
PAZARTESİ --8 ŞUBAT_1932 
~ acı ıene, No. 2155 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Dünyanın siyasi 
manzarası! 

• o 

Sahip ve .Baımuharr<ri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Uıınmıı Neşriyat ve Yazı Müdilrll 

ETEM İZZET 

~ .. , . ·~ . -- ~ - - - " 

Cenıvred• Rus Başmuralı'ıa!fı M. Litvin r>f arkadaşile 
konuşuyor 

Cenevre konf era 
da meraklı bir ce 

sın .. 
se .. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

Dolmabahçe sarayındaki da
irelerinde me11gul olmuşlar ' 
ve bir tarafa çıkmamışlardır. 

Açıkta kimse 
Kalmıyacak? 

inhisarlar vekili geldi 
ve beyanatta bulundu 

2000 memur hikayesi 

Gümrük ve İnhisarlar vekili 
Ali Rana Bey dün Ankaradan 
şehrimıze gelmiş ve istasyonda 
vekalet müsteşan Adil ve inhi
sar idareleri müdürleri tarafın
dan kartılanmıştır. Vekil Bey 
Beylerbeyindeki evine giderek 
bir müddet istirahat ettikten 
sonra öğleden •onra 1stanbula 
inerek tütün inhisar idaresine 
gitmiştir. Rana B. burada nez
dinde müsteıar Adil ve Tütün 
inhisarı umum müdür vekili 
Hü•nü Beyler bulunduğu halde 

Maç kaldı 

Galatasaray-Fener 
maçı yapılmıyacak 

Memleketimizin en kuvvetli iki 
teı<kkül olan Galataıaray - Fener
bahçe klüplerinin sekiz ıubatta kar
tılaşmaıı mukarrer idi. 

• Nezafet amelesi golları temizliyor 

iki gün telgraf ve tele· 
fonsuz mu kaldık? 

Kar fırtınası nihayet dün kesildi, 
birçok hatlar daha açı amadı 

Şekercilerde dün nö
bet, sıra bekleniyordu! 



- ---

Zeytindağı 
~;&aE~~;;;;;;;;;R~§iiiiiiiiiiiiiiiieiiiiia!!~ Japonlar tekrar Nan- 1 It~~yad~ 

Arapsaçı 1 k• , h .. d• } Numayışler 

1 ...... DAl(i ILAI 
Ihtısas hakimleri ta
mamen tayin edildi ın e ucum e ıvor ar . 

Dördüncü Ordu Suriyede zaman, altm& •'fUÇ açanlar çok • Bir "Ok işsiz tevkif 
iken Havran Dürüzüleri bize he olur: Fakat bunlan ciddi bir • T • • 

men biç isyan etmediler. Ni- hareketin tefleri diye telakki edıldı. 
çin, bilir miaio.iz?BütünHavran etmek dc.ğru değildir. Biz bu Çinlilerin müdafaası günden güne Yaralananlar 
kabile kabile parçalanmıştır, hatada bulunduk. 

var •• 
Bu meyanda müddeiumumi. ve 
müstantikler de tayin edilmiştir 

şeyhler kendi özkardqleri ile İngilizler, Ruslar, Fransız- artıyor. Konsoloslar 
dabi dost değildirler. Havran lar, İtalyanlar Ye Osmanhlar a 
ıeyblerini yalnız bir menfaat rasmda Suriye Ye Felestin ve komisyonunun raporunda ne var? 
birlqtirebilir: Verıi, hele ai- Hicaz itlerini en u bilen ve an 
nam verriai! Tahsildar Hawa- layanlar aoauncnlar, yani bu 
na gittiği zaman, bütün. Dürüzü kıt'alaruı aıd aabipleri olmut
ler birliktirler; tahsildar döndü bir. Her tarafı top arabası ile 
ğüğ vakit rene bin parçadırlar. geziyor •e hınız memur kafa. 

Biz harp dnam ettiği ımm tası içinden aeyrediyor
kadar biç bir •ersi •lmacbk, bil dak. 
ikis Hawanı altm Ye nipm Dördüncü Ordu Kumıuıda-
boğduk. - nının Lübn- mesrhrini naaıl 

Halepten Adene kadar Mi- baJ.letmi! olclağmıu c&teren 
ren o koca memle!rette IMr ~ notları o zemınki defterimden 
rap meselesi n.rdı. :llJIJ•ehı

yiniz. Arap mudes~ denen 
ıey, Turk diipanlığl hissi i
di. 

Bu 1ıiui ortadan blcbmm: 
Sariye Ye Arabistan m!Hlesi, 
arap11eçma döner, karma b
npklığınm. içinden çıkam•nı-
DlZ. 

Müslüman Araplar arasmda 
bir Arap halifeliği bükUmeti 
peşinde olanlar vardı. Hrristi
yanlar iıe, daba fazla Türk 
dütmam iken, en iyi idare Oı
manh idaresi olduğu fikrinde 
idiler. Çünkü kendilerini imti
yazlanduan Oamanlı idaresi 
kalkarsa, müslüman Arapların 
tahakkümü tehlikesi muhak
kaktır. Sonra ecnebi bir idare 
iktısat, ticaret, memleketin bü 
tün kazanç kaynaklarına mu
sallat olur. Türkler ise piyasa 
ve pazarlarda yerlilerin rakip -
leri değildirler: " •. Maruniyet 
patriği de bilir ki eğer Fransız 
lar gelecek olurlarsa, baksa 
imtiyulan elinden alacaktır. 
l>atriğin arzu.su Fransız hima
yesinde, fakat Osmanlı idare
sinde yaşamaktır.,, 

Suriyede bıristiyanlık, müı
lüınanhk, F elestincle araplık 
yabudilik, Hicazda teriflik, 
Yehabilik meseleleri, bizzat 
Türk - Arap meselesinden da 
ha azılı idi. Nitekim biz çık
tık; nifak, bütün Akdeniz, Kır 
mızıdeniz ve çöller boyunca 
yanıp durmaktadır. 

Harbin bqmda Lübnan miit 
takil gibi bir ıeydi. Marunile
rin patri(tini Osmanlı bükUme 
ti tasdik etmemitti ·• Fakat 
Fransızlar YUıtaaı ile buyrul
tu verip durdu. Maruni tayfası 
patrigini Allah yerine tutup 
tapar. Lübnanm üçte biri Ma 
runi vakfıdır. Candan lslam 
düşmanıdırlar: Lübnanda mu
kaddes mücahit denen bir sınıf 
vardır. Her islim öldüren mu
kadclea mücahittir. Bekina 4, 
evli ise 8 lira maq alır. 

Protestanlar İngiliz, Orto.. 
dokslar Rus taraflısıdırlar. 

Felcstİııde Siyonistler adeta 
gizli bir bükiimet yapmqlar. 
dı. Bayrakları ve postalan Yar
dı; mektuplarına kendi pulları
nı yapıştınrlar, kendi memur. 
ları ile ıevkederlerdi • 

Sayısız kabile ve aıiretlerin 
isim ve meaelelerine ise girmek 
bile doğru değildir. Bu alqam 
ki hakikat, ortalık ağarmadan 
tersine döner. Çöl ve yan çöl 
de menfaat Ye kunetten bat
ka hiç bir kuvvet hüküm sür
mez. 

Birkaç devlet bir memleket 
te adam tüccarlığına hatladığı 

alıyorum: 
"B:: ... -._ L"-L--- ~ u.a.wu UU11A11. ~nm·ı • 

tır. Acemi çizilmiı aylar Ye 
yanlıf yıldızlar, fakat ne kadar 
çok Osmanlı hayra~ ....... Lüb 
nan kızlan bütün lmmaı enta 
rilerini Ye beyaz çamaşırlan
DI mip ımHanmııJar.. Yolda 
cirit oynayanlar, de..-e üatünde 
rakseden kadınlar, güzel bay
Yan tüyleri ile ıüılenmit mız -
raklar, bütün Afrika fantazya
aı, üıtlerinde yırtmaçlı gece
lik, ayaklannda don, bqlann· 
da agel ve kefye, bütün dürzü 
balkı, ve ııonra alqam yemeği .. 
Sofra dağ çiçekleri ile bezen
mişti. İçki yerine soğuk au, 
temiz ayran, iki tarafımda tan 
zimattan kalma bir ıürü insan 
var Hepsi siyah istambolin gİ· 
yinmit, klasik fes, Sultan A. 
ziz terzilerinin ve berberlerinin 
elinden çıkma efer:diler, sizin 
susmanızı kendi aleyhlerinde 
bir düşünüş zannettiklerinden 
bepsi söz bulmak ve terkip yap 
makla meıgul. 

Ve birden tabağa vuran 
bir çatal •esi duyuldu. 

Cemal Paşa ayakta idi: 
- Muhterem efendiler, de

di, bugüne kadar Lübnanm bü 
yük bir acısı vardı; Lübnan 
muztariptL lıte ben bu ıstı. 
rabı dindirmeğe geldim. Size 
haber veriyorum, ki Lübnan 
artık Konya kadar Osmanlı 
dır. Artık bu güzel toprağınız 
da yabancı imtiyazlarından biç 
biri kalmaınıştır • 

Müılümanı, bıriatiyanı ıu
reler, ayetler okuyarak halife
ye, EnYer Pqaya Ye Cemal Pa 
pya dua etmeğe başladılar. Ce 
mal Pat• kendilerini mülevves 
yan - istiklillerinden kurtar-
1111ftı. Oturanlar ve ayakta du
ranlar, kumandanın bu II!üjde 
ainden ve belediyenin soğuk 
suyundan Ye ayranmdan sarbo9 
oldular." 

Bir Fraıısııı raporu diyor 
ki: "Lübnanlılar ihtilal yapmaz 
lar. Bizden bir vakitler silah 
iıtediler, verdik. İsyan çıkara 
Caklan yerde, sil3.blan çöl A
raplarına ıatblar !,, 

Denizle demiryolu arasın
da aıkıpnıı olan ürkek ve aabırh 
Lüboanda arapsaçmm; bir kü
çük kablr.ülünü çözmüştük. 

F elestin için tehcir , Suriye 
için tedbiı ve Hicu için ordu 
kullandık. Yala layılaruıda 
(Balfur) ım beyannamesini bek 
!eşen hesaplı yabudiler, bu u
ğurda kafa değil, bir portakal 
bile feda etmediler. Hica:ı: a
yaklandı; Suriye ise sustu. 

Falih RIFKI 

f m l ıktısadi ve mali hafta I B 1 
logııterede Weıtminiıter Bank, 

Midlaııd Bank,Uoycl'ı Bank gibi bel 
li başlı dört ""ı büyük banka .... dır. 
Yalnız lngilterenin değil, belki bü· 
tün diinyıınm ticareti hariciyeden 
mütevellit tediyat n tahıilitı bu 
bankalarda temeı-k<iz eder denilse 
mub&Üğa edilmiş o~ Ba itibarla 
banlar, iktısat ilcmiode eİbaofümul 
bir rol oynarlar. Bankaların batında 
bulull&D adamlano il..'"ttoacli Te mali 

seleler hakkındaki fikir n beyıı. 
ıuıtı da ta!>iatile her tarafta alika 
uyıMdrrır. Geçen ay zarfında Lond
rada bu miiesoeselerin heyeti umu
miye içtimalan yapddı. Mecliıi idare 
reislerinin hepsi de sar ki aynı mer
kezden bir direktif almıt gibi yeni 
bir fikir ortaya attılar Ye ayni suret· 
le bunu müdafaa ettiler ki bu da 
Sterlin~ yerine ne altın ne ele başka 
hiç bir kıymetli maden esasına iıti· 
nat etmiyec<k olan yeni bir "Mon. 

naie imperiale,, ı ikame etmek fikri
dir. Midland Baak'ın IWıuoıuaninin 
aon haftasında İçtima eden umumi 
meclisinde, reis Mr. Mac Kenoa [*] 
tarafından TVku bulan be,.anat hil· 
haHa §ayanı dikkattir. 

Bu zat diyor ki altın esaıınm ter. 
ki bir felaket olmadığııu hadisat is
bat dınitir. Diier tanltan da her 
hlUll'i bir memleketin "gold ıtan· 
dard" ı muhafaza etmesi keyfiyeti 
o memlekete mutlak ıurette refah 
tanin etmediğim tecrübe rö•termiı· 
tir. Gold ıtanclanl aıulü normal bir 
tanda cereyan etmiyor; alacaklı o
lan milletler muvazenei hiaabiye 
farklamıı azun ndelerle ba,kalanna 
iluu etmeye,..k altın iddibarma de
vam ettikleri için bu hal bir ııltın ih
tikarı mahiyetine iktisap ediyor ki, 

[•] Meşhur bir muktesit Ye sabık 
bir Maliye na:undır. 

NANKlN, 7 A.A. - Japon lwv
•Tetlerinin bugün Nankin'e taarruz 
edec:ddeıi unamiyetle tahmin edil
mdı<tedir. Burada meYCUl 180 Am .. 
rilalı •i' aııa 109 u bütüo çon•kW.. 
nı ve kadınların ek.eriıiııi alarak 
ıebri tabliye etmişlerdir. 

Konsoloslar komisgonunun 
raporu 

CENEVRE, 7 A.A. - Cbangbai 
konsoloslar k.. :oisyomınun raporu 
bal.. Cemiyeti Akvam kitibi umıı
misioia eline va11l olmuttur. 

Kitil.i omuuni, bu rapora kendi
si için ma!Uınat maloanınııda bir ve
ıika olarak bıfzetmek auretile Ce
miyeti aknm mukavelemııneainin 
IS inci maddesine sedakatle tercü· 
ıoaa o!maL:ta olduğu mütaleasmda
clır. 

Rapot", ne meclise ve ne de mat· 
lnıat .. t....,..1: ••• • ... ... • ... .:.. Bu rapor 
Üb1ıi uııımı .. 1ik tarafından mesele 
baldo:naa .... __ ... _ ___ , cıU.d mccliıi:ne 
yerilmesi İcap eden maliimııtuı bir 
mütemmimi olarak telakki edilmek
tedir. 

Ba rapor, her iki tarafa da gön
clerilmi, oldatundan IJerek Çin ve 
gettk Japonya yalrnda ıs İnci mad
denin derniı etmekte olduğu uau· 
lün istitTU\lini İcap ettirmiş oluıı M· 
disat hakk·nda mütemmim iza'1at i
tasma medis tarafından davet edile
cektir. 

lngilhregi meraka dilJüren 
nokta .. 

LONDRA, 7 A.A. - lngiliz :ıi
mamcbrları mabafiliııde Japonya'ya 
kartı i:ıhar olunan hissiyat yekdiie
rine muhaliftir. 

Bazı zevat, Tokio bük.:ı-ti ken 
diıioe yapılan telıfillere müsait bir 
aurette c:enp vcrmemeğ azmeyledi· 
ği ta.kdirıle "Notalar ve cliplom<ısi 
tarilale protestolar" oiyuetinin yeri 
ne daha •zimkirane icraatın kaim ol 
maaı lizmı geldiğini söylemekte t.,,. 
reddüt etmemdrtedirler. 

Eaaı itibarile, hali bam-da fngil. 
tere'yi meraka düşüren Ye meşgul e
den cihet, Japonya'nın a!keri tqel>. 
büılerinin ne oldnpnu bilip öğren
mektir, 

Japonların arazide gözleri oJıı... 
dıklanna dair ol?.n resmi beyanatla· 
rındao şÜpM edilm•k istenilmekte 
iae de Japonlar aleyhindeki bovlı:ota
jı tevkif etmelı için uzun müddet o
ralard~ her türlü refahı izale ve her 
tütlü itira lrıd..,.ti"i imha edecek ,.._ 
kilde Çin mahallekri'Iİ bunamea İm 
ha eden ıicldetli bombardımanlar 'Yll 
pılmaa lıir türlü izah olunamamak
tadır. 

Fransada f apongaga karşı 
cereyan 

P ARlS, 7 A.A. - MebulaDılaa 
M. Outrey, atideki karar ıuretia.i 
t~klif etmiıtir: 

Japon hiikUmetinin Yen'in altı
na tahvili muamelesinin tatilini na• 
tılı bir emirname nqretDMlı ıuretile 
ittihaz ebniı oldtıiu tedbir n bu 
tedbir yüzünden eerek Fransa'nın 
ve gerek müstemlekelerinin mahsul
leri için tevellüt edecek zararlı neti
celer muvacehesinde Fransa hütru. 
meli. Japonya ile hiçbir mukavele 
aktetmeıneli ve kambiyosu düşük 
birçok memleketler için yapıldığı 
veçhile Japon mahıul&tına kambiyo 
dütilldiiiii nü telafi için munzam re
ıim vazedilmed'lı"e ıı:erek Franıanın 
ve eerek Hindi Çini'nin hali hazır. 
da mÜ•tefit bulunmakta oldukta" 
ııümrük himayetini zaiflaştırııcak 
biç bir tedbir ittihaz eylemeınelidir. 

Wou-Soung istihkam/arını 
:r.irJart!l 

CHANGHAI, 7 A.A. - Reuter 
muhabiri bugün öğt.,-;;,,n aonra Vou· 
Soung iıtihkimlarıru ziyaret etmit· 
tir. Mumaileyh, üç eünden beri Ja
pon tayyareleri n topçusu tarafın-

bu terait tahtında hiç bir nukya11 
nakdinin tutunabilmesi ihtimali yok 
tur. 

Ahval bu merkezde cari olduğu 
müddetçe borçlu memleketler, emti
alarmıo fazlasını her ne fiate oluraa 
olsun cihan piyaaalanna dökmeğe 
mecbur olacaktırlar ki bu, beynelmi 
le! ticaretin inbilali deıtKlıtir. Şunu 
da unutmamalıdır ki altın nbidi 
kıyasiıinin mubafazan, haddi zatin
de "iolation"a kartı bir teminat tet· 
kil etmiyor; buhranlı demlerde ise 
bu teminatbüsbütün hayalidir.Diğer 
taraftan altın vahidi kıyaıisinin son 
zamana kadar l ngilterede idame •e 
muhafazası, dahili fiatlerin istikra
nnı da hiç bir vakit temin edeme
mişw. Bin•eaaleyb, m>c:a.k nazari. 
yatta faide göoterea altın -.abiıli kı
ya.sisi ıistemine dahili fiatlerin istik
rannr temine matuf bir "ıtandard 
dirire" usulünü tercih ettiğini ıöy .. 
leyerrk ıözine hatime veriyor. 

"Economie dirigCe., «monnaie 
clirigeeı. "ıtandard dirige" tabirleri 
harbi umwniyi takip eden ıiyaseten 

'ilwn fakat ilıtısaden buhran deVTe 

dan yapıı-kta olan mülhit bombar 
cbmıuıa rağmen istit.IWııdaki Çin 
kııvıretlerinia ına.ııeviyatmı fe..ı.aia
cle buJmuıtur. lstil-Jta.-t harap ol· 
~tur. Biitün etrafında pyet bü
yük ohu. delikleri görlilmetrteclir. 
Fakat Çinliler en ıon hadde kadu 
mukavemet edec:dderini beyan et. 
mİflerdir. Şimdiye bdar Çm -:ria
h 30 telef Ye 5 mecrulıtar. 

K ahromaaca ,,. iida/aa 
CHANGHAI, 7 A.A. - Reatı:r 

..ı.abiri bildiriyor: 
Vou • Sounc islibkammm INqlı

ca tec:bizatı banıp olmuf yeya laılla
rulmaz hale gelmiıtir. Meıhur 19 un 
cu kolon!uya mensup 1000 Çinliden 
mürekkep olan müdafiler buna rai
men Japonların yeni bir ihraç teıeb 
büsünü tardetmeğe muvaffak olmuı 
Janlır. 

Cemige'İ akvam ümifsi:r. 
LONDRA, 7 A.A. - Sunday 

Chronide, Changbai vahyii hakkın 
da jeneral Grazier'in bir makalesini 
neşrctmektedir. mumaileyh diyor 
ki: 

Cemiyeti AkY:ım, yegane ümidi
mizdir. 1ngiltere'nin sulh ve uayifi 
m:ıhafaza etmek ve nüfuzunu iade 
ve tahkim eylemek üzere Clıanghai'a 
bir heyeti seferiye ~önderm~si için 
Cemiyeti Akvam nezdinde İ•rar et
mesini İ!tiyorum. lnfri1iz muhariple
ri namına Cemiyeti /> kvamın, ahval 
ve vukuat İcap ettirdii{i takdirde ha· 
reketP. @'eçtnesina mü•nadebabşola
c:ak der...,ede kili. inzibat kuVYetle
rine malik olmıu::nı istiyorum. 

Akvam mec!isinin 
Mesaisi 
CENEVRE, 7 (A.A.) - Ce 

miyeti Akvaın meclisi, M. Bon 
cour'un riyasetinde içtima ede
rek meaaii cariyeyi tetkik etmiş 
ve Liberya meselesi hakkında 
M. Zaleski tarafından Yerilen 
raporu dinlemiştir. 

Çin ve J11pqn mümeuilleri 
müstesna olmak üzere meclis,a 
zası bu mesele etrafında noktai 
nazar teati etmitlerdir. Meclis 
azası, devletler tarafından yapıl 
makta olan tetebbüaat benüz ne 
ticelemnemit olduğu cihetle 
Çin - Japon ihtilafı hakkında 
aleni celsede bir müzakere aç
manm faideaizliğini teslim et
mitlerdir. 
Zabıta ka~veti fit! A1rerika 

WASHiNGTON, 7 A.A. -
Cemiyeti akvama bir zabıta koy 
veti verilmesine matuf olan 
Fransız teklifi bakkmda Cemi
yeti Akvamın bu defaki içtima 
devresiuden evvel ber türlü tek 
lifleri tetkik etmeğe imade ol
duğunu beyan etmiş olan hari· 
ciye nezaretinde biç bir muame 
le dermeyan edilmemektedir. 
Fakat diğer mahafil, tahakku. 
ku pek güç olacağı zannolunan 
bu projeyi pek o kadar müsait 
bir ıurette karıılamamaktadır. 
Bilhassa kongrenin bu mesele 
bakkmda vaziyeti kat'idir. Ha
riciye encümeni de bu projeye 
muarız olmakta hemen hemen 
müttefiktir. Kongre biç bir za
man Amerika kuvvetlerinin Vü 
cude getirilecek beynelmilel 
zabıtaya iştirak etmesine mu
vafakat etmeyecektir, zira Ame 
rikan efkarı umumiyesi her tür 
lü müdahaleye muanzdır, bir de 

ıinin icat ettiği tabirlerdir. Klaıik 
iktıaat ilminin "Laiuer faire, laiuer 
pa11er" ıiyaseti zaınanm ihtiyacab· 
nı tatmin etmediği anlaıılmc:a, dev. 
Jetler ya9aınak mübarezeıiode galip 
eelebilmek için ferdi teşebbüsata 
müdahale etmeğe, omm yerine du. 
letin nezaret ve idareıi altında yeni 
bir içtimai ikbıat ıiyaıeti takip ey. 
!emeğe baıladılar. lıte buna türkçe
de henüz i:ri bir mukabili bulu-
mayan "idartii iktuat,, ftY1I ıe..kıı 
idare edilen ilıtuat denilmektedir. 
Bu uıul, "Mercantiliame,, ıiıteminin 
ba;ka bir çeıididir. 

Biz Türkler "moımaie diıiree" 
veya "ıtandard dirige"uıulünü claba 
İyi anlarız; çünkü iki ıeneden beri 
bilfiil bunu memleketimizde tatbik 
ediyoruz, ve M. Mac Kenna'nın tah 
min ettiği faideleri de filhakika biz 
görüyoruz. Mesel& evralıi nakliye
mizin - timdiki tabiri ile, banknot 
- kartılığı henüz al tın olmamasına 
rağmen, bir kıymeti tedaviiliyeıi var 
dır; saniyen bu kıymet sabittir; &ali 
ıen dahili eeva fiatleri müıtekardır; 

MANTON, 7 (A.A.) - Na 
poliden bildirildiğine göre Ma
dalonide işsizler, bir ekmek ara 
basını yağmaya teıebbüa etmit 
ler ve hepai tevkif olunmuıtur. 
Foggia vilayetinde liman ame
lesinin kadınlan nümayİf yap
mltlardır. Birkaç ta mecruh Yar 
dır. Benevento'da nümayifler 
olmuttur. Orada da birkaç mec 
ruh Yardu. 

Meb'rıst1n meclül 

ROMA, 7 (A.A.) - Meb' -
usan mdisi mesaisine yarın bq 
layacakbr. 

Hindistan 
Gene karışlı 

---
Çarşılar yağma edildi. 

