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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Tevfik ··ştü 

~ Umumi müfettişlik 
teşkilatı ne yapıyor? 
irinci müfettişlikten bugün 

yaptığından fazla. 
istemek insafsızlık olur •• 
Sırrı Beyin tenkidi münasebetile 

Siirt Meb'usu: M A H M U T 

Hükumetin icraatını tenkit ı kilit yapılamadı. Yalnız birin. 
ol etmenin yalnız faydası var.~ır. ci _u~um~ ~üfettişlik ile ik~i~a 

Bu suretle hem halk tenevvur e eclildı. Bılmıyorum, bu letkila
'i der hem de iktidar makamında tı tehir yüzünden bütçede yapı 
bul~nanlara yapılan ifleri izaha lan tasarruf ile memleketin bu 
imkin verir. Ancak faydalı ol- letkilattan mahrum bırakılma
mak için tenkitlerin müsbet o!- s~ ~z?nden g?,rülen z~~arlar 
masr lazımdır. Vaktile muhalıf bınbırıne tekabul eder mı· 
lerle münakatalarımızda daima Umumi müfettiflik teşkili. 
bu esası müdafaaya çalışırdım. tını icap ettiren sebepler; ciddi 

1 Kocaeli meh'usu Sırn Bey dir, ilmidir. Malumdur "-ki, ba. 
arkadaşunu muhalif değildir, zı vilayetlerimiz, tabii teşekkül 
müstakildir. Öyle olmakla bera leri itibarile coğrafi birlikler 
ber Cümhuriyet Halk Fırkası te,kil ediyor. Bu birlikleri let-
cephesinde hatta bizden ziya- kil eden vilayetlerin sıhhat, na-, , . 
de fırkadan olduğunu söyler! fia iktısat, hudut ve hele emnı
Sırrı Bey; bir kaç aydan beTi ye~ ve asayiş gibi yekdiğerile 
Büyük Millet Meclisinin müza- sıkı alakaları ve müşterek me
kerelerinde zaman zaman müs saiyi icap ettiren İ!leri vardır. 
bet tenkitlere misal olacak ba- Bundan batka her vilayetin ma 
zı hareket ve müdahalelerde bu li kudreti ayni değildir. Vili
lunmuştu. Ancak son bütçe mü yellerin mali kudretlerinde mü 
zakeresinde ayni müsbet yol. vazenesizlik vardır. Onun için 
dan gidemedi.. T enki~lerinde bazı ha valide mektep gibi, baş. 
ayni kemali gösteremedı. "Ten tahane gibi zaruri müessesele
kit kolay, san'at güçtür" der- rin müşterek yardımlarla kurul 
ler. Fakat politikada san'at ka- ması 'l'e mü~terek istifadeye 
dar tenkidin de güç olduğu m~ arzı icap ediyor. Buna kıyasen 
hakkaktır. Öyle anlaşılıyor kı , vilayetlerin daha bir çok 
çok şeyler söylemek, her mese işlerinde de mütterek nok 
leden mutlaka bahsetmek heve talar olur. Hele bir kaç 
si bu arkadaşımızı iyi tetkik et- vekaleti alakadar eden it
mediği mevzulara da temas et- leri devlet merkezinden idare 
tirmiş.. . de daima mütkülat vardır. Bu 

Muhterem Kocaeli meb'usu itibarla da mıntakanm müşte
beyanatında umumi müfetti§- rek ihtiyaçlarını yakından gö. 
lik teşkilatına, ve tabii olarak ren ve muhtelif vekaletler hesa 
bu münasebetle birinci umumi bına salahiyetle hareket eden 
müfettişlik mıntakasma do~n nizım bir makam ve teşkili.ta 
du. Bu tetkilatın lüzumsuzlug~ ihtiyaç tabiidir. 
nu iddia etti. Birinci umumı Mütalealanmı, bilhassa birin 
müfettişliğin orada hiç bir it ci umumi müfettitlik mıntaka
görmediğini söyledi. _Neti~ ıını gözönüne alarak yürütüyo 
bu te§kilitın ilgasını ıstedı. rum: Hükiimet otoriteainin te-

s B 
· ark vilayetleri- meli, işlerin intizam daireainde 

ırrıeyınş •···· 'h d ' d · d b"lh birinci umumı yurumesı; er fey en zıya e 
ınız e ı assa kı b' ·· k be tef · · · ··f ' · l"k t kasındaki vi- sı ır mura a ve tıtı ı-
ınu ettış ı mın a · · U • ··f t' 
1• 1 d bi t tk"k seyahati cap ettırır. mumı mu et 1§, 
ayet er e : • e 1

• • b"Jmiyo yalnız hükumeti merkeziyeye 
Yapıp yapma h ~!f::ı1 ;{-1 1 

ki- nazaran mıntakanın ahvaline 
rum. Fakat u e _ıyorum ! ikıf olması itibarile değil 
eğer böl'. le bir. t~tkık s_ey~~:~ :.uhtelif vekaletler namına tef 
Yapmış ıse hakıkı vazıye 1

• • • ·• k be salahiyetine ·h . k . . ·· k ıçın tı• ve mura a 
ı tıyaçlan ço ıyı gorme ~ . ld " . . d . . b" • 
dikkatini hassasiyetini lüzumu malık o ugu ıçın e ıyı ır na-

k ' · · E" b"' zımolur 
adar sarfetn:emıttı~. ger oy Vil·y~tlerde olup biten tey-

le b" t tk"k seyahatı yapmamış a •• h"'k. 
ı !r e h ld b !da tenkit leri; mübalagasız olarak u u-
. :r _ıse 0 a . e ~ ~o ak do~ met merkezine bildirmenin de 
1 dıa ve te1klıfte f. unm yok ki ehemmiyeti vardır. Hadiselerin 
bu olmaz. li~eye b'zum !elit'. -mahallinde uyandırdıkları um_u 

en burada bır ~e u~ a u mi vaziyet içinde mütalea edı. 
!ak söz .ve teklıf M~:betn;e:'ki: !erek- merkeze aksettirilm~si, 
~t etmıyorum. . I . . k s bu suretle lüzumsuz, fevkalade 

dı, c;saslı tetkik netıce erını a tedbirlere meydan verilmemesi 
dedıyorum. . . . için de vaziyeti sükunetle tah-
. Ben, iki sene ~as.ıla ıle, b~ın lil ve takip edecek kuvvetli gö

cı umumi müfettışlık uıı~ta a- rüşlü, nafiz bir mutavassıt u. 
sında iki tetkik seyahatı yap- mumi müfettit olabilir. Bu va
hın. Son seyahatim, bi_r ~aç ay zifeyi vaktile, mutasarrıfların 
evveldi. Esasen müfettışlık .~1~ fevkinde olarak valiler görür. 
takasındaki vilayetlerde~ b~rını !erdi. itiraf etmeli ki, devletin 
teşkil eden Siirt; hem ıntıh~_P muhtelif meselelerdeki ili ıİ
d~irt:mdir, hem doğduğu_m bu- yasetini takip ve tatbik edecek, 
Yuılüğüm bir ınemlekettır. O: b"' tün hadise ve ihtiyaçları 
~un için bu havali hakkında ka O:emleketin umumi ihtiyaç ve 
fı derecede malfım.at~m var~•~· kabiliyetile ölçecek, yüksek 
Bu itibarla müfettışlık teşkıla- kudret ve kabiliyette altmış üç 
tının 0 havalide faydalı olup ol vali bulmakta müşkülat vardır. 
lnadığını söylemekte az çok Birinci umumi müfettişlik 
anlahiyetliyim. . . mrntakasındaki hususiyet üze-

Birinci umumi mü~ettı~h~ rinde ayrıca durmak istemiyo. 
tetkilatı hakkında bildık~erımı rum. Bu mıntakada; Suriye, 
"e gördüklerimi anlatacagım: Irak ve lran ile hudutlarım ız 
. Hatırlardadır ki, çok kuvvet- vardır. Bu hudutların ötesinde 

lı •ebeplerle bütün memlekette resmi ve hususi, gizli ve e~i°KJjr 
unıuıni ınüfetti~lik teşkilatı ya- türlü türlü cereyan ve lıareket-
t~~ınau kararlaşmıttı. Fakat (Devamı 2 inci sahifede) 

utçe zarureti yüzünden bu teş 

ey Mec iste • A 

ar 

iktisat vekili 
Mustafa Şeref B. 

Ziraat vehili 
Muhlis B. 

Nafia vekili 
Hilmi B. 

Bütçe müzakeresi 
ikmal ediliyor 

Dün H.ariciye, Nafia, Ziraat, 
lkhsat Vekalet_ 

leri bütçeleri kabul edildi 
nin geriye kalan kısmı müzake 
r~ olunacaktır. Ayni gün bütçe 
nın müzakeresi ikmal edilecek-

ı 
tir. Meclisin bugünkü içtimam 
da Besim Atalay Bey Ziraat ve 

\

. kileti bütçesinin müzakeresi 
münasebetile söz alarak orman 

Tevfik Rüştü Bey 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Millet Meclisinin bugünkü içti
maında Hariciye, Nafia, lktı. 
sat ve Ziraat vekaletleri bütçe
leri müzakere ve kabul olunmut 
tur. Meclisin cumartesi içtima
mda diğer layihalar görütülece 
ğinden pazar inikadında bütçe-

larımızın hüsnü muhafazası lü
zumunda ısrar e ti ve kuşların 
korunması .esu i'İr,.ıüdafaa ile 
~c_Cj~ ft '.4 k t nf r 

Kuş 11e11i 

- Bağda oturduğum ıçın 
görüyo~,. Yollarda çocuklar 
ellerinde otomobil lastiğinden 
yapılmış bir alat, ismi nedir bil
miyorum (sapan sesleri) boyu-
na kuşları öldürüyorlar. lıtan
bulda da böyledir. Gün gelecek 
Ankarada kuş sesi duymaz ola
cağız. Halbuki kuş sesinin ruh 
lar üzerindeki tesiri büyüktür. 
Kut sevgisini teais etmek la. 
zımdır. Hatta Maarif vekili bu 
sevgiyi uyandıracak manzume 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gayri mübadiller heyeti idaresi içtima halinde .. 

G. mübadillerin Anka
rada işleri görülecek 

1 

Faysal Hz. 
Dün gittiler 

Hariciye kalemi mah 
sus müdürü Batuma 

kadar 
refakat edecek 

1 Bir müddetten beri ,ebrlınizde 
misafir bulunmakta olan Hicaz 
ve Necil kralı Abdülaziz lbnüaau
ut Hz. nin ikinci oilu ve Hariciye 
nazaı Emir Faysal Hz. dün Tah
ran'• gitmek Üzere, Loit Triyea
tino kumpanyaaının Paleatina va· 
punı ile ve maiyetleri ile birlikte 
Batum'a hareket etmiılerdir. E
mir Hz. dün öğleye kadar Perapa 
laa otelinde iatirahat etmişler ve 
saat birde vali Muhittin B. in zi
yaretini kabul etmiılerdir. Emir 
Hz. öğle yemeğini Muhittin B. ve 

muavini Ali Rıza ve mihmandarla 
rı Refik Amir B. lerle birlikte ye
mitlerdir. Muhterem misafirimiz 
ve maiyetleri aaat 4,30 da Pera ... 
palao otelinden hareketle Seyriıe
fain nhtımına gelmitler, orada 
bir müfreze polia tarafından ae· 
18.mlanmıılardır. Paleatina vapu
ru açıkta demirlemit olduğundan 
Emir Hz. Çankaya motörü ile va
pura gitmiılerdir. Vali Muhittin, 
muavini Ali Rıza Beyler vapura 
kadar giderek Emir Hz. ni teıyi 
etmİ§lerdir. Emir Hz. Batum'dan 
Iranın Pehlevi limamna oradan 
da otomobil ile Tahran'a gidecek 
)erdir. Hariciye kalemi mabaua 
müdürü Refik Amir B. Emir Hz. 
ne Batum'a kadar refakat etmek 
tedir. 

~----, 
Recep Beyin mec-
listeki nutkunun 
devamı ile Dahili
ye vekilinin nut
ku bugün alhncı 
sahifemizde. 

Tevhitten 
Sonra 
Müskirat inhisarı 
vazifesini müştere
ken ifaya başladı 

Tevhit edilmekte olan inhi. 
sar idarelerinde tevhit itlerine 

Ankara'da üç kişilik bir büroteş i 
kil edildi ve heyetten ikisi gitti 

Gayri mübadiller cemiyeti ye zarfında intaç ebnek Üzere Eıal 1 
ni idare heyeti, dün toplanmıttır. Pata ile Hamdi ve Nüzh t b 1 
istifa eden Hüınü B.in yerine Make ·1m· I d ' H d" e ey er 
donya mıntakasından Q 3man Fa abeçı •ter ır. Eam 1 ve Nüzhet 

devam edilmek
tedirDünkü nüs 
hamızda tevhit 
dolayısile inhi
sar idarelerinde 
sekiz yüz kadar 
memurun açıkta 
kalacağını yaz
mı§tık. inhisar
lar umum müdü 
rü HüsnüB. dün 
bu hususta sor
duğumuz suale 
cevaben demi!-

. b ·ı · ·• t '-"b . eyler yarın ve sat Pa,a da bir 
ı z ey aeç ı mış ; mu ea.11.ı en cemı h ft ·· k d . A k d k. . 1 • • t k. . a a; on ırune a ar Ankaraya 
y~tın n ara • 1 ~ş,.erını .• •P ı- hareket edecektir. 
Çın Ankarada le§kılı Malıye Ve- Bu heyet"ı eaaılı ti A ı. . b 1 d"I b'" n ure e n a-kaletınce ka u e ı en uro aza- r d t k" d • • · 1 d . "h d"l . t' a a a ıp e ecegı ış er en en 
sı ınti ap e ı mış ır. 

Büroya, itleri nihayet üç ay (Devamı 2 inci sahifede) 

HÜSN ü BEY tir ki:« -Tev
hit dolayısile açıkta kalacak me 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

• 

Ahmet Reşit ve Köprülilzade M. Fuat Begler 

Liseler umumiyetle 
istenilen tale

beyi yetiştiremiyor! 
Köprülüzade Fuat ve Pr. A. 
Reşit Beylerin fikirleri •• 

Galatasaray liaeainin artık eaki- ı irfan muhitinde büyiik bir ala~ 
ıi kadar kuvvetli talebe yetiıtire- uyandırmııtır. 
mediğine dair Bqmakalemizde Darülfünun Edebiyat fakültesi 
ortaya attığımız fikir, ..,hrimiz (Devamı 2 ioci sahifede) 

Cenevre çok heyecanlı 
bir gün geçirdi .. 

Amerikalılar konferans muhi. 
tini allak bullak eden mü. 

him bir teklifte bulundular •• 
Fransızlar ateı püskürüyor 

[Dün ııelen ajana telgraflan, Tah 
didi teslihat konleranımdalü Ameri 
kan murahhauınm konferanı heye
ti umumiye.inin ac.i1en içtimaa da
et edilmesini İoleditini bildiriyordu. 
Bu telırraftan Amerikanın konffl'anı 
ta bir ıürpriz yapacajı biuediliyor
du. Buııün gelen tahiliıttan Ameri
kanın hakikaten bir sürpriz yaptı(t 
anlatılıyor. Amerika reiıicümhuru 
M. Hoover konferans murahbaılan
nı hayrete dütüren, dünyayı da he
yecana veren ani denilebilecek bir 
telôfte bulundu. 

Teklifinin esao batlan ıudur: 
1 - Bütüa milletler l•liı..bnı 

üçte bir niıbetinde tenkia etsinler . 
2 - Karada tanklar, oeyyar aiır 

toplar ve kimya karbi ortadan kal
dınlsın. 

3 - 65,000,000 nüfualuk Alman
yaya yüz bin kitilik ordu naaıl ka
fi ııeliyoroa, diğer devletler de bu 

(Devamı 6 ıncı sahlıede) 
Teklifi hazırlayan 

M. Hooııer 

Selçuk hatun kız san'atlar mektebindeki .9ergl 
ve bir talebe grupu 

( Yazıaı Maarif haberlerimizde ) 



• 
Ankara - Istanbul· 
muhtelitleri maçı 

Oyun beraberlikle neticelendi 

ANKARA, 23 ( A.A.) - Kon
g re ve kupası maçlarının üçüncü· 
sü bugün binlerce aeyirci huz.urun 
da Ankara - lstanbul muhtelit/e
ri arasında yapıldı. Saat 18 de I• 
lanbul ve sonra Ankara muhtelit
lerı •ahaya çıktılar. Hakem Fethi 
Tahsin B•y idi. Her ilti taltım JU 
tekilde idi. 

Ankara: Kaleci. Va.fi., müdali, 
Emin, Hali., muauin, BilGl, HaYf"4 
Rıdvan, muhacim, Selim, Ali Rıza 
Sedat, Neuz.at, lhuın. 

lstanbul: Kaleci : Avni, - Hü• 
nü, Ruhi, - Samih, Sami, Süley
man - Şeref, Efrel, Hakltı, Alaed 
elin, Ni.yaR. 

Parayı Ankara lta:JUUtdı. l•tan 
bulu pnef altında l>ırolttı. Saat 
18,10 ~ baıladı. Top l>ir a;ıı; do 
laıhlttan •onra taç• ,itti. Ve bu
nu takiben Anlrara lellin.e bir •er 
bed llUrtlf oerifJi. Top ortada bir 
a;ıı; dol.tqtılıtan oonra Anlıora ltale 
sinin iUtiintlen aut oldu. Pelı canlı 
ve telınilt bir oyun 0711ayan Anlta 
ranın hiicırmlıın lotonbal lıale•ini 
tehdit edİyorda. 

Selıiıüocf. ılcltilteıla lııtanbul 
lıaleoin• llfilti olaft bir hlkamda 
•crb-~ intaç eden hatalı 
bir lıar•lıct oldu. Atılan urb•ııt 
"U1Vf loalc önclnc ılRttü. V c Anlıa 
ranın -1 cçtlrnın miitl•halaile 
l.tanl>ul lıale.U.. wol oldu. P•lı 
çolı alJıqlaftaft bu wol l ııtanl>ulu 
harelı«• w•twdi. Ar"" arlı
yap<lan lııtenl>ul ltiilcrımlan mil•
bet ltlr netle:•>"' varmadı. On be
ıinc:i dalıllıadan ltU.ar•n Anlrara
nın o,...,.• rnlluııir olrrıaia kflo
mıftı. l.tanbul buırifn kendi.inden 
&eklenen oyunu oyNıyamiyor uc 
çolr çallf'Jll Anlıara t•••mının lı.s
kimiyeti altında lırındi.Uti miJılta
latla lrurtarıyordu. 26 ıncı dakilra 
da l•tanbul kale•inrı İnen Ankara 

muhacimlerinin saiclan inkifai e· 
den kombine bir hücumu netice
aincle merkeze gelen topu merkez 
muhacimi durJıırmadan çolt fİd· 
Jetli bir 1üte tahvil etti. Ve lop 
/stanbul kalesinin sağ köfesinden 
lrurfun gibi içeriye girdi. 2 • O ,a 
lip vaziyete giren Ankara muhte
liti bu trolden sonra artık hasımla 
rının hücumlarına kar§ı kaymağa 
bafladı. l.tanbul takımından Şe
ref ile Efrelin yeri değişmİf, Ef· 
re/ •ol açıia treçmİfti. Bu tebed
dül 31 inci dalıilıada iyi netice 
verdi. 
İstanbul mubacimlerinin bir hücu 

munda sol açık çok aıkt bir 4ütle ilk 
l stanbul golunu yaptı. 5 dakika son 
ra konbine bir oyunla tekrar Ankara 
kale.ine İnen latanbullubr kaleyi 11-

kıtbrmağa ı...ıadılar, Sağ açığm or 
taJayqını merkez muhacim kuvvetli 
bir tütle wole tahvil etti. Ve devre 
lou auretle bitti . 

10 dakika istirabattan aonra her 
iki takım da lıa:ıı:ı tebeddülat yapa
rak sahaya çıktılar. latanbul bu dev 
renin ilk 10 dakikaaında çok hızlı 
ve miiesıir oynadı. Bundan sonra 
Ankaralılar bir kaç tehlikeli hücum
la latanbal kaleaini aarsıdılar ve 22 
inci dakikada Ankara merkez muba
cimi kaleye çolc 1cu.,....etli bir tiit ba.
Yale etti. Top geriye çarparak 
weriye döndü. Bu eonada ııai açık 
yetiterek golu yapb. 

Oyun artık çok sür'atli cereyan e
diyordu. Hava lıı.ararıyordu. Nihayet 
36 ıncı dakikada lstanbul takımı sağ 
içi Al.i.eddinin ayağryle üçüncü golu 
yaparak beraberliği temin etti. Ve 
maç bu auretle 3-3 beraberikle neti
celencll. 

Y ann lzmir takımı oynaınazaa la
tanbul ve Ankara arasmda bir re
Vaıtf maçı yapılması muhtemeldir. 

Umumi müfettişlik teşkilatı 
ne yapıyor? 

(Başı 1 iııci sahifede) \ ğil, en sıkı ihtiyaçlar için de 
ler var ki, mütemadiyen a. para bulunamıyor. Umumi mü
leyhimizde itliyorlar. Bu hava- fettitliğin tahsisatı meydanda. 
linin büyük bir kısmında türk- dır. Bu vesaitle, ondan bugün 
çeden b&!ka bir dil ile konuıu- yaptığından fazlasını İstemek 
luyor. Yakın vakitlere kadar insafsızlık olur. 
buralarda &firet ve tegallüp ha Siirt Md.'usu 

MAHMUT yatı hüküm sürüyordu. Ba-
zı viliyetlerde etin bu atİ
ret hayatı devam ediyor. 
Ayni zamanda buralarda yal
nız buhrandan doğan bir yok. 
su:ı:luk değil, öteden beri mey
cut olan bir fakrü zaruret hü-
küm sürüyor. 

İdari, içtimai ve siyasi bir 
çok sebeplerle, bu havalide za
man zaman isyanlar da oldu. 
Eski idareler zam-anında da o
lur, fakat af ve müsamaha ile 
mukal>ele görürdü. Cümhuri
yet hükumeti böyle hareket e
demezdi. Şiddetli tedbir ve ha
reketlerle her kıyamı söndürdü. 
Şimdi oralarda uayif, iskin ve 
teskin politikası yapıyor. Hü
kumet bu politikanın takip ve 
tatbikını, birinci umumi müfet 
tiş İbrahim Tali Beye tevdi et
rr;İştir. Bu politika yolunda ne 
kadar muvaffak olunduğunu an 
lamak için eski hali bilmek ve 
yaprlan itleri yerinde görmek 
şarttır. Siyasi cereyanlar, bu vi 
!ayetlerde artık mevzu ve taraf 
tar bulamıyor. Asayiı vaziyeti; 
bu havalinin timdiye kadar id
rak etmediği bir dereceyi bul. 
muttur. Siyasi çeteler kalma
mışkr. Bütün vukuat; idi katil 
ve hayvan hırsızlığına münha. 
sır kalmıttır. Halkın elindeki 
silahlar toplanmıttır. Tek koyu 
nu çalınan bir köylü; ağasın
dan, mütegallibelerden çekin
meyerek hüktimete gelmekte, 
şikayetlerini dinletmektedir. lb 
rahim Tali Bey; aşağı yukarı 
ayni karakter ve şerait içinde 
bulunan bu havalideki bütün vi 
!ayetler halkı arasında gerek 
devlet otoritesi namına, gerek 
şahsan derin bir saygı ile kar
~ılanmış, namuslu ve insaflı bir 
insan olarak yüksek bir sevgi 
kazanmıştır. 

•••••• 1 

Gayri 
Mübadiller 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
mühimmi, gayri mübadillere tah 
ais edilen Yunanlı; etabli ve fira 
ri Rumlar emli.kinin bir an evvel 
tamamen teabiti ile gayrimübadil 
lerin bonolarına mukabil ne ka
dar mal tahsiıi edileceğinin anla 
ıılmuıdır. Aldığımız maliimata 
göre, cemiyet, bütün bu mallar 
teabit olunduktan sonra Ziraat 
Bankaama devrile hükUmet ve ce 
miyetçe müntahap bir kaç :zattan 
mürekkep bir heyet marifetile 
bunlann bir taraftan idare edile 
rek elde edilecek varidatın gayri 
mübadillere utihkalı:lan nisbetin
de tevzii Ye diğer taraftan bu em 
yaJin taafiyeaini arzu etmektedir~ 
Aakara'ya widec:ek heyet, hüku
met merkezinde bu meoeleyi ta
kip ederek alacağı neticeyi cemi4 

yete bildirecektir. Cemiyet le, bu 
noktada .,...)ı bir karar vermek 
için gayri mübadilleri tekrar fev
kalade bir kongre halinde içtima
• davet edecek ve orada ittihaz 
olunacak mukarrerat• cöre faa
liyete weçecektir. 

Gayri mübadil bonolarının dün 
fiatla ıuracla burada aatıl
maaının .zaten maidür olan ıayri 
mübadil kütlesinin ehemmiyetli 
zararını Ye bir çoklarının bu yüz
den peri.tan olmalarını mucip ol4 

dt4ğundan kanunların imkin ve 
müsaadesi dahilinde buna da bir 
hal çaresi bulunması jçin de An
kara'ya widec:ek heyet lazım ge
len teşebbüaatta bulunacaktır. 

