
Irakta neler 
Oluyor'? 

lnglllzlerle KUrtler arasında 
yapılan harbin sebepleri 
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Amerika • • Silihlarınızın 
•• uçte birini bırakın, diyor · ı · 

Recep Beyin 
Cevabı 

Kütahya meb'usu ve Cümhuriyet 
H. fırkası umumi katibi Recep Beyin 
Büyük Millet Meclisi müzakeratr sı
:rasında "Halle fırkasının şiari halk- } 
çıhktır. Dev]etçilik prensibi, bu şi
ar ile kabili teJif değildir.,, diyen 
Kocaeli meb'usu Sırrı Beye v,erdiği 
uzun ve müdellel cevabı dünkü (Va. 
kıt) ta krsmen neşrettik. Bugün de \ 
diğer aksamını dercediyoruz. Bu mü- J 
nakaşa, bir noktai nazardan çok 
faydalı olmuştur. Bu da şimdiye ka
dar bizim artık herkesçe malftm 
Ôlduğunu farzettiğimiz bazı haki- , 
katlerin Sırrı Bey gibi vaktile ve
kalet sandalyesini işgal etımiş olan 
ve bugün de meb'us sıfatını haiz 
bulunan bir takım zevatça bile henüz 
anlaşılamadığını göstermiş bulunma
sıdır. 

· Şayani dikkat olan cihet şudur ki, 
Sırrı Bey gibi zevatın bile henüz an
lıyamadrklarını, bu münakaşa ile 
anladığımız halkçılık ve devletçilik 
mefhumları, Recep Beyin pek hak
lı olarak işaret ettiği gibi Cümhuri
:ret Halk fıvkasınm resmi proğramı 

ile tarif edilmiş mevzulardır. Bu 
ınevzuların fırka proğramına esaslı 

birmadde olarak girebilmesi için Ü

zerlerinde daha evvel bir çok müna
kaşalar cereyan etmiştir. 

. · Bu esaslar üzerine, fıı:ıka kongre
lerinde bir çok sözler söylenmiştir. 
niğer taraf tan halkçılık ve devJetçi
lik mefhumları fırka proğramma mal 
edildikten sonra da gene bu mevzular 
J.ir;eı·ine konfera~sl. verilmi~Br· 
Maka e er neşredilmiştir. Bu kadar 
ınünakaşalardan, müzakerelerden, neş 
riyattan sonra hala ayni mevzu -
Jann izahı ve tenviri yolunda söz 
söylemiye ihtiyaç hasıl olması biraz 
garip olmakla beraber, bunu bir de -
:receye kadar hayatm zaruri ve 
hadiselerin tabii icapları şeklinde ka • 
bul etmek lazımdır. 

Filhakika halkçılık ve devletçilik 
gibi tabirler, mücerret birer pren . 
sip olarak münakaşa ve tetkik e -
dildiği vakit aralarında fikir ve na • 
zar itilafı olan kimseler bile ko • 
layca bu tabirler, bu mefhum -
lar özetinde birleşebilir. Hepsi de 
bunJarm lüzumu üzerinde kolayca 
anlaşabilir. Fakat bu tabirlerin ve 
prensiplerin hadiselere tatbiki mev -
zuu bahsolunca vaziyet derhal de • 
ğişir. Evvelce birleşmiş ve anlaşmış 
zannedilen zevat arasında müna -
kaşa1ar baş gösterir. 

Netekim bu defa meclis müzake • 
ratı arasında Kocaeli meb'wm Sırrı 
Beyin ileriye sürdüğü itirazlar da 
bu suretle vukua gelmiştir. ilk 
zamanlarda, Halk fırkası proğramm -
da mevki alan devletçilik prensi -
bini iptida liberalizm mesleğinin bile 

Mehmet Asım 
f Alt tarafı 2 inci sayfamııda 1 

Hicaz Prensi 
Hareket etti 

Dün Hariciye, N atia,iktzsat ve ziraat bütçeleri kabul edildi 
... l .... ~ ......................................... ımıi ...................... .. 

Hariciye, Nafia ve iktısat vekilleri 
birer nutuk söylediler 

Hariciye vekili : " Cümhuriyet Türkiyenin harici siyaseti müs
takar yolunu ve mukadder lPkAmülünü takip etmektedlr!,,dlyor 

An.kara, 23 (A. A.) - B. M. Mec -
lisi bugün bütçe müzakeresine devam 
etmiştir. Hariciye vekili Tevfik Rüş • 
tü Bey, hariciye bütçesinin mü " 
zakeresi münasebetile atideki be • 
yana.tta bulunmu.ştur: 

Harid siyasetimizin tat'Zl' ve he .. 
defi üzerinde yeni maruzatta bu • 
lunacak değilim. Sebebi, dünyada 
ve hariciyemizde faaliyetin azaldı c • 
ğından değildir. 

Bilakis her tarafta faaliyet, her 
. vakitten fazladır. Hariciyeniz ise, 

her sene geçen seneden daha çok 
çalışılıyor ve daha iyi çalışacaktır. 
Ancak Cümhuriyet Türkiyenin harici 

derslerinden çtkan ibretlerle, büyük 
inkılabımızın ilhamlarile, Büyük Şe -
fimi:ıin ve milletimizin büyük kud 
ret ve kabiliyetile, Büyük Meclisin 
yüksek idare ve rehberliğile ve ha -
diselerin, çoğrafiyammn icabr ile, 
lsmet Paşa hükumetimizin anlayışile, 
hulasa madd1 ve manevi kudret 
ve zaruretlerin sevk ve izamile çizil • 
miştir . lşte bu siyasetin mahi • 
yetini bir cümlede tarif için diyebi • 
lirim ki: O Briand - Ke1Joğ mi • 
sakının ruh ve esası dahilinde tek.a -
mül etmektedir. Bu misakı misal 
almaktan maksadım, umumi harbin 
hala hatrralan yakan facialanndan 
en veciz intibah vesikası bu olduğu 
içindir. , Prens motöre 61nlyor 

Bir müddettenberi şehrimizde bulunıı.ıı 

Hicaz ve Necit Hükümdarı Melik İbnissuut 
HazreUerinin ikinci oğlu Emir Faysal Haz -
retleri dün akşam Batuma hareket etmiş -
lerdir. 

Emir Hazretleri, dlln öğle yemeğini Pe -
rapalfis otelinde, İstanbul valisile, vali 
muavini Ali Riza Bey ve Hariciye Ve -
kAleti erkAnmdan Refik Amir Bey ile 
birlikte yemişler, saat on altıya doğru 

otomoblllo otelden ayrılarak Seyrisefain 
rıhtimm:ı. gelmişlerdir. Pren·• Hazretleri 
burada bJr mtifreze polisi tarafından se -
ıa.mıanmış ve Çankaya motörile Lüit 
Triyestno kumpanyasının Florentlno va -
vuruna geçmiştir • İstanbul valisile di -
ğer bazı zevat Emir Hazretlerini va -
pura kadar teşyi etmişlerdir • 

Emir Faysal Hazretlerine, Haricjye Ve -
:ıta.teti mUQürlcrin(len Refik Afnir Bey 
Batuma kadar refak~t edecektir . 

Prens Hazretler!, Batumdan l•eblevt U -
manı yollle Tahrana gidecek, oradan 
sonra. Bağdadı da ziyaret ederek mcm • 
leketine dönecclttlr . 

Kongre maçları 
Istanbul-Ankara 
Mubtelitleri 3-3 
Berabere kaldılar 

Ankara, 23 (Yakıt) - Kongre 
ve kupası maçJarmm üçüncüıü 
bugiin Ankara·lstanbul muhtelit
Jeri arasında yapıldı. 

Hakem Fethi Beydi. Her iki 
takım şu şekilde idi : 

Ankara: Kaleci Vasfi· müdafi 
Emin, Halis·muavin Bilal, Hayri, 
Rıdvan- muhacım, SeJim, Ali Ri
za, Sedat, Nevzat, Ihsan. 

Istanbul: Kaleci Avni - Hüsnü, 
Ruhi· Samih, Sami, Süleyman
Şeref, Eşref, Hakkı, Alieddin, 
Niyazi. 

8 inci dakikada Istanbul ka
lesine vaki olan bir hücumda 

f Alt tarafı 2 inci sayfada 1 

siyaseti müstakar yo]unu ve mukad -
der tekamülünü takip etmektedir. 
Müstakar dedim: Çünkü o öteden -
beri beyan ve ilan ettiğimiz sulh 
yolunda şaşmakstZnt yürüyor. Mu • 
kadder, dedim: Çünkü o mazinin HarlcJye vekill Tevfik RUştU E. 

Tam muvaff ak.iyetini can ve gö · 
· nülden dilediğimiz Lozan konfe • 

ransrnrn biri umumi, diğeri hususi 
[Alt tarafı 4 üncü sayfamız~a 1 

Amerika teklifinin akisleri 
İngiltere ile Fransa kabul 

taraftar görünmüyorlar 
etmiye 
1 • 

İtalya memnuniyetle ve aynen kabul ediyor 
Cenevre, 23 (~.A) - Tahdidi teılibat 

konferansının umumi komis yoounun 
dünkü heyeti umumiye celsesinde Anıe
rjka heyeti murahbasası reisi M. Gibson, 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Amerika Reisicümhuru, beni h'ali 
hazırda umumun ıtlama arzolunan bir 
beyannamenin metnini tebliğe memur 
etmiştir. Müşarünileyh , programının 
neşri keyfiyetinin milletlere tevcih edil· 
miş bir hitap mahiyetini iktisap ede· 
ceğini tahdidi teslihat meselesinin 
umumi surette ve ariz amik nazarı iti· 
bare alınması ve her devletin bizim 
mühim programımıza iştirak edeceğini 
alenen beyan etnıeıi neticesini tevlit 
eyliyeceğini Umit etmektedir. 

Bundan sonra M. Gibson, M.Hoover'in 

ltınus~;•J 
Zaruri ihtiyaçlar 
Harp önü dünyasüe, harp sonu 

dünyasını ayıran seneler, Ayni in • 
sanları, birbirinden üç batın u • 
zakta iki .nesil haline koydu • 

M. Hoov6r 

tahdidi teslihat konferansındaki Ame· 
rikan heyetine göndermiş olduğu tali
matı okumuştur. 

M. Hoover, bu tali matında tahdidi 
teslihat sahasında en makul terakkiyab 
tahakkuk sahasına isale müsait usuller 
hakkında daba evvelce heyetler arasında 
müzakerelere giriıilmiş olduğunu beyan 
etmektedir. 

M. Gibson, Amerika Reiıiciimburunun 
beyanatını Amerika mitletioi cereyan 
etmekte olan müzakere ve mUnakqa
lardan tamamile ve doğru olarak ha• 

ı 

berdar etmek için okuduğunu s&yle• 
miştir. 

·' - Tafsilat ve teferruata ıiriımiye
rek işi kısa kesmek ve btitiin millletlerin 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

San'at ve fayda 
Selçuk kız san'at mektebinde 

güzel bir sergi açıld~ 

====================== 
Dün, kendimiz için zaruri Uıti - j 

uaç saydığırruz şeyler nelerdi? ... Ek • 
mek, su, hava. .. Bugün, sinema ek -
mekten, otomobü sudan, radyo ha • 

~rke1'- Hanım, bu luttuaumuz yolun sonu ifUis uçurumudur. 
anım - Aman kocacııım1 öyle ise şu dUkklna glrellm ı .. 

vadan dolıa az millıim değildir .. ' 
Artık, lıaltarun filimlerini seyre • 

demiyen kadın veya erkek, ekmek8iz 
kalmış bir aç kedi l8tırabile kıvranı -
yor •• 

Artık, arasıra otomobil gezintisi 
yapanuyan iman, susuz kal.nuş bir 
balık perişanlığüe çırpınıyor ••• 

Artık, evinde radyosu olmıyarı ai • 
le, lıavasız kalmış bir çiçek hümile 
soluyor •• 

işte, bize dünkü bolluğu hasretle 
andıran bugünkü darlığın iç yüzü: 
Kazanç azlığı değil, üıtiyaç çoklu • 
ğul .. 

Yusuf Ziya 

Yılanın cinayeti 
lzmir, 23 (Vakrt - Torbalıda do

kuz yaşında bir kızı yıl3n sokarak öl· 
dürmüştür. _,. 

Selçuk kız san~at meldebınaetn sergıaen bir k8fe 
ve mektebin bu seneki mezunlar1 

· Yuısı 5 iaci sayfamizda -- - -- -- ~ 
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A~eri~a teklifinin 1 Da~:· 1 Telgral Baberlerı· 1· 
akıslerl Harici 

.................................. ıiiiıı-------------------------·--------------çalışan smıfı için büyük bir yük 
teşkil etmekte olan teslihatın 
ezici yükünü hafifletmek zamanı 
gelmiştir. 

Bu keyfiyet, ikbsadi kalkın
mıya doğru atılacak en mühim 
adımı teşkil edecek ve teılibat 
yüzünden hasıl olan sui tefeh
hümlerin tevli _ eylediği endişe

leri tahrip etmek suretiJe umu
mi sabada kalabileceğiz ve 10 
sene için 10,000,000 tahmin olu
nad beyhude masarifin önGne 
geçmek suretile ıulh hislerinin 
takviye ve tezyide hizmet ede
bileceğiz. 

Aşağıdhki prensiplerin bize 
rehber olmasını teklif ediyorum: 

1 - Heplıntz imza.lamı§ olduğumuz Briand 
- Kellog misnlu, miloltlerin ııllAhları an -
cnk mllll müdafaa ma.ksadllo kullo.ndığı 
taahhüt etmiş olduklarını natıktır. 

2 - Tesllhatm tenkisi ve tahdidine yal -
ruz silWıırm tcnldsl surcuıe değil, nynl 
zamandn taarnız vnsıtalarmm tenkisi ve 
mütcknbil mlld:ı.faa kuvveUerlnin tezyidi 
§eklinde girl§Ulek icnp eder. 

S - Bu tenki&ı.tl yaparken teslihat ara -
smdakl nlsboUorino de riayet ctmeıntz 
ın.zımdır. 

4 - Tenkisat, mUsbet olmalı ve hakiki 
bir iltUsadi in§lrahıı isal etmelidir. 

5 - Kara, hava ve deniz kuvvetl,erl bir -
birine merbuttur, binaenaleyh, bunlara alt 
fası,llan yckdiğerinden ayırınıya lüzum 
yoktur. 

"Ben cihan teslibatınm üçte 
birinin tenkis edilmesini teklif 
ediyorum.,, 

Bu prensiplerden hareke ede· 
rek cihan teslihatının üçte bici 
nisbetinde tenkis edilmesini tek
lif ediyorum. 

Kara silahları için, tesl:uatm 
taarruz mahiyetini tahdit için 
evvelce konferansa tevdi edilmiş 
olan projelerin kabulünü teklif 
ediyorum. 

Bu projeler, tankların, kimyevi 
herbin ve her nevi seyyar ağır 
topçuluğun ilgasını natıktır. 

:viüdafaa noktai nazarından 
müessiriyeti veçhile artacak olan 
tahkimata dokunmıyacığız. 

Bundan başka zabita kuvve
tinin haricinde olan her tGrlü 
kara silahlarının üçte bir nisbe· 
tinde tenkisini teklif ve bu za
bıta kuvvetlerini "muhtemel bir 
harici tehlikeye karşı müdafaa· 
ya memur kuvvetlere mukabil, 
dahilde inzıbat ve asayişi m~ha-, 
fozaya memur kuvvetler,, diye 
tarif ediyorum. 

Bütün devletlerin müsellah za
bıta kuvveti olarak harp mağ
lupları ve bilhassa Almanya için 
tayin edilmiş olan mikdar ile 
mütenasip yeni 65,000,000 nü
fusa 100,000 kitilik bir kuvvet 
bulundurmıyı kabul etmelerini 
teklif ediyorum. 

Müstemlekelere sahip devlet
lerin bu itibar ile bulundukla.rı 
hususi vazıyetin istilzam edeceği 
bazı tadilat ile bu kuvvet, dahili 
inzıbat Ye asayişin muhafazasına 
kifaye• edecektir. 

Binaenaleyh, zabıta kuYvetleri 
haricindeki biltün teslihatın iiçte 
bir Dlsbetinde tenkisini ve bütün 
bombardıman tayyarelerinin il· 
gasını teklif ediyorum. 

Zırhlılar içln muahedelerle tayin edllmlLJ 
olan tonaj mlktarmın tıçto blr, tayyare ge -
miler! Oe kruvazör, torpido muhripler! -
nin dörtte blr, tahtelbahlrlcrln üçte blr 
nlsbeUnde tenkis edllmeslni ve tahtel -
bahirlerin tonajı yekünunun her halde 35,000 
tonu gcçmemeııinl tekllt ediyorum • 

Bu tckllfl acrdedcrken Fransa ile ttal • 
yanın Londra muahedenamcslni kabul et -
mi§ olduklarmm nazan 1Ubare almabllecc -
ğln1 kaydediyorum . 

Ahval v.e gcraltln lstllz&m edeceği tefer -
runta alt bazı tadlla.t ile tu basit teklltlcrln 
kabulü her mlllcUn mUtenasip blr surette 
bu i§o iştırak1n1 tcap edecek ve bc§criyetln 
üınitlcrlnl kuvvcUendlreccktlr. 

Tahdidi teslihat konferansındaki tarihi celse 

Dünyanın askeri masraflarla varını 
yoğunu tüke mesi bir deliliktir ! 

