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Bolşeviksin 1 
Hayır, değilim! 

Gorıulof, beraz Ruslardan 
mln1lar Zlpolof kar,11a,bnldı 

Sabık Franaı:ı Relaicimlwru il. 
Dumni öldüren Gorgulol laakkındald 
talaklkata devam olıuunaktatlır. Tala • 
ldkatın finuli takip ettljl DefM, 
bUhaaa katilin lılJoigetlnin """"1119 • 
le megdana ~anlmaaıdır. Gor,,. • 
lolun ılmdlge kadar geçirdlli Mıtata 
bütan ıalhalan arCıfhnlmaktadır. 

Bu hUMl8ta gelen yenl malOmat, f8 • 
dur: 

Paris, 2' (A. A.) - Katil Gorgulof 
bu sabah yeni bir istiçvaba daha tabi 
tutulmuştur. latintak hAJdm.i emnl • 
yeti umumlyen.ln ve Sofya'da iltica 
et8f bulunan Rua Mirala)'I Zipo • 
lof'un katilin 1918 denberl Fraua'ya 1 

gelinclyekadar geçlrmif oldaiu hayatı 
takibeden raporuna latln2'tetmişlir. Ka 
til Lehistan ve (feldalovakyada lkameU 
milddetlne alt istihbaratın eeclabt ft 
dofrulaf1rn11 kabul etmff, fakat Ra 
zabitlnla kendillinJn Bolfl"'lk fırkul 
UU1Ddan bulandatuna ve Kafkas Uı • 
uaı komite.ine ftıtiap etmi§ oldu-. 
tuna dair olan beyanatım flcldetle 
nd " lııklr etml§tir. 4 
lllleden sonraki latlcvapta 

Parla, 2' (A. A.) - Katil GurgoJot. 
öf leden sonra istintak hWQIİDe vAld 
olan if ad atında kendlsiıılsı aerahatea 
alfJ ).d,a(e otan ifaclaUa buluauftUt. 

Meıtum, ilk 3 ze.-..m tlrala• 
malanm .israf eflnittir. KencUsl ite • 
den, beriden tedarik ettlti paralatla 
yqamaktaydL Ehliyetsiz ve liya • 
katsiz bir ta.bip olarak tellkld. eclilmiı 
ve eauen Cek•lovakya adliyeal ta • 
rafmdan dolandıncıbk tlbmetiyle 
adil takibata. maruz kalımttı. Bumıa 
Uzerine onumu terketmJye Ye Praua • 

(Llltlen NIJftıfll ~rlnlz) 

....... ansızlarla ticari itilif 1 Aldaler: • • 

Ihtiliflı mesele bitti • Ipeklş 
1 memleket arasın4a ihraç · edlleeek 

ea.taanm kıymetine muadil bir takas 
.._..,.... ...,.,,,, f'lrk - ,,.,.... nl1eıa ba ltülf, 80ll dalenle Ttldri • 
~ ocl4lll taraf.,,.,. Wlll ..ıu • ,. 1'tlktmetlnln tatbik etmlf oldutu 
~ • """'1ll/H I" laa6m omnd • ,.. M\hı- Pranm Uearettai futa 

~~ la~ aumaa laanbt Jaaleldar etımlf oı.a bntenJan un -
-.. .'l'lrld7e Ziraat ftli1etl ma.t.. llnd• mltnelllt bl;rlk mllfktilltm 
~~tar e.7, Fraua htlkbaetl7le u. ortadn blkm_.. lebep ol.Wtır. 
tıaa:_ ._, ltllAfna .. aktetmlttfr. Bu ı . Bu •retle, naa mlddettenberi 
~ 1kf memleket Ttlrk - l'nnm Tleaıet odam tara -.. ~ arac e::. emte&lllll : : fmclu, Tlrk hlktmetme de bOdf -

ldadil Mr taba 11111&1Deleal rilmif olaa ftSIJet Ja.wanda yapılan 
... da,aaınattaclır. tefebl>U.t ltllnl nretle Mt1eet.uaı1f 
~ ,..._da tutlk edUIWI bekle • obnaktadır. 

Bir ,,ntek tarll edUtllll, bir tatlı M •f 1-~ı • Ra • Al• 8 h kkı ...1.-: rnetholuntl•Oıı. bir ziyafet anlatıldı- aarı veK.a eti sım ı . a noa 
,. ZCllllCln ağzı """""" ~- ·ı k ti.k 't • ti. 
" 1ı1ç al/lplamam.. ven en aran tas e mış r 

Me111aane önimlna 11eçaka, ffld 
181ı olurken, çlro:ı kokıau dufltlTbn 
.,,,,tkunan akfameılan daima manır 
glirlJrlbn.. 

Kiraz dudaklı, çağla bademi ,lJs • 
11, mu:ı dcutlu bir güzel "8rtlBlii 
JmllClll l/fllftgamltıfllll erkeklere lan 
zaman laak oerlrlın.. 

Fakat, renkler " ipekler karpıın
da bir obur, bir ay'l/Of, bir çapkın lftl· 
1lall dugınıyanlara cidden ftJffD'Uftl • 

/pekif'ln, titiz lllr ..-'atlıdr itina
,. oe mahir bir 1dm11Ggn dUdr.atiyle, 
giMfiıa yedi renginden sfi:ıdlllü ku
,,.,.,ıar karf18ında, iç ,,an evvel, bu 
gari,, iftihayı bir daha duydum. 

Be11ollurulakl muoakkat malam
, nın fık ve nlsft71 dekoru bUlıaasa bu , 
ı arzuyu arttıran sebeplerdendir. in • 
· ıan, ılgah, beyaz, kırmızı, san topla-
. n, miıfıtelil ır~ra menau11 gizeller 
oibl kucaklamak istigor / 

I pekif'in, bu epiz mımalfakı'1fll 
karpnnda bir çok ağızlar w glisler 
laagrrile •k kaldı. Fakat lHm 6a ft1f 
kınlıklara lıak oermlyorum-

Düngamn en ince, en ıeggal, en 
laaaa maddesi nedir? Renk mi1 ÇI 
fek mi? ipek mi? Kaduı mı1 ip.le ını1 
Bava mı? Seı ml? 

Hiç biri tleğU- Para/ .. 
Para gibi, kdh sevimli, kd1a kor • 

kunç, kd1a dost, 1côh düfnıan bir mad
deyi l/lllardır muvallakıgetle idare 
eden eller için, lpekiı'ln kazandığı 
ıaler, olq olıa tabii bir muvallakı • 
yeıtır. 

Yua•f Zl~a 

Tıb faldllte.I mualllmleriıadea Dr. eaatta bulunduğu mal6mdur. 
Rasim Ali Bey haJdnnda mecU. ve • Devlet Şurası divanın karamu ıe • ~ 
rilen kararın Dartllflbau diftlll ta • yit etmlf, Maarif veklleti de DarlQ. • 
nfından tutlk edilmesi berine Ra • ftbnın emlnliflne gönderditl ~ bir 
ilim Ali Beyin Dnlet Şaruma mira - (Lltlna 8tlflfqı fft1lrlnlz) 

Güneş ve SJ.hlıat 1 

Banyo " • ı..a menimi bqlamak &zeredir. G&neım 
faydaluı Ye urarlan meaau &zerinde bqlachtımıı: vudan takip 
ederseniz ıtaeflea •• 8'lk haYadaa eclecepiz istifade çogala• 
bilir. Yazılarumz en marul Fraa11z mlteba111alanmn kaleminden 
çıkllllfbr. Baglln lçllncll makaleyi d&rdllncll sayfamızda bulacak· 
aunz. Resmimiz llhhl bir tekilde t•aıim edilea bir Kllnet .buayo
IUDU_pt.İJOI'! 
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Tel~fon meselesi 1 o:~nı Telgral Baberlerl 1 San'at uğrund 
Şirket men'i _H_a_r•.c• ..... ----------------------------- Aile saadetini 
muhakeme Romadakikongre Yunanı.standa Japonyada kabine Bıraktılar ve 
kararı aldı Ayrıldılar 

Belediye müfettişi Ali Yaver 
Bey tarafından, Istanbul Telefon 
şirketinin yapılmadiğı halde mü· 
kaleme fazlalığ'ı şeklinde müdei
umumtliğe yapılau bir ihbar üze· 
rine, tahkikata başlamlmışb. Oğ
rendiğimize göre, adliyece tah
kikat neticesinde Telefon tirketi 
hakkmda men'i muhakeme ka
rarı veri lmiştir. 

Ucuzluk, pahalılık 
Ticaret ve Sanayi Odasınm 

geçinme indeksi Nisan ayına ait 
havayiçi zaruriye fiatJarı hakkm
daki istatistikiul neşretmiştir. Bu 
istatistike göre Mart ayma na
zaran Nisan ayı içinde yiyecek 
ve içecek fiatlarmda yüzde 4 
nispetinde ucuzluk, yakma, ay
dınlatma ve temizleme madde
lerinde ise yüzde 3 nispetinde 
bir pabahlak vardır. Giyecek eşya, 
ev eşyası, ev kiraları fiatlarmda 
bir değişiklik yoktur. 

Arabalara f Azla yUk yUklemek 
yasaklar 

Son zamanlarda kamyonlar
la nakliyatın çoğalması yük ara
bacılarını müşkül mevkide bırak· 
mışbr. Arabacılar işsizlik karşı
sında birbirleri arasında rekabe
te başlamıılar ve fazla yük al
mak suretiyle fiyat kırmak yolunu 
tu~şlardır. Bunun önü.ne geçil
mesi lazım gelcnlE'fe tebliğ olun
muştur. 

ya gelmiye mecbur olmuştur. 
• Istıntnk hAkiıni, aynı zamanda 
Tarbes civarında Kazak Ivan L'\ıa -

reffi istintak i~in gönderiJrniş bulu -
nan polis müfetti.~ini de kabul etmiş -

tir. 
Kazak lvan, katili 1921 senesinde 

Rostov'da görmüş olduğunu iddia et -

mekteydi. Maamafih ken.ifisine gös -
terilen müteaddit fotoğrafileri tanı -
yamamıştır. 

Bu itibarla şehadeti mühim görül -
meme.ktedir. 

Sovyetleri gUcendlren blrhadlse 
Fransn'da çrkan 1\faten gazetesiy -

le, Rusya'da çıkan Pravda gazetesi 

arasında şiddetli bir münakaşa baş -
1amıştır. 

Bu münakaşanrn sebebi şudur: 
Fra.nsiz Cümhurreisi Mösyö Dumerin 
katledildiğinin ertesi günü, Sovyet -
lerin Fransa Stlfiri, taziyet içi·n Elize 
sarayına gitmişti. Maten gazetesi, 
Rus sefirinin saraya girerken resmini 
aldırınış, neşretmiş, altına da, "Zi -
yaretten içtinap etmesi lazım gelen 
kimse,, cümlesini yazmıştı. 

Bu hareket, Sovyet Rusya, da fena 
bir tesir bırakmıştııT. "Pravda., ga -
zetes:i, "Mat.en,, gazetesine bundan 
dolayı hlicüm etmektedir. 

tezkereyle bu meselenin bir daha tet -
kile edilerek bir eksik varsa tamam _ 
]anmasını bildirmiştL 

Fakat Darülfünunun divanınca 
bundan "muamelenin tashihi yolunda 
vekAletln bir emri,, mAnasr çıkartıl . 
ması ve evvelce Rasim Ali Bey hak -
kında verilen karardan ekseriyetle 
rücu edilerek T~p fakültesi meclisine 
Rasim Ali eByin vazifesine ia.desi bil -
dirilmesi üzerine ortaya büyUmek is -
tidadını gösteren yeni bir mesele. 
çıkmıştı. Bu karar üzerine Tıp fa -
kültesinin divandaki azası istifa et -
miş, fakülte meclisi evvelce verilen 
karardan dönmek için bir sebep gör -
mediğini dvana bildirmişti. 

Haber aldığrmıza göre, aylardan 
beri devam ederek bir cok dedikodu . 
lara meydan veren bu ~mesele Maarif 
vekaletinin Rasim Ali Bey hakkında 
ki karan tastik etmesiyle bitmiş, ih -
raç ka.rıınnıı dnha evvel Devlet Şura -
sı da teyit etmiş bulunduğu i~in orta -
da mese1e kalmamıştır. 

Atlaş Okyanos11 tayyarecileri, 
muhtelif meseleleri görU• 

şUyorlar 

Roma, 24 (A. A.) - Atlas Okya -
nusu tayyarecileri bu sabah saat 10,30 
da l\L Ruiz - De - Alba'run riyaseti 
altında bir celse aktetmiştir. Ame • 
rika tayyarecilerinden Gatty lzlanda 
,.e Groenland,dan ıeçmek üzere ticarl 
bir yol vilcuda ıetı.rtlmesinin müm -
kün olduğunu beyanla böyle bir tek -
lifte bulunmuıtuı-, 

Bu yol Atlb Okyanuttunun şima 
linden geçecektir. 

lspanyıı murahhası M. Gimenes 
Atlas Okyanusunun cenubunda ve 
bilhassa Asor ,,., Bermanth adaların • 
d:ı.n geçecek yo1larm daha emin ola -
c:ığmı beyan etmiştir. Fransız tay -
yarecilerinden Assolont Fransız Kost 
ile Portekiz Amirallarından Compin -
hayı dinledikten sonra tayyarecilik 
şimdiki halde ticari yollar vlicuda ge -
tirmenin mümkün olmadığı mütalea -
smda bulu11mugtur. 

Bu imkanın ancak bugün elde mev -
cut bulunan cihazların tebdili ve 
10 Uh. 20 bin metreye kadar yük -
selebilmeyi temin eden cihazlar vücu -
da getirildiği taktirde tahakkuk ede • 
bileceğini söylemiftir. Fran.rz tay • 
y:ırecilerden Bellontc A.or ve Der • 
manth adalarından geçen nisbf suhu -
Jet temin eden bir yolun mevcut ol -
masına rağmen bu noktai nazara iş • 
firak ettiğini söylemiştir. 

Inglltere ve Rusya 
Londra, 24 (A. A.) - Sovyet mü -

messilleri,,-le yapılniakta olan ticaret 
m üzakereJerinin neticeleri hakkrndn 
Avam Kamarasında izahat talep ede:ı 
bir mebusun suallerine cevap vereu 
deniz aşm ticaret nazırı M. Colville, 
lngiltere,de imal edilen maddelerin 
Sovyetlere furuhtünti kolaylaştırmak 
için 1 milyon 600,000 İngiliz lirasma 
baliğ olan yeni kredilerin veril~nesine 
imkan hasıl olduğunu bildirmiştir. 

Nazır, ihracata ait kredilerin sarf 
ve itasım müra.kebeye memur olan is -
tişari komitenin, müddetleri 18 ayı 
geçmiyecek olan kredilerin itası me -
selesinde her defası için lüzumlu olan 
şartlan tesbit edeceğini beyan etrni!f • 
tir. 

Almanya ve Rusya 
Berlin, 24 ( A.A ) - Sovyet 

ticaret mümeısileriyle Alman de
mir sanayii mümessilleri araımda 
safihe haline getirilmiş müstabM 
silatta 200.000 bin tonun Ruslar 
tarafından ntm alınması mak
sadiylc Berlin'de devam edilmekte 
olan müzakereler hiç bir neticeye 
vasıl olmamıştır. Müzakereler ta· 
dil Ya talik edilmiştir. 

Bir ziyaret 
Moskova, 24 (A.A) - Alman 

ya sabık hariciye nazırı ve şimdi 
merkezi Avrupaya ait tetkikat 
cemiyeti reisi bulunan M. Curti
uı, Moskovaya vaaıl olmuıtur. 
Mumaileyh Sovyet Rusyanın baş
lıca ilmi müesseselerini ziyaret 
edecektir. 

Kurutulan bataklık 
lzmir, 24 (A.A) - Foça ka

zasının büyük bir sahayi iıgal 
eden Aykmçay namındeki ba
taklık ı~laranın köylülerin yar· 
dımiyJe .açaJan kanallara Gediz 
nehrine akıhlmasına muvaffaki
yet hasıl olmuıtur. 

Bu suretle bataklık cıvannda 
bulunan köyler halkı 8'~Delerden 
beri kendilerini miltesair eden 
sıtma afetinden .kurtulmu.ş ola
caklardır. 

Italya ve Vatikan 
Roma, 24 (A.A) - M. Gran

di ile papamn Yekili Bergongini 
Duca, Padoudeki Sainte Antoino 
mabedi ile mü~temiJlhnın Papa
lık makamına terkine dair olan 
mukaveleyi imza etmiılerdir. 

Kabine teşkili etra
fındaki faaliyet 

Atina, 24 (A.A) - - Kabi
ne buhranı meıelesi tabii seyri· 
ni takip etmektedir. Reisicüm· 
hur diln akşam fırka reislerini 
davet ederek miJli ittihat kabi
nesinin teşkiline çahşmışhr. M. 
Venizelos, kendisi olmassa bile 
fırkasının hUkumete yardım ede
ceğini söylemiş ve cevabım bu
güne talik etmiıtir. 
Yeni Yunan kabinesini kim 

te,kU edecek ? 
Atina, 24 (A.A) - Bir milli 

ittihat hükumeti teşkili için ya
pılan teşebbüıün M. Çalda
ıiı'in ademi muvafakat netice
sinde akamete uğradığı görün
mektedir. Şimdiki halde ncticf;
nin Papanhstassiou kabinesinin 
teşkiline müncer o\acağı zanne· 
diJmektedir. 

Grev bitti 
Atina. 24 (A.A) - Bütiln de• 

~ir yolları münaka!ih tabii bir 
halde }'enlden başlamııtır. Grev 
bitmittir. HaraketJer, muntaza~ 

man icra edilmektedir. 
TUrk - Yunan dostlu§u 

Atina, 24 (A.A) Akşam 
gazetelerinin aldı&"ı malumata na
zaran Reisicümbur M. Zaimis, 
M. Venizelos ve M. Mihalako· 
pulos gelecek hükumetin bilhas· 
sa komşu memleketlerle olan 
milnasebatta ayni harici siyaseti 
takip edeceğini, Venizelos kabi~ 
nesi tarafından takip edilen si
yasetin bir tek fırkanın siyaseti 
olmayıp tekmil fırkalar tarafırt· 

dan tasvip edilmi~ bir siyaset 
olduğunu, dün ismet Paşa ile 
Tevfik Rüştü Beye temin etmiş
lerdir. 

Klemansonun 
Heykeli 
Parlste dikilen heykelin 6r· 
tUsU, merasim yapılmadan 

lndlrlldl 
Paris, 24 (A. A.) - Champs - Ely -

see caddesine naklindenberi Georges 
Clemanceau heykelinin üzerinde bu -
lunan örtil, dün hiç bir merasim ya · 
pılmaksızrn, f aka.t belediye meclis 
reisi M. Latour ile Seine eyaleti valisi 
M. Renard, pofüı müdürü M. Chiap -
pe ve siyasi aleme mensup bir çok 
şahsiyetler müvacehesinde indirilmiş · 
tir. 

Müteveffa Georges Clemanceau,nun 
bir çok dostlan, örtünün açılması 
esnasında hazır bulunmuşlardır. 

Bundan başka bir çok mebuslarla 
belediye meclis azals.n ve zabıtanın 
itina ile tatbik ettiği nezaret hasabiy . 
le biraz uzakta kalan bir çok merak -
lrlar da. gelmişlerdir. Bu Abide hey -
keltraş Cogne'un eseridir. C!eman -
ceau'yu, cepheyi ziyaretleri esnasında 
müteaddit defalar görülen mutat va -
nyetinde temsil etmektedir. 

Bulan, alacak! 
Trenton "Nev • Jersey,, , 24 

· (A.A) - Ayan meclisi Lindber
gio çocuğunun katillerini bula· 
cak olan kimseye 5,000 lngiliz 
lirası mükafat verileceğini nabk 
olan bir kanun layihasını kabul 
et mittir, 

Bu llyiha, Nev.jerıey meb'u
san meclisine tevdi olunacaktır. 

Musevi yurdu 
Vaşington, 24' A.A)-Amerika 

Siyonist teşkılltı reisi Dr. Nahum 
Okolow şerefine verilen bir ka
bul resmi nsileıile FiJistin'de 
bir musevi yurdu tessüsünü temin 
edecek bir komite teşkil olun
muttur. 

Muhtelif fırkaların iştirakini Geçenlerde meşhur sint 
temin için çahşıhyor y•ldm Ann Harding'in kocas 

Londra, 24 (A.A) - Yeni Ja· sanat aleminde gölgede bırş 
pon kabinesinin teşkil vazifesinin mak istemediği için ondan 3 

Amiral Saito'nua uhdesine tev· rılmıya karar verdiğini yaıııı 
cih edilmiş oulunduğuna dair tık. Kan koca aralarınd 
Tokyo'dan gelen telgraflar gaze- dostluk ve muhabbeti ınuh~fr 
teler tarafından memnuniyetle edeceklerdi. Bunlar verdık 
dercedilmektedir, kararı tatbik için Amerikall 

Kimler iştirak edecek ? ta!a '.{ işlerini süratle halled 
Tokyo, 24 (A.A) Kabine- Reno mahkemelerine müracll~ 

karar vermişler ve Holi"1ll 
nio şimdild mubefazakir - libe

bir tayyareye binerek ora 
ral fırkalamıın ittirAk ve muva- gitmişlerdir. Tayyarenin JPU" 

netile tesis edileceği ve her ne salatından sonra kan koca 
kadar M. Suzuki bizzat k.::.bine· müddet din enmişler, ondd 
ye dahil olmağı reddetmişse de sonra Ann Hardiog son 8 

Seiyukal fırkasının kabineyi tak· olarak kocasma sarılmış ve 0 

viye ve yardıl\'1 edecegi vadinde hararette öpmüt ve mabkeıPt 
bulunmuş olduğu ıöylenmektedir. müracaat ederek talak istida. 

