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S.hip ve Batmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Y uı Müdürü 
ETEM iZZET 

Tasarruf 
Haftası 
Başladı 

1-Yerli Mallar Haftası Başladı! 
Milli lktıut ve T .. arruf mü 

cadelesinin üçUncü senesini bi
tirdik. Bugün bqhy- tasarruf 
haftasile dördüncü aeneaine gi-
riyoruz. Milli lktısat ve Tasar
ruf Cemiyeti, içinde bulunduğu 
muz haftayı taurruf haftası o
larak kabul etmittir.Bu. demek 
değila'lr ki hafta zarfında ta
sarruf yapıp ta biriktirdiğimiz 
parayı ondan ıonraki haftalar 
içinde sarfedeceğiz. Milli lktı
~at ve Tasarruf Cemiyeti tasar 
ruf haftası içinde bütün vatan
datları. vazifelerini yapmağa 
davet ediyor. Haftanın ilanı, 
nefislerimize, ailelerimize ve 
millete karşı olan ehemmiyetli 
bir vazifenin hatırlatılmasın
dan ibarettir. Bu vazifenin ma 
hiyeti nedir? Bu suale cevap 
vermek, taurrufu tarif etmek
tir. Bir adam taıarrufa riayet 
etmit olmak için - yapmalı
dır? Geçenlerde bir Amerika 
gazetesi karileri -ında aç.tı
ğı bir anketle hanıi maksatla 
para taıarruf ettiklerini aord'a. 
Gazetenin aldığı on binlerce ce 
vap taınif edilince Amerikahla 
rm• ııraıile tu makutlar için 
para arttll'dıklan anlqıldı: 

1 - ihtiyarlık için 

2 - Haıtahk veya itıizlik 
İçin. 

3 - Ev ıahibi olmak için 

4 - Müıtahdem olarak ça.. 
lı9hğı bir müesseseye ıerik o
larak girmek için 

5 - Seyahat için • 

Bunlar her 9ah11n hususiyeti 
ne göre takdim, tehir edilebi
lir. Fakat herhalde her insanın 
bu maksatlardan biri için taaar
ruf etmesi lizımdır. 

Dar zamanlarda tasarrufun 
nur! yapılabileceği çok defa 
tekrar edilen sualdir. Hem
şunu söyleyelim ki tasarruf bol 
2amanlardan ziyade dar zaman 
lar hasıl olacak bir itiyattrr. 
Garbi Avrupa memleketlerinin 
tasarruf bankaları İstatistikleri 
göstermiştir ki buhran arttık· 
Ça. halkta tasarruf temayülü de 
o mabette ziyadeleşmiştir. Çün 
kü tasarruf demek ihtiyatlı ya
famak demektir. Buhranlı za
llıanlarda halk daha ihtiyatlı o
lur. 

2-Tür ısır 

Mısır politikacıları tahrif:; tezvir 
ve entrika yolunu tuttular! 

inkılapçı Türk milletinin kardeş Mısır milletine 
karşı gösterdiği hüsnüniyet 

ancak bukadar tezvire alet edilebilir 

Biz, kardeş Mısır milletinin değil, entrikacı 
ve politikacı müzevirlerin düşmanıyız ••• 

tiklerini loildU--ktedir. Deyli He
ralclm uydurma haberlerinin Mı
aır saıetelerinde yer bulmumı 
mütealup Havaa AjaDUDm Mı11r 
efkin umumiye.inde baoıl olmaoı 
-ı.t-•I yanl,.W.lan ve tered
dütleri taohib İçin yapbiı tekzip
ı .... loile lıaoten Y• •-iyen Veft 
çi Ye entrikacı ırazeteler lou de
fa da Türk matbuatmm Mfl'İya
tmı deiiftirmekle kendilerine ye
ni bir tezYir •e feaat yolu açmıf o
luyorlar. 

Tahrifçilerin bu yeai oilkiniıle
ri, Türk matbuatuu kardet Muır 
milletinin d{qmanı aibi söat ....... k 
ve lotanloul a•zetelerinin Mııır ef
kin umumiyeıine ve ricaline kar
tı tezyifkir ya:ıularla dolu olduiu 
nu aöylemek ve uydurmaktır. Bun 
dalıi maksat aıikudıır, illı: haberi 
.....,; ve tahrik ebnekteki hedefin 
aynıdır: Mıoırll)'l Türk.e, Türkü 
Mwrhya diifman etmek. 

llıi doot millet araamdaki 1D11n 
Mıaır &/iri AbdDlmellk Hamza 8. refllılerll• beraber ve .~vvetli kardetlilıı müna~bet· 1 lenm yalan •e dolanla loosab~ 

Hariciye Vekaletinin Muır Hü
kümetine tevdi edilmek üzere ha
zırladığı cevaloi nota dün lotanbu
la gebni§tir. Y ann lokenderiyeye 
gidecek olan lzmir vapurundaki 
poata ile Kahireye aönderilecek, 
Mmr Maalabu.tgüzarmuz Meh
met Ali Şevki Pata tarafından Ö• 
nümüzdeki hafta içinde Hariciye 
Nazırına verilecektir. Fakat, her 
iki kardet milletin bükfunetleri 
araımda bu muhabere cereyan e
derken bazı Mıaır aazetelerinln 
tahriklerine tekrar batla-

ı eaaaen musanna loir nİD ne dereceye kadar SÜç oldu-
~dia::;i Türk milletinin •• ğundan aafil buhanan bu feoat un 
Türk inkılabının aleyhin· aurlannın ellerinde tenir, tahrif 
de devamlı bir tezvir ve fesat si- ve entrika denilen §eylerin ne de
labı ııibi kullanmak istemeleri recelere ~adar götürülebildiğin~ 
pek ziyade dikkate taYandJI'. Son de -~u .mısallerle _fa_ ""aınak k~.bıl 
defa Kahireden aldığımız telııraf- degıldır. Bu babu aerinde Turk 
Jar ve matlouat b\İli.aalan ki bun- milletine ve Türk ırazetelerine 
lan bugün netrediyoruz,' Mı urda diifen _vazife. aad<:"! ~kak poli.ti
yerleten inkılap ve Türk dütmaru kacıhgı~ın ~ı~kef~. ~nden nezıh 
politikacıların Türk matbuatııun Mıaır mılletının yuzune ve kula~· 
samimi ve Mmr milleti için can- !arma aıçnyan bu faatçılann bu-
d • • · ti · · t b ru" - et viyetlerini ortaya koymak ve onan ve ıyı nıye erını e a .. • 
tiren neşriyatlarıru bile tahrif et• ( Devamı 6 mcı •ahi/ede ) 

' ... " .. ,,,,,,,,,,,, ............................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... . 
Tasarruf Haftası 

bugün başladı! 

• 
lstanbul 
'feşkilatı 

Maarif için yeni 
teıkilat yaı:ı aı: i k 

M. Troçki 
Geldi 
İntibalarını 
anlatıyor 

Bir muharririmiz, 
gece, M. Troçki 

ile görüıtü 
Danimarka bükWııetinin verdi· 

ii luoa bir müoaadeden biliotifade 
Kopenbağe kadar aiden sabık 
Ruo Hariciye komioeri M. Troçki, 
orada loir konferana verdikten -
ra dün aec;e aaat 22 buçukta Loyt 
Triyeatino kumpanyaamın Adriya 
iaimli •apunı ile tehrimize avdet 

M. Troçlıl 

etmittir. Bu 11rada, nbtunda bir 
çok müteceaaialer toplaDDUf bulu
nuyordu. M. Troçki, bu 1eyahati
ni refikaıı, oğlu ve iki ki.tibi ile 

( Devamı 6 ıncı sahi/ede ) 

e A 

iskan 
Memurlarının 
Tevkifi 

Vilayet lakin Müdürlüğiindeki 
auiistimal tahkikatı neticeainde al
tı kiti tevkif edilmiı, diğer on 
maznuna ait evrak Devlet ŞU.rau-

• • or? a sen 

30 senedir tek başına 
yaşıyan adam yok! 

Hayırsız Adanın yegane sakini 
Vasil üç gündür bulunamıyor 

Müddeiumumilik tahkikata batladı; V ••İl 
30 •enedir adada na•ıl yaııyordu? 

lstanloulun. Hay......, Adalann-, Vaoil, y..., Adadan, araoıra 
dan birinde yaııyan, bııyah methur bahk avlamak için aynlJI', MDda
Robemon'an lıi..., çok loenziyen Va- Jile loyılarda loir iki oaat dolatbk 
sil ;ımiade aı-.hk ihtiyar ......_ tan .....,.a tekrar ihtiyari -nfa11· 
lıinı _... ka~. na dönerdi. 

Vaail, otuz 1ened=beri ı.u u- Vaaile, para mükabilinde, ot· 
11a adada tek loatına ya,._ı.ta latmak için keçilerini -- e
idi. ( 0.IHllftı 6 UICI ..ı.if.,Je ) 

NİL ÇOCUGUNA 
AÇIK MEKTUP 

Ey Nil'in "dünlıü bana'' ben• 
::.iyen bugünlıü aail çocuğu! 

Ey benim gibi kanağlamlflann 
yüreği lıan köpüren çocuğu! 

Ey aalıralann, deltaların, li
danlann inkılap çocuğu/ 

Ey Mısırda doğan Çan1'aya 
çocuğu! 

Oç beı kötü ruhlu kötü gaze
tenin kötü kötü yazdıklarına ne 
bakıyorsun? 

Sen bana balı/ Kendine balı/ 
Aramızdaki gönülbajuıda1'i aai· 
lam manaya bak! 

çalı iUtüntliir. BU. İfte bö;ı"-,,aJir. 
Onan için lıim ne derH duin, Hn 
yalnu bana inan, benim HVgİme 
dayan ve benim pepmi "'•rakmttl 
Onlann yolu aeni lıırk İıat :zinci
re; benim oylum i,,,,. seni kırk kat
lı lıurtulufQ götüriiY. 

Benim Joatum Hnin de dos· 
tun, benim düımanım •enin de 
düpnanındır. Bu nolıtaya mim 
lıoyl 

Nil çocuiul içi yanan mefl-ure 
çocuğu! Benim kard~ıiml 

Dlıviı, kaı·a püalıüUü lıırnu:u 
leate değildir. 

Tasarrufun milli cepheden 
de ehemmiyeti büyüktür. Çün
kü zengin milletlerin büyük 
ıemıayeleri böyle küçük tasar
ruflarla meydana ge!mittir. 
Hiç bir millet, memleketi imar 
etmek, şimendiferlerini yap
ırıllk, sanayiini tesis etmek, hi.
lasa milli hayatını inkitaf ettir
ınek için lazım gelen sermaye
nin hepsini taşradan getiremez. 
Ve esuP.1'J taaarrufa riayet et
llıesini bilmeyen bir miıllete ec
nebiler para vermezler. Her 
ıııillet. iktısadiyatmm inkitafı 
'l'e milli hayatımn takviyesi İ· 
çin lazım gelen sermayenin mü 
him kısmını kendi tasarrufu ile 
temin etmeğe borçludur. Ve 
bu, bilhassa ecnebi sermayenin 
bugünkü gibi kabuğuna çekil
diği zamanlar için doğrudur. 
İımet Paşa geçen hafta söyledi 
li güzel bir nutukta bu vatanı 
iınar vazifesile mükellef olanla 
mı Türk vatanda9ları olduğu
llu ve Türk vatandatının bunu, 
keneli vesaiti ile batarmağı gö
le alması lizım geldiğini söyle 
eli. 

Türk vatandaşı için Türk malı 
kullanmak vatan borcudur 

Aldığımız maliimata göre na gönderilmiıti. Şura, bu maz
Maarif Vekaleti f.t,.nbul Maa- n~~n da tevkifleı;ine karar ver 

mııtır. Bu buauatakı karann f"h· 
1 rimize tebliğine intizar edilmekte

dir. 

Bugün Kahirenin bana hücum 
eden gazeteleri, bil ki bana hü
cum etmiyorlar, sana hücum edi
yorlar. Senin kafanın içindeki bü
yük hedele, göğaünün altındaki 
mukaddea aleve, gözbebelılerİn· 
deki derin hcurete hücum edi)'Or· 

Dava büyülıtür, milletlerin 
lıurlaluıu daıxuıdır ve en büyüJı 
davacı MIUin. Bu büyülı davada 
benden baılıa aevenin, dolhın, 
lıardefİn yoktur. Gönlünü bana 
daya, göreceksin Jıi dünyanın en 
devrilmez atlanıı Hn olacalınn. 

Başvekil bugün mühim 
nutuk söyliyecek 

bir 

T aaarruf etmek bu vazifeyi 
)apmak için hazırlanmaktır. 

Çünkü bugün hiç bir iktııadi te 
tebbüs sermayesi~ yapılamaz. 
'r ürk milleti için milli mücade
le bir ıiyasi iatiklil mübareze
•i idi. Lauıamıe' da istiklal böc
~timizi al<lık. Fakat ondan aon 
'" da yeni bir mücadele hayatı
na girmit bulunuyoruz. Bu mü 
Cııdeleyi de tasarrufla başaraca 
~ız. Ve şunu bilmeliyiz ki mil-
ınücadelentn ml"s'ut neticele

l'İ clahi bu yeni giri,tiğimiz mü 
tııdeteye bağlıdır. 

Ankara, 11 
(Milliyet) -
Ba9vek~I is
met Paşa, bu 
gün saat on 
bette Halke
vinde İrat ede 
ceği mühim 
bir nutukla 
T aurruf haf
tasını açacak
tır. Gece de 
radyoda Mec 
liı Reiai bir 
konferans ve
recektir. . "' "' 
T aatUTUf haf 
taıı bu fıün 
bqlıyor. ktı 
ıadi mücade
lecle muvaffa. 
kıy etimizin 

bqlıca amili 
olan ta .. rruf 
ve yerli malı 
ıayelerini hal 
ka daha içten 
duyurmak i
çin Milli ta-
sarruf ve iktıaat cemiyeti bu 
haftanın azami tesirini yapabi
leceği bir program hazırlamış
tır. Üç ıl"ne evvel yapıhnıi:ğa 
btıtlıyan bu haftalarını m~ıli ik-

Ahınet ŞOUO . bul bueı.tiude m büyük bir 
-llİİİİİİliiili ... iiiiii 

kıymeti ve faideıi olduku ar
tık anlatılmıt bir hakikattir. 
Bunun müsmir eeticeleri bu
gün meydandadır. Bugün. haf
ta, bütün müeaeut, mekteple-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

rif teşkilatı hak 
kında bazı tetki 
kat yaptırmak -
tadır. Maarif e
minliklerinin li 
ğvmdan ıolll'a 
bilhasaa lıtan
bul Maarif mü
dürlüğünün va
zifesi pek fazla
laımıttır. Şehri 
mizde ilk mek- lstanbul MHril 

teplerdea bqka Jlll. Hayd•r B. 

bir çok lise ve orta mekteplerin, 
aen'at mekteplerinin ve yübek 
tahıil müesseselerinin bulum
muı ve bunlarm vekiletle olan 
münaıebetlerind'e ekseriya Ma-

l 
arif idaresinin tavauut etmesi. 
buradaki tetkilitı mütkül bir 

( Devamı 6 ıncı aahilede ) 

Vapurcalar 
LAylhaaı 
ANKARA, 11 (Milliyet) - Sey

riaefain müdürü seldi. Vekaletle iıla 
reyi alakııdıır eden iti• haldmıda 
temulara ı..,ıa ... Vapııreulara dair 
liyihıı yalmıda H.,.ti Vekil ede gö
riiıülecek, mütealolıen Mecli1e oev
keclilecektir. 

Yan ki 

Mil yet'te 
tç SIKINTISI 1-

Ahmet Haşim 

Müheyyiç 
Bir hadise 
Baride Yugoslavya 

kon•oloshanesi 
tatlandı ve ltalyan 
bayrağı çekildi 

lar. 
Onlar zaten beni Hvme"1er, 

zaten bana düımandırlar. Bilirler 
lıi fU kürenin üıtünde bir inkılap 
Anlıarcuı ve bir in1'ılcipçı Türlı bu
lundukça zulme, geriüie, lıavulı
lu ve .aindirli tacusaba, nirliğe 
bitim, ölüm mukadderdir. 

Ve bilirler lıi sen;benim manevi· 
liiimin içinde henüz maddelepne· 
mİf bir cep#wein. Seni fİmdiJ.,. 
yıkmak lcİzlmdır; ve Hnİ fİmdi. 
den yıkmalı için de illr önce ara· 
mız.dalıi •eVgi ve m« lıôre bajuıı 
koparmalı lcİzlmd ır. Bu bai lıo
punca ııen yalnız lıalacalıaın, yal
nu lıaluıca bir lıerc daha ve da
ha derinden ell...U.. tlii,ec:elııri:n. 

BELGRAT, 11. A. A. - Yu- Dedim ya,..,.; ölui;,e ezmelı ~ 
a.,.lavya hududundan Belıırat a•- bana hücum etliyorlar. 
zetelerine ırelen mahlmata ıröre Falıat aramız.dahi münaaebet 
Bari'de Yuııoalavya aleyhine bir- aadece lıla.ilı lormiiUii lıülrılmet
takım nümayifler yapılmııtır. ler doatluju delildir. lnlıılcip 

Ekoeriyetle ırenç talebeden mü lıard8fliji, lıarın lıarılctliiintlen 

Çanlıaya eeni ••oİJIOr bağn ya· 
ralı çoculı I Çanlıayanın birieinl 
veya bir ıeyi ıevmeei ne demelı
tir. Bunu taril edemem, tarihe L'e 
dehre aor! 

Şurannı da lıaber oereyim ki 
bana inanmas da, .uJ.,., amolıinli 
aanklılara, melonlu cübbelilere 
ve ne iJüğü belirftzlere veya bili
nenlere inanrr•an, 6UÇ bentle "'"' 
maz. Çünlıü kendi dÜfDI aila-
ma.z. 

Ben yolumda devam ediyorum, 
ıenin de ne lilıircle olduiunu bil
mek inerim. Sakarya çoculu, NU 
ı;ocuğıına ba,lıa ne aöyliyebilir? 
inanan inanır, İnanmı,YGn lrumda 
oynar. Bana göre en lırtuıalı ha
va bile boftar. Haydi artılı, aeni 
lıalanla oe Jıalbinle lıaTfı karftya 
lnralııyorum. 

Aka GONDU7. 

rekkep olan nümayitçiler, Yusoa- =-==--------=--===-=---------====li.vya Koıuoloahaneaini tatlamıı-
( Devamı 6 ıncı ...Jıilede ) 

Piyango 
Talihlileri 

Büyi.k ikramiyeler 
bugüne kaldı 

On üçüncü tertip T a)')'are Pl
yanııoaunun hefinci ketideai dün 
mutat veçhile Darülfünun Konfe
rana oalonunda loqlamqbr. 8'1-
yük ikramiyelerden yalnız 10.000 
liralık ikramiye çılunıt. diferleri 
husüne kalmıfbr. 

Buaün 700 numaraya ikrami· 
ye, 20 numaraya da biner lira 
mükafat ioabet edecektir. Ketide
ye öğleden oonra oaat 13 te bat
lanacaktır. Numaralar 7 nci oayı
fadadır. 

A11lulrada Hl11M11•letfalla verdiği koatümlll baloda •• 



• 

Tarihi tefrika: 41 

93 felaketleri 
• 

ve lgnatief 
Sadrazam duvarların kulağı 
olmasından korkuyordu 

Dedi. 
Serasker, iki vezirin kendı 

ı eyi11e karşı birleştiklerini an
layıııca, fazla ileri gitmedi. 

- Ne yapalım, o halde? 

Diyerek yerine oturdu. 
Mitat Pata• ne yapılacağı

nı taaarlamııtı: 

Pata Hazretleri, bir za
manlar devletin zi..fı, inhitatı 
hakkında sözler söyleniyordu. 
Bunları söyleyenler gizli odala 
ra kapanırlar, gizli gizli dertl&
tirlerdi. Buıün iş o dereceye 
geldi ki herkes ulu orta devl&
tin zevalinden. izmihlalindea 
bahıediyor. Hem de gizli kapak 
lı olarak değil, bayağı kahveba - Her ıeyden eTVel devle
nelerde bile bu sörı:ler oluyor. te kanuni bir idare lazımdır. 
Dahilde, hariçte herkes devle- Kanuni idare de Babı-
timtzin günleri sayılı olduğun- ili vasıtasile olur. Key 
dan bahisle ölümünü bekliyor. fi idarelerin onune geç-
Bunı.tn dünyada ve ahrette mes mek lazımdır. Merhum Abdül
ulleri de, batta zatı samileri ol- mecit devrinde olduğu gibi, 
mak üzere, biz, vükela takım•- j devlete ait kaıarlar, mes'ul 
yız:. Bu.na çare bulmak, bu u- ~ükeli tarafından verilmeli. 
ğurda her fedaki.rlığı göze al- padi,ahın idaresi yainız vüke-
mak bize düter. lak etmelidir. Bu eeaslar üzeri-

Dediler. ne bir layiha kaleme alarak 
Şirvani zade ürktü. Biri Ser- Meclisi vükeladan geçirelim. 

asker, diğeri sabık sadrazam o- Bunu bütün vükelarun imzalari 
lan, biri orduların. diğeri hal- le padiıaha arzedelim. Padi
kın se.risini üerinde toplıyan talı bunu kabul ed..rae febiba .• 
bu iki paşadan i.deta korkardı. Olmadığı takdirde heyetçe is-

- Ne yapalım? tifa eder, çekiliriz. 
Diye mınldandı. • • • 
Hiileyin Avni Pa.ta. Mah- Patalar gittikten aonra Şir-

mut Nednnin buynıkmıile bir vani zadede bir iç kavgası baş
gece içinde Seraskerlikten dev- !adı. Vicdanı ite kurnazlığı. 
rilerek İlpartaya nefyedildiği aklı ile duyguıu, insafı ile ih
gün, Abdüli.zizden öcünü alma tiı·aıı dövütüyordu. 
ğa yemİıa etmitti. Fınat bekli- Kendisi kabine reisi idi. Sad 
yordu. razaınlığı hiç te ummazken 

- Bu adam tahtta durduk- Abdüliziz kendisine vernıitti. 
ça ne yapsak boştur! Aklını Bundan -dolayı paditaba min
Mahmut Nedim çelmit. fikrini neti vardı. Once neliye uğrayı
saray kanlan yeımittir. Bunu tını Mahmut Ned'noin hilesi
tahttan indirmek. veJiahdı itba ne hamlediyordu. 
,ına getirmek gerek! .. 

