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Hoover'in Plii.nı, Meselesi Bugün Dünya Oldu , • 

Hoover 
Amerika reısı cümhuru M. 

Hoover hiç bir kimsenin bekle
mediği bir zamanda birdenbire 
siyaset sahnesine çıktı ve bura
dan bntün cihanı hayrette brra
kan bir hitabede bulundu. M. 
Hoo~er Cenevre tahdidi teslibat 
konferans1Dda Amerika murah· 
hası M. Gibson vasıtasile muh
telif devletler murahhaslarına 
yaptığı bu hitabın hakikatta 
Amerika milletinin cihan millet-
lerine hitabı olduğunu söyliyor 
Ye hitabe ile her memlekete her 
türlii milli müdafaa teşkilitlarmı 
üçte bir derecede indirmelerini 
teklif ediyor. 

M. HooYer'in bu hitabı neden 
dolayı her tarafta bu derece 
hayret ve teaccübü mucip oldu? 
Bu noli:ayı anlamak için hitabe-
nin ne gibi ahval ve şerait için
de hazırlandığını ve Cenevre 
tahdidi teslibat konferansına ne 
ıe~ilde tebliğ olunduğunu hatır
lamak lbımdır. 

M. Hooveein reiıi cümburluk 
müddeti· bittiği için bu günlerde 
bütün Amerika yeni reisi cüm
hur intihabatma ha'zırlamyor. 

Bir hafta evvel cümburiyet 
fırkası yeniden M. HooYer'i nam
zet intihap etmiştir. Demokrat 
fırkası da bugünlerde kendi nam· 
:ıedini ilan edecektir. Bu nam· 

Pl8nı 
Bunun için Amerika(Lozao)kon
feraosına ittirak etmemişti. Ame
rikanın iştiraki temin edileme-
diği için de tamirat meselesini 
harp borçlan işi ile birlikte hal
letmek istiyen Avrupa devletleri 
muvakkat hal suretleri aramak 
mecburiyetinde kalıyorlardı. Va
kıa Amerikanm Cenevredeki tah-
didi teslihat konferanımda mu
rahhası varsa da bu konferans
tan da bu içtimada her hangl 
şekilde kat'i kararlar çıkmasına 
ihtimal verilmiyordu. Muhtelif 
devletlerin murahhasları cihan 
efkara umumiyesine karşı hiç bir 
iş görmemiş olduktan kanaati 
vermemek, daha doğrusu insan· 
ların gözlerini boyamak için bir 
takım karışık formliller arayıp 
duruyorlardı. 

işte M. Hoover'in sureti dün
kü gazetelerde intişar eden hita
besi böyle bir zamanda birden 
bire ortaya çıkmış ve Adeta gök
ten inen bir aes gibi her tarafta 
akisler yaparak efkarı umumiye-
de hayret verici bir tesir uyan
dırmışlar. 

Fakat bu hitabeain Cenevre 
muhitinde uyandırdığı hayret da
ha fazla olmuştur. Çünkü hita-
benin konforansa tebliii, adeta 
fevkalade bir tiyatro sahnesi ce• 
reyan eder tarzda vuku bulmuı· 

Daliili ve 
Mali islerimiz 
Nutukların 

Metinleri 
6 ıneı sayıl amızda 

BUtçe mUzakerelerl esna• 
sında Dahlliyeveklll SUkrU 
Kara,Mallre veklliMustafa 
AbdUlhallk, F1rka umumt 
kAtibl Recep Beylerin söy· 
lediklerl mUhim nutuklar1n 
metlnlerlnl bugUn&ıncı sa· 
ylfamızda takdim ediyoruz 

zetJerden birisi ıelecek teşrini
sani içinde yapılacak yeni inli· 
hap ile reisi cümhur olacaktır. 

lotıhabat meselesi bu vazıyet
te oldnğu için müddeti hitam 
bulmuş olan M. Hoover'in bey· 

tur : Malümdur ki bu gü.ôlerde 
lngiltere,Fransa, ltalya, Almanya 
gibi baıhca Avrupa devletleri· , 

nelmilel ıiyaıet sahasında mü· 
eısir ve faal bir ~rekette bu
Jc .,m uı tabii ümit edilmiyordu. 

nin Bat'fekil ve hariciye nazır· 
lan Isviçrenin (Lozan) şehrinde 

· toplanan tamirat konf eransmda 
Mehmet Asım 

[ Alt tarafı 2 inci sayıfada l 
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Bulgar ~r~l~tl_erl mtisamere veriyorlar - .. 

Dün 23 YilAyetimizde daha 
balkevleri açalmıt ve bu ııınna· 
sebetle mevcur halkevlerimizde 
güzel müsamereler verilmiıtir. 

lstanbul Halkevin<l~ki mOsa
merenin tafailltı ile Hilkevi re• 
isi Hamit Beyin evlerin· gayesi 
ve yapacağı işler hakkınCla söy
lediği sözleri dördüncn sayfa
mızda bulacaksınız. Resmimiz 
diinkn merasimde bulunanlardan 
bir kısmmı gösteriyor. 
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~ Amerika1ılarm ''Monroe,. kaidem ıınea- ~ 
* = 1 burdur• -·Amerika, Amerlka'Warmclır" ~ 

Hoover planznzn tesirleri 
• 
itilaf, ancak Amerika-
nın iştirakine bağlıdır! 

Fransa ve inglltere murahhasları , 
bunu tasdik ettiler 

Amerlkada , her hengl bir devletin mUstenklf kalması, 
olAnın tahakkukunu tQblikeye dUfU!e~~ll kan~atl varchr 

Gazi Antep Kahramanı Anl~tıyor: 

Fransızlar, Antebe yeıii 
kuvvet göndermişlerdi· 
-vaziyet nazikti. Şehre girmek istlyeö.' .. 

bu kuvvete engel olmak lAzımdı ,.. ,, 
-4----~~ 

Kılıç Alı Beyin hahralarından biıt 
kısmını neşretmiştik. Bugün hatırm 
ların mütebakı kumundan bazı parça 
lan neşre devam. ediyoruz: 

••• Gece yarısma doğru tren 
hatbna vardık. Artık diişman 
nöbetçilerini hizalamışbk. Ateş 
baılamak üzereydi. 

Geriden koşup gelen bir ne• 
fer~ bir auvari posta neferi ba· 
na {mahrem) işaretli bir mektup 
verdi; mektup Maraı heyeti mer· 
keıiyesinaen yazılıyordu: 

BOfgargazeteci ve arti~ Aiilcaradan geldiler. - Altist· 
ler bu alqam ve yann akşam Tepebaşı tiyatrosunda iki temsil 
Yereceklerdir. TafsHAbnı üçiincli sayfamızda bulacaksmız. 

l esasına istinaden Amerika f§lerine, baş- ~ 
( ka memleket ve devletlerin mUdahalest- ) Kıllç AH Beyefendiye 

Küi.sten hareket eden kuvvetli bir " ı nl meneden bU kaide, bllmükabele Ame- ~ 

:_ rika'nm da. başk& milletler ve mem- § dü11man müfrezesi, Antebe oirmek 
- Y l(ıllç All B, 1922 do 

Resmimiz gazeteci ve artistleri Ankarada bapekil ismet Pş. 
Hs. ve hariciye vekili Te'f'fik Rliftil beyle bir arada gösteriyor. -

Dün ittifaka dahil o}mıyan spor teıekküllerinden bir kısmı 
Edirnekapıda gtlzel bir saha açtılar ve bu münasebetle bir spor 
şe~liği yaptılar. Tafsilltını beıinci sayfamızda veriyoruz. Resmi
ltlız şenlik esnasında yapılan güzel geçit resmi esnasanda alm
lllıttır. 

j leketlere alt ıııere ınUdalıaıe etmesine ! üzere, (Kazıklı) ya gelmiş ve Şahin lıdır. ~ 

~ taraftar değildir• · Bununla beraber ~ Bey kuvvetlerile miisademeye başla- Serian avdet ile KUis - Antep şo-
: Umwnt harp içinde, bıaanfyetın ııel!- E TTU§tır. sasına girmeniz ve bu suretle Aııtep 
[ mett davasue ortaya çıkan ''Vilson,, bu ~ Düşman faik, müsademe pek kan- ı Alt tarafı 2 inci savfamızıi a l , 
~ kaideyi altüst ederek, hem de filen E ==================================::::::::a 
İ Umumt harbe !§tırak ederek, Avrupa '§ 
l işlerine mUdahale etti • § 
• ''V"-- ;: \ Fakat ayn! .uaun,., :Versay sulh ~ 

J masasına kadar gellp oturduktan sonra % 
;. tekrar Avrupa.lılara darılarak çeklllp § 

§ memleketine gitmi§, ondan sonra gene ~ 
~ Am.erika'lılar ''Monroe,, kalde!lnl:n en § 
§ mutaassıp bir taraftan olarak Avrupa § 
~ f§lerine karıımaktan vaz geçmi§lerd1 • § 
~ Evvelld gün Cenevre tahdidi tesınıat ~ 
~ kouferansma. tebliğ edilen yenl "Hoover., ğ = 5 E plAm, gösteriyor ki, gene Amerika et- ::, 

~ kArı umumlyesinde, Avrupa 1'ılerlne ka- ~ 
§ ~madıkça, dUnya l§lerinln d!lzelmi- ~· 
= = : yeceğl kanaati meydan almaktaclır . : 

~ Onun için Umum! harp içinde "Vil- ~ 

'1 :.. 

\ 

~ son,, un yaptrğı gibi, bu defa da. "Hoo- ~ 
~ ver,, o meşhur "Monroe,, kaidesini, insa- ~ 
~ niyetin selAmeti namma terkederse, hiç '§ " 
a hayret etmemelidir • . ~ 
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DUnya- Yahu, çabuk beni sahUI sellmele çıkar11t. 
Fransa ve Amerika - Merak etmo • • Baksana nasıl 

gayret ediyoruz l 



"" anı 
( Baş makalemizden mabaat ) 

bulunuyorlardı. Onun için Lo· 
zım'a otomobil He bir saat me
safede olan Cenevre'deki tahdi-
di teslibat konferansı heyeti ı Yeni mllllyet~I hilku-
umumiye halinde değil, tali ko- 1 met teşekkül e .ti 
misi yon şeklinde çalışıyordu. Ve 1 Malta, 24 ( A.A) - Yeni mil-
bu şekilde çalışan komisyanda 

1 

liyetçi hükumet teşekkül etmiş
son günlerde lngiltere, Fransa tir. M. Mijaud Başvekaleti ve 
ve Amerika murahhasları ara- adliye nezaretini, M. Mizzi tica
sında bir takım uzlaşma formül- l ret ve posta nezaretlerini, M. 
leri arandığından bahsolunuyordu. Bonico hazine nezaretini ve po-

Tahdidi teslihat işleri Cenenre lis müdürlüğünü, M. Olivileri 
Cemiyeti Akvam muhitinde bu sihhıye nezaretini, M. Adana 
tarzda cereyan edip giderken nafıa nezaretini ve M. Micafel-
evvelki gün sabah celsesinin ler ziraat nezaretini deruhte et-
sonlnrma doğru Amerika murab- mişlerdir. 
hası M. Gibson birdenbire çıka- y eni hükumetin te~ekkül tar
gelmiş, bu sırada konferanstan 

zı ehali tarafından şevk ve he
çıkmak üzere bulunan logiliz ve 
Fr ız murahhasl:ırı ile karşı- yecanla karşılanmıştır. Siyasi 
)aşmış, M. Hoover'den çok mü· mahafilde beyan edildiğine göre 
bim bazı tebligat aldığım söyli· yeni hükumet lisan ve kanunu 
yerek bunları geriye çevirmiş, esasi bahislerine dair olan ve 
sonra mevzuubahis tebligatın elyevm muallak bulunan mese· 
doğrudan doğruya tahdidi teslihat leler hakkında lngiliz hükumeti 
konferansı heyeti umumiyesine ile müzakerede bulunmak üzere 
tebliğı aldığı emir iktizasmdan Londra'ya bir murahhas h~y'et 
bulunduğuna ilave ederek heyeti gönderecektir. 
umumiyenin derhal içtimaa da- Yeni hükumet iktidar mevki-
vet edilmesini reisten istemiştir. ine geçer geçmez Papa'ya Ye 
Bunun üzerine tamirat konferansı Londra hükumetine birer telgraf 
münaıebetile Lozan'da bulunan g8ndermiş ve bu telgraflarda 
bir çok murahhaslar ile bütiin gerek Papalık makamının ve 
dünya matbuat milmessilleri oto- gerek lngiliz hükumetinin mün-
mobiller ile Cenevreye koşuş· tehiplerin tkseriyeti tarafından 
muş, Lozan ile Cenevre arasın- izhar edilen arzuyu nazın iti-
daki yollar bir kaç saat için hare alacakları temennisini iz-
otomobilden geçilmez hale har etmiştir. 
gelmiş, nihayet tahdidi tcslihat -----------
konferansı umumi heyeti toplan- Yunanistanda 
mıi, o vakıt M. Hoove'rin hita-
besi okunmuştur. Acaba M. İntihabat 
Hoover neden dolayı bu tarzda 
bir harekete ve hitabe iradına 
lüzum gördü ? 

Bunun sebebini şu noktada 
aramak lazımdır: Anlaşılan M. 
Hoover bu hitabeyi beynelmilel 
tahdidi teslibat meselesinin hal
linden ziyade bugün için bir inN 
tihabat programı olarak ortaya 
atıyor. Amerika milletine karşı : 
"Gelecek intihabatta beni tek
rar Reiıicün:ıhur yaparsanız tah
didi teılihat meselesini bu şekil
de halledeceğim ve cihanı tes· 
lihat belasından kurtararak buh
rana çare bulacağım.,. diyor. 
Hakikat halde bu hitabeden 
sadra Amerika milleti yeniden 
M. Hoov er'i intihap ederse, ay
nı zamanda bu hitabesini de 
tasvip etmiş olacaktır. Bu suretle 
umumi iraya iktiran eden hita· 
benin hUkmü milli bir program 
şeklini iktisap edecektir. 

Bu vazıyete göre acaba M. 
Hoover tarafından teklif edilen 
yeni plln Cenevre konferan· 
sında ameli bir netice vere
cek midir? 

iptida Cenevrede Hoover pla
nını kuvvetli bir şekilde itiraz 
ile karşılıyan F raosız murahhası 
oldu. 

lngiliz murahhası ise bir taraf
tan Amerikayı, diğer taraftan 
Fransayı darıltmıyacak mutavas
sıt bir vaziyet aldı. Almanya, 
ltalya, Rusya gibi de~forin mu
rahhaılarına gelince:,, Bunlar 
derhal kabul ettiler. Binaenaleyh 
Hoover pi nınm ameli bir ne· 
tice verebilmesi için Fransızların 
noktai nazarlarmdan fedakarlık 
yapmaları icap ediyor. Fransa 
bu fedakarlığı yapacak mı, yap
mıyacak mı? Meselenin rubu hep 
buradadır. 

Fransa şimdiye kadar Alman 
tamirat borcunun ilgasını Ame

um ha.rp borçlarından vaz 
geçmesine talik ediyordu. Ame
rika ise harp borçlarının silinme-

Mutlak müsavat da
resinde yapılacak l 
Atina, :L4 (A.A) - Başveka

let muavini M. Gonatas, intiha
batın icrası için bir direktuar 
kabine inin teşkili ihtimali mev
cut bulunduğuna dair olarak 
neşredilen haberleri tekzip et
miştir. Hükümet mutlak bir mü
savat dairesinde icra dilecek o
lan intihabatın yapılacağı güne 
lrndar umumi sükünu temin ve 
muhafaza temegi bir şeref vazi
fesi telakki etmektedir. 