Bir bomba patladı vermiştir. istidada talik ci'ı 
Tokio, 24 (A.A) Tien-Tsin'den dermeyan olunan sebep "şjd e 

bildirildiğine göre, Japon ale~·h- tir. d 
b l l , Ann ile kocası, Holivu . 

tan ir teşekkü e mensup o cm- birbirine en çok merbut çı 
ğu zannolunan meçhul bir şahıs olduklara için ~alik haberi ~ 
dün akgaın Japon imtiyazla mm- bomba gibi patlamışhr. AoP 
nuntakasında Asohi caddesinde kocası Harri Banister eo dl 

bir Japon tiyatro salonu önünde kemmel zevç sayıhyoıdu. 
bir boml>a atmıştır. Bu bomba- Bu iki yıldızın birbirind~o 8 

infilakından bir kaç Çinli yara- rılmalarıoın asıl sebebi şudur: 
lanmıştır. Ann'ın kocası, karısını ıP•di 

Tahkik komisyonu ounda görmemek veya onu f 
Tokyo, 24 (A.A) _ Taitsikar dun göıtermemek için her 

dan bildiriJdig~ ine göre, Cemiyeti dakarhğa katlanıyordu. O~~ 
bu hatb hareketi kendiııJJ 

ak1.ram tahkik komisyonu muta- günden güne şahsiyetini kaybe 
bassısları, Japon konsolosu M mesine sebep oluyordu, NibaY 
Sbimizu,nün nezdine gitmişlerdir. Ann ikisinin karı koca olat~ 

Kendilerine son hadiselerden yaşamakta devam ettikleri t• 
beri Tsitikar'm vaziyeti hakkmda dirde Harri,nin unutulacak b• 
lngilterece bir rapor verilmiştir. geleceğini görmüş, koca 

Mütehass11lar Cemiyeti akvam töyle bir vaziyete düşmeiıl 
komisyonuna iltihak etme:k üzere kurtarmak için ondan ayralıD' 
yana Mou.kd~n'e kid~ceklerdir. k?rar vermiştir. a 

iki sanatkarm Jane naouı:ı, 
bir kızları vardır. ikisi de k:,, 
rı hakkında bir mukavele h tı' 
lamışlar ve bu mukaveleyi ııı• 
kemeye tasdik ettirmişlerdir. 

Nakliyai vergisi 
layihası 

Otomobillerden ahnan 
res1m arbrlldı 

Ankara, 24 - Nakliyat vergisi ka -
nun layihası perşem·be günü Millet 
Meclisinde müzakere edilecektir. 

Bütçe enciimeni tetkikat netice · 
sinde halen mer't nakliyat vergisi hü -
kümlerini ibka -etmiş ve verginin yal -
nrz zatülhareke vesaite teşmiliyle ik -
tifa ederek layihayı mevcut kanuna 
zeylen y~niden tanzim etmiştir. 

Encümenin hususi otomobillerden 
beher beygir kuvveti başına alınması 
teklif edHen 100 kuruşu Jüks mahiye -
tinde olan bu vasıtalar için kafi gör -
memiş ve bu nisbeti 200 kuruşa ve 
taksiler için beher beygir kuvveti mu -
kabilinde alınması hükumetçe teklif 
edilen 25 kuruşu 50 kuruşa çıkarmış 
ve daha ziyade halk nakil vasıtaları 

olan otobüsler için oturma yeri ade -
dine göre teklif edilen senevi 15, 20. 
25, 30 lirahk resimleri de 12, 15, 20, 2:> 
liraya indirmiştir. 

Diğer taraftan encümen demilyol -
]arına müvazi yollarda işliyen zatül · 
hareke vesait için teklif olunan yüzde 
elli zammı, bunlarrn ika eyledikleri 
ve edebilecekleri zararları bertaraf 
etmiye kafi görmemiş ve bunlarda11 
alınacak verginin aslına iki mislinin 
zammiyle tahsiHni kabul etmiştir. 

Encümen İstanbul şoförler cemi · ı 
yetinin arzuhalini tetkik ve müzakere 
etmiştir. 

l!:ncümence bu arzuhalin münde -
recatı şayani kabul görülememiştir. 

Encümen tetkikatı esnasında S(}D 

senelerde memlekete ihtiyaçtan fazla 
otomobil girdiğini görmüş ve tahdidin 
faydalı olacağı neticesine varmrştır. 

Ledl Gregori öldU 
Dublio, 24 (A.A) - Abbaye 

tiyatrosu mildürü ve facıa mu· 
harriri Ledi Auguste Gregori, 
vefat etmiştir. 

Emir Faysal Varşovada 
Berlin, 24 (AA) - Emir Fey

sal, bu sabab BerJindeu Varşo
vaya hareket etmiştir. Oradan 
l\'!oskovaya gidecektir. 

Vapurlara tahmltJ 
Edilen kıy,oıe . ...,..,t ____.... 

Ankara, 24 - Seyri~ef a.inin şi;j 
devredeceği vapurlara, bakım f, 
yetleri nazarı dikkate almmak 
tiyle bir buçuk milyon lira ki , 
tahmin edilmiştir. Diğer husuSl ~il* 
btlere ait vapurlara da 700 bi1t 
kıymet tahmin olwımuştur. 

Gülhan ede 
On biri ;,ci bbbl mUsarn•'' 

verildi ·l 
Gülhane müsamerelerinin on ~ııd1 

cisi Gül hane konferans salofl 
verilmiştir. ~' 

Nisaiye muavini Dr. Şükrü JJ.ıı~' 
rafından "rahimde metastatik ""o!,; 
S-Or,,, Dr. Ihsan B. tarafmdarı, ı;ıı 1 
fi usulü ameliyesi He iyileşınıŞIJ# 
mesane ektopisi., , dahiliye nt: l'~; 
Dr. Salih B. tarafından "ha V 
foit lösemi,,. nisaiye mu:ıvi~111JI, 
Ziya B. tarafından "Mesanl. . ~, 
bir fistiiJ,, , hariciye muavı111 I~, 
Nevzat B. tatafmdan "Koloflşfıi'~ 
femmümü,,, Dr. Fahri B. tn~,IJJ9~ 
dan "Adisson hasta.lığı,, ~~. fıı 
tal\tim edilmiş. Muallim Ze~11ııJ1fJ'. n. tarafından "suyun klor ., o 
için orduda .istimale lilyi~ sade :!ıı ~ 
sul,,, l\fuallım Burhanettın OS

1 
rİ , 

tarafmdan. "grüsiderni usuı.:i te~, 
gtisemi mesahası., hakkında J ııı~, 
li~ yapılmıştır. Münakaşalara J{t

11 
allim Abdülkadir Lütfi, Esa!~yl'' 
ınal Hüseyin, Nazim Şa.k!~ .. dlr· / 
Dr. Şükrü B. iştirak etmiş~ 

' Gelenler, gidenle~,t 
Avusturya "sefiri M. ~gjı~ 

Kral dün Ankaradan şebrıdld'' 
gelmiştir. Bir kaç güne lı• 
memleketine dönecektir. ·defe~ 

Geçenlerde Anlrnraya gı fJı
itimatnamesini Reisicürnhı.ır yıl' 
ne veren Lilvanya sefiri }\{. J'"' 
gis Baltruşatiı dün Diona '~tit• 
riyle Odesaya hareket et:tir• 
Oradan Moskovaye gidece 
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~Murahhaslar ıl--a-ı _n_l_n_B_a_b_e_r_l_e_r_i ___ I Gayri mübadiller 
un Beykoz f abri- 110 bin liralık lsviçreden Vali yakında An- Arasında anlaıma 
8:111cnı tetkik ettiler ihtilas Davası Avusturalyaya.. karaya gidecek imkanı bulundu 

tttır' an haftası milnasebetile Gayrı mübadiller cemiyetine 
5 d& iın!zde bulunan murahhaslar Şahitlerin ıavlçrttnln en genç tayyareclsl "l ilyunu umumiye aıa olan ve olmıyan gayrı m~-
• 'oi, 'fl Ögleden sonra Boğaıiçinde .şehrimizde bulunuyor badillerin evvelki gün Halke•in• 

d .ltzinti yapmışlar ve Beykoz dinlenilmesi için l iDaSI meselesi de gürültülü bir toplantı yap-
y~ Ye kundura fabrikasmı zi- talik edildi Halledilecek tıklarmı, ve büyllk bir heyecanla 

et etmişlerdir. Bakırköyilnde, malftl gazilerin Vali ve Belediye reisi Muhittin idare heyetine hücum -ettiklerim 
~ -!'ikan murahhasları ve Tiirk on seneliklerinin tediyesi esna· Beyin Haziran b•şında Ankaraya bugün de cemiyete aza olanJa. 

ili •hbaslanndan Tahir, Ahmet sında 110 bin lira ihtiıls etmek- gideceği haber ahnmışbr. rın Hılkevinde aenelik konl!e-
taıtıt Beylerle ticaret odası umu- ie suçlu Bakırk&y malmOdOrtl Mubittim Bey, Ankarada be· lerioi, aza olmıyanların da Da• 
tGt lrltibi Vebpi, oda erkanı, Naif, saraf Mehmet Salih beyler Jediyenin yeni sene bUtçesi, Gazi rülfüoun konferans salonunda 
'i Clrdan Has:ın Vafi, Abdülga- ve on bir arkadaılarının muha· k~prilsünftn mOnakasaJa konması ayrı bir toplantı yapacaklan dlbı 
ı.' Şerafettin beyler ve diğ~r kemclerine dün de A&ırcezada meselesi •e bilhassa Düyunu yazılmıştı. 
118lt d d J h k · Haber aldıiımıza göre evvelki ~ ~ revatla gu.eteciler, bayrak- evam e i mittir. Mu a emenın umumiye bina11 işinin tamamiyle 
Ltla d. on atılmış ve diregw ine Bal- dfinkü celseıinde, evvelki celse· h 11• •1 .. k günkü gürültüln içtimadan aoar• 
"'lQ L a 1 ı e ugraşaca tır. ikl gruba ayrılmıı olan aayn oırl"" · b .. Jt'l ' ş ol lerde aelmiyen ıahitler dinleni· D. · b" •-~ ıgı ayragı çe ı mı an • iıyunu umumıye ıoasmın mübadiller araaında, CümhuriJet 
t eti Hayriyenin 72 numaralı lecekti. Fakat bu şahitler gene belediyeye devrine mukabil, be- Halk fırkası ut•nbul merkezi 
•p11r·1 l 4 30 d k- ··d gelmemitler, ve bunun Ozerine k 1 L_ • ı e saat , a opru en lediye maliye ve i eti hesabına, idare heyeti reisi CeYdet Kerim ""ek R mustanhklıkteki ifadeleri okun· 

• t..L • • et etmişler, vapur umeli Emlik ve eytam bankasma ait beyin tavassutile, muhtelif tem.._ 
... qıl1 • k d k B k muştur. Bunlardan bazılannın S k 
ti nı ta ip e ere ey oza behemabal dinlenilmelerine Ui· olan Ye Eminönü, ir eci •e cıva· lar yapılarak bir anlaıma zemini 
,:~iştir. Vapur fabrikanın iske- ıum hasıl olmuş ve celplerine rında bulunan binalardan en bulunmuştur. Bu suretle ıimcliye 
f.~~t yan::ıımış, murahhasları karar verilmiştir. Mubakemeyt- münasibini taksitle satın alacak· kadar her nasılsa cemiyete aza 

. ,.:rıka müdürü Sabit beyle 7 Haziranda devam olunacaktı t :\f. Kart ne Alfons ısvlçreden harclm tır. Bu yeni satın alınacak bina olmamış olan gayrı mGbadmeriD 
c <sek memurlar karşılamılşardır. Kaçakçılıktan sabık••• vernuş ederlerken postane merkeıi ittihaz edilecek· de cemiyete buflhllerde 1*zd. 

·- ~urahbasılar fabrikanın daire- Gümilşauyunda iaekçi Ismail Şehrimize tayyare ile, Kari ve tir. Şimdiki posiane binası da maları temin edilecektir• B....a 
t 1t: ni gezmişler, kendilerine mti· isminde birinin evinde :anı121n Alfons Breitenbacb isminde iki devlet bankasının Jstanbul mer· için Halkevinde yapılacak old 

~Ur. Sabit, baş mühendis doktor yapılan bir araştırma neticesinde genç ls•içreli gelmiştir. Bunlar· kezi olacak ve binada icap eden senelik kongrenin 8 Hazlra"ai 
f l llrl ve Hakkı Hak verdi, Faik 76 kilo salamura bulunmut ve dnn Alfons kUçüğiidtir ve tayya· tadillt yapılacaktır. bırakılması muvafık ı&tlm8ftli\ 

L~et beyler tarafından gezilen lsmail kaçak rakı yapmaktan recidir. Henüz on dokuz yaşında Düyunu umumiye binası Ha· Yalnız cemiyete aza olma11111 
t ~~lar hakkında izahat veril· suçtu olarak mahkemeye veril· olan bu genç ls•içreoin, uzun ziran zarfında belediyeye dene· olan gayn mtibadiller tanfmdan 

~ur. mi~ti. Dokuıuncu ihtisas mahke· bir dünya seyahatine çıkaa ilk dilmiş olacağı cihetle bir ay yapılacak olan toplub b~ 
İlt llli~firl~rin . bily~k bir alaka mesi dün bu davaya baflamııtır. tayyarecisıdir. M. Kari ise ga· sonra da belediyenin yeni bina· öğleden sonra saat 14 te Dartll· 

~ ae dınledıklerı bu ııabate göre Maznun lsmailin kaçakçılık cü- zetecidir. Ikı kardeı:1 Zorihten 13 sına ta~mmasına başlanılacaktır. fünun konferans aalonunda ya· 
deYkoz fabrikası memleketimiz- rümJerindcn sabıkası olduğu an- Mayısta hareket etmişler, Milino BeJediyenin Sultanabmette, Beya· pılacaktır. Bu toplanmada P1'1 

teıiı edilen fabrikaların en laoıldığından bu sabıkaların ~0• Zağrep, Belgrat, Sofya yoluyla zatta bulunan şubeleri de tama- mübadillerin itlerine ait buı 
~ilerinden biridir. Hicri 1232 rulması için muhakeme 30 Ma· şehrimiıe gelmi~lerdir. B•radan miyJe dOyunu umumiye binasında meseleler g~rDtlUecektir • 
...,binde kurulmu•, oıaman Ham- sa bırakıJmıtbr. Anadolu ve Halep yolunu takip toplanacak, bu suretle işlerde Eski heyeti idareye muhalif 
,.. b ... Kahva lhtlklrı meznunlarının 1 1 • ·d h ti · "'-l. . ey iıminde birisine ait olan defterleri tetkik edildi . ederek Avusturalyaya kadar gi- de sürat temin edilmiş olacaktır. o an ar yenı ı are eye nm mw-
:"Jk d b h · · lk" · deceklerdir. tecanis zevattan mGrekkep. olma· ~ oz 8 ağ anesını ıncı Geçen salı günli Sultanabmct sını ve yalnız aayri mlbadillerin 
•hnıut sahibinden satın alarak sulh birinci ceza mahkemesinde Makaatları dllnyayı görmek, Defterdarbkta: • 
~u · r F b "k d b k 1 tetkikat yapmaktır. Dün M. Kari V f I da hukukunu mfidafıa için çabfmu lt: ya vermış ır. a rı aya ma- ceryan e en mu a eme eri neti- erg er zameDJD lizım geldimni ileri ıtıniekte-
~a ku•veti Mecit devrinde gir· cesind~~l<alive ~lltililrından suç- ile görüştük. Me.apıuniyeti gö~- tahsil edilecek o· 
L!' 4Q beygir kuvvetinde bir lu Yorgi TeoC:loridis, Manol, Te- lerinden okunuyor, gördükleri airler. ~ 
~ 1 Dün Deftardar!ık tarafından Don bir mubirririmiz '"heyeti 

r konulmuıtur. ofil istrongilos efendilerin, cel· ıehirler arasında staobulu çok Malmüdürlüklerine mühim bir idareye muhalif olantardaa biri-
ı!~brika bundan ıonra geniş- bile hesaplarının tetkikine karar beğendiğini hararetle anlatıyor· tamim gönderilmiştir. Senelerden siyle görüşmüştUr. Bu at demİf• 
.~. büyüdükçe ihtiyaca kifi verilmişti. Dün mahkeme buzu· du. Daha hararetle işaret ettiği beri tahsil cdilmemiı vergilerin tir ki: 
~Qıiyen kuvvei mubarrlke mer- runda maznunların yeğan yeğan diğer bir nokta da Y eıilköy tay· Haziran bidayetinden itibaren _ Eski heyeti idare pyri 
t tıleri çoğaltı lmıştır. O su- defterleri tetkik o:unmuştur. yare karargibına indiği vakit mürürü z:tmana uğramaması İçin mübadillerin bakkmı mleafaa 
:~~ ki timdi fabrjkanan i•let- Muhakemeye pazar gOan saat kendilerine gösterilen hararetli b d ı ed•med"ı. Kendi meaL-tla--...ı.-.:.. 
~ Y 14 te devam olunacaktır. k b 1 k 1 1 , ~ 1 d aliksdarlara ay aşın an evve ... ...,. ..... uma 
l·~ \Uvveti 8 ayrı merkezden a u ve o ay IK ar ı. tebligw at yapılması bunuaı için de b--ka bir ıe.v an•iiDmedL HU: 
"•ıı d"I t!t · B . Kaçakçılıktan bereet ş fi . 1 . k 1 - W9 
kit ı e ı me~ edır. unun bıkr Şark şimendiferlerinde ateş- ere erme svıçre onso osu memurların gece ve gündüz ça· buki burada cemiyet mı.,_ 

nıahzurl"rı olduiu ve ço tarafmdan bir ziyafet verilen bu 1 1 b"ld" ·ı · t• ve gayri mübadillerin um-• ~ .. çılik yapan Y aıar Efendi, ıigara ışma arı ı ı rı m14 ır. --ll 

'-L '.afa ihtiyaç gösterdiği için iki genç bugün yahut yarın Ha- menfaatı mevzuubahiatir. Afk&. "Q k klğıdı ka('akçılı~mdan suçlu ola- p il iidU ın.xı.n ~ rı ada yeni ve son siıtem bir rak, dün dokuzuncu ihtisas mah- ]ebe doğru hareket edeceklerdir. O S m r fi' daşlann bu hususta çok ça}af-
M!'eı mubarrike merkezi tesis Polis müdürü Ali Rıza bey ması lazım gelirken ç·•·-adılar. 
1 
~ kemesinde muhakeme edilmiştir. F il 8 1 i itti ...,au 
L ~ iş, satın alınan 600 zer Maınun, üzerinde çıkan (ıO) va- az • zm re g dünden itibaren vali muavinliği Yeni idare heyetinin iyi çahf&cak 
~ıir kuv•etinde iki türbin ma- rakh 7 defter ve perakende 3S Birinci müfettişlik baş müşa- vazifesini de yapmaya baılamışhr. ve hakkımıza mlldafaa edebilecek 
) laesj yeniden yapılan bir daireye yaprak sigara kAiıtlarını, merhum virlifine terfian tayin edilen vali Yeni poliı müdilrünün tayini zevattan eeçilmeaine utrqaca;.z. 
~ltıtirilmiştir. Bu türbinlerin zevcesinden kalan tiltüoJeri içmek muavini Fazlı B. dUn istirahat hakkmdaki emir ıelinceye ka· Yarınki içtimaımıua ead 
tıı_ tanesi yedek olarak çalıştı· üzere afdıtını, kaçak ıigara ki- etmek üzre lımire gitmiş, villyet dar Ali Rıza bey polis müdür· mevzuu bu olacakbr. 

taktır. ğıtlarmın yasak olduiunu bilme- erklnı ile yeni •ali muavını ve lüğü vazifesini de yapacaktır. Emllkin lenii veya idareei 
L~ ~ lOrbinlerin kazan daireıide dıg" ini söylemi•tir. Mahkeme, Ya· dostlan tarafından teşyi edil- meıeleıi de bü i..+:mada aynca 
~ 7 • r GUmrUkte tayinler ~ ... 
•, "1Uıun kendi kendine ocakla- ş11rın kaçakçıhiından beraetine, mıt ır. lstanbul gUmrüğü muayene a-örUtOlecektir. 

; h~~lmesini temin edecek bir ancak, kendiıinden Qzerinde bu- Adalar elektriği memurlarından Nuri Bey Armu- Gayri mllbadiller cemiyetinct.m 
11...ı ılde ve son sistemdir, Maki- lunan sığara kağıdı nispetinde do•a, Galata gümrilğn manifesto Gayri mlibadiller cemiyetbaiia 
,:~liıı tecriibeleri muvaffakıyet· para cezası alınmasına karar Adalar elektriji mes'elesi hal K bujiin Halkevinde akb mtıkaner 
" • t• 1 d"I k n d" t · t b"t• memurlarından Sadık Bey uşa-' ) ~ticelenmit ve temmuz niha· Yermış ır. e ı me zere ır. esısa ın ı ı· olan senelik kongresi 8 HalİrllD 
~. itletilmeleri kararlaştml· Uç kahve taciri daha mUddel· rilmesi için lizım malzeme kon· da ve ticareti dahiliye muayene 932 Çarşamba gtınll saat 14 te 

umumlllle verlldl tenjan harici bırakılmııhr. Şirket memurlarından Nuri Bey de Pu· t ık d"ld""" ·ıa- · . • Şimdi gllnde 300 sımr T d d a ı e ı ıgı ı au ve ye•mı mea· 
. •· icaret mli Orliiili , ibtikir ıiparitallnı aümrBkten geçirir ge· lathane gümrUkleri i are memur· k • d H lk · ı 1 • .. Çlkarabilen deri fabrikası • ur a azauın a evme re me erı 

" ~ yaptığı iddiaaile üç kahve tilcca- çirmez Adalardaki tesisata gayet Iuklarına, 20 şer lira maaşı asli rica olunur. 
' t.ı_~. •a 1000 deri işliyebile· rını dün yeniden müddeiumumi· seri olarak bitirecektir. ile terfian tayin edilmiılerdir. ~ .. qlr. 

{) liğe vermiıtir. Müddeiumumilik 
~ '•etliler evveli kuvvei mu· müdüriyetin istidasına tetkik için 

· •tç:e merkezini bÜlhare ki· vilayet ibtikir komisyonuna ha-
citb ' dolap, kurutma ve Per- vale etmiıtir. 

