me:ı.arlık görüşebilmek kabil olmazmış. alışkın oldukları bu tuhaflıkla , ilk nczarda dikkati bu çocuğa Abdüsselam bir müddet te. - Bu lakırdıları velet keıı• 
eşyadan eser yoktu. Kendile. gibi ruhani yerlere ve ölülere Loti bütiln eserlerinde kısık rına gülüyorlardı.. ı kaydı. 1 veccübe varır gibi sükfita dal- diıi söylemiyor.., Ona söyl rı• 
rine delillik eden koca karının ait §eylerin alel&de bir eve ge. nağmelerle ölümü terennüm O esnada içeriye deve yürü Bu selamlaşmadan sonra i dıktan sonra: yorlar •. Bunu :ı.aptetmitle~~-
ışarcti üzerine misafirler post- tirilmesile oraya ruhlan topla. etmiş, bir buhurdan gibi kale. yüşüne benzer ağır adımlarla bir sükut devresi geçti. Bat. : - Evet pederimin Pa!• , Dikkat buyurunuz, bu halde 1 
ara, seccadelere, halılara otur mak kabildi. 

1 
mile yüreğindeki hap bu gizli Battal Zade Abdü;seliim Efen tal oğlu ağız açmıyor, ilk sözü. merhumla olan dostluğunu ha · rakırsanız bir iki sene safir 

dular. iki kardeş Camille Flamma- : korkunun tüıüıünü saçmıştır. di girdi.. Hakikaten Battal Za zairlerden bekliyordu. tırlıyorum. Keramet tutamak bü•bütün aptal olur .. 
Kadın T ,rifinizi efendi rion'dan bu maddeye dair bazı Beyler bu hiale etrafa göz de lakabına şayan enine boyu. Nihayet Hanımefendi hür- ıribi olmuın kariben sizinle Çeşmifettan teliişlıca: 

c haber vereyim.. tafailat okumuşlardı: gezdirmekte iken Dilaver bir na minare kırmuı bir adam.. metkar bir tavırla başladı: görüşeceğim hakkında bu daini - Kime çekti bilmiyor . 
Sözile dışarı ıktı. Diz çök "Meşhur edip dostumuz kaç defa diz çökmekten ba~- Battal oğlu ile göz göze - Efendim biz Velittin Pa ze de işaret vuku buldu .. Paşa Acayip halleri vardır. Bazı "' 

ıı-eğe, bağdaş kurrnaga hiç a. Pierre Loti şarktan Fransaya da!• baidaştan diz çökme j gelince Dilaverin yü:=li kızar. şa ailesiyiz... merhum pederimin nefesine a. zı ce1'1lenir.. . t 
!ışkın olıra~ an Orhan la Tur. mezar taşları, sandukalar, ca. vaziyetine gelerek: dı, dudakları kıpırdadı. Fakat 

1 
Şeyh bir memnuniyet tebes !ışıktı .. Şimdi bu manevi vazi. Şeyh - Euzü billiihi m•!' .

11 
han biraz çarpık va:.::iyetle yer mi kandilleri, mihrap mumla. - Mevlit mi okunacak? Bu, ı Hanımefendiden çekinmesin- sümü gösterdi. fe bana intikal etti. Babam şeytanirecim bu çocuğun ıç• 
lqtikltri yerden bu cami, bu 1 rı, •amdanları, seccadeler, sebil ı aadaka bekliyen dilenci oturu. den lakırdılarını yuttu. Bir şey Hanımefendi - Pederiniz b<0balar101 nefeslerdi. Oğul da den onları çıkarmalı .. 

ı, .. hr,.•mtı ••ı otl•.,ın h ... ta la•I• • narm•khklarr rıPv'in..ı- •n,.dan ıli,.J .. rim a/:rıdı. sövlemedi. Bu ııördiii!ti adımı merhumla Paşanın oP,ullarını nefesliyecektir. 



' • 

Vekiller Mecliste Sırrı Beye cevap verdiler 
(B~ı ı in.ci salıil«ie) 

devlet t91k.ilitında 54401. sıemur 
bulunmakta imif. 927 de Maliye 
nin 10819 memuru ve devletin 
48462, memuru varken bu aik
dar 931 de Maliye vekaletinin 
9079 ve devletin 42209 •-uru
na tenezzül etmifti. 932 -iad• 
İae Maliyenin 8992 memuru ve 
dt>vletin 41901 memuru buluna· 
caktır. 

Devlet memurları 
927 senesinde devlet memurla 

rının maa_tlannın yekUnu 34 mil
yon 639 bin lira tutarken 928 ıe
neoinde bu mikdar 35 milyon kü
sura çıkmıt. ceçen aene 32 mil-
yon küsura teneuıül etmit ve bu 
mali aene zarfında da bu mikdar 
31778000 liraya teneuül etmi•
tir. Abdülhalik Bey bu izahattan 

nış malUmat ve İzahat verdi. Srn:ı 
Beyin tenkitlerine cevaplar verdı. 
Şükrü Kaya Bey~n bilh~ssa ~e?' 
le ketimi:. in 14 mılyon nufuau ıçm 
de 11 milyonunu t .. kil eden köy 
lere ehenuniyet vererek cümburi 
yet hüklımetinin köyler Üzerinde 
aaaıl çalıthfmı ne gibi müabet e
ser vücude ııetirdiğini rakamlar 
ve miıallerle İzah etti. 

KIJglerlmh 
Gelecek sene köylerİlllİzin büt 

çelerinin de netredilecefini söyle
di ve ili.ve etti: : 

- En birinci unsur köylerimiz 
dir. VekAletiıı faaliyeti evveli köy 
!erden b1l4lar. Köyleriml:ıin ade
di 402S3 tür. Köylerin etrafına di 
kilen aiaçlar 931 ıeneaine kadar 
2150000 adede ballf olmuftur. 
Yeniden yapılan köy mektepleri 
974 tür. (2300) çe~me yapılmıf
hr. 1178 mezarlık tamir edilmit
tir. 500 den fula köy bataklığı 
kunıtulmuftur. 

vet edilmediiini soruyorlar ve An 
kara ıehrinin kBfi mikdarda tanıt 
tırılmadıitından bahsediyorlar. 

Bir mucize 
Efendiler, Ankara tehrinin i

m.an, bu hale getirilmesi bütün ci 
handa bir mucize olarak telakki e 
diliyor. Yüzlerce mecmua ve ga .. 
zete bundan bahsetti. Ankara için 
kitaplar netredildi. Bunlar Anka 
ranm tanınmıt olduğunu isbat et
mez mi? 0 

Belediye bankası 
Şükrü Kaya Bey ileride beledi 

yeterin yardrmile bir belediye ban 
kası tesis olunacaıt'ını aôyleyerek 
bu suretle belediyelerin ihtiyaç 
ka1"4111nda kapı kapı dolqarak 
para bulmak zaruretinden kurtu 
lacaklarını ifade edert>k Sım Be
ye hitap etti: 

nutku neşrediyoruz Recep Beyin Mecliste söylediği •• mu e 
ım 

{B•Jı ı incı sahifwe) 
ne devletin ileri gidiıt hareketi içeri 
sinde bu ileri giditi durduracak de
recede olmasa ble ona az çok anza 
verecek mahiyette memleketin fU 
veya bu tarafında muhtelif vesileler 
le, muhtelif zamanlarda vuku bul
mu~ ve bulmakta olan kara görü· 
cülük ve bedbinlik cereyanıru takvi
ye edecek, te,vik edecek ve hatta 
tahrik edect>k mahiyette b yanalla 
bulundular. 