Amerika heyeti relslnlnteklifl, bertarafta btlyilk alAka uyandırdı· 
Bu teklifin esası, Reislciimbur Hover tarafından hazırlanmıştır 

Bu teklifin bıraktığı akislere / 
dair gelen son telgraf haberleri 
muhteliftir. Teklif evveli Londra 
parlamentosunda bilyük bir he-
yecan uyandırmıştır. Muhafaza
karlardan bir kıımı büyük deniz 
cüzü tamlarınm üçte bire indi
rilmesinin lngiltere için kabul 
edilemez olduğu mütaleasında· 
dı:-. Libcrallar ihtiyatkar davran
maktadırlar. 

lngiltere Hariciye nazırı teklifi 
müteakjp bu açık ve cesurane 
teklife hayran olduğunu ıöylemiş 
fakat deniz kuvvetlerine:: ait kıs
mın hakikati ahvale pek tetabuk 
etmediğini işaret etmiştir. 

Fransa teklifl mUfritane 
buıuyor 

Fransız cıurahhassına gelince, 

Rus-Iran 
Muahedeleri 

Moskova, 23 (A.A) - Kara
han ile Iran elçisi Pakervno, mu
haceret,' ticaret ve seyrisefaine 
dair olarak 27 teırinievvel 931 
de Tahranda imza edilmiş olan 
mukavelenin musaddak suretle
rini teati etmitlerdir. Mukavele 
mer'iyete girmiştir. 

tUketmasl bir dellllkUr • 
M. Hoovcr'in talimatının kıraatini mü -

teaklp ı.r. Glbson demiştir ki: 
Amerika ve İngiltcre'nin harp gemileri 

tonajmm tenkisi Londrn. konferansının 

lnglltcre'ye tahsis etıni§ olduğu 339,000 
ton esas üzerine hesap edilmek icap eder • 

S posluk toplarla mllcehhcz kruvazörler 
içln tonaj miktarını muahede ile Ame -
rika ve 1nglltero lçln tesblt edllml§ o -
l:ın 160,000 ve Japonya tçln tayin edil • 
mi§ olan 90,000 ton olarak tahdit et -
mek iktiza eder. 

Hiç blr devlet 40 dan !azla tahtelbahir 
bulundunnıyncak, donanması, başlıca si -
llllimı tc§kll etmekte olan Amerika, u -
mumi tahdidi tcsllhat proğrammm bir k11 -
mını icrn mnksadlle 300,000 ton mik -
tarma gemlsin1 tahrip etıniye ve 150,000 
tondan fazla in=aattan vaz geçmlye Ama -
dedir. 

Bu proje, Amerika'dakl 1000 ağır top ile, 
900 tank ve 300 bombardıman tayyaresine 
de §Amildir . 

Konferanstaki murahhasların 
beyanatımızın prenıiplerini mem
nuniyetle kabul edeceklerine 
eminim, çünkü müzakerat esna
sında hepsinin de tahdidi tes
lihat sahasında bir neticeye va
sıl olmak azminde olduklarını 
öğrendim ve buna kani oldum. 

Tekllfln tesiri 
Vaşinıton, 23 (A.A) - Ame

rika murahhasları dün M. Stim
ıon 'a telefon ederek Hoover tek
lifinin Cenevre'de basıl ettiği 
aksüllmelin tahminlerinden pek 
fazla mUsait bir şekilde olduj'u· 
nu ve fevkalide bir tesir Jka 
eylemiş bulunduğunu bildirmiş
lerdir. 

Murahhaslar, düokn günün 
beynelmilel konferanslar tarihi
nin kaydettiği günlerin en bli
yüklerinden birini teşkil ettiğini 
ilave etmişlerdir. 

M, Hoover, bu teklifi kendi 
kendine düşünmüş ve ihzar et
miş, M. Stimson teklifi tetkik 
ettikten sonra M. Gibson'a gön
dermiş ve bizzat tetkikatını 
ıkmal ederek diğer Amerika 
murahhaslarile birlikte mUnaka-

bu teklifin tashih edilmesi lazım 
geldiği, aksi takdirde bunun, 
serdedenlerin alicenabane düşün
celerine muarız olacak derecede 
sade bulunduğu, beynelmilel se
lametin bu tensik ile mütenasip 
olması miitaleasındadır. Ameri· 
kan teklifi Fransız murahhassına 
göre sulhün tensiki noktasıodan 
müfritanedir. 

Bu teklif evvela küçük devlet-
lere karşı haksızlık telakki edile
bir. Sonra kendi ihtiyarlarile slah· 
!arını tenkis etmiş bulunan büyük 
devletler içinde haksızlıktır. 

ltalya kabul ediyor 
ltalya hariciye nazırı Amerikan 

teklifi kayıtsız ve şartsız ve aynen 
kabul ettiğini ve bu teklifin ltal· 
yanın evvelce işaret ettiği plana 

muvafık olduğunu söylemiştir. 
Japon murahhassı lhtlyatklr 1 

Japonya murahhassı mütekat
tim müıakerat yapılmadıkça to
najlar nisbetinin tadiline muva· 
fakat etmiyeceğini bildirmiıtir. 
ispanya kUçUk donanmadan 

baha ediyor 
lspanyol murahbassı, teklifi 

küçük donanmalar için haksız 
bulduğunu söylemiıtir. Bununla 
beraber memleketin teklifi tas
vip etmekte olduğunu da ilave 
etmiştir. 

MUzakere devam edecek 
Nihayet Amerika teklifinin 

Fransa, Iniiltere arasında yapıl
makta olan müzakerelerde mev-
zubahs edilmesine karar verile
rek celıe tatil olunmuştur. 

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

Almanyada 
Dahiliye nazırları 
toplandılar, vaziyeti 

görüştüler 
Berlin, 23 (A.A) - Resmi 

tebliğden de anlaşıldığı veçhile, 
imparatorluk hükumeti ile di~er 
Almanya hükumetleri arasında 
siyasi üniforma ikymekte ve açık 
havada nümayişler yapmıya dair 
olan Riyaseticümhur emirname· 
sinin tatbikinde itilaf hasıl ol· 
mamıştır. 

Almanya hükumetleri nazırları 
hiç bir teminat vermemişler ve 
cevaplarını hafta nihayetine ka
dar tehir etmişlerdir. 

Dünkü konferans imperatorluk 
bükumetile cenup hükumetleri 
arasındaki ihtilafı teşdit etme
mitse de izale de etmiş değildir. 

lmperator hükumeti, Nazilerin 
istedikleri itilafgirizliği göıter· 
memiş ve buna mukabil cenup 
hükumetleri de gerğinliği tiddet
lendirecek bir harekette bulun
mamışlardır. 

Resmi mehafil, bu sebepten 
işlerin hal ve tesviyesi yoluna 
girilmiş olduğu mütaleasında bu
lunmaktadır. imparatorluk hilkft-
meti, bu noktai nazara iştirak 

etmekte ve cenup hllkQmetleri
nin tiddetli aksülameller icra 
etmesinden korkmaktadır. 
Alman filosu serbest şehirde 

Varşova, 23 (A.A) - Dant
zig'den bildirildiğine göre Sch
lesien ismindeki Alman zırhlısı 
ile T - 190 ve G • 10 torpido 
muhripleri bu sıbah saat 8,30 
da Dantzig limanına muvasalat 
edeceklerdir. 

Bu gemiler, saat 17 ye doğru 
limana girecek ye pazartesi gü
nü öğle zamanına kadar Dant
zig' de kalacaklardır. 

istikbal ve nümayiş programı 

şudur: 
Amiral, matbuat mümessilleri

ni kabul edecek ve gece Çelik 
Miğferliler bir fener alayı yapa
caklardır. 

izmirde Gazi Hz. 
Heykeli 
lzmir, 23 (Valut) - Gazi haz

retlerinin heykelinin küşat mera-
siminde bulunmak üzere Istanbul 
Valisi, lstanbul belediyesi ve halk 
fırkası azaları lıtanbul matbuatı, 

Izmir meb'usları ve mülhakat be
lediyeleri davet edilmiflerdir. 
Küşat Başvekil ismet paşa hazret• 
leri tarafından yapılncaktır. 

ted" -ler. 

Diploması mehafil, Hoover tek
lifini, bu teklif reddedildiği ve 
terki teslihat konferansı akamete 
uğrs.dığı takdirde Cemahiri müt
tehide yi bu husustaki her türlü 
mesuliyetten tebriye ede bilecek 
bir vasıta gibi telakki etmiye mü
temayildir. 

Diğer taraftan, terki teslibat 
konferansı, akamete düçar ola
cak olursa devletler iktısadı ih· 
ya çarelerini tatbikten imtina 
etmiş olduklarından dolayı Ce
mahiri müttehidenin o zaman 
borçların iptalini meselesinde ka
pıyı kapayabilecek bir vaziyette 
bulunacağı da düşünülmektedir. 

DUşUnUlen tedbirler 
Diğer taraftan buraya gelen 

malumata göre konferans muhi
tinde düşünülen tedbirler şunlar-

dır: 
1-Her devlet milli müdafaa büt· 

çesinden yüzde 15 tenzilit yapa
cak 2 • Bombardıman tayyare· 
leri ilga edilecek. 3 - Sivıl tayya
recilik beynelmilel teşkilita tabi 
tutulacak. 4 Zehirli gaı ve mik
rop harbi menedilecek. 5 - Terki 
teslibat konferansı üç senede bir 
toplanacak. 

6 - Bu kararların tatbiki bey
nelmilel bir komiıyon tarafından 
daima mürakabe edilecek. 7 -
Harp malzemesi ve mllhimmat 
fabrikaları devletlerin kontroln al
tında bulunacak. 8 - lktısadi 
ve mali beynelmilel tedbirler 
alınacak. 

Recep Bey Bulgar gazetecile· 
rlnl kabul etti 

Ankara, 23 (A.A) - C. H. 

.. ""',,._.• ıu.rrua kuvvelioü tevka - şaıını yapmıştır. 
ilde tcnJda edecek ve mllhim tasarruflar tc -
rnsma mUsan<le bah§olo.cnktır. Teklif tamamen reddedildiği 

zannedildiğine göre bilamüddet 
olmamak şartile konferansın ta
likine muhalefet etmiyecektir. 
Zira, Amerikalılar terki teslibatm 
yavaş, yavaş terakki etmesinin 
de mümkün olduğunu hiııetmek-

Fırkası umumi kitibi Recep B., 
bugün fırka umumi merkezinde 
Bulgar matbuat heyetini kabul 
ederek kcndilerile iki memleke
tin samimi münasebat ve rabıta
ları etrafında musahebede bu
lunmuılur. cthaıım aakcrt masratıarıa vanm yoğunu takdirde Cemahiri müttehide, 

Recep Beyin 
Cevabı 

( Baş makalemiıden mıb11t ) 
kabul ettiği hudut ve ıumiil daire• 
sine münhasir telakki edenler ayni 
prensipte müttefik gibi görUnUyor • 
lardr. Vaktaki cihan buhranının te .. 
siri ile Jngiltere ri'bi liberalizm 
mesleğinin beıjiği vatanı olan mem "' 
leketlerde bile himaye ve tahdit a .. 
sullerinin tatbikine yol açıldı. Fran • 
sa gibi en ka,·i ferdiyetçi senna .. 
yedar memleketler bile kontenjant • 
man usulleri ile harlcl fthalltı tah • 
dide ve tanzime batJadı. Pek za • 
ruri olarak, esasen devle~lllii Proi: 
ramına esaslı bir madde teklinde 
koymuş olan, Halk fırkuı bUk6 "' 
rneti de milli iktisadiyatımm mtl • 
dafaa için bir takım mühim tedbirlere 
müracaat etti. 

iste bu yeni tedbirlerin tatbikatı 
neti~esindedir ki, enelce devletçtu • 
ği kabul etmiş görünenler arum "' 
da bir memnuniyetsizlik uyandı. 

Kocaeli meb'usunun Mecliıa ktlntl .. 
sünden sudettiği itirazlar, bu mem • 
nuniyeh;izlik cereyanının bir ifade .. 
sidir ''e pek tabii olarak bu ce .. 
reyan, devletdlik prenüpinin tU .. 
bikatından kendilerini ferden mUte 4 

zarrır görenler tarafından ıelmelde • 
dir. 

~'aka t bu cereyanın tesiri aadeee 
ittihaz edilen tedbirlerden ferdi 
surette zarar görenlere mUnbuar 
kalmıyor. itirazlar, ferdi tlk&reı 
suretinde değil, prenalp mfhlafauı 
tarzında yapıldığı için prenalple .. 
rin tatbikatında her haqt bir 811 • 

retle şahst alakası olmıJU bir 
takım vatandaşların zihinleri ba )1ls • 
den teşevvüşe uğruyor. 

Bilhassa ittihaz edilen tedblrlar 
zaten mevcut olan ve kendi hallae 
bırakıldığı takdirde çok fthba l .. 
kibetlere doğru gideceji 9iipheafs ba • 

lunan lrnhran ,·aziyetfnin zarar .. 
farından memleketi siynete matuf 
olduğu halde bilakis buhranm za • 
unı, ıntr trfiTI1 ttmmıerutaı g-e 

liyormuş gibi gösterilerek, zihin .. 
terin teşevvüşü tehlikell ı.tlkametlere 
sevkediliyor. 

Onun için bu bahis üzerine iarar 
ile a-rdet edişimizi lüzumnz ve ml .. 
nasız telakki etmemelidir. Ve Re • 
cep Beyin buğday mleall ile pek 
iyi izah ettiği gibi ortada hakim.ten 
şikayet edilecek bir şey vana, b11 
devletçilik prensibi detti, be1kl bu 
prensibin icnbatını hentlz latedllfmls 
şekilde ve derecede tatbike bakllL 
bulamayışımızdır. 

Mehmet Asım 

Koııgre maçları 
1 üst tarafı l inci sayfamızda] 

serbest vuruşu intaç eden batalı 
bir hareket oldu. Ablan ıerbeat 
vuruı kale önüne d6ft0. 26 ıaca 
dakikada Ankaralılar ikinci ıo
lü kaydettiler. Ve ADkara 1at 
atığının mndahalelİyl• ı.tanbul 
kalesine gol oldu. lstanbal bıln• 
mında Şeref ile Eşrefin yeri delif

mit Eşref sol açığa geçmiftl. 
Bu tebeddül 31 inci dakikada 
iyi bir netice verdi. 

lstanbul muhacimleriain bir hll
cumunda sol açık çok 11ln bir 
şütle ilk lstanbul golOnll yapb. 
5 dakika sonra sağ açıp orta• 
layışını merkez muhacim ._.et• 
li bir şütle gole tahTil etti. Ve 
devre bu suretle bitti. 

22 inci dakikada Ankara mer
kez muhacimi kaleye çok kuY· 
vetli bir şüt havale etti. top 
direğe çarparak reriJe d&ndlL 
Bu esnada sağ açak ,etiferek 
golü yaptı. 

Nihayet 36 ıncı dakikada J.. 
tanbul takımı sağ içi Allettinin 
ayağıyla üçüncü pli yıpank 
beraberliği temin etti. Ve maç 
bu suretle 3 - 3 e beraberlikle 
neticelendi. Yarın lzmir takıma 
oynamazsa lıtanbul Ye Ankara 
arasında bir revaDf '9ac& JaP.J
ması muhtemeldir. , 



Günün 
- Meselelerinden 

Yeni icra kanunu 
. Hakkında bir fikir 

Yeni icra kanunu reımi gaze
te ile neşredildi. Bir kaç günden 
beri kitap halinde lstanbul so· 
kaklarında, köprü üstünde, iske
le başlarında sabhyor. Evvelki 
kanun ile ortaya çıkan şikay~t
leri bertaraf etmek için adliye 
vekili Yusuf Kemal, temyiz mah
kemesi reisi Fuat Hulüsi, Mani
sa meb'usu Mustafa Fevzi, Ko· 
caeli meb'usu Salahattin beyler ... 
ilah gibi hukukşinas!arımızın 
büyük emekler sarfettilderini bi
liyoruz. Yeni kanunun tatbika
tile bu emeklerin boşa gitmemiş 
olmasınını çok arzu ederiz. 

Ye:ıi Kanunun meclisten çık-
bğı günlerde idi. Bütün hayatım 
icra işleri içinde geçirmiı olan 
bir zata bu kanun hakkındaki 
fikrini sorduk. Dedi ki: 

- Bundan evvelki kC!nun il-
mi idi; bu da öyle; evvel
ki kanunun tatbikatından mü
tevellit şikayetlere meydan ver· 
memek içinde çok çalışılmışlır. 

Fakat iş kanunun hükmünü fi-
Jiyat ile tahakkukettire bi-
lmektedır. Bu da kanunu 
her tarafta hukulıc mektebi me
zunlarmdan intihap edilmiş icra 
n:emurlarma verebilmekle müm· 
kündür.,, 

So'Jra mütaleasmı ikmal et· 
me ' için şu sözleri de ilive etti: 

- Bununla beraber hapis usu
lünün icra işlerinde ehemmiyetini 
de inkar edemeru. Ben bir se
nede beı bin hapis kararı Yer
rniıimdir. Fakat bunların ancak 
yüz sekseni tatbik edilmiştir. Ge
rı k~lanlar, l pi~ lcararını görü 
görmez borçlarım derhal öde-

. t' ' rnış ır .,, ~ • • 

Muhtelit mahke
melerde m 0 ·h·m 

dava ar 
Türk - Yunan mahkemesinde 

dün bazı davalara bakılmıştır. 
Mühim olarak bunlar arasında 
Kostaotio Batistaa tarafından 
hükumetimiz aleyhine açılmış 
olan 15000 liralık dava ile Jan 
papaa tarafında gene hükume· 
timiz aleyhine açılmış 9()000 lira
lık davanın mürafaaları yapılmış 
l'e karara kalmıştır. 