' f,btikdairelerini gezmişler, deri .. ~;;t;İ;;;·h·~di;;··;d·i"j;;;;~--···-
f,b . •sından sonra da kundura Murabbaılar aynı vapurla Bey-

C,•k•sı ziyaret edilmiıtir. kozdan hareket ederek saat 18 
iı.ı,1llııde 1500 ili 2500 kundura de köprüye varmışlar, Turing 
f,b . edebilecek kabiliyette olan ve otomobil reisi Reıit Saffet 
))ıı:kada her iş makine ile ya· Bey tarafından Perapalas ote-
._,~~kta, binanın bir ucundaki linde verilen çay ziyafetine git· 
l't ~eye gelen deri ve kösele- mişlerdir. 
~... Gr ucundaki makineden Murahhaslar bu sabah Top· 
'k~~ bir kundura halinde çlk· kapı sarayile müzeleri ziyaret 
~ ~ ır. edeceklerdir, saat 17,30 da tica-

'o1a.,.' ~kanın gezilmesi bittikten ret ve ıahire borsası reisi Hamdi "-t 'd.•hçede bir müddet iıtira· Bey tarafından borsada bir çay 
"- ~miş, misafirlere hazırla· ziyafeti Yerilecektir. Gecede Ti· 
-..... eden ikramda bulunul- caret odası reiı vekili Habip 
f :t •e b" -~ lr batıra olmak üzere zade Ziya Bey Tokatliyan ote-

• ••rnulltından zarif para linde bir ziyafet verecektir. 

Tavukçuluk sergisine son hazırlıklar 

Yann vilayet bançesıncıe açılacak sergi için ıon hazırlıklar 
bitirilmek Oıeaedir. Sergi eşyalarından mühim bir kısmı dün kam
yonlarla taıınmıştır. sergi yarın merasimle açılacaktır. Resmimiz 
ıerainin açılacağı viliyet bahçesini temizlenirken gösteriyor. 

Temiz sDt 
Belediye ile Yalovada Millet 

çiftliği müdürlüiti arasında, ıela- ı 
rimize paıtoriıe süt getirllmeM
hakkında mDzakere yapılıyordu. 
Belediye bütçesinin timdilik bu· 
na mDaait o!mamaaı dolayııiyle 
bu teşebbüs tehir edilmiıtir. Aıa· 
cak Yalova çıftliği, şehirde fazla 
miktarda pastorize ant bulun
durmak için ıstanbulun muhtelif 
yerlerinde bayilikler ibdaı etmi
ye başlamışbr. 

Selim Sırrı Beyin konferansı 
Yarın ~kşam sekiz buçukta Selim 

1 Sırrı Bey radyoda yetmişinci konfe -
ransını \·erecektir: 

Mevzu: Bed~n terbiy~i nasıl Wr 
, miLna ifade eder? 

1 
Yapılacak jimnastik tenliklerl mi• 

nasebetiyle lıu mUsahabenln eok e • ' 

ı hemmiyetli olacağınt tahmfıt ecllre . i 
ruz. 
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1 deıneş ve Sıhhat : S 1 Maarifte: • 

Fazla çıplaklık, muzırdır! ltalya Afrikada .gen· 
lemek istiyor 

MOdOr ve muavinler 
•tk• mekteplerde 111uallhn• 

ilk ede111l~ecekler 

Baş açık gezmek de başta 
ihtikanı dem yapabilir 

Maarif vekiletinden ma.arif 
mOdOriyetiae relen tamimde reı· 
mi li"9 orta mektep Ye muallim 
mekteplerinde • .O dOrlOk ve mll· 
dOr maa'rialiği edenlere hariçte 
wuife •erilmemeaiae karar veril

Sinyor Grandi son nutkunda bilh 
bu arzuyu işaret etmiştir Dr. Fowo d6 Karmella mtltalulan 

G .... Ye pefİn culaadına 
'Nam• baklanda bir çok llkl• 
..,.....,_. üu itibui1le b• 
dolıucl•. llaamafib banda• ilmi 
llir ..... tte ilıt1,.t1a imfade edil· 
•• prtbr. Esop'm dil için 
tlecliii sibl dlayada en İJİ teJ 
..... olclata gibi en fena feJ ele 
ı&aeftir. 

ileri ıitmemek prtiyle f11DU 
dl1ebiUriz ki pddetli hummalar 
n dimatt anzalann ıGaef tara· 
fmclaa teYIİt edildiji çok rlrlll
..... Gbef palanma fula 
teliri • bDytlk rahatmhldara 
1ol apbilir. 
ç.1111111k ....... __ ..... 

Hallan lmma uaml için Natl
rim Ye lefnail haliade tatbikia· 
.._ laaale re1ea Nlklizia 
pplalslak pek u elbiae ile batta 
t1111plak oı.u apk han,. YI· 
......... bltakmaktar. Ba .... ...... .,. ..................... 
.n,.&.i o dwece aacle c:leiil· 
... Ga,eı.n ciDlia ,..u .. .
lclll ... .. tltlala dalla 
............ terkedUm91i ... 
...... ... bir rejim tatbik ohni
•••m.. ...... baillaını ara
...... a,acte tatbik okmaa•ar 
RNk ...... Ye. apk handa 
.._. 1apmakbr. Yenimi re-
........... - Jbler-
• ...... ..... Nattlriltleria 
kafim ...... ft OD ODbef .... ,..... ... ..,. .......... 
olclaldm Wft .. ~~
... ..,_. ....W. Tatil...._ 
....... bapt ............. ....... 

I Glaet llnr• ..... 
• ,.. , ,,,.. mw ...,. 

._.....,.,.., liplm hak· 

.... _ •• bı•J• .... . ,. ............... ,. ---............. , ........ . 
r ·o ... -- 1ı111r1 .. ·.ıa1. 

Dll-1-• ...... olclapsiW ......... , .......... ..... 
...... Fllbalctlra -.... ...... 
,.. llJaa Ye ..... .,_ ... 

.,.ı. n -'ra njli ile -clcb 
Wr ... 1,11 ... bize -- ede--.... . 

S.. clltlw 10D derece be••• 
tllr. G ..... bir ~ ct.klb ma-
1111 h"'-a lazanr, ,...,, be
.. ._.. olar. Cilt iDflılana 
.-ı altmcla liJ•JI YUlecler. Ba 
•- ful.. plranlacak olana 
bular nkaa plebilir. Tıbbm 
anafdabi laa6eleri mal6mclar. 
Bir çok ldmMler _.. ft çilek 
,.tikleri ..... clltlerWe ahil· 
celer bual olur. Ayai lllletle m
pda Ylcatde bir balaraa teYlit 
edebilir. A,m zamanda inpa..,.. 
halanda icap ettirir. 
Pololokal we ...... 111ak81 

Gllpcle Mille • pertaia'ia ..-
9" ptlrlcllerde dit hi~ bir lru 
,e.t .. u. Glaepe duracak o
larlana ciltleri berelenmlye baı· 
lar. Ba 11,. ile zelıirlame hl· 
clileleriae Fototobi ismi nril
....... 8a hali baza kimaelerde 
b.haw kaclmluda ılrcllk. Gl
llefle darar durmu Tlcarlan 
larmm leieler Ye 11nmlarla lr
tlllr ....... batb Gltre Yiyole 
...... .-elit.,..... kıllW' 
teTbit edebifdiii ma16mdur. 

FuUe, NoleaYort baaua bir 
.. ....... •ardetmilferdir. 
Gln .. ...,... ............. . 

lan da meydana çıkarabiHr. Me- diği teblii eclilmittir. 
seli teda'ri olmut palllclizmler bet AldıiJmız mal6mata ı&re ec
a&terir. Ba hlditeler pJet mu· nebi ve ıaJrimDılim mekteple
famalchr. Çlak8 YGcodabeter rillCle reaml lise, orta mektep •• 
daba dotmadan ewvel bile bir ta- muallim mektebi mlklllr Ye ma-
lam praitia teairiyle hutalıldara a•iDlerinden birçota maallimUk 
mhtait olabilir. Maamafib ıBaet 1apmaldadarlar. ifa tamim Oze
palan inlripfıauu Ye hayati rine bu muallimler ecaebi mek· 
mtlY&Zeaemizin teminine llzamclar. teplerindeki deraleriai t~kede-

1am bu palana feYkal&de celderdir. Netekim maarif mll· 
tesirlerinin lllTIDI &trenmete dlri1eti d&n bu tamim Ozerine 
bqladıjama aırada ye••I laaya· ecaebi mekteplerine nrditi .. 
bamdan uzak tutulmaları rarip mirde mekteplerde meycat reaml 
olur. Binaen aleyh inaana IOzamu mektep midir Ye mildir maa· 
miktan tbet temin edecek Yinlerinia .len aeneainclea itiba· 
Natlriaa ıibi te,ebbo.leri tqçi rea YUifelerine nihayet •erilmeli 
etmelicfır. Ben kendi payıma ye Jeai den senesinde kendile
amal ziyada Ye kapalı bir muhitte rine den Yerilmemeai bildiril· 
, ... ,.. kimaelerin maanen de•· mittir. 
r61erde ıiclip femal tbet ban- 8 k 1 
yom ppmalanm pyet iyi bir 8 8 orya 
hareket addederim. imtihanları 

... uk ve •attn unt Maarif mlldiriyettnden tebri· 
•l ..... lklretl mi•de ecnebi liselerine Ye orta 

(TaJIBfl pzeteainin Roma 
muhabiri ltaıy.... ıenifleme 
ibtiyacanı menaaba&.eden mll· 
bim bir yaza yumıfbr. 

( T aymia ) mababirine pre 
ltaJı a, bu ibtiyıa tatmin edecek 
en mu•afık 1aba11111, ıerek ikti
sadi ıerek Iİyul noktai nazar· 
dan Afrika oldapna kani ol-
muıtur. Bunun içia Trabluıarp 
ve Biaıui hilerclea temialea 
mit. ltalya mO.temleklt nazın 
Eritreayı ziyaret etmiı, Habe· 
fistan imparatorunun tetemcll 
mDDuebetiyle bir çok laecli1eler 
YerillDİf, ltalyamn Tanaatald Ye 
aair yerlerdeki baldan fidcletle 
mlldafaa olanmafbır. Betin 
banlar ltalyamn Afrikıya Yer• 
diji ehemmiyeti rllteriyor. 

Sinyor Grandi de 10D nutkaa· 
da bilbaua ARikaJI ifaret et· 
mit we ltalyanm fazla nlfaw 
buraya aevkehaek Ye burada 
medeni rol OJDlmU istedifiai 
ifade etmiftir. 

Sinyor Grandi pyet ...... 
surette ltalyan aan•Jl ye 
tiain bilha... A&ib istik 
Di tattağunn a6ylemekle 
nm her fanatt.n istifade 
Afrikada wkabalacak bir 
beddlll8 kendi lehiade 
mak iateclijiai ipret etmilıs.. 

ltalyanm bu ihtardan 
bir surette istifade etme.ı.I 
min edecek faraatlar u 
dir. Meseli aabık Alman 
temlekeleri qıeaelesi 
Sonra Portekizin bazı m 
lekelerinden YU ıeçmek · 
iine, ispanyanın F utan 
mek diledijine dair ara 
kuYYetli .. yialar de•eran 
Sonra Jirmi bef aened 
lnrUtere, Fransa Ye ltalya · 
11nda aktolanan mlaeHe1 
itilaf.a mevma oiaa Ha 
nm maatakbel iakipfa 
Tar. Habefiatan ltal,ua 
clikkatini ftbemmif..tle 
mektedir. 

Yakanda ıtmetia altraTiyob mekteblerine ı&nderiJen tamimde 
fMID• m&dp olclup blylk lise Ye orta mektep bakalorya· 
muarratlan aaycbk. Maamafib larimn Haziranm birind• onuna 
..... ta mf lmrarclaa ibaret bir kadar ye yirmisinden otuzuna 
lalam li,alar da intipr eder. kadar olmak kere yirmi trlD 
8-lar -'rarlj zi1alarclar. Bun- içinde klmilen bitirilmesi bilcli
lana JÔlfl aatbidir. Çabak ka1· rilmiftir~ 

----------------------·----·---------------ıııll'!"""d • 
Ingilterede gümüşü 
metlendirmek niyetin bolar. Ve praiti haYaİJ•J• pe Diter liselerdede bakalorya 

.terlemek ,..._ teTlit eder. Cil- ı5. 30 Huir-. uuında yapalae 
clia taleJlll bir takam tedbirler cakbr. GDmOfll kıymetlendirmek ce-
almma••• bbettirir. Birdenbire T•lh kon9real l9lp hll•ll'I* r91am tinden rOne kanet kee-
mcalrtaa · IOiafa ~rae terle- Maarif vekllati tara&ndan pediyor. Dilnya bubranınm bu 
.. ul olarak dunr. Baadan u Temmama i~de b..a.,ara~ sayede azaltdmU1•• lınk~ ~l 
p ldilsav.demler bamle ıelir 11 rine kadar devam edecek olacağı d .. Ontlld8~ıd~~ e"'.eil 
._ lrıa•••• ~ .. ,...,, .. ~ lôn&na!I• ittirak if9 A~~adp ~•tk.r.aa ~it ~er~ 
ae'1'alji, ro .. tizme ıibi haıtahk· DarGlfDDun 111.Werrialerinden ve lnriltereye de Je~~ür. Bu_ l:ijf. 
lana ,ol açar. m&derria qp1a,;aleri pdidea ta zarfında İ•ltere mOfaim bir 

Biu-.le1h iuan 1811Up terle- konpada dd'afaa edecekleri karat vereceitrr. 8ü karana, fn. 
eliti .... J,i lrtlameli Ye d- tezleri hUU'~~J• b ... ,mqlarclır, riltere banlsammta nem alb•, 
cucla Jayq J&Tlf normal bale ı--;:::====='===~-t hem rOmlf aaba aı-. .. Ye Ster-
iade etmddlr. Bir darbı meael: 1 S ~ O ft J lini iatikrar ettirmek içia ........ 
''Nilaad& ..U açdma,, der baki- - - ten iıtifade ecWmeai ~iade 
lratte ... .Weri, Nattlrizm Ye Bir tatz ye teklifi olacajl tabmia edilmektedir • 
pplak twa taraftularma tet- Geçenlerde tehrimme relen GamDtt• ba tekilde iltifacle 
mll edd• ,.alanada daima Macar takıBlliUD aeyabati esna· olaam .. ~ ••1e ~~da 
l•Dİf ft hlfif bir elbiae balan- ıında bir teblij nqreden Jstaa- tadilli JapılmUIDI teklif . edea 
danlalan taai7e oJ11111DaladU'. bal mıntakuı hakkında F ede- iki zat mec:liaia en ileri plu 
ot&amü lPa dayamkhk 1(61- rUJODU ltir ... e boJkot ceza• azaaındaa Sir Robert Hor•e ile 
termİJ• yeltea .. meliclirler. Pek 11 Yercliji .,aalmlftı. Umumi Mister Ameridir. Bununla bera· 
Ml,ek ralıatmbklara mana ka- merkez IOD toplanmamada bu ber aon siz mali1e DaZlfllllll ola• 
laWllrler • meaeleJi tetkik etmit Ye 1D1Dta· cakbr. Mali1• llUlrl Miller C-· 
..................... olmltlllr ka be1eti, imalanJla alenen berlen dalıa fazla alba malta· 

AjDI IUNtle k•dilwiae moda· fu bo nchr. O IaıUter .. bir mllddet 
,. tMI olacaiıa dflJ9 açık bq t 1 federuyonuna taniye IODra tekrar aıı. •a11aa ••det 
,._ • .ıerlaf ele tafti,. ederiL •eremeza albay boykot CUMIJle etmuini ister. 
Bat ,..._., aojak rlbslra rB- tecziyeleriae karar •ermiftlr. Miater Çemberlea'ia laeclefi ı.
..... aletli ...,._ mana kal· Haber alchiamaa rare bu yelli ıib• liru1111 etkill ıibl bet do-

mamUdar. ı.a- aap pJel azam TUi,.t mmtabma bu alqamki lar kıymetine yllkaeltmek deli~ 
olu ela bat d.W terler ft bq toplum•ada koatlfQluak bir oau uaml 3,5 ••J• 4 dolarda 
ta laaftlllll al talaantllleriae karara batlanae1kbr. Dayduju- t11tmaktaclar. Onaıı için reçea 
maruz kalana llPI sUM ilatikam maıa tire eberiyetia fikri ia· hafta laıiliz liruınia 3,66 dolar 
deme atrayabilir. Ea eRI samu- teailea taniyeJİ vermek teklia· lnymetiade kaim• için phpl
lardanberi baftDID tahantllatma dedir. ~ .,._un aaldeti mer- mııt.r. 
kup dcadiai mabafua eden keziai, alb af spor faeli1etindea Gllmllçll kt1metlendirmek ha· 
illlaalar Yllcatlenma eliler atma- ~t~: dlfllaceai t..- raketi laıilterede beniz pek c:icl
ma tibi bq1anDı da Yekayeyi ~ eli bir mahiyet almamakla bera• 
pmlfl-dir. Vlmclia tamamea hemen daima dart afak yllrllmek ber lnıiltenia tacirleriadea, ifCl 
laa•a,a maraz 1raJ11iam faideH tibi bir ıeJ olur. adamlırmdan Ye fabrikacılann
flrdlljlmlz derecede Nlclizm Çaplakbp intibakın bir takım dan b8ytlk bir prap bu hare
at..-ı ban•de bqm lrtll•e- teralti Yardır. Ş... da llDatma· kete mOzabaret ettltl içia on• 
lial ilzam ..... a.,.a fula mabdır ki uran haber verecek rittikçe kanet balacapda ılp· 
1k111 mana lrahMtmadıa bir abllameller daima ani olmu. be yoktar. Ç&akl . bitin ba if 
pir imalar tlrll•llftlr. Fala Nattlrizim ama bir mllddet adamları Hindistan ile Çmde te-

Ya tW• llHa bpala ik• IODra 18 telirlni pterir. da•lll edea slmOften azami de-
Wle batm lrtlll ......... fOk c.. halele ibtlJab tafti7e ecl• recede iltlfade lelaindeclirler. Gl-
i)'iclir. · c:elk. Ortala yapmaya •llflk mDt kaymetlendiriti tudiıde 

Çapa.k Ykalla Wr pak lelİr· ik• blnleabire pplaldıia ıeçil· Şarkh mlfterileria iftira kanet• 
len .... kalclıiı Ye bla ı.-. meli berbatcle mazaudw. U•ftfeti lari artacak Ye Hkcari mlbacle
Jeria tarilainha k..-U.miyec41iai bu Jeai laayata marn bwalc•a- leler cmalanacakbr. 
izah ettik. Cilt aatlu oı.a. dalaill dan enel dıima tıbbi kontrola Hali baarda Çin •• Japaya
aumar •• .. .... ,.. teneffla mllracaat ediniz. Her pyde oldu- da ı&•Dt. tedadl edea ,..... 
cibui olma ba tuirlere marn· ja ıibi çıplaklıtm fazI .. da madeni sikkedir. Çiali amele " 
dar. Ba noktada 7apalacak mll- muaurdur. Hintli çiftçi glm&f kuaadakça 
bim tele biler meydana ealran- Fizit 11babet cemiyeti reisi oauala kadınla1 .w..... :pla.t 
lacak laldı.el• •ardır. Daima Dr. fowo dll Kur111el biriktirdiii flimlttl e•ele aak· 
cıplak .... k iltemek .... (lhılaın ... /&) .... •• icap et\iii ............. 

Ba iptidai ...u,.-.ı..ı 
larca de•-. ettikt• -aonra 
mOf fellket amiz bir d...... YO tMk. ....... tllll 
~ kaneti adeta .-...ı 

Ju. · o..,.. ipn _.ifil ~..,.. 
clirmek i~ia bepiıl•iltl .bir 
,.~ .... --eli 
tahfife varclt..-ı edecektir. 

Pollate ı 

Slnd8rlllea a 
Kadirpta- KMip.-.. 

leainde Dojramaa •ki 
Raki1e Hanıma ait we 
ıc..an Beylerla kiraca bahdl 
nden yantuı çakllilf; 
itfaiye tarafıadan _.,_. ..... 
Yap bir idare llmbuaur 
ıtlmeainden çıjq~ 

Ta ... _. ... , ... 
~dıklylnde Hamam 

tmda eskici Alamede 
UYp t:ll8İfler Ye ffuaa 
arkadatının Hfllll yar...,.. 

HllAllahmere 
olmahyız 

Barla HiWiabmer 
Gçllactl gllDllcllr. iki .... 
lstaabulun mabtelif •• 
HiWialameı ıabeleri, ba 
cemıyetiae yardım etmek 
birçok hamiyetli •evab .
rak 11zmaktacbrlar. 

Diba Hillliahmer cemi,.d 
kez umumisi uasındaa ._. 
Hillli•lımeria faaliyeti il 
f11 s&zleri a&ytemittir; 

- iki rtladenberi Hlllıtala 
Jll7e ••kaza tubelerlnde bir 
metil ntandqlana aza oıuô 
malarnaa '8flanmıttır. 

Bauen aeaelik tabidl 
olan bu hl)ir ceml7etiae 
ntaıMlqlana teahh8ttea 
lterrtl auetl1le JU'dım)an 

Tlrk ..Uletl tbHI>"• ...... 
....... ,. ..... )'8.l'dıml7le ~ 
llaluaer~ yent •laftlletiJll 
eeaeler fa7dak bir fekilde 
qiklrdır. 

