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kayün Kadıköy nahiyesinde yao· 

gın oldu, 200 kadar ev yandı. 

--~ 
, :·\~ ~· ... it:~.. Ka yseride 

• 
• : "! ' Şiddetli kasırga oldu. Damlar 

• ~ ~acalar uçtu. Afet bununla kal• 
'\ : • • tDadı koca bir treni yoldan çı-

·:.~, • • , . kardı. 
[TafsiUt 4 üncü sayfada] "'-'.:.. .. _ .... 

ıs inci Yıl • Sayı : 5194 Pazar, 26 Haziran (6 mcı ay) 1932 Sayısı S KUl'llf 

irtişa 

Türk - Amerikan 
teşriki 

Umumi harp esnasında Tür
kiyede Amerika sefiri olarak 
bulunan Morgmtav'ın yaptığı iş
ler ile harpten sonra onu istih-
1af eden Amiral Bristol'ın ve 
M. Gru'nun Türkiyede bıraktığı 
iyi hatıralar mukayese edilince 
umumiyetle sefir sıfatile bir 
memlel{ette vazife alan zevatın 
beynelmilel münasebat noktasın
dan ne mühim rol ifa ettikleri 
derhal anlaşılır. 

Filhakika Amerika ile Türkiye 
öy!e iki memlekettir ki umumi 
harpta her ikisi biribirine rnuha· 
rip iki ayrı safta bu 'undukları 

halde aralarında gene harp ilan 
edilmemiştir. Çünkü her iki mem· 
leketin arasında biribirlerine 
karşı harp ilan:na vesile vere
bilecek hiç bir menfaat ihtilafı 
yo1ttur. Bununla beraber Mor
gıntav'm harclfah ve neşriyatı 
bir aralık Türk ve Amerika ef
karı umumiyesinde adeta hakika
ten biribirlerine düşman iki mem-

• • 
mesaısı 
leket havası yaratmıştır. 

Fakat çok şayanı teşekkürdür 
ki iki memleket efkin umumi· 
yesinde sarf Morgıntav'ın tabri-
katile vukua gelen ayrılık çok 
devam etmemiş, bilahare amiral 
Bristolun ve M. Gru'nun çok 
dürüst ve il!sanca hareketleri ne
ticesi olarak vaziyet salaha dön
müştür. 

Halbuki bir noktai nazardan 
bakılarsa gerek amiral Bristol, 
gerek M. Gru selefleri olan Mor
gıntav' a nisbetle daha çok gayri 
müsait ahval ve şerait içinde 
Türkiyeye gelmişlerdi. Bilhassa 
Ermeni propagandacılarının te· 
sirleri Morgıntav zamanına nis
betle daha fazla idi. Morgmtav· 
ın Türkiyede bulunduğu müddet
çe, ve memleketine döndükten 
sonra Amerika devleti ve milleti 
namına sefirlik yapmış bir insan 
gibi değil, tıpkı bir Ermeni Taş-

Mehmet Asım 
r Alt tmıfı 2 inci sayıfada 1 

Türkiye ve Akvam cemiyeti 
Cenevrede çarşamba günü cemiyete 
girmemiz meselesi g<?rüşülecektir 

Akvam cemiyeti umumi celselerlne mahsus konferans .. 
salonunun hariçten görUnu,u 

Cenevre, 25 (A.A) - Cemiyeti akvamın fevkalade olarak 
İçtimaa davet edilen hey' eti umumiyesinin, Çarşamba günn öğle
den sonra akdi mutasavver celses~nde cemiyete yeni azanın 
girmesi meselesile iştiıal etmesi muhtemeldir. Bu yeni aza 
Tür ki yedir. 

Son Dakika 
Paris, 25 (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Petit Paris;yen gazetesi Cenevreden öğreniyor: 
M. MibaJokopulos sah günkü Cemiyeti Akvam bilyük mec

lisinde Türkiyenin Eyliil içtimaına iştirak edebilmesi için Cemi
yeti Akvama girmiye davet edilmesini teklif edecektir. 

Istanbul m1ntakası ticaret odaları 
kongresi toplanmıya başladı 

- -

Konı~de bulunanlardan bir grup 
=._ Y~11 3_ üacü aayfamızda .-

Neler 
Sulhperverlikte 
Samimiyet .. 

Amerika relslettmhuru Hoverln 
Cenevre Tahdidi Tealihat konferait· 
sına yaptığı teklifi takviye etmek 
sulhperver memleketler için bir 
vazifedir. Çünkü Amerika reisicüm 
buru bu teklifi ile yUz binlerce ton
luk harp gemisini ve bir çok harp 
vasıtalarını tahrip ve imha etmek 
gibi bir taahhüde girmiş, bu suret
le sulhperverlikteki samimiyetini 
filen İ..4;pat etmiştir. Aynı zamanda 
bu teklif beynelmilel bir emniyet 
teşkilatı yapılmaksızın teslihatın 
tahdit edilemiyeceğinl iddia eden 
memleketlerin bu iddialanndaki 
kıymetsizliği de cihan efkarı umu -
miyesine göstermi§tlr. 

~'------------~~~---
Seyyah celbi 

Belediye bir tecrübe 
seyahati yaptıracak 

Belediye lktısat müdürlüğü tara
fından lstanbula seyyah celbi için 
kısa bir rapor hazıTlanmıştır. Bu ra
porda, seyyahlara gösterilecek kolay 
lıkların nelerden ibaret olacağr, sey
yahların ne şekilde gezdirilmesi icap 
ettiği, nasıl propaganda· yapılması 
14zımgeldiği bildirilmektedir. 

Bundan başka lktısat müdürU A
sım Süreyya bey, .Mısırdan lstanbu
la Türk vapurlanyle seyyah getiri
lerek bunlann ucu bir masrafla ls
tanbulu gezmelerinin temini hususu 
bkkında. tetkika! '1 pınış ve bu sene 
küçük bir tecriibe aerahatf 7ap.-k 
için de teşebbiis edilmiştir. Yalnız 
MısITda icap eden propagandanın ya 
pılması, hazırlıkların tamamlanma • 
sı zamana mütevakkıf oldujundan 
bu teşebbüsün, bu sene için mümkün 
olabileceği biraz şüphelidir. 

Seyrisefain vapurlanndan bfrlnfn 
Mısırdan seyyah celbi işine tahsisi 
temin olunacak ve bu vapurlar ecne 
bi seyyah vapurlan gibi Mısırdan a
lacakları akfileleri lstanbula getire
ceklerdcL Seyyahlar burada Boğazi
çindeki temiz otellerde yatmlacak, 
gezdirilecek ve gene geldikleri vapur 
la memleketlerine götürüleceklrdir. 

Ban göz /ıastalıkları, intan naza -
n.na renk ayrılıklarını inkdr ettirir • 
miş • • Galiba, bedbinlik denilen ru -
hı maraz da, beyaz martı ile si -
yalı kargayı, Ak&ya bahçeıUe Ay • 
ldndoz ornuuunı ve BCM"ı fülya ile 
kırmızı laleyi ayni renkte göıteren bu 
hastalığın bir ıubeıi olacak •• 

Bedbin, ruhunun burnunda daima 
siyah camlı bir gözlük tClf'yan adam -
dır. Eşya ve tabiatı hep bu ma -
temt adese arka.sından Begreder ve hiç 

Meydana Çıktı ? 
Büyük Gazimizin 
yüksek hasletleri 

Amerikan ceneral konsolosu memleket 
gençliğine hitap ediyor : Onun 

yolundan gidiniz 1 
Gedikpaşa Amerikan orta 

mektebini· bitiren gençlere dip
lomaları evvelki gün merasimle 
verilmiştir. Yerli ve ecnebi irfan 
hayatına mensup birçok zevat 
ile mektebi bitiren gençlerin 
aileleri ve mektebin eski mezun
lan bu topJulukta hazır bulun., 
muşlardır. 

Merasime ayakta ve hllrmetle 
dinlenilen istiklal marşile baıla
nılmıı, bundan sonra mektep 
idaresi tarafından bn toplulukta 
konferans vermek üzere davet 
edilen Refik Ahmet Bey mek .. 
teple aile arasındaki münasebeti, 
ailenin mektebe olan yardımcılık 
vazifesini, ailenin çocuklara tel· 
kin etmesi lazım gelen terbiyeyi _ 
izah e.tmiş, "çocuklannızı kendi 
menfaatlerini mensup olduklan 
cemiyetin menfaatinden ayrı ıay
mıyan, bilikis kendi menfaatini 

Gazi Hz. 

mennp olduğu cemiyetin me~ 
faati içinde sayan, menıap ol4 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

Gazi Antep Kahramanı Anlatıyor: 

Şahin B., f evkalide bir 
kıJhramanlık gösterdi 

Fransızlar, ancak onun UIOsO Ozerlnden 
geçerek, Antebe muvakkaten girebildiler 

-5-

· Gazi Antebln ı,galden 

Kılıç Ali Beyin hatıralan tah
min ettiğimi: alakayı uyandırdı. 
O kadar ki, hatıralan takdim e · 
derken neşredeceğimi.z kısımların 
bütün hatıralar içinden ban ıay
f alar, bazı ıayfalardan bazı par-

"'10lh 

evvel bir manzarası 
çalar olduğunu açıkça arzetmlf 
olmnuza rağmen yanlan okııyu
culanmız kafi bulmadılar, kan .. 
madılar. 

Kılıç Ali Beyin hatıralanmn 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

• 
irtişa tetkikatı bitti 

blr zaman dünyayı kendi. renginde E •• T k• k } 
görmez.. ncumen raporunda" et ı ata maha 

Bu bedbin adamın, zek&ı, canBız Jd v • } Jd • 
bir kukla, irade•i. kuyrukBuz bir" - o ugu kanaatıne vası o uk. dedı 
çurma, üml, ahmak bir koyundur ki, " 
iplerini hep o ıigah gözlüklü ruh 
elinde tutar •• 

Padişahını kaybeden Baray dökün -
tüleri, bedbindir. 

Fodla.ını kaybeden medreıe ar -
tıklan bedbindir. 

Yüzde bin kazancını kaybeden tüc . 
car cambazları bedbindir. 

Ezberlediği kitaplar, çarlık rublesi 
gibi kıymetini kaybeden evvel zaman 
üleması bedbindir • M evkü iktıdar ü
midini kaybeden mühalif rüeıası bed -
bindir ••• 

Meğer, mahalle kahvesinde iakem. 
lesi, Gardenbarda maaaaı, Darüllü -
aunda küraüaü olan bu ılfl!llı gözlük -. . 

Ankara 25 (Vakıt) - irtişa 
meseleıini tetkik eden beş kişi
lik meclis encümeni raporunu 
vermiştir. MeselP-nin tenviri ile 
hakikatin meydana çıkması, Ha
san Beyin ifade ve müdafaasının 
ahnmasana mütevakkıf görülmüş
tür. Nihayet encümen "tetkikat 

icrasana mahal olduğu kanaatine 
vasıl olduk,, demiştir. 

Bu husustaki mazbata dört 
noktaya temas ediyoı: 

1 - Lutfi Bey He jill Fresko 
nun hakem heyeti ve şerikler 
huzurunda inhisarı almak için 

1 Alt tarafı 2 inci sa)iamızda l 
=============================-

lülerin Millet Meclisinde de bir mü - ründen başka bir şey değildir ••• 
mesıUi varmış! Recep Bey, genç zekası, canlı Unıl, 

(] ç gün evvel, halkçılıktan, dev -
letçilikten ve imzCl8ız mektuplar • 
dan balıseden müstakil ağızda, o lıos • 
ta ve ümitsiz sinir şebekelerinin ko -
nuı.turduiu bir. bedbinlik hoparlö -

ıert nıantıkile, bir haUp ağzı değU. 
açık kalmış bir havagazı mualuğu 
kapadı/ ' 

Yusuf Zir• 
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Sükrü Kaya B. lstanbul mıntakası ticaret odaları 
ve camı buz k • J b J d 
sanan çocuk ongresı top anmıya aş a 1 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey, bütçe meselesinden bahse
derken bir kaç cümle ile Tür
kiyanm portresini resmetti. 

Şükrü Kaya Beyin bir cümle· 
si arkada bıraktığımız, uzaklaş
mak istediğimiz eski Türkiyeyi 
bin ciltlik kitaptan, yüz bin nu-
tuktan, tomar tomar istatistikten 
daha canlı anlatıyor: 
"Camı buz sananlar Yardı." 

* * * 
Osmanlı Türkiyeai kuru~uşu 

itibuile insanların camı buı sa:ı
masım isterdi. 

Gerçi Osmanlının mektebi, 
maarifi vardı. Fakat bu mektep 
bu maarif ilim diye ilmi hali 
anlardı. Osmanlı mektebi, Os
manlı deYleti clüııyayı ahrete 
benzettiği gün işini yapmıı mu
vaffak olmuş s3nırdı. Osmanlı 

devleti ve Osmanlı fikriyatı, son 
gününe kadar bunu tam yapa
madığı, memleketi ahret haline 
koyamadığı için dertli idi. 
Padişabmdan sokak süpürge 

cisine kadar herkeain (Rabbıte· 
ali) yı memnun etmek ahrete 
zadüzahire biriktirmekle meş2ul 
olduğu ı:amanda hakik~te:ı mad· 
de insanların idrakinden uzak· 
tir. Bütün dini hakimiyet altın
da yaşıyan cemiyetleri göz önü
ne getirin, levhanın her yerde 
ayni olduğunu güreceksiniz. 
Müıtemlekc memleketlerinin, is
tikllli kaybeden islam ülkeleri
nin m.ı?nevi hudutlarını çizen, 
maddeye göıünü kapayan insan
dır. 