Diye açıkça içindekini orta
ya attı. 

Şirvaoi zade tirtir titriyor, 
••ğına soluna bakıyordu. Oda
da üçünden başka kimae yok
tu. Halvet emroluomuıtu. 
Bununla beraber ndrazam du
varlann kulağı olmumdao kor 
kuyordu. 

Mitat Pat•. metanetini mu
hafaza ediyordu: 

- Kor\:arım ki en aonu bu 
söze geleceğiz. Abdülaziz o ka 
dar tiddetli bir büyüklük delili 
ğine uğramıştır ki ıalahı pek 
güçtür; hemen hemen imkan
sızdır. Dütününüz: Bu adam 
adınm kul ımanuma gelen ille 
cüz'ünü söyletmek istemez.. Al 
laha kul olmayı bile kabul et
me"Z. Kendisine Sultan Aziz 
denmeaini İlter. Bu adın da 
yalnız kendine mabsuı olmuı 
heve1incledir. Aziz isminde baş 
ka birine memuriyet fermanı al 
mak için bu ismin ya {izzet), 
yahut (Üzeyr) gibi bir ada çev 
rilme1i lazımgelır.ektedir. Bu
nunla beraber, bizim borcu
muz, imkanın ıon derecesine 
kadar, Padişahı uyandrrmağa 
çalışmaktır. dedi. 

Şirveni zade, biraz nefe1 al
dı. Hüseyin Avni Pat•nm 
mertçe.ine teklifi, sadrazamı o 
kadar korkutmuştu ki Mitat Pa 
şayı ona nisbetle mutedil bulu
yord'u. 

- Evet, evet. 
Diye Mitat Patayı tasdik 

etti. Hüseyin Avm Pata kö. 
pürmüttü: 

- Canım, efendim, Daha 
ne bekliyeceğiz? Geçen gün 
gene sizler anlatıyordunuz. Mı 
sıra verilen imtiyazlar üzerine 
Almanya İmparatoru, lrım ta
bına: 

"Sen bir padişahın misafir
liğıne gidiyorsun ki kendi elite 
kendi kolunu kesmiştir!" 

Demit. itibarı bu dereceye 
düten bir paditah başta olunca 
biz ne yapsak fayduı olamaz. 

Diye hayk•r<'ı. 
Şirvani zade. yerinde dura

mıyordu: 
- Aman, biradP.ri azizİm, 

yavaş, maazallah bir duyan o
luna .. 

Diye ıöylenip duruyordu. 
Mitat Pat•. ara bulmağa ça 

lıştı: 
- Serasker Paşanro haklan 

var. Ancak bir memlekette bir 
hüftümdarın hal'i o kadar ağır 
ve mühim bir iştir ki imkanın 
son derecelerine kadar çalış
ın<\dan bunu yapanları. n" ta
rif. affeder, ne de efkarı umu
mıye ••. 

Kabineai içinde kendiain
den üıtün iki adam vardı: Bun 
lar da Mitat Pata ile Hüseyin 
Avni Pata idi. Şimdi bunlar 
bütün kabineyi ağır bir ite sü
rüklemek istiyorlardı. Abdüla
:ıize bir liyiha verilecekti. Bu 
liyiha da her teYden evvel 
müstebit hükümdarın en 
kııkandığı imtiyazlarını boz 
mak içindi. Abdülaziz 
bu memleketin kendiıi-
ııe babadan kalma bir 
maliki.ne olduğuna kanmıştı. 

- Paditah değil miyim? lı
tediğimi yaparım. 

işte hükümdarın disturu bu 
idi. 

( Deuamı 11ar ) 

Rusya 
Japonya 

M. Karahanın cevabı 
ve yalan ıayialar 

Japon Ajaıuı Şimbunıı Rengo 
v• lnııilia Ajanaı Reuter, Sovyet 
Hükômetinin Sovyet arazisine gir 
mİf olan J-ral Su Pen Ven ve 
orduıuna mensup aakerleri pya 
Japon - Maaçuri Hükômetine tea
lim ettiğine dair haki.kate muga
yir haberleri son zamanlarda i9aa 
etmektedirler. 

Bu haberlerin aalı ve eoaaı yok 
tur. 

Japonyarun Moakova Sefareti 
Müatetarı M. Amo müteaddit de
falar Japonya Hüki'uneti namına 
M. Karahaaa müracaat ederek 
mumaileyh Jeneral ve askerleri
nin tealimi meeeleaini mevzuubabı 
ebnitse de M. Karahan Sovyet 
Hükumetinin bu husustaki bitara
fialni ilen ıürmü-, '\'~ Jciıeral ve 
taraftarlannın tcafonioi değıl, 
batta bu meseleyi müzakere bile 
<>demiyeceğini b11yan ederek iJbu 
müracaati he-r defa.ırnJa kat'ı au-
rette reddetmi,ti~. 

M. Karahan, Jeneral Su Pen 
Venin Sovyet Ülkesinde tahtı mu· 
hafazaya alınmasına ve Jenf"ral 
ve orduıuna mensup aakerferin 
istikbaldeki vaziyetleri meseleoini 
Japonya Hükôm,.ti ile iati~ et· 
meaine dair M. Amo'nun müraca
atini de kezalik kat'i ıurette rec:J. 
dederck Jeneral ve ordusuna 
mensup askerlerin istikbaldeki 
vaziyeti S. S C. 1. inin dahili i,le
rinden olduiunu ve müzakere 
mevzuunu bile tetkil edemiyece
ğini beyan etmiştir. 

TASS 

Kadın tayyarecinin 
teşebbüsü . 

LE CAP 11 A.A. - Amy Molli
ıon, hareket etmiı olduğu mahalle 
dönmek Üzere, lngiltere'ye müteve

' cihen saat 5 de havalanmııbr. 

.... ......... l:.t .. 

HARİ-Cİ HABERLER 
Deniz 
Silahları 

Japonyanın tesliha
tın tahdidine 

dair teklif feri 

Beşler konferansında 
Almanya ile 

itilaf aktolundu •• 
Almanya tahdidi teslihat kon

feransına iştirak ediyor 

CENEVRE, 11 (A.A.) - Ja
ponyanın bahri tealihatın tahdidi 
ne müteallik olan tekliflerinin 
metni ne,redilmiJtir. Bu teklifle
rin mukaddemesinde deniliyor ki, 
babri tealihatın tahdidi meselesi-
nin nısfetkarane bir surette halli CENEVRE, 11 A.A. - 5 de.let l po-ensipleı-deo birinin Almanya'ya ve 

murahhaaı, 5 au.tlik bir celseden muahedeler mucibince ailahlanndan 
için her memleketin emniyet hini 1 ni ihlal etmemek maksadile 

0 
sonra mi.ı ô.k meseleler hakkında 1 tecrit edilmiş olan milletlere her mil 
Fransa, Almanya ve ltalya hüku- let için emnüseli.meti temin eden bir 

memleketlerin coğrafi vazivetleri ti · · 
ni ve tabi olduktan huausi, ahval me ennın fikirlerine mümcaat edil- ı rejim dahilinde hukuk mü .. vatı bah 
ve ,eraiti nazaı·ı itibara almak i- mesine karar vermitlerdir. ıetmek olmaıı li.zım geleceğini be-
cap eder. Japonya ameli usul ol- Bundan anlaşıldığına göre mü.ki- yan etmitlerdir. Bu prensip, tahdidi 
mak üzere şunları tavsiye eder: lemelere devam edilecektir. Ve . bir teslihat konferansının vasıl olacağı 

ı _ Aktedilec"k itili.flann ana u.zlaşma formülü bulunmuş demek- neticeleri ve ittihaz edeceği kararla-
hatları, Amerika, lngiltere~ ltatya tır. rı ihtiva edecek olan mukavelename 
Franaa ve Japonya arasında müte Jtiiiif ile ifade edilecektir. 
kaddim müzakerata mevzu teşkil Bu beyanat. bütün devletlerin mü 
etmelidir. CENEVRE, 11 A.A. - Almanya, tekabilen ıili.hlarını tahdit etmeleri 

2 _ Bu itilaflar iki nevi olma- dün Cenevre' dıo tanzim edilmiş olan \ keyfiyetinin mutasavver tahdidi tea 
lıdrr: Umumi, huıuıi. itilifname ahkimını kabul ebniştir. tihat mukavelenameıine derç ve teı-

3 _ Kuvvetli gemiler (hattı CENEVRE, 11 A.A. - Dün Ce- cil edilme•ini istilzam eder. 
harp ııemileri, tayyare ııemileri, nevre' de tahdidi teslihata dair ola· Böyle bir hukuk müsavatının tat
hattı harp kruv,.zörleri... gibi) rak akı...dilmis olan itilifnameyİ biki usullerinin bilahare konferans 
ile torpido ve tahtelbahir gibi ge- İtalya da kabul ~tmiş .old~ğunda~ 5 tarafından mi'zakere eailmesi tabii-
miler arasında fark gözetilmeme- ~~ılıca de.vlet mume11~ler~,. _bugun dir. . . 
lidir. Umumi itilaf, her arnıf gemi ogle vaktı, _ Al,_ny~ ile ıtilif_ bisd 

1 
2 - Bu ~~anat~ ısbnaden Al

lerin keyfiyet itibarile ve bqlıca olmuı oldugunu tnaık eden bır be- manya, tahdıdı teılıhat konferansın 
bahri devletler için birind umfa 1 yannamenin metnini imzalamqlar- daki .m~v"'-?n! işgale amade olduğu-
dahil ııemilerin kemiyet itibarile dil'. nu bildırmııtir. 
tahdidini natık olacaktır. Biribiri- Almanya, Fransa ve Amerika mu- 3 - lngiltere, Fransa, ltalya ve 
ne aıkı surette merbut olan devlet rahhasları, hemen Cenevre'den ha- Almanya hükumetleri bütün Avna-
lerden mütetekkil her grup ara- reket edeceklerdir. pa devletlerile beraber, hiçbir halde 
aındaki hususi itilaflar, bilhaua Tebliğ itbu itili.fnameyi imza etmİf olanlar 
hath harp kruvazörleri ile torpi- araamclaki mevcut veya müstakbel 
dolara ve tabtelbahirlere tatbik CENEVRE., 1l A.A. - Almanya hiçbir ibtilifı zorla halle tetebbüs et 
edilebilecek olan kemiyet itibarile ile aktolunan itil~ lıqlıca miyecdderini resmen teyide anwlıı 
tahdidatı nablı: olacaktır. Maama S d ... let marahlıaslan tarafından im olduklanru beyan ederler. 
fih her devletin cofrafi vaziyeti :za.sından sonra matbuata a,ağıdaki f:lu muamele, emnü selamet mue-
beaaba katılacaktır. ikinci derece tebliğ verilmittir. lea.ıııin etraflıca münak.qaamı izrar 
deki deniz de•letleri için teabit e· Cenevre'de 5 heyet arasında yapı- etmiyecek tekilde yapılacaktır. 
dilecek tonajlar, timdiki tonajlar lan müki.lemeler, bir itilafa müncer 4 - 5 devlet (Amerika, lnııiJtere, 
Maam& iatinaden ve her devletin olmuttur. Frana, Almanya ve ltalya), Devlet 
coirafi vaziyeti ile tlbi oldufu hu M Mac Donald, reü sıfatile, mu- lerle konferansta teşriki mesaiye az 
suıi ahval ve ,erait nazan itibara rahhaalar namına ati<Wri husnaab metmit olduldannı beyan ederi .... 
alınmak ıuretile yapılacak bir ta- konferans reisine iblita memur edil Bu devletler, vakit kaybetmelni-
kmı bu.susi itili.fnameler akli için mi9tir. zin, teslibatın tahdidi için bir muka 
dünya umumi surette bir talmn 1 - lngiltere, Franaa ve ltalya velename tanzim edecekler ve ileride 
gruplara taksim edilecektir: tahdidi teslibat konferansında reh- yenideo tahdidat yapılması maluadi 

Büyük Okyanua ırrupu, Atlas ber hizmetini görmesi li.zımırelen le bir takım tertibat alacaklardır. 
Okyanusu ı;:-upu, Avrupa ırrupu, --------
Cenubi Amerika ıırupu. 

Tahtelbahirler, ikinci derecede 
de•letler için tedafüi bir ailah ol
duiundan bunlann tonajı, münha 
ırran bu devletlerin coğrafi vazi
yetlerine ve her birinin müdafaa 
ihtiyaçlAnna ııöre tesbit olunacak 
tır. 

Amerika filo.~u 
VAŞiNGTON, 11 (A.A.) 

Louiaiane'ın demokrat meb'uau o
lan M. Mac Clintie, bir kanun la 
yihaaı tevdi ebn~tir. Bu kanun li. 
yihaaında Amerikan filosunun ı5 
gemiainin sili.hlanndan tecridi der 
piş edilmektedir. 

İspanyada 
Tahrikat 
Elektrik merkezleri 

dinamitle 
berhava edildi 

MADRIT 11 (A.A.) - lspan· 
yanın muhtelif noktalarında içti
mai tahriki.! artınaktadır. Oviedo 
ve Salamanque'de ilan edilmit o
lan grev hareketleri, yakındaki Yi 
liyetlere sirayet etmek Üzeredir. 
Birçok yerlerde bir takım tahribat 
yapıldığı ve bilhassa elektrik mer 
kezlerinin dinamitle berhava edil 
diti hal:>er verilmektedir. Sala· 
manque'de sendikalist rüesadan 
bir çoğu tevkif edilmi§tir. Gijon'
da ıırevciler, tramvay yollarını 
tahrip etmi~lerdir. 

Komünistlerin tahrih:Uı 

MADRlT 11 (A.A.) - Hue.ca' 
dan bildiriliyor: Komünistler, dün 
aktam Bumea'de bir içtima tertip 
etmişlerdir. Bu içtimada son dere 
ce tiddetli nutuklar aöylenmiştir. 
Zabıta, hatipleri tevkif etmittir. 

Hatipl .. r, kamyonla hapishane
ye naklesJilirken miktarı oldukça 
fazla bir grup, sivil muhafızları 
taşa tutmuttur. Muhafızlar, nüma 
yitçileri daji-ıtmağa muvaffak ol
mutlardır. Yeniden bir takım 
ıırupll\r teş.,kkül etmiı. bunlar e
lektrik fabrikalannı elP geçimıİ§ 
ler ve ~hri :ziyasız brrakmıılar
dır. Zabrta, komünistleri yerlerin
den oynatmağa muvaffak olmuf
lardır. Arbedel<'r eanasmda ikisi 
ağı r olmak Üzere dört kişi yara
lanmıştır. 

ltalyan ha va nazı
rının seferi 

BERLIN, 11 A.A. - ltalyan ha
n itleri nazın M. Balbo, hali hazır
da Berlin'de bulunmaktadır. Mumali 
leyh, Alman tayyareciai Yon Gro
nau ile görü~müttür. 

M. Balbo, ya tayyare ile bir devri 
alem yapl'IU\k veyahut giditte Gro
nau'un intihap etmi1 olduğu ıimal 
yolunu takip etmek suretile Ameri
ka'ya bir han seferi icra etmek ta
savvurundadır. 

Fransa da 15 kanunu
evvel taksitini veriyor 
M. Herriot ''kayıtsız ve şartsız 

tediyatta bulu_ 
nulmamasını teklif edecek •• 
PARIS, A.A. - Meb'usan mec

liai hariciye encümeni, iki saatten 
fazla devam eden bir müzakereden 
sonra tali encümenin dün aabah ka
bul elmİ§ olduiu takriri 6 reye kar 
fı 20 rey ile kabul etmiıtir. 

Tediyattan imtina edilmesini ilti
zam eden .,.ki bir takrir, ancak 5 
rey toplıyabilmiıtir. 

Maliye encümeni de tali encüme
nin takririni 4 reye kaı,ı 25 rey ile 
kabul etmittir . 

Bir heyet, bu kararı hemen M. 
Herriot'ya bildirmiıtir. 
" Borçlara yuha deyiniz,, 

PARIS, 11 A.A. - Kabinenin 
saat 10 claki içtimaından evvel M. 
Herriot, uzun müddet logilteı-e'nin 
Paris sefiri M. Tyrell ile ııörütmüt
tür. Kabine, içtimaına saat 12 de fa 
sıla vermiıtir. Çünkü M. Herriot ile 
tekaüt nazır M. Berthad, 2,500.000 
azası bulunan sabık muharipler .. 
harp malulleri milli konfederuyoma 
nun ııöndermİ§ olduiu bir heyeti lra
bul etmeleri lazım geliy..-du. 

Heyet, mezkôr koufederaayon11n 
fevkali.de meclisi terafmdan 'l:1 tepi 
nisanı de kabul edilmit olan •e harp 
borçlarının tediyesi aleyhinde bulu. 
nan bir takririn metnini, M. Heniot 
ya tevdi etmittir. 

Bu takrirde sabık mubaıriplerin 
Fransa'nın eski müttefiklerine eski 
düşmanlarından almadığını ödemeie 
mecbur olmasını kabul etmekten im
tina eylem•kte oldukları beyan olun 
maktadır. 

Bu takrir, 1929 temmuzunda me
buaan meclisi tarafından, borçların 
tarifi sırasında, ittifak ile kabul edil 
mit olan ihtirazi kaydi hatrrlatınak
tadır. Bu ihtirazi kayit, şöyle idi: 
"Amerika'ya yapılacak tediyat, mwı 
ha uran Almanya' dan alınan paralar 
I~ yapılmalıdır." 

Bu takrir. ayni zamanda Fransa 
tarafından Lausanne'da muvaffakat 
edilmit olan fedakarlıkları da hatır
latmaktadır. 

Heyetin teşebbüsüne sokakta koo 
federasyon azaaından olup meb'u
san mecliai ve hariciye nezareti ö
nünden: 

"Borçlara yuha! Metelik vermeyi
niz!" sözlerile geçit resmi yapan yüz 
lerce nümayişçi müzaheret etmittir. 

N ümayi,lerin geçidi hi.diseaiz ol
muştur . 

Saat 12,15 de M. Herriot ile M. 
Berthad, tekrar kılbine içtimam.a av 
det eylemişlerdir. 

" Kayıtsız l'e şarl.~ız ., 
PARIS. 11 A.A. - Kabine, bu sa

bah mühim bir karar ittihaz etmit-

tir. Kabine erkanı, Fransa'nın ıs 
kanunuevvel takıitini tediye etmeıi 
lazım geldiği nokta11nda ittifak et
m~lerdir. 

M. Herriot, yarın meb'usan mec
lisinde kayİt ve fartsız olarak 19 
milyon 800.000 dolann Amerika'ya 
tediye edilmesini teklif edecektir. 

Y anna kadar t<kniaiyenler, M. 
Herriot ile birlikte lazım olan metni 
hazırlıyacaklardır. 

Matüm olduğu veçhile meclia, ya
rın saat ıs de içtimaa davetlidir. 
Meclia, açılır açılmaz M. Herriot, 
hükumeti bu tedbiri parlamentoya 
tevdie sevketmiş olan esbabı izah .,_ 
decelı:tir. 

HükUmet, bilhassa iki amilin teai
ri albnda kalmqbr: 

ı - lngiliz "" Franaız hal ıuıret
leri arasındaki muvazah muhafaza 
etmek, 

2 - ikinci Amerikan 1M>tasmm 
daha itili.ft uyane olan mehiyeti, 
Vatinııton'dan almaa balıerl•, ı.. 
mahiyeti tabiye elmİflİr. 

M. Herriot'nun melı'u._ --ıiaia 
deki izahatı, maliye "" hariciye ..,;ı 
menleri takririnin ifade eyleılfi t... 
ile hük>imet tezi araıında ciddi bir 
mukarenet h-1 bul-. oldutuma 
irae edecektir. 

Kabine içtimaındaki HelTİot - Tyr 
reli mülakatı, borçlar me.eleai balc
kmda Fnnsa ve lniittere hükUmet
leri arasında tam bir itili.f mevcut 
bulunduğunu cöıtennddedir. 

