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Japo Ateşe Yeniden Bas/adılar ... · 
Si ·Abla ı t 11·tte Mis Avrupa 

19181' Danimarka güzeli niye anlaş mıy 
Cenevre tahdidi tesJihat kon

feransma iştirak eden bütün 
dünya devletlerinin murahhasla
rı nutuklarıyla en hararetli birer 
sulh taraftarı olduldarım söylü
YorJar; aym zamanda teslihatın 
tahdidi lüzumunu da kabul edi-
Yorlar. Bu noldalarda aralarında 
hiç bir ihtilaf yoktur. Fakat her 
bedense teslisahn icrası zama
~nda ve nasıl yapılacağında bir 
turlü anlaşamıyorlar; bazıları bir 
~. bile geçirmeksizin derhal 
;.ut~n harp silahlarım kaldırmak 
ıkrındedir. Bazıları tamamen 
~eği(, fakat kısmen teslihatın 
aldırilmasını istilzam etmekte
~ bazıları tes' ihatın 

Japonlar 
Mütareke yapa
caklar. fal\ at · ••• 

~in.e Yeni geren Japon cenerah 
Şlddetli bir ültimatom verdi 

G1::çenlerde Amerika bükQmeti, Çin· 
~aP.on ihtilafı münasebetile yapılan si· 
hası tnüzakereler devam etti ği müddetçe 

1 .~rbın durdurulması hakkında bir tek
ı .te bulllnmu~tu. Çindeki Japon amiralı 
f:11n~iler g-österilen bat dahilinde geri çe-

1 dıkleri takdirde mütareke yapmıya ha-
bır Olduğu cevabını verdL Bu teklife ve 
.u cevaba ve Akvam cemiyetindeki 

Şıddetli müzakerelere rağmen Çinde harp 
devam ediyor. I3u vazıyet münasebetile 
~,0n gelen Avrupa gazeteleri şu mütalea-

1 serdedivorlar · 
Japon}:a, Çi~de ümit otmediği bir 

~u~ . .. 'avemctle karşılaşmıştır, netekım kaç 
~~denberi bütün c:ıarruzlarına rağmen 
1 Uğu yerde saymaktadır. Bu vazıyet 
arşısında Japonya bir müterake akdet

tlıeJ;: lüzumunu anlamış
0

tır, fakat bugünkü 
~~zıy~tte Japon yanın mütarekeyi kabul 

tı:ıesı müzakere esnasında sesini kuv-
vetli Çık k · d · d'kl · · b aramama , netıce e ıste ı erını 

elki d k b 1 · k · · has 1 e ·a u ettırememe - vazıyetını 
p 1 edecektir. Bu mülahazayladır ki Ja-
tn~nya ~ütarekeyi geciktirmekte, Çine 
tc tea:ıadıyen takviye kıtaatı göndermek
tı Ve taarruzunun şiddetini günden gü-

ç~ arttırmaktadır. Bu saretle Japonyanın 
ındc .. k tada 0~ce muvaffakıyet kazanma , son-

lited· g~lıp vazı\'ette mütare'..e akdetmek 
11!;1 anlaşılıyor. 

Şu 
1
Dün gelen haberlerin en mühimleri 

nardır. 

Çin ~rdusuna ültimatom 1 
ll Londrıı, ı :~ (AA) - Changhardan 

C1Jter _ajansına bildiriliyor: 
b Japonlar, Vou - Soung ve Chapei'i 
()l'llb d Jap ar ıtnan etmekte devam ediyorlar. 

6 b~·n takviye kıtaannı getirmekte olan 
<>! U~iik nakliye gemisi Cbangbai'a vasıl 
ztı:f Şbtur. Diğer 7 geminin de yarm gel-

ekieniyor. 
kı.ı..,Jeneral Uyeda, Changbai'daki Japon 
tir. ~etl:ri kumandanlığına tayin edilmiş· 
19 ll u ıeneral Changhai'a gelir gelmez 
Ver ncu Çin ordusuna bir ültiınacom 

CCekti 
di ihti .. r. ~1umail_ey~, Çi~ kııaatını ken-
1ar1 i .~arlarıle çekılmıye ı t·;naa çalı~ma-
edcc çı~ ecnebi memurlar nezdinde ısrar 
biı Cktır. Rcddcdildi~i takdirde jcneral 
k~r~~· harekete geçecek ve kendilerini 
liu" ır mcsnfeye çekilmiye icbar için 

• \let · · 
~a ibt ıstımal edeceğini 19 uncu ordu-

J :ı.r edecektir. 
tah <lponJar tarafından Changlıai'da ka
tlitıu as~r çıkarma harekAtının pazartesi 
tec:lir. l{. ayet bulacağı tahmin edilmek
ka h ta:ıt beynelmilel imtiyazlı mmta-

arici d n e karaya çıkarılmaktadır. 

L Çin tayyare ahyor 
l~bliğjondra, 13 - Royter ajansının. bir 
}a txıü~~ gör~ Çin bük(}meti Avusruralya 
llıiştir. c'~ tn.ıktarda tanare sipariş et-

ın Şımdiden bir çok tayyare sa-

tahdı di lüzumunu tasdik etmek-
le beraber bunun zan'.ianı olma
dığından, iptida Cemiyeti Ak
vam ı ordu1ar, gemiler ve tayya
relerle techiz ederek beynelmi
lel müşterek bir emniyet vası

tasl viicuda geHrmek lüzumun· 
dan bahseylemektedir. 

Acaba konfetansla (Sulh ta
raftarıyız ) diyen murahhaslar 
cihan efkarı umumiyesine karşı 

açık bir yalan mı söylüyorlar? 
Bu adamlarm sulh taraftarhğı 
sahte o~duğu için mi teslihatın 
tahdidine kapalı yollardan engeJ 
oluyorlar? Yok eğer konferansa 

Mehmet Asım 
1 Alttar:ıfı 2 inci sayfada l 

==== 

Maarifimiz 
Vekil Bey Ankaradan 

şehrimize geldi 
Diyor ki : Gayemiz talebemi· 

zln fikri muhakemelerini 
arbrmaktır 

Maarif vekili Esat Bey 
Maarif vekili Esat Bey mek

tepleri teftiş için şehrimize gel
miş ve dün bir muharririmize 
muhtelif meseleler ve Tıp ffkül
tesi hakkında beyanatta bulun
muştur. Beşinci sayfada bula
caksmız. 

Gazı Hz. 
Dün Gazi Hz. saraydaki me

sai bürolarında meşgul olmuşlar, 
bir yeri teşrif etmemişlerdir. 

Gençler 
Bekleyiniz ! 
Lise ve Ortamektep baka• 

!orya sınlflanndaki 
gençler 

Pek yakında 
Sizi sevindirecek bir haberi 

''Vakıt,, ta 
Göreceksiniz 

tın almıştır. Meşhur tayyareci Kingford 
Smith Çinin biıınctine girmeyi kabul 
etmiştir. 

Akvam cemiyetindeki 
mUzakere 

Çin hükfımetinin Cemiyeti Akvamı 
fevkalade surette içtimaa ve karar itti-
hazına davet etmesi üzerine cereyan 
eden hararetli müzakerere aic haberler 
ikinci sayıfamızJadır. 

kazandı 

ingiliz gUzeli 
Bu seneki güzellik müsabaka

larına iştirak eden milletleri ve 
seçilen güzellerin Pariste toplan
dıklarmı yazmıştık. Avrupa ga
zetelerinde okunduğuna göre 
bu güzeller arasından seçilecek 
Avrupa güzellik kıraliçe1iğini 
lngiliz güzelinin kazanacağma 
muhakkak nazarile bakılmaktay
dı; Dün gelen şu telgraf bu 
nmumi tahminin teeyyüt etme• 
diğini bildiriyor: 

Paris, 13 (A.A.)- Danimarka 
güzeli, Mis Avrupa intihap edil-
miştir. 

~~----------------..;...,;,,.-Hariciye vekilimiz 
Cenevrede 

Cenevre, 12 (A.A.)- "Gecik
miştir,, Anadolu Ajansı muhabiri 
mahsusu bildiriyor: 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Beyle refakatlerindeki zevat, bu 
gün buraya gelmiş ve jstasyon· 
da tahdidi teslihat konferanşın
daki murahhas heyetimizle, 
Sovyet hariciye komiseri M. 
Litvinof tarafından karşılanmış
tır. 

Tevfik Rüştü Beyefendi, kon
ferans reisi M. Henderson'Ia 
Sovyet Hariciye komiseri M. 
Litvinof ve ltalya Hariciye Na
zarı M. Grandi'yi ziyaret etmiştir. 
Akşam Alman murahhası N. 

Nado)ni tarafmdan Hariciye ve
kilimiz yemeğe davet edilmiştir. 

Vekil bey, temaslarına devam 
etmektedir. 

Akisler: 

Kar 
Kar, du,.madan yağıyor .• Pencere.. 

den baktım: Kışın beyaz rüzgarına 

bürii.nmüş seyrek yolcular, macera 
peşinde koşan esrarengiz kahraman -
lar gibi tipi içinde kayboluyorlar. 

Çocukluğumda, pembe yanaldı, 
beyaz, uzun saçlı, munis bir masal 
dervişi kıyafctnide düşündüğüm kış, 

bir kaç yıldır gözümde büsbütün de~ 
ğişti. Şimdi, o sevimli ilıtiayn, kc. 
fenlere bürünmüş. eli oraldı kor~ 
kunç bfr isl•elet halinde görüyorum~. 

il.ışın eğlenceleri, güzellU;leri •• Bir 
an gözle»imi yumup düşündüm: 

Yamaçlarında, harlı çamlann be-
yaz çadırlar kurduğu dağlar.. Bu-;;~ 

lu tepelerden skilerle kayan sıhhati 

kızlar.. l(ızak eğlenceleri. Pcıtinaj 
sefaları .• 

Tekrar gözlerimi açtım ve Laleli 
yokuşunu tırman.an ö."5ürüklü insan .. 
ları seyre daldım .. 

O sinema J..:ışmdan, lıer gece rü ~ 
yasında Parisi gören ve her imzalı ya· 
zısında Parisi sayıklıyan muharrir 
bahsetsin! .. 

Yusuf Ziya 

~ 
1 

Hav·a, Japon. orduları
nımı taklit ediyor ? ! 

Bu bahiste şikayet edecek, dert din
letecek bir Akvam ·cemiyeti de yok!.. 

Bu sene kışın bir azgınlığı var. Kar, gün havalar açılır gibi oluyor, son. 
yağmur, dolu, fırtına tipi birbirine ka- ra bulutlar ufukları kaplıyor. }"eltiden 
rışıyor, birbiri.Jıi takip ediyor. Bir iki f Alt tarafı 4 üncü sayfada 1 

Fransızlar bir maliye do .. 
)ahından bahsediyorlar 
.Alf1!!'D ve A~erikalı yabudiler bütiin 

dunya atınlarını beynelmilel bir 
bankada topldıktan sonra ••• 

ikinci bir cihan enflasyonu 
vücuda getireceklermiş! 

Alman maliyecilerinden Şmit 
altın bonolar çıkararak buhrana 
çare bulmak hakkında yeni bir 
plan tanzim etmiştir. Bu plan 
Fransızlarm hoşuna gitmiyor. 
Fransız maliyecilerinden Jak Dit 
Şmit teklifi hakkında yazdığı 

makalelerde planın Alman-Ame
rikalı yahudilerin bütün dünya~ 
daki altınları ele geçirmek için 
kurdukları bir dolap olduğunu 
iddia ediyor ve diyor ki: 

Beynelmilel ihraç bankasına 
(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

Spor ileminde 
bir münakaşa! 

Cim Londos , pehlivan mı, 
bir kara kedi mi ?! 

yokSa 

Son zamanlarda şehrimizde bir 
lıaylı hararetli akisler bırakan Yu
nanlı güreşçi Cim Londosun son lıaf
ta içinde pelılfoanltklan vaz geçi]J 
iri bir kara kedi lıaline inkılcip ettiği 

anlaşılıyor. Bu kara kedi şimdi Eş. 
ref Şefikle (Felek) Burlıanettin bey 
arasındadır. iki taraf birbirine neler 
söylediler, ne leı· söylüyorlar. ı·e • 
dinci sa11fanuzda bulacaksınız. 
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F ranSIZ kadınları ot::ili 1 son Tel g r a 11 ar l 'Niçin Birbirleriyle 
Nihayet ı ntlhap etme -=H_a_r_i_c_• ___________ ._ ___ -=--~-==--~!111----- Anlaşamıyorlar? 

d ı h k k ı Bşmnakalizdencm mabaat 1 
ve e i me a ını Tamirat Akvam cemiyetinde iştirak eden rnurahhasıar.n hepsı 

kaz~ n1 vor sulhten bahsederlerken samimıy• 
1"onferansı ç· . . teklı.fı· heye se er neden do ayı teslihatıd 

Ayan mec •S• rt.cdetmez:sc-.. ı· 1010 1renf • tahdid•nde bir türlü birleşemi· 
Paris, 1~ (A.A) - ~ e b'uc;-n J yorlar? 

meclisi, kadınlarm erkelderin tu bi Hazirana telıir edtldl canla karşılandı Kabul edilebilir ki tahidi ter 
o c!TJğu ayni yaş şerai•i 21tmda Paris, ~3 (A.A - Lozan kon· lihat konferansına iştirak eden 
intihııp etme'er'ne ve edı me!c· fernnsınm gelecek hazirana te· murahhas arın hepsi sulhten bah• 
rine mülea hk oian proj~yi ka- b·ri hakkında Fransız, lngiliz, Büyllk meclis fevkalade lçlimaa ne sederlerken samımidir. Ordu ve 
bul •tmı·ctır. I J "' 1 k ? donanma gibı vasıtaları mutlaka ' ~ A mtn, Belçika, ltalyan ve a- zanıan çagırı aca • h t 

Mcc!:s, T ek <!evreli intihabı memleketleri bir gün arp e • 
pon hükfımetlcri arasanda bir miye karar vermi• oldug-u için 

1-abul t · t"r en rok rey a'a ı f l: d d · p Cenevre 13 (AA) M Yen' hitaben gönderilen bu beyanna· Y 
J< e mı 1 

' " • n, it. i usüle gc! iğine au ol.· • - • muhafaza etmek ve artırmak mak• 
t · t"h • · kt · C · t" • •· · · mede harp mesul.yetin.n tayini-tıa zc ır 1 ep ec.ı m ş 0 l::Ca · ır. r:ste ve Londrada resmi bir teb- ın emıye 1 3" vam mec sının sadrnı tal< ip etmeıne 'ctedir. Fakat 

r f .h t' d h. Aksayı şark ibtilifile hemen ne ça!ışma l la ve Çin'in maruz ~.a~ma 1 • namze .er en ıç fiğ neşreri l nı'tdir. şunu da it.raf etmek lazım ge· 
b"ri m .. seccel müntahipler mikta- meşgul olması busurnnd~ki mü· kaldığı istilaya karşı koymak lır ki muht .. Jif murahhasların 

t •· · b ız t için elinde bu'.unan bütijn vası-
ım n c:örtte bir:nin reyini alama- Kontejan l .stesl hazır racaa 1• mec.ııı a ley ver- bahsettikleri sulh tabirinin ma• 

d kd d k. Ankara, 13 ( Vakıt) _ Kon· mek mecburiyeti muvacehes:nde talara müracaat edeceği bıldirıl· 1 d b 1 harp'e hali ı ;"; ı t:J ır e i ınci defa o 'arak na an arasın a a ı · 
o bırakma ! ta olduğundan akvam meKtedir. f k d 

r e m j r ceat olunacaktır. ter.jan listesi tamarr.i:e ikmal sulh kadar büyük ar lar var ır; 
cemiyet:nde çok heyecanlı bir Tahdidi teslihat konferansında F · d.kl · ıh b c P.ı 14 , 13 (A.A) _ Meb'csan edi l miştir. Çartan: ba gGnO He- rar.sız arın ı ste ı era su ay• 
a.a <a uyandsrmışhr. Cenevre, 13 (A.A.)- Tahd ı dı ka, Almanların başka, RuslaraD 

mec 's, kc:ıdmlara intihap etmek yeti veki:ece müzakere edilmesi Dün akşam üzeri meclis, iki teslihat konteransınm beş .ne• k d 
Ve l•"'t ı ak cdı'lmek bal'kını b .. fth· muhtemeldir. f h 1: 1 d h k ·1 1 başka, lngiliz'erin gene baş a ır • • tara ın a11r u unrna ığı ususi ce.ses a tetoı miş, spanya mu· ve sulh lce.imesinin manasını 
feylediğinden ş'mdive l<adar in- AkktiprDde yangın bir celse aktetm iş ve uzun bir rahbası taarruzi si!ahlarm ve anla} ı~taki başkalıklardır ki bu• 
tızar ve ümitle vakit geçirmiş Anl<ara, 13 \Vakıt)- Akköp- müzakereden sonra hali hazır askeri tayyarelerın külliyen men· gün bütün dünyanın ba~ında en 
olı.n kadınlar memnuniyet izhar rüde yar gın çıkmıpada 8Öndü- ahval ve §craiti içinde bu şe iil- ini istemift r; Muhtelif devletler büyük bir gaile o '.an teslibaU 
etmektedirler. Yalnız şimdi de rü lmüştür. de bir teşebbüsün mesu iyetini mümess ileri feb ve aleyhte söz tahdide en büyük bir mani leı· 

Çin murahbasına bırakmıya ka- ·· l ' d" k'I kt d' "ne vakıt rey vereceğiz,, diye Bir meb'usla bir mUmenlz soy em.,.c. ır. ı etme e ır. 
düşünüyorlar. arasında rar vermiştir. Çın mümessili hilkümetinin Meseli Fransızlar sulh kelime-

ver:lecck altın lrnrşılıkJarın bü· 
yrk bir kısmı Frar sa tarafmdan 
temin olunacaktır. [ öyltce F ra n
sa zararına ve Cernıan·Sovyetle 
Yal: udi • Amerikalı banka!arın 
karına o'arak bir İş yapslacaktır. 

Men .. ei Almanya olan bu p!ao 
adeti veçbıle Amerika farikile 
b "ze geliyor ve sulh ve n:usale· 
m et boyasını taşıyor. Alman Ga
ıet c'.ö Vcs p!inma ''sulh J o'.u,, 
namı verilmekte ve ~obel rn.b 
mükafatını aJanlardan Amerikalı 
Muray Sütlerin pIAn lehinde be· 
yanatını ncşretmcktcdir. 