Millet meclisi 
Ankara, 24 (Yakıt) - Millet 

meclisi çarşambaya tatil yapa
caktır. 

si Avrupa deYletlerinin tahdidi 
teslihat meselesinde Amerika 
noktai nazarına iltihak etmeleri 
şartile mümkün olabileceğini ih
sas ediyordu. Tabii M. HJover 
yeniden reisicümbur intihap edi· 
lirse teslihahn tahdidi husuıunda 
ileriye sürdüğü yeni planın ka
bulü için harp borçları mesele
ıını elinde bir nevi müeyyide 
kuvveti olarak kullanacektır. Bi-
nacoaleyh, bugün Fransa ile ar
kadaşları M. Hoover'in yeniden 
reisicümhur intihap edilip edil
miyeceğinin tahakkuk etmesine 
intizaren Amerika teklifi karşı
sında vakit kazanmak siyaseti 
tatbik etmiş olsalar bile intihn
batta cümhuriyct fırkası namze
di tekrar kazandığı takdirde 
kat'i ve sarih bir vaziyet almıya 
mecbur kalacaklardır. 

Hülisa Avrupa devletleri harp 
borçlarının ilgası suretile Ame
rikamn yardımını kazanmak isti
yorlarsa, mutlaka crgcç onların 
tahdidi teılihat plinlarma yak
laşacaklardır. 

Mehmet Asım 

• 
I-:loover planznzn tesirleri 

• 
1 

A 
eh 

Fransa ve lngiltere murahhasları , 
bunu tasdik ettiler 

Amerikada, her hangi bir devletin mUstenkif kalması, 
pUinın tahakkukunu tehlikeye dUşUrecefjl kanaati vardır 

Lozan, 24 (A.A) - M. Heriot nazarında israr etmeleri mubak-
ile M. Germain Martinin M. kak bulunmaktadır, 
Mac Donald ve M. Runcim:ın ile Amerikadaki ak;sıer 
yapmış oldukları mülakat, vazi- Nevyork, 24 (A.A) - Vaşing-
yette nisbi bir sükun hasıl et- ton'daki devlet memurları nihai 
miştir. Bir çok prensipfer üze- olarak Hoover terki teslihat pla-

nının, Avrupa silahlanmaktan 
rinde bir itilaf teessüs etmiş gi-

vaz geçmetikçe, harp borçlarmın 
bi görünmektedir. Ezcümle ara- iptal vey tenlili hakkındaki Av-
nılmakta olan itilaf esasının an- rupa taleplerine atfı itibar edil-
cak tamiratın sade ve basit bir miyeceği hususunu bizzarure ve 
surette ilgası nleyhinde bulunan sarahaten göstermekse bulundu-
Cemahiri Müttehidenin iştirakile ğunu kabul etaıişler ve aynı za-
temin edilebileceği tasdik edil- manda Avrupa kara ordularını 
miştir. kuvvetli bir tarzda tenkis etme-

M. Heriot, Fransız ve lngiliz dikçe Cemahiri Müttehidenin 
tezleri arasında aranılan uzlaşma hava ve deniz kuvvetlerini ten-
neticesini vermek üzere Alman zil edemiyeceğini de beyan et-
nazırlarile doğrudan doğruya mü- mişlerdir. 
kalemeler yapmayı daha müna- Memurlar, 1 Joover planının mukad· 
sip görmüştür. Bu maksatla Al- derıtının Fransa ile Japonyanın hareket· 
manya hariciye nezareti umumi terine geniş bir tarzda bağlı olduğunu 
katibi M. Fon Bulow, dün ak- da kabul etmekıcdirler. 
şamdan itibaren Fransız refiki l\lüsteşarl:mlan l\l. Caıtlc, her hangi 
M. de la Boulay ile görüşmüt- bir devletin müstenkif lıalm:ısının planın 

kabulünü tehlikeye diişürecejtinl beyan 
tür. Bugün sabahleyin M. Heriot etmiş, fakııt teklifin müzakerelere büyük 
ve M. Germain Martin, M. Fon bir anha bırakabilecek mahiyette olduğu· 
Papen ve refikleri ile müsadif nu i~aret etmi;tir. 
olacaklardır. Fakat bundan ev- l~cncbt sefirlerle elçiler vaziyeti mü· 

nakıışa etmek üzere hariciye nc7.aretini 
vel M. Heriot, M. Fon Papen ziyaret etmişlerdir. Fal<:ıt hakikatte mü· 
hususi bir mülakat yapacaklardır. zakerelere Ce:ıevrede devnm edilecektir. 

Fransanın ,kayıt ve şarb ı "Herald Tribun,, gazetesine göre, \Va. 
Lozan, 24 (A.A) _ Havas shingcon hükumeti Almnnya - ı~ransa 

A. b d isti~art misakına müsait bir nazarla bak-
Jansı il iriyor: lngiliz heyeti makta olmasına ve tem:ımen istiş:ır1 rn:ı· 

murabbassalan nihai bir sureti hiyetinin muhafaza olunacağı hususunda 
hallin zaruri olduğu hususunda teminat verildiği takdirde bôyle bir mu· 
mutabık kalmışlardır. ıhedeye girmc'c istemesine rağmen, Fon 

Fakat, lngiltera iptal teklifin- Papen tarafındın serdedilen nskert ittifak 

d b 1 tetldnatına muarız bulunmaktadır. 
e u unurken Fransa, götürü M. Grandlnln sözleri 

miktarının tesbitini ve Avrupa Cenevre, 23 (A.A) _ Stcfani 
iktısadi Ye mali islihat planının ajansı bildiriyor: Terld tesHhat 
tanzimini talep etmektedir: konferansının umumi komisyo-

F ranaa, tabii vaziyet avdet nunda Amerikan teklifine cevap 
etmedikçe Almanyanın herhangi veren [talya Hariciye nazırı M. 
bir tediyat icrası kabiliyetinde Grandi, ltalyanın heyeti murah-
bulunmadığını takdir etmekte, basası tarafından bugün komi~-
fakat Hoover moratoryomunun yona tevdi olunan teklifi tama-
ilgası esnasında kendisinin de men ve bilakaydüşart kabul et-
ayoı muameleye t~bi tutulmasını tiğini söyliyerek şöyle demiştir: 
istemektedir. - ltaly:ı, bu teklifi y:ılnız, ynpılm:ı· 

Fransa, Almanyanın tediye ka- sına sal~ olan prensipleri itibarile değil, 
biliyetile tamamen ahenktar ola- bundan tevellüt edecek mantıki neticeler 

itibarile de kabul eder 
cak derecede meıkur davetin ltılyn; karadı, denizde ve h:ıvada 
teahhüdatı üzerinden geniı mık- müsellah bir memlekettir. fiinnennlcyh, 
yasta tenzilat icrasını kabu~e Amorlkan teklifini kabul etmekle feda· 
amadedir. Urlıkta bulunuyor. M:ıamafih, ltalya bu 

Böyle bir tedbir, her türlü te- frdaltdrlıjtı memnuniyetle yaprn:ıktadır. 
Çünkü, Italya şu kanaattedir ki, milletler 

ahhütten azade kalacak olan Al- arasında muslihane münascbat. ancak 
man iktısadiyatının piyasaların bütün milletler tarafından vapı1acak müc:-. ~ 

muvazenesini bozmasına mani ol- terek fedakdrlıkl:ıra istinat edebilir.,, 
mak faidesini ihtiva edecektir. M. Grandi, ltalyanın Ameri-

lng111z mahafillnda kan teklifini memnuniyetle kıı-
Londra, 24 (A.A) - iyi ma- bul ettiğini söyledikten sonra, 

liimat alan tefrii mahafilden is- konferansa iştirak eden bütün 
tihsal edilen haberlere göre, devletlerin Amerika tarafından 
mezkür mahafilde Hoovcr tekli- vaki olan bu davete aklıselim 
finin hiçbir suretle takaddüm ve hüsnü niyetle icabet edecek-
hakkı kesbetmemeıi lazım gel- leri ümidini izhar etmiş ve be-
diği kanaati hüküm sürmekte ve yanatma şu suretle nihayet ver-
Büyük Britanyanın harp gemileri miıtir: 

- Harpten mütevellit maH tcahhüt· 
adedinden tahdidat yakmaktansa ler meselesinin umumt bir tnrzd:ı halline 
küçük harp gemileri ve hafif si- yol :ıçan moratoryom teklifinde bulun
lahlar hakkındaki bahri teklifa- duktan bir sene sonra M. Hoo\·cr, terki 
tını muhafaza edeceğinin kat'i teslihnt meselesinde ameli bir tarzda 
görünmekte olduğu z:kredilmek- halline yol açan bir teklirte bulunm:ık-
tedir. tadır. It:ılya geçen sene tereddı.it etmedi. 

Büyük Britanya murahhasları- Bugün de tereddüt etmiyor. Dünya ihya 

d 
edilmek ineniyorsa ısrar etmek ve :ırtık 

nın, şim iye kadar tevdi etmiş bir karar vermelc lazımdır 
bulundukları teklifatın M. Hoo- Almanyanı:ı mali vaziyeti 
verin teldifleri derecesinde ve Lozan, 24 ( A.A) - Fransız 
hatta bazı vak'alarda onlardan ve Alman murahhas heyetleri 
daha ehemmiyetli ve daha haki- arasmda vuku bulan içtima ve 
kate mutabık oldukları noktai m zakerelerde Alman maliye na· 

Gaziantep 
Kahramanı 

üst tar:ırı 1 inci s.ayfamızda1 

vaziyetine lı6.kinı olmanız, hamiyeti 
vataniyelerinden muntazardır, efen
dim. 

MUdafa yı Hukuk 
Maraş Heyeti idaresi 

Vazıyet nazikti. Ayıntapta 

400 Fransızların neferlik işgal 
kuvvetine yeni bir kuvvetin 
ıozımamı, her feyden ziyade 
Ayiotaplıların maneviyatını kıran 
birı;ey olabilirdi. 

Derhal, Ayintap vaziyetine ha
kim olmak, Ayintaba yeniden 
girmek istiyen bu kuvvete engel 
olmak lazımdı. 

* * ... 
Tayin ettiğimiz istikametten, 

seri bir gece yürüyüşüyle, dön
dük. Ancak 14 saat sonradır ki 
istediğimiz noktaya varabile
cektik. 

Tan yeri ağarırken, (Katran-
cı) ya ulaşmıştık. Beş on daki
kalık küçük molalar veriyordum. 

Geceyi F evzipaşa - Ayiolap şo
sesi üzerindeki (Yamaçoba) kö
yünde geçirdikten sonra gene 
heman yola çıktım ve ikindiye 
doğru (Burç) köyüne yetiştim. 

Burç, Ayintapla Kilis arasında 
ve Ayintaba beş saat kadar me· 
safede büyük bir köydür. 

Vaziyeti buradan yokladım; 
a!dığım haberler, ne yazık ki, 
iyi değildi: 

Katmadan çıkıp Ayintaba yü-
rüyen düşman kuvveti, Kazıklı 
köy yakınlarındaki Kumru:u dağ
da Şahin Bey kuvvellerile mU
sademeye tutuşmuştu. Ve Şahin 
Bey kuvvetlerini mağlüp ederek 
yürüyüşüne devam etmiş, başka 
bir mukavemete de maruz kal
madığı için, Ayintaba kadar ser
bestçe yürilmüf, şehre girmiye 
muvaffak olmuş, diyorlardı. 

(Devam edece.1ı:tir.) 

Selaolk muhtellti 
Izmlrde yenildi 

lzmir, 24 (A.A) - iki maç 
yapmak üzere şehrimize gelen 
Selanik muhteliti bugün ilk maçı 
Altay, lzmirspor, K. S. K. lm
lüplerinin Ankarada kongre ku
pası maçlarına iştirak eden muh
telit takımdan artan ikinci sınıf 
oyuncularından müteşekkil bir 
muhtelitle oynadı. Oyun hakem 
Hasan Beyin idaresinde başladı. 
Yedinci dakikada Esat, lzmirli
lerin ilk golünü kaydatti. Reşat 
ikinci golü de ağlara taktı. On
dokuzuncu dakikada Namık Ü· 

çüncü golü de kaydetti. lzmir 
takımı aleyhine bir penaltı ceza-
sı verildi. Çekilen top direğe 
çarparak geri geldi ve kale Ö· 
nünde bir karışıklık oldu, bu sı-
rada misafirler ilk golJerini at
mıya muvaffak oldular. Ve dev-
re lzmirlilerin 3 - 1 galibiyetile 
bitti. 

ikinci devre 15 inci dakikada 
Selinik muhteliti ikinci gollerini 
de atmıya muvaffak oldular. Ve 
oyun 3 - 2 lzmirlilerin galebesile 
bitti. ikinci maç pazar günU ay
nı muhtelitler arasında yapılacak. 

zırı Almanyanın mali ve iktısadi 
vaziyeti hakkında teknik izahat 
vermiştir. Nazır tamirat mesele· 
sini Avrupamn imar ve ihyası 
çerçevesi dahilinde izah etmiş, 
fakat tamirat borçlarının iptali 
yahut yeni şeraite uydurulması 
meselesi hakkında hiç bir mü
t:ılea ileri siirmemiştir. 

Fransız maliye nazırı mütem· 
mim malumat istemiş ve almıştır. 
Fransız maliye nazırı öğleden 
sonra yapılacak içtimada Fran
sanm mali ve iktısadi vaıiyetioi 
anlatacaktır. 



[ Olniln Haberleri 
Liberalizm T erkos şirketi 
Sukuta mahkumdu~ Fazla su ;ermek için 

"Fazla 1Brar etmek bcylıudedır. 
Liberalizm iktisadi mesleği arlık sıı - faaliyete geçti 
kuta malıkunulur. Tıbkı hilrriyet T k · k · . b 
mefhunw gibi bu salıtc iltilıeler aley - er os şır etı tesısahnın e-
hine dünyamn her tarafında umımıi l tediyeye devri hakkındaki Ve
bir cereyan IJ..Ü~~cliyor. ..M..11Lcdil killer heyeti kararının alikadar-
Fransa bile bu huyu/; talıaı·vulun cc • •v • •v• • , 
reyanları.ndan hendini kurtaramı - lara teblıg edıldıgını ve beledı-
yor.,, yenin ilk istimlak bedeli olarak 

Bu yazılar birkaç gün evvel şimdiki halde iş ve Zfraat ban-
gelen "Tan,. gazetesinin ilk say- kalarmda bulunan 930 bin lira-
fasında Edouard Julya imzasile nın 8UO bin lirasını vereceğini 
çıkmış bir m~kalenio ilk satır la- yazmıştık. 
rının tercümesidir ki liberalizm Bu mesele etrafında Terkos 
meslekinin artık dünya yüzünde şirketi dirketörü M. Castelnau 
tutunabileceği hiç bir yer kal- şunhm söylemiştir : 
madığını, en büyük bir sermaye _ Hu hnber hakkında hiç bir malô· 
memleketinin en oüyfik bir ser· mutım \"Ok ilen de gaıetelcrdc okudum. 
mayedarlar gazetesi lisanile iti- Belcdiy~nin ne yapmak ni) etinde oldu 
raf etmesi noktasından hakika- jturııı \'C ccsisııtıınııın nıüb:ıya:ısı için 
ten şayanı dikkat bir vesikadır. ıok~itlerin ıcdtyı!sine başlıl\tp baş1amıy:ı· 

Fakat vine şayanı dikkat hadisedir cağını da keza bilmiyorum. 
ki biitün cihan bu derecede de- Şimdiki halde size. N':ıti:ı vek4lccile 

) npılan itllM muc b"ncc ~ehrc d:ıha faıla rin tahav\·üllerle altüst olup du· rnikt ırd:ı ~lı ı;elme:;ini temin mıks:ıdilc 
rurken, bu tahavvüller arasında fnali\etc geçtiğiıniıi, söyliycbillrim. 
eski libernlizm, yani ferdiyetçi Bu f:ı:ıliyct, Ter~os gölünden ceq.ih 
iktısadiyat nazariyesine ' ·T~rn.. h:ıvuzlarınn suyu sevkcdt·n şimdıki mcc· 
gibi gazetelerin s:.itunla.rmda bile ral:ııı bu ha,•ıııl:ıra daha fazln su gcl
sukuta mahkum bir ilaheler na· mesıni nıümkiin kılacat< geniş kuturda 
zarile bakılırken son defa Ko::a- borularla dcgişt:rmekten ibarettir. 
eliden müstakil meb'us olarak F:ıkat bu tesisat, Nafia vekfıletinc 

S B . . t:ıkdim etuğimiz bih·ii, projenin anc~k 
intihap edilmiş olan ırrı . gıbı 

k bir kısmını te~kil eder. llu proje, şehrin 
bazı ıevat, Devletçiliğe arşı 

her yerine şimdiki ihtiyaca fozlıısile k!Hı 
ferdiyetçiliği müdafaa etmekte- gelecek mlktıırda su göndeıilmesi için 
dir. Kafalarımızı yirmi otuz sene tl'S!s:ıt ,.e şebekenin brştan başa ~eni
evvelki sermayedar memleketler leştirilmcıi es:ısın:ı göre lı:ımlanmıştır. 
için yazılmış olan mektep kitap- Şebekenin başt:ın baş:ı değiştirilerek 
larındaki ilmi nazariyelerin çer- yeni tesisat vücuda getirilmesi büyük 

k mikyasta bir iş olduğu. fazla masrıfa ve 
çiveıinden biraz harice ç.ı ara-

! b zamana ihtiyaç gösterdiği için, bu pro 
lım. Yer yüzünde ~ukubu an ü- jenin tatlıiı,ı halinde imtiyaz müddetimi-
yiik tahavvüllere dikkat ve ib- ıin uzımlmasını istedik. 
retle bakalım. Şımdi~i f:ınliyctirniz b:ıhmti~im bu 

Hilki Jer ka un 
Ankaradan ge!en haberlere 

göre hakimler kanununa yeni 
bazı maddeler ilavesi ve kanu
nun 31 inci maddesinin tadili 
hakkındaki layiha Büyük Millet 
Meclisi ruznamesine alınmıştır. 