Ölenler var 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Adli ihtisas mahkemeleri ba
kim, müddeiumumi ve müstan
tikliklerine tayin edilen hakim
lerimizin isimlerini bildiriyo-

den Abmet Fikri, Sinoba İs
tanbul müddeiumumisi Hasan 
T absiu, latanbula baş müddei
umumi muavinlerinden Reşit, 
ve Buraa müddeiumumisi Mu· 

nun. zaffer, Lüleburgaza Balıkesir 
Hikimler:Diyanbekire Ordu müddeiumumisi Ömer Cemil 

uliye reisi Hulusi, Siirde Ma- Babkesire Nevıebir reisi Rab
latya bakimi lbrabim, Vana la- mi, lzmire lıtanbul azasından 
parta bakimi Habip, Karsa Er- Arif, Muğlaya lzmir müddeiu
zurum Ağın:eza reisi Remzi, mumi muavinlerinden Ali Fu.. 
Trabzona Ankara asliye reisi at, Antalyaya baı müddeiumu. 
Cafer Kamil. Sinoba Balıke.ir mi muavinlet"inden Mullafa Nu 
bakimi Yahya Sezai, latanbula ri, Adanaya Aliiye reisi Must• 
Samsun Ağırc.e:ı:a reiıi Fevzi ve fa, Malatyaya Samsun müddei
temyi.z mahkemesi bat müddei- umumisi Tahsin Beyler. 
umumi muavinlerinden Refik, Müstantiklilder: 
Lüleburgaza lstanbul ıulb ba-
kimi Zeynelabidin, Balıkesire T rabzona Araç hikimJerin
lıtanbul azaamdan Mehmet Ke den Fahri, Sinoba Buna müs
mal, lzmire ceza itleri müdür tantiki Mustafa Zühtü, latanbu 
muavini Hamdi, Muğiaya lz- la Ankara ıulh hakimlerinden 
mir azasından Edip, Antalya- Hakkı Şükrü ve Bartın müdc!e
ya baAmüddeiumumi muavinle- umumisi Salih Saffet, Lülebur-

JAMMU, Kişmir, 7 A.A. - ~ gaza İzmir müstantilderinden 
S Jd k hkl rinden Asım, Adanaya Aydın rinagar a Y€Dİ argaşa ar Hüsameddin, Bahkeaire Edre • 
zubur etmiştir. Muharriklerin ağtree"Za reisi Nuri ' Malatya- mit hakimlerinden Mustafa lr-

b ı f d ı ya İstanbul sulb bakinılerin-akra a . arı tara ın an ga eyana fan, lzmire Bergama müddei. · ·ı · ı d b' ._. · ı· den Hüseyin F'.ehmi Beyler getın mış o an fö-t ın ıuşı po ı umumisi Mehmet Rifat, Muğla 
se ve hazine memurlarına hü- Müddeiumumilikler: ya Alatehir hakimi Mehmet 
cum etmiştir. Bir polis amiri Diyanbekire Çorum müddei Fahreddin, Antalyaya Ankan 
ağır surette yaralanmış, 72 kişi umumisi Hidayet Siirde, Niçe müstantiki Necati, Adanaya 
tevkif olnnmuştur. Uri'de abali müddefomumisi lİhami, Vana Tursunbey bakimi Mustafa 
çarşıyı yağma etmiştir. Halk 1 Aksaray müddeiumumisi Mu- Mekki, Malatyaya Isparta sulh 
ta§larla bükiimet memurlarına zaffer, Karsa, Manisa müddei- bakimi Kemal Beyler. 
hücum etmiş ve bunlardan bir umumisi Kamil, Trabzona An- Bu listeye nazaran Sivas hl 
çoğunu yaralamıttır. Poliı, nü. kara müddeiumumi batmuavini kimliği ile diğer beş müstantilc 
mayitçilere ateş açmağa mec- Hayreddin Şakir, Sivasa latan- liğe benüz kimse tayin edilme. 
bur olmuştur. İki telef ve altı bul müddeiumumi muavinlerin miştir. 
yaralı vardır. Takviye 1..-uvvetle ---------------------
ri istenilmittir. Tüfenkler ve 
baltalarla mücehhez bir halk 
kitlesi Handwara kasabasınt 
sannış ve mahalli puan yağ
ma etmittir. Bir polis memuru 
ölmüştür. Asker kargafalıklar 
yapanlara ateş açmak mecburi 
yetinde kalmıştır. Telefat mik 
dan henüz maliim değildir. 
latikşaf tayyareleri Kitmirin 
diğer menatıkı üzerinden uç. 
muıtur. Fakat , diğ!1" kargaşa.. 
!ıklar vukuuna dair maliimat 

Senelerden beri görül
memiş soğuklar 

yoktur. 

Altınlar 

BOMBAY, 7 (A.A.) -Ka. 
iserbinf vapuru, Londraya gide 
cek 18,468,000 rubu kıymetin... 
de altın ile Nevyorka 1,518,000 
rubu kıymetinde altını hamilen 
Bombaydan hareket etmittir. 

Tehir 
Galatasaray S.por klübü riyase· 

tinden: 
Klübilmiizün 8 şubat paza.rtıesi 

akşamı Tokatlıyanda vereceği sene
lik mutıat aiJc ziyafetini m~tevli 

olan hastalık dolayısile 3 Mart 932 
.perşembe akııaıru ııaat ona tehir et
miş olduğunu davetlil<:rimizlıı na
zarı dikaktine arzeyleriz. 

Dilnkil nüslıamızdaki ınnda eeh· 
ven 10 ma.t göeterilmiştir. 3 mart 
olduğu tashih ve tavzih keyfiyet o
lunur. 

kongre, meşruti kuvvetinin u
fak bir zerresinin bile nezedil
mesine rıza göstenneyecektir. 

ve nihayet parama kambiyo muba
yaaama elveriflidir, yani harici tecli 
yat da yapılabiliyor. 

Fa.kat bu neticeler hep de.Jetin 
müdahele ve idaresile h&ad olmuı
tur. Acaba lngilterecle bu ıiıtem tat 
hik edilebilir mi? Ve orada da kııın· 
biyo murakabe ediüe Londra piya. 
sası dünyanın "clearinC' i olmakta 
devam edebilir mi? Bundan biba.lı
kin ıüpbe ederiz. 

• • • 
"Albn n nakit istilaan mevzu

unu müzakere etmdc üzere Yale 
Darülfünunu profesörlerinden tnef
hur muktesit Mr. lrving Fiıberin iı 
tirakile Cbikago' da toplanan bir ilı. 
tısatçılar konferan11nda hıırp borçla 
rınm tenzil veya büsbütün ilgası ve 
devletler arasındaki gümrük tarifele 
rinin tenkisi lüzumuna kanaat hasıl 
olmuş ve keyfiyet temenni teklinde 
reiıicümhur Mr Hoover'e teleırrafla 
bildirilmiıtir. 

Amerikada ilrtısadi faaliyete m• 
dar olmak üzere sanayi erbabı tara
fından bet milyar dolarlık muazzam 

ANKARA. 7 A.A. - Ziraat ve
lıileti Meteoroloji enıtitüıünden al
clıiımız ma!Wıuıta eöre bü.tün Tür
kiycde suhunet dereceleri düne na
zaran üç dört derece daha dütmüt
tür. Trakya nı lıtanhul mmtalıaım· 
da Eclirnede nakıs 12, Lüleburgazda 
13, lıtanbulda nakıı 8, Ege mıntaka 
11nda yalnız yollarda zıait S derec:.,,. 
clir. Ça,.klıalede nakıı 10, Buna Ye 
1zmitte nak11 8, Denizlide mlos 11, 
derecelere kadar düıınüıtür. 

En dü,ük derece bugün orta A· 
oadoluya isabet etmiıtir. Çankmda 
nakıs 16, Çorumda n.alııa 17, Afyon 
da nakıs 18, Konyada nakıs 19, Yoz 
ptta nakıs 20, Aksarayda -ıa. 22, 
Sıvaıta oakıı 23, Ankarada nalnı 
24, Kırtehır ve Kayıeı·ide nalaı 25 
derece kaydedilmiştir. 

Bu dereceler yalnız bu senenin 
en soğck dereceleri değildir. Mete
oroloji enıtitüsünün ve teıkil&tını 
faaliyete başlaı'ığı 1926 ıeneıinden 
beri kaydedilıniş değildir. F evlıala· 
de olarak cenubi Anadoluya ve Ka
radeniz sahili mıntakaları ııhrdan •· 
ıağı S/6 dereceye kadar düşmüıtür. 

Antalyadan nakıı 4, Adanada na
k11 1, Urfada oalaı 4, Rizede nakıs 
5 T rabzonda naku 4 Gireaonda oa
kıı 6 dereceye düşmüştür. 

Kar irtifaı düne nazaran fark et
memiştir. 1 nebolu ve Zonguldak ha
yalisinde karayel fırtınası devam et
mrktedir. Şarki Anadolu, Orta Ana 
doluya niıbetle adeta ılık denecek 
bir vaziyettedir. F aba de en aoğuk 
ıuhunet nak11 12 derecededir. Buna 
nazaran ıoğuk hava merkezinin orta 
Anadolu üzerine oturduğu anlaşıl
maktadır. 

bir "pool" tuis eclilec:eğioden bahse 
diliyor. 

Dolar franka nazaran 25,39 % 
a kadar düşmüttür (ud parite 25,52 
dir ). Bu fiat F ranıızlar için altın id· 
bal haddidir. Binaenaleyh Amerika. 
dan altın getirtmek itlerine gelir; 
nitekim de yapiyorlar. Amerikan 
vapur kumpanyaları altın nakliye 
ücretini çoğalbnqlarsa da bu bal 
ıevkiyata mini olamıyor. 

Esham ve tahvilat 
Hafi• zarfında lıtanbul Boru11 

hemen biç faaliyet eseri göıterme

di. işler durgun, nakit de mefkut ol· 
duğundan iyi faiz ve ıemettü e•ti· 
ren kağıtlar bulunduğu halde, bun. 
lan arayıp soran bile yoktur. Bütün 
muamelat, o da pek mahdut bir mık 
yasta olmak şartile, "Ünifiye~ üze
rine yaprlan . ispekülisyona Ôıhiıar 
etmektedir. Pariı yeni bir direktif 
vermediği için fıatlerde mühim ta
havvülit olmadı; yalnız umumi Jıa. 
naat iyiliğe doğru olduğunclaıa Oni
fiye yavaı JaV&f ileril-atedir. 

Hava raporu 
Ankuraaa soğuk 22 derecegı 
indi, hir poli:r donuyordu! 

ANKARA, 7 (Telefonla} -
Şiddetli soğuklar devam edi
yor. Don neticesi sokaklarda ka 
yıp dü§enler pek çoktur. Dün 
gece lsmetpaıa kız enstitüsü 
karıuındaki polis noktasında 
nöbet bekleyen memur soğuk. 
tan donmak tehlikesine maruz 
kalmış ve hastahaneye kaldırı
larak tedavi altına alınmı§tır. 
Ahvali sıbhiyesi iyidir. Dün ge 
ce ıuhunet tabteasıfır 22 dere.. 
ce idi. 

lzmirde 
lZMlR, 7 (A.A.} - Soğuk 

gece, sıfırdan aşağı 8 e kadar 
dü§müş ve mütemadiyen poy
ra:ı: rüzganna maruz kalan kör 
fezin Halkapınar ve B05tanh 
sahillerinde denizin bazı yerle
rinde incimat asarı görülmüt
tür. Bugün saat 9,30 ili 10 da 
ııfırdan aıağı beştir. 

ldirnede 
DENİZLİ, 7 (A.A.} - ilci 

gündür havalar birdenbire pek 
soğudu. Geceler derecei hara. 
ret nakıs 12 ye kadar düıüyor. 
Yaz günlerini andıran temiz 
bir sema ve berrak bir güneş zi 
yası altında geçen bu kış ııoğu 
ğu her kesi titretmektedir. 

Cumartesi alıp.mi 44 14 kuruıta ka 
pandı. 

l stikrazı dahili üzerine ele 95 ı~ 
kuruşa lıadar birkaç muaınela Y• 
pddı. 

Diğer esham ve tahrilatta mühim 
deiitiklikler yoktur. 

it Banlıaaı 9,10. Anadolu obligaı 
yonu 27,25; aksiyonu ıS,601 Bo
monti 27 liradır. Rejide cüz'i biı 
tereffü Yllr 4,05 liray• aranıl-kta· 
dır. 

Kota hnici Mısır Kredi Fon • 
1elerinin fıati benoçbi :ıircli: 

1886 tertibi 147 lira 
1003 ,, s·ı ,, 
1911 " 83,50 ,. 
Altta 943 lmnııtur. K. H. 

Hamiıı Merkez Banlıuı letriniev 
•el - kaı>unueyyel 193 ! aylarma 
mahsus vlınalıt ı:izere ak bültenini 
hetretmiıtir. Memlrl.etimi:ıin umu
mi iktısadi vaziyeti, Merkez Banka. 
11, Devlet Maliyesi, Türkiyenin ha· 
rici ticareti hakkında çok faideli ma 
lılmate bari olan bu eaeri lıarilerimi
.., bararetle tani,. acı.iz. K.H. 



e 
E'kononıi 

Lehistan bizden 
tütün alacak 

MİLLiYET PAZARTESl 8 1932 

•• u 
Maarifte 

Müfettişler 
içtimaı 

• ZI 
Poliste 

Bir kaçakçı şebekesi 
yakayı ele verdi .. 

f 
Belediyede 

Yeni 
Bütçe •. 

Bütçe bu içtimaa 
yetiştirilecek 

Alınacak tütünün mikdan 1 milyon 
kilodur, münakasa yapılacak 

l Bayram ertesi mülıim 1 
bir içtima yapılacak 

Bayram ertesi Maarif ilk tedn. 
oat müfettiıleri ıehrimizddr.i usulü 
tedriı hocalarının iıtirakile mühim 
bir içtima yapacaklardır. Bu içtima
da ilk mektep hocalannın toplu ted 
risat tatbikatında maruz lıaldıklan 
mütlıilit tetkik edilecek ve daha a
meli çareler dütünülecektir. 

ispirto kaçakçılığını nasıl yapıyor
lardı, nasıl yakalandılar? 

Belediye bütçesinin tehir 
meclisinde müzakeresi 15 şubat 
devresine yetiştirileceği için da 
imi encümen azalan bayramda 
da çalışarak bütçeyi ikmal ede. 
ceklerdir. Bütçe ikmal edilince 
tabeclilerek azaya tevzi edilecek 
tir. 

Lehistan rejisi kendi ihtiyacında, 1 memleketler olan eıranın f~yaya 
ıigare ve aiııaret imalinde kullaıul· idballerini ı..za te!aı~ tabi tutan 
mak üzere külliyetli Türk tütünü bir kanun nefl""tDUflır. Kanunun ea
nıubayaaama karar vermiıtir. Leh babı mucibesine nazaran kamından 
rejisinin bildirdiği munakıua Jarlna- maksat ltaiya ihr~tplannıa ~ 
nıeaine nazaran munaka§a suretile fiini ~emaliki nıe:dnire,e karfı -
Türk tütün tüccanndan alnmcak o- kayedir. 
lan bu tütün 1,000,000 kilodan faz. Şek • ki f l Sl 
la olacakllr. T>earet oclaa keyfiyeti er JStO an az 8 
bütiid tüt"'1 tacirlerine bildirmiı
tir. 

Müşkülat neıeden 
ge'.iyor? 

Son mali ve iktisadi batınıı lıir 
çok hükıiınetleri döviz üzerine takyİ 
dat vazetmeğe, kambiyo alon ve sa
hmını inzibat altına almaia sevket
nıittir. 

Bazı hükumetler bu takyiclatıa 
cok tiddetli har•ket etmi§ler ve ha· 
rice çıkan milli paraya olduğu ka
dar tekrar ııirecek ol- para için de 
akır '8'"tl•r koymuşlardı:r. 

Balkan hükumetleri, bilhaua bq 
ta Yugoslavya olduğu halde Roman 
Ja, Avusturya lıu meyandadl1'. 

Bu memleketiıı paraamı himiJ o
larak memleketimize ııelenler bu pa
ra1- borsamızda lıote olduğu halde 
ellerinden çılrannak imlıimm bula
nıan.ktadırlar. Çünkü sarraflar ec
nebi lıambiy- alım aatımından 
menedildiği için bu parayı alma11 ıa 
ımn ııelen bankalar alacaklan p11rayı 
tekrar o memklcetlere aevk ve iclhal 
hususundaki müşkülib düıünerek 
almamaktadırlar, 

Borsa lıomiserl'iii bu 'NZİ)'dİ .,. 
ıran dikkate alara1ı Maliye yeüJeti
ne lıildirmiıtir. 

LONDRA, 7 A.A. - Hali hllZD"> 
da Cuba ve Can ıd&er müatahıille
ri anwnda devam etmekte olan mÜ• 
zakere hakkmdııki lıaranızhia rai
ınen Londra'nm al&lıaclar mabafilde 
teker aınayiinin istıkbalini daha bü
yük bir itimat ile derpit etmeie doğ 
ru çok açık bir temay;;!. yardır. .. 

Bu temayül, teker sunsarları m~ 
e11esesinin haftalık raporunun netrı 
üzerine kendini ııöıternaittir. Filva
ki bu müe9aese, mevzuu bahiı mü .. 
zakerelerin uzayıp ııitmeainin bir 
itratsızlık amili teıkil etmekte olma 
11na raimen piyuanın .iı~t•. ~ 
lep ile tavzin etmek içın tedbır ıtti
haz edilmiı olduğunu ııöstermekte-

dir. •--'I 
lıte c...., 1930 senMinde e~ı • 

miı olan normal sathın % 50 ıusbe 
tinde tenkis olunacakbr. 

Formoz da son mahıulünün yüz. 
da otazu aiıbetincle i.tih-~tms ~ 
kis etınek ıuretiyle meselemn halli
ne iftirek edecektir. 

Cbadbourııe planına ittiralı et-
mit olan beı ~ vrupa de!!etine ~efın 
ce• plinın faaliyet -vkiine vaz mm 
ik;'nci senesinde 4imdiki fazla mikta 
ruım Avrupa iııtihlikatımn tenaku
ıu da heaaba olahi1 ediJ,_k nretile 
talaiben 300 rn .. ton azalecail pli.n 
ela beyan ofunmalıtadır. 

Her müfettiş keneli mıntalaısına 
ait bo buıuata bir rapor bazırlaınıı
tı:r. 

ikinci imtihanlar 
Lioe ..., ....ıamekteplerde ikinci 

taJıriri yoklama imtihanlarına bay· 
ram ertesi bqlanecelrtır. 

ikramiye düşerse .. 
Maleplerda teıiı edilen lroopenı 

til suıdıkları ve sabt maballerinde 
talebeye çıkacak ikramiye ve muü. 
fat1- badema muallimler birliiin
den alınae<;:tır. Muallimler birliğin
de ikramiye eıya11nr muhafaza Ye 
tevzi için bir yer aynlmııtı:r. flıra. 
mİye numaraamı gösteren ber ço
cuk kendisine düten qyayı buraclu 
alalıilecektir. 

Tal ebenin saçı 
kesilecek 

Mekteplere bir tamim röndenle
rek erkek talebenin uzun saçlı olma 
mau ve us1- daiına katitrmesi 
için talebe ihtar Japılması lıilcliril
miıtir. 

Uzan ~ pyri ııhlıi olduiundan 
bu ı.uausa azami dikkat edilmeai bil 
clirihaittir. Saçı 1IZU1l olan taldı., 
MÇDU ke.tüe 1 fljkS* ıımfa abnmL 

yacakbr, 

Münhal müfettişlikler 
lıtanbul maarif müdürlüfü kadro 

sanda münhal iki ilk tedrisat müfeı. 

Bundan .bir müddet .evve' j !e ~~~:Vi görmekte olan Eleni 
Kumkapı polıs merkezi bır ka- olmuştur. 
çakçıdan müsadere ettiği üç Kadının cesedi morga kaldı 
kilo ispirtonun tahkikatı sıra- nlmıttır. 
amda mühim bir ip ucu elde et- O k · 
mittir. • aya yemış 

Tahkikat tamik edilınit ve Galatada Necati Bey cadde-
Belediyenin Çubuklu depoların sinde lstanbul birahanesi sahi. 
da gece bekçısı olan Cemal na. bi Ali efendiye binhanenin üs 
mındaki ıahaın o civardaki müı tündeki odada oturı>n Madam 
kirat depolanndan ve zaman za V artuhi hakaret etıniş ve Ali 
man ve parça parça aşırdığı is- efendi de Vartubiyi dövmüttür. 
pirtolan hariçte ıatbğı anlatıl-
mıştır. Yangın başlangıcı 

~unu~ üzerine ·Müskirat ida Yeniçarşı caddesinde Amira 
resı alakadar istihbarllt mP- ı· bm ·· ·· - katın 

1 ·ı . ı apar anının uçuncu -mur anı h 'ki e ~a ıta teşn meaaı 1 da oturan Arşak Bahtiyar efen :erek takibata baflamqlar- dinin soba borulanndan çıkan 
• kıvılcımlardan yangm zuhur et 
Nihayet Cemal, Çemberlitaı miş ise de söndürülmüştür. 

ta Tavukpazannda bir dama
cana İçerisinde yirmi kilo ispir
toyu satmak üzere bir bamale 
verip eiderken görülmüı ve po
liı ile inbi.ar memurları tara
fmdao yaka1anmııbr. Bu itin 
ihzar ve tahakkukunda Kumka 
pı •«:rkomiıeri Mucip ve ikinci 
komıser Hakkı Beylerin daimi 
takipleri görülmüıtür. 

Eleni öldü! 
Bir ay icada!' evvel Eteni İ•· 

minde bir kadını eski dostu ya. 
ralamııtı. BeyoAlu baatanea:.n. 

Kabza ile yaralamış! 
Yüksek kaldınmda Tekirdağ 

oteli sahibi Abrabam efendi bir 
kira meselesinden ayni otelde 
oturan Leyman i.minde bir Al
man tarafından tabanca kabze.. 
ıile yaralannuıtır. 

Sark1nhlık 
Sirkecide Selinik lokantaım 

da earson Mümin Karaköyden 
geçmekte olan Bahriye iıminde 
bir kadına sarkıntılık etmiı, 1a 
kalanmııtır. 

Müsaade ile ithal 
edilecek 

Almanyada odun 
ticareti titliğine tayin emri için müdürlük ------===-===-=-==.,..=========---...., .. 

wekilete mW--t etmittir. 

Macaristan hükıimeti bir kwm 
qyanın Macariıtana ithalini müsa
adeye tabi tutmu,tur. Bu qyayı ih
tiva eden listede ihraç eşyamızdan 
Peynir ve elma da bulunmaktadır. 

Listenin ihtiva ettiği mevaddan 
ııümrük resminden muaf olarak id
bal edilenlerden maadası yüzde ya
rım munzam resme tabi olacalıtı:r. 

Yeni şartlar kondu 
ftalya hükiimeti menşe ve mahre

ci, dövjz)P!' Ü.,.Pn~ .. kontrol vazetmi$ 

Edirnenin 
Hediyesi 

Gazi Hz.ne takdim 
edilen tarihi tablo 
Reisicümhur Hz. tarafından E

dirne Belediye Reisi Ekrem B. İn 
huzurlarına kabul buyurulduğu, Ek 
rem Beyin Gazi Hz. ne bir tablo tak 
dim eylediği yazılmı,tır. Bu tablo, 
93 harbinden sonra, Edirne'de Sanat 
lar mektebi Müdürü olarak ikamete 
memur edilen Üsküdar'lı ressam Ha 
san Rıza B. tarafından 2 metre boy 
ve 1 buçuk metre eninde yapı.bmf 

bir ilkbahar reamidir. T alılonun bir 
eti Edirne Belecliyeainde bulunmak 
tadır. Gazi Hz. ne takdim edileni E
dirne abalı: Belediye Reisi Diliftl' 
Beyin evinden itraJde bazı YunanL
lar tarafından çalınarak 880 olirabmi 
Je bir Muaeviye aatıhnqbr. Edinıe 
Belediyesi tabloya bu Muaeviye '
delini vererek elde etmiıtir. 

Anlıara'dan met eden Elı:rem 
B. hayramertesi Edine'yw ııiclecek
lir. Kendisile ııGri.- bir ımıbani
rimlze Ekrem B. Edirne'nia ... teai
sabna ait hazırlanan projeleri Nafia 
V dciletinin tetlıikina anettİj.İııi 
aöyleınlttir. 

Darülf ünunlular 
Adana'da 

DERUN, 7 A.A. - Almanya 
hülıiimeti, bu aym ıs inden itiba
ren ham odundan, ray travenleri 
ııibi odund- imal edilen ınevaltan 
ve araba ve fıçı imalinde kullanılan 
odunlardan alınan resimleri iki mis
line çıkarmağa karar vermiıtir. 

Bu tedbir, 1928 senesine nisbe
ten 'l'o 50 derecesinde olan fiat düş 
günlüğünden dolayı hali hazırdaki 
vaziyeti pek gayri müsait olan Al
man odan ticaretini ecnebi rekabeti 
ne karşı himaye etmeği iıtihdaf ey
lem<ktedir. 