P.inda gaye kasalarına ciha· 
nm bfitCn ahınım toplıyacnk 
beynelmilel bir banka teşkil et
mektir. Eu bank:ı yüzde yirmi 
macent !karphkh yeni ve bey· 
nelmilel bir banknot çıkaracnk
hr. Eöylece bir ecflasyona doğ· 
ru gidiliyor ccmektir. Halbuki 
luymels·z veya düşkün kıymetli 
para piyasaya çılrnrmıya ça ! ı ~an 

ve Cl1lef, inin bir kısmım birikti
rer.'erin iıdları aza'acatından 

onfJcsyonu husızhk diye tavsif 
edebiliriz 

U •·tm.:mnlıdır ki tağıt " para 
2ncak altınla mlibadele edılebi-
fü se ıymeti izdir. Eğer altın 
esh .. m çıkara bankanın kasa· 
l?.i ı:ıda mahl: us o!ur ve l i;,.ıt 

" a!tına tebôl edılemeden cebri 
tedavüle tabi tutulursa altına 
mukabil yokmuş elemek o:ur. 

O vakit banknot kıymetsiz 
bir "kayma,, yani kend.sinc IA
alettayin bir kıymet izafe 
edilen ve yarın ona nrilen iti
mat mütezelzil olunca beş para 
etmiy~cek olan bir kağıt parça-
11 hal.ni alır. 
Cıbanm bütün altınını bir bey· 

nelmilel bankalar f evkiode hu
nıi bir bankaya t evdi etmek 
cihanın ıervetini bu banka eline 
Yermektir. O valnt çıkaraca~ı 
banknotların kıyn:eti bankayı 
idare eC:en!erin keyfine tabidir. 
Bundan baş·. a millet'erin ikt · s:ıii 
mevcudiyeti ve emnü sdimcli 
de bu fevka:ide bankanın eline 
düımnı o'ur. Banka milletlere 
keyf.nce ve arzu ettiği miktarda 
kredi açar ve mukadderatlarma 
hikim olur. 

P,lın yapan sulhperver olcu· 
funa göre, banka teslihat me· 
aeleıinde mali taıyik yapabilme· 
lidir, gayesini takip ediyor de· 
mektir. Bu da bir millttiD milli 
emnü sel•meti ve araziı n:n mü
dafauı içia tcdDiı alamuıa1t11a 

Cemiyeti akvam fevkalade b:r tahdidi tes.ihata tamamen taraf· sini telaffuz ederken ilk düşün· 
Ankara, 13 {Valat) - Mecliı celse aktedecel<lir. Resmi karar d k V h d d. 
b k ' · E tar o!dug· unu, fakat uğradığı ta· ü leri şey ersay mua e es. ır. 

za ıt a.emı mümeyyizi iCrem pazartesi celseıinde malum ola- arruz karşısında hergün biraz Bu muahedenin bir tek kelime-
beyi tahkir ettiği iddiasile alev- cakhr. d f d ı k · 

c..aha s: lahlanm:ık mecburivetinı sin en e al ir ı istemıyorıar. 
hir.e a"ı!an davadan do!ayı Er· Nankln hUkOmetlnln bir H h · b. t ft kff u··k '" hissettıg· ıni söylemiş ve Çinin er angı ır ara an en uç 
zurum nıeb'usu Asım beyin leş- beyannamesi tadi.ittan bahsedilmesini su b 
rii mascniyetin:n ref'i EaşTekA· Cenevre 13, (A.A.) - Çin mutlaka yaşamak azminde bu- için en büyük bir tehlike gibi 
letçe Mecl se bildirilmiıtir. murahhas he) eti Nank.n hükfı· JunÇduğunu ıJave etm:ştir.k d görüyorlar. Onun için Avrupad~ 

metinden lJir beyanname almış· in munıhhasının nut u şi • ve Amerikada Versay muahedesı 
lzm!rde Gezi heykell tar. Ala'<ad 8 r ba,'ıca rev'dler~ detle a kışlanmıştır. aleyhtarları çoğa dıkça orduları• 

lzmir, 13 ( Vakıt) - Gazi nı ve donanmalarını arltırmıya 
heykeli vapurdan çıkarılarak M v • j y çalışıyorlar. 
Gazi meydanına götürüldü. M. • enıze 08 Unan Almanlara gelince, onlar Ver: 
Kanonika l:uradadır. Yarsn bir say muahedesinin tesıs ettiği 
heyet tetkik ve t~seHüm mua· Mecıı·sı·nı· Fe.t! edı·yor sulhü harpten bıle ağır bu!uyor-
me!esini jfa edecektir. ~ Jar. Versay muaheC:esi devadl 

lzmlr kaymakamlar1 Atina, 12 (Hususi) - Avrupadan avdet eden Yunan Ba~ve- ederse Almanyanın mutlaka mab• 
lzmir, 13 ( Vakıt) - BütDn kili M. Venizelos, sıyasi fırkalar re:ı erile vukubqian mü'.akatla· volmıya mahkum olduğunu söy• 

kaza ka) makamlan Vali Pa,a· rından sonra m~c'"si meb'usanı feshetmiyc ve yeni intıbabat lüyor ar. Onun içın tu muabede.ı 
nın r yasetınde mahallt iht yaç· yaptırmıya karar vermişt r. nin şiddetle tadilini istiyorlar. 

Binacnalevh Almanlar nazarında ı t tk.k t k (j t J M. Venize!os, Reisicümhur M. Zaim"s'Je vu' u bulan mülii'•a· arı e 1 e me zere op an- hakiki sulh burrünkü sulh d~ğil• 
dılar. tında, dört sene ik müddet b t n.ed en evvel mılletio reyine mü- dı r. Arcak Ver~ay muahedesinill 

1 raca at edilmesi Jiıımgeldig~ ini ileri sürmüş ve mec!isin feshi no~- d d d k zmlrde lhtlklrla mUcadele ta ilin en sonra tehsüs e ece 
tai naz:ırıoı müdafaa eylemiştir. Verilen ma.umata göre Mecıisi h A l 51 

lzmir, 13 (VakıU - Eurada sul le manyanın yaşama 
Meb'usan Şubat sonlarına dog-ru fes.ıedi'.ecek ve yeni intıhabat k h l l b·ı k 

ihtil,Arla mücadeleye devam im im ası o a ı ece tir. 
Nısanda yapılacaktır. G ı k. F ı · u lb edili\•or. ~on naft:ı zarfında bir örü üyor ı ransız aran su 

J M. Venizelos, meb'usan ve ayan intibabatmın aynı zamanda · ı · ı c! 1 · J • 'aD 
tac:rin ihtıkir yaparak 7000 lira ıs ıyon1z " eme en "o6ruc 

yapı:maıı fikrindedır. Kend 'si bu fikrini ayan azasına açmış, leh V h d · ·11 
1 ar ytphg·ı ticaret müdürlüaüne doğruya " ersay nıua e es:nı 

• ve aleyhte birçok müta 'ealar dermeyan edilm.ştir. Ayan ve meb· ebedi surette devamını lt:min el"' 
ıl.br.r edilmiştir. Tahkikata de· usan intihabatımn B''DI zamanda icrası için Yunan meclis:ne bir k 

J r.ıek iıtiyoru1f,, demekten baş .• 
vam o '.unuyor. kanun llyibaaı teklif edi!ecekt ır. birşey olmac'ığı halde bilal<ı• 

Dahlllye veklU Ankareda Yunen meb'usanmm feshedilmes'nin sebeui, hükumetçe takip Almanlamı "Suıh istiyoruz!,, de-
Ankara, 13 (A.A) - ŞükrB edilmekte o'an mali ve ıktısadi siyasete karşı ır.u h alifler tara- meleri "füze harpten daha ağıt 

Kaya 8. geldi. Dostları ve da- fmdan ileri sürü en tenkitlere milletin de İflirak ed.p etmediğini gelen Versav muahedesinin artık 
anlamak arzusundandır. d · ı· · · · ! d ' t il hHiye erkanı tarafından karıı- ta ı ını ısı ı yoruz " tme.< e 

landı. baıka birşey değildiler. Bionerı-
1 n g ilte re, ırak ve Lehis 11anla aleyh sulh kelimesini telaffuS 

MUnhal Mu' meb'uslulu ederken bu kac!ar birbirindell 
Ankara, 13 (A.A) - Münhal İmzafanan mUl'aVe l e~er uzak manalar kasteden iki ınil: 

~:uş meb'usluğuna sabık E.Az'z Jet arasmda tea:ihahn tahdidi 
meb'uıu Naki B. intihap edilmif. Anhara, 13 {Vakıt) - T ürkiye ile lngiltere arasınde imza bahs nde anlaşmak nasıl mtilll" 
Ve keyfıyet ba•velcAletre Mec· edilen mfzal~ ereti adliye mukavelesinin tastiki layihası Mecnse kün o'abilır? 

Y Y verıldi. t" 
lise bi c!irilmişlir. (V ı ) T k Almnnların umumi harp ne ı• 

Ankara, 13 a , ıt - ürkiye ile Irak arasında müna it ccs'nde ne kadar zararlara u( ra• 
Memurlann tekaUt aidatı ikamet, ticaret, iacei mi' erimin mukavelelarin:n tas tild layihası dıkları malümdur Hundan cola• 

meselesi hazrrlanmış ve ba•vel iletçe Mec .. s - aönder Jmiştir. Al b" ·· f F aıı• 
Ankara 13 ( Val<ıt) _ Me- Y "' yı manyamn ırgun sır ı 

Anl;ara, 13 (Vakıt) - Türkiye ile Lehistım arr s nda Ankarada but 
murlardan tekaüt aiclah olarak • l k k · · · k. ı 'h M r ld' sadan intikam almak, ya ımıa anan ı amet mu ave esının tasti ı a y ı aS1 ~c .se ge ı. yeni menfaat er koparmak 111~~ 
.,, ı2 kes leceği ve bu. un için Bütçenin şekli 3 gün sonra anlaşılacalc sadi:e yeni bir harbe girebıle'" 
b ir Iiyiha ihzarına baılandığl ceğini akıl a l mıyor. Bununl• 
söylenmektedir. Ankara, 13 \ Vakıl) - 93:t bütçesi hakkında bazı 2'aze te'erin beraber frans·zlar bergtin AJ.o 

neşriyatı etrafında kendısiyle görüştüğüm maliyede salahiyettar man tehlikesinc\en bahsediyorlat~ 
müncer o.ur. 

O vakit Franıız hakimiyeti 
milliyesinl ve mcvcudiyetıni bu 
bankarıın ellerine tu!im edilmit 
o 'ur. Ve Yal:udi- Cuman Ame
r ı kalı bangerlerden mürekkep 
o up Fransız kredisini Almanya 
ve Sovyet Rasyası lehine çev r · 
miye ça'ııan bangerleria oyun
çağı mahiyetini ahr. 
Şu halde Maray BntJcr p!Am 

da, Dans, Yanı pllnlan ve 
Hoovcr moratoryomu gibi albnı· 
mızı elde etmek, tslihsalahmın 

mahvetmek, millt mOdaf aamızı 
sıfıra indirmek ve medeniyetin, 
hakkın, ad&letİll ıen ıeyri olan 
Fran!ayı ukJamak için tanzim 
ediUDilü, 

bir zat bana cedi ki: Versay muahedesiyle AlmanyaP~. 
- Bu neşriyat fama men tahminidir ve kaydı ihtiyatla tela tki ordusu yiizbin nefere indiril°d 

edilmelidir. Bütçe rakam lan vel· Alelçe tetkik edilmektedir. Üç olduğu halde ş: mdi bu or 11 

gi;n sonra netice ankşılacali hr. Halen Kanunusani ayman umumi i çın bütçesine koyduğu paraP~: 
tahı Jat ye~Clnu r u bckJiyot uz. Bütçenin heyı:ti vekile de göriişül- un.umi harpten evvel sekiz Yır.. 

h M V k b. d 'l bin neferli bir orC:u içın yaptıa.· 
mui mueluine gelice: en üz a l iy~ e ·a etiuce tes ıt e ı me· masrafa muadit oldug-unu s6ylil"' 
miş bir ıeyi heyeti vekilenin ne dıye görüşeceğine c'.oz rusu ya 

k ı d d
. yor.ar. 

a ı er ı rcme ım. Yeniden yeniye Almanya, b&r 
Izmlr rıhtım şirketi sui istimali etrafında dudu haricinde mühimmat, tO~ 

lzmir, 13 (A A) - Rıhtım şirketi sui istimali tahkikatına ad· ve tüfek fabrika an yaptığında 
)iyece dev:ım edilmktedir. giz i silah depolan hazırlaOJak~ 

Jıtanbu'dan ibzaren getiri'en avukat Gat Fraoko Ef. gayrı o duğundan ş.kayet ediyorl:.; 
meYkuftur. lıt :cvap ed ı lmesi, tevkifi şayiasına sebep o'.muştur. Acaba bır taraftan iktısadi 

Müddei umumi Hidayet bey!e görü~tüm: mali buhran içinde can çekitdt; 
- Gat Fran'.rn Ef. serbuttir. Tahkikat devam ediyor, dedi. feryatları koparan A manya:jt 

diğer taraftan müstakbel ._ ... 
Mev .• uf o'an f rketin müdürüyla murahhas aıa ve muhasebeci harp hazırhklan yaptığı idd•:; 

bugün tabliye ta ebinde bu:undulaısa da bu ta!ep reddedi.dı. Bu- doğrumudur? Bunu ancak zadt 
nun lberine mevlrnflar a f.ırceza reisl iği nezdinde keyfıyete iti- gösterecektir. 
raz ct•iolcne de . r.yaset red kararanı lastik etti. Mel11n•t 



...... .._ _ _,= Evlerin de 

Aza namzetleri 
Gidip deftere ismin· 
Yazanlar günden 

güne eoi!ahyor 
DarUlfOnun m ... derrislerl de 

kaydolunuyorlar 
d Onürnüzdeki hafta, şehrimiz-
e teşekkül eden Halkevioin 

açılın . 
\' a resrnı yapılacaktır. Halk 

2
: bilhassa genç, münevver 
kuınre Halkevine büyük bir ala· 
'lna göstermekte ve aza yazıl· 
aktadır. 

r Bayram dolayısile iıılcstaa uğ
İt~~an kayıt muamelesi. dünden 
h 

1 
l aren gene eski hararetini 

d u ınuştur. Dün de Halkevinin 

8 
°itUz ıubesine yeniden bir çok 
2i ka~dolunmuş_ı ur. . 

g· debıyat ve dıl şubesıne dün 
J tenler arasında bazı müderris· 
lc~I ve bu meyanda Halil Nime-

1.1 ;~ B. bulunmaktadır. 
' k Vın küşat resmi parlak bir 
t c ılde yapılacaktır. Bu hususu 
'illin · · . la ıçın bır program hazır-
lllb>şhr. 

C A_nkara Halkevinin küşadmda 
c ~ıı HazreHerinin de l:u una
t:klları ve bu merasimi bir nu
fa 1 ~ ~çarak memleketin hars 
\' a 1Yehne yeni bir istikamet 
'lnerkeceklerj A nkaradan yazıl-

a tadır. 
tı liatkevinin Isıtanbul teşki atı
'8 a Mersin Meb'usu Hnsan Reşit 

· Dlllernur edilmiştir. 
'ln °'<uz şubenin faaliyetlerinin 
İç~tıtaıarn bir şekilde olması 
o~:- Cağa!oğlundaki eski türk
Ce"' ~1 binasının kifayet etmıye
d gı anlaşılmaktadır. Bu takdir-
c:l Yeni diğer bir bina bu'una
btlk·\'e şubelerin b"r kısmı, ve 
b,. 1 teııısıl, spor gibi kısım.arı 
-ırad H a çalışacaktır. 

ıı ...... alkcvleri ve tcşkilntına ıılt talimat· • .. •en· 
de.. ın neşrinı: altıncı ~a\·ıfamızda 
·a~ • 
~i\·nrı1ıo: 
~ 
~· e Q~ 
~-~ajı soyarlarken •• 

l't un, saat 12 de Oıtaköyde 
fa;lllvay caddesinde Enver paşa 

ısı rn·· . d . lab k uştemılfıtın an bır garaja 
itti 

1 alılardan Ya kup ve şerık
etıe .Fabust ve Kapik girmişler, 
kaı tıne geçirdılderi üç parça 
let;.81 kaçırmıya teşebbüs etmiş
~tar Fakat polis memurları 
h~alından görülmüşler ve Yakup 
ltta "0 rnıştır. Kaçan 2 hırsız 
·~~llıaktadır. 
1) ... Şoför birbirini yaraladı 

lltı cıece saat 2 de istiklal 
-

11.. : 
in isarlar 
Hak ında 

Rapor bug·un Ankara· 
ya gölürillecek 
Şehrimizde bulunan gümrük 

ve inhisarlar vekaleti müsteşarı 

dün tütün inhisar idaresine ge
lerek meşgul olmuştur. Inhisar
larm birleştirilmesi ve merkezle
rin Anlrnraya nakilleri hakkında 
hazırlanan raporu bugün Adil 
B. Ankaraya götürecektir. 

Rapor inbisarların birieştiril

mesi, hangi şubelerin ne şekilde 
birleşebileceği, tevhitt en sonra 
bangi subelerin şehrimizde kala
cağı gıbi mevzular etrafında ha
zırlanmıştır. 

inhisar umumi müdürlerinden 
müteşekkil bir komisyon bu hu
sustaki mütaleasını ayrıca veka
lete bildirE>cektir. 

Belediye dl.! : 

Şehrin planı 
Belediye şehrin müstakbel 

planının ne suretle yapılması ka· 
naatinde oldukları hakkında ve 
muhtelif zevatın fikirlerine mü
racaat etm'şti. Bunlar tetkikat
larını bitirerek raporlarını bele
dıyeye vermiş' erdir. Belediyede 
bir komisyon te~kil edilecek ve 
bu raporlar o komisyonda tetkik 
olunacaktır. Verilen raporlarda 
liman ve şimendiferler için ayrı 
ayrı birer mutabassıs ceıbi fay
dalı olacağı fikri ileri sürülmek
tedir. 

Cuma gUnU satış yapan bakkal 
dUkkanları cezalandırılacak 

Bir çok esnafm ve bilhassa 
mahalle balckallarmm haf ta tatili 
kanununa riayet etmedikleri an
laşılmış ve bu cumadan itibaren 
betediye zabıta memurları şehir 
dahilinde çok sıkı bir teftişe 
ba~Jamışlardır. Filhakika bir çok 
mahalle bakkalarınm müşterıle

rine kepenkleri yarı açık tutarak 
ö

0
Jeye kadar mal verdikleri 

tesbit edilmiş ve zabıtlar tutul
muştur. Bu teftişler her cuma 
devam edec•ktir. 