Heyet, Hazinede bulunan 62 
bin küııur lngiliz liraamdan bir 
miktarının gayri mübadillere tev
ziine müsaade olunmaaını da hü .. 
kllmetten İstirham edecektir. 

Gayri mübadiller mehafilinden 
aldığımız malU.mata göre, Takdi
ri Kıymet komiayonunda i,lerin 
bati gitmeai ve bu komiayonun da 
devlet daireleri cibi, bütün gün 
çalışmat1 hu•munda hükiimet nez 
dinde tetebbüoatta bulunulması 
hakkında cemiyete müracaatlar 
vaki olmu,tur. Heyeti idare, bu 
huausta lazun r:elen tetebbüutta 
bulunmıya karar vermiştir. 3 aza 
ıı Ankara'ya giden heyeti idare
nin mütebaki azasrnm bu pef'letn .. 
be cünü muntazaman toplanınala 
n da temin edilmiştir. Bundan 
başka, cemiyet merkezinde her 

HARİCİ HABERLER .- '·- .. "''.', ' ~ .... ; 

:~:ası ıBerlin cenup hükômet Hakimler anun n 
Mançurillkıımetiru : lerile uyuşamıyor.. yapılan tadilit .. 
tanımak meselesi 
CENEVRE, 23. A A.- Çin he

yeti Cemiyeti akvam katibi umumi
liğine 19 lar komitesi.. azasına tevdi 
edilmek üzere m<threm bir memoran 
dom tevdi etmiştir. 

Reisicümhurun bazı emirname_ 
lerini bile kale almıyorlar 

3ERLIN, 23 (A.A.) - Atide
ki tebliğ netredilıuittir: : 

Bu memorandom, cemiyeti akvam 
f kal

• . . . . . Almanya hükümetleri Dahili-
ev ade meclısı husuıı komıtesa a- ye nazırları konferansı Almanya 
zaıının nazan dikkatlerini Japon Dahiliye naz1r1 P..1. Von Gayl'in 
parli.mentosunun Mançuri hüklı.me- ' riyasetinde toplanmıştır. Konfe
tini tanıması meselesine celhetmek- ranaın mevzuu, siyaai nümayişle
tedir. r~ _ai.t Riyaseti Cümhur ""rrıirname 

1 
SJ ıdı. 

Memorandom, meclise Mançuride Müzakerat bi1· kac saat de-
ki hiçbir emri vakiin Lytton komis- vam etmi:ttir. ' . 
yona raporunu tetkik olunmadan ev 1 Müzakeratın hitamında Al-
vel kabul edilemi ec: • · · · · j manya Dahiliye nazın devletler 

• . • y • egı .prenııpım mümeuiJlerinden memleketlerin 
teyıt etmesını meclısten ıstemekte - d ·ıı·h 1 L 1 db" 1 · Al d" e ı ı az o una.ca-. e ır erm 
ır. 1 manya'nın aiyasetine tevfik edil-
Bu memorandom, 19 lar komiteai meaini rica ebniştir. 

ne iıti:rak eden azaya tevzi ediJıniş Devletler mümeuilleri, bük-ü
olup komit~in cuma gür:kü celses; metlerinin hattı hareketlerini pek 
rüznameaine konulacaktır. yakında Almanyava bildirecelde-

ri cevabını vermişlerdir. 

se dahiliye nazırı, açık havada si
yaıi nümayitler jcrasına müaa.ade 
eden riyaseti cumhur emirnamesi 
hililfma bu kabil "nümayişlerin 
Heue arazisinde icraıını rnen'et
miıtir . 

Hitler'in bir beyan11anıesl 
MONIH, 23 A.A. - Hitler, 

bir beyanname ne,retmiştir. Mu
maileyh, bu beyannameainde müf 
rit milliyetperverler fırkasının fa
aliyetini tahdit eden ve merkez 
fırkasınca da kabul edilıniJ olan 
tedbirler dolayısile Nazi fırkası
nın, batti Pruaya'da bile, merkez 
le koaliayon yapmağt kabul etmi
yeceğini beyan etmektedir. 

Berlin polisi, .~eferber 
halde 

Müthiş 
Bir zelzele 

BERLIN, 23 A.A. - Berlin po-
M. Vorı Gayl leh;ııe ma- li•i, polis müdüriyetinin men'et-

nidar bir miilakaf miş olmuına rağmen Lu•tagarten 
de nümayiş yapmak isteyen ko

BERLIN, 23 (A.A.) - Mer- münistlerin bu ho.reketine mo.m 
kez fırkaoı mehafili, dün M. Yon olmak için seferber halde bulun

Yeni kanun layıhası Mecli 
ruznamesine alınmışbr 

,:4!"'KARA, 23 (Telefon) -1 t~f v_e tahakkuk ile sa?it o 
Hakımler kanununa bazı mad- rıncı derece müstantıkler 
deler ilavesi ve kanunun 31 in- bap encümeni kararile bir 
ci maddesinin tadili hakkında- kullanılmamak üzere vaı 
ki kanun layihası da ruzname- rinden affolunabileceklerd 
ye alınmıştır. Layihanın son Temyiz hakimlerinden 
~ekline göre irtiıa kanunu bük. nin vazife ile alakası olJJI 
münce hakim hakkında bir tah kısımdan dolayı hakkınd• 
kikat sırasında tevkife veya bat İcrası halinde müddei 
son tahkikatın açılmasına karar milik vazifesi baş müddei 
verilmesi nüfuz Ye itibarın do. miye, ilk tahkikat ise >
kunan hallerden sayılacaktır. vekili tarafmdan havale ol 
Bir yerde bekası memuriyetinin cak reislerden birine ve JJ1 

n_üfus ve itibarına halel verme- kemesi temyiz ceza heyeti 
sı_nd~ dolayı iki defa tahvil e- miyesine ait olacaktır. S.t 
dılmıs olup ta üçüncü defasm~a d · • hakk d .. d 

• h .1. . .1 ed bu . eıumumı ın a mu 
gene ta vı ı ıstı zam en gı 
bi hallerde bulunanlar hakim. mumilik vazifesi Adliye f 

likten çıkarılacaktır. Kabiliyet- tarafından havale olunaca~ 
sizlikleri itibarile hizmetlerin. islerden biri tarafından Y' 
den istifade olunamayacağı tef caktrr. 

Gayl'in fırkanın 3 mühim azasın maktadır. 

ı dan mürekkep bir heyeti, müsta- Breslau'dtı vahim arbede/ev Ag" hk,. l h • / Bir tehrin yansım ceı ;,ıerıe me,ğuı olduğunu ileri ır ceza ma um arı arıÇ 
sürerek kabul etmemesinden dolayı BRESLAU, 7.3 A.A. - Dün ak-

birdenbire infial izhar etmektedir. ıam nuyonal sosyalistlerin bir nü çalışabilecek' 
d l l b dı 1 

Mezkur mehafil, Nazi'lerle ya mayi•i dolayısile bir takım arbe- ıer 
a ga ar astır pılan mülakattan birkaç dakika deler zuhur etmistir. Bu nümayiş l 

.. sonra yapılan bu hareketin bir ha esnasında Hitle .. kıtaat. bir ge<;it- ANKARA, 23 (Telefon) - zur görülmeyenler ve san'• 
OTl'AVA, 23. A. A.- Dün saat kare! olduğu mütaleumdadırlar. ı yapacak idi. Komünistler mukabil İ Ceza kanununun mevkii merİ- meslek ve bed , k bilİY 

8,06 da (Mahalli ....t) ıiddetli bir 1 . Bu_ meselede Nazi'lere karşı is: bir n~ayiş..J'apmak istedikleri~- yete vaz'rna dair olan kanunun . .ya enı a J 
zelzele biHedil-'-tir. Merk....; Ot- tıanaı muamele yapılması, Nazı J den polıs mudahale ederek her ı- d"' d" .. dd . b" f k . hızmetlennden fayda uıll. 

"-< --. • f k b .. 1.. l'b" . h"" k' .. . . d , t · t" or uncu ma esme ır ı ra 1- l d . I I 
tandan 2.800 mil mesafede ve Me- ı~ ası~ı~ er turu meta ı ~nı .u ı numay'.f' e n:en e mı~ ır. . 1· . d . 1 k 1· . ' ar an ısteyen er gece eti 

. . d old • •-L-' ol kumetın ısafa mecbur oldugu bır Memnuıyete ragmen Hıtlercıler avesınc aır o an anun ayı- . h ed . k tile 
xıco cıvarm a ugu UU>DUn unu f k h' . . "k . . b 1 h • ·· · h . 1 t B pıs an e geçırme şar 

ır a ma ıyetinı ı tıaap etmış. u· e er.şeye ragmen numayış yap4 1 ası ru-nameye a ınmı§ ır. u .. . .. b" . 
yor. lunduğuna delil addedilmektedir mak iddiasında bulu.,an komünial ı ı· 'h .. · h · h maruf ucretın ucte ırı c 

MEXICO CITY 23 A. A- Cu . ler arasmda arbedeler zuhur et- ı ty~ ata g;rekil~:nı a~ıs ane 1 &!ağı olmamak üz~re ücret•• 
yutlan ıehrinin bü;ük .bir kı~mı Fd Prusya diyetinde mi.tir. esısa 1 ve e~ a 1 Y-:~1 mayan lan amme menfaatlerine uf 
detli ~zelelerle ":'.üterafik ve kor- ı BERLIN • 23 A.A. - Prusya iki Hit!e!"ci ile cumhuriyet ba:ı:- yerlerde_ hapıs :veya u~ seneye i itlerinde Adliye vekiletiniO 
kunç bır tarzda yukselen sular tara d" ı· N ··ı d K I" 144 rağı te~lölatr rnenauplanndan bı- kadar agır hapıs cezasıle mah. "bil h··L• t" t"ı ,1 

1 
.. _ ıye ı, azı er en err 1 re· · - . 11 1 tı sı e UKUme ın nezare 

fından yutulmuftur. naanca büyük k il d" · rı agn aure e yara anmıt r. kum olup ta cezasının yarısını . . )ıl 
_,_, ima da eli dilm-,_ ye arşı 197 rey e ıyet nyase- Komünistler dP polise ate• et- da çalıstırılabılecektır. Bu 

ı.,,mat o am n en !" e ....... e ı · · "h · • • .. d k · 1.)ıl 
d" ş· d' kada lar · · d 30 tıne ıntı ap etmıttır. mi,lerdir Polis de silah istimali- ve uç sene en yu arı on seneye met esnasında kaçanlar hs~ 
ır. ~~,_arılıye r :,~-··birçınarbi"? Merkez fırkası müstenkif kal- ne mecb~r olmuştur kadar ag"ır hapis cezası mah d · k 1 hk" · t rJ ceoet .,.... mqtrr • ......,.... g .... t . . · • a gen a an ma umıye . 

hilinin bütün inıtidadınca pelı: mü- 1 ıru~:';.kez fırkası müstenkif kal- Brrçok evle~ın. damları~": "..ık- kUmlarından cezasının üçte iki detlerine asıl ceza müddei~ 
h' hıuarat vulcubulmu,tur 1 mı~ olan komunıstler, polısın uze . . _ı_. ol 1 h 1 . d b" . d .. b" . kş" 
ım · mı!tır. rine ellerine r:eçen şeyleri atnu•- sını ÇeKmlt an ar a ve sıy. 6 a ırın en uçte ırıne 
~nillo de Toli~ tehir!eri de E nirnanı,,ye raf'lnıerı lardır. retleri itibarile istihdamlarında müddet zam ile cezalan çoi' 

•J'lll zamanda bareki.tı arzıyed«ı 1 ınu§ · 8 kişi bu mü.ademe esn .. ında hapishane komisyonunca mab- , trlacaktır. 
çok müteesair olmuıtur. DARMSTJ pa~ ? A. /ı-. - He•- yaralanmqlardır. 

Tevhitten 
Sonra 

Liseler isteni. Muhafızgücü atlı
ları Edremitte 

len talebeyi EDREMiT. ?.3. A A. - Muhafız 
• • r:ücü atlılan dün .. at 19 da Edre-

(Batı 1 inci sahifede) yetıştıremeyor mit'e geldiler .Atlılar Burhaniye ka-
murların mikdarı tesbit edilmiş zasında Edremit'ten gelen bfr zabı-
değildir. Şurası muhakkaktır ki (Başı 1 inci sahifede) tan grubu tarafından k.rşılandılar. 
vazifesini yapan bir memurun a Türk Edebiyatı tarihi müderrisi Burada şereflerine bir çav ~iyafeti 

k k 1 · k" k Köprülüzade Fuat B. dün bir mu- verilmiş, ziyafette bütün kaza erki-
çı ta a muma ım an yo tur; 

ha1Tirimize bu me!.eleye dair de- nı haz1r bulunmuştur. Burada iki 
Çünkü her üç idareden vuku bu- · · h d"I ... Ed · • h mi§tİr ki · saat ıstıra at e ı eret1. remıt e a 
lacak münhal vazifeler ve vazi- _Galatasaray lisesinin eski ve reket edilmistir. Atlılar Edremit'e 
fesini ifadan aciz olanların yer- yeni randıman dereceleri hakkın muvualetlerinde Spo,.cular belediye 
leri, hukuk ve vaziyetlerini da- da hiç bir malumat ubibi deği- ve Halk Fırkası erkanı büyük bir 
ima göz cnünde tuttuğumuz eh lim. kalabalık tarafından hararetle istik-

Umumi bir görü,le ve Galata- bal edildiler. Kolordu kumandanı 
liyetli memurlar için ziyadesile sarayı kut etmiyerek aadece şu- MuzafferB.atldarı muvaffakiyetlerin 
kafi gelecektir. Hakiki vaziyet nu söyleyebilirim ki, liselerimizin den dolayi tdırik etmi,tir. Atlılar 
te bundan ibarettir. Müskirat seviyeoi yükselmektedir. Hatta 'erefine askeri mabfelde bir çay zi
inbisannın nakli ve vazifenin ben, seneden seneye mahsus bir yafeti verildi. Misafirler bugün bu-

k "f b d · .. terakki eaeri görüyorum. rada istirahat edecekJerdir. 
mü,tere en ı ası ugün en ıti- Yalnız ,üphe yok ki bu ideal M h f - -
baren başlamıştır. Tütün inhisa bir aeviye değildir. Nokaaıılar pek U a ızgucu 
nnın tevhide dahil olmayan ma , çoktur. Darülfünuna giren liae Bisikletçileri 
mulit ve fabrikalar, yaprak tü- mezunları arasında çok kıymetli 
t .. • f b J • ld gençler vardır. Buna mukabil ga- · GAZiANTEP, ?.3 .A. A.- Muha un, zıraat ve en fU e erı o u- ı yet az bilgili ve verim kabiliyeti fızcücü biaikletçi eri dün ,ehrimize 
ğu gibi kalmııtır. Keza Müski-

1 

nokaaıı mezunlara da tesadüf e- geldiler. 20 kilometre mesafeden An 
rat inhisarının da ticaret ima- diliyor. Vasati olarak tetkik olu- tep r:ençleri, 'ehir mümenilleri ve 
lit şubeleri aynen kalmıştır. Di 1 nuraa ben bugünkü seviyeden ıah süvari alayı zabitanı tarafından kar 
ğer servisler her iki inhisarda j aen memnun olduğumu aöyleyebi- tılandılar. Kasabaya muvaaaletlerin 

ld d mi lirim." <le Sporcular ve halk tarafından ha 
mütenazır o uğun an cü -esi raretle a11u,ıandılar. Sporcular bu 
bir araya getirilmiş bulunmak- Ahmet Reşit B. diyor hl aabab Kilis'e luırcket ettiler. Ve sa-

tadır. » Diğer taraftan Darülfünun Hu- mimi bir aurette teni edildiler. 
kuku düvel müderrisi Ahmet Re

Rus - lran 
Muahedeleri 

MOSKOVA, 23 (A.A.) - Ka 
rahan ile İran Elçisi Pakervan, ı 
muhaceret, ticaret seyrisefaine da 1 
ir olarak 27 Tetrinievvel 931 de 
Tahranda İmza edilmiı olan mu
kavelenin musaddak .suretlerini 
teati etmi,,lerdir. Mukavele 11\U'İ 
yete girmi,tir. 

lngiltere ile Mısır 
arasında 

telsiz telef on 

fİt Bey ciddi bir tetkike ve uzun 
tecrübelere iatinat ederek bur:ün
kü. lise mezunlarının e.aki verim 
kabiliyetlerinin şayanı dikkat su
rette azaldığı kanaatindedir .. 

Ahmet Reşit Bey, diyor ki: 
- Ortada bir vakıa var. Lise 

mezunları, yüksek tahsil için kafi 
derecede hazırlanmış. değillerdir. 

Gençler, Darülfünuna noksan 
bir irfan mal.zemesile geliyorlar 
ve bu yüzden kendilerini yctiıtir
mek için hazan biiyük mütkülat 
karşısında kalıyoruz. Yalnız Gala 
taaa.ray değil bütün liselerimiz 
zayıftır. 

Nev-Y ork belediye 
• • re ısı 

nasıl zengin olmuş 
ALBANY, 23 (Nev-yorlı: eya

leti dahilinde), (A.A.) - Nev
york valisi M. Franklin Roosevelt 
ahiren Nev-york belediye ınemur 
larını iğfal meselesini tahkike me 

mur komite tarafından Nev-york 
belediye reisi M. James Valker 
bakkmda aerdedilen ittihamatta, 
mumaileybin cevap vermesini em 
retmiftir. 

Tahkikat komitesi reisi, Bele. 

Menafii umumiyeye mütealli~ 
imtiyazlar kanunu 

ANKARA, 23 {Telefonla) - Menafii umumiyeye müte•ıı' 
imtiyazat hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline ve bu k• 
nun bazı maddelerinin ilgasına dair olan kanun layihası ruzn•~ 
ye alınmıtlır. Layihanın aldığı son şekle göre müvazenei ıtfll.J 
yeye ve mülhak bütçelere dair ve mukavelenin akdi tarlh1 ~ 
mevcut veya atiyen ihdas edilecek olan herhangi bir vergi "rtı 
resim muafiyetini tazammun ve itiyen bütçelerden tediyatı J 
zam ederek verilmesine hükumetçe lüzum görülen imtiyaz JJI 
veleleri Meclisin tasdikına arzolunacaktır. , 

Bulgar gazeteci ve artistlerı 
ANKARA, 23 (Telefonla) -Bulgar gazetecileri ve arti•l~ 

bu akşamki trenle lstanbula hareket ettiler. istasyonda çolt • Ji 

mi bir surette teıyi edildiler. Bulgar gazetecileri Ankarada ~r 
dükleri hüsnü kabulden pek ziyade memnuniyet izhar etıııeı-· 
dirler. 

Belediye kanununda bir tabif 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Belediye kanununun 110 ~~ 

maddesinin altıncı bendinde yazılı "Avariz ve hişılatı" ta~~ 
Konya mı:h'usu _K~zım Beyin t~klifi ü~eri~ muhtelit encUJ 
şöyle tehır etıruttır: Vakfı sahıb mahıyetınde olmayıp J.• ıl 
namile veya muvazaattan mülk suretile hakiki ve hükmi şah1jı; 
uhdesine tapuca tevkil edilmiş veya edilmem~ gayrime~kıliJı' 
ile nukut olan bir çok avarızlar ve hhılatınm belediyelere ıııl 
li manasını mutazammındır. 

Takas usulü hakkındaki 
teklifimiz 

LA HA YE, 23 (A.A.) - Ti~ar~t muahedeleri tadil ~oJJl~:~ı 
nunda reis Dr. Nederbragt Türkıye ıle takas mukavelelerı •~ 1~ 
tevessül edilmesi hakkında Türk heyeti murahhasasından b1:ı,~· 
lif aldığını tebliğ etmiştir. Türkiye heyeti murahhasası ta( ı' 
dan tevdi edilen proje kendisile şifahen müzakere edilmiş ve 

0

1~, 
mandan beri alakadar daireler tarafından tetkik edilmekte bil 
muştur. 

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

Alman fil osu, Dant- Cemiyeti AkvaO'' 
zig'e geliyor daki Çin murala-

vARşov A, 23 (A.A.) - Danı- hasının muhtırı:ıg• 
zing'den bildirildiğine göre Schlesi- IJ' 

LONDRA, 23 (A.A.) - lngilte 
re ile Mısır araaında tesia edilm.it o-. 
lan telefon hattı, M. Baldwin'ni 
Mmr Batvekili lamail Sıtkı Pata ile 
yapmı4 olduğu bir muhavere ile ıra 
yet iyi ,erait altında açılmı,br. 

Öyle seneler oldu ki buraya 
Hukuku düvel derai almağa r:elen 
gençlere tarih ve coğrafya okut
mağa mecbur o1dum. Tarih ve 
coğrafya, Hukuku düvelin istinat 
ettiği iki mühim bilgi şubesidir. 
Bunlarda zaif olan talebe Huku
ku düvel öğrenemez. 

en ismindeki Alman zırhlısı ileT-190 CENEVRE, 23 (A.A.! --:' ~ 
ve G-10 torpido muhripleri hareket- ı miyeti Akvam nezdindekı cı;:..;ıt 

Egypt'in altınlan !erini 24 aaat tacil ederek bu aabah rahha• heyeti On yediler ~ -~ 
saat 8 30 da Dantzig limanına mu- sine bir muhtıra venniştır· ~ 

diye reisi M. Walkerin vazifeaini 
işğalde devam etmeğe gayrilayik 
olduğunu bundan evvel beyan ey 
lemiı idi. 

kurtarılıyor vaıaa~ edeceklerdir. muhtırada Cemiyeti Ak"•~ıııı•~ 

ilave etmeliyim ki, bütün 
bu yazılarımla bu havalide her 
sey olup bitti, yapılacak bir şey 
kalmadı, demek istemiyorum. 
Tetkik seyahatinde iken bura. 
!ardan gazeteye yazdığım mek 
tuplarda müşahedelerimi, müta 
lealarımı yazmış ve bu havali
de daha neler yapılmak icap e
deceğini uzun uzadıya anlatma 
ğa çalışmıştım. Ayni ihtiyaç, 
ayni vaziyet bugün de devam 
ediyor. Nihayet her nevi ısla
hat, her şeyden evvel bol para
ya tevakkuf eder. Yalnız bura
ları için bol parıt bulmak de. 

pn reia ile 3 ve nihayet 2 azadan ı 
mürekkep bir komite aabah1ı ak- yaçlarını temine medar olacağı i
şamlı vazife ba,ında bulunarak I çin Ankara'ya gidecek heyet, bu 
eıhabı meaalihin i,lerile metgul 

1 

hususta da teıebbüsatta buluna-
olmaktadır. caktır. 

Gayri mübadillerin müterakim Cemiyet heyeti idareai, dünkü 
bedeli.li icareden Ziraat Bank& ... I• içtimaında, cemiyet işlerine dair 
na mevdu olan mebaliğden istih- matbuata yalnız reis İsmail Miif
kakları nisbetinde kendilerine lev tak B. tarafından malumat veril

Ben kendi hesabıma, liseler .. 
den çıkan gençlerin, çok daha iyi, 
çok daha kuvvetli ve bele çok da
ha hazırhklı yetişmesi lüzumuna 
kaniim. Maamafih, bütün lise me 
zunları böyledir de demek istemi
yorum. 

içlerinden pek mükemmel ye
tişmiş olanların vücudunu inki.r 
etmiyorum. Yalnız, umumi seviye 
kuvvetli dejiildir. Bu hususta 
Mahmut Beyefendi ile tamamen 
hemfikirim " 

BREST, 23. A .A _ .Artiglio, E Bu gemiler, saat 17 ye doğru li - yük meclisini yeni Mançur• fJıtl 
gypt'in enkazı Üzerine dönmüştür. mana girece kve pazartesi günü öğ- meli ve Japon parlementos1' ;' 
Dalğıçlar 4 senelik fevkalbefer me- le zamanına kadar Dantzigde kala- bu hükumeti tanımak huıı.ı•" b 
saiden sonra. birkaç milyon kıyme- cakl ..... dır. .. . ı ki kararı hakkında her hanı' 
tinde olan ilk külçeleri •ıkarmag" a lstıkbal ve numayış programı şu· L )<oı"j.! 

' d vaziyet almasının ytton .AJ. 
muvaffak olmu,lardır. Hava, müsait ur: Btiyu'"k ... ..-.. 
· 1 - 1 b ı ·· · ıı · · nunun raporunun ,..,. 

tır Altınların çıkarı masına devam e Am.1ra , mat ua mumessc ~nn~ . . ği t• 
dilecek ve Artiglio, 1.ili.hara PhyMtou 

1 
kabul edecek v :;ece Çelik Mığferlı tarafında~ tetkık edıle~e ,,. 

th'a dOnece"-ir, le.- bir fener alayı ynpac.; klardır. 1 kadar tal1k olunmaıı ıstell 
ziat icr sı. bunların kısmen ih.ti-



Kibrit Şirketi 
Ekonomi 

• Odalar kongresı 
yarın toplanıyor 

İS 1 •••••• 1 

Kongrede müzakere edilmek 
,,, üzere iki rapor hazırlanmıştır 

r t lıtanbul mıntakaaı Ticaret O- lerı istedikleri gıbi ve <ık, sık yük 
r ~ alan kon•re•İ yann lıtanbul Ti· sefttiklerini, geçen ıeneye naza .. 
1' ret Odaaı aalonunda toplana.. ran bu aene ücretlerinin bir miıli 
dil daha yÜk•elmit olduğunu zikretc:aktır. 