... 
Oımani1 memleketi, gozunu 

metaf;ziğe dikmiş, metafizik gö· 
ren, metafizik düşünen bir mem
leketti ve bu metafizik, istismar
cı iptidai dere beyi ihkadiyahna 
daha sonra da ecnebi sermaye-
sile birleşerek memleketi müs
temlekeleştiren sözde modern 
tanzimatçı devletin iktisat ve 
maliye usullerine, idare mantı
ğına c!ayamrdı. Şimal buz de
nizinde soğuk akıntılarm istika
metini değiştirerek Sibiryanın 
iklimine bir mangR nefere hük· 
meder gibi hiikmetmek istiyen 
tekniğin yanında, camı buz sa
nan insan bugünün değil, dün
den kalan bir cinayetin eseridir. 
Bu cinayetle Osmanlı impara
torluğu ve şark vilayetlerinin 
derebeyi rubu yalnız çocuklara 
camı buz zannettirmemiştir. 
Şeyh Sait isyanında El6zize gi

ren bedevilerden biri traş olmak 
için berber dükkanına girmiş, 

berber uatrayı eline almış, he· 
deYiyi traşa başlamış. Fakat 
bedevi karşısındaki aynada ken
dini görür görmez, .. ne olmuş?. 
demeyiniz... Derhal çıldırmış !.. 

Biz, bu kadar ihmale uğramış 
bir ülkeden elektrik ve dinamo 
memleketlerinin yarışına girme
ye çalışı yoiuı. 

SADRI ETEM 

'fevfik tsey 
Türk tarihi tetkik cemiyeti 

azasından muallim Tevfik Bey, 
bugün Ankaraya gidecektir. Is
tanbul kız ve kuleli askeri lise
lerinde tarih muallimi olan Tev. 
file B. maarif hayatımıza kırkbeş 
Yıl hizmet eylemiş. bu arada 
Manastır idadisinde Gazi Haz
retlerine dört sene hocalık et
miştir. 

Tevfik Bey, tarih kongresinin 
içtimaına ait hazırlıklar esnasın
da bulunmak üzre Ankaraya da

..._•et e~ilmiıti~. 

İstanbul mıtakası ve civarında-ı 
ki ticaret odalarının senelik kong
ı ,..si dün İstanbul Ticar~t müdürü 
Muhsin Beyi nriyaseti altında Ti-! 
caret odasında toplanmıtbr. ı 

Kongreye İstanbul, Marmara, 
ve civarı ile Zonguldak'a kadar 
olan mıntaka dahilindeki bütün 
ticaret odalarının murahhasları 
İ§tİrak etmişlerdir . 

Kongreyi açan Muhsin Bey, al
tıncı kongreyi açmakla memnun 
olduğunu söylemiş ve sonrademiş
tir ki: 

kongre temennileri ile iktısadi mınta nihayet hararetli bir münakaşa 
kalar mevzulu iki mühim rapor ba~lamı§tır . 
verilmiştir.. Bunlardan başka her Nihayet münaka§anın müsbet 
mıntaka, kendi vaziyetlerine göre bir semere vermediğini gören 
bazı raporlar dn vermişlerdir. kongre reisi, her iki tarafın fil~ir-

Mühsin Bey, sözlerini bitir lerini birleştirerek, şöyle bir tek
dikten sonra, kongreye gelen ra- lifte bulunmuştur: 

- Raporlar komisyonda tetkik e-
porların umumi heyette okunup, dildikten sonra umumi heyette mü
okunmaması konuşulmuştur • Ne- zakere edilsin. 
ticede, raporların umumi heyette Bu teklif her iki fikir taraftar
.müzakeresi suretile pek çok za- larını memnun e~miş ve müttefi· 
man kaybedileceğini, bunun i- kan kabuledilmiştir. 
çin raporların biı· komisyon tara- Ayrıca komisyonun salı ve çar
f ından tetkikini teklif etmişlerdir. ıamba günü öğleden evvel içtima 

- Geçen .senelerdeki ltongrc temenni· Bu teklif kabul edilmi~ ve ederek raporları tetkik etme:;ine 
' ]erinin bir çoğu is'af edilmi~ "e birçok l b. S k A d d S ı ve neticesini çarşamba celsesinde 

mühim ,.e eyi neticeler aJrnmıştır. Ve ı ı, ıt -ı, lam arza e ·. e- h . k 
rafettin, Ragıp, Zühtü, Hasan umumi eyete vermesıne aı-ar 

Paknt hazr ticaret odaları mcmlekt't- verilmistir . 
lcrini ve mıntnkalarını alfikadar eden Bedrettin ve Hasan Beylerden Bundan ~onra kongrenin top-
huı mahalli temennilt'rde bulunmak-i mürekkep bir komisyon seçilmiş- laıı.nlası münnsebetile Gazi Haz
tadırlnr Donların is'afı, iktisadi ve tir· retlerine, Başvekil ismet, ve 
mali ' 'aziyetini göz önüne getirmek Fakat rapor sahipleri, Vehbi Meclis Reisi Kaz:m Pa~alara ve 
suretile anlaşılıyor ki. ço!c müşkiil- ve Nezihi Beylerin, raporların bu İktisat vekiline tazimat telgı-afları 
di"r · celsede okunmasını teklif etmele- çekilerek celseye nihayet veril-

Bu seneki kongreye, beş senelik ri üzerine müzakere uzamıı ve miştir. 
............................. c ....................................................................................................... . 

Adliyede: Fiatla~ da Pcl s ..!!! 
Kararı öğrenince indirilmeli f Bir çocuk kuyuya 
Haykırmıya başlndd Eğlence yerlerinden alınan düşerek boğuldu 
Meşhur kadın yankesicilerden maktu vergUor azaltırdı Galatada Lüleci hendek mar-

Zehranın ikinci ceza mahkeme- Barlar V:! ince saz ç::ı'ınan yam apartımanında oturan Frcs· 
sinde görülen muhakenıesi dUn yerlerden alınmakta olan maktu ko Efendinin yedi yaşındaki km 
bitirilmiş, hakkında beş ay 25 vergilerin tahakkuk ve tahsilinde Futini dün yan taraftaki apartı-
gün hapis karan verilmiştir. Ka- tesadiif edilen rniişkülatm sebep- manın bahçesinde oynarken bir 
dm yankesici bu hükmü öğrenir leri şehir meclis"ncc araştırılmış kaza nctces"ndc ağıı açık bulu-
öğrenmez haylurmıya, ağlnrnıya ve tarifede tenzilat yapılmasına nan kuyuya düşmüş ve boğula· 
ve üstünü başını yırtmıya başJa- karar verilmişti. Yeni tarife be- rak ölmüştür. 
mıştır. Mübaşir ve zabıta memur- lediye tiyaıetince tasdik edilerek iki yankesici tutuldu 
Jarı Zehrayı zorla salondan çı- tatbik mevkiine konmuştur. Ka- Zabıta Şeref ve Rama1an isim-
karmışlardır, Zabıta memurlarına faşantan, balozların birinci sını· !erinde iki sabıkalı yankesiciyi 
taarruw kadar varan yankesici fından alınan 375 lira aylık re· cUrmü meşhut halinde yakaltya-
Zehra, memurlar tarafmd;n gö- sim 150 ye, ikincı sınıfa ait 225 ralc mahkemeye vermittir. 
lürülmüştür. lira 100 liraya, üçünsü sınıfa ait Denize dUştU agar surette 
Arnavut Sü!eymanın muhake· 150 Jira 75 liraya indirilmiştir. yısralandı 

mesl devam ediyor D~ns mahallerile saz çalınan Dün Haydarpaşa önlerinde bir 
F az!a eroin koklatmak sure- yerlerin birinci sınıfından altmış, deniz kazası olmu~tur. Mavuna-

tile Sofya isminde bir kadının ikinci sıoıfından 45, üçüncii sı- sını Haydarpaşa rıhtımından ayır· 
ö:ümüne sebep olmaktan suç'u nıfından 37,5, dördüncü sınıfın- mıya çalı,an Nuri reis, bir ara-
Amavut Süleymanın muhalceme- dan 22,5 ve beşinci sınıfından hlc muvazenesını kaybederek 
ıine dün ağır cezada devam 15 lı"ra alınacaktır. d · d 1 enıze üşmüş ve hm o esnada 
o unmuttur. Geçen celsenin ka- Duhulı"ye bileti lıullanmayıp 

"b· ' orad&n geçen Ahmet kaptanın 
rarı mucı ınce, Arnavut Süley- parsa toplamak ıuretile seyyar mutoru altında kalmıştır, moto-
man tarafından tabanca ile vaki 

J k k bir şekilde ve açıkta icrayi san. run pervanesine çarpan Nuri re-
o an or utma filinin Sofyanm at eden canbazların birinci 11_ 
ölümünü tesri edip etmediği is lıacakJarmdan ağır surette 
tıbbı adliden sorulmuştu. Dün, nıfından ayda on beş, ikinci sı- yara(a.,mıştır. Kazazede hasta-
buna eJ'an cevap gelmediği an· nıfmdan 7,5, üçüncü s nıfından haneye kaldırılmıştır. Tahkikata 
}aşılmıştır. üç lira yetmiş beş kurut alına- başlanmıştır. 

Maznun vekili müekkiJinio has· caktır. Kamyonla otomobil çarpıştl 
ta bir adam olduğunu ileri sfi- Bir silr'a t rekoru Şoför Nihadın kullandığı oto· 
rerek tabliyesini istem:ş eiYer mobil dün Arnavut köy· Bebek 

• Belediye 8 mart tarihinde şu-
lüzum görülürse kefalet de gös- yolunda Istepanın idaresindeki 
terilebileceğini bildirmiştir. iddia belere b:r tamim yollıyarak, şose kamyonla çarpıtmıştır, otomobil-

k ve köprüler kanunu mucibince 1 k d ma amı tabliyenin reddinde israr erini isi e parçalanmıştır. Tah-
etmiş, kalp felcinde tabanca ha- ihtiyar heyetleri tarafından dol- kikat yapılmaktadır. 
diıesinin rol oynayıp oynamadıgv 1 durulup belediyeye verilmesi ica· KöprU Uzerlnde feci bir kaza 
h kk beden cetvellerden henüz bitiri· Ah d b k k a ındaki tıbbı adli raporunuo met ismin e ir çocu öp-
ç~k yakmda geleceğini ve buna lip gönderilmemiş olanlar varsa rü üzerinde bir otomobilin alhn-
gore hareket olunacağını anlat- bunları yapmıyan ihtiyar heyet- da kalmıt ve ayağı kırılmıfhr. 
mışhr. Ma'lnun vekili, ölümün leri hakkında kanuni takibat ya- kazayı yapan şoförün takibine 
"Tesemm 00 

- kü ı~ · f pılmasını bildirmişti. Bu tamim b ı t umu u ı netıcesi el- aş anmış ır. 

ci kalbi,, den ileri geldiğinin 28 mayıs tarihinde tekit edilmiş -----------
tıbbı adli raporlarında vazih bir ve cevap gönderilmesi için bir SeU\nlk mubtelitile 
surette tesbit edildiği, binaen- hafta mühlet verilmişti. Aradan yapılacak maç 
aleh yeniden bir rapor bek!e- bir hafta deiil, 25 gün ~eçmiş Istanbul fakirleri menfaatına 
menin doğru olamıyacağı iddia- ve bu vazıyet karşısında beledi· SelAnik muhteliti ile Fenerbabçe 
sında bulunmuştur. Mahkeme he· ye dün şubelerden yeni bir emir- arasında yapıiacak maç hazırlık-
yeti müzakereye çekilmiş Ye le üç gün zarfında cevap iste- larıoa devam edılmektedir. Dün 
uzun süren bir müzakereden mİflir. halk evinde alakadarlar topla-

~---.-.--------~-sonra tahliye talebinin reddine, Cuma gUnlerı dUkkAnlartnı narak konuşmuşlardır. Yapılacak 
rapor hakkındaki müzakerenin açanlar mı.ç temamen halk evi içtimai 
tekidine karar vermiştir. 9 Tem- Evvelki gün şehrin bazı yer- yardım ıubesinin himaye ve mil· 
muz Cumartesi günü muhake- lerinde xabıtai belediye memur- rakabesı altında cereyan edecek-
meye devam olunacaktır. ları tarafından cuma günü açık tir. 

bulunan dükkanlar teftiş edilmiş Maçın fevkalade şekilde ihzarı Hukuk talebesi 
Rusyaya gidecek 

Hukuk talebe cemiyeti ağus· 
tos ayı zarfında Ruıyaya bir se
yahat tertip etmektedir. Bu se
yahat on beş gün sürecektir. 

~ 

bazı dükkanların cuma ruhsati- için tertibat alınmıştır. 
yeleri olmadığı ha1de açık bu- Bu gün halkevinde hayır ce-
lundukları görillmüştür. Bu dük- miyetleri mümessilerinin de işti-
kancılar hakkında zabıt tutularak rakile tekrar bir içtima yapıla-
yjrmişer lira cezaya mahkum cak ve hasılatın tezyidi, ve tev-
ediJmişlerdir. ' sureti kunuşulacaktır. ..., 

Günün 
L-:- ~!es;le1leı inden 

Bir ziraat 
Müte assısının 
ihtarı 

Son zamanlarda Konya taraf• 
larında tetkik seyahah yapmıı 
olan ziraat mütehassıslarından 

bir zat bir muharririmize seya
hatı neticesi hakkında malümat 
vermiş ayni zamanda gelecek 
senelerin zirai vaziyetini şimdi

den nazarı dikkate aJmak Jaum 
geleceğinden bahsederek de
miştir ki: 

- Konya taraflarında bu se
ne ziraati arzu edilen inkiıafı 

göstermiyor, Bunun ıebebi ha
vaların lrnrak gitmesidir. Konya 
ve havalisinde geçen sene ey
lülünden bu sene haziran on 
beşine kadnr 145 milimetre 
yağmur yağmıştır. Halbuki nor
mal olarak bu mıktar 250 mili
metre olmalıydı. Aradaki fark 
yağmurun noksan olan derece
sini gösterir. Bunun için ha se
ne Konya havalisinden arzu 
edilen mahsul alınamıyacakbr. 

Diğer taraftan Comru oyasını 
da g-ördüm. Malum olduğu nze
re bu ovada vaktile 500,000 
dönüm araziyi sulamak için dart 
mühim baraj vücuda getirilmiı
tir. Bundan başka bir takım tali 
kanallar da \'ardır. Fakat şaya• 
nı dikkattir ki bu ıska vasıtala• 
rıadan da kafi derecede istifade 
edilemiyor. Geçen sene Comru 
ovasında 300,000 dönüm kadar 
arazi sulanıyordu. Bu sene sula
nan mıktar yarıya inmiştir. Yani 
150,000 dönümden ibarettir. 