Alittiret J(ejikinıiz 
''Milliyet,, refikimiz yedi ya~ı

na basmıştır. Kendi:1ini tebrık 

eder, muvaffakıyet di'eriz. 

caddesınde 2757 numaralı oto
mobil şoförü Karabet, 1457 ou~ 
maralı o!omobilin şoförü Muam· 
merle müşteri almak meselesin
den kavga etmişler, birbirlerini 
yaralamışlardır. 

uıı ın ıınnr ın ıııuııı ıll!lııı:mımııuıı m:ııı unaıııııııınıı,aııınıın ·ırııııııııınııııııııııııı ıııııııımıınııınıııımıımıınıır.ıııımııınnıı;ıummmllk a 
IVlahmut Nedim Bey _ 

• 
ı şa 

( Son Yemen vali si ) 

Siyas- Esrarı 

d·yor ! 
Tercüme ııe iktibas lıakkı mafıfuzdur. 

(F':~hrı •• Fahri •.• - lyi ama, dedi, kız olursa adını 
~aşıy0t tı) _ıs~i bu gün çöllerde hal:"ı (Fahri) koyamam. 
~ ~Utıd hata şerefle, şanla yaşiror. Sonra birdenbire doğruldu ve ba • 

1 .~\1 Ya ~n beri yüzler ve binlerJe be-ı ğırdı: 
t~ ~ ".rusu dn bu ismi almıştır, çö- - Yok, yok .. İsterse kız olsun, Y1t!-
~%1ar'lll ız, . uzak liö~lerindc kız ço • lnhi gene (Fahri) koyacağım .. 
~\'fler a .. hıle PaJıri ismini koyan be-- :;: ı;: • 

ile gordüm. Bir gün bir bedevj Üç sene evvel bir Fransız kuman• 
tevc<>rı'n· •• t ı d · 1 k k b bahi Ilı ...., Ah '"~ ı gos crerc ~: anıy e onuşur ·en gene u s a .. 

Ilı etk k dıyordu, inşallah yolcu - çılmış1ı. O, bana l\Icdine müdafaa
b Oraı:r;ir. mızdan bahsediyordu, I<,ahri paşanın 
lt~ldilr. B a z.atcn erkek çocuk mak- kahramanca müdafnnsmı, feragatini, 

btı hf.sse en bedevinin bu temennisi• büyükliiğünü \'e nihyct nasıl arzu \'e 
fıJ.._...., J\.d hamlettim, gülümsiycrek: rızac;ı hilafına adeta zorla diişman 
.... ınt rıe n~ sende, dedim, varsın kız karargfllıına getirildiğini uzun uzadı· 

,
1 
~d~çı ıtr, evlat değil mi? ya anlnttıktnn sonra: 
~1 adeta sinirlenerek gözleri.. - O, nihayet ~lr olarak elimiz• 

deydi. Kaç senediT hütün çölü gnrnu~ 

Musiki şefi dlln 
Viyanaya gitti 

Şehir tiyatrosunun musiki şefi VG 

"YııJo,•ıı ti.irküsü., bestekarı Ha5an Ferit 
bey dürı akşamki trenle Viyanaya ~it· 

miştir. Ferit bey orada bir iki a~· l·ala· 
rak tetkikat yapacak ve dönecektir flı

san Ferit bey dün bir muharrirlmir.c 
şunlnn söylemiştir: 

Son iki aylık faaliyetimin ne
ticesinden memnun ve ati için 
çok ümih·ar olarak ayrılıyorum. 
Şunu da itave etmeyi unutmak 
istemem ki: muvaf fakiyetimizi 
valimiz Muhittin Beyfendinin 
san'ata karşı gösterdiği büyük 
alal<a, mütehaasıslara karşı bes
lediği itimat ve bahşettiği ser
bestıi harekata medyunuz. 

Maarifte: 

Ali 'l'icaret Mektebi 
talebesi Adanada 
Ali Tıcaret Mektebi son sınıf 

talebesi müderris Hamit Sadi 
Beyin riyaseti altında Adana ve 
civarında bir tetkik seyahatine 
çıkmışlardır. Diğer taraftan 
edebiyat fakültesi talebesinden 
bir kısmının Anado'uda bır tet
kik seyahatine çıkmaları için 
lfizımgelen hazırlık bitirilmek 
üzeredir. 

Mekte ler açıldı 
Şehrimizde bulunan Maarif 

müste,arı Salih Zeki B. dün sa
bah öğleye kadar Maarif idare
sinde meşgul olmuş ve müfettiş
lerle görüşmüşlür. Oğledeo son
ra Darülfünuna giderek Anka· 
radan ge!en mualiim Raşit beyi 
ziyaret etmiştir. Salih Zeki bey 
caha birkaç gün şehrimizde ka
lacaktır. 

• Grip ve bayram dolayısile 
tatil edilen mektepler dün sa
bah açılmıslır. 

Olimpiyatlara işti
rak etmemeliyiz 

Los Angelos o.impiyadma Türk 
takımının iştirak edip etmemesi 
me-se~esioi halletmek üzere An
karada spor merkezi umumisinin 
toplanmak lizere olduğu ~·azıt. 
maktadır. bizce bu mesele üze
rinde münakaşa etmek bile faz. 
Jadır. Hiç bir şey kazanmamak 
mukabilinde binlerce doları mem
leket haricine çıkarmanın zerre 
kadar manası yoktur. Kuvvetle-
nip kendımize güveninciye kadar 
spor seyyahatlerine asla lüzum 
olmadığı kanaatindeyiz. 

ve a.~mış olan büyiik şöhreti binlerce 
ve binlerce insanda onu görmek heve.. 
sini tahrik etmiş oraya toplamıştı. 
Sabahleyin, ilk sabah (0) nun çadı
nndan çıkacağı saat yaklaşmıştı. Ça· 
drrın etrafına biriken on binlerce in• 
sanın Türk kumandanına, bu Jıüyük 
adama fen alık etmelerinden de kor. 
lrnyorduk. 

Çadrrın knpısı asabi bir hareketle 
açıldı ve (0) bir heykel gibi dimdik. 
meydana çrktı. O anda çöl sanki ye
rin den oynadı. Hal~ gözlerimle gö .. 
rüyor gibi oluyorum.. Binlerle insan 
kasırgaya knpılmrş yapraklar gibi fer 
yat ederek kaçışmıya başladr. O, ha .. 
la olduğu yerde dimdik duruyordu. 

Ona biz ne o gün, ne daha sonra, 
ne de hfıla bir (Esir) gözüyle baka -
madık, balmmıyoruz. Ifarşımızda 

o bir (Galip) bir (Kahraman) dı. Ha 
la öyledir ve ilanihaye öyle kalacak· 

* * • 
Medineyi muhnsara eden kuvvet .. 

lerin başında Hicaz vellahtı (*) Emir 
Alı de bulunmuştu, o da bilflhara ba .. 
na Medineden ve Fahri paşadan bah .. 
eetti. Hep aynı hb, ayın kanaat .•• 

Onun kırık, ltarap otornobili e81d 

eri 
Muhtelit 
Mahkemelerde 
Dün bir çok dava 

reddedil dl 
Türk • lngiliz mahkemesi dün 

ilk toplanmasını yapmış ve 32 
davaya bakmıştır. Bu arada Kıb
rısa giderek Ingiliz tabiiyetine 
geçen Ermeniler tarafından Tür
kiycde terkettiklerİ gayri men
kullerinin iadesi maluıadile hü-
1' ümctimiz aleyhine açılan 17 
dava hakkında ret karan Ye
rilmiştir. 

lzmirdeki emlakinin bü~umet 
kararilc istimlak edilerek Ziraat 
bankuı ittihaz edilmesinden do
layı Varington tarafından açılan 
dava hakkında ademi sn!Ahiyet 
kararı verilmiştir. 

lzmirde Bandoriyan şubesine 
bıraktığı esbamile lzmirdeki em· 
lakinin aynen veya bedelen ia
desi için Fred Rovire Dovva ta
rafından açılan davadan birincisi 
hakkında ademi salahiyet, ikin
ciıti hakkında ret kararı veril
miştir. 

Bundan başka Papas oğluyile 
Mm. Vilyamis Katerin Ellülle 
Kuyumcuyan biraderler namında 
iki kardeşler taraflarından açılan 
gayri menkullerin iade ve zarar 

ve ziyanlarımn tazmini davalarında 
kısmen ret, kısmen ademi sala
hiyet kararı verilmiştir. 

lngiliz tebeaıından Asaf Ef. 
j5minde biri tarafından Haliçteki 
bahriye tezgahlarının umumi 
harpte hnkumetçe işgal edilerek 
Seyrisefaine verilmesinden dolayı 
hükümetimizle Seyrisefaio aley· 
hine açılan 30 bin lngiliz liralık 
zazar ve ziyan davasını da mah-
keme esasından reddetmiştir. 

Diğer taraftan merkezi Jskoç
yada bulunan Yahudi komitesi· 
nin lzmirde bir çok emlaki ve 
araziıi olduğundan bahisle bun· 
ların iadeleri hakkında bir ko
mita tarafından evv!ce aleyhimize 
bir dava açı ' mış, fakat bilahare 
müddei davasından vaz geçmiti. 
Dünkü celsede mahkeme bu 
kararı tescil etm:ttir. 

Celal bey geliyor 
Hariciye vekilimiıle birlikte 

Tahrana giden iş bankası umum 
müdürü CelAI bey yarın şehrimi
ze gelecektir. CeJal bey Tevfik 
Rüştü beyle birlikte Moskuvaya 
ve Berline gitmiş ve Berlind~ 
hariciye ve klimizden ayrılarak 
Viyanaya geçm:ştir. 

karargfıhmın duvan dibinde biı' ta -
rafa yaslanmış dururdu. Şehirde \"C 

biltün çölde artık (Haşimi) hUkOmeti 
hükümrandı, arap idaresj vardı. Fn
kat her ı:ün her saat bu otomobilin et
rafında büyük bir kalabalık görüJiir .. 
dU. Ama kimse otomobile yaklaşa • 
maz, beş on adım uuıktan bir tara
fına eğilmiş duran rnbayı göstererek 
birbirlerine söylerlerdi: 

- (0) ... işte şuraya otururmuş! .. 
Fahri paşanın, askeri üzerindeki 

t~irhli gösteren şu sözleri de füılıire-
de bir ln:iliz binbaşısından dinledim: 

- Teslim şeraitini ltararlaştırmak 
üzere karargfthrmıza gelen Türk hey
eti maiyetindeki iki ncf ere ikram et
meli: istedik. Ne zamandanb~ri adam• 
akıllı karnı doymadığJnı bildiğimiz 
bu nskcrlcre beyaz, tı:cllk fırancala • 
Jar verdik. Önlerine yemekler koy -
duk, neferler ne fırancaJaJara ne ye· 
meklere el sürmediler: 

- Kumandan pn~mız ne yerse 
bizde onu yeriz .. Dediler. Bir kuman• 
danın askeri üzerinde hundan büyük 
bundan kunetll tesiri olmamı~tır ve 
olamaz.,, 

* • • 
Medineyi Türk Rskerleri tahliye et• 

ŞUBAT 1932~ 

arp 
Milletlere kaça 

mal oluyor 
Avrupa borcundan kurtula• 

bilecek mi? 
Acaba Avrupa, 1931 senesin

de elli milyar fıranga yükselen 
harp borçlarından bir gün kur
tulabilecek mi? Bu hususta bir 
kaç rakam zikretmeyi faydalı 
buluyoruz. 

1791 den 1814 senesine kadar, 
lngiltere, Napolyonu yenebilmek 
için 20 milyar frank borce gir
mişti. 1802 den 1815 e kadar, 
harpler, Fransaya 5 milyar Fran-
ga mal olmuştu. Kırım muhare
besinden F rankfurt müaalahasına 
kadar, Avrupnda döğüşen ordu
lar 25 milyar Frank sarfetmişlerdi. 
Sadece yedi ay içinde Alman -
Fransız harbinde 12,5 milyar 
Frank sarf edilmişti. 1918 sene
sinde, Fransa, günde 125 milyon • 
Frank harp masrafı ediyordu. 
1914 -1918 harbi Fransaya 88 
milyar Franga mal olmuş, Alman-

ya 689 milyar Frank borçlanmıı• 
tır. Milttefikler de Yung pilanı 
bitince, yani altmış sene sonra, 
Amerikaya 520 milyar ödemiı 
bulunacaklardır. 

Fransa, eğer harp için bir 
günde sarfettiği 125 milyon 
Frangını sarfetmemİf olsaydı, 
hergün 400 yataklık 8 hastahane 

yapabilirdi. Ve şayet Fransa-Al
manya harbinde sarfedilen 12,5 
milyar Frank saklanmıı olsaydı 

bu parayla Süveyiş kanalı fibi 
30 kanal açılabilırdi. 

10,000 tonluk bir kruvazör 
aşağı yukarı 180 milyon Franga 
malo!uyor. Bu parayla en aşağı 
iki meslek mektebi yapılabilir. 

Bir tahtelbahire verilen parayla 
yirmi spor sahası yapmak ka
bildir. 

Bir gazeteci hesaplamış. Har
bı umumide yapılan bütün mas-

raflar yapılmamış olaaymış, bü
tün dünyadaki 200,000 den fazla 

nüfuslu şehirlere, birer hastahane 
birer kütüphane ve birer darül• 
fünun yapılabilirmİf. 

Cevdet Kerim bey lyileştl 
Uzun zamandanberi rahatsız 

bulunan Halk Fırkasının Vilayet 

idare heyeti reisi Cevdet Kerim 

bey dün iyileşerek vazifeaioe 

gelmiştir. 

tikten gonra oraya giden Fransız hey .. 
eti Tunuslu, Cezayirlilerden miirek• 
kepti. Frnnsrılar bir de konsolos 
göndermişlerdi. Bir çok başlta me • 
rnurlan, askerleri de vardı. Onlarw 
dan biri bana şöyle anlatmı~tı: 

- Şehirde bir anda Tilrk altmt fü.o 
J endi. Çölden şehre l'elen bedeviler 
çnrşıd~ paurda Türık parası toplu
yorl ıı.rdı. Bir lngiliz altını her "akit 
Türk altınından sekiz on kuru~ f aılıı· 
ya giderdi. öyle oldu ki Tilrk altını 
lngiliz altınmdan bir mecidiye fa~ " 
laya çılttı. Bir gün kap:mda kar~nut 
çıkan üç dört hcdcvt şeyhi elluindeki 
keseleri uzataralt: 

- Bu gün çöle dönüyoruz. Fakat 
pnralanmrzı değiştiremcdil~ Sende 
,·arsa. ku%um şu işimizi ı:örüver. Di • 
yorlardı. 

J{cndilerl.nden neden lngillı 2ltmı 
istemediklerini sordum. Ve Türk al
tınının da kıymetten düşmediğini an
latmak istedim. 

(Bitmedi) --------(*) BiUllıara Şerif Bü!~yinin •al• 
tanatı terketme&i üzerine Hlca.z kıralı 
olmuştu.. Elyevm Bağdatttı bfretlM 
kıral F"IJ3alı1t yanuul.Qılır. 



Aza evrenin uzatılma USTAFA ''HAYAT .!'..<lf u,LJ 
sını 

Adliyede: 

ölüme sebeistediler 
Sebebi şehir için faydalı meselelerin 

intaç edilmemi§ bulunmasıdır 

iki 
biyet davası 

Sabık maliye müşavirlerinden 
Davit Efendinin yüzünde bir ur 
çıkmış, Davit Efendi doktor 
Matyosa müracaat eylemiş, dok-

Şehir meclisi dün Sadettin 
Ferit beyin riyasetinde toplandı. 
Mağluş yaiların izafi sikletlerini 
tahlil etmek için iki lira ücret 
alınması kabul edildi. 

Hıfzıssltıba kanunu yiyecek ve 
içecek satanların muayenelerinin 
meccani olacağını amirdir. Hal
buki müstahdemin idaresi sütni
ne, ahçı ve emsalinden muayene 
ücreti almaktadır. Kavanın encü
meni belediyenin aldığı bu üc
retlerin hıfzıssıhha kanunile te
zat teşkil etmediğine, çünkü bu 
kanunda kimlerden ücret alınmı
yacağı hakkında sarahat bulun
duğuna karar vermişti. Bu karar 
ekseriyetle kabul edildi. 

Sanyerdeki metruk mezarlığın 
• pazar mahalli ittihazı Jı•kkmdaki 
Sarıyer kaymakamlığının ve 
Mecidiye köyünün tekrar şehir 
hudutları iç.ine alınması hakkın
daki belediye riyasetinin teklif
leri mülkiye encümenine gönde
rildi. Birinci celseye nihayet ve
rildi. 

ikinci celsede azadan Meh
met Ali Bey söz alarak bu 
içtima devresinin tetkiki he
sap devresi olacağı yerde tet
kiki hesap raporunun henüz 
umumi heyete verilmediğini, bi
naenaleyh bu devrede azanın 
şehre müfit olabilecek hiçbir iş 
yapmadan dafrlmasının doğru 

olup olamıyacajını sordu. Bu 
hususta pazartesi içtlmaında ma
kam namına izahat verecek bir 
zat da içtimada bulunduğu halde 
konuşulması kararlaştırıldı, Avni 
B. eti,inindc henüz halledilme
diğine nazarı dikkati celbelti. 

Tevfik Salim Paşa, Darülaceze 
nizamnamesinin hazırlanmış ve 
azaya dağıtılmış oldağu halde 
niçin ha!a müzakere edilmedi
ğini sordu. 

Sadettin Ferit B. bu nizam
namenin kavanin encümeninde 
tetkikte olduğu cevabını verdi. 

Cevdet Kerim Bey, gelecek 
devrede bolediye bütçesinin mü· 
zakere edileceğini, bu sene va

ridatın noksan olmasına mebni, 
bütçenin daha ziyade ehemmiyet 
kespeylediğini, hem tetkiki he
sap hem bütçe bir devreye sı
kıştırılacak olursa şehir işlerinin 
alt üst olacağını söyledikten 
sonra: 

- Bu devreye ai t işleri bu devrede 
bitirmek neye mütevakkıfsa yapalım ve 
bitirelim. 

Dedi. Ondan sonra geçen dev
rede et ihtikarından ne suretle 
bahsettiğini ve nihayet neye ka
rar verildiğini tekrar telhis et
tikten sonra: 

- Gelecek ce15edc makam et iş!nin 
en son şe!d i hakkında izahat versin. 
Bilhassa bu, b ütçeyle de alakadardır. 