Fena akisler 
Memleketin ıiyaıi idareıini omuz 

lanna almış olan e. İyasi fırkamızca 
Cümhuriyet Halk Frrkaunda mes'ul 
bir vazife Sahibi 'Ve ayni .zamanda 
Büyük Millet Meclisinin bir uzvu 
ı.ifatiyle bu ağır ve hatah ve zararlı 
ifaclatın h:Uil edebileceği zararları 
tadil ve fcM akisleri tashih ettir
meyi ayraca kendime vazife addf"t · 
tim. 

idiyıe, beyanatının heyeti mccm a;.a ( meai mühim hi.r t\."7at erzdedcr. 
:unda bir ah('nk bulunmak ve bu Di g:c r taraftJ.n, çü nkü b u va:ı.İyet 
prenıipin tam zıddı olan diğer bir · ekmek pahalılıkdan şikaycl etmt>k 
ta.km fikirleri söylemek lilzım gelir- f ve buna çare İstemek, devletin mü .. 
di. t dabalcsini istemekten ve binaena

Sırrı Bey diyor ki, devlet tek va- leyh farkında ol~~dan devletçi bir 
tandatın veya tek vatancla•lardaa :ı:i!ıniyeti müdafaa etmekt n batka 
mü_rekkep ~ir. hü~mü ~hsiyetin, me bir 9ey değildil'. Bu ekme~ meaelc•İ
sala husu11 bır şırketın yapamıya- ni halletmek için Cümhurıyct H. F. 
cağı şeyleri yapmalıdr Malumu ali- proğramının eaaılarından biri olan 
niz esaı liberal fikir dahili ve hari- devletçilik va•ftnı niçin kullanmıyo
ci emniyet i§lerine başka tetebbüsle ruz. Aaıl makul o11'n nokta şikayet 
ri serbest bırakır. Fakat, aon libe. zemini. bu olmalıdır . Bu vıesilden iı
ral fikirleı· bile devletçiliğt> yakla~a· tifade ederek ekmek meselesine te
rak der ki: "Memkketin mühim ve maa edelim: 
büyük bir ihtiyacı vardır, tek adam 
veya tek adamlardan mürekkep şah 
siy ti hükmiye bunu ynpamı)--. an 
cak bunu devlet yapahiliı·." Bu za
ten liberalliğin libera11ec.ce de cevap 
verilen noktayı nazarıdır. HuLifa 
Sıl'n Beydevletçilik mahiyetindeki 
her hart>ketin sarahaten aleybin<le
dir. Böyle olabilirler. Fakat, bunu 

Bugday i1>tilısnli 

Halk('ılıh, J>eıılf'i('ilik söylerken kendi yanlıı anladığı halk 
çılık zihniyetiyle devletçiliğin laa· 

le usullerinden kurtarın. Müıteh. 
lik ve müstahıill rin menafiinf' 
uygun tedbirler tatbik edin, de. 
meai lizun gelirdi •e bu talf'lp v4 
'ikayet yerinde olurdu. 

Miidahale meı•zuları 
nelerdir? 

&onra illve etmittir. Bu rakamlar 
göıteriyor ki Sım Beyin buyurdu 
ğu devlet tetkilatı memurlara bo
iulmamıttır. Hakiki ihtiyaç sözö 

- nünde tutulmuftur. Seneden sene 
ye arttınlmamıttır. Bundan batka 
Sırn Bey farka doğru Hyahat e
derlerse cörürler ki hükümet 
memleketin iman için çok para 
aarfetmittir. 

Nufuı; artıyor 

- Sırrı Bey, dedi, oizin böyle 
bir banka'l!an haberiniz var mı?. 
Filhakika Londrada böyle bir ban 
ka yoktur. Fakat biz yapalım, be· 
ğen.irlerae onlar bizden görüp tat 
bik ederler." 

Sırrı B. Cümhuriye-t Halk Fır- ruz ettiğini ıöylemekte lıtçbir müna 
kaaı eıaılarından bizim cümhuriyet.. sebet ve hiçbir hakikat yoktur. Sır
çilik kadar,milliyetcil;k kadar,inkıli.ı> n Bey, devletçiliıii halkın serbest ha 
çılık kadar ehemmiyet verdiğimiz i . rcketi, halkın menfRatı ve iyiliği a· 
ki ana vaafı birbiı·iyle karıştırarak leyhinde blı· mütalt!a telikki ediyor. 
fikirlerini söyledi. Sırrı B., bizin~ 1 Halkçıhğ?n yaptığınl t1'rifine göre 
halkçılık vasfımız üzerinde, devletçı j devletçilik ile bu vaziyetin hiçbir ir 
lik va~fımı:ı: üzerinde, bunları kendl . tibatı olmadığ meydandadır. 

Arkadaılar, biliyorsunur ki, Tür
kiycde en kuraklık •enelerd '14-15-
16 milyon kt>ntal kadar buğday is
tihsal olunur Geçen sene cibi kat'i 
iıtatistikl•re iatinat etmemekle be
raber umumi malümat ıle aöylüyo .. 
ı·um, geçen oene cibi iatih.alin bil 
olduğu bir senede buiday İıtihaala
tmz diğer dar Aenclere nazaran iki 
miıli olaı·ak 32-33 milyon kentala 
kadar çıkıyor . Türkiyenin 15 milyon 
nüfuıu olması itibariye yevmı iıtih .. 
li.k vasati miktarı hesabiyle blr sene 
de ancak 22-23 milyon kentallik bui 
day iıtihlitki mevzuubahıolur. Ku· 
raklık cibi müeuirat havaiye dolayi 
siyle mahsulitın dar olduğu seneler 
de ve ihtiyaçtan ancak 5-6-7 milyon 
kental kadar noksan mah•ul alıyo
ruz .. Bo1uk •enelerde iıe yedi - se
kiz milyon kental kıdar fazla iıtib
•alde bulunuyoruz. 

Sırrı Beyin fikirlerinden birüi 
de müdahale her cün ço(alıyot 
ve her ııiin halkın hukukunda~ 
bir parça alınıyor, aôzlerile ifad<i 
edilmittir. Bunu İfittikten aonr8' 
dilfündüm. Devletin müdahal41 
mevzuları ne1er olduiunu tasav .. 
vur ediyorum. HükUmet Türk pa• 
rasmı korunıak tedbirlerini aldı, 
Hiikümet harici ticaret ve tediy~ 
müvazeneııni miidafaa etm iJ 
çin gümrüklerde tedbir aldı. oQ 
tenjan tedbirleri koydu ve akai 
tedbirleri üzerinde çalıtıhyor. 
Bunların söz g~türmiycceğini zan
nediyorum. Afyon için tütün için 
hir takım tedbirler mevzuu bahiı 
tir. Tabiii ferdin yapamadıiınJ 
devlet yapaca!!ı için devlet dem~ 
yollarından bshoetm~k iıtemiyc>< 
rum. Şu halde fert haklarmda~ 
bir çoğu alınıy .. - dt>mekten neyi' 
kastediyorlar. Anlamiyorum. Yal 
nız afyon ve tütün için tedbir alın 
mak iıteniyor. Bunlar İzaha defer 
lidir. Bu mea.eleler henüz meTzuu 
bahaolmadıi:ı İçin zamanı gelince 
ırörü,ülür. Devletçi bir adAm aıfa 
tile aôyleyeyim ki, afyon için au.a 
itibarile hüki'ıme-tin tedbir almaaı 
lazımdır. Dünyanın metru cördü
itü yollardan gidilerek vukubulan 
afyon iatihlikitı dünya afyon is
tihaalitının yarısından daha az .. 
dır. Meıru olmayan yollardan İn· 
aaniyete :a:arar getiren afyon mü ... 
rekkebatı iatihlikini tabii kaadet 
miyonım. Be,eri meselelere bu
gilnkü dünya iflerinde biribirine 
bailı bir İ•tirak manzarası arze
der. Hiç bir medeni milletin (ben 
dünyanın İnsani hialerle tibi oldu 
ılu kaideleri dinlemem) demeai 
mümkün olmayacaktır. Bu kayıt 
altında afyon meaeleai ayn bir 
huıuaiyet arzeder. 

Tekalif lalısisatı 
Abdülhalik Beyden aonra Dr. 

Suat Bey Kastamoni bütçede se
çen aene tekaüt tahsisatının 13 
milyon oldufunu, yeni bütçe iae 
bu mikdarın 18 milyona çıktığını 
ve Önümüzdeki senelerde belki de 
25 milyona çıkacaiını söyleyerek 
mütekaitlere emval verilmek sure 
tile hazine ile alakalannın kesil
meoi hakkında evvelce verdiği ka 
nuni teklifin isabetini noktasmda 
••rar etti. 

Memurların tahsilleri 
Refik Şevket Bey (Manisa) -

Halkla en ço kallkadar olan Ma 
liye tetkilitında memurlardan 
Pek az mikdarmm ali mektep me 
zunu bulunduğunu ve ali tahıll 
gönnüslerin memuriyetlere pey
derpey yerlettirilmeai laznngeldi-
iini ileri ıürerek en çok krrtaoiye 
cıliğin Maliyede olduğunu beyan 
ve her vakit görülen menfi hazine 
cil;ği izah etti. Muhtelif devair
de hukuk miitavirliklerlnin dev
let hazine ve hukukunu müdafa 
için bir t~kilit halinde tevhidi 
la vıiye etti~ 

Sırrı B. gene kürsiide 
Bundan sonra Sım Bey (Koca 

eli) Abdülhalik Beyin izahatına 
cevap vererek aekiz aeoe delil, 
•ekiz dakika bile cümhuriyetin fe 
Yİzlerini takipten hali kalmadıft· 
nı ifade eyledi. Ve ticareti harici 
Ye ofioinin lüzuınıuzlu!undan 
bahsetmek istedi:: 

"lktıaat vekaleti bütçeli görü
şülmüyor ... ıeri•• 

Ali Bey (Rize) - Akl .. a gel
mit söylüyor. 

