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Devlet inhisarı mı, 
Müşterek bir inhisar mı? 
Tork limanlarmda işliyen Sey

riaefain idaresiyle hususi vapur
lar arasında milli iktısadiyat 
noktasından çok zararlı bir şe
kil alan rekabet vazıyetine çare 
bulmak için iki tedbirden biri
nin tercihi mevzu bahsoluyor: 
Bazıları Türk limanları arasında 
nakliyat hizmetini bir devlet in
hisarı haline koyarak bunu sey
riıefaine vermeyi teklif ediyor, 
diğer bazıları bu inhisarı bir 
Türk anonim şirkete vererek 
Seyrisefainle hususi vapur sa
hiplerinin buna iştirak etmelerini 
İstiyor. Rivayete göre iktisat 
vekaletinde bazı zevabn da bu 
noktai nazarı iltizam ettikleri 
ıöyleniyor. 

Teklif edilen her iki tedbir 
arasında mlişterek bir nokta var: 
Bu da küçlik kapotaj hizmetinin 
inhisar haline konma,ıdır. Yalnız 
bu inhisarı devlete mi vermeli, 
yoksa devlet sermayesiyle hususi 
sermayelerden müteşekkil bir 

anonim ıirkete mi ?... Bu cibet 
ilzerinde reyler ihtilafa düşmek
tedir. 

Eğer Tilrk limanları arasında 
deniz nakliyat işlerinden devle
tin ve mevcut seyrisefain idare· 
sinin alakasını tamamiyle kes
mek mümkün ve doğru olsaydı 
bu işleri tamamen ferdi teşeb
büslere birakmak şüphesiz en 
makul bir tesviye tarzı olurdu. 
Halbuki gerek bugünkü fili va
ziyete, gerek cümhuriyet Halk 
farkasınm iktısadi programına 

göre küçük kapotaj hizmetlerin
den devletin alakasını tamamiyle 
kesmek mümkün olmadığı gibi 
doğru da değildir. 

Bir kere Seyrisefainin buglln
kü mevcudunu satın alabilecekhiç 
bir teşekkül yoktur. Sonra Sey
risefaine merbut olan bir takım 
müesseseler (fabrikalar ve saire) 
vardırki bunları da Seyrisefain 

Mehme Asım1 
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Yeni Irak sefiri geliyor 
Irakla yapılan muahedeleri 

aynen neşrediyoruz 
v.- Zeyit 

ıelecetc cumarteıı günti ıehri
IDİze gelecektir. 

Yeni ıefiri karşılamak üzere 
Irak sefareti maslahatgüzarı Ata 
Emin bey dün Ankaradan gel
ıniıtir. 

Ata Emin bey gazetecilere 
demiıtir ki : 

- Türkiye ve Irak hükumet
leri münasebatı Karal Faysal Hz. 
hin Ankarayı ziyaretleri esna· 
•ında hazırlanan Ye imza edilen 
llıuahedelerden sonra çok dosta
De bir safhaya girmişti. Çok es
ltidenberi bu samimi münasebat 
Baıvekilimiz Nuri Pı. nın son 

1 

Türkiye ziyaretinde tesbit edilen 
eaııslarla bir kat daha takviye 
edılmiı bulunmaktadır. 

Kıral Faysal Hz. Türkiye se
firliğine biraderleri Emir Zeyit 
Hz. ni tayin buyurmuşlardır.,. 

Yeni sefir Emir Zeyit 33 yaı
larında bulunmaktadır. Tahsilini 
şehrimizde ve Oksford'da yap· 
mıştır. Türkçeyi gayet iyi bil· 
mektedir. 

1925 Kıral Faysalın Avrupa 
seyahati esnasında kıral naibi 
sıfatile devlet itlerini idare et
mişti. Şehrimize iki hemşiresile 
birlikte gelmesi muhtemeldir. 

Vakit - Türk · Irak ikamet, iadei 
mücrimin ve ticaret muahedenamelerinin 
metinleri beşinci sayfamızdadır. 

Eskiıehirde demiryollar spor kulü~f 

BODeflct glJn Eıldfehirde demlryollar ıpor kulübü kendisine istmyona ya- 1 

111 
l/enl blr blna temin etmiştir. Binanın açılma meraaiml yapılnuştır. 

r>l Meraaimde, Balk evı aplma meraıimlnde bulunmak üzere oraya gitmiş 
~ Glreaıua meb'Ulu Hakkı Tank beyle vali bey ve bir çok davetlilerle şi. 
l.tıi, iter "-lüp mensuplan bulU1111Wflardır. Kulüp reial Salt beyle Ömer 
6rı 1 bey birer nutuk ıöylemifler, Hakkı Tank bey tarafından cevap verilerek 
~llaaebetle ıimendüerlerimizin tam bir Avrupa1 işletme tesis ct,,,.,.':teki 
6t, lakıyetlert Uade edilmiştir. HusU1i muhabirimizin gönderdiği resim 
~~ mnaaimlnl gösteriyor. 

lt..,:de bayraklar ısılı olan bina, Oemiryollar spor kuliıbünü yeni binasıdır. 
o, g8rtden Hakkı Tank Bevin solunda ı;ırasile v:ıli Jsmail Hakkı. fır~a reisi 
ıııU:U belediye reisi l\Amil sa~ı~da fabrika müdür muavini Mehmet Ali, fabrika 

Şabu. hareket müfettişi Hulki, muallim Cemal Beyler görünüyor. " 

-
1932 

Spor 
Haberleri 

BugUn 5 inci sayıfamlzda 

Sayısı 5 Kurut 

lsta~bul Halk evinin açdma resmini ,ereflendlren BaŞveklllmlzle merasimde bulunanlar -
Halk Evleri Dün Samimi 

Merasimle Acıldılar 
lstanbul Halk evinin açılma resminde 

Başvekilimiz de bulundu 
Memleketimizin her tarafında 

'' Halk evleri,, dün büyilk me
rasimle açılmııtır. lstanbul halk 
evinin açılması çok samimi ol-

ReJslctımhur Hz. 
Gazi hauetleri, dlin saraydaki 

dairelerinde meıgul olmuşlar ve 
bir yeri teşrif etmemişler. 

Kar müthiş 1 
Sirkeciden kalkan 
ekspres geri dUndtl 
Slvlllngrad köprUsUnUn arı· 

zara uıradılı haberi 
dolru delll 

Hava dün de kapalı geçmiş 
ve fasılalarla akşama kad&r kar 
yağmış, fakat yağmurla karııık 

olduğu için tutmamıştır. 
Dün hararet Hami bir ve as

gari sıfır derecedeydi. Gelen 
haberlerden anlaşıldıiına göre 
Trakyacfa ve Karadeniz sahille
rinde kar fırtıdıaları ve soğuklar 
şiddetle büküm sürmektedir • 
Trakyada yağan karın irtifaı bir 
buçuk metreyi geçmiştir. Bu 
yilzden evvelki akşam Sirkeciden 
hareket eden Semplon ekspres 
Kabakçadan ileri gidelllemiş ve 
konvansiyonelse hiç kalkmamış
tır. 

Bulgaristan yoluyla Avrupadan 
Gelen ekspres ve konvanisyonel 
de hududa kadar gelerek orada 
kalmıştır.Dün Avrupadan ne Eks· 

( Alttarafı 2 inci sayfada) 

Gençler! 
Tarih el kitabına 
yarın başlıyoruz 

Lise ve Orta mektep 
bakalorya sınıfındaki 

gençler 

Bu kitaptan çok 
istifade edeceksiniz 

muş ve "halk evi,, yapılan eski 
"Türk oceğı,, binası şimdiye ka
dar ilk defa olarak her sınıf 
ve zlimreye mensup balkı sine-

Yük.ek heyecan 
lar kara!'l'alu .. 
•Halk evleri yüksek heyecanrarın 

kararglhıdır. l lalk evleri, Türk halkı
nın hasret çektiği irfan nurunu her 
kese en büyük kolaylıkla yııpmak, 

muhtaç olduğu içtimai yardımı her 
ferde ayrı ayrı vermek ve kardeş sev
gisi getirmek için çalı~mak, ıığraşmak 
istiyenlcrin büyük karargahı olacakor.,, 

sinde top'amıştır. 
Halk eYinde dün saJah erken

den hazırlıklar yapılmış, bertaraf 
bayraklarla süslenmişti. Saat 12 
den itibarile fehrin bir çok 
semtlerinden herkes gelmeye 
başlamitlır. Şehir bandosu' da 
iştirak ediyordu. 

İki buçuğa doğru ocağın ilst 
kat salonuyle odalar tamamen 
dolmuftu. Yeniden gelenler alt 
kat salona ve odalarda dolaşa
rak merasimin başlamasını bek-

liyorlardı. Gelenler arasında ls
tanbul meb'uıu Salih Cimcoz, 
lf bankası umum müdüril Celil 
vali muavini Fazlı, belediye reis 
muavini Hamit ve Nuri beyle 
Şnkril Naili Pap ıehlr meclisi 

azaları, Darülfnnun hocalan, re .. 
ıamlar. edipler, ıairler, kadmlar 
birliii azaları, hususi cemiyetler 
azalan, Darlllfilnun, yüksek mek-
teplerden birçok gençler ve ha· 
namlar yer tutuyordu. Üçte ön 
salon ve odalarında bulunanlar 

üst kattaki merasimin yapılacağı 
salona davet edildiler. Üst sa
lon ve etraftaki odalar hınca 

hınç doldu. 
lstlklll ma"'ı 

Evveli şehir bandosu ve kon• 
servatuvar talebelerinden mürek• 
kep bir koro heyeti istiklll mar• 
ımı ça'dı. Marş alkıılanırken 
"Baıvekil Pt- geliyor,, dediler. 
Biraz ıonra Başvekilimiz sevimli 
ve miltebeuim çehreleriyle g6-
rlindüler. Alkıılar, yaşa sadalan 
arasın da salona girdiler. Refa• 
katlcriode sıhhiye vekili Refik, 

[ Ah tarafı 4 üncü saybda l 

13 üncü Alf ons! 
Sabık ispanya kıralı bir kaç 
gün sonra şehrimize geliyor 

Geçen ıene krallıktan ıskat ve 
memleketini terke mecbur edi
len sabık İspanya kıralı 13 ncü 

Alfons, haber aldığımıza göre, 
lu&...hafta içinde şehrimize gele
cektir. 

Sabık ispanya kralı son za• 
manlarda Fransada bulunuyordu. 
Oradan ltalyaya gitmiş ve Na• 
poliden Fransız bandırah Teofil 
Gotin vapuriyle Pireye hareket 
etmiştir. Alfons önümüzdeki sala 
gilnü Pireden şehrimize gelecek 

birkaç gün kalacak, sonra lzmir, 
Rados, Kıbrıs yolile Beyruta gi
decektir. Sabık ispanya kralı 
Beyruttan otomobille Şama gide· 
cek, Filistin ve Mısın gezdikten 
sonra lskenderiyeden Yapurla 
Marsilyaya dönecektir. 
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Devlet inhisarı mı, -.-o-~-~-ui~ı---0~~ı:ıu:::T~e-l~g-r-a~l~!-=-a-=-r--ı Müştere!< bir Harici 

lnhisar mı? 
l ,maaka zJ.nem Mab:ı:ıt ı 

vapurlarından ve idares;nden 
ay:rmnk iml ~nsız bir şeydir. 

Seyrisefain idaresini bütün mev
cut vcs itiyle satın alabilecekde-
recede kuvveti Türk sermayedar
ları ve müte .. ebbüsleri bulundu
ğu kabul edilse bile bahri nak
liyat işlerinden devietin alikasını 
tamamen kesmesine mani diğer 
bir takım se.:ep!er vardır: Bilfarz 
devl<"tcilik esasına istinat eden 
Cumhur y t halk fırkasının ikti
sac.i programına göre liman hiz
metleri , şimendüfer nakliyatı 
dt-Y1ete aittir. Çünkü bu işleri 
~ö·en mUesseselerdcn maksat 
dogrudan dogruya kAr temin 
etmek değil, memleketin umumi 
iktiaadiyahna hizmet etmektir. 
lcabederse liman idareleri , 
şimendifer idareleri fı1an c ns 
malın ve eşyanın nakli için ken
di masrafından daha az bir ücret 
almakla iktifa edt>cktir. Tarife· 
sni ona göre tanzım edecektir. 
Buysa liman hizmet erinin ş~men-
difer idarelerinin ancak dev:ete 
at om ıvl e mümkün olabilir. 
Sad ce kar vemenlaat gayesilye 
teşekkül etm.ş olan hususi şir· 

ke• lerden bu tarzda bir fedakar 
Jık beklenebilirmi? Hususiyle iste 
nebilir mi? 

Hülasa Türk lim::ınlarmdaki nak· 
liyatı inhisar şeklindeSeyrisefainle 
beraber mevcut hususi vapurlara 
vermek yhzde se s?ni devlete 
ait bir sermayeyle vücude ge-
len bir inhısar idares:nin yüzde 
yirmisini bir ımtiyaz olarak hu· 
susi bazı sermayedarlara tevzi 
etmek demek olur. 

Bu suretle te~ekkül eden ls
tanbul liman şirketi hakkındaki 
şikayetler henüz unutulmamış

tır. Netekim bu ı, kayctler neti
cesinde bu maesscsedeki hususi 
hisselerin tasfiyesı ve bu mües-
sesenin tamamen bir devlet İn· 
hisan haHne getirilmesi geçen 
sene C.M. F1rkası tarafmdan 
kararlaşhnlmışlır. Şimdi bu ka
rarlann hıtbik::ıh bek!enırken 

Seyr!s...fainle hususi vapur ida
re erı ar~smda ayni tarzda di
ğer bir teşekkül vücude ge· 
tirmek ne dereceye kadar 
malı:ul bir hattı h:ıreket olabilir? 

Iı•e sırf bu gıbi müliUıazalar
dan dolayıdır ki Türk limanları 
arasında eşya nakliyatı işi de 
bir inhisar haline getirildiği tak
dirde bunu devlete vermek en 
doğru bır yoldÜr. 

Sonra Türl<iyenin milli iktısa
diycıtını yükseltmek için yalnız 
Türk lıman1arı arasında nakhyat 
yapmak da kafi gelemez. Türk 
limanlariyle Tıryeste, Marsilya, 
Hamburg ve lskenderiye gibi 
ihracat mal arımızı sevkettiğ: miz 
beynelmilel büyük ticaret lİr!lan-
ları arasında do ,rrudan do ~ruya 
milıi bandralı vapurlarla posta
lar işletmemiz lazımdır. Gene 
bu tarzda seferlerse doğrudan 
do~ruy ... kar moıksadı takip eden 
hiç bir den.z naklivat idaresinin 
göze alabilec .. ği bir şey değıl-

d r. Bu işi olsa olsa ancak Sev· 
risefain gibi küçük kapotaj hiz
metini bir inhisar ol3rak a acak 
bir devlet müessesesi yapabilir. 

Küçük kapotaj hizmetini bir 
dev.et inhisarı hali ne getırı-
lerek seyrisefaine verildiği su· 
rette bugün işlemekte olıu• hu
susi vapurlar ne oiacaktu? Pun
ların sahipleri zarar etm.yecek· 
ler m"d.r? Vıspur ı:1ahip.eri bugün 
muh11ldcalc b·r zarar ıçindedir. 

&.... h9psi itinf etmektedir. O 
T21kit tabit bu •apurlar b0k6-

••li>e Mlul a.uaaea .. t&r. Jıl'- R-

Cin ordusu cekiimHzse ., . 
~ , 

onlar bu sabah yeni., 
den taarruza geçecekler ! 
Çin ceneralı Japanlara boyun 

eğmiyeceğim, diyor 
Şanghay, 19 (A.A) - Japon ceneralı Uyeda öğleden sonra 

§U beyanatta bulunmustur: 
110n do uıuncu Çin ordusunu ilk hattan geri çekilmediği 

takdirde Japon kuvvetleri yarın sabah saat 7 de taarruza geçe
ceklerdir. 

Bu taarruz haberi hakkında New· York'tan alınan ma1umata 
göre Amerikan askeıi mahafili Japonların bü~ük mikyasta ha
reketlere girişmek için Şanghayda kMi miktarda kuvvete malik 
olmalarım ,~p!ıeli addetmektedır,, 

Nankin, 19 (A.A)- Haric! işler komisyonunun Japon oltima
tomunu red hususunda verdiği kerar Nankin bü\dimeti hericiye 
oazaretine bildirilmiştir. Hariciye Nezareti cevap hazırlamakla 
meşgul bulunmaktadır. Bu cevap bu akşam Japonlar'a tebliğ 
edilecektir. 

Şanghay, (A.A.) - Router Ajansının aldığı malumata göre 
Çin cenerali Tıa ting Kay şu beyanatta bulunmu,tur: 

Japonlara boyun eğmiyeceğim. Memleketimi müdafaada de· 
vnm edeceğim. 

Japon Cenerali Uyedanın kumandası altındaki on sekiz bin kişilik 
Japon kuvvetlerinin yarın Çin mevzilerine karşı l3arruzt bir ba· 
rekete S?eçmeleri beklenmektedir. 

Sabık Çin imperatoru Mançuri 
hükumeti reisliğine seçildi 

To <yo, 19 (A.A) - Asabi gazetesinin Mukcen'den aldığı 
bir habere göre yeni Mançuri hükumeti icra heyeti Sabık Çin 
lmperatoru Prens Pouvi ittifakla riyasete intıhap etmııtir. 