~ lıtanbul Ticaret müdürliiiü da- me~:!_i;!;r Oduı da bu vaziyeti 
J ılinde olan Trakya, Marmara d. 

Z 1 tetkik etmekle ır. ll ti vzaıı ve Karadenizden oı:ıgu 
·u; aia kadar olan mıntakadakı 0-
~ıJI aların murahhulan bu kongTe .. 
1 "de hazır bu1unacakl~r~ır. Murah: 
,,. •lann buwün tehrımıze celmeaı 

intizar edilmektedir. 

Kor.are İçin iki rapor hazı~I~: 
ol hııttır. Birinci rapor Oda katıbı 

-"' uınumiai Vehbi Bey tarafından 
":-.; Yaaılmıştır. Raporda latanbul mın 
11" lakaımın tetkllııi yapılmakta u
' tnUllli '\1aziyeti, nilfuau, ihraç ve 

İthal feraiti tetrih edildikten •on
~ ra bucünkü mmtaka hududunu~ 
~ doğru olup olmadıiı ~ok~aaı mu

lalea edilmektedır. lkıncı rapor 
~Üderris Hakkı Nezihi Bey tara
fından haır:ırlanmı,tır. Bu rapor-

,, da .irndiye kadar yapıl•n bet k"" 
Rrenin t•hlill yapılmalata ve ne .. 
ler temenni edildiii, neler yapıla
t.ildi~i tetkik edilmektedir. Kon
ırede bundan maada Odalann 

t lt!rnenaileri •• mınta'kanın umu
D\İ ibtiyaçlan üzerinde rörtiıüle

~ ~ektir • 

~ Buğday fiatlannda 
tenezzül berdevam 

Bugday fiatleri evvelki sline na 
2aran dün gene bir miktar tenez· 
2 ul etmiştir. Maamaflb söz önün: 
de tutulması doğru olan umumı 
temayül nazarı itibara alınırsa 
Ciatler yiikı.ektir • 

Dun ..,hrimize Anadoludan 22 
•agon ve limanlardan 147 çuval 
bui<day ıelmişti. 

ilk muameleler diltük fiatlerle 
oldu ve dünün en iyi malı olan 7 
• 8 çavdarlılar 8 kuruf 10 para
dan satıldı. 

M. Kühl 
Sebze ve meyvelerin uzun müd 

det muhafazası ve uzak yerlere 
nakli için yeni bir ambalAj şekli 
ihtira etmi4 olan M. Kühl pazar
tesi günü ,ehrimize seleceklir. 
Mütehaaau beraberinde Hamhurı 
t..n ambal&j yaptıjı bazı meyve 
ve şebzeleri de cetirmektedi.r. 
Bunlar burada mütehassıs bir he
yet buz.urunda muayene edilecek
tir. 

Sebebi muamele 
vergisi imiş! 

Ticaret Odası benzin fiatlerin 
de son zamanlarda hiaıl olan 
yükıelme Üzerine benzin itlerini 
idare eden kumpanyalardan bu
nun sebeltini eonnuştu. 

Kumpanyalar Odaya verdikleri 
cevapta bunun batlıca sebebinin 
IDU&mele Yerıı:ioi olduğunu bildir
mektedirler. 

Oda tetkikalına devam etmek 
tedir. 

Osmanlı bankası 
• • • heyeti umumıyesı 

Osmanh bankası heyeti umu
miye içtimaı bu ayın 28 inde 
Londrada yapılacaktır. Bunun İ· 
çin Boraa ve O•manh bankaaı ko
mi•eri Ihsan Rifat Bey Londraya 
gitmitlir. Ihsan Rifat Beyin bu se
yahati 15 gün kadar devam ede
cektir. 

Haziranın ilk 15 gü Belediye lktr•at müdürü As•m 
Üreyya Br.y ..-•ün bonaya ı:clerek 

muameleyi takip etmittir . nünde ihracatımız 
} ağan J/ll,ij11111rfar Gümrükler lıtatistik müdiriyeti 

. haziran ayının ilk 15 günü zarfın 
ISTANBUL, 23 A.A.- ihracat 

1 
da mühim ihracat limanlarımız

Ofisinin Meteoroloji En~titüsün- dan baflıca ihracat maddel~rimi
den aldığı rapor şudur: zin ihraç vaziyetlerini tesbıt .~t-

0Sah cünü Merzifon'a, Çangırı mi,tir .. Yapılan iatati.stiğe gore 
Ya, ikişer; Kana Üçi Ankara'ya, on bet gün zarfındaki . ihracatı
kay&eri'ye, Rize'ye, Şarki Kara- mız 1,092,126 liraltk bı_r kıymet 
l.i&ar'a sekizer; Giresun'• on ÜÇ arzetmektedir. Mayısın ı1k on be~ 
milimetre yağmur yağmışhr." ,-ünü zarfındaki ihracat 1,8~~' 

425 lira tutmakta olmaaına gore 
hazirandaki ihracatımız 747,299 
lira nok11an olmuştur. 

Soğuk hava depo
lanndan şikayet 
Bir çok pıt"ynır ywnurta! ~·i 

..,.,. a.. tacirleri lktoat vekaletıne 
sıüracaatla şoguk hava depoların 

Haziranın ilk 15 sünliik ihraca 
tını •$ağıda eöıterivoruz: : 

E~yanın cinai 

dan tikayet etnıiılerdir. - ' Koyun ve keçi 
Tacirler soğuk bava maeueae- ı 

Kıymet 

Lira 
258 

i57,'162 lı 1 · · ,. 1 Yumurta 
leri &ahip •eya tjr et erının ucre Ham deri 14,667 

3,888 
3,647 
2,851 

BORSA 
1 
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Hah 
Arpa 
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46,756 
34,890 
63,663 

57 
(kabuklu 1970 

(kabuka 103,115 
tf 1,635 

Zeytin yaiJı 260,693 
Tütün 
Pal&mut 40,008 
Palamut bulİıaal 42,425 
Afvon 23,814 
Pa;.,uk 33,265 

1 
Kok kömürü 60,559 

Mayısın ilk on Det _,ün~~ gö
re ihracatımızın tezayut ettıgı ka

l ıemler tunlardrr: : _ .. 
Ham deri, mayıaın on be~. Kunu 

1 içinde 4,789 liralık olarak ıhraç 

1 
.-dildiği halde haziranda 14,667 
liralık ihracat vultu .bulmuıtur .. 

Hl'lılarda ı;\.570 lır" kadar bır 
1 teuıyüt ırörülmü,tür. Tütün ~hra-
calı 56,8.19 palamut h~luası 

1
5,021 kok kömürü. J.;\OI lıra faz 
I hk göstermektedır. Buna muka
b .. I vunmrta ihracatından 110,439 1 

deril..n ihracahndan 36.927 
,.v 'hracatından 223.402 ÜY.Üm 
!'hrpn 

1

1 ndan 159.206 kabuk,..12 
1 raca ' 5 · 
f d k ihracatından 26,45 zeytın 
ın_ 1 

"h c3 tınclan 23.!.'49 palamut 
vagı ı ra f "h 
ilıracr. tınd1Pn 10.436 a ):on r raca 

d 1 ~ı 5?4 pamuk ıhracatm-
tın an ~ • '-
dan ela 39,628 liralık not<san var-

dır. 

- ------
Rus teş if at müdürü 

avdet etti 
E . Hz ile birlikte Ruıya'dan 
mır · • I 

şehrimize gelmi1 ve ~şv~I smct 

P Hazretl('ı inin mıa.afır1 olarak 
aı;a • 

h im~de kalmıı olan Rusya te,n 
ıc r 1 • k" d" f t umum müdürü M. F ornıı ı un 

[ Odc. tarikİI• Mo•kova) a avMt ..ı
mT:~.r. 
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Çakmakların Kaldırılmasını 1 ı·yo •• 
Bir tütün 
Ofisi lazım 

Odanın anketine 
tüccar müsbet 

cevap veriyor •• 
Ticaret Odaıı tütün 

ve tütün i9lerile alikadar 
hasaıs zevat arasında bir 
açmıştrr. 

tüccan 
müte
anket 

Odanın bu anketinde bazı mü
him sualler sorulmaktadır. Bu 
meyanda milli bir tütün Oflıi te.ş 
kiline lüzum görülüp görülmedi
ği hakkında alakadarların fikirle 
rine müracaat edilmektedir. 

Şimdiye kadar relPn cevaplar 
tema.men bir milli tütün ofiıi teş
kili fikri lehindr.dir. Ankete ce
vap verenler esas~n bu ihtiyacın 
öteden beri hiııolunduğunu, şim~ 
diye kadar bu İşle geç bile kalın 
~•ğını kaydetmf'kt~dirler. -----··---
Reglatör 
Ne imiş? ----

Otobüs yokuşu çıka 
mıyacak, benzin 
sarfiy:atı artacak 
Kazaların önüne geçmek için 

otobüslerin siır'atini 30 kilomet 
reye indiren reglitör aleti önü
müzdeki adyan itibaren bütün 
otobüslere konacaktır. Otobüs 
sahipleri bu reglatörlerin Avru 
pa gibi şoseleTi düz ve asfalt 
şehirlerinde iş görebileceğini, 
halbuki İstanbul gibi yokuşu İ
nişi çok bir şehirde kabili tatbik 
olmadığını söylüyorlar. Bu reg 
latörün geçenlerde Aksarayda 
yapılan tecrübesi de muvaffalo 
yelle neticelenmemiştir. Mo

tör altı yedi kilo yağ yaktığı 
halde otobüs yoku~u güçlükle 

çıkabilmiştir. lstinye yolu gibi 

Yoku•u dik verlet"de otobüslerin ' -yollarda kalıı.cağı ve motörlerin 
kr~a bir zamanda işe yaramr.ya 
cak hale gelece':i iddia edilmek 
tedir. Haber aldığımıza göre 
otobüs sahipleri benzin sarfiya 
tını da arttıracak böyle bir reg 
latör yerine, matlüp sür'atte iti 
dali temin etmek olduğuna gö
re, başka bir usul teklif etm"k 
üzere belediyeye müracaat ede. 
ceklerdir, 

Kıyıdan kıyıya 
işleyen merakip 
Limanda kıyıdan kıyıya İtliyen 

merakibi bahriyeden Alınan ton 
ba,ına 50 kurut Belediye resmi 
l:ııu ay ba,mdan itibaren 2S kuru· 
!• inmiıtir. 

Sürp Agop davası 
neticeleniyor 

Sürpı..cop mezarlıgı davaaı hak 
kında ç.artamba rünü bqinci hu
kuk mahkcmeai tarafından ka.rar 
verilecektir. Belediye ve diğer ta
raf vekilleri müdafaalftnnı yap
mıtlar, ehli vukuf rftporu okun .. 
muıtur. Da•ayı Bıtlediye kazan ... 
dığı takdirde Sürpagop mezarlığı 
tehir malı olacaktır. Belf"dİye bu
rasını kısımlara takıim ederek sa
tacaktır. Mezarl.ktan iki milyon 
lira t•min edilecej:İ tahmin edil
mektedir. 

Maarifi' 

Kimsesiz 
Kızlar 

Tahsillerine yardım 
için bir yurt açıl
ması düşünülüyor 

Mahkrmttlt1rde 

Meyhanedeki 
Cinayet 

- ---
Ortaköy'de Çakır 
Basanı öldüren 
mahkfun edildi 

• 
ihtikar 
Komisyonu 

-
Kahve işine ait bir 

ihtilaf halledildi 
Dün "iliyette vali muavıni 

Poll.~te 

Sadık 
Garson 

---
Patronunun parala

rını çalıp Yuna
nistana kaçacaktı 

lıtanbulda mevcut kim•eaiz. falıir 
mektepli kızların tahıillerini ikmal 
edinceye kadar iate ve ibatelerine 
mahıuı olmak Üzere, bir (Kimsesiz 
Mektepli kızlar yurdu) teoiai mese
le.ini Halkevi içtimai yardnn şube
sinin ilk riiznameııine koymuftur,. 
Bu hususla kendi~ile görüşen mu
harririmize, ~ube reİşİ lımail Muş· 
lak B. ,u beyanatta bulunmu,tur: 

Ortaköyde bir meyhanede it
ret esnasında çıkan kavıa netice
Mııde sabıkalı cüruhund&n Çakır 
Huanı öldürmekle maznun Sa· 
dıkla Lütfinin rnuhak-eıi dün 
ağırce2a mahkemeıinde intaç e
dilmi,tir. Verilen karara nazaran 
Sadık 15 sene hapse ve maktu1ün 
vereaeaine 2000 lira tazminat · ta4 

sına, Lütfi de 3 ıün hapoe mah-' 
kltm olmuttur. 

Ali l_{ıza Be) İn riyasetinde ihtikar Üç g .. n evvel Kurtulu•ta 
kotnıayonu top1arunııtır. . U • • , T 

Bu içtimada ticaret müdürü Y orgt efendının tahtı tstıcarın
Muh•in _Bey de b~lunmuıt~ır. l da bulu~~n otelin kasası ~ırıl: 

Aldııı:ımız malumata ıore bu • mıt ve ıçınde mevcut on bın lı 
içtimada mahkemeye ıevkolunan dd · d k" t h "l"t ·ı b 
L • k h · · d "hı·'-. L • ra ra esın e ı a vı a ı e a-uır a ve 111ın e ı ıaar .. omıayo- l y · 
nu ile ticaret müdiriyeti araaında zı a tın para çalınmıttır. orıı 
eakiden tahaddüa eden bir nokl•İ efendi meseleyi polise haber 
nazar ihtilAfı halledilmittir. venniıtir. Polis hırsızı meyda-

- -·-•• na çıkarmıştır. Hıraız ayni otel - " Bu tflsavvur, ana baba yur .. 
dundan ve lemini maitet imkanın
dan m"JırU.m kıalan genç, kızlftrın 
yalnız tahl"İle de\•am edebilmeleri i
çin dei;:il, hayat ve iffe-tlerini muba 
faza edel>iLnel ri icin de pek Ja
zımdır. Teklifin, lçtİm•İ yardım şu 
besinde en h.arnrctli bir mi.iı:ahiu·et 
bulacaiından eminim. B""· o kanaat 
tayım ki, 4uı,.. bütçe•indeki bütün 
parayı böyle bir yurdun idare ve i
damesine tahsis eder~e, en ehem~ 
miyetli vaziff'lerinclen birini ifa et 
miş olur. Hatta, 'ubenin bu ıeneki 
faaliyeti 'bundan ibaret te kaha gene 
lrifidir, 

Hf"r halde, bu rne•elenin 11k İçti
mach~ müzak(·re ,.e intacı için ah&an 
çalı~cağım." 

Selçuk hatun kız 
mektebindeki sergi 

Bir sahte bordro 
davası 

Muhaı.sa11atı zatiye mirtrmetle
rinden iken tıa.hte bordro t..nzirn 
ederek 1700 lira ihtilas ettiği iddi 
asıı·la tahtı muhakemeye. 1tlı~,an 
Kemal Beyin muhakemeııne dun 
Ağırceza mahkemeainde devam 
edilmiştir. Dünkü muhakemede 
müdafaa ıahitleri dinlenilmiı, bu 
ıahitlerden ikİ•İ hiç bir ıey bilme 
diklerini söylemİflerdir. Yalnız 
bir tahit bir gün muha5ıaşatı za
tiye idareıinde muame)eıini takip 
ederken. Üzerine mürekkep dö
külmüt bir bordro gördüğünü ve 
İ•tibkak sahipleri bulunarak mü
hürletilmek auretile ikinci bir bor
dro tanziminin mevzuu bahıoldu
iunu, "e bordronun tanz.imi~i de
ruh\p eden zatı ta!'ı~ığını soyle~ 

Capa Selçuk hııtun kız •anatlar mittır. Muhakeme ıstınabe ~ureh
mektebi talebe sergiıi dün oaal 13 • le bir müdaft.a tahidi daha dinle 
de meraıim1e Lıü.-.t editmi1tir A nilmesi için ba&lla güne bırakılmıt 
sılış resminde bir çok maarifçiler ve 1 tır. 
talebe velileri huır bulunmuılar-
dır. Ziyaretçiler ttgi 1alonlarını bi Zorba bir hırsız 
rcr birer ge7.mi~ler ve talebenin bir mahkftm oldu 
sene i~İnde vücuda getirdiklt."l"i eser 

Kibrit 
Şirketi 

Bonoları nasıl iade 
edecek, çakmak 
yasağı ve şirket 
Kibrit •irketinin Haxineye med 

yun bulunduğu bir buçuk milyon 
doların tesviyeıi İçin Ankara'da 
cereyan eden mÜ74\kerat netice-
1.İnde hükümetin tirkete vermit ol 
duğu bonolardan 12 Adedini iade 
etmesi auretile bir itil&f aktedildi .. 
jJini ya:ımı9tik. iade edilecek bo
noların krymeti 407,302,80 dolar
dır. Bu muameleden ha:ıine hesa
bına 1,750,000 dolar yani 3 mil
yon 600 küaur bin lirahk bir i ti
fade temin edilmiştir. 

)eri !lOR derece- takdir etmişlerdir 
Bilhassa hu !.ene mezun olan talebe~ 
nin eıerleri fevkalitde beğenilmiftİr. 

Darülfüunnda 
konferans 

Şirket tarafından hükumete ;. 
ade edilecek olan 12 bono Nev
york'ta Ziraat "Ve Cümhuriyet 
Merkez bankalarının muhabiri bu 
hman Chaae Bank'a tevdi t'dilmiı 
tir. Bu suretle hükiıuıetle tlrket 

Üaküdarda bir gece Zeliha H. ara11nda mevcut bütün muallak 
isminde biı· kadının evine tecavüz meıeleler halledilmitlir. Ankara 
le kapısını kınp giren ve cebir)f', da bulunmakta olan Şirket mü~ 
tehditle mücevherlerini gaaheden dür muavinlerinden Hamdi B. 
Arap Hasanın muhakemesi dün dün lıtanbu1'a gelmiştir, müdür 
ağırceza mahkeme•İnd<" İntaç edil M. Hofmann da bugün avdPt cde
miştir • cektir. Kibrit ıirketi 11on y • ' " 

Darillfünun konfe nı ıfllonunda Arap Hasan bir sene 12 aya- itiliftan zararla çıktığını beyan 
l" 1 B. tarafından ğırhap•e 5 aene müddetle emni- etmektedir. Son zamanlarda Kib-

k 1 Yeti umumiye nezareti altında bu- rit i•tihlakiıtı R>aldıi!ından •İrket, ilk mektep u bır on e 
& lundurulmıyft ve cafdığı efyayı hüküme-t~ v('receii aidatı bugün 

rans verilmıstır r-.. rıferan ta maa4 hk • 1 b" f 1 · ki b tazmine rna. um o mu,tur. içi:ı rraz az a gOrme e era-
rif müdürü ve i!k ted. i,;ttt miJfettiıle , • • •• • ' bf'!r iıtihl&ki.tın artm.ıııı ümidi bi-
ri d• hazır bu'unmu,tur. Beledıyedekı sunstı-ı raz cesaret vermektedir. ş;rk .. ııe 

1 d aktedilen rr.tlilvelename mucibin Rıdvan Nafiz B. ma avası ce, nidat ıenevi 2sbin aandık aarıi 
B ı d. d' ·k hl yat Üz:erİnf' t.-.bit edilmiıti; 1931 

Maarif ,.~kalf'tİ heyeti tdliıiye . e e ıye mulcme ~-' en ~u e- 1 aenesinde sarfiyat 22 bin sandığa 
. B A d 1 ı k' lıf nıemur maaı ''e ucretlerınclen • . .h t b ·· · t"hl" rf'i~i Rıdvan r.•afız · na o uc. a 1 
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knt venı en c nı~ ,.tın t• te-

tir. . e 1 
. ey " 1 ~sıne v~rı ece- ne:ı.ziJI etmiştir. Son zamanlarda 

Tarih kongresine 
gidecek muallimler 

2 tenımuuia Ankaracla loplA.nacak 
olan tarih ~ongresinc İttirak ede-. 
cek mualllnıler car1aml:aa günü lı
lanbu•dan har>kel •dtceklerdir. 

........... -
Fransız kad1n 
Gazeteci gitti 

Bir müdd .. tten beri ıehrimizde bu 
lunmakta oh n Franıız gazetecilerin 
den Mm Rayhiane dün tayyan ile 
Brindiü•ye gitmittir. 

--·-----
Muhtelit mahkeme

lerdeki davalar 
Muhtelit Türk - · Yunan mah

kemesinde dün Kon&tanten Batlı
tasin hükümelimiz .... leyhinf'! a.çttğı 

!ırayı zımmetıne ıeçırerek tet•Y· k k Ik · I ·ı ı 1 "h 
yÜp eden, ve bilahare yakalanan _aça çı hı kı erlı e. ~e•guk?1 .anK'.b" N ·ı B ı d ft d l h · f ı hsl\• ma em~ erının lef ı ı, ı -81 ey e ~ er f" a n a yap.. . k k 1 'W 1 ·· ·· 
maktan maznun Reff"l B('yin mu- rıt ~ç~ ("ıbtl'ınınb ",•m.ent"hl'!~'!n~ 

· d.. h l{e1'.';Jllıstır; u .s 4!-p e ısı aaatın hakf"r.nelerınr un •&n·ceza mat .. .. .. ·· ·ı d·ı •-t-~· 
k · d d d·ı · 1· tf"z11vut etme~• umı e ı mc• eaır. 
emE"5ın e tvam e ı mı' ır. -

Dünkü muhakemede drftf"rler Sirket, kibrit t-arfivatının trza• 
üzerinde tetkilıat yapan naip ra- vüdünü tr:min için çakmak iıtima· 
poru kraat edilmiş, bundan .on- linin men'ini arzu rtmektedir. Bu 
ra maznun Nail Bey alf"yhine Ve- ! huJuıta henüz ittihaz edilmit bir 
fik Bey ver~ıeai tarafından açı- f karar olmamakla beraber ~irket 
lan emnİyC'tİ suiistimal d3vasıyla bu husuata hükUmt"t nt-zdinde te· 
bu davanın te•hidi İçin muha~-::

1
1 ~bbü1'te bulunacaktır. Elde- mev· 

me 14 temmuz pcrt~mbe runu cut cakmakların İstimalinin mene 
ıtabahına talik edil"'i tir. dilditti hakkmda bir ~avia çrkmı& 

- - ·-•• ... ·-- İıte de dogru <lf'ğifdir. ~irl&eı çalc

Yeni 
Halk evleri 

-· 
Bugün açılacağı 

buı·ada da 

mAk istimalinin men•i haklcında 
diyor ki: 

- Cal<mıı.lı. V<' bilhassa cakmak 
tası tLatmRk "jrkt!'t i İn daha t:lv.-. 
ri•lidir; cünkü 10 liralık çakmak 
hı inin 100 lirl\)'a aahlmuı kıtbil

} d;r. Mukavelenft.tne mucihincf! hÜ· 
İ'İD · künl~tc verile-<"ek aidatta çakmak 

merasim yapılacak 

f satı1tı P.\'rlt"a nazarı rlikkate •ltn· 
m,,~ıa olduğundan, ~ide edllecelı 
kir U.:ınamen irkete aittir; fakat 
teai~ f':ttiYimi:t kibrit fabrikaıı mo 
ı.ııriFinİ amorti ed~bamek için 
lcihrit 111ı.rfiyatını .a.rtırmak mecbu 
rivetindevİ7.. Bu tıı.-btı:l'lle çakmak 
jgtİmaJinin teammümli hi:ıce ar.7u 
edilmemektedir. 

de garr.onluk eden Andon ismin 
de biridir. Andon Y uııaniıtana 
kaçmak teşebbi:.,ünde hulunur. 
ken yakalanmıttır. Andon cür
münü itiraf etmiş ve Adliyeye 
verilmi~tir. 

Zavallı çocuk 
Ortaköyde bir basmacının 

doı.uz ya,ındaki kızı Liliva 
1536 numaralı otomobil çarpa
rak dizinden yaralarnı,tır. 

Kendisini makinaya 
kaptıran amele 
Kasımpaşada marangoz fab 

rikasında amele Nesim dün fab 
rikada çalışırken kendini mala 
neye kaptırarak ağır surette ya 
ralanmıştır. Mecruh hutahan .. 
ye kaldırılmıtlır. ---
inhisar 
• 
ikramiyeleri 

Malul gazilere tev
ziat tali

matnamesi geldi 
Malül aziler cemi). etı umumı ....... ~, 

ke7inden: 

1 - 1485 numaralı kanunun 
4 Üncii maddeıi mucibince htt yılın 
Haziranında mahiJgazil("re ve t il 
yetimlerine tevzi edi1mesı icap eden 
İnhisarlar ikramiyelerine ait tevziat 
talimatname•i 22-6-932 tarihinde 
Milli Mudafaa nkal~tinde Askerlik 
,ubel~rine g'·lnlİflİr 

dan !udur: 
Tev;ıiat ınik 

o.,.....,, 7.abit11n E,frat 
Lira K. lira K. 