Şehirlere 
Telefon 

Büyük şehirlerimiz 
yakında biribirine 

bağlanacak 

Avrupa'nm muhtelif merkez 
!eri, bu meyanda Viyana, Atina 
ve Berlin'le telefon muhavera
tmm teminine çalı§ıldığı ma
liimdur. Kısa bir zaman zarfın 
da Ankara - İstanbul • Sofya 
telefonu temin edildikten sonra 
Sofya vaaıtasile Bükre§'le de te 
lefaıı mukilemeleri umuma a
çdmıtbr. Selinikle telefon mu
baveratı vuku bulmakta, Seli· 
nik vasrtasile Atina ile de görü 
tülmesini temin için tecrübele
re devaın edilmektedir. 

Büyük tehirleriınizin telefOD 
la yekdiğerine bağlanman da 
yakında Jaıneden file pkanla· 
cakbr. 

Hayvan ihracı 

Tevfik Bey geldi 
Maarif •ekaleti müfettitl umar ·• 

ferinden Tevfik B. Anlıarad- ıebri
mize ııelmiıtir. 

Muallimler gel~ 
Bayram tah1inden biliıtifade feb 

rimize bir cok Anadolu muallimleri 
gelmittir. 

Kar olmayınca talebe 
de gönderilemiyor 
Esbak Tahran ...r.n Haaip Bey 

tarafındaıs Avrupa'ya talebe ııönde-
rilmek üzere Darüuafakaya 900 kü. 
sur Şirketi Hayriye hisse senedi va
kıf ve teberrii edilmitti. Şirketi Hay 
riye, son zıımanlarda fazla temettü 
tanin edemediği için Darüna.faka 
da Avrupa'ya talebe ııönder_.ıeı.. 
tedir, Cemiyeti Tedriıiyei lıli.miye 
azasından biri, eldeki hi11elerin ııe
tirdiii nama pek az olduiu için bu 
aene de Avrupa'ya talebe gönderiJe
miyeceğini, taYet ııönderiline ııele
cek seneki tahıioab temin eclilemi7e 
ceğİıı.i aöylemiştir. 

Bu ne hal? 

Ônüne rasgelen sokağı 
kazıp bırakıyor 

Evvelce de yazdık. Son za. 
mantarda tahat veya bir tirket 
bir ıokağı kazdınyor ve ekseri
ya kapatmadan bı:nıloyor. Esa. 
JeD cadde ve •okaklanmlZID lua 
tı malUındur. 

Hele son yağmur ve karlar
dan sonra bazı ıokakJannuz ge 
çilemea bir bal alı:aıttır• Bu ıeh 
riuıWn en temiz olması li.zımge 
len '°kak ve caddelerinde de 
öyledir. 

' 

Hayır müesseseleri fakir çocuk
ları dün sevindirdiler 

Bayram münasebeti ile bayır 1 Heyeti idare Ca?b~ba tqki-
müeueaeleri tarafından dün fa libna teşekkür etmışbr. 
kir çocuklara elbise tevzi edil- T k Fık · . • oıp apı araperver ceııu-
mı§tir ti' d d'. elh' d - •-··t 

H.• . Etf 1 Ann 1 B. ye e un ıse agı~ ır. 
ıınayeı a e er ır· ıtO mektep çocuğuna mektep 

!iği tarafından Süt damlasında lb' · k k t kundu - elb' b lık hı e ılle9ı, as e ve raama 
150 çocuga . ~e,. aı • r. kadar verilmiştir. Aynca 12G 
ka, çorapHv.erilmı~tıE~t.fa) A'-- çocuk ta giydirilmiıtir. 

Gene ımayeı ıua-
ray şubesi tarııfından . da Dr. Elbise alan çocuklar gördük 
Salinı Beyin tavassutu ıle 63 ço leri muavenetten çok memnun 
cuğa elbise tevzi edilmiştir. Bu kalmıılardır. Bu bayır müesse
çocuklardan 25 çocuk ıubenm seleriuin gösterdiği bu tefkat 
Canbaba teşkilib vaaıtaaı ile eserinden dolayı kendilerini 

Bütçe açığı bu ıene 800 bin 
lirayı tecavüz ettiği için, açığı 
kapatmak için masraf bütçesine 
tasarruf edilebilecek fasıllar 
hakkında, azanın Razan dikka
ti celbedilecektir. 

Mecmuaya abone! 
Dahiliye vekaleti belediye. 

ye bir tamim göndere-
rek Tasarruf cemiyetinin 
gayelerini propaganda i
çin neşredilen aylık mecmua
ya bütün memurların abone 
olmalannm temin ettirilmesini 
bildinni§tir. 

Fakirlere ilaç 
Belediyenin dispanserlerin

de iliç kalmadığı için iki aydır 
fakirlere meccanen iliç -.erilme 
ınektedir. Sene nihayetine ka
dar ili.ç temini için bütçenin di 
ğer fasıllarından nakil yapmak 
için tetkikat yapılmaktadır. 

Petrol 
Tröstü 

Şirketler aralanndaki 
anlaşmayı 

nasıl yapblar? 
Petrol kumpanyalarının, gaz 

fiatlerini ayni miktarda tutmak 
için aralarında bir mukavele 
yaptıkları yaıı:ılmı,tı. Neft Sen 
dikat gaz kumpanya11, diğer 
§İrketlerle tröst akdetmediğini 
bildirmiştir. 

Gaz piyasasile alakadar bir 
zatin verdiği izahata göre, fil. 
hakika Neft Sendikatla lstan
dardöyl tirketi anlaşamamakta 
dırlar. Bununla beraber, gaz 
§irketleri, okkau 30 kuruşa gaz 
satmaktan zarar ettiklerini id. 
dia etmekte, Romanya'da gaz 
membalarmda petrolun okkası 
55 paradan 3,5 kuruta çıktığı· 
nı, gazın nakliyesi -.eaair rusu. 
ıu ile beraber lstanbulda ok
ka.sının kendilerine 21 kuruşa 
malolduğunu, halbuki 20 kurut 
la satış yapıldıkça beher kiloda 
1 kuruş ziyanda olduklarını ile
ri ~urmektedirler. 

Şirketler, timdi iddia ettik
leri zarardan kurtulmak ıçın 
gaz fiat!erini 21 kuruıtan Yoka 
rı çıkarmak için aralarında mü 
zakeratta bulunmaktadırlar. 

Pul sahtek.arlığı 

Polise ihbarat yapıldı 
Poliı müdüriyetine sahte i""l imal 

eden ve ıüren bir ıebekenin mevcu
oli7eti ihbar edilmiıtir. 

Polis tahkikat yapmaktadı:r. 
Bu husuıta lstanbul Poıta ve 

Telgraf Ba, müdürii Hüınü B. ken- 1 
diıile ııöriiten bir muharririmize de 1 
IDİ§tir ki: 

- "Bizim bildijimia yolrtv. Li 1 
znn ııelen yerlere sordum. Sahtekar 
lığın posta puluna iit olmadıiıaı bil 
clirdiler. " 

ADANA, - DariiUünun tale1-
lerinden mürekkep bir kafile lıayra
mm birinci ııünü ıehrimize ıııelecek
lerdir. Darülfünunlu lrzlar, kız mn
ııllim mektebinde, erkeld• ele liaede 
ınisafir- edilecdderclir. 

Maraşın kurtuluşu 

Klnunsani ayı zarfında Mer 
ıinden yabancı memleketlere 
20500 lira kiymetinde hayvuı 
ve mevaddt ba,...aniye ihraç e
dilmittir. 

Bunlar da 217 11ğır 280 ko
yun 2380 keçi ve ıairedir, • 

Bursa Halkevi 
BURSA, 6 - Halken teıkiliib 

çok hararetli bir alaka uyandırdı. 
Bilha11a ııençler bu teıkili.ta dört 
tubatta yapılacak küşat resmi için 
bazırlıklarıı devanı ediliyor. 

Dün de O.manbey - lzzetpa 
ta sokağını kazmıtlar, ta§ları 
kaldmnıtlar; fakat ne kazılan 
yer kapattınlmıt ve ne de tat
lar yerine konmuştur. 

Bu §erait altında esasen bo.. 
zuk bir sokak olan buradan na. 
ııl geçilebilir? Her İsteyen esa. 
sen bozuk olan caddeleri böyle 
ce daha fazla bozmak hakkını 
malik ıni ir? Bunlan kontrol et 
ınek ve açılan bir yeri derhal ka 

giydirilmittir. takdir ederiz. 

Esnaf cemiyetleri içın 
yeni nizam 

Ticaret müdürlüğünce eanaf ce
miyetleri nizamnamesinin yeniden 
tetkikine lüzum görülmüıtür. Alaka 
darlar eaki nizamnamenin tadilinin 
zaruri olduğu luınaatindeclirler. 

Bunun için cemiyetler mürakaba 
bürosu yeni bir nizamname projesi 
hazırlamaktadır. 

iş yapmayan bekçiler 
Kaymakamlıklara bir ta.minı 

gönderilerek geceleri vazifeleri 
ni hüsnü ifa etmeyen bekçilerin 
tiddetle teftiş ve takibi ve icap 
ederse azledilmesi bildirilmiJ
tir. 

Eytam yoklaması 
Eytaın, eramil ve mütekaidi 

nin altı aylık umumi yokla.mala 
rına dünden itibaren ıubelerde 
ba,Ianmı§br. Bu yoklamada 

.Aşık lbrahim kaçtı 
ADANA, - Hınızlık suçundan 

ımevlwf bulunan Atık lbrabim bir 
Eırsabnı bularak hapishaneden kaç· 
raıya muvaffak olmu1tur. Vak'a ha
ber alını:r alınmaz jandarma ve oliı 
ıebirde taharriyat yapmıı, firarinin 
saldanacağı yerleri aramı9br. llın
himin bugünlerde yakalanac:aiı ii
ınit edilmektedir. 

T oraa Genç er birliğinden: 
Birlik aıalan ile bilümum Marat 

lıların s.,..çhane Başındaki Hayriye 
liıelerindcki bırliğin husuıi claireain 
de Marafın kurtuluı gününe tesa
düf eden 11 ıubat 932 per9embe ııü· 

Muallimler, sporcu uençler mu
ayyen gecelerde o pn ~İn aöyle-. 
cek Ant - Ge · prlwını Öğrenİ,.. 

Liman tarifesi 
Liman vesaiti nakliye tarife ko· 

miıyonu dün sabah içtima etmİf ve . . . .. 

Kaçakçılar 
SALIHLl, - Cemal isminde bi

risi tütün kaçakçılığı cürmile muha
kemeye verilmit, neticede ( 45) ki
lo kaçak tütün lmç'!'dığı sabit olanılr 

r .• 
Şeker yerine 
Meyva •. 

\ 

Dün Radyoda bunun 
için bir 

konferans verildi 
Tuarnıf ve iktuat caruyeti neı

riyat encümeni azasından Medilıa 
Mıuaffer Hanon, radyoda bayram 
münaıebetile ıayaru dikkat bir kon· 
ferana venniıtir. Mediha Hannn, 
konferansında ezcümle demittir ki: 

" - Senelerin müselıel anande
rinclen doğan bir bayranu karıılıyo. 
ruz. Şeker bayramı.. •. diye iainalen
clirdiğimiz bu üç ııün için hepimizin 
bütçemize, ananemize n zevkimize 
ııöre yapacağımız bazırl.klu var •• 
Y avrularunızı giydirmek, onlan bir 
.._e zevkile renk renle çiçeliler gi
bi aüslemek için alacıığımız yünlü, 
ipekli ' pamukla ı.u...tı.n. yerli 
~ olmaam ıüpheaiz ki ~ bin-
11112 unutmayacağız. Memlekette yer 
li mallarmm kıymetini tanıtmaya, 
raibetmi çoğaltmaya, istı-.ııali yülı· 
aeltmeğe çal""" mini ilrtr.t •e ta
ııanuf cemiyetinin, ta.......ı Wtasın 
da .. zırladıir nmdcler, seşit ÇClit 
tablol11rla timdi her ııün eYde, tram 
v~da, sckalrta, mektepte, vapurda, 
unemada her yerde arp brşıya. 
yız.. Ş.,lıer lıayrammrza ı • r .. ıeri
"" felıer ikram etmek ana .. emiııi tek 
rarlarken, üzüm, İncir fmcf .. Jı.dem 
eeviz de çıkannayı 'unutma,.bın.. 
Memleketimiz yiyeceğimiz, içeceği
miz, giyeceğimiz için ihtiyaclarmu
zın çoğunu verecek kadar zen'Jin bir 
yürt olduğu gibi, bol, Ç"litli Wr nıey 
n memleketidir. Eskiden atımın 
lıtanbuldan başka yeri dütüıııülmez 
ken, meyveciliği.miz de oöniilı: Ye ba
kımsızdı. Fakat cümhuriyetMıizin te 
essiisile dirilen •e ~ ,....lık 
Ye kuvvet bulan yurd- her 
kö,esindelıi, ber seı verindeii bayat, 
meyveci)iğimizi de harabide. lımtar 
clı, Meyveciliğimizia kıamen. Y"I 
kıımen kuru olarak •arice ..ı.ı.u: 
başlıca mühim mahsa.lleri tirim, ;.... 
cir, fındık, ceviz, bademdir. Fakat 
bütün bu mahsullerin ıeemfelıete ka 
~ temin etmeai için ,..rn. t.rice 
oatıhnaa kili ~ Bizia ·lıi 
ber hülıiimet yerli malına hinıayC: i
çia kendtnde Yetİfen mall•lii laariç
ten almamalı prenıitıiai llllıip ettj. 
ğinden, ihracatı azalan ve çok bol o
lan mahsulümüzün dahili atı~ bü
yük ihtiyacı vardır. Bey-ı.iJel töb 
reli olan meyve ihracatıuaua yansı 
nı üzüm yüzde 26 ımı İDcir, ,,üzde 
20 sini fındık teıkil eder, Bunlardan 
ıonra da tekmil Adalanfenizi ve Ak. 
deniz havzasında yetişe. t..dem, ve 
en çek Karadenizle Mann~ra havza 
amda vetiıen ceviz gelir. Me;r.esin
den , kerestesinden. ......_ yağm 
dan da istifade edil•n lıa gÜZel ser
vetimizin karını arttırmalı, onlardan 
tabii kabiliyeti nisbetinde laide te
min etmek için hükiimetin ıııöetcrdi 
ği yardrmla beraber bepiaıiziııı de 
hissemize düşen vazifeler ~ 

Bayramda misafirlerimi,m; 1lıriine 
çıkaracağımız ekerin ymınula iiziimt 
İncir. fındık , badem, ceviz bulundu 
rursak, hepai barice satıl ,.., bir 
kısmı da bizden .,.... belde,et Mfis 
meyvelerimizi tüccar elinde lnyıneı,. 
ıiz lıaJmaldan, dura dtrnı çürümek
ten, ziyan olmaktan kw lwwq cılu
ruz. 

Yerli malı ıııiyrnek .,,., yemek 
memleketimizin servetini arttınnııl:, 
Türk İşcisini., Türk ciftçisini diitün 
mektir ~eği~ mi? Türlı vatmmun gÜ 
zel yemı,lerıle lıavramnmn ıüsl,.. 
mek te Anadolu köylüsün" bir ~ 
ğünu ~indiren (c.,,.,....,. yart1ma 
etm•k, o1'1ann İstikbalini aydınlat
maktır. Türk köylüsünün yazm ııU
ne•Iİ. kr,ın karlı .,. .. ıar.....,.,,Ja ~ 
rularak uzun emf'ld'"""' lllaarlachğı 
nefia mevveleri dü•ünmek. zivan ol.. 
maması irin rağı,..tin; artt'"11!11t, bi
ze o em~ii'i ödemrk htwcuwfuı. ıc..... 
ml%ın l:.haıf'fta kıııunchitrmrz aTİ:r 
tot>nt ;;m,~ lc.Jıomrzm,. ıü"* Ü. uizüa 
sttelli ucile çizdi;;;miz hudutlanmız 
i<:i•de ıı.1,.., H?!rm ,....ı- bia. 
den h- tabii oervetin. btor enıeiia 
ve haklım borcunu iatiym." 

_...9 Şubat
Mathuat balosu 
lstanbulda en &iizide nnı

fa menaup davetlilerin top)a
:ıacağı matbuat lıatosumın 
nükemmeliyetini temin buau 
;unda her ıey bazırllUlmlftır. 
l•tanbul Matbuat ~eli· 
tİR bu sene 9 tubM akşamı 
iereceği balo bet ıenevermiş 
lduğu balol,rdan biç aşağı 

'<almayacak, belki daha par-
1ak olacaktır. Balo Makaiın 
1alonlarmda verilecektir. Yer 
' i malı satan tacirlerimiz çok 
-;izel hediyeler vermek aure· 
~ ile balonun mükemmeliyeti 
~i temin hususunda krymetl' 
nüzaheretlerini vadetmişler-
1ir. Bu hedi,.eler davetlilere 
'ıiç bir bedel mukabili olmak 
ızın tevzi edilecektir. Kot· 
·nnlar mükemmeldir. 



•illiyet 
Asrın wndeai "MiLLiYET" tir. 

8ŞUBAT1932 
İdarehane : Ankara caddeel, 

100 No. 
Telgraf adresi: İst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğil 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıği 4- 8-
6 

" 
7 50 14 -

12 
" 14 - ZS-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçe.n nüshalar 10 ku· 
ruştur. Gazıete ve matbaaya ait 
.şler için müdiriyete müracaat 
:dilir. Gazetemiz ilWarın mes'u
'iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye~ilk6y 83ketl rasat merke

zinden verilen mal{lmata göre bu
gün hava ekseriyetle bulutlu ola
cak kar ihtimalı azdır, rüzgar 
şimali istikametlerde kuvvetli e
·secektir. 6-2-32 tarihinde hava ta
zyiki 770 milimetre en fazla si
caklık nakız 7, en az nakız 8 san
tigrat kaydedilnıiFİr. 

Fıkra 

Şıklıkt 
- 1000 
-1500 
-2000 
-2500 
Bir kadm, hem de usluca bir 

kadın ıık olmak için yılda ne 
sarfetmeli? 

- 10 pabu~ 
- SOpabuç 
- 100 pabuç 
-150 pabuç 
Bir kadın, hem de makul bir 

kadın şık obnak için ne kadar 
kösele eskitmeli? 

2 manto, 
10 manto, 
20 manto, 
30 manto 

V. S. V. S. 
Çıpldk ayakla bayram• gi .. 

ren, çocuğuna bir kat uruba ala 
mıyan mahallerde Türk gazete 
sinin götürdüğü son haber bu
dur ! 

O mahalle ki belki bir aile. 
nin bütün aylık kazancı o ma. 
kul kadının mevsimlik pabuç 
parası kadar değildir. 

Bayram 
Size senede birkaç defa bu 

münasebetle birkaç satır yaza
rım. Bu satırlar her zaman mi. 
nalı ve kıymetli olamaz amma, 
daima samimidir. 

Bayram, hislerimizi ve endi 
şelerimizi azçok tasfiye etmeğe 

I yarar. Büyükler küçükleri ok
ı şar, küçükler büyükleri ağırlar. 
1 Küçük büyük hep:nize hayırlı 
ve sevinçli bayramlar dilerim ... 

Siz de bilirsiniz ya! Deliye 
her gün bayram derler ••• Allah 
sizi inandırsın! Her gün bay. 

1 
ram olsun diye deli olmayı ter. 
cih edeceğim geliyor ... 

Ben ıeker bayramını seve
rim. Kurban bayramından hoş. 
!anmam.. Şeker bayramı tatlı 
ve ıirindir. Kurban bayramın. 
da kan kokar .• Koyunlar melul 
melıil bağırır ve bayramdan ev 
vel sokaklar birer mandra man. 
zarası arzeder. 

Şeker bayramındaki ıeker, 
,ekerleme, bonbon gibi şeyleri 
yaptıran san'at hareketi kurban 
bayramında sadece bir kasaplı
ğa yerini terkeder. 

Ben şeker bayramının üç gü 
nünü kurban bayramının dört 
gününe haydi haydi tercih eden 
lerdenim •. Bilmem &İz nasıl dü. 
şünürsünü:z, 

Kar 
işte ! Kaç senedir yağmadı, 

yağmadı derken bir bastırdı ki; 
adama göz açtırmıyor. Vakıa 
ben bu satırları yazarken hava. 
da ufak bir lodoslama alameti 
görülüyordu amma benim bu se 
neki lodoslara itimadım kalma 
dı~ı için gene işi bitmit addet
mıyorum. 

Kar, soğuk olmasa ve dünya 
da da fukaralık kıştan yılmasa 
pek zevkli şeydir.. Tertemiz, 
gıcır gıcır •. Yalnız ben kann i. 
ki şeyinden yılıyorum. Birisi 
evlerin , apartımanların traça. 
smdan gelen geçene kar topu a 
tıyorlar .•• ikici yıldığım şey de 
yürürken kayıp düşmek! •.• 

Hep birden düşsek aldırma
yacağım. Ben düşer de başkala 
n güler diye endişe ediyorum. 
Halbuki, mizah muharririnin i. 
şi güldürmektir değil mi?. Ee, 
düştüğümüz zaman gülecekler 
diye neden endişe ederiz? •• 

Çok defa biz yazarken ka. 
yar düşeriz. Fakat farkına var
mayız .. Bize gülenler, düşenle. 
re gülenler gibi bapahap gül
mezler de gülünç olduğumuzun 
farkına varmayız.. Ve ekseri 
düştüğümüz yer buz gibidir .•. 

FELEK 
Hanımlar efendiler, 100 ve- 1-------------

ya 1000 veya 10,000 isterseniz 
100,000 liralık pabuç, manto, 
..:ürk giyiniz; ne isterseniz kaza 
nmız; yiyiniz. Fakat halk ile 
eğlenmeyiniz. 

Pekiy, size soralım: senede 
2500 lira ile şık olamıyan bu 
Türkler, bir Türk kalpleri oldu 
ğunu göstermek için o fakir 
çocuklara ve kimsesiz kadınla. 
ra bakan cemiyetlere kaç iıkar 
pinlik iane verdiler? 

Bize tık bir kadından evvel 
bir Türk kadını lazımdır! 

Yeni ne,riyat 

Onar mısra 
Y aıar Nabinin ekserisi gayri

münteıir 24 ıiiri bu isimle bir kitap 
halinde lle§redilmittir. 
Matbaamızda basdan bu eseri ka

rilerim.ize tavsiye ederiz. Nqiri mu .. 
allim Ahmet Halit lıitaphaneai, fiatı 
25 lru"'!tur. 

Hint yıldızı 
Kıymetli muharrirlerimizden ls

kender Fahrettin Beyin "Hint yıldı
zı,, namındaki romanı İnti1&r etmiı
tir. Resimli, esrarengiz aşk ve aer
güzeıt romanıdrr. Tefeyyüz kütup
'!anesi tarafından neıredil~ıtir. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 5 

GÖZY ASLARI!. 
Kadar güzel, sevimli.. Uzun 
boylu. Katı, gözü, saçları, man 
to ve şapkasının kürkü bep bi
rer renkte. Yalnız bu ahenk, 
bu koyu kumral ve açık kah
vemsi renklerin beraberliği bir 
insanı çıldırtmak, tapındırmak 
için yeter. Halbuki, yüzü, kal 
çaları, teni konuşuşu, adım atı. 
şı, kahkahaları değil bir erke-
ği, bir orduyu bile kendisine 
esir edecek kadar güzel, çok 
güzel, canlı. Hele öyle bir sa
rılışı, öpüşüşü var ki! 

Fakat acıyorum. Genç bir 
kadının, taze bir kadının karşı 
sına hemen çıkıveren bir erke
ğe bilerek, İstiyerek, duyarak 
candan aşık oluverişine, kendi 
sini bırakışma acıyorum. 

Bunlara cemiw.,,. h 4 n;;,, : 

Etem iZZET 
- Sürtük!.. 
Adını verip damgasını vur 

mamıttır. Bunlara hikayelerini 
dinliyenler sadece : 

- Kanak kızlar •• 
Derler. Ben ilave ediyorum: 
- Dalgın kızlar! •. 
Bunlar muztariptirler. HM; 

ve kalpleri ezgin kızlardır. 
Vicdanlarmı karartan dalğınlık 
!ardır. Faziletlerini kirleten 
yanm şuurlarıdır. Damarlarını 
kabartan ve kendilerini kemi• 
ren bünye ve yaradılışlarındaki 
kuduz şehvettir. Fakat, bunla 
ra da keşki: 

- Orospu .• 
Adını verebilsek ve içlerin 

deki sıtmalı zehiri dışarıya 
vurarak cemiyeti kendi benli-
.. . • rn.r • • bilen ,. . . .. 

MiLLiYET PAZARTESi ti 1932 

1 Hayır müesseseleri karşısında 1 
Annesizlere anne olunuz! ... 

lstanbulun kıymetli valisi ve be-1 Dindinnez anladım bunu hiç bir gÜ· 
lediye reisi Muhiddin Beyfendinin, zel kıyı 
İııızaıile aldığmı davetiyenin tayin Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu 
ettiği gün ve saatte onoya koıtum. ağrıyı. 