Beynelmilel mıntakada son vaziyet 
Vaş:ngton, 19 (A.A)- Hükumet bütün dikkatini Şangahay· 

dakt beynelmilel imtiyazlı mıtakanan himayesi işine hasretmiştir. 

Hükumet artık hiç bir faydası olmayan siyast teşebbüslerde bu
lunmağı hatırından geçırmemektedır. 

Japon iltimatomuda tesbit edilen mOddet ve Mançori'de mU•
takil bir hükClmet teıekkl etmesinin Japon intihabatiyle ayni 
zamana tesadüf etmesi Amerikan mahafilinin fikrince Japo 
muntehiplerini hükümet Ye orduyu tutmağa sevk için .atfedilmiş 
bir gayret mahiyetindedir. 

Londra, 19 ıA.A) - Londlar kamarasında Şangbay vaziye
tine dafr olarak uzun beyanatta bulunan harbiye nazın Sir Hila 
Ham ezcümle ıunları söylemiştir : 

"Lüzumu tahakkuk ettiği takdirde Şanghayda ki büyük 
Britanya tabalarmın tahliye•İ derpiş ediiecektir. Fakat, bu tabliye 
çok müşkül ve belkide çok elim olacak ve büyük Britanyanın 
orada mevcut bulanan mennfıi ve emvalinin terki manasını ih-
tiva eyliyecektir. Şımdiki halde tAhliyenin halen ameli ve ihti
yatkarane bir hareket olacağına ınanmak için hiçbir sebep gör-
mivor m, ümit ederim iri hadisat böyle naümidane bir tedbir itti· 
hazma bizi inecbur etmivecektir. 

Çin Cemiyeti Akvamdan medet umuyor 
Cenevre, 19 [A.A.)- M. Yen Japon ultimatomu dolay.siyle 

Cemiyeh Akvam m~c.isinin bugün 6ğleden ıonra mOatacelen 
ıçtimaa davetini istemiştir. 

Ôğle üzeri top!anacak olan On ikiler komitui 
has heyetinin bu teşebbüsüne ne yolda bir cevap 
kararlaştıracaktır. 

Çin murah· 
verileceğini 

Şangay l9(A.A.) - Fransız orta elçisi Japon orta elçisi nez
dinde bır teşebbüste bu'unmuş ve muhasamatın tekrar baılamı· 
yacağı ümidinde olc.'.u3unu söy!emiştir. lngiliz, Amerikan ve 
ltalvan orta elçi'eri de bu te~ebbf\se iştirak etmi~terdir. 

Yenı Adttna gezeleaı sahibi 
mahkOm oldu 

Adana, 19 1 A. A ) - Halkı 
hükümet kanonlarma karşı gel· 
m·ye teşvik ve zabıtayı tahkir 
cürümlerinden dolayı Yeniadana 
ğazetesl sahibi Ahmet Remzi 
beyin ağırcezada na .zen devam 
edilen mahkemesi dün net' ce
lenm ştir Mumaileyh 8 ay ağır 

hapse ve i33 lira para cezasına 
ma'ıküm olmu•tur. 

u.akta zelzele 
Uşakta, 19 (A.A) - Dün sa

bah saat 9 da hafif bir zelzele 
o'mustur. 

ret,e hususi vapur sahıplcri de 
şimdiki tr.hl•keli zarar nnvetın
den kurtulmut e acaktır. Mesela 
yiizJe ı~seni deY:ete, ylizde 
yir111 si efrada ait bir tir kete 
verilecek deniz nakliyat idh·sa
rını iJt ura edenl~r YUH yukar
da iula etti~imiz naUtaleaların 
İsa betıizliiini llnYYetli delıllerle 
i9bat et•eleri a~.. plit-. .............. 

Cenevrede 
Çin murahhasının 

anlattıkları •• 
Cenevrcde bulunan Sıvas meb'

usu Necmettin Sadık B. Cemiyeti 
akvamdaki Çin murahhası M. W. 
Yen'fe bir müllkat yapmıştır. 
Çin murahhası Çinin b.ugünkü 
va11yetinden bahsederek fUnları 
söy!emıştir: 

- Bugün Japonyanm Çinde 
asker kuvvetıle işgal ettiği arazi 
F rnnsayJe A:manyanın mecmuu 
kadar geni;tir, ve 20 milyon 
Çınlile meskfındur. JıJ'&ıtlar ha
rel<ftt esnasır.da esirleri, ıi vil 
ahalıyi, kadm ve çocuktan bi e 
öldürdGler. HastehaneJeri topa 
tuttular, her kanon ve kaideyi 
ayaklar eltına aldılar Tarifi gay• 
rı kabil tahribat yaptılar. Şımdi 
Çinde, bntftn dehıetile fılen harp 
var, yalnız harbin ismi yok. 

Çin, bu vaıryet karşısında, ni 
hay•t~ ••a mltlafu haklnm 
.. , ., ııh. Ş.•n •~•W j.pea ta-

Fransada 
Yeni kabineye 
kimler giriyor? 
Paris, 19 (A.A.)- Yeni ka

b:neyi teşkile menur edi!en M. 
Painleve saat 10 da istişarele
rine tekrar başlamış ve bilhassa 
M. Herriotyu kabu! etmiştir. 

Bir müddet sonra M. Painleve 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Vaz femde muvaffak o'acağı· 
mı ve mesai arkadaş!arımm İsim· 
)erini havi listeyi akşam üzeri 
reisiclimhura takdi rn edeceğini 
ümit ediyorum. Girtştiğim mü-
zakerelere hudutsuz bir uzlaşma 
zihniyetiyle devam edeceğim. 
MiıkAlemelerin bs,.ı müfrit ta-
leplerden dolayı inkıtaa uğra· 

dığına mlUeessifim.,, 
MUzakereler 

Paris, 19 A.A) - M. Pain!e
ve saat 1.45 te dahiliye nezare· 
tini kendisinin deruhte edeceğini 
M. Lavala tebliğ eylemiş oldu
ğundan bu karar üzerine M. La
va!, Tardiyo ve Reynaud ıerbes-
tii hareketlerini tekrar iktisap 
eylem ılerdir. Çünkü ekseriyet 
fırkası intihabat arifesinde da
hiliye nezaretinin kendi azaların
dan birinin ubtesinde bulunma
sını istemektedir. 

Sa11t 9 te M. Painleve müza
kerelerini tevkif ettiğini ve ıaat 
10 da tekrar ba1hyacağın1 bil· 
dirmiştir. 
Fransız talebesi nUmaylş yapb 

Dün bazı nümayişçiler ve bil· 
bassa Quartier Latin gençleri 
kafıleler teıkil ederek ezcümle 
Ayan meclisinin lc•p191 ve M. 

Peyronnet'nin ~kametgihı önün· 
de nümayişler yapmıı:ardır. 

Polis nümayi§çileri dağıtmıı ve 
aralarından 35 kiıiyi te•kif et
miştir. 

M. Laval ve Tardlyo 
Paris, 19 (A.A) - M. Painleve, 

Elusee sarayına azimetindeıı ev
vel M. Laval'ta kendi siyasetine 
icap eden veçheyi verebilmek 
itibarıle kat'i telikki ettiği bir 
miıllkatta bulanacaktır. 

Bo mtılAkat M. Lavalin yeni 
kabine ile olabilecek muhtemel 
iştiraki mesaiıi etnnndı: cereyan 
edece ve dahiliye nezaretinin 
teYcibi meıelesine ait olacaktır. 

Her iki meclisin ekseriyet kıs
mına mensup azalan M. Painle
ve'nin kabineaile irtibata haıır 
buıonmetkta fakat başveklletin 

ekalJiyete mensaplanndan birisi· 
ne tevcibine makabil dahiliye 
neıaretinin M. Lanl'a teklif e
dilmit bulanması basebile kendi
lerine nrilmesiıri talep etmekte-
dirler. . 

Eğer M. Paınleve, M. Lavalin 
dahiliye nezaretine avdeti balc
kında radikallerin muvafakat 
ve rizalarım iıtihnl edecek olm-
18 buhranm halli koleylaşm•t 
bulunacak, barekil aym zaman
da harbiye nezaretini ve M. 
Tardieo de Cenevredeki Fransız 
murabbası heyetinin rivaseti •a
z fesinde devam etmek ilzere 
harıciye l!ezaretini deruhte et· 
miş o'acakiardır. 

......_ ........ •••••awuuuuewawwueuft ... enuu ............. .. 

arrun1nu mnvaffakiydJe püskürt· 
tü. Her ne fedakArlık bahasına 
olarsa olıun, Çin milleti iatiklll 

ve tamamiyetini müdafaaya az· 
mctmiştir. Zaferden emin z. Bu, 
bir zaman meselesidir. Fakat, 
Cem yeti al..vamm da istikbal 

ve 111efttldiy.ti, be ... .ı.u 
aı..;. ft_,ete bejftthr • - - __..._ 

Başvel<ilimiz 
Diln Ankaraya ha

reket ettiler 
Başvekil ismet Paşa Hz. dün 

akşamki trenle Ankaraya hare-
ket etmişlerdir. Başvekilimiz dün 
öğle yemeğini Tokatlayan ote-
lınde yemitler, lstanbul Halk 
evinin açılma merasiminde bu· 
lunduktan sonra Do'.mabahçe 
sarayından motörle Haydarpa-
şaya geçm

0

şlerdır. 
ismet paşa Hz. burada reisi 

cümhur Hz. namına yaver Celil 
beyle şehrimizde bu'unan meb' .. 
ualar ve dığer bir çok zevat ta
rafından teşyi edilmiştır. 

ismet paşa Hz. Je bir!ikte 
Başvekalet hususi kalem müdürü 
Vedit bey de Anknraya gitmir 
tir. 

Kar müthiş 1 
Umarah I inci sn} fad:ı J 

pres nede konvans yonel gelme• 
dıği gibi şehrimizden de hareket 
etmemiştir. Yalnız evvellki ak• 
tam buradan hareket eden el<S" 
pres yo~colariyle birlikte Kabakçı 
dan saat ı 6,40 da Sirkeciye 
dönmliştür. Karan irtifaı tren 
yollarmı kapadığı gibi şose yol· 
Jannı da, otomobillerin hareket 
edemiyeceii şekilde kapattığın• 
dan Avrupa yolculannın aktar· 
ma ıuretiyle gidip gemeleri temİI 
edilememiştir. Maamafih şimen· 
difer idaresi hattın temizlenme• 
sı iç·n IAzımgelen tedbiri almış• 
tır. Hat üzerinde temizlik ame• 
liyesine faaliyetle devam edilmek"' 
te fakat fasılasız yağan kar te-
mizlenen yerleri blr taraftan tek• 
rar do!durmaktadır. Trakya şe
hirleri arasında münakalat ta
mamiyle C:urmuştur. 

Bozulan hatlar 
lıt:anbutta Trak1fh rasımJaki 

telgraf hattında dün geç vakte 
kadar hiç bir arıza görülmemit
tir. Yalnız saat 16 dan sonra Iı
tanbul E:ıirne ve lstanbul-Sofya 
telefon hattı bozulmut •e bu 
hat lizerinden muhabere im\ id1 
bulunamamıştır. Hattaki bozuk
lu ~un Trakyada olduğu tabmid 
edilmektedir. 
!Şimendifer k6prUsU bozuımatl 

Svihngrad a Uzunköprü arasın• 
daki timendifer klSprüıünüo de 
bozulduğu söylenmişse de Şark 
Demiryolları idaresı ba haberi 
tekzip etmiıtir. 

Den izlerde 
Şiddeti daha ziyade Trakyad• 

hissedilen hava Akdenizde de 
kendini göstermiş ve dün A~ 
deni:ıden beklenen Eğe vapuıtl 
bu yüzden 7 saatlik bir teah
hür)e gelmiştir. Fakat Karade
nizde fırhna yoktur. Ne karad~ 
nizde ve ne de Akdenizde bit 
kaza da o!mamışhr. 

Kerh havalar d&vamh 
Kandilli rasathaneı·nden "/r' 

rilen malftmata g6re bugOn d• 
bava kapalı olacak ve arasır• 
hafif kar ya~acakbr. Rüzgi' 
mutavassd f ddetle poyrazdaO 
esecektir. • 

Şehrimizde çok şiddetli bit 
kar fırtınası ihtamali mevcut ol-
mamakla beraber kar ve fe~• 
havalar devamlı görülmektedıt• 

Yeıilk6y askeri rasat merkr' 
zine göre de bugUn hava k~ 
pah olacak ve fasılalarla k 
yağmakta devam ed~cektır, r:: 
gar fimal istıkametinden e 
cektir. 

l\'ışan me1'asımi 
Baban ude Hasan Samih b~ 

yin kızı Münevver hanımla ele bi 
trik ve makina mühendisi Çe~~i, 
zade Nuh beyin niıan merası de 
dün ıaat ondörtte Kadıköy~o tl' 
mühürdar caddesindeki evleriO 
yapılmıştır. .-1 

fki tarda da 11adet te~ 
ederi&. 

d 
• 
ı 

d 
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Adliyede: 

Aksaray 
1 

.. 8 .. !I ~ Hakimi Ede avukatlık 
Yanan ~ocug""' un cesedi L----------~--~~----------:ı---n!l~ ayrılacak mı? 

facıası 

h 75' h d Ankaradan gelen bir habere 
enüz çıkarılamadı aşaba re araya yar ı göre adiye vekaleti bir layiha 
İki gece evvel, Aksarayda bir T bazırlamışhr- Bu layihayla mek-

~ngı~ çıktığı, bir apartmanla üç tepli o lmayan haki:n ve avukat-
ukkanın ve bir çocuğun yandığı- Jarıa çalışmc.ama milsaade edil-

11.1 Yazmıştık. Dün de vak'a ye - miyeceği yolunda bir karar ver-
~n.~~ yaptığımız tahkikattan elde mek tasavvuru vardır. 
hgımiz netice şudur: Diğer taraftan gene bu layi-
Yangın, çarşamba günü akşa· hayla hakimlik ve avukatlı ta-

!!ıı saat sekizi çeyrek geçe Aksa· mamen ayrılacaktır. Bunun için 
~Yda Hüseyin ağa mahallesinde hukuk mektebinden çıkan ve 
alıncı sokağında Selim bey a·j bu mesleklerden birisine giren-

~artınanının alt katındaki dükkan tere on seneden evvel diğeriyle 
t·~n çıkmıştır. Bu dükkan ve bü- ı meşgul olmasına müsaade edil-
. un apartman Osman Nuri efendi mirecektir. 
~rninde bir manifaturacı tarafın- Bundan başka hakim olacak-

an kiralanmıştır, on sekiz odası lar da cvve 'ii hfik im namzedi o• 
::;ı~:r. Ayn ayrı kiraya verilmek· larnk çalışacak lar, maaşları 45 

b Yangını başladığından iti-
d &.btt;n sonuna kadar takip e· 
.e ılen Cümhuriyet cadde -
j1nde oturan Aptullah efendi şöy· 
e anlatmaktadır: 

d .. _ Ben yemek yemiş, Beyazıta ka· 
Bayramda sevlndlrilen Paşabahçell yavrular . 

raşabaltrede bfr nümune olarak siyle faaliyetini bir kat daah arttırmı, re heyetinden bazılnı, yaklaşan yeı.u 
ar çıkmıya niyetlenmiştim. Tam bu 1 

l'adan geçeceğim sırada Osman efen .. 
' ~ ' k d · "f l • ' b k • 'C bır 1 alınabilecek derecede çok ~Iışan \'C ve bayram dolayr iyle 24 yavruyu ba§ ongre e 'azı e ennı ıra ?1ı;)a' 

çok hayırlı işler gören bir şefkat mü- tan başa giydirerek se'indirmiştir. daha. '·azlfe kab~l etmemıye, kar~r l 
~~in dükkAnından alevler yükseldi -
ııni gördük. Zaten daha evvel du • 
lllan başladığı zaman görüp hab~r ver
ltıişler. 

essesesi \"ardır. Boğaziç.inin güzide Bo hanrnı ve beylerin faaliyetleri· ver~uşl~rdir. Bılhassa Paş_:ıbahçenın 
hanım ,.e beylerinden terekküp eden ni takdirle işaret ederken duyduğu .. fakırlerı arasında ç_ok teessur uyandı· 
bu heyet her gün kırk beş fakire ek • muz, teessüre değer bir noktayı da ran bo haberin dogru olmaması~ı ': 

k erzak kömür dag;ıtır ve her çalışkan hanımla~ımızla beylerın ı" 

Alev çok çabuk yayılmrya başladı i hu sırada Osman efendiyi gördük. 

me , • yazmndan gcçemiyeccğiz. Söylendi· b d k"l k h 1 b" t k f ttan istifade ederek muhtaçlara aır.n an çe ı ere ayır ı ır eşe · • 
~:kün olan yardımı yapar. Bu ce- ğine göre geçen seneki kongrede külü dağılma telıli~sine _maruz hır k 

'Pengi açarak içeri girmeye çalışı. mi et kı ın iddctli geçmesi dolayı • bazı tenkitlerden müteessir olan ida• mamalarını tcmennı edenz. 
) ş ~ ··~········· .......................................................................................... . 