Türk· Fransız mahkemesi ey
ltilde yaz tatil:ni bitirertk faali
yete baılıyacaktır. 18 eylülde 
nılilğa şehir emanetinin perye 
bankasından akteylediği bir mil
yon lngiliz liralık istikrazın ha
nıilleri tarafından belediye aley
hine açılan davanın mürafaası 
Yapılacağı gibi Osmanlı banka
•ının Şam şr1besinde bıraktığı 
15 bin altın liradan dolayı Şam 
•alisi lsmail Hakkı Bey ve Sü· 
riye bankası aleyhine Osmanlı 
bankası tarafıodan açılan dava
ların mürafaaları yapılacaktır. 
Aynı gUn madam Linzler tara

fından sabık Paris sefiri Münir 
Paıa aleyhine açılan 31675 frank
lık davayada bakılacaktır. 10 
eJ)lilde de Ali Cenani Bey tara
fından Fransız hükumeti aleyhi· 
be açılan Ayıntap köylerinde 
ki 30 parça emlakin tahribinden 
dolayi ikame olunan tazminat 
davaıı ile Abdülhamit Tarislerin:en Naile Hanımın vekili Mu-

arrem Bey tarafından Fransız 
•e Süriye hükumetleri aleyhine 
~Çılın11 SOriye Ye Biruttaki em
ikin iadeıi davası rüyet edile
cektir. 

1 Olnla Rab erleri 
Kibrit şirketi bonoları iade etti 

Hükumetimizin bu muamele neticesinde 1 milyon 
750bin dolar kazanmış bulunduğunu söylüyorlar 

Maliye vekaletile şirketin ta
ahhütleri meselesi etrafında mü
zakerelerde bulunmak üzere bir 
müddet eYvel Ankara'ya gitmiş 
olan kibrit ve çakmak inhisarı 
şirketi direktörü Mösyö Hofman 
bugün şehrim'A:e dönecektir. Şir· 
ketin müdür muavinlerinden 
Hamdi Bey dün Ankara'dan gel. 
miştir. 

Şirlcetin ifa edemediği taah
bütlerine mukabil iadesini, son 
müzakereler n~ticeıinde, kabul 
ettiği her biri 407,302 Dolar 80 
çent kıymetinde hazine bonosu 
şirketin merkezi tarafınden Nev-

Fırıncılar -- -lhilıi <·.·:hi alrlıklD1'l unları 
kulla 111yorla r 

Belediye ekmek narhını dün 
de değiştirmemiıtir. Cumartesi 
günü yapılacak tetkikat netice
sinde ekmek fiatmın değiştirile· 
bileceği tahmin edilmektedir. 

Ekmekçiler cemiyeti reiıi be
yanatında fırıncıların unlarını her 
gün aldıklarını, fırıncılar not' 
bahahya aldıkları için ekmeğ 

de bahalıya sattıklarını söylemiş, 
vaktinde icabeden tedbirleri al-
madıiı için alAkadarları tedbir
sizlikle ittiham etmiıti. 

Belediye mahafilinde bu beya
na ta cevaben deniyor ki : 

".Son yapılan bir teftiş netice· 
sinde bir çok fırıncıların hali 
~co almıi oldukları unl&n 
kullandığı anlaşılmıştır. Bu un
lar o lıad3r çCi>ktur ki bir hafta
danberi henüz bitmemiştir. Bor
sadaki satışın da azlığı bu iddi-
ayı tevsika kat'i bir delildir. 
Belediyeyi tedbirsizlikle ittiham 
edenler kanunsuz hareketlerin
den dolayı mahkemeye verilmiş-

. !erdir. Şimdilik başka söylenecek 
bir söz yoktur.,, 

BuQday lnmiye mey,al 
Bir kaç gündenberi buğday 

fiatlarında ve alım satımında mü· 
him tebeddüller o!mamışhr. 

Zahire borsasında fiatın yük
selmesinden evvelki tabii za
manlar gibi alış veriş yapılmıştır. 

Dün de hararetli buğday alış 
verişi olmamasına rağmen fiat 
7 buçuk kuruş ile 8 kuruş ara
sında tebalilf etmiştir. 

Hatta bir aralık, bir kaç mn
essese birden buğday sattığın· 
dan fiat birdenbire 6 kuruş yir
mi paraya kadar inmiştir. Hır az 
sonra fiat sekiz kuruşta kapan
mı$br. 

Dün de şehrimize 28 vagon 
buğday gelmiştir. 

Poliste: 

Kartal tepedeki 
Hırsız yakalandı 
Bir müddettenberi Bakırköyde 

Kartaltepede müteaddit hırsızlık
lar oluyor ve faili bu·unamıyor
du. Dün yakup isminde birisi 
Kartaltepede bir arabanın içinde 
bulunan eşyaları çalarken yaka· 
lanmış ve yapılan tahkikat neti
cesinde Yakubun Kartaltepe hır
sızlıklarını yapan adam olduğu 
tesbit edilmiştir. 
Ç1rpıcı cinayetinin esrarı 

Çırpıcıda bulunduğunu dün 
yazdığımız kadın cesedinin hüvi
yeti anlaşılamamışhr. Bir adam 
şüphe altında bulunmaktadır. 
Ceset morga nakledilmiştir. 

york'ta Cümhuriyet merkez ban
kası namına Shase Bank'a teslim 
edilmiştir. Bu suretle bu mesele 
kat'i şekilde halfedi'miş bulun
maktadır. 

Şirket erkana iade edilen bo
nolar dolayısile hazinenin, ileri· 
deki faizler hariç şiaıdiki halde 
1,750,000 Dolar kazanmış bulun
duğuğu söylemektedirler. 

Kibrit satu~ı dUştil mu '? 
Diğer taraftan alakadar!ar, 

son kaçakçılığa karşı alınan ted
birlerin mühim tesirleri görülmüş 
olmasına rağmen iktısadi buhran 

lnhisarlarda 
Münhaller 

Ehliyetli memurlar için 
kiti addediliyor 

in hisarların birleştirilmesi faa
li yetine devam edilmektedir. Tev· 
bit iti bu ay sonunda te-:namile 
bitirilmiş olacaktır. 

inhisarlar birleştirilmiş halde 
şehrimizde üç ay kadar tecrübe 
edilecek, eylül sonunda Ankara
'/a nakledilecektir. 

lnh ·sar idareleri bütçelerinde 
mühim miktarda tasarruf temin 
edilmiş, kira ve telefon ücretleri. 
kırtas:ye ve levazım masrafları 
tasarruf edilmiftir. 

inhisar idareleri umum müdü
rü Hüsnü Bey dün kendisi!e 
görüşen bir ınıbarririmize bir
leşmeden sonraki vaziyet hak
lunda şu izahatı vermiştir : 

- lnhisarların tevhidi dolayı· 
aiJe açıkta kalacak memurların 
miktarı henüz tesbit edilmiş de· 
ğildir. Fak at şurası muhakkak· 
tar ki, vazifesini yapan hiç bir 
memurun açıkta kalması ihtimali 
yoktur. Çünkü üç inhisar idare· 
sinin münhalleri ve vazifesini 
ifadan aciz o'anların yerleri, hu
kuk ve vaziyetlerini daima göz 
önünde tuttuğumuz ehliyetli me
murlarımız için fazlasile kafidir. 
Hakiki vaziyet bundan ibarettir. 
Müskirat inhisar idaresinin tütün 
inhisarınıo bulunduğu binaya nak
li ve vazifenin müştereken ifası 
bugünden itibaren filen bafla
mışbr. 

Tütün inhisarının tevhide da
hil olmıyan, mamulat, yaprak 
tütün şubeleri ve fabrikaları ay
nen kalmıştır. Kezalik müskirat 
inhisar idaresinin ticaret, imalat 
şubeleri de aynen lcalmıştır. Di· 
ğer servisler her iki idare de 
mütenazır olduğundan bir araya 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Sovyet hariciyesi teş
rifat umum mUdilrtt 

Emir Faysal Hz. ne Sovyet 
hükumeti namına ıehrimize ka· 
dar refakat etmiş olan Sovyet 
hariciye komiserliği teşrifat umu
mi müdürü Florinski yoldaş dün 
Odesaya hareket etmiş, rıhtımda 
hariciye .-ekileti namına Refik 
Amir Bey ve ıehir namına da 
vali tarafından teşyi edilmiştir. 

Belediyede : 
Mavnalardan ahnan vergi 
Liman dahilinde kıyıdan kıyı

ya işleyen mavuna ve emsalin
den ton başına alınmakta olan 
50 kuruş belediy ! Teriisi 25 
kuruıa indirilmiştir. 

yüzünden kibrit satışının da mü
him mikdarda düştüğünü iddia 
etmektedirler. Şirket geçen sene 
22 mif yon sandık kibrit satı ığı 
halde bu sene mikdar yüzde on 
beş milcdarmda azalmıştır. 

Şirket kibrit satışım çoğalt
mak mallsadile bazı tedbirler 
tasavvur etmektedir. Bu arada 
çakmak kullanılmasının men'i 
için hükumet nezdinde teşeb
büste bulunulacaktır. Maamafib 
eYvelce damgalanmış olan çak
makların kullanılması şimdiki 

halde menedilmiş değildir. 

Alman lisesi 
ı Diin J11f1:,u11lar şere/ine sc
l /areta11ede bir ray verildi 

Diln öğleden sonra Tarabya· 
de Alman sefarethanesi bahçe-

' ainde lstanbuldaki Alman lisesi 
ve ticaret mektebi mezunları 

şerefine Alman sefareti tarafın
dan bir çay ziyfeti verilmiıtir. 

Ziyafette Alman lisesi ile tica
ret mektebinden bu sene mezun 
olan kız ve erkek talebeler veli
ler ve sefaret erkanı ve mektep 
muallimleri hazır bulunmuşlardır. 

Merasimde lstanbuldaki Alınan 
lrnnso!osu M. Fabriziyus söz al
mış ve şimdi Cenevrede tahdidi 
teslıbat konferansında bulunan 
sefir M. Nadolni'oin bu samimi 
içtimada ha21r bulacamadığından 
çok müteessir olduğunu ve bu 
husustaki selamlarım bildirmiye 
kendisinin tevkil edildiğini aöyle· 
miş ve uzun bir nutuk irat et
miştir. 

Bu nutukta ezcümle demiş
tir ki: 

- Kıymetli misafirperverliklerinden 
istifade ederek lat:ınbulda :ıçıığımız Al· 
man mektebinde Türk hükllmcti ile hem 
fikir olara yürüyoruz Mais:ı.dımız, l\111-
liyetçi, Cilmhurlyetçi insanlar yetiştlr
mek tir. 

Konsolostan sonra mektep ida· 
re heyeti reiıi ve Doyçe Oryent 
Bank müdürü M. Post ıöz almış 
ve mektebin tarihçesini yaparak 
mütarekeden sonra Türk hüku
metinin kıymetli JntufJarile tek
rar tesis edilen Alman liseıinden 
ilk defa talebe mezun olduğunu 
ıöyliyere yeni mezunlara muvaf· 
fakiyet temenni etmiştir. 

Çay ziyafetinden sonra imti-
han yapmak llzere Almanyadao ge· 
len maarif komiseri Dr. Löffler da 
bir nutuk söyliyerek lstanbuldaki 
Alman liseıinde Türk ve Alman 
muallimlerinin kıymetli sailerile 
yetiıtirilen talebelerden babıetmi' 
ve Almanyanın hariç memleket
lerdeki Alman mektepleri hak· 
kındaki noktai nazarını Ye bu 
gaye ile çahşan diğer müessese
lerin faaliyetlerini izah etmiştir. 

Bundan sonra merasime niha
yet verilmiştir. Mezunlara diplo
ma tevzii Pazartesi günü öğle
den evvel Tütüoya'da merasimle 
yapılacaktır. 

ilk mektep mezunlannın 
dlplomalan · 

ilk mekteplerden mezun olan 
kız ve erkek talebelerin diplo
maları Maarif müdüriyeti tara
fından tasdik edilerek mektep 
idarelerine gönderilmiştir. 

Talef:elerin diplomaları bu haf
ta içinde dağıtılacaktır. 

Mücadeleye -..-ıı::11 
Davet 

Ka-ra 
GörUcilliik •• 
Kütahya meb'usu Recep B. 

Kocaeli meb'u!lu Sırrı Beyin iti• 
razlarma mecliste cevap verir• 
lcen "l(' ara görücülük,, şeklinde 
bir tabir kullandı. Recep Beyin 
cevabını iptida Ankara telgrafı 

olnrak veren gazetelerde bu ta· 
bir "kara gözcülük,, şeklinde 
neşredilmiş olduğu için yanlış 
telakkiye uğramıştı. Nutkun aslı 
bu hatayı tashih etti. Recep B. 
kara görücülük tabirinin yanlı§ 
telakkiye uğramaması için yanı
na 11bedbinlik,, kelimesini de ila
ve etmiş. Bu suretle tamamen 
y~ni ve yerinde olarak kullandı· 
ğı kelimeyi tarif ettikten sonra 
bütün arkadaşlarını bu fena ha· 
la tı ıuhiyeye karşı mücadeleye 
davet eylemiştir. 

K&ra gürücülük, yrni bedbin
lik ne demektir? Bunun zıddı 
olan ak gürücü, yani nikbinlik 
ne demektir·/ Bunu zürefadan 
biri huş bir tarzda töyle anlab· 
yor: Farz ediniz ki bir birahane• 
de biri kara gürUcü, diğeri ak 
güri.icü iki arkadaı var. ikiıide 
garsondan birer parça peynirli 
sandoviç istiyor ve garsun geti
riyor. A~ gürücü olan zat gar• 
sonun getirdiği sandoviçi bir 
parça peynir ile ekmek olarak 
görür. Diğer kara gürücü ise 
peynirin sadece deliklerini gü· 
rlir! 

Her şeyde ak görücn olmak 
doğru değildir. Fakat kara gö
rücülüğe niıbetle ak görücülük 
bin kerre tercih edilir. Çünkü · 
kara rrörücü olan kimse hiç 
bir vakit ne memnun, ne de mu· 
vaffak olabilir. 

Memleket meselelerine gelince, 
bir çok vatna daılar hadiseleri 
kendi kendilerine muhakeme e• 
dip bir hüküm verecelıt vaı.iyc~ 

te olmadıkları için muhitlerinden 
miitehassis olurlar. 

Kendilerinin daima gördükleri 
ve itimat ettikleri kimselerin gö• 
rütlerine ve düşünüşlerine göre 
kara görücü, yahut ak görücü 
olurlar. Bizce buhran zamanla• 
rında en mühim mesele işte 
vatandaşları bu gibi kara görft•, 
cülerin tesirlerinden kurtarmak• 
tır. Çünkü kara görllcfililk had·t, 
di zatında bir olan buhran şid· 
delini memlekette emniyetsizliği 
arttırmak suretile yüz, hatta 
bin der~ceye çıkarır. Bu ilihl_! 
ile Recep Beyin dediği gibi ka· 
ra görücülere karşı mllcadele 
etmek doğrudan doğruya buhran 
tehlikesine karşı alınacak en 
mllhim tedbirlerden biridir. 

• )#. ,,.. 

Adliyede: 

Beraet kararı 
-----

H4san Rasim B. aleyhindeki 
bir deva, dUn neticelendi 
Istanbul birinci ceza mahke• 

mesinde, dün ecnebi gazetelerin-
den alının ış olan bir intihar h• 
berinin müsaadesiz neşrinden 
dolayı bir müddet evvel HABER 
gazetesi aleyhine açılan davanın 
rüyeti neticelenmiştir. 

Mahkeme, ecnebi bir memle· 
kette vukua gelen intihar hadi~ 
selerinin müsaadesiz gazetelere 
yazılmasının suç olduğu matbuat 
kanunun un 38 inci maddesinde 
açıkça yazılmıf olmadığı Ye bu
nun böyle olduğu bu maddeyi 
meclisin tefsir suretile tadil el• 
mesile anlaşıldığı n oktaıından, 
tadilden evvelki maddeye göre 
mahkemeye gelen bu davada, 
gazetenin sahibi ve neşriyat mü· 
dürü Hasan Raıim Beyin ittifakla 
beraetini kararlaştırmıştır •. 
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DünHariciye,Nafia ve Iktı
sat bütçeleri kabul edildi 

r Üst t:ırafı birinci sayfada 1 
mahiyette olan bu iki konferansın 
müsbet veya menfi akibetleri dün -
yanın gidişi üzerinde büyük te -
sirler yapacaktır. 

- Arkadaşlar, ufak bir noktayı 
Sırrı Bey biraderimizin beyanatı mü -
nasebetile tenvir etmek isterim. 

Evvela, arkadaşım adeta iltifat e -
decek kadarM.. • 

Sırrı Bey (Kocaeli) - Hakikattir. 
Dr. Tevfik Rüştü Bey devamla: 
- Iltif:ıt ve ifadelerine samimi 

teşekkür ederim. Bundan istediğim 
şudur ki, C. il. Fırkası hükumetinin 
hariciye vekili sıfatile lsmet Paşa hü -
kumetinde tatbik etmekte olduğu -
mu~ ~iyasetin fırka haricindeki ar -
kadaş1anmızın da tasvibine iktiran 
etmesi ne kadar milli olduğunu gös -
terir. 

Sırrı Bey (Kocaeli) - Tabii .. 
Dr. Tevfik Rüştü Bey - Bu cüm -

leyi şununla ikmal edersem, maksadı 
tamamile arzetmiş olurum. Bir 
hükumetin bir memleketin siyaseti 
bir küldür. Şüphesiz ki, her safha -
sınm her vekaletinin ayrı ayn hususi 
yetleri olmakla beraber, heyeti u -
mumiyesi o kadar bir küldür kf, 
hangi noktası zayıflarsa, diğerleri de 
ondan derhal mütci.ssirolur. (Bravo 
sesleri). 

.. Bundan sonra Meclis f a.~ıJ ,.e mad -
aelere geçerek Hariciye bütçesini 
iki milyon 623 bin lira olarak kabul 
etmiştir. 