1 202 00 101 5-0 
2 181 00 80 5(1 
3 141 00 60 00 
4 121 00 4000 
5 101 00 20 00 
6 80 00 20 00 

Hawaldcrin J,t\fl'ten cönd~rilmeıı 
için cemiyet tarafından let~bbuıatta 
bulunulmufur BurlRnn ı:elrnc inı 

miilee.l..ip ıür'aUe tevzie çalaşılacalı 
tır. Bu tevziatlalci yüıde elli fa2fa . 
lık ev..-eJki ıen f~re ait olan parklar 
dan henüz b.ınkaya yatmlmay11nln

rının bu defaki letebbüıiimüzle ban 
kaya lt'vdönden neş' t etmelct~dir 

2 - 551 nu°"'rah lcanunuft 1 in 
ci maddesi mucihincf' 5 'e 6 n1cı 
derecMen malül efradın era~ı hna .. 
yanları hakkında yaptıgımız ıe,eb
büsle;- müabet nclİC'Clf-rİni 't'rmek 

ilz:crcdir. Bu rıbi arkadaılarıır.ızın 
cmıiyete muracut ~hneyenleri h 
men lif!teyc kcndilcl·İni talıırirf"n v 

ya ıifah<"n kayt etlİrm•leri liı~ımdır; 
Ekmeğe narh dün de 

konmadı 

gayri menkul emvaline ı.it 15 bin 23 viliyetimizdc daha :reni
lir.t zarar ve ziyan davası rüyet den Halkevi kü~at edilmeıi müna 
edilmit ve mürafaa11 yapılmıtlır. sebetile lstanbul Halkeviııde bu
Keza Jan Papa• i'mind birinin gün bir miisame•·e 'Verilecektir. 
de gene Si) bin liralık zarar :.ıiyan Müsamereye fırka unıumi l&Atibi 

1 davasının mürafaaıı yapılmıftn·. Recep Beyin Anlı.arada aöy1iyece.. ... ..... ••--

1

1 Muhtelit Tiirk • Fran-.~ mahke ği nutkun clinlenmeti ile başlanıı- Fransız konsolosu 
3 - 5 aP.netik proaramnru:.rın 36 

mcı maddesi mucibince yapıl11ın te> 
,ebbüsJer Üzf'rİne 10 ~enelilclerini a 
lan arkadaılımmıza trlcraı maaı 
ba' !anacaktır 

B~lediye ekmek narhını dün 
de koymamı,.tır. BuP.day ve un 
fiatlan Üzt'rindeki tetkıkat de
vam t"lm~ktedir. 

meıi 8 eylülde faaliyet" b .. tlaya- caklır. Nutku dinlemek i\·in rad- ai~ 

1 caktır. Eylülde fran.,~ nı .. l.keme yo tertibatı ikmal edilmi;tir. mezunen ._ L ... 
aindr- bazı mühim davar~~ rüy~t~ Müaame!"eye .. hi.r bandosu da s. ... 

Cumartesi günü narhın konma
•• muhtemel görülmektedir. 

batla.nacaktır İ~tirak edec~ktir. Münir Nurettin Fransız jen,....al konıolosu M. 
• 1ulga şehremanetinin Perrier B. d,, bir konaer ver~cektir. int Youan rdikaaile blrlikte ÜÇ ay 

banka.aından- istikraz Jii bir Müıamereycı herlı~ı gclcbilece-k... mn.uniyetle memlelıetine ai~ıtir. 
- ---- milyon J~ili:ı liraıı doit:ııs.ile tir. M. Saint Y ouAn•ın a•deb ka-

4 - 17-5-932 1 rihind Cilmbu • 
riyet ıazeteıind "Ankara malüllc 
rinin !tir lavzı'lıin serleYhasr altıuda 
neıredilcn bir bentten dolayı hnzı 
kıymetli arklldqlarımızdan m•ktup 
lar almaktayız. 5 senelik programı-
mızın 10 uncu madde~i mucibince 
merkezi umumi teavün sandığı için 
tqebbü,Jer yapmıı ve hususla 
kuv-.tli vaitler nldıtkan oı ra ma
kamı iıidinc bir kanun teklifi yap 

Sark Fı-anaız himill~ri tarafından açı- ffalkevi içtimai yarl d konıoloıluk umuru reİ• Komi! 

d f • d lan davanın murafaaaı vapı1ac.a.k- ı b . d M. Yecegncı Pigunne:.u taralındaa Şimen j erler n e lır. • dım u e ! e ifn edilecektir 
· d.f • "d C ~e 8 eylulde Osmanlı Car.· 1 Şark şunen ı erlerı ı are mec- k Şa b-·'nd b ki - Hall<evi içtimai yardım ıube-. · lk.i ·· · t" 1 · · 1 asının m fU ~ ıra ıgı . • . . l~aı evve run ıç ımn e ':~"tlır. ç 1 15 bin altın liradan dolayı Şam ain~~ Doktor Suat B. ın ıslıf~11k> 

tnnada hazrz bulunma!< uzere, a- h··ı.- t" · b k ş m ı· 1 1·nhılal eden nzı.Jıı:a muharnrler n ume ının ıa ı va ı.sı s- • 
zad~n "!'I· Saclı; ve ~1. Mahak mail Hakkı ve Suriye vali.si al.,y- den Sadri Etem B. "'ımut göste-
-hrımıze gelmıtlerdır. . - b 1 ·ı · t' 
r- hınc açtıgı davaya n.ş. anncaktır. rı mıf ır. -----

lzmirde fukara 
mahallesi 

lzmirden bildiriliyor: Ş~hrimizd~ 
bir luluu-a mahallesi tesi•in karar 
,-uilmiıtir. Bu mahalle Çayrrbahçe
de kurulaaılı.tır. Şimdiden faaliyete 
reçilmiıtir. Mahallede kıt mevsimi 
gelip ~almadan inıaala ba,lanacak
tn·, 

Belediye bura~a bir .mel<' aparlı 
man vaptn-ınayı tasa' \"U?' etmekte
cli• . 

Madam Linzler tarafrndan &a• 

bık Paris sefiri Münit- P,. nleyhi
ne açılan 31675 franklık mobllya 
davasına ba~lan.a.caktır. 

10 eylülde Ali Cenani B. tara
fından Gazi Ayintap köylerinde 
30 parça emlaki hakkında Fran
sız hükümeti aleyhine açılan da
vaya baı1anacaktır. 

11 eylülde Abdüllıamit varisle
rinden P..1uharrem cf tarafından 
Fransa ve c;uriye hükiımelleri a
leyhine açılan Suriye ve Beyrutta
lti mn.H11ınna ait zarar ziyan dava 
sı görül~c<"ktir • 

-···-
Mersinden kaplum

bağa ihr catı 
lskenderiycye çıkarılmak Üze 

re Franıız bandrralr Pierre Loti 
vapuruna Mersinden 150 Kablum 
ba • a yükletilmitlır. 

Kablumb iarun taneıi vaaati 
olarak yetmİ§ kilo ağırlııiındadır. 
Bu!lların heyeti umumiyeai on bin 
k;fo •ıklctindodir. Kablumbağa
nın b-heri lskanderiyede bir ln
aai:r. lirasına aa.tılmnktadır. 

Kıbrısla ticaret 
Kıbnsla olan ticari vazlyetimııc 1 mı~tır. Mal"lgazilerin hakiki trrfih

hakkında Ticaret Odaaı tetkikat • lennin azametli lıir lıı mını bu n
yapmaktadır. . dıkı. gören bu günkü heyeti idare 

Oda bu tctkıkatı eanaaında Kıb bu i3in kurulmasına fovkal"d ı ' 
1 · • .. b 1 d ' " çn ış rn a tıcan m.~'!ase flı";;~ a ~':j':" 1 tıi:ını ve çalı~acağını b.-ya-, ederek 

d~n, ~cn!ye, ~fkı taraT.' ırl eOdıı lf ~ arkada larımı:Lı te eI ~ ,~e tat ine is 
JOrtnUftür. Le OfC tCarc Bil ticftl eder. 
lstanbul Oda ma bu hu•u•la yaz-
dığı bir raporda bu azalmanın se- S • Merkezı umumi bütün harp 
hepleri meyanında Anadoluda malüllerın~ tev:u edi!mis olan 5 sene 
ıı:ırai vaziyet gittikçe İnkişaf etti- lik proı:ı-amıınrzın bılu,;,um madde
ğinden eıki~e~ Kıbrıstan alınRn 'ı leri hııkk·nd11 vakti! ley bb slerlni 
mnbull re ıhtıyaç kalmamış ol- yapını< ve bunlar.lan hir kı mını İn· 
~asını ,.e h<',. i~i .tarftfça alınan 1 teı ... ~t~i._tiı-. Ga\emiz prol{ram 

1 
hımaye tctbırlennı .eooı.,rmc~.t•·- ! ~ın t'&...,.nın•:-ı tatbikintl<n başka bir 
dır r y rl ~idir. 



Asrın umdesi "MiLLiYET" tir . 

24HAZIRAN 1932 
idarehane: Ankara caddesi. 

100 No. 

Telgraf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy~ için 

L. K. 
3 aylığı 4 -
6 .. 7 so 

i2 .. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ıreçen nüshalar 10 ku · 
rutlur. Gazete ve matbaaya ait 
i~ler için rr.üdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlann mes'u
'iyetini kabul ebnez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye~ilköy askeri raaal merl.e

zınden verilen malômata cöre 
'>ugün hava kısmen bulutlu de
vam edecek, rüz•ir timall İati· 
kametlerden esecektir. 

23-6-932 tarihindP hava ta1Eyİ 
ki 756 milimetre en çok 11caJı:
lık 26 en az 16 ..,.tigrat kayde 
dilmiıtir. 

Hikaye 

Trendeki 
Bebek 

- Fraa .. ııcatltlll -

M. Gobernon Niae gidecek
ti. İıtaıyona bir çeyrek ıaat 
evvel gelcH. Komparlnnanm en 
güzel köte-ini seçti ve küçük 
valizlerini rafa sıralamaAa bat
ladı. 

Gobernon tekaüdllnü iate
mit altmıt yqlarında bir me
murdu. Fakat geliri yerüıde 
idi. Kırk yatına kadar evlen
mek aklına gelınemittl. Kırk 
yaşında evltlllDlejte karar ver
miş, bu sefer de arzuıuna cö
re bir kadın bulamadığı İ9İ.D, 
bizzarure bekir kalmıttı. O ka 
dar fena bir adam detildi. Niı 
le güzel bir k8§k satm almıt
tı. Ahır ömrünü orada geçir. 
mek niyetinde iclt. İnsanların 
içi neyse dltt da odur. Gober. 
non'un da dıtına bakanlar, İyi • 
kalpli, hali vakti yerinde bir in 
san olduğuna aldanmıyarak 
hükmedebillrlerdl. 

Vagona yavat yavat difer 
yolcular gelmefe batladılar. 
Artık harekete vakit kalmamıt 
tı. Hareket memurları: 

- Herkes vagonlanna! Di 
ye bağırıyorlardı. 

Tam o aırada bir elinde va. 
!iz, bir kucağında çocuk, bir 
k~dın soluk soluğa Gobernon'. 
un dayanıp dışanıını seyrettiği 
pencerenin önünde durdu: 

- İçerde yer var mı? diye 
ıordu: 

Gobernon dönüp kompar. 
tımana baktı: 

- Evet madam, kötede bir 
kişilik yer var, dedi. 

Kadın o zaman bir ricada 
bulundu: 

- Affedersiniz efendim, 

ne olur, bana yardım ediniz. 1 ,J#.CC:::Z::m:>:ı:::~~tn::ıoı:=:zııaıııı 
Siz çocuğu pencereden alınız. W 
Ben de valizimi kapıdan çıka-

TEŞEKKÜR Muallim Seıi Gazetesi Mü
dürlüğünden: 

r yım. 
- Hay hay nı.ıdam ! 
Kadın, mayolar giyinmiş 

çocuğunu uzattı. Gobernon 
pencereden aldı ve ondan sonra 
kadın vagonun kapısına doğru 
yürüdü. Birden bire tren sar
sıldı ve Gobernon vagonun deh 
lizinden kompartımal\a doğru 
valizi elinde kadının gelmeıini 
beklerken, kimselerin gelmedi 
ğini görünce şaşırdı: 

- Mutlaka yanlış kapıdan 
girdi, başka vagona geçti. Bi. 
raz bekliyelim, neredeyse ge
lir, diye düşündü. 

Çocuk kucağında, gittikçe 
büyüyen bir endi}e içinde bir
kaç dakika daha bekledi. Fa- ·1 

l kat tren hızını arttırmıştı. Ha ı 
li gelen giden yoktu. ı 

Bu defa M. Gobernon çocu ! 
ğu kucağına aldı. Kim bilir 1 
hangi vagonda feryatlar kopa- J 
rarak çocuğunu arayan kadını 1 
bulmağa çıktı. Bulamadı. Hat 
ta bir aralık düşündü. Acaba 
görse tanıyabilecek mi? Kadı-

' nın yüzü o kadar silik ve müp 1 
hem bir hayalet gibi idi. 

Gobernon vagonun koridor , 
lannda sallandıkça, çocuk ra- ' 
hatsız oluyordu. Tekrar kom
partnnana döndü. Ve çocuğu 
oturduğu köşesine yerleştirdi. 
Bu defa hamuleıiz ve daha ser 
best kadını aramağa çıktı. Va 
gondan vagona her tarafa bak 
tr. Çocuğunu arayan hiç bir 
kadın yok. O zaman en<lite ile 
dütündü: Acaba kendisine ço
cuğunu emanet eden bu kadı
nın asıl niyeti evladını terket
mek olmasın. 

- Öyle ya, öyle ya! Düşün 
dü ve ben, Allahın budalası böy 
le bir tuzağa kolayca düşüver
dim. Yarabbi bu çocuğu şimdi 
ne yapacağım? 

Kompartımana döndü za
man çocuğun kulaklarını parça 
layacak derecede bar bar bağır 
dığmı gördü. Diğer taraftan 
yüzlerini ektiten diğer yolcu
lar mırıldanıyorlardı: 

- Çocuğu böyle kendi ha
line bırakmak olur mu? Artık 
ortalıkta ıefkat ve merhamet 
te kalmamı,. 

- Zavallı yavru, kam1 mı 
açıktı nedir? 

V. 8 modeli Ford 
otomobili 

Türkiyede Türk itçiliğile ya
pılan yeni V. 8 silindirli Ford 
arabalarının piyasaya çıkıımı 
tes'it ederken, ufak bir hediye 
vermeği münasip gördük. 

28 ve 29 haziran tarihlerin
de yeni model Ford arabalan 
Tophane'de •'ord fabrikaaı sa
lonlarında umuma tOJhir edile
cektir. Bu iki gün zarfında aa
lonlarnn.13:1 ziyaret edenlerin 
adedini en doğru olarak tah
min eden zata elli lira verile
cektir. Bunun hiç bir kaydu 
tartı yoktur. Bu müsabakaya 
Ford Motör Kumpanyaıının me 
murlanndan başka herkes ıri

rebilir. Birden fazla kupon da 
gönderilebiliT. 

Aıaiıdaki kuponu doldurup 
lıtanbulda Tophanede F ord 
fabrika" 
gönderiniz. 

netriyat 

( :a1.et~nın isın 

ismi (Basma Jıu[icrılc 

Adrc, . . 

dairesine 

28 ve 2'1 hı'-lrın !3'ihlc 
rinde Toplıonede ki ford !:ıh

rikuı salonlarında .. 
zi\·ıretçinin 'eni \t, 8 ~ilin· 

<lirli Ford ar3b.:ılarınt ~ür

düğünü tahmin ediyoru111. 
lfo müsahab hakkında 

ilerde muhabereye ~irişıne 

me~i ve tııı husu;ıa t'ord 
kompanyı..;ının kararının ni
hai kırar olarak kabul ediyo· 
nım. 

halde: 
- Zavallı çocuk! Zavallı ço 

Kanuni Mustafa Beyin cenazesin .. 
de ırerek bizzat hazır bulunan ve 
ırerek bilvastıa tee11llrlerimize İftİ

rak eden bilcümle mddası ile mes
lek arkadqlarına ayrı ayrı t"feldrii
re teeuürümüF. maal olduiundan 
muhterem ırazetenizltı ibllğını tav
ıit ve rica eyleriz. 

Merhumun nılikası Necmiye 
Mabtumları Muamn_. Hayri, Nejat 

Tashih: 
Gazetemizde ı3 ve 20 Haz! 

ran 932 tarihlerinde ve İstan
bul Ziraat Bankasından serlev
ha11 altında ne§redilen Gayri. 
mübadiller satıf ilanının mez
kilr banka Niğde ıubesine ait 

1 

bulunduğu tashihen ilin olu. 
nur. 

Satılık H:ıne 
Şehremini tramvay merkezi 

Ali baba aokak numro 9 altı oda 
1 bir salon büyÜk bahçe içindekile 

re müracaat. 

latanbul Muallimler birliği ta 
rafından ne~redilmekte iken altı 
aydan beri çıkarılmamakta bulunan 
(Muallimler Mecmuaaı) için bize 
yapılan bazı müracaatlar kartı· 
11nda kalmaktayız. Ne mezkür 
mecmua ile, ne de - 20 Şubat 932 
tarihli nüshamızda tasrih olunduiu 
ıribi - onu çıkarımı olan Birlikle 
hiçbir alakamız olmadığmı ve ga 
zetemizin tamamen mibtakil bu
lunchığunu tavzih ederiz.\ 

Beıiktat 2 inci hukuktan: Betik
tqta Türk AH mahalleoinde ilhan so 
kağında 34 No. lu hanede mü.kim i
ken üç ıenedenberi Bakırköy _.,._ 
zı akliye ve aoabiye hastahanesinde 
tahtı ted .. ide bulunan mahçur Ah
met Kemalettin Beye vasi tayin kılı 
nan Saip beyin bir miiddetteaberi 
tegayyup ederek umuru muamelatı

nı yüz üstü biraktıiı anlaıılmıı ol-
duiundan kanunun medeninin 427 
ci maddeei mucibince vazifesine ni
hayet verilerek mahçurunun refika
ıı Mümine hanımın kanunu mez.

kurun 364 üncü maddesine tevfi
kan kendisine vaıi tayin edilmit ol
duğu ilan olunur. 

.. Nezaheti ÇiFTLJ•K p k d Her 

.. ile maruf ar ın a akşam 
En kıymetli SAFI.YE H 
mug~~niye- anım 

ve arkadaşları SAADET ve SEYYAN ve HAMiYET 
Hanımlar n uhteş~m saı heyetine ittirak etmektedirler 

Türkiye ziraat 
Bankasından: 

cuk! dediler. Ziraat Bankası Mıifettif Namzetliği için 20 Temmuz ı932 

B. . lık Gobe on. çarşamba günü sabahı Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında 
ıı ara rn . b. .. b k . .h 1 k l . . .. . . ır musa a ·a ımtı anı açı ac.a tır. tbu tahriri imtihanı kazanan 

. - Sız: bır. şey soylı!eyım ı lar Ankara' da yapılacak şifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bun 
mı, anı:ı.esı gelı~ talep edmceye da da .ihrazı ehli;ıı:et.eyliyenlerden_ altı ~ü.fettit nam~edi alınacak 
kada~. ben çocugu muhafaza e- 1 tır. Musabakaya ıştırak edeceklerın Miılkıye mektebı, Hukuk ve-
decegım. ya İktısat Fakültesi veya Ulfunu Aliye Ticariye mektebi mezunu 

Kimisi: ve yahut sonsımf müdavimi olması lizrmdır. Diğer Fakülte veya 
_ Hakkınız yok, dedi yüksek mektep mezunlarının müsabakaya iştirak eyliyebilmeleri 

Alaycının biri: 

- Bulunmuş eşya dairesine 
teslim ediniz. Eğer bir sene 
bir gün zarfında gelip kimse 
aramazsa, çocuk sizin olur, de-
di. 

için en az iki sene mali müesseselerde çalıtmıt olmaları ıarttrr. 
İmtihan programı ve ıeraiti saireyi havi matbualar Ankara, 

İstanbul ve lz:nir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip
ler bu matbuada yazılı foto~raf ve vesikaları bir mektuba leffen 
Ankara' da Ziraa kası teftit heyeti Müdürlüğüne nihayet 
ı4 17 932 akıamml~adar bizzat vermek veya göndermek ıure. 
tile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (2782) 

Kırklareli vil8Jetin~en: 
ı - Bedeli k~fi (207ı4) yirmi bin yedi yi.iz on dört 

kuruştan ibaret Pınarhisar • Burgaz yolunun 20 x 880 -
üncü kilometreler arasında (2200) metre tul dahiline yıı 
şose ferıiyatı. 

2 - Bedeli ketfi (8ı75) sekiz bin yüz yetmiş beş 
kuruttan ibaret Kırklareli • Babaeski yolunun O x 000 - ıo 
inci kilometreleri arasında yedi parça şosanın tamiri. 

3 - (5069) beş bin altmış dokuz lira ?.6 kuruş bedeli 
Kırklareli - Dereköy yolunun 3 x 544 - 35 x 894 üncü kil 
leri arasında (13) parça ıosanın tamiri. 

4 - (6247) altı bin iki yüz kırk yedi lira 64 kurut bed 
tifli Kırklareli - Vize yolunun 55 x 250 - 69 x 627 inci kil 
leri arasında sekiz parça şosanın tamiri. 

5 - (6872) altı bin sekiz yüz yetmit iki lira 58 kuruş 
keıtifli Babaeski - Burgaz yolunun 75 x 787 • 76 x 338 in 
metreleri arasında (770) metre tulündeki kısım şosamn 
kapalı zarf uaulile ayrı ayrı münakasaya konmuıtur. 

6 - Münakasaya iıtirak edeceklerin ehliyeti fenniye v 
lan vilayet nafia başmühendisliğince tasdikli olacağı gibi t 
vesikalarının ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaattan an 
dıkları takdirde inıaatın hitamına kadar refakatlerinde k 
ehliyeti fenniJ ~si nafia başmühendisliğince musaddak bir f 
muru bulunduracaklarına dair noterden muıaddak bir taa 
name itasına mecburdur. 

7 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu 
desi mucibince ihzar edilecektir. 

8 - İhalenin müteahhide tebliği gününün inkızasınd 
baren müteahhit on bet gün zarfında ite başlamağa mecb 

9 - İtbu in9aattan Pınarhisar - Burgaz yoluna ait k 
berayi tetkik ve tasdik Nafia vekaleti celilesince gönderil 
lup 6-7-1932 tarihine kadar gerek aynen ve gerekse tadilen 
edildiği takdirde ihalesi icra edilecektir. 

10- Şartname ve keşifoameleri gömııek ve ıuretlerini 
isteyenlerin Kırklareli Nafia dairesine müracaatları li.zım 

11- ltbu yollara ait inıaat müddetleri ıs Kanunuevvel 
tarihine kadardır. 

ıı-- İtbu yollardan Pınarhiaar • Burcaz yolu 6 T 
1932 çarıamba günü saat on bette ve iki ve üç numarad 
29 Haziran ı932 çarıamba günü 11eraile saat on bet ve 
buçukta ve dört ve bet numaradakiler 30 Haziran ı932 per 
be günü kezalik sırasile saat on bet ve on bet buçukta Kırkl 
daimi encümeninde ibateleri yapılacaktır. 

13- ftbu inıaat ile 29 ve 30 Haziran ı932 tarihleriode · 
edilmek üzere Burgaz • lıtaayon ve Çilingir - Alpullu ve 
lareli - Hasköy ve Kuleli - Babaeski yollarında yapılacak ce 
(9677) liralık tosa tamirleri de ayrı ayn aleni münakasaya 
muttur. ( 

Nafıa Vekaletinden 
Derince'de bulunan takriben 2160 ton muhtelif yol 

meıinin Filyoa'a nakli kapalı zarf usulile münakasaya 
muştur. 

Münakasa 9-7-932 tarihine müaadif cumartesi günü f 

ıs te Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya işt~ 
edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Tı 
ret Odası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komisyo 
na vermeleri lazımdır. 

- Belki de küçük iti gel. 
mittir. 

içlerinden daha ceıur bir 
kadın yoku Gobemon'a çıkıt
tıı 

Bir taraftan da çocuk bütün 
kuvvetile bağırıyordu. 

tik istasyonda çocuk hak
kında ne bir telgraf, ne bir te
lefon haberi vardı. Gobernon 
çocuğa süt aldı. Karını doyur 
du ve tren yoluna devam eder 
ken, kucağında salladı, uyut
tu. 

Taliplerin münakasa ıartnamesini ÜÇ lira mukabilinde 
kara' da Demir yollar İnşaat dairesinde, İstanbul' da Hayda 
Liman itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2706) 

Darülf~nun mübayaat Gedlkpaşada Jandarma 
komısyonundan: Satınalma komisyonunda - EE-di, efendi, siı: çocu 

ğunuza böyle mi ihtimam gös
terirsiniz? 

Ne yapacağını tatıran Go. 
bernon dedi ki: 

- İyi amma me.dam, bu ço 
cuk benim değil ki .. 

Ve macerayı anlattı. 
Herkes hayret için.de kaldı 

ve herkes bir fikir yürüttü ve 
adeta bir nevi müzakere başla. 
dı: 

- Şef trene haber verme
li .. 

Şef trene haber verildi. O 
da hiç istifini bozmadan: · 

- Nizamnamede bu tekil. 
de terkedilen çocuklar hakkın. 
da bir kayıt yoktur. tik istas
yonda çocuğu tef doğara bıra
krrsınız .. 

Kadınlar müteheyyiç bir 

Bir aralık: 

- Ah, şu çocuk benim ol. 
saydı, diye düşündü. 

Nise vardığı zaman da kara 
rını vermiş bulunuyordu. Mu. 
cize tarzında hayatına karışan 
bu çocuğu evlatlık alacak, onu 
sevecek ve yetiştirecekti. 