Oraya: Darülacezeye!... Diye mınldanarak, onların bu eze 
Bu kelime karş1&mda her zaman, li - ebedi yaralarına ıifa verebilen 

merhametin kıramadığı bir haşyet, çareyi • ümitsizlik içinde • arayor
tecessüsün yenemediği bir korku dum: 
duymuştum: "Darülaceze" deyince Öyle fena bir zamanda yaşıyo
ıiyah, korkunç bir uçurum içine üst ruz ki herkes kendi evladını bin 
üste atdmış kör, topal, çolak, ser- müşkülatla büyütmeğe uğraşıyor. 
ıem bir insan yığmı gözümün önü~ Buradaki kimsesiz yavrucakları 
ne gelir ve bunlar hayalimde, haya• "evlat' diye bağrına basacak kahra
tın insafsız ellerile bir paçavra gibi man nerede? 
buruşturulmuş muztarip yüzlerle ağ But?Ün bu mes'uliyeti omuzları-
laırr dururlardı.... na yüldenmek cesaret ve ulviyetini 

O gÜn onları gördüm: Havalim
«leki yüzlere benziyorlardı: Hayatı, 
çökmüş omuzları üstünde bir yük gi 
bi taşıyan kör, topal, çolak, kötü
rüm bir sürü insan 1 •••• Fakat onlar, 
karanlık bir ucurum icine üstüste 
fırlatılmış değillerdi. Beyaz, aydm· 
hk, temiz - bilhassa pek temiz - bir 
bina içinde oturuyor, yatıyor, yiyip 
içiyor ve kudretlerine göre çalışıyor 
lardı. 

Sağ kolu biç mevcut olmayan bir 
genç kızın halı tezgahı önünde ne
fi.a bir san'at eseri ibda ettiğini gör
mek bana hazin bir memnuniyet ver 
eli. 

Yatakhaneleri gezerken tek batta 
niyeli yataklar karşısında Ürpererek 
müessese müdürüne dedim ki: 

- Bu zavallılar böyle incecik bir 
battaniye altında üşümezler mi? 

O, esefle omuzlarını kısarak ce
vap verdi: 

- Elimize geçen para ile müm
kün olan her feyİ yapıyoruz. Bilir
siniz ki bu, her ıeyden evvel para 
meselesidir. 

Hakkı vardı: Para meselesi! ... E
bedi mesele! Bu mesele karşısında a 
kar sular duruyordu .... 

Dolaştığım kadar beynimin için
de bir İğnenin sivri ucu döndü, dur 
du: 

gösterecek büyük, fedakar ve zen
gin kaç aile var? ... 

Omitsizliğimin derece derece art 
makta olduğu bir zamanda Nakiye 
Hanımın sevgili sesi bize bir çare 
söyledi: 

- Harumefondiler, dedi, burada 
ki kimsesiz. talisiz miniminilere siz 
anne olabilir. "Ann~' mefhumunu 
onlara tanıtabilirsiniz: ·Buradaki her 
hangi bir yavruııun İsmen annesi ol
manız; onu ayda, iki avda bir kere 
elinizde bir parça çrkulata, biraz 
şekerle yoklavarak: ''Ben s.,.nin an
nenim. Seni burava bakılmaklığın i
çin bıraktım. Seni her zaman yokla
yacağım!" deseniz ...... 

Bu sözleri duyduğum an, ruhu
mun karanlığına nurlu biT pencere 
açıldı sandım! 

Asil lstanbulun hassas ve müş
fik kızlan! Bu "esin davetine koşu
nuz! 

Dünyada yalnız insan yavrulan
nm değil, en sefil, en vahşi hayvan
ların bile tanımak hale ve zevkinden 
mahrum olmadıkJan "Ana göğsü" 
ne bedbaht başlarını belki bir kere 
bile dayayamamış olan bu yavrucak
lara "Anne" olmak, size dünyalar 
değer bir mi.nevi-haz verecek, buna 
mukabil hemen hemen hiç bir külfet 
tahmil etmeyecektir .. 

SiNEMALAR 

Bayramda hoş vaklt geçirmek için mutlaka 1 
lvı.t..L.t:~ ~İNEMASL>IA I ELHAMRA SİNElVıASINA. 

GiD1NiZ GiDiNiZ 
senenin en kuvvetli ve eğlenceli filıni 

MONTE KARLO 
Bombalar Altında KAÇAKÇILAR 

ıesli, sözlü ikinci Türk filmi 

Küçük c!aktilo la .ramanı JEAN MURAT Güzellik kıraJiçesi FERİHA TEVf.İK H. 
Aş: Hazretlerinin seV:m'i yıldızı KATY Darülbedayl artistleri tarafından temsil 

1 1 de NAGY tarafından t m1il e:!ilmektedir edilmiştir. Fiatlarda zam yoktur. J 
1 . İ 1avPten: Ze.,s(n varvet:_~umausı - S"!ıınslar her ıırü11 saat 1 den itibaren _ 

r OPERA t::.n:::::ıcehennem" 
fakıyetle ve 

ARTİSTİK~~~:;ı~:~:: Melekleri 
15 kısımlık muazzam filmde 

E'alonun hücumu ve yanması, tayyarelerin havai muharebeleri ve bun!arın alevler 
sukutu, ce'>ha"e depolarınıo bombar ımanı sahneleri cidden fevkaladedir. 

Bilet tiatlarında zammiyat yoktur 
~ ................................................................ 1.1 ..... ~ 

Sahra çölünde cıereyan e
den ve mÜ!kemınd ıbir aıkş ve 
maıcera şaıheseri olan, 

Çöl Aşkı 
filııni bu ıhafta ASRİ SİNE
MADA büyük muvaffakiyet 
kazaınryor. 

Haşiye: Bayıram miinaıse 
betile saat 16 1/2 matinele
rinde ve suvaıreıl.'().-de; 
ZENGİN VARYETE NU-

MARALARI. 

liayram günlerınde hem güzel bir fi,m seyretınek hem c.e 
hoş vakit geçirmek isterseniz 

ALEMDAR SiNEMASINA 
gidinôz ve kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

M A U R 1 C E C H E V A L 1 E R' nin 

ŞEN MÜLAZIM 
Sesli, sözlü, şarkılı ve danslı operetini görünüz 

Gündüz: 2, 4, 6: Gece 9 1-2 da ~---

- Para, diyordum, bu müessese 
ye her membadan para oızdn·mah, 
bu duvarların haricinde aç ve çıp
lak titreyen ve sürünen biçarelere 
de burada bir tas çorba, bir 11cak ya 
tak temin etmeli! Bu müessese, bu 
memleketin en büyük yarası üzerin 
de bir paıuıman, bir merhemdir!.. ... 

Koşunuz, Hanımefendiler, anne
sizlere anne olunuz! Onların boşluk 
tan duakar ve tehditkar sallanan mi 
ni mini ellerini tutunu.z; onların bü~ 
külmüş dudaklaı·ına birer tebessüm 
hediye ediniz! ... 

Şubat 1932 \ .. _________ .; 

•------------- ~--- Her yerde mevzuu bahs olacak bir fi'm 

iLA:'" .... ~ 1 M u s T A F A 1 ALEV ŞARKISI Çocuklar dair""ini gezerken, kal 
bimi boğazıma tıkayan bir heyecan 
duydum: 

Çocuklar!-.. Boy boy, renk renk, 
her yaşta kız ve oğlan çocuklar! .. 

Bit tanesi üç günlüktü .ve kendi
aini dünyaya getirdikten sonra sıcak 
bir ana göğsünde bir damla süt em
mek hakkından bile mahrum ederek 
insafsız ve merhametsiz sokağa hıra 
laveren insanların yüzüne durma
dan haykırıyordu. 

Dokuz ayhk kadar tahmin etti
ğim toraman bir kız çocuğunun kar 
yolasrna eğildim. Ne güzel, ne tatlı 
bir yavrucaktı! 

Günah&1z alnına günahkar elle
rin vurduğu ebedi siyah damga ile 
bu kız çocuk, hayatın karmak.anşık 
yolları üstünde ne yapar? ... Diye dü 
tündüm; gözlerimden yaşlar boşan
dı. Kendimi tutamıyor, hıçkırıyor
dum. O, gülüyordu!. Şen, tatlı, çoş
kun çocuk kahkahalarile katıla katı
la gülüyordu! 

.... Sonra, dikkat ettim: 
Büyükler, - oyun ve mektep ço

cuğu yaşında olanlar - hiç gülmüyor 
!ardı; hatta gülümsemiyorlardı bile. 
Gözlerinde, mihnet çekmiş bir bü
yük adamın mükedder ciddiyeti var 
dı; bu gözler muhakkak ki hayatın 
acrlarmı görmüş ve tanımışlardı. 

Onların tanımadıkları, ebediyen 
tarumrunağa rm>hki'im oldukları şey, 
gözlerine dalan müşfik iki göz; saç
larını tarayan sıcak iki el ve kulak
larına "Yavrum!" diyen ılık, tatlı I 
bir sesti. Onlar, "Anne" yi tarumı
;rorlardı. Dünyadaki bütün bedbaht 1 

insanların zevkle hatırlayabilecekleri 
bir tek b8.trrayı, "Anne ıeıi" ni, 1 

"Anne bakışı" ru bu en bedbaht yav
ı·ucaldar asla tannnamıılardıl ... 

Mu:ıtariptim, cemiyete, beşeriye
te, tabiate içimden 18.netler savuru
yordum. Ve !<endi kendime: 

smda ve yarım yapılılara kop 
ya vermesindedir. 

Felaketlerini, bahtsızlıkları 
nı, yetişen insan saflarına ör • 
nek oluşlarındaki tehlikeyi ve 
fenalığı kendileri de bilirler. 
Ve •. yine cemiyetin vereceği 
zalim ve merhametsiz addan 
korkarak zehirlerini içten bir 
pazarlıkla kalpten kalbe akıtır 
lar. 

Aşıları çok korkunçtur ve •. 
hemen tutar. Genç kız ve genç 
erkek bu aşının en hız buldu 
ğu harmanlı ve besili bünyeler 
dir. 

Dalgınlıklan saflıklarından 
ve ön ömürlerindeki boşluğun 
karanlığmdandır. Zevklerin
deki coşkunluk, damarlarında
ki kudurganlık ileriyi bilmemek 
ve hayattan gün kazanmak 
içindir. 

Dalgın kız •. budur. Benliğin 
de dalgınlığın hicabını, hüvi·· 
yetinde zevkinin taşkınlığını, 
şuurunda alışkanlığının hükmü 
nü bulan, fakat kendi cildinin 

.. 'I ı ..... _..J: • • •• !1- ... ___ -

.. ~;;:~li, ~~~~;~~03 ~~~i TEŞEKKÜR Otto Harlıadk ve Oscar Hamrnerstein'in meşhur opere-
TİEN., tabvi1!erinin, 1 mart 1932 ta 
•ihinde icra kılıotıacak am<>rıti kıeşi

desinde başa bat ~diyesi tehlikesi
ne karşı Osmanlı Bankası Galata 
Merl<ezi ile Y.eııı\cami ve Beyoğlu 
şubeleri tarafın<\an pek müsait şera 
itle sigorta ed>lec.eği mezk!lr tahvi 
liit haıni1leriıtin Jn<!lı'.lmu olmak üze 
re ilan olunur. 

İstanbul Beşinci İcra memurlu
ğundan: R<:ımankol ve Arınandi ve
kili avukat Meki Hikmet Beyin ve
zir hanmda kirep döş.in fabrikası 

sahibi Karabet Dökmedyan Efen
dideki alacağından dolayı mezkQr 
fabrikadaki mahcuz makinderin sa
tılmasına karar verildiğinden ikin
ci arttırma usulile 18-2-932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat ıs tıe.n 

fübaren müzayedesi icra kılınaca

ğından yevm ve vakti mezki'irde ta
Up olanların mahallinde hazır bulu 
nacak memurine müracaatla.rı ıilin 

olunur. 

Vefatile bizi .&i!bun eden bi.-a- tinden mıuılctelbes bu yeni ve zengin sözlü, şarıkrlı ve danslı 
der muharrir Zeki Megamez Beyin > şaheser maıruıf sitiemcılardan Alan Crosland taraıfmdan vazı 
uzayan hastalığı e.snası<>da tedavi- ınhne "'e Nevyoırk Metropolitan Operası tenoru ALEXAN-
"'ind.e gösterdiği itinadan dolayı A- DRE GRA Y ile Nevyaıık Metropolitan operasından BER-

Nf.CE CLAİRE tarafından temsil edilmiş ve 10.000 !kadar merikan bastan.esine ve ıtedfinin.de ı 
iig·iiıran iştiıra'k etmiştir. Mizanseni 1.000.000 dolara mal ol-

bulunan · kadirşinas Qrk.adaşlarma, .nuştur. "ALEV., tesmiye edilen bu filmin yıldızı yüzbinler-
bu,,usi•le ıneza.rmda: merhum mezaya ce iı:ısaruın ıkaıl'bini tutuştunnağa muvaffak oluyor. 
smı zikrıetmek h'.ltfoode bulunan 11 Şu'bat Perşembe alkşammdan itibar.en , M muhterem Dolotıor Aptıullab Cev·det A J J KS" d 
Beyefendiye ve bu ziyai elimden do ... -~ ınemasın a.__. 
layı bizi teseLLi eden ehibba ve evid 

dai kirama ve son nefesinde yanın
da ôsp<ttı vücut eden sevıgiılıi lıooışe 

.r.imiz Doktor Ahmet İkbal Beye ve 

bilhassa bakkrnıda neşriyatı mesLek-

bu1unan 
matbuata ayrı ayrı arzı şükrana ·te
essürümüz mani ol.duğurulan cümle 

nem~in pek kıymetli gazetenizde 
qereinl riıoa ederim efenıdim. 

Cemil Magamez 

FA1R15ANKS 

AYA AŞIK 
Filminde BEBE DANIELS ile beraber koouşuyor 

MAJiK SiNEMASINDA 
Vtr AL • SUZY VERNON - JEANNE HELBING -

ROL-LA NORMAN ve DANIEL MENDA1Ll 

Kadıköy süreyya sinemasında 
Bayramın:birinci giinllnden itibaren iki matine 

Birinci ınıtine: sıat 14 Elveda Madrit: Ramon Novaro 
ikinci matine: saat 16 Çirkus Barones Almanca 
operet Creta Kalmer tarafındao. Salı güoil akşamıı 

proğrama ilaveten Darlllbedayi artistlerinden 

Çeteci Lopez 
(Korsika Çakırcalısı) 

Fransızca sözlli filminde hepiniz görm ~lisiniz. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı fiatlarla matine. Hazım Bey tarafından: Asri karaAÖZ 

- Krrk gün günahkar bir 
gün tövbekar ..• 

Dedikleri gibi olacak, evle
necek, anne olacaklar. Belki 
de iç ve dış hüviyetleri birle,e 
cek, 

- Herkesin kadını .. 
Adım alacaklar. Hem, Na-

ran daha başka. Bam başka 
bir kadın. Yalnız, 

- Kanak .. ı 
- Dalgın .• 
Değil, seven, çıldıran, çıldır 

tan, bağlayan, büyüleyen, delir 
ten, esir eden, şehvetten katıl. 
tan bir kız. Galiba biraz da 
bizim ve cemiyetin kayıtlarına 
uymayan, ihmalkar, aldırışsız 
bir kadın. 

Fakat, ben onu şimdi böyle 
bile bile tanıya tanıya seven, 
onun için çıldn·an, kanaatleri
mi, itikat ve inanışlarımı kendi 
elimle kendi ayaklarımın altına 
atan ve hiç bir kayda kapılma 
dan onu seven bir aşıkım! 

Yapılacak başka hiç bir şey 
yok! 

t • ... .. • ....... . 

ınuzam. 

Bu kadar •• 
Onu seviyorum .• 
Deli gibi aeviyorwnı .. 
Çıldırarak seviyorum!. 
Ve.. o da çıldırtıyor, delirti 

yor •.. Bu deliritten keyif duyu 
yor! .. 

Sar'alı bir gecenin 
sabo.hında •• 

Onu ilk ·önce Meziyet Hanı 
mefendinin çayında gördüm. 
Şen, şıı.krak dans ediyor, aü
zel, çok güzel. Açık kahvemsi 
gözlerini süze süze Hasan Be
kirle konuıuyordu. 

Vala biter bitmez, Hasan o. 
nunla beraber yan1Dıa geldi: 

- Nasılsın:? •. 
Dedi ve ilave etti: 
- Arkadaşımı sana tanıta 

yım? .• 
. 

- Naran Hanımefendi. 
Beni de ona tanıttı-
- Ruhi Bey. 
Sacide Hanımefendi de yanı 
·~- , ,.. ... 1 • •• 1 

Duhuliye 25 kuruştur 

- Hariciye nezareti tifre 
·müdürü. 

Elimi hızla ve ate!le sıktı. 
Sacide Hanımefendi devam . e
diyordu: 

- Çok aenç 
mi?. Şimdi ıifre 
kırk yatında .•.. 

amma değil 
müdürü. Ya 

Cümlesini bitirmeden Naran 
Hanımefendinin yüzünde tatlı, 
çapkın bir tebessüm dalgalan• 
dı; Sacide Hanmıefendinin sö
zünü tamamladı: 

- Nazır •.• Değil mi Hanım 
efendi? •.. 

Sustuk, bakıştık ve.. gülüt. 
tük. 

Sonra .. Uk dansı onunla yap 
tım. • 

İkincisinde sinemadan çıkar 
ken gördüm. Yine bakıştık, gü 
lüştük, selamlaştık.. 

Üçüncüsünde Sadiye Nebil 
Hanımefendinin suvaresinde be 
raberdik. Birden kaynaştık, bir 
den seviştik, birden bakışları-
mızı biribirine düğümledik. 
Hemen hemen sabaha kadar 

beTaber konuıtuk. Gözlerinde 
ve teninin renginde birden çe -
ken, bağlayan, gözü gönlü ben 
deden sihirli bir cazibe var. 
C'ıvıl cıvıl. Dans ederken bitiri 
yor, konuıurken harap ediyor, 
gülerken çıldırtıyor, bakarken 
esir ediyor, bayıltıyor. Ve .. bü 
tün erkekler onun etrafında 
çilız birer pervane gibi. Hay. 
ret ediyorlar: 

- Nasıl olur bu? •• 
- Ruhide ne keramet var?. 
- Nas'd bu kadar çabuk biri 

birlerine ıamabildiler? •. 
Ve.. kııkanıyorlardı. Fakat, 

biz sadece ten, civelek, geceyi 
zevkle, çılgın bir neteyle geçi
ren iki tanışıklık. 

Bir defacık o bana: 
- Ne kadar zarif giyinmiş . . ., 

sınız •... 
Dedi. Ben de ona: 
- Ne kadar güzelsiniz? .. 
Dedim. Ve .. ondan sonra, 

konuşmayı hep gözlerimize bı. 
raktık. Bu konuşmada gizli bir 
sıtma, sar'alı bir nöbet humma 
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1 eh ' p Allag takımının diğer a:ıalarile bir arada.. 

Vehabın Arsenale 

Cim Londos mese esi 
Olimpiyatta Eşref Şefik B.in altına 

imzasını c..tmağa 
cesaret edemediği yazısına cevap .. 

1 

Milliyet gazetesinde bundan 
birkaç gün evvel Cim Londos 
hakkında , yazmış olduğum ya-

l zıya Olimpiyat mecmuasında 
başmakale halinde imzasız bir 
cevap intişar etti. Bu cevabı ya 
zam ben tanırım. İsmi Eşref Şe 

tüküren çocuklar gibi Olimpi
yat mecmuasının şahsiyeti ar
kasına sığınıp gizlenmek doğ
ru değildir. Bu ufak dersi ver
dikten sonra Cim Londos mese '" 
lesi yüzünden hadis olan bu mü , 
nakaşayı ikiye ayırıyorum . 

1 - Cim Londos'un hakiki 
kıymeti, 

1 Kadın 

Salon yastıkları 

. . - . - 5 

Muaşeret 

Kız istemek , 
.Yeni nesil, istiklaline aşık 

ve ırade ve mes'uliyetlerini 
~üdri.k olduğu için, izdivaç ba 
hıslennde eski usul ve kaideler 
yavaş yavat iflas ediyorlar. 
~unun için alakadarlar, ailele
rıne tasavvurlarını söylemeden 
evvel, kendi aralarında kararla 
rını veriyorlar. 

Maamafih bilvasıta izdivaç 
lar da olmuyor deği l. Bu tak
dirde tavassut edenler evvela 
kızın ailesini bu tasavvurdan 
haberdar ediyorlar. Fakat bu 
haberi vermeden evvel de kızın 
ailesi, vaziyeti içtimaiyesi, ser 
veti, ahlakı ve sıhhati etrafın-

ayartılması .. 

fiktir. Üç dört senedir İstanbul 
da gazetelerin spor sütunları
m dolaşmış ve sporun futbol
den, tenise ve atletizmden gül
le kaldırmağa kadar bütün fU-

1 belerinde ihtisas iddia ederek 
1 yazı yazmıttır. 

2 - Benim ve Etref Şefik 
Beyin gür~şteki vukufumuz. Yuvarlak yastık koyu kahve l lur. Ortadaki ve müselleslerin 
. 1 - C!-111 Londus'un kıyme 1 veya turuncu r;ngi .kadifeden ucundaki çizgiler, koyu mavi 

tı meselesı: 1 yapılmıştır. Şekıldekı hesaplar ve filizi yetil yün ile kaba it o 

ı da gizlice tahkikat yapıyorlar. 
Her noktada ahenk ve tevazüo 
görürlerse, izdivaçtan hayır u-
muyorlar ve kızın ailesine ha -
ber veriyorlar. Ailesi de muva 
fakat ettiği takdirde, müsait 
bir tekilde gençler tanıştırılı
yor. Maamafih bu mülakatta 
asıl maksadı kızdan saklamak 
muvafıktır. Çünkü kız kendisi 
ne talip geldiğini bilirse, sıkılır 
ve halindeki tabiilik zail olur. 
Kızla erkeği tanıttırmak ıçm 
monden hayatta vesileler çok
tur. Balolar, resmi kabuller, 
müsamereler, konferanslar, ti 
yatrolar, hülasa birçok müsait 
fırsatlar vardır. Erkek ve kız 
tanıttıktan sonra, kız tasavvur 
dan haberdar edilir ve muvafa 
kati İstenir. Muvafakat ederse 
o vakit erkek resmen talepte bu 
lunur. 

Bu adamın hayatında spor 
yaptığını şimdiki ve bundan ev
velki nesil içinde gören yoktur. 

A - Evvelce de söylediğim üzerine tebeşir veya beyaz bo· !arak itlenir. 
gibi bu Cim Londos denilen yalı kalemle çiziniz. Yastığın Yastığın altma filizi yetil 

Bu davanın hakiki şeklini lzmir 
mıntakası heyeti merkeziye 

Yunanlı pehlivanı biz İstanbul- • kutru SQ santimdir. Gayet ka - dublür yapılır. 
da gösterilen iki üç filmi ile ta- 1 ıın yün ile ve sarma işi olarak Üçüncü yastık 35X70 eb'a-

Bu ihtisası kesp için mütale 
aya vakti olmadığını da kendisi 
ni tanıyanlar pekala bilirler .. 

nırız. Bu filmlerin hepsi baştan sarı veya açık turuncu renkle dındadır. 
• 

müfettişi Baha Esat B. biliyormuş .• Gene bu derin malüınatı el-
lzmir ve Milli takım oyun de etmek için spor hayatında 

cularından Vehap Beyin bun- ders tetkil edeck hangi büyük 
dan bir iki hafta evvel birden müsabakaları ve beynelmtlel 
lngiltereye gitmesi üzerine ye mitingleri görmüştür? Bunu da 
rine bu çocuğun Milli takım an kimse tayin edemez. Muhak-
trenörü Mr. Pegnemin delaleti- , kak olan bir şey varsa ben, na-
le Arsenel ismindeki methur ln sıl mintarafillah mizah muhar-
ll'İliz profesyonel futbol takımı rin isem o da benim gibi minta 
na aşırıldığı hakkında musir rafillah spor muharriri olmuş-
~ir rivayet çıkmış ve hatta bu tur. Zayıf tarafları olsa da bir 
1f resmen Futbol Federasyonu- -kuvvetli tarafı vardır ki bunu 
ııu bile tahkikata sevketmit'i• 1 itiraf etmeliyiz. Hiç olmazsa 
Gıı.zetemizce bu baptaki hakiki Türkiyede sporu ve sporları ve 

lrıalômatı öğrenmek için o za.. sporların tekniğini ve sporların 
ll:ıanVehapB.in mensup olduğu idmanlarını ve sporların organi 
l~mir şampiyonu Altay kulübü zasyonlarını ve spor muharrir-
rıe yazarak bu husustaki riva - r !iğini kendisi kadar bilen ve ya-
Yetlerin mahiyetini sormuştu. Futbol antrenörlJ 
Aldığımız cevabı afağıya ay - Fred Pegnem 
nen yazıyoruz. Vak'a hakkın- 1. eld'" ' · k d' · · A · 
d k' .. 1 k ·ı ' ırası g ıgın•, en ısının tı
ı-'ıa ! muta edamı~ı. sonra arı e. nadan avdeti esnasında İzmir 
ınıze arze ecegız. 1. 1 k b 

" . _ rmanında vapura ge ere u 
Ilı -. yeh.abın ~ıllı takım parayı almasını Londrada Vik 1 

ualhmı ~ıster Pe~~an .ta~~: torya istasyonunda ne şekilde 
Fından İngıltereye gonderıldıgı kendisini tanıtması İcap ettiği 
"c Arsenal klübü ile aralarında ni bildirmekte, şimdilik tecrü
ht•sule gelen temaşa delalet be devresince haftada 6-7 İn 
eylediği tahkikatımızla sabit giliz lirası alacağını, muvaffa -
bir keyfiyettir Ve bu kanaati kıyet ve kabulü takdirinde kon 
ll'ı iz ma 1 ef ı' ta b 1 tb trat aktedileceği, bili.hara Arse 

a es s n u ma ua- 1. 1 • · k edeb'l t h . . .. na ın oyun arına ıştıra ı 
ınca er ne dense garıp bır su mesi için müstemlekattan biri 

aşağıya şike'dir. · isteyiniz. Yastık bittikten son-
Böyle olduğunu isbat için, 1 . 