8ubelenlen •eniz rap0r ,... .............. . .................. 
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v, Afyon Nafia başmuhendisli
gınden; 
l kapalı zarf usulile münakasaya kodulduğu evvelce ilan edi • 
t1ı Afyon - Sandıklı yolundaki (12685) lira bedeli ketifli Karadi· 
~~~. k8prüsli inıaatına teklif edilen fiatlar haddi Jiyık g<Srülme· 

1rıııden münakaaaaının keenlem yek6n addile 8 6-932 tarihinde 
.. ,t 15 te ihale edilmek Ozere 3.4.932 t.rihli Hakimiyeti Milli
'' ~e Vakit gazetelerindeki şerait dairesinde tekrar kapalı zarf 
~e mftnakasaya konuldujıı ilin olunur. (2169) 

Gedikpaşada jandarma satınalma komis
Yonundan: 

932 modeli 20 adei maa teferruat tartu marka masa telefo· 
ııu 26 Mayıı 932 perıembe scfinü saat 14 ten 15 e kadar pazar
hlda alınacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte komisyona mü
~t an. (2241) 

t 
Y0hrt 

~ 
ı200o 
s00o 

16000 

Aa. mk. Sa. Al. komiıyonu ilanları 

Süt ' 6000 Askeri Tıbbiye mektebi} s· d k l f 
20000 Kuleli Lisesi ır şartDame e apa ı zar 

20000 GUlbane hastanesi ., " ., ., 
10000 Maltepe Aıkeri Lişesi \ 
28000 Halıcıoğlu ihtiyat Za. Mp. S" " ,. '' 

Yukarıda yazılı mahallere bizalarındaki mikdarlarda ayrı ayrı 
n~ ~artnamede kapala zarf ıuretile ıüt ve y oj'urt satın alınacak
~'· Mtınakaaaaı 12 Haziran 9:~2 Pazar günil saat 14,30 da Top
~ ilnede Merkeı Kumandanlığı Satın alma komiıyonunda icra 
ılınacaktır. Taliplerin şartnameıini g&rmek için Komisyona 

~Urıcaatları ve iştirik için de ıartnamesi veçhile hazırlayacak
~ teklif mektuplarını ihale günllniln muayyen vaktinde komis· 
toıı riyasetine •ermeleri. (276) (2063) 

Kııo 
17280 
200() 
2000 
60oo 
60o 

22000 

~ 
51480 

• • • 
Kilo 

Topçu Atış Mp. 10000 
Maltepe lisesi 20000 
Gülbane hastanesi 2000 
Hahcoilu ihtiyat Mp. 22000 
Gedikli KOç&k Za. ihzari Mp. 
Olçme taburu 
Asker konağı 

Askeri Baytar Mp. 
Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 

. Yukarda yazılı mahallere hizalarındaki miktarlarda ayn ayrı 
~!i fartnamede aleni münakasa soretile saman sabn ahnacaktır. 
ıJJh k • ı ,. , ,,., ... "' d 'r .,euı ..+ ., .. 
l'; llDa asaları 8 Haziran 932 çarşamoa g nn saat 16 ya kadar 
~ Opbanede Merkez Kumanaanlığı ·satın' aıa';~' lro-:nisy~~u~da icra ' 
•lanacakhr. Taliplerin ıartnamesine görmek için komisyona müra
C.ıtlan ve iştirlk için de muayyen vaktinde komisyona müra
c'•tları (278) (2113> 

• • • 
Kilo 

Topçu Atış Mp. 30000 
Malt .. pe Lisesi 2000 
GOlhane Hastanesi 9500 
Hahcıoğlo ihtiyat Za. Mp. 41500 
Gecüklı KUçUk Za. ihzari Mp. 
Ölçme Taburu 
Asker konağı 

Piyade Abş Mp. 
Kuleli Lisesi 
Askcrt Baytar Mp. 

i~· Yukarda yazılı mahallere hizalanndaki miktarlarda ayn ayrı 
t.!1 fartnamcde aleni mOnakasa auretile ot satın alınacakbr. 
~ Grıakaaalan 8 Hazıran 932 çarıamba gOnü saat 16 ya kadak 
~Phanede Merkez Komandanlığı satın alma komisyonunda icra 
t llacaktır. Taliplerin ıarttamcsini ıörmek için komisyona müra· 
~Cattları ve iıtirak için de muayyen vaktinde komisyona müra-

-tlan. (279) (2112) 

~ Adet 
~;.~ " 
~~ metre 

i~ 
20o0 
l~Oo 
7~ 

170() 

l~ 
1400 

" adet 
metre 

takım 
çift 
adet 
adet 

" 
" çift 

kilo 

" 

• • 
Fildikos fanila 
Ynn fanila 
Yatak çarşafı 
Yatak kılıfı 
Ynn fanila 
NeYreslmlik bez 
Pijama 
Tire çorap 
Kısa don 

Maltepe Aa. Liıeıi için 

Min.tan Çenıelköy Orta mektebi için 
Fildikos fanila 
Yün fanila 
Yon çorap 

Yataklık ot Piyade Atıf mektebi için 
,, ,, Harbiye mektebi için 

Hayvanat için ot Harbiye mektebi için 

~ 
~~ 
1~ 
lOoQO ,. ,, ,, " Topçu ,, " 

y ,, ., ,, ., SOYari ,, ,, 
~llht:~arda yazılı mahaller için cinsleri hizasındaki miktarlarda 
~tlı" laf eıya ve saire ayn ayrı pazarlıkla satan alınacaktır. Pa· 
~~~r 25-Mayıs-932 çarıamba ,nnu saat 16 ya kadar Harbiye 
~tı ~indeki satın alma komiıyonunda icra kılınacaktır. Talip-

Olllisyona müracaatJan (285) (2214) 

~uı • 
So ~b baııc hastanesi ihtiyacı için 
" "at Ut YUlllurta aleni münaka

ttlle alınacakbr. MOnaka· 

• • 
saıı 19 Haziran 932 pazar günü 
saat 16 ya kadar Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satın alma 

Yeni neşriyat : 

Fransızcada telaffuz 
kaideleri 

Muharriri : Kadıköy lisesi 
mUdUrU veFransızca muallimi 

Ferit ZUhtU 
Basan: SUhOlet kUtUphanesi 
Kadıköy lise..c;;;i müdürü ve fransrz. 

ca muallimi Ferit Zühtü bey yeni bir 
eser neşretti. I<;serin adı fransızcada 
telaffuz kaideleridir. 

Ferit Zühtü beyin büyük bir iti
nayla altmış ı:>ahifeye sıkıştırdığı bu 
eser, müptediler için değil, fakat fran 
sızcayı biraz öğrenerek kendi başlan
na. bilgilerini ilerletmek istiyenler İ· 
çin çok faydalıdır. 

Zaten eserin gayesi de budur. 
Memleketimizde ecnebi mekteple· 

rine gidemiyen yahut mekteplerde 
tahsil edemiyen fakat lisan tahsili 
için çalışmrya mecbur olan pek çok 
insan vardır. 

Esasen bir lisana hakkıyle 
tasarruf edebilmek için okuma ve 
söyleme tarzını da tanımak icap e -
der. lt'ransızca gibi kaideleri çok, ve 
istisnaları bol olan bir lisanı öğren • 
mek jçin söyleme kaidelerini bir cilt
te toplamak cidden bir himmettir. 

Ferit Zühtü Beyin bu itinalı ese
ri okuyanların l<ütüphanelerinde ziy. 
net olmaktan ziyade faydalı olacak· 
tır. 

Maarif vekale
tinden: 

Bu sene Darül-
fünunda icra edi
lecek olan Orta 
tedrisat Muallim 
muavinliği ehli
yetname imti
hanlar~nın Tem 
muzun 1 B ür:ıcQ 
Çarşambagünü
ne tehir edildiği 
ilanolunur.2201 

amnıım::::s:::1::::::::-.=-:::w.:ıaftll"r:1:111111 

ii Sadıkzade Biraderler .. 
ii Vapurları 
i~ KARADENiZ POSTASI 

l!Dumlupınare 
H vapuru Perşembe n :s 26 Mayıı g 
iİ günü akşam saat 18 de Sir- :ı 
ii keci rıhtımından hareketle fi 
H (Zonguldak, lneb~lu, Ayancık, U 
g Samsun, Ordu, Gıresoo, Trab· H 
;: zoo, Rize ve Hope) ye azimet il 
: ve aynı iskelelerle Göreleye in 

uğrıyarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet haoı altında acen- 15 :. 
talığına müracaat.Tele. 22134 n 

m • .:'"--:J- -·=--=·====== 
komisyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin ıartnamesioi görmek 
için komisyona mUracaatlan ve 
ittirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(288) (2211) 
• * * 

idareleri merkez kumandanlı· 
ğma merbut 10 müessese için 
15Q tabut yumurta kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. Müna· 
kasası l 9 - Haziran - 932 pazar 
günü saat 14,30 da Tophanede 
Mer~ez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini ııörmek 
için komisyona müracatları ve 
iştirak için de şartnamesi veçhi
le hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (287) (2212) 

fmniyet ~an~ıüı fnılH~ Mozaye~esi 
Kat'i karar ilanı 

Arttırma 

hedeli 
huıp 

No. 
Mcrhanatın clnı Ye nn'JI• mevki 

,.. ma,ıcıailltı 
Borçlunum 

iaml 
500 4420 

1630 7608 

130 7973 

• 

1455 565·1 . 

1150 5656 

T opkapıda, Merkezefendi mahalle
sinde, eski ve yeni Çırpıcı cadde
ıinde eski 11 Mü. 11 Mü. 11 Mü. 
ve yeni 15, JS-1, 15 numarah yüz 
on arşın arsa üzerinde yarım kar
gir iki katta beş oda, iki sofa, bir 
mutfak bir hamam ve üç yüz arşın 
arsa üzerinde kirgir bir ahır ve dört 
dönüm yüz doksan arşın babçeyive 
bahçede müşterek kuyudan ibaret 
bir hanenin tamamı. 

Kumkapıda Nişancımehmetpafa 
mahallesinde tatlı kuyu sokağında 
eski 7 ve yeni 21,25 numaralı üç 
yüz kırk arım araa üzerinde bir bu
çuk kah ahşap diierlerin kirgir 
olmak üzere üç katta on beş oda 
(odaların biri hamam biri ufaktır.) 
tiç sofa, üç taşlık, bir mutfak, bir 
hamam, bir kömürlük, bir balkon 
bir çab altı, iki kuyu ve iki bin iki 
yüz on altı arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. (Harem ve selim· 
Jıklı bir hanedir.) 

Şehreminindo Denizaptal mahalle
sinde, eski Şehremini ve yeni Top
kapı caddesinde eski 305, 307 Mü. 
ve yeni 407 numaralı yüz arşın arsa 
üzerinde yarım çatı katı ahşap di
ğerleri kirgir olmak üzere iki katta. 
zemin katında d6ıeme, tavan sıva
sı, kapı peo°Çereleri nokıan iki oda 
bir mutfak mahalli bir koridor ve 
mutfakta bir kuyu birinci katta üç 
oda bir sofa ve üstünde çatı altı 
Ye seneden iki yüz on dokuz ve 
mahallen iki yüz yirmi dokuz arşın 
bahçeyi havi harici sıvasız bir ha
nenin tamamı. 
Beyoğlunda, Kamerhatun mahalle
siode Al so1'ağında eski 9, 11 ve 
yeni 11, 13 numarah yüz yetmiı 
arşın arsa üzerinde kirgir ahşap 

tiçer katta beşer oda ikif er uf ak 
ıofa birer balkon birer taşlık birer 
kömür ve odunluk birer mutfak bi 
rer çıkma birer sahanlık birer sar
nıç kapanmış bir kuyu ve yll.z on 
arşın bahçeyi hu'İ iki hanenin ta
mamı. 

Beyoğlunda Kamerhatun mahalle
ıinde Odalar sokağında eski 17,19 
Ye yeni 17,18 numaralı altı yüz ar
şın aisa üzerinde bir buçuk katta 
kirgir dahili ve bir kah ahıap ol
mak ilzere iki buçuk katta otuz se· 
kiz oda bir taı aYlu bir kuyu ve 
albnda bir oda ve dükkan ve yüz 
on üç arşın bahçeyi haYi mukadda· 
ma maadükkan hane elyevm maa
dükkan ve hanenin tamamı. 

Saffet B. 

Abdnt
fettah 

Ef. 

Ali Ağa 

Halil B. 

Halil 
lbrahim B. 

Yukanda cins ve nev'ile mevki ve mDştemilib yuılı emvali 
gayrı menkul~nin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza
larmda g5sterılen bedellerle müşterileri üzerinde takarrfi.r etmiş 
ise de mezk6r bedeller haddi llyıkmda görülmediğinden tekrar 

on bet gün mBddetle ilan edilmelerine karar verilmiş Ye 16 ha
ziran 932 tarihine müsadif Perşembe günü arttırma bedelleri 

haddi layıkında görülmediği takdirde kat'ı kararlarının çekilme
si takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on d~rtteıı 
on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lü· 
zumu ilAn olunur. (2248) 

iktisat Vekaletinden: 
KDtahya vilayetinin Emet kazası dahilinde Kıııl Bük karye· 

ıinde şimalen Gedik Harmaoından bed ile Çatıcık deresinin 
Emet çayına döküldüğü noktadan bilmürur Mıtık tepesine hattı 
münkeıir, Şarkan mez:kfir tepeden kör tepesine hattı müstakim, 
Cenuben Kör tepesinden Bakıcı Gediğine battı müstakim, Gar
ben mezkur Gedik ile Sarıcalar Gediği ve Gedik harmanı ara
smda hattı münkesir ile mahdut ve masahai sathiyesi 176 cerip 
arazide Acem zade Ahmet efendi tarafından bittabarri meydana 
çıkarılan liğnit k6mür madeni 99 sene .müddetle mumaileyh 
uhdesine ihale olunacağından maden nizamnamesinin 36 ve 
37 inci maddeleri mucibince bu bapta itirazı olanların 24 - 4 - 932 
tarihinden iki ay müddet zarfında Ankarada Iktısat Vekaletine 
ve mahallinde makamı villyate müraczat eylemeleri ilin oha• 
nur. (1589) 

.ııı 
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Kadıkö11 icra dalrnfnbn: 
Kadıköyfln41e Pener yolanda Bat

dat caddeeinde 191 aamarada makim 
Cemil ve Kars mU&tahbm mevkU 15 
iMi tabur kumandanı Rlametttn 
beyler ile Ereaklyfln4e 0mer pqa 
..atıada merllum izzet pqa köş • 
kinde Halide hanım Te Zaide hanım 
YeJdli btanbalda 4 lari nJat 11811111-
da arnıkat Halil lbrahba be;ylerfıa P.· 
Jian mutaaarnf oldukları Çamlıcada 
lmıkh mahallealnde fıMft kti(lk ~•m· 
h:a 90kqmda kAin maJtıael ha4at 
tiılt katta 5 odan bir salon Ye 1 korl· 
4or ve 2 hal& •• orta katta kezalik 
5 oda 1 alon n 1 koridor Ye 2 hal& 
Te semin katta 2 daireye plabr mer
dtma ve 2 b8yilk oda Ye 2 hal& Ye 1 
mlltfak n 1hamam19rfw khatlTlflk 
elank iathnal edilen dJler ı oda n 
Wl'9 ......... deraaanda meralı .... 
~ ata~Jar fle 1 ~ Ye 1 ku 
711111 •lftemll 6 ldkerrer 11 cedit 
11 ft 13 numaralı klflrila atılmak -~--------
.. Nt:b'le fuyaD'lm fzahSlne karar v• 
rilmlt oldujımdaa 1 ay müddetle açıt 
arttmnaya vu edilmiştir. Muktr 
P.J'rl menkul berinden fpot.ek ve Irat 
ve bo~ aenetterlrle ftbf ve beledtye 
mlkellefl7etlvl n lıale w Irat w 
.. ~ .... tlerlylf ftkıf" ... ~ •• 
llillleftJetlerl .e llaJe ..- til1l11J• re 
llbnlerl .~..._* o'ltlak .._.. 
tau, olaillaım 3GOO IJa Jaı:uwU ... 
........... 1We '1;5 İlllietfHe .., 
.....-,.ı. Wllller rt - ..... - ta.............. .,..........-= ıı ten u • kadar Kadı61y icra 

AI< lrrm - - m --rüı dOeya
... •lncaat eylaieled ... o kfllr 
.......... ••klı•ı ~- ,. " 
mlıllata c1a1r oı .. 1"4tlalamu wraıo 
iİtllbltıe'IUITJe.,. lb lc:We bddfnae 
Jed, .... laalcle ~ ......... ,.,. ... 
_._ ~ Dlaatklan illa ola -
ftr. 

....--Takvim --1 ç.,...... ...~ ..... 2....... • • ...,.. 
1911uhan•M 20 Muharrem 
Gaa dolUlu 4.34 4.34 
GOn batıp 19,29 19,30 
Sabah D&DIUI 4.15 4,13 
otle • 12.1 J 12.11 
lldndl • 16.10 16,10 
AJr,.m • ı 9.29 19.SO 
Yata • 21,24 21,!5 
tmaJc • 2,!S 2,25 

Ydm POm } 144 14S 
QODler' 

Tdm = } ftO 219 

BAVA - Dla .......... W1111 '8. up-
11 ... .,..,... ...... ~ mltıebanll 
--. .. ft eberlJ'llllle lııalatla olaeütlr. ...... ....... ,.,..... ,.,._ .. ........ 
temeHlr. 

,___HAD Y o, _ __,. 
ı-----Bapmj 

Yb'.urA (ll'f,,9 a U kllont il ")-
il.il ~. 11.tıt ....... a..t. il .... 
ıa.ı• ~. ll,tl .... 11,11 .......... .... .___,.......,,UM ... ...._ 
ld' ............ 

1111111.pmo (111,1 .......... ,. "' 
-TJ rtl'E,1,abuer,t,lltWlaldm• 
lan illa kamer, lJ,IO kamer, 17,IO lloa· 
... 1e,11 .....- .... ora.tra. n.M Uber 
.... daM. 

Bt)&811f (IM.I a IS ..._., 1' fllk, 
11 pWc, 11 "-'*• 11,tt tapmal, IO vb"O
..... 11,61 ptı9ao ......, 11,11 ...... 
bmerl. 

llOMA. '"l,I m. .. kilovat 111 %) -
U J1Ur, HM ..,.._, 11 ......ı, il.it ta
__.. n ...._, .at......, u:at.,... 

lnJDAl'WfS '"" - u ldlnat ,, '" - iul ...... ,.... ..... ••tıı•a:. 
UM 1T plllr, il.il ,._ 
..... lıı ........ ....... 

y ... 

;'nlıliiiiWW "' nıb tln 
111a ı a rflr, n.- ...... -... 1r1o n. 
-.--~ 
..... (llU .. u ldleftt) - u =il ... l'I ....... 11,19 ...... .... 

............ .., .......... 11.u ---... (ta,I ... lıllft9' 111 "' -
il.il .... il.il ~. il .... 11,M - ... ...... 

s. K. s.. 
Milü'taki kıt' atın ihtiyacı i~in 

aenelik 11grr eti kapah zarf uıu
lile mlbaakasaya konmUftur. lba
leıi 18 - 6 - 932 cu111arte1i gOnD 
ıaat 1 S te ı•palacailtır. Şartna
meyi rGrmek Dzere her glln ko
miıyonumuza mOnakaaaya iıtirl~ 
edeceklerin de ihale tarihinde 
Milh Sa. AL Ko. nuna mGraca· 
atlan. (340) (2229) 

• • • 
Birinci fırka ihtiyacı için 91,200 

kilo saman pazarlıkla abnacakbr. 
ihalesi 15- 6- 632 ça11amba gtl· 
nu saat 16 da komiıyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin ıartname
IİDİ almak &zere her gOn ye 
paurhta İflirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu· 
muza mDracaatları. (345) (2234) 

• • • 
K. O. ihtiyacı için 150 metre 

mik'abı taı pazarlıkla abucak· 
br. lbale1i 26 - 5 • 932 perfemlte 
gOal Aat 17,SO da komiayona
mada yapılac:aldar. T alipleria 
ıartaamaini almak &zere ber gün 
pazarlaia iftirak edeceklerin de 
•ıldi maayyeainde komiayonu
mua m8ıacaatlan. (341) (2230) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka kıt'ab 

ihtiyaca için yq Hbıe pazarbWa 
almacaldar. ihalesi 26 S-9S2 per· 
... k..lb .. llt 17 ele ~•mjt· 
yon•ıcla yapdaaaktir tüple
rin ~--~ almak llzere 
her ıtla •• pazarlafa iftiralr ede
ceklerin de vakti maaJJende k,.
mi1y01111muıa mlracaatlafl. (346, 

(2235) 
• • • 

Boluda'lri kataabn ihtiyacı için 
113632 kilo ua b .. **" U111• 
life •Da.tleuaı• ko•ııtur. f~ 
leli 15 Ha~- 93~ prp•&i 
ğ1l61l •••t ıt .,. T.ıipJethi 
.Ptbltıpep .,..._, ~ e ko ..... 
yoaumuza ber sOa, aalaalaıuya 
iftirak edeceklerin ise ihale tari
hinde F. 23 Atm alma komia
JOD11Da mllracaatlan. (348) (2237) 

• • • 

AL Ko. dan 

ı 7 - 5 - 932 taribia .. 
zarfla münakaıası i~~-~ 
Tekitdağ'dald kıt'abn ~ 
unule Çorlu'daki kıt'atan 1~ 
lti ıo ununa teklif edilen ffatr 
gBr81erek 25 .. S • 952 P 
gOntl ••t 16 da Çorlu 
ldma lrogaİIJODUDda pa 
ihale edilecektir. Talipleria 
mi mezk6rda Çorlu Sa. AL 
nuna mllracaatJan. cM7) 

• • • 
1 - Konya GedfkU 

zabit hamlama melrtebİM 
•e kabul muamelesi '-t~ 

2 - Talip olanlana • 
ıubelerirıe mllracatla kabul • 
itini 6ifenmeleri ve 111belerl 
sıtuile mektebe m6racaı 
i&ln olunur. (349) (2238) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka 

ihtiyacı için yıf ıebze pa 
ahnacakbr. lbale1i !t-5-932-
glnD aaat 15 te kOIBiıyoa...-t 
da Japılacakbr. TaHpl~iD tf4 
nameaini almak Oıere la• 
Ye paarbğa iftirak edecek 
de vakti muayyeacle U.18J 
muza mliracaatlan. (351) ( 

• • • 
K. O. kıt' alan ibti7aca ~ 

ton yulaf pallt~abhit nam YO

nbına pazarlıkla lllmac;akbr. 
leıi 26 5-932 perıembe 
Aat 16 da komaayonummcla 
pılacakbı T~leria prtn 
almak llsere her _.. r 
lata iftink edeteld_,. d 
muayyeafnl• komtırOQD 
raeaatlua. fS35) (2188) 

• İl 



Dsküdar Malmüdürlüg"'ün- ,_:- B -ORSA _,,, 1 
d 

\ 24 Mayıs 193'> 

en•. Nuku ı;:.ı., 
Kuıı•. 