Bu suretle sulanan araziden 
istifade etmek için yalnız arpa 
ve buğday ekmek kafi gelemez. 
Mütenevvi ziraat lazımdır. Maa•• 
lesef bunun için halkda hanr 
olmadığı gibi onları hazırlayacak 
bir hareket de yoktur. Bu nok· 
ta hükumetçe nazarı dikkate 
ahnırsa ehemmiyetli bütçe me· 
selesi olmaksızın bir çok itler 
yapllabilir. 

Fakat bence daha mühim o
larak düşünülmek icap eden bir 
şey var. Bu da bundan ıooraki ' 
senelerin daha kurak olması ih
timalidir. Almanyada güneşin 

lekeleri haaebile devir devir arz 
üzerinde vuku bulan kuraklık 
meselesi bugünlerde şiddetle 
efkarı umumiyeyi işgal ediyor. 

Gelect:k 1932, 1933 seneleri· 
nin kuraklık ve !ntlık olması 

ihtimali bizim için de hayati bir 
meseledir. Onun için bu ciheti 
daba şimdiden nazarı dikkate 
alarak vaziyete göre gelecek 
senelerin istilzacı ettiği tedbir• 
leri şimdiden düşünmelidir. 

Yol parası ve fakirlik' 
hududu 

Ayda kırk lira kadar kazanca 
olan maluller fakir addedilerek 
yol parasından istisna ediJiyor
lardı. Ahiren maişette mahıus 
derecede husule gelen ucuzluk 
dolay1sile malii1ler de fakirlik 
haddi kırk lirc:dan otuz liraya 
indirilm:ştir. 

Ekmek narhı 
Ekmek narhı dün değiştirilme

miştir. Eorsada ekmeklik unlar 
üzerinde muamele azdır. Daha 
ziyade çavdarlı Ye ikinci nevi 
unlar satılmaktadır. Geçen haf· 
ta fiatlarda görülen tenezzül de 
ekmeklik unlar üze1inde olma
dığı iç"n Ekmek narh1nın değiş
mesini icap ettiren bir sebep 
mevcut görülmemektedir •• 
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irtişa 
Tetkikatı Cenevre ve Lozandaki mülakatlar 

verenle~~,~~·i~::~:;";~ı zeva-Büyük harbın feci faturasını muhakkak 
Iine kadar bulundukları yerlerde 
gümrüklere beyanname vermeleri ~ t . d r ' 
ilin edilmişken Jül Fresko 11 teş yır maffiJZ JCap e e • 
miştir. Varidat umum müdür ve· 
evvelde üç istida ile müracaat et· 
miştir. a Vridat umum müdür ve· 
kili Ihsan bey usulü müttehazeye 
ve mukarrereye muhalif olmalda 

Alman başvekili, böyle diyor. Heriyo ile Papen arasındaki 
müU\katın, vaziyetin oldukça müsait bir şekilde inkişafına 

beraber siparişin mukaddema ic· _ 
ra edilmiş olması dolayısıyle bir Cenevre ve Lozanda muhtelif Müteakiben mütehassısların da llk, lıln.arure Avrupanın lçtlmal muvuo -

yaradığından bahsolunmaktadır 

noalnl aıırsan tebditkAr blr takım akisler 

Akhlsarda sinema 
Akhisar husust muhabirimizden: 
Akhisardaki tayyare sineması, 

be.nzeri garbi Anadoluda birkaçı 
geçmiyeo mükemmel binalardan 
biridir. Son zanıanlarda burıya 
4250 lira sarfediJerek sözlü ve 
sesli film tesisatı da yapıldı. Bu 
suretle bir kat daha k1ymetlenen 
Akhisar sineması, lzmirdeki El· 
hamra sineması sahiplerinden ve 
film acentelerinden Mahmut ipek· 
çi B. tarafından iki sene müd
detle kiralandı. Akhisarın bun-defaya münhasır olmak ve bir Pm deı;letler muralıhasları arasında ya - huzurile iki heyetin tam olarak vu -

b l .h . hasıl etmiştir. Son harbin bize bırakım-t ol· dan sonra, sesli sözlü güzel film-sal te§kil etmemek suretile on in pılan mülakatlar, bilhassa bl. Berri- kubulan telaki erinde de ayni zı nı- duğu feci faturayı kat'ı surette mıha ··tmc-
revolverin celbi için Jül Freskoya yonun Parise ve Fon Papenin Berli- yet hakim olmu~tur. mlı ıcap eder. ler görece~ine eminil. 
müsaade verilmesini vekalete yaz ne kısa bir müddet için dönmeleri i- Takdim merasiminden sonra l\t. Bir Fransız gazetesine göre \ ııı m 
mış, 15 kanunuevvelde bunu Ha· tibarile, teahhura uğramıştır .. Her i- Herriot, girizgah olmak üzere bir iki J>aris, 2:5 (A. A.) - Exselsior di - "lk kt 1 d 

. ı me ep,er e ı san bey tasvip etmiştir. ki başvekil. hükumet merkezlerine gi- söz söylemiş ' 'e Alman başvekili de yor ıu: 
Müfettiş raporlarına göre bun- dip orada ı;aziyet etrafında izalıat bu sözlere ayni cemilekarane ifa - "Lozanda dünkü hava, samimi ol- Rand1J1an muayenesi 

lar daha evvel sipariş edilmemiş- verdikten sonra~ dönecekler ve nıüUı- de ile mukabelede bulunmuştur. makta? hali kal1?amak~la beraber, ba- iyi netice vermedi mi? 
ti. Hükumet böylelerinin parasmı katlara devanı edeceklerdir. Şimdiki Bundan sonra mesai celsesi he - zı dakıkalarda bıraz agırlaşmıştır. 
pe§İn veriyordu. Zahmetsiz para halde vaziyetin oldukça müsait bir men başlamı~tır. Bu gazete ilflve ediyor: "I\I. Her- ilk mel.. teplerin üçüncü ve be· 
kazanmak istemişlerdi. Bu uğur • sallıada inkişaf ettiğinden, bahsolun- Alman maliye nazırı, Almanyanın riot. Fransanın tamiratı tamamen şinci sınıflarındaki talebeler ara-
da on bin liralık fedakarlığa razı maktadır. iktısadi ve mali vaziyeti hakkında tek terketmek tezini kabul etmesinin smda yapılan randman muayene 
olmuşlardı. Netekim beş bin lirası Cenevre ve Lozandaki faaliyet et- nik izahat vermiştir. mümkün olmadığını iddia etmiştir. kağıtları 50 muallim tarafından 
masarifi umumiyeye girmiştir. rafında dün gelen telgraflar, şunlar- Tebll@ Almanların pazartesi günü bir çok tetkik edilmektedir. 

Mazbata şöyle bitiyor: dır: Lausanne, 2:> (A. A.) - Saat 19,15 teklifler serdedebileceklerini söyle - Tetkikin Tem muz başına ka-
Vazifemizin esasını teşkil eden Fransı:ız • Alman mUCdUemelerl de hitam bulan Alman ve Fransız miş oldukları rivayet edilmektedir. dar bitirileceği tahmin olunmak-

bu noktada bir karara vasıl ol • Lausanne, 25 (A. A.) - Dün sa - nazırları içtimaımn hitamında ati • Tebrikler tadır. Verilen mulfıınata göre 
mak için ne kadar dikkatli ve bi· bahki Ji'ransız - Alman mükalemesi, deki tebliğ neşredilmiştir: Cenevre, 25 (A, A._> - Amer~ka şimdiye kadar yapılan tetkikler 
taraf olmamız lazımgeldiğini ta - mühim bir hadise teşkil etmiştir. Fransızlarla tngillzler arasındaki mit - başmurahhası M. Gıbson, Amerıka iyi neticeler vermemiştir. 
mamen his ve takdir ederek müm Sulhtenberi, iki memleket nazırla- zakereler, ö~ledrn sonra devam etmı~tır. sulh~rverleri teşkilatı mümessille - AIAk d I b b b' . 

F b k.1. · Al b Franıız mnlb:o nazın ~ı. Gcnnaın Martın- a a ar ar unun se e 1111 
kün olan bütün tetkikatı icra et .. rı ransız aşve ı ının man aş . - ln wnnı, oı~uğu ızaııattan sonra h«>r iki rini kabul etmiştir .. Mümessiller, M. • k .. b l f k' 
tik. Gerek maliye müfetti~leri ve vekili von Papen ile icra ettiği husu- tarafın mc.wzuubnhlıı meselelerin bütün nnd.· Hoover'in teslihatın tahdidine müte - ıl .tecru e 0 m:.sına at etme .. 
gerek adli makamlar bu işlerde si mükaleme esnasında olduğu kadar ııruu esumdan tetkik etmek için lzhnr et- allik planın tevdii münasebetile kcn- tedır. 
Hasan beyin methal ve müşareke· tam ,.e müspet bir surette noktai na- mı~ olduktan arzu dalre'llnde noktai nazar disini tebrik etmislerdir. Randman muayenesini ilk defa 
ti ihtimalini gerek muamelatın zar teatisi fırsatmı nadiren elde et - teatııılndo bulunulmuştur. önümüzdeki c .. ı - Bu tebriklere ~evap veren M. Gib- tatbik için faaliyette bulunan 

· 1 d. M", pıl7.artesi gUnU saat 16,SO da ln'Jkat e • 
tarzı creyam gerek maznunların mış er ır. son, 1\1, Ilooverin tekliflerinin mün - muallim mektebi muallimlerinden 
kendi aralarındaki muhaberatı lki hükumet reisi, bu mütekaddim dooektir.Pac:>en'I" beyanaiı ferit bir hareket icrası veya bu t~k • Sadrettin Celal Bey de meslek• 
ve gerek bunlardan bazılarının bi mükalemenin planım daha evvelden Lausanne, 2:> (A. A.) _ Dün Lau- 1if1erin yekcihet olarak kabulü rn3.k - daşlarına ba hususta vermiş ol-
lahare müstantik huzurunda inkar tesbit etmişlerdi. sanne'da bulunan Almanların Alman sadile yapılmayıp Amerikan hüku - duiu bir konferansta talebeler-
ettikleri İsnatları delaleti]e derpiş M. Herriot'nun Havas ajansı mu - ticaret odasındaki içtimaında bir nu- met ve milletinin tahdidi teslihat s:ı· den iyi netice almadığını söyle• 
etmektedirler. Ve bundan dolayı habirine vaki beyanatına nazaran va tuk söylemiş olan von Papen, şöyle hasında müspet neticeler elde etmek miştir. 
evrak meclisi aliye takdim ve en· z.iyeti müteakiben ve müştereken an- demiştir: ve bu suretle cihanın iktısaden ve M •f .. d .. il d l 
cümenimize tevdi edihni~ bulun • laşmaktan mütevellit olan uzlaşma ''Almanyanm çekmekte olduğu m:ıddi manen ihyasmı temin eylemek arzu . . aarı . .mu ur . ran m:n a.rın 
maktadır. Bir taraftan bazı d(;ı,·ı~ arzusunu ehemmiyetle kaydetmeleri ff'IAketıer, mt'mkkııtın hndutıan dahillrıde .sunu göstermekte oldug~ b . t netıcelerını Maarıf vekaletıne unu e)an e .. d ~. . . b . t .. 
lere de :ktiran eden bu ihtimalin icap eder. kalmaktadır. Jhtıraıılarda fevkalı\do gergin • miştir. gon ereccgı ıçın u vazıye uze-
muhalc taatlük etmemelcte o!ması ----==-==---=---------==--------==--------------------- rine Yekaletin yeni bir faaliyet 

ve diğer taraftan haiz olduğu Si • Mahmut lH Es at r B_e, vı·n " ·e . L f'IM' • ,. programı tanzim edecği tahmin 
fat itibarile ne adli ve idari ma • " iJ ~ vau ." ..... ~ -:-:~. ot--makt1ld11". 
kamlar ve ne de encümenimiz ta· - -----------
rafından Hasan beyin ifade ve F l k. ı ki ıı· d Hir zıya müdafaasının dinlenmesi ve bu ranSIZ ar es I a aca arını e l Sene İr Unutmadılar Teessürle haber aldığımıza 
suretle işlerdeki müphem ve ka • - göre Bulgaristan Tilrklerinin 
ranlık noktaların tenvıriıe isnatla- Biz ve bizdeın sonra gelecek nesiller de elli bin sene sonra yaptıkları ilk mitıı kongrenin reisi 
rın reddi kabil olmaması tahkika b t ki d ve Sofyada çıkan (Deli orman) 
ta mahal yoktur demek imkamm U parayı nnu mıyaca ar ır B k 
Selbetmektedı·r. gazeteıinin baş muharriri e ir 

Ankara 25 (Vakıt)- Mecliste bütün milletler alacaklarından miştir. Ermenileri bizden kaçan Sıtkı Bey bir müddeltenberi 
Ankara 25 (Yakıt) - Söylen- Mahmut Esat Beyin sualine kar- vazgeçerek anlaşmak istedikte- siyasi mültecileri Fransızlar dört bulunduğu Kırklarelinde fü ce-

diğine göre Hasan Bey (Trabt:ızun) şı Tevfik Rüştü Bey tarafından ri bir sırada Türkiye bubranın yüz bin Türklin başıoa musallat ten vefat etmiştir. 
un evrakını tetkik eden encümenin verilen izahatına cevaben Mah· en hararetli bir zamanında borç· etmişlerdir. Ben buoa nihayet Ateşin ve inkilapçı bir şahsi-
vazifeıı ilerlemiştir. Tahmine gö- B k b larını kabiliyetine göre makul verilmesini istiyorum. yet olan Bekir Sıtkı Bey Bul-

h t . · hk k mut Esat ey şu mu a elede re eye ı umumıyeye ta i at 11 l -d k . t• B 1 J 1 garı.standa mer.ıup bulundugw u 
1 t kl.f d k . bulunmuştur: yo ar a o eme ıı ıyor. u tarzı nsan arın se ameti muahede· 

açı masını e ı e ece tır. 1 b F lstanbulovı·st fırkası namzedı" o· 
Rl'vayetle .. ·· t t - Vekil Beyefendinin cevap· tediye bir kısım F ransızlarıo il}l- ere mer uttur. ransızlar buna 

re gore encumen e • h larak meb'usu da seçilmiş, ve 
kikatında otomobil maddesinden larına teşekkür ederim. ne ielmiyor. Biz resülmali çoktan e emmiyet vermiyorlar: Biz ora· 

d Bazı Fransız matbuatına ve -d d.k ş· d' f . . f . . . d daki dört yüz bin Türkün ıstı· Bulğar Sobranyaaında iştirak et· maa a şunlan tesbit etmiştir: o e ı • ım ı aızın aızını ö ü- miştır. 
Mukavele müddetinden evvel neşriyatına b:ıkılacak, inanılacak yoruz. 921 de Ankara itilafoam~- rabını gördükten sonra ehemmi- Hayatını milletine vakfetmit 