FranBB, lnglltere 
PARRIS 11 (A.A. - Malin 

Gazeteai muhabiri, Pariaten geleu 
ve Fran .. hükümetinin fngiltere
ce Amerikaya altm olarak tedi· 
yatta bulunnulduğu takdirde ln
giltere Banka.aına maddeten ya;·
d11n teklifinde bulunduğuna dair 
olan haberlerin lngiliz siyasi me
hafilinde büyük bir alaka ile kar 
tılanmıı olduğuğnu ve bu bapta 
muhtelif mütalealar aerdedilmek
te bulunulduğunu bildirmektedir. 

Reami mehafil, bu haberi ne 
teyit ne de tekzip etmektedir. Bu 
mahafil 15 ki.nunuevvel taksiti 
meselesinin hali hazırda M. Cbam 
berlain'in Pariıten avdetinde bı· 
rakmıt oldufu notada olduğunu 
beyan etmektedirler. M. Cbamber 
lain, o vakitler Londra hükômeti
nin kat'i bir karar ittihaz etme
miş olduğunu ve lngiltere ile Fran 
sa arasında bu kabilden bir teşri 
ki mesai derpİf edebilmesi için 
önümüzdeki kabine içtimaına inti 
zar edilmeıi lazım ııeldiğini söyle 
mit idi. 

, ..... ,DAl(-

Fırka grupunda gö
rüşülen meseleler 

Çarşamba günkü içtimadan 
sonra kararlar neşredilecek 
A~:"~• ı ı A.A. - Cümhuriyet Halk Fırkaaı Grupu RiyaııetİI! 

den: Cumhurıyet Halk Fırka&ı grupu, bugün öğleden sonra Afyoc 
meb'usu Ali Beyin riyasetinde toplandı .• 

Nafıa ve Hariciye Vekaletlerine ait itler hakkında Vekilleri ..-ı 
muhtelif hatipleri dinledi. Ve 22 tqriniaaniden beri fırka. grupu ile 
hükômetin devam eden karıılıklı müzakeresine nihayet verdi. 

Muhtelif mesail hakkında aza tarafından Yerilmiş olan takrirle• 
tasnif olunarak çar ... mba günü toplanacak olan fırka grupunda in· 
taç edilecek ve intihap olunan kararlar neşrolunacaktır .• 

Kanunsuz evlenmelerden doğan 
çocukların vaziyeti 

ANKARA, 1 l (Telefonla) - Kanunu medeninin tatbikın
dan ıor"ra kanuoauz evlenmelerden doğan çocukların nüfus kütü 
ğüne yazdırılmaları için Adliyede bir ·komisyonun yaptığı tetki
kat ikmal'editmiş • rapor ve kanun projesi Heyeti Vekileye ve
rilmiştir. Projenin ihtiva ettiği esaslara göre karı kocalık vazi
yetleri içinde doğmuı çocukların nesebi aalib olarak tanılacaktır. 
Bu hak kanunu medeninin Türkiyede tatbikı gününden bu ka· 
nurun .neşri tarihine kadar muteber bulunacaktır. Bunaan başka 
bu vazıyette olanların ayrılma ve birleşmeleri bozma hakkı hak
~ kadı~ verilpıiştir. Bunun için de kanun~nı 1lC9ri tarihindeıo 
ıtıbaren. uç ay mühlet kabul edilmittir. Bundan sonra kanunsuz 
evlenmelere mini olmak için kanuna ağır ceza müeyyideleri 
konacaktır. 

Gagrimübadillerin bonoları 
daha yükselecektir 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Gayri mübadillerin ellerinde
ki bonolann kıymetlendirilmesi için Maliyece ahnan tetbirlerin 
tatbikında iyi neticeler elde edimiştir. Bu hususeta Milli Emlak 
Müdürü Rüttü Beyin verdiği malômata göre bonolar daha el. 
yükıelecektiT. İstanbul. İzmir gibi gayrimübadil emliki bulUDaJI 
yerlerde a&bf devam edecektir. Y en•den mühim parcalar satışa 
çrkanlacaktır. -

Apartmanlar hakkında bir tefsir 
A.NKARA, 11 (Milliyet) - Süleyman Sırrı B. (Yozgat) 

belediye vergi ve resimleri kanununun altıncı maddesinde mu
harrer mahaller ar&11ndaki apartıman kaydının akar olmak üzere 
yapılmış ve umuma açık mhllere münhsır olduğu halde apartı
man tarzında yapılmış ve sahibinin lski.oma mahsus binaıuo 
İn§• tarzı dolay11ile apartana kaydından bilistifade belediyece 
bunun da akar telakkisi ile iki 1<at reame ti.bi tutulduğu cihetle 
keyfiyetin tefsiri:ni iıtiyen bir takrir vermi,tir. 

Doktorların kazanç • • 
vergısı 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Bütçe encümenince kazanç 
vergisi layiha11 üzerinde ti.li tetkikatı yapmak üere ayrılan ko
miıyon tetkikatını ikmal ederek noktai nazarını encümene bil
dirmi~tir. Doktorların vaziyeti teabit edilmektedir. Beyanname 
vermemeleri kendilerind'en karine ile vergi alın n:aaı eaa11 karar
laşmıttır. 

Çekirge ile mücadele kongresi 
_ ~N~RA, 11 (Milliyet) - Beyrutta toplanacak olan çe

kirge ıle mucadele kongreainde hiiküınetimizi Devlet Şurası aza
aından Süı:eyya, Ziraat Umum Müdürü Tevfik Beyler tenwil 
edeceklerdır. Murahhaslanmız hareket etmitlerdir. 

Gümrük mütehassısı geliyor 
ANKARA, 11 (Milliyet) - Gümrük mütehasaısı lstanbu

la hareket etmittir. (Orada bir ay kalacaktır. 

Valilerin salahiyet /eri •• 
ANKARA, ll (Milliyet) - Valilerin sali.hiyetleriniıı 

tevsii etrafında Dahiliye Vekaletinde tetkikat yapılmaktadır. 

Umumi mü/ ettişliğe vekalet 
ANKARA. 11 (Milliyet) - İstanbul meb'uau intihap edi

len umumi müfettiş İbrahim Tali Beyin yerine veki.leten bat 
müıavir Fazlı Beyin tayini takarrür etmittir. 

Türk Dili Tetkik cemiyeti 
A~KAR:'\. il A.A. - T. D. Tetkik Cemiyeti Umumi Ki.tiplifiır 

den: Turk Dılı Tetkik Cemiyeti bll&Ün öğleden enel ve sonra iki u• 
~ topl~a yapllllfbr. Toplanmanm bapnda Cemiyet reisi Samib 
Rifat Beyın acıldı ölümü dolayuile umumi merkez heyetinden yazı· 
lan ınektup Gazi Hazretlerinden celmit ve ne9redilmiı olan cevap o
kunmu, ~e büyük .. yııılarla kartılallllllfbr •. 

Ceı_nıyete gelen bir takım mektuplar ve idare itl.-i etrafında a1• 
n ayn ııcabeden kararlar almmqtır .. Cemiyetin kollanndan gelen di
lekler de birer birer gözden ııeçirilmittir. Bu hafta içinde toplanma .. 
kararlattınlmıt olan bazı kolların içtimaı ııonraya bıralulmlfbr. 

_ Lüıı.at ve utılahlar kolu cumartesi saat 17 de toplanacaktır. Bu• 
l'WI aJDI samanda graıner .,. derleme kollan da toplanacak çalıflll•" 
lanna devam edecektir. 

Kahirede lngiliz fevkalade 
komiserliğinin 

bahçesinde bir bomba patladı 
KAHiRE l l (A.A.) - Kahiredeki İngiliz fevkalade koaıi-

aerliğinin bahçe1inde bir bomba patlamııtır. Bomba, maddi b.%• 
zarar ve ayanı mucip olmuştur. İnfilaktan kimse yaralanme
mıttır. 

Bir şaki daha imha edildi 
• BALIKESiR, 1 l (A.A.) - Bet ay evvel Balıkesir - Edre 

11Ht yolunu soyanlardan olup o zamandan beri hali firarda bulu· 
ıı.an ~ki Edirneli Muıtafa, jandarma takip müfrezeleri le vi.ki nıii 
sademede ölü olar.it yakalanmııtır. 

-



Tütün vaziyeti 
Ekonomi 

Tütün fiatlarında 
tereffü başlıyor 

• 
ihracat Ofisinin tütün vaziyeti 

üzerindeki tetkikab bitti 
ihracat ofisi tütün stokları

nıız hakkında yaptığı tetkikatı 
ikmal etmit9İr, Tütün vaziyeti 
ınizin ve tütün stokları hakkın 
daki bu tetkikat şayanı memnu 
niyet bir netice vermi§ ve stok 
mevcudunun hayli tenezzül et
nıiş olduğunu göstermiıtir. Ye 
ni mahsulle birlikte mevcut sto 
kun 933 seneıi dahili istihlak 
Ye ihraç ihtiyacına kifayet et· 
ıniyeceği anla9ılmaktadır. Bil. 
ha3u Sovyetlerin yeniden iki 
ınilvon kilo tütün mübayauı 
için" faaliyete geçmiş olmaları, 
Çekoılovakların gene iki 111il
Jon kilo Türk tütünü mübayaa 
aı için münakasa açmış olmala 
rı mevcut stokta ehemmiyetli 
bir tenezzül husule getirecek· 
tir, Şark tütünü yetiştiren di
ğer iki mPmlekette, Bulgaris
tan ve Yunanistanda da bu se
nP. vaziyet hemen, hemen ayni 
dir. Bulgaristan istihsalatının 
17 mayon küsur, Yunanistanın 
30 milyon küıur kilo kadar ol
duğıınu kabul etmek lazımc'.ır. 
Bu hususta nıütalea yürütür
ken tark tütünü yetiştirfln üç 
l'Dt'mleketin dahili tütün istih
lakitını gözönüncle bulundurur 
sak bunun yirmi milyon kiloyu 

tecavüz ettiği görülmektedir. 

Bu vaziyete azaran 9ark tütün 
leri fiatlerinde yakın bir teref

fü tabii görülmektedir. 

panya ve Çflkoslovakya... İs
panyanın 931 senesi tütün mah 
ıulü 4000 hflktar iken 9~2 sene 
sinde 5000 hektara çıkmıştır. 
Çekoılovakyanın 931 senesi is
tihsalatı 9000 hektar iken 932 
de 10.200 hektara çıknu~tır. 
Buna mukabil bütün memleket 
!erin tütün istihsalatı azalmıf
tır. El'. çok iıtih.salatmdan kay 
beden Amerikadır. 931 senesin 
de 821 .000 hektar tütün eken 
Amerika 932 de 586.000 hekta 
ra indirmi~tir. 

Yunanistana mısır 
ihracatımız 

Dahildeki tKld'etli ihtiyaç do 
layısile Y tinanistana gümrük
süz Mısır ithal edilmekte idi. 
Sonradan kaldırılan bu müsaa
denin tflkrar vaz'ı için Yunan 
rükumetine bir çok müracaat
lar vaki olmuş ve Başvekil bu 
husuıta vaatte bulunmuştur. 
Ticaret odası gecen defa bu va 
ziyetten en ziyade hangi mem
leketin istifade ettiğini tetkik 
etmiştir. Bu tetkikat mısırı 
çok ucun\ sattı.ğından dolayı 
geçen defa Yunanistana çok 
mısır ihraç ettiğini göstermiş
tir. Oda bu defaki vu:iyettMı 
İstifade ederek mı~ır ihraç et
memiz için Yurıanislana kadar 
nakliye masraflarını ve mısır 
piyasaıını tetkik Ptmd.:tedir. 
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inkişaf ediyor ve fiatler yükse iyo 
Beledl11edı 

Yenipazar 
Yerleri 

Bet yerde yeni 
pazar açılıyor 

İ•tanbulda yeniden Anadoluhi 
..arı, Üsküdar, Beykoz ve Bo•tan· 
cıda pazar yerleri teıiıi takarrür 
ebnİ§tir. Pazar yerleri ile belediye 
yakından ali.kadar olacaktır. iz
mir Belediyesi yeni teaia edilen 
pazar yerlerinin üıtleri kapan· 
mak üzere on Üç bin lira tahsisat 
vermittir. Dahiliye Vekaleti bu 
tahıisab çok muvafık görmü,tür. 
latanbul Belediyesi de pazar yer· 
}erinin üatlerini tente ve saire ile 
kapabnak Üzere bütçesine tahai .. 
sat koyacaktır. 

Unkapanı köprüsü 
Unkapanı köprüaünün tamiri

ne ait ketifler bitmek Üzeredir. 
Yapılacak masraf için bütçede li. 
zrmgelen münakalenin müsaadeai 
bugünlerde Dahiliye Vekaletin· 
den gelınek üzeredir. Unkaparu 
köprüsünün evvel& Üstü tamir edi· 
lecek ve köprü halka açıldıktan 
ıonra dubalann tamirine devam 
edilecektir. 

--- ....... ·----
Bir otomobil 
Faciası 

Ziyafet dönüıü köşk 
sahibinin 

ölümü ile neticelendi 
Cuma günü Yakacıkta tüc

cardan llyas Bey oğlu Recep 
Rem:ı:i Beyin ölümü ve dört ki· 
ıinin de yaralanmasile neticele 
nen feci bir otomobil kazası ol 
muştur. Recep Remzi Bev Kı
zıltoprakla Kayışdağı caddesin 
de Tuğlacı mahallesindeki köş 

Poliste 

Beyoğlu cinayetinin 
içyüzü ve katiller 

Yunanistandan bu cinayeti 
yapmak için mi geldiler? 

1 •••••• ' 

Polis bu cinayeti nasıl meydana çıkardı? 

Kanllt!raen birisi: Pandell 

Geçen aalı ııünü Beyoğlunda, 
Rumeli Hanında 51 numaralı da· 
irede elektrik telile boğularak öl· 
dürülen Madam Antuvan'm katil
Jeri, zabt.ıanın mahirane takibat 
ve tahkikatı neticesinde ele geçi
rilmiıtir. 

1 
ir mücevheratı aldıkları bu suretle 
tahakkuk ebnittir. • 

Suçlular Adliyeye aevkedil. 
mek Üzeredir. 

Yangın saçağı sardı 
Fatihte Horhor caddesinde Faboa 

Nezahet aHnımın evinin çatısından 
dün akfl'm yangın çıkmıı, bu çatı 
kısmen yanchktan 1<>nra alet yanda
ki eve geçmiıtir. iki evin çablan 
yandıktan aonra ııöndürülebilmiıtir. 

ilk yangın çıkan Fatma Nezahet 
Hanunın evinin 2000 liraya sigorta
lı olduğu anlaşıldığından, yangının 
sebebi tahkjk edilmektedir, 

Kadın kavgası 
• Tarlabatında oturan madam Mari 
1 ile ayni mahallede oturan Leman 
Hanım isminde bir kadın alacak yÜ• 
zünden kavga etmitl.,..dir. llk kavga 
&0kakta olmuş, iki kadın ayrıldıktan 
sonra kavganın ikinci faısh başlaınıı 
tır. 

Leman Hanım kavıradan aynlıp 
evine gittitken sonra vak'ayı ayni 
evde oturan akrabaamdan Havva 
Hanımla helQ4İreıi Emine Hanıma 
anlabnıştır, Bu defa Leman Hanıma 
Havva Hanımla Emine Hanımı da 
alıp tekrar madam Marinin evine git 
mişlerdir. 

Havva Hanımla bem,iresi Emine 
Hanım bir kenara aaklaD1D1tlar, Le
man Hanım kapıyı çalmıttır. Kapı 
açıhnca iki hemşire de meydana çık 
mışlar ve üç kadın birden eve ginniı 
!erdir. Evde üç kadınla madam Mari 
yeniden kavga etmeye başlanuflar 
ve hepsi biribirlerine ırirmitl•rdir. 

Sinemalar, 
Mektepliler 

18 yaşından aşağı 
talebe sine

maya giremiyecek 
Birçok lise ve ortamektep ta· 

lebeai velileri Maarif MüdürlüğÜ
ne ~üracaat ederek çocuklarının 
ıinenAı.alara gitmeleri için teıvik 
edildiklerinden tiki.yet ehniıler
dir. Öğrendiğimize göre tehri· 
mizdeki bütün büyük sinemalar 
her hafta gösterdikleri filmlere 
ait davetiye)eri bütün Jjp,e orta· 
mektep idarelerine göndererek 
bunları mektep idareleri vasıtaai-
le talebeye tevzi ettirmektedirler. 
Bu davetiyeleri talebe ıinema gi
şelerinde yirmi kuru, vermek ıu
retile talebe biletile tebdil etmek 
te ve her hafta sinemaya gitmek 
fıraatmı bulmaktadır. 

Maarif idaresi, bundan bir 
müddet evvel sinemalara ve mek· 
tep idarelerine 18 yqından kü
çük çocukların laalettayin filmle
re gönderilmemesi hakkında bir 
tamim yapmıpa. da bu tamımın 
teıiri görülmediği anlatılmışbr. 
Şehrimizde mevcut sinemaların 
talebeye mahoua filmler gösterme 
leri çok ender olduğundan, 18 ya
tından a4ağı çocuklann sinemala
ra gönderilmesi kat'iyyen doğru 
bulunmamaktadır. Bilhaaaa orta 
mektep talebesi 18 yqından kü
çük bulunduğundan, mektep ida· 
relerinin talebeye davetiye tevzi 
ettirmeleri aureti kat'iyede mene· 
dilecektir. Maarif idaresi bütün 
mekteplere tiddetli bir tamim 
göndererek bu yanlıt hareketin 
önüne geçilmesini bildirecektir. 

Sinemalara da 18 yaıından ... 
şağı talebenin kabul edilmemesi 
için polis vaııtaıile tebligat yapı
lacaktır. 

Salih Zeki Bey 
Bir haftadanberi tehrimizde 

bulunmakta olan Maarif Müste· 
tan Salih Zeki Bey yann Anka
raya avdet edecektir. 

Mahkenıelercie 

Hırsız 
Değil 

~--

Yerden almıı, yas
tığın altına 

koymuş; beraet etti 
Gôztepede, bahçıvan çıraklıjı 

eden Zühtünün bir od da yatıp 
kalktıkları Abdullahın cebinden 
75 liraaını aıırmaktan &uçlu ola
rak dün ikinci cezada muhakeme. 
ai yapıldı. Maznun Zühtü parayı 
yerde bulduğunu, fakat cebine de 
ğil, yastığın altına koyduğunu,son 
radan aranıldığı zaman elile koy 
duğu yeri gösterdiğini sôyledi. 

Mahkeme, Zühtünün parayı 
hırsızlık kaatile aldığına dair bit 
delil olmadığından beraeti 1e ka. 
rar verdi. 

Gafuru öldüren 
Galatada, Kemcraltrnda, Gaf. 

fur Umiode birini öldüren Yuıu-
fun muhakemesine dün de Ağırce 
zada devam edilmiştir. Diğer fil· 
bitlerin celbi için muhakemeye 
batka gün bakılacaktır. 

Parmağını 
lsırm1ş mı? 

Çeşme ba,rnda çocuk yüzün· 
den Sabriye Hanımla kavgaya tu· 
tuşan Saadet Hanım aleyhine 
komttKunun parmağını ısırarak 
bir hafta haıtalığını icap ettiren 
bir yara almaama sebep olduğu 
iddiaaile bir dava açılmıştı. 

Saadet Hanımın muhakcmesı· 
ne dün df' Ağırceza.d~ devam e
dilmiş ve müdafaa ıahidi olarak 
bazı kimseler dinlenmiıtır. Bun· 
lar, Saadet Harıımın, Sabriye Ha· 
nım1n parmağını ıırrdığını görme. 
diklerini •Ôyleır.i§lerdir. Mnhke-, 
me diğer şahitlerin c.elbı ve dava· 
cı Sabriye Hamının y niden mua· 
yeneıinin icrası için duru malan 
hafka güne bırakmı\lır. 

Köylüye nümune 
Emirdağı kazasına bağlı Ba 

Yat ıı.biyeai nahiye merkezin
d"" köylüye faideli küçük bir ti
caret mü:ı:esi vücucle getirilmek 
tedir. Bunun için Ticaret oda· 
•ından da ba:ı:ı nümuneler İsten 
IDİ!tir. 

Mısır zeytinciliğe 

ha lıyor 

künde oturmaktadır. Receo Be 
:,. yin bundan maada başka köşk 

Zabıta, cİnftytı:ti müteakıp, tah 
kikata giri~erek maktulenin ya
kından ve uzaktan münaaebeti ol· 
duğu tesbit edilen kimaeleri celp 
ve ifade) erine müracaat ebnittir. 
Bu meyanda bulunan maktulenin 
oğlu Kostantin Efendinin valdeai
le iki senedenberi dargm olduğu, 
yanına hiç gitmediği ve cinayette 
herhangi bir suretle dahil ve itti
raki olmadığı a.nlatılmış ve ser
best bırakılmıttır. 

Cinayetin vukub .. lduğu gün, 
saat 15 t" maktulentn 1<>kaktan 
dönerek dairesinin merdivenlerini 
çıkarken Üst katta oturan ve aşa· 
iıya inmekte bulunan manükürcü 
Matmazel Aleksandriyaya tesa
düf ettiğini ve aralarında şöyle 
bir muhavere cereyan eylediğini 
de tespit etmiıtir.: 

Üç kadın b;,. olup madam Mariyi 
fena halde dövdükten sonra kızı Ô· 
jeniyi de dayaktan yere sermişler
dir. Feryatlarını duyan komşulan 
polise haber venniılerdir. Eve g<>
len polisler kavpcı kadınlan yaka
lamışlardır. 