Çünkü mcr.baha resmi ki lo başınd:ın alı
nacak olursa mezbah:ı \'aridııtı değişe
cektir. nu deği~ili k bütçemize de tesir 
yapaca ı.. ur. 

Dedi. Bu teklifin makama bil-
dirilmesi kararlaştı. 

Mecliıin bu devre içtimaı usu
Jen yarın bitmektedir. Yarınki 

celsede viliyet makamı içtimaın 
temdit edildiğini bildirmezse şe· 
bir mec isi yarın son içtimaım 

yaparak dağılacaktır. 

tor da ameliyat yapmış, fakat 
müşavir Efendi ameliyatı müte
akıp ölmüş. Davit Efendinin 
veresesi doktor aleyhine ölüme 
ıebebiyet maddesinden bir da
va açmıştır. 

Muhakemeye dün üçüncü ce· 
zada başlanmış, şahitlerin geti
rilmeleri için yarına bırakıl-
mışbr. 

• 
Melek hanım isminde bir ka-

dmın çocuğunu alırken vefatına 
sebebiyet vermekle maznun dok
tor Şirinyan dendinin muhake
mesine de dün sabah Ağnceza
da devam edil!Diştir. Melek ha
nımın tedavi için yatırıldığı Je
remya hastahanesi sörlerinden 
Margrit şahit olarak isticvap e
dildi. Bu şahidin dinlenmesi çok 
uzun sürdü ve fenni bazı malu
matla beraber Melek hanımın 
hastahanede geçirdiği zamana 
ait mufassal inhat alandı. Tara
feyn yeniden müdafaa şahidi 

ikamesi talebinde bu:undular. 
Mahkeme bu talebi kabul etti. 
Bundan sonra hastahane serta
biplerinin diğer tabibi müdaviler 
tarafından verilen herhangi bir 
raporu tetl<ik etmeden imza edi
vermelerinin usulden olup 
olmadığının sıhhiye müdürlüğün-
den sorulmasına karar verilerek 
mahkeme talik edildi. 

Talik edildi 
Balatta bir meyhanede çalgı 

çaldırmtık yüzünden çıkan bir 
kavga neticesinde KemaJi kat
letmekten maznun Yani ite bu 
katil hadisesinden muğber o!a
rak Yaniyi yaralamakla maznun 
Tatar Fevzinin muhakemelerine 
dün ağırcezada devam edilmiş, 

Ticaret ve iktı~at haberleri 
gelmiyen şahitlerin celpleri için 
mahkeme talik edilmiştir. 

Daimi bir komis-
yon seçiliyor 

Effanın tarifeye 
tatbikinden çıkan lhtllAflara 
halledecek 
Gümrü~ tarife hnuırnnun 30 uneu 

rı::ıaddcslne nu:aran ~yanın tarifeye tat· 
bJ !ı;iode.ıı ~kan i.bıiUflan hıl için bir 
~t kçtı)isyoıı te~kil oluna~ı yaT.
auştık Otrendifimi:ıe göre IL."tlm \'ek!· 
leti, dııimt koml~yonu teşkil edecek olan 
ü.ç azayı tayin etmiş ve ticaret oda!ına 
bu hususta teh1iğatta bulunmuştur. Tayin 
Qlı.ıntyl µ.ç na; Fortuft zade Murat. es
bak rüsumat müdürü Sım, şck:er inhisarı 
rııccl.Wı:ıde ik"tısat vektleti koroi~:ri Rıfkı 
bey!Qlilr. 

J3n ~ z.ara terfi1' edilmek üzere bi
ri güwtJ.lc idaresi, diferi beyanMme \'e· 

.ren tıQr t;rafıo~ intihap edilmesi 11-
:ıım:tlen iki e~ için de, aynı kanu· 
n\Ul mıdcfc,si ~ucibf!\ee ticaret od.rnnc:ı 
g0tenlmesi iktiza eden eksperlerin fü-
tesi de lıUırlaemı~r. 40 eksperin ismini 
~ lisre lstznbul rürnmat ha~ mü· 
dürliij!ijno ~ndcrilını~tir. 

crc·· dai~ hc;yct aı:asryla iki eksper 
için ~metı iea~deo ücret yek--Onu, 
behc,ğ ~er ijrad.m Yirmi beş liradır. 
Her ill5Uf mu:ı.mele~ıne b:ışlanıldığı za-
lllill ~ .p(U.n.u! oda veıne~ine teslimi 
IAzımgte~r. 

Tiltün ofisi 
!kusar veıaleti. A.nkaradaki tutun 

k.onırcsinde ~evıuu babs olan iki mü
him mesele üurind.t ehemmiyetli tet
lğka.t3 baş1a!!?fllr. Bu iki meseleden biri 
~ıı e'tini!e balo11n işlenmiş tütün 
sto\tarnu,p. fiu"Jemer tarıfındaıı. alınması. 
diğeri Jiit\ib fş1er!j"lle l!Jrışma k Ü7.cre 
bir tümo oflstnin t~\dlidır. 

RDtdar 90 bin ...,,hk portakal 
alacaklar 

Ruslar "r sene ptdu~ gibi bu sc
ııe d'c memt~z6m 90 pin ~ndJlc 
poı::t&ka1 alaca r. PQttakaUar dogru-
dan doğruya "Oörtyoı. d:ın alınacak ve 
ü~vı9Qrl\.)lusyaya sevkedilecektir. 

Bu seneki tütün 
vazı yeti 

Bir Bulgar taciri, bizim tUtUn· 
lerle hiç bir memleket reka· 

bet edemez, diyor 
Bulgari~tan tütün tüccarlarından 

Sla\'i Ko:stantinof Bulgari5tan tütün
lerinin nıiyeti hakkında demiştir ki: 

Kurtdo§muş köyU cinayeti 
Kurtdoğmuş köyünde Bekir 

isminde birini katilden maznun 
Ahmedin muhakemesine dün 
Ağarcezada devam edilmiş, gel
miyen şahitlerin celpleri ıçın 

mahkeme talik edilmiıtir. 
Apoyematlnlnln muhakemesi 

Moris de Kobra'nın bir roma
nını tercüme ederek neşreden, 
fakat bu nefriyatı müstehçen 
görülen Apoyematini gazetesi 
mahkemeye vtrilmişti. 

"- Bulg:ır tütünleri için daima pa 
:uır bul unaca.ktır. Mesele füıt me&• 
l~idir. Istatistildere nazaran şarkta 
tütün i~tih~aıatı yüzde ;>;rmi azalmış.. 
tır. Dün de birinci cezada bu 

Bu gün Türkiyede istihsalat ·17 muhakemeye devam edilmiş ve 
den 30 milyona, Yunanist:ında 4:1 mil k l dava 20 Şubata hıra ı mıştır. 
yona indiği gibi Bulg:ı.ristand:ı <l:ı. beş Burh:tn Cehit B. hasta 
altı milyon yani yüzde 20 nispetinde 
azalmı~tır. Bu sene Bulgaristan, Tlir~ Bir s:ıbur hatırası diye yazdığı 
kiye Ye Yunnnista.nd:ı 105 _ ııo r.ıi!- bir hikaye müstehçen gerülerek 
yon ldlo tütün vardır. Bunun 2:lmiI• Köroğlu gazetesi aleyhine bir 
yonu mah:ılli sarfiyat için ayrıl:ıcak .lava açılmıştı. Davaya dün 3 üncü 
olursa. ihraç edilmek üzere 80 milyon cezada devam edilecekti. Maznun 
kalmaktadır. Anupada tütün ~arfi" Burhan Cahit B. hastalığı hak
yatr nzal~ıyaca~.~iatla~ azalacaktır. kında bir rapor gönde~diği .ci-

Bulgm;tan tuutnlerıyse ucuz ot • hetle mahkeme talik edılmiştır. 
duğundan Türkiye ve Yunanistan tii•·f=!~~~:""""""""-'""":".~~~~~~~~~ 
tünlerine nazaran kolaylıkla nıiişteri tütün ticareti hakkında yapılan ka • 
bulacak n daha evnl satılacaktır. nund:ın ileri gelmektedir. Bu kanu .. 

Fiat meselesine gelince; bizim tii- mı göre tüccar alacağı vazryeti tayin 
tünerle ne Yunan ve ne de Türkiye edemedi. Bundan haşka köylii,lün em" 
tütünleri rekabet edemez. Biz de tü- J:iki hiç bir suretle zaptcdilcnıiycceği 
tünleri amele işlemez, aile efraclı i~· Ye borç için satılamıyacağı hıkkmcla 
ler. Bin:ınenaleyh Ilulgar tütünleri bir k:ınun ncşredilcceği haberi de zi.ir 
için tehlike n tütünlerin kalm~ı ih- raa avans verilmesiıte mani oluyor. 
timali yoktur. Fiatıar için de relrn - Şimdi Dulgaristanda üç buçuk mil 
bet tehlikesi mevzuu bahis bile değ i!· yon kilo stok tütün ,·ardır. Diğer 

dir. memleketlere naz.aran bizim stoku -
Diğer taraftan bizim zürr:ı: mız muz en azdır. Bunları da Çekoslo • 

kan:ıatkardır. Fiatlar yüzde otuz vakya Ye L<?hist:ın rejileri alatak o M 

krrk düş.._~ bile zürra gene gecine!>i - lursa hiç bir şey kalmaz. Bizde nor
lir. mal senelerde on on beş milyonkilc· 

Tüccarların bu gün zürradan tü- gram stok tütün bulunuyordu. Tü .. 
tün almamaları parasızlıkta:t değil, tünlerimizden bu sene otuz milyon 
bundan e\'Velki hükumet zamanında kilogram satılacaktır.,, 

-Hava, Japon or oları
nı mı taklit ediyor ?! 
L Üst tarafı birinci sayfada J ı 

kar, yeniden yağmur, yeniden dolu, 
yeniden fırtına ve tipi!. 

Fakat garip olan cihet şudur ki ya
kın şark memleketlerinde kışın lıava 
taarruzları, Japonyanın uzak şark 

memleketlerinde Çine karşı yaptıjjı tay 
yare bombardımanlarıyla lıf!merı aynı 

zamanda ba.'ıladı. Japonyanın umumi .. 
taarruz lıareketleri gibi inl:içaf etti. 
Her tarafı en şiddetli bfr k?ş mcmza M 

rası bürüdü. Nasıl ilk Japon tcull'ru::
larından sonra mütareke [;Özleri oldu , 
lıarp ve taarruz /ıareketlerine durgur.
luk geldi ı·c sonra tekrar eski hareket. 
ler başladıysa lıava da bayramda bir 
az mülciyimleşir gibi oldu, bir iki oiilı 

açıldı, sonra gene bozuldu, iptida de
vamlı yağmurlar, dün gece de /;ar fır -
tınaları tekrar kendisini gösterdi. 

Bu lıale bakınca hatıra: "Aeab!l h<
r:a da Japonya ordularını mı tak lit e . 
diyor?,, suali geliyor. l"alr.ı:: arada 
bir iki küçük fark var. Japonların ta
arruzları ateş yağdırıyor. Kışın tam'
ruzlarıysa soğu/.:.. Diğer taraftan Jc.
pon hücuma geçtikçe Çinliler yalrnra. 
cak bir kapı buluyor. Biç olmazsa Ce~ 
ncvrcye dönerek Cemiyeti Akvama mü
racaat ediyor. Fakat kışın soğuklarrM 
na karşı şikayet edecek bir yer yok • 
t:ır. 

Dünkü manzara 
Evvelki gece saat 11 den son

ra başlıyan yağmur saat 3 e ka
dar devam etmiş ve bunu mü
teakip kar yağmıya başlamıştır. 

Devamlı yağan kar üç saatin 
içinde gece bir haylı yağmur 

yağmasına rağmen her tarafı 
kaplamış ve bir karışa kadar 
çıkmıştır. Bu ani yağış yüzünden 
dün sabah şehirde seyrüsefer 
bir haylı sekteye uğramıştır. 

Bu arada şehrin her tarafında 
tramvay arabaları seferlerine geç 
başlamak mecburiyetinde kal
mışlar, tramvay yollarını tem:z
Jemek ve açmak mühim bir me
sele o!muşlur. Bunden başka 
Topkapı hattındaki tramvay ara
balan daha çok geç işliyebilmiş
lerdir. Aynı zamanda çift ara
ba işliyen bazı hatlarda da 
yokuşlarda arabaların kayma 
tehlikesi mevcut bu:unduğundan 
vagonlardan birisini çıkarmak 
zarureti hasıl olmuştur. 

Diğer taraftan Üsküdar tram
vayları da öğleye kadar işliye
memişlerdir. Bunun sebebi de 
yağmuru müteakip hararetin 
aniyen sıfırdan aşağı düşmesi 
yüzünden ıslanan telJerin don
ması yüzünden cereyanı naklet
memesidir. 

Dün bir yandan fırtınanın de
vam etmesi yüzüntien geç vakte 
kadar Kadıköy, Boğaziçi ve Ada· 
lar vapurları da muntazam işliye
memişlerd ir. 

Gelen haberlerden anlaşıldı
ğına göre Anadoluda da kış 

tekrar başlamıştır. Zongnldakta 
kar yüzimden 6 kişi donmuş tur. 
Balkanlardan gelen haberlere 
göre şiddetli kar fırtınaları ora· 
da da hüküm sürmektedir. Ka
rın irtifaınm yarım metreyi bul
duğu bildirilmektedir. 

Belediyenin faaliyoti 
Dün delediyece hayh faaliyet 

gösterilmiş ve yaya kaldırımları 
mümkün mertebe temizi cnmiştir. 

Seyrlsefain halkın hayatını 
dUşUnmelidlr 

Dün akşam köprüden Kadıkö
yüne saat 7, 10 da hareket ede
cekken 7,SQ de kalkan vapur 
yolcuları yolda haylı heyecan 
ge;irmiştir. Sebebi vapur Hay
darpaşaya yaklaştığı sırada kar-

şıdan gelen diğer bir vapur~ıı 
ancak birkaç metre mesafey .e 

. . . d l ·ı bıt geçmesı ve tıpı o ayısı e 
müsademe ihtimalinin pek yıı: 

·~ı 
kınlaşmış olmasıdır. Esasen ı 
vapur kaptanı da yollarını giW 
lükle tayin edebilmekte ve va• 
purdaki ahali etrafı görüp ge~· 
tikleri yeri tanıyamadıkları jçıO 
ayrıc:ı heyecana düşmekteydi. O 

Bu vapurun köprüden 7,1 
bıı· postasını yapması lazımken 

1 ıı· vamn o sırada pek karlı o ıııJ 
k . oe 

sından dolayt vapur va tır:ı ·ıı 
kal<lmlmamıştır. Bu hareket• 
isabeti meydandadır, ancak ~~ 
on beş dakika sonra bava 0 

dukça düzelmiş, fakat vapur bil 
sefer de kaldırılmamış ve bil 
postanın 7,So de yapılacak sefet· 
le birleştirilmesi düşünülmüş, t•• 

e• 
sarruf maksadile vapurun h~r.1• keti o zamana kadar geciktırı 
miştir. 7;50 postasının zaınl1111 

gelince de hava yeniden bozmuş. 
fakat buna rağmen yapur hare· 
ket etmiş, yolda tipi şiddetleıı• 
miş, halk tehlike ve beyec•" 
geçirmek vaziyetinde kalmıştıt• 

Bugün ne olacak? 
Yeşilköy as~<eri rasat mer~t' 

zinden aldığımız malumata göre 
eO 

bugün hava kapalı ve kısıtı .• 
yağışlı olacak, rüzgar garbi 15~ 
tikaınetlerden kuvvetli olar• 
esecektir. t• 

Dün hava tazyiki 762 miliıııe 
2 eıı 

re, en fazla sıcaklık nakıs ' jlli 
az nakıs 3 derece idi. Kaod t• 
rasatanesinin verdiği malünJ~• 
göre , dün sıcaklık en fa e 
nakıs 2, en az nakıs 4 dere' 
idL • 

Dün sabah yediye kadar Y~$ 
ğan karın miktarı vasati se~• 
santimetredir. ~ 

Kar bugün de devam edeC~d: 
rüzgar yıldızdan mütevassit şı 

1 
dette esecektir. Maamafih lı~~,. 
iyi liğe doğru gitmekte •, 
Vaziyette gayntabiilik yokt": 
Mevsim icabı olarak havalar '

1
.ç, 

b' I ' tıktan sonra tekrar kar yağa . 1 dt 
Muhitimiz hava vaziyetıfl , 

kah şimalden, kah cenupteıı ~:. 
len bava tazyıkleri hakim ol 

11 
ğu cihetle bunlar tabi;dir. Bu0~. 
için havalarda fevkaladelik ıır 
mamalıdır. 

ıcl• Avrupa ekspresi geç kB tı' 
Balkanlarda şiddetli kar fır ıı• 

n~sı hüküm sürdüğünden ).<Jrııı 
pa ekspresi dün şehrimize 

8
930 

buçuk saat teehhürle saat 1 ' 
da gelmiştir. . •" . ıC r 

Onu beş geçe gelmesı at 
eden lrnnvar.siyonel treni de s• 
12 de gelmiştir. 

Denizlerde . detlİ 
Denizlerde de oldukça ş ıd ıc•' 

bir fırtına hüküm sürmekte, 
yağmaktadır. riııi 

Bu yüzden gemiler seferle 
müskii latla yapabilmekt~ 

itizar r'1'.' 
''Acu7enin defin esi,, tefrik :ıını:Z: ccJJ' 

mı zın çok l uğuna mebni bug~ü~~;;· r d~ oı•l/c~~ 
lcmcdi. Olı.uyucu!arımızdan ~i 

f:JfSI 
Bugün akşam i1t.:nbul seı:tl'osd 

~ehirTr'ya 

~
1 

~
1 

·;

0 

~ ıııııııııııım 
Destan 3 perde 

Yazan: 

Faruk Nafiz 
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1 ııı 
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Maarif vekili şehrimizde Kon ura ~ırolı Şanghay nasıl b · r şe ? 
Talebede aradığımız, fikri Memleketimizde Ecnebiler bu şehre Çinin Par· i 
muhakemelerin inkişafıdır Bir fabrika ismini veriyorlar 

Esat Beyin muhtelif meseleler ve Tıp Tesis edecek 
fakültesi hakkında beyanatı 

A-laarif vekili Esat bey dün sabalı
kl. trenle Ankaradan şehrinıi::e gel • 
1nı1, istasyonda maarif mensupları 
Ve d'• ıger bazı zevat tarafından liarşı-
lanmıştır. 