Satılık çayır: Üsküdarda Altuoizade mahallesinin (Pre· 
;•ntoriyom) müessesesinin bahçesinde hayvanat besJiyenlere ya

:~ tahminen 150 dönüm mikdarmda taze çay1r satılmak üzer e 
b ~~ayedeye konulmuştur. Otu görmek arzusunda bulunanlar ma-
~lı?~e Prevantoriyom müdürlüğüne müracaatla görüp •e iuınt 

\ bılırler. Muhammin kıymeti 150 liradır. Taliplerin 01 7,5 pey 
~üç~l~ri!e 30-5-932 pazartesi günü saat 15 te Üıkilda; malmü
~Gne müracaatları. (2190) 

~ .. ~aracabey Harası Müdür-
IUgünden: 
22 a Mayıs - 1932 pazar günü saat 14 te Bursa Baytar müdiri

!~~inde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen yayla sütleri için teklif 

-20 t, Fransız lô;" 

isterlln~ 780. 

dola.r 2 [ ı.oı 

20 liret 219,-

20 f. Belçika ıra,-

20 drahmi 30,-
20 f. Is\·( çre ll20,-

20 lC\"A 28,-
ı trorlD 85,-

20 kuron Çele 125,-

Cek flatlarm 
Parls 12.06 
Londra 774,75 
NiıyorJ.: 0.4760 
Mil.ino 9,30-
Rrüksel 3,3962 
Atln.ı 71,2550 
Cine ne 2,4350 

Sotp 
Amstcrdam 

' 'ilin. ' pezet.ı 

1 :ı.1ark 

ı zloti 
1 Pengo 

20 ley 
20 dinar 

I çcrvoncç 
1 Altın 
! Mecid ye 
ı Banknot 

(kap. sa. 

Pra~ 

\'iyana 
J\ladrit 
Beılin 
Varşova 

Peşte 

Rükre$ 
Delgrat 

Moskova ılen son fiat haddi layJk görülmediğinden ihalenin 30 Mayıs 1932 
r~~kartesi iÜnU saat 14 te hara merkezinde ihale edilmek üzere 
~ '-- edildiii ilan olunur. (2224) 

Esham 

~ . Devlet . Demlryolları ilanlBrı ( ~;P~~uı 1!:~ 
B"l · Şir hayriye 14,50 

Tcrkos 
Çimento Ar. 
'Gnyon dey. 
Sark dey. 

,, 

ltı,-

50,-
24,-
31,-
25,-
74,-

-
936,-
40,-

234,-

16) 

f6,0;J25 
4,4ô95 
5,:'784 
2,0085 
4,24-
4,2359 

:-'9~67 

~6.9475 

-

25,iS 
8,-

2[.90 
2,75 
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Çorum Vilayeti Nafia Başmühen· 
disliğinden : 

Çorum - Merzifon yolunun 21 X 558 inci kilometresi araaın
d~ki 7850 lira 14 kuru!j bedeli ketfıi 2 X 11 m açıklığında kir 
gır ayak ahşap tabliyeli Döğenci köprüsü yeniden inşası ameli 
yatı dört ay zarfında ikmal edilmek üzere 1,5 ay mllddetle ka· 
palı zarf sureti le münakaeaya konulmuştur. Talipler bedeli keş
fin yüzde yedi buçuğu nisbetinde münakasa kanununa te.-fikaa 
(789) lira teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında 
mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince 
Nafia dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyli
cekler ve bu fen memurları mukavelenaoeyi de imza edeceklerdir. 
Ihıle muamelesi Çorum Encümeni Daimi riyaseti makamında 30 
Haziran 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da icra 
edilecektir. 

Fazla izahat almak isteyenlerin Çorum Baımühenıiıliğine mü
racaatları füb olunur. 

20-güo müddetle 
nan dükkan: 

müzayedeye 

lstanbul Evkat Müdürlügünden : 
Müddeti icar 

vazolu-

, ı ecık deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfJa mü- Tramvay 46,-

kak.asası 11 Haziran 932 Cumarteıi günü saat 15 te idare mer- Umurııt !lgorıa ı ı,- Sark m. ceza 2.95 
tıınde yapılacaktır. Bomonti 23,AO Telefon 15,55 

1 alya 2:- Sck:ığı (\o sı Cinsi 
Tophııne Topçu- 326 DükkAn 
!ar caddesi 

Bir sene 
Ecri misil 
25-iJt.:iO 

. '1·· Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa vezoelerile Bilecik istasyon istikrazlar Tahviller 
d Udürlüğünde birer liraya sahlm•kta olan şartnamelerde yazılı- tst. dahili 93.:-s ı:.:ıeı.:trlk 5,-

BalAdı evsııfı muharrer dükkAn (8·5-932) tarihinden itibaren (28 5-932) ta· 
ritıinc ı.adar yirmi gün müdderle müzayedeye ,·azedı lmiştır. !halesi (28-5 93~) 
cumnrt<"si günü saat t 16 da) yapılacakıır. Mcı.ı..ur gün ve saace kadar Istanöul 
F:v kaf l\lüdiriyetinde ı\J ülhak \'akıflar kalemine mür:ıcııatlan. ( I 9031 

lt, (2.J50) Şark d. yolları 3,00 Tram\•ay 4,95 

On bin ton fave maden kömürü kapalı zarfla münakasaya kon- D. l\luvahhlde 42,SO Tiıncı s,-
lbu Gümrükler ~. 10 Rıhtım 16,95 
A. ftur. Münakasa on dört Haziran Sah günü saat on altı buçukta Saydl mahi 5,75 Anadolu r ~s.ro ıstanbul Belediyesi llAnları ) 

--------
;karada Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. f'a~dat. 4,50 ı ı 25,25 _ 

azla tafsilat almak isteyenler beşer liraya 1atımakta olan şart- Askeriye mürneıı 215
•
8 Ortaköyde lnönü yatı mektebinde mevcut müstamel elbise ç.a.-

'>anı~deri Haydarpaşa ve Ankara veznelerinden tedarik edebilirler. Ş h d b M"ll • maşır, yatak ve yoriaD çar§afJarı, pamuk, ıifte, yorgan, yubk, e za e aşı ı et byatrosu 
(2245) ERTU~Ruı. sAOEmN ... .uu<ADAŞLAR• karyola, çinko Ye sair eşya mayısın 26 ncı perşembe gftaü aabab 

~ - Eskişehir • Ankara hattı üzerinde Beylikköprü istasyonu Perşembe saat ondan on dörde kadar mahallen müzayede ile aablacatm• 
tıvarında 479 + 200 Km. ocağından 7000 M 3 . günü akşamı dan mektepte bulunacak memura müracaatları. (2249) 
2 K l h B ve cuma gündüz F "h B 1 d Ş " 'lo - Uta ya - alıkesir hattı üzerinde KöprOören ci•armda atı e e iye ubesi Müdüriyetinden: Aksarayda Muratpaeı 

<o..ı_30 ve gece matbu- .,.-
r O Km. ocaiından 3000 M 3 . atın ve münevver medresesi enkazı derununda bulunan 2 Somaki direk hariç 0 f .. 
~ - Kütahya - Balakesir hattı üzer;nde u eğirmisaz istasyonu !erin davetli bu· mak üzere kıymeti muhammeneıi olan 600 lira üzerinden kapalı 
Cıvarında 97 ye 99 kilometreler arasındaki ocaktan 5000 M 3. Junduğu büyüle zarf usulile satılacak ve zarflar Haziranın 4 ncil cumartesi gftnll 
4 - Eskişehir_ Konya hatrı üzerinde Meydan_ Pmarbatı istas- haile . saat 14 te açılacaktır. Talip olauların daha evvel depozito akçe .. 
)ooJarı arasmda 397 + 400 Km. Bozdağ ocağından 4000 M 3. Hamlet !erini yatırarak mezkur günde Daire encümenine mfiracaatlan. (2252j 

Balada m evakii ve miktarları a-österilen balastların kapalı zarfla Her yer SO, ta!cherc 2'; kuruştur F atib Belediye Şubesi Mü diri yetinden: Samatyada inıası mu-

;ünkkasaları ayrı ayrı olark 14 Haziran 932 sah günü saat 15 den 26 may~:d~:r~!m~P:k::~ı Ka- karrer olan deniz hamamının şeraiti veçbile inşa ve icarı mDza· 
~bar~n idare merkezinde yapılacaktır. 1 yedeye vazedilmiştir. Talip olanlarm Haziranın 4 ncu .. cum .. rtes·ı .,. dıköy Kuşdili Jiyatrosut?-da ... .. 
'' afsilat Anl,arn ve Hayda p.a.şa veznelerinde beheri beşer liraya Halk temalllC!rl: Moçhul Serseri güQü saat on dörtte Daire encümenine ve şartnameıini g6rmell 

• ~tılrnakta olan ~urrr:ın f! 1erde yaıı!ıdır. (2243) Operet 3 Perde ıçin de her gün daireye müracaatlarJ. (2250) 

··························-----------·---------------·---·----------------
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Devletçilik 

Halk fırkasına göre devletçilik şudur: 
d F edi .mesai ve faaliyeti esas tutınakla beraber mümkün olduğu ka • 
~l' az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriıtirmek, 

~~iletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde, bilhassa 
~ısadi sahalarda devleti filen alakadar etmektir. 

Llyıkhk 

Halk fırkası programı laikliği şöyle izah eder; 
il' Fırka devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve uıullerin 
ih~ ve fenlerin muasır medeniyete temin ettiği esas ve şekilde ve dünya 
ti tıyaçlarına göre yapılmasını ve tatbik edilmesini prensip kabul etmit • 

'" 
lnkllfipçılk : 

Halk fırkau inkılapçılığı şöyle tarif eder: 
~ Fırka milletimizin bir çok fedakarlıklarla yaptığı inkılaplardan do
~~tı. ve inkişaf eden prensiplere ıadık kalmayı ve onları müdafaa etme• 

1 esas tutar. 

""2ioci Büyük Millet Meclisinde muhalefet
~ 
t'- Terakki perver farka : 

~t • Hilafetin i_lgasind~n . sonra sa~ cenan .r~tyatına mensup. olan ha• 
~ 71nıseler meclıste yem bır fırka vucude getırdıler. Bu fırka lıberal e -
,~ ~ı ihtiva ediyor. Efkar ve itikadatı diniyeye riayetkar olduğunu 

eti ınahsusada kaydediyordu. 
d~ Fırka demokrasi ve liberalizm esasını tekamüle riayetle lemin e-
Ceğini vadediyordu. 

"il.it" Bu fırka inkılap hareketleri yapmış olan bir millete, bu inkılaplar 
tiS llsiz oldu, bu inkılapları millet hazmedemez diyenlerin telakkisine 
~h·I~ kurulmuştu. Bu fırkada yarı politikacı bazı kumandanlarla geri fi .. 

1 Politikacılar vardı. 
'il Bu fırkanın teşekkülü memlekette geri fikirlileri tahrik etmiye ve • 
~ oluyordu. Terakkiperver fırka onlara cesaret veriyordu. 

sı~ Bu geri fikrin faaliyeti memleketin haricinde fırsat bekliyen fesat
t''k j. .. Yabancıları harekete getirdi. Onlar bu hareketlerden cesaret ala

urk cümhuriyetini şark vilayetlerinden vurmak istediler. 

irtica hareketleri : 

İ1~ Şar!<'taki tahrikat din namına yapılıyordu. Şeyh Sait bu maksatla 
~j11.ettı. (1925 ilk ayları) Etrafına bazı cahil bedevileri topladı. Şe -
~ltÜ1 Yağmaya ba§ladı. Hükumet derhal tedbir aldı. istiklal mahkemesi 
tl~l\I ~ditdi. 4 mart 1925 te takriri sükun kanunu kabul edildi. Bu ka -

a ınkılap aleyhinde ve içtimai niza.mı bozacak vaziyetler ihdas eden 
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teşekküller, ve müesseseleri kapatmak salahiyeti hükumete verildi. 

Şeyh Sait isyanına karşı kısmi seferberlik ilan edildi. Şeyh Sait ya
kalandı Diyarbekirde avenesiyle birlikte idam olundu. 

Şeyh Sait isyanı çıkınca hiyaneti vataniye kanununa da bir madde 
ilave olundu. Bu maddeye göre dini siyasete alet edenler, ve dini mu• 
kaddesatı siyasi gayelere hadim telakki eden cemiyetler teşkil edenler 
v~ bu şekilde devlet tarzını değiştirmiye çalışanlar haini vatan addedili • 
yordu. · 

Gaziye suikast : 

lrticala el ele yürüyen muhalefet boş durmuyordu. T erakkiper • 
ver fırkanın bazı azası Osmanlı meşrutiyet saltanatını yeniden kurmak 
istiyordu. Bunlar Gaziye suikast tertip ettiler. Suikasti lzmirde tabak • 
kuk ettirmek istiyorlardı. Fakat muvaffak olamadılar. (16 haziran 
1926 da) bombalarıyle birlikte tevkif olundular. Ankara istiklal mahke
mesi derhal lzmire gitti. Muhakeme lzmirde batladı. An.karada biten 
neticede bütün gizli tertipler meydana çıktı. 

Bundan sonra yeni Türkiyeyi hariçten yıkmak istiyenler bazı çete
ler tertip ederek Türk arazisine sokmak istediler. Fakat bu tetebbüıle • 
rinde muvaffak olamadılar. 

lstJklll mahkemeleri : 

· Harp esnasında ve harpten sonra fevkalade veziyetlere mahsus ol • 
mak üzere büyük millet meclisi tarafından ve azası millet meclisi azasm
dan mürekkep olmak üzere istiklal nahkemeleri teşkil e dilmi!ti. Bu 
mahkemeler fevkalade vaziyet ortadan kalkınca lağvedildiler. Takri
ri sükUn kanunu da daha fazla temdit edilmedi. 

ikinci BtiyUk Millet Mecliai : 

İkinci büyük millet meclisi bir çok ıslahat kanunları ne,retti. Ve 
müddetini ikmal etti. 

UçUncU BUyUk Millet Meclisi : 

Üçüncü büyük .millet meclisi Gazi tarafından millete halk fırku1 
namına teklif edilen namzetlerin intihabı kazanmalarıyle açıldı. (1926 
eylül intihabalı.) 

Üçüncü büyük millet meclisi adli, idari bir çok kanunlar kabul etti· 
ği gibi demiryolu siyasetinde de mühim inkişaflar temin etti. Demiryolu 
inşaatı süratle arttı. 

Fakat üçüncü mllet meclisi içtimamm sonuncu yıl ba§ında kendi 
kendisini feshetti. Bunun sebebi şudur: 

930 ağustosunda (Serbest cümhm·iyet) fırkası teşekkül etmişti. Bu 
fırka halk fırkasının devletçi siyasetine karşı liberalizmi müdafaa edi • 
yordu. Hükumetin demiryolu siyasetine, imar siyasetine taraftar olmu • 
yor, Böyle olmakla ebraber bu yeni fırka Gazi, halk fırkası reisleri ve 

" teşkilatı tarafından iyi karşılandı. 
Serbest cümhuriyet fırkası laik ve cümhuriyetçil olduğunu iddia et· 

meıine rağmen mürteciler bu fırkayı kendilerini harekete sevkedecek 



İPEKjŞ Nerededir ? 
Matazanın yerini en iyi tarif edene , 
beteneeetı en gllzel kumaştan, bir 

elblsellk hediye edilecektir 

lpeldf muakkat ubf ••tazuanm Jeri: 
1- Tlael ile Galata•raJ aramnclacbr. 
2- lapiz km mektebiaia altmdadar. 
S- TllrlmYU'm kaqaaıadachr. 
4- latildll cadduiade 355 numaralı mapzadır. 
5- Be,oila'aua ea 11k majazuadar. 
... iWı teklinde tarif edilebilir. Fakat bunlardan hiç blriai 

wcis dejlldir. (lpekİf) in bulandutu Jer en 1ı... ve en u keli· 
me ile yani en veciz pkilde nual tarif edilmeli, biç bilmiyea bi

riaiDe ...ı ulablmahclır? 
!pekit •lı11e1ui, mavakbt aabf matua11nm balandap 1e· 

ria • ı&zel •• en kolay tarifini anyor. Bana en iyi tarif edene 
...... da betenecefi en ,ezel ka.aqtan bir elbiselik •• eter 
Mkek ile bir ıamleldik hedi1e edilecektir. 

CIRJllr 10 Huinı aqamı kldır IPEl1$ ıııızıı llDdlriyıtıu 
111Mrlllll*. "*8 12 RlzkllU ilin adUacaktlr. 

n DUi . iP ICH Hf 1 
BGJ1lk otel-B8ytlk lokanta-B8y8k gazino 

Haziranda açılacaktır 
8-Q•P&Jli - JıR«dlr•pl - ~oterapl .. nususı ,1:1anyo.1·ar ~ 

- . 
w---. • IJI on.an •e ~ Otel • temek 

fiatlarmda bD,&k tenzlllt yapalmıttar. 
Y--•• lleclNlrl Dellldlr -----·-----·-··········-···· 
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ı ın 

Küçük il3.nları 1 
10 defası yüz kuru,tur ---ı 

ı, ocaıı 
A Her sınıf ı,siz1cre ı, ve istiyen1e

re ifçi verilir. 
A it ocağmı ortak ılınır, Sirkeci 

Babıali caddesi telefon 2J495 ------
Çok uc11z •cele sabhk -

Fındıklıda dere içinde Osman çavuf yo
kutunda 15· l 7 1- ve J 7 numaralı bene 
1er yok fiabnı 10 gün zarfında sahibi 

· tırahndan ıabhktır. Denize ve Beyoğ· 

lunı nezaretleri vardır içindekilere mü· 
rıcaıtlın . (2927) 

Acele .. tdık iki ew - Yeni 
inşa edilmi' klrgir ılb oda, birer mut· 
fıt. banyo, kuyu. terkos. bıvagazı. elek· 
trikli, bahçeli haneler satılıktır 

· Süleymıniyede Kanuni medrese so
kağında 7 numarada Recep ustayı mü· 
ncaıtlın 

-~~~~~--~~ 

K•lfa •r•nıror - Büyütdere 
eczahınesi için muktedir bir kalfayı ih· 
dyıç vardır. Talip olanların mezkQr ec
zahıneye milrıcaıtlın . 

Par11 phut her nevi ••r•
Hük6met memuruna kefaletle yahut ipo
telde verilir. Sut 9 • J 2 arısında müra 
cut. lstanbu1 BabçekaJ>I dördüncü Vakıf 
hın asma • at 29. 

ba,atrılarmda, gerek yüzün 
yarısı, gerek alın, gerekse alt 
veya üst çş.._ne ağrıdığı zaman, 
1 .. -; 2 Aspirin tableti bu ağrıları 
sur at1e ve uzun bir müddet ıçil" 
tamtmiyle bertaraf eder. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ • • 

1 R • • 

iRiN 
• • 

. ISTEYINI 
- -- . 

Sinir 

ağrısı 

cinsinden 

Gedikpaşada Jandarma sat 
alma Komisyonundan: 

Yirmi llç bin iç ylZ on metre yerH y&n k11lık elbiselik 
flD kap•b zanla mlaakuua 4-Hıziran-932 cumartesi gbtl 
on bette J•pMcakbr. Taliplerin tarlnameJİ ı&ınek kere 
tin .. •llnakuaJa iftiralı içia men6r gllncle maayy• 
kadar te•inat ve fekllfnamelerile komiayonumma tplr 
tan. (2004) 

Gedikpaşada jandarma satı 
alma komisyonundan; 

Pertew çocuk podresı Yirmi bet bin yedi ytlz aekaen bir metre yerli yazlık el 
A1nı umaatla •1ak tederine lik haki kumapn kapab uıfta mllnakaıı 4 • Hniraa .. 932 
karp pek -~~111el bir Hlçhr. marteıi _11lDl1 ... t on binle 1•~cakbr. Talipleria prtDa 

VAKD' ......... alnaek lb!efe ber lft'ii ilDlD11a piaya iftirlk için teminat' 
• !'aliltif: Miliiet Xsı•. dmbail t~ldifıiamelerile mezk'tr dncle .... ,,.. uate kadar komiıy 

"~'"', 1 mOdUrô: R.flk Ahm•t muza mOracaatlırı. ( 2005 ) 
··············-·····--·~----~ .•.....•.•.• 

bir &mil te~ ettiler. NihaJel bu vasiyeti fnb11 tab eden- reb de 
,ardu. Fm11 irtica ilet e1memek için feahetti. (17 tetrininel 1930) 
Menemea i rtlca hareUti m f..trin ne bür yerinde .WUIJ•a lipat et• 
~. 

Bu ~ tala1il edilecek oluna, ılrillür ki: 

------- TARiH EL KiTABi ---
fırkaaımn proıraau kabul edildi. Bu prosram uzun meaaiden .,.. 
tecrübelerden eonra •anhİut hakikatleri ihti•a eder. 

Halk fırkuı propuu; l - Vaı.a millet ve deYletiD .... 
ye amme hukUka. 2 - Cumhuri1etçUik, milli1etçilik, halJvblr, 
ildik, inkılipçıldı, 3 - lktuadl •ipaet, 4 - Mab •iyuet, 5 Talim" 
biye 9iyueti, 6 - içtimai baJ.ı •• uhlil ~J..ı. 7 - Dahill, acili, 
ıiyuet, 8 - Vatan müdahau baklandaki .... ıan ihtiYa etmektedir. 