Divan toplandı 
Darülfünun Divanı dün öğle· 

den sonra toplanarak Fakülteler
den gelen bazı evrakı tetkik ve İn 
taç etmiştir. 

Bug .. k .. 
• 

Hangi konserveler 
Franaa bazı meyve ve sebze 

konseı-velerinin gümrük resmi
ni arttırmak için tetkikat yap
ınaktadır. Oda mah.llinden bu 
letkikab hangi konaerveler Ü· 
~erinde olduğunu sormuştur. 

Tütün istihsali 
heryerde az 

Tütün yelittiren bütün mem 
leketlerin bu serre istihsalatı az 
dır. Yalnız ikisi müstesna: İs-
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Mıaır hükumeti son zaman.. 
larcla zeytin ziraatinf" bilhassa 
ehenımiyet vermekteair. Mısı
rın yegane gelir membaı ola.n 
pamuk fiatlerindeki mütemadi 
sukut üzerine Mısırlılar zeytin 
ve zeytinyı.ğı istihsalahnın in
kişafı lüzumur'.l hissetmişler
dir. Mısır hükumeti meccani 
zeytin fidahı tevzi ettiği gibi 
:ı:eytinyağı tasirhanelerine de 
ayrıca yardım etmektedir .. 

Şikago ser~isi 

Şikagoda açılacak beynelmi
lel sergiye İştirak için her ta

rafta, bilhassa komşu memle

ketlerde hararetli bir hazırlık 
vardır. Ticaret odası kom§u 

memleketlerin bu sergiye nasıl 

ve nelnlP iştirak ettiklerini ya 

kından takip ve tetkike başla

mıştır. Ticaret odası, Şikago 
sergisinde ayrıca bir pavyon te 

1 sis ettiğimiz takdirde yarım 
milyon liraya ihtiyaç göstermiş 
ti. Aldığımız malumata naza

ran Mısırlılar sergiye müstakil 
bir pavyonla iştirak için propa 
eanda masrafları ill'I dahil old'u 
ğu halde ancak 7000 Mısır lira 
sına yani takriben 70.000 Türk 
lirasına ih~iyaç göstermişler. 
dir. Bu, sergiye iştirakin bu ka 
dal' külfetli olmıyacağını gös
termektedir. EaasPn bir sergi
ye iştirak iç;n yarım milyo".I li
ra sarfedilmiyeceği bedihidir. 

Fıstık mahsulü 
Antep v,. mülhakatında bu 

sene fıstık mahıulah diğer se
nelere nisbeten iyidir. Fiatlar 
yüksek değilrlir, Halebe s"vki
Yat yapılmaktaclır. Fıstığın ok
kası Halepte 6.5 kuru§ altın pa 
radır. Amerikadan fazla talep 
vaki olmadı" ndan mahsulatın 
kısmı küllisi Halep alıcıları ta
rRfından iıtok olarak muhafa
za edilmekte bir kısım da Avru 
pa ve Amerikaya sevkedilmek
tedir, 

Kızıl azaldı 
Kızıl haatalığrnın önüne ırec;

mek için mekteplerde ve a,ı istas 
yonlannda atılar devam ebnektc
dir. Kızıl haıtalığından evvelce 
!(Ünde 30 • 35 vak'a olurken tim· . . 

ve evleri de vardır. Recep Bey, 
arasıra dostlarına ahbaplarına 
köşklerinde ziyafetler tertip et 
me1<tedir. Otu7. beş yaıında o
lan Recep Bey, cuma günü de 
Yakacıktaki kötkünde bir ziya 
fet tertip etmi9tir. Bu ziyafet
te mumaileyhin ahbaplarından 
Kac'ıkoylü Fahri Bey ve ailesi 
Üsküdarlı Refik Bey ailesi ve 
beş yaştndaki çocuğu da bulun 
muştur. Ziyafet öğleyin ba9la
mış, yenilmiş, içilmiş Ye saat 
dörtte bitmiştir. Bundan sonra 
Recep Bey davetlilerini 
kendisinin idare ettiği 
otomobile bindirmit ve av

clet içi yola çrkmışlardır. Oto
mobil Yakacıktan kal4carak Sa 

mandıra yolile Madenler köprü 

ıünü geçiyor ve Balcıdere yo

kuşuna doğru geliyor. Resmi 

yerden tahkikatımıza gör" bu

rada otomobilin idaresinde be

ceriksizlik başlıyor ve yol iyi 
bir •ekilde ve nizama göre ta
kip edilmiyor. Bir riyavetP gö

re r'e Recep Bey arkadaşmm 

ıararına dayanamamış Vf" direk . . ., . .. 
sıycnu onun ıaaresıne vermış-

- Madam Antuvan, ben ini· 
yorum, aiz çıkıyorsunuz. 

- Evet, Matmazel Alekaand
riya. Bakalım, naıılısıruz?. 

- Ben iyiyim. Si7. de İyisiniz 
ya? 

- Biraz hastayım. Buırün dok
tora gidecektim, ama ıridemedim. 
Yann gibnek utiyorum. 

-·- Geçmif olaun Madam. Bu 
aktam bize ıelmez misiniz? 

- Maatteeaaüf gelemem Mat· 
mazel. Çünkü aaat altıda misafir
lerim ırelecek. 

Zabıta, bu muhave'rey; teabit 
ettikten ıonra Madam Antuvarun 
cinayetin vukubulduğu ırünün sa
at altısında beklediği anlatılan 
misafirlerin kimler olduğu tahki
ka batlanmıttır. 

Bu iz üzerinde yürüyen zabıta, 
cinayetten birkaç gÜn evvel, ahi· 
ren Yunaniatandan tehrimize ge. 
len ve burada komiayonculuk yap 
makta olan Yunan tebaaaından 
Pandeli ve ortağı Antuvanın, ona 
lstanbuldaki ticaretlerinin yolun· 

tir. Bu gibi idareıizliklP. VP yo da gittiğini, epeyce para kazan• 
lun ~ol kenarının takip edilme dıklannı ve diğer kiracılannı çı
mesi neticesi olarak kaza baş karımak şartile istediği ücretten 
göstermiş, otomobilin evvelce fazlasını vererek evini? bir kıamrn 
ön tekerleği VP müteakıben ar- da ikamet etme~ iste~ık.lerin; söy-

k t k 1 .. f l t lediklerini teapıt etmıştır. 
a e er egı ır amış ve o cır.o-1 

bil uçurumdRn y:ıvarlanmt§· Madam Antu~anın bu teklif.i 
tır Otomobil uçurumda dört kabul .. derek kıracılanndan bır 
takla atmıştır. Bn takla atışlar 1 kısmmı çıkardığı da anlaşılmıştır. 
arasında aıabadan önce misa- ı Yapılan tahkikat,. Pandeli ile 
firler fırlaıntşlar ve Pn son da Antuvanın, maktulenın haylı pa
Recep Bey düşmüştür. Recep ı' rası ve mücevhera~ olduğunu öğ-

• l b · d renerek bu t-bbuste bulunduk· 
Beyın başı yarı ~~ş, .. e~nı ~- lannı da göstermektedir. 
ğılmıs vr· hemen olmuştur. Hız 1 . b .. 

. · . Al. . d • k l Zabıta, bır taraftan unları oğ 
metcısı ının e ayagı ırı - . d'" 

· • d F h · renirken tahkıkatını ıger taraf· 
mıştır. Yarası agır ır. a rı B. d ·ı 1 t · t' Bu ··h d , .. l . d h tan a ı er e mıt ır. - a a ye. 
belınden v,. drger erı e mu te- &ne İpucu olarak poliain elinde 
lif yerlerir.den yaralanmıştır. !ıaktulenin ağzında tıkalı mendil 
Refik Beyin çocuğınıa hiç bir bulunuyordu. 
şey olmamrftır. Yaralılar has- Polis, bu mendilin kime ait ol
taneye kaldırılmıştır. Recep duğunu ııorup araşbnnıf, bu esna
Beyin cena?.esi dün akraba ve da mendili Pandeli'de görenler ol 
dostlarınm teessürleri içinde muştur. Bunun üzerine Pandeli 
Eyüpteki makberei mahsusuna ve Şeriki Antuvan yıtkalanmı,lar
defnedilmiştir. dır. Cinayetlerini itiraf eden Pan

de~i ve Antuvanın, salı gÜnü saat 
18 de Madam Antuvanın nezdine 
gittikleri, evi gezerken girdikleri 
yerden birdenbire zavallı 

Bir tashih 
Evvelki ırünkü nüshamızda Mı· kadının üıtüne çullanarak bağır. 

sır Maslahatgüzarının remıını maması için ağzına bir mendil ~·-
den:ederken bir yanlışlık olmuş- · ka~ıklan ve ~ndan oonra elek~rık 
tur. Sabık sefir ve hi.len meb'us telıle onu bogdukları ve bu cına• 
Muhiddin P,. nı~ resmi gazeteye yeti müteakıp ev~n her . tarafıru 
konmuıtur. Bu yanlışlığı taıhih ede- karma karıtık edıp ellerıne geçen 
1
.; Elmas yüzü!<~ pırlanta borot ve sa-

Madam Mari ile kızı Ojeni tedavi 
altına almmııl•dır. 

Kitap komisyonu 
itini bitirdi 

Mektep kitaplarının fiatlerini 
tetkik eden Devlet Matbaaaı Mü

Kaaımpatada feci bir kan koca dürü Hamdi Emin Beyin riyaaetin 
kavgan olmut bir kadın batından deki komiıyon dün mesaisini ik
tehlikeli ıurelte yaralanmııtn. mal etnıiıtir. Komiıyon hazırla-

Karı•ını döve döve 
öldürecek midi? 

Kaaımpatada oturan Süleyman clığı raporu dün aktam Maarif 
uıta ile kanaı Ayıe Hanmun arala- y d 

da 
amaııl d . _,_.,,_ eki.Jetine ıröndermittir. Rapor a 

rıbanl aon z ka ark a biri~~lıir~I~ I kitap fiatleri hakkında komiıyo-
1 aımı ve n oca enne d' d'"' ka t b ·h -danlmı lan! B ·· d S .. 1 nun e ın ıgı naa ve azı ı saı 

. '· ır. u yuz en ~ eYDW:" malUm.at ta vardır. Maarif Veka·-
Efendı ıle Ayte H~m ~uteaddıt !etinde Maarif Vekili Reıit Galip 
def~ar .~a kavga ~!=Jlerdir · . Beyin Riyaseti altında tetekkül 

iki gun evyel Sule~n Efendi eden bir komiıyon latanbuldaki 
gene ııeç vakit eve gel1111J, y-ek ea komisyonun raporunu bir kere da 
nasında eaki mesele tazelenmit tek- ha tetkik edecektir. 
rar kavra batlamıştır. aFakt bu dela 
kavga her zamankinden ıiddetli ol
muıtur. Kavgada Ayşe Hanım koca 
sına bazı münasebetsiz sözler söyle
miştir. Süleyman Efendi bundan büı 
bütün hiddetlenerek sofradan fırla
yıp karısının üzerine atılım, ve icadı 
nı fena haldn döğmC"l-r l-arl;ıo- "'"'"-~ 

Ayte Hanım can acııile bafırdıt.. 
ça Süleyman Ei~ndinın hi .J ' 

mış ve el ile hiddetini yenemiyece
ğini anlayınca kapının arkasında bu 
lunan ökçesi çivili eaki ayalı.kaplan 
gözüne ilişmiş ve derhal ayakkabı. 
'it alıp olanca kuvvetile kadının ka
fasına indinnittir. 

Fazla kuvvetle indirilen ayakkabı 
Ayşe Hanımm başında büyiik bir 
yara açmıf, kadın kanlar içinde yere 
yuvarlanıp bayılmıttır. 

Vak'a polise akıetmiştir. Zabıta 
Süleyman Efendiyi yakalamıı, ağır 
yaralı olan A~e Hannn ifade ver<>
miyecek bir halde hastaneye kaldml 
mıştrr. 

Süleyman Efendi cünnünü itini 
ederek hiddetle kan11nı döidüğiinü 
ıöylemiştir. Süleyman Efendi Adli
yeye teslim edilecektir. 

Nimet H.ın yaptığı 
Süleyman Efendi isminde biri, 

bir müddet .,,,.,el Nimet İsmin~ bir 
kadınla tanıtmıf Takıimde bir ev tu
tarak burada birlikte Y&§amağa baş 
lamıtlardır. Bu rabıta epeyice bir 
müddet ıünnüı, aonra aynlmıtlar
dr. 

Aradan bir müddet geçtikten ıon
ra Nimet Manım evvelki ıılqam, Sü
leyman Efendi evde bulunmadığı eo 
nada l"Ve gİtmiı ve kapının kilidini 
kırıp eve ginniştir. 

Bazı kür•ülerin lağvi 
evvelce de 

istenmiş miydi? 
Yeni bir Darülfünun Kanunu 

Liı.yihau hazırlandığım yazmıı· 
bk. Bu huauata Darülfünun meha· 
filinde malUınat yoktur. 

Darülfünun mPhafilinde, :a
zetelere göre yeni layihanın Pro· 
fesör Malche'in raporu da tetkik 
edilerek hazırlandığı anlatılmak· 
ta ise de, bu rapor, batta DarüJfü. 
mJD Emini olduğu halde beniiz 
hiçbir müderriain görüp okumu9 
bulunmadığı, bazı kürsülerin lağ· 
vına gelince, Ne4<0t Omer B. in E· 
minliği zamanında bunun bizzat 
Darülfünun tarafından teklif edil. 
diği halde o zaman mazharı taı· 
vip olmadığı söylenmektedir. 

Vapurlara 
Girilemiyecek 

Dahiliye Vekaletinden relen 
ve vilayetten zabıtaya teblii edi· 
len yeni bir emir üzerine, ecnebi 
limanlardan limanımıza ırelen va· 
purlara biliı.iatiana hiç kimsenin 
rinneaine müaaade edilmemeye 
batlanmıftır. 

Eıkiden Polia 5 inci tubeden a· 
lınan miilaade kağıdile vapurlara 
ııirilebilirken ba uaul de kaldml· 
mıfbro 

lzmirdeki emlak için 

içtima 

Mübadele komis-
yonu 

içtima 
umumi 
yapıyor 

Muhtelit Mübadele Komisyo. 
nundaki haşmuralıhasımıı; ş, .• ..-ki 
B. bir hafta sonra Ankaradan av· 
det edecektir. , 

Bugün komiayonda reiaTeıl içti. 
ma edecek, bu toplantıda li.,,..,ti. 
mizi ikinci murabhasımız Eıat B. 
temsil eyliyecektir. 

içtimada teknik büronun tasfi. 
yeai ve Garbi Trakya'daki Tlirk· 
lere yapılan tevxi11t meuili görü .. 
şülecektir. 

--- ....... .. 
• 
Is tan bul 
Samsun 

--·· --
ilk tren cuma günü 

Samsuna gidiyor 
İstanbul - Samsun dcmiryo

lu hattı 15 Kanunucvelde isle
meğe açılacaktır. 

Haydarpaşacian Samsuna 
ilk tren Cuma günü saat 17,40 
ta kalkacaktır. Bcndan sonra 

muntazaman her hafta Haydar 

paşadan Samsuna Pazartesi, 

Çal'Jamba ve Cuma günleri bi
rer tren lıareket edecektir. Hay 

darpatadan cuma günü kalkan 

tren Samsuna Pazar günü 
ve Pazartesi günü hareket e

den tren Çarşamba günü, Çar

tamba günü hareket eden tren 

de Cuma günü saat 20.05 te 

muvasalat edecektir. 

Samsundan da lstanbula 
her Cumartesi, Salı ve Perşem 
be güııü birer tren kalkacaktır. 

Bir rapor 
Hazırlanıyor 

Kontenjan harici lktısat Yeki.· Nimet Hanun evdeki birçok qya 
yı alıp bir çuvala doldurduktan son
ra Süleyman Efendinin aanclığını kır 
mıı ve iç.inde bulunan 80 lirayı da 
almı,ıır. 

lzmirde aabhğa çıkanlan Yu- !etinin müsaadeaile ithal edilecek 
nanlı emvalinin sahımm tesrii i- mevadda tahıis edilen V listesin .. 
çin orada da Defterdar, Ziraat de muhtelif motörler bulunmakta· 
Bankaaı ..,e Tapu Müdürlerinden dır. 
mürekkep olmak üzere tqkili ka· Bu motörler araaında hangiıi
rarlaştınlan komisyona iıtira.k e- nin daha ite yarar olduğu ve han
decek gayrimübadiller mümeaail· giainin kabili tercih bulunduğu 
!eri, cemiyet idare heyetinin bu- hakkında Ticaret Odaaı bir tetkik 
gün yapacaiı içtimada •eçilecek- raporunu lkıı .. t Vekiletine gön-

Süleyman Efendi eve gelip vazi
yeti görünce polise haber vermi,tir . 
Zabtta Nim<0t Hanımı yakalamış ve 
eşyalınla para evinde bulunmuıtur. 
Nimet Hanım evrakile birlikte Adli
Ye~e tulim ~dilırıittir . tir. ı denniıtir. 
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Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti ııeçen nüıhalar 10 ku
ru9tur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Guetemiz ilinların me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıill<öy ukeri raaat merke

zin~n verilen malumata ıöre bu
gün hava bulutlu ve kısmen yağ

murlu olacaktll'. 
11-12-932 tarihinde hava tazyi

ki 766 milimetre ençok 11caklık 

12 en az 9 santigrat kaydedilmiş
tir. 

(f.iLE~ 
Yeni ölçüler! •• 
Yılbaşından itibaren artık 

T ürkiyede yeni ölçüler batla
yacaktır... Halepte beş adım 
atladım diyenlere: 

Halep orada İse arşın bura
da... Diyemiyeceğiz... Çünkü 
elimizde artın yerine endaze 
bulunacak. .. 

- Okka her yerde dört yüz 
dirhem... derneğe de imkan 
kalmayacak.. Zira okka yerine 
1000 gramlık kilo ile İt görece
ğiz .. Dikkat etmiyenler yeni ae 
nede birden bire hayatın ucuz
ladığını zannedecekler... Dün 
bakkal dükkanında faıulyanın 
yaftası 25 iken bugün yirmiye, 
zeytioyağın fiatı 65 iken bu
gün elli beşe indiğini görünce 
ucuzluk var sanacağız amma 
ış tartıya vurulunca mesele 
meydana çrkacak ve bu fiaıla
rrn ekailmeyip bilikiı fıraattan 
istifade, arttırıldığının farkına 
varacağız. 

Maaha:ııa. ben ölçülerimizin 
Avrupa ölçüıü olmasına, yani 
dünyanm kabul ettiği beynel
milel ölçülere tahviline mem
nun oldum. Bundan sonra ar
tık sözlerimizi dünya t&rtdari
le tartarak , hareki.tımızı dün
ya ölçillerile ölçerek yaparız .... 

Yarım okkalık 
fasulyal 

Beş on sene haber almadığı
nız, yüzünü görmediğiniz peı
paye birisini günün birinde mü 
kellef bir otomobilde, şık, zen
gin ve kibirli gördüğünüz za
man tattığınız gibi bugün de 
ayni hayretle beni dinleyın ... 

"Milliyet,, in rtJmanı: 4 

SEN 

Feribot tesisatı yapacak şirket 
, mümessilleri Londraya gittiler 

Sirkeci ile Haydarpaşa arasın
da feribot tesisatı vücude getir
mek üzere hük\ııneti.miz nezdinde 
letebbüaatta bulunan Kolonel 
Barry, refakatindeki M. Keçel'le 
birlikte dün akşamki ekapreıle 
Londraya gitmişlerdir. Kolonel, 
temail ettiği grupla temas ederek 
yakında Ankaraya avdet edecek
tir. 

Bu lefebbüa etrafında mütem
mim malfunat almak üzere, dün 
heyetle birlikte Ankaraya ıridip 
dönmüt bulunan Şefik Esat B. bi· 
ze fu izabab verdi: 

- "Haydarpaşa - Sirkeci ara
ıında yapılacak feribot tesisatına 

lince, Londraclan eksprese bine- -
cek bir yolcunun, hiç trenden in
meden Franaaya geçmesi, oradan 
fstanbula kadar ayni !renle gelip 
ayni trenle Haydarpaşaya geçme
si ve l\.1ıaıra kadar seyahat etmesi 
mümkün olacaktır. Son gelen Lon 
dra gazeteleri de bu teşebbü:u.t 
etrafında tafailit vermektedirler. 

Feribot tesisatı dolayısile Sir
kecide ayrılacak saha için Veki.
letçe belediye ve gümrüğe tebli
gat yapılmıttır. 

Mukavelenin imzasına 
bütün bunların da intaç 
olacağı tabiidir. " 

- - ·--+-•.........-

kadar 
edilmiş 

ait mukavele Kolonel Barry ile T k ı• • • 
Nafıa Vekaleti araaında - Heye- Ür genç ığının 
ti Vekilenin daha evvel taavip et- mes'uliyeti 
mit bulunduğu eıaaat dairesin-
de - hazırlanmıştır. Mukavele, Darülfünun Hukuk fakültesi 
tetkik için Heyeti Vekileye arze- profesörlerinden Muslihittin 
dilmiştir. Buna nazaran, mukave· Ad 

25 kişi alem yapar
ken yakalandı 

IZMIR, 11 - Bergama zabı
tası Bergamada bazı zevk ve safa 
dütkünü kimselerin geceleri bir 
evde toplanarak .musöndü i.yini 
yaptıklannı haber almıştır. Bu
nun üzerine hemen tahkikat ve 
tetkikata başlanılmıştır. Neticede 
geçen akşam Bergamanın Koca
yaka köyünde bir evde mumsön
dü ayini yapılmakta olduğu anla
~ılmıştır. 