300 b. ı· J • T k. ı · · l ·1 F 1 1 k d yet verecegw iz. F ran411zlar eski ın ıra avans veri miştir. o.ca er ıye söz erme ınanı mcz sı e ransız ar 5 en eron ve l ve Bulgw arı·s 11 an Tu"rklerı·ne mu·· -
Ş k f a acaklarıoı el1i senedir unutma· ir et de terinde vaktinden ev- ve verdigw i söze riayet etmez di· Antakya ha valisi için idarei hu- d 1 B hı·.... hı·zmetlerde bulunmuş olan 

ı ar. en milliyetçi Türk meb'- ..... 
vel bu avansı aldığı için 300 bin ye anlaşılacaktır. Franıız mat- susiye kabul ettiler. f Bekı·r Sıtkı Beyı·n kendisinden da-r ı k b' 'k d b usu Si atile unuotmıyacağım. Biz-ı~a t~ Ş!rkı ram

8
iyeyi avans et· buatı bizi biz Türkleri dünyaya idare Türklerin elin e uluna- den aonra gelecek nesil de elli ha bir çok faydalı itler bekle:. 

mış ır. ır etten milyon Levalık böyle tanıtmak istiyorlar. Bunla· caktır. Türk mektepleri açılacak, b nı.ldı· e:r 1• bı· r sırada vefatı büyük 
b . f' k b in sene sonra bu parçayı unut- ~ ır ışe mü ayaası olmuştur ki rın neşriyatına sebep duyunu Türk harsı Türk dili olacaktır. mıyacaklardır. Başkalarım ittiham bir ı:ıyadır. 
evrakı içinde bulunan bir ecnebi umumiye meselesidir. Aldıgw ımız haberlere göre bun- Bı·raderı· '"ırklareıı· C. Halk 
·ı k t 1 f d A d etmeyi bilenler evyelemirde ken- ~ 1 

e mer ez e gra ın a nupa a Dünya sulbünün idamesi için ların hiç birisine riayet edilme- di vaziyetlerini düşünmelidirler. fırkası reisi Ali Ziya Beye beyam 
fişek fiatları düşkün olduğun- taziyet eyleriz. 
dan hükümete bir fişek müba- BuJgarJstandakt Kayseride Istanbul-Esklşehir 
yeası kabul ettirmek şirketin 
yüksek menfeatleri icabından Hadise etrafında Bir kas1r9a bır katan yoldan Maçı 
gösterilmektedir. çıkardı 

Hasan Beyin maliye yekile· Bulgar orta elçilill bir Ankara, 25 (Vakıt) - Kayse-
tinden çekilmesile şirket meclisi tebllO neşretti ride buglln kasırga olmuştur. 
idaresine kendisinin reis, kayın- lstanbul, 25 (A.A) - Bulgar istasyonda yeni in~a edilen za-
pederinin aza olmasını encümen orta elçiliği tarafından tebliğ bire ambarı kamilen yıkılmı~, io-

edilmi~tir: 
şayanı nazar bulmuştur. tasyon binassnın baca.sile çatısını .. Fransı zca Cümhuriyet gazetesi 21 

Meclisin bu Çarşamba günü Haziran tarthli ve 2537 numarah nüsha- örten çinkolar uçmuştur. Bu me-
tatili mümkündür. Encfimen maz- sında Sofyadan 20 Haziran tarihile aldığı yanda (20) vagonluk bir katar 
batası yetişirse tatilden evvel bir mektubu neşretmiştir. kasırganın şiddetile harekete gel-
tahkikata ve tatilde bir hususi Bu mektupta Bulgaristanda Razgrnd'da · ld k 

mıf, yo an çı mıştır. 
encümenin çalı~masına karar ve• intişar eden "Kır:ıdeniz,, gazetesinin sa· d 
rı'lecektı·r. [En •on dakı.kada al- , Nüfusça zayiat hakkın a ma-., bip ve müdürü mes ulü Arif Necip Be-
dığımız telgrafta encümenin yin Bulgar zabıtası tarafından tevkif ve liimat gelmemiştir. 
mazbatasını ikmal ettiği beyan hapis edildiği bildirilmiştir. 
olunuyor. Vakıtl Bulgar orta elçiliği, selAhiyettar Bul-

Otomobil kullanan kadınlar 
çoQahyor 

Şehir dahilinde otomobil kul
lanan kadınların çoğaldığı görül
müştnr. Bunların ruhsatiyeteri 
bulunup bulunmadığınin ant tef
tişlerle tetkiki ıubelere bildiril
miıtir. 

gar malumatı tarafından verilen mahl
mat~ istinat edere'\ mezkQr gazetenin 
Kessnrevo'da vukubulan müessi f hadise 
hakkında gazetesinde çıkan haberlere 
dair izahat vermek üzere Razgrıd polis 
müdürü tarafından bir kaç ~n evvel 
cell>edildiğini, fakat ne tevkif edilmiş, 

hatta ne de bir s:ıat bile ahkonmuş ol
madığını beyan etmeyi yazife addeyler.,. 

Devlet şurasına yeni azalar 
Ankara, 25 (Vakıt) - Münhal 

bulunan Devlet Şurası azalıktan 
için bugün Mecliste yapılan in· 
tibapta şu zevat seçilmiştir: 

Kütahya valisi Nusret, sabık 
valilerden Hüsnü, devlet şürası 

başmuavini Feridun Beyler. 

lalanbul sıf1ra karşı Uçle galip 
Eskitehir , 25 ( Vakıt ) 

lstanbul ve Eskişehir muhte
litleri bugün• saat 17,30 da kar· 
şılaştılar. Sahada büyük bir se-
yirci kitlesi vardı. Onuncu da· 
kikada Istanbul birinci golü aHı 
maç sıfıra karşı üçle lstaobulun 
galebesile bittı. 

Belgratmaçları,radyo 
ile neşredilecek 

fatnnbul, 25 (A.A.)- Belgrat 
r:ıaçlarının saatleri : 

Balftan kupası futbol oyunları 
müddetince hususi bir radyo 
sirküler neıredilecektir. 25 ve 26 
haziranda ve 2,3 temmuzrla sa
at 18.30 da birinci haftayım 
nctiçeleri verilecektir. 

Neıriyat 56 metre tulllmevç 

Gelenler gidenler 

Yarıova büyük elçiliğine ta· 
yin edilen sabık Londra sefiri· 
miz Ferit B. Ankaradan şehri· 
mize gelmiştir. 

Ferit B. bugün Romanya va
purile şehrimizden Kfüstenceye 
hareket edecek, oradan Varşo
vaya gidecektir. 

§ Şark şimendüferleri şirketi 
idare meclisi ictimalarında bu· 
lunmak üzre şehrimize gelmiş 
olan meclis azasından M. Mal-
zak, M. Baki ve M. Obanel dün 
Avrupaya gitmişlerdir. 

üzerinden yapılacak ve ıaat 18, 
45 de 86 merre üzerinden tek
rar edilecektir. 

Oyunun sonu mutat sirkülerle 
ıaat 19 da 86 metre üzerinden 
verilecek ve saat 20 de 56 met• 
re ilzerinden tekrar edilecektir. 



Zabıtamız kokain kaçıran-TakvimPazar Pazartesi 
26 Haziran 27 Haziran 

bir şebeke yakaladı 21 Sefer 22 Sefer 
Gün dotu§u 4,30 4,30 
GUn batı§J 19,45 19,45 

Bunlar Mısırdaki arkadaşlarına mektupla 
heroln ve kokain g6nderlyorlardı ! 

Sabah namıw 

Öğle • 
tkindl • 

3,35 3,34 
12,(6 12,17 
16,17 16,18 

Zabıta, memleketimizden bazı ec- sık, sık postahaneye giderek kirala -
nebi memleketlere ve bilhassa Mısı - dıklan posta kutusundan bir çok 
ra zarflar içinde kaçak surette hero- mektuplar almaları ve evlerine gö -
in ve kokain ihraç eden bir kaçakçı türmeleri, bunları daima tarassut al
şebekisini yakalamıya muvaffak ol - tında tutan polisin nazarı dikkatini 
mu · ve on bir kişiyi tevkif etmiştir. celbetmiş, kaçakçıların namlarına ge-

Ak§am • 

Yataı • 
İmaak • 
Yılm geçen 

Günler' 

Yılın kalan 

} 
} 

19,45 19,45 
21,49 21,48 
2,09 2,10 

173 174 

191 190 
Yakalanan kaçakçıların üçü lngi- len zarflar posta kutusundan alır.a -

liz, biri İtalyan, biri Alman tabiiye- rak açıldığı vakit içinden mektup ye 
tinde n diğer altısı da Türk tabiiye rine katlanmış kağıtlar arasına ko -
tinde rumdur. nulmuş kokain ve heroin bulunduğu 

Günleri .. .. 
HA VA - Dün sıcaklık azami 27, a.sga-

rl 17 derece idi. Bugüo. hava hafit bulutlu 
olacak ve rüzglr ıarktaıı esecekUr. 

Kaçakçıların tevkifi şu suretle ol· görülmüştür. Bunun üzerine kaçak -
muştur: çılar derhal yakalanmış, Mısır zabıta RADYO:;:'] 

Bir müddet enel Mısır zabıtası, sr, kısmen bunlardan bazılarının iti 1 Bugün 
lskenderiye ve Kahirede Romanya te rafı, kısmen de elde edilen zarfların tSTANBUL _ 18 den 19 a kadar gra • 

baasından bazı kimselerin afyon, ko tetkiki neticesi kokain ve heroinlcrin mofon, 19,30 dan 20,30 a kadar BedayU 

kain ve heroin kaçakçılığı yaptıkta - lstanbulda bulunan bir kaçakçı şebe musiki heyeti, 20,30 dan 21 e kadar gramo

rından şüphe etmi~ Bu adamlan sı- kesi tarafından posta ile gönderil - fonla opera, 21 den 22 ye kadar tanburl Re 

.kı bir tarassut altına almıştır. Bu diğini tesbit etmiş, şebekenin lstan - fik bey ve arkada§ıa.n, 22 den 22,30 a ka-

kontrol biraz sonra müspet netice ver bulda bulunan azasının tevkifi için dar ~~A c517,2 m.) _ 11 konaer, 12 
miş. şüphelenilen adamların heroin de şehrimize bir memur gönderilme- senfonik konaer, ıs,15 konaer, H,30 koro, 
ve kokain kaçakçılığı yaptıkları tes _ sine karar verilmiştir. Bu karar üze 17,50 konaer, 20,10 §arkı, 21,25 komedi, 23 

bit edilmiş, fakat yapılan çok sıkı rine lskenderiye polis müdürlüğü er- 15 konser. 

araştırmalara rağmen kaçakçıların kanından Mr. A. G. Fletcher bir haf BOBREŞ <894•2 m.) - ll,SO dfn1 muaı-
• ki, 12 konser, 13 pille, 14 plAk, 18 konser, 

zehirli eczaları nereden ve ne suret - ta kadar evvel şehrimize gelmış ve 19,10 konser, 20,40 pll.k, 21 opera. 

le tedarik ettiklerini anlamak müm - derhal polis müdürlüğü ile temasa ROMA (441,2 m.) _ 11 dfn1 konser, ıs, 
:kün olamamıştır. girerek vaziyeti izah etmiş, elde bu - 30 hatif musiki, 17,15 çocuk saatı, 18 kon-

Ilirkaç gün sonra, kaçakçıların lunan delillerini bildirmiştir. ser, 21 pil.le, 21,415 operet. 
Zabıta bu ihbar üzerine derhal BUDAPEŞTE (550,15 m.) - 12,15 ktllse-

1 

' 

k l de Ayin, 15 pll.k, 16,45 konser, 18,30 çlgo.n 
San'at aleminde tahkikata başlamış ve kaça çı arın mus11c1s1, 21,20 konser, 22 dana, 24 çtgıı.n 

bir kısmını Beyoğlu, bir kısmmı da konseri. 