Esat bey dün öğleden sonra Si -
§antaşı kız orta mektebini gezmi$. 
d~.rslerde bulunmuştur. l' ekil bey bu 
9lin darülfünunu ziyaret edecektir. 

Vekll beyin sözleri 
b. Esat bey dün kendisiyle görüşen 
l ır lnuharririnıize şu beyanatta bu .. 
linmuştur: 

- lstanbula hususi bazı işlerim için 
geldinı. Burada iki üç gün kadar ka· 
lacağım. İstanbul ınel•tepleri başlı 
haşrna bir tetkik mevzuu olduğu kin 
:urada yapacağım teftişleri en so"na 
bırakmak istiyorum. Fakat burada 
ulunduğum müddet icinde bir iki 

lrıektebi de ziyaret eh~em tabii fay
ilasrı değildir. 

1
. Ders sene5 i Mnuna kadar mual -

km. mekteplerinin hepsini gezeceğim. 
rsrnı azamını gördüm. Son tetkik 

lleyahatimde gerek talebe ·rnzıyet;nin 
t?rek muallim arkadaşların mesaisi -
:ın şayanı memnuniyet olduğunu gör-· 
ım. 

zim etmiştir. Bu bütçe fakültenin ve 
dh-amn tetkikinden geçmiştir. 

Mamafi hastane meselesi eski bir 
meseledir. Fakültenin mevcut has -
tanesi leva:r:matmm yataklarınm , .e 
sairesinin çoğaltılması ve vesaitinin 
mükemmelleştirilmesi tabii arzu edi -
liyor. Bunu herkes istemektedir. 

Hastanenin Haydarpaşa taraf:nda 
olması dolayısiyle belki müracaat da· 
ha güç olmaktadır. ihtimal bunun da 
tesiri rnrdır. I•'akat tedriast hnkkın

da bize bir şikayet yapılmamıştır. ,, 
Profesör Malş'ın çahşması 

Esat bey profesör lJlalşın mesaisi 
hakkında da şunları söylemiştir: 

- Darülfünunun mevcut teBkirn. • 
tını tetkik ve darülfünunun tekcm .. 
mülü esaslarını hazırlamak üzere cel• 
bedilen l\f. l\lalş tetkikatını bütçC'? 
den en·el bitirebilirse herhalde iyi ola 
caktır. Mamafi bir an en·eı h:tirebi! 
mek için tetkikatın noksan bıra!ulmı
yacağı tabiidir. Fakat profesör ma • 
yıs nihayetine kadar raporunu lı;.ikıi~ 

mete verecektir . ., 
Darülfünun emini geldi 
Dariilfünun emini Muammer Raşit 

bey Ankaradan şehrimize dönmiiş ve 
Aradıftım şey dün Esat beyi ziyaret etmiştir. Da -

Maarif işleri her gün daha miite.. rülfünuna :ıit mcsail etrafında veka-
~m.il bir şekilde görülmesi l:izım ge. Jetle temas eden Muammer Ra~it bey 
en ışlerdendir. Bu itibara atimize kendisiyle görüşen bir muharririm:. 

daha mütezayit mesaiyle varmak mec ze: 
:Uriyetindeyiz. Afadrğı:m şeyler bil· "- Seyalıatim darülfünun İ!Jleriy-

a.ssa tedris ve terbiyede talebemiziq le alakadardır. Bazı meseleler ctra -
Yalnız aldıkları dersle iktifa etmiye. fında ı;ckô.letle temas ettim.,, demi~ 
:tek bunların neticeleri üzerinde fikri tir. 
lrıuhakemelerinin inkişafıdır. Gaye, --;;;===========;;-
taıebenin aldıkları tahsilin ve terbi- ı Gelenler, gidenler 
Yenin maddi hayatta muvaffak olma-
Yı temin edecek bilgilerle kunctlen- [talya ayan meclis\ azasından 
~~idir. Ancak bu sayede memle - si:ı r or Alessandro Guaccero şeh-
etımizc ve cümhuriretimize nafi u- rimize gelmiştir. Bu gün ltalyaya 

lU\•lar olabileceklerdir. Aradığım bu dönecektir. 
dur l'e bundan daima mütekamil bir şe 
kil görmekle memnunum. Misal ola
l'ak ilk mektepleri gösterebilirim. 

ilk mekteplerde 
llk mekteplerdeki küçük çocukla· 

~nuz arasında da aldıkları dersler .. 
en Yaşlanyla mütenasip muhakeme 

~~.Pabilenlere tesadüf etmeUeyim. 
C~rüşmek ruhu ve arayışımız budur. 
~ U~huriyet rejimi de bunu istemek-

dır. Talebenin okuduğunu tatbik 
;e Ondan şahsma ve memleketine isti
ade temin edebilecek hale gelmesidir. 

Ders programlar1nda 

Tayyare piyankusu 
Tayyare piyankusunun son ke

şidesinde otuz bin lira kazanan 

biletin parçaları lstaobul, Bursa, 
lz:uir, ve Eğrid irde onbeş bin 
lira kazanan biletin parçaları 

Istanbul, Akhisar, Geyve, Yoz
gatta, on bin lira isabet eden 
biletin parçaları da lstanbul, Mü

danya, lzmir ve Merzifondn ıa
blmışhr. 

de:::-.nu sene ders programlarında Eskişehir müddeiumumisi 
fl«11klik yapılacak mıdır? Gelen haberlere göre Eskişc-

ct· - Programlarda istikrar temin e • bir baş müddeiumumisi Haydar 
bilmeden semereleri elde edilemez. . f · · 
~u. itiba 1 1 d k k d bey grıpten ve at etmıştır • 
.ı;.. • r a program ar a sı sı e. ----
e;ışıkJik k . . · t' l A. yapma ıyı nt: ıce er vermez. Tayyare ş.irketleri ve bir tavzih 
\' "cak tekemül mevzuu bahsolabilir. i\Icmleketimizdc çalı<:an ecnebi tay-

Ukand .. l d... 'b· h .. d ' 
ha .. a .so~· e _ıgım gı ı . er gun a- yare şirketlerinin vazıyetleri hakkında 
kerrı1:ı~~ekamıl bır şekle gıtmek ve te- Le Journal d·Orient ve Ilil~liahmer ga· 
ttta ul nok!as:ından noksanları ta • z~tc'erindc bazı neşriyat yapılmış, bu 

l'rllanıak Iazım<lır · · ·ı 1 d ·ı· · arada Lufthanza şırkeu pı ot arın an a-
""Bllhr.lerln tekaUtlUIU bir beye atfen bazı sözler yazılmıştı · 

>ıi esat bey ilk mektep muallimleri .. Tahir bey dün idarehanemizc gele · 
f1 n ~ekaütlüğü meselesi hakkıncla da rek hiç bir gazeteciye bu şekilde sözler 
eltıl§t;,. ki: söylemediği cihetle keyfiyetin tashih edil-

lcı - l\fuallimlrrin tekaütlüğü hak • mcsini istemiştir. 
ıı llda evvelki sene meclisten bir ka • -:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-
a~? Çıkrnıştı. Yalnız ilk mektep mu• Kısa Haberler 
Ja 'tn.leri hususi idarelere tabi olduk
't'Q tr için ayrı bir kanuni maddeye lü
la ~ vardı. Bu hususta hazırlanan 
ta~iha vekiller heyetinde bulun!ltak • 
tih ır. il ususi idarelere taalluk ettiği 
di) etıe Vekftletıer tarafından tetkik e
'ttıa rrık ektedir. Bu sene in tacına çal::;;tl-

tadır. 
IJıi - Tıp fakültesinde bu se~e bare -
~tatbikinden sonra müderrislcı·in 
fak .. /arına zam yapılmasına mukabil 
zaı; ~e hastanesinin talısisatının a ... 
tıe t 191 lıe bunun neticesi olarak ameli 
idd· atbiki derslerin sekteye uğradığı 
l'illi ıa edilmektedir. Bu husustaki fik. 

z iledir? 

_ D Tı!:' fakUltesinde 
... etl' 

1 
arulfünun bütçesi, fakülte 

ed.n~~ eri ,.e di'\'anca tetki he teklif 
'ttıe"? ış olduğundan böye bir :sd\fe 
ltUıte u~ b~.h:ıolamaz zannır hyım. Fa 

bu ihti ·ac öre bii e · tan 

Hapishane ıslah edilecek
Ôtcdenbeıi şehrlmiz hapishanesinde 
m:ıhkQmlan çalıştırmak için çorap ve 

fanila fabrik:ısr, bir marangozh:ıncylc bir 
de maıbaa mevcuttur. Ve h:ıpi shane 

im:ıUth:ınelcrinde 25 bin liralıktan fazla 
makine vardır. 

Adliye vekaletinin bu makineleri sa· 
tın alarak hapishane binasını ısl:ıha karar 
verdiği ve bu iş için bir komisyon da 
tc~kil edilecejti yazılma~ t:ıdır. 

idare heyeti - Vilayet idare 
heyeti dün vali rnu:n·ini Fazlı beyin ri
ynsctindc toplanarak vilayete ait muh· 
telif iş' c ri tcıkil\ etmişt'r 

Raşit llıza 1'iyatrosu 
~ehzadebaşı 

Bugün :ıkş:ım sa:ıt 21,30 da (Aile 
saadeti) Y:ıkında : (Serseri) 

Z:ıbitan, muallim ve •ıılebcyP. birinci 
uhu · · ' 

Kendisini getiren tayyareci 
"Böyle garip tabiatlı adam 

görmedim, diyor! 
Çekoslovakyalı fabrikatör M. 

Bata'mn şehrimize geldiği ve 
memleketine şimendiferle dön
düğü y:ızılmıstı. 

Kendiıi şehrimizdeyken Moda 
civarında bazı arazıyı gezmiş, 
burada bir kundura fabrikası 
yapılması imkanı olup olmadığı
nı araştırmıştır. Kat'i kararını 
memleketinde verecektir. 

Seyahatini üç motorlu Foker 

sistemi bir tayyareyle yapan M. 
Bata ile birlikte şehrimize lngi

liz tayyarecilerinden M. NeviUe 
Stack, da gelmiştir. 

Tanınmış tayyarecilerden olan 

M. Stak bir kaç ay evvel Lon
dradan Avustralyaya altı günde 
gidip gelerek bir rekor tesis 
etmek üzere arkadaşı Cbaplin,le 
brrlikte Londradan hareket et
miş, fakat tayyaresi bozulduğu 
ıçın Yeşilköyde yere inmiye 
mecbur o'.muştu. 

M. Bata•nın tayyaresinin pilot

lu& unu yapan lngiliz tayyareci 
dün bir muharririmize, ömriinde 

bu milyoner kadar garip tabiat
lı adam görmediğini, havada 
uçarken hiç bir şeyi nazarı iti

bara alm!ldan her saat başında 
istikamet değiştirmeyi iste:liğini 
hatta bu yüzden bir kere istifa 

etmiye mecbur kaldığını hara
retle hiklye etmiştir. 

Tayyareci hareket için hava
ların iyileşmesini beklemektedir. 

lngiltere kabine
sindeki muhalif 

nazırlar 
İngiltere hükumetinin himaye u

sulünü kabul için parlfırnentoya vu• 
ku bulan teklifi kabinenin maliye 

nazırı ta rafından izah edilerek mcı:" 
lisçe tasvip edilmiş, fakat Amele fır 
kası muhalefet etmiş, ve daha nıi:-

himmi, bu günkü İngiliz mi!H hükfi· 
metinin erkfınında.n olan Sir ~amocl 
Hor da bir nutuk irat ederek nıen
sup olduğu fırkanın siyasetine muh:ı
lif olduğunu ilfın etmiştir. Sir S:ı • 
moel Hor, bir takım şerait dairesin· 
de himay~ye taraftar olmakla bera
ber gümrü.1< re~imlerinin te~tidine 

muhaliftir. 
Bu suretle garip bir vazıyc·t haı;;ıl 

olmuştur. Bir kabineye mensup olan 
bir nazır, kabine tarafından kendi 
içtihadına muhalif bir karar verildiği 
ve bu karar parl:lm~nto tarafınclan 

kabul olunduğu halde kahinecleki 
me'\'kiini muhafaza Ye yalnız mccfü• 
te fikirlerini ve içtihatlarını izah et~ 
mekle iktifa etmektedir. 

Fakat bu vazıyet, kabine azası a
rasında ittifak bulunmadığım göster· 

diğinden Londra gazetelerinin bir kıs 
mı Sir Samocl Horla ark:ıd:ı~larmr 
istifaya da,·et ediyorlar. 

Bunlara göre arkadaşlarıyla iti ~ 
laf edcmiyen bir nazırın vazifes i, ma 
kamrndan ayrılmaktır. Çünkü kab:
ncnin mes'uliyeti müşterektir. Bir 
nazır muhalif kalmakla mes'uliyetten 
kurtulamaz. 