Zabıta hemen vak'a mahalline 
gelerek evi aramıftır. Neticede ka 
dınlı erkekli 25 kişi bir odada sar 
hoş olarak yakalanmıştır. Odada 
dokuz şişe de rakı bulunmuştur. 
Kadınların hepsi de gençtir. 

l\.1aznunlar tahtacıdırlar. Ver
dikleı·i ifadede evveli: 

- Ş.:yh intihap ediyorduk!. . 
demişlerdir. Fakat: 

- Bu içkiler nedir? diye soru- · 
lunca: 

- Ni:tan merasimimiz vardı. 
Cevabını vermitlerdir. 

Maznunlar adliyeye teslim e
dilmiştir. lenin imzaaından itibaren, müte- il Bey dün saat 14,5 ta Hu

ıebbia grup faaliyete geçecek ve kuk fakültesi konferans salo-
iki sene zarfında lizımıelen teai- nunda "Türk gençliğinin mes- Bir soygun! 
aat ikmal edilmiş, Sirkeci - Hay- uliyeti" m,.vzulu mühim bir ÇANAKKALE - Eceabat ka-
darpafa araaında trenleri naklede konferans vermiştir. Konferans zasının Turşun köyünde mühim ' 
cek tertibatı mahıuaayı havi iki ta Darülfünun hocaları talebe bir soygunculuk vukua ıelmittir. 
vapur ıretirilerek işletilmiye baş- ler dah bı' k .. ' Tahkikatıma göre vak'a şu şekil- ı 
lanmı• olacaktır. ' a r ço munP.vver ze- ı d 1 tu ' h b l M r e o muş r. : 

Mukavele, Heyeti Vekilece tas v~t. azır. u u~uştur. us ı- Mezkur köyde oturan bakkal / 
tik ve bazı teferruat hal ve teıbit hıttın Adıl Beyın konferansı Tatar Ahmet Ağanın evine, uyku
edildikten sonra, Londradan tek- bir sntter> fazla sürmüş VA n:ü 1 dayken, pencereden dört ailihlı 
rar avdet edec,.k olan Kolonel derris ~iddetle alkıtlanmıştır. fahıa girmiş ve uyumakta olan ka
!Jarry ile Nafıa Vekaleti araaında 1 Hatip inkılap v,.. demokrasi rı koca!' hemen ba~lamı,lardır. 
ımzalanacaktır. k d T .. k I'". . Şakıler Ahmet Agayı sopayla 

1 
arşısın a ur genç ıgının va . d k 

• "' ~ "'l· ~-~ . 
-:ı~:.·· . l. _..,·_, '~~'' 

ak,amı MAJIK SiNEMASI bi\yük gala olarak 

RICHARD T AUBER in temsili muhteşemi 

BİR AŞK NAGMESİ 
Richard Tauber'in hiç bir filmi malik olmadığı milyonlar değer 

hakiki ve büyük bir muvaffakıyettir. 

En muazzam eser, sinemaııın esası, filmın seretrazı, 
dünya harikalarının harikaıı 

BEN-HUR 
Bat rollerde: RAMON NOV ARRO ve MA Y MC A VOY 

Yeni seslendiril~it kopyesi - Metro-Goldwiyn-Mayer mamullt 
Ünümüzdeki pertembe akşa.mı: 

GLORYA SiNEMASINDA 
HarikulAde figllruyon - Sihri füsun nilmunesi - Cazip ve 

mükemmel bir şaheser. 

Bir Millet Uyanıyor 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSiN 

Elhamra ve Melek 
sinemalarında her seanıta alkıtlanmaktadır. 

14 Kinunuevvel.Ça:şamba 
gününden itibaren 

ALKAZAR SİNEMASI 
Bu senenin en büyük ve 

en heyecanlı filmi 

Fahişenin 

Belalısı 
Hem •ık, hem sergüzett 
ve heyecmn hemde AHLAKi 

bir DERS ve İBRFT filmidir 

Yeni eserler 

Sabahtan Bir Saat 
Evvel 

Mukavele mucibince, müteteb 'f 1 . ed k 1 tehdıt e e~e. paralarını meydana 
b. K d k'. .. .. k.. t , Z1 e erıne tem"-• ere on• arı . çıkarması ıçın sıkıttırmıya batla- 1 

ıı grup, a ı oyunun Ofe ef- ! hl'l • b 'f 1 d .. . •••••••••••••••••••••••••••••• .. kil ettiği noktadan ba,lamak Üze- ı ta ı. ~tmış, v~ u vazı e ,.. P.n m~tla~dır._ Bunun uzerıne A~et !!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!m•!!!!ll!!!ml!!!B 

Genç tairlerimizden Feridun' 
Fazıl son aeneler içinde yazdığı 
türlerini bu wüzel ve manidar j .. 
aim altında topladı. Edebiyatımız
da hiç kullanılmamıt bekir mev
zuları pek ince ve baua.s bir li
sanla terennüm eden bu eseri bü-• 
tün edebiyat seven okuyuculan
mıza tavsiye ederiz. 25 kurut fi
atle ikbal ve muallim Ahmet Ha
lit kitaphanelerinde aatılmakta
dır. 

re Haydarpafa limanı ceaametin- 1 ne gıbı mes ulıyetlere doğru gi Aga uzerınde. b~lunan 200 lırayı ' 
de bir de mahfuz liman vücude · dilebileceğini izah etmiştir. bunlara_ vennııtır. Bukadar para
getirecektir. 1 Muslihittin Adil Be konferan yı az goren şakıler bu aefer k~_dı-

• • .. Y . • • nı da korkutmıya batlayınca uıt 
Sirkeciden vapura girecek tren 

ler iae Haydarpaşada karaya çı
kanlacaktcr. 

Şimdi lngiltere ile Franaa ara
sında böyle bir feribot teaiaatı vü
cude ıetirilmeaine teşebbüs edil
mittir. Her iki le•iaat ikmal edi-

•••••••-•-•••-•••••••U••••••••••U••••••••••••••• 

Hani §U kenclini nimetten saya 
saydıra artık belli başlı gıd'ala
nmız arasına giren ufak tefek 
faaulye yok mu, İ§te o fasulye 
Meksikada büyümüş, büyüıı:üş, 
tanesi yarını okka çeker hale 
gelmiş ... Şimdi Meksikadan bu 
raya gelmek istiyormuş ... Tica 
ı·et oclasına müracaat etmiş ... 

Ben bu vak'ayı öğren<likten 
ve faaulyanın bu kadar ağırlaş
tığını gördükten sonra artık se 
viye yüksekliği iddialarına şaş 
mamaya karar verciim. F aaulye 
ler yanın okka geldikten son-
ra! ...... 

Gökten hediye 
yağacakmıı ! 

Tasarruf haftasında lstanbu 
la ıökten hediye yğacakmış .. 
Arkadaşlarımdan vesveseli bir 
adımı bana sordu: 

- Ne yağacakmış?. 
- Mendil, çorap, cikolata 

falan... -
-- Ben o gün sokağa çık

mam ... 
- Neden? 
- Satıma bir çorap tesadüf 

eder de .... Neme gerek ... 
FELEK 

srrf!a Gazının Turk genclıgme, katta bulunan ve bet yüz lira kıy 
hitabesini okuyarak, bu büyük metindeki altın ve mücevheratını 
sözün ~ümul v,.. minasını İzah ve iki kat elbise ile bir çifte tüfe-
etmisti~. ğini soygunculara teılime mecbur 

- kalını~ ve soyguncular da bunları 

Halkevi için balo 
Halkevi muaveneti içtimaiye 

şubesi, şubatta kimsesizler men 
faatine bir balo verecektir. Ba
lonun hazırlıklarını yapacak 
komite carşa rr !:ıa günü Tokat
lıyanda bir içtima yaparak bu 
hususu görü,ecektir. 

Cep defteri 
Şehitlikleri imar Cemiyetind•n: 
Şehitlikleri imar Cemiyeti fir

ması altında 933 senesine mahıuı 
olarak cep muhtıra defterleri ta
bettirilmiştir. 

Bu muhtıra defterlerinin Ü.at 
kabında cemiyetin firması ve iç 
sayfaaında da cemiyetin mührü ile 
riyaaet imzaıı bulunmıyanların 
cemiyetle bir alikaaı bulunmadı
ğı Şehitlerimize hürmetkar olan 
zevata ilin eyleriz. 

Yerli malı oyuncak 
imal edenlerin 

nazarı dikkatine 
latanbul Matbuat Cemiyetin

den: 
28 Kinunuıani 1933 Cumarte

si günü verilecek olan Matbuat 
Baloau için oyuncak ıiparit edile
ceğinden yerli malı oyuncak ve 
saire imal edenlerin Cemiyet Mera 
kezine müracaatları. 

alıp kaçmıtlardır. 
Eceabat jandarma kumandanı 

Emin ve vili.yet merkezi jandar
ma kumandan vekili Recep Bey
ler vak'a mahalline giderek tah
kikata baılarnı1lardır. 

Soyguncuları1a yakın zamanda 
yakalanacaklar. ümit edilmekte-
dir. "ı 

Kudur4n manda 
ERECLl -fMezbaha önüne ge 

tirilen bir manda kankokuaunu a
lır almaz birdenbire kudurarak 
birlcaç kitiyi yaralamıttır. 

Azgın manda, evveli. kendiaini 
götüren küçük bir çocuğu aüriikli
yerek bayıltrnıf, bir demirci dük
ki.nına hücumla bir adamı yara .. 
laınıı ve caddeye doğru kaçarken 
Seyit Ağa iıminde bir hademeyi 
boynuzlarile yere çarpmıı ve ağır 
aurette yaralamıttJr. 

Azgın manda ufak bir çocuğu 
da boynuzladıktan sonra köy yo
luna doğru kaçmıya ba,lamıştcr. 

Harp .malulleri 
MERSiN - Harp malulleri 

cemiyetinin ~hrimizde de fube aç 
mak için teşebbüate bulunduğu 
ve yakında vili.yet makamına reı 
mi müracaat TUku bulacağı ha
ber alınmı,tır. 

o·ur baba değil! 
Adapazarının Yahyalar mahal

lesincr.ı.;: oturan Cerkeı Hakkı ia
minde bir öz ev"lidı olan 9 yatla
rındaki Nuriye, çocuğu akrabala
rına gitmekten menetmek İçin a-

yağına günlerce arabalara mah
sus zincirlerden tahminen 10 kilo 
ağırlığında bulunan kıamını kilit
le bağlamıt ve bu yavrucak gÜn
lerce inledikten sonra bir fırsat 
bularak karakola gelmiye muvaf
fak olmuı, babası Hakkı hakkın
da şikayette bulunmuştur. Bu ev
lat haini adam tevkif edilmiştir. 

Kaçakçdar 
SINDIRGI - Kınık köyünde 

.tbrahim, Mehmet ve şaşı Hakkının 
tütün kaçakçılığı yaptıkları anla,d
mıt, cümle•i lhtisaı Mahkemesine 
sevkedilmitlerdir, 

Bir facia: 18 yaralıi 
MALATYA - Kiğılılar ve Palab 

lar eskidenberi Malatyaya koyun, 
keçi getirerek satarlar. Bu koyun 
tüccarlarından Malatyaya getirdikle 
ri hayvanları sattıktan sonra 5 ki.
nunuevvel gec.Mİ bİT kamyon tuta
rak Elazize hareket etmitlerdir. 
Kamyon Malatya ile Eliziz arasın
da elli kilometrelik yol aldıktan son
ra (Muıapala•) namı verilen ufak 
loir handa biraz tevakkuf etmiştir. 
Kamyon handan tekrar hareekt ede 
rek daha yüz metre gitmeden 4oför 
direksiyonu f&fırmıt ve cecenin zifi 
ri karanlığında kamyon müthiş bir 
takla atarak çayın içerisine yuvar
lanmıştır . 

Kamyonla beraloer çaya yuvarla
nan yolcularm loağrllmaları ve fer
yatlan bir aaat devam etmiştir. Ne
ticede 18 kiti yaralanmıf, ve bir ki
ti de ölmüttür. Şoför kaçmıttır. Eh
Iİyetnameyi haiz olmayan toför ıid
detle takip edilmektedir. Yaralılar 
Eli.ziz hastanesine gönderilmi,ler
dir. 

Türkçe ezan 
GAZiANTEP -Dört gündenberi 

bütün camilerde ezanlaı- ve kamet
ler türi<çe olarak okunmıya hatla-

ınııtır. Halk bunu gayet tabii kartı
lamaktadır. Şimdi camiler eskisin
den fazla kalabalık olmaktadır. 

ERZiN, - Süleymaniye camii 
Batmüezzini Hafız Kemal Efendi 
dün tehrimize geldi ve ıehrimizde 
türkçe ezanı okudu. Bu veıile ile 
halk sevinçli tezahürat yaptı. Hafız 
Kemal B. ayni zamanda ezanı bura
daki müezzinlere talim etti. Nahiye 
Müdürü ve Belediye Reiıi B. lerin 
delaletile okunan ezan ve mevhlt bu
rada çok derin bir intiba bırakmıt
tır • 

Kıymetli eserler 
AFYON - Emirdaj kazaaı

nın Hiaar köyünde, kadim Am-
yom harabelerinde Hizanı devrine 
ait çok kıymetli altı batlık bulun
mu, ve 8.aanatika deposuna nak
ledilmittir. 

Bundan baıka hangi devre ait 
olduğu anlaşılamıyan bir lihit 
ile Roma ve Bizanaldara ait mes
kukat bulunmu,ıur. 

lzmirde altın 
madeni 

IZMIR - Karşıyaka arkaaın
da Y amanlardağı mıntakaamcla 
Arapgözü denilen mevkideki al
tın madeni kuyulannın itletilme
ıi muhakak gibidir. Arapgözü 
mevkii; Set köyünün Üstünde eski
den açılm.ıt olan ocakların derin
liğinden eski ve harap su haTiaz
ları vardır .... 

Bundan birkaç ay evvel bir 
fen heyeti burada tetkikat yap
mıt ve büyük kaya parçalanndan 
ve ocakların İç kııımlarından nü
muneler almıttır. 

Bugün aldığımız bir habere n~. 
zaran bu nümuneler, lktıaat Ve
kaletine<: liboratuvarlarda tetkik 
ve tahlil edilerek müabet netice
ler vermittir. Bununla da iktifa 

Yaıasın Hakikat 
Genç muharrirlerimizden Muı 

lih Ferit Beyin "Y aşaım Haki
kat" iaimli içtimai bir eseri intişar 
etmiştir. KariJerimize tavaiye ede· 
rı:r:. 

Tavuklar hasta 
iki aydanberi Kadıköy, Erenl<öy 

ve Fatih taraflarında salgın bir hal
de tavuk kolerası hüküm sürüyordu. 
Belediye Baytar Müdürlüğü hasta
lığı ihbar edenlerin tavuklanna a,ı 
ve serom tatbikine başladığı için 
ıon zamanlarda haatalık biraz hafif 
lemi9tir . 

Baytar Müdürlüğünün kanaatı
ne göre hastalık timdiye kadar çok
tan ııeçmit olacaktı. Faka! tavuk ıa 
bipleri ölen tavukları aokaklara at
mak ve hasta tavuklan tecrit etme
mek ıuretile haatalığın devamına ıe 
bep olmaktadırlar. Ölü tavuklar ya
kılmalı veya gömü'-lidir. Bazı kim 
selerin de hasta tavuklarını beledi
ye haytarlarına tedavi ettirmedikleri 
anlaşdmıttır • 

Konferanslar 
Verilecek 
Kadınlar Birliği bu ayın on 

betinden itibaren her hafta u
muma mabıua konferanslar 
vermeğe başlayacaktır. 

edilmiyerek bazı parçalar Avru
pa li.boratuvarlarnıa. gönderilmit, 
oradan da iyi neticeler almınııtır. 

- Küçük sinirli kız seni!. Öy
le hoplayacak ne var? 

- Evet, artık baba ocağında 
yerletmeğe ıelecekmit .. 

koşup boynuna atılmaktan· , ba
'ımı diziııe koyup. çocukken 
yaptığım gibi sana sokulmaktan 
ba,ka çare yok .. lıte b~n~ için 
geleceğim .. Ve .. artık gıtmıyece
ğim teyze... Buna sevindin değil 
mi? 

yım teyze... Beni görsen tanıya
cak mısın? 

ve BEN 
Muazzez Tahsia 

- Sen bir yere mi gidiyorsun? 
- Hayır, akşam serinliğinde 

biraz yürüdiim ... Miaafirleri se
lametleclin mi? 

Bir de evde tanıdığım Neiat var. sında elinde bir paket çikolata ge
tirirdi •. Büyük tatill.-.rin başlangr 
c111;da beni alıp Adaya getireli .. Bu
nu kaç senedir ihmal etmedi. 

- Evet gittiler .. Ben de yavat 
yavaş yürüyerek geldim. 

Anne ile oğul arasındaki bu 
mükilemeyi, Leyli soğuk bir li
kaydiJi.lde takip ediyordu. Onun i
çin Bedi Muammer. masallarda 
anlatılan kahramanlar ııibi bir a
damdı .. Çocukluğunun ilk günle
rine karıımıt ve sonra tamamile 
uzakl&flllış ve unutulmuş bir si
lik hayal .. 

Sana çok tuhaf bir §ey söyle
yeceğim. Buna inanacak mıam bil-

Ben seni hiç unutmadım tey
zeciğim. Binlerle kişinin orta
aında Aşye teyzemi yüzünden gö
zünden öperek: "İtte benim tey
zem budur!" diyebilirim. 

Bak Nejat için ayni §eyi söy
lemeğe cesretim yok. Memleket
ten ayrıldığım vakit o koskoca 
bir çocuktu amma o vakitten be
ri büyümüş ve değişmittir elbette .. 
Bende kalan çocukluk v,. ilk genç
lik resimlerinden bugünkü ni
ıanlı.. belki de evli barklı "evlen
diler mi?" Nejadı çekip çıkara· 
mıyorum .. 

- Annesine karşı, ne iyi ne de 
fena bir oğul... Ona, ne içinde kay
nayan bir şefekatle: "Anneciğim!" 
diye sarılıp öptüğü. ne de bir gün 
elinde bir paketle: "Anneciğin:, sa 
na tu hediyeyi getirdim!" dediğini 
görmeclim. Fakat ona kar,ı olan 
vazifesini hakkiyle yapıyor. Yani, 
birkaç senedir dul kalan anasına 
kartı maddi borcunu öclüyor .. O ka 
dar.,, Evde annPsinin hususi itleri
le uğratmadığı gibi hizmetçilere 
ve kimseye tl.e karışmaz. Yalnız 
kendi istirahatinin tamamile te
min edildiğini ister .. Bunun için ti
tizdir. Muayyen saatte yatar, mıı
ayyen saatte kalkar, Akşam hiç bir 
vakit gec kalmaz, sabahları da va
pura yetişeceğim diye telit ettiği
ni görmedim. Doğduğu zaman ku
rulmuş ve hili ayni ayarda giden 
bir kronometre .... 

Bana kartı. öteden beri, ne so
ğuk, ne de sıcak bir ağabey olclu. 
Ben mektepte leyli iken her hafta 
beni görmeğe gelinli. Her hafta sa 
lı günleri saat befte. Ve her defa-

Ancak, bunu memnuniyetle mi, 
zorla lf'.• yaptı? Bilmiyorum, Gali
ba anlamak ihtiyacını da duyma
dım. 

Bir gün anne.T.den bir mektup 
aldım. Nejaclırı benle evlenmek is
tediğini v,. babamın ve kendisinin 
bunda.n m,.mnun olacaklarını söy
lüyordu. O akşam, Ayşe teyzem de 
bana bun elan bahsetti ve .... N ejat
la nitanlandrk. 

O vakte kadar ve o günden son 
ra bir defa Neiatla yalnız kalıp bir 
nitanlı gibi konuşmadık .. Bir defa 
olsun Nejat beni sevdiğini bana ne 
söyledi, ne de belli etti. Y.alnız,ona 
ait bir şey olduğumu her halile an 
!atıyor .. Evleneceğimizden ve müs 
takbel hayatımızdan, tabii ve mad
di bir şey söyler gibi konuşuyor. 

- Yürüyerek mi geldin Le
Ja? 

- Ay •. k«ktum Nejat .. Birden 
bire karıııma çıkıverdin.. 

- Saat ta dokuz oldu.. Biraz 
acele eclelim.. Yemeğe geç_ kala
cağız. .,. .,. .,. 

Eve geldikleri zaman Ayşe 
Hanımı sofranın yanındaki ge
niş koltukta, elinde bir mektup
la gördüler. 

- Çocuklar, size şaşacağınız 
bir şey ıöyleyim .. Bu mektup kim
den biliyor musunuz? Kabil de
ğil bulaımazsınız... Bedi Muam
merden ... 