Sırrı Bey (devamla) - Demir 
yollan üqaatırun kabında daha 
fazla yilk nakli ile ileriye cötlirill 
mesinin muvafık olacafmı izab 
etti. 

Maliye vekilinin ceoaplerı 
Maliye vekili Abdülhalik Bey 

tekrar kürsüye ııelerek tahsili nok 
ıan memurlan yetiştirmek için 
merkezde meslek mektebinin kil
fa t edildiflni ve buna veklleıin e 
hemmıyet verdifini, devair bukuk 
mü,avirlerlnin birl .. ılrllıneai için 
bir llyiha hazırlandıfını beyan et 
ti. 

Abdülhalik Bey beyanatma da 
vam ederek madenlerimizin ql• 
tilmesini tavsiye ediyorlar. Şlmen 
d iferler, kömürlere ve Erg aniye 
doğnı gidiyor. Programımn bu
dur. dedi. 

izahat kafi görüldü. Maddele
~e ceçildi. 

Bonolar meseleal 
Maddelerin müzakeresine Ce

lal Nuri B. (Tekirdafı) cayrimü
badillere dair Maliye vekilinden 
bir sual sordu. Abdülhalik Bey ce 
Yap •erdi: 

- lstanbuldan maada diter 
Yerlerdeki emlak Ziraat banka· 
llnca bonolara mukabil satılıyor. 
Bu bonolar bitince elde fazla em 
lak kalırsa onlar ipotek edilerek 
alınacak paralar takıim edilir. de 
di .. Ve difcr bir suale cevaben 
de: 

. - Maliyede ıala.hat yapıla_cak 
cıhetl r varıa tetkık etmek uze· 
re ınütehaasıs ııetlrillr. dedi. 

Celil Nuri Bey, muhtelit m~
h dele komisyonuııun halen ne •t , 
ı~ meu:ul oldufunu aordu. Bu su- j 
a.le bütçe encümeni reiıi . Hasan I 
F ehıni Bey ıu cevabı verdı: . 

- Bu aene komiıyonun vazıfe 1 
ıihı.n bitmeıi eu.atır. Ko~İ•~CJ':'a 
ba z ı mali vazifeler de venlmıttır. 
Simdiden bu itlerden bir çok fay 
d.:.! r t~mln ofu.,muıtur. Encümen 
bu işlerin görülmeıinde fayda 
b H mektedir. dedi. 

/(uponlar müzukeratı 
Düyunu umumiye bütçeainin 

htÜzakereıine g çildiği zaman Sır 
rı Bey (Kocaeli) Pariste kupon 
h&ınillerile cereyan eden müzake 
r.,ı hakkında malUmat verilmeıİ· 
ni istedi. 

Abdülhalik Bey - Müzake
••t devam ediyor. Müıbet bir saf 
hadadır. Yalnız müsaade ederi.er 
s tir:ıdiden bir şey söylemeyelım 
d di. 

Şükrü Kaya Bey bundan aonra 
nüfusumuz hakkında hariçte ya
pılan bazı yalan nefrİyata temas 
ederek ezcümle dedi ki: 

- Buc\in memlekette nüfuaun 
arttıfını memnuniyetle ifade ede 
bilirim. Türklerin veludiyeti aaye 
sinde belki 945 ili 950 senesinde 
Türkün 25 milyona vardıirnı gÖ· 
recek ve bizim nesillerimiz bunun 
la iftihar edecektir. 

( lntallah sesleri) 

Canı nedir bilmeg11n 
uilayet 

Muhterem Dahiliye vekili mü
teakıben vilayetlerimiz üzerinde 
cümhuriyetin ne muvaffakıyetli e 
ııer vücude getirdiiini izah ede· 
rek "canı" nedir bilmeyen villyet 
ler vardı. Merkezlerinde bugün 
mektepler, hastahaneler a9•lmıt, 
fOleler ııeçmittir .. Meaell Hakiri. 
Bu vilayete cam gittiği :ıaman ço 
cuklar buz diye afızlanna sötür
mü,ler. Biz böyle bir memleket te 
varüs ettik Ye bu hale getirdik. 

Bir çok vilayetlerimiz hüküme 
tin rayreti, idarei huauıiyelerinin 
•ayreti ile imar edilmittfr ve imar 
edilmektedir. Meııelİı Malatya ib 
ret i.miz bir yer otmu,ıur. ltgal 
ııörmiit ve yanını' yerler de öyle 
dir. Olmuyor, yapılmıyor, demek 
dofru detildlr. Ortada eserler 
•ardır. diy•rek Sırn Beyin tenki· 
dalma cavap veren Şükrü Kaya 
Bey teftit•meaeleıine de ehemmi· 
yet verilditini ve bu c\inkü vesa• 
itle teftitin fazlaslle yapılmakta 
oldufunu beyan ederek bu husus 
ta ali mecliae bir istatistik te oku 
du. 

Dahiliye vekili müfettifi umu
milifin lilınununa i aret etti ve 
lbrahlm Tali Beyin hizmetlerini 
ıiikranla yadetti. 

A$Bgiş 

Aaayİf meaeleaine IÖııiiııil İntİ· 
kal ettiren muhterem vekil daha 
imha edilecek bir iki çete vardır. 
Bunlar da imha edildikten sonra 
ıarkın vaziyeti normal hale ııele· 
cektir. Yalnız Mardinde bir aene 
de altı bin mavzer toplanmııtır. 
Bu da umumi müfetti,liılin esaalı 
faaliyetlerinden biri olmuıtur de 
dl •e bDtçe müsait oluna müfet
titi umumilik tetkllihnın tetınili. 
- taraftar bulunduılunu söyledi. 

Sırrı B. ne diyor? 
Sarı Bey Şükril Kaya Beyin İ· 

-ı...t111a cevap vermek Üzere tek 
rar kürsüye celdl: 

- Bilmiyorum, dedi. Ne ittin 
benim aordutum ba.. sualleri 
Şükrü Kaya Bey heyecan' a karıı
ladılar. Fakat duydum, ki :Şükrü 
Kaya Bey dennit. ki: "Beni heye 
cansız görmek istemeyin, ben da
lma inlalibm heyecanını içimde 
taırnm." 

Tahriri nufuı; 
Şükrü Kaya Bey diğer bir mü

naııeebtle tekrar kiiraüye celdiği 
zaman 935 senesinde yeniden tah 
riri nüfus yapılacatmı aôyledi. 
Ve .-.rk vaziyetine temaa e~erek: 

- Biz bugün farkta eaerı ıolab 
etmek istiyoruz. Kabahat kimin
dir. Şarkı bu halde bırakmanın ve 
bi:ıe bıltlalde teılim etmenin mes 
uJleri kimlerdir, onu aramıyoruz. 
Burası tarihe geçmiştir. 

Kaçakçılık 

Alman tedbirler sayeainde ka 
çakçılık teıkilatı da iflia etmek ü 
zeredir. Bunu aldıfım raporlar
dan söylemiyorum. Suriye gazete 
!erinde okudum. 

Bı>fediyeler 
Şükrü Kaya Bey müteak•ben 

Sım Beyin İstanbul ~lediyesinin 
Londrada toplanan bir be!'!!d iye
ler kongresine neden ittirak et
mediği sualine cevaben de eı:cüm 
le dedı ki : 

Dahiliye vekili küraüden İnme 
den evvel iıkin meıeleıine tema' 
etti. Meclise tevdi edilmi' bulu
nan iak&n l&yihasını elrafile İzah 
etti. 

Adliye bütçesi 
Adliye bütçeainin müzakeresi

ne ba~landıiiı 11rada Salahaddin 
Bey {Kocaeli) - Elimizde bir la· 
yiba vardır. Temyizde icra ve if
I&s daireıi te,kiline dair. Bütçe
ain mü:r:akereıine aeçmeden bu
nu müzakere etmek liznndır. de
di. 

Bütçe encümeni. reiıi İcra ve 
if.lis kanunu görü,ülürken bu teş 
kilahn da esas itibarile kabul e
dildlfini bütçeden evvel müzake
reaine lüı:um olmadığını izah ve 
Adliye vekili Yusuf Kemal Bey 
künüya seldi. 