Liyihanın son şekline göre 
bir yerde kalması memuriyetinin 
nüfuz ve itibarına halel verme
sinden dolayı iki defa değiştiril
miı olanlardan üçüncü bir defa 
bu gibi hallerde bulunanlar ha· 
kimlikten çıkarılacaklardır. Hiz· 
metlerinden istifade olunamıya
caiı teftişle sabit ol•n birinci 
derece müstantıkler intihap en
cilmeni kararile bir daha hizme-
te alınmamak üzre vazifelerin
den affolunacaklardır. 

Hapis cezasına mahkOm 
olanlar ve hariçte çahşma 
Ankaradan gelen haberlere 

göre, ceza kanununun meriyet 
mevkıine konulması hakkındaki 
kanunun dördüncü maddesine bir 
fıkra ilavesi kararlaştırılmış, bu 
ınlinasebetle hazırlanan kanun 
maddesi meclis ruznamuine a
lınmıştır. 

Bu maddeye nazaran hapisha-
nede çalışma tesisatı yapılmıyan 
Yerlerde üç· seneye kadar ağır 

hapse mahkum olanlardan ceza
sının yarısını, üç seneden on se
neye kadar ağır h•pse mahkum 
olanlardan cezaıınm üçte ikisini 
bitirmiş olanlar, ahlakları nazarı 
itibara alınarak ve hapishane 
komisyonunca bir mahzur görül 
tnediği takdirde san'at, meslek 
"cya bedeni kabiliyetlerine göre 
gündüzleri nezaret altında ha
Pishane haricinde çalışabilecek
ler, geceleri hapishaneye döne
ceklerdir. Bu esnada kaçanların 
kalan mahkumiyet müddetlerine 
• sil ceza milddetinin altıda bi
tinden llçte birine kadar ilave 
edilecektir. 

hüyük projenin ancak bir kısmıdır. Fan· 
!iyece devım ed lmekte.:iir ve çok yakın 
bir zamandı 1 nanbu!un fazlısile suy:ı 
m:ıliR olac.:ıg-ı rr.üjdesin! vermekle bahti· 
y:ır ol:ıc:ı)?ım 

Gayri mübadlller, 
Bonoları nızı 
Satmayınız 
Gayrimübs diller cemiyeti yeni 

idare heyeti evvelki 2ün loplan
mıf, içtimada istifa eden Hüsnü 
beyin yerine Makedonya mınta
kasından Osman Faiz B. seçil
miş, hundan sonra cemiyetin 
Ankaradaki İflerini takip için 
Ankarada teşkili maliye vekale
tince kabul edilen büro azası se
çilmiştir. Büroya,işleri nihayet üç 
ay içinde intac etmek üzre Esat 
Pş. ile Hamdi Ye Nüzhet beyler 
seçilmişlerdir. 

Hamdi ve Nüzhet beyler bu 
gün Eaat Pş. da bir haftaya ka
dar Ankaraya gideceklerdir . 
Heyet Ankerada Gayrimübadil
fe re ait, Yunanlı, etabli ve firari 
Rum emlakinin tesbiti, bonolar 
kıymetinin muhafazası gibi işler
le meşgul olacaktır. 
Diğer taraftan Dahiliye vekili 

Şükril Kaya B. Millet Meclisinde 
söyledi~i nutkunda gayrimübadil 
bonoları meselesine de temas 
etmit ve bazı gayrimübadillerin 
istibkaklarına mukabil aldıkları 
bonolaıı kıymetlerinden ço!, aşa
ğı sattıklarına iıaret ederek şun
ları söylemiştir: 

- Bu hemşehrilerimi temin 
ederim. Bono bedeHerini maliye
den behemehal alacaklardır. 
Satmasınlar, satarlarsa herhalde 
kıymetini nazarı itibara alarak 
satsınlar. Maliyenin bütün bun
lara borcu beş milyon liradır. 

Metruk emvalin şimdiki kıy
meti ise altı milyon liradır. Gay
rimübadilJerin kendi paralarmı 
böyle heder etmemelerini çok 
rica eder~ 

Bulgar 
Misafirlerimiz 

Dün Ankaradan şeh
rimize döndüler 

Bir hafta kadar evvel buradan 
geçerek Ankaraya giden Bulgar 
gazetecileri ve refakatlerinde 
bu!unan bale heyeti dün sabah
ki trenle şehrimize dönmüşlerdir. 

Bulgar meslekdaşlarımıza re
faket ecien ve M. Boris Tsonef'in 
idaresi altında bu'.unan "Bulgars
ka Kitka,, "Bulgar büketi., ba
le heyeti Ankarada haziranın 
yirmi birincı ve yirmi ikinci ak
şamında birer suare ve hazira
nın yirmi ikisinde Halkevi tiyat
rosunda bir matine vermişlerdir, 
temsillerde reisi cümhur Hz. le 
başvekil Pş Hz. vekiller, meb'uı
lar ve diğer bir çok zevat hazır 
bulunmuştur. 

Reis: cümhiır Hz. Bulgar gaze
tecilerinin reisi M. Anton Bay
çef'te gazetecilerden M. Sakazo
f'u ve artistlerden bir kaçmı ka
bul buyurmuşlar, kendilerine il
tifat etmiilerdir. 

Şebrimıze dönen heyet azası 
Ankarada kendilerine karşı gös· 
terilen samimi hüsnü kabulden 
çok memnun ve mütahassis bu
lunduklarmı söylemektedirler. 

Bu akşarn temsil var 
Bu!gar bale heyeti bu akşam 

ve yarın akşa:n saat 21,30 da 
'f epe başında Darülbedayi tiyat
rosunda iki temsil verecektir. 
Bulgar büketi ismini taşıyan Ba
le heyeti mi!li bir hars tcşekkü
lüdiir. Heyeti teşkil eden altmış 
artist yüksek tahsillerini bitirmiş, 
Bulgar milli harsı için çalışan 
amatör gençlerdir. 

Bulgar milli musikisi ve 150 
muhtelif Bulgar kostümlerile ve
rilecek temsil dört perdelik, ba
sit bir mevzuu olan bir operet· 
tir. Temsilde Bu'gar köy, ev, 
çiftlik, eilence hayatı dans ve 
şarkılarla tebarüz ettirılmek
tedir. 

Operette 50 artist dans ede
cek, 25 artist şarkı söyliyecek, 
on kişilik Bulgar musiki heyeti 
milli havalar calacaktır. 

Manisada 
Yeni hastanenin 
inşasına başlandı 
Amerikada iki sene kadar ev-

vel ölen Musevi vatandaşımız 

Eskinazi Ef. nin doğduğu şehir 
olan Manisada bir hastane inşası 
hakkındaki vasi .. etini tatbikle 
mükellef Amerikan bankasının 
mümessili M. Turner bir müd
dettenberi şehrimizde bulunuyor
du. M. Turner dün Manisaya git
miştir. Oradan lzmir ve Atina 
yoluyla Amerikaya dönecektir. 

Hastanenin inşaatına Haziranın 
birinde başlanmıştır. Amerikan 
mimarı Mr. Thornson inşaata ne
zaret için Manisada bulunmak
tadır\ 

Hastaneye ait malzemenin bü
yfik bir kısmı Amerikadan Ma
nisaya gönderilm!ştir. inşaat bir 
kaç ay sonra bitecek ve hasta
nenin açılma merasiminde bulun
mak üzre Madam Eskinazi ile 
M, Turner Amerikadan memle
ketimize geleceklerdir. 

Hastanenin doktorları ve bü
tün müstahdimleri Türk ol•cak
·, ır. Yalnız üç hasta bakıcı Ame
rikadan srelecektir 

Yangın var! 
- -

Kanaryesini köpeğin 
ağzında görünce •• 

Djjn öğleyin Gala tada Topçu· 
)ar caddesinde yangın olduğu 

haber verilmiş ve jtfaiye der
hal yangın yerine gitmİftİr. 

Yapılan aramada ateşe dair 
hiç birşey görülmemiş ve şu ga
rip ne~iceye varılmıştır: 

Derbentzade apartmanında 3 
numarada oturan Madam Polk
sinin güzel bir kanaryesı vardı. 
Bir l<öpek her nasılsa Madamın 
orada bulunmadığından istifade 
ederek Madamın sevgili kanar
yeıini kapmıştır. Kanaryesioin 
feryadını işiten Madam odadan 
içeriye girjp kanaryeyi köpeğin 

ağzında görünce avazı çıktığı 
kadar yangın var .. Diye bağır

mıra başlamışlar. Civardan bu 
sesleri duyanlar derhal itfaiyeye 
haber vermitler ve bu haber 
üzerine itfaiye boşu boşuna yan
gın {?) yerine gelmiştir. 
Bir matmazel denize dUşlU, 

kurtarddı 

Nişantaşında Hacı Mansur so
kağında 59 numaralı hanede otu· 
ran 24 yaşlarında matmezel 01-
ga dün gezmek için Büyükdere
ye gitmiştir. Piyasa caddesinde 
gezerken bir arılık deniı: kena
rina gelmiş ve birdenbire ayağı 
kayarak denize düşmüştür. Et
raftan glSren!er koşarak matme· 
zel Olgayı kurtarmışlardır. 

H1rsız kaçarken tutuldu 
Diln Altınbakkalda eml.ak şir

~eti bekçisi Caferoğlu Liıtfinin 

barakasma b:r hnsız girmif Ye 
palto, muşamma, ile 30 lira para 
ve mühendislere ait şerit ve 
metreleri çalarak kaçarken et· 
raftan görülmüştür. Derhal ya
kalanan hırızın ltalyan tebeasın
dan Hasan oğlu Sabri olduğu 

anlaşılmı~hr. 
Acaba ne yapacakb? 

Üsküdarda Bulgurlumesçitte 
oturan şoför Hamdi Ef. fazlaca 
sarhoş o!arak elinde tabanca ve 
bıçak gezerken yakalanmış ve 
karakola götürülmüştür. Kara
kolda da zabıta memuruna ha
karet etmiştir. Hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

Şeker, kahve, 
Çay idhaU\tı 
Şeker, kahve ve çay idbaUitı 

meselesi etrafında Iktısat vekili 
Mustafa Şeref B. şu izahatı \er· 
m!ştir: 

"- Ünümüzdeki hafta içinde 
şeker, kahve ve çayın bır elden 
idaresi hakkında hükumete sali
hiyet verilmesine dair olan ka
nun Jiyihası Büyük Millet Mec
J:sinde müzakere edilecektir. Bu 
layiha kanun şeklini aldıktan 
sonra muamelenin basit bir hale 
geleceği ve mübadale işinin hü
kümet tarafından idare edileceği 
tabiidir.,, 

Diier taraftan paresı verilmit 
olduğu halde gümrüklerde bulu
nan kahYe ve şekerler hakkında 
nasıl bir muamele yapılacağı da 
bu hususta hazırlanmakta olan 
kararnamenin neşrinden sonra 
anlaşılacaktır. 

Kıbrı&la ticari mUnasebatamız 
niçin azahyor? 

Son aylarda Kıbrıs!a memle
ketimiz arasında olan ticari mü
nasebet gittikçe azalmaktadır. 

lstanbul ticaret odası bunun se
bepleri hakkında tetkikat yap-

Haziran 1932 --

Günün 
- Meselelerinden 

lstanbulda 
Apurtımao inşaatı 

lstanbul belediyesinin Boğaz• 
içinde apartıman inşaatını men 
için bir karar almak istediği söy• 
!eniyor. Maksat, Boğaziçinin ta• 
bii güzelliğini bu suretle muha· 
faza etmektir. Boğaziçinin tabii 
güzellığini muhafaza etmek 10-
zumunu kabul ediyoruz. Bunun 
için icabederse apartıman inşaa• 
tının men edilmesine de bir ıey 
demiyoruz. Ancak belediyenin 
apartıman inşaatını men etmek 
hakkı vars:ı bunu, daha evvel 
daha mühim ve müstacel bir 
maksat için kullanması lü:ı:umuna 
iıaret etmek istiyoruz. 

Dikkat edilirse, son zamanlar· 
da, Beyoğlunun . muhtelif ıemt• 
lerinde, diğer bazı mahallerde 
büyük nisbette aparhman İDfaah 
var. Bu inşaat bir taraftan ıehir 
için bir iştir. Bundan az çok is
tifade edenler vardır. Buna hiç 
ıüpbe yôktur. Fakat bu faydaya 
mukabil şehrin tekmil emlik 
kıymetleri her gün sadece bu 
yeni inşaat yüzünden dehşetli 
surette tenezzül etmektedir. Bir 
halde ki bu halin devamı ıehrin 
emlak kıymeti noktai nazanndan 
bir nevi (ikhsadi intihar) tabiri 
ile ifade edilebilir. lstanbul be
lediyesi göre gare bu intihara 
müsaade etmemelidir. 
Eğer Istanbulun nüfusu teza• 

yüt değiJ, bilakis tedrici bir te
nakus halinde olduiu için tabii 
bir ihtiyaca tekabiU etmiyen bu 
inşaatın sebebi ne olduğu soru• 
labilir. Bu sebep gizli değildir. 
lstanbuldaki büyük bankalar teY• 
diata faiz vermedikleri için mik• 
tarı en aşağı elli, altmıt milyon 
lira tahmin edilen ve faiHİZ ola• 
rak bankalarda bulunan parala• 
rın sahipleri sermayelerini hiç 
olmazsa emlake kalbetmeyi da
ha karlı buluyorlar. Bundan do
layı yeni aparlıman inşaatı de
vam edip gidiyor. Fakat bu in• 
şaat devam eltikçe memleketin 
tabii zamanlarında hareketli ıer• 
maye olarak kullanılan paralar 
hareketsiz, daha doğrusu alü 
sermaye şekline girdiği ıçın 
buhranın şiddetini arttırıyor. 

0 

lktısadl bayatta mühim olan 
şey hareketli sermayedir. Ve 
memleketin umumi refahı ancak 
bu sermayelerin hareketindeki 
sür'at derecesile mütenasiptir. 
eğer hareketli sermayeleri bu
gün için filen tahrik etmek, pi
yasada faal rol oynamalarına ça
re bulmak imkansız ise hiç ol
mazsa yarın için hazır bir halde 
beklemesi bayırhdır. Onun için 
bu sermayelerin sabit ve hare• · 
ketsiz şekillere girmeleri hiç ol• · 
rnazşa teshil edilmemek lizim 
değil midir ? . . .. 
mıya başlamıı aynı zamanda 
Kıbrıs ticaret odasına da müra• 
caat etmiştir. 