- Bedi Muamerden mi?.. Bü
yük teyzemin oğlu Bedi Muam

'? mer mı •• 
- Evet, ta kendisi .. 
- Ne yazmıt? 
- Karmakarışık bir kaç sahi-

fe yazı. Yemekten sonra Leyli o
kur, biz dinleriz. Yalnız anlaya
bildiğim bir şey "on beş güne kal
maz orada olacağ•m" dediğidir. 

- haanbula mı geliyormuş? 
Bunca senelik Avrupa hayatın
dan •onra burada mı yaşayacak
mıt? 

Bunun içi.o, yemekten sonra, 
teyzesi ve Nejat genİf koltuk
lara gömülüp ıigara dumanlarına 
daldıkları vakit, teyzesine gelen 
bu mektubu, dalgın ve isteksiz 
bir sesle okudu: 

"Vah,i oğlunu unuttun mu 
teyze? Benim tatlı gözlü, ,eker 
yüzlü teyzeciğim. 

Bilirim, kabahatin hepsi bende. 
Bunca senedir size yazmadım .. 
sizi aramadım değil mi? 

İnan ki teyze, anneciğimden, 
zavallı anneciğimden başka kim
se ile mektuplaşmadım.. Haber
letmedim,, Ve.. o öldükten sonra, 
işte üç senedir kimıeye yazma
dım. Niçin yazmadın? Ben, seni 
bir anne gibi seven, ıenin üze
rinde bu kadar analık etmek hak
kı o1"n teyzen herkesle bir mi
yim? diyeceksin.. Yerden goge 
kadar bakın v11r teyze. Kabahatim 
çok büyük .. Bunu affettirmek için 

mem ... 
Bun.lan iki sene evvel ben, 

sırf seni görmek ve seni öpmek ü
zere ti ... Paristen latanbula kadar, 
yalmz yirmi dört saat için gitmiş
tim.. Beni seni görmekten, sana 
kotmaktan meneden &cip bir vak'a 
yı sana anlatsam, muhakkak ki, 
rüya görciÜğüme, yahut deli ol
duğuma hükmedeceksin.. Bunun 
ıçın sana bu garip hikayeyi yaz
mayacağım, görü,tüğümüz za•man 
anlatırım ve seıı. de buna şa~a
rak gülenin teyze. 

Teyzeciğim, on beş gün son
ra kolların arasında olacağım, be
ni bekle!.. Sana, Emsal dadıma 
haber ver, evimi hazırlasm di
ye rica etmeği boş bir söz bu
lurum. Bilirim ki, senin ana göz
lerinin nezareti altında olan e
vim ve dadlm, her zaman ıçm 
beni bekliyorlar .. Or. seneden be-
. N d. ' O 'k. rı.. e ıyorWl!". n ı .t ıene ... 
İıtanbuldan 22 yatımda ayrıldım. 
Şimdi tam otuz dört yapda-

Lela... Benim küçük, mini mi
ni Lelim?.. Bilirsin ya teyze, 
zavallı Rabia teyzemin doğacak 
kız çocuğuna .. daha dünyaya gö
zünü açmadan evvel, Leyli ismi
ni veren bendim .. Son.-adan, yü
rüyüp koşan, gözüm önünde bir 
filiz gibi büyümeğe başlıyan Ley
liya "Lela" diyen benim.. Hesa· 
buna onun "isim babası" ben o
luyorum demektir .• İşte onu hiç 
tanımıyorum .. Ve o Leyla .. o be
nim dizlerimin dibinde büyüyell• 
benim masallarımı yutar gibi din
leyen Leyli bugün büyümüt ... 
Nejatla nişanlanmıt ve belki de ev· 
li bir hanım olmu,.. Belki onua 

(DevQU Yar) 
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Darülbedayi 
Radyo 
Temsilleri 

/. Galip Begin 
nazarı dikkatine 

fstanbul stüdyosunda pertem• 
beteri Darülbedayi artiıtleri tara· 
fındarı monoloır, Skeç ve temsil
ler verilmektedir. 

Bu nevi nqriyatın radyo tirke
ti müdüriyeti tarafından iyi bir 
maksatla proframa dahil edil
diğine kaniiz. Bütün merkezler· 
de de abli.ki, edebi ve mizahi 
temsiller verilir. Bunlardan Iİ· 
"'nlarını bildiklerimizi proırram· 
!ardan öğrenerek dinliyoruz. 

Beynelmilel mahiyeti haiz kli· 
aik temsillerden baıka radyoya 
maluus yazılan monoloır ve ırüne 
ait skeçlere de tesadüf olunuyor. 

Bunlardan radyoya mahsus 
yazılanlarına dikkat ve itina edilme
lidir. Zira ekseriyetle hayatı ta· 
biiyeye taall(lk eden ırüne ait tem 
ailler bir memleketin aeviye•ini 
röıterir. Bunlar ayni zamanda 
evdeki ırenç kız ve erkek çocuk
lu tarafından da merakla din· 
lenmektedir. Fazla açık ve 9ir· 
kin bir tlve ile söylenen temıiller, 
mahiyetini anlamıyan çocuklar 
ii:ıerinde iyi bir leıir bırakmıya 
cağı ,üpheıizdir. 

Bu ıribi mevzulardan ziyade 
radyoda verilecek temsiller hal 
ve iıtibkale ait vukuat ve hadi
selerdeki yenilikleri temsil et
ıneii, g ... ek evlerimizde cf!nley
gençlerimizin ve serek harıç mem 
leketlerde dinliyenlerin nazarın
da hüsnü teıir yapmaaı noktaaın
dan muvafık buluyoruz. 

Denebilir ki Darülbedayi ve sair 
temaşa yerlerinde bezı açık sahne
ler ve eski zamanlara ait 
mevzulu parçalar veriliyor. Fa
kat bunlarla radyoda verilen 
temailler mukayese edilemez. Zi
ra böyle mahallere ıridenler mah· 
dut kimselerdir ve birçok ebeveyn 
çocuklarını bu ıribi temıillere 
töndermezler, hatti. Almanyada 
17 yapndan aşağı olan çocuklann 
tınıumi sinemalara bile gitmeleri
ne müsaade edilme:ıı. 

laviçre radyosu "Çocuklar yat
tıktan sonra" serlevhalı bir netri
Yatta bulunduklarını iki hafta 
evvelki sayfamızın haberler ıÜtu· 
nunda bildirmiıtik. Bu netriyatta 
l>ariı'ln Mbnmartre ırec• hayatı 
lllikrofon ile Pariıten laviçreye 
nakledilerek radyoda neıredili
l'ordu. Fakat bu aaatte hiç bir 
<;ocuk uyanık bulunamaz. 

lstanbul radyosunda verilecek 
teınalllerde bu cihetlerin nazan 
dikkate alınmaımı temenni eyle· 
t-iz. 

Turırut MITHAT 

Amelt bilgiler l 
Hoparlör fiılerine 

dikkat edilmeli 
Hoparlörler iki nevidir. Birisi E

l•ktro-dinamik, diğeri manyetik. 
Amatörlerin umumiyetle kullan

dıkları hoparlör manyetik cinsten ol 
duğundan bugün bu nevi hoparlöre 
~apılması li.zım gelen muameleden 
babaedeceğim. 
Marıyetiklerin kullanıtları muhte

lif şekildedir. Bunlann ekseriyetle 
lift fitli bir kordonu bulunmaktadır. 
Icordonun bir fiti radyo aletinin 
lııüspet ( ) itaretli ve fazla cere
~•nlı mahalline takılır, diğeri de 
(-) işaretli menfi ve cereyan olma
l'ıtı yerine konur. Aksine konula
!"k olursa fazla c..-eyandan hopar
Olijn cereyana tahammül edem.iyen 
kısım bozulur. Bunun için dikkat et
~olidir. Ters takılınca evveli aada 
'tibarile hiç bir fark edilmez. Hopar 
lôrün zamanla sadaya mukavemeti 
•lalır, be, altı ay sonra çatalb ıcı 
\>erir. 

Ahizenin hoparlör çıkıt ii.mbaaı 
/"ı:ıtod Çbet ayaklı) ise hoparlör fiş 
•tın; ahızeye takıp çıkarırken cere
~-ru ahizeden keımelidir. Cereyan 
"ıllunurıa fitlerin bir fena kontakt 
l'ltticcsinde pentod 18mbaıının fili.~ 
"'"-nı yakabilir. 

Dinamik hoparlörden ırelecek haf
i~ bahıedeceflz. 

l' orino radyosunda 
amatörleri tedavi 
. Bir çok radyolarda olduğu ıri

~ı ltalyan merkezlerinde de tıbbi 
~Otıferanı ve tavıiyere fa:ıla ehem 
'ııi:vet verilmektedir. Bilhaaaa son 
~'ttıanlarda T orino istaayonun-
' dinleyicileri pek memnun e

d•ıı bir tıbbi neıriyat yapılıyor. 
Dinleyicilerden her hanıri bir 

'•lıatsızhktan muztarip olanlar 
'•dyo merkezlerine yazdıkları 
~•ktupiar ile rahataızlıklarmı tas 
L ır ediyorlar. Mektuplar müte· 
'41.dlaıs doktorlar tarafından tetkik 
• 'l l· ı erek rahat11zların yapması 
d~tun gelen tavsiyeler iıim aikre
d~l~rek radyoda kendilerine bil· 
•rılınektedir. 
'i Bunun beraber rahataızlılan 
1_- 1~ olduğu hi11olunanların dok 
- tarafmdan tedavi edilmesi 

MILLlY ET PAZARTESi 12 KANUNUEVVEL 1932 

( Muhtelif Radyo Haberleri ) \ İstanbul 
-------------------------J· Radyosunda 

6 günlük program 
Viyana radyosunda Anka- Her yerden duyulan 

raya dair konferans İngiliz merkezi 
İngiliz miiıtemlekelerine mah· 

Çarşamba aktamı saat 20.15 sus neıriyatta bulunmak üzere Da 
te Viyana radyosunda Viyana Da· ventry'de imal olunan ve tecrübe 
rülfünunu müderriıi Profeaör Dr. 

ne§rİyatını ikmal etmiş olan • .__ Eıa' ler tarafından "Ankara-, • ...,. kısa dalgalı koloniyal postasının 
run yeni mimari tarzı" ünvanlı kütat reami 19 ki.nunuevve1de ic· 
bir konferanı vereceji &Ön derilen ra edilecektir. Merkezin senelik 
proğramlarda bildiriliyordu. tahsisatı 42000 İngiliz lira ,.dır. 

Saat 20.15 te Viyanayı bulduk 
Avrupanın göbeğinden söylene- Yeni Soj'ya nıerflezi 
cek ve memleketimiz için iyi bir Şimdiye kadar Sofyada asker-
propaganda olacak bu konferan- lerin idare ettikleri gayet hafif 
11 dinlemek için harızlandık. Ahi- bir radyo iıtasyonu bulunmakta 
zenin kuvvetli olduğundan ho· idi. Umumi konserler ve &a.İr net
parlörden parazitler fışkırmakla yat icra etmek üzere yeni bit· 
beraber Viyanamn tık, tık, tık, tık mit olan 14 kilovat anten kud
diye çaldığı farkkediliyordu. Bir retli Sofya pek yakında tecrübe-

Cunıarte&i akşamı (Berlln) 
den, Viyananın da nakil 
neşriyatında şarkı siiyle

yecek ola11 
Mel. Eılifh Sclıolver 

dakika geçmeden tpikerin sesi iti 
tildi; Hallo hallo radio Wien, 
(arada teloiz telgraf sadaları da 
iyice ne§rİyatı taciz ediyordu). 
uAvuıturya ile Jngiltere araaında 
Londrada oynanan aon futbol maç 
lan esnaımda oynun ıafahatı gra
mofon plaklarına çekilmiıtir.Bü
tün harekit ve topun nerden nere· 
ye aürüklendiğini dinleyiniz" di
yerek Ankara konferansından hiç 
bahsetmiyerek maça ait pli.klan 
netretmeğe ba~ladı. 

Bunun sebebi acaba nedir? 
Çünkü Viyana radyoaunda bir 

projramın tayin edilen saatte neş 
redilmeme.ai, ya haıtabktan veya 
pek büyük bir mazeretten dola
yı vukua gelir ve neden dolayı 
ne,riyatın icra edilmediği ıpiker 
tarafından söylenir. Bu sefer ıpi
ker bunu da ihmal etti. Sebebini 
Viyana meı"kezinden ıorup kerile
rimize bildireceğiz. 

Pa:zarte&I akşamı saa: ~!.05 
le Var.şova merkezmde 
"Paganlni,, isimli opere
tini dllıleyeceginıiz meş
hur operetçi Franz lehar 

lerine bathyacaktır. Bu merkez 
son siıtemdir, yakınlığı hasebile 
bizim mükemmel ititebileceğimiz 
bir posta olacaktır. 

Nakil şampiyonluğu 

Umumi mahallerden nakillerin 
naaıl yapıldığından bahsetmittik. 
Bunlar stüdyonun haricinden bir 
tiyatro veya operadan, kazi.no· 
dan konserlerin bir kablo ile nak
ledilmeıidir. Proğramların bir kıı
mmı böyle nakiller itııal eder. 
Hangi İataıyonun proğramlarında 
en çok nakillerin yapıldığına dair 
yapılan bir iatatiıtikte Norveçin 
birinci geldiği anlatılmıttır. Nor
veçin proğramının yüzde onunu 
nakiler teıkil ediyor. 

Muhtelif haberler 
Me,hur opera bestekarı ve 1-

talyan radyolarının musiki rejiaö 
rü Maskagni yeni beıtelediği 
"NERO" namındaki operasını da, 
geçen sefeı"ki gibi operada göate
rilmezden evvel radyoda verecek
tir. 

Bu operanın bir çok yerlerin· 
de bir genç muıiki talebeıinin 
beıtelediği parçalara teıadüf edi
liyor. 

Dalga mü-

Cemal Kamil Bey 
mikrofon liııiinde 

Perşembe akşamları radyoda 
"Tanburi Refik B .. y ve arkadatla
n" grupunda güzide aan'atkirı
mız Cemal Kamil Bey ötedenberi 1 
taganni etmektedir. 

Berrak s:ıdaıı ve sistematik 
söyleyi,i ile mumaileyh herkesçe 
beğenilmektedir. ' 

Cemal Bey ayni zamanda kıy· 
metli bir. beıteki.ı"drr ve bilhaııa 
daği köy türkülerinde bestelediği 
«Karanfil oymak, oymak; olur 
mu yi.re doymak.>}, «Kara koyun 
yayılır.», «Divar saçın örmezler.» 
ve «Gittikçe gelmeyiverdi. » eser .. 
lerde muvaffak olmuştur. 

San'atkirımıza daimi muvaf
fakıyetler diler ve kendiıini her 
zama.n radyoda dinlemek isteriz. 

!Karilerimize cevapları 
Ankara'da C Refik Beye 

cevaptır 

Talep buyur4uğunuz veçhile 
nisbeten iyi dinlenebilen merkez
lerin listeıini dercediyoruz. 

sır asile 
him 

radyo merkezleri 
Neşretmemizi arzu ettiğiniz 

Königsvuıterhauzen, Li.ypzig, 
Poste Parizyen, Moılıtova ve Mili.

Kudret Dal. m. nonun proğramlarını dercetme· 
Lahti ( Fenli.ndiya) 
Paris (Fransa) 
Konigsvusterha1•zen 

Bertin 
Daventri (İngiltere) 

ANKARA 
Varıova (Lehiıtarı) 
Novoıibink (Sovyet) 
Ml>skova (Sovyet) 

ISTANBUL 
Moskova (Sovyet) 
Oılo (Norveç) 
Tiflis (Sovyet) 
Moıkova (Sovyet) 
Harkov (Sovyet) 
Leninırrat (Sovyet) 
Moskova (Sovyet) 
Vilna (Lehistan) 
Budapeşte (Macaristan) 
Palermo (llalya) 
Viyana (Avusturya) 
Prag (Çekoslovakya) 
Şimali fngiliz postası 
Langenberg (Alman) 
Beromünster (l sviçre) 
Odeaa ( Sovyet) 
Roma (İtalya) 
Stokholm (lıveç) 
Moskova - Stalin 
Kattoviç (Lehiıtan) 
Fransız lıvicreıi 
Bükret (Romanya) 
Tuliiz (Fransa) 
Lemberg (Lehistan) 
Veaterglen (lnıriltere) 
Müli.ker (Almanya) 
Londra ( 1 ngl.) 
Graz (Avusturya) 
Barselon (ispanya) 
Leningrat (Sov.) 
Strasburg (Fransa) 
Brüno ( Çekosl.) 
Pariı (Fransa) 
Breslau (Alman) 
Cenova (İtalya) 
Bordo (Fransa) 
Manceıter (lngiltere) 
Reval (Estlandiya) 
Milli Skocya postası 
Bratislava ( Çekoıl.) 
Haylsberg (Almanya) 
Torino (ltalya) 

40 1 796 mize imkan yoktur. Çünkü proğ-
75 1724 ram için üç sütun t"'sis edilmiş

tir. Fazla yer ancak""' 8lger yazıla-
60 1637 ra ki.fi gelebiliyor. ı.ıaamafih bu 
30 1554 merkezlerden bir taoeainin muh· 
5 1538 tasar olarak sığdırmap gayret ede-

120 1412 riz. 
100 1380 Ankara proğramının da gönde 
100 1304 rilmeıi için mezkUr merkezin mü~ 

5 1200 dürlüğünden rica edilecektir. 

6~ ~~ Beyazıtfa Nahit Beye 
10 1071 cevaptır 

100 1000 Kulaklıkla dinlenen ahizeler 
20 938 gayet kolay imal edilebilir. Fakat 

100 857 bunların hazırlan çok ucuzlamıt· 
20 720 tır. Hazır bir tane almanızı tav-
16 563 siye etmekle beraber böyle ıralen-
18 550 j li bir ahizenin nasıl yapı!d_ıimı ge 

3 525 lecek nüshalanmızın bırınde ta· 
16 517 rif ederiz. 

120 589 T. M. 

50 480 
60 472 
60 459 
10 450 
50 441 
55 435 

100 424 

12 4091 
25 404 
12 394 
8 3851 

16 381 1 
50 376 
60 3611 
50 356 

7 352 
7,5 349 
250 349 

12 345 
32 342 
6o 328 
60 
10 
13 
50 
11 
50 

13,5 
60 

325 
313 
364 
302 
299 
288 

his ( Nice) te kuvvetli bir 
merkez yapllactAk 

Avrupada son aylar zarfında 
ıayet kuvvetli yeni mer.k~zlerin 
vücude getirildiğine şahıdız. 

Bu merak Franaa ile Alman
ya araıında artık bir müsabaka 
haline gelmittir. Almanyada bir 
yeni büyük iıtaıyon yapılınca da
ha neşriyata batlamadan, Franıa 
da ayni anten kudretinde bir poı
ta imal ettiriyor . 

Yeni Alman cenubi merkezle
rine karşı timdi Franıızlar Niı 
(Nice) te (60) kilovat anten kud 
retinde bir poata yaptırnıaya ka· 
rar vermiılerdir . 

Cenubi Franıanın bu yeni mer 
kezi Riviera'da bir Franıız propa 
ıandaaı olacağına ıüphe edilme
mekt .. d11" • 

lstanbul radyo•unun 
dünkü bozukluğu 

Dün akşam latanbul radyoıtu 
itliyememittir. Saat 19 da aldığı· 
mız malıimata nazaran işlememe
si, mürsilenin tranıformatörlerin· 
den biriainin bozulmaıından ileri 1 
gelmektedir. 

Bu yüzden tirketteki tamir fa
aliyeti hasebile haftalık lstanbul 
programını da alamadık. Mezkür 
programı bir haftalık olarak ya- 1 
rıoki nüshamızda dercedeceiiz. 

* * * PAZARTESi. 12.12.932 --
18. den 18.45 e kadar Saz 

(Vedia Rıza Hanım). 
18.45 ten 19. a kadar orkeıtra. 
19. dan 19.20 ye kadar lbra

him Fazıl Bey tarafından tasarruf 
hakkında hitabe. 

19.20 den 19 45 e kadar fran
sızca ders (ilerlemiş olanlara) . 

19.45 ten 20 30 a kadar Or
keıtra. 

20.30 dan 21 e kadaı· Yesari 
Asnn Bey. 

21. den 22. ye kadar Hik· 
met Rı2~ Hanım ve Aleko Efendi. 

22. den 22.30 a kadar Or-
kestra, Ajana ve Borsa haberleri, 
saat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.55: Ke

za. 18.05: Kafe-konaer. 19.05: 
San'atkir takımın konaeri. 20: 
Muhtelif. 21.05: Franaez Lebarm 
eserlerinden "P AGANINI" isimli 
operet temsili. 24 05: Sigan musi
kiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Askeri konser. 20.05 

Ders. 20.45: Operadan naklen: ı 
Dohnanyi'nin idareıinde vl!' tagan 
ni iştirakile filharmonik konser 
(Volkmann, Mozart, Horusiczki, 
Rekai ve Koranyi'ni.n eserlerin
den). 22.45: Haberler. Müteakı
ben: Gı"amofon ile dans musiki-
ıi. 

VIY ANA 514 m. 
18.05: Hafif musiki parçalar, 

müaahabeler. 21.10: Orkeıtra. 
23.20: Otto Wacek takrmı tara
fından operet ve val& parçaları. 