Müteakiben Nafia büt~esinin mü -
zak~resine başlamış, Vekil Hilmi Bey, 
Hahl Bey (İzmir) in mütalealarma 
cevaben demiştir ki: 

Bugünün mali müzayekasrna 
rağmen, bütçemizin her iki hat -
~n devam edebilmesi için tah -
sısat konulmuş ve tahsisatın nok -
sanın bono esasile yürütmek tedbiri 
alınmıştır. Binaenaleyh, gerek ba -
krr_a, ve gerek havzayi fahmiyeye 
dogru, tren hattınru bağlanması 

proğramına devam edilmektedir. 
Yalnız Kilyos - Çankırı arasın -

daki Kilyos - Ereğli kısmının terci -
hen inşası ileri sürüldü. Gerçi Kil -
yos - Çankırı krsmındaki açık sa -
ha 100 kilometreden faza olduğu hal -
de, arazi az çok düz olduğu için ma -
liyet fiatı .ı - 5 milyon Jiradu. Bu 
nu, hemen hareket edip, etmemek 
mevzuu haricinde, bir hesap işi te -
lakki ettim • Ve evvelce de arzetti -
ğim gibi, Kilyos - Çankır hattı bun 
dan çok daha az uzunlukta oldu -
ğu halde, arazinin çok meyilli ve 
çok Sllrp olması yüzünden onun da 
büsbütün ayrı bir s~rmaye mevzuu 
olduğu tebellur etmektedir. 

Çünkü gerek limanı, ve gerekse 
havzayi fahmiyeyi raptedecek trenin 
insa ve tamirat bedeli 30 - 35 
mfıyon raddesindedir. Binaenaleyh 
daha evevl söylediğim veçhile, bugün 
limanın nihai projesi tanzim edil -
miş ve elimizdedir. l\lenafiimize 
muvafık bir talibe bunu vermemek i -
çin hiç bir sebep yoktur. 

Nafia bütçesi, 10 milyon 46 bin 993 
olarak kabul edilmiştir. Bundan 
sonra İktisat bütçesinin müzakere -
sine geçilmiş, lktLqat vekili Mustafa 
Şeref Bey, muhtelif iktisadi mese -
lelerine bilhassa dünya buhranına te 
mas ederek, kredilerde ifrat ve müba
Iağalardan dolayı 1929 yazının so -
nunda, Amerikada husule gelen bor
sa bozğunluğu buhranın ilk işare
ti olduğunu söylemiş ve iktisadi 
vaziy"t hakl.ında uzun boylu izahat 
verr.. .• ve demiştir ki: 

Sanayi noktasından alınmak üze -
re bulunan tedbirlerin memleketi -
mizde iki büyük pamuklu mensu -
cat fabrikası vücuda getirilmesini 
istihdaf eylediğini, bun Jardan biri -
sinin duz beyaz ve birisinin de bas -
ma fabrikası olacağını söylemiştir. 
İktisat bütc;esi bir milyon 258 bin. Zi
raat büt~esi, 3 milyon 973 bin lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Londrada heyecanlı bir hadise 

Madam Barney sevdiğini 
nasıl öldürdü ? 

- Bütün lngiltere kibarlık ale
minde derin bir merak ve heye
can uyandıran katil hadisesi ar
t!k tenevvür etmiş gibidir. 

Katil ile maznun olan Mrs. 
Barney bir lngiliz asılzadesinin 
kızıdır Y~ güzelliğile meşhurdur. 
Madam Baroey, henüz 27 yaşın
dadır. Katlettiii lskot istemen 
ise 26 yaşındadır. Hadist: ma
dam Barneyin evinde vuku bul
muttur. Müddeiumumi hadiseyi 
fU şekilde tesbit etmiş bulunu• 
yor. 
· Madam Barney ile maktul se
viştyor ve kıskançlık yüzünden 
arasıra kavga ediyorlardı. Niha
yet 30 Mayıa gecesi Madam Bar· 
ney bir ziyafet vermiş ve mak· 
tul de ziyafette hazır bulunmuf
tur. Ziyafeti müteakip Madamla 
maktul birlikte bir kulübe git
mittir. Bir müddet aonra Madam 
aşıkına orada bırakarak geri 
dönmüıtür. Madamın geri dön
mesi üzerine Iskot lstefen de 
onun evine gelmiş, komşular on
ların kavia ettiklerini duymuş
lardır. Madam, aşıkını koğuyor, 
ona defol! diyordu. Komşular 
bunları da duymuşlar, daha son· 
ra onların dairesinde bir taban· 
ca patladığı, maktulün "aman 
yarabbi,, diye bağırdığı duyul
muştu. Madam "Ne yaptım! Ne 
yaptım!,, diye bağrıyordu. 

Daha sonra madam doktor 
Durrant' a telefon etmiş, o da 
vak'a yerine koşarak maktulü 
ölü bir halde bularak polise 
telefon etmiştir. 

Madam Barney, aşıkmın öldü
ğünü anladıktan sonra cesedinin 
üzerhıe atılarak onu çıldırasıya 
öpüyor ve "ölme, ölme! Sana 
her istediğini vereceiim!,, di
yordu. 

I 
.J 

Müddeiumumi hadiseyi tesbit 
ettikten koınşularile doktor malı· 
keme tarafından dinlenmiş bun
lar da Müddeiumuminin beyana· 
tını teyit etmiştir. 

Doktor Durrantm ifadesi çok 
şayanı dikkattir. Ona göre ma
dam Barney ona aşıkile "didiş· 
tiklerini, ve dövüştüklerini,, aşı
kının üzerine hücum etti&'ini ve 
bu aırada da rüvelverin boşan
dığını anlattığını iliYe etmiştir. 

Mahkeme yakında müdafaa 
vekillerini dinliyecektir. Mabke· 
me salonu logilterenin en tanın· 
mış sirr.alarile doluydu. 

Takas mukavelesi 
Lahey, 23 (A.A) - Ticaret 

muahedeleri tadil komisyonunda 
reis Dr. Noderbragt Türkiye ile 

{takas mukavelesi akdine tevessül 
edilmesi hakkında Türk heyeti 
murahhassasından bir teklif al
dığını tebliğ etmiıtir. Türk he
yeti murabhassası tarafından tev
di edilen proje kendisite ıifaben 
müzakere ~dilmiş ve o zaman
danberi alakadar daireler tara
fından tetkik edilmekte bulun
muştur. 

Bulgar mlsaflrlere ziyafet 
Ankara, 23 (A.A) - Bulgar 

gazetecileri ve Kitka Balet he
yetine Halkevi naşriyat ve tem
sil şubeleri tarafından bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. Dahiliye ve
kili, Maarif vekili, C. H. F, ırru· 
pw reis vekilleri Ali ve Cemil 
Beyler, maarif erkanı, gazeteci
ler ziyafette hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Misafirler bu akşamki trenle 
lstanbula hareket etmitler ve is
tasyonda gazeteciferle sefaret er
kanı tarafından teşyi edilmişlerdir. 

Ticaret 
Ve iktısat 

Tütün meselesi 
1,lcaret odası bir 

anket yapıyor 
Ticaret oda11 tütün tacirleri 

arasında bir anket yapmıya baş
lamıttır. Bu anketlere tacirlerden 
sorulan sualler arasında bilhassa 
şunlar vardır: 

1 - Tütün istihsal ve satışı 
hakkında ne yapmak lazımdır? 

2- Bir tütün ofisi teşkiline 
taraftarmısınız? 

Şimdiye kadar gelen cevaplar 
arasında bütün tacirler, milli tü-

tün ofisi teşkilini müdafaa et
mektedirler. 

Tacirler bu takdirde tütün 
müıtahsıh ile tütün tacirlerinin 

arasındaki münasebetin temin ve 
muhtelif vazıyetlerden haberdar 

edileceğini, bu suretle ofisin tü
tüncülere çok güzel rehber ola· 

cağını bildirmişlerdir. Verilen 
malumata göre tütüncülerin ar· 
zusu üı:erine ticarat odası bir 

tütün ofisi teşkili için teşebbü
satta bulunacaktır. 

ihracatımız artıyor 
Haziranın ilk on beş günü 

zarfındaki ihracatımız hakkında 
gümrük idaresi bir istatistik 
neşretmiştir. 

Buna nazaren Haziranın ilk 
on beş günündeki ihracatımız 

1,092, 126 lira kıymetindedir. 

~ayıs ayının ilk on beş gününde 
ise bu rakkam 747,291 bin Jira 
daha nokıandı. 

Bir ay içindeki ihracatımız 
ş nlardtr. 

Koyun geçi, 258' yumurta 
357,926, ham deri 14 bin av de
rileri 3 bin, yün 3 bin tiftik 2 
bin hah 46 bin üzUm 34 bin arpa 
46 bin fındık 104 bin tütün 260 
bin palamut 40 bin palamut hu-

lasası 42 bin afyon 23 bin pamuk 
33 bin ve kok gömürü60 bindir. 
AmbalAj mUtehassısı gellyor 

Yaş meyvt: ve sebzelerin uzun 
müddet saklanması için bir nevi 
ambalaj usulü keşfeden Alman· 
yalı M. Kübl'ün lldısat vekaleti 

tarafından memleketimize davet 
edildiğini yazmıştık. M. Kühl'ün 
pazartesi günü şehrimize gelece-

ği haber alınmıştır. Mumaileyh 
Hamburgtan vapurla geldiği için 
20 gün süren seyahat,fırsatından 
istifade ederek müteaddit san· 
dıklar içinde yaş meyve ve ıeb
ze de getirmektedir. 

Ticaret odalar kongresi 
yar1n toplanıyor 

Istanbul mmtakası ticaret oda
ları kongrası yarıo öğleden sonra 

ticaret odası salonunda toplana
caktır. Kongraya iştirak edecek 
olan murahhaslar dün şehrimize 
gelmişlerdir. 

Kongra için lazım gelen istibza
rat bitirilmi~ ve kongrada tetkik 

edilecek olan maddeler ve takrir
ler azaya dağıtılmak üzere basıl
mıştır. 

Be"zln fiatlar1 niçin artb? 

Benzin fiatlarmın yükselmesi 
üzerine, Ticaret müdüriyeti tel • 
kikata ba§lamıştır • Aldığımız 

malumata göre, Ticaret müdü • 
riyeti, Ticaret odası vaaıtasile 

yaptığı tetkikatı bitirmi§lİr • Buna 
nazaran, benzin fiatlarının son 
haftalar zarfında yükselmesinin 
yegane sebebi muamele vergisi • 
nin artmasıdır • 

GObi çöllerinde ı. 
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onun omuzları ve kolları üzerinde dolaşıyor . Bir gün dok
tor Hummel, bir kurbağa bularak cerboamn kucağına atmı~, 
ertesi sabah cerboamn kurbağayı yediğini görmüştük . 

Temmuzun dokuzuncu günü akşamleyin beklediğimiz de· 
veler muvasalat etti • Kaul, Soterhon ve Hasbund sürülerle 
gelmişlerdi • 

Develerimizin sayıs• (237) ye varmıştı. Bunlar için 21,286 
Dolar vermiştik . Bu develerin 26 sı Norin'in kolunda ve 
15 i Yuan'm kolunda idi. 

Karargahtaki eşyayı taşımak için 190 deve lazımdı. O 
halde otuz deveye ihtiyacımız vardı . Bunlar da yann mu· 
vasa1at edecekti. . 

Larson'a sordum: 
- Ne zaman hareket edebiliriz? 
- Temmuzun yirmisinde! 
- - Beni "Urumçi' ye götürmek için kaç deve lazım?. 
- Bütün develerimiz! Ben, ömrümde bu kadar mühte~em, 

t 
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bu kadar heybetli ve güzel develer görmedim . Bunları 
idare etmek biraz müşküldür. Fakat sonradan alışırlar. 

Yolda gidiyorken, Profesör Hsu, bana, m ilattan hiç ol
mazsa iki asır evvel hükumran olan Han hanedanı dev· 
rinden kalma bir kitap okuyacak, ve Etsin Göl' e ait fasıl
ları tercüme edecekti . Bu eser, Pan Piao ile oğlu ve 
kızı tarafından yazılmıştı. 

Milattan dört asır evvel Çin' de, yedi memleket vardı • 
Bunların en fazla şimalde olanlan Yen ve Çao ile Çin idi • 
Bunlar Mongolistan1a mücavirdiler. Arkeölojist Huang, bun· 
ların Beli Mia'nm cenubunda duvarlarını arıyordu . 

Biz de buradan geçecektik. Huang'a göre, bu duvar, 
Mongollardan korunmak için yapılmıştı . 

Bunları burada zikretmekten maksadım, Çinli alimlerle he· 
raber çalı,manın ne kadar faydalı olduğunu göstermektir • 

Doktor Norin kolunun hariketinden iki hafta geçmişti • 
Mongol kuryeleri, hem muhaberelerimi:o::i, hem lüzumlu gö
rülen ve gönderilen eşyayı taşıyorlardı . 

Norin 3 Temmuz taı·ihli mektubunda şunları yazıyordu: 
"Bayin Bugdo,, yani "Zengin ilah,, dağı, adına hakika

ten li.yik • Çünkü demir ve .manganez dolu • Demir damar
ları Çagar manastırına kadar uzanıyor • Bunu keşfeden 
Bergman' dir • 

Gene Norin, 5 Temmuzda şu malumatı verdi: 
"Arkadatımız Çin, taş devrine ait bir yer buldu • Şimdi· 

ye kadar, bu kadar zengin bir saha bulamamıştık. Burada 
iki gün geçirdik ve 145 parça eşya topladık . Bunların 
hepsi taştan yapılma e$yaciır • Bazıları balta şeklindedir • 

Sonra çanak, ğömlekler de bulduk • Yalnız bunlar süslü 
değil . Burasının, Paleslotik devirde, sonra taş devrinde 
:mealictı o u h ıltfor • Fan unlara \lutr an"'al & ': 4 
hare kat'i hükümler '·erilebilir • Haritalarımı 1 - 2000 m11i'.-
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yası üzere yapıyorum • 
Arkada!ımız Çin'in keşfi, beni son derece memnun etti • 

Onu teşvik için kendisine 21 Dolar mükafat vadettim .,, 
Norin, Temmuzun sekizinde şu malumatı verdi: · 
"Mesaimiz mucibi memnuniyet bir surette devam ediyor. 

Sizin Hut Y erlte, biraz daha kalacağınızı anladığımızdan 
telaş etmiyoruz . Bergman, yeni sahalar keşf et.mektedir .,, 

Bu raporlardan ne kadar derin bir memnuniyet hissettiğimi 
tarif edemem . 

Çinliler de beni malumatsız bırakmıyorlardı • Profesör 
Yuan 11 Temmuzda şunları bildirmişti: 

"Karargahtan 18 kilometre uzaktayım • Pai civarında, 
taştan aletler ve tehaccür etmiş kemikler buldum. Bu kadar 
uzaklaşmamızın sebebi de bu • Etrafın topoğrafyasını almıya 
ehemmiyet veriyorum • Yarın cenuba doğru hareket edi· 
yoruz .,, 

Arkeolojiat, yalnız çince yazabiliyor ve om •. ı için raporla· 
rmı Profesör Hsu'ya gönderiyordu • Profesör, bize bunları 
anlatıyordu . Biz de ona aldığımız raporları veriyorduk • Hsu, 
arkadaşların bir demir madeni keşfetmelerinden memnun olmuş· 
tu . Çünkü biz, Paotov ile Bayin Bogao arasında bir de
miryolu uzatılmasından bahsediyorduk • 

(Pekin) den yeni kuru bataryalar getirttiğimiz için telsizle· 
rimiz de çah§ıyor. Buradan uzak br istasyonu dinlemek 
üzerimizde itlerin bir tesir yapmıştı . Bataryalarımız biraz 
daha kuvvetli olsaydı, bütün dünya haberlerini alacak, 
ve istediğimizle konuşacaktık . Esasen müşkülata uğrama• 
yaydık, yanımıza tam telsiz tesisatı alacaktık • 

Temmuzun ou altısında arkeolojist Huang, on attan müt~ 
şekki! kafilesile dönerek, raporunu verdi. Onun (Setti
çin) üzerindeki tetkiklerine göre, milaattan dört asır evvel 
yapılan settin üç bariz kısmı vardır • Milattan evvel dör
düncü asırda yapılan duvar, üçüncü asırda yapılan duvarla 
birleştirilmiştir . Bu duvarın bekayası pek azdır • Bu du
vara ait bir taklm tuğlalar elde edilmiştir • Fakat duvarın kıs"' 
mı azamı tahta, saman ve çamurdan yapılmıştır • Duva"' 
rın altında bir hendek de bulunuyordu • Sonra Huang, 
Han devrine ait bir şehir de keşfetmişti • Şehrin yollarında ve 
evlerinde bir şey kalmamakla beraber, onun ıürları ve ka"' 
pıları bulunmuştu. Köylüler, bu şehre Cunk - Ku - Boo 
diyorlar. · 

Huang, burada pişmiş kerpiçler buldu . Bunlar, bir takını 
ziğzağlarla da süslenmişti • "Yin Şan,, yani "Dişi dağ,, , §İmal 
eteğinde idi. Bu dağın şi.male doğru uzanan kısmına da 
Y ang Şan, yani "Erkek dağ,, denilir • 

Beli - Miao'ya giden heyet vazifesini ifa etmiş, geri 
dönüyordu . Heyet 1100 metre film çevirmiş, mabetleri, 
ve mabetlerdeki ayınların resimlerini almıştı. Heyet, Lama'la"' 
rın manastırına. gimıi§, ve oradaki ilahi de görmüttü • 
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Irakta kanlı hadiseler devam ediyor 1 

llıristiyanlıktan müslümanlığa, müslümanlıktan da tekrar 
hıristfyaolığa dönen şeyh Ahmet dağlara kaçtı 