Fakat bir iki' saat sonra bu 
ümidi boşa çıktı. Çünkü çocu 
ğun anası treni kaçırdıktan 
sonra, ilk hareket eden trene 
binmi, ve bir jandarma ile Go
bernon'un kapısına dayanarak 
çocuğu istemişti. 

Zavallı kadın Gobernon'un 
çocuğu kaçırmak istediğini söy 
lüyordu. 

Tıp Fakültesinin 1-6-933 tarihine kadar yalnız yat ve kuru 
meyva altı aylık dtğer bilOmum ihtiyaçları bir senelik olarak 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Fiyatlar mutedil 
görüldüğü takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn Q'rı 
ihaleleri icra edilecektir. Bunlardan: 

9 Tem muz 932 cumartesi günü kuru ve yat meyva. 
ı ı Temmuz 932 pazartesi günü muhtelif kuru erzak. 
ı3 Temmuz 932 çarşamba günü sadeyağı, zeytin yağı, sabun, 

et, ekmek. 
ı4 Temmuz 932 per~embe günü hayvan yemleri ve envai yerli 

bezler ve saire 
16 Temmuz 932 cumartesi günü odun, mangal, kok ve envai 

maden kömürlerinin ihaleleri te&adüf eden günlerde &aat ı5 te 
ihale eeilecektir. Bunların her birerleri için ayrı ayrı mevcut tart 
name ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malıimat almak is-
teyenlerin Mülga Harbiye binasında Darülfünun Mübayaat ko. 
misyonu kitabetine ve münakasaya İ!tirak edeceklerin de bu bap 
taki teminatı muvakkatelerini bir gün evvel muhasebe veznesine 
yatırdıktan sonra makbuz ve teklifnamelerile birlikte komisyonu 
muza müracaat eylemeleri. (2659) 

Mevcut nümunesine göre 8300 adet yerli matara kapalı 
la alınacaktır. Taliplerin tartnameyi görmek için her gün ve 
nakasaya ittirak için teklif ve teminatlarile beraber 9 Temlll 
932 cumartesi günü saat ona kadar komiıyona müracaatlar 

I•-~ Yerli ve Avrupa kumaşlarından ku•ur•uz 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlat 
hazır parde•Ü ve elbi•eler fevkalide ucuzdur• 

Eminönil, Kazınirci Ali Risa mileaaeaah 

~--------------------------. Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Yük ve yolcu vagonlarının yedek edevatının kapalı zarfl• 
Takas kaydile münakaaası 6 Ağustos 932 cumartesi günü s• 
ıs te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpa!a ve Ankara veznelerinde onar liraya t• 
tılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. ('lJJdl 

Milliyet'in Edebi Romanı: 12 tir. Bunu aklınızda tutar gelip 
bana haber verirsiniz. Mahur 
mu? Nahur mu? 

- 10 - sinden tutunuz da bir nevi mu İsimler aklımda kalmadı. Al 
vakkat tenasühe benzeyen ben- kadife kürklü, başı elmaslı, ku
lik tegayyürlerine kadar gayet takları küpeli, parmakları yü
garip şekiller alan bu ruhi rr.e. züklü tıknaz kırk beşlik elli
seleler hakkında hayli ciltler lik bir kadın bat sedire oturtul 

kursaklı düdüğe benzeyen çt1 
lak bir ıea aalıverdi: 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felsefi fantastique roman) 

Yazanı HÜSEYiN RAHMi 
Dilaver üfürükçünün önün

de kabararak: 
- Efendim benim içimde 

bir şey yok. Daha sabahleyin 
kahvaltıdan batka bir ıey ye
medim .. Olsa bi.le içimdekiler 
nefesle değil pürgatifle çıkar. 

ApdüsseU.m - Bakınız ba. 
kınız neler söyletiyorlar .. 

Çetmifettan - İşte böyle 
abuk sabuk söylenir.. Bunu a
kıllandııımka için ne yapalım 
efendim?. 

Apdüuelim - Ben onu tim 
di tesbihten geçiririm, suya o
kur içiririm .. Bir nüsha mus
ka veririm. Boynuna asarsınız. 
Ve daha vereceğim yazılı bir 
kağıdı bal şerbetinin içinde e. 
zer ve öğreteceğim bir duayı 
okuyarak bu velede yudum yu
dum içirirsiniz ... 

Dilaver şeyhin önünden fır
layarak: 

- İçimizde akıllanmaları li 
zım gelenler varsa o da ben de 
ğilim anne sizsiniz .. Şeyh efen 
de tesbihini bana versin ben 
içinden atlama oynarım. Bal 
§erbeti ne iıe nefeıten ziyade 
müliyimet verir. 

Apdüsaelim - Bakınız ba. 
kınız ervahı habise bu masu
ma neler söyletiyorlar. Nasıl 
olmut ta uğramı,.. Ya gece 
vakti destur demeden bir yere 
abdest bozdu veya bir makamı 
mübarekte hürmetsizlik etti. 
Çirkef atladı. Ve yahut ki ya
pılmış bir büyüye uğradı. 
( Çeşmifettana hitaben ) siz 
bu çocuğun valdesisiniz? 

- Evet efendim. 
- Gece uy~·rken dikkat edi 

ni:r o sayıklayacaktır •... 
- Evet bazıın sayıklar .. 
- s~.yıklarkcn onu tutan ci. 

nin mutlak adını söyleyecek. 

Dilaver gülerek: 
- Battal Efendi ben uyur

ken sayıklıyormuşum. Sen uya 
nıkken sayıklıyorsun. Annen'e 
ne soruyorsun bana sor. içim
deki cinin adını söyleyim Ah
tapeta: İçimde öyle sahur ana
for filin yok .. Ahtapeta Ahta. 
peta Zuhuri de büyücü oyu
nundan öğrendim .. Vay babam 
vay benim içim şeyh apartnna
nı mı ki perilere kiralamış ola 
yım ... 

Çeşmifettan - Oğlum sus 
senin tekin olmadığını ben za. 
ten çoktan anlamııtım. Efendi 
hazretlerine hürmetsizlik edi-

Başa gelen karışık 
Kadınlar 

Bazı babalı araplar, karışık yazılmıştır. du. Ortada çifte buhurdan ya. 
insanlar vardır. Gaipten haber Bu tezauf nöbeti hastanın Ü nıyordu. Oda kapısı kapatıldı. 
sormak için onlara bat aldı. zerinden zail olduktan sonra İçerideki kadınların çoğu yer
rırlar .. Bas almak tabiri şöyle münfeil birinci şahsiyet muvak lere oturmuşlardı .• 
izah olunabilir. Bu istidatta bu katenlı onun yerine kaim olan Şimdi hep gözler başa gele. 
lunanlara guya başka bir ruh ikinci şahsiyetin kendine yap- cek hoca kadına dikildi. 
hulul eder. O insan kendi hü- tırttıklarından ve söylettikle. Bütün hanımlar dağları aş
viyetinden çıkar ve kendine hü rinden hiç haberdar değildir. ' sın da gelsin, deryaları geçsin 
Jul eden diğer ruhun benliğini a Mesele, normal psikoloji aa de gelsin diye bir şeyler mırıl
lır. Frenkler buna transe hali hasından çıkarılarak akıl al. danarak halıyı ok§ar gibi elle
derler. Siması, bakışı, seıi deği maz vadilere çevrilmiş bina- tile yerleri ııvayorlardı. 

- Hanımlar ben geldiot" 
Ne yapıyorsunuz? .,. 

Bu gelen Rügüt Hanıın ı 
minde hoppaca bir peı.·i kızıY'~ 
O sesinin tonu, fıkırdaklığı 
ten sözlerile derhal tanılır~'~ 

Meseli kadınlardan bır 
hitaben: 

- Servet Hanım beyinle r 
çen akşam neye bozuttun? I'' 
cereden ben sizi seyre<li)'~ 
dum.. Sonra yanınıza geJdı~ 
de beni gömediniz.. Ofkeı;~ 
çabuk yalıttı. Sizi ben batıt 
dun ... şir. Gözünüzün önünde bir me. enaleyh türlü şarlatanlıklara Hocanım birden birer tat

tamorfos (Metamorphose) te- yol açılmıştır. Bu meslekle ge. lı tatlı gerinerek esnedi, eıne. 
d b k d f k Bir kadın sorar: gayyürü husule gelir.. çinenler vardır. Bu garibelerin i .. Bir sıraya ir aç e a a - 1ı 

B d ·· · 1 hl tf 1 d v d d - Kocamın bir kapat~ u egışen ınsan as en ca- esası ru ara a o un ugun an sır ı .. 
hil olup ta ona bir llimin, bir bu metamorfos hadisesi . de Amudüfekarisinden gelen var diyorlar sahi mi? 'f' 
filozofun ruhu hulul ederse bu spritism'in bir şubesi sayılabi- bir sarsıntı ile silkine silkine 1 Rügüş Hanım işi şakıovı 

yorsun.. tahsilsiz kimsenin si7.e pek de- lir. titredi. Kızaran cehrenin hatla bozmak için güler güler· 
Apdüsseliim - O kendi söy rin meselelerden cevaplar ver- Kırk beş elli sene evvel ls. rı değişti. Gözle~ parladı. Ba- sonra: ıııt' 

lemiyor .. Zavallıyı söyletİyOI"- diğine bakarak hayrette kalır. tanb:-ıld:' böyle karışık oldukla kış _b3;şk:'l~şt!. Gözleri~in öniin - Söyleyeyim amma h,ıi 
lar kusuruna bakılmaz.. sınız. rını ıddıa ederek başa gelen ka de anı bır ıstıhaleye ugrayarak raklanma. Kocanın .kah~)< I' 

Dilaver _ Ya bana danlı- Size istikbali söyler .. Kilo. dınlar vardı. Kendilerinden mü hocanım evvelkine benze. yok. Biiyü yaptılar, Sıtıvrı ,. 

B b
• l metrelerle uzak mesafeleri gö- him m':eleler sorulmak için a 1 me-z bir kadın oldu. • mez11rlığında iki selvinin or 

yorsunuz. en ır ıey söy emi 1 1 
. . . . rür .. U~~kların ötesinden koku y:'klarıııa :arabalar gönderilir, Şimdi bu kadt?ın ağzın.~an sına göınd~~eı·:·· .. • .. biİ 

yorum, ıçım.de zevzek bır ecın- alır. İşıtır .. Ha~ılı çok uzakla. bılha-.sa kıbar konaklarına da. onun kalıbına hulul eden dıgeı· - Ah Rugu~çugum bu 
li var hep o söyleyor. · Baka. ra kadar beş hissini kullanabi. vet ohınu..lardı. Çocuk iken bir ) bir ,ahsiyet konuşuyordu. yiiyü sen bozamaz mısın? 
lım bal şerbetile bu habisi vü- , lir. ~alısiyetleri tezauf ed,.nler- kac dt>fa burların aeanslarınc!a Hocanım yayıl; bir teL,.~-
cudümden defedebilir miyim? den yani ayni insanı ı ikile~m·· bulıınchım.. süml~ etrafına bakın.ın'< bi· ;. (D~vanır 



• 

Dr. Dt1oıir Curry 'nin yelkeni ile ,. 

Bir hakikatı bilmeden, tetkiJ 
imaen dahi hücum edı_ 

Ceçen hafta çıkan Türk Spor 
n1uasında gazetemde ben m 

. Ya attıfnn bir hakikate ima 

• 

··rken 

,Jen ona 
~z .. 
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Bir tekzip 
Dün Mjlli takunımızın ve Fe· 

nerbahçe kulübünün azası bulu· 
nan Fikret Beyden ata "rya der· 
cettiğimiz tekzipnameyi aldık ve 
aynen koyduk. 

Bu tekzipnamede Fikret Bey 
profesyonellik hakkrndıı aöyledik 
!erinin &'azetede ba~ka bir ıekil
de çrkblrnı IÖyliyor. 

Meselenin ne tekilde cereyan 
ettiğini bilmediğimiz içiu tehibi ı 
aynen netretmekle iktiiıı ediyo
ruz. 

- Milliyet gazetesi 
spor muharrit·Hğine 

Son Posia'nm proirıyottelli.k 
etrafında açmış olduğu anket 
;çin bir muharrir Bey Fikirlerimi 
almalt ii:ıere mc.irac'1at etti. Ben 
de •uallcrıne ceuap verdi.n1. An· 
cak bana ait yo.z.rlcor gazetede in· 
tifar edince aöylıodilılerimden büs 
biitiin bafka bir rekilJc çıktığını 
hayretle gördüm. 

Muharrir Beyin: 

- Profesyon~ı olalım mı? ! Sualine cevap olarak. "Bunu 

1 

apara olan h /,ayd_i karfıaında 

1 

imkclnaız bulaya. u m, I::ııvela a18-
kayı uyandırc:lun . Sta-llar yap
tmılım bu ondan s>nra belhi dü-
şünülebilir., Jedim. En mühim 
me•ele üçüncü &ua/de idi. Pro· 
fea')IOnel olunca mcaf meaele•i 

soruluyordu. Bu auale d '' Pro-
j le•yonellilt b~inı için imkansız· 

dır olsun tla, ondan .sonra '"" ifir 
halli lrolaydır,. dedım. Halbuh 
aazetede "Filıret Bey;; c..sgari ay I 
da Üç yüz lira ı'erilme1ıdir,, ıT 
yor diye çıktı Sö:ylemediijim 

1 
bu •Öz/eri bana atfen (:a:celrdo 
neıretmck aalalıiyetini a .. hct mu 
harririne .kun 11erntiftir? 

Merak ettİğinı no/ıta eli 
arkadaılarınıın da fik. lerinır 

. , 

ı ile dokunan bir yazıyı tesa
en &Ördiın1. 

Yazıda deniz ve yelken ıpor
da tek b "ynelmilel ampi
muzun muvaffakıyeti uydur 

olmak ıh ımali one aürülmUt 

dığı mektupla zikreden z~ta ar· 
zedebilirim ki bu noktadaki malu 
matı noksan imiı. Çünkü Alman 
yada çıkan ve bütün dünyaca o
kunan Die Y achl iımindeki mec• 
muanın mevcudundan bile haber 
dar olrradıgı 1a111•yor. Yalnız 

burada ufak bir tercüme h•tam 
olmuıtur. Demir Aıım Turgut 
Bey Avuıturyada fed'=!"aeyon re· 
iıi intihap edilmit de il, Avuıtur 
yada yelken sporlnrilc metııul 

olan ve re•mi bir teşekkül bulu
nan Union YacbtcluD heyeti idare 
azası ve fenni komite au.ıı inti 
hap edilmi.tir. 

böyle deiiıik fl/w>. . ıa'1ıiı kcy / •urelle sraduıaa fran6lz b~ynelnıllel aflayıcılar bir gruıı Btlayı.,ı yaparlarken 

bu mevzu etrafında bir çok sa 
ar karartllmıf. 

Bu; doğn,dan doğruya basit 
gazetecitık hırsı ile icat edi
bir dedikodudur. 
Doktor Demir A&ım Turııut 
7ın Olimpiyat spor mecmuaaı.
tahriri yıırd ım etme ti kabul 
eai, kendilerinin bu itte geri 

' .,, daha doi:ruıu aazetecili.k 
ri ile atlatılmıf olma•• key .. 
ti, efkirı umumiyeyi bu tekle 
.ıklemek iatemelerine sebep ol 
'tur . 

Hakikat tamamıle meydanda 
Doktor Demir \ıım Turgut 

y, fevkal&de dürıiıt bu· İnsan 
aktan maada hu yaı·ı~ların 
..1ıni kazannıı~ v~ hatıralanr.ı 

,;ka teklinde oakb.maktadır. 

Yaptıgım ıah'kikata gore, !iirk 
'l"<a. mcnıup bir zat Demtr ~ B<! 

'vine ıitmiş o da fevkahde 
ıgul bulunduğu için o gunlu!< 

ndiaile konu4an1ıyacağını wy· 
it. Dün·~ad..t. c1t.ri nezaket . , d 

•deleri goz önünde bu1un ~~-
t'•a, bir adamla konu~m~k ıçın 
dd n randevu almak lazım· 
Bu lseyfiyeti o gazoted•' ·• pen 

ı İmzası ile yttzı yazan zat ta 

Amerikalı meş/ıur Dr. 
C11rr11 111:11 Tıımı kııpası 

ııarışınd1111 11011ra 

1ark ettlğı için h.,taıu"':'ı alaylı 
bir şekilde yazn1:l.k ıuretıle ku~· 
men itiraf ediyor. . 

Sonra d,.nizcilik ıle m f ~ul 
olan ve beynelınil·•I matbuatı 
takip ettiiini Türk Spora yolla-

Bu hakikatı reami makamdan 
tevaik etmek için bia Avuıturya 
Unioo Y nchtclub reiti Doktor 
Hana Maurua'a bir mektup yaz· 
dık ve lıilkikatin ne olduğunu 
lutfen bize bildirmesini rica el· 
tik. Bu m~ktup nihayet on b"f 
gün sonra eli.miza ge)ecekti.r. 

O zaman bu meraklı 
Türk Spor gazeteainin ne 
ce:klerini merak ediyoruz. 

Beyle 
diye· 

Bununla berıl\ber bu zat ile 
Türk Spor Mecmuaıı - evveJ .. 
den randevu alm~.!c prtile - ku 
palan ve Alman denizcilik f de
r~syonanun reşmİ organı olan 
Die Yacht ınecmuaaının notrİJ•· 
tını Doktor Denıir Beyin eYİnde 
cörebilirler. 

M. IJ 

r -

1 ·~ l 
/)emir'bı buz ü.~fünde yelht•rı 1111r.~ı .1 • ' • 

' .. 

liyetidir, Bu fekJ {/;ımın m:ıhte. Va terpoloda Almanlara karşı der~cdilmeainı' 

Düaeldorf'ta Franaızlar azim 1 en süzel heynelmilt"I plonjonlar 
biı· mait!Cıbiyete uiradıkları bir nı &'Ö.t.rdller. Buna rağm n 
sırada, Tourello'da yapılan bey· r:· .,""lstz Pouıaard Alman Pfumaoa 
nelmil•I dalmA fenliklerinde İyı) f.,l.'iJİz Tomalin'e barİ'l' bir 
neticeler a1mıtlardır. ı· chnn göaterdi. 

Londra'nrn Highgate Diwing' Pranaızlar Pouaaard ile yeni 
in plonjonları Pariı mevı;minln beyMlmllel bir plonjon daha U.-

;;ı: lDD'lıf olduklarını söylüyorlar 
Şimdi ekip halinde plonjonlaı 
yapılmaktadır. Ve Avrupad• 
aporun bu sahasında olduk~ 
mühim blr terakki ırörülüyor. 
Haber verildiğine cöre, önümüz 
deki aylarda da bu tarzda plon. 
jon maçları yapılacaktır. 

.......................................................................................................... _ .. , .. 

Fenerlmhr;t• 011unc11/11rın
da11 Fikret Reıı 

rica eder ve bilveıilt> la!,dimi ih
tiramat eylerim ef~ud'nr. 

Fenerbahfc b ·,.inci talırrt11ndan 
Fikrd 

Sharkey - Sche 
meling maçı 

Spor şenliği 
Yapılıyor 

Gayrifedere kulüp
lerin yeni 

sahası ve ıenl"k 
lstanbulun gayrifedere ku. 

tüplerinin teıkil ettiği lıtanbul 
İdman Birliği bugün bil' spor 
şenliği tertip etmiştir. lıtanbul 
idman BirliAirıin bir müddetten 
beri hazırlamakta olduğu Edir· 
nekapı haricindeki saha ikmal 
edilmistir. Bu suretle şehir ye. 
ni bir ~aha daha kazanını' ol-

1 maktadıı-. Bu sahanın bugün 
i sut 14 te reımi küşadı yapıla. 

NEVYORK, 22 (A.A.) _On caktır. Küşat resminde yapıla. 
beı ravunlluk bir maç•.a "char!tey 1 sabakalard'\n sonra lstanbul Jd 

Al bo• ·· S h ı· man Birliğin" mensup on altı 
man Kl-Or c m n1~ ı ayı 1 bol l 

h b"I ti· · f kulübür. futbol, vo ey , ate-
••a ı e ma up etmı1 r. ti7.m takımları kerdi formalari 

Bu telffrafı çarıamba gı.mu le iştirak edeceklerdir. Bundan 
An>dolu Ajanaı vuıtaıile al..lık. maada on altı kulübe mensup 
Bu mo.iıl.:ibiyet bütün diinyaJa atletler arasında yarışlar ve 
çok büyük bir hadise olm1.1fl1Jr. müsabakalar yapılacaktır. Mü
Çünkü bütün spor efkarı umum;. sbakalardan s•mra 1 stanbul (d. 

1 yesi bu maçın Schmel,:ıg tora- man Birliğinin dört muhtelit 
fından kazanılacaiı kanaati~Je ı takrmı arasında iki futbol maçı 
idi. yapılacaktır .. İstanbul İdman 

Bu maca h"r iki tarafın n .,1 ' Birliği sahaH bugünkü küşat 
h 1 d ·. "b" · 1 resmi için hazırlanmı• ve davt't azır 3.n ıgı, ne gı ı antrenıner ı • l" , • • 

t • d h ı ı ' liler için yer ıhzar edılmıttır. yap ıgı, a a fan 1 o .. ı .. • d 
d • d"' · k ı k fk" Aynca ku•at resmı esnasın a ugunu usunece o uro>a. e •· ' ~ b 1 k 

" bir bando hazır u unaca tır. rı umumiye kanaatinde İıalıet et 

mİ~\İ. Ancak sporda tahmin ya. Fakirler menfaatine 
pılamadı~ı bu hadise ile de tek· 

maç 
rar isbat edilmi} oHu. Maçın laf 
•İlatı malum olmadı•' için nasıl Şehrimizde nıcvcul fukara 

1 

cf"reyan •ti 1ini henu;.. biımiyo· perver hayir cemiyetlerinin mü 
ruz Fakl\t neticeden nlaııldığı- mes&illeri, bugün saat on beşte 
n:ı ıöre, ma ta her i'n bokaor de f 1 "d h t" re"ı 1 C d< 

ır cıı ı are eye , • 
biribirlerinc. ~evaf~k dememiş· KPrim Beyin r.ezdinde toplana 
ler ancak hırı dPerınn aayı he. , rıık fukaraperver cemiyetleri 
sabıle g11ln gelebıl 1 M nfaatine Selanik muhteliti İ· ! 

Ta'•il t ,eldi~ı z.ııru kari- le F'enrrbahçe takımımız arasın 
lıorimixe mufaaı ~ ,., ., ani ta- d::ı yapılacak maç hakkında gö- ~ 
· ı • rü eceklerdir. l 

Ordu'da spor jMilAnda At 
Hizmeti aakeriyelerini ifa e· 

den efradın apor sahasında da 

mükemmelen yetittirilmeleri, 

bilahara bu bilgilerin memleke 

tin her tarafında neşir ve tami 

mine yardım edeceğinden Is. 
tanbulda Selimiyede bdunan 

bir taburun ihtiyacı olan futbol 

etyasile top, di:.lik, fanila ve 

lastiklerinden 60 parça efyanın 

Halkevi tarafından tedarik edil 

mesi için meo:kur tabur kuman 

danlığınca bir teıebbüıte bulu

nulmuştur. Keyfiyet Halkevi 

idare heyetince tetkik edilmiş 
ve spor tubeaince bu eıyanm j 
kendi bütçesinden tedarik ve he i 

diye edilm~i kararla,tırılmış. 

yarışlar 

tıl' . 1 

Nurminin bir rekoru 
daha kınldı 

Boorachot'da yapılan bir at
letizm müıabakaıında Polonya· 
lı Ruaocinski Fenlandiyalı Nur· 
mi'ye ait olan 3000 metre 1neaa .. 
feli cihan kotu re-korunu bu me• 
aafeyi 8 dakika 18 4.S aaniyede 
katederek kırmı,hr. 

Eski rekor 8 dakika 20 4-10 

ıaniye idi. 

1'nıis'in atlet1't bir oyu11 

3000 metre meafeli ve 400 

bin liret mükafatlı Mltln büyük 

at koıuıu dün San - Sira yanı 
yerinde yapılmııtır. Onini tara· 
fından idam~ edilen ve Kont 

l.ucbino • Yiaoonti'ye ait olan. San 
zio namındaki at birinci, 

ikinci., Agrifolio üçüncü 
tir. 