PRAC 488 m. 
17.15: Hafif musiki. 1855: Gra 

mofon. 20.35: "DALlBOR" isimli 
Smetana'nın üç perdelik operaıı. 
23.50: Operet ve valsler (Gece 
konseri). 

ZORIH 459 m. 
20.50: lsviçrelilerin bestelerin

den. 22.35: Haberler, hafif muai
ki. 

ROMA 441 m. 
21.50: Eski Napoliten ve Ar· 

jantin §&l"kıtarı, gitara ve mando
lin. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14: Keza. 

18.05: Orkestra. 20.46: Gramo
fon. 21.05:5 Salon muıikiıi (Bee
thoven). 21.50: Solor harpa. 
22.15 Hafif musiki. 

P ARiS POST ASI 328 328 m. 
21.05: Gramofon. 21.35: Kon

ser. 22.05: Müaahabe. 22.15: Pa
rise dair müsahabe. 22.35: Kon
ser. 23.45: Keza. 

BRESLAU 325 m. 
1 7.25: Hafif musiki. 20.35: Ka 

narya sevenlere mahsus netriyat. 
21.05: Gramofon ile müaahabe. 
22.05: Taırannili konaer. 

BARI 270 m. 
21.45: Gioseppe Verdinin eaer

lerinden (AIDA" operası (ırra
mofon plağı ile). 

SALI. 13.12.932 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.55: Keza. 

18.05: Senfonik konser. 19.05: 
Kaf., kon-. 20.35. Muhetlif 
21.05: lbrani sistemi Koro konae
ri. 22.25: Keman konseri (Kayı
leı", 8ı"ahmı, Wieniaski, Falla). 
23.05: Novel. 23.20: Gramofon. 
24.05: Kafe-konaer. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Taıranni piyano keman 

konaeri (Freidmann-Bach, Gluck· 
Szanto, Thomaı, Saraaate, Hu· 
bay'in eaerlerinden). 19.50: Muh
telif. 20.40: iki Yunan aaatiri par 
ça. 22.35: Piyano ile: Bach, Men
delsohn ve Schubert'in eserlerin
den konser. 23.35: Berend takı-

Yeni bir radyo konseri 
Bari (ltalya) 
Va.lençiya (İspanya) 
Moravska - Ostava (Çek) 

7 
20 
20 
11 

l 
mmın tacannili Si&'an muıikiai. 

ViYANA 514 m. 

Radyoda en )'~k alaka gösteri- Londra (lnır.) 
len yerlerden bı;ı ~anadadır. Ka- ' Triyeate (İtalya) 
dadaki radyo dınlıyenler. de. abo- "lar~ovR (1.e~istan) 
ne ücreti vermek mecburıyetınde- Budapeşte 
dirler. 

50 
10 
10 

3 

Bununla beraber fazla miktar
da abone bedeli vermekten kaçı
n&D ve kaçak radyo imal edip 

KISA DALGALAR 

kullananlar vardır. 
Son zamanda buna kar.şı mü ... 

cadele başlamıt ve az bir zaman· 
da pek çok kaçak dinleyiciler el· 
de edilmiştr. 

Birmağazadan radyoya ait bir 
aksam veya bir ahize satın almak 
iıtiyen her şahutan evveli. abone 
olduğuna dair veıika alınıyor, 
aonra satılıyor. Veıika aramakıı
zm bir ,ey 1&tan türraclar yeni 
kanun mucibince 6 ay hapse mah 
kiim edilmektedir. 

Buenos - Aires (Arjantin 
Bandoeng (Cava) 
Königıvuıterh. (Almanya) 
Roma - Vatikan (ltalya) 
Sidney (Avustralya) 
Schenektady (Amerika) 
Konigsv. h. (Alman) 
Pitbburg (Amerika) 
Moskova (Sovyet) 
Roma • Vatikan (ltalya) 

Pariı 

Prag (Çek) 
Stokholm ( l sveç J 

15,03 
15,93 

19,731 
19,84 
31,28 

31,481 
31,381 
48,86 
50 
50,25 
2 
58 
131 

Cumarteıi 

17.55: Çay musikisi. 19.25: Mü 
sahabeler, ders ve saire. 20.50: 
Haftanın tefrikaaı. 21.20: Keman 
piyano parçaları. Slasko Popof 
tarafından). 21.55: Karıtık net· 
riyal (Teganni, koro ve orkeı· 
tra). 23.35: Tagannili danı mu· 
sikiıi (Kari Maıchek takımı). 

PRAC 488 m. 
17.10: Hafif musiki, müıaha-

beler. 19.36: Piyano refakatile ta
ıranni (Alman eaerlerinden). 

' 20.25: Eski Çek operetlerinden 
parçalar, 21.55: Çek Kuator mu
sikisi. 22.30: Çek taganni konae· 
ri. 23.30: Bando muzlka. 

ROMA 441 m. 

20.20 de lmre Magırari takımı 
nın muntehap Macar havaları 
konserini itileceğiz. 

21.20: Gramofon. 21.50: Pa
ganini, Mozart, Flotav, Verdi, 
Sc.hubert'in eaerlerinden konaer. 
Müteakıben bir perdelik temsiL 

Sonra konserin devamı. Müteaki .. 
ben gramofon ile ~nfonik musi
ki. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: ~za. 

18.05: Karıtık konser. 20.45: Gra 
mofon. 21.05: Beethoven, Busaer, 
Skeletty, Glinka ve Çaykovski'· 
nin eterlerinden senfonik kon.er. 
22.20: (Beethoven) konserin de
vamı. 

BRESLAU 325 m. 
17.50: Gramofon. 20: Hintlerin 

dini_ 20.40: Gramofon. 21.05: Ha 
herler, (Piyano refakatile) musi
kili ~iir. 22.50: Klirinet ile aonat
lar. 

ÇARŞAMBA. 14.12.932 

VARŞOVA 1411 m. 
19.06: Kafe-Konaer. 20: Muh

telif. 21 05: Koro ltonseri. 22.10: 
Piyano konseri (Nieviadomski), 
Llst). 23 .JO: Taganni. 24.05: Ka
fe-Konaer. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17.05: Farkas Sigan musikisi. 

21.05: Seali filmlerden parçalar. 
22.20: Gazete haberleri. 22.35: 
Metropol kahvehanesinden: Rou
uel, Haydn, Blumer ve Chretien' • 
in eserlerinden konser. 

ViYANA 514 m. 
18.05: Gramofon konseri. 19.15 

Konferans, müsahabe. 20,05 : 
Ernest Linauer (Kend i eserlerin
den). 21.40: Lepold Reicbwein'
ın idareıinde orkestra. 22.55: Ha
fif musiki. 

PRAC 488 m. 
17. 15: Hafif musiki. 19.35 Mü

sahabe. 20.25: Tagannili ve mü
aahabeli kan,ık nefriyat ile fanta 
zi aololar. 21.10: Haydn, Reger, 
Mo.zart ve Novak'ın eıerlerinden 
konser. 23.20: Cazband. 

ROMA 441 m. 
21.50: "LA VITA BREME" i

aimli Falla'nın eıerlerinden ope· 
ra temsili. 

ZORIH, 459 m. 
18.05: Gramofon. 20.50: Ha

fif musiki. 21~0: Temıil. 22.05: 
Konserin devamı. 22.35: Haber
ler. Müteakıben: Radyo orkestra
sının &ece konseri. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za. 18.05: Orkeatra. 19.30: Ke· 
za. 20.45: Gramofon. 21.05: So
lo - Flüt, 21.50 : Piyano - solo
ıu. 22.20: Piyano - Kem~n so
lo. 

BRESLAU 325 m. 
17.05: Gramofon. 19.16: Neı'e 

li taganni. l 9.45: Konser. 20.35: 
Hamburs'tan ıenfonik caz. 22: 
Hafif musiki ve caz. 23.45: Dan
zig'den: Hafif muıiki. 

PERŞEMBE. 15.12.932 

VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Schubert'in eserlerinden 

(ırramofon ile), 21.05: Operet 
mtıaikiıi. 22.36: "Kabahat ırül· 
lerdedir" iıimli bir skeç. 23.20: 
Kafe-Konaer. 24.05: Lenberır'den 
naklen: Danı muıikiıi. 

BUDA.PEŞTE 550 m. 
18.35: Piyano konseri (Bach, 

Haydn, Ravel, Chopin). 19.05: 
Mr. Jozef Slenyi tarafından si
ıran refakatıle Macar halk tarkı· 
lan. 20.50: Orkestra (Paıranini, 
Hubay, Brukner'in ıenfoniıi). 
23.10: Patrik Hoffman caz takı
mı. 24.05: Sigan muıjkiıi. 

VIY ANA 514 m. 
18.10: Zamana ait bestelerden 

konıer, müaahabe. 20.30: Operet 
parçaları. 21.40: Brabmı'ın aaa.· 
rmdan kli.sik konser. 23. 10: Ki.
iıda alınmıt ıadaları nakil. 23.40: 
Hakiki köylü musikisi. 

PRAC 488 m. 
18.25: Çocuk musiki (Noel tar 

laları). 19.35 : Müsahabe. 20.40 : 
Solo saksofon. 21.05: Molier'in 
"Le bourgeoiı Gentlhomme" isim. 
li musikili tem.ıili (eski muıiki a-
1.etlerile). 23.20: Operet ve danı 
parçaları. 

ROMA 441 m. 
21.20: Gramofon. 21.50: Karı

tık konser. 22.35: Bir menfaate 
verilen müaamereyi nakil, 23,06 : 
Konael". 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra

mofon . 1&.05: Kantık konser. 
19.30: Devamı. 20.05: Muıiki ve 
aan'ata dair. 20.45: Opera temsi
li (iıim bildirilmiyor). 

P ARiS POST ASI 328 328 m. 
21.15: Gramofon. 21.35: Kon

Hr. 22.20: Müsahabe. 24.06: Rus 
muıikiıi. 

CUMA. 16.12.932 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.55: Ke 

za. 18.05: Piyano - Keman kon
seri. 21.20 ı Senfonik konaer 
(Prokvyef, Rahmaninof, Mua
aorırıki ve Stravinıki). 24.05: 
Danı muıikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.36: Mandita Salon orkeıtra· 

11 (danı parçaları), 19,65 : Ders
ler. 21.05: Dohnanyi'nin idare· 
sinde Beethoven konseri (ppera 
orkeıtraaı). 22.40: Mozart'ın e
serlerinden piyano-Keman 24.36: 

5 

Sigan musikisi. 
VIY ANA 514 m. 

18: lsy Geiger (operet muıi
kiai). 20.55: "Falstaff" isminde 
musikili temsil. 23.25: Caz (Sa
cher'den naklen). 

PRAC 488 m. 
18.10: Kuator konseri. 20.30: 

iPyano ile sonatlan üzerine etüt· 
ler. 21.05: Bir kıtladan nakil. 
22.05: Operet parçaları. 23.20: 
Bando muzika. 

ROMA 441 m. 
21.50: Keman konseri. (lstira

hatlerde müıahabeler). 
BÜKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14: KezL 
18.05: Radyo orkestra11. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Çaykovski ve 
Rahmaninof'un eserlerinden aen 
foni. 22.20: Glinka ve Rimski -
Korsakof'un eserlerinden ıenfoni. 

BRESLAU 325 m. 
18.40: Flüt fantazileri. 20.05: 

Koro konseri. 21.05: Musikiye 
ait aan'atkirane filharmonik takı 
mının marifetleri. 23.50: Berlin
den: Konser. 

CUMARTESi. 17.12.932 ·-
VARŞOVA 1411 m. 

17.05: Gramofon. 18.05: Gra· 
mofon ile Wa..-ner'in eıerlerinden. 
19.05: Gramofon. 21.05: Hafif 
muaiki. 23.10: Chopin'in eserle
rinden piyano konseri. 24.05: 
Danı muıikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05 • Piyano refakatile Ma· 

car fMkıları, 19,15 : lmre Manırya
ri Sigan takımı refakatile hafif 
Macar havaları. 20.25: Gramo
fon. 21.05: Operetlerden parça
lar. 22.05: Temsil. 23.20: Sigan 
musikisi. 

VIY ANA 514 m. 
1 7.40: Mandolin konseri, müaa

habeler. 20.10: Erkek heyeti 
(Koro konaeri). 21.05: Berlinden 
büyük radyo popurisi, Dans mu
sikisi ve operet pal"Çalarından ta
ganni. 

PRAC 488 m. 
l 7.15: Hafif musiki, muhtelif. 

20.25: Bando muzika. 21.25: Mü 
sahabe. 21.40: Rus tarkılan. 22: 
Kabare. 23: Son haberler. 23.30: 
Halk konseri. 

ZORIH 459 m. 
20.50: Gramofon. 21.05: Al

man şarkılarından mürekkep kon 
ser, 22,20 : Çither aletile konser. 
22.50: Skeç. 23.10: Gramofon, 

ROMA 441 m. 
21.50 : lspanyol musil<loi, 22.50 ı 

"LA VIT A BREYE" isimli Ma
nuel Falla'run operaıı. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra

mofon. 18.05: Karııık konser. 
19.30: Konser. 20.45: Gramofon. 
21.05: Monoloır. 21.35: Taıranni. 
22.05: Yuıroalavya kralının doğ
duiu gün münaıebetile koro kon 
seri ve aıkeri musiki. 

PAZAR. 18.12.932 

ViYANA 517 m. 
16.50: Salon musikiai ( Anita 

Aat Kuatoru). 17.45: Zamanın 
dokümanları. 18.05: Ganırlberırer 
orkestrası (operet ve tarkılar). 
19 30: Müaahabe. 20.35: Laypziır 
den naklen: Mozart, Berlioz, 
Strauaa ve baıka eserlerden sen· 
fonik konser. 21.50: Milli neıri
yat. 23.35: Jozef Holzer takımı 
(aktam konseri). 

PRAC 487 m. 

17.05: Oıtrova'dan: Balet ve 
eski danslar. 18.35: Çocuk neıri
yatı. 18.45: Gramofon. 19.05: Mu 
ıikili almanca neşriyat. 20.0S:Mr. 
Mrazek tarafından ılovak şarkı· 
lan. 20.40: Piyano konseri ( Bach, 
Mozart, Smetana ve Dvorak'ın e
serlerinden). 21.05: Operet par
çaları. 23.25: Salon orkestraaı. 

BOKREŞ 394 m. 
11.35: Çocuk proğramı. 11.50 

Ayin. 12.05: Matinal konaer. 
13.05: Gramofon. - Haberler. 
14.05: Gramofon. 16.35: Köylü 
proğramı. 17.35: Koro konseri. 
20.45: Gramofon. 21.05: Viyana 
(Scbrammet) Kuator musikisi. 
21.50: Keman (aolo) .. 22.15: Ro
men muıikiıi. 

BRESLAU, 325 m. 
18.25: küçük konser. 19.30: 

"St. Nikolauı zieht durch das 
Land" iaimli musikili temsil. 21.05 
Rosini,R. Koraakow, J. Strauaa, S. 
B. Clemuı'un eserlerinden akfam 
musikiai. 21.50: Viyanadan nakil. 
23.50 Josef Holzer cazı (Viyana
dan). 
MILANO • TORINO • TRIYESTE 

20.35: ırramofon. 21.05: Ha
berler - ırramofon. 21.35: "I. 
Carnasciali" ismindeki Üç perde
lik opera temsili. 

ROMA 441 m. 
17.50: muhtelif i.letler refaka

tile taganni. - Müsahabe. 21.50: 
"La Donna preduta0 iıimli Pietri' 
nin üç perdelik operası. 

Karii erimiz 
Bütün arzularını ve öğ'ren

mek istediklerini ırazetemizin rad 
yo muharririnden aorabilirler. Ce 
vaplan kari sütununda bildirilir. 



İngiltere 
lran 
ikinci notada tid

detli bir 
lisan kullanıldı 

TAHRAN, 11. A. A. - Şahın 
TUrkınen çöllerinde bir yanfta bu 
lunma11 dolayısile Anglo Penan 
Oil ihtilafında bir nebze aiikfuıet 
haaıl olmuıtur. 

Maamafih. 8 kanunuevvel ta
rihinde ikinci notaamı vermi4 olan 
lraıı, lngiltere Hükumetine tiddet 
le taarruz etmekte berdevamdır. 

lnqiliz g.1mbolları, Ba.~ra 
lıörfezlrıdf' 

BOMBA Y, 11. A. A. - &ara 
köıttzine 3 gambot gônderilmit
tir. Bu tedbir, Bombay'daki 1-
ranlılar tarafından ,iddetle tefair 
edilmektedir. 

M. Venizelosun 
Seyahati 

ROMA, 11 A.A. - Gazetelerin 
aldığı haberlere göre M V enizelo•, 
ahiren Volta konferansına ittirak et
mit olan M. Mihalakopuloa'a ltalya' 
yı ;ziyaret ve Fa,ist ltalya'nın vücu
de getirmİt olduğu terakkiyatı ya
kından görüp tetkik etmek arzusun 
cLı ·olduğunu oôylemiştir. 

ı·unanistanda tedblrlPr 
ATINA, 11 A.A. - Gazeteler, 

hükumetin ecnebi emtia ithalatını 

daha ziyade tahdit etmeğc karar ver 
mit olduğunu yazmaktadır • 

Afgan Kralının 
biraderi geliyor 

ANKARA, 11 - Efgan kralı Na
dir Han Hz. nin hiraderi, yakında 
Ankaraya gelecek, burada oturduiu 
müddetçe hükiiınetin miııaliri olacak 
tU'. 

iki yeni doktor 
Vilayet merkezi bükiamet ta

babetinde münhal bulunan dok
torluğa Osman ve Hilmi Beyler ta 
yin edilmitlerdir. Bu auretle ey.. 
velce iki merkez tabibi varken 
timdi üçe iblai edilmittir. 

istiklal harbi filmi 
Ankaradan cuma günü avdet 

eden Rus muharriri M. Zarhi, ev
velki gece (Bir millet uyanıyor) 
filmini aeyrebni,tir. 

M. Zarhi, latiklil harbi tarihi· 
mise ait olnp filme alınmak üze
re yazacağı eaer için R.,...t Nuri 
Beyle yeniden ıörü,müıtür. 

Rua senariatit önümüzdeki haf
ta içinde Bursaya, sonra lzmire al 
decek, kendisine Reıat Nuri Bey 
refakat edecektir. 

• 
Gayrimübadillere 
sablacak emlak 
Gayrimübadillere satılacak em 

lakin aüratle sablmaaını temin ile 
meşgul komisyon dün Defterdar 
Muatafa Beyin Riyasetinde toplan 
nııttır. Dünkü içtimada satı,Iar 
gözden ge<;irilmittir. lzmirdeki 
emlakin de sür'atle satışını temin 
için orada da bir komisyon teşkil 
edilmiştir. - _.__ .... ~ 

Barik sigortası 
tarifesi 

Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 
30 senedir tek 
Başına yaşıyan 
Adam yok! 

( Bafiı birinci sahifede) 
den Burgaz köylüleri, onun bu 
hizmetine mükabi1 kendisine mu
ayyen bir aylık bailamıılardı. 

Burgazlılar arasıra keçileri 
hakkında maliiınat almak için 
Y a .. ıadaya uğrarlardı. Bu vesile 
ile ihtiyar ada bekçisi de, karşı
aında iki çift dünya kelamı ede· 
cek adam bulurdu. 

V asil, fırtınalı havalarda yolu 
nu şaş,ırıp Y as.sıadaya dü~n ka:za 
zede kayıkcılar için sığınacak en 
em.niyetli bir yerdi. 

Vaıil, böyle kazaya uğrayan
ların derhal imdadına kotar, on· 
ları tattan yapılmıt kulübeaine gö 
tÜl"erek karın1arını doyurur, son .. 
ra hava aakinleşince kendi kayı. 
fı ile yakın adalardan birine gö
türürdü. Vasilin bu yüzden de bet 
on para istifadesi olmaz değildi. 

iki gün evvel keçilerini Yauı
ada otlaklannda otlatan Burgaz 
köylüleri, Y ıusıadaya çıkmış, Va
ıilin kulübesine kadar gitmiş, ve 
fakat yirminci aarr Robenson'unu 
kulübeainde bulamamışlardır.Köy 
Jüler, civarda balık avlamak Üze
re dolatması ihtimalile Va.ili geç 
vakte kadar beklemiş, ve o gece, 
halli ertesi gece de avdet etme
diğini görünce müddeiumumiliğe 
müracaat etmişlerdir. 

Tahkikata derhal vazıyet eden 
müddeJumurni muavinlerinden la 
mail Hakkı Bey, Y assıada ve cİ· 
varındaki adalarda devamlı arat
tırmalar yaptırmrf, fakat bu arat 
tırmalardan hiçbir netice çıkma• 
mııtır. Yalnız Vasilin kulübeain
de, yatağının başı ucUJ11da bir ro
velver kılıfı bulunmuştur. Vasilin 
bir cinayete kurban gitmiş olma
sından tüphe edilmektedir. Zaval 
lı ihtiyann meçhul tahralar tara
fından boğularak cesedin.in deni
ze atılması da varittir. 

Dün yeniden Y auıadaya bir 
motör gönderilmiş ve biitün sahil 
ler arattınlmıştır. Va•ilin yatağı 
hiç bozulmam•t ola~ak bulundu
ğuna ı;öre cinayet vaki olmuşsa, 
bunun odasında bulunmadığı sı
rada yapıldığı anlatılmaktadır. 