~ordu. Etraftan mani almak istediler. 
h akat içeride parası olduğunu, mu -
,:kkak alması lazımgeldiğini söyledi. 
i e ~':Pcngi nçtı. Fakat dumanların 

ith·~ra:ı··r~c~·;ierı · r kaza Iş bankası Tibriz'de 
Şikaiyet ediyorlar · bir ~ube ~çı:ıca~r 

Çerısıne atılmasile dışan kaçması bir 
Oldu, 

Ge en gün son içtimaını ya- Bir han çöktü, iki Iranla o an tr~ns~t tıcar~t_ı mü-

tç ·f k · liman ag'-ır yaralı var nasebatımızm ınkışafı ıçın Iş pan arı e omııyonunun T'b · d b. b 
· k · · d" b k ·· ti · · bankasının ı rız e ır şu e 

~eğerse başına ağır bir şey dü~müş şı_r et.ının . ız ar 
0

. ~:~e. erını açması muvafık görülmektedir. 
~Ygın bir halde onu otomobille has. bır rnıktar zıyadeleştırdıgını y~z- , .. , ' • .., - Bankanın umumi müdürü Celal 

haneye götürdüler. mıştık. Kaydedildiğin~ gö.re ıt· B. Iranda bulunduğu sırada bu 
b Apartmanda yirmi ai1e oturur. balat tacırle,ri bu yenı tarıfe~_en işle de meşgul o!muş ve tetldka-

tı arada bunların hepsi aaprtmanm şikayette bu.unmaktadırlar. Tuc- tını yapmıştır. 
kapısından kaçabildiler. Fakat yangın carlar yeni tarifenin ithalat eş· Celal B. tatkikatmı idare mec-
lJlart d 1 tan · d · · · ·· t mruu haylı ısar ı t sonra yu- yası üzerın e tesırmı gos erece- Jisine bildir.ecek ve meclis ltabul 
karıdan acı feryatlar duyuldu. Birj ğioi ve bu yüzden fiatların yük- ederse ilkbaharda bankanın bir 
~SUk ~ocuk inin lcrradını işittik~ seleceğini iddia etmektedirler. şubesi Tibriz.de açılacal<tır. 
:b kırı ç rfnelteli sesler kesil i. --····-·········--···· ................................. . 

1 
u arada ynndaki evin damından it- nnla~ılmaktadır. • 

aiYeler b" ''-d d" d'l A rt Aynı zamanda Osman Nurı e• 
ır na m en ır ı er. pa • . . d kk" "k" l 

llıan1 .. fendının ü anını ı ı ay evve 
.... n ust katında uturanlardan Ay- • rt tt• · ı:. ve apartmanın 
~ ha d . sıgo a e ırmı~ 
lahıı non a atılmak suretiyle kurtul· da sigortalı bulunması noktasın • 

di. dan zabıt talikiliabn tamikine lü-
~"•lh çocuk nasll yandı ? zum görn· ü§tür. 

l\ır Diğer taraftan apartmanda 0 • Zavallı çocuğun ce edi henüz 

11
• anlardan vatman izzet efendi- çıkarılamamıştır. Belediye fen 
~iki çocuğu vardır. Bunlardan heyeti binanın tehlikeli vazıyetteJ 
i ela küçüğünü valideleri kuca- bulunması dolayısiyle aramıya mü 
~na alarak a§ağıya indiriyor. Fa ıaade etmemiştir. Çocuğun ceıc· 
ltt~ .ieri dönüp yedi yatındaki Ke di bu gün aranacak ve binanın yı· 
Ç·· lı kurtarmıya vakit kalmıyor.. kılmasına ba§lanacaktır. Zabxtn j 
, llnku duman etrafı fena halde tahkikata devam etmektedir. 
l\'tını§tır. Bu vazıyette valdesi Çadarcalarda bir dUkkan yandı 
.;l'llale a§ağıya inmesi için hayla- Evvelki gece de sabaha karşı 
!Q or, Lakin bu da mümkün ol .. Beyazıtta Çadırcılarda Ağı:. hanın 
.,,jor ve zavallı çocuk acı acı fer- da yangın çılanı§ ve bir dükkan 
t~ a ha§lıyan ve nihayet ses kesi· yanmı~tır. 

or. Yangın Onniğin mobilye ima • 
~~angın saat 11,30 a kadar de- lathanesinden çıkmış ve imalatha
'" etmiş, bir apartman ve iki ne tama.miyle yandığı halde etra· 
l:bi Y~ndıktan sonra Mindürülebil-ı fa siaryetine meydan verilmeden 

§tır. Yangının sobadan çıkbğı yangın söndürülmüştür. 

( Son Yemen valisi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

....,..lllIUtııııınmanımıııııııım:ıı:rnııını:r.ır.:ııJllll!lllliilllrııınmnııııı•nıııı ııır.ın ı ı ınınnunn n ıı ı Tefrlka:38ıı:.nımm JJ 
Tercüme ve iktibas hakkı nıalıfuz.dur. 

lle Mahmel l O mıntaka lbnissuudun hükmü al-
'tıtdar haç mevsimi lstanbuldan ve Mı· tında olduğu için herkes (İbnissuut 
de \' n !\tekkeye l\Iahmel gider. Biri yaptı) dedi. Çünkü biraz evvel, l\lek-
4derı~nterı Mahmeli rnrdır. Bu, ta kede çıkan Şerif Hüseyinin resmt ga. 
ha"al· e_n başhynrak bütün Yeinen ve zetesi imam Ynhyn ile Şerif Hüseyi
Jedtr. ıs~ halkını peşine takan bir kafi- nin bir ittifak aktetmiş olduklarını 
de ha t u kafileyi adet ve~hile Yemen yaz:mıştı. Uu ittifak olM olsa lbnis
~fttı fi.~ a Vali olmak üz:ere bütün er - ~mut aleyhine olabilirdi. Fakat böyle 
~de;di~ra ve asker mızıkalarla teşyi bir şeyin asıl ve CS..'\SI yoktu. Evvelce 
~liıtd 'ki erıe de Seyit Kibsi'nin riya- keydctmiş olduğum (Hil!fet) meseJt. ... 
_; Mahmcli yola snldrk. si temasından sonra lm:ım Yahyn ile 

da bu baka~ Asirdeki Tellume boğazrn Şerif Hüse);n ar:ısmda hiç bir rnüzn• 
~-, :.~ hın kişilik kafile ani bir bas- kere cereyan etmemişti. 
~tıt fa:ı.ıll' Pusuya düştü. lki bi11 kişi• Bu hadise knrşrsında lmam Yahy:ı 
t.ı t htı h:behncı .. namzecli kılıçtan geçti. şaşırdı. Halksa ima.mı tazyik ediyor--
" r butUn Yemeni alt üst et.. du: 

' ' - Xatledflet1 )"i.iderle bicünah k1.T 
... ..... ,.paa ldJHi! ile...triıaiziıt Jıttikammı derhal almalı • 

Çöken bina 
Evvelki gece 1 avuk pa:ıarmd 

bir çökme olmuş ve enkaz al· 
tında kalan iki kiti ağır surette 
)aralanmıştır. 

Çöken yer Tavuk pazarında 
Yağcı hanına bitişik üç dllkldinla 
üzerindeki odalardır. Bu odalar-
da terzi Dimitri, terzi Hıristo 

oğlu Y orgi ailelerile ve Kayserili 
Hüseyin de yalnız olarak yaşa
maktadırlar. Yağan kar ve yağ-

ısm diyordu. j 
lmnm, lbnissnutla başa çıkamıyn. 

cağını bildiği için çekiniyordu. 
Fakat ac.'lba mes'ul ve müsebbip 

hakikaten lbnisuut muydu? 
Başkalarının 1rnam Yahya ile lb

nissuudun arasını açmak, Yemen halkı 
nı lbnissuut aleyhine tahrik etmek, 
nihayet çölü birbirine katmak için böy 
le bir sui kast tertip etmiş olmaları 
akla gelemez miydi? 

Den bir karar vermeden evvel lb
nissuuda bir mektup yazdım. Bu kan• 
lı hadisenin, bir çok masuma sebep
ısiz yere layan bu facinnm tevlit e
debileceği ıtksülamelleri izah ederelc 
kendisinden sordum. lbnissuut der -
hal MedineJi Diyan Nasırla bana. ce • 
vap gönderdi. Mektubunda asla bu 
~e bir dahlütesiri olmadığını mesele
yi vukuunda.n sonra haber alarak çok 
müteessif olduğunu yazdıktan sonra: 
(Benim böyle şeyler yapacak bir adam 
olm'8.dığımı bilirsiniz. Bu sebeple sit 
hakem olunuz, meseleyi istediğiniz gi
b.i tahkik edfniz, mes'ul ve mücrimleri 
meydana çıkarmız, vereceğiniz hük· 
111ü de §İmdiden kabul ediyorum) di • 
,..rdu . 

.Ayrıca. lmam Yah.}'11J'a yazdığı bir 

MevlOt 

Süreyya opereti Primadonnası 
Suzan Lütfullah hanımın ruhuna 
ithaf edilmek üzere, bugün saat 
on üç buçukta Kadıköyünde 

Oımanağa camiinde mevlCıt oku
nacaktır. .............................................................. 
murların tesirıle yıkılacak bir 
hale gelen dıvarlar ansızın çök
müştür. Bu sırada uykuda buluw 
nan terzi Dimitrinin ı:evcesi Eleni, 
terzi Hıristo oğlu Yorgi, llya va 
kızı F o tini uyanürak kendilerini 
pencereden atmışlardır. Terzi 
Dimitriyle Kayserili Hüseyinise 
anka:ı altında kalarak yaralan
mışlardır. Hadise yerine gelen 
zabıta memurları Dimitriyile Hü
seyni nnkaz altından çıkarmışlar 
ve tedavi edilmek üıere hastaw 
neye yatırmışlar. 

mektup da aynı mealdeydi. Ona da ı 
benim hakemliğimi yaZiyor ve (Siz de 
her halde Mahmut Nedim beyin ha · ı 
kemlitinl memnuniyetle kabul edem-

1 mz, netice onun nrecefi hükme ba "'. 
Jıdır) diyordu. 

Bunun üzerir~ ben mcseleYi nriz a
mik tetkik ve ~hkik ettim. Nihayet 
anlndım ki hakikaten bu i~te lbnis 
~uudun ttr parmağı yoktur. 1\1 "ele 
kabileler arasmdnki bir sui tefehhüm .. 
den ve o sırada bu kafilenin tesadü
fen onıdnn geçerek kurban giöişi'ndcn 
ibarettir. Böylece çölde büyuk bir 
harbin önüne geçmiş oldum. 

Fakat bütün bu mmtakada esnsh 
bir surette inZlbat ve asay:rşı muhnfa· 
zn etmek elzemdi. Ak~i takdirde ben 
çekilip glttik1e.n 8onra bu gibi halle· 
rin tekerrürü çok Tl\him neticeler tev" 
lit edebilirdi. 

lbnissuutla lm8.m Yahyanın a~ı
nı bulmuştum, bu cihetten müsterih
tim. Şerif Hüseyinse hissediyordu iti 
snlt.'lnntımn ıson günlerini yaşamak· 
tadır. Bence asıl mesele lmam Yah" 
yanın bütün Yemende hAkim olmnsı
dır. Bunun için de Tehamelilerle (*) 
Jmamın aruııtı bulmak, mutlaka JA. 
:cımdrr. 

liradan baş1 ı yacaktır. 

insanı kaçıran 
ir ayı! 

Son günlerde Edremitte !çok 
şayanidikkat bir hadise olm'1i• 
tur. Avcılar Kazdağında avlanır
ken saç ve tırnakları çok uza
mış ve adeta vahşi bir insan 
şeklini almış çıplak bir insana 
tesadüf etmişler ve yakalayarak 
Edı emite getirmişlerdir. Tabki· 
kat neticesinde bu adamın zey• 
tinli köyünden bir Rum olduğu 
ve Edremitin istirdadı sualarında 
Kazdağma kaçarak o zamandan
beri dağda bir ayı ininde yaşa
dığı anlaşılmıştır. Adamın iddi-
asına göre, kendisini dağa çıktığı 
zamnn dişı bir nyı kaçırmış ve 
senelerce ininden dışarı bırak• 
mamışlır. 

Poliste: --Çerke!jköy mualllml Dundar 
Bey nerede? 

Kanunusani iptidasında bir 
hafta mezuniyetle Istanbula ge
len Çerkes köy muallimi Dun· 
dar bey henüz vazifesi başına 
dönmemiştir. Bize verilen malu· 
mata göre Dundar bey burada 
misafir kaldığı otelden Çerkes 
köyüne gitmek üz:ere aynlmıştır. 
Muallimı Beyoğlunda Gillbabçe
de görenler olmuş ve o gece .. 
den sonra bir daha meydana 
çıkmamııtır. 

Dundar beyin bir kazaya kur
ban gitmi~ olma&ına ihtimal ve-

rilmektedir 
Kaçak tahviller yakalandı 

Limanımıza gelen ecnebi bir vapuı 
dan çıkan Rıza isminde yolcunun 
vı:ızıyeti ~üpheli görülerek üzeri 
aranmış ve kaçak olarak getir
diği anlaşılan 332 tane Yunan 
tahvilatı bu!unmuştur. Bu tahvi-
llitın binlerce lira kıymetinde 
olduğu t~hmin edilmektedir. Rı
za müddeiumumiliğe teslim edil· 
ıntştir. 

Uir taraftan da Seyit ldrisle c.sas
lı bir surdt a.nlnşmak lazımdı. Ta.o 
VMımtum olmadan lmamm onunla an
hı hllecC!fi hatıra. gelemezdL 

imam da buna biliyordu, Seyit ld• 
ri d .• 

ldr" haber cönderdim - Ben, 
biUyorsunn:z ki eraya gelemem. Çok 

rica ederim, ana buyurduğunuz baş.. 
J a bir yerde buluşalım, görii§elim ve 
anlnş:ı.lım, diye cevap verdi. 

Benim o sırada Su'adan ayn1mak 
Jrğırn m~küldü. CebeHrbno kayma• 
kamı Cemil beyi ldrisi ye gönderdim. 
Kendis!ni hfü:nti istikbal ederek iki 
ay kadar yanında misafir etti. Fa -
1 at nil1ayet ırcne c-öroşmmıizi istedi: 

(Gnzl Büyük Muet:ıfa Kemal paşa 
hnuctlerinin murahhas ve Vl\.lW olan 
·zın emirlerinizi da.ima kabule ama• 

deyim. Şnrkm büyük h8.l~k!n ve 
müncisinin iradelerinden harice çrl·a
mam. bu ebeple görü~ellm ve emirle
rinizi bizzat telakki edeyim) diyordu. 

(Bitmedi) '--------(*) Tchamcliler l'cme11 halkımn 
ek~criyetlni tl'~ «Ürl.n. lki mlluo
na uaJ~ındırlar. 
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Halk Evleri Dün Pek Samimi Bir Merasimle Açıldılar 
l Ost tarah birinci sayfada j 

Halk evleri açılırken ••• 
yııva olacaktır. 

Vatandaşlar işte burada. toplanıp 
kitleleşecek içtimai kudretini bir kat 
dah:ı yükseltecektir. 

vali Muhittin beylerde bulunu
yordu. Ôn safta kendilerine tah
sis edilan yere oturdular. 

cumhuriyet andı 

[ Istanbul H~lk e\•l'nln açılma merasiminde 
Ce!AI Sabı r Beyin kız.ı Xüyerrc H. tarafından 

okunmu~tur.) 

Han:m ,·e ~yefendiler; 
Maruzatımı şu bir kaç sözle hula- . 

1 

Biraz sonra istiklal marşını 
söyliyen koro heyeti salona gel· 
di. Aralarından bir genç şu su
retle cümhuriyet andını söyledi: ı 

"Ey Türk ınilleti, birin
ci vazifen 1 zik isıiklrUini 
Türk cumhuriyetini dı'i.n
ya durdukça~ orumakt ı r.;. 

Koro heyeti bu "ant,, a : 

"korumak~ ouu yıiksellrnell 
tir.,, Cümlesini ilive ederek te· 

rennüm ettiler. 
Ondan sonra Cumhuriyet kalk 

fırkaıı lstanbul viliveti idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim bey 
künüye gelerek şu nutku söyle· 
di: 

Cevdet Kerim beyin nutku 
19 Şubat 

Gazi, nutuk isimli kitabında diyar ki, 
Gençliğe , iman dolu hitabında diyor ki: 
(Cüchuriyct, isti/dal, hepsi sana emanet, 
Ey Türk gc.nci, bunlara varlığını sif}t'r et! 
Sana bel bağlıyanlar inancında haklıdır, 
Bir damla genç kanında bin yıldırım saklıdır.' 
Bu emanet içindir öğrendiğin Uim, fen! 
Bu büyük emaneti korumaktır vazifen!) 