Türkiye. Güreş Federasyonu- 1 · f ~ 
nun tayın edeceği bir komisyon I . J Jıı l \ 
huzurunda bu filmleri tekrar ~:; .. • q 
görürüz. Bu komisyonun vere- - iJlIV 
c~ği kararı . ben kabul ederim. ~ . .-/ 
Bılmem Olımpiyat'ın imzasız · 
muharriri kabul edebilir mi? 

B - Gene dediğim gibi Cim 
Londos belki kıymetli bir pehli 
varıdır. Fakat bunu ne Amerika 
daki şöhretinden, ne de burada 
gördüğümüz üç filmden keşfe
demeyiz. Çünkü bunların her i
kisi de organizatörlerin arzulari 
le tertip edilmit ve almmıt şey 
!er ve neticelerdir. 

C - Profesyonel pehlivanla 
rın hepsi or- ,izatörlerin vere 

ra altına siyah kumaı ile dup 
lür yapılır. 

{kinci yastık bir -mustatildir. 
50 santim boy ve 40 santim e
ninde ve san kadifedendir. 

Yastığı şekilde olduğu gibi 
üç kısma ayırınız ve tebeıirle i 
şaretleyiniz. 

Her iki taraftaki parçaların 
enleri 16,5 santim ve boyları 
40 santim olmak üzere koyu 
mavi kadifeden geçirilir ve ay 
ni renk ipek ile kenarlarından 
dikilir. 

Sarı satenden kaidesi 1 O 
santim ve yüksekliği 17 san
tim olmak üzere 8 müselles ya 
pılarak, kaideleri yastığın kena 
nna ve uçları yastığa tutturu 

krı t ile karşılanmış olan protes ne gönderilip tebdili tabiiyet 
lom;ızla resmen ittifak teşki - ettirileceği bildirilmektedir. 
l ntına bildirilmiş bulunmakta- Filhakika Vehap Atinadan 
clır. Peğnam'ın İzmirde iken avdet eden Mister Peğnam'a 
\rebaba profesyonel olmağı tek vapurda mülaki olmuş bir saat 
~if ettiği, Vehabın çok şayanı kadar Peğnam'ın kamarasında 
'.timat kimselere vaki itirafat gizlice görüştükten sonra, lzmi 
ıle sabit olduğu gibi son defa ri terketmiştir . 

Burhaneddin 11• Eşref Şefik Beyler 

anlamak için derin güreş malu
mat ve tecrübesine kat'iyyen 
hacet yoktur. iki defa ciddi ser 
best güre§ veya Greko Romen 
güreşi seyretmiş olmak, bir ke
re bu güreşlerin nizamnameleri 
ni okumak ve bir parça da ga
razsız ve hüsnü niyet sahibi ol
mak kafidir. Bunlar da bende 
var. 1 Avrupa ve 2 dünya güret 
şampiyonluğu seyrettim. Ne ka 
dar mankafa olsam elbette ak
lımda ufak bir fCY kalmıttır. 

l>cğnam'ın Atina seyahatine Klübüne gönderdiği bir mek 
Çıkmadan evvel Vehaba karşı tupta, "İstikbalini temin ve 
Yazılmış olan bir mektubu Bu malumatını tezyit maksadile 
ca Spor kulübü reisi ve İzmir Avrupaya seyahat etmek mec