Fenolo 

ıelmit-

Nurmi'den yüksek 
Omünuzdeki Olimpiyatlara it 

tirak edecek atletler için yapılan 

aeçme müaabakaıında Lehtinen 

ıimdiye kadar Nurmi•ye ait olaa 

iki cihan rekorunu kırmıttır. Mu-
maileyh 5000 metrelik mesafeyi 

14 dakika 16 9-10 saniyede ve ~ 

mil mesafeyi 13 dakika S0,6-UI 
saniyede katetmittir. 

fstanbul muhtelit( 
Eskişehir 

İstanbul muhtel itinin Anka. 
rada yapacağı maçları itmam et .. 
tikten ıonra cuma aı.-ı Eıkİ· 
tehire gideceği ve ora3a cumar .. 
tesi günü E&kitehir muhtelitile 
bir müsabaka yapacajı müıtah
berdir. 

old11iiun11 gllzı•l bir r11isal 

1 
1 
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Cenevre heyecanlı 
gün geçirdi 

Recep Beyin meeliste 8~.tçe • Dahiliye vekilin 
. . "'. k . Muzakeresı M 1. t . t 

bir 

nhbet ~:f:ild::~bı::hı:::;ti İıtih ı takı'.7a~~:zı:;~.:;;,::,::~tlr .. ırat ettıgı nut un neşrı İkmal ediliyor ec ıs e ıı:a 
.ıa:; ~·~!':a.ıa bütün bombardman 1 diyor? ne devam ediyoruy.. Ier ya<:;,~.'~a;~:r:~:~~de) ettig"' i nutkun me lt1y)"arcleri ilga edilsin. M .. Matsud~ra, . J_apo? beyetinjn 

5 - D ...... de tonaj mikdarı dört- 1 A:merıkan .. te_!<li!.lerını .. dıkkatle tet- [Fırlıa ltcitibi umumi•İ Kütalı· Bir za.manlar Türk tütününü 300 Ziraat işleri ANKARA, 23 .A. A.- Büyük 1 UmrHll 
te bir. tayynı·e gemİ•İ, torpito ve 1 kık. edeeegını ıoylemı,hr .. Ja~on he- ya meb'u•u Recep 8<1yİn Mecliat<1 O k f. ı ı k il Millet Meclisinde Dahiliye bütçesi 
lnhtclbahirler dörtte bir indirilsin. ye~ı, batlamı, olan ~muma mu~kere irat .,u;;;;j mü/tim nutkun bir kı.s- ~a4:; yerr;;Je :::g•.: :.':r~: d:~: Halil Bey (İzmir), ~e!tdin nin müzakereoi müoasebetile Dahili Köyk kaln~n~ tdatbik 

Esas h•tları bunlarılan ibaret olan lerın devamını .. tenııp e.tmelrt .. edır. -. ag"' açlarımtzın budama ışın e V-"'I' Ş"k K B ah sonra oy enm.ız e ya ... mını dünkü niishamı:ıula nefret~ racak kadar ekmek bulmak me~ - ye ou ı u rü aya ey taT n- nı arzedeyim. 
Hoover t~klifi konferansta okunun- Japonya • mutelu.ddım muzakerat miıtilı. Bu lııymetli nutlıun maba ıelesi mevzuu bahistir. O şeraiti mütehaasıslar kullanılması le- dan irat edilen nutkun metni berveç K"" yollan, köylü) 
ca, teklifi k~bul edemlyecek vaziyet- İcr~ ~dilmedik~e tonajlar _niobeti?in tfini bugün n<1§retfiyoru:o.] iktısadiye içinde bulunan adam- hinde idarei kelam etti. Ziraat hi atidir: . . . dan dikilen ağaçlar 1 
ı~ ol•n mur•hhaslar. bunu busbütün tadrlıne muvaffaka! e<lemıyecektır. Bu müdahaleyi yapmazsanız ve !ar Türkiye tütünün 7. il ıene ev vekili Muhlis Bey bu yolda ve. Muhterem Efendılcr Dahılıye Ve ne kadar (31 ve32 dahi 
reddetmemi• olmak için, iti müza- İtaf.ua kabul edi.ııor alakalı Balkan devletlerile işi tan ve! olduğu gibi (bugün de koku· k'I t' • f tt···n· fa kô.leti bütçesinin teferrüatına ve 2 750485 adettir Yeo 

· k k "-~ " k k f" a e ın mesaı sar e ıgı ı, • dd 1 . • d 1 M 1. · · • kere cıkmazına so aCA naztKane I M Gr zim etmezseniz devletçilik mefhu ludur, baharhdır) diye yü se ı- k . . d h . t I ma e erıne ıırme en evve ec ı- lan ko" y mekteplerı' ı'da 
1 al talya hariciye nazırı - andi, t genı.ı. tu u ması ' 

cevaplar verdiler. Sovyet, t yan muna uygun dü~cek hareketi İc· atlerle alıp kullanabilirler mi? e• • a. ıkş~nf' aha. b• I d ğ si Aliye ve efkarı umumiyeye Dahi- liye haricı'nde 974, ta 
ki d 1 tal yanın Amerikan planını kayibiz ,. _ 

ve Aı..n murahh&sları te ifi tt- ra etmemi, vaziyetine gireriz. ğer bunu zanneder•ek, bunu bek ıçın a ı ta sısat U unma ı ı- 1 liye Vekiııletinde yapılan faaliyetleri \ köy mektepleri 1.389 y 
1 d ·ı ve şartsız olarak tamamen ve aynen b' . o· b. l ı· d ba hal kalnıl ettiklerini söy e ı er. "ferdin hukukuna müdahale edili liyeceksek bu galatı rüyet ızı nı ilen sürdü. ıg" er ır su.a e 1 ve Dah_i ıyenin vaziyet_i hak. kın a meler 2.393 tür. Tan. 

d kabul etmekte olduğunu ve bu pla- k 
Şimdi bu yeni vaznliyetdkadrs"ın a, nın g~en şubatayında ltalya tarafın yor" sözü ile devlet ilikte vukua fena bir sukutu hayale götürece - cevaben de Muhlis Bey Gazı or zı mal~at arze_bn~k.ısterım. . köy mezarlıklan l.178, 

C•nevrede son zama ar a urgun- ., gelen fenalıkları buhrana atfedi- t[r. BinaenRleyh •anayi memleket ·ftl' .. d t · ı'kmal et I Dahılıye Vekaletırun esas faalıye- yapılan köy yolu köprU 
.d .. k _, · b' h ı dan ileri sürülmüş olan plana teta- • f'k 1 · d k' b h b' d k. · · man çı ıgm e 5 aıını . k" 1 d ba 1 K" 1 aı· . . &• en muza ereıere yeru ır am e yoruz, isnadr Üzerinde umumı ı - erın e ı u ran ız e ının aynı .. l l b l ti oy er en ş ar. oy er m umu 672 dır. Vakıa kôylerı 

ıı:elecek demektir. Fakat bu hRmle- buk etm.,kte bulunduğunu beyan et rimi ııôyledim. Baıka sözleri var· olmamakla beraber bizim m~e- mek .uzere O an ta e e er arasın iliniz idarede cüzü fert olduğu gibi nazaran bu rakamlar p 
nin hızı bakalım ne kadar siirecek?) mi,tir. sa arzederler, cevap veririm. kelimiz o buhranın teıiri albn- da bır hanım bulunduğunu, bu bizim kendi içtimai bünyemizde de rülüne de köylülerin h 

CENEVRE, 23. A .A.- Tahdidi İ.~pfllıyaııa giJre haksızlık İhtısadi ı•aziyef da değildir, demek doğru ola- sene Ziraat enstitülerinin birin en esaslı unsurmuzdur. Memleketi mide uğradıkları tahri 
tealihaı konferansının umumi komis olacak amllta.. maz. Elbette tütün gibi ihracat ci sınıflarının açılacağını söyle mizin 14 .?'ily?n .nufus':'ndan 11 ~I h~ra cidali millide yapb 
yonunun dünkü heyeti umumiye cel Arkada4lar, bugün dünya iktı mallarımız onların miqterisi o- d'ı. Ve enstitülere hanım müda y'?nunu koylerunı~ tetkıl etmektedır: k~rlıklar nazarı itı.bar 
oeainde Amerika heyeti murahhasa- ispanya murahhaoı M. Madaria- oadi vaziyeti o kadar biribirine lanlarm takat11zlıkları sebebile ' l . dd" d" .. t ' Bınaenaleyh, bugun bu memleketi koy kanununun tatbıkı 
" reisi M. Gibson beyanatta bulun- go, Amedkan teklifinin tatbiki ha- bağlı ve mujilak bir şekil almııtır fiatlannı kaybedecektir. Mem· vı~ erın taa u unu emenm ger"k ikti•adi sahada, gerek siyase- köylülerin göaterdiği bu 
JllUt ve M_ Hoove~in yeni hir tek- 1 linde küçük donanmalara kartı hak- ki meıeli. Amerikada Miıisipi neh Jeketimiz buhrana uğrayan bir ettı. ten ve gerek askerlik ve müdafaa ten memnun olmak li 
l 'fi L:fd' · · T kl'fi ı sızlık yapılmıc olacaiını kaydetmek rinin tu .. yan etmesi Adanadaki k 1 k ti · d 'çer' k d k b' · · B 1 ld · b ı ıni .,. ırml$tır e ı n esası •u- " • ço meme e erın ara11n a ı ı H.aric/yn vekililıin nutku no tasın an aya ta tutan en ır<ncı .u tutu an yo ur kı, u 
dur . · · le beraber memleketinin bu teklifi pamuk fiyatının üzermde te•İr ya sindedir. Devletimizin mazideki · ~ k" l"l · · d. dd" tt t tb'k d • 1 B M unsur, oy u f"rımız ır. cı ı sure e a ı ı ır 

Her mikt için kendi mildafaauna tasvip etmekte olduğunu söy emi,.. pıyor. Bilmem hanır:i bir memle- hazırlanı,ı, gidi~i itibarile çok ek ANKARA, 23. A. A . ::- · . · Köylerimizin iktisadi vaziyetin- man zarfında köylüler' 
alt .. urtalan muhafa;.r.a ve ipka et~ tir. kette dahili bir ihtili.J çıkma:u di- aik bir vaziyette buJunmaaı tek- Medisi bu~Ü? bütç~ . muzak~r.esıne den evvel idari taksimatını arzede- di ihtiyaçlarını tatmin e 
mek n..retile UWIUmİ ~abada blabile M_ Madariag:o. askeri tayyarecili- ğer bir memleketin ibracah Üzeri nik ve veaait mahrumiyetleri de devam etmıştir. H~~ıye V~kılı !~v yım. esseselere sahip kılacak 
c:eğiz n 10 sene için 10.000.000.000 ğin ilga11nı, •İvil tayyareciliğin bey- ne teıir yapıyor. Bütün dünyayi, buhran kartıaında müdafaa kuv- fik Rü,tü Bey, har1cı~e bu~çeo~mn hayatının tabii en çok 
tahmin olunan beyhude mesarifin ö nelmilelleştirilmesini, eslaha imal ve &ırası geldiği zaman taf•İlen de vetlerimizi .,fbette azaltıyor. Şu müzakeresi münaıebetıyle atıdek• be IUJylerlnıiz olduğu fey, aihhati um 
nüne ceçmek suretil~ sulh hislerini ticaretinin kontrol edilmeın İstemiı arzedeceğim, kendilerine sanayi halde bugünkü YAtaY•tnnızda yanatta bulunmuıtur: Türk köylerinin adedi 40.223 dilr. selesidir. Sihbati umwni 
takviye ve tezyide hizmet edebilec..- tir. istismarı aahaıı sayan bir takım buhranı hisaebnemiz tabiidir. Ar Harici ıiyas~timizin tarzı ve htde , Bu köylerin son defa neşrettiğimiz de refikim icap ederae t 
· · u •· h d devlet ve hüki'ımetlerde mevcut kada.tlar, sanayi memleketlerinin fi Üzerinde yeni manıatta buJuna~ Dahiliye Vekiletinin bir eserinde ;... lit verecektir. Bizim a1i 
gız m ııza ereye t'tıama · · ı k" ı · · - ı h • ı · h · 

Bunun için cihan teslihatırun üç-
1 

ış.sız er ut esının çoga ması em buhranı Bahrimuhit hükumet erı cak değilim. Sebebi dünyada ve arı simleri ve mahal1erini yazmıttık. duğumuz cihet tesadüf 
te IMri ni•betinde tenkis edilmesini karar ııerildi umumi emniyeti bozuyor hem de Amerika ve Japonya da dahil ciyenizde faaliyetin azaldığ•ndan. de Tekrar tetkikatta bulunduk Bu se- bataklıkları haber verm 
teklif ediyorum. 1 . Bundan sonr1' Am~~ikan teklifle~ milyonlarca İfsizin İstihliki ekai- olduğu halde merkezi Avrupa ğildir. Bilikis her tarafta . faal.ıy~ ne yine bir eser çıkarRcağr.z. Bunda ruttnaktır. Köy kanunu 

Kara ıilAhlan için, tulihahn taar 1 nın FranıızJarfa _lngıhz~eı- ve Ameri liyor. Bir zevk vaaıtası olan tütün memleketlerinin buhranı evveli her vakittan fazladır, Haricıyenaz ı- köylerimizin nufuıunu. hane mikta- le kunıtulan bataklıklar 
ruz mahiyetini tahdit için ev.,eJc~ ı ka.~ıfar arasında ıcra edılme~te ol.an den çekilenler veya içtiği tütünün ve eaas olarak büyük iatiamar sa- se her sene geçen seneden daha c;ok ı· farını, iktisadi vazİyPtlerİnİ kısaca İatatiıtik malfunatı va 
konfm-ansa tevdi edilmi' olan proje- muzakeratta mevzuu babıedılmesıne kalitelerini indirenler çoktur. Bü- nayİİ tesis etmiş olmalarından çahtılıyor ve daha iyi ç~1ışac:aktır. bildireceğİ:t" , den fazla köy bataklığı. 
lerin kRbulünü teklif ediyorum: karar verildi. tün bu itleri tanzim yolunda bulu ileri geliyor. Ancak Cümburiyet Türkiyenın ha- Bu , belki Avrupa da dahil oldu- tur. 

Bu projeler, tanklann, kimyevi M. Henderson, umum! ~omiıyo- nan hükümete devletçi olma de.. Bunlar, teknikte geri kalmış rici siyaseti müstakar yolunu ve mu ğu halde köyler hakkında yazdırut 
harbin ve her nevi seyyar ain' top· nun y~ı~d~ ~~rar me~s~ne baı1r- mek buıünkü bayatrn icaplarına memleketlerden bol ve ucuz ipti- kadder tekamülünü takip etmekte- eserlerin en mütekimili olacaktırKöy 
culuiun ilgasını natıktır. Jacağı umıdını ızbar etrrut~r. . . kar•• durmaktan ba,ka hiçbir ,ey dai maddeler temin ederek ve dir. lüleri mutlak uıu)ü idareden cüm-

Müdafa noktai nazarından müesai- Celse, ıaat 19,45 de tatil edılmıı- İfade etmez. mevaddı iptidaiyeyi niıbeten cüz'i Müstakar dedim: çünkü o Öteden huriyet sayesinde kurtararok onla-
riyeti veçhile artacak olan tahkima- tir. Bııhrandan bah.~ederken meoai ile fabrikalarda mamul beri beyan ve ilan ettiğimiz oulh Y• rın bütün ihtiyacatını tatmin edecek 

1
. 

la <!olıunmryacağız. Cenevredt' emsalsiz Buhran meaelesine geçelim: hale getirerek ayni memleketle- lunda şaşmaluızın yürüyor. . köy kanunu namile bir kanun çıkar-
Bütiin devletlerin müaellah zabı- Sırrı Bey, bu buhrandan bahseder re bunları gayet pahalı satmak Mukadder, de<lim: çünkü o maz_ı- dık. Bu kanun kommün denilen şek 

la kuvveti olarak harp mağluplan bir giin ken bütün vaziyeti siyah bir göz- yolu ile 0 kadar mes'ut yaıama- nin derolennden çıkan ibreterle, bü- li idarenin tam ifadesi değildir. Fa-
•• bilhaııa Almanya için tayin e- CENEVRE, 23. A . A. - Çaqaın ğa alıfm•ılardır ki nüfusu bir mil yu"k inkılabmıızın ilham!. ar. i_yle, __ bu.·.- kat buna dair ahkim -k ~oktur. Bu 
" L.h k J'h haklu d lük arkasından gören bir adam yara yakla,an iptidai madda 1 b k r ' d 
dilmiş olan miktar i)e mütenasip ya ba 58.Urt ı, ara tes ' atı n a hüviyetine girerek ağır betbin te- I yük Şefimizin ve mil etımızın uyu kanun bugün 22.685 köyÜmiiz o tal 
ni 65.000.000 nofusa 100.000 kişi- müzalrerat İcra edilecek idi . Fakat lakkilere revaç verecek mahiyet- memleketlerinin yer yer akıl arı- kudret ve kabiliyetiyle. Büyük Mec bik edilmekte<lir. Kanunun tatbik 

ı'.k b"ır kuvvet bulundurmag"ı kabul gerek M. Boncour'un ve ~erek Sir nı baılarma alması ve her mille· Jı's'ın yu"ks•k idare , . ., rehberliğiyle ten hariç bıraktı"• nllfuıu 150 ılen • . te sözler sOyledi. Buhran mesele· tin ayrı ayrı sanayi hareketlerin- -.. . . b *' • 
etmf"lttini t~kjf ediyorum. John Simon'un hayretlerini mucıp sinde dedi ki: "Türkiye sanayi I ve hfıdiselerln, çoğrafiyamızın ıcR 1 ağağı olan 12 bine yRkın köyUmü:ı 

· d de muvaffak olmağa baş aması · · · 1 Muıtemlekelere ••hip devletlerin oacak ıekilde mulıannen içtıma an memleketi olmadıg"ından buhran ile, ismet Paşa hükumehmızın ·~- vardır . O halde kanunun tatbik edi 
M H sanayi memleketlerini ~aşırtmış· k 

bu itibar ile bulunduk)arı hususi va biraz evvel M. Gibson, . oover- o kadar şiddetli olmamalıdır. E- tır. Bu, başkalarının ıztırabı pa· la)'ışıy1a, huli.sa ma~di ve mlln~vı mesi l&zım geldiği ba;1de .gere muh 
ziyctin istil7aın edeceği bazı ladilitt den mühim bir tebliğ almı• olduğu- vet bu doğrudur. Hakikaten Tür.. hatı.ına hudutsuz ve genit refah kudret ve zaruretlerın sevk. ve ı~- tarların evsafı kanunıyesı bulunma
ile bu kuvvet, dahili inzibat ve asa- nu ve bunun için tahdidi teslihat kiye sanayi memleketi değildir. ve saadete alışmış olan devletleı· miyle çizilmi,tir. 1~te bu .s•~a~elı"'! maıından ve gerek dağınık olmaJa ... 
yi~in muhafaza•ına kif•)"et edecek~ konferansı umumi komiıyonunun he Türkiye nüfuauoun çoğu çiftçi ol· için buhranln eıaah bir sebebi mahiyetini bir cümlede tarıf ıçın d! 

1 rından dolayi tatbik cdilemiycn an· 
tir. men toplaninasmı İstediğini bildir- mak itibariyle ziraat memleketi- olmuıtur. Buhranı mütalea eder- yebilinm ki: O Briand ·. Kelloğ ".11 cak 17.538 .köyümüz k .. lmı,tır. 

Binaenaleyh. zabıta kuvvetleri ha· mi,tir. dir. Nitekim hf'r tarafa müstevli sakının ruh ve eaası dahalınde. teka ... 1 Bunlar vıliyetlerin U7ak hudutla· ken, onun ba~ka ve mühim sebep· 1 1 
rirind('ki bUtün te~I;hatın Ü~le bir M. Henderson da hayrete düsmüş. olan buhran sanayi memleketle... leri Üzerinde durmal ı: l&zımdır. mül etmektedir. Bu misakı mısa a 1 nndaki köylerdir. Belki oralardaki 
nis~tinde tenkisini ve bütün bom- tür, ziri\ M. Hoover'in Amerian mil rinde olan şiddetiyle bizim mem· Cihanın ha. urniclen _.00.. mllktan maksadım, umumi harbın 1 biliııhare arzedeceğim vrkayii siyasi
bllrdıman tayyareerinin ilgasını t~lı· Jetine hitap eden bir beyannamesi. le:k:ette hüküm sürmüyor. Ba~ka rakM siyasi" vazı t=t İn siya.si hu- h818. halıraları yakan facia1.ar1ndan ye de l>unun tathikina mani oJmut· 
Ji[ ediyorum. nin konferansa tebliği mukarreı· ol- memleketlerde bulunan milyon· dutlarının ne halde olduğu ve bu çıkan en vec!• intibah Sl!S ıkası hu ' tur _ . . . • 

1) i . ·ı · ı I il e ı duğu malum idi İ•e ıle bu kadar •Ü· larla iııiz l<afi!esi bizde yoktur. hudutlar icers[ndeki milletlerin olduğu içindır . Çok umıt edenm kı, uzalı ~ark vı 
e11 z .~ı a 1 aruıa ye llC. ratle tebliğ olunmasına ihtimal veril Fakat, arkadatlar, demin de ar- vaziyetini 'mütalea edersek dün- ki 

1
. /' Iİllli• !ayetlerimizle diğer garp vilayetle-

Zırhlılar için muah.,delttle tayın miyordu ve bu beyannamenin bizzat zettig.İm gibi dünya i•leri biribiri · · · · J'k · · d Bu -~ene 88 llJt' .. rimiz normal halini aldı"• vakit on ·k - v yanın sıyası eınnıyetsıa ı ıçnı e . ııo 
cdilmi~ olan tonaj mı taTının uçte konferansa tebliğ edileceğine dair ne bağlıdır. yn~adığınJ göriirüz.. Bugün batan Hariciyeoizin bu ae~eki ya~ı larda da kanunun tayin ettiR'i evsaf 
bir tayyare genüleri ile kruva,ör bir emmare de mevcut değil iıli. Amerikada 10 buçuk milyon günetin yarın sabah hangi mü- 1931 • 1932 deki faaliyetine gelın ve ı.rait dahilinde köy kanunu tat-
torpido muhriplerinin dörtte bir, tah Binaenaleyh. M. Henderson, he- İ,._EOizin vücudu lngİ}tere, Almanya him haJiselerin üstüne doğacağı- ce bu hususta en batta muhterem bik rdilir. 
t~lbah~rleriı:- üçte bir niabet!nde. ten I men içtima için icap eden trdbirleri da her SE'ne milyonlarca i,aizin nı hiç kimse kestiremez, liarbi şefim ismet Pa,anın refakati~de 
kıı edılme11n· ve t11htelb11.hırlerın to almıştır. artma.sına 1 memleketlerinin umu- umumiden ~onra dünyaya empo· olduğum halde, seneye ve fa~lıye KlJy kanunu 
nnj1 yekUnunun her halde 35.000 to M.'ltbuat mensupları arasındaki he mi i~tihlak kabiliyetlerine elbette ze edilen sulh şeraitinin bariz tinize damgasını vuran, bızz~t Köy kanunu hakikaten memleke-
nu geçmemesin teklif ediyorum. yecan, re:ıı.mi mehaCifin heyecanın. tesirler yapar. Fakat, arkadaşJar, vasıflarından biriıi bütün dünya... yaptıRı ziyaretlerden bahsetmelı· timize ve köy1f'rimize çok müfit o). 