Bu ses, yoktan bir vatan yaratamn sesi.dir, 
On dört milyon ağızlı bir vatanın sesidir! 
l'atan demek. o deme/> ... O demek,vatan demek! 
inkılabı yaratan, yurdu yaratan demek! 
içli, dtflı düımandan o kurtardıbu ;:urdu, 
Bir mağlubun sesini on galibe duyurdu! 
O altın baf yuğurdu ne ı•arsa ycni,güzel, 
En uzak rüyalan yakınlaıtıran o el! 
Günc,ten birer oldur ondan gelen lıer emir, 
Bu okların önünde yıkılır dağ, taş, demir! 
Bu güneıe geceler ne kadar etse haset, 
O nur t;ağlı!Janına zulmetler çekemez set! 
Birer birer toplayıp /ıallı.'ln her emelini, 
Bir büyük iatikbali.n kuruyor temeni, 

sa ederek bitiriyorum: · 
Halk evleri Türk milletinin hars 

sahasrnın her şube.!';inde ilerlemesi ,.c 
.rükselmcsj için canla başla ç:ılış:ıcalr
ların evidir. Ye onların yorulmaz çn
h~malarmdan büyük .rarmın doğac~· 
ğında şüp~e yoktur. 

Türkün tarihini aydın, dilini te • 
miz ,.e pürüssüz, edebiyatını özlü ve 
uyanık, musikisini derin ve canlı, ,·n. 
cudunu kuvvetli ,.e dayanıklı yapmak 
için türle halkının hasret çekti~i irfan 
nurunu herkese en hüyük kolaylıkla 
yaymak, muhtaç olduğu içtimaı yar
dım{ her ferde ayn ayrı vermek i~in . 
türk köylüsünün ufkuna medeniyetin 
ı~rğını ve gönliine münevver gençli -
{;;rin kardeş sevgisini getirmek için ç::.
lı şmak, uğraşmak istiyenlerin büyük 
karargahı Halk evleri olacaktır. 

Bu büyük ve yeni seferberlikte de 
her vatandaş vazifesini elbet yapacak· 
tır.,. 

Şllrler, hitabeler 
Arkadaşlar; işte bu eı•.... Halk evi. milletin özevidir, Bundan ıonra Celil Sahir be-

Bu gün cı9 şubat 1932
) Türkiyeniıı Bu evi ısıtacak gençliğin alevidir! yin kızı Nüveyre hanım ıair 

bir çok merkezlerinde Halk evlerinin Bu evler, inkılabı her kalbe i11.liyecek, f z· b . H lk . . 
aMlma günüdür. Bizde bu saatte bu- "Y Yusu ıya eyrn a evının 

:ı:· Dokuz penceresinden nuru geni§liyecek! 1 ·· b t"l d v rada toplanarak vil!yetimizin Halk açı ması munase e ı e yaz ıgı 
ilim, aan"at doğ~ak bu evin beşiğinden, d R 

evini açıyoruz, miJletimizin hudutsuz Karanlık girmiyccek bu evin e.,iğinden! şiiri, hukuk fakültesin en aik 
umuru içinde ebedt hayatını daima ar• 1 .. ··ı bey Faruk Nafiz beyin Akın Çekiç, aapan,el, apak ... Kalem, kı ıç, gonu , 
dınlatacak ve gaye için çah~acak mef· Bu çatının altrnda olacaklar arkada!J! isimli eserinden "Hakanın şika-
kGreci vatanda~lar için toplayıcı ,.e Bu evler duracaktır, mutlak dün!J<ı durdukça, yeti ve hakanın gençliği akına 
birlqtirici evimizi açıyoru:r:. Dünya yü::ünde tek bir türkün kalbi vurdukça! d 1 1 '-

Türkün umumi harpten sonra hür aveti,, unvan ı parça arı oaru-
ve müreffeh yaşıyabiJmek için yaptı- dular. Şiirlerden ıonra gençlik 
ğı büytik terakki hamlesinin siyasi namına edebiyat fakültesinden 

Eıı büyükler büyüğü .... Bu gece rahat uyu! 
sahnesini ta.kip ederek onu bir kat d:ı- ·· ·· , Nı"yazı' bey, Halkevı·nı"n açılması /ll; defa yüreğinden üzuntiiyu at, uyu. 
ha kökl~tiren içtimnl inkişaf adım· Bu evlerde ya~arken Gazinin çocuklan, karşısında genliğin tahassüslerini 
Ia.rmın a.tıJdrğı tarihi ve büyük gün · anlattı. Bir daha görmiyecek memleket ufukları, 
lerin yanında bu günü de şerefli ve Bir daha görmiyecek inkılabın bamai : 
tariht bir gün olarak k:ıydedebilece- Gaziye tazimat 

Ne bir •ehit KubUdy, ne Menemen canisi!.. C d t K · b t 1 k-ğiz kanaatindeyiz. Bu tarihi günü te~ )/ ev e erım ey e <rar ur· 
it vaz:ife9ini severek yapmak bahtiyar-

1 
Yusuf Ziya I süye gelerek Halkevinin açılma 

~rudeyu~tleri ~~kederM~•~---------------------~-----~ n~~~~ mil~te m~ut bir 
metle selA.mlanm. Jetler için eusen bu yolun müntehası lemiş köklerini sökmek mecburiyeti vatan ve bir ev bağlflıyan Rei•i-

Egendiler; olmadığı, her kazanılan merhale ye- ve inkrl5.p esaslarını bütün ruhlara ve cümhur Hz. ne lstanbulun tazi-
Bu gün içinde toplandığımız. bu hi· ni bir terakki ve tekamül hedefinil'l fikirlere hakim mukaddem iman şart- k l 

na' bl·r tarihte me•rutı·J·et 1'nkı1abını S 1 h 1. d . 1 f mahnan arzı için, onun in ı ip 
Y yol başı olduğu malQmunuz.dur. ar• an a ın e perçın emek vazi e ve 

sarsmak, hatta yıkmak i~in tasarlan- fedilen ve edilecek gayretler hedefini· mecburiyeti karşısındayız. yolunda en vcfakAr ve yorulmaz 
mı§ hainane teşebbüsleri kahreden as- zin yolunu kapıyan müşkül!ttan kur.. Program temellerl arkadaşı olan ismet Pı. dan 
kerl hareketlerin merkeziydi. tulmıya değil, derinlitini ve genişli- Fırkamızın prGgram temeJlerl cUm- ricada bulundular ve Pş. Hz. 

Bu bina bir tarihte, dünya millet- fini bHdiğimiz müşkültttın bağnna huriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, bu ricayı kabul buyurduklarmı 
Jeri milliyetperverlik eea.!llarma sarr- dofru daha büyük ölçü ve hudutiardn devetçilik, IAyiklik ve inkılApçdıktır. söylediler. 
larak tekAmül eder n hatta vatanda atılmcya ve girmiye matuf bulunyor. Programımız bu ana ve temel pren b · · B 
tu··..-ı -un·· han"em· d .. kı· mı'lletler bile bu k Açılma merasimi itmıştı. aş· 

uı. "" Fırkamız türk milletini onun büyü siplerinin h!kimiyeti ve ebedileşme.si 
Yolda hareketler yaparken saltanat tan'hı'nden ~·e varlıgwmda meknu• . . b fi d k tl· t d vekil Pş. Hz. refakatlerinde sıh-• .. ıçın u vası ar a uvve ı va an a~-
ve istibdat idaresinin uyıı~tunıcu ha- olan kudret ve kabiliyetten. aldığı lar yetiştirilmesini milli seciyenin biye vekili ve vali Muhittin bey 
vası içinde milliyetperverlik atq ve im~nla onu medeniyet sann.nnda ll- Türk tarihinin ilham ettiği derecelere olduğu halde alkıılar arasında 
heyecanının merkezi olmuıtu. yık olduğu mev!de çıkaracafı davasın• çıkanlmasmı, güzel sa.n'atlann yük· salondan çıktılar. Bu esnada 

YUksek kararglh dadır. Bu dava bize bu gün içinde seltilmesini, milli kütürün ve ilmi ıehir bandosu güzel bir parça 
Bugün, ay.nı binada kalplerinde mem bulundujıımuz hakiki vaziyeti unut- hareket ve faaliyetlerin kuvvetlf'l'ldi • 1 d B k b d 

leket eevglsini ve milliyet a~ı mu• turamaz. ril~ini ehemmiyetli vasıtalar olarak ça ıyor u. aşve ilimiz ir mil -
kadd- ve 1·1erı· yu··ru··•-n vu··1·-ek bir he 1 · t' at d det kimsesiz ve yetim çocuklar-~ lllC' J ~ Son iki üç asırlık siyas ve ıç ım tesbit ve ~ret e er. 
yecan halinde doyan)&nn kanrgihmı düşüklük ve gerileme !millerinin mil- Bu e.sas ve vMıtalarm hepsi bir • dan mürekkep olan bu ba:ıdooun 
kuruyorm. il hayat yiirüyüşiine verdiği ağırlık den bedeniyet yolunda tilrklüğün kay karıısında durdular; dinledikleri 

B1f1Lda meşrutiyet devrinde ancak n bu müddet içinde başka. milletlerin bettiğj uzun yoJian cesur, atılgan ve parçadan memnun kaldıkları an
bir olak çatılabilmişti. Milletin mü§-' ıtldığı yol göıriimüzün önündedir. Bn yorulmaz hamlelerle kazanacak nesil- laşıhyordu. Yanlarında bulunan 
t.erek §UUr ve idrak.inin mah~uıü ol:ı.n manzara bize nasıl çalışmamız lAzım ler yeti~rmeyf medeniyet sahasınd:ı Muhittim beyden bando hakkın· 
CQmhuriyet devriyse bu ocağın yeri- geldiğini hatırlatır. Devlet medeni türkün ta.bit meziyet ve kabiliyetleriy· 
- ...nrk mı"lletı·nı· medenı·yet ••flann . b · ·· 1 f ki. · tek 1 da izahat aldılar ve "Memnun 
,...., "~ -"« imk!n ve vasıtalar dahilinde utun e mütenasip şere mev mı rar a · 
da J!yık olduğu mevkie çıkaracak fik· gayretiyle mümkün olanı yapmakta • masını ~tihd:ıf eyler.,. oldum. Tebrik ederim,, dediler. 
r1 ft harsl hareketleri sinesinde can- drr. Fakat en naçiz görünen kuvvet Şefkat ve sevgi yuvası Pş. Hz. evin alt kat odalarından 
]andıracak bir ev kurmuş oluyor. ve mesai unsurlannı dahi ihmal etme- Cevdet Kerim bey evin birinde pek az bir müddd isti-

Halk evı talimatnamesinde tesbit den bütün memleketi yeni bir müca • teıkilt.1.ı ve faaliyetleri hak- rahattcn sonra birinci kata indi-
edilen esaslardan istifade ederek dele ruhu ve ileri yürütücü bir heye · kında izahat verdikten ıonra sö - ler. Türk maarif cemiyetinin bu-
Halk evlerinin ı.kkülü maksadiyle canla teçhis etmek meeburiyetiIHfeyiz. züne şöyle devam etmiştir: 1 d d d 1 1 k 
te§kılltr hakkmda muhterem heyeti • Mlllt kUltOr Hanım ve beyefendiler; un uğu o aya gir i er. ür 
..;ze 1

·-- ha'" ,·zaı.at verm .. Me mu··-·- 1 ı..:1~ h · · d • · d b" ··k maarif cemiyeti odasının duvar-au aıea. ... "'" Da Bu itibarla dev et teşıu atı ancın- işte bu esaslar ruresın e uyu 
adenizi rica ederim! de çalışabilecek bütün mesat unsur • ve milll gaye için kurulup faaliyete larından birini süslüyeat merhum 

Te,ekkOI maksatları ıarının milli kültürün yükselmesi geçecek olan evimizde memk!.:ctin ve inkılapçı ark:ıdaşları Maarif 
Cümhüriyet Halk Fırkası rehber· maksadı etrafında toplanmanın ehem- yaş, baş ve meslek itibariyle muhte • vekili Necati Beyin resimlerini 

seyrettiler. 

Bundan sonra Cevdet KeriOI S. 
Pş. Hz. nin 26 Ağustos akfa~ 
Ekmen tepede taarruz barek 
tını idare ederken alınmış te 
büyütülmüş bir fotoıraflı~ 
kendilerine hediye ettiler. 811 
ve!dl bu hediyeden çok meı:nPUO 
oldu ve kendilerini evin dışıdoJ 
kadar takip eden halka fe 

1 

ettikten sonra "Yaşa var ol,, ı~· 
leri arasında otomobillerine ~ 
nerek eYdeo ayrıldılar. DDD 
merasimde bulunanlar akı•~ 
kadar HaJkevinde kalarak bifl" 
birlerile tanışmıılar ve görDr 
müşlerdir. Bugünden itibareO 
evin faaliyet şubeleri çalışmalr 
rma başhyacaklarchr. 

Ank•rada 
· Ankara 19 (A.A) - aokırl 

' • bO" Halkevinin açılma merasim• 1" 
gün saat 15 te büyük bir b• 
kütlesi huzurunda yapıldı. 

Merasim istiklal marşile b•t: 
•IJ& landı ve C. H. Fırkası kiti 

umumisi Recep Bf, kürsüye ıe
Jerek irat ettiği mühim bir pO-

tukla Ankara Halk eYini ve •~ 
saatta 14 vilayette hazırhkl• 
bitmiş olan Halkevlerini açtı. 

iz mirde lk 
lzmir, 19 (A.A) - İzmir H~ 

evinin açılma resmi, bugün bıO" 
terce halkın hararetli ve saaıİ~ 
teıaburatile yapılmıştır. TefrP' 
edilen ihtisas şubelerine yüzlercf 
vatandaş kaydedilmiıtir. 

Esklşehlrde 

Eskifhir, 19 (Yakıt) - ff .. 
evlerinin Açılma merasimi but' 
da fevl<a)ade hararetli ve be~ 
canlı oldu. G ireson meb' 
Hakkı Tarık bele, Faruk bey ff 
bir çok gençler tarafından ~ 
tuklar söylendi. Andı iki yüz i~~ 
Bir ag'IZdan heyecanla okud~ 
merasim dört saat devam ettlt 

Sakarya 
---·-=~c:11Bur••-'• to 

Bursa, 19 (Vakıt) - Halke • 
yağan kara rağmen görülmeıOİf 
bi tezahurla açıldı. istiklal ro,r 
tını müteakip meydaaı dold~r~ 
gençlik bir aaudan Cümburıy .. -

. L" de' andını terennüm ettı. ııe dOı 
Rüştü bey Halkevi şiirini oku tol 
müteakıben Antalya meb'uıu~o~ 
naııfi Şerif bey bir nutuk ıo'f 
di. Hitabeden sonra kayda b~ 
landı. Bir saat içinde bine ya d,f 
aza yazıldı. Yazılanlar arasıO 
bir çok hammlar da vardır. 

Rıza Ru, ... 
Samsunda I~ 

Samsun, 19 ( Vakıt) - tl•JI" 
evi büyük merasimle açıldı. d' 
tiklll marşını müteakip cOlllb jtİ 
riyet yemini yapıldı. Fırka ''0~ Şer af ettin B. uzun bir 11°~.,. 
söyledi. Şiirler, hitabeler o~u:,11" 

Açılan defterlere kayıto.u 

ların adedi pek çoktur. 
ZUbeylr 01111 

Malatyada ~ 

Malatya, 19 (Yakıt)--: ~0fo
SJat on d&rtte Halk evınıo v' 
şat resmi Malatya meb'uıu tı1'' 
fi beyin çok heyecanlı aut~ tf' 
riyle açılmıthr. Bütü~ .M• 8 ~ 
halkı büyük bir samımıyet bet' 
heyecan!a bu mukaddes 1° d~ 
ebedileştirmek için kalptell 
ğan antlarda bulunmuştur.:,_/ liğiyle kurtardığı vatani, !!iiyasl, içti- miyeti kendiliğin-den tezahür etmekte- lif zümrelere mensup fakat bu mem · 

ma1 ve iktıMdf derin ,.e Mğlam temel dir. Memleketimize nazaran devlet Ieketin birer uzvu olmak ısıfatiyle ay
ler tize.rinde yübeltm~k karar ,.e az. hazineleri daha zengin, maddi imkan nı hörmete lı\yık bütün fertleri topln
mfdedJr. Jan daha geniş ve okuyup yazma bilen naC3k, tanı~acak, kaynaşacak, arka- GLORYA 

Bu vadide milli mücadele günle • )erinin nispeti yüz.de doksanı geçmi~ daşlık, kardeşlik his ve b:ığlanyla 
rinden bu güne kadar memleketi dü~- olan memleketlerde bile halk kültür demet hali;~e gelecek ve bu demetin 
man istilAsmdan, siyasi, fikri içti · teşkilatına her gün daha ziyade artan içinde her fert hu~u!!il ren;;)yle gör~
mat ve iktıaa.dl inkipfına rnAni zin • bir ehemmiyet veridiği hepimizce ma ~ neeek ve mütevazılarmm bile haki· 
eirlerden kurtulmuş, inkılttp esasları JQm olu bir hakikattir. Bu bilgimiz. ki birer kıymet olduğu meydana ~' -
dediğimiz milli yükMlme imk!n ve va- bu sah:ılarda ç:ıhşmıya her milletten kacaktır. 
artalanna kaVU§lllU§, omran ve mede- çok fazla mecbur bulunulduğu halde Hul!sa burası yalnız hiyan.et ve hi 

• niyet yolunda r.amanm ve umumi ~e • maddi T"e manel1 va.srtaJ:ın maalesef yanetiyle memlekete kötülük etmiş ıı
raitin müsaadesine ni~petJe tabit de . çok eksik olan mcmle~{etimi:ıde resmi, )anlardan gayrı cümhuriyetçi, inkı -
reeenin fevkinde yol almı:,tır. Bütün ıayri r~mı kuvvetlerin aynı maksat l!pçı, IAyik, halkçı ve binaenaleyh 
bu muvaffakıyetler son derece ehem• üzerinde teMif'i lüzumunun kıymeti- zaman ve sayinden ve hayatından bir 
miyetli olmakla beraber bu gün vasıl nj tebaruz ettirebilir. kısmını seve seve milletin ve heyeti 
.Waiwau merhale, üzerinde bulun. Biz bu vadide ~a memleketlere içtimaiyenin umumi hizmet ve menfa• 
dutamuz yolun henüz ba§langıcı de - nazaran fazla olarak ~mdi tarihe atine tahsis etmeyi mefkOre bilmiş 
mektir. geçm~ müesseselerin cemiyet bünye: gayri endiş ,·at:ındaşlann en derin bir 

_Jrfedelliıetçi U'kla.r ve mümtaz mil• &iıüD en derin &abablanna kadar iş• şefkat ve aevgiyi bulabilecekleri bil" 

Bu akşam 

MUSTAFA 
(Hayat Yolu) 

Birincı Rusca sözlü filmini takdim ediyor. ..,-
. · l b f"l d · d'k" Ru•Y Tamamen Moskovada çevrılmış o an u ı m e şım ı ı ,dır• 

en hakiki tasviri - mahalli Rus adetleri - Rus tarkıları .,. fild'i 
Büyük Amerikalı vazu sahne Cecil 8 de Mille bu gll•,ı 
kopyada görmüt ve uMustufa,, filminin sinemanın ell 

eserlerinden biri olduğunu beyan etmiştir. 