Sırrı Beye ceı•aıı 
Muhterem Vekil Sırrı Beyin 

ceçen içtimadaki beyanatına te
ma• ederek ezcümle dedi ki: 

- Bana Sım Bey; Temyizi An 
karaya getirme, Ankarada cölııe 
ler var. Temyiz hakimleri burada 
misafir kabul etmeğe mecbur ola 
caklardır" denıittir. 

Ankara ıfıklır 
Dünya biliyor ki Ankara ııölge 

yeri değildir. Ankara "ıfıktır" 
Temyi:r hakimleri seciyelerile, 
malılmatlarile, tecrübelerile en 
yüksek dereceye çıkmış hakimler 
dir. Onlar Sırrı Beyin ima etmek 
istedikleri teıirlere kapılmaktan e 
min olun uzaktırlar. Türk h&kiın
leri hiç bir tesire tabi defildir. 
Türk hakimi Ankarada da, Eski
tehirde de ayni hakimdir. 

lhtlsa.~ aıalıkenıelerl 
Bundan batka ııene Sırrı Be-

1e söre biz ihtiaaı mahkemeleri
le infial uyandınnıtız. O mahke
meler bugün kanunla İfliyor. 

Kanun demek bir milletin ira
deli demektir. Hikimlerimizin i
ttinde bazılarına neden böyle ıaas 
raf '!dildi diye akıllarına bir teY 
geldıyıe. h.emen cevap vereyim ki 
ihtisas mahkemeleri bütçeye Sırrı 
Beyin ifadesi ıılbi milyon lira de
fli, ancak yÜz bin liralık bir bar 
olmu,tur. Meclisi ili tatilden aon 
ra tetkilatı mahakim layihaaı mec 
Uae celdiıli zaman iaterae ihtisas 
mahlı:e111elerini kaldl't'ır. Yalnrz 
arza maoburum ki, bu ınalıkeme· 
lar beklenen hizmeti ifa etmittir. 
Ve etmektedir. 

Yusuf Kemal Beyden aonra 
Huan Fehmi 'Bey (Cümiiıhane) 
söz aldı. ihtisas mahkemeleri tet 
kilah hakkında mütalea beyan et 
ti. Memleketin emniyeti iktısadi
yeai için 100 bin lira defi!, 100 
mllyon lira sarfolunur, bu mabke 
meler kaldmlamaz. Vakıa kanun 
bunlann muvakkat olduğunu kay 
deder.Yalnız bunlar, ne yann ne 
öbür gitn kaldınlmayacaktır. 'de· 
di. 

Açık konu!Jafım 
S.m Bey kürsüye gelerek Yu 

auf Kemal Beyin ifadeaini yanlıı 
anladıtını beyan ederek ayni me: 
alde bazı İzahat verdi. 

Yuouf Kemal Bey (yerinden ce 
vap verdi) - Açık konu.-.lım. Bu 
kürsü oyun yeri defildir. Türk 
kürsüıudür. Sırrı Bey beyanatını 
tevil etmek iıterken hala diyor 
~i; ~dliye .vekili Temy!z! buraya 
uzerıne te31r yapmak ıçın getiri .. 
yor. 

Bugün hariciye biitresi 
glfrilşiilecek 

Vakit geciktiğınden celae ya. 
nn toplanmak Üzero tatil edildi, 
Y annki inikatta Hariciye bütceai 
nin müzakereıinden batlanacak
tır. Bu ınünaoebctle Teofik Rü,tü 
Beyin İzahatı dinlenecektir. 

Çok muhtemeldir ki Vekil B. 
bu münaoebetle M hmut Esat Be
yin Antakya ve lıkenderon hak
kındaki sual takririne de yarınki 
cel•ede cevap vermif o1aun .. 

_ Sım Bey bu suali ile temas 
etmediğim belediye iıleri hakkın
da da beni oÖyletiyorlar.Tetekkür 
ederim.Cümhuriyet. idaremiz bele 
diyelerdo de esaslı ıalahat yapmıı 
bulunuyor. lstanbul. böyl~ bi! ~o!' 
greye iıtirak etmedı. Çun~u ışti· •••• p J Y A N G O 
rak etmemesi için ben emır ver-
miştim. Her sene böyle . Y.<izl<;rc~ 2,237,500 lira ikramiyesı 
kongre toplanır. Her bırıne •ttı... 1 . k d 
rak imkanı var mıdır? Buna bele- o an zengın e9i eye i,ti-
diyelerimizin mevcut varid~tlan rak etmek isteyenlere müj-
kafi gelir mi? lıtanbuldan bır me de. Amortiai bizim olm k 
mur göndermekten iae kongrede şartile altıncı kefide tayyare 
memleketimizi konaolosumuz tem i 

Da/ılliye biitçesi ail etmi1tir. latanbul belediyeai!'c 
1 

piyango bileti 2 ir ııiır. 
8 d D h·ı· bütçe kazandırmııaam fena mı ettım Fatih'te itimadı Milli piyan· 

. un an onra a ı ıye • 1 •) 
llıün miıu.kereııne ıı-eçildi. Şükrü (bravo seslen · • ı ı<o gişes· •al:ıibi Bnrhaııetfn 
l<ay B b .. b 1 k"l 1 Daha aonra boyle kon relere lm•mmll!!:l••~••••ıa . a ey u munaaee t e ve a e b 1 d' · · d 
lın unı • . . t f d ge neden Ankara e e ıye11nın a· 

um.ı mesaııı e ra ın 11 .. 

sine şiar edinen fırkanın uzvu o1ma 1 ~ F ırkamızn noktoi nazarına göre 
dığı için olacak, hiçbir bilgiye,hıçbir devletçilik ıudur : " Tek vatanda~ın 
fikre, hakiki görüıe, hatta hakiki te yapamıyacağı, tek vatandaılardan 
şebbüata istinat etmiyen miitalealar mürekkep şahıiyeti hökmiyenin hu~ 
söylediler 

susi şirketlerin yapamıyacağı itleri Bir defa ve hiç münaaebeti olmadı devlet yapmalıdır. Amma bize göre 
ğı halde halkçılık fikriyle devletçilik devletin yapmaaı liızımgelen itler 
fikrini birbiriyle kaqı kuııya ve bir bundan ibaret değildir. 
biriyle çatııır bi, halde göıterler, i-

. Devlet ayni zamanda bazan . tek 
kincısi ,bugün yi\lnız Türkiye için 

1 \:atandaşn veya tek vatandattan mü 
değil, iberal ekolii taıvİp edenlerin 

rekkep şahıiyeti hikmiyerıin, huıu
bill! artık atıp, tarihin kayıtlerne bı· si tirketin yapabileceği ,eyleri de 
ı·aktığı kla!ik bir tPkın1 nazariyrle· memleketin, milletin umumi menfaa 
rin bu millet içn kabili tatbik oldu· tine taallik nokta51ndan biz7.at dev· 
ğu iddiaıiyle birÇok aöz söylediler letçe yapılmasında fayda ve lüzum 

Bütün bunları söylerken Sırrı B. ·ı ·ı 
en basit ilmi ve akli tahlilin kabul I görürse memleketin uğrannıa ı erı e~ 

. meaine ,ileri giditine hizmet nokta .. 
edemiyeceği birçok tozatlara dü,tü . · sından fayda ve lüzum görülür.., bu 
Sırrı Bey. ve Sırrı Bey gibi bi>İm ' takd'rde bu iıleri de yapar. işin ma
fırkamıza menıup olmı)·an diğer ze ~ biyetine göre ya tanzim ve müdaha~ 
vattan .ayni fikirdf' bulunan, ayni su .. 
retle yanlıt düşünmesi muhtomel 0 _ 1 le ıuretiyle veyahut İti bızzat yap-
lanlara anlatmıt olmak için cümhu 4 ) mak suretiyle devlet kendiıini ihaaı 
riyet HaJk Fırkasının bu iki esas ve reyini infaz eder. Sım Bey, ken ~ 
prensipinin k1'a tarifelerini yapma· r di tarif ettiği hududun dşında yani 

bizim tatbik ettiğimiz şekildeki dev
ğa mecbur kaldım . C H . Fırkası aon 
büyük kongreıinin yaptığı yeni let~ilik hakkında şu fikirleri söylü-

d "f yor, aflam ırca ederim, i'.'titün söz-
proğranı a halkç ı lığı töyle !An e· !erini dinliyemedim, bir kıamını iıit
der. Bu tarifi hulisa olarak söylü-
yorum: tim. bir kıamını zabıtlardan arkadat 

Mukııbil ı•azifeler 
ların aldığ notlardan aldım: "dev
letçilik buhrana sebeptir, hükumet 
vatandaşların serheıt hareketlerini 
ihlal ederek onların yerine kaim olu 