K:brıs ticaret odası; iki mem• 
leket arasındaki iktısadi mihıa
sebetin azalmasmı Anadoludaki 
zirai inkişafta ve himaye usu
lünde bulmaktadır. 

Kıbrıs ticaret odası bu husus
ta bilhassa diyor ki: 

- Anado!uda son senelerdeki 
zirai tarakkiyat ve inkişaf bizim 
memleketimizde ihrac etmiş ol
duğumuz maddelere lüzum basıl 
ettirmiyecek kadar çoğalmıştır.,. 

lstanbul ticaret odası henüz 
tetkikatını bitirmemistir. 
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~-Takvim--, Recep Bey Nutkunda Dedi ki : 
Cumartesi 
25 Haziran 
20 Sefer 

CUn doğufu 

GUn batıp 

Sabah namuı 

Öğle " 

İkindi • 

4,30 
19,45 

Pazar 
26 Haziran 

21 Sefer 
4,30 

19,45 

"Bugünkü Hayat Ferdin Kabiliyetlerile 
Kabili istihsal Değildir ,, 

Şeyh Ahmet 
Esir! 

Irak ordusuna 
teslim oldu 

.Akı&m • 
Yatın .. 
1ın.aak .. 

3,35 
12,16 
16,17 
19,45 
21,49 
2,09 

3,34 
12,16 
16,17 
19,45 
21,48 

2,09 

DUn yJrmi ilç yerde .Halkevlerl açıldı. Bu milnasebetle 
Istanbul Halkevlnde güzel bir müsamere verildi 

Bağdat, 24 (A:A\ - Reuter 
Ajansı bildiriyor: Uzun a ıan 
dan beri Irak dahilinde ı> .. ı.<ônu• 
ihJal ederek halkı haraca bağla
yan ve köyleri kesen Şeyh Ab
medi, lngiliz tayyare kuvvetleri-

Yılm geçen } GUnler 
172 173 

Yılm ka!An } GUnler1 
192 191 

----------------~ HAVA - Dün sıcaklık azamı 27, a:ıga -
rt 17 idi, Bugün hava açık olacak ve rUz -
gAr prktan esecektir. 

RADYO-. 
_I ----- Bugün ..J 
İSTANBUL - 18 den 19 a kadar gra -

mo!on, 19,30 dan 20,30 a kadar alAturka 
ııa.z, 20,30 dan 21 e kadar gramofonla ope -
ra, 21 den 22 ye kadar alAturka saz, 22 den 
22,30 a kadar orkestre . 

Viyana 20,10 - Dle Gold'ne Melsteri."l 
fmnJndeki VJyana operetinden üç perde • 
22,30 - cazbant . 

Bükreş 16 - muhtelit konserler . 18 -
radyo darül!Qnunu • 18,40 - gra!omon p!Ağı, 
19 - Viyana mu.al.kisi, 19,40 - Romen or -
kestreai. 

Berhn 17,l'J - dans §DJ'kılarr, 20 - or -
kestre konseri, 22,20 - spor haberleri, hava 
ve günUn haberelri sonra 5,30 a kadar caz -
bant . • 

Roma 20,415 - İtalya operet temıılll • 
Perağ 19 - konser, 20 - Çek halk muallti 

konseri. 

V. 8 modell Ford otomoblll 
Türkiye'de Türk işçiliğile yapı

lan yeni V. 8 silindirli Ford ara
balarının piyasaya çıkışını tes'it 
ederken, ufak bir hediye vermeği 
münasip gördük. 

28 ve 29 Haziran tarihlerinde 
yeni model Ford arabalan Topha
nede Ford fabrikası salonlarında 
umuma teşhir edilecektir. Bu iki 
gün zarfında salonlarımızı ziyaret 
edenlerin adedini en doğru o-

JH1ak tahmffi eden zata elli li
ra verilecektir. Bunun hiç bir 

' ı.· ı'"' "'"' B .. uydu şartı yoktur. u musa-
ba.kaya Ford Motör Kumpanya
sınm memurlanndan başka her 
kes girebilir. Birden fazla ku
pon da gönderilebilir. 
. Aşağıdaki kuponu doldurup ı~ 
tanbulda Tophanede Ford f abri
kası neşriyat dairesine gönderiniz. 

r-G-az-e;:in ismi .... 
lsml (Basma harflerile)_, 
Adres ... 
28 ve 29 haziran tarihlerinde 

Topane'deki Ford Fabrikası salon· 
lannda ........... ziyaretçinin yeni V. 
8 silindirli Ford Qrabalannı gördü· 
ğünü tahmin ediyorum. 

Bu müsabaka hakkında ilerde 
muhabereye girişmemeği ve bu hu
susta Ford Kumpanyasının kar arı
nı nibat karar olarak kabul edi-
yorum. imza 

~------_) 

Dün Anadolunun muhtelif taraf -
larında yeniden açılacak olan 23 halk 
evi şubesinin açılma merasimi yapı • 
lırken İstanbul Halkevinde de bu mu -
nasebetle bir müsamere tertip edil • 
miştir. 

Bu müsamerede lstanbulun muh • 
telif sınıflanna mensup bir çok zevat 
hazrr bulunmuştur. 

Yapdan proğram mucibince tam 
saat on beşte bütün Türkiyenin her 
tarafrndaki Halkevi şubelerinde ol -
duğu gibi, İstanbul Halkevinde de 
Şehir bandosu tarafından istiklal 
marşı çalınmıştır. Büyük bir hürmet 
le dinlenen marştan sonra Ankara -
daki Halkevinde nutuk irat edecek! 
olan Fırka Katibi Umumisi Recep 
Beyin nutkunu dinlemek için, telsiz 
makinesinin işletilmesine başlanmış • 
tır. Fakat yapılan bir çok tecrü • 
belerde, hava tahavvülatından do -
layı nutku dinlemek imkanı hasıl o • 
lamamıştır. Ve kürsüye Halkevi 
reisi Hamit Bey gelmiş, bir hitabe 
söylemiş ve demiştir ki: 

HAmlt Beyin hitabesi 
- BugUn evimiz 23 kardeşinin doğuşunu 

ael~yacaktır • :Makine bizden yardımını 
esirgedi • En son sistem bir makine ol -
makla beraber maalesef kuvveW bir parazit 
dlnlemiye mAni teşkil ediyor. 

Fennin henüz halledemediği parazit 
bizi Recep ~ye!endinin çok ktymeW 
nutkunu dinlemekten mahrum bıraktı. 

Bununla beraber ben btltUn aczimle Re -
cep Beyefendinin flldrlerinden hiç olmaz -
aa bazılarına temas etmiye çalışacağım • 

Bundan üç ay kadar evvel, Halkevleri 
kuruldu. İçinde toplandığunız müessesede 
bu ilk adımın mahsulüdür. BugUn kuru -
!anlarla beraber TUrklyedeki Halkevlertnln 
adedi 40 a yaklaşmı§ oluyor . Halkm evi 
olan ve halk lçtn kurulan bu mUeııııeftlerin 
,,gayesini ve faaliyetini O\lphe yo15tu,r,.. )tt, .Pi -
llyor ve takip ediyorsunuz. Fakat bu 
gaye, o kadar ehemmlyeWdlr ki, üzerin -
de ne kadar dursak, ona vormak için ne de -
rece ıuurunuzu ve fikri kudretimizi sar -
!etsek çok görülemez. 

Bunun için tekrar da olsa, bu noktada 
biraz daha izahat vermeme mll.saadenlzi dl -
lerlm. 

Blllyoraunuz ki, çok çetin bir mücadele -
den sonra milll isUklD.llmtze kavuşabildik. 
Ukln ııllAhla ve kan dökerek vaki o • 
lan bu mücadelemiz bitmiş addolunamaz • 

Bunun için de iktl.8adl ve içtimal sahada 
faaliyetlerimizi teksi! etmek mecburiyetin -
deyiz. 

Ancak bu suretle Türk milletine uereru 
mazislle mütenasip bir istikbal hazırlıyabi • 
liriz. Bu noktayı herkesten daha tazıcı 

ve herkesten evvel gören Büyük Rehberin 
kurduğu Cüm.hurlyet Halk fırkası da mesai -
ainln büyük bir kısmını bu nokta ile 
tesis etmek kararım vermiJ ve bu karar 
neticesinde de Halkevleri vücuda getiril -
mlııtir. Fırka, bu evi kurmakla siyasi 
faaliyeti haricinde içtimai ve harsi blr taa -
llyet bulunduğu ve bu sahada muva!!ak ol -
rnanın da halkm iştirak ve als.kasma bağlı 

Türkçe yeni bir Operet 

lpekfilm stlldyosunun ilk opereti filme çekilmeğe başlanmıştır. 
Filmin, Moda-Kalamış. Suadiye ve Büyllkada da geçen harici 
parçaları çevrilmektedir. Operetin ismi "Aldatırsa beni karım"dır, 
Diğer taraftan lpekfilm stüdyosunun, milli kurtuluı baraketinin 
.. Qyilk kahramanlık 11hoekerini teıpit edecek olan bir film için 
Mıtrlıklara baılamııtır. 

Vaamimi• nn111rfl!t -ı.nalerinden bir,. parÇ&JI KÖsteriyor. 

olduğunu işaret etmek istemiş, kurduğU 

bu evleri olduğu gibl halka devretıniştir . 
Halk bu evlerde hars sahasında toplanacak 
Halk bu evlerde hare eahasında toplanacak, 
hazırlanacak ve yeni nesilleri olduğu kadar 
halkın mazide husust bazı şerait dahi -
llnde lAyikile hazırlanmamış olan kıBmını 

hazırlaımya çaltşa.caktır • 
Malumdur ki, tahsil çatı yediden, nlha -

yet yirmi iki yaşına kııdar devam eder . Türk 
yavrusunu ne yedisine kadar yetıştirecelc 
kadar bir mektep mevcuttur.. Ne de 
tahsil çaltım geçirenlere amell hayattan baş -
ka yctışmiye yardım edecek bir teşkilAt var -
dır. 

Yedisine kadar, Türk yavrusunu, Türk 
annesi yetiştirecektir. Fakat Tllrk anne -
ıılne bu hususta günU gUnüne yardım 

etmek lll.znn değil midir? Kezalik tahsil 
çağım bitirmiş olanlar rnllll benliğini da.ha 
iyi hisscttlrccek bir yardım !ayda.sız mıdır? 

!ıte bu boşlukları Halkevlerl doldurmıya 
çall§acaktır. 

Bu çatının altında toplanan muhtelit se -
viyede ve muhtelit yaşlarda, muhtell! tec -
rübe, mertebelere malik insan olacaktır • 

Tecrübeler ve bilgiler, teati edilecek milli 
hara! yükseltecek, TUrklUğün ıere! ve ma -
zisi aydınlanacak, Türk te, mazide olduğU 
gibi, istikbalde medeni Alemin en kıymeuı 
uzuvlarından biri olduğunu isbat edecektir. 

Halkevimlzin teşkiıa.tına gelince: Evlmlı.: 
dokuz §ubeden mürekkeptir. Bugüne ka -
dar temsil, edebiyat, tarih, içtimai yar -
dım, Güzel san'atlar, Halk dershaneleri ve 
kurslar ile neşriyat şubeleri teşkil edil -
mJ§tir. 

Pek yakında spor, köylillük, ve müze, 
sergi şubelertnln teşkilliıe iştirak etme -
n1z için sizi davet edeceğiz. Teşkil edil -
miş olan şubelerin idare heyetleri mun -
tazaman toplanıp faaliyet proğrazlarr ha -
zırlamlı.kta, bir taraftan da bu faaliyetin 
bütçesi tesblt olunmaktadır • 

Size §imdiden, bu bütçenin esaslı nok -
taıannı söyllyebllirlm. Varidatımızm muh -
teut tooorruaıarıa 45 bin liraya yak -
!aşacağı taıımln olunmaktadır. 

-ıufm varl!14tpı. blr ]ffiın» tçlnde topla.ndığl -
mız bu blnanm satın alınması ic;ln Uk 
tökııılt elaralt '8<li)"Er' •edildlıt:tan 1 sonra ge -
rl kal(m par~zıa, asıl gayemize mü -
teveccih, faaliyetimiz tanzime ~ayret ede -
ceğtz. 

Bu meyanda İstanbul Halkevi için yardı -
nunı eslrgemJyecek olan kıymetli kalem er -
babının harsimlzi zenginleştirecek yazı -
larmı nC§retniek için bir mecmua tesisini 
dll§Unüyoruz . Bundan başka Halkevleri 
azalarmm k6y1Ulerle temasını artırmak 

k6y1Werin memleketin harsi faallyeUe aıa. -
kalarmı artırmak ve belki do kendilerine 
küçük yardımlarda buhmmak iç!n sejyar 
bir kütUplıane, radyo, sinema, eczane vU -
cuda getireceğiz. 

BütUn bunlar, sureti malısusada yaptı -
rılacak, bir kamyona yeşleştirlllp bir mu -
alllm ve bir doktorun refaka tne köyleri do -
laştırılacak ve bu suretle !ili yardımlar da 
yapılacaktır • 

Bunlardan başka Hıilkevinin İstanbuida 
muntazam temail ve müsamereler ve -
rebllmesl için bir temsil amatör grupu ha -
zırlanmaktadrr . 

Güzel san'atıar §Ubesinin muhtelit dalları 
olan reslm, heykeltraşWı:, mimarlık için 
de sergiler açılması mukarrerdir . 

Musiki kısmının da, bu eene içinde ıılzi 

memnun edecek mahsuller vereceğini u -
mit ediyorum. Halk için muhtelit kurslar 
açmak ta omelimizdir . Bunun için de ha -
zırhk yapmaktayız . 

En çok ehemmiyet verdiğimiz §Ubeler -
den biri de içtimai yardımdır. Gayemiz, 
tnühtaç halka, günlük ve geçici yardımlar 
yapmaktan ziyade, yardnna mühtaç ol -
mıyacak bir hale gelmesine ve bu hale 
gelenlere, bu ihtiyaç halini unutturacak 
yardımlar yapmıya çalışmaktır • 

Bu seneki faaliyetimizi, burada tama -
men izah etmek iaıkAnı olmadığı için yalnız 
bir kaç noktaya işaret etınekie iktifa 
ediyorum • Eminim ki, Recep Beye!en -
dinin, k.ıymeUl nutuklarına mukabil ıı1zi 

tatmin edecek bir şey söyllyemedlm. • 
Fakat faaliyet proğranumız hakkında 

vermi§ olduğum izahatın içinde ıı1zi al~kadar 
·etmiştir. Binaenaleyh, hepimizin muavene 
tine mecbur olduğumuz bu müesseseyi gene 
el blrllğile bu yardımı yapmak çin IA -
zım gelen her şeyi derlğ etmiyeceğlne şüphe 
yoktur. 

HAmit Beyin alkışlarla biten nutkundan 
sonra SalAhattln ve İskender Beyler ta -
rafından alQ.!ranga blr konser verllmiştir • 

İki aan'atkAr, çok takdir ed.ilınlş ve çok 
alkışlanmıştır. 

Proğram mucibince son numara Münir 
Nurettin ve Mes'ut Cemil Beyler tara -
!mdan verilecek alAturka konserdi. 

Münir Nurettin B. halk şarkılarmdan Be -
bek, Kozan oğlu ve Veda ile Karemi !ev -
kalllde surette söylerken Mes'ut Cemil 
B. de tamburu ile Münir Nurettin Beye işti -
rak etmiotır • 

:Memleketin en mümtaz olan bu iki san' -
atkAn çok alkı§lanDUf ve Halkevl ta • 

ratmdan kendilerine ayrıca teşekkür edil - I 
le müştereken haraket yapan .. mişUr. 

Bunlardan sonra Şehir bandosu taratın - rak ordusu tarafından hudut Ü• 
dan da çok güzel bir konser verilmiş zerinde takip edildikten sonra 
ve gene; san'atkArlar da takdir edilmiştir.. teslim olmuştur. 