~~--•mtflild 
Galatasaray kongresi - ------
SporiG'~ bilfiil uğraşanlar umumi 
kongrelere iştirak edemiyecekler 

Galatasaray kongresini yapanlar içtima halinde 

Galatasaray spor kulübü koog- biye kulüpleri iştirak etmişlerdır. 
resi dün toplanmııtır. Kongre Vefadan 6, Beşiktaştan 3, Harbi-
•abab saat onda başlamış on yeden bir güreşçi güreşmiştir. 
d6rt buçuğa kadar sürmüş ve FıJiz siklette: Esat - Beşiktaş , 
oldukça heyecanlı geçmiştir. Ali Vefa-Kumkapıy~ az bir ~ar~-

Geçenlerde yapılan diğer bir Ja ve bükmen gabp gelmıştır. 
içtimada kulübün bilfiil sporla Bu güreş çok he}'ecanh olmuş-
llğraşan azalan idare heyetine tur. . . 
hücu d k 'd h t• . En hafıf sıklette: Abbas - Be-

m e ere ı are eye mm 'k y V f K k fa ı 1 d kk'. . şı taş, aşar e a - um apıya a aza ar an teşe ul etmesı 1• 1 · t' 
bokt • d f . 1 ga ıp ge mış ır. 

aıanazarını mü a aa etmış er H f 'f ·ı l tl B d · V f n · . a ı sı:< e e: e rı e a -
ebcede bu arzu kabul edılme· K k M" ·· H b' · 

ııı· • . um apı, unur ar ıyeyı yen-
· 11. ve nizamname~~ bazı degı- miştir. Karşılaşma çok heyecanlı 

l•.kli~ler yapılm:ısı ıçın muvakkat olmuş, Bedri, eski bir güreşçL 
b1r ıdare heyeti seçilerek kong- olan MUnür beye galebesini ba· 
reye nihayet verilmişti. riz bir far 1da temin etmiştir. 

Dünkn içtimada bu mes'e)e Oı ta siklette: Saim Vefa· Kum 
tel..11r mevzu bahsoJmuş, fakat kapı, Faruk Beşiktaş• mağ'fıp et 

'
1 

dyet taraf mdan kabul edil- miştır. 
' r .. ..,,~lir. Kongrada, nizamameye 

ıı., ~ i ekseriyetle kabul edilen 

bıt a:ı.~deye göre bundan sonra 

kuın.,tin sporla ugraşan faal aza· 

•ı umumi kongralara iştirak ede· 

11leyecekler, etseler bile rey 

•eremiyeceklerdir. 

• Bundon başka şimdiye kadar 
tlt' ı senede bir toplanan kongre-

de bundan sonra her sene top
lanacaktır. 

Dün seçilen yeni idare heyeti 
•zıtarı şu zevathr: 

Reis: Kasaplar şirketi reısı 
~brnet, ikinci reis: Galatasaray 
••esi müdürü F ebmi, umumi ka

tip lsmail Müştak, muhasebeci 

Şbadan, veznedar Ali Haydar 
eyler. 

llrnumi kaptan on beş gün 
&orıra seçilecektir. 

Voleybol maçları 

Dün voleybol maçlarına devam 

edilmiştir. Topkapı F enerbahçe· 

~e ~5-2, 15 - 3, Istanbulspor 
lt efıktaşa 15-9, 15-11, Beşik-

' .Galatasaraya 15-6, 15-6 
Yeıulıniştir. 

Yehap Rasnig kulUpte 
merkez muhacim! 

Geçenlerde Avrupaya giden 

·~ hareketi hayh kıiükalı mucip 
0 
.'11 lzoıirli futbolcu Vehap be· 

ı•rı Fransada Rasiog kulüpte 

h tansa şampiyonu merkez mü
ıc· la •rn oynadığı Ye geçenlerde 

P~n~olları yenen Fransızların 
ıalıbıyct· d ··h' b' ~ . 1 
d ın e mu ım ır amıı o • u· 
lb tu gelen haberlerden anlaşıl· 
ltkd~adar. Fransızlar Vehabı çok 
r, ır etmektedirler. lspanyolla

ta ~lılan golJardan ikisi Vehap 
ta •ndan yapılmıştır. 
Bu G~reş mUsabakaları 

keı· .gun Beyoğlu H. fırkası mer-
• ıdnıan l d .. .. •ab k sa onun a gureş mu-

8ıı~ktaları yapılmıştır. Güreşlere 
81• Vefa-K.umkapı ve Har· 

, lzmir lik maçları 
Jzmir, 19 (A.A) ~ Bugün Al

sancak spor sahasında lik maç-

larına devam edild·. Karşıyaka 
Sporkulübü ikinci takımı Şar:< 

spor ikincisini bi:-e karşı iki sa
yıyla mağ'fıp etti. 

Türkspor • lzmirspor ikincileri 
2 . 2 berabere kaldılar. 

Karşıyaka birinci takımiyle 
Şarkspor birinci takımı arasında 

icra edilen maçta i<.arııyaka 
hakim bir oyundan sonra 7 - 1 
galip gelmiştir. 

Bu oyundan sonra lıminpor -
Türkspor b=rincileri karşılaştılar. 
Neticede lzmirspor 4 - 1 galip 
geldi. 

Bu hafta Jik maçlarının birinci 

devresi hitam bulmuştur. 

Birinci 19 puanla Altınorduyla 

lzmirspordur. ikinci 17 puanla 
Karşiyakadır. Bu devrede en faz-

la gol Karşıyaka atmış en az 
gol da hmirspor yemiştir. 

Bugün akşam İ~t11nbul Belediyesi 
saat 21,30 da Srhir'll'yatrosu 

filınoı ~onunun ııı ııımııımııı 
Komedi 4 perde · 

111111

, 
Yazan: 

L. Verneuil l11Jl
1

l
1

f
1

Jll Tercüme eden 

Bedia M. Vasfi Rıza 

1 enz Jatlı halk gecesi 

Raşit Rıza 1,iyatrosu 
~ehzadebaşı 

Bu~ün a fam saat 21 30 da (Bir 
Donanma gecesi) vod,·il 3 perde. 
Naı. leden: Reşat Nuri B Yarın akşam 

ilk defa olar:ık (Serseri). 

Şehzadebaşı ------~ 

Ferah sinemada 
Bu ıı;ece: l lalk gecesi. duhuliye 20 

kuruş. Komik Dürııbüllü lsmail Ef 
\'e komik Ahmer beyler 2 li uınp:ınya 
birden ilk defa olarak· Fcridiye bül 
bülleri 4 perde aynca M. Anastas 
balesi ve zen!!,in teferruat 
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Tür -ı 1 lrak 
ikamet, iadei mücrimin ve ticaretmuahade

nameleri metiulerini aynen neşrediyoruz . 
Ankara, 19 (A.A.) - 9 kanunusani 

1932 tarihinde Ankarada Irak hükume 
tiyle akit ve imzalanan ve berayı tas
dik. B. :M. Meclisine sevkedilmiş bulu· 

lktrsat vekili ve Burdur meb'usu l\lus·ı 
tafa Şeref beyefendiyi, HaşmetlU 

Irak Kıralı Ilazre~eri Irak meclisi' 
vüzera reisi Rafidin nişanrnm ikinci 

her hangi bir cürüm. 2 - Hükumet 
reL-;ine karşı irtikap edilen katil veya 
buna teşebbüs yahut iştirak. 3 - Her 
ne maksatla vaki olursa o15Un yoJ ke
sicilik ve işkence fiilJeri ve j~kenceyle nan ikamet mukavelenamesi berve~hi 

atidir: 
"Bir taraftan Türkiye cümhuriyeti 

reisi hazretleriyle diğer t.araf tan Ha~ 
metlu Irak kıralı hazretleri ik.i mem
leket arasında teyemmünen mevcut 
dostluk rabıtalarını takviye \'e yük • 
sek akitlerden her birinin tebaasının 
ve şirketler.inin diğer ta.raf ülkesinde 
ikamet ve icrayı ticaret edebilmeleri 
şartlarını teshit etmek \'e kezalik ka
zayı umura \'e mahalli tekalif e müte
allik mesaili tanzim eylemek arzusuy• 
la aynen mütehassis olarak bir ikamet 
mukavelesi aktine karar vermişler \'e 
murahhaslarr olmak üzere Türkiye 
Cümhuriyeti Reisi Hazretleri, lktısat 
vekili ve Burdur mel>'usu Mustafa Şe
ref beyefendiyi, Irak kıralı hazret-
leri Irak hükumeti ücera meclisi reisi 

Irak kırah Faysal Hz. 

ve Rafidin yüksek ni~anının ikinci sı- rütbesini hamil Ferik Nuri Essat pa
nıfınrn hamili Ferik Nuri Essait paşa şa hazretlerini mütekabilcn murahhas 
hazretlerini ta);n buyurmuşlardır. tayin buyurmuşlar ve mü~arünileyh 

Müşarünileyhima usulüne tevfil• murahhaslar usul ve kaidesine muva· 
ve muteber görülen salfı.hiyetnameleri fık bulunan snlahiyetnamclerini yek
ni yekdiğerine tebliğ ettikten sonra diğerine tebliğ ettik~n sonra atideki 
atideki ahkamı kararlaştırmışlardır: ahkamı kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 - Her iki memleket teba- Madde ı - Yüksek fıkit ta.raflar 
asına ve şirketlerine diğer memleket işbu muahede ahkamı mucibince yek
arazisinde tatbik edilecek ikamet mek- diğeri makamatı adliyesince takip e -
süaram şartlarına ve kezalik mali te- dilen ve ya mahkum edilen ve diğerin 
k:ilif ve kazai salahiyet dahil olduğu arazisi üzerinde bulunan eşhası mü. 
halde bilumum adli m~aile müteal .. tekabilen yekdi~erine teslim etme}; ta 
lik hususlarda Türkiye Iraka ,.e Irak ahhüt ederler. Şurası mukarrerdir 
Türkiyeye en ziyade m::ı.zhan müsaade ki iıldt tarafların kendi tebaaları ia. 
üçüncü memlekete b:ıhşedilmiş veya deden müstesna olduğu gibi ecnebi te
cdilecek muameleyi aynen bahşede - baaların iadesi dahi iade kendisinden 
cektir. talep olunan devletin ihtiyarına mual-

lşbu muahedenin hükümlerinden laktır. 
hiç biri ilti memleketten her birinin ladei mücrimin ancak iade kc:tdi • 
ecnebilerin muhaceretine müteallik s inden talep olunan devlet in arazis i 
kavanin ve nizamatı mevcudesi yahut haricinde irtikap olunmuş bir suçtan 
iki memleketten her birinin bu mahi- dolayı takibat icrası veya mahku~iyet 
yette karnnin ve nizamnameler neş • h:ıllcrind2 vaki olur. 
retmek hakkı üzerinde her hangi bir Madde 2 - .AlE'yhinde takibat icı a 
te!'liri haiı olduğu suretinde tefsir o· olunan veya hü!•üm sadır olan bir ş~ı
lunnııyacaktır. hıs tah.•p olunduğu takdirde inde an· 

!rakın mücavir taraf devletlerine cak cürüm olarak kendisine atfolunan 
pasaport \'e vize hususunda bahşettiği fiil her iki memleket kanunlarına gö
\'Cyn edeceği hususi müsaadelere gc w re en aşağı bir sene hapis veya daha 
lince Türkiye bunlardan en ziyade ağır bir cezayı istilzam edebilen bir 
mazharı müsaade millet esasına ist:- fiil için altı ayd:ın ziyade h:ıpis ceza• 
naden istifadeyi ancak mütekabiliyet sına kafiycn mahkum olmuşsa i:ıde 
şartiyle talep edecektir. Emvali gay- vaki olur. 
ri menkuleye tasarruf haltkı hususun• Madde 3 - Iadei mücrimin kezalik 
da yüksek akit tarar tebaası diğer her ne şekil ve mahiyette olursa olsun 
taraf ülkesinde iki memleketin mer·i tesebbiis Yeya iştirak ha ı !erinde de 
kanunları ahkamı dahilinde en ziyade bu teşebbüs \'eya iştir.ike talep olan de\' 
müsaadeye mazhar millet muamelesin Jete iade kendisinden talep olunan 
den müstefit olacaklardır. Bu hiik · devletin kanunlarına göre ikinci m:u.l· 
mün tatbi!ii t:ım mütelmbiliyet şar • de ahk:imına tevfilrnn cezayı müsteJ .. 
tına muallfıktır. zim olduğu takdirde rnlq olur. 

l\Iadde 2 - Türkçe, Arapça ve l\Jadde 4 - A~ağıdaki hallerde ia· 
Fransızca liAAnlarında tanzim edikn dei mücrimin tal<'bi kabul olunmaz: 
işbu mukavele tnsdik edilecek ve ta~- A) Siyasi hususlar ve onlara mun• 
diknameler en yakın bir zamanda B:ı~ tabık fiiller. 
datta teati edilecektir. Mukavele ta~ D) Askeri suçlar ,.e ona munt:ılı·J, 
dikn.amelerin teatisinden ı:; gün ı;;on. fiiller. 
ra mer•iyete girecek \'e bir sene vaci- C) l\latbuat su~Iarı • 
bülittiba olup yüksek akit tarafların~ 
dan biri canibinden feshedilmezse zım 
ni bir surette mer'iyette kalacaktır. 

l<'esih takdirinde mukavele hüküm
den iskat i~in yüksek fıkitlerden bir!• 
nin bu baptaki arzusunu diğer tara
fa tebliğ ettiği tarihten itibaren daha 
üç ay mer'iyette kalacaktır. Du mu· 
kavelenin tatbik ve tefsiri hakkında 

her hangi ihtilaf zuhurunda Fransız
ca metni muteber olacaktır. Yukar • 
daki ahkamı tasdik etmek üzere mu. 
rahhaslar işbu mukavelenameyi im~ 
za etmişler ve mühiirlemişleı·dir. An
karada 1932 ı:;enesi J.::rnunun sani!'l.inin 
dokuzuncu günü tanzim edilmiştir. 

ladel mUcrimJn mukavele· 
namesi 

Ankara. 19 (A.A.) - 9 kftnunusa. 
ni 932 tarihinde Ankar:ada Irak hü • 
kumetiyle akit ,.e imza olunan \'e 
berayı ta~dik B. l\f. M. sine sevkedil 
miş olan iadei mücrimin mukavelena~ 
mesi bcr\'Cçhi :itidir: 

Bir taraftan Türkiye Cümhurh·eti 
Reisi Hazretleri diğer taraftan I·la,:; -
methi lrali Kıralı Hazretleri suçl~
ların iadesini tanzim İ!;İn bir muahe
de akti arzusunda bulundukl::ııındaıı 
Türkiye Cümhuriyeti Reisi Hazretleri 

D) Ancak mutazarrır ı:ahsm şika
yeti üzerine takip edildi~inden \'e iş-. 

bu şah~m feragat etmesiyle takibine 
nihayet \'erilmesi liizım gelen suçlar. 

E) Talep edilen şahıs gerek iadl'· 
yi istiyen devletin gere't i:!tlc ' .:?~di. 

sinden talep ohınan ,·eya suç toprağı 
üzerinde irtiluip edilmiş bulu•u:n dev
letin kanunlarına n:ızaran m" ruru za .. 
mana uğramış yahut sakit olrnu!': bir 
suçtan dolayı takip edilmektey:..e. 

F) Talep edilen şahıs iade kendi· 
sinden istenilen memlekette aynı fii'• 
den dolayı takip edilmekteyse keza f'· 

racla ~uretj kat'iyede d:ı.\'a harici gt;. 
rülmü~. m:ıhkum edilmiı:; \'eya ademi 
rnes'uliyetine karar \'erilmiş veya be· 
raet kazaamı~s::ı. 