ırakta adeta blır harp rapan lnglllz askerlerl ~ir ~akip esnasında 

Son iki buçuk ay içiode Irak muştu. Martın 13 üncü günü as· liyesioi istemiş fakat Irak hükü 
Qrdcsu ile logiliz tayyareleri Irak keri kuvvetler (13alikyan) da ta- meti Şeyhin teslim olmasını ve 
Kürtlerinin bir kısmı ile adeta hatşut etmiş ve Şirandan (Kü- kendisinin hükumet tarafından 
aıuharebe etmektedir. Bu hadi- çük Ro) ya kadar imtidat eden intihap edilecek yerde huzur ve 
ıelerin cereyan etti~i yer Tür- sahanın işgali istihdaf olunmuştu. sükun içinde yaşayacağına ve 
kiye· Irak hududuna mücavir Daha sonra Baruş ile Mazuri kafi tabs"sat bağlanacağına söz 
dağhk sahadır. Bala işgal edilecekti. Irak asker- vermekle iktifa etmişti. Şeyh bu 

Taymis gazetesinin hususi mu- }erile beraber tayyareler de ha- teklife 48 saat zarfında cevap 
habiri bu muharebe hakkında reket etti. Şeyeb Abmedin mu- verecekti. Fakat Şeyh, bu şart-
mühim tafsilat Yermektedir. Bu kavemet edeceği belli idi. lan ret etmiş, iki taraf arasıo-
tafıilita göre Irak hükumeti, Şeyh Ahmd vu 'rn bubn as- daki mütareke geçen m<ayısni 
g eçen sene Şeyh Mahmudu mağ· k h d . 24 ünde nihayet bulmuştu. 
lup ettikten sonra Kürtler tara- eri areketler karşısın ıı gerı- Mayısm yirmi beıinci gDnü 

leye gerileye Sari Hora ve Sari h k l 'd b l d V 
fından yeni bir hareket bekle- are et er yenı en aş a 1• e 

Musaka dağlarma iltica etmiş ve ş h ·ı t ft J d v ı ·1 
miyordu. Mahmudun teslim ol- ey 1 e ara ar ar1 ag ara 1 • 

Irak hükô'lletile müzakerata gi- tica ettiler. Bunlarm köyleri bom• 
masile cenubi Kürdistan gailesi rişmiş bun'ardan bir netice çık- d d'ld K dil b 
bertaraf oldu. Daha sonra Irak bar ıman e 1 i. en eri ir 

hükumeti Şiran, Baruş, Mazari 
baladaki Şeyh Ahmetle meş2ul 
olmıya başladı. Şeyh Ahmedin 
kabilesi esas itibarile bıristiyan
dı ve çok yakm bir zamanda 
milslüman olmuştu. Onun karde
ti olan Kör şeyh, Musulda asıl· 
mıt ve taraftarları ruhunun se
maya yükseldiğini gördüklerini 
iddia etmişlerdi. O,oun ölümü 
üzerine Şeyh Ahmet gelmiş, u
luhiyetin kendisine hulul ettiğini 
iddia ederek aşiretlerin başına 
geçmit geçen senede İslamiyet
ten çıktığını ilan ederek kendine 
göre bir din uydurmuştu. 

Kendisile tebeasınm din kay
dından silkinmelerini tes'it için 
domuzlar keserek ziyafetler ver
miş, etraftaki kabileler bu ha
reketlerden kuşkulandıkları için 
ona karşı cihat ilan etmişlerdi. 

Kırklık bir adam olan Şeyh 
Ahmat, bulunduğu havalide fer· 
manfermadar. Tebeasının hayatına 
hakimdir. 
Şeyh Mahmudun tesliminden 

sonra Irak hükumeti şimali Kür
distam da zabıt Ye rabıt altına 

alınak istemiş, fakat yapılacak 
harekat para ııkınhsı yüzünden 
bu senenin marbna talik olun-

mamış, harekatın devamından arada top!u görüldükçe bombar· 
başka çare kalmamıştı. Hareka- dımana uğrayorlar. Bu suretle bu 
tın kat'i bir netice vermemesi Kürtlerin itaat dairesine girme-
üzerine Şeyh Ahmet, müzake- leri ümit olunuyor. Hali hazırda 
rata girişmek için arazisinin tah- vaziyet bu merkezdedir. 

1 SPOR 1 
Bugün yapı lacak 
Spor şen liklerj 

.-1 Bu gün r ıstatibtıldaki spot sa
halarından ancak ik;si canlı fa
aliyete sahne olacaktır. Birisi, 
gayri müttefıkler arasında yapıl
makta olan turnuva maçları dola
yısile çukurbostandaki halk sta
dı, diğeri de gene gayri müttefık

ler birliğine meaııup on altı 
kulilbün spor şenlikleri yapaca
ğı Otakcılar çayırıdır. Bu itibar· 
la Edirnekapı haricindeki Otak· 
çılar çayırı bQ gün yüzlerce 
seyirci ile dolacaktır. Halk sta· 
dında yapılacak turnuva maçına 
saat beşte başlanacakbr. Bu 
giinkü maç dumi final maçı 
olduğu için turnuvanın en kuvvet-
li takımı Karaıümrük ile Sakar
yalılar karşılaşacaktır. 

Selanik takımile 
Yapılacak maç 

Setanik muhtelitinin oHGlpiyat 

Mm. Rayliane 
On gün kadar evvel şehrimize 

gelen Fransız kadın gazetecile-
rinden Mm. Rayliane dün sabah 
Aero ekspres tayyare postaıil~ 
Brendizive hareket etmiştir. 

Mm. Rayliane Brcndiziden Ro· 
maya geçecek ve oradan Parjse 
döndükten sonra m1.!~arriri bu-
lunduğu Paris - Soir gazeteıile 
F antasio ve Voila mecmualarına 
memleketimiz hakkındaki intiba· 
!arını tesbit eden makaleler ya· 
zacaktır. 

mecmuası nııtasile lstanbul fa
kirleri menfaatına bir maç yap· 
mayı teklif ettiği ve bu teklifin 
Fener bahçe tarafından kabul 
edildiği yazılmıştı. Bu gün olimpi· 
yat mecmuası ile lstanbul hayır 
cemiyetlerine mensup birer mu
rahhas Halk fırkasında Cevdet 
Kerim Beyin huzurile toplanarak 
maçın teferruatmı lesbit edecek· 
]erdir. SelAnik takımı lzmirde 
olduğu için maçan tarihinin salı 
günü olıtrak tesbiti muhtemeldir. 
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memnun bir insan olduğu halın
den belli idi. 

- -
Nataşa kendi kendisine bir 

b:ıasaya oturmuş, duvarlardaki 
karlı bir manzara içinde dört 
nalla kızak sürükliyeo atlar1 ve 
bu dört duvar arasında dans 
edenleri seyrediyordu. Birdenbi
te şen, kuvvetli bir ses duydu. 

- Nihayet; ıizi yakaladım: 
Hayretle yerinden zıpladı. iri 

)'apılı, kumral, maYİ gözlü bir 
adanı, önünde eğildi, yanında 
başka biri de vardı. 

- Matmazel, Türkiyeye geçen 
Seyahatimde dikkatimi celp etmiş
~İniz. Şimdiki gibi hatırlayorum; 

lnuoueyvelin otuz biri idi. T o
katliyanda bir sürü Japonyalılar· 
la Yıl başı ıenliği yapıyordunuz. 

Nat._ cevap verdi: 
~ - 811 dttğTU .•• Fakat sizi gör
. bğUınn habrJamıyorum. 

X 1an sk ı ( ... ~ ..... _ 
Ben dostlarımla karşınız

daki masada oturuyordum. Sizi 
küçük pamuk toplarla bombar
dıman ettik, ertesi günü sizi bul

mak içın bütün barları ve lo
kantaları gezdim, heyhat... Ni
hayet işte bug:in sizinle karşıla
şabiliyorum. 

Nataşa bu sözJerden buşlan· 
mıştı. Dimağını kemiren endişeli 
düşünceleri bir an için olsun u
nutacaktı. ırı yarı mösyö ile 
arkadaşrnın masasına oturmala
rına müsaade etti. 

Çabucak anlaştılar. Adam 
takriben kırk yaıında, zarif gi
yinmiş, geniş omuzlu, güzel yüz· 
lü, kumral saçlı penbe yanaklı 
biri idi. Kunuşmasından Alman 
olduğu anlaşılıyordu. Hayattan 

- Ah matmazel. Ben pek 
çok kadın gürdüm. Fakat sizin 
kadar cazip bir kadına tesadüf 
etmedim. Almanca bilirmisiniz'? 

- Bir az. 
- Mükemmel! Bende az çok 

Fransızca konuşurum. Çok güzel
siniz. Sizi o kıhksız Japonlarla 
görmekten ne kadar sinirlenmiş
tim. Şimdi yalnız mısınız? 

Onun gibi birşey .•• 
- Russunuz değil mi? 
- Yüzümden belli oluyor mu? 
- Böyle letafet yalnız Rus 

kadınlarında bulunur dcğilmi lb
rahim? Matmazelin resmi sigara 
paketleri üzerinde ne güzel bir 
reklam olur! 

Nataşa gülerek sordu: 
- Niçin sigara paketleri üze· 

rinde? .• 
- ÇünkU ben sigara satanın •• 

içer misiniz? 
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San' at ve fayda 
Selçuk kız san'at mektebinde 

güzel bir sergi açıldı 
Tttrk bilgi, zevk ve zekAsının eserleri 

göğsil111ttzü kabartacak şekildedir 
Selçuk kız :.;an'at mektebi ta

lebesinil! bir senelik masaisi ne
ticesini göstermek Uzere tertip 
edilen sergi dün mektebin Ça
padaki binasında açılmıştır. 

Belediye reisi muavini Hamit, 
maarif müdürü Haydar, Fatih 
kaymakamı Veli Beyler, 8ilali
abmer reisi Ali Paşa, maarif 
müfetfşlerinden, muhtelif mek
tep müdür ve muavinlerinden 
kadın erkek irfan hayatına men
sup bir çok zevat serginin açıl· 
ma merasiminde davetli olarak 
hazır bulunmuşlardır. 

Sergiye mektebin birinci ka· 
tında yedi salon ayrılmıştı. Ser· 
ginio bu!unduğu kata inen mer
divenin ba,ına kırmızı bir kur-
dela gerilmişti. Belediye reis 
muavını Hamit Bey, kısa bir 
nutuk irat ederek san'atın, eliş-

lerinin kıymet ve ehemmiyetin
den bahsetmiş ve kordelayı kesip 
davetlileri sergiyi gezıo.iye davet 
etmiştir. 

Davetliler sergiyi teşkil eden 
yedi salonu ayrı ayrı gezmişler 
mektep müdürü Afife Hamının 
verdiği izahatı dinlemişler ve 
genç mektekli hanımların vücü· 
da getirdikleri kıymetJi san'at 
eserlerini derin bir takdir ile 
seyretmişlerdir. Sergide iki el-
bise dikiş, iki çamaşır dikiş, bir 
beyaz nakış, renkli nakış, bir de 
resim salonu vardır. Hanım mo
da işleri muhtelif salonlarda 
münasip yerlere dağıtılmı,h. 

Sera-ide bedii zavkin kemal 
derecesinde tatminine hizmet 
edecek küzellikte elbiseler, işle
meler. çantalar, şapkalar, ıem
siyeler hesap işleri ve bütün 
bunların yapılmasında hazırlık 

maddesi olarak kullanılan resim· 
ler vardı. Verilen iıahata göre 
bu sergide g üzellik ve ucuzluk 
birleımiş oluyor. Zira hariçte 
sataş mağzalarında ateş pahası

na satılan kadın elbiseleri, örtü
ler, yastıldar. işlemeler ve diğer 
kadın ve ev tezyinat eşyası bu
rada dışardaki fiyatlarla kıyas 
edilmiyecek derecede ucuza 
mal edilmektedir. Genç talebe 
hanımlar evlerine ve kendilerine 
lazım olacak eşyayı en ucuz ve 
en iyi şekilde hazırlamayı öğ
renmektedirler. Hayata lüzumlu 
malfı matı itina ve dikkatle öğre
nen hanım kızların miıvaffakı-

Cebinden bir kutu çıkararak 
açtı, uzattı. Arkadaşı dedi ki: 

- Evet Madam hakikaten ~
zel. Sinema perdes;nde de fev· 
kalade sökse yapabilir. San,m, 
2özleri de mavi, Mari Pikford'· 
dan çok yakışıklı bir arfst olur. 

iri Mösyö bağırdı : 
- Vallah, haklısın dostum l 
Nataşa sevin~le sordu: 
- O yle mi dersiniz ? Ah: Si

nemada çahşmayı ne kadar is
terdim. Fakat güç olacak değil 
mi? 

- Hayır! Hiç bir güçlüğü 
yok l isterseniz Viyana'ya gelini%, 
ben sizi himaye ederim. Burada 
ne iş yapıyorsunuz? 

- Yaşıyorum. 
- Serbest misiniz? Kocanız, 

aşıkınız yok mu ? 
- istediğim ande serbest ka· 

la bilirim. 
- Çok ala, şu halde Viyana'ya 

geliniz. Muvaffak olacağınıza e
minim. 

yetleri ve ince zevkleri sergide· 
ki eserlerde vüzuh ile görün
mektedir. Bu muvaffakıyetle 
mektep muallimlerinin büyük 
hisselerini de bilhassa kaydet· 
mek l azımdır. eu arada göze 
çarpan ehemmiyetli bir noktayı 
da işaret etmeden geçmiyeceğiz: 

Mektepte ötedenberi türk mu· 
allimler tarafından okudulan 
denlere hoca olarak iki sene 
evvel yüksek maaşla bazı ecne· 
biler getirtilmişti. Türk muallim· 
Jerin bilgi ve zevklerinin Avru
padan pek yüksek ücretle geti
rileil ecnebi mütehassısların bil· 
gi ve zevklerinden yüksek oldu
ğu iki senelik tedrisat ve tecrü
be He anlaşılmaktadır. Haber 
aldığımıza göre maarif vekaleti 
de milli iftihar veren bu netice 
karşısında ecnebilere daha faz
la lüzumsuz yere para vermemiş 
olmak için bunların mukavelele
rini feshetmiş, mukavelesinin 
mtiddcti bitenlerin de mukave
lelerini yenilem.-mişt i r. 

Halkevinde bugüu 
Merasim var 

20 Yilayetimizde bugün Halk· 
evleri merasimle açılacaktır. Bu 
münasebetle Istanbul Halkevinde 
de merasim yapılacaktır. Müsa
mereye saat üçte radyo ile ah-
oacak olan Fırka umumi katibi 
Recep Beyin nutku ile başlana-

caktır. Şehir bandosu müntehap 
parçalar çalacak, tanburi Mesut 
Cemil ve Münir Nurettin Beyler 
alaturka bir konıer- verecekler, 
konsenatuardan Bedriye Hanım 
alafranga parçalar söyliyecektir. 
Müsamere her kese açıktır. 

Mektep filmi 
"Enternasyonal Ler Film Kam

mer,, ismindeki bir müessese 
maarif idaresine müracaat ede· 
rek, en son terakkiyata göre 
tanzim ettiği mektep tedris le-
vazımı filmini göstermek istedi
ğini bildirmiı ve müsaade iste• 
miıtir. 

Maarif müdüriyeti bu müesse-
senin talebini muvafık görmüş 
ve bütün muallimler ile mektep 
müdOrlerine filmin gösterilmeoini 
bildirmiştir. 

Bu müsaade üzerine dün öğ• 
leden sonra Erkek muallim mek
tebi salonunda bütün mektep 
müdürleri ile muallimlere asri 
mektep tedrisi levazımma ait 
bir film iÖsterilmiıtir. 

Konuşma tatla bir surette de· 
vam etti. iri Mösyö Nataşa'yı 
ertesi gfinü yemeğe davet etti. 
Bu akşam işleri varmış, f:ıkat 
yarın eğer genç kadın arzu e· 
derse ona akşamını tahsis ede
bilirmiş. Çay saatinde Roz Nu· 
var' da buluşmak üzere biri bir· 
)erine randevü verdiler. Dışarı 

çıktıkları sırada meçhul adam 
paJtoıunu vestiyerdeo alırken ar• 
kadaşı Nafaşa'ya yaklaşarak de
di ki: 

- Kiminle göriiştüğünüzü bil· 
miyorsunuz Matmazel. Bu zat 
Viyana'nm en zengin adamı olan 
Hügo Ştravs'dır. istese büH!n 
lstanbu1u sahn alabilir. Buna 
sıiara kıralı derler. Bu gibi si· 
gara kutularında ismini okucıuı 
olacaksınız. Viyana'da, ltalya'da, 
Almanya'da fabrikaları vardır. 
Ben buradaki fabrikasının müdü· 
rüyüm. Beni dinleyiniz Matma• 
zel, Viyana'ya gitmiye tereddüt 
etmeyiniz. Hoşuna iidiyorsunuz. 

(Bitmedi) 
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ihracat vaziyetimizin de iyi ol- --Takvim ---ı Ankara Vilayetinden: 
ması devletin bu işlerle meş

gul olmasıyla kabildir 

cu .... 
24 Haziran 
19 .. ,. 