lıeyeti merkeziye müfettiti Ba buriyetinde kaldığını ve bu hu 
ha Esat Beyefendi tarafından sustaki dereceyi isabetinde ku

~~~muşt~r. İş.te bu mektup lüp arkadaşlarının tasdik ede-
utun. hakikatlerı meydana çı- rek kendisini mazur görecekle

karmakta v,.e Peğnam Efendiyi rinden üınitvar olduğunu, seya 
llıücrim mevkiine dütül'IIlekte - batinin kısa veya uzun sürme 
<lir. 

Bu mektup Vehabın müra
caatı ve talebi üzerine okunmut 
"e kendisine tercüme edilmiş 
tir • 

Vehab'ın Baha Eaat Beye 
t:ıüracaatı kendisinin eaki bir 
'ı><>n:u olması, İngilizceye fev
kalade vukufunu, senede birkaç 
defa Londra seyahati yapma
sı (netekim yine Londraya ha 
reket etmiıtir) gibi buı muh
telif avamil tahtı tesirinde ma 
lumat ve tavsiyelerini almak 
fikrinden ileri gelmittir. 

Baha Eaat Berefendi tara
fından okunan ve Peğnam E
fendinin imzasını taşıyan bu 
rnektupta şunlar yazılıdır: Se
Y11hat masrafı olarak namına 
A.rsenal Klübünden 30 lngiliz 

si ihtimali bulunduğunu,. kay-
detmek suretile kapalı bir tarz 
da hadiseyi itiraf etmekte bu
lunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi Vehap bu
gün Londradadır. Şunu kay
detmek icap eder ki, Vehap E 
fendi çok fakir bir · ailenin ço
cuğudur. Hiç bir hizmet ve 
mesleği yoktur. Kendisi son 
zamanlarda Altay müessislerin 
den bir zaten himayesinde ya
ıamakta olan bir sporcu idi. 
Seyahat için icap eden parayi 
nereden bulmuştur? 

Buna suale cevap vermek 
mevkiinde olan yegane zat Mis 
ter Peğnam'dır. 

Altay kulübü umumi katibi 
Fikret 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.:NA.r>C>LlJ 

SİGORTA S!RKETİ 
Tf'şkilat ı tamamen T ürktür Müessis i 

ADRES : 1 Telefon : 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankas ıdır 
Telgraf ; 
İmt iyaz 

pabilen yoktur kanaatindedir. 
Ona nazaran herkes; ve bu 

meyanda tabii dokuz senedir 
her şeye rağmen teşkilatın muh 
telif federasyon reisliklerini a
lan ve muhtelif temsili spor ka 
fileleri şefliği yapan ben de kap 
kara cahilim. 

Hiç birimiz falan mektepte 
spor dersleri İmtihanı verip eli 
mize numara kağıdı almadığı
mız için bu işte biribirimizden 
fazla bilgiçlik taslarsak bu ha
reket, etrafa kartı çirkin, biribi 
rimize karşı da fodulluk olur
du. 

Buna rağmen bir zamandan 
beri Olimpiyat mecmuasında 
karar kılan bu meşhur ve sey
yar muharrir geçen Atina oyun 
!arı ve Kadıköyünde atletizm 
federasyonu tarafından yaptırıl 
mış olan pist vesilesil.e ~tekine 
berikine türkçe (çekıştırmek) 
dediğimiz şekilde aleyhimde 
sözler söylediği halde beni se
lamlamakta devam ettiğini gö
rerek onu daha fazla bu pek 
makbul olmayıın vaziyt:tte bı
rakmamak için dostluk münase 
betlerimi kesmiştim. 

O günden beri arasıra, sinsi, 
sinsi bana çatmıyor değildi. Fa 
kat bu seferki kadar açık §ekil-

cekleri programları tatbik için 
imza verirler, Bunlar içinde en 
müteassıpları hiç olmazsa prog 
ram mucibince hasmını yenme
meği kabul eder ve büyük bir 
şöhret sahibi ise isteyerek yenil 
mek taahhüdünü yapmaz. 

Bununla şerefi milli arasın
da bir münasebet yoktur. Sirk 
numaraları arasına .veya güreş 
müsabakaları organızaayonuna 
girince alemin yaptığını yapar. 
Bununla bir çalgıcı bir cambaz 
arasında hiç bir fark yoktur. O 
adam bunu kendi hesabına ve 
hayatını kazanma!< için, yapmış 
tır. Bunun terefi milli diyetah
tındanmüstetir bir mana ara 
mak beni halka hamiyetsiz ve 
Türk pehlivanlarına iftira eder 
gibi göstermek için beceriksiz_ 
ce bulunmuş bir vasıtadır. Bu 

Etref Şefik Beye gelince: 
O zat spor muharrirliği ve 

spor mütehassıslığı iddiasmda
dır. Müteaddit güreş mütehas
sıslarıınızla olduğu gibi benim
le de darılışmadan evvel yaptı
ğı münakaşalarda gül'eşin spor 
dan madut olmadığını iddia e
derdi. O zaman biz bu iddiala
ra cevap vermek ve bu bilme
meği bilmek zanneden zatı ikna 
etmek için budala gibi uğratır 
dururduk. 

- Güreş azizim spor değil
dir. Çünkü sür'at yoktur. der
di. 

Şimdi ne diye spor olmayan 
sökmez. şeylere karışıyor bu spor muhar 

Avrupa ve Aınerikada bulun riri? 
muş Türk pehlivan~arını işhat Bu sözümü tevsik için isim 
edersem hicabı mucıp '6lur. tasrih ederek şrhit göstermeme 

D - Cim Londos cihan peh lüzum var mı? 
livanı mıdır? Beynelmile: ama. Bu ufak istidrattan soma ge 
tör güreş federasyonundan baş lelim sadada: Eşref Şefik Bey 
ka bir profesyonel güreş fede- belki her sporu bilir. Belki bu 
rasyonu olmadığı için Amerika son yazısını yazmasaydı güreşi 
da bir takım simsarlann (Cim de -her spor gibi- bilir zan
Londos) a cihan pehlivanı ünva netmeğe imkan bulurduk. La
nı vermesinde bir kıymet olma kin, bu sefer aş taştı ... 
d • 'b' b na mani de yoktur H d f E de tarize cesaret edemiyordu. ıgı gı 1 u · er şey en sar ınazar §-

Bugün bu cesareti bulması o u- , Çünkü l_>una karışan_ ~e~nel- ref Şefik Beyin serbest güreş i
fak tefek ta rizlerine cevap ver- ! milel mercı mevcut degıldır. O çin bana karşı ve beni teçhil 
meyitimdendi r, İtin de fazla es 

1 
halde biz de Kara A;liyi V~!a sa için yazdığı şu: 

kitilmeğe değeri yoktur. • rı Veliyi cihan pehlıvanı ılan e- "Bu güreşte tos vurmak, ba 
Spor işlerin i öğrenmeden ev debiliriz. Hatta bunun için lıklama hasmın üstüne atılmak, 

ve! Eşref Şefik Bey bilmeli idi Cim Londos'unki gibi filmler hasn:ı havada çevirip çevirip ye 
ki bir adama : yapıp safdillerin yüreklerini oy re vurmak memnu değildir. A-

- Sen cahilsin !.. ııatabiliriz. Ama bunun beyne!-
1 merikanın bazı yerlerinde peh-

Demek ve imza altında neş- milel bir kıymeti olamaz livanlarm yumruklaşması bile 
redilen bir yaz ı ya cevap vere- 2 - Benim ve Eşref Şefik kabul ec.\'.lmiştir." 
bilmek ı~in i nsanın imzasını ve Beyin güreş eki vukufumuz... S~tı rlarını yazdıktan sonra 
hüviyetin' ortay11 atması lazım A - Ev,•ela ~unu söyleye- beynelmilel güreş federasyonu-

Şemsiye 
Şimdi şemsiyelerin bize fay 

dası olan bir mevsimdir. Fakat 
teınsiyelerimizi ne kadar iyi 
kullanırsak o kadar hüsnü mu
hafaza etmiş oluruz. 

Yağmur yağıyor ve siz şem 
siye ile çıkdmızsa, avdetinizde 
sapı aşağıda olmak üzere bir 
yere bırakınız ki, sulan süzülüp 
aksın. Ondan sonra şemsiyeyi 
tamamen açınız ve kapalı bir 
yere bırakınız. Hiç bir ıslak ye 
ri kalmadığı ve tamamen kuru 
duğunu gördüğünüz zaman, ka 
patınız ve gardiroba koyunuz. 

Eğer böyle yapmazs11111ız, 
şemsiyenin madeni aksamı pas~ 
!anır. lpek veya kumaşı harap 
olur. Çok geçmeden de temsiye 
kullanılmayacak bir hale gelir. 

Eğer şemsiyenizde çamur le 
kesi vana, bu lekeyi fırçalama 
yınız, çünkü hem çıkmaz, hem 
şemsiyenin nescine geçer, Sulu 
amonyağa batınlmı§ bir bez 
parçası ile bu lekeyi alır.anın:. 
Fakat çamur daha henüz taze 
ise muslukta veya bir bardak 
su altında çamurlu kısmı yıka-
yınız. 

Bu talebi bizzat yapanlar 
yok değil. Fakat henüz zail ol 
mayan taanıül bu vazifeyi baba 
ya, yahut bir akrabaya ve ya
hut bir dosta teveccüh etmekte 
dir. 

Bu elçi, iyi bir tehir kostü 
mü giyinerek, kızın evine gi
der, babasından ve yahut vali
desinden talepte bulunur. 

Talep kabul edilince, niıan 
lı erkek te müstakbel ailesine 
resmen kabul edilir. Bu ilk zi 
yarette nitanlı erkek, gitme
den evvel, kıza bir sepet çiçek 
gönderir. Kendisi de gayet iyi 
giyinir ve öyle gider. Bu ziya 
rette kız evde hazır bulunur. 
Erkek kızın ailesine muvaffa
katlarından dolayı teşekltür c

hareketleri gösteren dokuzun- der ve nitanlısının elini öper. 
cu maddesinin şu satırlarını Artık o dakikadan itibaren 
kopye ediyorum: iki genç arasındaki sıkı ve sami 

Vurmak, tekme atmak, bur- mi münasebetlere müsaade edi 
mak, saç çekmek, toslamak ya- lir. Artık bundan sonraki her 
saktır. Hayati ve uzvu tehlike-

ziyarette çiçek göndermek la -ye koyacak tututlar veya bu 
maksatla yapılan hareketler zım değildir. Maamafih bu zi 
müsabıkın cezalanınasını mu- yaretler esnasında çiçek, kitap, 
cip olur. Bundan batka hasmın biblo ve saire gibi kızın hoıu
canını yakmak suretile sırtını . na gidecek hediyeler götürn:ck 
yere getirmeğe de müsaade e- iyidir. 
dilmez. Dürüst bir tutuş, kavra 
ma, kilitleme ve çekmeye müsa 
ade edilir." 

" .•.. Ayakta ve arkadan 
kaparak hamıı bataıağıya ge
tirildiği zaman taarruzu yapan 
taı·af hasmın kısmı ülyasmı min 
dere tamamile indirmeden ev
vel kendi dizlerinden birini min 
dere koymak mecburiyetinde
dir. Yerden kaldırmak ve onu 
tekra!' yere atarak hasmın batı 
na doğru amuden tazyik yap
mak suretile veya karın ve mi
desini dirsek veya dizler vasıta 
ıile tazyik ederek kurduğu köp 
rüyü kırmak memnudur ..... " 

Şimdi meşhur, büyük, müte 
hassıs ve muharririn şu cür'et
karane ve fodulca iddiasile bey 
nelmilel nizamnameyi karıılat
tıranlar Cim Londoa'un bu gı
yabi aşıkı hakkında hükümleri 
ni verirler. 

Bana gelince; bilgiçlik iddi
asını hiç sevmediğim için bunu 
daima söz ve yazılarımdan açık 
ta tutarım. Fakat böyle ıahaı. 
ma hücum olsun diye, en ufak 
afaki meselelerden istifade et
mek isteyerek beni efkarı u
mumiye müvacehesinde teçhile 
kalkanlar olursa yirmi seneden 
fazla ömrümün en feyizli bir 
devrini hasbi olarak ve çok 
defa istikbalimin zararına bağış 
ladığım spor hayatının ister is
temez bana verdiği gurur renci 
de olur ve böyle bazı kimsele
rin istemeyerek cahilliklerini 
yüzlerine vururum. Bununla ne 
bil' zevk ne de bir iftihar duya-

Kızın babası ve anası, nişan 
lının ilk ziyaretinden sonra , 
mümkün mertebe kısa bir za
manda müstakbel damatlarının 
anası ve babasını ziyaret eder
ler. 

Bu mülakatta nişan tarihi 
teabit edilir. Ve nişan için !a
zın ailesi erkeği kendi evlerin
de yemeğe davet ederler ve bu 
münasebetle erkek tarafından 

o gece yaptırılan nişan yüzük'. 
leri kızın babası tarafından sa 
adetler temennisi ile her iki cen 
cın parmaklarına takrlır. 

Dikiş yüksükleri 
En iyi dikiş, yükı;ükleri nikel ve

ya çelik yüksülderdir. Yüksüiiün dıt 
tarafındaki delikler derin ve sık ol
malıdır. Yükaükte aranan tey maka 
vemet ve hafifliktir. 

Kestane reçeli 
Bir kilo seçilmiş iyi c-~(en 

kestaneyi kaynatn·sınır. Dış ve 
iç kabuklarını gü7.elce soyarsı
nız. Ondan sonra kestanleri .,._ 
zersiniz. 

Ayrıca bir kilo şekeri bir bar 
dak suda iritinıiniz . Bu şurubu 
kestanenin içine dökersiniz. E
ğer kokulu bir reçel istiyorsa
nız, bir bat vanilya ve yahut bir 
kahve kaşığı kirş ili\ve ed rsi
niz, Müteakiben tekrar a t şe 
koyar ve yarım "aat kadar m ü
temadiyen çevirerek pİ•İrdikten 
sonra, indirir, ve soğuyuoc~ 
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Kemalist inkılabı ve yeni Türkiye Iki gün telgraf ve 
ltalyada çıkan Esercito E kiye anlamııtı. Bütün memleket ai-

N~zion ismindeki mecmua Bi- taba sanlmııtı.. Telefonsuz 
rmcikJnun 1931 tarihli nusbasm 1921 iptidalannda Yunan kralı 
da yuka11daki başlık altında Kostantin mecliste harbin Yunanis- (Başı 1 inci sabi/ede) 
Tllrk inkılabi v- Gazi Hz. Din tan lehine biteceğini itan ederken du. Belediye tanzifat amelesi, 

fabsİyet ve rolleri hakkında çok Türkiye'de Kemalist Erlc.inı harbiye 
iyi gören bir gö:ı n sok doğru si iki ce~hed~ çarpıtan ~adın rnik- faaliyete geçerek büyük cadde. 
ıöyliyen bir dil ile uzun bir ma- dannı yuz .~•ne ç.kan.ıaga karaiaı- lerde toplanan karlan kaıaır. 
kale neşretmiştir. ~I ve diger cephelerden b~ara mıılardır. Tramvay münakalatı 

Bizi daha yakmdan tanıma.sı takvıye kıtaah ve cephane gonder- hiçbir sekteye uğramamışsa da 
lazım gelen bazı Alman ve Fran meğe .başlam:ıtı. " _ . evvelki akşam gece yarısından 
sız ınubarrirlerinin kör v" nan- iki ordu arasmda buyuk mikyas k k "b lm 
kor yazıları yanında bu doğru ~ muharebelere başlanması 1921 de sonra ara arşı tertı atı o a 
satırları okumak insanda temiz dir. yan otomobiller işleyememiş
ylırek/erine v" doğru söyliyen Yunanlılar ilk taarruzlannda mu ler, işleyenler de pek müşkülat 
dillerin kıymetini çok yüksel- vaffak oldularsa da ileriledikçe mev- la sefer edebilmişleı-dir. 
tiyor. kileri güçlcşenk ceneral Papulas'm Karadenizdeki şiddetli fırtı-

M..cmua makaleyi lstanbul' orduları taarruzdan müdalaa vaziye-
. b ld--'-- na dün sabah kuvvetini kaybet. un güzel tarib1 resimlerile de tine geçmeğe mec ur o u.ar, 

süslemiştir. Biz Tütkkr için Gazi Hazretleri 1921 mayuında miş, sekteye uğrayan mutat va· 
bunları okumak v" görmek ne Büyük Millet Meclisinde irat ettiği pur seferleri tekrar başlamış. 
kadar zevkli ise 0 kadar da lii- bir nutokta: ~Yunanistan aulh isti- tır. 
ıeınıdır. Acınarak söyleyim ki yor; Trakya ile lzmiri terketmezse Fırtına yüzünden telgraf tel 
bu Uzun makaleyi ayn•n nakl~ biz müzakereye bile ırirmcyiz, timdi l . d h İki 

• ·- '--, · 'J'kl · d k · erı e asaıa ug" ramıştn·. tlemedim. Yoksa temiz ve kuv- ye ...... ar ı}'J 1 e 11te i , ıımden 
ntli inkılabımızı Lui B"ruan sonra silahla alacağız! demiıtir. günden beri memleketin hiçbir 
ve Yahudi Hayan kardaşlar gibi Yunanldar temmuz ortalarında tarnfile muhabere edilememek. 
dumanlı görenJerin burunlarına Eskiıehir ve Kütahya'yı işgal ettik- te idi. Dün ak§am ayrı bir telle 
bu güneşU sabil.,lerin ber keli ten sonra Afyonkarahi•ar'ına girdi- Sofya ile muhabere imkanı ha-

m--;ni bıt Landil •ibi asmak ler. Vaviyet tekrar tülWnet kesbet- l I 
·-

4
' .. • B d M taf K al p sı o muştur. lhımdı. ltalyan matbuatında ot b. u tıra a us a em ap 

duınuz ve memld:etimiz hakkın Batkumanıl=lığa ve Fevzi Paşa, Diğer taraftan Ankara • İz. 
da stk sık görmeğe başladığımız Erkanı Harbiye riya•etine tayin edil mir - Samsun hattı üzerinde 
llitaral ve iyi görülmüş yazıları diler. dün geç vakit muhabere teais 
/ 1rsat buldukça nakletmek bi- Bu sefer Yunan orduları Ankara' edilmİ§ bulunuyordu. 
zim için bit zev.f: ve bir vazife ya kadar gitmeği kararlqtmlılar. Yalova hattı el' an bozuktur. 

14 ağuatoata !Jaşlayan bu hareket 
olacaldır. ovalarda müşkülata tesadüf eder•k Tamirine çalı§ılmaktadır. Rasa 

l ' A. H. • Türklerin mukabil taarı·a....., kart•- tar.eden alclığımız malfunata 
nkılip lıarekriinın d affak ı ılı. M af ~ ım " mu.. o ama uıt a rröre dün azami hararet - 4, as 

haşlongıcı Kemal Paşa bu zaferden aonra Mii- gari - 6 derece idi. Evvelki 
1 kı,. h il--'-'- L- 1 §İrliğc terfi ederek (Gazi) ünvanım 

n ... p an ~""u ""'angıcı almıstır. gün sabaha kadar yağan karın 
kat'i bir tekilde teabit edilemenw.k · "f 8 · ed" le beraber en canlı tezahürü büyük Bunun iyi ııeticeıi ıu olınuıtor ırtı aı 7 - santımetr ır. 

Pr. Malche 
Darülfünunda 

(Başı l inci sahifede) 
nezalıet meselesidir. 

Ankara' dan geldikten sonra Da
rülfünun emihi ile görüştüm. Sonra 
Divan içtinuunda fakülte reisleri ve 
müderrislerle tanııtun, Onlara söyle 
diğim sözleri burada size de tekrar 
etmek isterim. Divan içtimaında ıun 
ları söyledim: "Ben buraya bir dilc
tatör olarak gelmiyorum. Fikirleri
mi kimseye cebren kahul ettirmek 
iddia11nda dR değilim. Masadını si
zin de benim kadar bildiğiniz mese
leleri tetkik ederek filnimi söylemek 
ve sizinle teıriki mesai etmektir, 

l~te bu zihniyetle iıe baıladrm. 
Evveli Tıp fakültesini, hastane ve 
klinikleri, Edebiyat fakültesi ile dört 
ıubesini Hükiik fakültesini ve Fen 
fakültesinin bir kısıwru ırördiim. Bu 
fakültenin Kimya 9ubesini henüz gö 
reınedim. Darülfünun merkez kütü
panetini pek beğendim. Orada mev
cut, ve saraydan nak!edilmiı olan 
elyazm arapça, tiirkçe ve farisi eser 
ler büyük bir haziaedir. 

Darülfünun ve gördüğüm fakül
teler lıalıkındaki intibaabm ıudur: 
Hepsi iyi senit clahilinde yerleıtiril 
miştir, binalan ve maddi tesiaatı 
iyidir. 

Tıp fakül:esi, hastane Eohsi 
Tıp fakültesinden bahsederken 

fakülte müderrisleri ara11nda uzun 
munakaşalan mucip olan hastane 
meselesinden bahsetmemek kabil de
rildi. M. Malche bu maele hakkın
da dedi ki: barbia aonunda görülmüıtür. Bugün ki ATrUpa'da Türkiye'nin prestiji Rüz~ar, bugün poyrazdan 

kü tarihçiler bu inkılabın başı ola- büTüş ve nüfuzu ar;cış'.:j'. Frank mutavassıt sür'atte esecektir. - Tıp fakültesinde, oradalô haa
rak Mustafa Kemal'in ve üçüncü or lenda F uyyon ileT~uktuf uab""'ed ~~sm- Hava ekseriyetle bulutludur. tanenin lüzuınsuzluğundan bahtedi
dunun ilk isyanım kabul etmekte- ransız - ur m en ımza K iht" aı· k liyor. Bu hastaneye mahdut miktar-landı. Kilil<ya harbi nihayet buldu · ar ım ı yo tur. 
dirler. T- ki ela basta geldiğinden, ıehirde mev-1918 tt:poinimelinde padifAb ve ur Ye ilk siyasi muzafferiyeti .,__ cut diğer baıtanelere gelen battalar 
Türkiye'tinin bi" kavclü.a,.. teslim kazandı. Al d dil · "' ' .- ' 19 ağuıtot 922 tarihinde lıüyük tı O an iıtifa e meoi 11teniliyor. Bu 
olmaaı harp eanannda YÜcut bulma fikrin lehinde ve aleyhinde olanlar 
fa .._1_,. _, __ ••••o-·'ı"zm hare- Türk taarruzu bqladı. Türk milit ard B d 

-. -. <N<ıD -, ,... im ti ed T k K k } v ır. en e meseleyi tetkik edi-
ketiai lıirden bire patla'-'"llr. Mil- vve eri taarruz en ür ordu-- aça çı ıg" 1 -·-. dun d k d" bo ı yorum. Şehirde mevcut cli"'er hatta licio, Türki•e (Mundr.a) mütareke- tuna Yal' e ere uımamn zu • 

' d -h' ı J d nelerden istifade meselesinin, bu tinin -ddeleri111• •--L-• e.ı~zdi. maun a mu ım ro oynamıf ar ır. 
.....,... - 1 tiki,, lu T" ı. d hastanelerin muhtelif teskilata men-sultan hükUınetinin hiyanetı" ve in· s ., &! ur or usunu zafer- .. 

d --• ul 9 '-" • I k d · d y filp olmalan yüzünden, idari bazı giliz menfaatlerine hizmeti memlekc en ..... ere &!ll11'1DJŞtır. eyıw 922 s en erıye en una-
tin faidai ut-da --•-~n millici de Yunanlılar Anadolu'dan atılllll§- müşkiliıti mucip olduğu söyleniyor. 
lıiitle'JI· harekete l~ı'tir. tır. Bu suretle Cazi Mustafa Kemal nİstana Filhakika Tıp talebesinin biitün has 

"nele --'- Şa-1- • eti T'" k tanelerde mevcut muhtelif haatalan Bu hareketin Anadolu'da ba·1• aayesı r-•n .,. llyas ur k l lt J ..... ~yeleri lehinde inki" _, halledil açırı an a ın ar görmeleri tedrisat noktatmdan ..... 
maaı, •e Anbra'nın cog-rafi -,,aziye- •- ş..- •e · I""'• 

• ti." Mud A k • k nf faydalıdır. Trp f&küıteai bas•---ı·n-tinin bu ;.e miiaait bulunması Anka mıı anya s er. 0 eransm- ISKENDERIYE, 7 - Burada ......_ 
.., da L k nf kt lu de mahdut miktar.ı- hatta bulundu-ra')'I bükUmet merkezi yaplDl§tır. n sonra ozan ° erant1 a 0 - miihim bir altın kaçak~ığı tebckeai- ı<.. bu h :-- •.ı ____ • k 

• ~: zamanda '-'hne Bı"zana denilen naralı 24 temmuz 923 de büyük dev . 'aali bul .. anla ılım "w ve aatanenın 1.......,.1 pe mu ,., _ ..., run ,, yette unduıru f ı. _n ld - takd" d d b" h 
lstanbul •ehn· de tulta-'-r Tur" ı.:... !etlerle Türkiye aratmda muahede ••- b d b .--ıı o ugu ır e, ora a ır as-• ...., -r~ nuSJr za ıtaıı, son günler e u §ebe tane bul ne!----" b.i lülu 1 
sini temtil ebnekte idi. imzalandı. kc marifetile buradan (600) lngiiiz u ...-u- raz - 0 ur. 

Sulh konferansı ile rami Türk Türk inkılabının şahsigetleri lirasının Yunanistana kaçmldığıru Terakki gayreti 
heyeti murahhaaasınm aiyui feliıket Türk inkıliıbmm tefleri tabii o- tesbit etmıştir. fakat bu kaçakçılık - Şimdiye kadar vaki olan tetki-
leri tam bu ıır:ılarcla başlamrıtır. Oı larak asker idiler. Bunları hal'ekete badiseıi çok esnırenr,iz bir ıekilde katundan memnuniyetle gördüğiim 
manlı hükümeti murahhaıları itilil getiren bir ceneraldir. Ordunun ve yapılıwşllr. Hadise töyle cereyan et ıu noktaya işaret etmek İsterim: 
devletleri ricalinin oyuncağı derece- hallen içindeki gayri memnunluğu miştir: Kanunusaninin 18 inci giinü lstanbul Darülfünunu uzun müd 
ıine düşmüılerdi. Türkiyenin ne anlayan bu kumandan böyle bir ha- buradan hareket eden bir vapurun detten beri terakki vadisinde çalııı
tarzda taksim edileceği Pariı'te gö. reketi idare edebilecek bütün karak- ikinci me•ki yolculan arasında bulu yor. Bundan böyle de bu vadide ça· 
rüşülürken, Yunanlılar lzmir'e yer· teristiklere malikti. Bu inkılabın bü naıı bir zat, vücudunun en gizli ye- lisabileceğine eminim. Hukuk fakül
leşiyorlarclı. Beynelmilel gayelerin tün vakayünde Mustafa Kemal.in rine büyüçe bir keseyi saklanuş bu- teıinin 11lahı için çalııılmakta oldu
karııık entrikalarından uzakta ve bi- ismi ve sahsı geçmektedir. Bu büyük lunayordu. Kesenin içinde (600) in ğunu haber aldım. Yapılmakta olan 
haber tutulan Türk murahhaılan işin bir tek hmi vardır: ( Mustafa giliz lirası vardı. Bu adam altm tor- tetkikatin bir an evvel ikmal edile
meıhur "Sevr" muahedesini İm7.a- Kemal). basıca Pirede batka bir zata teslim rek raporunun bana ""rilmesini ri-
lıyarak asırlar gönnüş Osmanlı impe Yeni Türkiye'nin iktısad"ı, ıiyıui edecekti. Kanunusaninin yinnisinde ca ettim. 
ratorluğunuo parçelamnasmı kabul 1'e i-;Jmai irıkitaflannı başka bir ma vapur Pireye gelmiş, tam hareket Darülfünun hakkında kendilerile 
etmiılerdi. kaleye bırakarak bu sefer Tiirk mil- edeceği sırada ikinci mevki yolcusu gÖrü§tüğiim zeval bana, Yeni Tür-

Bu tahkiri amiz muahede ilıtıaa- !etinin tarihine giren bu yeni ıahsi- Pirede altınlan bekliyen adama ver- kiye'nin teıkilatında mütefekkirler 
yeti tetkik edelim. Mustafa Kemal, mittir. Fakat vakit çok dar olduğun zümresinin yetiştirilmesi meselesine 

di, askeri, siyaıi ve içtimai mad.ı-. tecaat ve kudrete malik bir kimse elan ba adam torbayı iyice saklaya- p•k ziyade ehemmiyet verilmekte ol 
leri ile Osmanlı İmperatorluğunu Av -'---- ı'dı' Yunanlılar Anadolu'dan d al • dugu" nu söylediler. Mü·-Ledelenm' ,,__ -"d"- .........., manuş, aa ece p totunun ıç cebine ...., 
rupa UAD tamlımeu "" ... ten oonra atılır mıydı? Türk milleti iıtiklalinc koyarals vapurdan nvıınuştır. Fa- de bunu teyit ediyor. Mevcut buhra 
Aıya'da da pek küçük bir ıe- '--vuı-•- lm~torlagu" n dag"tlmıı ka d _,_ t L. na ~;;...en DarüHünunda talebe kilde b -'-- d F ka ,... ..,..,. ..-- t vapur an çuup or""yı açınca · ....... 

,,.,..yor u. a 1 Anupa bu ama mini olabilir ınivdi? miktan pek çoktur. 
entrikalıı J ""' d eli- , kesenin iJ.:' de bakır ve demir par~• r a u ... aşa ursun ger Buna bir tek cevap vardır. Mu•~ la .- M. Malche'a oordum: tarafta Kemal' t h k · · ı - r ndan ka bir fey olmadı;;...., n 11 are eti ceruı e- tafa Kemal olmasa idi Milli ha"rek~-t o·~ - Tetk:katnuzi, idare ve tedrisat 
-e"'e batlıy d gönnüı, hayretten donakalmıı, biraz k • · 
- 0 or U. bu kadar kuvvetle ~tlayft--- ve ne tasından hanııisine 11tinat ettiri-

R•• • h k •-· ı T ki ~ - aonra da vapurun Pirede'·' acent ... ~mı ve are e~JZ tu tan ür . Sul h"'I • · · • ., yor sunuz? · d" k _ _._ tan u <umetirun yenne geçerek tine müracaat etnıiıtir. Fakat aceDte 
yesı uımanın arımnua boyun e- iıtiklalin müdafaasını d-·bte ed-- - Hem idari, hem tedrisat nok-
~erk mili" · T" ki · ti)" d .. u ~ böyle bir ıeyden haberdar olmadığı-• en ıcı ur ye ıı acı üı- mezdi. Türkiyenin bu" tü"n vatanper- tai nazarmdan tetkilıat yapıyorum. 