A) Bir fırka lmrafmat, eonradan ba fırka kapammftır. 
8) Belediye intihaplan MDalD'cla bir hayli ihtillflı mamaralar a&-

rlllmiittlr· 
C) Menemen hadiwi memleket içindeki ahYali mifenel bir halde 

...-ye bathmqtır. 
HalW inkıl&p ve memleket itinde müttehit Ye yekpare bir kütle er 

ı. olnwl ... t•nımak ba YUiyetler brpamda ararİJdi. Bu zarureti 
..,. millet mecliai intihabın tecclidl branm Yermek auretiyle bizdt 
aıl.retll. 

Dlr••a .. ..,.k lllllet ... cllel ı 

Gui fttuda büyük bir aeyaha- J&ptıktan ... arlarca tetkikler icra 
tılllldea eoma &Gillldi millet meclbinin intihabı tecdit etmealne 1r.uv 
Ywmifti. AJDi amanda ba intihabın haluaiyetleri ftl'dı. 

1 - Mecliee amele meb'mlan pdi. 
2 - Çiftçi .,.. lra,.161• lirdi. 
8 - Mliatakil •'Metlere mOaheret olunda. _ 
Amala• hir idil tetldi .,den TUrld,.enin Y&hdetini daha ado bir au • 

..ne temin için yapılma banketlenli. 

-T8rklye CtlmbarlJ'etlnln dahlU slyaseU-

TGrld,.enin dahilt ıiyuetinin eeulan fUD)ardD'ı 
l - Bitün inlalip neticelerini ar....k. 
2 - Vatandqlarm kanunlarla aleterilen bUtün hürri,.etlerini imi • 

lllnahilmen ff memleketin inJripfı )'Ohirİcla huzur ft emnİJetle arıza • .. ~. 
3 - Millt nbdeti lmnetlendirmek, JUai Yatandqlarm zümre, aile 

farla U'8llllJ&l'&k •J'DI dille koDUflll•U .,.. a1111 lddtiirle yetifmeai Ye aJIU 
mefldb:e için J&fl'IDUldır. 

Bu .... 1an temin için biç bir badiae •eya teair intinde aandnuya • 
CÜ Wr hGkGmet otoritni kmmak n itletmeldir. 

- Ttlrklye CDmburlyetlnln harlet siyaseti -

'tirW,. cimhurl,..mün harici .iyueti mfiltakil dnlet aifwtidir. 
Dı••• ......._hah millt•kil bir ei,.uet ahibi olamam'fb. 
T~ harici.~ iki ..n.,. aJnlır: · 
1-ıao .._.._ • ...._ -. ... ••• -. .. .._ itti.W 

VATANı 

Halk ffırkuı p10f1r•mma söre; Ya~ Türk milletinin eMi • 
eek tarihi Ye topnldammJ derinliklerinde mncudiyetlerini maba1Uln4 
den wrleri,.le ,.apdıfl .. siiDkü .iyut mmlarmuz içindeki ~· 

V alan hiçbir kayrt Ye tart altmda ~Jnbk kabul etmez bir idil 
CllLLl!Tı 

Millet, dil, kültür .,.. meMN birliii ile i>iribirine baib Yatuclall•~ 
nn tetkil ettiii ıiyul ye içtimai beyet~ir. 

DeYletl11 te'91llAb 

Ku.vetlerin Y&hdeti, millet mecliıinin hakimiyeti üzerine mllatelldlll 

Amana lluk•ku ı 

Tetldlltı eauiyenin bbal eltili amme hakab halk fırb..,.. 
amdelerinden birini tefldl edv 

Bir d.,.cell lntlllak 

Bir d.eceli intihabatı temin halk fırkumm Jii1aek ıa-ı.lll'illlllll!! 
biridir. 

caan11•al4fll•• 
Türk milletini imparatorluk batırdı. Türklln .-elini, hayat~ 

ha ilk aününden itibaren millet hakimiyetine miiltenit olan fakat 
zikredilmemiı olan cümlıuri:pet temin etti. 

11111•~111111 1 

Halk fırkuı milliyetçidir. Oamanlı .lnleti am•nmda Türk 
yetçiliii YUZUhla nazarı itihara almmapaqtır. Kih blimcı, lrih 
bcı olmufbu'. 0-Wlet ıiJuetincle mllliyetçlllk hemen hiç müeuir 
mııtır. Halbuki Türkiye dimhuriJeti jllilliyetçilik eauma ,are 
mUflur. 

Fırkaya tire TGrk milffJ~ilili.-...ıt6n mauır milletlerle hir 
te yürümekle beraber Ttlrk içthdal he,.etinin huaml aeciy•İni ft 
tına mütaldl hilYiyetini mahlas tutmayı .... ayar,, pklincle tarif 
lebilir. 

1111111'91*1 

Halk fırkaaı halkçıhtı "' tetdlde tarif ed•: Kaıianlar anW• 
lak bir milaaftt kabul eden, Ye hiç bir ferde, hiçbir ailqe his bir 
ta latiıu taDiDPJu fertler Mlk.iwhrlar. 
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8• k d "' •ı• 1 Feyziati Lisesi H • • • d 
ız oyunca egı ız. g<ei~~.i::::b~:~~.ı~~·~~ı.n':~·:.~;~~ azıran ıçın e 

Cenıiyet bizi batırdı, bizi hükUme- :ı~~·~·;,:~;~y~:t~:~~~~y!~t:,::ru~i~ Istanbul gümrüklerinden 
nasında husu~i teşkilt\t vücuda getiı miş · 

timiz idare etsin tir. Bu teşkilattan istifade etmek isteyen yapılacak ı•thalaA t mıktarı 
talebeler mektep idaresine müracaat ede-

ttn gayrımilbadiller Halk evinde heyecan- rek izahat aıabmrıer. 
Iı bir toplanma yaptılar Istanbul Asliye Mahkemesi 6 

G ıncı Hukuk Dairesinden : 
~ •~rı mllbadiller cemiyetinin 1 Jer yükselince nihayet masanın Mubicıin efendinin lstanbulda Tabta-
... ~tti üz. erine Istanbulda bulu- üstüne sıçradı v.e: . knlede Yörüklü köylü Kahveci Saffet 
_""'IQ te k R d l t h d efendinin nez.tinde mukime Ibrahim kızı ~t" aııyete ayıtlı ve kayıtsız - eca e erım. s ır am· e e- Va,fiye II. aleyhine ikame eylediği tes-
~Urı • gayrı mübadiller, dün rim. S~sunuz, b:ni ~inle~ioiz! _ çili talAk davasına dair ol'ln arzuhal su-
loıı kevıode çok heyecanlı bir Dedı. Bunun uzerıne bıraz su- retinin mumaileyhanın mahalli ikameti 

•ntı yapmışlardır kunet hasıl oldu, Celal Nuri B., meçhul bulunduğu cihet;e reblığ edile-
l'optanmada meml~ketin mühim içtima hürriyetini ve bu kongre- mediğ'i müb:ışirinln vermiş olduğu meş-

~\'kiferini işgal etmiş lSOO zü den mak.~at ne olduğu hakkında ruhatran anla~ılmış ve ilanen tebligat ic-
""6ttca . k d k k d şunları soyledt: rası karargir olmuş bulunduğundan mab-

1 t vız a m, er ~ var ı. K · · h" keme divanbanesine talik: edilen arzuhal "Zlin . . - ongremızm meyzuu, u-
' zamandancerı cemıyet kumet nezdine giden ve maliye suretirıe on gün zarfında cevap ita edil-
'tiJ Yle idare heyeti arasında vekili tarafından kabul oluna- mediği ve vevmü tahkıkat olarak tayin 
~- -if rn. evcut olduğundan, bil- rak şehrimize avdet eden cemi- olunan 15 6 932 çarşanba ~ünü saat 10 
..._ da lstanbul Asliye 6 ıllcı hukuk mah-
b~ ıdare heyetine muhalif yeti idare azasının söz slSyleme- keme,;inde isp:ıtı vucut edilmediği taktir-

~ ır erkenden Halkevinin ıa- sidir. Bu kongrede başka mevıua de tabkıkatın gıyaben icra edıleceği ma-
~llrıu doldurmuştu. dair ıöz s~ylen~mez •• Kanun bi- lum olmak ... c tebhjt ma amına kaim 
~•re heyeti taraftarlariyse bu ze emredıyor kı.. bulunmak: üzere keyfiyet ila.n olu-

~~ ıf rnuhalefet kitlesi karşısında Celal Nuri B. , gene sözünü =n=u=r.==(2=99=0=J=====:•===== 
.littehit bir cephe alabilmek tamamlıyamadı. Şakir Ziya B. , dı : 
Q Uğraşıyorlardı. tekrar .ayağa ~alktı ve yüksek - Tahsis olunan emlakm kif-
.silat ikide toplanılacağı halde sesle şöyle dedı: B 

1 
fesini gayrı mübadillere teslim 

b w k d l 1 - Hanımlar ey er. Celal edecekler. Alırmıyız ? Almaımı· 
uçuga a ar top anı ama- . ' .. . yız ? 

it ida h t' h ı·f Nurı B. demago1ı yapıyor. Bız 
re eye ıne mu a ı o- b •. .. · ld"k B esnada ü -ıt-ı lar . k . ~ . . . uraya ıoz soylemıye ge ı • u g ru u er gene ço-

a ıl şıkayet vesılesını ver- H lb k' C lAI N · B b" · gw almıştı. a u ı e a un • ızı zım· 

ray ~suf Bey isminde bir zat 
• t atle içlimaa başlanmasını ve 
.t.~•ete de bitaraf bir zatın ge

ltlesini" teklif etti. 
l\ursüuün yanında bulunan ve 
!bivet idare heyeti tarafından 
~~reyi idarP.ye memur edilen 
•rdağı meb 'usu Celil Nuri 

!ı henüz kongreye başlanma
t1~t söyliyerek bu tckl ıfi red
lı, 

llu ret kararı salonda bulunan 
lerce kadın ve erkeği tatmin 
~ .... : 

' ->İz oyunc k değiliz.. Seda-' 
\ ükseldi. Nıhayet Celal Nuri 
' ~ürsüye geldi: 

' Kongreyi açmadan evvel 
~t kreoin sebebi içtimaını an
•cağım. Dedi, ve devam elti: 

' Gayrı mübadiller cemiyeti 
~iiinkü kongrenin davetcisidir. 
'tt'tU. bu kongre cemiyetin kon
~•i değHdir. Yalnız bir tek 
\ ddenio müzakeresi için hü 1 u
~j beyanname verilerek top-
Q·lbıştır. 
~ 11laeoaleyh bütün sözlerin bu 
\. ltıaddeye dair olması lizım-

'I ~lasen bu, bir sokak mitingi 
)~dığı için herkesin isimler ni 
~ rak vermesi lazımdır. Kanun 
) le emrediyor. Verdiğimiz be-

~aıenin mahiyeti kanuniyesi •• 
~ ili Nuri bey ıözünü bitir'd eıı idare heyetine muhalif-

tıı Ali bey söze başladı: 
~~ Celil Nuri bey garip bir 
~1 ~t kongrayı anlattılar. Bizi 
~1~ etmek isteyorsa bu gayri 
~~kidir. 

~~ U bey susar susmaz Şakir >,' bey is'llinde bir genç orta
'lcı •tıldı. Kendisinin . hukukcu 

11
Runu söyliyen bu genç: 

\' Memlekette toplanma bü
~~:ett vardır. Hepimiz halk evin
~ 1~ istediğimiz her şeyi söyle
~ tdi. Şakir Ziya beyin söz
~ 'tlondaki kadın ve erkek

~ı.~tyecana getirdi. Alkışlar 
~-~~İ N · b k d. · · ~ ~,, . . ura ey en ısinı -mu-