G) lade k;ndi~inden talep olunn11 
devletin makamntı işbu bu dev~et;n 
kanunları mucibince suc h::ıkkmda hii· 

J • 

küm vermiye saUıhiyettar b~lunuyor
sa. 

il) Fiil üçüncü bir devletin arazi
sinde irtikfıp edilmiş olup da iade 
kendisinden istenilen tarafın kanun · 
ları ecnebi memlekette irtikap edfl • 
miş böyle bir fiilin takibini kaimi et
mezse. Ancak 1 - 0('\'let reisinin ı:;ah 
sma ve ailesi azasına karşı yapılan 

yapılan hırsızlık, r.yasi Eulh ,·eya 
böyle bir suça munt::ıhık fiil adıledifo·· 
mez. 

l\f::ıdde:i - ladei mücdmin talebi 
daima diplomasi tarikiyle yapılması 
lazımdır. 

Madde 6 - Miicrimin iacleGini mÜ"'• 
telzim olmıyan ve üçüncü rr.addcde zi
kir ve tadat olunan hallerde fiillerin 
mahiyetini takdir etmek münhas1r:ın 
iade kendisinden talep olunan devlete 
aittir. 

la de talebenin tetkildn de takip o
lunacak usul her ne olurs:ı olsun ~i -
yasi bir suçtan dolayı iade talebinin 
reddine ancak iade kenıdL'>inden is te• 
nilen de,·Jetçe tayin cdilmi.~ salahiyet· 
tar mahkeme tarafından karar veı ile
ceğini kabul husu.~unda ~ikitlcr muta
bık kalmışlardır. 

Madde 7 - 1 - l:ıznun veya miit• 
tehimin iadesi hakkındaki talepname
ye atideki enakın terfik edilmesa icap 
eder. 

A - Sahihiyettar adli bir m:ıltam• 
dan sadır olmuş derdest veya tevkif 
emri. 

D - Cürmiin nevini gösteren l>ir 
varakayla mevzuu bahis suç için kabi
li tatbik kanunun metni. 

C - l\fa:inun veya mültehimin hü • 
viyeti ve evsafını haYi kabil olduğu 
kadar mufassal bir beyanr.::ıme veya 
hüviyet \'ar::ıkasr. 

D - l\ftwcutcn daha hak!unda tah
kikat icra eden hiıldm tarafından mu
sadd:ı.k ifade "arakalan. 

(il) lade talebi hakkında gıyabf 
veya temerrüt halinde hüküm sadır o
lan bir şahı-;; içinse t:ıleımameye gece1l 
fıkrada zikredilen en·nktan maada 
hül,;üm hu1Usas1yla hüh:miin iı;;tinat et• 
tiği kanun rnaddele~i ilave edilecek
tir. 

(111) - İade talebi vicahen mah. 
kum olmuş bir şahıs hakkında~Ta ta
lepnameye atideki evrakın merbut 
bulunması icap eder. 

A - Hükmün bir sureti. 
B - l\Iahkumün::ıle.}h şahsın ol. 

dukça mufassal hüviyetini bildirir bir 
beyanname \'eya lıiiviyet \'arakası. 

C - Hükmiin mü;tenit olduğu ka
nun metninin bir sureti. 

D - Hükmün lazimüttenfiz oldu. 
ğunu mutaz:ımmın sal:ihiyattar bir 
merciden \'erilmiş bir \'esika, 

(iV) Mülkiyet aleyhine suç mev -
zuu bahis olduğu t:ıkdirde vaki olan 
veya ikama tac:addi edilen zararın 

daima takribi baliği hildirilecekfo·. 

(V) Gönderilecek evrak iadeyi i~· 
tiyen cle\'letin kanunlarıyla tayin olu
nan şekilde tanzim edilecek ''e bunla· 
rın a!'llı ,·eya hi~ bir devletin mahke
mesi ve yahut ı:;air her hangi salfıhi
yettar bir makamı tarafın1an tasdik 
olunmuş !:Ureti gönderilecektir, lşte 
evraka iade kendisinden talep ohm:ı!l 
de\'letin lisanında muharrer \'e talip 
devletin diplomasi memunı ve iade 
talep olunan del'letin yeminli bir ter
cümanı tarafından tasdik edilmiş bir 
terciime raptolunacaktır. 

Şurası muhakkaktır ki. mücrimin 
iadesi l.;endisinden talep olunan devlet 
yukarda zikredilen evralo alır almaz 
ia<le talebj \'ehlctcn ~ayri kn bili ı,n bul 
görünmüyor::::ı talep hal kınd:ı.kj ka • 
r:ır mahfuz kalmak ş:ırtiyle mak:ıma
tr aidesi talep olunan şah.c;;ı te\'kif et. 
mek veya diğer her h:u gi münasip hir 
tedbir almak ~uretiyle firar ihtimalle
rinin öniine ge~er. 

(Yii) hde talebinin mc\'zuunu teş 
kil t'den ~uçun işbu muahedenamede 
iadeyi mucip olmak üzere derpiş edi· 
len ~uc;Jar mey:-mna d:üıil bul~ndu
ğu hu!'lusunda şiiphe husulii takdirin
de t:ılip hükumetten iz..-ıltnt istenile -
cck ve verilen iz:ıhat bu ~üpheyi izn. 
le edecek mahiyette bulunmndıkca 
iadeye muvafakat editmiyecktir. ~ 

tc;tizah talchi iade talebinde bulu· 
nan devlet.in siyasi mümessillerine ir. 
sal, izahat ~·erilmemiş:;e tevkif olu. 
nan şahıs tahliye yahut haklunda ah. 

\Lütfen sayfayı ~cviriniz) 
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.nan tedbir reffedilebilecektir. ' Bununla beraber iade eden devletin 1 :.ı 

Madde s _ iade kendisinden ta. muvafakati lflyık olmak yahut iadej Günün Muhtırası 
lep olunan yüksek akit taraf suçun edilen şahıs kendisini tt>slim eden 
bu muahede mucibince iadeyi icap e. memlekete avdet etnrnk imkanına ma- ._ _____________ _. 

deceğine kani olursa suçlunun der . lik bulunduğu halde bu imk!ndan i~ 
desti ve mesele hakkında lfızım geJe11 tifade eylememiş bulunmak şartiylc 
tetkik ve tahkikin yapılması için emir 

1 
teslim edilen şahsın teslimini mucip 

verilecektir. Neticede cvrakm tam ve- olan cürüm veya cürtimlerden başka 
ya kafj olduğuna talep olunan sahsın bir sebeple tevkif \'e muhakeme edil
maznun. mettehcm veya mahkum mesi caizdir. Teslim olunan şahsın 
gösterilen şahıs olduğuna ve mahkii· üçüncü bir devlete iadesi dahi ancak 
miyet halinde bunn sebep olan suçun yukarda beyan olunan şerait dairesin 
hükmün suduru zamanında iadeyi de olabilecektir. Maam:ıfih iade edi • 
icap eden suçlardan bulunduğuna ka• len şahıs muhakeme olmıya razı olur• 
naat hasıl ederse iadeyi emredecek - sa t.eslim eden devletin muvafakatini 
tir. istihsale lüzum yoktur. Yalnız ken · 

Madde 9 - Mücrimin iadesj talep-. disine malumat \erilir. Bu maddenin 
na~irle buna t.erfik edilmesi lazım hü ·mü iadeyi istemiş olan devletin 
gelen ve bu mu:ıhedede zikir ve beyan arazisinde teslimden sonra irtikAp e-. 
olunan evrakrn iade kendisinden ta - dilen cürümlere şamil değildir. 
lep olunan tarafa tevdiine kadar müc Madde 14 - Akitlerden birinin ia .. 
rimin firarı melhuz olduğu takdirde d sini talep ettiği şahıs diğer l'iuçlar 
bu evrakın \'llSUHine inıtizar olunmak• cb~bıyl,. bir veya müteaddit devlet 
gızın iade kendisinden talep olunan tarafından talep edilmekte:rse en ağır 
devlet hariciye nezaretine indeyj ta. suç kendi toprağı üzerinde irtikap o· 
Jep ed~n devlet tarafından telgraf ve lunnn devlete ve suçlar aynı derecede 
ya post:ıyla va.ki olacak iş'ar yahut nğır olursa tebnMından nlduğu dev• 
bu devletin siyası mümessili br tın. IPte tec;lim nlunur. Tnlep olunan §a .. 

dan yapılacak te..~chbiis "i•erinc ind h ~ talip devletlerden hiç birinin te
l E'nrlisinden talep olunan de•'d müc-

1 
b ndan olmadığı ve suçlar ağırlık· 

rlml murn',kn~n tevkif ctrnc" yahut ra n ü ari olduğu takdirde hangi del'· 
her h:ır.gı bir diger tcdb r almak !U· lc1°'1 talepnamesi daha evevl vasıl ol• 
:retiylo firarrr. öniınü alacaktır. u mu sa o devlete teslim ounur. Suç 
kadar ki ha halde clirmiln nevi ye ma" ağırlığı iade kendisinden talep edilen 
h yeti ... e cezanın derecesi ,.e mücrim 
b:ıkkmd~ sal~hiyntUır merciden gay
r· muvnkk t tel"kif müzekkeresinin 
istn ~dilm""I oldoı'hı bildirilmek IA • 
umdır. Bu t;Urctl mm·akkaten tev
kif olunan veya hakkmd:ı diğer bir i 
tedbir ittihaz edilmi~ o1an ~sa ait 
talepnamesi ve evralo mü tef errikası 
tevkif veya diğer tedbir tarihinden iti
baren bir ay :ıarfında ia~e kendisin -
den t lep o'un"n devlete irsal edilınc
di- i takdirde talep olunan şahıs ser· 
bt?s bırakılır. J":!htıt hakkmd:ıki tcd~ 
bir reffedilir. 

l\fadde X - Talep olunan şahsın 
1>oçnn ikaı neticesinde yedi tasarnıfa 
na geçirdiği yahut üzerinde bulunup1 

alman e~ya euçon lknında kallanıln1t 
alat ve edevatl:ı husulü kanaate me -
dar olacak her ~ey üçUncii şahıslarm 
haklan mahfuz kalmak ~artiyle ve 
s.ı.lfıhiyl\ttar makn.mın tnkdlrlne göre 
o şahı~la aynı uı.rnnnda iadeyi istiyen 
hükftmete verilecek \"e lndeye muv:ı • 
fakat edilmf~ guçlunun ölfimü veya 
firarı sebebiyle iade vuku bulmamış 
olsa bile bu e~yıı. me:ıkftr hükftmcte 
gen teYdi ohınacaktır. Bu tevdi ia· 
deye mnYaf'akat eden memleketten 
talep olunan ~hıs tarnfında.n ihf& 
v-eyn depo edilip de biHihara keşfolu
nan aynı m:ıhiyctteki bilcümle eşya ! 
da şamil olacaktır. 

Madde 11 - Talep olunnn ~hrs 

kendisinden iade istenilen devlet n.ra-

devletin kanunlanna göre t:ıyin eder. 
l\fndde 15 - Bir suçlunun i:ıdc.sl 

keyfiyeti Akitlerden biriyle üçündl 
bir devlet arasında vaki olunu iadeyi 
mucip suç dördüncfi maddede derpiş 
edilen eralden olmamak ~rtiyle suç
lu olan bu şahsın ve onuncu madd&
de münderiç e§ranın kendi toprağın· 
dnn transit olarak müruruna diğer 
Akit devlet muvafakat edecektir. Me
ğer k; meuuu bahis sahı~ kendi teba· 
nsmdnn ola. Transit talebi yedind 
maddede zikrolunan evraktn ~h vey:ı 
mmlü dnfresinde mu5addak !Uretl 
tevdi edilerek siyasi tarikle icra olun
mak H'mmdrr. 

l\ladde 16 - Akitler kendi arazileri 
dahnlnde ~a~lunun tel·kifi, iaşe.ısı, ve 
na!dl ve mı birinci maddede rlkrolu• 
un muvnkakt teslim dolayndyle TtJ• 

kua gelen masnt08.l'Tft tediyesine mü· 
teallik her nevi mlltıı.lebeden ka?'Şl • 
lıklı olarak feragat ederler. Akit dev
letlerden birine Oçilncü bir df'Vlet ta• 
rafından iade veya mavııktmten ~ • 
lim olunan ve diğer Akit devletin ara
rlsfnden transit suretiyle geçen §ah• 
sm transit mnsrnfı iade veya muvak
kat teslimi talep etmiş olan devlete a~ 
ittir. 

l\lndde lT - Türkiye, Jngiltere Te 

Irak arasındıı Ankıırada 5 haziran 
1926 urihinde aktollan müna."elmtr 
hasenei hemclnrt moahedesini-n i~bu 
muahede me~uyhı nz çok alakadar 
&olanan ah~mı YC hnss."lten dokuzun 
cu maddesinin hükmü kemakb mer'i 
kalncl\ktır. 

Madde IS - işbu maddede iki yük· 
k Akit tarafça tasdik olunacak ve 

t~sdil\ nameler mümkün olduğu ka • 
dnr az bir zamanda Bağdatta te:ıti tıa 
diJecektfr. Bu muahede tasdikname-
]erin teatisi tarihinden on he~ giin 
gonrn mer·iyete gir~cek Te hükmü bir 
sene için nafi:ı olacak ve yilksek lkit
lerden biri muahedeyi re~ih anusunu 
diğer tarafa bildlrdli?I tarihten itib:ı· 

ren altı ay !Onra hfikümden sakıt ~ 
lacnktır. Türk~e. Arnpca ve Fr:ınsız· 
~a olarak tan7.im olunan bu muıthede
namcnin metinleri arasında ihtil!f 
TUkuunda FransrzcMı muteber ola .. 
caktır. Yukardaki ahkAmı ta."dik ef.. 

Takvim - Cumartt~i 211 Şubat 2 
inci av 1932 13 Şevval 1350 ~enenin 
~eçen ~ünleri 52 kalan g-ünler 312 
GUneş - Do~şu 6,51 i'auşı 17.47 
Namaz vakiti eri - Sabah 5 31 

Uğle 12 ~8. ikindı l 5.2!'i Ak~am 17,4:" 
Ymı 1917 imsak 5,12 

Hava - 1 >ün hararet derecesi azam1 
1, asıı;art sıfır idi. BuJ!:Ün hn·a ka· 
palı olacak rüzgftr mutav:ıssıt sür'atte 
poyr zdan ı-secektır. Ve ara sıra hafif 

kar ya~acaktır 

1 ~y_o __ I 
lstanbul - 18 den 19 a kadar 

~amofon 19,30 dan 20.30a kadar birinci 
kısım alaturka saz 20,30 dan ~l e ka
dar konferans 21 den 22 ye kadar i ind 
kısım :ılaturkn ~~z. 2~d en 22.30 a kadar 

rod) o oıkesır:ısı. 

Heil!;b<ng - (2744 m. 75 kilo
vat 9,30 jimrıasıılc - 12 40 Reı !inden 
nakil 14 05 orkestra - 17,15 kon· 
ser - 20 şaıkı ve piyanoyla hatırat -
2 ,30 keman resitah - 21,15 halle en
kılan - 23.20 Herlindcn nal.il. 

Viyana - 1518.2 m. 20 kilovat) 
14 konser - 16,25 çocaklar için tlyat· 
ro - 17 45 orkestra - 20,30 solo ~ar
kı - 21 rlyatro - ~3 Berlinden nakil. 

Bu~apeşte - t~50 m. 23 kilo· 
vatı 10,I 5 konser - ıs 05 l:<"nser -
l 9 oper:t orke~trosı ınrttfından opera pır· 
ç;ılım - 20.4 Urhach. Lehar. Polgar. 
Naıı;ypal. Jarai ,.c Rombergtrı cseflcrin· 
den parçalar - ~0,45 tiyatro - 14 SO 
Tsigan orkestrası. 

~orna - 1441 mette, 75 kiloYat) 
18,45 konser - 18 !30 şarkı konseri -
18.45 orkestra - 22 opera 

Varşova - (1411 m. 158 kilavatl 
18,35 konstr: Moniuszko, St. Saen'I, 
Bilinski. l\1oskovski v. s "· s den par· 
çalar - 19.30 gençlik konseri - 21.lS 
hafif musiki - 23,10 Chopen·in eser· 

lerl - 23.50 dans. 
BUkreş - (890,5 m 16 kilovat') 

ı 3.45 haber - 18 moslk1 - l 9 ha 
ber - 19,10 orkestra - 21 cazbant -
22.15 VJyanı havalan - 22.45 haber. 

Stokholm - (436 m 15 kilovat) 

I '! hafif masitl - 20,80 &keç - 21,50 
dnns. 

Baromunster - 1466,6 m. 00 
kilovatı l 6,30 armonik konseri - 20 
~nlıır - 23 sovare, mosiki, konfeıans, 
haber ve dans. 

Praga - (480 m. 60 kilovıo 
!J orkesıra konseri: f'ibich. Ostroll. 
Smet:ına. ve Dvorşak'ın eserleri - 23,25 
radyo film. 