" Halkçılık kanunlar önünde Türk 
vatand~larnıın mutlak ve kat'i mü
savatını emreder. Halkçılık, Türkiye yor. 
de imtiyaz! tabakalarn mevcudiyeti- Devletçiliğe müstenit esaolar dahi 
ni reddeder, selbeder. Halkçılık sı- linde alman tedbirler devleti fela-
nf mücadelesini kabul etmiyen bir i- 1 kete sürükliyebilir. Sonra devlete ve 
fade ve çalıtms -,;ü releri ara11nda frkaya tariz ederek: •Bu yüzden hu 
ahenk tesisini takip eder ve nihayet sule celen fena vaziyetleri, buhran
balkçılık yeni devleti kuruluşunda te dan dofuyor, diye bubrana atletdi
ınel olan ana fikre hürmet eder. Mil yor . .., hükmünü veriyor 
li hakimiyet esası -üzerinde ıarar e- Hakikat 
der. Ve fokat, bu milli hakimiyet Hakikat. arkadatlar bunun tama-
her vatandaşn hergUn, bervalrit ve men aksidir. Hakikaten sılnntılarunı 
her vaziyette kayıtıız . !artaız yollu znı mühim bir kıımı devletçilik vaı· 
ve yolsuz bir takım feyler iıtemesi fının daha henÜz tam itliyecek te
manaama alınmanulk 1i.zımdır. Asıl ki.mülü bulmamıf olmaııdır. Bir mi
balkçılık demek vatandaşın devlete oal alalım: mee•liı •kmek her Türk 
ve devletin vatandata kar,ı müteka- vatancla~ının aliıkadar oldufu, hepi
bil vazife mes"uliyetlere hürmet de mizin hergünkü esaslı ihtiracımızı 
mektir. uBu kua tabirlerle frılıa te,kil eden bu madde üzerine fiyat 
proğramnın bu baptaki eHı fikirleri tefavütünün bütün vatandatlara ıüp 
ni izah etmit oldum. Halkçılık de- , heıiz ayri arz teıiri vardr. ~ 
mek herkesin bergün aklına geldJti 

1 
Sın. Beyin devletçilik hakkındaki ' 

aibi ııündelik fikir ve hiıler altmiJa . teliıkkiıinin yanlıılıfıru bu miaal Ü· 
kendi heoabına uyan bir takım, me- zerinde tebarüz ettirelim; danck 
talibini devlete kabul ettirilmesi ma- bir sene 15 kuruşa ertesi •ene 6-7 
naıına oelmez. Herkeıi:n kendi itine • kurufa oluyor. Bu vaziyetin tabii 
ve kendi heaabına ve kendi ııöriişü- derecede muotahıillere bir takım 
ne uyııun gelen bir takım İtleri var· 
dır. Bunlan devletin tatbik sahaaına tüccarlara ,unculara, fırıncılara ve
sürmes, dünya kurulalıdan beri halk saireye tealluk eden bir • il.ile halin-

• de her kese ve nihayet müıtehlikle-9ılık tarifi içine gırmemiıtir. Hal · 
buki Sın- ıBeyfendinin ifadelerinden re teıir yoptığı görülmüıtür. Şimdi 

ı bir taraftan Sım Bey, devletçilik a-halkçılıf bu manaya a dıkları fikrini 
anlıyorum. leyhinde bulunurken ve fertlerin oer 

beat hareketleri lehinde devletçilik 
Deıı/el<;iflk aleyhinde bulunurken ,.e (ertlerin 

Devletçilik bahaine celiyorum; serbest hareektleri lehinde bulunur
Sırr Bey bizim devletçi telakkileri- ken pahalılığa hükümeltt> çare iote
miz kartıaında liberal fikirleri mü -
dafaa ediyorlar. Kendi fikrine ve dü 
,ünüıüne uygun dütün~n tfiğer va· 1 Od le e d 
tanclaşlar da bulunabilir. Türkiyede 

1 

8 m eC ISJn e 
liberal düıünce memnu değildir. C. 
H. Fırkası, bu mecliı kubbesi al· L~ •h ı 
tında kendisine menoup olnuyan va ayı a ar 
tan e•lô.dına müstakil meı..'ualuldan (Ba§ı 1 inci sahifede) 
açık bıraktığı zaman Türlı vatanda! 
larna, mühim bir kısmı kendine sa- Bundan sonra B. M. M. Maliye 
dık, fırka evli.ilan olan muhterem encümeninde bulunan kazanç 
Türk müntahiplerine dedi ki: "Bi- kanun layihası hakkında encü. 
zim sizi takyit etmediğimiz, açık bı- men azasından İstanbul meb'u 
raktığımız yerl~ı· intihap edeceğiniz su Ziyaeddin Beyin gönderdiği 
zevat cümhuriyctçi olıun~ milliyetçi 
olsun, layik ve aomimi olsun." tabii projeye dair raportörlüğün mü 
Türk ınilleti bu evsafı haiz olan ze- taleası okundu. Mütaleanın 15 
vatı içtihap etti .. Ve burara gllnder- inci maddesinde kazanç tetkik 
di ve hiç şüpheoizdir ki, Sın-ı B•yde komisyonları bet ki!iden biri 
bu eaaslı va11Aar oldugu için kendi- Odalardan, diıı· eri Şehir meclisi 
ni müntehpleri tııkdir etti ve mcb'uı 
yaptı. Yani Sırrı Bey müntehipleri- ve biri de Maliyeden üç azııya 
ne mlliyctçi ve laik. mimi olmak inhisar ettirildiği kaydediliyor. 
sözünü vermi1 olrenkla beraber, fır- du. İt bankası müdürü Muam. 
kamızın diğer vıısıfları kartıatnda ve mer Bey söz alarak: 
bu meyanda devletçilik karıısında _ Bu şekil iyi olacaktır, de. 
söz vermiş vaziyette değildir. Şu di. Şimdiye kadar komisyonlar 
hald~ bu küraiden bu mecliste libe-
ralizmi hatta en koyu kıpkızıl bir li vazifelerini maalesef yapamı. 
beralizmi müdafa edebilirler. Ve bu yorlardı. 

Bol ve dar senelerin verdiği ra 
kamların vasatiaini aldıiımız va.
kit görürüz ki TU.rkiyenjn altı Y• 
di senelik iıtihu.l&tı Üatüate bir 
hesapla a.-.i• yukarı senelik ihti 
yaca tekabül edecek bir mikdar
dadır. Halbuki bu vaziyeti kendi 
halinde bir aerbestiye terkadecek 
olursak ekıik iıtihıal senelerinde 
buğday idhaline mecbur kalınıyor 
bir çok paramız harice çıkıyor. 
Memleketin tediye müvazeneai ha 
rici ticare müva:ıeneıi berbat olu 
yor. Bolluk ııenelerinde de fiyat
lar düşüyor. Müatahsil ..arar edi
yor. Sipeküliayonlar meydan alı· 
yor. itte arkadaılar böyle bir va
ziyete çare devletin butday ifine 
müdahale ederek fiyatlara hi.kim 
olmasıdır. Madem ki sekiz sene
lik yiyeceğimiz buğdayı bize bu 
topraklar yekun olarak aekiz ae· 
nede veriyor, niçin bazı dar sene
lerde bir çok paralannuzı dı.-.rı
ya çıkarmak mecburiyeti karıısın 
da kalalım ve niçin bol senelerde 
müstahsil fiyat bulama11n?. Bina
enaleyh biribirine uymayan muh
telif iatihaal senelerinden husule 
gelece kolan mahsulltın tedricen 
ve ihtiyaç nisbetinde sarfedilebil
mesi için buğdayı zarar ııömıeye
cek teşkil&t ve vaııtalar1a bir ara 
ya biriktirmek, yani huousi ambar 
larda ve ıilolarda muhafaza et· 
mek ve ihtiyaç zamanmda lü.zu .. 
ınu kadar piyasaya aürmek llzım 
gelir. Bunun temini için yapılacak 
teY ne olabilir? Bunu yapmak için 
frrkamıı:ın devletçilik vaıfının ça 
lışmaaı, ;,ıemesi lazımdır. O hal· 
de ekmek fiyatındaki fazlalıktan 
ve piyasadaki iıtikrarıızhktan ~İ· 
kayet eden hatibin bu iıi yapmak 
için aman bizi lıu serbest mübade 