Bir musiki dehası lstanbulda yakalamıya muvaffak ol- o s L o (1071,-l m.) - 11,2() klll -
muştur. Ayrıca kaçakçılardan Yorgi aede Ayin, 17,30 Genevreden terki tealih4t 

7 8 d bJ k Camadanın Balık pazarındaki pey • hakkında konferans, 18,30 pll.k, 19,15 ti -
y Şln a r iZ nirci dükkarunm üstünde bulunan af yatro, 21•80 piyano kon.serf, 21 konser, 23•15 

konser verdi yon ve heroin imalathanesi de mey - ko~~s~~!~(1304 m.) - 12 haber, 14 

Haziranm yirmi dördüncü gll- dana çıkarılmıştır. edebiyat, 15,SO mu.aiki, 16 haber, ı1,ıo mu-
nü, Pariste, meşhur Pleyel salo· Yakalanan kaçakçıların ele başıla- .ııl..k.l, 19,30 gazete, 20,10 mU8ild, 22 in.glllz-

nunda, Rut Slençinski İsminde rı Aleksandr Varnifton, Valter, l\fo - ce ne,,rtyat, 

yedi yaımda bir kız piyano ile re'-'i, Yani, Dimitri Papayanupulo ve VARŞOVA <1411 m.) - 13•15 mualld, F d k ~ 14,10 konaer, 15,15 nutuk, 15,50 ki&.rınet, 
ransa a il konıerini vermiıtir. Yorgi Camadan isimlerindedir. 16,40 çocuk aaatJ, 28 konaer, 19,20 orkestm 

Bu harikullde musiki dehasına Kaçakçı1arm hepsi adliyeye veril- koll8eri, 21 halk konseri, 21,55 edebiyat, 22 

meşhur kemancı Korto refakat miştir. Adliye tahkikatı da ikmal e - konser, 23 dana, 23,50 dam. 
ctm 'ş ' dildikten sonra muhakemelerine baş- KôN1GVUSTER HAVZEN (16315 m. )-

y u li Menuhim ayarında olan ]anacaktır. Zabıta şebekeye mensup 7 jimnastik, 7,30 konser, 11 Viyanadan na-
bu trük kız 1925 te Amerika- b 1 b 1 d kil, 12,30 §arkı, 13,05 Berllnden nakil, 115,30 ._. başka kimseler u unup u unma 1 • mwıikf, 17,30 konser, 20,30 Stugarttan na -
da ~aliforniyada doğmuştur. ğrm anlamak için tahkikata devam kil, 21 opera komik, 21,ao dana. 
Ailesi musikişinastır. llk konse- ,. etmektedi ~ çılarm tevkifi için _ PAR1s (1725 m.) - 8,45 ptlk, e.so jtm 
rini ba harika kız üç yaıınday- şehrimize gelen Mr. Fletcher dün To naatik, 13 dlnt müsahabe, 13,20 dln1 koı:ıaer, 
ken vermiıtir. ikinci konserini katliyan otelinde kendisile görüşen 14 pIAlc, H,ao koııaer, 15 kon.ser, 18,45 

b d k • · b plAk, 19,45 konaer, 22,30 dana. 
eş yaım ay en vermışbr ve u bir muharririmize şunları söylemiş-

konıerde Bab, BetoTen Ye Mo· tir: Yarın 
zardan parçalar çalmışhr. Bundan Mıslf pollslnln takdirler1 VİYANA <517.2 m.) - 12•30 konaer, ı3,4o 
ıonra 1931 senesinde Berlinde - Türk zabıt.ası, kaçakçıları yakala - pIAk, 15 pll.k, 18 kon.ser, 20,25 Don Juan, 

mak hususunda tebrlke ve takdire de~er 23•30 daıııı. 
verdiği konserde Veberin meş- bUyUk bir surat ve meharet göstermiştir BÜKREŞ (394,2 m.) - 18 plAk, 14 
hur "Mounovement pepetuel,, ini Mısır pollai, filhakika, tstaııbuldan zarflar plAk, 18 orkestra, 18,10 orkestra, 20,40 pl&k, 

Haydu, Şübertin eserlerini büyllk içinde kokain ve heroln gönderenlerden be- 21 oda muaikfs1, 21•45 solo, 22,15 oda mu • 

muvaffakiyetle çalmışhr. §inin ısımıerlni biliyordu ve bunlar Türk s1klaf. 

B zabltuma bJldirmlştlm. Fakat nihayet tu ROMA <441•2 m.) - 13 pllk, 18 muh • 
u küçük san'atkJ:r ı'çin en telif ıs 30 •"rla ve ko• .. ·e 21 '"·be 2130 

ca ' isimlerin hakikl veya sahte olup olmadı]< - ' ' Y- .... r, ..... r, • 
büyük san'atkarlar Ye münekkit· ıarmı da bilmiyorduk. Sonra bir ısım nthıı.- spor ve edebiyat, 21,45 kon.ser. 23,~ haber. 

ler hayranlıklarmı söylemekte· yet bir §ey ifade etmezdi. Meseıa. kaçakçı- BUDAPEŞTE <550•5 tn.) - ıo,ı5 kon • 
dirler. lardan blrialnin ismi Yanidlr, biz de bunu ser, ı3,o5 konser, ıs,3o Viyana h&berlerl, 

biliyorduk. Fakat :lstanbulda bulunan YSDI 19•40 plAk, 21,25 orkeatra kon.serf, 22,SO ha 
1.simll kimseler araamdan Mısıra kaçak o - ber, 23 çigan musllds:I. ..-BOR SA-. 

24 Haziran 1932 

Nukut 

iş bankası 9,20 
Anadolu 17, 
Reji 4,0S 
Şir hayrlye 14,50 

Tramvay 44,75 
Umumi sigorta ı ı,2-
8omont1 23 80 - . 

(Satışı 

Terkos 26,10 
Çimento Ar. 8,-
Unyon dey. 21,90 
Sark dey. 2,75 

ı•aıra 2,-
Sıırk m. ceza 9S
Telcfon 15,55 

Tahviller istikrazlar 1 
-----~----,-~~~-~~--tı 
lst. dahlll QS,25 
Şark d. vollan 2 90 
I>. l\Iuvahhlı.le 45 '2s 
Gümrilkler s:ıo 
S•ydl 11tıı!ıf s.~ 
Pığdat. 4.90 
Askertye _ 

..... 

Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

Anadohı ı 

~ 
il 

- J II 

-
4,95 
5,-

56,90 
~8.60 

28,1)() 

- 125 

larak kokain göndereni bulmak muvaffa - OSLO (l071,4 m.) - 18,30 alon mua1k1-
kıyeUn1 Türk zabıtası g&ıtermiJ ve polis 81• ı9,so konteraruı, 21 konser, 21,SO tlgan 
mUdUrlUğUne mUracaatımdan sonra bir muaikf.a1, 22,10 aiyui haberler, 23,15 Tr1a -

tan operaaı. 
gUn zarfında kaçakçılardan be§! tevkif e • 
dllml§tir. MOSKOVA (lSM m) - 12 haber, 13,30 

Mı.sırda bu ,ebekeyle a!Akadar kaçakçı- haber, H edebiyat, 15 ziraat, 15,SO mua1ki, 
larm meydana çıkarılmasmda kısmen pos 16 haber, 16,80 haber, 17,10 mwdld, 18,10 
ta memurlarmm, kısmen de zehirll eczn mWllld, l8,SO haber, l9,30 haber, 20,10 mu-

81kl. 
kullananların yardımı oımu§tur. 

Yakaladığımız bazı kokain ve ya hertıin VARŞOVA (1411 m.) - 18,45 pllk, 
mUptelllan bir §ey gitllyecek halde olma - 14•35 pll.k, 16•10 plAk, l6,40 pllk, 18 kon
dıklan için zehirll eczalan nereden ve kim ser, 19•20 dana, 2l koruıer, 23,55 dans. 
lcrden aldıklarını söylUyorlardı. Bu suretle KÖN!GVUSTER HAVZEN (16315 m.) -
bir lp ucu elde ettiğimiz için bu 1z Uzerlnde 7 jimnastik, ••115 konser, 13 plAk, 15 konııer, 
yUrUyerek aaıl kaçak.çılan bulmak bizinı 17•30 koruıer, 19 mumki hakkmda, 21 kon
için biraz mUtkUI fakat her halde 1mklın- ser, 21•30 dana. 
SIZ değildir. Bu kaçakçılar da bu suretle PAR1s (1721S m.) - 20 siı:ıema haber-
meydana çıkarıldı. lert, 21 tiyatro, 21,45 konser, 22,30 konte • 

TUrklyede tıbbi huawıatta kulalnılmak rans. 
Uzere bir kilo heroln 15 lnglllz Uruma sa - .. ;;ı=· -----~c==---.----
tıımaktadır. Halbuki blr kilo heroin Mı.cıır~ ayyare emıyeti 
da gene tıbbi hususat için 200 lngillz U -

rasma satılır. Hele ufak satıcılar heroln Mft baya at Komisyo-
içersine kinin ve hatta be.zan un gibi ya - d 
ba.ncı maddeler koyar8§ heroinln kilosunu n un an: 
500 ing1llz Ura.sına getirirler ve kArlannı Şartname ve nümuneleri veç-
daha fazaııaştınrıar. bile "250,000,, adet kurban Ye 

Klr bUyUk. olduğu için kaçakçılar da d k f 
Mısıra heroln ve kokain ithal edebilmek iı;ln sa a ai fjtir a işi tabettirilece-
bln turıu kurnazlıklar bulurlar. Zehirli i'ı\ç- ğinden tab'a talip olacakların 
ıan mektupla göndermek, son buldukla.rı pey akçeleri ile birlikte 29-Ha
usullerden biridir. Fakat posta memurları - ziran-932 çarfamba fQnfi aaat 
Dm biraz dikkat göstermeai bunun önüne 15 te piyango müdQrlOgv ünde mü· 
geçilmesi için kA!idlr. t kk'l 

Zehirli UAçlar kaçakçıları muhtelif hile - eşe ı tayyare cemiyeti müba· 
ıere baş vururlar. Bu arada mesela geçen- yaat komisyonuna müracaatları. 
terde taze zeytinlerin çeklrdeklerln1 çık'\ra- (2899) 
rak yerine afyon konulmu§, fakat Mmra 

ithal edilirken yakalanmıştır. Ceviz kabuk- Temmuz 1914 
ları içine afyon koyanlar da vardır. 

Türk zabıtumm muvatfakıyetiııl bir kere 
daha tebrik etmek isterim. Eğer her hUkiL
met zehirll 11dçlar kaçakçılarmm tak1blnd•1 
TUrk zabıtası kadar §lddet, sürat ve meha
ret gösterse, zannederim ki, dünyadıı kaçe.lt 
çılarm 1f göreblmesine imkan kalmıyaco.k -
tır. 

Meşhur Emil Ludviı'in eseridir. 
Tarih ile ıldkası olan her kes için 
emsalsiz bir rehberdir. 

TercUme Haydar Rıfat 
Serindir 

150 kuruş fiatla her kitapçıda bulunur 

5 - V AKIT 26 Haziran 1932 ~ 

Tütün inhisarı Umumi Mü-
dürlüğünden: 

idaremiz için pazarlıkla (20,000) kilo beyaz Sellüloz kliJdı 
alınacaktır. Taliplerin nücıune ve şartnameyi gördükten sonra 
(% 7,5) teminatlarmı hamilen (7-7-932) Perıembe günü saat (16)da 
Galatada Mubayaa komisyonuna muracaatları. (2888) 

Hariciye Vekaleti Mübayaat Ko
misyonundan: 

100 Ton ko~ kömüril Vekllet içiıı 
50 ,, ,, ,, Misafirini Ecnebiye köşkü için 

2000 Kilo Mangal kömürü ,, ,, ,, ,, 
3000 ,, kmlmıı odun ,, ,, ,, ,, 

Vekalet ve misafirini ecnebiye kötkü ıçın mllbayaa edilecek 
yukarda miktarları yazılı mahrukat 20 gün mUddetle ve kapala 
zarfla münakasaya konulmuştur. ihalesi 14 Temmuz 1932 per
ıembe günU saat 16 da icra edilecektir. Teminat. muvakkatesi 
470 liradır. Şartname, Hariciye Vekaleti Levaıım ve lstanbul'da 
Ankara caddesinde Ha:zinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. (2791) 

Mahkeme ve 

lstanbul mahkemei aaliye bi
rinci ticaret dairesinden : 

Türkiye Senayi ve Maadin bankası 
avukın Hılil Fevzi beyin Istanbulda Ba· 
iıkpazannda Süngercilerde 66 No. tüc
cardan Yorgi Topuz oğlu efendi ile 
mukaddem• Ömer Abit hanında 17 No. 
da iken balen dördüncü vakıf hanı nl
ttnda 11 No. da mukim Kara Ali zade 
Ziya beyin aleyhine icra ve iflAs kanu
nunun l 72 inci maddeye istinaden iflts
larına büküm verilmesi hakkında vuku
butan talebi üzerine dinlenilmek üzere 
davet olunan borçluların hali hazır ika
metglhluının meçhul olduğu olbaptaki 
davetiye zahnna mübaşir tarafından ve
rilen meşrubattan anlaşılmış olduğu ci
hetle, H. U. 1\.1. K. nun 141 inci mad
desi mucibince ilin suretile tebliğat i
fasına karar verilmiş ve tebliği muktezi 
evrak mahkeme divanhanesine talik J;ı

lınmış olduğundan borçlu Yorgi Topuz 
oğlu efendi ve Kara Ali zade Ziya bey 
yevmi muhakeme olın ı 5 - eylül - 932 
perşembe günü saat 11 de mahkemede 
hazır bulunmuiıklan takdir4e talebin 
gıyaplarında tetkilt olunacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Beyoğlu Tapu dairesinden : 
Rumeli fenerinde Köy başında k!in 

Kalafatçı Biçodan metruk 36 No: lu 
hane keremitlik mevkiinde Uin beş dö
nüm Değirmındere mevkiinde Uin beş 
dönüm tarla Yenice Vardar mübadille
rinden Gazi Besim efendinin iskanına 
tahsis edilerek tapu senedinin itası -.;!a
yetin 4·6·932 tarih ve 1950 numaralı 
teskerestle iş'ar kılınmış hazineye intikal 
eden gayri menkullerin tasarruf kaydı 

mevcut olmadığından ıenetsiz tısarrut 

muamelesine kıyasen tahkikatı mahalliye 
icra kılınacağından tasarruf iddia edenler 
mevcut olmadığı takdirde 15 gün zarfın
da tapu müdüriyetinde Beyoğlu tapu ida
resine 932·~62J numarasile müracaatları 
llln olunur. 