Amerika ve 1ngilterenin harp ge~ 1 dan dah;\ az olmamı:ttır. kabul edersiniz ki. o memlekette.. nın harbi umumiden evvelki 3 a.. yim. Her biri ayrı .~yrı olan, e~· muttur. 
mileri tonaj•nın tenkiıi Lon~ra ko~- Hemen fayi olan haber,LRusanne' rin muatah~illeri bizim muhtelif mana niabet1e daha nizamsız bir velil Moskova ve muleakıben gı· Köy kanununun tatbilıatı, tabiati
ft-ranıın:n fngiltereye t~hıı~ etmış 1 da bir bomba tesiri yapmış,tır, l.au- vilayetlerimİ7de İstihsal olunan hale sokuh,.ıut olmasıdır. Siyasi derken ve gelirken Atinaya uğra le eski ananeye- merbut olan köyle-
('llduğu 33.000 ton esas uzerıne he- saııne .. Cenevre yolu olomobillf"rle ba21 maddeleri kullananlardır. ve umumi istikrar oJmıyan bir mak suretiyle yapılan Roma seya- rimizde kolay olmus deiHdir. Gerek 
•ıı edilmek İcap eder ı dolmuftur yerde, siyasi em.niyet olmıyan bir halleri hariciye vekilinizin Tah· kanun ahk&mını anlatmak ve gerek 

8 pusluk tonlorla mücehhez kru- Bütla Amerika heyet~ tebliğin 1 yerde iktısadi emnivetin pürüz. ran ve' Sofya ziyaretleri, bu. ~ne- bütçeleri tatbik için D"hiliye Vekiı-
"a7örler için to j mik~arını ~.uahe- \ ıifrelerini açıyor ve bazılarının mü- i• lakdirde Cemahirl müttehideyi !!Üz olarak devam ebne!lİ kabili nln faaliyetine renk ve tekJınt ve- leli uzun seneler uğratmı~tır ve uf· 
d~ ilf' Ameı-ika VC' 1nı:ıltere ıç•n tes •tağalı bir ifade ile '*Oltimatom'' },u ~usu•tak! her tü~lü mesuli~e~ten tasavvur mıdır? Yani meseleleri ren h&diaelerdir. Bu ziyaretlerin raşacaktn·. 
'bit edilmiş ol~n !60.000 ve Japonya 1 dedikleri bu beyannameyi başlıca he l~bn!e ed':.bıl~k hır ~-a!ıta gıbı te bir cepheli, bir taraflı, bir nokta mahiyet ve neticeleri günü giinii· Köy kanunu 40 bin adet bastırı!r.
için tayin . edılmış ~ı.~ 90.000 ton o yeller" bir fikir edinmeleri m•ksadi 1 lak~'- etmege mutemay!ldır.. lı görmekten uzaklaşmak bir dev ne intişar eden reımi tebliilercle rak her köye göoderilmittir. idare 
ı~uı. tahdıt elmek ıktızo e<ler. le tevdi etmek Üzere kopye etmeie 1 Dıger taraftan, ~erkı teolıhat kon letin ileri ır:idit hayatı üzerinde kar4ılıklı ııôylenen nutukl~rd~ ay &mirleri köylülere bunu !evzi elmİş-

Hiçbir devlet 40 ıl•n fazla l•htel· uğr•••yorlardı . 1 fe,.ansı, •~ıın_ıete. d.uçar olacak .ol.ursa çok ağır bir takım fikirler söyler niyle ve hakkiyle ifade edıl'." 11 bu !erdir. Köylerin bütçeleri basit usul-
bahir bufundurmıyacak, donanması, ' • • 1 devletler ıktısadı ıhya çarelerını tat ken dikkatli bulunmak, ana fikir lunmaktad.r. Bütün bu vazıyetler !ere ifrağ- edilerek cetveller yapıl-
başlıca silibını teşkil etmekte olan /' ransız !Jltzelelerıne göre bikten imtina etmiş olduklarından !erini ve hükümleri kafada müva- de memnuniyetle kayda şayan o- mı, ve köylere dafıtılmışbr. 
Amerika. umumi !ohdidi tealihat ff:hfif kahıı/ edilemez j dolayi Cem11hin müttehidenin o za- zene .. ttikt .. n sonra kalpte tart· lan bir husu• ta tudur: Gittiğim.iz Mahalli idarelerin bütçeleri na 
programının bir kasının• İcra ma~~ PARIS, 23. A_ A. - Havas ajan- m.-n borçların İ!'talini ı;neaele.ıinde mak ve ondan ~nra liıana nak- bütün bu dost memleketlerde hü- sı1 bugün Dahiliye vekAleti tara· 
dile 300.000 ton miktarına gemısı- 11 bildiriyor: kapıyı ka_ı>ayabıl~ek.. bır v~ıyette !ederek ,.fkiın umumiyeye ııôy- kümet ve halk hakkımızda büyük fından oe,rolunuyorsa bu sene ve 
ni tahrip .tmeie ve 50 000 tondıuı Gazeteler tamamen ıı:ayri lıabili buluoacagı da dü!unu!mektedır. !emek IAzımdır. hüınü kabul ve .misafirp.e~erlik ıelecek sene deiilıe bile 933.34 
f~zla İnşaaltan vazg«meğe amade- kabul olduiu kanaatinde bulunduk- l'l't' karlar flt'lllİ tahrip J>iinya ı•aziyeti göstermişler ve zıyaretlerı~~': her senesinde köylerimizin bütçelerini 
dır. . . . • lan Hoover tekifini şiddetle tenkit t'dİ/t'Cek? Uzatmayayım, arkadaşlar, biriyle aramızdaki kuvveth .1 tmık_at ı de nesredecriiimi:ıi ümt .,diyorum. 

llu proıe. Amenkadakı IOOO agn· ve bunun Fransa'ya hiçbir eınnü se ve emniyetin izharlarına •m. ~ rum. 
·ı 900 t '· 300 bo bA d t Bahri tenziliıtın .wıeli teıiri, lcru- dünya vaziyeti, teılihatın tahdi· v•rm;• v• y•r yu"zu"nd.. kredırun ı 

top 1 
<", ~nt<. ve . . m T 

1
• limet teminatı bahşetmek&U.in ade- di, harp borçlan, tamirat mese· ~ ..,. ~ "" -:- ~ !!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lr 

man tayyareıune de samıldar ta ıla" hlarının u" rte ı'kı'sin•'n budan- vazôrler bahsinde Büyük Britanya müt~zayit mef1uciyetıne ragmen . 
' ') • d'I ,_,.d b J k 1 lel•rı', umumi iıı: vaziyeti ve bü.. 'b ' · . • · d*I ı ~ mna r me.v11.11 e u unma o•- ç .. , ali.kadarların kudret ve itı annr 

1 

te, Mustafa Keınal Türkıyeosjnın /11giliz nı11rahhası lif' mak ıuretile yok edilmesıoe müa 1 cakttr. tün bunların heyeti mecmuası · ka 1 d 
· Jd ... k d k d" gösteren kredi muamelelerıne v~· harici ıiyaseti müsta r yo un a. 

diyor? 
0 ;.:~b:~t ab~ ::1~i '1.::~kada ya- Bu suretle iki de"letten her biı·İ· hep birden mütalea edilince dün- sile olmu,tur. Beynelmilel faalı· yani ıulb ve ükün içinde inkişaf 

... ne 250.000 len "" Japon~aya da yanın umumi vaziyetinde normal b h k . · d b h h .. . d .. .. k 
Cl;.NEVRF.,23 A .A. - Ame.·ıRa pılacak reisicümhur İntihabatı arife- , ya•ayı•la normal teneffüs edili· yellerden a setme ıçın e hu attı uzerınk. e "yul . rumekte ve muk· 

,_ M H · . b" 150.000 ton için müsaade verilmiş -ı: Y ran İrinde çn-nman dünyanın a· kadder te amu unii ta ip etme ... a , raI-ıhası taraf1ntwn · ooverın ıjncit. bu teklifi Hoover'ın ır ma- olacaktır. ·ıtı'kbalı' ernnİyetle gôrü•e ., r-
şe vr 1 

• ,. la" s yolunda ug"'ra,malarından. te.dir. ftkljfinin oku,,masını mÜtf'alı*p Sir nevraar telitkki etmektedir . C ah · _,.1 · imkin "·ermlyen bir karışıklık · · · k 
John Sin;on c(;;1. aJmıstır. fı1ümaİ- em iri müttehide ını-a eoı mış manza.rası vardır. Ne olacak? Ea memnuniyetle iştirak ettiğımız ~· Arkada~lar, ufak bir no tayı 

Teklifi /Jizzal Hooııer veyahut hali İnfada bulunmuş olan Jahlanmayı azaltma konferansı ı- Sırn Bey b;raderimizin beyanatı 
lc\ih, 1'-1 .Gih;'llion'un cesurane ve a- gemilerden 105.400 tonilatolt..tk S ki•ine nisbctle bir gün ç.alı~ıJa.n, ı~ mahdut !J'levzuuna doğrudan münasebetile tenvir etmek İsle· 
,.ıkça izahatınd:ın dcıl~yı hayran ol· Jıazır/anıı., kazanılan bir nt"tİcenin üç gün, 

1 f harp gemisi. 35,050 tonilato tahtel- doğruya alakamız olmayan :~u- rim. 
iluı<ur.u bey·"" • vekfe~ot ~e crruata VASHINGTON, 23 A. A.- A- bahir. 165,910 tonilatoluk torpido bet ı:ün çalışmakla kazanı!driı •ann., konferanoını zikretmelıyım Evvela, arkada•ım adeta iltifat 
a•t ....,.,., illıır.,, ayıtkr ueı-m.-yan .,_ 1 b 1 d" M st· bir devrede bazı milletlerin he- - ' 

Nüfu.~ 
Lüzumsuz tafsilat ver 

~ınızı ağrıtmak istemeD'I· 
vereceğim nüfus ve çocu 
ne gelince; belki muntu 
tiıtik takdim edemeyece 
kat, miifahedelere ıı:öre 
har etmek lazımdır ki, kÖ 
çocuk istiliıama uğramıf b 
dir. Ve son üç dört şene 
hemen hemen hastalık ve 
ki olmamı~ gibidir. Bu 111 
tin nüfusu köylünün velüdi 
yeainde 25 sene zarfında 
bir hale gelmi~tir. . Nüfus 
yÜdü ancak köylü kütl<'-"i 
ması ile mümkündür. Harİ 
leceklerin yardımını da b 
aı·zedeceğim, bÜyÜJ<tür.Fa. 
memlekf'tİn bilhassa oüf 
beşle dördü köylü olan b' 
leketin h;.yatı on··n vdU 
tibidir. Har.içte bazı zevat 
tıklan takdirleri görerek 
ket nüfu~unun gittikçe at 
ta olduğunu ve Türkiyede 
çuk milyon kadar nüfus k 
uzak ve yakın memfeketl 
kan bazı gazetelerde, ri~ 
kendim okudum. Halbuki 
\•elüdiyeti belki az zaman 
milyon nüfusun 25 ıniJyonıt 
!\lnı tt>mİn edecektir. 

Nüfuıumuzun çoğalma• 
kındaki icti hadım bu mer 
dir. Bu fikrimdeki İ•abetiıı 
tini bizden ıonra gelecek tı 
de ııörecek ve iftihar ede<: 

Veki.lf>tİn ehemmiyet 1 

me•elelertlen biri de taksi 
dare, nahiyelerdir. Nahil 
ıslahı ve köylünün i,lerinİll 
iyi bir surette ~örülmesi İ' 
zımgelen te,kilatın yapı 
mutasavver bir program t• 
ile heyeti celileye takdiJll 
tik. Bu kabul olundu, fak•'· 
lesef bu programın tatbik• 
de bulunduğumuz mali vazİ1 
ni olmuf ve iki seneden b' 
tatbik edilememittir. Bu ilı 
va7İyete salah kesbettiğİ "'• 
kiwıletimiz nahiye te$kİlatıo• 
m\yet verecektir. Nahjyenİ" 
yesi, maliyesi, katibi. belki B 
n.ı, sıhhi:vesi bulunacaktJr. 
li vaziyet zail olursa tanı t 
tlı nahiyeler hakkınd ki P I 
mmtızın tatbikı iı;in , ~iri~ 
kendine dii~t·n mas.rafı ht".l'e 
lilenizden istemekten çek•11 

celctir. 

................. 
A vust~·alya heye 
Ottava'ya gidi 

. . ı nırı·ı"a mura ı as arl un · ım.- muhribin; il~a ve tahrip eyltdiV.i . I d k' . h t• Tam mtıvaffakıyetini ca.n ve go· edecek kad ... r .... 
rluıı~tır, ,_ d . k t son'a telefon ederek Hoo•er teklifi- takdir bu n~ticeye: varılacak fakat sap kıtap arın a 1 na:.~arı a ıe· d d'l d·~· · b' · " d* S B (K Jj) H k. SYDNEY A 
Mumıu!evb C7cuml• enu une • k 1 rı'n fevkına çıkan birtakım mil- nül en ı e ıgımız m umumı, ı ırrı ey ocae - a '" ' 23 .A. .- 1 

. - · nin Cenevrede- haııl ettıgi a sü ~me bunun tahakkuku için 33.500 tonila R. eri hususi mahiyette olan bu ik.i kattir. •İtmekte olan Avusturoılv• 1 

"" ait meıikan teklıflet"ının ha r t h . 1 'nd k f la .. 't 1 1 k yarlan kanınd .. n, canından artlı- fi " 1 
f ikPl- ah,·~le pt:k okadar tetabuk et- ~:' il k~;I' e:r;d ~ pe azf ~~~~ toluk kruvazör ~50 toni ~!o u tay rarak uzun müddet tediyeye mec konfera~,,~ mıiabet ~t;Y~ .. me'! a Dr. Tevfik Rü~tü Bey d~vam1a: hu~ün harelc~t t!trujştir H~y-ı; 

ki ld •"unu so"y)MDİ«-tir ır te u e o ugunu ve ev a yare nemıaının ınşa$ına uzum ha~ bur olmaıı ,·naanlara nefe~ a1a- k1_.be .. tlerı d_unyanın gıdışı uzerınde il iltifat "e ifadelerine samimi lt>şc.k meyanJnd11_. bıl~aı.5a M Bn'c ,._ 
men; _ e Bo . " h hal. d' b. bir tesir ik• eylemiı bulunduğunu I "' olacaktrı. HaO:ıuki dii',er l11raftan b k J kt B ı kon - il~ 1' 

RI uyuhk. nltanyll. de:: . ed utahıre bilc!irmı,.lordir Büı·ülı Britanva yalnı7 .123.650 to- cnk, ya~ayacak imkan bırakmı· uyu tesır er ya.paca. ır .. ' . kür ederim. Bund,.n anlamak isıedı- ı caret ve r.unn'\ılr n~zırı 
mı er 1'.c:ım er ın P.na ırya e - Mu hh I d'. 1_. . .. ~ b . · . . fera.~slar na~~! ~ır n~t~ce ıle. bıte~ 1 ğim tudur ki. C.H. Fu·kası hükôm~- vardır. 
r k" J ' l , • • b• kb' ra OS e-, URKU gunun ey nılatoluk saffı harp gcımll Ve 14.100 yor. d 1 h ııe bıbİn bu gunun gıttıkÇe fıddetı • • h ' • veı.·ı• S-' ti" J 1 t 
'"' \'r t~n ı. c ı.muını ıs yece r 1 J ·ı 1 k f I ·ı.· · k , . . . Yf'nİ siyasi hu ut ann akoız- tının arıcıye ı ı Hft ye ome Çh•I•'d .k ,. .. .. ., h b J hl' nC' mı C On E·rans ar tarı ının ay- tonı)atoluk tayyare oemı~ı t;ahrıp b' f ·ı nı' ve tesı'rat &aha.Sini arltırmı• O· p h"k" • d t tb'k tm·'- f { } e F. • •' J~ 

H:.ıma'.ty u surete zır llM d ··· .. 1 · b' ·ki · d b" . n lığı adaletsizliği ır ta um mı. ' ata u umetın e a ı e '"" o - u ... 
•, ı·k·nda b~z; k;ıvİtlf"r dermeyan el· ! _el_trgı tlfın elı.n .e~ ·ı~yu ~ın ~~ 1 etmıı oJacaklı~.. Jetleri diğerleri aleyhine daima lan iktısal ve emniyet buhranın~ duğunıuz ~İyasetin fırka hvic-indeki ı ,.. ·f 1 '1 

m •tir.' ' ! ~·i~'. IPf 
1 ettıgını 1 

avP. ey eıru, er- 88~~v:~n~;:;~~~7 .~~~~ ;::;~~::: ha5'aS ve e1>dişeli ynfatıyor. Tabii :tı:::~eia{~':,:.::ı;ı:i:~~~.:::t:~ arkadaşla~ımı'ı:;d da t~~l".ib;~e ,i!<ti A.)S_A_Nria~i?:?e ~=L;: b~; I 
Fransız 111llrllhha.~ı ile 1 M. Hoover, bu teklifi kendi kon· 77.7~ tonilatoluk kruvazör, 8.120 bu umumi keşmekkıe' lbedteriyeti feransına İs'11 edecek zannoluna- r~.n e"?'e•ı ne ar mı 1 0 ugunu 1 ket dahiFnd• sı'lı:•oı t 

ı . gayri tabii bir si et atın a taz- . I . d b h ıoıterır - d. •·· - · · t' ,.,,., dine dütUnmüt ve ihzar ey enuş, tonilatoluk tayyare gemisi 40.894 h .
1 

bilit'. Beyn~lmıle ı~ler en a se.- • . ., aur u~unu umumı Jl'- z 
diyor? M Sti' klif• t tkik tt'lıt yik etmektedir. Hiç şüp e edı e- deı·ken, bı'r ı·kı· kelım' e de Akvam Sırrı Bey (Kocadı) Tabıı.. edecek ol 1nnn öl ' . mıon t• ı E e ı f'n toniatoluk torpido muhribi Vf' 45642 mez ki bu vaziyet buhranı ihdas 

1 Boncour. Am ikan teklifleri- oonra M. Gibson'a gôndermiş ve mü tonilatoluk tahtellıalıir tahrip etme- Cemiyr.ti hakkında arzetmek iste Dr. Tevfı'k Rü,tü Bey - Bu rüm tecziye ed 'f<cek' ı ı 
1 eden esas sebeplerin batlıcaları~ 

~in çık '\1 aadc olduiunu ve- fakat maileyh te bizzat tetkikatını ilm1al si icap etmektedir. run bir tanesidir. Bunun gibi ta· rim . Silfthlanm'!_Y• az~ltma ~o~fe· 1eyi ıununla ikmal edersem maksadı mittir B"r C'oh ,., op 
t."'l h etfilr::lcdi~i kdirde bunları eyliycrek dif'er Amerika murahhas- • • ran~ının umumı komıayon ıçtıma j . • • .. k'f 

• 
0 /fa/ı!flJ - /rıgl/iz fesaniidii bii daha bir takım tali s"bepler 1 d ı.· . d T' k' · b tamamıvle arzetmıf olurum. Bır hu- tev ı edilm'•krdır riet!en:ıerin aliceni\banc dCı-ünce- larife birlikte münakaşasını }'1\pmıt· ~._ arın an ırın e ur ıyenın u 1 . • ~ • • • • • 

e r1 anz. o!aalk t ı rede sad trr. LONDRA, 23. A. A . - lngiliz I'• de vardır. müe&A-eseye kartı vaziyetini öte· 1 k~tn~tın ~.ır m':'°Jek.etın uı:aıetı bır ı 
• 1.mdugunu ıöyleıni tır. Teklif, tamamen reddedildiği tak zcteleri Lausanne'da ve Cenevre' de ·-----_/Devamı var) den beri takip ettiğimiz •İya .... ti kuldur. _Şuph~s" lıı, her safha.sının .. !1!1•1111• fi c~ Lı:. 

ansa, misaka tevfikan, teslihn- dirde Ceına}ıin müttehide, zannedil yapılan İçtimalar halıkında mutaliı.at M• T h t • ve •arsılmaz dostluklarımızı, mü he~ vekaletının ayrı ayn h_ususıyet- S l bk y h 
hdidi ke} fiyetinın beynelmilel digine göre biliunüddet olmamak ta lıulunduklan aırada M. Muuolini IS ar art a DlŞaD nasebetimizi kudretim yetiği ka- lerı_ olmakla ~ra!_>er_ hel'.etı um~ı a 1 a kd r d 

• lhuıı cmnü f<lametinın tensik. hu şartile konferanaın talikine muhale- ile M. Mac Donald araoında teati VAŞiNGTON, 23 A.A. Ayan dar açık ifadeye çalı~tım. Her yer yesı okadar hır k~~dur k~, hangı nok BoğaZİ\·İnc!e Büyü C ~-
u ile miıl nasip olması mutalen- fet etmiyecektir. 7.ira, Amerikalılar edilen hararetli -.e manidar telgraf- meclis~ Atlas Okyanosunu geçme de bilhusa memleketimizin gaze tası zayıflar•a dıgerl rı de ondan mükemmel ,b'r yalı sııl l·I 

•ı dadır. terki tealihatın yaaş, yavaş teı·aklô !ardan ehemmiyetle bahsebnekte, bu fe muvaffak olan kadın tayyare- telerinde e•aalı noktaları tamami derhal müttt .. ir olur. ( Bra,·o St5le- ! I b 1 /\Ol" 
' " ld " hi 1 rafl b " d.. • M' T h ' .. 'd h'd le ı'ntı·•ar ebn"ış olan o ao"zlerı' bu- , ri)." . tır. stiyen stao u: • Yekne.ak hır kaideye istinat et- etmeunın de mümkün o ugunu ı te g arın Ühın unyanın ımar ve ci ıs ar art a guzı e ı emat , dd . K h 0 ı 

mt:kte olan Amerikan projesi, bil- ıe:taıektedirler ihyaıma ait meseleler karşısında in madalyasının tevcihi ne dair olan rada. huzurunuzda, bu bahsi aç· Bundan sonra M~c~ıs fe~_tl ve. ~n.d ra ca esı a rarD!l 
hassa son senelerde milli müdafaa Diplomasi metı.fil, Hoover l•kli- giltere ile ltalya ar' ~da mevcut kanun layihasını tasvip eylemit makla teyit etmiş oluyorum. Hüla ı delere geçer•k Harıcıye hutcesını 1 hanında Resmi ilanlar 
tc;kiliıtlarını >enid•n vıicude getir- fini, bu teklif reddedildiği ve terki tesanüdü bir kat daba t"yit etti;;ni ,. .. R<!iıicüınhur M. Hoover'in tas şa arkada~larım, gördügünüz gİ· ki mil~on 623 bin lioa olarak kabul ketine müracaatlar 

mış ola!! kü ük devl~<~-t~!e~r~e~k~o~rş~ı~bi~r~~l~e~ı ~b~h:a~t ~k~o~nf~ttan~:·~· ~a:ka:met::e~u~i:r~•:d:ı-~~he=y~"~n~e~y~le:m=e:k:t:.,.ıi:··-------~~d~i~k~v~e~İm=z~a~s~ı~n~a~a~r~z=e=t=m=İ~•=ti~r=· --_:~b~i~v~e~a~r:z~e~tm=e~i!~e:...ç~a~l~ı•~t~ı=~=·m---•-u_r_ .. _'·..:.ı _"_'_m.i_•_t•-r---~----------------~-----_.. 
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KARADENİZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru 27 Haziran 

• 
azartesı 

~linü ak,amı Sirkeciden hareket-
1c (Zong-uldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu,Gireaon, Trabzon , 

!'ünnene Rize ve Hope) ye gide

·ektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 

·enci han ındaki acentalığına mÜ · 

a<a<t Trl: <1515 

SEYRISEF AlN 
Mrrkcz acenta: Galata Köprii 

~•tr B. 2362 Şube A Sirkeci 
'ılCühürdarzıdc han ı. 3740. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

haıtalıklart mütehaııııı: 

'!-irkeci Muradiye caddeıi, No 35. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve :ııührevi haotalıklar tedaviha
nesi Karaköy Börekçi fırını ııraıın · 

da 34. 

Türkün garpta yüzünü 

ağartmış 
• 
iki yıldızı olan 
İstanbul halkının çoktan· 
beri hasret kaldığı kıy

metli ve sevimli iki san
atkarı kulaklarımızın se· 
nelerce tahassür çektiği: 

Sıhhi yemekler • Buzlu 
içkiler 

Deniz Kızı EFT AL y A Hanımı ve SAl.Ji 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

-•sA TIE _ _. 

29 Hazirandan itibaren: 
•;o BEL VU Bahçesinde dinleyeceksiniz. 

Urolog 3 üncü kolordu ... _mlll!! ı 1 
Dr. FEYZi __ H_an_1_ar_ı __ 

Bııbrek, 

yolu 

mesane, idrar 

mütehassısı 

K. O. ihtiyacı için 37,000 ki 
lo sade yağ kapalı zarfla müna 

Pazarlıkla kiraya verilecek 
dükkan 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden 

.\nupad•n &1dct ctın i ~tir He r kasaya konmuştur. ihalesi 13-

(
ANT AL YA) vapuru 25 ~ün t + t<n sonrn llcıo~lu l;tıklSl 7 -932 çar,amba günü saat 11 

,., .. Jdc;i J-:lhaınrı •partımanı ".ı de komisyonumuzda yapılacak 

Beyoğlur.da Sahkulu mahallesinde İstiklal cadde.inde 426-2 
No. lı gramofon.;u dükkanı: 

Balada yazılı emlak 24 Haziran 932 t...-ihinden itibaren bir 
ay müddetle ve pazadık suretile müzayedeye vazedilmiştir. Ta. 
lip ola!llar 25 Temmuz 932 pazarte&i günı.i saat 14 e kadar latan 
bul Evkaf Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine ve mezkür 
gün ve saatte de Encümeni idareye müracaatları. (2865) 

haziran cumartesi akşamı T 1. ) · · · 1 ~ Tel. He10ğlu '!885 tır. a ıp erın prtname5ınt a -
İdare rıhtım·ndaıı hareketle --------------' mak üzere her gün ve münaka 
doğru Ereğli'ye gidip ge· ! _ . . . . . ·-· saya iştirak edeceklerin de vak 
!eceklir. B~yo~lu birıncı Sulh hak'.mlıgı~· ı ti muayye~de t.en_ıinat ve t.eklif 

"••••••••••••• ı den:d.A; Hd~y1 da1 r ve T~d~rı Ha'.1 . mektuplarıle bırlıkte komısyo. 

Lloyd Tı iestino _. 
* * * 

Satılık arsa sona ı en 1 ere ve aaırentn 'ayıan numuz:a müracaatları. 
mutasarrıf olduklan Tarabyada ve ( 446) (2712) 
caddesinde atik 172 ve cedit 166 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
K. O. ve 1 İnci fırkanın on l bul M "f izalei fuyuu zımnında açık artırma Cağaloğlunda mülga Nafia nezareti elyevm ilan aarı 

No. lu bir bap sahilbanenin hükmen 

ile satılığa çıkanlmıttrr .. Kıymeti ev üçer bin kilo sığır etleri ile Hay Müdiriyeti binasile Tayyare Cemiyeti binuı arasındaki viıi arsa 

1 

velıiı 6500 ve biliıhara 5559 lira tak- darpaşa ve Gümüşıuyu haataha bedeli sekiz sene ve sekiz müıavi taksitte ödenmek şartile 58326 
dir edilmittir. 2.- Kagir olan ifbu nelerinin 5,000 kilo koyun eti ı· lira 65 kuruş bedelle ve kapalı zarf uıulile satılacaktır. İhalesi 
sahilhane 3 kattan ibarettir. Birinci ihtiyaçları ayrı ayrı şartname- 14 .Te~muz 932 peı şembe günü s~at on dö~tt~ .. yapılaca~ınd~n 
kat :Mermer. tatlıiı bir met.hal_ s~- (erle ve pazarlıkla alınacaktrr. talı!'lerın ye.vmü me:ıı:l<üra ~adar ı.tbu be~e~ın. ~~z~e ?·~ gu n••.: 
lonu 3 oda bir mutfak ve komurluk İh 1 1 · 27 ~ 932 t . .. betınde teır.ınat mektuplanle teklıframe.e r ını Emınonu Malmu 

a e erı -o- pazar eaı gu .. ". (2717) 

BU 
AFETİ 

YOK 
f~ 

EDİNİZ! 