3 üncü kolordu 
il anlan 

Çatalca müstahkem mevkii. 
nin ihtiyacı için 410,000 kilo o. 
dun kapalı zarfla münakuaya 
konmuttur. ihalesi 9-7.932 cu. 
martesi günü saat 11 de komiı 
yonumuzda yapılacaktır. Talip 
lerin tartnamesini almak üzere 
her a:ün ve münakasaya İştirak 
edeceklerin de vakti muayyen. 
de teminat ve teklif mektupla. 
rile komisyonumuza müracaat
ları. (443) (2680) 

* * * K. O. ve birinci fırka ihtiya. 
cı için yazlık patates alınacak. 
tır. ihalesi 29-6.932 çarıamba 
günü saat 16 da yapılmak üze. 
re aleni münakasaya konmut· 
tur. ŞartnMnesini almak iste
yenlerin her gün ve münakua 
ya iştirak edeceklerin de vakti 
muayyenirule komi'ayonumuza 
müracaat etmeleri(418) (2537) 

Afyon miicadelesi 
Efendiler tunu arzedeyim ki, 

memleketimiz 9imdikinin bir kaç 
miıli afyon çıkarsa "" dünyadakı 
medeni afyon mücadeleaine ku· 
lak aamasa dahi bundan istifade 
imkanı yoktur. Çünkü bütün dün 
yada afyonun alınması, nakil, İs· 
timali, "satılmaaı ya ... klır. Umumi 
takayyüdata tabidir. Yasaktır, de 
mekten maksadım tudur ki; af. 
yon ihraç edecek memleketin, alı 
cı memleketl .. rdeki kanunlarla 
tahdit edilmif mikdan nazarı iti. 
bara almak lazımdır. Gizli afyon 
ticareti o kadar afır rizikolara 
bailıdır ki onu umumi kayıtlar 
haricinde kaçak suretile almak, 
nakletmek n İflemek muhakkak 
bir cinayet irtikan etm .. k demek· 
tir. Hiç bir adam bıı aıfatı haiz ol 
madıkça bizim hudutlarımız dahi' 
liaden fazla afyon almaz. Afyo
nun b~ lüzumdan fa~la kısmı 
m91ru bir au.rettc zaten aatılamaz. 
Bunun Üzerinde çok durmaktan 
İçtinap ediyorwn4 Me.-zuu aah 
celdiği zaman efer iıterleı·se da. 
ha etraflı konuturuz. Benim ba· 
biıten makıadım yalnııı devletçi· 
lik noktai nazarından bu yolda it 
tihazı lazımgelen dürüıt hareke
ti, as1olan vaziyeti hüli.aa etmek· 
ten ibarettir .. Tütün meıelesi taa
hlınu alinizdir kidünyanın şark 
tütün alıcıları, tütün istihliıkatı
nm normal zamanlannda ıcnede 
100 • 110 milyon kiloluk bir alıt
verit yııparlardı. Bulgaristan, Yu 
naniatan gibi Balkıın devletlerin· 
deki de dahli olarak senede 150 
Mİiyon kiloluk tütün iatihsal olu
nur. Bunun fazlaaı ne olacak? Bu 
J,i de intizama koymak için eerek 
dahilde tütünün ne yolda iılene 
cefi, ekileceği ve ırerek Jıariçte 
naııl .a.tıJacağı yolunda eaaalar 
koymak, d .. bilde itleri tanzim et• 
mek ve hariçte de çalıtmak lazım, 
ııelir. Balkan tütün konferansında 
bu mevzuda çalııılmııtır. Balkan 
lılarla yapılan konferaıularda da 
bu noktalarda belkl ticaretinin bir 
le,tirilmesi hududuna kadar git• 
mek mevzuu bahaolmazdı. Fakat, 
tütünün dahilde İcaba göre ekil. 
mesine müdahale etmek lazımdı. 

(Devanıı varJ 

Muhtelit mübadele 
komisyonunun 

bir tebliği 
l L A N ISTANBUL, 22. A . A. Muh-

. . . . if . · ah telit Müb dele Komisyonu Umunü 
Bır borcun temıoı Hl a11 ıçın t • İ Klti li"inden tebli" ed"I . tı"r· . . 1 "ki .. r k . p g ıs 1 mı 

dı haaze a ınan ı yuz ıra ıymet · Rum etablilcrine tevzi edilecek 
takdir edilmit olan iki düve ve iki 150 bin liranm dağıtılına11na ait 
yüz lira takdir edilmit olan bir adet mesai] hakkında Chronika iınlİndeki 
İnek aak mal ve iki yÜz lira kıymetin Rum gazetesinde İntişar eden ha. 

d ahın• dil b" d x. ı · berlcre telmilı ve itaret ed n muht• e t ın e en ır a et aa5 ma ı- 1•1 "L.d I k . ~ 
. ı muou. e e omuyonu ki.tiba umu 

nek ve kırk lıra kıymet konmut o- miliği, bu tevzi muamelesine nun-
lan bir adet düvenin Eyüp sullı mah tehi olan her türlü itlerin muhtelit 
kemesi İcraaından açık arttrma sure- komisyon taraftndan. butün azası. 
tile at pazannda oatılacaktır saht nın İttirakile, kararlaştırılmı, oldu. 
tartnamesi 21 haziran 932 tarihinde fı!ıuvlvel bud huoMu~ oit tatbik,.tın 

hiçbir zaman diiriist olmıyan, ko- Bundan bir komisyonda aza 
rekt olmıyan bır h u cket aayılmaz, olan Hacı Recep Bey heyecana 
Sırrı Bey, bu küraiden liberalinni dü•tü: 
müdafa edebllirdi ve bu hiç bir za- ' 
man diırüst olmyan korrekt olmyan -- Bunu reddederim, dedi. 
bir hareekt sayılmaz Sırrı Bey bu 1 Biz vazifemizi yapıyoruz .• 
küraiden liberalizmi müdafaa edebi- Bundan sonra bu madde üze. 
lirdi ve etti. Fakat haksız . ilimsiz, rinde bazı mütalealar yürütül. 

al .. • d" muta r er en ıthat Bey ve M. 
s ı !!"unu ıvanhaneye tahlik edile- Stephanidiı'in emirleri altı 
cektır 21 Temmuz 932 perıembe gÜ f&ll bazı m.,,urlara tevdi :~~d~~~· 
nü aaat ondan on ikiye kadar açık teblit etmeği vazifesi icabatından ad 
artmna suretile at pazarında aatda- deder. 
caktır artırmaya İttirak için yiirde .. Muhtdit komisyon tarafından son 

uygunsuz ve hiç bır kitaba . heaaha, j d B d 
mantık, uymıydo bır şekilde mıida· ü. un an sonra raportörlük 
Eaa ettı. E~nu ı ını-uz tımla izah ve 1 müteleasınm Mnliye encüme. 
'spat edcccgım Y Sı:rrı Bey, ha ninden Ziyaeddin Beye bildiri!. 
k ı libe, alizmi t · p et el, iotiyor mesine karar verildi. 

· k . • gunlerde kararla,tınla •· kaL. on temınat a çım alınır tellalıyeaı v tcft" b'lb n mura uc 
- · • • - • e 1f 1 a sa muhtelit komisyon 

mu_ı1tedie'?yedahaaıttirf muzaye~e pe!ın pa- tarafı~dan verilen talimatın tam ve 
ra ı r azla malumat ısteyen aıkı bır surette tatbiki hususunda .,_ 
!erin Eyiip icraaında 939-1495 nu- zami teminat gosten1meaini istihdaf 
merolu dosyaya müracaatları ilin 0 _ e'!"ektedi~ Bu mÜrakab ve teftlı,. 
lunur iki müpvır tarafından §ahsan ifa e-

. dilmektcdir. 
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veren 
annelere 
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ar Malt HUiasası Kullanınız sütünüzü a 

Çocukların kemikle 
Kuvvetlendirir 

ASIPIROL taklit değildir hususi bir müstahzardır. 
Grip, ıoj'uklama Depo•uı Bahçekapı 

ve bütün ağrıla- S ı•h N ti 
rm birinci ilacıdır. a ı eca 

• 

Sultanhamamın'da 

BALCILAR 
mağazasındaki 

~ Tenzilatlı Satış 
Ma&te,.. fmuılıul lı•lk••du- f6rlleaıı teYecc&h ü:ıeriae 

1 Temmuza kadar temdit 
edilmiştir. 

lleYcnt AYrupa mallan 

YOK PAHASINA 
elden çıkarılmaktadır. Bu hakiki fıraab kaçırmayınız. 