Buna mu1,:ı.bil bazı Londr:ı gazete· 
Jeri de Sir Samoelle arkadaşarlının 

kabinede kalmalarında. bir m:ıhzu r 
bulunmadığını iddia ediyorlar. R•ın

lara göre bu giinkü kabinenin milli 

mahiycjini muhafaza için buna lü • 
zum vardır. Sir Samocl Hor'ln arl,:!• 

daşları kabineden ayrılacak olurlar
sa, kabine milli mahiyetini kn.} bC'dr
cektir. Onun icin bu zevatın kahine• 
de kalmaları za~ruridir. J 

~~~----· -
Vusung mevkiini ele geçiremiyenler 
Şanghaya bakim bir vaziyet alamazlar 

Uzak şaıkta cereyan eden ha· 
diseler bütün dünyanın gözlerini 

Şangbay şehrine çevirdi. Japon
lar, bu şehri, Çin harekatı için 
üssülhareke ittihaz etmiştir. 

Japonlar, Mançuriyi işgal ettik

ten sonra müsbet bir netice 

alamayınca, bu sefer, Çinin ta 

kendisini tehdit için, onun ec
nebi devletlerle olan münakale 
ve münasebetini kapatmak iste
dikleri ıçın, Çinin hükumet 
merkezinden daha ço'.< mühim 

olan Şaoghay limanım işgal et

mek istediler. 

Şanghay limanı Yang-Çe·Ki

yang boyunca uzanan çok mü

him şehirlerin limanıdır. Şanghay, 
Hoang-Pu nehri üzerinde bina 

edilmiş bir milyon nüfusa malik 
bir limandır. Şehir birkaç kısma 
ayrılmıştır. Asıl Çin mahallesi 

olan Tong· Ka-Du duvarlarla çev
rilmiştir. Bundan sonra, Fransız 

mahallesi ve nihayet Hong-Kin 
denilen beynelmilel mahalle gelir. 

Şanghayın boy!u boyunca uza
nan rıhtımlarında fevkalade bir 
faaliyet vardır. Bu faaliyet, bil-

hassa sol sahilde, bir karınca 

yuvasını andırmaktadır. "Kuli,, 
denilen binlerce hamal, sayıhın 
on binden fazla o~an çek çek 

arabacıları, atlılar, geniş boynuz· 
lu inek arabaları, otomobiller 
biribirlerine karışarak ve büyük 

bir tezat teşkil ederek g idip 
gelirler. Günün bazı saatler inde 
seyyar satıcıların iştirakile gü
rü tü o kadar çoğalır ki, insanın 

sersem olmaması kabil değildir. 

Çin mahallesinde sokaldar dar
dır ve burada birçok rayan halk 
görülür. Her sokakta tezgahları 
oymalı yiizlcrce dükkan vardır. 

Siyah, sarı ve kırmızı renkler, 
camekanlara hususiyet verir ve 
kızartmalardan çıkan yağ koku

su, tuzlu balık ve sanırsak ko
kusu havada karışır. 

Sağ sahilde doklar vardır. Bu

rada da faaliyet çoktur. 

Şanghayın l::eynelmilel mahal
lesinde at yarış yerleri, meldep· 

lcr, hastahaneler, geniş caddeler, 

parklar vardır. Ecnebiler Şang-

1 

hay ıehrine, Çinin Parisi ismini 

vermişlerdir. 

Filhakika, seyyahlara en çok 
eğlence temin eden yer orasıdır. 
Şanghay halkı cok kozmopolit· 
tir. Orada, insan dünyanın bü

tün milletlerine tesadüf edebilir

ler. Birçok namuslu kimseleri 

barındıran bu şehirde tehlikeli 
sserseriler ve macerap erestlerde 
vardır. Çinde beş parası o1ma
dan lüks hayat yaşıyan, otomo
bilden inmiyen, en şık otellerde 
oturan ve lngilizce "Jovve You,, 
yani "size borçluyum,, manasına 

gelen senet!er imza! yıp, hesap 

görmek sırast geldiği zaman or

tadan sır olan kimselere Şang
hayın yüksek hayatında sık sık 
tesadüf edilir. 

Şehrin sahillerine yanaşan va• 
purlar eşya yükler ve boşaltırken, 
Çin kayıkları birer hayal gibi 

kayıp giderler. Şehrin hemen 
Yaug - Çe - Kigang•ur mansabı 
gc:lir. Burası hemen hemen 100 
kilometre genişliğinde bir haliç"'.. 

tir. Bu mansabın bin bir küçük 
adaları olmasına rağmen, büyük 

gemiler, üç geçıtten ~chre gire
bilirler. Maamafıh bu adalardan 

birisinin 700 kilometre murabbaı 

arazisi ve bir milyondan fazla da 
balkı vardır. G ece, şehirde bir 
sürü fenerler yakılır. Gemiler 
yollarını bunların ar.ı!ından bu

lurlar, gündüz de şamandıralar 

v~rdır. 

Asıl Şanghay limanı, ileri 
liman demek olan Vosong'dan 
on sek iz kilometre içerdedir. 

Burada bir kale vardır ki, Ja
ponlar mütemadiyen bombardı

man etmektadırler. Bliyiik ge-

-miler Vornng'dan ileri gidemez

ler. Fakat küçük kruvazörler 
veya gemiler Şanghaya kadar 

ilerliyebilirler ki, burnsı, sahil

den elli kilometre kadar içerisi 
deme ktir. Daha lcüçük gemiler

de bu'lların en içe.terine kadar 

yani sahilden bin kilometre ka
dar içeriye g-:rebilirler. Her se

ne, ~anghaya on binden fazla 
büyük gemi uğrar, eşya alır ve 
yükler. 
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Halk evleri için gosrcrılen taaliyeıren 
dün bahsetmiş ve bu e\'ler n teşkı!At, 

idare ve mesai talimatnamesini ııynen 
nesre başlamıştık. Bugün de~·ım ediyo 
ruz : 

1) Gügel san'atlar şubesi musiki. 

dafaasız hayvanlar a,,, iç sularda ol
ta n ağ balık avlan, silA.hla atıcı • 
lık. 

C - Kuvvet ve meharct talep eden 
ve az çok bir tehlikeyle ba~h olan 
spor nevileri: 

~eçen ı:ünleri 44 kalan ı:ünler- ~ 17 
Güneş - Doı;usu . 7 l'anşı 17.fı 

Namaz vakiti eri - Sabah 7 20 
Üğle 12 28 ikindı 15. 9 ı\kş:ım 17 .. '=19 
Yar~ı 19 09 ıms:ık 5.30 

Hava - 1 lün Eıcaklık en fıızln na-
kı.5 2, en az nakıs 4 dereceydi. Bugün re~lm, heykeltraşlılı:, nıirnarlrk gibi 

ısahalarla tezyini san'atlar \'e saire ve 
san'atldir veya amatör unsurları bir 
araya toplar. Genç istidatları h:ma~ 
yeyle inldşaflarına çalışır. 1 

Müdnfanlı hayvanlar avı, eilrgün hava hapalı olacak, kar devam edece.,tir 
aVt n at koşuJ:ın, milli ciritoyunu, 
dağ ve kı~ sporu, yelkenli silrnt ha
reketi, açık denizde balıkçılık, açık .- BORSA-

2) Şube Halk evlerini umumi mil• 
ısamere programlarının musiki l\ısmı-1 
nt ihzar ve tatbik eder; hal'• için u .. 
mamf musiki ru;:şaınlnrı tcrt:p eyler. 

denizde yelken sporu. 
4) Jımnastfü ve di,ı;.er beden hare- 13 Şubat 932 

Açıd t•ar:ııı.naı 

k~tlcri de ferdin ve milletiıt bcdcnt, Kambiyo 
mım , ruhi ve ııhUıkt terbiyesinde ve Frnsır, Fran~ 
sıhhatinue büyük bir ehemmiyeti h .. - ı fngiliz lirası Kr. 3) Halk evleri muslld mesai ve mü" 

samerelerinde beynelmilel modern mu 
sikiyle mim türkülerimiz esas tutula· 
cak ve beynelmilel musiki teknik vcl 
aletleri kullnnılacalttxr. Yanj mıısil:!-1 
de gayemiz, modern ve beyncmilel 
musikiyi (\e taganni) tarzım esas 
tutmak ve bunu tatbik ve temin et
mektir. ~~alkın mu~il~i zevkini arttır-'ı 
mak ve yukscltmck ıçın radyo grnm • 
:fon g:bi vasıtnlardn.n da istüadc ctlıl
mer cHr. 

iz.dir. Jimnastik ve beden hareketleri R 1.L. mukıhlll llohır 
şunlardır: • • Liret 

Serbest beden hare!>etlerl; ritmik I ·· ııcıe:~ 
jimnastik, gan'atlı danslar, toplu ya• r>r:ıhnıt 
ya gezintileri, gülle, trapez, l!andov rs. f'rank 

Lcv3 
ve saire gibi vasıbl:ırla yapıhm aletli florin 
jimnastik. • 1\ nron 

Bu jimnastik ve beden hareketle- • • ~ilin! 
riyle bütün mulıit gençli~i (spor ku _ " • rc,.cca • • 
lüp~erbe dahil olan ve olmıyan) ve • • l\1ark 
hak tnba'mları iştigale sevkolunor. .. .. 7.loct 1 cngö 

4) Şube, mlim!rtiıı olnn yerlerde 
açara ,ı kurslarla güzel ~ 'atlar mün 
t"s'plcrini ço"ıı.Itmıya e muhitte fa 

bif duyuş ve anlayr§ sel'iyesini yük -ı 

Halk evlerinde lmk~nm müsaadesi • • ı.e, 

derece !ınde ve tedricen jimnastik sa- ı TOrk lirası Dinar 
lonlan \'e açık jimnastik sahaları bl!• Çcrvoncç ı,uru~ t..ı7.ı. !5 

•tı91 

s 1 mi:re çalı:ır. ' 
5) B .. un hıı11rın milli marşları ve 

Ş" r' ılan ö+renmcsine yard m etmek 'ı 
ve bunL :ı milli tezn.lıür günleriyle 

1unur. Hal!c evlerinin llpor ve gençlik 
şub=lerı ba Mlon ve sahalarda mün
ferit ve toplu hareketleri öğrenirleT. 

Beden terblyesı n jimnast11< ö"' • 
retıne!c f~I daima bilgili ve tecrllbeli 
muallimlerin eline ve nezaretine bira~ 
lnlır. 

Nukut 
!O Frnnk [ l• rıınsız. 

ı !sterlin < lnı:lllı 
1 rıoııır ( Amerlk:ı 

!O Liret i lt:ılya 

16 iJ 
ıı 

201,1 
216 

BORSA HARiCi 
Altın 
Mecidiye 
B:ınkonot 1 9~~ 

23~ 

n • C\ lerf mnrni mUsnmerclcrlndel 
mi ! içe. b r n:;ızd"n ~öylenm~lerir.i 
t miııe r i.Jı~mak, güzel !;3n'at1ar şu.I 
b · m siki lusmının en lın§ta gelen vn 
.7- • ıeı!ndcndir. 

C, IO;, L~. h:ılk arasında, bi1hassa 
1 ö ic "•irctlcrdc söylenen milli 
tiirl ·, ·~dn not:ılnn e 5Qz1erlyle milli 
oyur.:ar tarz V(' P.henglnf tesbit eder. 

Yatandaşlara n-.odern sıhhat te
Jakhisinin esa.c;ı olan ev ve oda jim • 
nastiklcrl öğretmc!c ve bunun günlük 
ya~ayı~ en lüzumlu bir vas·tası oldu .. _ ... aa ___ ı::ı:ııa:::ı~c:::ac:ıc:;mwu::ı:~ 

1) H lk e\•leri temsil şub~leri, tem
sil ~:ı. .. ':..tma hev~ ve istidadı olan 
kadın \'C er!.ek :H::ıd:ın mürel,kep bir 
temsil gru1rn t~~'dl ederler. 

:?) H~lk etler· müsam~reJerinde 

iJunn herkesi inandırmak §ti.benin mn 
him "nzlfcsidir. 

Spor Te gençlik ~abesi jimnastik 
salonund:ı veya sahada fatim ve tat -
bik edece"'i hare!tetleri yüzlerce ve y~ 
rinc göre binlerce nıtnnda~1ar:ı mftstt• 
it fırsnt ve :r:amanlard:ı kitle hıılinde 
tatbik ettirmeyi bu hu astaki 1 tfgnlln 
ylihsek h defi ve gayesi olara.k telcl.k
ki etmelidir. 

Beden terbiyesi ve jimnasti!c ç:ıll{· 
mnları z:ımanlı ve programlı olnt:ıh • 
dır. 

umumi idare hey .nce rne,•rutlar nrn
sından tercih edilecek veya yeniden' 
telif cHiıilecek piyesleri; Hal!;: evi u
mumi müsamerelerinde temsil ettir!· 
lir. G~nlardan nyn olnrak temsil e-
dilecek piyeslerin merkezce ve görülüp Halk ulerf, yerine ve imkbma gö 
tensip edimi~ olması 1:'\z'.'tlldır. re bir veya iki yı1d:ı bir m:ıhallt jim. 

1) Spor ve bUtün beden h:ıre!cetlcri nnstik günleri tertip ederler. Aynca 
genç.tüt tcrbiyC!inin ve milli terbiye.. üç "eya c1ört yılda bir bUfün vatana ~:ı 
nin Y:l?. gcçilmiyccek o1nn asli ve müh mil bily1'Th jimnastik bzı.ynmtan ter-
hirn b·r lrnüdür. Bu ~ebeple Türk tip olunur, 
gençWinde w Türk hnlkrndn spora Ba bayramlan umtmtt ldue heyeti 
ve beden hnrc\etlerine scTgi ve al~ka tanzim ve tebll~ eder. Tatb!katr Halk 
uvandırmalı, bun lan bir kitle hare. evleri ı1por ~heleri blnrlm ederler. 
ı eti, milli bir faaliyet haline ~etirme- Jimnastfü bayramlan bilyilk mmt bir 
Jidir. liğin ruıaletti ve muhabbetli bir teza-

2) Bu milli idealin tn.hakku~cu için hürü oldn!tu gibi bu v~ileyle R~lk eTlt 
sporun ve blitü:ı beden hnrekctlerinin lerı spor ve gençlik fUbelerl çalr~a. 
fenni usuller ,-e kaideler dahilinde. lanntn hesab:nı nrwlf f)Jurlar. 
eistem ve plnn dnire!in<le tatbik ve fc- ı nevımı yann l 
:rası lazım geldiği dalma göz önfinde _Ş_a_r_k--m-0-8-1-k-l __ _:__;.__ 
tutulmalı ,.c bunun için, Türkiye id·· 
man cemiyetleri ittifakma dahil bulu· Kongresi 
nan ve bulunmryan spor te!'lekkülle-
rlnin inkişaf' taraldd ,.e tcl·frmüllcri- Mısır gazE'tcierinin •erdiği 
11e yardım ederek, memleketimizde rnalümnta göre Mısır kıralı Ka
teknik spor faaliyetlerinin intl~"lnnı hirede top:anacak Şark musi
tervlç etmelidir. Bunun gibi, ittifaka l<isi kongresine ait emimameyi 
dahil bulunmıyan kulüplerin fcdere.s-- neşretm=Qtir. Emirnamede ko:ı· 
yon nizamnamesinin talep et:tiı;:ıi liy~· 
kate çıkarak ittifa!ta girmelerini ''e grenln 932 senesi nisanında top 
henüz hiç kulUp bu1onmryan yerlerde Jımacıığı beyan o'.unduktan ıo:ı 
kulüp tesisml te~vik, ıhzar ve temin ra Kong-reyi tert'p edecek be
etmelidir. Gent" bunun gibi hariçte yetin şu zevattan teşe'<kül ct
kalan gençleri spor kulüplerine gir • t~ği haber verilmektedir. Mısır 
miye ve kuliipler dahilinde fenni m~
totla yetiştirilmiş birer hnl:ikt sporcu 
olnr.ıyn tco:vik etmelidir. 

Fu crnün spor mefhumu bedeni 
güzel estire ek. te!itımül ettirecek ve 
iraö . nefu itim:ı.t gibi ruhi vn<:ııf" 
bn yu~e1tece' b r faaliyettir. Her 
yertn hnstl.5i im ~n vnz1yt>tfrıc cöre a• 
şa§'ıda sırnl:tnan !ennt spor tasnifine 
uyan hnrekctlerin inüis1fı teşvik "·c 
takip edilmelidir. 

A - Daha ziyade sıhhi maksatıa
:ra hizmet eden, kuvvet sarfi:rlc ynp·
]an ve bedeni kuvveti. bün evi, lnki" 
taf ettiren spor neYilcri (Btı~da fm• 
nastiklerm bir çoğu dnhfldlr.) 

Kürele çekme, yürttme, nt1etizm. 
B - Kuvnt ve ıneharet talep eden 

.. bnnlan fnkf~d ettinon t'.'J)Or nevi. 
lerf: 

Futbol, yüksek jimnasUk hareket
leri, skrlm, boks, güre~. o~omob!l, 

lüıalkJet. Ftbae. acil ata hJn ... 

maarif nazırı heyet riyasetine, 
Aptiilfettab Hayri Pa~a reisi ve
killiğine, Ahmet Necip Hilal, 
Mustafa Rıza, Yakup Aptü!ve

bap, doktor Mehmet A~mct 

Hdkln kdtipliğe, Baron Derlen 
ger ve Mısır operası müdürü M. 
Kantni ıız.a tayin o!anmeşlardır. 

Musiki ko:ıgrcsi, Mıstr mu
siki yurdunda b zıat Masır kıralı 
tarafından kOşat edilecek, ve 

resmen bir hafta devam cde

cc ktir. Türkiye, Irak, Kuyt, 
Yemen, T unaı, Cezayir, ve 

Fastan muralıtlaa11 ar davet olnn--

duktaa so11ra Şark musikisine 
vakıf lttl'ftiz, Alrt'tın, Fransız 

mü~qnlderde çarprumıtJaıd11. 

Beyoğlunda Tal~simdc Sıra Seni/erde 
Kdin daircl malısu8asında ifayı vuzife 
eden stanbul /!.:inci icra memuı·luğun, 
dan: 
Tamamına (G79:?) Altı bin yedi yüz 

doksan iki lira kıymet t:ıkdir edHcn 
Boğazl-çinde Tarabynda Tarabya cad· 
desinde atik 172 cedit lGG numara ile 
morakkam maa bahçe bir bap yarım 
kfırgir hanenin birinci açık arttırma 
ısı neticesinde (500)beş yüz lirn beılelle 
talibi uhdesinde ka1mı~ iıse de bedeli 
mezkftr kıymeti rnuhnmmineye naza -
ran haddi layılanda görillm~miş ol
makla 9 - 3 - 932 tarihine mUsadif 
ça~mb:ı gilnU sa.at 14 ten 16 ya ka· 
dar CklncJ a9 ~< arttırması dairede k· 
ra kılınacaktır. Arttımııya iştirak 

için kıymeti muhnmmlncnin yüzde O.· 

nu nispetinde teminnt akçe.si verilmek 
lbtmdır. Hakları tapu cisllliği1e sa
bit olmayan ipoteldi alaca!dı1ar1a di
ğer a1a1\adarl:ınn irtifa}{ hakkı sahip• 
lerinin bu h:ıklarını ve hususiyle faiz 
ve masrnfa d3ir olan iddialarım ilan 
tarihlınden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile hirH'ttc daireye 
bildirmeleri 1Azrmdır. Aksi halde 
haklan tapu sfcilW•ile sabit omıy:m~ 
lnr satı~ bedelbin payla~rnasmdnn ha 
rlç lmlır1nr. l\Iütcraldm vergi ile ~
lediye rUsumlan ve vnluf lcaresf mii~ 
teriye aittir. Do.ha fazla malQmat n~
mak i.stiyenler 931 - n"'O numarnd!'I 
m~'uıyyet d08yasına mUrncnntln ve 
mahallı mezl;Qrun evsaf ve mes~hns·· 
nt havi takdiri kıymet rnporile 15 -
2 - 932 t:ırihindcn itib:ıren daire dl
vanh:ınesinde asılı bu!unnn arttı-nnn 
şartnamesini g5rebi1cce~dcri ilan olu -
nur. 

Tıı :et adiye m!!ll '·em" inden: 
Toluıtt:ı muklrn mtib:ıdil muhac·r-

1erdcn Petan o;;.ıu Mn~t:ıfa n~a ile 
Snmsunun Seyit bey -"'hallc~:nd<' 
tücc:ırdan h:ı.c1 M:hr.ıct bey z:ıdc- R·· 
za bey mey:ınclcrinde miitch .. dd' a 
lac:ık danı<q]1dım 'clnvı icr:ı lı:ılı-,n 
muha1teme,lndc: 1ü'lb:ınlcyh n:ım·
nn gö:ıdcrilcn c':ıvctlye m1•mııilcyhin 
Cuımet .... !\hı m~r'lUl oldu ~n'l ~,n tclır
gat ynpı1amndı3ı mUl·,,:rfn m~~ruh-u 