Moakova - 11481 m 40 kıto
v:t) 18 işçi ~azetesi - 18,30 Kızıl or· 
du gazetesi - 19 köylü gazetesi -
20,30 r:ırlyo gazetesi ---====-..--ve Burdur meb'usu Mustafa Şeref 
beyefendiyi H~mctlQ Irak Kıralı Ha:ı 
retleri Irak meclisi vüzera reisi ve 
Rafibin nişanmın ikinci smıfını hamil 
Ferik Nuri E~it paşa hazretlerini 
tayin eyleml§lerdlr. 

l\lü~rünileyhler usulüne muvafık 
ve muteber görünen fl3lahiyetlerinl 
yekdiğerine tebliğ ettikten sonra at!• 
deki hükümleri kararla~hrmı~lardrrr 

Eisi dahilinde i:ıd~ fstenflen devlet ara 
n b"r l'iUÇ sebebiyle takibata uğramı~ 
veyıı. mahköm olmuŞM iadem takiba
tm intacına, y:ıhot cezn.smı çekmesi
ne veya ceZMJnm af \"eya ref'ine ka
dar tehir olunabilecektir. Kezalik 
talep edilen şahıs l<e.ndisinden inde i~ı 
tenilen tarafın makamatı huzurunda 
e.'za kanunJarma muhalefetten gayri 
bir sebepten dol:ıyı takip edildiği ve 
bo da onıı.n cebren ih:ıanm Yeya teY• 
kilini müddei bulunduğu takdirde 
iade takibatı nya meYlrnfiyetin hita
mına kadar tehir olonnbllecektir. Bu
nunla beraber iadeyi talep eden mem
Jeketin ka.nunhı.nna nazaran bu tehir
den maznunun takibi hususunda mit
ruru zamana Yeya sair mühim mü~ -
külli hasıl nl hiJlrse ba:ıı mülfthaza. 
1J mahsusa mani bulunmadığı takdir
de ve talep eden memleltdte t:ıkib:ı.t 
biter bitmez talep olunıın ~h·s tekrar 
iade olunın'!ak taahhü.clü altrnda maz
nunun muvakkaten teslimine muvn• 
fakat edilecektir. Talep olunr.n kim. 
ae efraad ka~ı edindiği tnahlıüd:ıdı 
fa.de sehebiple ifade edebilecek oldu .. 
fu t:ı'"dirde işbu efradın ıı;aJahiycttar 
makam huzurunda haklannın ihkak 
ettirilmeleri ciheti mııhfu:ı kalmak Ü· 
zere iade gene vakj olacaktır. 

Madde 1 - l\lunr.am resimler n 
tezyit eın"'li dahil olmak üzere ithal 
ve ihraç resimlerine ve ticarete '" 
gümrüğe ait diğer ~sim ve mükelle
fiytlre müteallik hususlarla transit. 
antrepoya konma ve gümrük muame
leleri nümunelerlne yapıacak mua -

mek füen! morahhMlar i bu moahe- melelerdcn Türkiye Iraka ve Irak 
deyt imza etmi~ l'e mühUrlemi~lerdlr. T .. k" . d mazhan milsaa-

.A k d b" d k ..n tu .1 1 ur ıyeye en :ııya e 

Madde l? - iadeye munfakat • 
dildiği takdirde talep olanan §llhı!J 
iade kendi•inden istenilen deTletin 
ya hudut mevldinde yahut irkap li • 
man:nda talip deTletin emrine nrile-. 
cektir. inde karımnın tebliğinden iti
baren bir ay zarfında talip devlet te
eelliim etmemi~ bulonu:l"M meı:kOr ~· 
hı .Jerbest bırakılıı.biJccektir • 

Madde l~ T~lirıt olunu şahıe an
k tetıUminf icl\p t>ltlreıı cilrü:m Teyı 

ttirhllu•• aW.ab.e Mile~Riı'. 

n nra il ın o. uz ) uz o 'l u de millet muameleei yapacaktır. Bi-
sen~i k!nunu"~nfs!nın dokuzuncu gÜ• nablrin !rakın herhangi ta bit veya amat 
nU tanrlm ~ilml~tır. müstahsalUrnın TUrkiyeye itbal veya. 

M. Şeref Nuri Essatt orada sürümilnden her hanıt df.. 
Ticaret muahedenamesi ğer ecnebi memleketin tabii veya m -
Ankara, 19 (A.A.) - 10 kAnuna~a- nat müstahresattnda.n her hangi bir 

ni 1932 tarihinde An karada Irak hü - madde cibayet edilen veya edilecek c
kOmetiyle akit ve imza olunan ve be- lanlard:ın daha yükeek veya. ba~ka ril· 
rn}, ta.!dik Büyük 1\1. Meclisine sevke- anım istifa ~ilm!yecektir. Ayniyle 
dilml~ bnlunıtn ticuet mukavelename- Türklyenin tabii ve smat müstah.!tlA• 
8j ben~hl atfdir: tının Ira:ık ithıtl nya orada ıtirilmU. 

Bir taraftan Tfirkiye Cümhuriyeti den her hngi diğer ecnebi Memlek• 
Reisi lh:. an diğer taraftan Ha~metld tin tabft nya ~ınıı.t mbtahsal4tmdan eij 
Irak Kıralı Ilazretlert ticaret müna • bayet edilen nya edileeek olanlarda. 
sebetlerinl Muhataa:ı n lnki§!'lf ettir.. daha yüksek ve ba§kll rütmm istifa """I 
111ek. Ulkelerlnde iki tarafm tkarete dilmiyecektir. Kezalik difer tarata 
bah~yledikleri muameleyi tayin et • '8nderilttek her hanıtl bir maddenin 
mek 1.rznsfyle ınUteh~ı elara.k bir iftracı üzerinden TQrl:Jye ve Irakta 
ticaret muahedesi aktıne kara Termit- aümıısi1 menddıa her hangi diğ• 

Jer ve bu kpta •Ütekabil ınuahhas- emlekete ihract lizeri-nden 18tifa ol• 
lıtn el•ak lzere Tlr1dye C::l•hurl · tanlard1.1t dahı ylbek ftya ~ 
7.et ~ .... ,. ..... :....u ,....j -- ........ _ ill!l'lcelııCıl\t. lllıt; 

Kalpte 

Mühendis dikkatle dinliyordu: 
- Doktor Suvaruf mu? dedi, 

tanırım. 

- Evvel! kendisini sert bir 
surette kabul ettim, telefonla 
Paristen tahkH, ettim. Hakikaten 
oymuş. Biıim hırsıı kadın, benim 
namıma, ona, buraya l'elmesini 
telefon etmit-

Kont: 
- Ve doktor, dedi,amcamı 

mnayene etmiş. Şimdi amcam 
Parise gidip, ona gözlerini teda
vi ettirecek. 

Marki haykırdı : 
- Binde bir ihtimale rağmen 

gidiyorsam, bu, ndece yeğenimi 
tatmin etmek içindir. Ben göz
lerimin iyileşmiyeceğini sanki 
bilm"yor mıyım? Neyse, bu ba· 
şımı:r;a gelenlere ne dersiniz ? 

Mühendis, düıünceli düşünceli 
cevap verdi: 

- Bir roman gibi .. Tıpkı .• 
Susmuştu. Düşünüyordu. Onu 

bu d6şüncesinden Kont ayırdı. 
- Na var, yoks' şayanı dik· 

kat bir nokta mı buldunuz? 
Mühendis titredi: 
- Heyhat, dedi, birşey bula

madım. 
Kontla beraber kalktılar ve 

nehri geçerek ıatoyu terkettiler. 
Şimdi, otomobil g-arajma doğru 
ilerliyorlardı. Kont ısrarla anlat· 
makta deYam etti: 

- Şu muhakkak ki köpekler 
hu·lamamrşlar .• Amcamın ihtiyar 
av köpeklerini el'an muhafaza 
ettiğini ve bunlann artık kadro 
haricine çıkanlmak vaktinin çok
tan geldiğini biliyorum. Bununla 
beraber ba mesele zihnimi kur
calıyor. 

- Köpekleri ıusturmak için 

birçok çareler nrdırl 
- Evet, zehirlenebilirler ama 

hiç birisine birtey olm!lmış. 

- Ben Cezairdeyken yerlile
rin köpekleri susturmak için bir 
çok çareler tatbik ettiklerini 
gördüm. 

Kont, sahile doğru giderek 
nehrin kenaranı muayene edi-

cümle sair ecnebi memleketlerin tabıtl 
veya smaf müetaluıelltı her bangi bir 
maddeye ytiksek Akit taraflardan bi -
rinin bah~debiicceğl biletimle menafi 
ne olursa olsun diğer yüksek Akit ta· 
rafın tabit veya mamul miisfahselAtı 
aynı maddeye aynı zamanda bu bap
ta ta.lep Taki olmaksızın tatbik olunıı• 
eakttr. Bu maddenin ahkAmı Tilrki
yenin ve !rakın 1932 senesinde ~ki 
Osmanlı im~ratorlufundan aynlml} 
olan memleketlerden gelen müstah • 
l!riller gümrük tarifesi hususunda bah
§ettikleri Teya edecekleri huısust men· 
f aat ve mftsaadeler. 

Madde % - Türkfye yahut Irakrn 
rtımrilk hadutla.nıim her bir tarafm
dan eni °" beş kilometreyi tecavii:ı 
etmiyen bir sahada hudut ticaretine 
şamil değildir. 

Madde 3 - Her yüksek ~kit ta.ra( 

iğne Tefrika 

11 

Nakleden= fa. ------- ----
yordu: 

- Patris bir otomobilin gitti• 
ğini görmüş. Demek burada sak• 
hydı. Fak at herhalde burada de• 
gil. Zira evler var, görürler, 
numDrasmı alırlardı. Herhalde 
ourada gördügümüz ve ucu kır• 
larC:a kaybolan küçük yola ıak• 
lanınışhr, 

- Gidip bakalım. 
O tarafa dogru ilerlediler ye 

yola sapınca mühendis : 
- Evet, dedi, buradan iyi 

yer olamaz. Fakat burası ne piı 
ne çamuru .batak bir yer .• 

Mühendiı bunları söylerken 
çamurlanmış kunduralarma baktı. 

- Kireç, dedi, bu civarda 
kireçli arazi pek nadirdir zanne
dersem. 

- Filhakika öyle. 
Jan Lartig eğilmiş yeri mua• 

yene ediyordu. Bir takım karış• 
mış izler vardı. Bunlar, kırlara 
giden araba izleriydi. Birdenbiro 
seslendi! 

- Bakı01z.. Otomobil lastiği 
izi.. Yoldan gelip şurada bitiyor. 

Kont alakayla bakıyordu. 
- Evet, dedi, izler birbirine 

karışmış, hatta silinwiı bile eğer 
dikkat edilmese gözükmiyecek •• 

ikisi birden dönüp otomobille· 
rine bindiler. Şimdi, mühendisin 
neşesi kaçmışta. Düşünceliydi. 
Kontun otomobili önden gidiyor, 
ona yolu gösteriyor, mühendis de 
kendi otomobiliyle onu takip edi• 
yordu. Gidip bir av arazisi gez· 
diler. Bu arazi nehir kenarında 
idi ve kontun evvelce almış ol• 
duğu bır araziye bitişikti. Kon· 
tun olan arazide içinde bir mo
tö~ olan bir kayıkbaneyle bir a• 
köıkü vardı. Fakat bu ahşap 
köşk metruktü ve kont, kullanıl• 
mak üzre anahtarını, kolcusuna 
bile vermemişti. Kont mühendise 
teklif etti: 

- Gidip madam Gregorovna 
ya bir baskın yapalım mı ? 

Mühendis tereddüt etti: 
- Hay bay, fena fikir değiL 

(Bitmedi) 

Fransızca lisanlarında ta.nzim edileli 
işba muahedename tasdik edilerek "' 
tasdiknameler mümkün olduğu kada~ 
ıu: bir zaman zarf mda Bağdatta teati 
edilecektir. Muahede tasdiknaıneJe • 
rinin teatisinden 15 gün ısonra nıeri
yete girecek ve feshediiinciye kadaf 
mer'iyette kalacaktır. 

Bu fesih yüksek Akit tarafJardfl11 

biri Uırafmdan diğer tarafa tebliğ ,,. 
dildiği tarihten itibaren üç aylık b~ 
müddet inkızasından sonra ve tefsi 
hakkınd:ı her hangi ihtilU zuhurund• 
Fransrzca metin mahteber olacakttt'• 
Yokardaki ahkdmı taMiik etmek üze,. 
murahhaslar i~bu muahede.nameyi iJr 
z:a etıni~ ve milhürlemi~lerdfr. i1d 

Ankarada bm dokuz yüz otuz.. 0 
senesi kAnunuMnisinin onuncu gutt 
tan:rim edilmiştir. 

M. Şeref NuriE6aait ' 
ithalM ve ihracat üzerindeki memnuı.: -------------~ 
yet ve tahditler hususunda müteka -
bilen en Eiyade mazhan müsaade mil
let muamelesi tatbik eylemtYi ta.ah .. 
hftt ederler. Ancak fllgan, hayvan ve 
ya nebat hayatm1 himayeye matuf 
1J1hht mah!yeth memnuiyet veya tak
yitler n.z'mdan heT ikt taraf en ıf· 
)"l.dt mbaadeye nta:ıhar ırılllet mua .. 
111eleei bah,etmek kaydiyle mukayyet 
elnta'kı!n;m serbestilerlni muhafaza &

derle"r. 
Madde 4 - Ttık!ek Akit ~raflaT· 

daa her birl difer tarafm tabi! veya 
ıTıuıt mOstahselttmm ithalinde hu!U• 
91 gftmrtlk tarife tatbfkini temin ede
·ek bir ltlllf akti mnftmda mümkün 
ihığu kdar yakm bir zamanda mD· 
· tl"eye ~f1amayı taaltlı.ftt ederler. 

~ ı - ~·•_;•, 9raxa 

Askerliğe davet 
Eminönü a3kcrlik ~bc$inde.n: 
1 - Mülga Süleyınaniye, Sult~ 

ahmet, Aksaray §Ubesinde ınuka:>iı.., 
kısa hizmetlilerden elinde tam eb 
yetname balon:ınlsroa.n. 

Piyade, levazım, s:ınayii bah~ 
sınıflarma aynlmı~ 321 ilA 324 d tabi 
ve bu doğumlularla muameleye 
bulunanlar. 

2 - Süvari, topçu, istihlıfitll• öl~ 
de11' me, muhabere, hava, nakliye, 9 

yolu, gmıflarına tefrik edilıniŞ Jl',ı 
323 dahil tevcllütlüler ve buntarl• ,ıt 
ameleye tAbi olanlar 1 mart 932 d~~ 
kedieceklerlnden ellerindeki ~l 11:.iJ, 
namelerle %5 §Ubat 932 akpnıtıt•~ 
dı;u- §D~ ~~~ _ıt!G ot 
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Kayseride ele 
Orta Anadoluda mühim bir sanayi 

merkezinin teessüsüne fımil olacak bu 
müessesenin vazıyetini bir an evvel 
düzeltmesi memleket menfaati namı· 
na temenni edilir. Çünkü Kayseri e • 
sasen ne bir ziraat memleketi ve ne de 
bir ticaret merkezi olmak istidadım 
çok tan kaybetmiştir. Erceyş arazisi 
volkanik olduğu için en feyizli sene
ler de bile mahsulat azami bire sekiz 
verir ve çok kere çiftçinin eli böğrün
de krıhr. Binaenaleyh Kayseride ek· 
seriya masraf mı bile çıkaramıyan, 
rençperin yüzünü güldürmiyen bir zf. 
raat hayatı V"ardır. 

Sehrin istikbali büyük sanayi merkezi 
haline ge ince parlıyacaktır 

Kayseri elektrik 
H'usust Kavseri muhabirimi7. az\·ıyor : 

1,, Burada Kayserinin istikbaliyle n· 
;kadar mühim bir mliessese vardır: 

1ektrik fabrikası. Bu fabrika Kay. 
8eriye 40 kilometre mesafedeki (Bün• 
>'an) kazasında yapılmıştır. Tesisat 
~?Yladır. 100 metre irtifadaki bir Şt
tlenin sukutundan istifade edilme!c-
edir. Fabrika ve tesis:ıt 350 bin lirn· 

~ rtıal olmuş ve (Skocln) şirketi ta.
fından yapılmıştır. 

};' Fabrika bin beygir km"\·etindedir. 
akat bütün tc,kilat ve tesisat o ısu

'tetJe Ynpılmıktır ki lüzumunda der· 

~al iki bin :1eygir kuvvetine ibHlğ ecli· 
ebilecek kabiliyettedir. 

l Cereyan 40 kilometrelik ha\'al hat• 
~a "e 22 bin volt olarak ~ehre girer, 
ııç trarnronnntörlc tal~ im edilir. 
atıtralde aumt fakat 160 kilovalttır. 
hşaatı hitam bulan ~irket 22 kıt .. 
~ani 1931 de faaliyete geçrni~tir. 

. ''li t(>Şkil eden sermayedarlar tnk· 
lihcn 15 n:ıadan mürekkeptir. Serma· 
~l~ri 400 bin linı olup bunun dörtte 

1tine belediye i~tirnk etmi~tir. 
lfaknt bu gün şirket çok müşkül vn 

~·ettedir. Sermayesinin dörtte bi • 

1tıden fazla ynni 110 bin lira borcu 
~ 1duğq gibi aynca SO bin liralık l;3. .. 