Geç vakte kadar süren bu mUsamere çok ---------------
samimi olmll§ ve hazır bulunanlar bü - ı 
yük bir zevkle müsamereden ayrılmı§lardır. DAVETLER 

Recep Beyin nutku Kati 
Ankara, 2t (Yakıt) - Bugün muh - p aranıyor 

lstanbul müddeiumumiliğinden: 
telif vilftyetlerde 23 llalkevi açılmış • Kaıa nan mahkemesinde münhal bu-
tır. Bu münasebetle Ankara Halke - Junan · 40,. lira maaşlı kitabete - daktilo 
vinde Fırka Umumi Katibi Re<:ep Bey b:lmek şartiyle • talıp olanların 30 lla
radyo ile, hulasasını bildirdiğim şu ziran Perşembe gününe kadar maha!U 
nutku söyledi: C Müılc'e umumili~ne müracaatlın. 

Halkevlerinin açılışı mevzuu bah - itizar 
solduğu her seferde tekrar edilmesin l\lündtracatımızın çokluğuna mebni 
de fayda tasavvur edilen bir kaç e - (Gobi çöllerinde) tefrikamızı dercıdeme· 

sru;lı noktayı bu toplanıştan isti - =d=i"=· =K=·a=ri=le=r=im=i=z=d=cn==o=·z=ü=r=d=i=le=r=iz======:::::ı 
f ade ederek tekrarlamak isterim • 

Her llalkevi, kendi teşekkül ve 
tertipleri itibarile kendisine vazife o -
larak çizilmiş olan faaliyetin yol -
larını bizzat tanzim ve takip ede -
cek kudrette bir teşekkül sayılmak 
lazımdır. 

Bu yolda Halkevleri kendi kendi • 
ne işler bir hale sokulmalıdır. 

Arkadaşlar, Halkevlerinin faali -
yeti birinci safta muayyen bir züm -
renin veya muayyen insanların ça. • 
Iışması şekli ile idare oliınmamalıdır. 
Yani her yerde daima ayni va -
tandaşlar görünmemelidir. l\lemle -
ketimizin bir çok yerlerinde görü -
len bu yanlış itiyattan çıkmış ve hatta 
hazan kendi kendilerinden de habe -
ri olmıyan taze istidatlar ıvazife saf • 
Iarma sürmek, çalışan, söyliyen, 
öğreten tabakayı çoğaltmak, yeni ze • 
kaları işletmek lazımdır. Temsil iş 
leri, söz söylemeyi, konferanslarr, 
şiir ve san'atı hep endimiie nasretme 
meli, bilhassa ~it~ ıunsuta-1'8' eöy -
lemek ve çalışmak heyecanlarını tat • 
min edici fırsatlar vermeliyiz. Si -
ya.si, iktisadi, içtimai ve harsi mesai • 
yi mevzuu bahsedecek konferanslar 
verecek, inandığı doğru yolu va -
tandaşlanna heyecanla folkin edecek 
bir çok ve pek çok vatandaşlara 

muhtaciz. Memleketimizde her yer 
de, bu istidada sahip unsurlar var -
dır. 

Herhangi bir mesele için bir iş tev
cihi mevzuu bahsolmamış veya bu
na imkan ve fırsat bulunamamış ka
biliyetleri, gençleri seçip, bu isti
datları işletmeliyiz. 

Bugünkü yeni hayatın hiç bir saf
hasında muvaff:ıkiyet, cemiyet fik
rinden uzak faaliyetlerin kabiliyet
lerile kabili istihsal değildir. Yeni 
hayatın siyasi, içtimai, iktisadi her 
sahasında olduğu gibi, hars, kültür 
ve san'at sahasında da millt kudreti 
mutlaka, cemiyetleşmenin, kütleleş

menin yüksek tezahürile kendisini 
gösterebilir. Bu itibarla yeni zama
nm, her ferdi, kendisini, yalnız fert 
olarak yetiştirmekle iktifa etmemek 
mecburiyetindedir. 

Recep Bey, nutkunu şu sözlerle 
bitirdi ve alkışlandı. 

C. H. Fırkasının Katibi Umumisi 
sıfatile Halkevlerinin çalışmalarında 
muvaffak olmaları için elimizden 
gelen maddi ve manevi her yar -
dımı yapacağımıza, huzurunuzda söz 
veriyorum. (Şiddetli alkışlar). 

Recep Beyin nutkunu müteakip 
Akagündüz Beyin mavi yıldırım pi -
yesi temsil edilmiştir • 

Zonguldakta 
Zonguldak, 24 (Vakıt) 

Bugün saat on beşte Halkevi 
büyük bir tezahüratla açıldı. 
Kesif bir halk tabakası vardı. 
Gün, sabaha kadar candan 
gelen bir samimiyetle yaşandı. 

Bu münasebetle Gazi Hz. ne 
batvekil Pş. ya, meclis reisine 
hürmet ve tazimat telgrafları 
gönderildi ve halkın tahassüsab 
bildirildi. 
Zonguldağın coşgun eYlitlan

nm neşe ve süruruna payan yok
tur. 

Şeblnkarahlsarcla 
Şebiııkualıitu,24 ( Yakıt)-

Karabisar Halkevi büyük bir 
merasimle açıldı. Maarif müdürü 
Zühtü B. Halkevlerinin gayesini 
izah eden bir nutuk söyledi. Şiir 
okunduYe temsil verildi.Gazi Hz. 
ne, ismet, Kazım Pş. Hz.ne tazi 
mat telgrafı çekildi. 

Karabisarhlar bugilnü milli bir 
bayram günü olarak kabul et
tiler. 

Rüştü 
Orduda 

Ordu, 24 (Vakıt) - Halkevi 
yüzlerce vatandaşın huzurile açıl
mıştır. Ordada hiç bir açılma 
merasimi bu kadar muazzam ol-
mamıştır. Açılma merasimi Vali 
Bey tarafından idare edilmiıtis. 
istiklal maı şı, Cümbnriyete sa
dakat yemini büyük bir heyecan 
ve huşu içinde geçti. Orta mek
tep müdürll lbrahim Bey bir 
nutu~ söyledi. lbrahim Beyden 
soara Osman ağa oğlu Hamôi 
Bed bir hitabe irat etti. iki yü
ze yakm aza kaydedilmiıtir. 

Haydar 
KayserldO 

Kayseri, 24 (Vakıt) - Hal• 
kevi büyük bir heyecan içinde 
açıldı. Kolordu bandosu mera
sime iıtirak etti. Recep beyin 
nutku radyodan din!endi. lstik
IAl martı, fırka marşı, cümburi
riyet andı bazironun heyecanım 
bir kat daha arhrdı. Fırka reisi 
ateşli ve heyecanlı bir nutuk 
söyledi. 

Lise müdilrü Yunus Kılzım B. 
Halkevleri teıekkülünün maksa
dım anlattı. Behçet Kemalın 
açdma ve Dumlupınar şiirleri 
okundu. Şimdi Akın piyeıi tem-
sil ediliyor. Seyfi 

Yanda 
Van, 24 (Vakıt) Halkevi 

yiiksek tezahüratla açıldı. Halkın 
ıiirur ve neşesine payan yoktur. 
bu münasebetle şiirler okundu 
Ye temsiller verildi. 

Mehmet 
Yozgatta 

Yozgat, 24 (Vakıt) - Halk
evi halkın büyük bir coşgunluk 
ve heyecanı arasında açddı. Re· 
fet Bey maksat Ye gayeyi izah 
etti. Dumlupanar şıiri okundu. 
Akın piyesi temsil edildi. 

Yusuf - Bekir Ziya 
iz mitte 

lzmit, 24 (Vakıt) - Halkevi, 
ıehirden ve köylerden gelen ka
labalık bir halk huzurunda açıl· 
dı. Recep Beyin nutku radyodan 
dinlendi. 

Demir Ali Beyin tertip ve 
tanzim ettiği cümhuriyet yemini 
ve canh tablo fevkalade alkıı· 
landı. Daha sonra avukat Ali 
Sedat Bey tarafandan Halkevle
rinin gayesi ve maksadı izah 
edildi. Gazi, ismet, Klzim Hz.. 
ne tazimat telgraftan çekildi. 

Rifat 
Kastamonu da 

Kastamonu, 24 ( Vakıt )- Bu· 
ra Halkevi büyük tezabilratla 
açıldı. Halk heyecan ve sürur 
içindedir. 



::::: ~ Boz Navar ~ 
Yazan: 

Mm. Rube· 
jıns ki 

isterse ıize koca bir sinema stüd
yosu sabo alabilir. Hem yüzlerce 
lllilyonu vardu, hem de hoıuna 
giden kadınlara kartı son derece 
eömerttir. Size kartı olan meyli 
altı ay ıürae kAfi. Size ev, mü-

. cevberat, araba ve batta bir si· 
nema fabrikası alır. Buradaki 
lllubacır Rusların çok sıkıntı çek
tiklerini biliyorum. Bunlara mli
hinı bir kısmet çıkb. Bu kısmeti 
kaçırmayınız. 

XIV 
Erteıi gGn Nataıa, Mura Laa

kadan naaibat almaya gitti. Mura 
reıaç kadını tebrik ederek dedi 
lci: 

- Roz Nuarda yemek yemek 
teklifinde bulun. Beni de davet 
ettirmeDin yolunu bul. ôtekilorin 

herifi senin elinden kapmaması
na dikkat ederim, onu gaz bap
sma alırım. Arbk bu itlerde o 
kadar ileriledim ki bir milşteri 
görünce cebinde ne var? Kadın· 
lara alikası ne kadardır? Hevesi 
nedir? Anlarım. Bu yolda birçok 
habise giriıtim ve daima kazan
dım. Beni iyi dinle.. Eğer sana 
git dersem. Hiç dilşllnme .• 

Nataıaya mabut "gece,, robu
nu giydirdi. Elbise biraz geoit ol· 
makla beraber birkaç mahirane 
pli dikilerek ıenç kadana uyar 
bir bale sokuldu. Mura sordu: 

- Aııkın hangisi kumralı mı? 
Esmer mi? 

- Kumrab. 
Çok garip. Ekseriya kumrallar 

kumrallardan hotlanmazlar. Gel 

• • • 
Kilo 
90000 Kuru ot 
75000 Saman 
85000 adet yumurta 

6600 Zeytin 
4500 Beyaz peynir 

Harbiye mektebi ihtiyacı ıçın 
yukarda cinsleri hizasında yazılı 

miktarl.ırda yem ve iateleri ayrı 
ayrı 5 ıartnamede aleni mOna
kaaa suretile sabn alınacaktır. 
Münakasaları 2 Temmuz 932 cu
martesi günü saat 16 ya kaadr 
T opbanede merkez kumandan• 
lığı satan alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin prt• 
namelerini g6rmek için komiı
yona müracaatlan ve ittirak için 
de muayyen vaktinde komiıyon· 
da hazır bulunmalan. (10) (2572) 

Kilo 
3528 
5000 
7000 

15528 
Kilo 
6472 

15000 
7500 

18000 
4500 
8000 
5000 
3072 

650 
7600 

75794 

• • • 

As Tıbbiye Mp. 
Piyade Atıı " 
Kuleli La. 

" 

Eczacı MP. 
Maltepe La. 
Glllbane Hı. 
ihtiyat Z. Mp. 
Gedikli K. Z. 
Ô!çme taburu. 
Askeri konak 

,, müze 
Merkez kumand•nlıii 
Dikim evi 

Yukardaki mahallere bizala
rındaki miktarlarda mangal kö
ruürll iki tartnamede aleni mil-

seni ona göre silsliyeyim, kaıla
rın siyablanmab, gaz kapakların 
biraz daha kendini g&stermeli. 
Aşı renri podra ile podralan •• 
Yoksa herife tatsız g6zilkilralln •• 

Tuvaletleri tamam olunca Roz 
Nuara koıtular. Hilgo Ştrau ile 
lbrahim evYelden oraya gelmit
lerdi. Nataıanın teklifi üzerine 
Ştrava yalnız Murayı değil: aynı 
zamanda mllesseıedeki bntnn 
kızları davet etti. Bir pasta Oze
rine biriken ıerçeler gibi toplan
dılar. Ştravı'ın bol ıampanya ıs· 
marbyacağa ve etrafa avuç avuç 
babtit aerpeceği hiuolunuyordu. 
Ziyafet taıaYVUrdan kat kat par
lak oldu. Diier mil9terilere metr 
doteller bakıyordu. Kızlar HOgo 
Ştrane kral ismini vermiılerdi. 

Kırat durmadan ıımarbyor, cı
gara dağıtıyor, istenilen hediye
leri alıyor, parayı ıabane d<Sldl· 
yordu. Az bir mDddette bDtiln 
Roz Nuvar halkı zil zurna ...,:. 

Satılık arsa: 24-14 hissesi numarası atik 6 cedit 8 Derebeyi 
sokağı Çengelköy mahallesi Çengelk~y : Meaahası miktari 28 
metre murabbaı muhammen kıymeti (160) lira. 

Sa talak arsa: 24-14 hissesi. Numarası atik 1 cedit 1 O Derebeyi 
sokak Çengelköy maballeıi Çengelköy: Mesahası miktarı 171 
metre murabbaı. Muhammen kıymeti (12)) lira. 

Satılık arsa : 24-14 hissesi. Numaraaı atik 6 cedit 12 Derebeyi 
ıokağa Çengelköy mahallesi Çengelköy: Miktarı 2188, 23 metre 
murabbaL Muhammen kıymeti (876) lira. 

Balida evsafı muharrer 3 kıt'a arsa mahallesinin şerefli ve 
etrafında oldukça mesldio bulunup bina inşasına elveritlidir. 
Tahmin olunan kıymetler sekiz sene ve 8 taksitte veri İecektir. 
Milzayedeye ittirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacaktır. 
Sataı muamelesi 4 • 7 - 932 pazartesi günil saat 14 te Üskildar 
malmildOrlOğilnde aleni müzayede suretile yapılacaktır. (2645) 

----------- ----------
Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuı932 

tarihinde muokazi olacağı cihetle yeniden isticarına talip olanla
rın heyeti teftiıiye riyaaeetine milracaatları. 

Beyoğlu Defterdarlığından: 
1 - Pangalta Şehit Muhtar Bey caddesi 141-169 No. ı. ha· 

ne tamamı: 
2 - Hask&y Kiremitçi mahallesi cami alta sokak 49, 49-1, 

49-2 No. lı dükkln tamamı: 
3 - Mabmutpatada yarım ban namile maruf 263 No. lı ma

hallin 36-144 hissesi 265 No. b maballın 90-144 biuesi ve 26, 
23, 30, 32, 34, 36, 56, 58 No. lı mahallerin de 63-144 hiaae
leri: 

~alida ilç kıt'a gayri menkul aahabının vergiye olan borçla· 
rından dolayı bilmilzayede satılacaktır. 25·6-932 tarihinden 16-7-
932 tarihine kadar 21 gün milddetle müzayedeye konulmuştur. 
Yevmi meıkftrda ihalei evveliyeleri icra kılınacağından talip 
olanların 1/ 0 7,5 pt-y akçeleri ile birlikte Beyoğlu kazası idare 
heyetine milracaatlan ve fazla malQmat ta!ebinde bulunanlann 
da Beyoğlu kazaıı defterdarlığına mDracaatları. (2733) 

===-= 
nakua suretile aatın almacakbr. yasetiııe vermeleri. (17) (2613) 
MOnakasaları 1 O Temmuz 932 • • • 
pazar gtinO aaat 16 ya kadar Harp akademisi ihtiyacı için 
Tophanede merkez kumandanb- 800 çeki odun aleni münakasa 
it salan alma komiıyonunda icra suretile sahn alınacaktır. Müna· 
kılınacaktır. Taliplerin ıartname- kasası 11 Temmuz 932 pazartesi 
sini görmek için komisyona mü- günli saat 16 ya kadar Tophane 
racaatlan ve iftirak için de vakti de merkez kumandanlığı aalıDııı 
muayyeninde komiıyonda hazır alma komisyonunda icra kıbna• 
bulunmaları. (27) (2718) cakbr. Taliplerin tartnameaini 

• • • g&rmek için komisyona mOraca· 
Çeki 
000 Harbiye mektebi 

1 bOO Snvari mektebi 
300 Topçu ve Nakliye mektebi 

2150 Fen tatbikat mektebi 
4050 

Yukardaki mahallere bizalann-
daki miktarlarda 4050 çeki o
dun bir fartnamede kapalı zarf 
ıuretile Hhn ahnacakbr. Müna-
kasası 14 Temmuz 932 perıem
be ıDnü saat 14,30 da Tophane
de Merkez Kumandanbiı satın 
alma komisyonunda icra kılına-
caktır. Taliplerin ıartnamesini 
g&rmek için komisyona mflraca-
atlan ve itlirak için de ıartna• 
meai veçbile bazırbyacaklan tek· 
lif mektuplannı ihale gGnilnOn 
muayyen vaktinde komisyon ri-

hoı oldu. Muzikacılar, artistler 
hatta bar sahibi Hirşfela bile 
ıampanya içinde yOzüyordu. Mli
eseeae mevsimin en parlak gece· 
ıini yaıadı. 