Beyoğlu Tapusundan : 
Beyoğlundı Tatavladı Direkcibaşı 

sokıfında atik 80 cedit 76 numara ile 
murıkkam bir bap hane bahücceti şerlye 
8 - 48 hissesi liirlsto evladı Foti 4 - 48 

hissesi Elinko 17· 48 hissesi El eni J ·48 
hissesi Hiristo 1·48 Sofiye uhdelerinde 
olup bu kerre mumaileyhin vefatları ha· 
sebile veresesi namına muıımelei intilı:a-

liyeleri lcrı kılınmak üzere idaremize 
müracaatta bulunmakta olduğundan işbu 
eml!k hal\kında bugün tasarruf iddiasın
da bulunanlar varsa on gün zarfında 

vesaikı tasarrufiyelerile birlikte Beyoğlu 
tapu idaresine müracaatlan ildn olu· 
nur. (3220) 

Kocaeli ıulh mahkemesinden: 
Izmltln Kemal Paşa mahallesinde Ya· 

vuz ıoktğında Alib:ıba hanesinde Hafız 

Emin efendi karısı Aliye hanım tarafın· 

dan muta istidadı zevci Taraklı nahiyesi 
tıpo memuru aabıkı Hafız Fmin efendi 
aleyhine iki senedenberi bil! sebep ayn 
yaşamakta olduklarından bahisle ikame 
eylediği sulh teşebbücü davasında müd
deaaleyhin ikametg!hı meçhul olup bu
lunmamasına mebni ilAnen tebliğat icra· 
sına ve muhakemenin 10 - 7 - 932 günü 
saat 1 O na talikine karar verilmiş oldu· 
ğundan mumaileyh Hafız Emin efendinin 
yevmi muıyyende Kocaeli sulh hukuk 
mıhkeımesinde hazır bulunması lüzumu 
ilanen tebliğ olunur. (932 - 87) 

icra ilinlan 1 
Istanbul ikinci icra memurlu

ğundan: 
Bir borçtan mahcuz ve paraya çe'f'

rilecek Büfe, soba, konsol ve saire 
28 6 932 tarihinde sut 17,18 de Bey
oğlu timoni sokak kısmet ıpartımanın 
kapusu önünde açık arnrma ile sıtılaca-
ğındın taliplerin vaktinde ve mahallinde 
memuruna müracaatlın ilin olunur. 

Ayvalık icra memurluğundan: 
Ayvalıkta mukim Bandırmalı lbrahim 

Faik bey tarafından (1277 l) kuroşun 

tahsil için Ayvalıkta Midilli mübadille
rinden battal lbrahlm efendi halı:kında 
932· 365 N dosya ile yapılın takip, ' 
talebine binaen borçluya çıkarılın ödeme 
emri borçlunun ikametg-Ahı meçhul bu
lunduğundan bilA tebliğ iade kılınmış. 

ve alacaklının tılebile i!Anen tebliğat ifa
sına karar verilmiş olduğundan işbu 

il~nnarnenin neşri tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında daireye bir müracut 
veya itiraz vuku bulmadı~ takdirde 
itir:tz olunmamış sayılacağı iltn olunur. 

Beıinci icra memurluğundan : 
Mahcuz ve satılmasına karar verilen 

Yaldızlı ayne. s:ılon hıılısı, garderop, Ja
vomano, sandalyalar ve saire gibi eşyal 

beytlyenln 20·7·32 gününe müsıdif cu· 
martesi günü saat ondan itibaren Bakır· 
köyünde iskele caddesinde 80 No lı ha· 
nede açık artırma ile satılacağından talip 
olan lann memuruna müracaat etmeleri 
ilAn olunur. (3219) 

Zonguldak 
Belediyesinden: 

Zonguldak'ta yapılacak beton 
arme iskele Haziranın yirminci 
gününden itibaren yirmi bir gün 
müddetle münakasaya Yazolun-
muşlur. Münakasa Temmuz ayı
nın on birinci pazartesi günil 
saat onbeşte Zonguldak Belediye 
Encümeni huzurunda kapalı zarf 
usulile icra kılınacakbr. Müna• 
kasaya dahil olacakların işba 
münakasaya ait evrakı lıstanbul 
Vilayeti Belediye Reisliği Fen 
Mdürlüğilnden ve ZonfUldak 
Beiediye Riyasetinden bedeli mu
kabilinde alabilecekleri ilan edi
lir. (2498) 

Tashih 
Gazetemizin 24 6·932 tarih ve 5192 

numaralı nüshasının aluncı sayıfasının 4 
ve 5 inci sümnunda münderiç lst:ınbul 
dördüncü kra dairesinin 931 - 6? dosya 
numaralı ilAnında şartnamesinin 21 tem
muz 9J2 de divanhaneye talik edileceği 
yazılması llzım gelirken sehven 2 tem-
muz 932 yazıldığ'ının t:ıshihen i!An olu
nur. (3222) 

itizar 
"Gobi çöllerinde,, ve "Roz Nuvar,. 

tefrikaluımız yazılarımızın çokluıtuna 

mebni buıün dercedilemedi. Okuyucu
larımı zdan özilr dileriz. 

Hılkevi lçtimat yardım şubesinin hi
maye ve müzahereti :tltında 

Btlyilk futbol ma~ı 
SelAnlk muhtelitl·Fenerbahçe 

28 salı ıünü saat 18 de Taksim 
stıdyomunda 

BUtUn hasılab lstanbul fa• 
klrlerlne daAıblacakbr 

Fiatlar mutatdan ucuzdur 



' 

~ 6 - V AKIT 26 Haziran 1932 

Münevver vatandaşlara düşen vazifeler 

Bedbinlik telkini değil , bu af etin 
önüne geçmektir 

Recep Beyin söylediği nutkun metni 
(Dünkü sayımızdan devam) 1 

Hulasa, demek istediğim, her dev -
letin kendisine göre dünya buhranı 
yüzünden duçar olduğu sıkıntıları 
olmuştur. Umumi buhranın elem -
leriniden hiç bir devlet azade knl -
mamıştır. Yanımrzda, bazı devlet -
!erin maaşlarını vermediklerini i · 
şitiyoruz. Yunanistanın ticaret filo -
sundnn bahsettiler. Gene mikyas -
lannı alacağım . Bizim babaları -
mız, bize ticaret filosu bırakma -
dılar. Biz de yapamadık. Amma 
devlet yapsa idi, niye yapmadı, der -
lerse, o başkadrr, fakat Sırrı Be -
yin kavlince, hepimizin ka\·lince 
başka şeyler lazım. Amma Sırn B~ -
)inkilcri konuşuyoruz. Ge~en günkü 
müahede müzakeresi esnasında Trab -
zonla lran arasındaki transıt yol -
i ırı yapılsın. diğer bir gün de ls · 
tanbul limanını yapalım. baş!m l>ir 
gUn de, ticaret filosunu yapmak di • 
yorlar. Bütün bunları Sırrı Be -
yin dediği gibi. her akla gelen şeyi 
yapmak teşebbilsüs bizim değil, ço -
cnklarımızın bile dayanamıyacağı 
yükleri yüklenmek demektir. Bu 
noktai nazardnn diişünUrsek, talep . 
ler büv\ik bir insafsızlık olur. 

Kooperatif mceelesi 
Arkadaşlar. lrnoperatif e temas d . 

mek mecburiyetindeyim . Çünkü, bu 
fırkaca c;iyasi imanımızın baslıca 
temel noktalanndan bi .. iclir. Srrrı 
Deyin burada bahsetti~i o meşhur ki -
tabı rrörmek için meraktayım. (Han -
deler). Uc\·Jetin ve hiikfımetin bu 
kadar "'ildi ·etlere marız kaldığı bir 
zamnncln Türkiye <'nhilindc koo}>t:!rn -
tif yapılamaz rli}en. zirai kredi 
kooperntifle .. inin n!eyhinc!e bulunan 
bir kitabın müellifi. o kitnbı ~ör -
m"den söyliJ eyim ki. ya ç<tk caJıil -
dir, veyahut t:ı Tür1dycnin sarih bir 
duc;m:mıclır. Böyle hir adamın fi {;1' -
lerlne. frrkanıııa meıısııp değilse 
bile. i<'imfzde rneb'us olan bir arlm -
daşm. 1 i.,. "'iirl-iye mrb"usunun koo. 
per:ıtif rr·;.·H:c için fenadır, diven 
bir ııd:ımın sözüne innnncnk kadar. 
tablrimi mazur görfinüz, dikkatsız 
olmım1•sı lt\11mdır. 

rkncla~tar, şurada bittabi koopc· 
ratit konferansı \'erilemez. Faknt, 
anlıyorum ld, bazı noktaları tem•ir 
etmek l:izımdır. Yani memleketimi
zi tanımıyan. menfaatlerimize yaban
cı lanların sözlerine kaprlan vatandaş
ları tenvir ctmelı. için de bize \'3· 
zlfe dUşilyor. Anlaşılıyor ki. bu hu
susta cok neşrivnt yapmak Hizımdır. 
Konferanslar lilzımdır. J\ooperatif
lerin ıüzumtt ,.e fırkamızın buna inan
mış olmasınını sebep'leri hakkında ı ü
c:ü'· hir izah yapmak lazrm geliyor. 

'tooperatif meselesi 
Arkadaslar, dikkat lıuyurulmuştur 

ki, $ırrı Bey, lrnoperntif kclime~ini 
dahi doğru telftffuz edemiyor. J 1 • 

san bilmediği bir işin nleyhinde 
olmamak lfı::ımdır. 

Zraii kredi kooperatifi dediler. Hu 
husu.~takf uzun miinaka a zeminleri 
olmakla beraber h<.ı cins koopera -
ti!lerin başlıca \'azifclcrini söyliye • 
yim: Bir defa bu kooperatifler köy. 
Jilye kUlfetsiz, 1.ahmct iz ve uzun 
uzadıya teminat gürültü ü olmaksı . 
zm daima işliyeıı küçük, fakat emni 
yetli hir ı;:iftçi bankası temin edt>r -
Jer. Sonra hu kredi kooperatifleri 
sayesinde milli tasarruf artar. Köy. 
lü yamş yavaş taksitlerle serma • 
yesini ödeyeceği bankaya bir gün far -
landa olmadan sahip olur. Milli 
sermaye kun·etlenir. Zirai kredi 
kooperatiflerinin faydaları bunlardan 
ibaret deirildir. l\fahsülün malh·et 
fiatlarııu indirir. w 

maktan mahrum edeceğini biliriz. 
Biz, bu kooperatiflerin dermanımız 
olsa, bir çok. işlerimiz arasınıla 
bir sene, iki sene, beş sene evvel baş
layıp ta ileri götürmüş olsaydık, 
elbette iyi olurdu. Bilmem ki, satış 
ve istihlak kooperatifleri hakkında 
söz söylemek abes olmaz mı? Bu hu
susta bazı notlarım vardı. Maama
fih, şimdilik izahat vermekten l!arfı 
nazar ediyorum. Fakat, bunlardan 
bahsetmeyi icap ettirecek zaman 
olursa, bahsederim. Srrrı Bey, ken
disine mektup yazıldığını ve bir 
takım gayri ahlaki talep Ye tekliflerde 
bulunulduğundan bahsettiler. Mak· 
sadını anlryamadığım için izah et
melerini istedim. Her şeyi pek alft. 
apaçık söyliycn Sırrı Bey arkada· 
şımız, burada her nasılsa çok ka· 
palr geçtiler. 
Sarrı B. ne dlmek istiyor ? 
Buna rağmen dikkatli arkada~hr, 

maksatlarını anladılar. Bu hususta 
Reşit Bey arkada<11mız da huna te
mas etmişlerse de Sırrı Beyin mak
sadını İ> i anhyamadıkları için ran
Iıı:ı mütaleada bulundular. Meseleyi 
arzedeyim: Bazıları Sırrı Beye mek
tup yazıyorlar.. Bu yazdıkları 
mektuplarda, kimbilir nelerden bah
sediyorlar. Söze geJlnce, arzu e
denle.r i~in aleyhte söylenecek çok 
sözler bulunabilir. Anıma değil bir 
ömür, hathl bir fidanı büyüyüp, ağaç 
haline gelmesi için l:'izım olan za
man kadar bir devir bile germeden a
cıırların bile yapamıyacağı~ şeylerin 
yapılamadığından bahsetmekte de zan 
uedcrim l~i. biraz !kalp eksikliği 
yoksa bile, hirnz görüş eksikliği Yar
dır. Sırrı Beye mektup yazanlar, 
orada müstakil, hür fikirli bir me
bus varmış. ona her istediklerini 
yaza bilirlermiş. 

Burada müstakil meb'us f;Özünü 
kullandım. Halil Bey gibi arkadaş
ların ve diğer müstakil arkadaş -
larm yanlış anlamamnlarını ricn ede -
1irn . Fırka meh'uslannd:tn korkar -
!armış ve onlara yazamazlarmış. Ya . 
ni biz, burada bir fırkay11., bir 
şekilde de\'Jct işlerinde saçmasapan 
bir takım işJer yapar meb'uslarız n ' 
kendilerine vatandaşların memleket 
dertlerini yazmaktan korkacakları in 
sanlarınz. Sırrı Beyefendi bu mec • 
liste ifayi vazife etmek kolay bir şey 
değildir. Yüksek bir meclisin şe. 
refli hir U1.\'U olan 1atın kendisilıe 
bahşedilen hukuka mukabil ifa~ı ~ok 
dikknti i.;;tilznm ede-n bir takım ,.a -
zifeleri vardır. Zatıftlinizin bilerek 
bu Yıtzifeleriıı haricine ~ıkacnğı -
mza kani değilim. Fakat bu me . 
sele üzerinde daha ziyade tevakkuf 
etmiyerek arzedeyim ki, fırkanın 
halkla daimi irtibatı vardır. Fırka 
mensupları, fırka teşkilatı \·e ma • 
kamları bir çok şikilyetler alırlar. 
Fırkn kongrelerinde, toplanmalarında 
fırka teftişlerinde bir ı;ok raporlar 
toplanır.. işlerin icabınagöre fır • 
kanın en yüksek makamlarına arzo -
lunur. C. H. Fırkası korkunç bir 
fı.rka değildir. Ona yazmaktan hiç 
lnr vatandnş tabakası değil, hiç bir 
fert korkmaı:. 

fi'ırkamızın ı:ıenesi samimi bir sı . 
caklıkla vatandaşlara açıktır . • Me • 
bus olmak, arkadaşlar, bir bakım 
temkinli vakarlı ve dfişünceli hare -
ketlerde bulunmayı istilzam eder. 
Memleketin müşterek dertlerini kendi 
düşüncsine, kendi görüşüne göre yan 
lış dahi olsa, bir meb'usa yazmak 
veya söylemek Yatandaşlar için hiç 
bir zaman ahlftki zaaf değildir. Ah -
lak noksanlığı değildir. Bu noktayı 
tasrih etmek isterim. "Bravo sesleri,, 

Devletçilik ve Helkçıhk 

Maliye vekili Dahiliye vekaletinde yapılan 1aaliyetler 

Alınan tedbirler Cümhurlyetimiz, maziden ne hazin 
D.umumiyeiçinvertle· tali 1 i 
cektah~satnekadar? bir memlekete tevarüs etmişti 

(Dünkü sayımızdan devam) 
Geçen senenin ilk 5 aylık varidatı, 

normal, yani bütçede tahmin ettiği -
miz miktar üzerinden alınıyordu. 