tından anlaşılmı:ı.l·Ja tlfıncn tcbH...,.at 
ifasına k:ırnr '\'erilerek mahk"rn~ i ı ı 
- 2 - 932 tarihirıc talil~ rılındı(rrnrl:ı.n 
tarihi iH\.,dn.n itib:ı.ren 20 giln z:ırfrnh 
da mc:rr.aileyhln esas d:lvaya l\arı:ı 
CCT::p verrnc~i ve yevmi mc-r.';t'ırda 

m:t.h1cemcye r;elm si veya muteber ,·e· 
kil gönc1ermc3i :'k!f ta~;c1irde giyabcn 
muhat.eme ynpı1acağı ve istida ile dr
Tctiye !Urt!tlcrinfn m~hkeme dlvnnh"'• 
nes!ne falik oJandu,ı;n tcb1i~ ma!mmı" 
n:ı kalın olmak ü.ıere ilan olunur. 

- Evet ama.. Iforidorda I.ılr çok 
hizmetçiler \'ar.. Bu takdirde ancak 
şato hizmetçilerinden birisi bunu ya
pabilir. Bun un için de geceyi bekle. 
melerine lüzum yo!t, gündüz de gire. 
bilir. 1 

Lnrtig etrafı tetkik etmekte de -
vam ediyor. 

- Bundan başka kapı yok, pence-
reler de kapalL ı 

- Hepsi dej'il. Şu pencerenin üs· 
tündc!q ortadan açılan küçük cam n .1 
çık. 

- Öyle ama, buradan en h:ıfif bir 
kismenin bi1e geçmesine imkan yok. 

Frnnoy tasdi ketti: 
- Evet.. I\üçlik bir çocuk ancak ı 

geçebilir.. O halde, siz, şato;n y:ı· 

b:ıncı birf-;nin kapıdan kacmış oldu -
l:runa hifümediyorsunuz demc!t:" 

- Bence en b='sit yol b~. 
- 01nbilir. Zira bu gibi mesele -

)erde. h~zan en lı:ısit şeyleri knlıul 
etmek, haya11ere kapılrnam:ıl\ J~zı:u• 
dır. 

- Oh ... Bu tnktirde bu mesleltten 
hcm:ın ''az geçerim. 

Mühendis nrma!;:ta inat ed!yordu. 
Bu p:mçirenin üstiindc!ci küçülı: cnm 
hiç tc lı:ışuna gitmiyordu. Gitti, y:ıt::ı.·· 
ğı tetld!r cttJ bir şey bulamadı. Ynz·
hnneye ba!:tı. Biitün cc!:mcleT kapalıyı 
dı Her halde bu pencere .. Dönih> tek• ~ 
rar onu muayene etti. Duvarlar diim .. I 
di!z }iil.tseliyordu .. Yalnız, omuz hiza• 
sınd:ı duvara mıhh bakır çıkmt:lar 
''nrdt ki, açı1dı~t z:ıman pencircleri 
tutmak için yapılm·şh.1 Birde:nbire 
mühendis sıçradı: 

- Bnlonız, dedi, bu bana pek taze 
bir iz gibi geliyor. 

Fra.noy etrafına balonmıya devam 
edere!t yanma geldi, b:ıktı ve tasvizı 
etti: 

- Zannedersem hakkınız var. Bu 

iş kapıdan aranacak bir şey de~il. Bu 
talcdirdc buraya girmek için bir ço. 
cuk lrullanm:şlnr demektir. Nihayet, 
bu dn. gayrı kabil Mr hadise c1eğil. 
Bir çok hırsrzlnr, bu gibi işlerde !;O -

cuklnn lrnll:ınırJ::ır. 
Filhakilm duvarda bir iz vardı. Kü 

çük pencereye yetişebilmek için, bir 

ayak, bakır par~nsına basmak ist~mi~, 
kayıp dm·an hafifçe ~izmişti. Lartig 

ayakta, pcncererun cilalı lcenarlannı 

muayel\e ediyordu. 
- İşte, diye haykırdı, bir iz. 

- Sahi rni? 
- Bnl.ını:.ız burada. Hem de :\yan 

beyan. Ne yazr!c ld bu izin kopycsini 

alma!;: için vesaitimiz yol<. 

- Hele bir bak:ılrm defrer mi? 

Vir l senedenberi 
yaşıyan kalp! 

Eundan tam yirmi sene e-vvel 
Amerikanın Ro ~fellcr müessesı 

er'.5nından doktor Alex Karell 

ölü bir pilicin kalbinden bir par· 
ça a.mış ve onu beslemekte ve 

yaş:ıtmakta devam etmi,tir. Do1
t

tor Karell bu kalp parçasına bin 

bir itinayla bakiyor, o:ıu besli· 
yor, yıkıyor, onun faza harare· 
te veya fazla bürudete maruz 

ka mnmasına di'·kat ediyor, onun 
her han ?İ arızaya u;,ramaması 

içın elinden geleni yapıyordu. 
Eunun net:cesi, ölii pff cln ka'p 

pnrçası daraban etmetde devam 
ediyor ka 'p hücreled, mütema 
dıyen yenileniyor ve lu mini mi
ni kalp parçanı yaşıyor. 

Bu kalp parç smın ~·irmi sene 
ya:tadığma bakılırsa onun 2012 
senes"nde yrz'.inc!i yıldönümünü 
de ıdrak edeceği anlaşılmakla· 
dır. Vo tor Karcllin anlatışına 
göre pilicin kalbi yaşıyncaktır. 

Doktor Knrellin bu p·liç ka'· 
bini yrşatmzsındnn mühim nelı· 
ccler eıde ediım"ştir. Oda insa
nın kalbinden fazla beyniyle ya· 
şadığıdır. Sinir hücrelerini vü-

cut .haric.nde yn~atmak iç"n uğ-. 
raşı mış faırnl bunlar bir hafta
dan fazJa yaşamamışlır. 

5 ... 
Nakieden: fa. . 

Franoy bunları söyliyerek mühelt" 
disin yanına çıkmıştı. 

- Fakat, dedi, bu parmak iZİ
Hem de bir çocuğun baş parma;?ınrn 
izi .. Yahut da bir kadının •. Buradan 
nncalı: bir çocuğun geçcblleceğini 6U1" 
lememiş miydim. 

Franoy ceketinin cebinden dUındfJı 
bir gümüş tabaka ~ıkardı. Ve: 

- Ben de, dedi, arasıra böylP şey• 
lerc merak ederim de, yanımda ötebe
ri taş·rım. 

- Bu izi alabilir misiniz? 
- Bir daldka sürmez bile .. Jşte si· 

ze nk Yesika .. 
Franoy maharetle izi aldı. Şimdi 

küçük parmak izi, bütün vuzuhiyle gö 
rünüyordu: 

- Hadi, dedi, şimdi gidip keşfinıi
zi söyliyelim. 

Franoy elini milhendisin omu:tll • 
na koydu: 

- Bilakis, dedi, 11iç bir şey ~öyle• 
miyelim. llk bakışta burada kaybol • 
muş, çalınmış bir şey yok. Esasen e
min olunur, kont, biz gittikten sonr& 
gelip eksik hir şey olup olmadığın! 
te1dk edecektir. 

Eğer bulduğumuzu anlatırsak, • • 
min olunuz, bu izi birakanın da der• 
hal hnberı olur. Ve şnyet bir dnh:ı bU 
raya gelmek ruyctindeyseler. kendile
ri daha ziyade tedbirli olarlar ve y:ı.• 
kaltyamayız. Buna mukabil, sus::ırs:ıkr 
kendilerini emniyette zannederek ınüS 
terih olurlar ,.e yakalanmaları koltı1 
Jaşır. 

- Hakkınız var. Susalım. Hoş htr" 
snlar uzaklaşalı da bir haylı olınttf' 
tur ya .. 

Kapıyı kapatarak yemek odası11& 
geldiler. Kont onları görünce sord11: 

- Ey, ne var bakalım? 
- Hiç. 
- Den de öyle tahmin ediyoTaı1'• 
- Siulen eşynnızdan gnyrı bir şef 

çalabilecek birisinden şüpheniz )·ol' 
mu? 

- Hayır. 
- O halde Ogüstün aldandığını 1'~ 

bu1 etmek Uızım. Ve artık bu mesele' 
kapatalım. Bu güzel toplantımıza d"' 
vam edelim. 

Kont bunları söylemekle bernbet 
aklı hep bu meselede kalmıştı. Uir ıı• 
rn.lrk: 

- Haydutlar pek kiistahtırlar, dC" 
di, Ve hayat esrarla doludur. 

Elena sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz1 
- Hiç. yalnız dün akşam, amcantfll 

b:ışına da garip bir şey gelmiş dl'" 
• 'il\." 

Ar.ıcamı tantyo-rsunz :ı:ı.nnederım. v. 
rndan on i!ti fersah ilerde. bir ne1trııl 
ort:ısında bir ~toda oturur. 

- E"et, biliyoruz. 
- Diin gece. uyanmış.. Etraf1 ~!1" 

lemiş ... Odasında birisinin bulunda.~ 
nn kanaat getirmiş. Bu ihtiyarın go; 

.. . " k l({lt· gorrncrnesıne raı;rn"n, pc., pe. 
Hemen yata11tan atlamış .. Kim 019' 
be1'cnirsiniz? Bir lmdın. Hem de ustt
l"'t, l!us şiv~i tal:Jit eden bir ıuıdf11' 
Amcam, kcndi~inin Ru!5 olrnn.dığrııt; 
fnknt mnlısus şh·csint böyle yaptığı"• 
farkctınis ve buna emin. !Cadın r:ı;~ 
mış, ve kaçmrya muvaffnk olmuş. d' 
bir !·örün e.Jindcn kurtulmak g4iŞ 
de::n ya •. 

Elcna sordu: 
- Bir iz bulamamışlar mı~ . 1 
- Hayır, ~adcce bir otomobılıJ1 s', 

Y.ryul:m gittiğini görebilmişler . .ı\:. 
cnm, sabah olunca j::.ndarma.lara ~ 
yet etmiş. 

- Bir şey. ~:ılmışlar mı? 11ı1f 
- Hayır. Herhalde d:ı.ha bit '1"' 

çalmadan y::ıknl~nmış olsalar ger~ıs 
MalQm ya, ihtiynrl::ırm ve l<örlt 
uyJ,usu pel{ hn.flf olur. <" 

Dondurma.far geJrni~ti. Ş"J11P11~ 
lnr i~ilcli ve hpanyol mugannift 
kılar söyledi. ti 

M'safiricr evlerine dönmek a;,ı 
otomobillerine bindi! teri wınan ~ 
3 olmuşta. Elen:ı, madam Franofıı 
kularnk: ~' 

- Biz"m e\in önünden geçcct 
niz, değil mi? 

D~yc E:ordu. 
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Gonokok Aşısı 

L • 
1 1 mı, 

k • • ?I _.ara e ı mı •• 

Belsoğukluğu ve ihtilAtlıırına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Div:ınyolu 

.-sultan Mahmut türbesi No. 189 

Yunanlı güreşç~nın akisleri Eşref Şefik Beyle 

Gülhane Hastanesi Rontgen Hlbo• 
ratuvarı için üç kalem malzeme müıuı: 
kasni aleniye ne mübayaa dilecek. 
tir. lhnlcsj ıı; Şubat pazartesi günü 
ı::mat on beşte kor.ıisyonurnuzda fcra 
edilecektir. Taliplerin şartnameslnl 

almak ''e münakasaya i~tirak etm k 
Uzerc komisyonumuza müracaatlan. 

(53)(322) 
"' 1(. ,,. 

Gülhane Hastanesi Aşı Evi için 13 
kalem malzeme mtinakasa.i aleniye u 
reti ile mübayııa edilecektir. İhalesi 
15 Şubat 932 pazartesi günü saat on B rhanettin Beyi birbirine kattı ... 

•• e er soy 
ille Son zamanıarda kendisinden 3ı/; 
brzrdbalıscdilcn bir Yunanlı güreşçi 
ıt Cim Londos .. • 

ôlli1 u adanun Amerikada oldufiu ve ha::: lıcr çıkan pehlivanı azgın bfr 
tır leyle yere serdiği de muhal>kak 

0~ Çünkü gelen haberler ve filim 
llo ;telcri bunu gösteriyor ve arılaiı
le~ ar • Bütün dünya spor hareket 
be ~~e ~lduğu gibi okuduklarzmıza 
~rduklerimize bu balılstc de inan. 

I z tabüdfr. 

112 ftc bu Cim Londos dcnüen adanı
ko son günlerde pclılivanlıktan çı -
etı~"!.~ ir! bir kara kedi şekline inl:ilap 
k>-~ı Oorülüyor. Bll l•ara kedinin 
trıerınc uğrıyanlar da (Olimpiyat) 
h,, c'?uası sa/ıiplerinden ve spor nzu .. 
.. r,..ııc . d . 

fer1 rın en Eşref Şclı!:le, atletizm 
le1c;rasuonu reisi ve Milliyetin( Fe • 

c! Burhancttin bC!Jdir. 
tıe h 1'11 Londostan sık sık balısedcn 
C/J/ Cfnen lıemcn bu adamı Türk spor
Oıı cırına tanıtan (Olimpiyat) mccnıu
l1ıı,.;l111u~tu. Eğer yanılnuyorsak 
ko 1arıctt1n bey bundan sonra balısc 
diğ~şt.ı Ve Cim Londosıın Tıaber veril
clığ kadar mülıim bir pelılivan olm~ 
clcı ını, belki bir şişirme ve rcklüm
Of:J~~barcı bulunduğunu, ı·c filimde 
1'ıQ en maçrn da mürettep bir 
ct11J olduğu kanaatinde bolun • 
l>ııı unu Yazdı. Buna Olimpiyat mcc
dQ ~ı cevap verdi. Bu yazının altm~ 
belJ ~za yoldu. Buna Burhancttin 
'tı Qf Eşref Şefik be11in altına lnızası
Cetıa tıuya cesaret cdemedifii ya=ısına 
~/." ecrldvhalı bir yazıyla cevap 
o;ı ~ Araya bayram girmişti. IJ.i 
~1,;:ııh bir fasıldan sonra da dı1n 
f1e1J 11 

' Olimpiyat ) ta Eşref Şefik 
bıı Feleği "Spor seyalıatlcri /..:la
~:,, FcleT' Burlıan bcyen başlıklı ya-

1t~a kar§ıladı. 
cliJ6a'ı ne Burlıa11 beyin fUinıde gör • 
(Şilt ltı8a nüreş salıncsinden maçın 
tı~ ;> olduğuna dalr aldığı kanaati 
oı11

1 edindiğine, ne de meselenin nasıl 
t flta1>ah • d' • ·a·~· d t' QJ ı· :ııyat rıa ısıne uır ıgınc r:-
lf.>tt ~kadarlardan duyduğumuz söz .. 
>-ıu1 '~arct etmlyeccöiz. Yalnız if:i ta.. 
>titr~· da Yazılanndan l!porcu karilc-. 
lQ,_ ~ al6kadar eder diye bazı parça
bcıJı~ tnaMa iktifa cdccğiz. Tab!i bu 
llaz17ı tc ileride l:cndt düşüncelerimizi 
~:: ak hakkılnlzı da ma!ıfuz tutuyl"-

&u h "},.,.· an hey ne demi ti ? 
~aç ~~lliyet gazetesinde bundan bir 
>a~:un e'"'el Cf m Londos hakli!nda, 
tııecrr? Olduğum ynzıya Olimpiyat 
ıa.sıı; ::ısında başmakale halinde im. 
hı.ta ır ce,·ap intişar etti. Ilu cevabı 
!i1tu:1 ben tanırım. İsmi Eşref Şe M 

ıta);c~ ~ç dört senedir lstanlmlda 
tıc 81> lerın spor sütunlarını dolaşmış, 
1i1;1lıd 0'lın lutboldcn, tenise ve atlc • 
liitı §en gUlJe knldırrnıya kadar bil
~ tıbelerinde ihtisa iddia ederek 

.... Yatnı. ~ tır 
~tı • 
~ . lldaının hayatında spor yapt~. 
1stıvı §•meliki ve bundan evvelki nesil \le ,. .. 

''Gc .,,o ren yol•tu r. ,, 
ltıe.l\ 1 ~e bu derin mnhimatı elde et
tdece~ n !lor hayatında ders teşkil 
~ehıeı hangi büyük miisabakaJarı n 

tıııu :;ıııc1 ınitlngleri görrniiştiir? 
ita.~ 01 a klnı.se tayin edemez. l\hıhak-
1.a an b" ı. "arııın ır .şey "Varsa hen, na.,. ıl min 
~lllın •

1
h. nı.ızah muharririysem o da 

l'iti 01 g bı ınfntarafilll'ltı spor muhar-
:a bir ~u~tur. Za),f tarafları olsn 
ttrar et U\'V~t.li tarafı nrdtr ki bunu 

>ede lllehyız. Hi~ olma~a Tiirld • 
~~or ,.c sporlan ,-e sporların 
~tları "e sporların idmanlarını ve 
llıtıh3_, n °rganizasyonlanm ve spor "e · • •tJiğ• i l"al>ab·ı ın l:endfsi kadar hilen 
>a "ona ırıen Yoktur kanaatindedir.,, 
..... !\ita t b~Zntan herkes; ve bu me -
'"brıen a ıt dokuz senedir her şeye 
~llıtrrı~kllfitnı muhalif federasyon] 
l)ot ~j_tlrtn ve muhtelif tem•itt 

tlert " ~i an ben de 

ar, neler yazıyor ar ? 
l_m_p_k_a_r_a_c_a_h_i_li_m_.________ zunuk vermişsiniz. Unutmuş olduğuJ 

Balık Yağı 

içmiyenlere 
40 seneden 
beri mücc-

1 beşte komisyonumuzda icra edilecek• 
tir. Taliplerin şartnamesini almak v 
münaknsaya iştirak etmek üzere kC>o 
misyonumuza mliracaatlan. (54) (328 

"Ilıma rağmen bir zamandanberi 
Olimpiyat mecmuasında karar kılan 
hu meşhur ''e seyyar muharrir ge~en 
Atina oyunları ve Kadrköyünde atle
tizm federasyonu tarafından yaptı • 
rılmış olan pist vesilesiyle ötekine 
berikine 'l'ürkçe (Çekiştirmek) dedi .. 
ğimiz şekilde aleyhimde sözler söyle .. 
diği halde beni seUimlamakta den .. m 
ettiğini görerek onu daha fazla bu 
pek mal\bul olmıyan vazıyette bır.ıl:· 
mamak için dostluk mUna ebetlerini 
kesmiştim.,. 

"Spor işlerini öğrenmeden evvel 
Eşref Şefik bey bilmelidiydi bir ada• 
ma: 

- Sen cahilsin?. 
Dernek ve imza altında neşredilen 

bir yazıya cevap verebilmek için ins:ı .. 
n.n imzasını ve hüviyetini ortaya at-
ması Hizımdır.,, 

"A - Evvelce de söylediğim gibi 
bu Cbn Londos denilen Yunanlı peh• 
livnru biz lstanbulda gösterilen iki 
üç filmiyle tanırız. Bu filirnlerin hep 
Si baştan aşağıya Şikedir. Böyfo ol -
du~unu ispat için, Türkiye güreş f<'
derasyonunun tayin edeceği bir ko • 
misyon huzurunda bu filimleri tek .. 
rnr göriirüz. Bu komisyonun vcrecc
ğj karan ben knbul ederim. Bilmem 
Olimpiyahn imzasız muharriri kabul 
edebilir mi?" 
"Damı gelince bilgıl-çlik iddia!5ını 

hiç sevmediğim için bunu daima söz 
ve yazılarımdan açıkta tutanm. Fa• 
kat böyle şahsıma hücum olunsun df .. 
ye, en ufak Maki meselelerden isti
fade etmek istiyerek beni efk~n umu• 
miye mm·acehesinde techile kalkanlar 
olursa yirmi seneden fazla ömrümün 
en f eylzli bir devrini hasbt olarak ve 
çok defa istikbalimin zararma bağı~ 
Jndığım por hayatının ister istemez 
bnna verdiği gurur rencide olur ve 
böyle bazı kimselerin istemiyerek ca
hilliklerini yilzlerlne vururum. Bu • 
nunla ne bir zevk ne de iftilıar duya .. 
nrn.,, 

Eşref Sefik bey ne diyor? 
.. Kedi iddinsına göre mintarafillah 

mizah muharriri olan Burhan bey 
Milliyet gazetesindeki Felek lrnlon -
lanna gene arkasım dönüp ruı;ıl imzn• 
siyle aynı gazetenin S ~ubat pa7..arte!5i 
günkü nUeohasında hücum ediyor. Rer 
hangi münakaşada olursa olsun §ah .. 
siyata girişmek Burhan beyin eski iti
yntıdır. Fikir ve yazılarda dokunu• 
lacak bir yer bulamadığı zamanlar 
insanların yakalanacak bir tarfını a
rıyan Ilurltan bey dalma en zayıf ol
duğu şahsiyat ' 'adisine ıtirer. Bur • 
han bey!,, 

"Teşkiltlt parasiyle, gporcu kafi
leleriyle gittiğiniz yerlerin başlm bir 
-rasıtayla görülmesi kabil olmarlığımr 
zannetmenize hak veriyorum. Fakat 
ne yapalım ki, gençlik tahsisatından 
ayn vnsıtnlnrla da o bütün hünrrleri 
elde ettiğinizi yazdığınız Anupaya 
g itmek lmbildir. Ben de sizden başka 
yüzlerce bu vazıyette olanlar gibi 