Aletli solgun Lina •aktinden 
çok evvel cazip dansmı oynadı, 
"Kıral,, ona yüz lira babtit 
yerdi. Bunun llzerine bütün kız
lar meharetlerini g6ıtererek bu 
zamane karuououn botun• git
mek için yarışa başladılar. Şt
ravs'a hikaye uydurmıya IUzum 
yoktu. ihtiyar babadan bahset
mek, a.ile yflzfljil d~laveresine 
giriımek, kira borcu icat etmek 
lilzumsuzdu. Biraz ıoara ho9una 
gittiniz mi rekllm dağıtırmış gibi 
banknot d~ğıhyordu. 

Şitko Şura burnunun üzerine 
Gç kirbit koyuyor. Bunları bir 
kafa sallay111 ile havaya atıyor 
ıonra 41ğzı ile tutuyordu. 

Lika bozuk ıeıle TovkinuaZ1 
llyliyor, ıampanyanm tairile bu 

atlan ve iştirak için de vakti 
muıyyeninde komisyonunda hazır 
bulunmaları. (28) 2719) 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı ıçın 

150,000 kilo saman 200,000 kilo 
kuru ot ayrı ayrı iki ıartname
de kapalı ıarf ıuretile satın alı
nacaktır. Münakasaları 11 Tem• 
muz 932 Pazartesi günil saat 
14,40 da Tophanede Merkez ku-
mandanlıiı aatınalma komisyo
nunda icra kıhnacaktır. · Taliple-
rin ıartnamelerini görmek için 
komisyona muracaatları ve itti· 
rik için de ıartoamesi veçbile 
hazırlayacakları teklif mektupla· 
rıDI ihale gGnllnim muayyen vak· 
tinde komisyon riyasetine ver-
meleri. (29) (2720) 

tarkıyı "Volıa sandalcılan,, ıar· 
kısına benzetiyordu. 

Sıska Rozinka göbek at• 
mıya uğraşıyordu. 

Rayka, Verka, Lubka, Marus
ya birbiriıe rekabet e~ercesine 
uğraşıyorlardı. Marvinıki Netra
vısın terefine şarkılar uydurdu: 

D6rt Ruı şarkıcı Marvinakiye 
yardım ediyorlar ve her parça 
sonunda bütün hazır olanlar bu 
t•rkılara tekr arhyorlardı. 

Kadehler km!ıyor, yet cam 
parçalarile kaplanıyor, garsonlar 
hemen cam kırıklarını toplayıp 
yeni takımlar getiriyorlardı. 

Bu haris yağma ortasında Mo
ra bir k&şeye çekilmiş, ıeyred· 
yordu. O, yOz lira ile göıil do
yacaklardan değildi. Hügoya 
doğru ara aıra eğilerek Natata· 
yı methediyor, genç kadın llzr.• 
rindeki nüfuzunu anlatıyor, Hl· 
gonun onu elde etmek için Ma· 
ranın yardımına muhtaç olduğu• 
nu ileri sürQyordu.Filbakika Na• 
taıanın bir dostu vardı. Fakat 
6yle rastgele erkeklere kendini 
teslim ctmit bir kadın dejildi. 

(IJUmalf) 
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M üneVVer vatandaşlara düşen vazifeler 

Memleketi tazyik eden büyük 
bir pahalılık yoktur 

Recep Beyin sUyledlği nutkun metni 
GOi ••llarımız 1 

lbrahfm Bey (Isparta) - Gülyağı.. 
Recep Bey devamla: 

dir • Sım Beyin şikayet ettiii bu me -
selenin halli için de çare, sene 
Sırn Beyin beğenmediği istihlak koo -

- Satılıyor zannederim ve para 
da ediyor. 
İbrahim Bey (Isparta) 
- Satılmıyor efendim • 
Recep Bey devamla: 
- Satılmıyor da elinizde kalıyor 

mu? Afyonun vaziyetini arzettim. 
Tütünü de arzettim. Şark istihsalatı 
yekunu, dilnya piyasalarının alıcı 
vaziyetine nisbeten zaten fazladır. 
Fakat, arkadaşlar, hariri ticaret va -
.ziyetimiz, ihracat vaziyetimiz daha 
iyi olmaz mı? olmasın mı? olur. 
Olmasını hep beraber temenni ederiz. 
Fakat, bu vaziyetin daha iyi, da -
ha işler, daha değerli, daha kıymet 
getirir bir tarzda tanzim edilmesinin 
de tek sım, devletçiliğin iyi işle • 
mesi, harici ticaretin tanzimi yo -
landa daha pratik, daha müsmir, da 
ha mtiessir şekiller a1ınmnsıdır. Ma • 
hn zamanında ve daha iyi bir 
halde harice ael'ki, yetiştirilmesi 'Pİ -
yasalaTa am, bunlann kredilerinin 
tauimi de devletçilik vasfmın da -
ha iyi tatbiki ile mümkündür. Maa -
mafih, dünyanın bugünkü haline 
pre, ihracat vaziyetimiz bence hiç te 
feıaa dejildir. Daha iyi olsun di • 
)'eblliriı;. Her şey daha iyi o • 
latitıir, fakat, daha fyf olmanın 
tılsnnr da devletin bu işlerde ça -
11Ş1Dasından ibarettir. 
Sım Bey, bir taraftan daha iyi ol • 

eun, diğer ta raftan devlet müda -
ıaaıe etmesin derken, şuna benziyor: 
Bir hastaya bir taraftan lliç, sulfata 
kftiye ediyor, diğer taraftan bu 
His acıdır, onu alma, diyor. 

Arkadaşlar, başlıca şikayet mev • 
sularından biri de budur. Tabii mah -
terem vekil arkadaşlarım:-ı kendi -
)erine taallQk eden noktaların te • 
ferrtiatı hakkında JAmm gelen cevabı 
verecekler • Ben, fırkanın esas te 
ilk.kileri ve bütün muhitte, memle -
keti esas varlığına tesir yapa • 
bllttek 'bedbin telakkilerle mücadele 
için bu mevzuda da fHdrlerimi huli -
sa edeceiim; pahalılık, arkadq -
lar, bir defa pahalılık var mı, yok 
mu? Bu bir meseledir. Pahalılık 
•ttmti itibari bir takdirin ifade -
sidir. Ba itibari takdirin hangi il. 
dlerle, hangi otoriteler lisanından, 
Jiangl dokümanlarla vazedilmesi Ja -
mm gelir. Bu, ayrıca bir mese -
Jedlr. Fakat, pahahhk denilen bir 
fey va1'88, bu· bir polis, bir kanun 
ifl defildir. Kanan yapıp, pahalı • 
lığı kaldırmağı insanlar çok ıu . 
rUbe etmişlerdir. Bu hususta ileri 
afdildlkçe de hakikat kal'flsında ni • 
dim olmuşlardır. 

Bulday meselesi 
Sonra pahalı olanlar nelerdir? 

Tasnif edelim. Cinslerini ayrralım • 
ı.tlhlAk maddelerimizin bir lmımı 
memleketin dahill mahaulAtı, Udn • 
dal, ithalat madd.leridir. Bu, eti • 
•tln dahili meselesidir. Bu, günü 
shGne gelen bir şeydir. Buğday ve 
ekmek işini halletmek yolunda hil -
ldbaeUmizin yeni ve naslı tedbirler -
le m911rul oldufuna nluf oldum. 
Bafday meselesi, Sırn Beyin fikir -
!erindeki yanlışlığa rağmen, bebe. 
mehal tanzimi JAzım gelen bir mese • 
ledir. Ekmek meselesini burada bı • 
rakalrm • Et pahalı, tavuk pahalı, 
781 pahalı olabilir. Fakat, zaman 
uman bir çok yerlerde bunlann u • 
eazluiwıdan ayni zamanda bir çok 
yerlerde pahalrlığından şikayet edil • 
dJiinl duyuyoruz. Bunları daha u • 
euzlatalım. Ne demektir, tahlfJ e -
delim. Bafday mustahsllln elinde 
41eferlnden fazla sahlryor, dfyemiye -
eetJz. Çünkü diier taraftan mus -
tabailin istihsaJAtmı bazı yerlerde 
maliyet ffatına tekabül edecek bir 
para ile sattığı fdd.lası da vardır. 
O halde, dahilde alıcı ile, miistah • 
llil ile, müstehlik arasındaki sınıfın 
mllhı • için devletçllHc cihazlarının 
4'aha dikkatli Jtlemesi IAzımdır. Baş -
b tffrUI bir çare Ue bu netice -
'8 armak imUıu vana, Sım Bey • 
den riea ederim, burada izah et -
Uler. ithalat maddeleri fiatlan • 
aa sellnce; meseli, bir manifatura 
libi e,yalar yerinde ucuz satılıyor 
nya 11fsbeten acuz sabhyor. Bana 
palıahJandıran lthallt tacirleri mi -
4frf Kendi Jfadelerinden anlJyo • 
ram. Eğer ithalit tadrlerl aen a • 
h;rorlar, pahalı atıyorlarsa, bu • 
aua ~esi de aynidir. Devletçilik 
ft9fmID meseleye mtldalaaleei ..... 
dır. Eter ithalat tadrlerlle ala • 
telıllkler al'Blblüll eaaf, llPekllla • 

Ymnmıı-. . .. _. ..... 

peratlflerinfn yapılmasından ibaret 
tir. Demin de arzettiğim gibi, pa -
halılık hakkında kat'i bir hüküm 
söylemek müşküldür. Ben zati tak -
dirimi söyliyeyim.: Memleketi taz -
yik altında bulunduracak derece -
de kuvvetli ve büyük bir pahalılık 
yoktur. Srrn Bey, k8ylilnün ve me -
murun iştira kabjliyetlerinin azal -
dığmı da söylediler. Bu azalış ne -
ticesinde kazanç vergisinin vesair 
vergilerin de verilmiyeceğini ve büt -
çe yekunu daha çok düşeceğini i -
fade ediyorlar. lstenen genişlikte 
iştira kabiliyeti dtinyada hiç bir 
memleketin büyük halk kütlelerinde 
kalmadı. Fakat, Tiirkiyede devlet 
bütUn vatandaşların takdir etmiş 
olmaaln lazım gelen tedbirlere rağ -
men, aylıkları muntazaman vermek -
tedir. Türk hazinesi tedfyattnı sa -
dakatle yapmaktadır. 

Butçemlz 
Türkiyenin dahili pazarlan buh -

rana rağmen, itılemeldedir. Diğer 
taraftan geçirdiğimiz 931 maU senesi 
,·aridatmdan tahsil edilmiş yektan, 
bugünlerde kat'i rakamını almıştır. 
Bu dakika, önümüzdeki sene için 
kuvvetli bir teminat al'ftder. Yeni 
tasavvur ettiğimiz tedbirl~r dahil 
olduğu halde, geçen _seneki tahsilat 
yekOnuna aynen alsak, yeni sene 
bütçesi için tahmin ettitlmiz varidat 
yek4nu dolacak ve artacaktır. E -
ğer önümüzdeki sene içinde bu -
günden tahmini mümkün olmıyan ve 
maU, siyasi hayatımızda nasıl akis • 
ler yapacağını takdir edilemlyen ha -
diseler olmazsa, hazine varldah der -
piş edilen masrafları koruyacak • 
tır. Bu vaziyet karşısmda, mille • 
tin &elecek sene ver&ilerini vermiye • 
cefl fikı-1 yanlıştır. Zararlıdır. 
Hepimiz dahil olduğumuz halde bü -
tün halk tabakalarına, onlann dn • 
let.e karp llorçlanar idelaelert ftll • 
Tini, 3dlyeb0~Ierl aıyıaet ve 
kudrette olduktan kanaatini telkin 
etmemiz lazımdır. Maamafih, 300 -
400 kuruşa, hatta bir araba sa • 
mam 30 liraya satmıya alıştığımız 
çok geniş yaşayış günlerinin avdet 
etmiyeceğine inanmamız lazımdır. 
Bu gayri tabii kazanç lmkinlannın 
ortadan kalkbğına ve herkesin tabii 
kazanç ve idareli maaşla yaşamı -
ya mecbur bulandufuna göre, en 
tabii refah ve saadet de yaşamak de • 
ğildir. 

latlhlAk kablllreU ezmb,or 
Böyle telakki etmekte insaf ve 

mantık olmamak lazımdır. Yalnız 
bütün dünyanın istfhllk kabfllyetl a • 
zahyor ve herkes içine girdiil '8 • 
raiti kendisi için tabil bir yol diye 
tellkkf ederken, Türkiyede bizler gi -
bi meb'aaların ve münevver va • 
tanda.şiarın bu halin hakikatini iyi 
bilenlerin vazifesi, bu icaplan, bu 
hakikatleri ailemize, dostlarımıza ve 
mahltimlu daima teJıkln etmektir. 
Ta ki, memlekette haksız ve gayri 
meşru bir bedbin1ik havası hilıl 
olmaSJn, ve bu havanm her buh -
randan daha fena, daha tesirli olan 
manevi darbesi, vatandqlarm ka • 
fasında zararlı tesirlerini göstermiş 
olmasın. (Bravo sesleri) 

Yok, buhran vardır, pahalılık var -
dır, Avrupanmkl ile bizim buh -
ranın alikası yoktur, bütçemiz bo -
zulmaştur, tediye kabiliyeti azal -
mıştır, diyerek, hep bu teraneleri 
tekrarlamaktaıa fayda beylenemez. 

Neler ••Pllaiblllr 
Arkadqlar, uzatmıyayım, esas fi -

kirlerimi söylediğimi arzediyorum. 
Daha bir iki nokta arzetmeden ge -
çemiyeceğim • Arkadaşlar, Sırn Bev, 
Yunanistan Uzerinde tevakkuf et. 
ti. Onun gibi ticaretimiz olsa, Pi -
re limaru gibi Hmannnız olsa, tera • 
nelerinde bulundu. Hepimiz biliyo • 
ruz ki, bah.settiii bu devlet, yani 
Yunanistan, bizim iyi bir dostumuz -
dur. Çalışmakta Mabet esuında 
tahlilini yürütseydi, bir teY demi • 
yecektim • Fakat, bizi tahtle eder 
gibi konuşta • Bu yanlışhr. Aşiklr 
drr ki, her devlet Kibi onan da 
dünya buhranı yüzünden sık.ıntılan 
vardır. Orada mOşkUIAt, en çok 
imali cephede tecelli ettiğini mat • 
buatta okuyoruz. Başladığı büyük 
bir zirai Jmar hareketi dünyada kre -
dilerfn durfanlafa ytlzünden fa • 
sılaya maru kalmış, dostmemleke • 
tin sıkınhsmda teeelU ve misal 
aramak aklımızdan geçmez • BilAkfs 
kendimiz gibi muztarip oluruz. Şu • 
l'ASIDI mflaaraatle haber vereyim 
ki, Yananlstanın bu mU§killlttan ma • 
Wf*7• pbalr flphellzdlr. 