Cumartesi 
28 Haziran 
20 Seter 

GOD dofulU 
GOD b&lıfı 

Sabah namuı 

Öll• • 
lldııdl • 
Akpm • 

4.i9 
19,44 

4,30 
19,45 

Halbuki Sırrı Bey, hem iyi olmasını istiyor, 
hem de devlet mftdahale etmesin, diyor 

3,38 
12,(6 
16,17 
19,45 
21,49 

3,35 
12,16 
16,l 7 
19,45 
21,49 Bitçe dola11&Büe nıiUtakU meb'ıu 

Sırrı Beyin tenkitlerine Cümhuriyet 
Halk fırkası umumi katibi ve Kütah-
1/tl m«lıuu Recep Beyin verdiği ce
Nlal Wr kı8mını dl1n neıretmı,ttk. 
'llrll1IJn de kalan kı8mının neırlne de
.,.,. edlgorrız: 

.Arbdaılar, bugün dtinya iktisadi 
~eti o kadar birbirine bağlı ve 
•allAk bir şekli almıştır ki, mesell 
.Amerika'da Mfsisipf nehrinin tuğ-
18• etmesi Adana'daki pamuk fiya
tının tizerlnde tesir yapıyor. Bilmem 
haqi memlekette dahili bir ihtilal 
~ası, difer bir memleketin ih
raeatı U.rine tnir yapıyor. 

ihraç .... ddelerlmlz niçin 
azahror 

Bltiiıı dünyayı, sırası geldiği za
man tat.ilen de arzedeceğim, ken
dllerlne eanayl Jstismarr sahası şa
:raa bir takım devlet ve hük8-
metlerde mevcut ipizler kütlesinin 
NalllWll umumi emniyeti bozuyor, 
faela de milyonlarca işsizin 18tih14-
ld eksiliyor Bir .sevk vaıita81 o
Jaa tiitiiaden celdlenler veya .içtiği 
dttlntin kalitelerini indirenler çok
t8r. Bttln bu işleri tanzim yolun-
4ta balmıan hlktmete devle~ ol
ma 4emek bucünkü hayatın icap. 
Jarma karşı durmaktan başka laiç bir 
fe7 ifade etmez • 

Bunhran meselesine g~elim: Sır
n Bey, ba baftrandan bahsederken, 
Mitiia nziyeti siyah bir sözlük ar
kasmdan gören bir adam hüviyetine 
girerek ağır, betbf n telA.kkilere re
nç verecek •ahiyette sözler IÖJledi. 
BDlıran meselesinde dedi ki: "Tür
kiye 6.'.lnayf memleketf olmadığından 
b11hran o kadar şiddetli olmama
lıdır. Evet, bu dofrudur. Hakika· 
ten Türkiye sanayi memleketi de
ifldfr. 
••• .,rl me111l•k•tlerlndevaalret 

.. rldye n8f usunun ~ta çiftçi ol
itiberile zira&t memleketidir. 
.:n her tarafa müstevli olan 

Jışmış olan devletler için buhranm Yatm • 

2,09 2,09 esaslı bir sebebi olmuştur. lmaJı • 
DUnr• alra•f emnlfelalzllk 

OODlerl 

} 171 

} 194 

içindedir 
Buhranı miitalea ederken ona bq-

ka ve mühim sebepleri ti.zerhıde dur- Ydm kalan 

172 

198 
mak lazımdır. CHumm Harbiumu
ml den sonraki 8iyasl vaziyetinin, si
yui hudutlannm ne halde olduiul•1-.-----------1

• 

ve bu hudutlar içerisindeki mil· HAVA. - Dl1n aıcaldJk uaml 28, ura -
letlerin vaziyetini mtltalea edenıek " 13 

derece olarak t.1ılt edl1mlfl1r • BucUn 
d flnyanın siyasi emniyetaizlfk icin- poyraz prlltu ...cek, hava açık o1acü -

de Y3f&dığuu cöriirüz. Bugün batan tır • 
güneşin, yann sabah hangi mtıhlm RADYO 
hadiselerin ilstUne doğaeatnu, lılçl,,. --- -] 
kimse kestiremez. Hubiamunıiden Bag6n 
sonra dünyaya empoze edilen sulh 
şeraitinin bAriz vasdlanndan birisi, tSTANBUL - ıs den 19 a kadar gra • 
bütün dünyanm Harbium01Diftn e•· moton, ıuo dan 20,ao •kadar aıa.turka au. 
velki zamana nisbetle daha nizam· 20.30 dan 21 • kadar opera, 21 den 22 19 
sız bir hale sokulmuş olmasıdır. kadar alA.turk& AZ. 22 den 22,30 • kadar 
Siyasi ve umumi istikrar olmıyan bir orkeatre · 
yerde, siyasi emniyet olmıyan bir --------------
yerde, iktisadi emniyetin piirU.Stiz ı .. - 8 Q R S A-
olarak devam etmesi kabili tasav-
vur mıdrr? Yani meseleleri bir cep. 23 H•zlren 1932 
heli, bir taraflı, bir noktalı sör· --------------
mekten uzaklaşmak bir devletin ileri ______ N_u ... k __ ut __ ı_sa_a_s'----ı 
gidi§ hayatı üzerinde çok ağır bir 
takım fikirler söylerken, dikkatlf l<uruş 

bulunmak, ana fikirleri n hiiküm- 20 f Frusız m .ıso 
leri kafada muvazene ettikten 80lll'IL ı Ster"ln 775 -
kalpte tartmak ve ondan sonra li- ı Uolar ıııo.-
sana naklederek, efk!n um11111lyeye 20 liret !17,-
söylemek lazımdır. Uzatmıyaynn. 20 f. Belçtta us.
arkadaşlar, teslihatm tahdidi, harp 20 drahmi 30,
borçlan, tamirat meseleleri, umu- 20 L lsriçre sıo.
m[ iş vaziyeti ve biitOn bunlann 
heyeti mecmull81, hep bl rden mUta.. 20 leva 27,-

1 şilin Av. 
1 pezeta 
ı Mart 
ı z111ot1 
ı len~o 

20 ley 
!O dinar 
ı çervozıeç 

1 Altuı 
ı Mecid ye 

Kuru, 
26-
16,-
50-
M.-
:ıı.-

15,-
71,-.-

927,-
41,-lea edilince dünyanın umumi vazi· ı florin 85,-

yetinde normal yapyıfla, normal te-
1
1-20-t_uro_n _;ç_et ___ l!_a._-___ ____ 

11 
neffiis edilişe ve istikbali emniyetle Cek flaUarı tkap. sa. 16) 

t Banknot 234,-

girişe imkAn vermlyen bir kan-11----""T-"-....,...-----·--
şıklık manzarası vardır. Ne olacak? Parls ıs,9:;-12,03 Pra~ 

Eskisine nisbetle bir gün çalışılan, Londrı 4,4034 
kazanılan bir neticenin Uç giln, beş Nevyorlı: 5,7375 

765,SO Viyana 
0.f78J Madrit 

giln ~lrşmakla kazanıldıfl bir dn· Mlllno t .092l' 
rede, bazı milletlerill heaap kitapla- Rrtıtseı 4,2075 

G,3150 Berlln 
8,3«)99 Vırtova 

nndaki nazari hatlann fevkına Atına 4.0120 71,76- Peşte 

çıkan bir takım mllyarlan kanmden, Clılevre 80.H 
canmdan artıral'Bk unn mthldet -. Sofra !~.75-

2,4350 Blitreş 

67,84- Delgrat 
dlyeye mecbur olmuı, iuaıılua Amsterdım 10715,-
aefee ~ )1ltl)'aeak ._...~ı~,. ~;;;;;.;:.;;.;;.;....~-.-.h..;.a..:;..m~;..._,,;--~-11 

J,17- Moıkovı 

rakmıyor. Yeni siyasi hudQ.~W~m .-:-~-----------Cllıl-r-01• 1 
haksızlığı, adaletsizliği, bir takım 1( tiallta91 9,2') { Terk'oa • .., 
milletleri diğerleri aleyhine daima Anadolu 16 i'O Çimento Ar. 
haesasas ve endişeli yaşatıyor .. Tabii Re}I 4,05 ünyon dey. 
bu umumi keşmekeş beşeriyeti gayri sır hıyrlye 14,50 Sark dey. 
tabii bir aiklet altında tazyik et- Tramny 44.75 "ılyı 
mektedir. Hiç 1Uphe edilmez ki, bu Umumi sigorta ı ı,t- Sırt m. ceza 

•• ,.,. 
2,-
95-
15.55 vaziyet, buhranı ihdas eden esaı ~e- Bomo11tJ 23,80 Telefon 

------------:...-----------•ı beplerin başlıcalarmm bl r tanesidir. ıaUkraalar 1 Tahviller 
Bunun pi tabii daha bir takım 11------ --.-------111 
tali sebepler de vardır. lst. dahili !!O.IS Etettrlt 
ihracat maddelerlmlzln .... , Sark d. yollan 2.90 

wazlretlerl D. Muvıhhlde 44.SO 
Sım Bey, tuhaf bir ftY daha aöy- Gllmrllkler 5,10 

lediler: Mahsulatımız için talep ol • Sıtdl maht 5,75 
maması buhranı tevlit ettiğini s8yle • Pafdat. 4..SO 

Tramvay 
Tiınel 

Rıhtım 

Anadolu ı 

• 11 
111 

f,91 
5,-

56,90 
!8,35 
28,35 
-215 diler. Bizim mahsulitnmzıa lh~ Askeriye -

vaziyeti, takriben §Öyledir: iyi veı•------------•ı 
iyice fiatla ve limilen ihraç edilen 
maddeler şunlardır: Uztim, iMir, MalGI gazilere 
fındık, kuru meyveler, bal'1l, tue 
meyve, meyankökü, hayvan, deri, inhisar ikramiyeleri 
batırsak, palamut, bakla, Jlmon, ............. eemb'e*' amam1 meıkelıla. 
portakal, peynir, lpekb8eetf, lnırom 
madeni, kömtir de bunlarm içine da - den: 
hil olabfHr. Bunların fiatlan su • 1 - ıw ııumaralı kanununun ' Uncu 
retl umumlyede iyi Myılrr. ikinci maddul mucibince J1e1' Hastranda maJ6Jp -
kısım. mahRlhrimimea laemen ıene siler " febJt yetbnlerlne tem edllmea icap 
kAmUen satılan ve faaı fiatlan dti. eden. fnhiaarlar lkramlyelerfne alt teY -
şük olanlar ıunlardır: rün, pa - slat taıfmatnamea 22 - 8 - 932 tarlh1n. 
muk, hububat, zeyttnyafı, kereste. de Jıl11ll Ktldafu Vek&lettnden &lkerUk 1\1 -
UçUneU kısım da hem t1ah fena, hem behırlae plmlfU1'. Teftlat mUcdan tudur: 
de ihraç edilen mlktan arzu edfl • 
difi kadar olmıyan ve kıamen BT • 
tarak mustahsll elinde kalanlardır: 

Derece Zabitan Btrat 
Llra K. Lira K. 

1 201 100 fSO 
2 181 IO llO 
3 151 60 ao 

' 121 40 00 
IO 00 

Birinci madde - Ankara'da Yenişebir'de inp edilecek Vill· 
yetler eYİ inıaab mukavelename tarihinden itibaren yedi yGz otuz 
rOn zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 16-Ha• 
ziran-932 tarihinden 1-Ağustuı-932 tarihine kadar kırk bq gGD 
mOddetle mOnakasaya konmuıtur. 

ikinci madde - MOnakasaya iktidan fenni ve ltiban malilerial 
iabat edenler kabul o 'unur. Bunun için mllDakuaya dahil olmak 
iıtiyealerin: 

A - intaat toptan g6lllr8 ve anahtar teıUml ıartile ma...ı 
kaıaya vazedildijinden taliplerin proje, ıartaameler ve evrakı 
ketfiyeainin tetldkile kendileri taraf.odan teklif edecekleri fiaba 
yUzde yedi buçatunu Villyet idarei Huıuıiyeai beaabına baaka 
ya tevdi ettiklerine dair makbuz senedini veya milli bankaluda 
birinin teminat mektubunu ve yahut milli eabam mukabili Ma
ha1ebei husuıiyeden alınacak ilmtibaberi ibraz etmeleri lblmcLr. 

B - Ticaret oda11na mukayyet olduldanna dair bir vallra 
ı&atermeleri ve ayrıca itibarı malilerini Villyet Eac8meniae ia
bat etmeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniıe veaikalannı yevmi ihale
den en u ıekiz gün evvel Viliyet Bqm&bendialiiiae ılıtererek 
mOnaka1aya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti femılye 
veıika11 almaları ve yahut ellerindeki veıikanın lirine terb ver
dirmeleri iktiza eder. 

E - Mevzu babiı inpat mOnakaH11na biı: parçada IAakal 
ilç yüz bin lirabk bir bina inıaabnı tamamen mu•affakiyetle ikmal 
etmiı bulunan intaat mllesıeaeleri kabul edilecektir. 

Bu dört prb tamamen haiz olmıyaolarıa m6Dakuaya iftirak
leri şayanı kabul olamıyacağıadan teklif zarflan açalmırarak kene 
dilerioe iade edilecektir. 

ÜçOncü maddde - TaUpler 661 numaralı mDnakau •• iha
le kanununun onuncu maddesi mucibince ibzar edecekleri kapa• 
h zarf. 1-Ajuıtoı-932 tarih ve pazarteıi gOnll aaat on bete ka
dar Villyet Daimi EncOmeni Reisliğine makbuı makabiliade 
tevdi edeceklerdir. 

DördDncO madde - MOnakasa 1-Aptoa-932 tarih ve pa
zartesi gtinil Ankara Viliyeti Daimi EacDmeninde yapalacaktar. 

Beıinci madde - Evrakı ketfiye ~• projeler ylz lira makaıe 
bilinde Ankara Nafia Batmlibendiıliifnden alınabilir. 

Altıncı madde - Evrakı kqfiye ve projeyi ıtrmek ftJ& 
daha ziyade malt\mat almak lıtiyealerin Ankara Villyetl Nafia 
Batmilbendisliiine mOracaatlan ilan olanan (2812) 

ıatanbul Belediyesi llAnları 1 
EmiDlnli belediye fQbe mOdiriyetioden: Eminönll meydaamda 

b8y&k bir heli taılle s~lfib ı.ta ne~ e a ın lfarıifııti!m ana• 
da bulunan yirmi metre mik'abından Moloz taılar pazarlık ıure
tile satılacağından talip olanların haziranın yirmi albncı pazar 
g6n0 aaat on beıte eacilmene ıelmelerl ilin olunur. (2880) 

Üç bin kilo benzinle altı yliı kilo vakum yap pazarlıkla utm 
alınacakbr. Talip olanlar yl1z elli Oç liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 27·Haziran·932 pazartesi pil uat on bete kadar 
Levazım MOdllrlilğUne muracaat etmelidirler. (2881) ------------------·-----------
F•hke111e ve icra llln ları 1 
Beyoğlunda Hldlviyal Palas otellı1de 

müstcclren sakin iten tkametglbı meç
hul bulunan Mösyö Serjmoldavskl : 

Iat. 7 ci icra memurluğundan: 
Garabet Aprabımyaa efendi ye borcu

nuz bulunan 3500 liranın temini iıtifası 

emrinde tanzim Jiıbnan ödense emri 
ıahnoı mübaşiri wafında:ı verilen met· 
ruhalta, ikametglbınızın meçhuliyed gös
terilmiş ve ödeme emrinin otuz sekiz 
gün müddetle tınfınsza ilAnen tebliğine 

karar verilmiş olduğundan. müddeti mez
kCrc zırhnda 931· 1590 No. lu dos)·ayı 
mustasbaben daireye müracaatla fıyaoı 
kabul ve itirazınız olduğu halde derme
yan etmeleri ve aksi taktirde hak kınızda 

gıyaben muamelei kanunlyenln icra ln
bnıcığl mıJQm ve ödeme emri makamı· 
na kaim olmak üzre llln olunur. (3214) 

latanbul üçllnc8 icrasından: 

1 ZAYILER 1 
Aattert vealtamlı nüful tllkereal ft 

sicil cüzdanımı zayi eyledim. Yealslnl 
çıkaracağımdan eskilerinin hükmü olmr 
dığı lltn olunur. (3213) 

Seyrisefain Pendik vapuru makine 
losuomon Hacı lsllm o&ullanndaa 
Akçeabatlı Hasan oğlu Bekir. 

& lıtanbul orta dcaret mektebinden 
9:?9 senesinde almış olduıum tısdinı· 
meyi zayi ettııtmden yenltlnl çıbnca· 

ğımdın eskisinin hükmü olmıyıcaaı na 
eylerim. 

Fatih Atpızan imam Niyazi sokak 
28 numara Mustafa Saclt. 

Doktor 
Hafız Cemal 

8ahll1 tt.•talık• ........... . 

"• san:ıyl memleketlerinde o
l 11 :ddetfle, bizim memlekette hl· 
küm ailrmflJ'or. Bqka memleket
lerde bulunan milyonlarla işefz kaf j. 
lesi, bizde yoktur. Fakat arka • 
dqlar, demin de arzettftf m gibi 
dünya işleri birbirine bathdır. Ameri 
kada 10 bu- milyon fşsfzfn vOcudu 
İngiltere, Almanyada her aene milyon 
larca işsfzla artmasına. memleket
lerinin umumi lstihlAk kabiliyetleri
ne elbette te.frler yapar. Fakat, 
arkadaşlar, kabul edeniniz ki, o 
memleketlerin mustah&illeri, bizim 
muhtelif viliyetlerlmizde istihsal o
lanan bazı maddeleri kullanan
lardır. Bf r zamanlar TUrk tUttlnO
nü 300 - 400 ku1119 fiatla alıp ta 
kullanan yerlerde, bugün karın doyu. 
racak kadar ekmek bulmak meselesi 
mevzuu bahistir. O ,eraftf iktisadiye i
rblde bulunan adamlar, TUrklye tUttt 
nia 7 -8 aene evvel oldafu «ihf (ba
ailn de kokuludur, balıarlıdır) diye 
~ flatlar1a alıp kullan•bilfr. 
ler mi? Efer bunu zannedersek, bu
na beldlteeebtk, ba galAtırilyet 
bizi f e nabir siHurtu hayale götürecek
tir.. Btnanaleyh, sanayi memleket· 
1-iadekl hlınn biMeklnln ayni ol· 
•matla beraber, bizim memleke.ı 
tlmJz, • buhrannm tesiri altında 
Mfltdfr, demek dofru olamaz.. El
llette tütün gibi Jıhraat ma11anmıı 
ftlann mltferlsi olanlann takatatz. 
l•lerl 1ebebile fiatlanm bybede
et*tlr. Memleketimiz bulırana uğ
nyu bir çok memleketlerin araamda 
lterlllndedtr. Dnletimlztn mazide
ki hzırla11111, gidişi itibarile ~ 
eblk bir vaziyette bulunması teknik 
Ye ftlaft mahrumiyetleri de huh-
1'&11 bqqmda miidalaa kuvvetleriml
sl elıbeıte aaltıYor. Şu halde bu 
dl*tl 1i1Jayışrmızda buhranı hisset
• h Wiltdlr. 