Mağazamız •aat 19,1/2 ya kadar açıktır~ 

Ist.ziraat bankasından 
Maltepe kariyesinde Çayırlar civannda 7 No. lı kötk ve bahçe 
Muhammen kıymeti 8000 Müdevver kıymeti 6500 lira Tapu No. 
169 

İhale bedeli nakden veyahut ıayrimübadil bonoıile tesviye 
edilmek \aere yukanda yazılı ıayrimübadiller emvali, şartname 
aine tevfikan kapalı zarf uaulile aatılığa çıkanlmıftır. Yevmi iha 
le 25-6-932 cumarteai günüdür. Talipler muhammen kıymet Ü· 
zerinden yüzde yedi buçuk pey akçelerile nakden veyahut ıay
rimübadil bonoıu veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak 
teklif mektupları derununda ayrı zarfla ihale günü ıaat 15 te 
Dördi.incü Vakıf hanında bulunan bankamız aatış komisyonu ri
yuetine tevdi edeceklerdir. Şartname banka kapısına talik edil. 
mittir. Fazla tafail&t almak iateyenlerin lkrazat servisine mü
rac:aatlan. 

Pendik kariyeainde Yeldeğirmenl mevkiinde 629 No. lı müf
rez tarla elyevm kll!k ve bahçe Muhammen K. 4500 Müdevver 
K. 3600 lira Tapu No. 85 

Pendik kariyesinde Zağra mevldinde Tarlanın 8/9 hissesi 
Muhammen K. 200 Müdevver K. 250 lira Tapu No. 208 

İhale bedelleri nakden veyahut gayrimübadil bonosile tesviye 
edilmek üzere yukanda yazılı gayrimübadiller emvali şartname
sine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihale 25.6-932 
cumartesi günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerinden yüz-

• de yedi buçuk pey akçelerini nakden yahut gayrimübadil bonosu 
veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak ihale günü aaat 
15 e kadar bankaya tevdi edeceklerdir. Fazla tafsilat almak is. 
teyenlerin lkrazat aervisine müracaatları. (2396) 

Ziraat Bankası Koca
eli şubesinden: 

Belediye Mahalle Mevkii Müdevver Muhammen 
No. Cinai ve köy K. Lira K. Lira 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cnctı 

ihtiyat ve Sermayesi: 

Vakıf n- latanbul 

(1.000.000} Türk Lirasıdrn-. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 

Türkiye İş Bankası tarahndan t~şkil olu -uuştur. İdare mecli•i ve 
mildürler heyeti ve memurları kamilen Türklerde' mü,ekkep yegi'le 
Türk S igorta Ş 'r et d ·r. T "',.k 'yen'n her tıuafınd.ı (200) ü geçea 
acentalarının hepsi Tiirk•iir. Tü• k iyenin en mühim müesseselerinin ve 

bıınkalarının s"7 ori:alar nı İcr'l etm ektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalar.nı en ıyi şeraıtle )apar. H~sar vukuuncıa zararları surat ve ko aylıklı öder. 

Telgraf: lMT YAZ - Telefon: lst. 20531 

• 

Dr. l H S A N S A M 1 

ISTAFİLOKOK AŞISI 
stafilokold..dan mütevellit ( •
senlik, Uuı çıı.m, koltuk alb çı
banı, arpacık) ve bütün cilt bu
tahlrlarma lrarıı pelı: teairli hir 

_. ıqıdır. Di..anyolu No. 189 419 

latan!ıuJ albncı icra clairedncl.ı: 
Bir borçtan clola:rı mahcus ve para
ya çnrilmeal makarrw lıir adet Mı
.... laeiin 28-6-932 tarihine müaa
dif puar ıünü uat 10 ela Oılıüclar 1 

ela At pazarında açık arttırma ıure
tie satılacağından talip olanann yev 
mi mezkôrda malıallinde hazır bulu 
nacak memura müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimli
ğinden: Kocamuıtafapaşada sümbül 
ef. sokağında camii terif odaların- 1 

da sakin müteveffa Yahya efendi sa 
ğirleri Adnan ve Hayriyeye ayni 
malıalde sakine büyük valdeai Zeh
ra hannrun mezkiir safirlere 22-6-
932 tarihinden itibaren vaıi tayin e-

/ clildiği ilin olunur. 

Şirketi Hayr·yeden: lnebolu Ziraat 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz 

1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticarma talip 
olanların heyeti teftiıiye riyasetine müracaatları. 

-----------------------------------------------. Devlet l>emir~·oıları. ıdaresi iıanJar 

Lokomotif muvöman aksamının kapalı zarfla ve takas kay
dile münakasası 3 Ağustos 932 çarşamba günü saat 15 te Anka. 
ra' da idare merkezinde yapılacaktır. 

Kazası 

İnebolu 

İnebolu 

Bankasından: 
Kariye ve 
mahallesi 

Sokağı 

Hatıpbağı Kara gülle 

.. caddesi 
Kasaplar C. 

Cinsi No Muham Müdev- Tapu 
min K. ver K. No. 

43 800 1500 15 K&gir 
mağaza 

Fevkani 30 1500 2000 16 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. 

hane tah. j 
tani mağaza 

15 şer liraya İnebolu " " Dükkan 28 450 200 16 
(2732) İnebolu " " Dükkan 34 200 60 16 

SablıkMoto 
aranıyor 

Y aıı arabalı yeya a 
kullanılmıt sağlam 
toıiklet aranıyor. S 
talip olanların te 
Milliyet idare ha 
D. M. rümuzuna 
yapmaları rica o'un 

Darünafaka Lisesi 
yetinden: 

Mektep için bir sen 
da alınacak 65000 kilo 
le 700 çeki odun ve 
mangal kömürü ve 50 
ve 80 ton kırıble köın"' 
kapalı zarf usulile m" 
icra kılınacağından tali 
!arın münakasaya İJtİ 
Temmuzun ikinci cuma 
nü ıaat 14 te ve şartn 
görmek için her gün 
maniyede Cemiyeti T 
lalimiye müdiriyetine 
atlan. 

Sıhtıi yemekler - ~ 
içkiler 

FRİGEC 
ihale bedeli ve pey akçaları nakden veyahut gayrimübadil bo-

nolarile tediye edilmek üzere yukarıda yazılı dört kıt'a gayri mü ı 18 ay vade ile 
badiller emvali müzayedeye vazedilmiştir. Kat'i ihale 13 Tem- .. __ S A T l E 
muz 932 çarşamba günü yapılacağından taliplerin muhammin 

Samsun-Sivas hattının 293--950 iı:ci k lometresine t sadüf 
eden yarma dahiline tekriben 80 metre tulu - bir tünelin in
§HI kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 10--7-D32 tarihine müsadif pa .. ar günü snat 15 
te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek. 
!erin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile T icaret o
dası vesikalarım ayni gün ve saatte münakasa komisyonuna ver 
mel eri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamesini beş lira mukabilinde An. 
karada Demiryolları inşaat dairesinde, lstar.bulda Haydarpaşa. 
da Liman itleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2739) 

kıymeti üzerinden yüzde 7,5 pey akçalarını ihale günü saat on 
beşe kadar vezneye yatırmaları ve banka kapısına muallak tart
r~- .. den fazla tafsilat almak İsteyenlerin de bankamıza müraca. 
at lan. (2783) 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Zongul 
Belediye inden: 

86 Maiaza K. Pqa Buğday O 3000 

84 
80 
82 

" " 
meydanı 

" o 
o 
o 
o 
o 

4500 
2000 
2000 

1 Evkaf mf cHriyeti ilanları 1 
\ Beykoz'da Yuşatepesinde kır kahveciliği içın mevcut kahve-

hane ve ittisalinde üç oda ile meydan mahalli ve tarla (üç sene 
müddetle) Anadolukavağında (umuryeri) mevkiinde cami vak
fından kahvehane ve meydanlığı (üç sene müddetle) 

Akyazı askeri kereste fabrikasının bir şubeai olan Mudurnu ka 
zasına tabi Kapaklı ormanındaki imalithaneaile makta kurbun
daki araba konağı mahallerinden takriben 1000 m. mik'ap muh
telifülcins nim mamul kereste ve tomrukların Akyazı'dald mer
kez fabrikasına nakliyesi kapalı zarf usulile mtinakaıaya vazedil
mittir. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçesi olan 393 lira 75 kurutun 
veyahut bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ihale olan 
29 Haziran 932 çartamba günü saat 14 te Adapazan Maliye dal. 
reainde komisyonu mahsusa ve şeraiti anlamak ve daha fazla taf 
silata vakıf olmak arzu edenlerin Akyazı'da fabrika müdiri~ile 
Adapazarı Belediye dairesine müracaatları ilin olunur. (2730) 

Zonguldakta yapıla 
ton arme iskele Haziraııı~ 
minci gününden itibareıı 
bir gün müddetle mün 
vazolunmuttur. Münakas' 
muz ayının on birinci p•-' 
günü saat on bette Zoıı 
Belediye encümeni hu:ıll 
kapalı zarf usulile icrs -,1 
caktır. Münakasaya dahil 
caklarm itbu münakaıa1' 
evrakı İstanbul vil&yeti &J 
ye reisliği fen müdürlüi~ 
ve Zonguldak belediye ti 
tinden bedeli mukabilin~ 
bilecekleri ilin olunur. ~ 
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O Ana ve oda" " 
98 Halen " ,. " 

(kaydeıı dükkln, araa) 
Fmn "Meyhaneler içi 

O Arsa " Buğday mey. 