Mali 
işlerimiz 

Vekil Abdlllhallk Be
yin nutkunu~ metni 

Ankara, 22 (A. A.) - Büyük MJllet 
Meclisinde bütçe müzakeresine başlan 
m881 mttnasebetile Maliye vekili 
.Mutafa AbdüUıalik Beyefendi tua -
fından irat edilen nutkun metni ıu -
dur: 

Muhterem arkadaşlar, 
Tetkik ve tasdik Jçin huzuru alini -

ze arzedilen 932 mali senesine ait 
bii~ nonnal bir eene ~çerlainde 
yapılmamış bir bütçedir. E&a8ell 
geçen aene yani 931 senesi içinde yap -
tıfımız bütçe de normal bir sene 
içinde yaprlmış bir büt~ detfldlr. 
Bu bütçenin gerek masraf ve gerebe 
varidat ·kısımlarını tahlil etmeden 
evvel 931 ve 932 seneleri bütçelerini 
yekdiferlle mukayese etmklfilme 
müsaadenizi rica ederim • 
931·932 bUtçelerl ara .. ndll 

muk•r••• 
931 bütçesi heyeti ceJilenizçe 186,5 

milyon olarak tasvip ve tasdik o -
lunmuştu. ~ne içinde mütehavvil 
fevkalade ve muntazam olarak nri -
len tahsisatla bu yekun 194,5 mil -
yona baliğ olmuştur. 932 bütçesi o -
Jarak heyet! cellJenize takdim e -
dilen 1932 senesi bütçesinin masraf 
kısmı 169 milyon olarak tesbit edil • 
miş ve geçen seneki bütçeye na -
zaran 25,:> milyon noksan bulunmuş -
tur. Esasen 981 bütçesi 930 büt -
çesine nazaran 40 milyoa noksaa -
dı. 

931 senesi ne nazaran 25,5 milyon -
luk bir fark vardrr ki, bu vaziyete 
göre, iki sene zarfında masraf 
bütçemizde 65 milyon liralık bir nok 
sanlık gıöziildiyor. 

Bütçeyi tertip ederken bu noksanı 
nazan itibare alarak, yapılacak hiz -
metlerin cümlesini muhafaza etmenin 
pek müşkül ve güç olduiunu tak -
dir buyurursunuz. Hükumet yalnız 
hayatt olan hizmetleri görmek ve 
icrası kabilJ ' 1 lr olan hizmetleri te • 
hir veya f ·mile tayetmek su • 
retfle masrn1 • .ısgari hadde kadar in. 
direbilmiştir. 

832 bUtçemfz 
Bütçeyi tertip ederken üzerinde e • 

hemmfyetle tevakkuf ettiğimiz nok • 
tk n •ebdei ha.reketlmiz fU olmq • 
tpr: 

Kendi varidatımızla, kendi masra -
fımızı kapamak, bu suretle cihamm -
mili olan krizden milli ve mali bUn -
yemizi sarsmadan ~ıkabilmek. 

Bunu yapabilmek için de ancak 
kendi varidatımız kadar masraf 
yapmak lhımdı • Bu sene takdim e -
dilen bütçe, g~en ve evvelki seneye 
nazaran çok farklı bir bütçedir. 
Devletin hayati ihtiyacı olduğunu his
settiğimiz masrafları ifa ettik, ge
lecek seneye tehiri kabil masraf
Jan tayettik. Bu bütçeyi tetkik et
tiğimiz zaman, flreceblniz kf bu 
sene bütçesindekJ idare masratİannı 
geçen seneki idare masraflarından da 
ha aşağı olarak. koyduk • 931 se
nei maliyesi tamamen hitam baldufu 
Mayısın 31 inci gUnii akşamı ka: 
panmış olan mali Hileye alt •e
sabatın bir kısmı bilhassa borçlanmı
za ait rakamlarla sandık mevcu
datı hakkındaki maJOmat telgrafla 
geldfii için bunlara Jstinaden seçen 
seneden bu seneye 118811 girdiğimizi 
heyeti aliyenfze arzedersem faldeli 
olur zannederim. 

930 senesi hesabı kat'isbıde, 1 Ha. 
ziran 931 senesinde bfitün borçlanmız 
mahsup edildikten ve bankalardaki 
hesaltı earilerimlz kapandıktan aonra 
(~,000) Ura bir sandık mev -
c~da de\'retmit olduk • Bu yekQnda 
şımendif erler bütçesine ait olan ka • 
n.unlarla verdifimlz salahiyetlere is -
tına den ff•endlf er idaresinin ak • 
tettiği ve hüktlmetin kefil oldufu 
(8',000,000) lira dahil değildir. 

Bu eene, 1931 maH senesinin so -
nuncu gUnii olu .31 Mayıs akşam. 
masraf bütçesinin kapandığı zaman 
da şu rakam lan elde ettik: 

Bankalarda olan hesabı carilerf -
mizden (378,000) lira bir borcumuz 
kalıyor" 

Şöse ve kipriller kanunu ile ve 
~esarifln ytizde 10 kanunile ve pan -
sıyon kanunlarfle bir de emaneten 
teraküm eden ve zimmetimizde görü -
len (2,750,000) lira, geçen senet malt 
zarfında tahakkuk edip te henUz 
tediye edilmiyen ve bütçe emanetine 
nak1edllmlyen (8,400,000) lira ki 
cem'an (1,475,000) liralık bir borç 11~ 
mevcudamu:c karşılaştınldıktan son • 
ra 1931 mali senesine girdiğimiz za • 
man gerek bankalara ve gerek 
sair eahabı matJQba (10,000,000) lir:ı 
kadar bir borcumuz vardır. 1932 ma • 
U senesine girerken, kefaletten do • 
layı tlmendlfer idaresinin yaphğı 
(8,000,000) liralık borç aynen dar • 
maktadır. 

1931 maU senesi zarfmda tahsllit 
wı aetleıelerl de flyledlr: 

.. _ ~ ..,._. itibarile ~ lnalu 
~~-iZ. (lllA00,000) ~. 

Dahiliye vekaleUnde yapılan faaliyetler 

Köylerimiz - Maarif - Yollar 
nüfusumuz gittikçe artmaktadır · 

SllkrllKaya Beyin sOyledltl nutkun metni 
-Ankara, 23 (A. A.) - Büyük Milleti leri 1,389, yapılan ÇeflHler 2,393 

Meclisinde Dahiliye bütçesinin müza- tUr. Aanzim edilen köy JHZUlddan 
keresi mfinasebetlle Dahiliye veklU 1,178, yeniden yapılan köy yolu, köp 
ŞUkrU Kaya Bey ta f d f t rUleri 5,673, köy odalan 1,98.\ kly 

ra ın an ra konağı odalan 4,692, dtikkialar ki, 
edilen nutkun metni berveçhl itidir: pazar yerleri olacaktır 3,672 dir. Vl -

Muhterem Ef •diler, Dalılllye ve- ki& köylerin adedine nazaran 'bu ra • 
.Uletl bütçesinin tef errilabna ve b•Jar pek eib'I görtiline de klyll • 
maddelerine slrmeden enet lleellsi Jeria Harbi Umumide uğradıktan talı 
aliye ve efkAn amumlyeye Daldltye rlbat .,.. bfllhare cidalt mllllde 
vekiletinde yapılan faalfyetlerl wı yaptıklan fedaklrhklar nazan ıın. . 
Dahlliyenin vaziyeti hakkrada bazı n almırsa, köy kanununun tatbiki 
malGmat arzetmek isterim. h11ASunda köylülerin gösterdiif bu 

K8rlDlerl111lz faaliyetten memnun olmak IAmn re -
Dahfllye vekAletlnin esas faaUye. lir. Bu tutulan yoldur ki, ba b -

ti kCiylerden başlar Köyler maıe- nanun ciddi surette tatbUddir ki, az 
U:a Aliniz, idarede ;üzü fert oldatu zaman zarfında köylillerimlzf kendi 
gibi bizim kendi içtimai bünyemiz ihtlyaçlannı tatmin edecek mU... -
de cİe en esaslı unsurumuzdur. Mem- aelere sahip kılacaktır. Köy ha -
Jeketimizin 14 milyon nüfusundan ıı yatının. tabii en çok alAkadar olduğu 
milyonu köylülerimiz teşkil etmek- şc;y. s!hhatf ~mumiye meeelesfdll'. 
tedir. Binaenaleyh, bugtin bu mem- Şihhatı umumıye ~iade refikim 
Jeketi gerek iktisadi sahada, gerek ıcap ederse tabii tafsılit verecektir. 
siyaseten ve gerek askerlik te muda- Bizim allkadar oldufumuz cihet, te -
faa noktasından ayakta tutan en sadOf ettftlmiz bataldıtdan hahtr 
birinci unsur, k6ylfilerfmlzdlr. vererek Ye kurutmaktır. Kiy ka -

Köylerimizin lktfsadt vaziyetinden nunu dolayıalle kurutulan bu batak -
evvel idari taksfmatmı arzedeyfm: hklara dair de istatistik malGıaatı 

Türk köylerinin adedi 40,223 tar. vardır• 
Bu köylerin eon defa neşrettiğimiz K8rlerde nDtuaumuz 
Dahiliye vekaletinin bir eserinde Wm- 500 den fazla ldly bataklıfl kanıtul-
leri ve mahallerini yazmıştık. Tek- muştur. Ltlzumsuz tafsilAt vererek 
rar tetkikatta bulunduk. Bu aene başınızı atntmak istemem. Zapta 
g!ne bir ~ser.. çıkaracağız • Banda verecefim nüfaa n çocuk adedine s• -
koylerimlzın nufuaunu, hane miktar- lince; belki muntazam fatatiatlk 
l~rmı, ik~isadl vaziyetlerini kısam takdim edeıaiyeeetlm, fakat, miip • 
bildireceğiz. hede ley söre, ~ ifti.br etmek 

Ktir kanunu IAzımdır ki, köylerimiz ~ocak isti. 
Bu, belki Avrupa da dahil olduiu lasına uğramış bir haldedir. Ve aon 

halde köyler hakkında yazıhnlf eser· üç -dört senedenberi hemen hemeo 
Jerfn en mütek!miJi olacakhr. Köy- hastalık wı ölfim Tiki olmam19 gi • 
Jilleri mutlak usaltl idareden CUm- bidir. Bu memleketin nüfusa, kly • 
huriyet sayesinde kurtararak, onlann Jünün vehldiyeti sayesinde 25 eene 
bütün ihtiyacatını tatmin edecek zarfında muzaaf bir hale plmft • 
köy kanunu namile bir kanun çlkar- tir. Ntlfusan tezayüdü, ancak klJ' • 
dık • Bu kanun kommiin deailen Jii kitlesinin artması ile mUmkiin -
şekli idarenin tam ifadesi defil- dür. Hariçten geleceklerin yardımını 
dir. Fakat buna dair ahkam pek çok- da billhare anedeceğim. 
tur. Bu kanun bugün 22,685 köyü- Btlyüldtir. Fakat, bir memleketin 
eüzde ta~- edilmektedir. Ka11~nun niif•~fUlQ ,beAL~ltl--•ll.JW' 
'i5tbatn ~lal! 'btft!ktıi't • .,_. melOekettil ' liiyab onun velQdiye • 
~ den aşagı olan 12 bine yalan köjü- tine tabidir. Hariçte buı aevatua 

muz vardır. O halde, kanunun tat- .. 
bik edilmesi Jazım geldiği halde gerek yaptıkları takdirleri ~renk, mem • 
muhtarlann evsafı kananiyesl bu- leket nüfusunun gittikçe azalmakta 
Junmamasında ve gerek dafmlk olduiunu ve TUrkiyede bir batak 
elmaJanndan dolayı tatbik edfleml- milyon kadar nfifus kaldıfını uzak ve 
yen ancak 17,5.18 kö u ü kal t yakın memleketlerde çıkan buı p. 

B Y m z mış ır. zetelerde, riaalelerde kendim oka • 
unlar vlliyetlerin uzak hudutla - dam. Halbuki Türkün velidlyeU, 

nndaki köylerdir. Belki oralardakI .. 
bllAhare arzedeceflm vekayfi siya_ ~iki az zamanda la milyon nUfuun 
siye de bunun tatbikına mlnl olmuş _ 2a milyona çıkmasını temin edecektir. 
tur. Ntlfuumuzun ~otalması hakkındaki 

. _Çok U1!1f ~ ede.~m Jd, uzak prk 
vılayetlerımızle dıger garp vilayetle -
rfmizi normal halini aldığı vakJt on • 
larda da kanunun tayin ettiği ev -
saf ve şerait dahllinde köy kanu • 
no tatbik edilir. 

Köy kanonu hakikaten memleke -
tlmize ve köylerimize çok müfit olmuş 
tUr. Tanzim edilen köy mezarlıklan 

Köy kanununun tatbikatı, tabla • 
tile eski ananeye merbut olan köy -
!erimizde kolay olmut delildir. 
Gerek kanun ahkimını anlatmak ve 
gerek bütçeleri tatbik için Dahiliye 
vekaleti uzun seneler afraşmıştır • 
Ve uğraşacaktır. 

Köy kanunu 40 bin adet bastınla • 
rak her köye gönderilmiştir. İdare 
Amirleri köylülere bunu tevzi et _ 
mitlerdir. Köylerin bütçeleri basit 
usullere ifrağ ediJerek ceh'eller ya • 
pılmış ve köylere daiıtrlmqtır 
~aham .i~arelerin btltçelerl ~l 

bugün Dahılıye vekaleti tarafından 
neşrolunuyorsa, bu sene ve gelecek 
sene .. deff !9e bile, 933 - 34 senesin -
de koylerımizin bUtçelerinl de neş _ 
redeceğimizi ümit ediyorum • 

K8rlerde umren 
K~y kanunu tatbik edildikten son -

ra koylerimizde yapılan amranı ar • 
zedeyim: 

Köy yollan, köylfller tarafından 
yapıt,ı;r11şhr. 15,643 kilometredir. 

Koy kanunu muciblnee köy etra -
fında dikilen ağaçlar 1930 senesine 
kadar (31 ve 32 dahil dejildil') 
2,750,485 adettir. Yeniden yapılan 
k~y mektepleri idarel maballlye ha • 
rıclnde 974, tamir edilen köy mektep -

olan (lN,500,000) Hradan tenzil e -
dilecek olursa, seçen sene bütçesine 
aft muhassasatla tahsilitımız ara • 
sındaki fark (33,500,000) lira tutar. 
Halbuki yeni eeneye (10,000,000) Ji -
rahk bir borçla girdftimizi arzetmiş -
Um. Tahsisat ile tahsiJAt arasın -
da böyle büyük bir fark mevcut iken 
Ye devletin duramıyacak hidematr ifa 
edilmiş iken tediyatı muntazaman 
nuıl yapdm117 Ve maU vaziyet 
nasrl idare edllm.lf&ir? Deallectktlr. 
cpa daÜ'lel8 : 

içtihadım, bu merkezdedir • 
Bu fikrimdeki isabetin hnetini 

bizden aoara gelecek nesiller de slre -
cek ve iftihar edecektir. Vekile• 
tin ehemmiyet verdlil meselelerden 
biri de, taksimatı idare, nahiyeler • 
dlr. NaJd7elerfn lallhı ve klyltl • 
nün l9Jerinla daha iyi bir nntte 
görülmesi için lazım gelen tepi -
litna yapılmasını matuaner bir 
profram tanzimi ile, lıeyeti eellleye 
takdim etmiktik • Bu kabul ohm -
du, fakat, maalesef bu profralDlll 
tatbikma, f~lnde balundutumu mali 
vaziyet mlnl olmat ve iki Mneden 
beri de tatbik edllememJttir. Ba 
lktiAdi vaziyet, aalih k•bewtl va -
kit vekAleıimlsin nahiye teşki)Atı • 
na ehemmiyet verecektir. Nahiye -
nin adliyesi, maliyesi, kltibi, belki 
doktoru, sıhhiyesi bulanacaktır. Bu 
mall vazf7et afi olarsa tana &efldllth 
aalaiyeler hakkıad'*i proframnnlZlll 
tatbiki için vekAlethnJz, kelHHne 
düşen masrafı heyeti celllenlzden iate 
mekten çeldnmlyeeekttr. 