Varidatın tenakusuna sebep olan 
hadiseler başladı. iktisadi buhran 
verg:si kanunu müzakere edilirken bu 
vaziyetin sebeplerini arzetmiştim ve 
iktisadi buhran vergisi kanunu kabul 
buyurulmuştu. . 

Hükt\met, b~hrana karşı bir çok 
tedbirler almıştı. Bu meyanda dev -
let hizmetleri noktasından bir kısım 
ına.~rafları tehir ve atiye taliki ka -
hil olanları da biz talile etmiştik. 
]{eza bir kısım hizmetlere ait en kü -
c;ük masrafların dahi heyeti vek1le -
ce karar verilmeden yapılmaması 
takarrür etmişti. Yapılan tasarruf -
larla 930 senesinden müdevver mcv • 
cut ile açığın bir kısmını karşı -
lamış olduk. Ancak bu sayededir ki, 
~3'l senesini çok sarsılmadan ge -
çirmiye muvaffak olduk. Yeni sene • 
ye devrolunan 10 milyon liralık hir 
borç, umumi bütçemize nazaran gayri 
kabili iktiham bir borc addedilemez. 

Bütçeleri tetkik ederken çok müte
bariz bir takım rakamlara tesadüf 
buyuracak. ınız. Bunlardan biri dil· 
yünu umumiye bütçesidir. Bu biitçe 
geçen sene 30,930,000 lira idi . Bu 
bütçe için ''er.ilen tahsisat 26,000.000 
kusür liradır. 

Ve Eytam eramil ve mütekaidin 
maaşatı gibi onlar da otomatikman 
idare edilir. 

Bu ilıh·elerle bu seneye ait tahsi
sat 30,9:>0,000 liraya baliğ oldu. Bu 
sene takdim edilen bütçe tahsisatı ise 
49.75;;,ooo lira olarak görülmekte
dir. Bu farkın mühim bir kısmı mü
dafaai milliYe Ye nafia vekfıletlerinin 
mktile yap~ış oldukları hizmetlerden 
mütevellit horçlann atiye talik e
dilmiş olan tediyelerine aittir ki, bun 
tar için bonolar Yerilmiştir. 

Hizmetlerin ifa edildiği \'<! esbabı 
ınatlfıba mukaveleleri mucibince bo
nolar v<>rilmiş olduğu nazarı itİ· 
bare alınarak düyü'lü umumiye büt 
çesine nakledilmiştir. 

Çünkü bu borçların alllkadar veka· 
letlerin bütçelerile lıiç bir alı1knsı 
ltalmarnrştır. Bir de geçen sene i
tam \·e eramil için koyduğumuz tahsi
sata mütchavvile olarak geçen sene 
ilave edilen miktara göre baliğ 
olduğu tahsisatı da bu sene aynen 
koymuş bulunduk. 

Dundan başka Ziraat bankasının 
traktörlerden mütevellit bir alacağı 
,·ardır. 

Maliye buna kefildir. Onun da tak
siti olan 75 bin lirayı bütçeye koy
duk. Geçen sene kabul edilen bir lm
nun mucibince lstanbulda istimlak e
dilecek bir takım yerler için bir bu
cuk milyon lira kadar bono \'ermek 
Sa.Iithiyeti nrilrnişti. 

Bu bonoların nısfı olan 750 bin li -
ra da bu sene tediye edilmek üzere 
bütçeye konmuştur. 1715 numaT"alı 
banka kanunu mucibince bir buçuk 
milyon lira da onun için konmuştur. 
Bu suretle toplanan rakamlar, düyti • 
nu umumiye bütçesinde geçen seneye 
nazaran farklı bir ,·aziyet irae ine se 
hep olmuştur. 

1932 bütçesinde f arklT olan bir va -
zlyet de maliye bütçesinde tahsiscrt 
faslında ve faiz tertiplerinde görüle • 
cektir. Bütçeyi takdim ederken 
tahsisatı mukanneneyi geçen senenin 
ayni miktarı olmak üzere teklif et -
miştik. Bütçenin encümende müza -
keresi esnasında bunun 1931 senesin . 
de tahakkuk eden yekununu almak ve 
fili nıiyeti bütçede göstermek, büt • 
çenin samimiyeti n hakiki noktasın • 
dan daha muvafık olduğu encümenle 
mutabık olarak kararlaştırılmış ve o 
suretle tahsisatı mukannene faslına 
bir milyon kusür lira ilave edilmistir. 

(Devanı edecek) 

Slikril Kaya Beyin söylediği nutkun metni 
(Dünkü sayımızdan devam) 1 

Yalnız isrn.h lazımdır • Onun için 
de kanun layihası takdim ettik. O da 
bazı vilyeatlerin büyüklüğü nisbetin
de teşkilat bulundurmak, derecesine 
ve işlerine, nüfusuna göre, teYsi ve 
tevzi etmeştir. Bu layiha encümen
dedir. Bu layiha, kanuniyet kes
bettikten sonra büyUk Yilayetlerin te~ 
ldtatı artacak, küçük vilayetlerdeki 
memurlar da işsizlikten kurtarılacak
tır. Gazetelere, teşkilatı idareye, 
diye akseden kanun layihası, bu 15.yi. 
hadır. Yoksa vilayetler adedini 
alakadar eden bir Iayiha değildir. Vi
Jayetler mevzuu bahsolurken, tabiidir 
ki, evvelemirde hatıra mahalli ida
reler gelir. Mahalli idareler Cüm
huriyet prensipinin kabul ettiği esas
tır. Atacağımız her adım. mahal
li idareler, hudut ve salahiyetleri
ni artırmak yolunda olacaktır. Bu
nun için de hazırlanan layiha encü
mende görüşülmektedir. M:ılômu fi. 
tiniz, mahalli idareler 'I'ürkiyede 
çok yeni tatbik olunmuş bir müesse
sedir. Eskiden mahalli idareler 
namile belediyelerden ve kendi halin
de bırakılmış köylerden başka bir mü-
essese yoktu • 
Meşrutiyete talıaddUm eden 

gUnlerde 
Meşrutiyet ve songünlerde tekad

düm eden zamanlarda, bu yapıldı. 
'Fakat tamarnile tatbik edilemedi \'e 
kısmen de harp dolayısile tatbikine im 
kan görülemedi. 

Mahalli idarelere doğrudan doğ • 
ruya Cümhuriyetin eseıi demek daha 
doğru olur. 

Çünkii onların tatbikinde CUmhu -
riyet müessir olmuştur. Ve fer -
zini de Ciimhuriyet te göstermi,.tir. 
Cümhuriyetin \'ilayetlere nasıl "te • 
Yarüs ettiği malfımdur. Vftkin e -
lemaverdir. Fakat bunun tekra -
rında daima fayda vardır. Memle -
ketin şarki istiladan yeni kurtulmuş. 
garbi istilfıya maruz kalmıştı. l'tfer. 
kezi de şarki, garbi kurtarmak için 
bütün yükü üzerine almış bulunuyor. 
du. Loznn muahedesi aktedildiği 
zaman daha meleketl saran yangın 
sönmemiş, akan kanlar dinmemişti . 
Hülasa maddiyat tamamen harap 
olmuş ve ortada maneviyattan bas • 
ka bir şey lrnlmamıştı. Milletlerin 
yaşayışında esasen en büyük vasıta 
mane,•iyattır. 

Ma"evlyatln teslrlerl 
Maneviyatın bu yüksek tesiri aslı', 

inkar olunmaz. Manevivatı bozulan 
milletler, maddiyatların~ da kulla • 
namıyacak hale gelirler. Hııltikıı -
ten yakın tarihte de bunu gördük. 
Onun için milletleri yürüdükleri 
yolda tenkit ederken, onlara her şey -
den evvel yaptıkları iyi şeyleri söy. 
)emeliyiz. Daima fena işleri söyle -
mek, onları ye'se düşiirebilir. Mil -
Jetin kendilerini kaybetmeleri, nef -
se itimatsızlığa kapılmaları, maddi -
yatın asla islah edemiyeccği, f e -
laketlere yol açabilir. 

Eğer Harbi Umumiden sonra mil • 
let, düştüğü bu zaaftan kurtulma 
mış olsaydı, her haldebugünkü fey -
zi bulamıyacak ve her halde mem -
leket esaretten kurtulamıyacaktı. 

Buradaki zevatın bir çoğu da yazın 
damlarda \'eya toprak altında o -
lacaklardı. Nefse itimat sayesin -
dedir ki, bu memleket kurtulmuştur. 
ldarel huausiyeler neler yapta? 

kUnu muallim maaşları da dahil, 
75,992,258 liradır. 

Yapılan yollar 
Yollar: 191:3 de tesYiyeyi turabiye 

halinde 28~ kilometre şöse halinde 
12,804, 927 de tesYiyeyi turabiye ha
linde 72."'>4, şöse halinde 14,798, ki
lometre, ayrıca mahalli idareler ta
rafından yapılan tesviyeyi turabiye 
4419 \'e yapılan şöse adedi 2.'323 dür. 
Yol faaJiyeti, 92.' de 488 kilometre 
inşaat ve 467 kilometre tamir.ıt, 
929 da 335 kilometre inşaat, 573 kilo
metre tamirat, 930 da 232 kilonıetre 
inşaat, 673 kilometre tnmirat, 927 
nihayetine kadar yapılan büyük köprü 
4:>1, küçük köprü 2238 adet. 5787 
menfez, 938 de yapılan köprü in:;aati 
466, köprü tamiratı 611, 929 da ya
pılan köprü inşaati 2333, tamiratın 
110 dır. 930 daki küçük köprü in
şaatinin miktarı 1752, tamiratı da 
1753 dür. 

Maaş ve ücretler hariç olmak üze
re mahalli idarelerin - maaş ve 
ücreti dahil değildir - yollara sar
f ettikleri para, üç sene zarfında 
23 milyon kfısur liradır. Vilayetler
de 1913 tarihinde - bu tarihi madde 
olarak alışımızın sebebi, muharebe za
manında fırsat bulunup yapılmamış
tır - bfitün hastahanelerin meYcudu 
10 tane idi • Bugün 150 tanedir. 
Bunun 42 si 2:> yataklı,, 22 si 50 
birisi 100 yataklı, 2 si 150 yataklı
dır. Bunlar doğrudan doğruya Cüm
huriyet zamanında ve mahalli ida 
reler tarafından yapılmıştır. 

Bundan sonra gelen müsmir ağaç
lar istasyonları, haralar \'e saire ... 
Bunlar, cvYelce 2.'l tane imiş. şim
di ise, adetleri sırasiJe 26, 31, 20, 
dir. 

Mahalli idarelerin yaptıkları Ye 
yapmakta olduktan eserler, bunlar
dır. 

Camın ne olduaunu bllmlyen 
memleketler 

Bunları uzun uzadıya isbata hacet 
yoktur. Memleketi şimdi gezmiş 
olmak :ıre C\"Telce tanımak \' bu iki 
vaziyet arasındaki farka dikkat etmek 
kfıfidir .. Ilu kadar sıkıntılara rağ
men, 931, 932 de memleketin her 
t:ırafında umran faaliyeti vardır. Bu 
buhran enelerinde dahi memleke
tin her tarafındaki bu umran faaliye
ti şayanı hayrettir. 916 da l\falnt
yayı görenler, şimdiki vaziyetine va
kıf olurlarsa, Malntyanrn harikalar 
duğurduğunu görürler. Malatya, ha
kikaten ibret amiz bir yerdir. Sonra 
yanan yerlerimiz vardır. Garpten 
şarka doğru bütün isimlerini sayabi
lirim. Manisa, lzmir, Nazilli, ne
nizli gibi zengin ıilft.yetlerimiz şark 
vilayetlerinden Diyarıbekir, Elaziz bü 
tün bir tarih zamanında, cam ne
dir bilmiyen Yilayet merkezlerinde 
şöseler yaptık. Hastahaneler yaptık, 
hekimler gönderdik. Hakkiıri, camın 
ne olduğunu bilmiyordu. Cam. git
tiği zaman, Hakkari cocukları buz dl· 
ye ağızlarına aldılar: 

Ne bulduk, ne yapbk ? 
Biz, böyle memleketlere tevarüı 

ettik Ye bugünkü hale getirdik. 
Ancak bunu görmek \·e doğru göster
mek lazımdır. Bütceler tenkit olu
nurken, her yerde frdettir. Bir \'e

kilin faaliyeti, bütçesi müzakere e
dildiği \•akit. tenkit olunur. 

Faizler üzerinde tesir ynpar. Köy . 
lüyü çift işlerinde muntazam tediycli 
kredi muamelesi içinde işlemiye a
lıştmr \'e nihayet arkadaşlar, bu 
kooperatifler saye'-inde Türk köylüsü 
içtimai bir çalışma terbiyesine sa
hip olur. Bu kooperatifler mesele
sinde keşki daha evvel davr.ınmış 
olsaydık. Ilunıda bir temenni mev
zun varsa, o da, budur. Yalnız 
keşki derken onu da yapamadık. 
diye ye'se diiı:;mek için söylemiyorum. 
Çünkü biz kendi kendimizi tenkit 
etmfye ahşıkız. Fakat, Sırrı Bey, 
epey zaman bizimle yakından arkadaş 
Jık etmedim için bilmezler. Onun f. 
çin bütçe encümeninin mazbatada da
ha iyi olmasını temenni ettiği 1.ıir 
takım noktaları aldılar. Onları imalı 
imalı, mfınah, manalı, hakikatler 
saklanmış gibi teşrihlerde bulundu
lar. Halbuki, hiz her ıaman ken
di kendimizden, kendi noksanlrırı
mızdan her gün açık alınla bahsede
riz. Ye fakat, bahsederken bunları 
yapmamışız diye, bedbinliğe asla diis
meylz •• Bedbinlik, yapamamazlığın 
alametidir. Biz, yalnız yapmak Si· 
rası huhil etmiyen, yapmak zanıanı 
gelmiyen bir işi zorla yapmıya te
aebbila etmeııln de bir 1nsam o ip yap. 