' ıçın kürsiye çıktı: 
~,td Efendiler ictima hüriyeti 

)~ ''· Fakat hilriyetler mukay-
~İ Pttalumalioiz büriyetler •• 

"!~t~ ll Nuri bey ıözüoe devam 
'idi: e11 hanımların sesleri yük-

~tı O.. di.ıılemiye gelmedik. 
~~~· Suıunuz .. 
~~ Nuri B.. llkllne deYam 

İlti1ord11. Fakat ıtırnltn-

nen tehdit etmek istiyor. Biz Hamdi Bey bunu ima ederek: 
vatanperver gayrimübadilleriz. - Burada bağırmakla iş ol-

Bu sözler, "yaşa!,, sesleriyle maz. Hiç olmazsa bir encümen 
karşılandı, alkışlandı. yapalım. Sür'atle bu işi hallede-

Bu ara!ık kongre 0 kadar ka- lim. Neticesi vekalete bildirilsin, 
. dedi. Bu sözler üzerine Şakir 

rışmııtı ki.. Herk~s söyliyor, gü- Ziya Bey ayağa kalktı : 
rüitüden ıöy!edikleri işitilmiyor-
du. Celil Nuri bey, sesi kısılmış - Böyle gidersek her ay her 
bir halde, şunları söyledi: sene toplanır bol bol konuşuruz 

_ Gayri mübadiller bu va- fakat, gelecek sene yarımız bile 
• burada bulunamıyacakhr. Cemi-z!yette ısrar eaerlerse, kongreyi 

kapatacağım: yetin icraatından bıkdık, artık 
Gürültü devam ediyordu. Ni- tahammül edemiyoruz. Her kes 

hayet Ankaraya, giden heyet cemiyet aleyhinde söylemiye 
azasından Esat pa§a, ortaya ge- başladı: 
lip söze başladı. Bunun üzerine - Cemiyet yoktur. 
herkes sustu. Gayri mübadiller cemiyeti 

Esat paşa şunları anlattı: tanımıyoruz. O bizim hakkımızı 
- Arkadaşlar. Maliye vekili müdafaa etmiyor. 

beye vazıyeti arz ettik. Bonola- Celil Nuri bey, kürsiden indi 
rm kıymetini kaybettiğini izah bir ses, işidildi: 
ettik. Faiz bulunmamasını rica - Meclisi idare çekilsin. Sü-
ettik. Hazinenin taahhüt edemi- kQneUe konuşalım. Anlaşalım. 
yeceğini söylediler. Ya isteriz, ya istemeyiz. Ka-

Arazi sahiplerinin alamadıkla- dınlar, çocuklar tekrar bağrıştı-
rı 4/3 ün verilmesini söyledik. lrr: 
Bunun için para mevcut olma- Cemiyet bizi batırdı. Bizi hü-
d~ğını, Muhtelit mUbadeledeki kumetimiz idare etsin. Hanımla-
62,500 liranın verilmesinin de rın bu teklifi derhal kabul edil-
şarta muallak bu unduğunu söy- di. Ve bir istida ile vekalete 
lediler. müracaata karar verildi. Bu isti-

Gayri mübadillerin vazıyetini da gayrimübadillerin bütnn mal-
ıslib için, bir şekil düşündükle- larının yanlız hükümet tarafın-
rini vaddederek "şahsiyeti ma- dan idaresi cemiyet ve saire gibi 
neviyeler huzurunda elde mev· ibaşka ellere tevdi edilmemesi 
cut bütün mallan taksim ede- isteniliyordu. 
Jim,, dediler. On dakikalık bir istirahat ya-

"Bizim salahiyetimiz yoktur. pıldıktan sonra tekrar heyecanlı 
lstanbulda arkadaşlarla konuıa- münakaşa başladı. Bu sef er 
hm, Kararımızı bildiririz,, dedik. idare heyetinden hiç kim· 
Şimdi, ne yapacaksanız yapınız. se yoktu. Esasen gürültüden, 

Esat Paşanın bu beyanatı üze- bağırmaktan ve fikirlerini din-
rine Ali Bey tekrar ıöz aldı. letmek için u~raşmaktan herkes 

Ankaraya giden heyetin it yorulmuştu. Çarşamba 2ünü sa
yapamadığından, çalışmadığından at ikide darülfünun konferanı 
hatta gayrı mübadillerin işlerini salonunda toplanmıya karar ve-
berbat ettiğinden bahsetti. Ve rilerek içtimaa gene gürültüler 
şimdiye kadar cemiyetin yaptığı arasında nihayet verildi. 

1 l • • • 
iş eri an attı. 

- Nihayet ortaya takdiri kıy
met komisyonunu çıkardılar. Bu 
komisyon bir kaç zatın Ankara
da kabul edilen Yesaikını tasdık 
için yaphnlmıttır. Eğer bu ko
misyon olmasaydı, Uç sene evvel 
işler bitmiş olacaktı. 

Esasen komisyona binlerce li
ra verildi. Bu paralar bize tak
sim olsaydı, hiç olmazsa bir der
dimize çare olurdu." 

Celil Nuri Bey cemiyet aley
hinde söylenen bu sözlere çok 
asabileşmişti. Kongrede bul.ınan-
alJ "tahsiyeti maneviye huzurun
da malları takıim,, teklifine iti
raz ediyorlardı: 

Ankaraya giden heyet azasın
dan Haıncli Bey de .aze batla· 

Dünkü içtimada çok garip bir 
hadise olmuştur. lçtimaın en he
yecanlı bir zamanında, bilhassa 
heyeti idare aleyhtarları söz 
söylerken, gazete fotoğraf mu
habirleri resim alabilmek için 
mağneziyom yaktılar. Kadın, er-
kek bir çığlık tufanı kopardı. 
Herkes kapıya doğru koşu~mıya 
başlarken Celil Nuri Beyin sesi 
işitildi: 

- Korkmaymlz, Efendim. Ga
zeteciler mağnezyomla fotoğraf 
çıkarıyor. 

Buna rağmen bu heyecan epey
ce miiddet devam etti. Bu arada 
mağnezyom hadisesini heyeti 
idare tarafından mürettep bir 
oyun bile addedenler Yardı! 

Haziran, Temmuz Ye Ağustos ay
ları zarfında memleketiıııize ithal e
dilecek eşyanın miktarını gösteren 
dördüncü kontenjan listesi gümrük 
baş müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

Bundan başka Haziran içinde yalnız 
Jstanbul gümrüklerinden yapılacak 

ithalat miktarı da tesbit edilerek güm
rüğe bildirilmiştir. 

Bu .liste) i aynen neşrediyoruz: 

(tık rakamlar tarife numarası, ikinci 
rakam, Hazirandaki ithalat miktarını 
göstermektedir.) 

10 - 2 (0), 23 - A (500), 30 (200), 
54 - A - 2 (100), 72 - C - 2 (2000), 
7;) - C (0), 7:i - C (:>O) Eldiven için 
kesilmiş ince deriler, 106 - .A (1000), 
106 - B (8000), 106 - C (500), 107 -
A (200), 107 - B (1000), 12:l - A - 1 
(0), 12;; - A - 2 (200), 126 - A (O), 
1:u (500), 157 - A (0), H7 - B 
(100000), 161 - B (500), 178 (150000), 
ısı - n - ı (1;)()()()), 187 (O), 20~ -
C (800000), 20:> (1000), 208 - A 
(40000), 210 (O), 211 - B (O), 212 
(0), 213 - B ( 4000), 230 ( 4000), 233 
- A (10000), 234 - A (O), 23:> (O), 
2.16 - A (2000), 238 ;- A (200), 239 
- A (500), 266 - A - 1 (500), 268 
(14), 269 (200), 272 - A (2000), 276 
- C (10000), 276 - D (2000), 277 -
B (500), 277 - Z (50), 277 - T (O), 
278 (O), 280 (5000), 283 (100000) . 
~3 - A - 3 (0), 299 - B (300), 305 
- C (500), 307 - D - 4 (100), 312 
- A (75), 312 - B (50), 321 - B 
- 1 (200), 323 - B (0), 324 - D 
(1000), 32;; (0), 326 (O), 328 - B 
(60000), 329 - A (20000), 330 - A 
(3000), 330 -;. B (500), 331 (500), 
33;; - A (1000), 336 - A (0), Ut 
- C (200), 3'15 - B (100), 359 - A 
(500), 363 - B (100), 369 - A (500), 
369 - B (150), 369 - C (100), 371 
- .A (2000), 371 - B (1000), . 372 
(1000), 373 [ 4 numaradan yukarı] 
(500), 374 (2000), 376 (1000), 377 -
A (400), 377 - B (40000), 377 - C 
(4000), 378 - A (2;)()(}), 378 - B 
(3000), 378 - C (5000), 381 - A (0), 
381 - B (3000), 381 - C (25000), 281 
- D (;)0000}, 383 (ZlOO), 387 (500), 
390 -A (1500), 392 (100), 396 [yal
nız düz cibinlik tülü] (60), 400 - A 
(300), 413 (2000), 416 (O), 418 - A 
(200), 421 - A - 1 (100), 4.25 (0), 
446 - C (300}, 447 - A lastik çizine 
(0), 449 (r>OO), 449 tenis ve futbol 
iç lastikleri (50), 450 (300), 4!ll 

(200), 452 - A (2000), 4:l2 - B 
(2000). 4;)3 (1000), 454 (1000), 4:;5 
- D (100), 469 Simon Fondi kilo 
(20000), 469 beyaz ~imento (4000), 
477 - C (20000), 481 - D (5000), 48'i 
(2000), 487 - A (10000), 487 - C 
(10000), 48S - A (2000), 488 - B 
(2000). 496 (!;;()()), 497 - A - 1 (0), 
497 - A - 2 (20000), 497 - A - 3 
(20000), 497 - B (2000), 498 - A - 2 
(0), 499 - A (O}, 501 (800), 502 
(-1000). :>03 - A (200), 504 - A - 1 
(0), 50;; (500), 507 - A (100), 510 
- A yalnız düğme (25), 511 - D 
(20000), !)18 (0), :;20 - A (150000), 
520 - B (2000), 523 - B - 1 (6000), 
523 - B - 2 (20000), 523 - C (1000), 
524 - B - 1 (200), 524 - B - 2 
(2000), 524 - B - 3 (10000), 52:> -
B (2000), :;27 (3000), 528 - B - 1 
(1500), 528 - B - 2 (0), 529 - A 
(75000), ;;29 - C (5000), 531 - B 
(2=>000), 532 - A - 1 (3000), 532 -

A - 2 (1:>00), 532 - C (15000), 5.'l:l 
(1000), 534 (5000), 537 - B - 1 (2000), 
537 - B - 2 (:>00), 539 - D (:>O), 539 
- H (2000), 539 - V (200), 541 - A 
(8000), 5:11 - B (8000), !'"'41 - C (2000), 
543 (100), 54-i - A (400), 544 - B 
(1000), :>4!5 - B (200), 548 - B (5000), 
:>50 - A - 2 (1000), 552 - A (3000), 
552 - C (1500), 553 - B (2000), 556 
- A (50), 5:;7 - A (1000), 557 - B 
(100), 558 - B (0), 558 - H - 1 
(10000), 558 - H - 3 (4000), 559 -
A - 3 (100), 560 (100), 562 (250), 
563 (200), 564 - A (50), 56! - B (250). 
56:> - A (300), 565 - B (300), 567 
- A (50) 569 - H -1 (250), 570 -
D (500}, 571 (200), 582 - A (O), 593 
- B (0), 593 - C (:>O adet), 595 -
n (17), 59:; - c (200), 596 c:-ı0), 606 
(200), 607 - H - 1 (200), 615 (:>O), 
616 (0), 617 - B (300), 618 (:>5000), 
619 (1000), 631 (0), 632 - B (100). 
6:12 - D (1000), 633 (25), 648 - B 
(15000), 6:>3 - A (2000), 653 - D 
(200), 653 - C (200), 662 - A (50), 
662 - B (300), 667 - A - 3 (3000), 
667 - H (1000), 679 - A (75 adet), 
679 - n (2 adet), 679 - c (200), 683 
- D (0 ton), 694 - B (50 top), 698 
(3000), 699 (O}, 700 - B (2000), 702 
- D (1000), 702 - H (500), 703 - B 
(300), 703 - D (200), 703 - H (150), 
703 - V (1000), 704 - B - 2 (0), 
10.ı - n - a (O), 704 - c - ı (:JOO), 
7(}.1 - C - 2 (ZlOO), 704 - C - 3 
(3000), 705 (200), 708 (500), 709 -
A (500), 761 (1000), 857 - D (O). 

Türk Gayri Mübadiller cemiyetinden: 
Gayri miibadillere mahsus emval hakkında AnKara'd:ın avdet eden mürah

baslarımızın verdikleri izahat üzerine bir karar ittiba-ı edilmek için gayri müba
diller cemiyetine dahil olan ve olm:ıyan gayri mübadillerin 1 laik Evinde dünkil 
gün b'.r içtima akdedilmesi için hül<Qmetten IAzım gelen resmi müsaade istihsal 
edilmiş ve cemiyetimizin teşebbüsü ile bu içtima akdedilmiştir Toplan3n bir kaç 
yüz gayri mübadil arasınd:ın mevzu haricine çıl<mak isteyenler o'muş ve faru 
asabiyet ve galeyan gösıcrilmek ile söz anl:ıtmak imkAnı kalmamış olduğundan 
biç bir karar istihıı:ıl edilmeden içtimaın dağıtılmasına mecburiyet hasıl olmuştur. 
------------------------·---

Kadıköyünde Çifte ceyizlerde me- Yedinci icra memurluğundan : 
cidiye mahallesinde atik kalfa çeşme Satılmasına karar verilen 45 kiye sa-
cedit Atıf bey sokağında 10 No. ha • b b r 28 
nede sakin iken el'-·evm ikametgahla- ı.in ile bir sandık şek er şehri a 1 

J cumartesi ı;ünü Sülcymaniyc '\"efa cad-
rı meçhul Hadi Beyle arife hanıma. desinde Ba"kal Şevket efendinin dükktını 

Kadıköy birinci sulh hukuk mahke önünde saat ı 2 den itibaren açık arıtır-
mesinden: ma ile satılacağından vakti mezkilrde 

Memiş yazıcı zade Mahmut bey ve- h:ızır bulunacak memurine müracaatlan 
kili Ahmet Şükrü _bey ta~~fın~~n .a- ilan olunur. 
leyhinize ikame edılen m~ekkilı ~le ---------:--:---:----
şayian müşterek ~lan Üskudarda. çıf- Is tan bul Yedinci icra dairesin· 
te cevizlerde mecıdlye mahallesınde d 
atik kalfa çeşme ve cedit atıf bey so- · en : 
kağında atik 6-6 ve cedit 10-10 No. lfü borçtan dolayı mahcuz 16 çift 
hanenin izalei şuyuu hakkındaki da- eıkek ve kadın iskarpinleri işbu t\layısın 
vanın gıyabınızda cari muhakemesi ~6 cı perşembe günü saat 9 dan itibaren 
neticesinde tafsilatı zabtında yazıh Şişhanede ıozl:op:ıranda kasavi Apartı
olduğu Yeçhile kanunu medeninin 628 mınının altındaki kahve önünde bilmü-
ye Hukuk usulü muhakemeleri kanu- zavide par:ıya çevrileceği IJAn olunur. ' 
nunun 569 uncu maddeleri mucibince ·-·.:.. ................................................... . 
gayrı kabili taksim olduğu anlaşılan Mahmut ,.e Nurettin be~;n Hasan Na 
müddeabih gayrı menkulün satılarak ci namile mösyö Vendelinin alacağrn
bedelinin hisseleri nispetinde şüreka dan dolı1yı mahçuz olduğu anlaşıldı· 
arasında taksimine ve müzayedenin ğından bu baptaki haczin taalluk et- . 
umumi ve aleni olarak yapılmasına tiği miktarın da teferruatile birlikte ' 
ve CeYat beye ait hissenin karısı Za- mumaileyhin hissesine düşen paradan 
hide hanım tarafından veraseti müs- alrnmasına n bin dört yüz doksan 
bit ,·eı-aik ibraz edilmedikçe kendisi- heş kuruş masarifi muhakeme ile tak 
ne verilmemesine ve ~dia hanım his- tir edilen yirmi lira ücreti vekaletin 
sesini Mayıs 341 tarihinde istikraz et- hisseleri nispetinde şüreka uhtesine 
tiği beş yüz lira mukabilinde 1\fah - tahmiline 27 - 2 - 932 tarihinde gı
mut Tahir n Suphi Emin beylere yabınızda karar verilmiş olduğundan 
vefaen ferag eylemiş olduğundan tarihi ilandan itibaren sekiz gün fçin
mumaileyhin hisseı:ıinden bu paranm de temyiz etmediğiniz taktirde kara
faiz ve teferruatile birlikte kesilmesi- rı mezkurun kesbi kat'iyet edeceği 
ne n kezalik müddeaaleyhlerden teblfğ makamına kaim olmak tizere 
Mahmut Beyin hluesi alay bey .zade ilan oluunur. (2991) 



\ 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
K. O. emrinde bulunan hasta

neler ihtiyacı için süt ve yoğurt 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
24-5 932 salı günü ıaat 17 de 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve pazarlığa ittirak e
deceklerin de vakti muayyenın-
de komisyonumuza müracaat
ları. (332) (2185) 

• • • 

Çok ucuz acele sabhk -
Fındıklıda dere içinde Osman çavuş yo
kuşunda 15 17 l· \'C 17 numaralı hene· 
ler yok fiınna l O gün zarfında sahibi 
tarafından satılıktır. Denize ve Beyo~· 
luna n::zıırctleri vardır. Jçindekilere mü· 
rac:ııtları. (2927) 

Yat.in .. 21.22 
İmsak .. 2,25 2,23 
Yılın geçen l 143 

Gllnler' J 
144 

Yılın kalan l 221 
GllDlerl J 

220 .. .... ---------------~ UAVA - DUn sıcaklık azami 23, asgnrl 
10 dereceydi. Bu gün bava açık olacak \'C 

rUı:gAr poyrazdan ~ktlr. 

--RADYO--

' 

I • Satıhk Dükkan Hissesi: 
Eminönü Malmildilrliiğilndeo 

Sultaoahmette Feruzağa mahallesinin D~vanyo!u caddesiod 
eski 137 yeni 143 No. h dükkinm msıf hissesi dört sene 
dört ~üsavi taksitte ödenmek şartile 1135 lira bede1i mubamnıe 
Uzerinden açık arthrma usulile satılacekbr. ihalesi 26-Mayıs·93 
perşembe günü saat on bir buçukta Eminönü malmüdürlüğilnd 
yapılacaktır. (1712) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

Çatalca Mst Mv reviri için 2000 
kilo koyun eti aleni münakasa 
ile ahnacaktır. ihalesi 30-5-932 
T. pazartesi saat 15 te yapıla
caktır. Şartnamesini görmek isti. 
yenlerin her gün ve münakasaya 
İftirik edeceklerin de vakti mu· 
ayyeninde konılsyonumuza mü
racaatları. (272) (1928) 

Acele sabhk iki ev - Yeni 
inşa edilmiş Hrgir altı oda, birer mut· 
fak, ha:ı)o, kuyu. terkos. havagazı, elek· 

trikli. bahçeli h:ıneler satılıkcır. f--------- Bu gün 
Süleymaniyedc Kanuni medrese so· 

_f 
50 karyola, 30 etajer, 500 kilo pamul<, 1 singer dikiş makine• 

ayak il, 200 metre hasta abası kumaşı, 100 metre yerli patiık 
pazarhkla a~macaktır. Talip olanlar tafsilat almak için L~veıı 
Müdürlüğüne ve pazar!ık için de 26-5-932 perşembe günü iki yO 
Jirahk teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Da ..... 

Bursa ve Mudanya'da bu!unan 
kıt'at ve mllesesahn ibtiyacı için 
cins ve miktarı aşağıda yazılı 
taze sebze kapalı zarf usulile 
milnakaaaya konmuştur. ihale 
tarihi 8-Haziran 932 çarşamba 
pnn saat 15 tedir. Taliplerin 
ıartna~eyi görmek üzere her 
giln münakasaya iştirak edece!<
lerio ise ihale tarihinde Bursa 
1abn alma komisyonuna müra-
caatları. (309) (2100) 

Cinsi Miktarı 
Semiz otu 5,000 
raze bakla 7,000 
,. kabak 20,000 
,, domatea 25,00::> 
,, fasulya 40,000 
,, patlıcan 50,000 
,, bamya 7,000 
,, dolmalık b0bcr3,000 
,, yeıil bllber 3,000 

• • • 
.Merkeı ibtq,ac& için 220 kilo 

llğır eti 23725. kilo koyun eti 
ayrı ıartoamel~rle de kapalı 

zarffa münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 25·5-932 çarşamba günü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplerin ıartnamcıini okumak ü
z.ere h~r. gün ve münakaaaya iş. 
tırak ıçıo de muayyen günde 
Ankara' da M. M. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(251) (1793) 
• • • 

lstanbul Beyoğlu Üskildar ci
hetlerindeki bulunan kıt'at ve 
müessesatla bataneler ve mek

tep!ererzak on yem ve ekmek 
12akliyahnın pazarlığı yapıla-

caktır. ihalesi 24-5-932 Sah günü 
ıaat 1 G-30 da komiıyoliumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin tartna
meaini almak llzere her gün ve 
pazarhğa ittirlk edeceklerin de 
Yakti muayyende komisyonumu

f a mfiracaatları (327) (2146) 
• • • 

K. O. ye birinci fırka ve Ça-
J2i2ii± 

kağında 7 numarada Recep usraya mü· 
racaatları . 

Kalfa aranıyor - Büyükdere 
eczahanesi için muktedir bir kalfaya ih· 
tiyaç vardır. Talip olanların mezkOr ec· 
zahaneye müracaıtlan. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Felsefe Bakalorrası 
Mustafa Namık Beyin bu eseri 

talebenin mezuniyet imtihanlannda 

ellerinde bir rehberdir. Fiatı: 50 ku-
ruştur. 

Kiralık arsa 
Fatih MalmiJdürlüğünden: 

c:: ...,,tyada hacı Hüseyin ma
ha ıın Kayıkçı sokağıoda 
9/1 S No. b (653) artın miktarm
daki arsa bir sene miiddetle ki-
raya veriJecektfr. Müzayede müd
d.!ti 19 Mayıs 932 tarihinden 
7 Haziran 932 tarıbine kadar 
yir,oi gündür. Taliplerin 7 Ha
ziran 932 tarihine müsadif salı 
günü 
ihale 
ları. 

ıaat onda müzayede ve 
komisyonuna müracaat

(2140) ............................................................ 
talca müstahkem mevki ve has
tanelerin koyu:ı ve sığır etlerine 
verilen fiatları pahah görUldü
ğünden tekrar pazarlıkla alına
caktır. ihalesi 28-5-932 cumarte
si günü sa&tleri aşağıda yazılı 
taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazariığa işti
rak edeceklerin de vakti muay
yende komisyonumuza müraca
atları. (336) (2205) 

ihale Saatlari 
K. O. nunki 14·30 da 
1. F ,. 15 te 

ÇatalcaMS.MV.nukilS-:10 da 
Hastanelerinki 16 

" 

Yazan: Tekinsiz konak 
M. Şeref 

- 31 -
Zülüflü baltacı kıyafetinde iri 

aürbüz ve yakışıklı genç sol eli 
ile piıtovanun sapmı sağ eliyle 
yata~anın111 kabzasını tutu-
yordu. Bostancı, karşısında 
ııtma tutmuı harman dümencisine 
benziyen adamları hıŞlmla karııık 
bir nazarla süzdll: 

- Koca vezir, aize biyanet et
ti. Bir dakika durmıya gelmez. 
Şeyh eFendiye ikrar vermi11 mü
rit olduğum için önce geldim. 
Şimdi konak basılacaktır. Haydi 
kaçınız. Arkamdan geliniz. Şim
di sokağa çıkaracağım. Ataiı 
taraftan değil, yokuıtan yukarı 
UVUfUDUZ. 

Alacah bir fener hazırdır. Bi
risi yeder, hacet için sokağa çık-
bnız sanırlar. Ôtesiai bana ba
ıaluuız. 

Hepsi bir lif söylemeden bu 
nagihan can kurtaran, bayat ba
ğışlıyan adama mianetlc, şükran
la bakblar. Hele Şeyh Efendi 
bol bol hayır dua etmek için 
ağımı açmak istedi. Yaldızlı 

Mehmet Ağa, yan tarafa dura
rak: . 

- Acele edininiz, vakit geçi
yor! 

Dedi ve hiçbirisi ne olduiunu 
anlamadan tir tir titreyerek so. 
kağa uğradılar. Başiarımn üs
tünde celladın yailı ipi sallanı
yor gibi boyunları gıcıklanıyor· 
du. 

Şeyhülislam, konağına baygın 
dönmOı, hemen yere seriJmiıti. 
Şeyh Efendi, gü~ baJiyle kendi
ıiai lsa kapısındaki halveti der· 

imi Encümene muracaat etmelidirler. (2216) 

Beher metro murabbama Uç yüz kurut kıymet konulan f ati 
yangın yerinde Hoca Üveys mahallesinde 114 ncü adada 284,4 
metro murabbaı Belediye mali arsa satılmak üzere kapalı zarf 
müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için Levazıdl 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 13-6-932 pazarteıi güD 
66 5 liralık lemlnat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kad• 

1 

Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2217) 

Parls 12,061 Prağ 16,0325 

Loodra 771,50 Viyana ~" 4',4695 

Nüyork 0,4760 l\1adrit '. !i,8225 

~111Ano 9,27- j Bcrlln l,9912 

Rrükscl !',3950 \'arşo,·a 4.2fı-

Yann 
\1YANA (517,% m. 15 kilont 80 %)-

Ati na 7 ı,2550 I Peşte 4,23!\9 

Clnc,·re 2,4280 Rukrcş 80.-

Sof ya 67,3675 1 nclr;rat ~7,3175 

Arnstcrdım 1.1738 1 :\losko\·a 1088.----·-
12,SO konser, 13,40 Lorcnzo konseri, ıs plAk, l-------~--------
18,10 l<on , ı8,40 koro, 19,25 konferans, lş 1 ankası Q,20 ı Tcrko5 25,75 

Esham 

20,55 Kar:ım:!z.ol kıırd~ıer, 2ı,4o Stnıvlns- An;ı.dolu 15,- Çimento Ar. 8, -
kl'dcn, 23,t3 dans. ncjl 4,05 Ünyon dcy. 21,90 

UElLSBERG (276,6 m. 6 Okllovııt 70 %) Şir h:ıyrlye 14,50 Şark dey. 2,75 
- '1 Jimnastik, '1,80 konSP.r, 9,30 ev Jtadın·ı Tramvay 46, - 1 1 ;ı.lya 2:-
ları için konser, 12,30 konser, 17,30 kon- Umumi sigorta ı ı,- ı Şark rn. ceı.a 2,95 
ser, 19,50 tagannl \'e orkestra, ~2,30 haber nomontl 23,SO Tclcron 15,5~ 