kendi paraml:ı Avrupnda kalmrş n 
orada spor görmü~ insanlardan biri· 
yim. Mintarafillah mizahçı olduğu • 
nuzu iddia ederken bana başka bir 
iltifat sanırmak IOtfunda bulunmuş-. 

sunu~. nana Adam diye hitap edi · 
yorsunuz. Te~eklcür ederim. Fakat 
Burhan bey ne olur siz de şu bcrllğf· 
nn i bir nn için terkedip bana dediği~ 
niz gibi, Adnrn olunuz.,, 

"Burhan beyl Ben sizin hu5usi ha
yatınızın te~hir ettiğiniz ve bilinen 
lusm·n<lan başkasına. -ralrrf değilfnt. 

Daha ziyadesini öğrenmiye de merak· 
lı değilim.,, 

Jirn Londos meselesinde madde 
madde sorulan suallere cevap verece
jriniz yrrde beni nasıl tanıdıihmZT ''C 
bnnfımle nhbnplıfı nasıl k~ttğlnfzf an
latmak sureti1Ie mu:alntalaımııa U• 

nuzu düşünerek size ilk teşerrüfümü-
zü ben hatırlata),m: """""=·__.. Ezine n Bayra.miçteki kıtaatın ih· 

tiyacı için 142.000 kilo un kapalı znrf 
usulile nıUnakasaya konmuştur. lhn
le talihi 15 - Şubat - 932 pazart i 
glinü saat lt> dir. Talipler ~artnamc. 
yf trörmelc için her gün münaka aya 
iştirak edecelt1crfn ise ihale tarikinde 
Ezine satın alma komsyonana nıüra· 
cantlan. (61) (381) 

" Fcdeı asyonl:ırın ilk teşe'ıkülündc 
l\Jalıll Gaıiler pazarının üzerinde umumt 
Türkiye müsaba ,nlarının nizamnameleri 
tanzim edilirken birıbirimize takdı m e
dilmiştik. J latırlarsın11,. elinizi sı .arken 
size ilk 5öyledi~im cümle şu olmuştu; 
"Ne ynzık ki sizi tanıdım. Bundan son· 
ra da sclftmlamıya mecbur k:ılac~ğım,. O 
günU ve bu sözleri size iyice hatırlatmak 
iç'n ~unu da 114vc edeyim. Jçtimad:ın çı· 
:kıp ben kendi ııemtimc s:z de Usküdar 
iskelesine do~u ilerlerken koluma gir· 
diniz. Ve sizi muhitte yanlış tanıdıkları· 

nı. bana yıınlış tnnıttı~larını. Avrupa 
spor muhitinde bulunmuş benim gibi bir 
adamın sizinle tesisi müna ·ebat ettikten 
sonra hnkikaıı :ınlıyacn~ını t:ızallümü hal 
ile söylcdıkten sonra ahbaplığımızın de· 
\'amını rica etmiştiniz Açı', ça söyliyeyim 
Burhıın B. o gilndcnberl hakkınızdaki ilk 
kanaoıımı dep;·ştirecek bir telt hareketi· 
nlzl göremedım. , 

"Mndemki, şahsfyatın çamurlu sc

rep 

Yeni NeşrlyatmS?=aı 
J)r. Vermeylen 

Pedagoji' de 

TEST USULO 
nakleden 

lstanbul Yüksek Muallim mek· 
tcbi müdür mua•İni 

J.l1elzmet Naci 
Her mu:ılJim ve her muallim 

namzedinin şiddetle ihtiyaçları 
olan gayet kıymetli bir 

mesleki eserdir. 

Fiatı 50 kuruştur-. 

• • • 
Birinci Fırkanın l,taa.trnm yemeli 

odun ihtiyacı ntent münakasa ile sa .. 
tın nlınncnktır. İhalesi Z1 - 2 - 932 
tarih cumartesi günü saat 15 de ko .. 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple 
rin şnrblamesini almak üzere her gün 
ve münakasaya J§tirak edecekleıin de 
vakti muayyenlnde komiayonumaza 
müracaatlan. (69) (474) 

kağrnn saparken heni ismimle çağır--
dınız. Paçalanmı sn·nyarak peşinfa- Neşreden: lstanbul'da 

Aşağıda cins ve miktan yadır lio 
kalem elbi e mal!:emesi müteahhit 
nam ve hesabına pnzarlıkla alına~nk .. 
tır. lhalcsi 16 - 2 - 932 tarihind 
sah günü saat 15 te komisyonumuzda 
yapılacnkhr. Taliplerin şartnam ~ 

ni nJmılk üze her gün Te pazarlığına 
iştirak edeceklerin de vakti muayye
ninde kornisyonumu:a:a mürncaat13r1. 

den ayrılmıyncağıma ve sizi gençliğe! Resimli Av Matbaası 
olduğunuz gibi tanıtrnıya çalışacağı• t:::~C!Cll~llE!m:tt:IE!1:::::Z::t::C:::::!::::1l 
ma emin olabilirsiniz.,. 

"Her hangi bir sporda vukufun 
Cederasyon rebliğiyle kabil olmadığı .. H 

Doktor 

ız Cema 
na gelince; kongrelerde ~llaç, bir Dahi it h tahkl r mutehassısı 
tepsi baklava ve Mse bahisleriyle rey 

(74). 1503 
Miktan dn$i 

kazandığınızı ve f çtimalann bir nevi 
modern Nasrettin hocası olduğunuzu 
mlntnrafillnh mi7.ahçı lisanrnıda et
rafta bizzat anlatanlard:ınsmrz

"Mamafi bu satırlarımla federas • 
yon reisliğinin spor mahlmatıyln al!
kası bulunduğuna kani olduğumu zan 
netmeyin. Atletizm federasyonunu 
halA i~gal etmeniz benı böyle bir zan· 

Sıra numaruı beklememek isti · 
yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randenı saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öfleden 
sonra snnt 2,30 d:ın 5 e) kadar t.tan· 
bulda divanyolund& 118 numaralı hu· 
ısust kabinesinde dahili hastalıkları 
munycne ve tedavi eder. Telef on: ı .. 
tanbul 2. 2398. 

10.000 Mat düfltıe 
1,461 Makara 
3,415 Makara 

• ı;: • 

na düşlirmcmck için çok kuvvetli bir,.-------~-------""'! 
işarettir.,, s Ey Ri s J F A 1 N 

Çatalca müstahkem mevki kıtaatı 
hayvanatı arpası lenf münakasaya 
lionmu~tur. lhlesi 7 - 3 - 932 tarih 
pu.art~i günü sant 15 de komi yonUoa 
muıda ynpılalacaktır. Taltplerin ~rt. 
name ini almak üzere her gUn mU. 
nnkas:ıyn. iştirak edecekle.rf n de vak 
ti munyyenlndc komisyonumuı.a mü .. 
rncantlan. (76) (5~1) 

"Gelin! Sanda.liyeyle 5ğüumeyi hı - .----------------•ı 
ralap malClmat cihetindeki faikiyeti ·I Merkez accntı!ı . Galıta L:öprU bası B. 2362 
ni:v: (.Ehli geçindiğiniz atletizm de d:ı• Suhc A. Slrtecı Muhlirdarıade Han 2.27'0 

~ ıstanbul Darülfilnnnu 
llfthiyat Fakftlte

slnden 

hll olmak şartiyle) sizi ve beni tanı· 
yan sporculann hükümleriyle ispata 
çalı~ın daha iyi olur .. _ 

"Geçen haft.-ıki yazının imzasız çı• 
kışında iki sebep vardı. Biri, mecmu" 

lzmir - Pire • lskenderiy 
POSTASI 

(ANKARA) 16 Şubat Salı 

11 de ada çalışan arkadaşların müşterek kıl 
naatlerine tercüman olacak ba~make- kalkar. 

Galata nhhmmdan 
il biyat Fal;ültesinde yaz sö

mestri scrbes derslerine (l 3) Şu• 
bat cumartesi gününden itibaren 
başlanacaktır. (498) lenin imzasız konulmnsuıa karar ver• ı.--------------~ 

miştik. İkinci sebebi de, spor işlerin .. 
dekf vukufsuzluğunuzu gösterecek yn
ZJlar için mühür, etiket ve sair mera• 
ısim külf etfnin lüzumsuzluğunu his - a Jı ... 
scttlren yegane insan olmanızda nra- "' 
yın ... ,, gı 

Hamiş: '\"ukardaki yazı ~ahs·m:ı 

olan hücumlarınıza mecburt bir mu • Mahallesi 
kabeledir. Mecmuamızın Jim L<1ldos 

Sokağı Cinsi No. Si Muhammen 
kıymeti 

Lira meselesi hakkındaki iddiaeını da M. 

Sami beyin imzalı makalesinden anlı• Meyde Hükümet caddesi Fevkani odalar 
yacaksınız. Dondan sonraki yazılar• 

117 iliı 123tl/3 14000 

da imza merakınızın daima tatmin e-
dileceğini ilave ederim efendim .. 

lstanbul blrincl ticaret mahkeme • 
sinden: 

Türkiye 1~ bankasına mcrhun olup 
mahkemece satılmasına karar veril • 
miş olan Sirkecide Gülbenk Hanında 
lş bankası ardiyesinde mevcut JIGSS 
okka tiftik ve 145 okka afyon 18 - 2 
- 932 tarihine mU!adlf perşembe gü• 
nU sruıt 10,30 dan itibnren açık a:ttır
ma surctile satılacağından talip olan· 
ların yevm ve vakti mezkQrda mahal
linde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Beyoğlu dördiincü sulh hul:uk mah
kemesinden: 

Şişide ilacı Mansur sokağında (57) 
numaralı hanede sakin ve Şişlide cc• 
vizlikte l{arloti demir dökümhanesi 
sahibi Natall liarloti efendi akıl has-
tahğrna mliptelfl olduğundan hacrine 
ve li:cndisine me.tkCir hanede sal<in o.: 
lu Mil an o efen dinin vasi tayinin<' 2-
2-932 tarihinde knrnr verilmiştir. 

:Keyfiyet füm olunur r 

ve tohtani iki 

bap mağaza ve 
iki bop depoyu 
nıüştemil kagir 
hane. 

f.vstıh barncıa yazılan lcAgir binanın mülkiyeti bedeli sekiz 
sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek şnrtiJe kapalı zarfla bir 
ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23· Şub t 932 
tarihine müsadif S<dı günü ıaat 15 te müracaatJon. (465) 

Hali tasfiyede bulunan 
rakkii Zin-aat Türl< Ano& • 
Tasfiye Heyetinden: 

Uşal-c Te
S:rketi .. 

Sirket hissednran umum heyetinin aşa~ı d:ı münder ç nıtT1amede ynZ11ı mesam 
müzakere etmek ve bir ka-ara ı:ıptctmek ÜT.ere 25 Şu'J:ıt 93.i? t:ırihine mücaclif 
Peı şembc günü saat ı 4 te U~alc Şeker fabr kasında :ıdi surette içtim at dwcri ta· 
kaırilr eyled ığinden şirket esas mu'·a\'clenamesi mucibince e:ı az ıılu yüz hisseye 
malik hissedarların me?.' llr içılmad:ı hazır bulunmaları ve içtim:ıdan ev-;cl dühu· 
llye varakası nlm:ıları ilAn olunur 

Ruzname! milz:ıkcrat : 
Tasfiye mnamelaıına müıealiik iz:nhat ve şirket mevcudatından .,lan Şeker 

fııbriknsile tcfrrruat ve müŞtl'miltıunın pnznrlık surctilc satılm:ısı hususunda ıal.t· 
hiyet talebin matııznmmın tasfiye heyetinin teklifi. 



altHulis s Kullaninız. Sütünüzü af' 

tınr. Çocukların kemik
lerini kuvvetlendirir. 
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Çocuklr mhsus 

HAYAT KTIABI 
ay at· • arası 

As. Mk. sa. Al. Komisyunu ilanlan 

1150 çift harict fotin } . 
J 150 " dahili ,, Bır şartnamede kapalı zarf 

560 Kaput imaliyesi aleni münakasa 
1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapalı zari 

Kuleli J~esi için yukanda yazılı eşyalar hizalarında gösterildiği ıni!. -
tar üzerinden üç şartnamede olarak Mtm alınacakfı:r. Münakasaları 6 -
Mr.rt - 932 pazar günü kapalı zarfla saat U,:lO da aleni münakasa saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki ~atin nlma komisyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin prtnam~ini görmek için kom~yona müracaatları ·ve kapalı zar
fa ,iştirak için de ~rtnamesi veçhile hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 
ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyar.etine nrmcleri. (210) (510) 

* * * 
Adet 

r-v AKIT ın ---ı 
Küçük ilanları 

lOdefası yüz kuruştur -
Satahk apartman hissesi -

Ueyoğlu Kuloğlu m:ıhallesi ağa hamam 
caddesi 71 numaralı frf an apa;cmanının 

V clcçyolar:ı ait nısıf hi!!sesi birinci rica· 
ret mahkemesince J 8 şubat 932 tarihin
de müzayede surecile ~atılacaktır. 

'~-z_A_Y_i_L_E_R __ ı 
Hüviyet cüzdanımla 121 nu

maralı gümrük komisyoncu kar-
1400 Maltepe Lisesi için kısa kollu fildikos fanill nemi ve askeri vesikamı zayi 
1400 11 ,, ,, kısa fildikos don ettim hükmü yoktur. 

Yukanda yazılı mah:ıller için kizalarmda gösterilen miktar üzerinden iki Osman Nuri oğlu Necip ~1uhip 321 
µrtnamede aleni münakasa ~uret:ıe fildikos fanila ve don sabn alınacaktır. ·------------
J)fünakasalan 5 - Mart - 932 cumartesi günü Mat 16 ya k:ıdar Harbiye 1--- A A ti m ' 
mekt~blndeki satm alma komisyonunda icra. kılınacaktır. Taliplerin şartna • " · .__..., 

· .. k · · k Adres: lst:ınbul Ankara caddesi mcleıın~ _1'0rme ıçın komisyona. müracaatları ve iştira. · için de vakti mu ay. 
yeninde hazır bulunmalan. (209) (509) \'akıt yurdu. 

"' * * 
Süvari binicilik mektebinde mev • Maltepe As. Jisesi için 1400 çift 

cut yarış hayvanları için Ermcs mar- tire çorap pazarlıkla ~atın alınacak -
ka on adet maa. teferruat Avrupa eğe- tır. Pazarlığı 22 - Şubat - 932 pa
ri satın alınacaktır. Pa~rlığı 15 _ zartesj günü saat 16 ya kadar Harbi· 
2 _ 932 paz:arte!li günü saat 16 yaka· ye mektebindeki satın alma komisyo-
dar Harbiye mektebindeki satın ~ima nunda icra kılınacaktır. Taliplerin 

komisyonunda• icra edilecektir. Ta • 
tiplerin ~rtnamesiyle nümune~iu\ 

görmek i~ komisyona müraccı.atlarr 
ve i§tirnk için de me.zkQr günde ko • 
misyonda hazır bulunmalan. (207) 

(507) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

şartnamesini görmek için komi5yona 
müracaatlan n iştirak için de ''akti 
mu.an-eninde hazır bulunmalarJ. 

(208) (50S) 
"' * * 

Askeri mekteplerle hastaneler ih· 
tiyacı için 70,000 kilo koyun ve 10,000 

kilo kuzu eti pnzarlıkla s:ıtın alına -
caktır. Pazarlığı 13 - Şubat - 93:? 

cumarte~i günü saat 16 ya kadar Har. 
biye mektebindeki satm alma komis
yonunda icra edilecektir. Taliplerin 
~artnamesini görmek için komi5yona 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lstanbul Yakıt 

Abone şartları: 

I 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 J 450 270::> ~ 

ilan sartlarımız: -
Resmi Husus! 

Satın !O Kş 12,501\ş. 
Santimı ~O .. 25 

Küçük ilan şartlarımız: 

I 2 :~ 4 1-1 O Def alı , 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Ahonelerimızin her üç :ıylı· 
ğı için bir defa mecı.:anendir 

B - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fazla 
satırı için 5 kuruş ıı:ommolunur, 

karşı en müessir deva SERVOIN hıp
lnrıdır. Deposu, Tstanbul'da Sirkeci'dc 
Ali .RJza Merkez eezanesidir. Ta~raya 
I 50 kurıış posta ile gönderilir Izmir'de 
Irgat pazarındaki. Trabzon'da Yeni Ferah 
e.cuncl,crindo bulun~ 

... 
müracnatları ve iştirak için de vakti -..----V-A._K_I ... T_l\l_a ... t-ba_a_s_ı ---..• 

muayyeninde hazır bulunmalan. (206) Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
.(493) neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

• 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 506 lira 45 kuruş olan Balat temizlik işlefl 
ambarında tamiri 7 • 3 - 932 pazartesi günü ihale edilmek üzere! 
l<apalı zarfla münakasaya konmuştur. T cminat akçesi 38 liradıt• 

T ephirbaneler ıçın lüzumu olan 90 takım iş elbisesi ile 90 
çift l;alçın 7 - 3 - 932 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapııll 
z:ırfla münakasaya lrnnmuştur. Teminat akçesi 67 lira 50 kuruştur• 

Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyadel1 
irsaliye alınarak bankaya yatm!ıp alınacak makbuz ve bayılt 
hükumetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek temiP11t 

l·ıe mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu 
şartnamenin pullu bir nüshasını ve işine göre Fen ve Ticaret 
Odası vesikasını teklif mektubu ıçersıne koyarak ihale giilla 
saat on beşe kadar Daimi Encümene verilmelidir. Yukarda yaııb 

rıo· işler hakkında şartname almak için her gün Levazım Müdü 
ğüne muracaat edi!melidir. (526) _/ 

Jandarma Satınalma ;{omis" 
yonuhdan: 

10312 geyim alafrnnka at ve 798 geyim ester nah ile 936166 

adet (takriben 4700 kilo) mıh kapah zarfl:! münakasaya çıkar•1' 
mışbr. Münakasası 5 Mart 932 Cumartesi günü saat on birde 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuncleri görmek üzre bel 
gün ve münakasaya i~tirak için de tcminat!arile beraber muayyeO 
günün mezkur saatine kadar komisyonumuza mür~ 

Jandarma Satınalma Komis' 
yonundan: 

ısll 
3800 ila 3900 takım kompile kışlık elbise imaliyesi kaf' 

zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 Cuıı> 11r" 
~cı 

tesi günü saat oo beşte yapılac:ıkhr. Ta!iplerin şartnarne de! 
numuneleri görmek üzere her gün münakasaya iştirak için r'' 
teminat ve tekliflerile muayyen gün ve saatte komisyona nıll 

caatları. (522) ~ 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 