Arkadaşlar, maruzatımın hulasa - ============================== 
sı b_udur. Sırrı Bey, devletçiliği, halk · 

Jdarei hususiy~l.er ne yapmışlardır. 
krsaca arzedccegım: ldarei husu • 
siye bütçeleri tesis edildiği zaman bu 
18 milyon lira tesbit edilmişti. Bu 
miktar 19~9 da 46 - 67 milyona çık • 
~ı. VeEgılerde teneızülat, mahalli 
ıdare butçeleri üzerinde müessir oldu· 
~u için ~ugün son yapılan mahalli 
ı~arelerın bütçesi, 32 milyona inmiş
tır • Bunun da tabii umumi büt
çenin seyrini takip etmesi zaruridir. 

Faaliyet sahası, her şeyi tetkik e
dilerek tenkit olunur. Yoksa efen
dim, yapamıyor, çalışılmıyor ve sai
re gibi umumi sözden hiç bir şey 
~ıkmaz. Çünkü vekil de ayni su
rette cevap nrir. Eller kalkar, ek
seriyete göre, mesele halledilmiş olur. 
Halbuki memleket, bunun tef errüa
tım bilmesi lazımdır. Eğer memle
kete bütçenin tenkidi dolnyısile bir 
hizmet gösterilmek isteniliyorsa ya
hut meb'usluk vasfının verdiği sa
lahiyetle tenkit arzu ediliyorsa, be
hemehal meselenin teferrüati üzeı·in
de görüşmek, madde madde miiza
kere edilmek li\zımdır. 

~ılıgı tamamen yanlış anlamıştır. Bun 
ları tarif ve manalarını birbiri:ıe 
karıştırmrştır. Bir taraftan dev . 
lct~iliğin a.leyhinde bulunurken, diğ~r 
taraftan bır çok taleplerile devlet • 
çilik taraftarı olmuştur. ikinci hah . 
settiğim esas ve mühim noktalar 
ı;;unlardır. Türkiyeye betbinlik telkin 
etmek veya betbinlik ceryanları 
mevcut olduğu zaman onu körükle -
mek değil, bu afetin önüne geçmek 
vazifesidir. Bu noktada hiç biri -
miz al:ikasız, dikkatsiz olmıya nıe • 
zun değildir. Bir siyasi fırkanın 
i~lerini, inanmadığı halde ezmeği i -
ti yat edinen bir hafiflikle değil, bu 
davanın alakadar olduğu her işi 
kendi kudretinin yettiği kadar tetkik 
edip, inanarak söyliyen bir adam 
sıfatile söylüyorum ki, Türkiye pa -
rası kuvvetli ticari mu\·azenei ha -
riciyesini tanzim için daimi suret • 
te ve dikkatle her gün tedbir a -
lan bütçesi, mütevazin borçu hemen 
hiç yok denecek kadar az ve hazi -
nesi tediye kabiliyetini daima mu • 
lıafaza eden ve bit Sok devletle.re 

örnek olabilecek bu vaziyetile kuv -
vetli bir istikbale giden yeni ve 
canlı bir devlettir. "Bravo sesleri, al -
kışlar •• , 

Recep Beyin bu izahatından sonra 
Sırrı Bey, "Kocaeli,. kendi noktai na
zarını yeniden tavzin etmiş, Recep 
Bey, bunun üzerine tekrar söz alarak 
demiştir ki: 

- Sırrı Bey arkadaşımız, son te • 
lakkilerinde yeniden buzı cevap veri -
lecek noktalar olduğunu hissetmiş 
olma.<;aydım, yeni bir izahat ilıti -
yacında bulunmıyacaktım. Fakat 
Sırrı Bey zannediyorum ki, benim i . 
şaret ettiğim noktaları yanlış anlı -
yor. ihsas ettikleri haleti ruhi • 
yeye göre bu kanaatte bulundukları i -
~indir ki, tekrar söz almak ihtiyacını 
duydum. Bir defa daha burada 
kara görücülük meselesi üzerinde bil • 
hassa duracağım. Arkadaşlar, dev. 
Jet, hangi refah mertebesinde bu -
lunursa bulunsun, insanların mut -
laka o güne alt bir takım izti -
raplan olabileceği hayatın tabif 
mi.numda zaten mündemiçtir. 

- Deoam Bdeo.k -

Şimdi muhtelif seneler zarfında 
yapılan işleri arzedeyim: 

Cami avluları ve adalar da dahil 
olarak 1913 de bugün işgal ettiğimiz 
sahada iptidai mekteplerin adedi 
2365 idi. 927 de bu miktar 60SS e 
çıkmıştır. 

930 da 6672 ye çıkmıştır. 932 seııe -
sine ait notu l\faarif vekaletinden al -
dım. 

Fakat şimdi bulamadım. Onu na 
ayrıca arıederim. Bu mekteplerde 
okuyan çocukların adedi 1913 efe 
216,2:>1, 929 da 457,728, 930 da 479,442 
dir. Muallim adedi 1913 de 6~83, 
927 de 15,112, 930 da 16,227 dir. Ta -
bii her sene muallim adedi de o 
nisbette arttı. Bunda mahalle mek -
tepleri ve diplomasrz hocalar da da
hildir. 1930 senesinden sonra dip -
Jomasız ve sertifikasız hoca da kal • 
mamıştır. Masarifi idarei hususiye. 
terce temin olunan millet mektep
teplerinin 930 mezunları 167,162 dir. 
924 den 930 a kadar idarei mahalliye. 
1-ia maarife sarf ettikleri rama e-. 

Bendeniz, bu münakaşanın çok 
taraftarıyım ve arzu ederim ki, ten
kit yapılan bu maddeler üzerinde 
ben de ne yapıp yapmadığımı meclisi a. 
liye anlatarak ona göre omuzlarım
da olan mes'uliyet yükünü nasıl ta
şıdığımı anhyabileyim • Amma Sır· 
rr Beyin dediği gibi idare siste
minde, idare teşkilatında tecrübe, 
mümarese ve vukufu tenmiye edecek 
mahiyette yürümek lazımdır. Tür
kiyede hukukta, miilkiyede böyle bir 
~istemi okutan bir muallimin sesini 
dinlemezler. Olsa, olsa idadi ço
cuklarına \·e yahut rüştiye çocuklan· 
na okutulacak umumi "idare teş
kilatında tecrübe, mümarese Ye vukuf 
itibarile,. bu, o kadar umumi bir söz. 
dür ki, bu vasıf her meslek erba· 
hına ve hatta herkese lazımdır. 

- Deıxıın Etlftek -
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1ürk· 

1932 senesi 
Yaz mevsiminin 
RENK modası 

ihfll 11a• it 
Bu rengi 

Krep PRJMVER 
/erde tatbik etti 

IPEKIŞ'ten 444 numaralı 
PRIMVER Kreplni 

isteyiniz 

lerinin en 

büyük ı'azitesi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

VE Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Bi~ 8 ll n il 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata köprülıaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

lzmir • Pire • lskenderiye 
postası 

(İzmir) 28 Haziran Salı 11 
de Galata rıhtımından. 

Trabzon Postası 

(CUMHURiYET) 29 Hazi

ran çarıamba 18 de Galata 
rıhtımından. 

izmlr • Mersin Post••• 

(ANAF ARTA) 29 Haziran 

çarşamba 10 da idare rıhtı

mından kalkarlar. 

lzmir Ekspres postalar1nda 

lstanbul - lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1500 
2 inci 

" 
1000 

3 üncü 
" 

800 
Güverte 300 

Mersin postalar1nda ı 

lstanbul - lzmir üçretleri 
Kr. 

1 inci kamara 
2 inci 

" 
Güvorto 

1000 
800 
300 (2882) 

1 
BAKTERiYOLOG 

DOr. ihsan Sami 
BAKT~:RlYOLOJI LABORATUVAR! 

Umum kan tahlildtı. Frengi noktaı 
nazarınd:ın (\\':ı~sermanKahn teanıülltri 
k:ın küre) v:ıu sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idr:ır, balgam, ce· 
rahat, kazurat ve su tahlil:lu, Ultra 
mikroskopi, hususi aşılar istihzıırı 
Kanda üre miktarının tayini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Dl\'anyolu'nda. 
Sultan i\13.hmut türbesi No, 189. Te-

·--- lefonl~t 20981 ___ .. 

Her üç şekildeki Kr~m Pertevi 
cilde olan menafii itibarile kış 
ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar 

muayenehanesi 
Sirkeci : Trabzon oteli yanındt 

1 ZAYILER 
5 • 9 · 931 tarihinde Yüksek Ticaret 

mektebinden şahadername makamına 
kaim olmak üzere almış olduğum mu
vakkat vesikayı zayi ettiğimden hükmü 
ı.almadıA"ı. 482 Ahmet Şevket 

r V AKIT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartları: 
1 ,; tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
r laricte - eOO 14SO 2700 

IAn •artlar1mız: ------llc:..ıni Hususi 
Sarın I O Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk llAn şartlar1mız : 
ı ~ ,j 'f 1-1 U Uefalı \ 
30 50 ti5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı-

lığı için bir defa meccanendir. 
B - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş znmm<>lunur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Netrjyat müdürü: Refik Ahmet 

BU 
AFETİ 

YOK 
,~ 

ED·İNİZ! 

Sivrisinek, siz tatlı u1kunuzda iken vızıld• 
yarak ve keskin hortum ile · sokarak sizı 

LJlllllll-_ _..~ hucum ve rahatınıza selbeder. Bütün yu 
l'llsdlı-.,_~~ esnasında esbabı lstirahatinlzl lhl11 ettiği 

gibi aJllı zamanda ıiztn için mUthif bir 
tehlike tefkil eder. Zira mUhllk hUmmalarla 
sıtma bize ,alnız ve ,alnız slwrislnek va. 
sıtaslle sirapt eder • 

.,ı, s;....,_;~ ;ıı., "~ 
:•ilil 9""--:"'" 
.••• (iio..cl ... 

;\i!!I ~,.,ı~,; 
'!!'! .,;_....ıı... ... 

1 -~lıi j)ldİi'İ". 
6 

Sinek • sivrisinek ve bilcümle hapralt 
ıUr'atle ve kat'f ~urette öldürmek için en 
emin vasıta, bütün dUn,aca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siph çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

••v•t mQhQrUlı teneke Qzerlnde bu re•lm 

mevcut deQll•• aldıQınız mal l"LIT deQlldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKlSI lstanbul ·Galata VOJYoda bu 

ist. Evkaf Md. ilanlan 
Mahalle ve mevkii Sokağı No. sı Cinsi 

Beyğolu Kuloğlu 

" 

Ağahamamı C. sin· 
de 3· cü vakıf hanın 

" 
" it 

Beyoğlu Katipmusta- Telgraf S. da 2-4 
fa çeJebi No. Jı apartımanın 

" 
Abdullah 

" Pangaltı 
it 

Fransız meıarlığı 
karşısında 

Galata Sultanbayazıt Yenişehir 
Galata Kemankeşka- Helvacı 
ra Mustafapaşa. 
Çe~berJitaş MoJlafe- Mahmudiye C.ıi 
narı. 

1 Daireıi 

7 
8 
3 

" 
" 
" 

16 Hane 

18 " 
115 " 

42 " 
6 Hanenin 

hissesi 
7 Hane 

Md1dill 
icarı 

1-sene 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

l 
8-9 1 

1 

Kadirga Katipsinan 11 Cami hademe 1 
odaları. 

Baya:zıt Sekbanbaşı 
Yakupağa. 
Üsküdar Ihsaniye 
Üsküdar Tavaşiba
sanağa. 

Ortaköy 

Çelebioğlu Aliettin 
BabıAli Nallımesçit 

Bayaut Sekbanba~ 
Yakupağa. 
Mollagurani 
Çakmakçılar 

Simitçi 

Çiçekçi 
Menzilbane 

BOyOkayazma 

Yenicami 
Aziziye 
Şimitçi 

aYluıu 

Topkapı C. ıi 
Tarakçllar medre
ıesi ittisalinde. 

Kasımpaşa Camiikebir Turabibaba 
Kasımpaıa Seyitali- Cami ittisalinde 
çelebi. 

,, Mandıra 

Kabataş Omeravni Dolmabahçe C. ıi 

" Beşiktaş Şenlikdede 
Eren köy 

" Kuru çeşme 
istasyon C. ıi 
Topçular C. si 
Mandıra 

9-7 Hane 1 

6-4 " 1 
425 Dergahın se- 1 

limhk kısmı. 
12 Hamam içinde 1 

S oda. 
53· 89 Dükkan 
16-55 

3 " 
" 

4 4- dilkkln 
35 Dükkan 

5 
" 41 
" 

45-29 
" 195-203 
" 221-223 
" 21-19 ,, 

5 
" 3-1 
" 39-25 
" 

ı 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tophane Süheylbey 
Kasımpaıa Seyitali· 
çelebi 
Üsküdar Gerede Yenicami avlusu 92 Yağ mağazası 1 
Hocapaıa lbnikemal 50·48-46 Bodrum ve oda 1 
Galata Y olcuzade Iakender botazı 1 Garaj 1 
Çemberlitat Vezirhanı 3-cil kat 13-19 Oda 1 
Defterdar Abdülvedut Eğrikapı 5 Kayıkhane 2·sene 
Niıantaşı Muradiye Cami ittiıaliade 43 Oükkin 3-ıen• 
Ahırkapi Seyithasan Lebiderya O Mağaza ve ye- 3 

dekçilik. 
Balida meYkilerile cinsleri yazılı olan Yakıf emlak hiıalann• 

daki mOddetlerle kiraya verilmek Ozere milYyedeye konmuştur. 
ihaleleri Temmuzun 4-cil pazartesi günil yapılacaktır. Talipleri• 
yevm ve saati mezk4ra kadar Çemberlitaı'ta Evkaf Müdiriyetio
de akarat kalemine milracaatlan. (2624) 