''e danı. - 1 Tahvill;;-
BÜKREŞ (S9-U m. lZ kilovat) lZ plAk, ı_s_ll_k_r_a_z_ıa_r_ ,.._--~----11 

IS pıAk, 17 konser, 19,40 tagannl, 20 vlyo- ise. dahli! 93.75 1 f..lcktrlk ~.-
Jonsc1, 20,41S plyımo konseri, 21,15 keman 
kon!M'rl, 

BOMA ('41,2 m. 50 kilovat 100 %) -
13 plAk, U,4S konser, 18 muhtelif, 18,SO ta
gıınnl, %1 haber, %1,45 Puçlnl, ZS,10 opera. 
BUDAPEŞTE (M0,5 m. 18 kilovat 70 %) 

Şark d. )·olları 3,40 
n. !\tuvahhlde 42.25 

1 

Gümrükler 5,10 
Sardi mahl 5,75 
Ragdat. 4,50 
Askeriye -

Tr.lmvay 4,95 
Tünel :!,-
Rıhtım 16,95 
Anadolu ı '.?5,10 

• 1 [ 25,25 
• mUmcll 215,8 

- 10,lG konser, lS,O:S ~lgan orkestrası,, 

JS,05 çlgıın orkestrası, 17 pılk, 18,U J:ız· •-------------• 
b:ınt, Hl,.tO orkestra konseri, 2S,30 haber, 
2i dana. 

1\lOSKOVA (lMI m. 100 kilovat) - S:ı· 
ltahtan gece yarısına kndar netrlyat. 
VARŞOVA (1411 m. 120 kilovat 80 %)

JS,10 ph\ıc, u,s.ıs plAk, 11S,4S plllk, 16,ISO 
plt.k, 17,fO pl1k, 18,SS konııer, U,ISO muhte-

gihma atmıştı. iş asıl Karabö· 
cekteydi. 

Daha ıokağa adım atar atmaz 
ters yüzü dönmüf, bir müddet e -
vin etrafında dolatmıftı. Aşağı 
tarafta bir köfeye sinerek timdi 
evi basmıya gelecek olanları hek -
ledi. Lakin gelen giden yoktu. 

Kafasına bir tüp he girdi. Bü • 
tün bütün tııtırdı. Konağın yük .. 
sek duvarına yaklaştı. Eliyle 
yoklıyarak duvardan dökülmüş 
molozlu yere geldi. Yığının üa -
tüne çıkarak, açık kalmıt delik -
ten batını uzattı. Derin sükut! .... 

Karaböcek, olur olmaz şeyler -
den korkan adam değildi. Fakat 
birdenbire bir bostanciyle bir Zü -
lüflü Baltacının, arkasından oda -
ya giriver.mesi, fesatçıların çe -
neıinin tutulması, onu da şafırt -
mıflı. Şimdi itin neye varabile -
ceğini dütünmiye başladı. 

Mutlaka sahibi devlet, hiyanet 
etmiıti. 

Birden konağı baıtırarak bun • 
ları tutturacaktı. Lakin saray a .. 
damlarının buraya gelmeleripd~, 
aadrizam tarafından bu ite ka • 

ıır, 2ı,15 tagnnnl, 21 konscr, 23,30 haber, 21 
dn.nı. 

PARIS (J7Z~ m. '15 kilovat 80 %) - '7,-i!S 
jlmnaatlk, 8,4S pik, ıs konferans, lS,30 

plak, 20 Alınan edebiyatı, 21 edebi mlls:Uıa· 
bf', 21,40 moda, :n,45 rn.dyo konsc.·rl. 

rıttırılmalarındaki sebebe akıl er -
diremiyordu. 

Bir müddet bekledi. Gelen gi -
den yoktu. Küçük kapının bu .. 
lunduğu çıkmaza yaklqmakta 
mahzuru tasavvur etti. Eliyle de -
liği yoklayınca, kolu botluğa doi! • 
ru gitti. Biraz eliyle iki tarafı ka -
rıttırdı. Boıluğa kafasını ıoktu, 
iki eliyle tutunarak vücudunu yu -
karıya çekti. Bahçeye atlamışh. 
Hançerini eline aldı. Otlar ü!lü -
ne basıyorum sanırken, kuru toı> • 
rağa baamıftı. Buradan biraz 
ilerleyince ağaç ve otlardan ~ub -
belenmit bir yere geldi. Biraz 
nefesini tutarak etrafı dinledi. ar -
tık kimsenin bulunmadığına kani 
olmuştu. 

Tereddüde mahal yoktu. ller • 
ledi. Odanın önüne kadar geldi. 
Ortada mumlar hala yanıyordu. 
Hiç kimse görünmiyordu. O 'la -
man başını iki eli arasına alarak 
dütündü. Verdiği ani bir kararla 
geri dönerek geldiği yerden çikti. 
Sık adımlarla, adeti kotar gibi 
caddeye iniyordu. 

Karabkek, kat'i kararmı ver • 

btanbul 5 inci icra DairesilJ 
den: 

l\1ahcuı ve furuhtu mukarrtr Kıydl 
ıar ve altın -yaldızlı oda takimile vaıb~ 
ve porelen testiler 30·5·932 tııi . 
m üs:ıdif Pazartesi ı;?Ünü saat l 3 den .1 

haren Sandal bedc.sunında satılacagı 1 

olunur. l2992) 

Yedinci icra memur!uğuod•" 
Satılmasına karar verilen Beşı~ılf 

Yeni mahallede Appas :ığa ııtlı su 
mesi civannda Bakkal Al~addin ve fi• 
kı efendilerin <lükkAnında muhtelif ~cı 
kali\•e eşrası şehri halin 29 paıır ıor 

J • tıı 
saat 12 den l lı:ıdır hazır bulunacak 
ınuru urafınclan sııtılacaıı ilan oıunı.ıf· 

duyulmuştu. Sadrazam acab' 
yapacaktı? · 

Knraböcek bunu öğrenınelı 
tiyordu. Sabah yakla.mıfb• 

Tanyeri ağarırken, Abat-' 
kardeıinin oturduğu evin w: 
çalıyordu. Kardetini uykUda~ 
dırdı. Kendisine tabii hiç b!f 
söylemeden bazı feyleri tahki1' 
tirmek istiyordu. Onu 111'1 

tembihlerle dıtarı yolladı. 
Öğleye kadar bekledi, IC d 

Şeyhülislam konağında efe~. 
misafir kabul ederken ıördUr; 
Ağa kapısından Ocak teyhiY' 
niçeri ağasının Sadraza.m ~o ef 
na gittiklerini, lakin sahibı d 
tin çıkmadığını öğremnitti. 

Kara b6ceıın ihaneti 
Artık Karaböcek için d.ıt'd 

bir dakika yoktu. Sadr~s-[; ,t 
bahsetmemek tartiyle o fi~ 
kadqlarına ihanet edecekt~·· · 

Derhal saraya koftu. " 
kadını gördü: ,J_ 

- Makamı mehdiüly~1• M 
him sözlerim var. Bir dakı1'9 
te gerekmez. Ortada h&I 
yeti olduğunu unutma 



"-., 

C~------ Devlet Demlryolları llanlilrı 

l()g Ankara. - ~a~ıeri hattı üzerinde Balışeh istasyonu CİYarmda 
"1a :ooo ıncı kılometrede vaki taşocağından çıkarılacak 8000 
it alastın kapalı zarfla münakasası 14 Haziran 932 Salı günü 
1~ on . beşte idare merkezinde yaplacaktır. 

'-tal afadit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikiıer liraya 
lllakta olan ıartnamelerde yazıhdır. (2178) 

laa Şebekemız üzerinde işleyen yolcu ve muhtelit trenlerin vaktı 
.J~ketlcriv ?S. ~ayıı ?32 tarihinden itibaren llŞağıda gösteril.en 
d de dcgııtırılccektır. Ankara - Sıvas ve Çankırı kısmı üzerın· 
~bir de-ğişikJik yoktur. Fazla malumat almak isteyenlerin lstas-

lara müracaatları ilan olunur. (2151) 
fi. Muhtelit Tren 
~dırpaşa H. Her gün 19 25 
~ •ra M. ,, 16 30 
lf. •ra H. Her gün 12 25 
t_~~ar~aşa M. ,, 8 05 

Anadolu sür'at 
Her gün 18 05 

,, 10 00 
Her giln 18 42 .. 9 ss 

Bahk yağı 
içemiycnler 
40 seneden 
Beri mücer
rep. 

Doktor 

Hafız Cemal 

900 
250 

2800 
2800 
1400 
200() 

700 
1400 
700 
700 

1400 
1400 
1400 
6000 
1000 

20000 
10000 
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A•. mk. Sa. Al. koml•yonu lllnlan 1 
Adet 

" metre 

" adet 
metre 
takım 
çift 
adet 
adet 

" 
" çift 

kilo 

" 
" 

Fildikos fanila ı 
Ynn fanila 
Yatak çarşafı 
Yatak 1 ı!ıfı 1 
Yün fanila 
Nevresimlik be1 

Tire çorap 
Kın don 

Maltepe As. Liseıi için 

Pıjama ı 

Mıntan Çengelköy Orta mektebi için 
Fildikos fanila J 
Yün fanila 
Yün çorap 
Yataklık ot Piyade Atat mektebi için 

,, ,. Harbiye mektebi için 

Hayvanat için ot Harbiye mektebi için 

" ,, ,, Topçu " ~ ~ebır H. Pazartesi,perfembe 11 50 
11"•ra M ,, ,, 20 32 

~kara H: Cumartesi,çarşamba 9 40 
'"lkişeh ' M ır . ., ,, 18 10 

DahUI Hastahklar MUtehassısı 
Cunından maada her gün öğleden 

sônra saat (2,30 dan :l e kadar lst:ın
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 

10000 ,, ,, ,, ,, Süvari ,, ,, 
Yukarda yazılı mahaller için cinsleri bizaamdaki miktarlaraa 

muhtelif eıya ve saire ayn ayrı pazarlıkla satan alınacaktır. Pa· 
zarlığı 25· Mayıs-932 çarıamba günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki 1abn alma komisyonunda icra kıhnacaktır. Talip

lerin koınisyona müracaatları (285) (2214) 

Muhtelit Tren Toros sür'at 
lf.1da H Curna,pazar,pazarte· \ 1 5·0 . 

rpaşa · si, Salı, perşembe ~l Cumartesı,çartamba 10 41 

~dına M Cumartesi, pazartesi} 

susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve teda,; eder. Telefon: I!ı; . 

tanbul (2. 22398) 

· Sair, çarşamba, cuma 21 00 Pazar, Perıembe 1041 y A IW I T • • • 
ı_., C . l R Piyade Atış mektebine ait Askert mektep Patatea 2000 20,000 
~ na H um ~. cum:ırtesı, pa zute 7 30 p b 1450 d ı . · azar çarşam a A re•~ stanbul .\nkar:ı caddesı !erle hastane- S 1 """ 1 000 

si, salı, per,~cmbe J ' a ça ~vv ' 1.1 Vakıt yurdu )ere ait 
'lt•d Cumartes·ı ı l T ı f y Yukarda cı"nslen' hı'zaaındaki 

1 arpaşa M ' · pazar, sa 1' ~ 17 35 t · b 18 SS • • on 1 azı ışleri :2 4379 ve Cinsi Miktarı Miktarı 
• çarşımb3, cuma J pazar esı, perşem e 2.3872 idare 2.4370 miktarda yazılı ıebzeler piyade 

Muhtelit Tren muhtelit tren Posta kutusu: 46. TSemizotu 
2000 1

15
•
000
000 Atıt mektebi için aJent mOnaka· 

H Her gu'"n S 30 Telgraf: lstanbul Va lH L ue bakla O, k b . T 000 25 000 sa Ye Aı ert mekteplerle as-
M. 1 4 40 Abone ••rtlara: aze kabak 2 ' · taneler için kapalı zarf suretile 
H " 9 15 Kırmızı domates SOO 10,000 

· Cuma,p:ı z:ıriesi çarşamba 15 10 per~emhe, paıar, salı 1 .~ tı 12 Aylık iki şartnlmede satın ahnacaktır. 
M. " ,, 16 05 10 10 Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ Taze faıuiya 1000• 20,000 MOnakasaları 18 Haziran 932 

" " " " 1 la riçıe 800 f450 2700 Patlıcan 2000 2o,OOO 
H. Perşembe , paz3r. 5:ılı 11 00 Cuma pazamsi çar~:ırrıb:ı 17 00 !!!.n sartlar1mız: Bamya lOOO S,OOO cumartesi rBnft kapah zarf 14,30 
M. " •• " 12 14 " •• > 18 13 ı1{0cs~: ı ıus u sf Dolmalık biber 3,000 da aleni mllnakua saat 16 ya 
H. Her gün 13 ()() ~atın " "' 12,50 "s 1000 15 000 kadar Tophanede Merkez Ku· 
M. 22 25 S:ıntim• 20 .. 25 Enginar ' 1 k 

" KU Uk ili rtl B ı 500 5 000 mandanlaiı saha a ma omiıyo• Muhtelit Tren: ç n !il arımız . eze ye ' 
t_.,i b' H ı ~ ..ı " ı - ıu IJeıa:ı Dereotu 3 000 nuada icra kıbaacaktar. Taliple• 
\> fe ır · Cumartesl.pa zartesi.per~embe 3 18 30 50 65 7 5 100 Kuruş ' l\Gtab M Limon 3000 30 000 rin tartnamelerini görmek için ya . ,, ,, ,, 6 15 ·\- Ahonel e rimı zi n her iiç :ıylı ' k 
~ " H. " ,, ,, 6 35 l lt1 için bir defo meccancndir Kuru aarmısak 400 omisyona müracaatları ve iftİ· 
;:thkcıir M 16 32 H - 4 $atın •. geçen ilAnLır1ın fazlıt Kıvrrcık salata 3,000 rak için de şartnamesi veçbile 
Q 1_ • " " " satın için 5 ı\uruş ;ı;amm o unur. 
~·qkcsir H. Cuma, pazar, çarşamba ] 1 00 Havuç 2,000 haıırhyacakları teklif mektup a• 

Gtabya M. ,. ••• " 21 25 · VAKiT Matbaası Hıyar 15,000 rıuı ihale gftnünün muayyen v. k-
~k~ . H. " " ,, 21 40 · Sahibi: Mehmet Asım. umumi Ispanak 1000 5,0\>0 tin~e komisyon ri,..etine ver ~ 
','tehır M. Cumartes!,pa1.artesi.ptr~emheOO 35 nr .. ri • • mildüril: Rf'fik AhmPt Kuru ıoğan 20oO 30,000 lerı. (284) (2154) 

··---------·----------------------------------------~----------------·--·-
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Muahedenln tasdlkl 

d . İkinci büyük millet meclisi, 23 ağustos 1932 tarihinde Lozan muahe . 
t '•ıni taıdik etti. Ondan altı hafta sonra İstanbul ta.mamiyle tahliye o • 
'-ndu. 6 teırinievel 1923 te son itilaf kuvvetleri tehri terketti. 

Ankara, hUkOmet merkezi 

haı ikinci büyük millet meclisinin ilk içtimalarında hi11edilen bir mu 
lll ~fet havası vardı. Bu hava> bilhassa lıtanbulun hükiimet merkezi ol • 

ölıında ısrar ediyordu. 
Ankaranın hükUmet merkezi olması, ukerl> idari, siyut noktai na • 

~dan çok f aydah idi. Henüz kendileriyle yeni ıulh yaptığımız devlet• 
ı,..,.. d~ muhaliflerin dü§üncelerine ittir ak ederek Ankaraya ıefarethane 

.,•nı nakledilmiyeceğini ileri sürüyorlardı. 
~ Büyük millet mecliıi> 13 teşrinievel 1923 tarihinde ~nkaranın hükU
tt merkezi olması hakkındaki kanunu kabul etti. 

- CUmburiyetlıi llAnı -

l'i lı İkinci mecliste muhalefet tam teıkilath değildi. Fakat icra vekille• 
la eyetine mütemadiyen tecavüz ediyordu. Bu vaziyet önünde vekiller 
~i:eti iıtif a etti. Yeni intihapta bir türlü ekseriyet temin edilip münhal 

11 \'ekiletlere vekiller seçilemiyordu. 
~,d l"e~kila~ı esasiye lc~!1unu~~n (Vekiller> mecliı !•rafından seçilir) 
d._ deaı yerme, başvekıhn reısıcümh-:.ır tarafından ıec;ılmeıi kabul olun • 
"iıı·._.• devletin teklinin cümhuriyet o!cuğu sarahatle ilin olundu. (29 tef • 

ıe..-eı 1923) 

Gazı ilk cumhur reisi 

'dild!\'ecliste cümhuriyetin kabulünden sonra cümhur reisi İntihabı icra 
1• Gazi cümhur reisliğine seçildi. 

~ld'1. Cümhuriyetin ilanı memlekette net' eyle karşılandı. Herkes memnun 

>iilc. Yalnız birkaç politikacı büyük millet meclisi hükumeti zamanında 
~~:le. mevkilere çıkarılmıı bir kaç zat> meb'uı oldukları halde orduda 
~'lld~ a~h!bi olan bazı kumandanlar cümhuriyetin ani ilan edildiğini, 
t, ed!e

1 
rı~ın fikri alınmadığını ve böyle ani bir kararla hilafetin de il • 

1 ebıleceğinden endişeyle bahsettiler. 
~..,., lialbuki bu iddiaların hiçbiri yerinde değildi. Bir mesele hakkında 
lıtt d! "ermek için yegane merci> millet- ıeçildi. Meclis haricinde arkadat • 

l)c bir fey mevzuu bahsolamazdı. 

- HIJAfetln llga\sı -

Dbüni telkin edip Muhammedin nüfuzu arttıktan aonra Muham!llel 

-------- TARiH EL KfTABJ -----26!-
Hicaz mıntakasında bir devlet reiıi olarak vazife ifaıma ba§ladı. Muham• 
metten ıonra onun yerine gelenlere halife denildi. Bunlar devlet reiıiy• 
diler. Halife Arap imparatorlarının lıiknbı oldu. Bir zamanlar da hilafet 
ınakamı ücretli bir memuriyet gibi geçim vautuı oldu. (Abbaıi ıoyun • 
dan geldiklerini iddia eden Mısırdaki halifeler gibi.) 

Son Osmanlı padi9ahı ve halif eıi Vahdettin de. bir çok hiyanetler • 
den sonra İngiliz zırhlısına iltica edince büyük millet meclisi tarafından 
Abdülmecit halife ilin edildi. · 

Abdülmecide tebliğ edilen emirler ıunlardır: 
A) Abdülmecit halifei müslimin unvanından bqka unvan kullanmr • 

yacaktı . 
B) lılim alemine halifeliğini bildiren beyannameyi ne9rederken bü· 

yük millet mecliıinin kendisini halife intihap etmeıinden açık ıurette 
memnuniyet beyan edecekti. 

C) Beyannamede Vahdettinin hareketini mufa11al olarak takbih 
c · ~ekti. 

D) Beyannamede teıkillb eıaıiye kanunu hükümlerinin Türkiye 
ve iıl&m i.lemi için en f aydah ve en .muvafık tekil olduiu teıbit edile • 
cekti. 

E) Beyannamede halk hükUmetinin ifa ettiii hizmetlerden takdirle 
b ahsedecekti. 

F) Beyannamede bunların haricinde ıiyui ıayılabilecek fikir bu -
lunmıyacaktı. 

Halbuik Abdülmecit Vahdettinin firarı, ve hiyanet maceraları hak • 
kında bir şey ıöylememiıtir. imzasını (Abdülmecit bin Abdülaziz ban) 
diye atarak beyannameye saltanat hatırası karıttırmıttır. Daha sonra ıon 
.zaferde Oımanlı hanedanının himmet ve f edakirlığmm görülmüt olduiu· 
nu söylemek ıahtekirlığında bulunmuttur. 

Halbuki Sevr muahedesindeki <Türkiye her h:lngi bir deTlet tabii • 
yetinde ve ya himayeıinde bulunan müılümanlar üzerinde her nevi nü • 
fuz hakimiyet 11fat ve hukukundan reımf surette feragat eder.) fık • 
rasından tegafül göıteriyordu. 

Abdülmecit daha hilafetin onuncu günü olmamıttı ki, Fatih Sultan 
Mehmet kıy af etinde aokağa çıkmak istem it, gazetelere verdiği beyanatta 
Türkiye meselelerinden bahıetmitti. (Ceddim Sultan Selim} (Babam Ab-
dülaziz han) gibi saltant ııtılahları kar19tırıyordu. Abdülmecit bunlarla 
da iktifa etmedi. Softa politikacılar!a bazı politikacı kumandanlarla aıkı 
bir surette münasebete girdi. Ve baş karinini Ankaraya elçi gibi gön ... 
derdi. 

Hilafetin ilgaıı hakkında Gazi lzmirde harp oyunlan vesilesiyle top 
lanmıt olan kumandanlarla görüştü. 1 mart 924 nutkunda Gazi bu haki • 
ltati açıkça ıöyledi. Halk fırkası mea~leyi müzakere etti. (3) mart 1924 te 
"Declis karariyle hilafet ilga olundu. 



Ba 
Nedir 

tli. . - . .. . 
·~~ , l • 

• " • 4 

NIN 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KITABt 
' 

bayat-kambaras~ 

- 264 ----- TARİH ET~ ITTTA lH 

-Cllmhurlyet devrinde siyasi cereyanları-

Teşklllb esasiye kanununda tadlllt 

Teşkilatı esasiye kanununun esasını Ankara meb'usu Mustafa ·Kemal 
Paşanın Büyük millet meclisine verdiği bir takrir teşkil eder. Bundan 
ıonra bu esas dahilinde 20 kanunuevvel 1921 teıkilatı esasiye kanunu vü• 
cuda getirildi. Bu kanunda milli hakimiyetten bahsedilmekle beraber 
saltanat ve hilafetin kaldırıldığı sarahatle zikredilmiyordu. 

Cümhuriyet kabul edildiği zaman teşkilatı esasiye kanununa "Tür• 
kiye devletinin idare şekli cümhuriyettir,, kaydı girdi. Bu suretle milli ha• 
kimiyet daha tam ve vazıh olarak ifade edildi. 

24 mayıs 1924 te daha esaslı ve §ümullü bir teıkilatı esasiye kanunu 
lrabul edildi. 

10 nisan 1928 de dinle devleti biribirine karıştıran fıkra kalktı. 
Cümhur reisi ve meb'uslann yemin şekli değişti. Evvelce yemin edilirken 
,(Vallahi) denirdi. Şimdi (Namusum üzerine söz veririm) denilmektedir. 

Bu günkü teşkilatı esasiye kanunumuz bütün dünya teıkilatı esasiye 
kanunları yanında millete en çok hak veren bir kanundur. Bu kanunun 
esası kuvvetlerin vahdetine istinat eder. Büyük millet meclisi devlet haki• 
miyetinin bütün teşri ve icra salahiyetlerini haizdir. 

CUmhuriyet Halk F1rkası 

Anadolu ve Rumeli müdaf aai hukuk cemiyetinin şerefli bir mazisi 
vardı. Onun istinat ettiği esaslar milli hakimiyete müstenitti. Müdafaai 
hukuk cemiyeti harp sonuna kadar umumi mahiyette bir toplanma temin 
ediyordu. Halbuki harpten sonra mecliste daha disiplinli, daha vazıh fi· 
kirleri ihtiva eden bir fırkaya ihtiyaç vardı. 

Gazi bir çok tetkiklerden ve memleket içinde seyahatten sonra fır • 
kanın esaslarını tesbit etti. Fırkanın kat'i şekli 11 kanunuevvel 1923 içti· 
maında kabul edildi. 

Halk fırkası, Türkiyede halk ıınıflan arasında mücadele olma • 
masını esas itibariyle kabul etmittir. Fırkaya göre imtiyaz iddiasın • 
Üa bulunmıyan herkes halktır. Bir sınıfa, bir zümreye münhasır değildir. 

Halk fırkasının reisi Gazi Mustafa Kemaldir.. İkinci kongre Gazi· 
)İ daimi reis olarak seçmiıtir. 

tir. 
Halk fırkası timdiye kadar Ankarada üç büyük kongre aktetmit ... 

ikinci kongrede Gazi 36 saat süren bir .nutuk ile Türkiye ve dünya 
tarihine ait çok mühim hakikatleri ifta etti. 

- Fırkanın Porgramı -

Halk fırkuımn üçüncü büyük kongresinde (10 mayıı 1931) de hallC 

===~------------------~, 
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kik olundu ve halledimemiyen meseleler de bizi tatmin edecek tekiller 
bulundu. 

1 - Kapitalasyonları: Adli kapitalasyonlar kaldırıldı, bunun yerine 
1:~ sene müddetle bitaraf devletler tabasından adliyelerde bir kaç hu • 
kuk müıaviri (bu hukuk müıavirleriııin icrai hiç bir salahiyetleri yaktu. 
Adliye vekiline rapor vereceklerdi) ile karantine dairesinde üç Avrupalı 
tabip, Türk memuru olarak istihdam olunacaktı. 

- Kabotaj hakkı, kamilen Tiirklere geçti. Kabotajla meıgul o?aıı 
ecnebi şirketlere işlerini tasfiye için iki sene mühlet verildi. 

3 - Sulh müahedesinin tastikinden altı hafta soı\ra boğazlardaki İLİ • 
laf orduları ve donanmaları Türk hudutlarını ve Türk sularını terkede • 
ceklerdi. 

Lozan müahedesi bu §ekli aldıktan sonra 24 Temmuz 1923 de tarafı• 
mızdan lastik edildi. 

Lozandan Cilmhurlyetln resmen ilanına kadar 

Birinci BUyUk mlllet mecllslnln son zamanlar1 : 

Büyük Millet Meclisinde bir muhalefet zümresi vardı. Bu zümre. bil • 
yük taarruzdan evvel, kat'i zaferin istihsal edilemiyeceğini iddia ediyor • 
du. Sulh müzakereleri esnasında ise, Lozan müzakerelerini siyasi 
lnrslara alet olara~: kullanmak isti:torlardı. Hatta muhalefet o raddeY6 

gelmişti ki, Büyük Kurtarıcıyı ikinci bir intihapta mebus yapmak içiJI 
Meclise, mebus itihabı tartlarmı tadil edecek mahiyette olarak iki ınu • 
halif mebus tarafından bir teklif ya(iıldı. 

Bu teklife göre, Türkiyede mebus olmak için Türkiye hudutları da • 
hilindeki ahaliden olmak yahut intihap dairesinde en aşağı bet senedeJ1 
beri mukim olamk şart tutuluyordu. 

Gaziyi istihdaf eden bu teklif, kabul edilmedi. Bütün halk, bu tek• 
lifi nefretle karşıladı ve protesto etti. 

intihabın yenlleştlrllmesl 

Bir tarafta sulh müzakereleri en hat devresine girmişti. Harpte oh 
duğundan daha ziyade tesanüde muhtaç bulunuyorduk. BinaenaleY 
memleketin yeniden kuvvetle temsil edilmesi için yeni bir intihaba ib• 
tiyaç vardı. 1 nisan 1932 de meclis yeniden intihap yapılmasına kar-' 
verdi. 

ikinci bUyUk millet mecllsl 

Yeni intihabata başlanacağı zaman, Gazi müdafaai hukuk cemiyr 
ti namına bilahare halk fırkasının esas programım teşkil eden • dokU' 
umdeyi intihap beyannamesi olarak ilan etti. 

Dokuz umdede Gazi tarafından daha evvelden düşünülmü' ol-1' 
hilafetin ilgası, şer'iye vekaletinin kaldırılması, şapka giyilmesi, telP 
ke ve medreselerin kaldırılması gibi kararlar zikredilmemiştir. Çiill' 
kü cahil ve mürtecilerin halkı zehirlemelerine meydan •ermemek ıisd' 
clı. 