~ llıarnış hisse senedatı mevcuttur. 
d 11 senetlerin satrlmam:ısmda ~mil 
~ oğrudan doh-ruya buhrandrr:. Çün· 

ı-! bu gün halk gözünün önünde kıl· 
>'e 1 rtıüspet olarak görmediV,i bir "e
:>- Parasını ba~lamaktan çok korku .. 
iJ~r. Halbuki bu gibi mile seselerin 
Ilı'· senesinde derhal ktır bırakması da 
lıSküJdiir. 

trfkl\aneri merkezinden ba~ka elek -
(ll ten istifade eden hali hazırda 
liJt U.nYan) ve (Talas) '~rdır. Şimdi· 
lh 1rtıtiyaz sahası bu kada1'5:ı da bil· 
C ara icabında yol üzerindeki (Efkere 

k:s~, Aranas) gibi bir ~ok mühim 
Y erın tenvirine de talip olabilir. 

\'ir Geçen seneye kadar Kayseriyi ten· 
tıııaed~n b~lcdiyenin 110 beygir kuYvc
~ ekı mdtörü ve ZO kilometr<ı vüsa" 

~a~e tesisatı Yardı. Snnra, bu kuvvetli 
~l'lt ar~ cereyana raptedildiği halde 
"" etın para rzhğı yüzlin'!fen tesisat 
.. ıaa1 
tak 1~e~ Y'anm lralmı~tır. Şimdj an-
t} 3 kılometrelik bir şebeke mevcut 

ha11~ §ehri tnmnmfyle temir için da· 
drı-, kılornetrelik tesisata ihtiyaç var 

~~i:ket bu mali vazıyetini ıslah çn" 
ltıa 111 

bulabilirse derhal tesisatı tn· 
?tıhya-.ı:.. 'b' . t . .. es '" .. ~, gı ı ıs ~yona vesaır mu• 

ttre el ere birer transformatör koyup 
Yan 1 "atid verecek, bu ısnret e sa· 

. Şı e ç~~ İ!ıtifnde edilecektir •. 
ı lir ~d1Iık bu Jrnvvei muhnrriked~n 
tab~ e eden iki değirmen, bir bakır 
laıı ti~1Yla be~ ıtltl tane kereste fa. 

li'· 1 muhtelit teı:gahll'lr ''ardır. 
"at1

11

~t1ar da çok mutedildir: K11o
daı~1 Usust evlere 15 kuruş, rcsmt 
l"ilıtı~~re ~okuz, sanayie 5 kuru~;a Ye 
'1f · edır. Büyük san'atlar tccssis 

ııı eh . 
takdn-d:n'?'ı~tıi taahhütler olduğu 
ktJ . §Jrket fiatı b~ kuruştnn a -

IJtditınf 
~ll'k ~ de hazırdır. 

'I 'her et, bu gOn için her ~ydeıt ey. 
'" ...;tllta idemeyi dfi~ünmektedfr. 

Y•"-4 llU&tıt..t itila •uhw .. 

fabrikasında 
lif çarelere baş vurulmu~ da netie~ 
müspet bir sahaya intikal etmemiştir. 
İstikraz yapması, hisse senetlerini 
&ıtmanm temini veya bazı kuvvetli 
sermayednrlnrm iştirnI,.i mevzuu bah
tolduğu gibi bilhassa hükCimetin yar
dımı da bcldcnmektedir.Şirketin Anl<a 
r.ıdaki mümessili, son zanuınl:ırdı:ı. hü
kQmet nezdinde ba~ı teşebbüslerde bu· 
]unmuş \'e mmwenet talep etmf~e de 

Ticari vazıyetine gelince: Ankara 
- Kayseri - Sivas hattı yapılmadan, 
biJhassa Konya hattından evvel bu • 
rası bUyiik bir transit merkezi halin
deydi. Külliyetli miktarda stok mal· 
hır bulunduğu gibi bir çok büyük iş · 
ler yapan zengin tüccarların da top. . 
)andığı bir yerdi. Fakat demiryo1Ja .. 
nnm inşasından sonra bütiin civllr 
vilayetler her türlü ticari emteasını 
kendi istasyonlarından getirttikleri 
için J{ayıseri o eski merkezi vazıyetfni, 
ticnri mevkiini kaybctmiştr. 

Bu gün ancak bir kaç küçük kaza. 
nın malı buraya uğramaktadır. Bu
nun için u:nyserinin istikbali, bir çok 
fabrikalar açıldığı, biiyük sanay:i 
merkezi olduğu takdirde pnrlıyncak • 
trr. r~tc bu muazzam elektrik k\ıvv~ 
tinin bel.lC?nilen bu sanayj teessfisün
de büyük amil olacağı ve fay<lah rol
ler oynryncnğı ümit cdimektedir. 

Binaenaleyh Kayserinin çok müs
tait ve namzet olduğu büyük san'nt .. 
Jar ve fabrikalar merkezf halinde in· 
·znıo.<JPO JUllawaı IUIJl?~'Pf Faik 

Devlet Demiryolları llanıan 1 
Konya· Yenice hattmın 305 + 900 ve 311 nci kilometrelerin· 

del\i taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı 
balastın ihraciye~inin kapalı zarfla münakasast 12 mart 932 
cumartesi günü saat 15 le Ankarada idare merkezinde yapıla· 
cııkbr. 

Tafsilat An\uua. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer 
lira mul<nbiJinde sahlan şartnamelerde yazılıdır. (579) 

Köprü inşaat münakasası 
af·a ve a etin en: 

Antalya vi ayetinde Antalya .. Serik yolu üzerinde bulunan be
tonarma ve (73042,09) lira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilaye
tinde Taşköprü~ Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza be· 
tonarrna ve (29200) lira bedeli keşifli lspiroğlu l<öprülerinin İn· 
4aatı (evelce ayn: talibe ihale edilffiek üzere birlikte olarak mü
nakasaya konulmuş ise de münn~asada yapılan tenzilat haddı 

layık görülmediğinden bu kere) ayrı, avrı talibine ihale edilmek 
üz:ere kapalı zarf usulüyle yeniden münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 10·3 932 ye müsadif perşembe günü saat 14 de 
Nafia vet(aletinde yrıpılııcaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti 
fenniye vesikalarım ı:ekiz: gün evel yollar umuın müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarım, muvakkat teminatlarını senesi içinde alınmış 
ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar Nafia 
vekaleti müsteşarlığma vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yol
lar umum müdürlüğüne, lstanbul, lzmir, Antalya ve Sinop Baş· 
mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait münaka· 
sa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti levnzım me· 
morluğundan ye mezkur vilayetler Başmübendisliklerinden satın 

alabilirler. 

eri Ik. 
lüğün 

c • 

• 
' lımir Vilayeti dahılinde Kayastan Hasan Bataklığına ve 

Gümüş bataklığından Hasan batakh~ına açılacak kanalların in· 
şaatı kapalı zarf usulile ve 2 Mart 932 çarşamba günü saat 15 
te Izmir'de Su 1şleri Müdiriyetinde ihalesi icra edilmek üzere 
milnakasaya vazolunmuştur. 

1 
a a 

Ameliyat ( 35000 m) bataklıkta Ye ( 30000 m) kuruda 
3 

hafriyat ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 
2 - Talipler (661) numarslı kanunun tarifatı ve münakasa 

şartnamesi veçhile ve dosyasında mevcut nümunesine tevfikan 
tanzim edecekleri teklifnamelerini yukarıda yaz:ılı saate kadar 
mezkur Su işleri Müdüriyetine tevdi etmelidirler. 

3 - Talipler balfıdaki mekadire nazaran teklif edecekleri 
fiatlara göre bedeli bahğinin % 7,5 miktarındaki teminatı tek
lif rr.ektubuna lef edecekle:dir. 

4 - Talip'erin, şartname, proje teklif mektubu suretlerini 
görmek ve tetkik etmek üzere her gün lzmir Su işleri Müdiri
yetin ıınür cantları v arari fiarinde izahat olmııl.: istiycnlerin 
de 22 Şubat 932 paurtesi ,Unft uat 9,5 ta Kayaa istaıonun· 
cia uır buluumaları lüzumu ill olunur. (495) 

1. N. 
Adet 

50 
100 
100 
100 
100 

3. N. 
Adet 

Sırlı berber leğeni 
Berber bileği ka}'ışı 

,, ,, taşı 

,, önlüğ"ü 

" havlusu 

2oO Ustura 

2. N. 
Adet 
100 

1000 
Sırlı ve kapaklı su havlusu 

,, ,, ,, tükrük hokkası 

4. N. 
Adet 
250 Lake karyola 

50 Et makinesi (Ma yedel<) 
200 Et bıçağı 

50 Çamaşır ütüsü • • 
Ba iida muharrer ve dört lrn1emde yazılı eşya hastaneler 1hh· 

yacı için aleni münakasa usulile mübayaa ve ibateleri 5-3-932 
cumartesi günü 1. N. h liste saat 14,5 ta iki N. h liste 15 te 3. 
N. lı Jisete 15,5 ta ve 4. Jı liste 16 da münakasaları icra kılına• 
caktır. 1 aliplerin şartnamesini almak ve nümuneJerini görmek 
fizere Kom. a müracaatları ve münakasaya iştirak edenlerin vakti 
muayyeninde Kom: a müracaatlan. (75) (504) 

"' "' cı 
Konyadak krtaatm sekiz aylık lh· Mv. satın alma komisyonuna mfim • 

ttyncı olan 371500 kilo un kapalı zarf cantları. (6i) (472) 
usu1ile münakasaya konmuştur. ı~ alc * * * 
tarihi Z1 - :z - 932 c:umartc l r.ünfi MaJUllerle fehit yetimlerine ait 
sant 15 tir. Taliplerin §artna.mcyi 1932 senesi fşrnmiyesj iç.in icap eden 
görmek üzere her glin, münnlms..-ı) a te.sbit celvelleri ile yoklamaların ya -
iştirak edeceklerin ise 331 Iirn tı::mi pılmasma bilOmum askerli:c §Ubelcriıl 
nat akçesi ile ihale tarihinde lionya- cc ba11lnnmıştu. Tesbit müddetinin 
da beşinci K.. O • .Al. Sa. Kom. r ı. 25 - Mart - 93% de hitam bulacafma 
mü~ caatları. (66) (453) nnz:ıran alMc dararuın bu müddet zar• 

* • • fında mensup olduktan ask-erlik şub&-
IstnnbuJ yollama müdürltiğti ~m • ]erine müraeaat ederek kayıtlarını 

rindckj knnije motörü pazarlıkla sa· ynptırmnlan J" umu il4:n olunur. 
tı1} 20 - 2 - 932 tarih cumartesi ı:ünti (i5) (586) 
saat 15 te komisyonumuzda yzıpıla • * • * 
caktır. Taliplerin şartnamcsiııi al • Halttroğ'lunda K. O. istihk!m Tb. 
mak üzere her gün pazarlığa i'tir:ılt e mevcut olup ifayı truıhhüt edemiyen 
deceklerfn de vakti munyyenindP ko- müteahhidi nam n hesabma yapıla • 
misyonumuza müracaatları. (7!l)(~5') cak anıbnların tnmfri pazarlığa kon· 

* * muştur. lhal i 27 - 2 - 932 T. co• 
~keri müzede mevcut (20) haş Te mart.esi ünü sant 16 da komisyMu • 

(20) çift elin mankenleri tamiri pa • muzda yapılacaktır. Taliplerin prt .. 
zarlık suretiyle icra kılınncaktır. ?ha nnmesfni almıtk üzeı-. her cnn komfs
Jc i 22 - Şubat - 932 T. par.uted yona v arabalan görmek üzere de 
günü smıt 15 tc yapılacaktır. TaHp- btihkfim Tb. kumsnda.nlığ& ve fhalc
lcrin mankenleri miizede görmeltri n ye iştirak edeceklerin vakti muayye. 
§artnamcsini almak ve paznrhğ.ı io • nindc komlsyon mwı miirncu.tlan. 
tirak etmek tizer komI.yonumuza (SG) (601) 
müracaatlan. (81) (582) * • * 

Imnbul Beylerbeyi rhhty akblr
mıt ambarında .mevcut iki kalem ccuıi 
trbblye pn~rlık surctile %4-2,-932 
ça111amba günti saat 15 te komieyonn· 
muzda fk'ıtılncnktır. Tnliplcrln cc.. • 
farı görmek üzere 81hhiye aı.tarma 
ambarına ve §lll'tnameyi almnk Te 

pazarlığa ~tirak etmek üzere lı:omiı· 
yonumuza mür en.atlan. (SO) (ö70) 

* * * İzmir Mst. Mv. ihtiyacı için GOS 
metre mik'abı muhtelif cb'atta ker 
te kapalı zıı.rf usulü ile münakuaya 
konmuştur. lhale tarihi 28 - 2 - 932 
pa:r..ar günü saat 15 tir. İhaleye t1llip 
olanlnnn eşartnameyl ı:örmek Uzer 
her glin münaltnsllya iştirak edecek .. 
lerin de ihale tarihinde hmfr Mrt. 

Toptmne fırmı için biT adet elektro 
m<>törü pazarlıkla alınacaktrr. !hale
m Z4 - 2 - 932 ~l~mba günü !3nt 
15 buçukta komiıs7onnmozda :raınla • 
c:nktır. T~lipleriıı ~rtnameslnj al • 
mak üı:ere her '°Un Te pa.zarlıfa ip • 
rn.k edeceklerin de Takti muayyenfn
de komi&yooumll!H. mUracaatlan. (87) 

(602) . "' " 
K. O. merkez krt'alarmm yemeklik 

odun ihtiyacı elen! münakasa ile satm 
alınacaktır. thnlcsi 29 - % - 932 pa
zıı.ı'te6i günü saat 15 t komisyonumuz 
dn yapılacıı.ktrr. Taliplerin şartıuı.ıne
ıdni almak üzere her gün ve münnka .. 

fı\ il!ltirak edeceklerin d nkti mu
nyyenlnde kominyonumuıa müraea.r..t
Jan. (72) (490) 

1 As. Mk. Da. Al. Komisyunu ilanı rı f -------Afyon demıryolu tamirat depo· 
su iç:n muhtelif malzeme aleni 
saa münak suretatnl eı2lınacak· 
r. Müsnakıtsası ~u b~t 7 932-
cumartesi günü 8 nt 16 ya kn· 
dar Harbiye mektebindeki satın 
alma kom:syonunda icra kılınzı
cnktır. Talıplerin şartnamesini 
görmek üzre komisyona müraca
atları ve iştirak için de muayyen 
vakitte komisyon riyaııetine mü-
racaatları. (203) (449J 

* * * 
Çenkelköy Askeri Orta mek

tebi ihtiyacı ıçm l 050 takım 
maaserpuş elbise kapalı rnrf su· 
retile imal ettirilecektir. Müna-
kasası 27/şubat/932 cumaretesi 
gunu saat I 4,30 da Harbiye 
mektebinde satın alma 1 om'avo· 
nunda icra edilccel<tir. Talıple-

irn şartnamesini görmek için ko· 
misyona müraca tları ve iştirak 
için de şartnamesi veçhile haıır
lıyacakları teklıf mektuplarını 

muayyen vaktinde miiseiscl nu
maralı ilmühaber mukabilinde 
komisyon riyasetine vermeleri. 

(203, (447) 
* * * 

Çengelköy askeri orta mek
tebi ıhtiyacı için 1050 dahili ve 
1050 çift harici fotin bir şart· 
namede kapalı z rf sur ti! ve 
350 adet kaput imeliyesi diğer 

bir aartaame iJe aleni müoakaaa 

suretile zatın ıılınacaktır. Müna• 
kasası 28 Şubat 932 Pazar günii 
knpolı zarf saat 14,30 da aleni 
münakasa saat 16 ya kadar 
Harbiye Mektebindeki satın al· 
ma komisyonunda icra kılına· 
caktır. Tal plerin §nrtnamelerini 
görmek için komisyona mliraca
atları ve kapalı zarfa iştirak 
için şartnamesi vechite hazırla· 

yacakları teklif mektuplarını 
ihale gününün muayyen vaktin
de komisyon riyuetine verme
leri. (202) (446) 

* * * 
laltepe As. lisesi iç.in 1400 çift 

tire çor:ıp pazarl::kla Mtm almacak • 
tır. Paz:lrhğı 22 - Subat - 932 pa .. 
7.arte!:j aünü Mat l(j ya kııdar Harbi· 
ye mektebiııdcl.i ısatm alına komisyo
nun da ic:nt lnlınaaktrr. Taliplerin 
şartnamesini görmek için komieyona 
müracaatlan '\'C i~tirl\.k içl11 de vakti 
muayyeninde lıu.ır bnlunmahı.n. 

(!O!) (50S) 

* * * 
tiTııri binicilik mektebi için maa 

teferruat on adet Hermes ma1'ka kon 
kur hip!k eğeri pnzarlrkla M.tm alru· 
caktır. Pamrbğı 22 - ŞuMt - 93! 
p:ızarte!ri günü Mat lG ya kadar Har
biye r.tclttebindeki Mtın nlma komis
yonunda icra lı;ılınncaktır. Taliplerin 
§nrtn:o.me .,, nü.munwni rörmek için 
komisyona üru t1a.n ,.. paarlrta 
iştirak i~in de mull)"Yen vakittt luu11r 
bulunmala.n. (214) (GlO) 