Vlll~etlerde rollar 
Taksimatı.idareden kazalar: tda -

rede kazaların yola yoldur. Oau 
için vilayet teıkllAtına s eçlyorum • 
VilAyet teşldllh, evvelemlrde hatıra 
relen vilayetin hududa, saniyen a • 
dedi, salisen idaresidir. Viliyet hu. 
dudu meselesi, her memlekette ol • 
duta gibi mUstekir deflldlr. Ha • 
dudun tesbfti, her mmıakanın ikti • 
sadt ve çoğran vilayetlerile sıkı 
bir Hrette mUnasebattardır. Meee -
la ; bir kı•banın pazar yerleri 
her hangi bir llnwun açdmuı mlina • 
eebetile deflşir. Vlliyetlerin hudut • 
lannda tebeddUIAt olur. Biz buna• 
ilzerinde 'tetkikat yapmaktayız. t • 
kincisi ; vilayetler adedi meeeleai • 
dir. Evvelce anettitfm trfbl, Ylll • 
yetler adedinin az 01111881 idare ve Da • 
tiyaç noktasında iyi bir esutır. 
Bu e&a8ın dayandrfr bir kaide nnhr. 
O da; vilayetkı varidatı mahsasası il• 
ihtfyacmı sörebilmeaidlr. Bu ihtiyat 
asıl oldak~ Y114yetler adedhai a • 
zaltmalda 1ayda YBN!r. Pabt ı. ._ 
da wu:t• bir _..,.,et --.. .... . 



Süt F 
veren 

annelere· 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kartal çimento fabrikasından Jdreç burnuna kadar olan kısım 
ile kireç burnundan Pendik burnuna kadar giden sahilden kum 
ihracı açık müzayedeye lconmuşhır. Talip olan!ar şeraiti anlamak 
üzere LeYazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 27-6-932 Pazar
tesi günü de 20 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat 
on beşe kadar Daimi Encümene muracaat etmelidirler. (2475) 

Avrupadan diplomalarla wuuddak birinciliği ve en büyük za
fer nışanını ihraz etliği gibi Türk 2ekası, Türk san'alı, Türk 
sermayesi ve Türk amelesiyle ihzar olunmustur. 

le SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BıT, ORU:WCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat iizerindeki tırtılları, tavuklar ve 
kümes kuşları ile sair hayvaaat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum ha~aratı mevti ebedi ile katiyyen ö!dGrülür ve bir 
daha diriJemezler. Aksini ispat ede!le 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryol!arı, Şark demiryolları, Seyrise
foin, Hilaliahmer, Gülhane, Cerıahpaşa, Haseki hastaneleri ve· 
sair büy-k hastanelerle Sıhhat yurtkrı, Yatı mektepleri, büyük 
oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum
panyası, ve bilumum miiessesatı miJ1iye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve marlrnsına di!drnt ediniz. Has:ın 

Ecza Depo3u. 

Asi<: eri 
tepi ere 

e r a ,e -
a .ebe A n ıyo 

1 - 1932-1933 ders seııesı JÇm ls~anbu~'da bu!unan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Vsclerile Eursa'da Lu un n Umsa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da buiıman Ası<eri Orta Me!deplc
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncn, orta mel<te?· 
lerde 6, 7, 8 inci (1, 'l, 3) ür.cü s•ı :füırı muhtc.v:dir. Ve liseler 
kısmına 400:500, Orta mektep!~r kısmnıda :L00:3JO talebe alına
biJecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükümete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye lıer ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun· 
dukları yerlerde 1 Te:-.1muz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari· 
hinde hitam bu:ur. Bunuala beraber kadroda miinhaller kalırsa 
derı senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler
den nakil suretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri Jise ve orta 
nıekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olnn şartları muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri ve mubtaraları bütün Askerlik şubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri Jise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezl:fır şartları öğrene 
bilirler. (2180) 

Kiralık Kagir Hane Ve Düklcan 
Beşiktaş Akratı Vakfiye idares:nden: 
Beşiktaı'ta Akaretlerde 14 numarah hane bir sene, 91 numara· 

lı hane üç sene, 11 numaralı dükkan bir ve üç numaralı dükkan 
iki ıene müddetle icar edileceğinden Haıiranın on beşinci çarşam 
ha gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiş
tir. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin 
temmuzun altıncı çarşamba günü snat on üçe kadar mahalli mez
kürda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkfı· 
run saat on üçünden on beşine kadar lslanbul Evkaf müdüriyetin· 
de idare encümenine müracaat etmeleri. (264 7) 

YAZ GELDi! 

lpeldileriniz• kurtarınız???? 
S0 • DO • RO O PE!?.fEV 

Y nlnız lı.izumu olan 'e nrzu edilen 
mııhallcıde" ıcri ke;cr, .. ucudc hiç bir 
maznrrat vermez Sıhhat ,·ekt\lctinln mü 
saıd ci resmivecinl hııizdır. 

l\tcrkc7.I dnresl n:ıtııtıı ~öprü' aşı B 2623 
Şube A. Sirkeci l\lühJrdır ıııJe Han ~~MO 

(Antalya) Vapuru :tS Hazi
ran Cumaı tesi akşamı idare 
rıhtımından harel\etle c!oğru 

Ereğli'ye gidip gelecektir. 

lzmlr • Pire • lskonderiye 
posia:ııı 

(İzmir) 28 Haz."ran Sah 11 
de Galata rıhtımından kal
kar. (2876) 

•~mir Ekspres postarorında 

lstanbul • lzınir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara l!>VU 
2 inci " 

ıooa 

3 üncü it 80J 
Güverte 300 (2876) 

Döıt cins ağaç ve ~aç fıçıya 
verilen fiatlar haddi itidalde 
görülmediğinden müzayede si 
25 - 6 · 932 saat 16 ya temdit 
edilmiştir. (2822) 

Abone şarı:Garı: 
1 .i (ı 12 

Ouhildc !50 <OO 7:i0 1400 
llnricte . rn~ J 4:-0 <):-oo 
ilin sartları mu~: 

Aylık 
Kuru~ 

l~csmı Hu:;u-;ı 
:-aun 1 O l\ş J 2,50 l~ş. 
~:ıntimı rn ~ 25 

!ı..Uçllk Hl'n şartlarımız· 
1 z ,, .. 1 • IO IJefalı , 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
A - ı\bonelerimızin her üç :ı~lı· 

lı;1"ı iç n bir dcf:ı mccc:ınendır 
B - 4 satırı geçen il:inl:ırın lıızla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

VAKIT MATBAASl 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

7 - VAKiT 25 Haziran 1932-

KU!lanmız sütiinüzü arttırır. 
Çocuxı~rı 1 ke:ı:i'.'lerini 

kuv~etlenjirir. .. 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 

BergamadaKİ kıt'at ihtiyacı ıçin 135,000 kiıo un 6500 kilo 
sade yağ 170,000 kilo arpa 444,000 kilo kuru ot 83Q,000 ki!o 
odun 88,000 kilo sığır eti lrnpalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. ihale tarihleri günleri ve saatleri aşağıda yazılıdır. Talip
lerin şartnameyi almak için her gün ve mJnak<ıs:ıya iştirak ede
cekleıin de Ticaret odası tastılrnamesi \1e teminatı muvakkatcle
rile birlikte Bergamadaki askeri satın alma komisyonuna mum• 
caatları. (396) (2452) 

ihale tarihleri 
27 Haziran 932 Paz:ırtesi öğleden evvel sonra 

29 ., 932 Çarşamba 
4 Temmuz 932 Paz~rteıi 
7 " 93l Perşembe 
1 Ağustcs 932 P~:.arlesi 

günü un 

" 
" 
" 
" 

Ot 
~ade yağ 

odun 
Sığır eti. 

* • • 
Kony2daki kıtaat için 210,000 

ltilo un kapall zarf usulü ile 
münakosaya konmuştur. ihalesi 
7.7.932 perşembe günii saat 15 
tir, Şartnameyi görmek istiyen
lerin hergi.io ve taliplerin vakti 
muayyen nde 1370 lira ~emınat 
ve teklif mektuplarile Konyadaki 
beşinci K.O. alım satım komis· 
yonuoa müracaatları. (438) (2657) . "' . 

Çorlu'daki lnt'at için 10,600 
ve 'f ekirdağ için 13,000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile münakn· 
saya konmuthu. ibatesi 1O·7 · 932 
pazartesi günü saat 14 tedir. 
Şartnameyi görmek istiyenler de 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminat ve teklif 
mektuplarile vakti muayyende 
Çorlu satınalma komisyonun mü
racaatları. (451) (2744) 

• • • 
b:mit'teki kıt'at için birinci 

te,rın 932 gayesine kadar yevmi 
ihtiy:ıcı nisbetinde kllpalı zarf 
usulile yeşil büber, kırmızı do· 
ınates, bamya, pat?ıcan, fasulya, 
kabak ve semizotu münakasaya 
çıkarıldığından ihalesi 25· 6-932 
cumartesi saat 15 tedir. Taliple
rin şartr.ameyi görmek istiyen
lerin de vakti muayyende lzmit· 
teki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (393) \2450) 

* • • 
1. ci kolordunun Afyondaki 

efradının bir senelik ihtiyacı olan 
7,000 kiJo sade ynğı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 
Evsaf ve şeraiti komisyonda mev
cuttur. ihalesi 30 Haziran 932 
Perşembe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin vakti muayyeninde te
minat ve tek'if mektuplarile bir
likte birinci kolordu satın alma 
komiysonuna muracaatları. (392) 

\2608) 

K. O. ve 1 inci fırkanın on 
Oçer bin ki!o sığır etleri ile Hay· 
darpaşa ve Gümüşsuyu hastane
lerinin 5,000 l.ilo koyun eti ih· 
tiyaçlan ayrı ayrı şarlnameler.e 

ve pazarlıl:la ?.lınacaktır. ihale
leri 27· 6-932 pazartesi g~nü 
aşağıda gösterilen saatlerde ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta· 
lip!erin şartnamelerini almak i:ze· 
re her gün ve pazarlıklarına işti
rak ec!eceklerin de vakti muay-
yeninde komisyonumuza müraca-

atları. (465) (2869) 
ihnle!eri sa:ıtleri 
16,5 K. O. nun 
17 1 fırkanın 
17,5 Hastanelerin 

Tekirdağındaki kıt'at için 108,000-
hilo kuru ot aleni münakasaya 
konmuştur. ihalesi 17-7-932 pa
zartesi günü saat 16 dadır. Şart• 
nameyi görmek istiyenler hergün 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende Çorlu'da 
61 inci fırka satın alma komis· 
yonuna müracaatları. (463) (2850) 

.y. • • 

Çorludaki lut'at için her par
çası 135,000 kilo olmak üzere 
iki parça halinde ayrı ayrı ,art
namelerle 270,000 kilo kuru ot 
aleni münakasaya konmuştur. 
ihalesi 17-7-932 Pazartesi günü 
saat 14 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenler her gün taliplerin vak-
ti muayyende temioatlarile bera· 
ber Çoduda 61 inci Fırka satın 
alma komisyonuna muracaatları. 

(2851) . . ~ 
Tekirdağındaki kıt'at için her 

parçası 250,000 kilo olmak ve 
dört parça halinde ayrı ayrı şart· 
namelerle bir milyon kilo odun 
cileni münakasaya konmuştur. 
ihalesi 16· 7-932 Pazar günü sa
at 16 dadır. Şartnameyi görmek 
üzere her gün talip!erin vakti 
muayyende Çoriu'da ve 51 inci 
fırka satın alma komisyonuna 
müracaatları. (461) (2848) 

• $ * r" 

Çorludaki kıt'at için her par• 
çası 225,000 kilo olmak üzere 
dört parça halinde ve ayrı ayrı 
şnrtnamelerle 900,000 kilo odun 
aleni miinakasaya konmuştur. 
ihalesi 16-7-932 pazar giioü sa• 
~t 14 dedir. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin her ~ün taliplerin 
Takti muayyende Çorlu ve 61 
inci fırka satın alma komisyo
nuna müracaatları. (462) (2849) 

Zonguldak 
Beled"yesinden: 

Zo:ıguldak'ta yapılacak beton 
arme ıskele Haziranın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir giin 
müddetle münakasaya vazolun
muş:ur. Münakasa Temmuz ayı· 
nm on birinci pazartesi günü 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Enciimeni huzurunda kapah zarf 
usulile icra kılınacaktır. Müna
kasaya dahil olacakların işbu 

münakasaya ait cvral<ı Istanbul 
Vilayeti Belediye Reisliği Fen 
Mdürlüğünden ve Zon~ulda'c 
Belediye Rıyasctinden bedeli mu-
kabilindl' alabilece!dcri ilan edi
lir. (2498) 

'"7-==========~:::..;;;~======-=~==========-
D c v, et Demiryolla.rı ilfınlnrı i 

----~--ı 
Lokooıotıt muvöman ıılısanıının knpa.ı zarfla ve t.:kas kaydile 

mlinakasası 3 Ağustos 932 çarşamba günü :aat 15 te Ankara'da 
idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 15 şer liraya 
aablmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (27 32) 
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V-8 SiLiNDiRLi 

• 
YENi FORD ·OTOMOBiLİNİ·, 

. . ., 

TAKDİM 
• 

EDiYORUZ 

YENL8 stıtNDlRLt DÖLÜKS TÜDOR· SEDAN - ,...___,, - -

. 

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

tısız, 
• 

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

Sinkronik transmisyon tertibatı ile • 
sessız vites değiştirme. Saatte 130 

Km. sür'at. Cok 
• 

• 
serı akselerasyon . Az benzin sarfiyatı. Büyük emniyet. 

Termostat usull ile çift tesfrli otomatik ayarlı 77.7 '%:• piston tulü seyri 95 '~. sillnair hacmı kapağr - .... Cazip V tipiıtdl! Tadiyatör~ ••• • ••• ıl\totörden kuvvet alarak ·ıştlY'm tk!nılft 

(Houdaille) amortisörleri • - .• , . Fazla elastiki- 3.62 litre· - ....... 90 derece •zaviyeli miltevaı.im 

~·etil yeni arka makas • -- • Otomatik avans krank mili • .; • . • • Mahfazalı dört tekerlek 

tertibatı. . • . (Dov.:n Draft) tipinde yeni sessiz Uzerine kat'i tesirli frenler . • . . Çelik telli 

işleyen karbüratör cihazı •••• Silindir kutru ~öşterışli yeni tekerlek ..... Büyük tekerlek 

• 

Zarif hutut, meyilli ön çerçeve, mücella da~ılmaz 

cam •••• Krom kaplı pek parlak yekpare 

tamponlar . . • • Gayet yayvan karoseri. . • . 

Elli kilo benzin istiab eden arkaya mevzu depo . .. .. . 

tulumbası. • • • Jlile dUymesi kontak tablosa 

üzerinde ••• -Şoför mahalli önünde şemsi siperı 

•••• Kapalı araoalarda arzuya ~~~muhtelig 

kumaşlardan... döşeme! 

işitilmemiş ucuzlukta Yeni Model bir Araba - 14 Muhtelif Tip Karoseri 

Rodsfer 

Fayton 

Kabriyole 

Viktorya 

Kupe 

Dölii.ks Kupe 
Tiidor 72 kapılt) Sedan 

Döluks ·Tüdor (2 kapilı} 

Fordor ( 4 kapılı} Sedan 

Döliiks Rodster 

Döliiks Fayton 

Spor Kupc 

Döt{Jis Fördor (4 fiapıli) 

Açılır Kapanır( Convert.Scclan} 

TORKIYE'DE SATILAN FORD OTOMOBİLLERİ, İSTANBUL'DA. TOPHANE'DE FORD MOTOR C?MPANY FABRİKASINDA TÜRK İŞÇİLERİ TARAFINDAN İMAL EDILMEK!EDl~ 

.LINCOLN ~f~rc\~?I\ 
·JAIRCR~.EJ 

!ilk-umumi teşhir Haziran 28 ve 2? tarihl.~rinde, Tophane, FORD Fabrikasının Salonlarında ... içra . edilecektir 