ma k k t edi m, zabıtaya müracaat etmesi •• -ım na arşı mu aveme yor, eski '- b ka kim b" ıaz Tetkikatıma eaas ohnak üzere 
bükümeti dinlemiyor ,.e temeliru' ver tmınru a~ se ır araya geldiğini bildinniıtir. 

topfayamaz 1'e neticede Anupa dev Maarif vekaleti bana resmi bazı ına-
kuvvetlettiriyordu. Türkiye'de iki !etlerinin nazarı dikkatini celp ile bü ---· ·--·-- lürnat verdi, DarülfünÔJna ait kanun 
paytaht ve iki biikUmet mevcut bu- tiin gayelerine İrişemezdi. Mustafa Kemal Paıa yalnız tultan- ve nizamati da aldım, tetkik ediyo-
lunuyordu. Türk inkılabmm ı...L____ _

1 
lığa ve Babıiliye İtyanla kalmadı, rum. idari noktai nazardan ıunu tet 

1920 te<rinin -"-d H-1-'-• · -.-uaman düşmanlarm hınma L---ı silahla kik ediyorum: mevcut kanun veni-• . • . v.,..,, e aaımıyeti Mustafa Kemal, ,,.,.,. ""•mclan L.~ ~ • mıllıye gazeteaı -"-' · --% ,..., ucrı çarpııacak kuvvetli bir Türk devle- zamlarda tadilat vapılmasr li\zım 
fu ....:.1erı yazıyor- tilahla m--·1 olmuı, müsbet fun" a- · du •sevr'' muahedesini imzalamak ..,. .. ~ ti yaptı. Vaııl olunacak büyük ga- mi? Darülfünun Emaneti ile Maarif 

gibi büyük bir hata irtikap eden it- nu tevmİf, tereddütsüz vatan ma- ye nazan itibara alınacak oluna, vekaletinin münasebatı nedir? Ve 
tanbuJ biikümetile hiç bir alaklllDJZ babbctine malik, kuvvetli bir anla- Gazinin en keotirme yollardan git- dahili t1>4kilat na11ldı? 
olamaz." Bu cümle Ankara hülrUme yış ıahibi ve hesapçı bir tahsiyettir. meü tabii ve mantıkidir. Binaen- Tedrisat noktaaı:ndan da imtihao
tinin politikasını itbata kafidir. latan Vatanm teali luıyguıu ile memlü o- alyeh, müracaat edilecek vasrtalan !ar müfredat programlan ve bunla
bul'un itiliıf devletleri taralmdan it· lan hayatı, kenditini az zaman içinde ince eleyip ırk dokumak İcap etmez rın rasyonel bir surette tatbik edilip 
gali akahinde Muttafa Kemal Erzu. Kumandan makamına :rüludten ik,. eli. Avrupa. tiyaıetile çarpıf&JI va edilmediği, müfredat progranıinin, 
rumda bir kongre loplamrt ve bu tidan ve tatkın valanperyerliği ken bu turetle aleyhtar bir ideal takip imtihan programın~ ,..öre ne niabet 
kongn daha sonra Sivat'a nakJediJ. diaini Türkiyeyi iııral etmek isteyen eden Mustafa Kemal, ltlimiyet ve dahilinde tevzi edildiği, liaant ve 
miıtir. Gelen murahhatlar Şark or- !ere kartı mukavemete oevketmiıti. Bolıe..izm g>"hİ Avrupa aleyhtan doktora imtihanlan na.ıl yapılryor 
duau Müfettişi Muıtafa Kemal p,.. Bu mulıa""°"I menılelceti müdara.. kuvvetlerden yardım alabilirdi. Muı •e tedrisat usulleri nedir, bunlan tet 
tayı Reit intihap ettiler. Si .... kon- dan iıcia olan hiikümete ele teveccüh tala Kemali en biiyük aiyaai deha- kik ~.-ceiöm. 
creai br de milli müdafaa komiteai ~~~du. Gumia mütqebbisliği, lar araama aokan itte bu ıiyasetidir. Dikkatla tetkik ettiğim """' liibo 
Ye bir misakı milli kabul etti. ilk te ...,..,.,... görüşü. hani temele malik M111tafa Kemalin yerinde başka ratuvarlill'da teerübe ve müs11lıede 
mel konduktan aonra t.,.ı_:ı•t Anka sekin onun bir Başlınğ Ye rehber 11 olaa idi, bu ihtilal •alnız orduya usullerinin ferıni bir tarzda tatbik e-
ra'ya nakledildi ,.e ı.ur.;.d;"' Büyük olduğunu cösteriYord1L münhasır kalır ve ord~ içinde kaybo dildiğini gördüm. 

Cenevre 
Konferansında 

aba ay e • 1 
Nokledenı R. N. 

(Balı 1 inci sahifede) 
vazörlcri, zırhlılar ve tabtelbahirler 
gibi tecavüzi silahlann ortadan kal
dırılmaaının devletlerin beynelmilel 

Akdenizin fırtınaları icinde 
bir yelkenli / 

İntizanu muhafaza hususunda teşri- S b t Z • • k A 
ki mesai etmelerini teshil eyliyeceği a a ay cvının ye. enlisi dalar denizindf 
mütaleasmda bulunmaktadır. ç1rpınarz.k nereye doğru gidiyordu? .. 

Bunu müteakip alelümum siliıh- • • • • • 
tarı ortadan kald:nnak ve beynelmi- Sabatay Zevının bmdığı yel !ardan beri kendilerine yaban· 
lcl bir kontrol tistemi ihdas etmek • kenli, kışın tiddetli rüzgarlan cı olanlara tabi olmuşlar onla 
i~p ede~ek~r. ~i~ayet,. her devle- altında Adalar denizinde çırpı- nu idareleri altında kahnağa 
~n asker. b~tçesım tesbıt etmek il<- narak sahil boyunca İstanbula mecbur bulunmu§lardı. Bu bö 
tiza edecetkır, d " "d" d G ' uf k 1 1 ki her y ogru gı ıyor u • emı a tı, e o ma a aber bir gün ge. 
ki: Lord Cecil, netice olarak diyor yolcuları da ehemmiyetsiz bir ne kendilerinden birisi çık. 

takım tacirlerden ibaretti. Çok mış, beklenen Mesih olduğunu 
Milletleri tahdidi teslihat mesele 1 ki b 1 dah 

sini bizzat kendi ~ilerine almaları ma yü ü, üyük ge~i er a söylemit ve yatadığı memleke 
zamanı hulul etrnitir. başka yollardan gıderken bu tin hükümdarını tahtından indi 
., • • Af ufka gemi kenardan uzkalaıa- receğini taraftarlanna temin et 
r ronsız proJesı fiti manga rak latanbula varmağa çalışı - mişti. Bu Saba tay Zevi idi ki 

BERLIN, 7 A.A. - Naıyonalist yordu - Kış mevsiminin fır~~a- padi•ahı tahtından indinneg-; 
!erin nB§iri efkiırı olan Deubche Ze- 1 · Ad 1 d " 
itong, tahdidi teslihata müteallik o- arına ragmen . a ar enızın. gidiyordu!. Bu adam bu suret 
lan Fransa teklifinin bir istihzadan de bu ufak gemıler oradan ora le kendi dindaşlarını kurtaraca 
ve bir lriiıtahlıktan ba;ka birteY ol- ya giderlerdi. Fakat Sabatay - d t . f F k t, b" l 

~~:!':u:eaf~ü~";! ~~ ~':: ~~=in b~~:~~i bir r:::i;~~ f!;"te~:b~ffümakıs:! Saba~a; ~~~k~ 
naklettinneği istihdaf eylemekte bu- d Ç" k'" S b ta "b" çın muva yelten zıyaue pe 
lunduğunu yazmaktadır. vhardil': _. unk. ub"I~ a y glı ıdya fena bir hezimet daha ziyade 

u ıgın ım ı ,.. asır ar an 
Bu gazete, Almanya hükı1metini, beri beklediği "Mesih,, olmak ~uhteme~ değil miydi?:· Bu tak 

Frans12 tekliflerini kat'i surette red dırd netıc Osmanlı ıınpar iddiasında bulunan bir adamın e e a -
detmeğe c!avet eylemektedir. t 1 " dah"l' d L" 

pek büyük bir tarihi rol oyna- ~r ugu . ı ı~ .e Y~§aya~ uu-
Halkçılann natiri efkiın olan mak uz·· ere Osmanlı imparator tun yahudıler ıçıo hır felaket o 

Koelnische Zeitung, Fransız proje- 1 
sinin Maginot tarafından tanzim ve luğunun paytahtma lstanbula acaktı. Eski bir kaidedir: Bil 
Fransız ili meclisince kab>ıl edilmiş gidiyordu. ' ~k .. bir ~evl~tin içine sığm~t 
muhtrranın bir kısmını t.,kil etm<k- Sabatay bu kıt günü, fırtına küçük bır ~tleye menaup bil' 
te bulunduğunu yazmaktadır. lı bir denizin üzerinde çırpı. adam fena bır harekette bulu • 

M. Tardiru'nün nutkıı nan gemiden dalgın nazarlarile nursa bunun acı neticesi bütün 
CENEVRE, 7 A.A. - Mikrofon dalgalan seyrederken, ne dütü cemaatin aleyhine olur. Fakat 

önünde bir nutuk söyliyea M. Tar- nüyordu?. Arkada bıraktığı İz bu kütleye mensup bir adam 
dieu şimdi başlıynn mesaiye müıpet mirde büyük bir kütle vardı- §&Jet iyi bir harekette bulunur 
surette ilk olarak baılamıı olan dev Kendisinin hakiki Mesih oldu- sa, mükifabnı yalnız kendisi 
!etin Franaa olduğunu ehemmiyetle h d" kütl 1 
kaydetmiı ve demittir ki: "Franaa- ğuna inanmıı bir ya u ı ·· e ıörür -· 
nın ıöz söylemeie salihiyeti vardll'. ıi bu yahudi kütlesine Mesih İtte Sabatay Zevinin cür'et 
Zira Cenevrede daima Cemiyeti ak- çok ıey vadetmif, olduğu için ve teşebbüsü de muhakkak su.. 
vııma hakiki ve ic:rei hir nüfuz t... timdi bu vadettiği ıeyleri yeri rette akim kaldığı takdirde bu 
min etmek tiyaaetine sahabet etmiı- ne getirmek zamanı gelmiıti. nun elim neticesi yalnız "Me
tir. itte Sabatay Zevi'yi götü. ıih,, in tahsma münhasır kal • 

M. Tardieu, tulhün ve emnil sela- ren gemi bu istikamete doğru mıyacaktr. 
metin tensilo için kuvvetli bir Ce- gidi.yordu. Mesih'in önünde 
miyeti akvama lüzum olduiu miita- d b kb 1 Sabatay bunu diişünmüyor 
1 d 1 • • B ik k meçhul ile olu ir isti a var d-"'ı"ldı." Fı ı,at o kadar ı"len· ..i 
eaaıru ser ey ernııtir. u tenı ey dı. Arkasmda da böyle mühim ~a ~ •-

fiyeti Cemiyeti Akvanun vazifeaini bı"r yahudı" kü"tl-ı" bulundugu" dilmitti ki timdi daha ııiyade 
ve bilhaıaa teslihatıa tahdidine Ye ~ 1 k b ka lr 1 
beynelmilel ihtiliflann halline dair gibi. ileri eme ten aş çare J! ma 
olan vazifelerini ifa edebilmek için Fakat Sabatay ne tarafa mıı, geri dönmek imkinlan ise 
aaruridir. bakıyordu?. Geminin gittiği is büsbütün kapanmıttı. htanbu 

M. Tarclieu, bazı ecnebi ırazetel~ tikamete, kendisinin kavuşmak la gidince ne yapacaktı? •• "Me 
rin daha ıimdiden FranSJZ' teklifati- istediği istikbale doğru mu?. ıih,, in bu hususta 1arih, kat'I 
na karıı tiddetli hücumlarda bulun- yoksa arkada bıraktığı lzmire, hiç bir fikri olmadığı anla§ıb. 
makta olduklannı beyan etmit "e oradaki cemaate mi.?.. yor. Her ıeyi bir sis tabakası 
demiıtir ki: "Ben ve arkadaılarun S 
bu tekliflere cevap vermeğe amade- lfu tam manasile birleşmiş, altında gören abatay için Oı 
yiz. fakat, bugün için yalnız bir nok her zaman Sabatay Zeviye mü manb paytahtında ne yapaca. 
taya işaret edeceğim. Bizim proje- zaharet edecek, ona kuvvet. ğını öyle vazıh bir surette ta. 
mize kartı ıimdiye kadar ortaya a· verecek hakiki ve yekvücut bir yin etmek kabil olamamı§tı. 
tılauş hiçbir ıey yoktur." kütle miydi?. Bu sual Sabatay Gözünün önünde bir hedef var 

M. Brüning ne sögligecek? Zeviyi endiıeye düşüren, kalbi dı. Oraya ııidiyordu. Fakat 
BERLIN, 7 A.A. _ M. Brüning, ne tereddüt veren bir sualdi. Ar gideceği. yerde ne yapacağını 

Cenevre'ye hareketinden evvel, bil- kasında kendisine kuvvet vere kestirmemiş, her şeyi tesadüfe 
hassa tahdidi teslihat konferansı cek, inanını§ bir kütle vardı. bırakmı§ bir vaziyette idi. Dü. 
hakkmda reisicumhur ----1 Hin- F k t b kü"t) • b ınd ay ~~.... a a u enın aş an tünüyordu: Bir kere oraya gi. 
denbourg ile ırörütmüttiir. nldıktan sonra, Sabatay ona 

dince, kendisine takip edeceği 
• Başvc~i!, ıalı ıabahı ~':""vre'~e 1 ne dereceye kadar güvenebilir yol görünecek, yapacağı §eyi 
ırat edecegı nut"?n metnıı;u. henuz di?- Sabatay bu halkın bağlan 
kat'i turette tesbıt ~~enuıtır. Bu dıg"ı an'anelerin çoğunu kır. kulağına fısıldıyacaklar, belki 
nutuk, AJmıı., heyet, de ve baflıca • . • • l eline ıilih vereceklerdi!" • 
devletler murahhaslan ile temaa e- mıfb. Kendısını takıp eden er 
dildikten tonra kat'i olarak tesbit de onu tasvip etmİ§ti. Fakat 
olunacaktır. an'ane maziden kalmıt bir mi-

Siyasi Alman mahafili, Franllz raa olduğu için halk kütleleri 
projesinin ciddi birşey olarw.k tetkik nin buna merbutiyetini büsbü 
edilmesi !azan geldiğini ve Almanya tün kaldırmak mümkün mü. 
run bu projenin ehemmiyetini istia- dür? 
gar etmemesi e bu husus hakkında- y ahudiler pek eaki zaman
ki müukerelerin bir Fransız - Al· lardan beri bu an' anelerle ya
man duellosu ıeklini almaıma müaa 
ade etmesi icap eylediğini ehemmi- tamışlardı. Bu an' anelerin yo. 
yetle kaydetmdrtedir. lunda ölmütlerdi. Mazinin ha-

Franaız projesinin ıinıdiki Fkli 
1 

~in ha~ırası mı, ro~~a. isti~ba
ile teslihatın "Huku müsavatı zih. lın aevınç ve neş e umıtlen da 
ni;eti daireıinde,, tahdidi hususu pe 1 ha kuvvetlidir? •• Yahudiler ma 
ıinen tahakkuk ettirilmedikçe, Al- ziyi yaşatan an'aneleri mi, yok 
han heyeti tarafından nazarı itibare ıa, Sabatay Zevinin vadettiği 
~acağJ mütaleaaı serdedilmek müstakbel saadetleri mi intihap 
tedır. ve tercih edecekti? •• 

Dün fevkaliıde bir beyecan ve itte Sabatayı dütündüren 
galeyan izhar etıniı olan Berlin mat- bu sualdi. 
bnatı, bugün retıni mahafilin noktai Mazi daha kuvvetli olabilir 
nazarım hesaba katmakta ve Frantza di. Bu takdirde ise an'anelere 
projeainin Almanya tarafrnclan ka-

"Meaih,, in latanbula gilıme 
ıi yahudilik aleminde büyük 
bir heyecan uyandırmıftı. Bir 
çok yerlerden yahudi mallan -
nı, mülklerini bırakarak latan 
bula gitmeğe batlamıılar, ora• 

da cereyan edecek büyük veka

yii bizzat görmek merakından 
kendilerini alamamışlardı. 

(Devamı v111) 

irtihal 
İstanbul Adliye memurlarından 

Hüenü Beyi.n bira<kri ve Menıi.ıı. 
gümrük müdürü Şerif Beyin lıaym• 1 

pederi Temyiz mahkttnelli lzalığıa
dan mütekait ~yıe.Ji Dandağan 
zade Nafiz Bey irtihal eylıemişti.r. 

Cmauai bayramın bi~inci günil 

~a§&da Küçük mllhendia -
&ağındaki haneeindeıı - ıı de 
kal<iınlank ıwmzı Koaı :aa.-fa 

t._1illet Meeliıi doğarak tqkilib eaa ltalyan - Türk lıarbincle Tarap lurdu. Meydanda bir hakikat var- Bu meseleler baklanda ancak 
nye kanununu vücude getireli. An- lus:ıarpte .b~lunkdedu; Balkan ve Umu dır; o da Mustafa Kemal olmasa mart nihayetinde kat'i bir fikir edin- Gazeteler, Fran1Jz teklifinin kon 
kara Büyük Millet u __ ,.s,· halk na· mi harbe ııtıra erek temayüz et- Türkiye belini dogru-ltamazdı. Mua- miı olacal.IJD. "dd ti • ol """"' • · Ke- -'' harbi 0 feran11 §1 e e müteeaur etıniş • 

bul edilemiyeceii hususunda İtnır merbut olan kuYVetli bir zümre 
eylemekle beraber meseleyi daha ... nin aleyhtarlığından Sabatay 
kin bir ifade ile münak&Ja eylemek- Zevi çok korkabilirdi. Sabata. 
tedir. yin bili birçok düşmanlan var 

ehi. 
Yahudiler pek eski zaman. 

paşadaki Zeynel E.f.endi --...Je 
bade! eda Silivribc>...,da V1e bJı.. 
ri&tanına defnedıiJ,eoektir. 

Mcvli nıhınet qleye 
mı na i~areyi eline alarak Anadolu'_ Dllftir. nuiıi mnıuninia a- tafa Kemal Paıa ileriyi iyi ~örmesi - Raporunuzu ne zaman vere-
ıla l stanbu) hükümetinin -v'-" - • ley lıtarlarmdandL sayesinde pek buhranlı m&eleleri uksiniz. 7 duğu ve Alman bat vekilinin Alman 
• -~ aıuu J akta ı I'-' ı T·· k "J Ma 1 tezini açık~· ve azimk.arane izah et. ıtıal etmişti. r ng =ere çarpııan ur ıuratle balletmi~tir. Lüzumsuz ıey - yıt aymdan evve raporu. ,.. L • J t .. k V: 

Bu tıralarda Avrupa T"ıirkiye'ye lotaabnm lıumandanı bulunduğu lerden hoşlanmaz, nutuklannda aa- mu vennek mecburiyetindeyim. ().. mekte istical etmesini icap ettirdiği- Zmlrue Ur çe nuran Ve ezan 
baksızlk yapmıı olduğunu ,.e Sevr sıralarda, bu cephenin kumandam de ve sarihtir. Sözleri kolay dinle- 'niimüzde daha üç ay var. ni yazmaktadır. 
muahedeaini gözden ıreçirmesi lazım olan Alınan cenerali Falkenhayn ile nir ve anlaıılır; ferdin ruhana nii- M. Malche'in tarzı ifadesinden hu M. Brüning, dün akıam payitaht- IZMIR, ü (A.A.) - Şehrimizde ve kazalarda camilerde 
ıreldiğini, hür ve temiz bir Türk münakaşada bulunmuı,,.. planlanna fuz eder. Milli inkılap kendisinde ile ayın yapılacak itlere nazaran az tan miifarakat etmiıtir. Mwnailey- türkçe ezan ve kuranıkerim okunması taammüm ediyor. Çeşme. 
!ür_kiye'ı.inin Şarkta Awupa'ya fa- itiraz etmiştir. Daha aonra bu .,... aaJııiyet bulmuıtor. olduğu kanaatinde olduğu anlaıılı- hin refakatinde hariciye müıtepn de büyük camide Hafız Rasim Bey tarafından okunan türkçe e-
ıdelı olabrleceğini düıünmeğe ve aöy dunun Başkumandanlığma tayin o- Etrafını iyi arkadaşlar çevirmit- yorda. Kendisine dedim ki: Von Bülov vardrr. •• d ld ,1 ~eğe baılamı!tı. Fakat hiclisatm lunarak en büyük gayesi olan şahsi tir. Bunlar kendisine çok yardım et _ Bir kere tetkikat bitsin, rapo- zan ve hutbe ve kuranıkerim camıı O uran kalabalık bik- halK 
ınki~afı h<kleruyord1L Bunun için- hürriyetini iktisap etmiştir. Bağdat tiler. Temelde bazı çürük laflar runuzu 15 - 20 günde yazar11mz.... -···-··-·-~···-·------·--- kütlesi tarafından derin bir vect ile dinlenmiıtir. lzmirde de iH. 
dir ki Türkiye ile Rusn arasında üzerine büyiik bir hareket hazırlar. bulundu ise de biruınm sağlamlığı O 1?Üldü ve dedi kiı tedir. Profesör dün de hukuk fakül sar camii ile Karııyaka camilerinde Hafız Ömer Bey tarafından 
.ıktolunan ınlh muahedeıine bile ıe- ken mütareke aktolandu. bunların tamiri için müsait olmuı- - Evet gazeteci olsaydım pek tesine ırelerek fakülte reisi, müder- türkçe ezan okunmuş ve türkçe tekbirler getirilmiştir. Halk di. 
rircl kalm•ıtır. Ankara bükümeti Mütarekenin ağır ve tabaımnül- tur. çabuk yazardim. .• Siz gazeteciler, ya rislerle uzunboylu konuımuı vemuh liyle Allahına taabbüt etmekten büyük bir zevk duymaktada. 
Yunanl.lan Anadolu'dan alacağnu tuz maddelerini duyar duymaz ken- Mustafa Kemal ve arkadaşlannm zılannızı pek çabuk yazabiliyorsu- telif meseleler hakkında izahat al-
!ıer fıraatta ilan ediyordu; ırayesi bu disinin, ordusunun ve millici Tiirki gayesi iki teyden mür<kkepti. Düı- nuz,-. mqtır. M. Malche teminerlcri ve lktzsadiyafl koruma kanunu 
idi. yenin memnuniyetsizliğini ilan et- maru boğmak ve memleketi asrilet- - Evet çabuk ynıyoruz, fakat bu dershaneleri ırc.mıiş, kendisine fakül 

/st"kliil h bi - mekten çekinmedi. Sadık Şark ordu tirmek. inkılabın §ahsiyetleri harp- yazıların Ömrü az oluyor.-. tenin tarihçesi, tedrisat, talebe mev ANKARA, 7 (Telefonla) - Memleket iktısadiyatmı ko. 1 ar su baımda lttanbul hükUmetine lerde gösterdikleri tecaat ile birinci 1. R. cudu, meaai tarzı vesaire haklnıda 

' 

Avrupa devletlerinin emperiyııliıt 

1 

isvan ederek tam bir İt'"-"' ,,_ ha- kısmı kazan-~, ı"kincı· kıtma da az _ , • ~- • 1_ • • ruma kararnamesinde yapılan tadilata dair olan yeni kararname 
il • k ......,. ue ·-• • - w = w ma umat verılmıştir. Profesör hukuk b ., • ,~-- •• , 

-~-,,"'::•.,~';,~= ,:_?1 =~~~~;'_~ ~ın de rekete ~ıla"'.:._. • .~J...!m~etnı~i~ş~b~u~l~u:!!n:!!u!y!!:or~l!ar~.------1-...!!D~a!!:ru!l:"l!!Fii!!. .. n2'u~n!iim!?Jiı~·t~eJı.ha~•~•~•s!!ı.JD!!'ro:2fıfe:,ısıiiöt.rJ,;ff!a!l!k~ü!!!ltt.ı:e!Jsİ~n~in;Llv~az~ifUv•e~•''~-·~.ı-u-~-~k~m;•m-~- l!:u~g~ü~n~k~ü!_!R~e;:•:!m!!li ~Ga~~ze~t~e~d~e~in~ti~u,'1.:re~-t~tıılıi• • ._~veU"l&ı" ıli-~·"ial- iili1ıııııııl"'"lılii1iiiilıı•ııİ 
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MJLLlYET PAZARTESJ 8 ŞUBAT ıım. I 

Tayyare 
\)iyango UGUR GiŞESil Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Bayramınızı tebrik eder 
Gişemiz bayram günleri açık bulunmaktadır. 

lstanl ul Cağaloğlunda Ugur G'~esi Ômer Rıfkı 
• 

AK T 1 F 

4Subat 1932 vaziyeti 
PAS 1 F 
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!!!llm-Karaköyde M. GAZİ gişesi ili Kasa Lir.ı. Lira -ıı 
3a-hibi müteık.aıit malfil zabitanından GAZİ ŞEVKET muhte 1 Külçe sofi kilu•r. ( ilAveten teaı- Tedavüldekı• BankaoL•-- 15,000,000. -1 

s~a~ 

rem müşterilerinin bayramı şerifl~i tebrik ve gişesini a- 0 
---- .....-

;-:ık tıuluıııduracagıru- ani.le kespi s_ettıf eyler. . \fcın vüle çık.rılan bılnlonoılar karşılığı) 4,621,9:7 Lirı 6,501.640.51 Deruhte edilen evrakı naktiye 1 Lira.· 158,748,563.-

l Külçe sarı kilogr. • Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevflkaıı 
l\lcskf\lc 1 üık alnm ufi ı.uo l!,216,335 • 3,099,753.81 valcl tedlyaı 1,200.000.-

Ahter Terzihanesi 
Banknot 6,255.6.'i8.- Dcruh ~u Ufaklık •" S,1!;

4
_02 te eu· en evnıb mıktlye bakiyesi 157,548.563.-

IS,B6'.!,ll06.J4 KSQılığı tamamen alan olarak tedavüle yaz dilet\ 1 Ura 7,558,601.40 

D' hildekı Mubab'rıer 
Hariçteki Muhabirler: ( ı 70.!'iW,s r ı.40 

1,33.5,797.47 Ka~ıl ğı tamamen aluna tahvili kabil döv!.& olarak 
teJavüle vazedilen • :5,413,847.-

--"~~~~~~~ 

Muhterem müşterilerinin bayramını tebrik eder. . 
Muslu bq oğ'u Şevket ve ,~riki 

Tütün inhisarı umnını mn~ürlllğün~en: 
(710) kilo knmat> narçaları 
(4800) .. ip 
(743) .. çul .. 
(17151) .. kaneriçe" 

Azapkaıpısı Leva.zm:ı ambarında mevcut nevi ve miıl«1arlan 1 

balada mUharrer lkö~me malz=-ıe ş.artnaınesi ahüın:ı dairesin- 1 

de pazarlıkla 6atılaca'ktır. Taliplerin % (7,S) teminat akçeleri 
ni hamilen (25/2/932) perşembe günü saat (14) te Galatada 
Mibryaat komisyomma müracaatları (413) 

Kiilçe safı Kilogr. j 

Al M d { 
lltveten ıedavüle çıunıan Lira 

W1 C\'ÇU U 
banknotlar lırşıh~ 7~1,44-0 

Al b ıl . { ll4vLkn tedavü:e çıkarılan banknot· 
anı ta v ı 1 k 1 lı:ab·ı dö. -~ ar arşı ığı Ura 1 ••Z Serbest diivizlef 

Hazine TahYillerir 
D<ruhte edilen evrakı nakti,·e karşıl'tı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki ted!yat 

Cüzdan 
Albn üzerine avans 
Hissedarlar 
ltluhterf 
Nazım Hesaplan 

1,056,960.89 

5.413.347-
2,101,134,98 

158,748,56ıl.

ı,2co,o:ıo-

" 13,907,402.50 

8,571,44!.87 

157 ,548,563. -

o, 
626.80 

7,742,738.97 

1,513,248.1 s 

Davetler 
lstanbul Muallimler birliğinden: 

Kanunun 6 ınc•' 500.000 Tüık •ltını 
mıtddesine tev· { Esham ve Tahvi!At ( itibari 
fikln tevdi edi·l' 1.ı)metle' 
len kıymetler 

ŞUı<UFE ,_ ·I Muhtelif Depo Hesaplan l 
Lira 4-625,000.-

10,737 42 18,:S43.IS9,92 

_,__ __ v..;ce=1<11=-=-ıı_:_::_;fl2ı 1, 111. 863. 52 

Vadesiz TeYdiab 
Hazine hesabı c:ad5i 
Diğer mevduat 

Döviz mevdqatı 
Muhtelif 
Nanın Hesaplar 

Ura 821,250.20 
S,545.387.44 4,368.637.M 

1~5,155.11! 

l,480,419.44 

18,543,139.92 

211, 117,863.S' • . ;J 
Bayramlqmak için salı eünü öi· 

leden aonra Birlik merkezimizde top 
lamlacaiı ili.n olunur. 

ITRİYAT FABRİKASI 
muhterem müşterilerinin 
J...11vr""''", ı,.,, .. 1 •. 1,.-. 1- Iskonto haddi % 8 Altın üzt:rlııe avan.ıı % 6 3/4 

Istanbul kasapları 
TÜRK ANONİM ŞİR

KETİNDEN: 

BeyoğJ.u 2 inci Sullı Hukuk h1 
kimliğinden: Cihangirde Cihang~ 
mahalle.sinde ciddidiye sokağmda 
atik 66 ve ct><lit 24 N. lu sağı 593 

Meclisi lıdare kararı mucibice şir çe bir ve so.ıu 591 N. Ju ve arkası 
ketimiz adi içtimaını 14 mart 1932 590 harita N. lu arsalarla muhat 

pazartesi günü saat on dörttıe yapa beş adet eayı yü:ode 10 metre arzın 
caktır. Hisse senedi hamilleri senet da 35 metre, 57 murabbaı sahaemda 
lerini ya bir bankaya ,,.., yahut §ir- iri arsanın arşın murabbaı cuısın
ket vezneeine mak.bwı: mukabl.linde den mikdarı 61. 96 yani 61 arşın 
yatırarak alacak.lan makbuzları du· murabbaı ve 25 parmaktan ibaret 
huliye makamında §irk.ete ibra:< ve bulunan arsanın izalei şuyuuna da
ita etmeleri lüzumu iJan oı.umu. ir Beyoğlu 3 cü euJ.b hukuk ma.lıke-

bozm•yan 
\·cğane 

Tualet 

ahaıu l . K~rülü han meainden sadır karara tevfikan açık 1 
M çtıma' -.- erttııma sureti.le satılığa çıkarılnuf i!~ 

35 - 36 No. tır. Tamamına 619 lira 60 kuruı kıy 1 

Ruznamei müzakerat: met takdir ?e tamim edilen işbıı 1 

ı Mecfüıi idare ve mürakip rapor , arsa 15-3-932 tarihine müsadif Salı 
lamıın kıraat.iM meclisi idarenin günü saat 15 tc Beyoğlu ikinci bu
ibrası. kuk kaleminde müzayede a.leniyc 

.:S uncu t o .orau 
llinları 

2 _ JılUddetleri hitam bulan mcc ile aatıW:aktır. Anıa iG>otıek ve sıi
Ji9l idan:: azası yerio.c yeniden in.ti- re gibi muamelllttan ir>dir. Şa.rtna
habat lc:neı. mw 13-2-32 tarihinde mahkeme di 

3 - HAul olan tıımettll haklandı nn hanesine talik edilmi~ olu~ı. tc- K. O. Mellkez kıt'alarnun ye 1 
raiti öğrenmek ve daha zıyade ma- . . . _ .. 

bir karar itaııı. k . 1 ba k.tabete mc'klik odun rhtıyacı alenı mu-Hlmat alma ı.steyen er ş ı . 
müracaat eclobilirler. Tapuda mliııec nakasa ıle ı;atm almaeaıktır. İ-4 - Mllrakıplarm yeniden inti

habilc ücretlerinin tayiai. 

5 - Nlzamnamci dahUt mudb!n-

c:cl pyri müec<:cel hak sahipleri ni j tıalesi 2~2-932 pazartesi günü 
hayet 20 gün zarfında vesaikile mil ı saat 15 tekomi.syonumu:ııda ya