41 Fınn 

214 Fırın 

dam 
" Y ukarıpazar 

" Kapıuıönü 

o 

o 
o 
cı 

200 
500 

500 3 hisseden 
1 hisaeai 

150 
500 

4000 ( 2304 se
himdel828 

sehimi 
1 - Yukanda evaah yazılı emval 8-6-932-çartamba ıününden 

itibaren açık arttnUJA ve petin para ile 20 ıün müddetle müzaye
deye çıkanlmııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale 
göre hak aahiplerine verilmit olan bonolar da nakit makamında 
kabul edilecektir. 

2 - MezkUr emvalin ibaleel 29-6-932 çar9amba glinü aaat 15 
te Ziraat Bankasmm Demiryolundaki (Kocaeli - İzmit) tubesi 
binasında mütqekkil heyeti huzurunda yapılacaktır. 

3 -Talip olanlann yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito ak
çeaini ihaleden evvel banka ..-ezneaine teslim eylemderi. Dah11. 
ziyade malfu:ııat almak lizere Bankanın Muhasebe aeTViaine mü
racaat etmeleri ilin olunur. (2601) 

Eskişehir Ziraat 
Bankasından: 

Muhallesi 

Hoşbudiye 

Mevki ve 
sokağı 

Köprübaşı 
istasyon C. .. 

" .. 
Arifi ye 

.. 

.. .. .. 
Akarbaıı İstas 

tasyon C. .. 

Cinai 

Araa 

" .. .. .. 
.. 

No. Muhammen Müdevver 
kıymeti kıymeti · 

859/ 1 70 00 570 00 

859/ 2 600 00 4150 00 
863/ 1 140 00 1870 00 
896/ 1 1500 00 7690 00 

1073/ 1 400 00 647 50 

1075/ 1 225 00 432 50 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden ve yahut gayrimübadil 
bonosile tesviye edilmek üzere yukarıda yazılı gayrimübadiller 
emvali tartnamesine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Yevmi 
ihale 2. 7 ' 1932 cumartesi günüdür. Talipler muhammen kıymet 
üzerinden yüzde 7,50 pey akçelerini ihale günü saat on beşe ka
dar bankaya y tıracaklardır. Şartnamesi banka kapısına talik 
edil.mittir. Tafsilat almak istiyenlerin bankamız muhasebesine 
müracaatları. (2622) 

Sayim ocağında Taşlı köprü mevkiinde 25 dönüm tarla (bir 
sene müddetle) Balada mevkileri ve cinsleri yazılı mahallerin 
icarı müzayedeye vazolunmuştur. 29 Haziran 932 tarihine mü
aadif Çartamba günü ihaleleri icra kılınacağından ~a.lip ol~n
ların latanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve arazı ıdaresıne 
müracaatları ilan olunur. (2461) 

Şark Demiryolları işledici kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi 

lstanbul' da 29 mart 1932 tarihinde alelade olarak 
inikat etmiş olan 16 mcı hissedaran Hey' eti Umuıniyesi 
tarafından, hisse başına 20 İsviçre Frangının, tevzii te

karrür etmiştir. 
lşbu Hey'eti Umumiye kararma tevfikan mezkUr 

tevziat, 1 temmuz 1932 tarihinden itibaren hisse sene
datmm 50 numaralı kuponu mukabilinde laviçrede 20 
İsviçre Frangı ve diğer memleketlerde de tediye gün~ 
ve mahallinin rayicine göre 20 İsviçre Frangının bedeli 
üzerinden icra kılınacaktır. 
Türkiyede: 

lstanbul'da Sirkeci'de Şirketin Merkezi idaresinde. 

Fransa' da: 
Paris'te 16 bulvar dezitalyen'de vaki Ticaret ve 
Sanayi Milli Canka11 ve bu bankanın acenteleri ve 

şubeleri tarafından, 
Paris'te Ruşfukolt sokağında No. 6 Menase ve Şü
rekası. 

Avusturya' da: 
Viyana'da Viner Bank Ferayn.' 

Belçika'da: 
Brüksel' de Montagn dü Park No. 3 de Belçika U
mumi Şirketi. 

Felemenk' de: 
Amsterdam'da Mösyö Teixeira dö Mattoı 

İsviçre' de: 
Bal şehrinde Ticaret Bankasında 
Zurih'te Kredi Süis, 

İstanbul, 22 Haziran 1932 
Meclisi idare 

Kasa~a Bele~iJesin~en: 
Daireye müteallik ve fenni mezbaha umuru baytariyeaini ifa 

etmek üzere elli bet lira ücreti 9ebriyeli baytarlığa talip olaııia
rın veaaiki resmiyelerile belediyeye müracaatları ilin olunur. 

(2697) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

DUHAN 

Türk Anonim Şirketi~ 
Nizamnamei dahilimizin 7 

cii, n Ticaret kanununun 36 / 
442 inci maddelerine tevfik•0 J 
timizln hiss~daran heyeti "'.'.'J 
ıi 24 Temmuz 1932 pazar •" JI 
11 de Galatada Hazaran •• .~ 
de 18 No da kain idarei ,,,.,..,.
ılnde ıureti fevkaladecle içtiıl"' 
'et olunur. ,1 

Ticaret kanununun 385 ve ıJ 
cı maddelerine tevfikan, _ b~ 

Emval No. Cinsi Mevkii Vergi K Muhammen K. bal'-, 
1 Hane Caminur mahal 3333 1800 aalıibl, yedinde mevcut es ,i 
2 " " 2l6& l500 dan her ne olursa olsun, h~ 

mumiye içtimaına ittlrake İ 
3 " " 1166 2000 lup, yedinde mevcut ealısJ1' 
4 .. " 2500 1500 
5 "v• maX.aza " 3333 4000 bdar reye sahiptir. o~ 

• Heyeti umumiye içt!J11&1 • ıJ 
8 " " 1500 1100 ..... zır bulunmak arzuıunda ol•~ 
9 " " 250 300 Jt# daran, l•timaa takaddüm .J 

10 " " 2500 800 ' d ... ,. hafta zarfında malik oldu"'' ., 
11 " " 3333 1500 . • .. . ~etlerini tirketin vezne~ıo ~ 
12 " , " 625 600 but marul bir bankaya tea!~Je 
1 - Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil mallan 20 Haziran alacakları makpuz mukabıb al 

932 pazartesi tarihinde., itibaren yirmi ıün müddetle ve aleni huliye varakaları alınalart l 
müzayede auretile aatılığa çıkarılmııtır. 11 Temmuz 932 pazar. llAn olunur. 1: 
tesi günü aaat on beıte ihaleai yapılacaktır. Ruznamei müzak~~~ 

2 - Müzayedeye i9tirak edebilmek için ihale aaatinden evvel 1 _ Şirketin lnknayı .,... 
müzayedesine İştirak olunacak em..-alin kıymetinin yüzde yedi e..vel feahile tasfiyesi ;ııV 
buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 2 _ Tasfiye memurJartD~,,ııil'. 

3 - Bedeli ihale, ihale ıünü ..-e ihaleyi müteakıp peıinen ve bile kendilerine verilecek • ~ 
tamamen tesviye olunur. )erin tayin ve muhauuatl•tl 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkimma ıöre piti. roai 
eahabma verilen gayrimübadil bonosu olanlar bonolarını bedeli 3 _ Taıliyenin devamı ıf" 
ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dun küsu- için icrayi vazife edecek ol"';.t 
ratı nakden tesviye olunur. kıbın intihabile tahıisatın10 

5 - Mezkur emval ile satıı şeraitinin tefenuatı hakkında da- ı il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"': 
ha ziyade malfimat almak isteyenleer her gün öğleden sonra Tar ı ı s/ıfo 
sus Ziraat Bankası gayrimübadil iıleri memurluiiuna müracaat MlLIJYET MA1 
ederler. (2841) 