Sivrisınek, sız tatlı uykunuzda ıkın wızılda· 
yarak ve keskin hortumilı ıokarak ıize 
hticUm ve rahatınızı Hlbeder. Btittın yu 
esnuında esbabı iıtinıhallnlzl lhlll ettiği 
gıbı aynı zamanda illin için mülhıt bir 
tehlıke ıe,kil eder. Zıra muhllk htimıııalarla 
sılma bize yılnız ve yalnız ılwr11ıaek va· 
sıtasile sirayet eder 

. Sinek , sivr.ısınek ve bıloomlı haf&l'lı 
ıur atlı ve kat r sureııe oldUrmek için en ' 
emin, vasıta, butun dunyaca tuınııııt olan 
FLiT tır. Sarı reıık ve sırah oizgili ıenekı 
uıerındekı asker resmine 4ikkal ediniz. 

mevcut de~ııse eldıQınıır: mal ,.LIT deQlldlr. 

Umumi Deposu J. BERT ve ŞÜREkASI l91anbul Galata Voyveıta haıı 

Lloyd Triestino vapur kum
panyaımrn lıtanbul'da lzmir 
•okagında 14 numarada kain 
yazıhanesi ınuameli.tına ancak 
i:1bu şehri Haziranın 30 Uncu 
<{Ününe kadar devam ve 1 tem
muz 1932 tarihinden itibaren 
( aaliyetine hitam vereceğinden 
'11ezkür yazıhaneye müteallik 
hilümum muameli.tının Galata' 
da Merkez Rıhtım Hanındaki 
(itanbul Umumi acentalığı mer 
·~ezinde ifa edileceği muhte
•·cm eb9.Iİye berayı malümat ar 

ve odunluk ve tahta merdivenden .. _ d .. .1 l d dürlugüne tevdileri. 

1 

k 1 k ·ıo k- .. k d lk' . k nu aşagı a gosterı en saat er e -------------------------- _ 1 -----------==::--------------
çı ~ ır en ı uçu o a. ıncı at: . 
Biıyiak bir sofa mütekabil 4 oda bir ı ko~ısyo~umuzda yapıl~c~ktır. Aln an kitapçı, Alman kitapları en 

1 apt•hane •Üçüncü kat: Buyuk bir Talıplerın şartnamelerını al. KAP p s ucuz satar, Beyoğlu, istiklal codde-

ı 
sofa mütekabil 4 oda caddeye na- 1 mak üzere her gün ve pazarlık- si 390, lsveç sefareti kar~ısında. 

-'>lunur. zır balkon veyan sokağa nazır diğer !arına İştirak edeceklerin de 

••••••••••••• •• bir balkon birinci, ve ikinci katların vakti muayyeninde komisyonu. Beyoğlu sulh mahkemesinden: 

ŞABESO 
Yeruekl~rc!e Şabeso içiniz. 

Ru nefis içki humi kolay

hştırır. 
h:ı.: ı;; f. 'tJ \ ı k :- 1 2 kur·ı~t u: 

Konya ıcrasından: Hukuk hakim
liğinin 15-5-932 tarih ve 387-538 
nun1 r lt iliımiyle ve vuku bulan ta 
lehi uzerine ifJ.l.ıına karar verilen 
Konyan1n fakı dede mahalleıinden 

Zoralı zade Ali efendinin İcra ve jf. 
las kanununun ?14 üncü maddesi 

tavanları bağdadi ve elektrik tasisa muza müracaatları. 1 RA o 1 932/25 
tı mevcuttur. Üçüncü kat tavanları (465) (2869) D Y 1.- Na<miıe H•nım ile Fehime ve 
batdadi ve muhtacı tamir ve elekt- ihale saatleri . _ Mukaddeo Hanımların ~ayİan ve 

1 

rik teıisatı yoktur Sahilhanenin ar- 16,5 K. O. nun B - k mütterckon mutuarrıf olduklorı Ka 
kasında büyücek bir kapıyı ve mut- 17 1 fırkanın ugun Ü program 51mpaşado Yd Dei(ô,·meni Mahal 
f • d b' k ·ı ( 5 H h 1 ISTANBUL (l200) m.) _ lB lesinde Yeni Çetme otkağında atik 
agın yanın a ır uyu 1 e e yevm 17, asta ane erin 12 ve cedit 10 numaralarla murak 
İsale olunmayan yarım masura suyu ıramofon, 19.S alaturka saz, Vedia kam hanenin gayri kabili takıim ol 

muhtevidir. Bahçesinde müsmir se- 1 Askeri fabrika- Riza ve Cennet Hanımların i~tiraki- ması hasebiyle tıil .... ünyede satıl 
kiz ağaç vardır ve hamamı temamen le, Ajans habe:rle:ri ,taat ayarı, 19,5 mak suretiyle şüyuun İzale~ine dair 
münheddidir. 3 - Sahilhane eyevm )ar ilanları gramofon ile opera parçalan, 21 ala BeyoV,lu üçüncii Sulh hukuk mahke 
mahcuzudur. 4.- Artırmaya İştirak turka '5&L fncı V ~lkis Hanımların me$jnden verilen karar mucibince 

için yüzde 7,5 teminat verilmelidir. 6 7 1932 tarihinde müteah ittirakile, 22 tanııo. gdaylri meknkul me?k·uır biri ~y m,~d· . ete aç· artırma ı e .ah ıga çıaa-

5.- Vokıf icareıi ve müterakim ver hıt nam ve hezabına kapalı zarf BÜ KREŞ (394 m.) - 20 Sakoi- rılmı,tır. 2.- Gayri m•:nkul Ehli 
gi mü9teriye aittir. 6.- Tapuca mü la münakasası yapılacak olan fon solo 20 45 otüdyoda komedi Vukuf tarafından 2130 (iki bin yÜ• 

seccel ve gayrı müoeccel hak sahip- (56250) adet ateş tuğlasının 

1

21,15 F~nny' tarafından >arkılar ' o~u1zJ. lfra k~ymet~akd.ir v~ ::O~min 
nıucebinco mevcut mallarının satış !erinin haklarını 20 gün içinde evra- mikdarı Anadolu gazetesinde BELGRAO (. 29 ) . 20 5 v· ; e .1 mkı'tıır. be.-" ayrık mıten '<- zet · • • k d" · ... . -. m. - , •· mın ata raoet uç a an ıu.re 
bedelatı adi tasfiye masrafını koru· kı müspiteleri ile bildırmelerı la- 1 no san neşre ıldıgınden müna. da k'l tem ·ı· ··t k' k- olup zenıin katta iki ta•lık bir kapı 

d 1. · k ·· ·· 18 7 193 .h yana n na ı, •• ı mu ea ıp a , 
yamayacağı cihetle paı·aların dağı- zım ve akıi takdirde aatı, be e 1nı asa gunu 2 tarı inde bir matbah ve heli •re bir oda ile bir tam konıcı·i . 
lılmasından evvel •lacaklılarından paylaşmasından hariç kalırlar. 7.- saat 14 e tehir edilmi~tir. Talip b~hçe.vi hnidir . Birin'.i k~t dört 
bıri !•rafından 11di tasfiye masrafla- 25.7.932 tarihine mÜ•adif pazartesi l lerin müracaatı. (2779) ROMA (441 "';) - 20.50 g .. amo ı oda hi_r '.ofa ve b_,.. hela.~an .•baret· 'ı 
rı pe~inen veı·ilerek ta5fİyenin adi ünü aaat 14 elan 16 ya kadar açık fon, 21,45 -.;enfonı, 23,65 haber. tir. lkınc_ı katta hıf :-1ofa uzerıne be' 

g . . oda ve bır hela olup bu katta ekk~ 1 
ıekiJde icrası t~1Jep olmadıkça mu~- artırma ıle satılarak luymt:t.i muham PRAC (488 m.) 20 fen ~arkı- trik teıisah ınevcı.ıttur. Hane 150 
mel t illa• yenin icrRSmda basıt 1 mine•inden en hzla bedel veren Ecnebi memleketlere in, 20,20 diyano konseri. 20,45 halk I metre murabbaı ve bahçe 165 metre 
tasfiye u .. uı~ tatbik edil~~ğınden ~- mutt~ının uhde'\İnde bnakılır_ 8.- giden tüc "'3r ve konıteri, ~l Brünodan nakil , 23 ?'urabbaıdır . . 4.-: G~~r.i .. ?'enkulün ı 
lacak ların .S 6 932 tarıhınden mu- Bedeh müzayede S gün zarfında seyyahlara son haberler, 23,20 keman konseri ıpotek ve 1 ır hır ılııtııı yoktur. 
tebcı· olmak üzere yırmi gtin zarfın j mahkeme ver.neıioe teslim edilmeıi S. Bu b.'lptaki f•rlname 23-6-932 

. d . . . ti t laıı~a to ını 0 l ViYANA (517 
m. ) - 21 Ame- tarihinde mahkeme dıvanhaneoine d ıcra aıre ınc- muracaa a ma - aksi takdirde bilcüınle zarar tazmin o er~ıJa e rikadan ""kıl, ~1.15 Ho'-ındalı i~mın talik ~dildiği gibi daha ziyade ma~ 

luplat'ın ı kaydettirıneleri ve müıteni ettirilip fazlll m11.lümat almak İste- dekiç perdelik opera, 23145 dans ha liımat alm k iıtiyenler ıatı~ memu-

datlarını ı braz etmeleri ilciın olunur. yenlerin 930-6":!5 No. lu doıyeıi ·· t d b'I' 1 6 M-
ı vaları. runa muracaa l" ~ ı ır er. .- u ~ 

Beyğlu b'rinci •ulh hukuk mahkeme T A L Y A N A zayedeye iştirak icin kıymeti mu• 
sıne müracaatları liızumu ilan olu· Sermayesi 700,000,000 VARŞOVA (l41l m.) - 20,15 hammenenin yiızde yedi buçuğu nis 

lnegol Kollektif kereste tirketi i nur. habeı- gramofon, radyo gazetesi, 21 betinde pey aktası itaıı İcllp eder. 
(ihtiyat akçesi: senfoni, (Mozad dan G. Moll ile. ı1 7.- ihalenin icrasından sonra bede 

le aramızda Şirketin fe•h ve tasfi· 1----------------
yesi yolund.ı\ tarafımızdan mahkeme . . . . 

· d'I · · k t. 1 lstanbul 8 ıncı ıcrasından: Bır 
ye dava ıkam<: e ı mış ve ıır e ın \ . . . . · . L·ı ttikl · · ·d deynin temını "tıfa,. zımnında mah 
ıdare heyetını teşw;ı e ennt ı ~ . _ 

. . k 1 ı cuz ve paraya çevrılmeıı mukarrer 
dıa eden ze 1t rn tn· el namına em _ . . 

Kandillide F11tıklı bagında mukım 
a'il ıal~bivetlerini tanımamış oldu- . · . 

· . . k 111 .• d .... I Bjnbatı Server beyın hanesınde oda 
iumu::.dl!.n me7kur ~ır et u uru • . . ,, 

. . ki h takımı ve saıre 3-7-932 tarıhıne mu 
ve idare heyetının yapaca arı er .. .. 

· k ı · ı teahhüdat ve ıadif pazıır gunu nal 9·12 den 12 ye 
guna mu ave a ve · 1 ı 

b
. .. kadar ıatıJacağından tahp o an arın 

muamel&ttan dolayı ır ıuna mesu- . . 
· · - · · • h yOvmi mezkUrdc mahallındeki memu 
lıyyet ~~abul etmıyecegımızı ef ası . . A 

1
. • ı - ı ak üzere ilin runa miıracaatları alan olunur. 

sa ııenın mPı umu o m 

ederiz. 
Bili.1 aga zade Keresteci 

ISMAIL 
Adem ağa zade Kereıteci 

HAFIZ VAHiT 

DİKKAT 
Fabrikatörler 

Mühendisler 
SANAYi iNŞAAT! MÜLTEZiMİ 

Fabrika bacaları İn~aatı kazan, 
duvarları her türlü Sanayı Ocakları 
yapııı ve tamiratı: her nevi makina 
lar Temel yapısı ve buhar boru kap 

lamaları. 
r.tilaıta Macar Mimar 

F. Şrans 

580,000,000 Liret) (Hayden) ılen C. Oue vo Straviskİ · li ihalenin nihay'.'t b~ ıtün ~rfınd.a 
d k .. k b 1 ı mahkeme veznesınc teslım edılmedı· 

Travell~n (Seyyahin çekleri) en uçu m> ği halde ihale mef uh addolunarak 
sat3,. BERLIN (1635 m.)- :m Gunun bundan mütevellit uror ve farkı 

Liret, frank, lngi1iz liraaı veya 
doları frank olar k aatıl n bu çek 
!er 5ayeainde nPreye gitseniz pa 
ranı:zı kenla1İ t:mr.İyetle taşır vt 

,eı- zaman İstersenİ'Z dünytt.nın 

ıer tarafında, •ehirde, otellerde, 
vapurlRrda trenlerde bu çekleri 
•n küçuk tediyat için nakit ma 
ammd?. kolaylıkla İstimal ede. 

3ilirainiz. Travellers çekleri h"' 
'.c;iki sahibinden b:ışka kimıenir 

kullanamayacağı bir " kilde ter
tip ve ihta~ edilmittir. 

Zongu dak 
Belediyesinden: 

Zonguldakta yapılacak be. 

ton arme iskele Haziramn yir. 

haberleri 20 15 doktorun tavoi ele- fiat müsebbibinden ahzolunur. 8.-
. 20 35'. .' ·ı · ?I y y Şeraiti mezküre daire inde 27-7 932 

rı, , l]ÇI a emı. aşın(ton- . . J•f ba - • 
d ki n 15 o tarıhıne mıa<• çartam ııunu saat 

an :na ı .. ' . re t opeoraıından 16 da satılacak olan gayri menku ~ 
naklen Dar Rhcınl(old',n VaO"ner o- .. . . · .,. ' lun 'ttırıt 'i nta tahp olııtnların yevm ve 
perası. · k . d k ·· saati mcz uı· a ocy 3 ça•ını mus 

-----·------· taıhiben hazır bulunmaları il8n olu ------........ 

KO YA 
Milli Sanayi Sergisine 

İştirak ediniz. 

1 - ı:; Temnıa:: .9,'J2 
Müracaat mahalli, Konya 
Milli ik tısat ve tasarruf 
C"'miveti. 

- ........ ------·- ----- ... 
f,tanbul ticaret müdürlüfündcn: 

Lokantacılar 

nur 

ZA YI - Seyrüseferden alm19 oldu
gum a,.abJlc1 ehliyetnaınemi zayet .. 
tim. Yenisini alaağımdan eıkiıinin 

hi.ıkmü yoktur. E•~t. 

Ademi iktidara 
Karşı tesiri kafiye i mücerrep 

o'an Glandokratin 
yeni mal piyasaya gelmiştir. 
Eczanelerde at ayınız. 

lıtanbul 8 inci icrasından: Bir dey 

nin temini istifa51 zımnında mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer Ga
latada Yeni cami B'llur sokağında 
Reşitpata hanında 24 numeroda A
ta beyin odasında maıa ve iıkemle
ler ve ~•İre 27-6-939 tarihine mü .. 

sadif pazarteıi günü saat 12 den 15 
kadar sahlacağından talip olanların 
yövmi mezkürde mahallindeki me
muruna müracaatları ilıin olunur. 

Çorlu icra memurluğundan: Bir 
1 

minci gününden itibaren yirmi cemiyetinin miıddeti biten idare he 

d h b 
·· dd 1 yetinin yeniden İntihabı 26, 27 Ha· 

alacağın temini zımnın a ma cuz ir gün mu et e münakasaya " Tüfek hazinesindeki fi9enk •Ür-
Devredilecek ihtira beratı 

• d b' d t D ziran pazar ve pazarleıi gunleri saat 
1000 lira kıymelın e ır • • •- vazolunmuştur. Münakasa tem 10 dan 16 ya kadar Galatada Ars· me tertibatına ait i<liıhat " hakkın· 
ring markıtlı tiraktör 27 Haziran v n on b. 1• • t · dakı· ihti bernt talebi zımnında 22 ı muz a_, ı ın ır ncı pazar esı langül hanındaki cemi}et merkezin-
932 pazartesi ııünü saat 10 ile 11 a· .. .. t b z ld k Temmuz 19:10 tarihinde takdim edil 

d . gunu saa on eşte ongu a de yapılacağı alôkadarana ilim olu 
raslnda belediye ulonu önün e ,_ . 1 1 tanbul vı· ı.· yet ceıı·ı .. ı·n· 

Belediye encümeni huzurunda nur. mıt 0 up 1 ın 

ÇOcukların ~ıi 1 
Ebeveynin Madedl İ 

1 Kaamlılı, •ııll7•lı 11•-J• •• 
siıoiı• raı..tuılııilanH lııırtı • • 
ı .... dolrlorlu taraı...ıu ...,.,.. 
JC ır:clilıa , 

enoferrato 
IE••.,•I ilacı•ı 4611yı•ı• iter l• 
rafı•tl• • • ll4c1cr •t ç•••Iİl• r 
bt~lt. blr NC•aualyc .. • lı...Uu•· 

!'81< . pek blytk '••d• c6nn<lrtf. 
4.lrtar. Htrrcı•ncdc tt...ı••uır , 

• 

Ankara vilayetinden: 
Bi~i~ci madde - Ankarada Y enişdıirde inşa edilecek Vilayet 

·~~ avı ın,aat~ mukavelename tarihinden itibaren yedi yüz olı.:t 
sun zarfınd.a _ıkmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 16 Hazi
ran 932 tarıhınden 1 Ağustos 932 tarihine kadar kırk beş gun 
ıınüddetle münakasaya konulmuıtur. 
.. l~inci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malile. 

rını ı~bat edenl~r kabul olunur. Bunun İçin münakasaya dahil ol
mak 11teyenlerın: 

A - İnşaat toptan götürü ve anahtar teslimi tartile münaka. 
saya vazedildiğinden taliplerin proje, ~artna.meler ve evrakı ke, _ 
fiyesinin tetkikile kendileri tarafından teklif edeckleri fiyat;n 
yüzd.e 7 .buç~ğunu .Vilayet 1darei ~u.ıusiyeai h.eHbına bankaya 
tevdı ettıklerıne daır makbuz senedını veya mılli bankalardan 
birinin teminat mektubunu ve yahut milli esham ınukabili Muha 
sebei hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lizımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına dair bir vesika 
(Öllermeleri ve ayrıca itibarı malilerini Vilayet encümenine is • 
bat etmeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye veıikalarını yevmi ihale. 
den en az sekiz gün evvel Vilayet Ba~miıhendisliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti fenniye veıi. 
kası almaları veyahut ellerindeki vesikanın zirine şerh verdinnele 
ri iktiza eder. 

E - Mevzuu bahis inşaat münakasasına bir parçada liakal 
üç yüz bin liralık bir bina İnşaatını tamamen muvaffakıyetle ik. 
mal etmiş bulunan inşaat müesseseleri kabul edilecektir. 

Bu dört ~utı tamamen haiz olmayanların münakasaya itti· 
rakleri şayanı kabul olamayacağından teklif zarfları açılmayaralc 
kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde · Talipler 661 numaralı münakasa ve ih 1 
k dd . .b. . a e 

anununun onuncu ma esı mucı ınce ıhzar edecekleri ka 1 
za_r~ı 1 Ağu.at~• 93~. tari~ ve .Pa.z.~rtesi günü saat on be~e k::ı:; 
Vılayet Daımı Encumenı Reıalıgıne makbuz mukabilinde te d' 
edeceklerdir. v 

1 

Dördüncü madde - Münakasa 1 Ağustos 932 tarih ve paz 
tesi günü Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılac ktır ar 

Be,inci madde - Evrakı keşfiye ve projeler yüz lıra m~kab-
linde Anadolu Nafia Başmühendisliğinden alınabilir. ı. 

Altıncı madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek vey d 
h · d ı · 1 k · 1 · a a. a zıya e ma umat a ma ısteyen erın Ar.kara vilayeti N f 
Başmühendisliğine müracaatları ilin olunur. (28~~) 

1 ıtanbul 5 inci İcra memurluğun
dan l\'tahcuz ve satılmasına karar 

' ı en muhtelif ev ••yası 3-7 .932 
tarıhıae muıadıf pazar günü .saat 
13 ten ıtibaren Pangaltı, Hala•ııar 
<ad nde 185 No. lu Papayanopu
lo a 1 onuode açık arttırma 

il tılacakt 1 teyenlenn mezkur 
ıcu ve sa tta nıahallinde hazır bu 

kinci açık arttırma suretile satıla- 14411 er11k numaraaile mukkayyet 
1 1 k . ·· kapalı zarf usulile icra kılına- G d•k d J d caklır. Alıcı o an arın mez ur gun müracaat ü<0rindeki hukuk bu kere e ı paş a an s 

ve saati• mahallindeki memuruna caktır. ~ünakas~~a dahil ol~- ı Münhal kAtiplik ba9kuına devir veya İcara veril ce- a arma atına 

l~nı 

mıiracaatları ilan unur. cakların ı,bu munakasaya aıt lotanbul Müddei umu..,iliiin- iinden !azla malumat edinm k ar- 1 K • 
evrakı lstanhul vilayeti Beledi. c!e~: Karaman ma~kemcıinde zuıunda bulunan zevatın lstanbul, 8 a omısyo undan: 

ZA YI - 2096 •İcil num.rolu araba 
surücü ehliyetnamemİ "Zayettim Ye
nisini çıkaracagımdan bUkm yoktur. 

Arabacı: Rahmi 

ye rei.tiği f!'n müdürlı.igünden ~unhal buluna.o 40. lıra m~a lı Bahçek pud Taş Hanıı>da 4348 I Mevcut nümunesin nore 6000 adet k·1· 1 1 fi 
Z ld k b 1 -~ · • ı •utabete • Oaktılo bılmek şartıyl • al d ,_,. kil. H W . • " ı ım cpa ı zar a alın ve ongu a e .-oıye rıyase. t 1. 1 1 30 h . nuınor ar a Knın v ı · caktır. Talıplerın şartnameyi görmek ·· h 
d b d 1

. k b·ı· d I a ıp o a.n arın azıran per eın S k El d' . u.zere eı gun ve mt.1nakas 
tin en e e ı mu 1 ın e a a- be gününe kadar mah.ı.llı C. Müd toc en ıye muracaat etmeleri 1• ya i,tirak için 9 Tem muz 932 cumarte · ·· ·· · h ' 
b·ı ki · ·ı· 1 (2498) ı · · · · ·· 1 ı· 1 · 

51 
gunu saat en eşe kııda ı ece erı ı an o unur. deı umumıhgıne mur-.caatları. •n ° unur 1 komışyona müracaatları. 
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V-8 SİLİNDİRLi 

YENİ 
• • • 

OTOMOBiLiNi 

YENİ 8 SiLİNDİRLi DÖ LÜKS TODOR SEDAN 

• 

8 Silindirli 90° zaviyeli V tipinde, 65 beygir kuvvetinde motör. Sarsın, 

tısız, 
• 

genış, güze) ve yayvan Temamen 2inci vites karoseriler. • 
sessız 

Sinkronik ile Saatte ıao tertibatı 
• 

sessız vites değiştirme. • 
.transmısyon 

Km. ,sür'at. Çok seri akselerasyon. Az benzin sarfiyatı. Büyük. emnjye_t 

Termoatat null ile -~, lftlrll otomatik ayarh 77.7 '%,. piston tulü seyri 95 ı;',, elllndlr bacmı • • • • Motörde~.ku~ alarak ltleyen benzin 

(Houdaille) amortisörleri • ·• ·, -. Fala elistlkl· 

yetll yeni arka makaa • ., • -, • Otomatik avans 

tertibatı. • • • (Down Draft) tipinde yeni seseb 

,Jtleyen karbüratör clbazl • ~. • Silindir kutru 

• 

3.61 litre ,-.• , _ • . • 90 derece zaviyeli mlltevazim 

krank mili • . p • • • _ ~ Mablazah dört tekerlek 

üzerine kat'l tesirli frenler . . • • • Çelik telli 

göşterışU yeni tekerlek . . . . Büyük tekerlek 

Zarif butut, 'meyilli i!!I çerçeve, fnOcella daİllmu 

cam .. _.... Krom kaplı pek parlak yekpare 

tamponlar .• •• "'-'- Gayet yayvan karoseri·..,_. 

Elli kilo beıızln latiab eden arkaya mevzu depo 

1 .lltle dOymeal lr.ontak tablosu 

UzerindeJ , _.Şoför mahalli6nünde temsi siPer 

• , ~._kapalı arabalarda arwya &öre muhtelif 

lr.umatlardan döşeme. 

işitilmemiş ucuzlukta Yeni Model bir Araba - 14 Muhtelif Tip Karoseri 

Rodsltr 

Fayton 

Kabriyole 

Viktorya 

Kupe 

Dölüks Kupe 

Tüdor (2 kapılı) Sedan 

Dölüks Tüdor (2 kapılı} 

Fordor ( 4 kapılı) Sedan 

Dölüks Rodster 

Dölüks Fayton 

Spor Kııpe 

Döliiks Fordor (4 kapılı) 

Açılır Kapamr(Convert.Sedan) 

TtlRKIYE'DE SATlt AN FORD OTOMOBiLLERi, JSTJ\NBUL'DA, TOPHANE'DE FORD MOTOR COMPANY FABRiKASINDA TORK iŞÇiLERi TARAFINDAN iMAL EDiLMEKTEDiR. 

UNW<N eıfo•d•O" 
AIR(:RAi'T 

ilk umumi teşhir Haziran 28 ve 29 tarihlerinde, Tophane, FORD Fabrikasının Salonlarında icra edilecektir 