ce lıam>I oldukları hiaselerin bedeli cacaat ile tıubit ettinnelidider. Ak- plla.caktır. Taliplerin şartna-
ai takdirde yaplaşmasından hariç 1 • • 1maık .. ze e hen<Tiin ve şirket tıennaJCSİllin ıaabl nıbll<la 

baliğ oı- hl eedaran tanıf ından 

yevmi içtimadan Jaakıal on gün ev
vel vuku bulacak t.ckliut. 

İstanbul Be~inci İcra memurlu
ğundan: Mahcuz 'fe furuhtu mu kar 
rer müteaddit kirqı döşin malcinelc 
ri 13-2-932 tarihine roüsadif cumar 
belli günü saat on beşten ,itibaren 
Çcımbcıılitaşta Vezir hanı derunun.
dairi kirep döt>n fabrikasına atıla
cağında talip olanların yevm ve ma 
halli mezklhıde hazır bulımacak me 
murine müracaatları ilan olunur. 

Fatih SulJı ikinci Hukuk hakim
liğinden: Şerife Hanım tarafı.odan 

Çenbeıılitaşta tavuk pazarında 21-1 
N:lu dükkan ve fevkindeki odaların 
izalei şuy1>11 hakkında ikame eyıtedi 
ği dava.da müddeaaleh bulunan 

kal 1 M
.. _.. . . k _ .. __ k mesını a u r • .,--

ır ar. uzay,,...eye ıştıra """""" .. · · ak ıed eki 
Jer yüzde yedi buç.uk nisbetinde münakasaya ıştır . e<: 7" 

k · · b d Mil rinde a.kti muayyenınde komıs 
ıpey a çesı ıtasma mec uı uı. .. ( 2) 

de t
. ,_,_ de .. .nde b yonumuza muracaatlarL 7 

ııaye oe ıcesmuc uzerı ı- ( 490) 
rakmlan kimse bedeli ihaleyi bet 
gün zarfında mahkeme vezınaaine 

tealime mecburdur. Ahi takdi.ııde 
muamelei kanuniye icra o.lııur. 

lstanhul Asliye mahkemesi 6 ncı 
Hukuk daireaindcn: İuna.W Efendi 
tarafından Unk~ında Tavanlı 

~şme eolı:ağında 21/N. lu hanede 
mukime Nigar Hanan aleyhine ika 
mc olunan boşanma davasından do 
layı berayı tebliğ irsal kılınan da
va arzuhali "ureti müddaleytıa Ni· 
gar Hanımın mahalli mezküru terle 
ile bir semti meçhul<! gittiii müba 
şiıü tarafından şerh \l!Crileıek bilii 
tebliğ iade kılınmış ve müddcıinin 
talebile hukuk usulu muhalc.emcleri 

••• 
K. O. ve 1 inci fm1ka hayva

natı için kmlrrılacak a.rpa ale
ni münakasaya 'lroıımuştur. İ
halesi 29-2-932 pazartesi günü 
saat 16 da komisyumımuzıcla ya 
pılacaktır. Taliplerin şartna

mesini almak üzere hergün ve 
münakasaya iştirak edeceıkle
rin de vakti muayyeninde ko
misyoıumıuza müracaatları 

(70) (488) 

• • • 

Türkiye ziraat bankası 
lzmir subesinden 

• 
Muhammen Müdevver 

Mevkii 

Karşıyaka 
Sokağı Cinsi N o. Kıymeti K. 
Yıldırım Kemal Hane 17/19 12000 o 

" Hengam hane 16/31 10500 o 
Osman zaıde Reşadiye hane 26/28. 11000 O 
Hengam hane 3/44 13500 o 

" Şimendifercaddesi hane 90/llt 21000 O 
.. Muradiye hane 51/55 12000 O 

.. Fahrettin Paşa hane 92/86 30000 O 
1 - Yukarda evsafı yazılı emlak S/şubat/ 1 3 - Talipler tdldtfnamelerini bir zarf içine 

932 ~ gün?en itibaren kapalı zarf usulile koyup mezkil.r zarlı mühürleyecekler ve üzeri
ve peşın para ıle müzayedeye çd<anlmıştır. ne yalnız isimlerini yazacaık.lartlır. Ancak 
Haziran 928 tarihli talimatnamesindeki eşkale teklifnameyi havi olaıe:ak olan işbu mühürlü 
göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da zarfı teminat akçasına ait makbuz ilmühaberi 
nakit makamına kal>Ol edilecektir. veya Banka kefaletnamesile beraber diğer bir 

2 - Mezldlr emlak 1/mart/932 tarih~ 
tesadüf eden salı .günü ihale ediJ.ecc4ctir. İste
Y'Cfl.ferin mezlctlr günde saat onda Ziraat 
Banka-smın Gazi Bulvarındaki İzmir şubesi bi
nasında müteşekild satış hey'etine müra•aat 
eylemeleri laznndır. Müzayedeye iştirak ede· 
cdı:lcr teıklifnaımelerini muayyen vakta kadac 
makbuı mukaıbilinde müzayedeye memur ıhey 
~in riyasetine test-im edecekleırdir. 

zarf içine koyup işbu ikinci zarfr da mühürle 
yeoekler ve üzerine teklifnamenin yalnız han
gi işe ait olduğunu yazacaklardır. 

4 - Teminat akçesi ve sair cihetler hakkın 
da daha ziyade malfunit a!ımak isteyenler 
mezkQ.r Bankaııım muhasebe servisine şimdi 
den müracaat edebilirler. 
• 5 - Talipler satış şartnamelerinin musad 
dak =etlerini me2Jkilr şubeye müracaatla ala 
bilirler. (375) 

,_ ZİVER BEY iDARESİNDE 

LONDRA BİRAHANESi 
Vaki olan devet üzerine ıs gün evel Mısıra gidip verdiği 

konserlerde parlak muvaffakıyet ka:ınmış olan 

SAFİYE HANIM 
Bugün avdetle kemafıssabıksaz heyetine iştirak edecektir 

Bayram günlerinde saat 15 de matineler 
Her akşam 15 klıide:ı mürekkep fevkalide saz heyeti 

SEYYAN HAHIM 
dahi bu güncen iti~ aren saza iştirak edecektir. 

Ayrıca: 9 k"şiden ır.nrPkkep 
j\7.Arhaycan Hakiki Türk Mutıiki ffev~tt 

dahi icrayı terennüm edecektir. 

NOVOTNİ 
LOKANTA VE BİRAHA-

NESİ 
muhterem müşterilerinin 
bayrarnlarıru tdbriık ile Jtes
pi şeref eyler. 

Bayram müna.sebetile or
kestra takviye edilmiştir. 
Duble bira 20 kuruştur_ Di
ğer meşrubat ve yemeklerin 
'iatlan da tenzil edilmiştir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Güzel!iğin timsali 
VENÜS 
Benzemek 

ister mi.:ini7? 

-
K"emi 
Sürmes 
Cili•ı 
Briyantin 
Sabunu 
Esansı 
Lo11yonı 

Kullanınız: 

.::vliya zade Nureddir 
Ecz'\ ve ıtriyat deposu 
f ıtan 1 ul - Ba~ç"!kapı 

DiKKAT 
Her iliç müessir değiklir. 
Her ilana inanmayınız. 

GLANDOKRA TIN 
Mcşhuı Prof. Brown Sequart ve 
Steimabm keşfidir ve terkibi 

HORMON ve lesitindir, 
uzviyetten almmqtır. 

Mevlilt Efendinin Kalenderhane kanunun 141 ir>ei maddesi mucibin 
mahallesinde ana S. ıo No: ıu hane ce müttehaz karara tevfikan ilanen 
ele mukim ikıen iki sene mukaddem vaki tebliğata rağmen müddaaleyha 
ikameııgahını terk ile elyevm bulun cevap layihası vermediği gibi yev

Gülhane Hastanesi R.ont
gen laboratuvarı için üç ıkalcım 
malzeme münakasai aleniye i
le mübayaa edilecektir. İhale-
si 15şubatpazartesigünüsaat !~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 
-0n beşte llı!cmisyonumuzda ic
«"a edilecektir. Taliplerin şart
namesini almak ve münaıkasa
ya iştirnk etmek üzere ıkoınis
yontJmUza müracaatları. (53) 

" Hububatı kabu~rından ayır
mağa Fhsu• makina" hakkındaki 
icat için Sina! Müdiriyeti umumi
yesinden istihsal edilmiş olan ıo 
şubat 1930 tarih ve 2464 numerolu 
ihtira beratı hakkında bu kere bq
kasma ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkür ihtirayı atın al
malı: veyahut isticar etmek arzU&UD 
da bulunan zevatın İstanbul Bah-

1 
çekapı Taı Han No 43-48 de mükim 
vekili H. W. tSTOK Efendiye mü 

Ademi iktidara bel 
gev§ekliğine ve 

zafiyeti umumiyeye 
karşı kat"! yeğllne devadr, erkek 
kadın farkı yoktur. Her eczane<k 
bulunur. Kutusu 200 kurugtur. 

Umumi deposu, !stanbulda ZA 
MAN ecza deposudur. Dr. BEY. 
(.,ERE tesirini tecrübe içinl kutu 
makbuz mukabilinde meccanen 

göndmlir. 

cl.uğu yerin meçhul olduğu yerin 
bey"eti ihtiyariye ve mübaşiri tara 
fıdan •-erilen meşruhatta an!aşılmq 
ve ıs ı;ün müddetle iliı>en tehliğat 
Ye muhab=esinin 27-2-932 oumar-
t6i sat 10 a talikine karar veril 
=itle mumaileyhln yevmil mczkGr 
de bizzat veya ve kilinin mahkeme
de hanr btılutıma<1ı akai halde gıya 
hen muhaıoe..-i yapı.J.acağı JJin olu 
rıur. 

mi muayyen.de tahkikat b.'lkimi hu
zuruna da gelmemiş olduğundan 

gıyabında icra kılman tahkik:atmda 
müddeinin şahitleri din.lcnilerek 
uhkikata hitam ,...ril~ 15-3-932 ta 
rilıne mu.dif calı günü saat 11 ic
rayı muhakemesi için mua)'}"ttl bu· 
!urunu~ ve bu bu9ustaki muamele 
li gryap kararı mahkeme divanhane 
sine talik kılın.mı§ olduğundan mcz 
kilr kanunun 402 inci maddesine 
tevfikan l~bu ilan neşri tarihinin 
feroa.mdan itiba~ on bet gün zar 

1
1 

fmda müdduleyha mwnaileyha cuu 
Doktor Jüdairecindc itiraz dermeyan etme 

R ki H kkı 
diğl ve icrayı muhakeme için mu-

USÇU U a ayyen yevmi! vakti mezkilrda malı· 
Beyoğlu, İstiklal caddesi kemcde hazır bulunmadığı takdirde 

P, iyi:k Parmak kapu, Afrika 1 gı}'Qbır.da cereyan eden muamelole
ıanma bitisik Apartnnan ı rin muteber tutularak gıyabında 
fo 21.-- Tel: Beyoğlu 2797. muhakeme icra ve ikmal edi.!eceği 

• aat • 14-18. maHlnı olmak üzere ı.evfivet ilan o 
Iunur. 

(322) 
• • • 

Gülhanc Hastanesi Aşı Evi 
için 13 kalem malzeme müna
kasai aJ.M.iye sureti ile müba
yaıa edileceıktir. İhalei 15 şubat 
932 pazartesi günü saat on beş 
tet komisyonumuroa icra edile 
cektir. Taliplerin şartnamesini 
almak ve müna.kasaya iştirak 
etmek üzere komisyonumuza 
müracaatları. (54) (323) 

Adana Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Adana-Karataş ~olun~n 22+500:26+000 K. M. arasında 
(3500) M. tulündeki şösa inşaatı kırk dört bin sekiz yüz doksan 

lira seksen sekiz kuruş bedel ve kapalı zarl usulile yeniden mü
nakasaya vaz-0lunmuştur. Mezkur ameliyat şubatın 20 inci cu

martesi günü"saat 14 te ihale edileceğinden talip Olanların ta

rihi me:ııkUrda encümeni vilayete ve keşfini gönnek için de Na
fia Başmühendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur.(338) 

F Bestekar MUHLiS SABAHADDiN BEY nezaretinde 

BÜYÜK OPERET HEYETİ tarafından 
B•yramın ikinci salı \'e üçunrü çar~umha giınleri ıründüz sut 2 l ·2 da 
·Beyoğlu M U L E N R U J salonunda 

!ayr.;mın ikinci günü (Gül Fatma) M.lli operet 3 perdı 
.. üçüncü günü (Çare SAZ) büyük operet ~ ., 

Bestekar müellifler.: Muh:is Sabahaddin Bey 

racaatlarL 

SEYRISEF AiN 
M~rkez acenta: Galata Köpri 

~"fi B. 2362. Şube A. Sirkec 
Mübürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
Bayram müınasebetile 

(CÜMHURİYET) Vapuru 
yalnız bu haftaya m~ısus ol 
mak üzere 11 Şıılıat perşem 

Emniyet Sandığı Müdürlü- be 18 de Galata Rıhtı:mıın
dan kalka~aktır. 

ğünden: Kızıltoprak Kuyubaşı İZMİR-PİRE-İSKEDE· 
M. Selim B. banesindemukim i RtYE POSTASI 

Dr. Rifat B., 21-10-930 tarihin 

1 
(EGE) 9 şubat salı 11 de 

de Sandığnnıza bıraktığı para Gaita RıhtrmınJan kalkar. 

için verilen 14022 numaralı bo 
1 noyu kaybettiğini söylemiştir. 

Yenisi verileceğinden esıki bo
nonun hüık:ınü olmayacağı ilan 

, olunur. ( 487) 

ZAYİ: Tirebolu şubosinden al• 
dığıın askeri terh .. tezkeremi zayi 
ettim. Yenaini çıkaracağımdan es· 
kiıri.nin hükmü yoktur. 1320 tevalli;t 
lü Abdullah oğlu İbrahim. 

• 



MILLJJ'ET PAZARTESi 8 UBAT 1932 

Halis limon çiçeğinden 
müstahzar 90 derece 

Bir damlasında bir limon bahçesı utalara ve sinirlilere ıifa ve hayat verir. Masaj ve 

bir harikai 
san' attır 

tuvalet aleminde menendi ve naziri yoktur. 

Yüzden Ziyade 
Türk Fabrikatoru 

makineler ve f&brika JevazJm&tı
ru İetanbulda Sirlı:ıecide 

Nur han 21 

" llml Nalll 

Sarı a ~ c 
En slhh teminatı haizdir. Şifeler ve damacanalar 'fahri· 
kada umumun muvacehesinde ve umumun kontrolu 
altında fenni vesaitle yıkanır ve doldurulur. Sihhatinlzi 
muhafaza için yalnız Kocataş suyunu ve bu sudan imal 

müessesesinden alıyorlar. Zira ·---------edilen gazozları içiniz.---------buradan makine alanlar muvaffak 

olmuşlardır. 1------------------------------------"'I 
Tecrübelerilevakitkaybetml- TUrkı·ye zı·raat Bankası yiniz. Derhal muvaffak olmak 

için siz dahi makineler ve sanayi l evazımı için HiJmi Naili müesseeeain-

... '"'""" w ~~ ........ ,.~, ·~ ..... ,.ru.. 1 1 z mir su besinden 
Satılık Şeker fabrikası 
Hali tasfiyede bulunan Uşak T e

rakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi 
tasfiye heyetinden; 

Heyeti umumiye kararile t asfiye halinde bultınan Uşak Terakkii Zi
,..t Türk Anonim Şirketinin mutasarrıf olduğu Şeker Fabrikası aşağıda 
:rıazılı müfteıniU.t ve teferruat ve bilcümle mütemmim cüz'ülerik beraber 
Mtılıta Çıkanlmıt olduğunı:lan eatı' §art.larının esas hatları aşağıda ilan 
oluı:ııır: 

1 - İftira teklifleri taefiye heyetine hitaben Te tahriri olacaktır. 

Hakiki phıal&r teldifııameleTine fotoğrafilerini yapıştırıp Notere tasdik 
e~ecelı:I« ve hükmi ,.ıuııJ.a:r müsaddak eirkillerlerini raptedeceklerdir. 

2 - Talipler teklif edile«Jı: bedelin yüzde o•" nispetinde teminat 
alı:çaaı ftrmefe mecbwôurbır. Muteber bir bankan<n teminat mektubu da 
kabul olunur. 

3 - Tekliftaı net fabrikayı cCSrmek ve tetkik etmek iateyenle~ 

r.brib idareaince her türlü tuhilAt irae olunacak ve teklif vukuurulan 1 

ııoma talipkrio fahribyı giSımedikleri beyanlle veya &a.ir bir sebeple 
tekliften rllaıa haklan olamayacaktır. 

4 - Teklifi« fabrilı:ada Miliıcak bir levhaya günü günlin<: kaydolu
naral< herkee tamından &örlllecelı: ve hariçten soranlara tahriren bilili
rilece Jı:tir. 

5 - Teklifler 24 Şubat 932 ak§&lllına kadar Jı:ahul edilecek ve 12 Mart 
932 tarihine lıa.dar ta~pler tekliflerinden rücu eıkmeyeceklerdir. MA:z- j 
Jı:Or tarihe kadar tasfiye heye-ti tarafından tahriren kabul cevabı veri.lm<:
diği takdirde talipler eerbest olu.p temiıııatlanını istirdat edebilirler. 

Mevkii 

Kaırşıyaıka 

.. 

-
Sokağı Cinsi No. 

İkinici belediye hane 23/ 29 
Fahretin Paşa hane 86/ 80 

Muhammen 

Kıymeti 

15000 
25000 

Müdevver 
K 
o 
o 

• Nuc bey hane 12/ 16 12000 O 

,, Tramvay caddesi kahvehane 69/ 53 13000 O 
., Piyade ıhan.e 41 12000 O 

., Trmvay caddesi kahvehanıo 69/ 53 15000 O 
Bumova Şadırvanlı çarşı funın 15 20000 O 

1 - Yukarda evsafı yazılı emlak 3 şubat 932 çarşamba gününıdcn ithren kapalı zarf 

· .>ulile ve peşin para ile müzayedeye çılka"l'llmıştır. Haziran 928 tarihli talimatname5indeki 

eşıkale göre haık sahiplerine verilmiş olan ıboil'olarda nakit maka.mm.da kabul edilec~. 
2 - Mezkur 8 / mart / 932 tarihine tesaıdilf eden salı günü ihale edilecektir. İsteyenlerin 

mezkUr günde saat onda Zi.raat Banikasmın Gazi bulvarmdaıki İzmir şubesi binasında müte

şdkıkil satış hey' etine müracaat eylemeleri laznndır. Müzycdeye iştiraık edecekler teklifname
ıerinıi muayyen 'Vakte kadar mald7tız mukaıbilinde müzayedeye memlll' hey'etin riyasetine 
teslim edccc:klerdir, 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zari içine koyup mezkUr zarıfı mühürleY'eoedder ve lliıe
rine ya1nız isimlerini yazacakla rdır. Anca>k teklifnameyi havi olacak olan işbu mUhürlii zaııfı 
teminat akçasına ait malkbuz ilmühaberi veya Banka ıkefaletna mesile bera'ber diğer tıir zarf 

içine koyup işbu ikinci zarlı da mühürleyecekler ve üzerine teklifnamenin yalı:uz hangi işe ait 
olduğunu yazacaklardır. 

4 - . Teminat akçesi ve saia: dhetler hakkında daha ziyade malftmat almak 
mezk(\r Bankanın muhasebe servisi.ne şimdiden müracaat edelbilit11er. 

5 - Talipler satış şartnamelerinin musa.ddak suretlerini mezkOr şubeye müracaatla 
alabilirler. (374) 

6 - Taofiye heyetinin kabul cevabile akit tekemmül edu9e de tekar- ,._ ___________________________________ _ 

rilr eden bedel tamamen tediye olunmadıkça müşteri • fabrikaya malik · , - ••••Si 
Dlamayacaktrr. d Z Z b 

7 - Kabul cevabından ltı'baren azami onbe' gün zarfında müşteri ta
karrür eden lıe<k.li şirkete tediyeye mecburdur. Bu müddet zarfmda be
deli tediye etmeyen müşterinin veya her hangi bir sebc.ple olursa olsun 
12 Mart 932 tarihinden eft"l teklifi.erinden rücu edenlerin teminatları hü
küm istihaaline hacet olmaksızm maktu tazminat olarak şirkete irat 
kaydolamacakttr. Bundan ba~ka müddetinde bedeli tediye etmeyen müş
teriye Jı:a-qı taafiye heyeti akdi feshederek fabrikayi iki.nci defa satışa 
çıkaracak Te bi.riııci bede.! ile ikinci bedel arasında fark lıhıJ olursa bu 
farkı firkete tu:mine birinci müşteri mcdıur olacaktu. 

8 - Talipler bu prtları ay.nen kabul ettikJ.crini tıeklifnamclerinde 

-ıh edectlı:\eT ve loatka mretle vukulıWacak müracaa1ılar nazarı itibare 
alınmıayaaıktır. 

Bu fll'llar clalrainde atılıp çıkarılmı tclııer fabrikaai.Je mÜ§tıcmİ.)St 

ve -.f.eınıatı tunlıırdır: 
A - 926 ~de inta edilmit Skoda fabrilraeı mamu.Jltmd&n 

&tinde bet ytı. elli ton ~ krlıtal teker iatiı-ıl kabiliyetinde 
her türlü tefenuat ve yedek kuvvei mubarrike ve elektrik teei ... tı mü
kemmel klz&i.r fabrika bl.nui.Jc deıwlunda mevcut Te müatelı:Ar biJGmum 
maldnalar. 

B) 1700 metıre •ha llzeriDde in"' edilmit dilrtte Uç kıınıı hetonanne 
""' -dörtte biri lı:irpr 650 'ftgoD teker iatiabı lmbiliyetiı>de şeker amhaTı. 

C) 450 ıncttt saba üııerinde inııa ecblmit günde yetmİf be, hektolittt 
95-96 denıceli ;.pirt.o istihsaline mahııuıı Gzimma m-u.l.itından Uıpirto 

Fabrikaııı bütün teferruatile. 
D) 700 metre eaha.Uzerinde bir katlı ldğır olarak İnfa ed.ilmiı Skoda 

fabrikaaı mamulStuıdan Şeker Fabrikası tamirat &telf"ıi. 
E) 2850 metre mürabbaı eaha üzerinde bir katlı ve ahM> olarak inşa 

edilmiş be' kısımdan mii«kkqı malzeme ambarları fıinaaik iki oda ve 
bir sofayı havi bir katılı bekçi evi ve 60 met~ ealıa üzerinde inta edilmit 
yağ amlıan denilen klirgir ambar binası ve 90 metre müralıbaı saha üze
rinde bir katlı klrğir çuval ambarı .,,., ittiaa.linde nim kirgir eski küabe 
ambarı <leme klc mımı f bina. 

F) 500 metre mürabbaı saha lluriode iki katlı olarak inşa edilmiı 
yirmi odayı ve mUştcmilitı aair-eyi havi ueta ve amele odaları. 

G) Her biri 350 metre milrabbaı aba üzerinde Jı:ağir olarak inşa ed.il
mit iki§C1' katlı ve her katta diSrder apartımanı müıtemil memurin ika
metine malıaue iki adet apa.rtıman binaaile altı bodrum ve üstü hor biri 
Uçer oda ve bire~ sofayı ve mü~iııitı saireyi havi eckiz daireye mün-
lraısim lııezalik memurin ikametine mahıua ahşap bina. 1 

H) 810 metre saha ilze1'inde iki ciheti ikişer ve orta kımıı tek katlı ve ı 
adi çalmalı halen miidiriyet ve ._.,urin büroları olarak lrulJenı.l.an ah-

~~ 1 K) Bal.ldıı mezınlr binalarla mU9tcmi!Jtı eairerun üzerinde btıhmdu-
tu oo Uç parça KnetLc tasarruf cıd.ilir kısmen kabili ziraat 111 dönüm 
fabrika araziai. 

L) Fabrikaya ait muhtıclif makaslarla yükleme ve boşaltma itlerini 
...ıı.i.1e maıı.u. clemiryol ıube hattı ve muhtelif <la.irelcr arasında ihtiyau 
lifi telefon ve umumi tenvirat teaielcri ve fabrika.nm euyunu temin eden 
dranaj ve kıuyu ve kanal ve boru ferşiyat tesisatı ve bunlardan başka 

müteaddit bekçi, baskül ve bakkaliye barakaları. 
BU111ann mecmu kıymeti mukayyet kıymetlerinden müterakim amor

tUnıanları tenzil o1ımarak (1817141) liradır, ve bir kül halinde olduğun
dan pyri kahili tefriktir. Fazla tafailit için §ifaherı. veya tahriren fab
rika idareei.ıı.e müracaat olunrnaeı ilin olunur. 
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KUÇOK SANA YtE RACBET EDlNlZ 

NİSPETEN KÜÇÜK SERMAYELERLE 
Memleketimizin en %İyade "1uhtaç bulunduğıu Urdeki maddden en 

son aietem makinelerden mürekkeıp küçük fakat kOlllf>le teai.oatla imaJ 
edebilirsiniz. 

1 - MUTFAK VE SOFRA TAKIMLARI <Bıçalı:,çatal,lı:atık T.a.) 
2 - İNŞAAT VE İMALAT MALZEMESİ (Somuo, Wıda, ny 

cıvatuı, per9İn, mücerrit me.ınetleri v.a.) 
3 - HER NEVİ BORU (gaz boruBu, 1111 borum, pe~ - lı:ablo bo

rUıSU V.8.) 
4 - KALAY VE ALUMİNYOM YAPRAKLARI (çlkolıa1ıa Te 
~ ambalajında iıtimal ~lir.) 

5 - HER NEVİ TEL VE ÖRÔÜLER 

HANS FRANK ve ŞERİKi 
İstanbul - Galata - Voyvoda caddeel - Agoıpyan Han. 
Meı.turp adreal: Galata posta kutueu 420 T"I. B. O. 4038. 

.. ____ KATALOC VE iZAHAT lSTEYlNlZ .. ____ ıl 

lJ~ın Ziraat rankasın~an: 
~]l 
J! t :ıı 
c"' 
.:; ·~ 9 
u .!: ~ 
~..c u Muhammen 
~ t.'1 kıymeti Vilfty~ti 
o 2800 Aydın 

o 
o 
o 

o 

2400 
4400 
4000 

4500 

" .. .. 

" 

Karye veya 
mahallesi 

Köşk 

Mursallı 

Karaağaçlı 
Mursallı 

Hızırbeyll 

• 

Mevkii Cinai Dö. 

Kö~k İncir bağ 40 

çesi 
Köy kenarı ,, 20 
Kareyer ,. 40 

Çal ğılı " 40 
bahçe ,, 

Çamurc;ukur 30 
Gök ıbel ,, 

El 1200 ,, Reisk..iy Çakal deresi ,, 10 
Yukarıda e-"'5afı yazılı beş kıt'a incir l:ıağç.esi açıık arttırma 

suretile atideki şerait dairesinde satılığa çrkanlı:mştıır. 

1 - İhale 24 Şubat 932 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat ı 5 tr Zi.raat Bankası Aydın Şubesi ibVıasmıda kra edik
ccktir. 

il - Taliple!' muhammen kıymet üzerinden yiizıde yedi 
buçuk nisbetinde teminat akçesi iraesine mecburdur. 

Ill - İhaleyi müteakip emval bedeli nakden ve peşinen te-

G• Antep beledı.yesı·nalen ·,-- Dr. İhsan Sami --·ı diye edileceği g ibi Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eŞki
!ST AFİ LOK OK ASiSi le göre hak sahiplerine verilmiş olan hazine bonoları nakit 

M CUt "'artnam · " 1 aık -'--'- • h · 1 o tafı'Jokoklardan mütevellit (er- makamında kabul edilir. ev " esme gore yapı ac şow:m unıumı aırı.tası ~ 

21 gün müddetle kapalı zarıf usulile münakasaya vazolunmuş- genlik, kan çıbanı , koltuk alt· lV - Meı.lkezden istizanı icap eden ahvalde cevab•, vı.ıırudu-
tur. İhale günü 25-2-932 tarihine müsadif Perşembe günüdür. :;ıbanı , a rpacık) ve bütün ci lt ha• : na kadar t a li pleır peylerinden nükul edemezler. 

• .. b' ta lıklarma ka rşı pek te.;irl i bi r Daha faz la malfımat almak isteyenler Ziraat Bankası Aydın Taliplenn evrakı mus ıteleri ve teminat akc;elerile Gazi Antep 
aşıd ı r. Divanyolu No. ı1>9 Şubesine tahriren ve""' •ifahcn müracaat edebilirler, (409) belediy~in~ürau.atları ilan olunur. - J - • 

• 
• -

Tak'itlerinden sakınınız. Ha11a11 Ecza deposu. 

Eminönü Selanik Bonmarşesi köşesinde 
Gazi Gişesi Sahibi Gazi Cemal tekkollu 
Muhterem müşterilerinin şeker bayramları 
nı kutlular ve saadetler temenni eder. 

Bayram günleri gi,eıııiz ve Beyoğ'unda lstikW cad lesi 
Artistik sineması yanında P .. atacı köı~sindeki 

şubemiz açıkbr. 

·Piyer Pirimyan • 
Bayramı muhterem müşterilerine 
tebrik ile kesbi şeref eder ve "Rot 
Buhner" tıraş bıçağı fabrikasının 
mamulatı o lan "Rotbart·Luxuosa,, 
ve " Mond • Extra " bıçakları hak
kında ihzan teveccüh buyuran 
muhterem müşterilerine bu hüsnü 
vesile ile şükranlarını arzeyler. 

Cemal Bey lokantası 
H>t~çlan, p · şirilmeııi, temizliği, ucuzfoğu . itibarile reka ı. • ' 

- edilmesi imkAnı o mayan en cıddı lokantadır. 

•• 

• 
iş Bankası 
Asri Bir 
İpek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti • ,. 

Mamulab 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacakhr 

lJdın Ziraat Bankasın~an: 
J11 
5"' il 

11 ·a'2 
.. ;a :ı 

~ t.! 
o 

Muhammen 
kıymet.i Vil4yeti 

6300 Aydm 

Karye Teya 
mahalleai Mevkii Onııl 

MW"6allı Çamurçukuru İncir 
D · 

Çardak kahve bahçesi 35 
o 10200 Kanhkavak K.ocakuyu ,, 60 

Hazırbeyli 

O 19600 ,, Mursallı Te!kedede ,, 90 

o 17500 ,, Mursalb Çıımurçukunı ,, 100 
~ 11100 ,, ,, Kıroğlan ,, 60 , 

Yukanda evsafı yazılı beş lkıt'a incir bahçesi lı:apalı zarf , 
usuli1e ve atiıdeıki şerait dahilinde satılığa çlk:anlımıştır • 

1 - İhale 25 Şubat 932 tarihine müııadif perşembe günü 
saat 15 te Ziraat Baılkası Aydm Şubesi binasınd4' icra edile
celktir. 

il - Talipler muhammen kıymet Uxrinden yüzde yedl 
buçu'k nisbetinde teminat akçesi iraesine mechurdm. 

111 - İhaleyi müteakip emval bedeli nakden ve peşinen te

diye edileceği gibi Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşld
le göre hak sahiplerine verilmit QJ.an hazine booolan rıa1dt 
makamında kabul edilir. 

IV - Merikezden istizanı icap eden ahvalde cıevabı vunıdu
na kadar taliıpler peylerinden nükfil ~emezler. 

Daha fazla malfunat almak istiyenler Ziraat Bankası Aydın 
Şubesine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. (408). 1 

MiLLiYET MATBAASI 