Buhra111R ••ıl Hbebl 
Arkadqlar, sanayi memleketleri

nla hahnnı Bahrlmuhit hUkOmet
lert. A•erfka Ye JaPonya da dahil 
oldafu halde .. rkezt Avrupa mem
leketlerinin buıhranı evveli ve e-
188 olarak büyük istismar sanayii te* etmif -0lmalanndan ileri geliyor. 
Banlar, teknikte seri kalmıt mem
leketlerden bol ve ucuz, iptidaJ 
nwlcleler temin ederek ve mevaddı 
lptidalyeyf 11f.sbeten cU3'1 mesai Jle fab 
Jfblarda mamul hale getirerek a,_. memleketlere bunla11 gayet pa. 
11111 atmak yolu fle o kadar mes'· 
ut ,..._ya alı§m1tlardır ld, nUfu
A ldr ınilyara 1'•k1qan iptidai 
madde, memleketleriniıı yer yer 
aldlhmnı başlanna almaeı ve her 
........ B7D ayn Ullayf hareketlerin 

Tiltln, tiftik, afyon, halı, bu me • 
yanadır. Bunlardan birinet kate -
gori üzerinde söz söylemek doiru 
deflldfr, Bunlar hakkında haklı şl -
klyet mevzuu yoktur. lldnd kıı • 
ma dahil olanlar, flatı nilbeten dü -
tük de olsa eatıhyor. ihraç edili -
yor. Mustahsflin eline az çok pa • 
ra geçiyor. Dalla fazla geçsin, çok 
güzeldir. Bunu bis de temenni ede -
riz. Fakat, hu Jıldnci kl8Bım ara • 
sında saydıtım kalemlerden pamuk, 
yUn, hahubet, zeytinyafı, ve keres. 
te fiatlan dünya piyuuma tlbi -

Bir borcun temini için mahcuz ve 
parayı çevrilmesi mukarrer bet parça 

Havalelerin hemen g!Snderllmell fçtn ce • ipek Keşan balı seccadesi 27 haziran 
.mtyet t&rafDMlan t9febbOl&tta bulunulmut • 932 tarihinde sandal bedestanında birinci 
tur. Bım1arm PmMID

1 mtıttaldp IUr' • arnıma ile satılacaktır. 

1 101 
8 80 JO 00 

Cumadan maada her sin Ujleclea 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar laıan
bulda Divanyolunda 118 numaralı il• 
susl kabinesinde dahili hutabldan 
muayene ve tedavi eder. Telefou ı. 
taninli (2. 2Z398) 

dairesinde ıçak aıtırmı ile 11btıcıkar • 
ArtJrmı ikincidir blrtnd anarmumda 

700 liraya talip çakımşur. Ba tene ea 
çok artırıma üzerinde bıralulacatar. Az. 
urmaya iştirak için yilıde yedi ıemlnll 

•llftffak olta.,.. bqlamur •· 
-9 -lellitlerlat ~. Bu, 
~ mtıralll püum& huda&
- ....... nfllla 'N ....... 

dir. 
Buhranın bize aidiyeti, oraya aldl. 

yeti diye bf r tasnif ya.pdabDdftf şık • 
kına göre de, bittin bu kalemlerin 
fiatlannda beynelmilel piyasanm 
tesirini tasdik etmek icap eder. Me • 
seli pamuğun '15 •aecl--ri in • 
giliz piyaSBS1nda bacilnldi fiata in • 
diğfni h~ bir ticaret lıtatiıtlği 
kaydetmemittf r • Jngilz pyuasnıda 
pamuğun bu kadar dflşflk olmumda 
bizim deYlet itlerine müdahalemizin 
tesirini görecek ve söyliyecek bir 

aUe tevz1e çalıfll•~. Bu bwzlattakt 
yüzde elli fazlalık evvelki eenelere alt 
nlıı.n p&rlllardan 'beatıs bukaya )'&brdmı • 
y&Dlarmm bu dafaJd tefebbtldmtllle bu • 
kaya tevdUJadeD ııeı'et etmektedir • 

2 - 551 numaralı kanunun 1 hıcl mad • 
deli muctbtne. 5 " e ıncı derecıeden matuı 
etndlll arut almJyaD1an hakkmda yap • 
tığDJuz tepbbtls1er mU.bet netlcelerinl 
vermek Uzered1r. Bu · gibi arkadqlanml -
sm cemiyet. mGraeut etm1,..ıer1 bemen 
Uate;,e kendilerlDl tabr1reıı TeJ'& flf&bm 
kayt etUnn.elert lbmıdır; 

3 - Yapdan lefebbllaler tlzerfne 10 11e • 

nellklerinl alan arJcadq1armıısa tekrar 1DUf 
1-tlaDacaktır • 

sagibi insaf olamaz • 
()'~tindi kısımda uydıfım mfl§te • Anıdoluhlsınnda KUçUkau me• 

rlai u ve flatı dtifik olanlardanl alre•lnde Ali Bey ve arkıda•lan ta· 
tiftik ve halı, lfib te1lerdir.,, " 

(Ali fllrah 1/tlFUI ..... .,.., nfmcfaa on& OJDDU her ~ 8 de. 

lıtanbul dördUncll icra me· 
murluğundan ı 

Maa Avaotarya tcmamına 3500 lin 
kıymet taktir edılen lstanbulda Haliçte 
kalafat yerinde kıçtan karıyı b•Rh ve 
lstanbul llmanına mensup ve 1896 ta· 
rihinde ltalyada Anıaldn fabrilrasında 
inşa edilmit 130-50 ıul 21· 75 ırz ve 10 
UJDk ibadında 93 resim ve 155 senedi 
bahride mukayyet olup halen makine 
ıksamlyle güvenesfnde fenni bfr surette 
tamire muhtaç olan Şerefııur vapurunun 
remımı açık artırmayı vız edilmiş olup 
21 •mmuz 912 tarihinde ıumımesi 
divanhaneye talik edilerek 19 temmuz 
932 tarihine mUsadif Alı günü saat 14 
den 17 tadar llclnbal dlJrdOncU icra 

ılınır. müterakim bilumum deniz riisum
lan müşterisine aittir. Jcrı " mas ka· 
nununun 119 uncu maddeline tevflkla 
haklın deniz ticared mlltltiriretfnln ~ 
diği siciller ile sabit olmıyao Jpocetli 
alacaklılar ile di~er ıllkıdarama bu hak· 
larmı ve hususiyle faiz ve mısarlte dair 
olan iddialarını nan tarihinden fdbama 
tO ıün tçtnde evrakı müııbkeMlylı ~ . 
dirmelerl l&zımdır. Akai halde haklan btl 
ıicillule aabit olmıy1Dlar ADf bedelini• 
paylaşmasından hariç ulırlır. Alikıdlr· 
lınn işbu maddeyi kanuniye ıhUmma 

&öre tevfikl hareket etaaelert ve daha· 
fazlı mılemac almak iad7ealerln 181 67 
dosya numaruiı;, _,.marifeıimlal .. 
racaat. ıtmelcrl olan& 



Amuaıı 
hedcli 
8080 

2000 

400 

hesap 
~ .. 

5120 

7913 

103 

8777 

Mcrhun:ı.tın cins ve nn'll• mevki Borçlunun 
ve t!!ilştomilltı ilmi 

Emirginda, Emirgin mahalle • 
sinde ve caddesinde eski 2, 211 ve 
yeni 2, 2 - 1, 2 - 2 numaralı 
dokuz yüz arım arsa üzerinde üç 
katı kirgir, bir katı ahfap olmak 
ilzere dört katta otuz iki oda, 
altı ıofa, bir koridor, iki salon, i · 
ki mermer musluk, ikiıer mermer 
kolu iki balkon, kalurifer, ban • 
yolu çini hamam, küçük ıahil • 
hane, üç yüz otuz ıekiz arıın arıa 
üzerinde kargir üç buçuk katta on 
dört oda, iki ıofa, iki ufak kiler, 
bir ıalon, bir taşlık ve üç yüz dok • 
san artın arsa üzerinde mut • 
fak, garaj ve saire olup ( Ga .. 
rajdan maada11 yıkılmııtır .) ve 
dört bin yedi yüz seksen iki artın 
bahçeyi ve bet yüz arşın muayyenFuat Paıa varis· 
mahalli havi bir garajı ve de.terinden, Fatma 
rünine cari bir masura tatlı suyu ve:nşirah,Münevver, 
bahçede iki mermer havuz ve a .Ceır ile , Mediha, 
yazmayı havi (dokuz yüz onMükerrem, Ayşe, 
artın senette görüldüğü üzere iıke .. Celile H. larla , 
le mahalli olup denize münkalipHasao, ihsan, Ali, 
olmuıtur) maa bahçe iki sahilha -Esat,Hidayet, Hu · 
nenin tamamı. lfıai Beyler 

Kartal Maltepesinde Cesrider -
bent ve Küçük Yalı mevkiinde u -
mum 32, 34, ve eski hesap 20 
ve yeni 21, 21 mükerrer numaralı 
harem kısmı yüz ıekıen arıın arsa 
üzerinde ahıap iki buçuk kat • 
ta on oda, iki sofa, iki kiler, bir 
balkon, bir tatlık, iki merdiven 
altı, bir tavan arası, bodrumda üç 
göz odunluk. harice methali var • 
dır. Selamlık kısmı dokaan artın 
arıa. üzerinde kargir iki katta beş 
oda: (Odanın biri kücüktür) bir 
sofa, bir küçük tatlık; bir antre, 
bir bodrum, bir ahır, bir mutfak, 
bahçede iki kuyu (biri dolaplı olup 
buradan haneye su verilmektedir) 
ve bir havuz ve altı dönüm bin üç 
yüz otuz arşın bahçeyi havi harem 
ve selamlıklı bir kötkün tama -
mı . L!Ufiye Ayniye H. 

Eyüpte Kızılmesçit mahallesin -
de Vapur iıkeleai ıokağındn eski 
25 ve yeni Zl numaralı elli üç ar • 
fın arsa üzerinde ahşap 4 buçuk kat 
ta bet oda, iki do!ap, üç sofa, 
( c;daların biri uf alc, biri camekan -
hdır .) çatı altı (çinko döşeli 
dar:ıçadır.) uıa!ta evaltı, harap 
mutfak, mah.ılli merdivenba§ı ve 
üç artın aralığı havi bir ha"enin 
tam!UDı • Hilıeyin Hnınn B. 

Oaküdarda Altuni:ıı:ade mahal -
lesinde Nigantaşı c:ıı:Mcs~ e;J·i 2 
ve yeni 4 numara!::: iVi yi.i.:: sek'.: 
arşın arsa üzerin:!c birinci ka~: 
Bir taşlık, üç oda, bir hala, bir 
kiimürlük, ikinci kat: Bir ıcfa, üç 
oda, bir hala, bi!' kiler, yüz yir -
mi ar§ın arsa üzerinde k~::."g!r b:r 
ahır ve kırk arşın arsa üzerin 
de ahşap bir ıamanlık, bir mutfak, 
ve bin iki yüz otuz iki arım bahçe 
(bahçede meyva ve zinet ağaçları 
"vardır.) binanın alt katı kar. 
girdir.) ve aynca on bir buçuk dö -
nüm fazla bahçeyi havi bir köt • 
kün tamamı • Nazla H. 

100 3608 Beyoğlunda Hacımimi mahalle • 
ıinde eıki Kuyucu ve yeni Camcı 
sokağında eski 8 ve yeni 2 nu • 
maralı yüz yetmit artın arıa ü • 
zerinde kargir üç katta bod • 
rum katı, bir oda, bir mutfak, bir 
kuyu, dört kömürlük, birinci kat 
dört oda, bir ıof a, ikinci kat dört 
oda, bir ıofa, üçüncü kat: Üç 
oda, bir ıofa, ıakaflı bir daraça, 
bacasız bir mutfak, bir çıkma, (alt 
kat: Demir parmaklıklıdır.) (bah • 
çenin sokağa ayrıca methali var • 
dır.) ve dört yüz otuz arım 
bahçeyi havi bir hanenin yirmi dört 
hiaae itibarile ıekiz hisseıi • 

S20 8763 Beylerbeyinde Bürhaniye ma • 
hallesinde, Bayır sokağında eski 2 
mükerrer ve yeni 25, 25 - 1 
numaralı emlak yüz ıekaen bet ar • 
tın arsa üzerinde birinci kat iki 
ıof a, dört oda, bir hala, ikinci 
kat: Bir sofa, bet oda, bir hala, 
haricen yüz elli arım arıa üzerinde 
iki mutfak, bir ahır, bir kö • 
mürlük, bir oda, (hanenin bazı 
abamı saçla meıturdur • Gusülha • 
ne .(kurnalı) Ye iki aluamı var • • 

Fethi B. 

Devlet Demlryolları llAnlan 1 
Yil" Ye yolcu vagonlaııoan yedek edevatanın kapah zarfla ve 

Taka. kaydile münakasası 6 Ağustos 932 cumartesi gOnl saat 
15 te Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilit Haydarpaıa ve Ankara veznelerinde onar liraya sahi· 
makta olan şartnamelerde yazılıdır. (2809) 

18SO 4471 

dır . ) bin iki yüz altmıı bet 
arıın bahçe (çam ve yemiı aiaç • 
ları vardır .) iki kuyu (biri dolaplı, 
f11kıyeli havuz ve ayrıca üç dönüm 
sekiz yüz altmı! yedi arıın faz • 
la bahçeyi havi bir hanenin tama· 
mı. 

Erenköy mukaddema Zühtüpa • 
fa elyevm Göztepe eski ve yeni 
Çiftehavuzlar sokağında eıki 18, 
18 mükerrer ve yeni 7, 9, 7, 9 
numaralı hanelerden biri iki yüz 
yirmi dört arşın arsa üzerinde 
bir katı kirgir diğerleri ahıap ol • 
mak üzere iki buçuk kata se • 
kiz oda, bir aofa, bir mutfak, bir 
kiler, bir tatlık, iki tulumbalı 
kuyu, bir sarnıç, diğeri yüz kırk 
bet arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta dört oda, bir tatlık, ve 
kırk arşın arsa üzerinde arabalık 

Ali Rııit B. 

As. M. Sa. Al. koml•ro· 
nu lllnlan 

Süt 
Kilo 
10000 
28000 

20000 

Yoğurt 
KHo 
5000 Maltepe liseıi 

16000 Halıcıoj'lu ihtiyat 
Za. Mp. 

12000 Gülbane hastane-
sioe 

Yukarıdaki mahallere hizala• 
rındaki miktarlarda iki şartna• 
metle süt ve yoğurt pazarlıkla 
satm alınacaktır. Pazarlıiı 26 
Hazirıın 932 Pazar günü Hat 
16 ya kadar Tophanede Merkeı 
Kumandanlığı satmalma Komiı· 
yor:unda icra kalınacaktı:. Talip
lerin şartnamelerini görmek için 
kom:ıyona muracaatlan ve itti· 
rik için de muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bulunmaları. 

(37) (2814) 
* * • 

idareleri Merkez Kumandanla• 
ğına merbut Müessesat ihtiyacı 
için 70,000 kile ııiJr eti bir ıa• 
rtnamede 180,000 kilo koyun 
20,000 ki!o kuzu eti aynca bir ve üç dönüm bin yüz dokıan bir 

arım bahçeyi havi maa bahçe 
iki hanenin ta.mamı. Fatma Nimet 

H ıartnamede olarak pazarlıkla satın 
· ahnacatı. Pazarlıkları 25-Haziran 

932 Gumarteıi günü saat 16 ya 
kadar T opbanede Merkez kuman· 
danlığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ıartna 
melerini görmek jcin komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonu• 
muzda hazır bulunmalan. (31) 

1705 5656 

soo 8441 

1630 7608 

284 6333 

Beyoğlun:la Kamerhatun ma • 
hallesi.nde Odalar ıokaiında eıki 
17, 19 ve yeni 17, 18 nu~ad • 
ralı altı yüz arşın arsa üzerm e 
bir buçuk katta kirgir dahili ve bir 
katı ahıap olmak üzere iki bu • 
çuk katta otuz sekiz oda, bir 
taş avlu, bir kuyu ve altında bir 
oda, ve dükkan ve yüz on üç artın 
bahçeyi havi mukaddema maa 
dükkan hane elyevm bir hanın ta· 
mamı • Halil ibrahim B. 

Kandillide Sll'a mahalle soka • 
ğında eski 29 ve yeni 2 numa • 
rab yüz yetmit arım arsa ü • 
zerinde ahşap iki buçuk katta yedi 
oda (odaların biri camekanlı biri 
sandık ve üçü natam:Lmdır) bir 
çıkma, bir bodrum, bir ııahanlık, 
bir mutfak, bir su hazinesi (hah -
çe dıvarları haraptır .) ve bin dört 
yüz otuz arşın bahçeyi havi 
müfrez bir hanenin tamamı • 

Kumkapı Nişaneıda Mahmutpa • 

Hayrı B. 

şa mahallesinde Tatlıkuyu ıo • 
kağında eski 7 yeni 21, 23, 25 
numaralı üç yüz kırk artın araa ü • 
zerinde bir buçuk katı ahıap, 
diğerleri kargir olmak üzere üç 
katta on beş oda, (odanın biri 
hamam, biri uf aktır) üç sofa, üç 
taılık, bir mutfak, bir hamam, 
bir kömürlük, bir balkon, bir çatı 
altı, iki kuyu, ve iki bin iki yüz 
on altı artın bahçeyi havi, (harem 
ve ıel8.mlrklr bir hanedir.) maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Abdülfettah Ef. 

Kaaımpaşada, Hacıhüsrev ma • 
haUeıinde eski Cami arkaıı ve ye • 
ni Büyükyokuş sokağında eıki 
18 ve yeni 19 numaralı yüz 
altmıı bet artın ana üzerinde nh • 
tap üç katta biri küçük olmak üze • 
re yedi oda, bir sofa, bir büyük 
malta taılık, bir ocaklı ev altı, 
bir kuyu, odun, kömürlük ve 
doksan yedi artın bahçeyi havi 
maa bahçe eıkice bir hanenin ta • 
mamı • Gülsüm H. 

Yukarıda cins ve nev'i le mevki ve müftemilltı yazılı emvali gay
ri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeıi neticeıinde hizaların • 
da gösterilen bedellerle müşterileri üzerine takarür etmit iıe 
de mezkUr bedeller haddi )ayılan da görülmedijinden tekrar on bet 
gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmi! ve 1 l Temmuz 932 
tarihine müsadif pazartesi günü arttırma bedelleri haddi la· 
yıkmda görüldüğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi talcarrür ey
lemi§ olduğundan talip olanların yevmi mezkurde saat on 
dörtten on bet buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur • 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Emine Vahide H.' ve Cevat Beyin 13 - 10 - 932 tarih ve 

(3431) hesap numaralı borç sened ile istikraz ettikleri bin liraya mu· 
kabil Sandığımız namına terhin eyledikleri Rumelihisarında Ha
cıkemalettin mahalleıinde Türbe sokağında eski 17, 17, 17, 17, 
mükerrer ve yeni 17, 19, 21, 23 numaralı yüz elli ıekiz artın arsa 
üzerinde ikisinin zemini çimento ve birinin (gazino olarak müs
tameldir) karaıömen dö§eli (dükkanın birinden gazinoya geçilir. Al· 
tında bir kayıkhane) hariçten methali ve arsanın bodrum ka
tında üzeri çimento, muhtacı tamir diğer bir kayıkhaneyi havi üç 
dükkanın tamamı, icra kılınan aleni müzayede neticesinde bin 
lira bedel ile müşterisi üzerinde takarrür etmit ise de, mezkur be -
del haddi liyıkında görülmediğinden tekrar on bet gün müd
detle ilin edilmesine karar veril mit ve l 1 - 7 - 932 tarihine mü· 
sadif pazarteıi günü kat'i kararının çekilmesi mukarrer bu
lunmut olduğundan talip olanların yemvi mezkUrde ıaat on 
dörtten on beş buçuğa kadar Sandık idareıine müracaatları lüzumu 
illn olunur • . (2879) 

(2752) 

• • • 
Kilo 

10,000 Askeri Baytar mektebi, 
2,000 Kuleli Lisesi • 

12,000 
Yukarıdaki mahallere hizala• 

rındaki mikdarlarda 12,000 kilo 
ıaman pazarlıkla ıatın alına • 
caktır . Pazarlığı 28 Haziran 932 
sah günü saat 16 ya kadar To • 
panede Merkez Kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra kı • 
lmacal:tır. Taliplerin tartname • 
sini göremk için komisyona mü • 
racaatları ve i§tirik için de mu • 
ayyen vaktinde komisyonda ha • 
zır bulunmaları. (34) (2793) 

• • • 
Piyade Aht Mektebine ait 9 

baş hayvan müzayede auretıle 
asahlacaktır. Müzayedesi 26-Ha• 
ziran· 932 pazar günü saat 1 O d 

Üsküdarda at pazarında icra icı
lınacaktır. Taliplerin mezkur gün 
ve saatta at pazarında hazır bu· 
lunmalan. (36) (2813) 

Gedikli Küçük Zabit Melde· 
binde mevcut l 200 adet fotin 
ve Harbiye Mektebinde me'vcut 
altı kalem mubtelifQlcius cıya 
müzayede suretile sablacakhr. 
Müıa yede si 27 · Haziran-932 Pa• 
zartesi günU saat 16 ya kadar 
Tophanede Merkn Kumandan• 
lığı Satmalma komisyonunda İc• 
ra kılınacaktır. Taliplerin mez• 
kur eşyaları görmek için mahal• 
!erine mUracaatlan ve ittirik 
içinde komisyonda hazır bulun• 
maları. (39) (2877) 

Ticaret işleri Umum Mlldllr· 
lüğündeo: 

~Q ikinci Teşrin 330 tarihli kanun 
hül umlcrinc göre tescil cdılmlş olan 
ecnebi şır,,cılcrinden lngiliz tabii\'edi 
(l)l "ORT BRtTıŞ HCBBER K0:.\1PA· 
Si LIMI l'IT - Tlfü ~ORTH 8Rl1 ISH 
1~0Bl3l:R Co LTD.ı ~·rı.eti bu kerro 
ıni.ırıc.a:ıtla şırkctin Türkıye umum \e• 
kllliginc muçtcm an imza C)lcmck vo 
şırket namın:ı )ap:ıcakla·ı işle den doğa
cı c d:ıvnl:ırda hiıtü:ı m:ıhkcmclerde da\& 
~den, edılcn ,.e üçUnciı şahıs sıfatlırıle 
hazır hulunm:ı , ur.ere i\l:ıtm:ızel Satenİ"
\'ırtan) nn \C !\lo ~o M:ırsel Amo:ı)O 
f{upçıçi tayın c~lı'dığini bıldırmiş -.e 
lizım gelen 'csik:ı)ı Hrmi~ur. 

l\eyfiyet l;nnunt hükünılere mu\'lfık 
gi.ıru' nni::- olm:ıı..l:ı ılin olunur !:?l 12 

Ademi iktidara 
l\:ırşı trs'ri kat'iy)"esi mücenep olan 

(' I 'l\.· ı )()l " I) \11' ~ yeni ma' piıı ..ı.'"\ 1' \ \ )3Sll)'& ' el· 

miştır. ~czanclerde arayınız. 



TecrUb611 genç - Bir muhasip 
fş arıyor. Vakit gazetesinde O. M. ad
resine tahriren müracaat. 

Bir piyano aranıyor - Maruf 
markalı az kullanılmış iyi bir piyanosu 
olupta ehven fiatle satmak istiyenler 
Vakıt gazetesinde M. K. rumuzuna tala· 
riren müracaatları. 

~~~~~~~~~ 

Para yahut her nevi eşya-
HükQmet memuruna kefaletle yahut ipo
tekle verili r. Saat 9 • 12 arasında müra
caat. lmnbul Bahçekapı dördüncü Vakıf 
han u makat 29. l3 I 84ı - - - -----0 Ur bun alacaQım - Ankara 
caddesi Feraz ticarethanesine müracaat. 

Sabhk mUhendls çadırı -
Kamp kurmıya müsait çift katlı bir ça· 
dır bütün teferruıtile satılıktır. 

l\Ja tbaamızda l\I. remzine müracaat 

ıııını~ı~~ijnıooıı~ıııımımıı~ınıı~ı nııııııoo 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

• 
lpekiş'ten-

Gömleklik 

Kac , 
Sınıf ipekli 

Gedikpaşa Jandarma 
alma komisyonundan: 

satın 
Zonguldak'ta yapılacak beton 

arme iskele Haziranın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya yazolun
muıtur. Münakasa Temmuz ayı
nın on birinci pazartesi günil 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Encümeni huzurunda kapalı zarf 
usulile icra kılınacaktır. Müna
kasaya dahil olacakların işbu 
münakasaya ait evrakı lı1tanbul 

Gömleklik 
Vardır? .• 

A - Birinci sınıf, en yüksek ipekten yapılan organ
zinlerle imal edilenlerdir. Bunları yapan fabrikaların 
adedi biltün d&ınyada dokuz on tanedir. Harptenberi 
bu nevi g6mleklikler memleketimize girmemiıtir. Umumi 
harpten ev•el, bu kumaıtan yapılan bir gömlek 4,5 
altın liraya malolurdu. Bunlar en lüks gömlekliklerdir. 

Me•cut nümuneıine g6re 6000 adet kilim kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin ıartnameyi görmek ilzere her gün ve müoakanaya 
iftirak için 9-Temmuz-932 cumartesi günll saat on beşe kadar 
komisyona müracaatlan. (2701) 

lı,_,, ______ ,..,__3_. __ K __ • ___ s_ .. ___ A __ ı. ___ K_o_. __ d_a_n ________ __.J B - ikinci sınıf, ıap gömlekliklerdir. Bunlar esas 
itibarile (A) sınıfına en yakın olan gC>mlekliklerdir. ipek 
kırıntılarının pamuk gibi iğrilerek ipek haline konma• 
ımdan yapılır. Bunların, gayet yumutak olmalarına mu• 
kabil, istimal kabiliyetleri (A) sınıfına nazaran noksan· 
dır. Elyevm memleketimize ithal edilen lilks gömleklikler 
ve filafiller bu sıDJfa mensuptur. 

K. O. ve 1 inci fırkanın on 
Gçer bin kilo sığır etleri ile Hay· 
darpaıa ve Gümüşsuyu hastane
lerinin S,000 kilo koyun eti ih
tiyaçlan ayn ayn ıartnamelerle 
ve pazarlıkla alınacaktır. ihale
leri 27-6-932 pazartesi g ünü 
aıağıda gösterilen saatlerde ko
P.J!ı1onumuzd.ıJ yapılacaklar. Ta
Jiplerin ıartnajpelerini almak üze· 
re her glln ve pazarlıklarına itti· 
rak edeceklerin de vakti muay .. 
yeninde komisyonumuza mllraca · 
atlarL (465) (2869) 

ihalele aa2tleri 
16,S K. 0. nun 
17 1 fırkanın 
17,S Hastanelerin 

• • • . 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı olan 

25 bin kilo un pazarlıkla ahnacak
br. ihalesi 28· 6-932 salı günü saat 
15 te komisyonumuzda yapıla
caktır. Şartnamesini almak isti
yenlerin her giln ve pazarlığa 
ittirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza mil
racaatlan. (468) (2872) 

• • • 
Tekirdağındaki kıtaat için 

(10500) lahana (12750) prasa 
(11000) patlıcan (5500) domates 
(10000) taze faaulya (5500) ka
bak 4,000 kilo balda 7750 kilo 
ıspanak aleni münakasa ile alı
nacaktır. ihalesi 2-7 · 932 pazar 
~nil saat 14 te Çorluda alım 
salim komisyonuna mllracaatları. 
- (410) 2519) . 

• • • 
K.O. merkez kıtaahnın üç ay-

hk samanı için kapalı zarfla ya
palan milnakasasmda talip çık· 
madığından pazarlıia konmuı· 

tur. ihalesi 29-6· 932 çarşamba 
gllnll saat 17 de komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin ıart· 
namcaini almak ilzere her gün 
ve pazarlığa iıtirak edeceklerin 
de Yakti muayyende komisyo
numuza milracaatları. (467) (2871) 

• • • 
Haydarpaıa hastanesinin bir 

ıenelik ihtiyacı o!an yumurta Ye 
francala pazarlıkla almacaktır. 
ihalesi 28 - 6 - 932 sah gnnn aıa· 
j'lda yazılı saatlerde yapılacak-
br. Şartnamesini almak istiyen
lerin her ,an ye pazarlığa itti· 

rak edeceklerın de vakti muay· 
Vilayeti Belediye Reisligv i Fen 

yen:nde komisyonumuza müra· 
caatları. (470) l874) Müdürlilğünden ve Zonp-uldak 

ihale saalleri Belediye Riyasetinden bedeli mu
kabilinde alabilecekleri ilin edi-

16 Yumurta lir. (2498) 
16,S Francala ,---------------------" • • _ ~ · SEYRISEFAIN 

Merkezl idaresi Galata köprülıaşı B 2623 
Şub Sirke 1 M ''bürdar zade Bap 22640 

C - Üçilncll sınıf krepdötin veya birman Ozerine 
yaplan glSmleklikler Yeya fillfillerdir. Bunların evsafa 
halkımızca yakından bilinmektedir. Çatalca müstahkem mevki fı. 

rın odunu pazarlıkla alınacaktır. 
lbalesl 29 6· 932 çarıamba gDnll 
saat 16,30 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartna
mesini almak üzere her gün ve 
pazarhğa işt irak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (466) (2870) 

(Antalyı/ Vapqru 2S Hazi- 1 ki 'J A f n 
ran Cumat ~si akıamı idare pe Ş 8 SIDI l gumlekllklerlnln 
nhtamından ·,areketıe doğru metresi 350 !IA 535 kuruştur. 
Ereğli'ye gidip gelecektir. B sınıfı gömlekllklerl 300 llA 450 
Tıcaret ışıerl Umum Müdürlü- .kuruştur. 

• • • 
Tıbbiye mektebinde mevcut 

41 kalem köhne eşya pazarlıkla 

ıonden: 
so lklncl tetrtn sso tarlbll kanunun mlll lpekiş. c. simf ından gnm11kllk yapmamaktadır 1 -

ga Udncl faslı bUkUınleri dalreslnde Dayat 

satılacaktır. ihalesi 2-7-932 pa· 
zar günü saat 16 da komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 

Sigorta muamelAtlle iştigal eylemek üzere -----

te.cll edllm1t iken 928 aenealnde taınye Ada 1 ar kazası m a 1 müdür-
moamel~tmı Ua etmeden memleketimizden 

ıartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarhğa iştirak edecek
lerin de vakti muayyende komis-

giden lngWz tabllyetlnl haiz (Zl Grepm 1 Ü " u• 1 n de n • 
Layf) bayat algorta şirketi bo kere mü.ra- !I • 
eaatıa Ttırklyedekl mnamelAtınm tastlyeslne Satılık ev : N. 73 Zeytinlik sokağı Kınalıada zemin kat : bir 

yonumuza müracaatlan (469) 
(2873) 

• • • 

karar verdiğini ve tasfiye moameıeaın.1n ifa- oda, ufak taşlık, beli. Birinci kat: iki oda, ufak sofa, bir kiler, 
• için htantıoı avukatlarından Ferıt Eakl- bir miktar bahçe biraz barapbr. Tahmin edil~n kıymeti diSrt 
-zı Efendiyi vekil tayin eyledlttnt bUdlr- ıenede verilmek llzere 591 lira, 22 kuruı olup birinci taksiti 
mi§ olmakla medı:ür ılrketle alAkaııı bulo-
nanlarm momaOeyb Ferit Eıkln&zl Beye ve ihaleyi müteakıp alınacaktır. Satıı muamelesi 24-7-932 Pazar günll 

Edremit'teki kıt'at iiçn 145,000 
kilo un 12,000 kilo sade yağ ka
palı zarf usulile münakasaya kon-

kıabmd& İltanbol mmtakaU ticaret mUdllr· saat OD diSrtte Adalar malmndnrlili&nde yapılacakbr. (2803) 
lllğUne mllracaat eylemeleri UA.n olunur. 

muştur. ihalesi 30-6-932 salı gtı- Sıhhi yemekler-Buzlu içkiler 
üdür. Taliplerin şartnamesini 1 F R I G E C O 
görmek üzere her gün komisyo-
numuza münakasaya iftirak ede- 1 18 ay vade ile 

ceklerinde vakti muayyende te- '7 SATı•E-~ 
minatı muvakkate ve teklif mek· .._ 

tupları ile birlikte Edremit satın ~-· y A • 1 T 
alma komiayonuna müracaatlarL &. 

(382) (2404) Adresı lstanbul Ankara caddesi 
• • • Vakıt yurdtL 

K 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

. O. ihtiyacı için 37,000 kilo 2.3872 idare 2.4370. 

aade yağ kapalı zarfla m&naka- Posta kutusu : 46. 
saya konmuıtur. ihalesi 13-7 -932 Telgraf: lstanbul Vakır. 
çarşamba günil saat 11 de ko· Abone şartlaru 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta- 1 a 0 12 Aylık 
!iplerin ıartnamesini almak Ozere Dahilde 150 400 750 1400 Karuş 
her gün ve mOnakaaaya ittirak Hariçte - 800 14~0 2700 
edeceklerin de vakti muayyende ~ !&rtlarımız: 
teminat ve teklif mektuplarile l{esmı Hususi 
birlikte komisyonumuza mllra· Saon IO Kş. 12,50 Kş. 

Santim• 20 " 25 
caatlarL (446) (2712) KUçUk Hin !•rtlanmız ı 

• • • 1 ~ ,, 4 1· 10 Uefalı 'i 
Kiliıteki kıtaat ihtiyacı için üç 30 50 b5 75 JOO Kuruş 

aylık ekmek kapalı zarfla müna- A - Abonelerimizin her üç aylJ-
kaıaya konmuıtur. lhaleıi 7 tem- lı ğı için bir defa meccanendir. 

b 
R - 4 satın geçen ilAn lıırın fazla 

muz 932 perıem e günü saat 9 saun için 5 k uruş zammolunur, 
dadır. Taliplerin vakti muayyeD"" ._ ___________ _., 

de Kiliste dağ ;.layı satın alma 
komisyonuna nıüracaatlarL .(398) 
.(2564 " 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

N t mtidfiril: Refik Ahmet 

Gedik paşada jandarma satın 
almakomisyonundan: 

Mevcut nilmunesine g&re 8300 adet yerli matara kapalı zarfla 
alınacaktır. Taliplerin prtnameyi görmek için her giln ve mllna· 
kasaya iıtirak için teklif ve teminatlarile beraber 9-Temmuz-932 
cumartesi günll saat ona kadar komisyona milracaatları. (2702) 
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