Yalova ve civarı sahil köyleri 
herhangi bir ceset zuhurunda ma 
lümat vermeleri için, keyfiyetten 
haberdar edilmişlerdir. 

Müddeiumumilik tahkikata de 
VBm etmektedir. 

- - --·---
Müheyyiç 
Bir hadise 

( Boıı 1 inci sahifefde ) 
lar ve Konaoloahane binasına ·ı. 
talyan bayrağım çekmiılerdir. 

Pado11p'dt' niimayişler 

PADOUE, 11 A. A. - Fati't 
ırupuna mensup Darülfünun ta· 
lebeai, Tirandaki irfan düşmanlı· 
i• harekatını protesto etmek üze
r~ önlerinde yarıya kadar çeki) .. 
miş bir Dalmaçya flamau olduğu 
ve milli marJlar çalmakta olduk
tan halde ıebrin caddelerini do
latmışlardır. 

AthenC'nin cepheıindeki S&inl· 
Marc: aralan heykeline bir çelenk 
konulmuıtur. 

Spor 

Kembriç galip 
STAMFORD - BRIDGE, 10 A. 

A. - Bir futbol maçında Kembriç 
takımı Oksford takımına 1 e fmrtı 
3 nyı ile galip gelmiıtir . 

Boks 

. . ,, . ·~ 

Tasarruf 
Haftası 

( Baıı 1 inci sahifefde ) 
rm ve hallan ittirakile açılaak 
tır. Ticarethaneler vitrinlerinin 
yerli mamulat ve munuatla 
tezyin edecekler, mekteplerde 
yerı'İ nesil, yerli malına rağbete 
her vesile ile teşvik edilecek 
ve tasarrufun faideleri anlatıla
caktır. Beşiktaş C. H. F. kaza 
merkezinde de Betiktaıtaki es
naf küçük mikyasta bir yerli 
malı sergisi tertip etm~şlerdir. 
Saat 16 na Halkevinde Muhlis 
Ethem Bey tarafından ilk kon
ferans verilecektir. Ak,.am saat 
18 de radyoda lbrahim Fazıl 
Bey tarafından ilk konferans 
verilecektir. Hava müsait oldu 
ğu takdirde bu gece bazı cami
lerde tasarruf hakkında vecize 
!eri ihtiva eden mahyalar kuru 
lacaktır. Milli Tasarruf ve İktı 
sat Cemiyetinin bu sene tertip 
ettiği müsabakasının bil
hassa çok rağbet göreceği a&
laşılmaktadır. 

Mekteplerde 
Tasarruf haftası 

Tasarruf haftası münasebeti 
le mekteplerde yapılacak mera 
sim için Maarif mü<i'urlüğü bü
tün mekteplere bir taminı gön
dermİftİr. Bugünden itibaren 
bir hafta devam edecek olan 
tasarruf gülerinde talebeye iktı 
sat ve tasarrufa. yerli malları
na ait vazifeler yaptırılacaktır. 
llk mektepler, kendi mıntaka
larmda yerli mallar propagan
dasını havi levhalar taşıyarak 
geçit resmi yapacaklar, tasarru 
fa ait şarkılar, manzumell'T o
kuyacaklardır. Bu •ene efe ge
çen seoıe olduğu gibi bütün 
mektepler arasmc!a tasarruf ve 
i\.-tısnt mevzulu bir tahrir vazi
fesi müsabakası yapılacaktı-. 
Müıabaka neticesinde birincili 
ği. ikinciliği, üçüncülüğü kaza
nanlara geçen sene olduğu gibi 
nakdi mükafat verilmeyecek, 
yerli mahsulatından üzüm, in
cir, fındık ve saire he<!iye edile 
cektir. 

Samsunda yerli 
n.al ar ser2'isi 

Samsunda 22-12-932 d .. açı
lacak olan "Yerli Mallar" ser
gisine iştirak edecek zevatın 
tren ücretinin yüzde kırk. Sey
risefain biletlerinin ylt7de yir
mibeş v,., iki yüz elli kiloya ka
dar ~ya nakliye ücretlerinin 
trende yüzde Pili ve Seyrisefa
in nakliye ücretlerinden yüzcle 
yirmi be~ tenzilat yapılmakta 
olduğu dün viliyete bildirilmiş 
tir. 

An karada 
ANKARA, 11 (A.A.) 

T aaarruf haftası hazırlıkları 
bitmiştir. Bütün gazino ve kah 
velerde kahve çay yerine fın. 
dık. üzüm, incir verilecektir. 
Halk Fırkasında, Halkevinde 
mekteplerde konferanslar veri
lecek. halka İi<tısat v,. tasarru
fun yüksek gayeleri anlatılacak 
tır. Vitrin müsabakalarında bi
rinci Vf" ikincilere maclalya ve 
ırükftfatlar \'erilecektir, 

Mektepliler, hükilır.et,HaHc: 

M. Troçki 
Geldi 

( Btıfı 1 inci salıifefde ) 
birlikte ihtiyar etmi9ti. Katiplerin 
den biri dün sabahki ekapreaile 
karadan ıehrimize dönmÜi, ken
diai de zevceai ve diğer katibi ile 
birlikte dün gece vapurla avdet 
etmiıtir. Vapura çıkmak, son giin 
!erde, her kim olursa ol&uıı, on 
günden beri menedilmitfİ. Buna 
rağmen bir muharrimiz, ilk defa 
olarak vapura gİrmeğe muvaffak 
olmuş ve raat geldiği kamarotlara 
sormu,tur: • 

- M. Troçki nerede? 
Fakat kamarotlar, vapurda Jtu 

namda kimsenin bulunma~ 
aöylemekte ittifak etmişlerdir. Bu 
sırada, muharririmiz, ayni vapur .. 
la seyahatten avdet eden bir ha
riciye memurumuzu cörmüt, o
nun yanına sokulmut, ondan, Ma 
Troçkinin içeride bulunduğunu 
Öğrenmiftir. Bu malU:mat Üzerine 
bütün müşküiita rağmen M. Troç 
kiyi aramaya batlayan muharriri· 
miz, nihayet onu, bir kamaranm 
koridora açıldığı kapı&ında gör
müştür. M. Troçki, bu aırada ka· 
maraaından içeriye çekiliyort dı· 
tarıda katibi kalıyor ve muharriri 
mize elinde tuttuğu bir kağıdı u
zatıyor. Fransızca yazılı olan bu 
kağıt muhteviyatmın türkçeai fU· 
dur: 

• 
lstanbul 
Teşkilatı 

( Baıı J inci sahifefde ) 
vaziyete aolanuştur. Evvelce 
şehrimizdeki ecnebi ve ekalli
yet mekteplerinin idaresine ay
rıca bir umumi müfettit bakar
ken bu mekteplerin id:tresi de 
Maarif müdürlüğüne devredil
mittir. Bundan batka Avrupe
ya gidip gelen talebenin mua
melesine, taşradan şehrimize 
gelen muallim ve talebelerin 
işlerine de Maarif müdürlüğü 
tavassut etmektedir. Maarif 
vekaleti İstanbul Maarif mü
dürlüğünün bu vaziyetini tet
kik ederek herhangi vilayet Ma 
arif müc."Urlüğü teşkilatı ile bu 
işlerin başarılamayacağı netice 
sine varmıthr. Önümüzdeki 
ders senesi tatilinde lstanbul
cia, yalnız, şehrimize mahsus ol 
mak üzere ,.eni bir teşkilat ya
pılacaktır. htanbulda bir umu
mi müfettişlik ihdas edilecek, 
müfettişi umumilik emr!ne ka
fi mikdarda meır.ur kadrosu \'e 
rilecektir. İh<!as edilecek umu
mi müfettişlik orta mekteple
rin, liselerin, Maarif vekaletile 
alakası olan sair müesseselerin 
muamelelerme bakacaktır. Bu 
meyanda tehrimizdeki ecnebi 
ve ekalliyet mekteplerinin ida
resine bakmak üzere ayrıca bir 
müfettişi uır.uminin tavzif edil
mesi düşünülmektedir. Bu su
retle İstanbul Maarif mekaniz
ması daha salinı bir tekilde itle 
yecektir. -------
Mısırdaki 
Tahrikat 

(Başı birinci sahifede) 
lann inkılap dütmanlığı ile, iktı
ıadi dÜ'1Jlanlıkla, ıiyasi ve irticai 
düşmanlıkla yapbklan tahrik ve 
tezvire karşı kardeş Mısır milleti
ni ikaz etmektir. Ve ... pek kuv
vetle ümit ebnek istiyoruz ki no
tamızın kendilerine tevdiini müte
akıp Mısır Hükiimeti de bizim 
hüanüniyetimizi ve kendi toprak-
1al"ında bal"ındırdığı feıatçılann 
tezviratını biribirinden ayırt ede· 
cek ve ebedi Türkiye • Mıaır doal· 
luğunun kervanını yüriitmeıini bi
lecektir. 

Nasıl tahrifat 
yapıyorlar? 

ANKARA, 11 (A.A.) 
Bugünlerde Mısır gazeteleri ba 
zı ecnebi muhabirlerinin ver
dikleri hl\vadi.se atfen, Mısır 
notasında tarziyec!en bahsedil
mediği halde Türk Matbuatı
nın guya cevabi notamızda tar 
:siye vermeği reddettiğimizi yaz 
dıklanm mevzuu bahsetmekte 
ve bu haberi asabiyetle kal'fıla 
maktadır. 

Türkiye Matbuatında böyle 
bir fey n~redilmıemit olduğu
na göre. Türk ve Mısır gazete 
!erinin diğer memlekete vürii
dünden evvel efkarı umumiye
leri tahrik etmekte menfaat bu 
!anlar olduğu anlaşılmakta ve 
tahrikat nazarı dikkati calip 
göriilmektedir. 

Tatbik imzami kaybettim. Hük
mü voktur. 

Unkapan: Yeıil Tulumba cad. N. 
7 hanede Hacı Tevfik. 

1 
3 üncü kolordu 

ilanları , __ , 
Trabzon garnizonunun ih

tiyacı olan 62.000 kilo aığır e
ti kapalı zarfla münakasaya ko 
nulmuştur. İhalesi 17-12-932 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
Teminatı 891 lira 75 kuruştur. 
Taliplrein o gün ve vaktinden 
evvel T rahzondki komisyona 
müracaatları. (1047) (6386) 

1411 
.y. .y. 'f. 

Müteahhidi nam ve hesabı
na 100 kilo kırmızı peynir pa
zarlıkla satın alınacaktır. iha
lesi 14-12-932 Çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
mürauatları. (5002) (6528) 

.y. .y. 

K. O. ve 1. F. kıtalannın ih 
tiyacı olan 72,000 kilo kuru fa 
sulyeye talibin teklif ettiği fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
tehir ile 15-12-932 saat 1 O da 
pazarlığa devam edilecektir. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin 
o gün ve vaktinden evvel komis 
yona müracaatları. 

(5003) (6529) 

Çatalca Müstahkem Mevki 
ihtiyacı için 1990 kilo kut yemi 
pazarlıkla &alin alınacaktır. i
halesi 12-12-932 pazartesi gü
nü saat 14,30 dadır. Şartname 
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün vak 
tinden evvel komisyona müra
caatları. (998) (6480) 

• * * 
K. O. ~e 1. inci F. ve Çatal-

a müstahkem mevki kıt'aları
nın ramazaniye istihkakı için 
995 kilo reçel, pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 12-12-932 
pazartesi günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
komisyona müracaatlan. 

(997) (6479) 
•• * 

Davutpaşa latlaaı tamir etti
rilecektir. İhalesi 14-12-932 çar 
famba günü saat 14 tedir. Ta
liplerin keşifnamesini gömııek 
üzere her gün ve pazarlığa itti
rak için o gün ve vaktinden ev
v-el komiıyona müracaatları. 

(996) (6478) 
* .. ~ .. 

Trabzon garnizonunun ih
tiyacı olan 62100 kilo ikinci 
fabrika unu kapalı zarfla mü
nakasaya konulmu~tur. lhale
ıi 21-12-932 çarşf.lllba günü 
saat 14 tedir. Teminatı 1959 
buçuk liradır. Tal iplerin vak
tinden evvel Trabzondak.i ko
misyona müracaatları. (1048) 

(6387) 
• • 

Konyadaki kıtaah hayvanı 
için 402.000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya komnuıtur. 
İhalesi 22-12-932 saat 15 tedir. 
Teminatı 1360 liradır. Taliple
rin vaktinden evvel Konyadaki 
komisyona müracaatlan. •· 

(1051) (6459) 
••• 

İst. Mr. Kumandanlığı 

Sahnalma kom. ilftnları 

2500 kilo ıspanak 
1500 " lahana 
2000 " prasa 

Harbiye ve merbutu mektep 
fer ihtiyacı için yukarda yazılı 
üç kalem sebze pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 12 121 
932 Pazartesi günü aaat 11 de 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satmalma komisyonunda 
icra kdınacaktu. Talipleıin iza 
hat almak için her gün sabah 
saat 9 dan ona kadar komisyo
na müracaatları ve iştirak için 
de muayyen vakitte komisyon
da hazır bulunmaları. 

(340) (6525) 
• * • 

Kuleli lisesi ihtiyaçı ıçın 
1600 adet maşraba pazarlık su
retile satın alınacaktır. Pazar
lığı 13/12 932 sah günü saat 
11 de Tophaaede Merkez Ku
mandanlığı Satınalma komis
yonunda İcra kılınacaktır. Ta
liplerin nümune \'e şartnamesi
ni görmek için saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa işti 
rak için de muayyen vakitte 
komisyonumuzda hazır bulun
maları. (341) (6526). 

.. * * 
Maltepe Lisesi ihtiyacı için 

750 adet karyola pazarlıkla bo 
yattrnlacaktır. Pazarlığı 14 ı 
12/932 çarşamba günü saat 14 
de Tophanede Merkez Kuman
danlığı komieyonunda icra kılı· 
nacaktır. Taliplerin izahat al
mak için sabah saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa iş
tirak içio de muayyen vaktinde 
hazır bulunmaları. 

(342) (6527) 
• • • 

Ordu Sıhhiyeıi için 59 ka-
lem asabiye malzemesi aleni 
münakasa suretile satın alına
caktır. Münakasası 26-12·932 
pazartesi günü saat 14.30 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı aatınalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar ve müna
kasaya iştirk için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaran. (323) (6427) 

• * 
Harbiye ve merbutu bulu

nan mektepler hayvanatı için 
250 ton kuru ot kapalı zarf su 
retile satın alınacaktır. Müna
kuası 15-12-932 perşembe gü· 
nü saat 14 te Tophanede Mer 
kez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için sabah saat 9 dan 10 a 
kadar her gün ve mün.akasası
na iştirak için de §artnamesi 
veçhile hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını ihale gününün mll 
ayyen vaktinden evvel komis· 
yon riyasetine vermeleri. 

(293) (6158) 
962 

,. . 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i

çin 11 adet kazanın tamiri ve 
30 adet bakır teps; de pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 

4. K. O. kıtalıırile Eakiıelıir 15-12-932 Perşembe günü sıı· 
hava birlikleri ihtiyacı olan 200 at 11 de Tophanede Merkez 1(. 
bin kilo un kapalı zarfla müna- satın alma komisyonunda icra 
kasaya konulmuştur. ihalesi kılmacaktır. Taliplerin izahat 
20-12-932 salı günü saat 14 le almak için her gün sabah saat 
dir. Şartnamesini gönnek üze- 9 dan ora kadar komisyona mü 
re her gün Fındıklıda 3. K. O. racaatları ve iştirak için de mtl 

aatm alma komisyonuna ve mli ayyen vaktinde komisyonda 
nakaıaya ittirak edeceklerin o hazır bulunmaları. 
gün ve vaktinden evvel Eskite (344) (6543) 
birdeki komisyona müracaatla· 1 "'!'!""!""'!"' __________ ~ 

Sigorta Şirketlerinin lktısat Ve 
k81eti nezdine harik sigortası ta
rifesile alakadar bazı tetebbüsler
de bulunduklarını yazmıştık. Şir
ketler, büyük depoların sigorta 
ücretlerinin tezyidini istemişler .. 
dir. lktısat Vekaleti bu buauata 
tetkikat icraamı emretmiştir. Si
gorta komiserleri, tetkikat ile 
mqgul olmaktadırlar. 

CHIKAGO, 10 A.A. - Carnera, 
Amerika'lı boı.sör Levinsky'yi 10 
ravuntluk bir maçta ıayı hesabile 
mağlup etmiıtir • 

NEVYORK, 10 A.A. - !Gd Cbo
colate. 15 ravuntluk bir maçta oayı 
heaabile Fide! la Barba"ya galip ge
lerek cihan tüy siklet fampiyonluğu 
unvanmın muhafaza etmiştir. 

Fırkası, Halkevi. Belediye ve 
Ticaret Odıısm~n önlerinde te
zahi;rııtta bulunacaklar, bu yav 
rular sinema binasında baba 
ve analarına tem•;! verecekler
dir. Şehir baştan bata donana
caktır. 

M. 'J roçhinin 1Jpya11afl 
"- Refikam ve katiplerimle bir 

likte bir ay aüren seyahatimden 
avdet ediyorum. On gÜn Kopen
hagda kaldım; teJrinİevve1 ihtila
li hakkında bir konferanı verdim 
ve Amerikalılara hitaben dahi 20 
dakika devam eden bir nutuk irat 
ettim. Mütebaki günler, seyahat
le geçti. Seyahatimiz, gayet iyi te 
rait içinde geçmiş ve bizi çok mem 
nun bırakmııtır. Yalnız Marailya
da vukua gelen müeasif bir hidi· 
aenin vukuunu zikretmeden geçe· 
meyeceğim. Bu hidise,maballi 
memurların İfgÜzarlığı yüzünden 
çıkmış ve ltalya hükümetinin Ve
nedik - B<endizi üzerinden seyaha 
timize müsaade ebneai Üzerine bu 
hadise kapanmıştı"' Bu hadise ne
ticesinde Venediği ziyaret ettik. 
Bu da, Marsilyada geçirdiğimiz 
fena •aatlerin mes'ut surette teli 
fiaini temin etmi,tir. Bu seyaha
tim, Türkiyeye gelmiı bulundu
ğum dört seneden beri yaptığım 
ilk seyahattir ve bu seyahat le vi
ze muamelatı ytizünden bir aralık 
imkaoaız bir bale gelmiş, fakat 
bu imkfuıuzlıklar, Türk hükiiıne
tinin i.licenaba.ne ve ıeri müdaha
leleri neticeoinde izale edilmittir. 
Bilhassa şunu kaydetmek İsterim 
ki, Avrupada bizim Türkiyede bir 
eair muameleıi gördüğümüze da
ir rivayetler deveran ediyor. Her 
gittiğim yerde bu rivayetler tama 
men asılsız olduğunu söyledim ve 
bunun bir suitefehhüm eıeri bu
lunduğunu bildirdim. Bir de Türk 
ıazeteleri vaaıtaaile ,unu tekzip 
ebnek iaterim ki, benim Kopen
haga vaki olan bu seyahatim, bu 
günkü Rus hükiimeti ricalile her 
hangi bir mülakat için vaki olmut 
değildir. Binaenaleyh bu hususta
ki rivayetler de asılsızdır. Esasen 
böyle bir mülakat için herhalde 
Danimark:ı toprağından ziyade, 
Türk topraklan dA daha müsait 
olmak ıerektir. Böyle bir temas 
asla viki olmU§ değildir. Seyaha
tim tamamen hususi idi ve ıiya
ıi bir mahiyet ve maksada mebni 
değildi. Büyükadaya avdet ediyo 
ruın. Oradaki küçük evimizi mu· 
hafaza ettik. 1931 yangınından 
aonra yeniden teıis ettiğim kütüp 
hanede çalışacağım ve balık avile 
i,tigale avdet edeceğim. Seyaha· 
tim hakkında ya bir silıilei maka
lat ve yahut küçük bir kit":p neı
retmek niyetindeyim ve bu ııe, Bü 
yükadada tekrar yerlettikteo bir 
iki hafta sonra başlayacağım. Ben 
ve arkadaşlarmı, bir müddetten 
beri beynelmilel iktısadi ve ıiyaıi 
aahada mutat çalıtmalanmıza 
1933 ı neainde de - eier gayri 
melhuz ve mühim bir hidise zu
hur etmez&e ~ ayni suretle devam 
edeceğİ7..''. 

Kadıköy icra daireainden: Bir bor rı. (6263) (1039) 
• • • 

atlar. (5007)(6546) 
Küçük haberler 

Şakir Ahmet Bey 
Yakında toplanacak olan göz

haatahklan kongreainde bulun
mak ve Paria, Viyana ve Berlin
de tetkikat yapmak üzere ıözbe
kimi müderria Şakir Ahmet Bey 
dün alqam ATIUpaya hareket et
mi,tir. 

İngiliz sefiri 
lngiliz Sefiri birkaç güne ka

dar Ankaradan gelerek mezunen 
i.ondraya gidecek ve yılbat• tati
lin.i müteakıp avdet edecektir. 

Sadullah Rey 
Seyrisefoin Umum Müdürü Sa

dullah Bey, evvelki gün Ankara• 
ya gitmi~tir. Sadullah B. idareye 
ait bazı yeni layihaları takip ede
cek ve vapurculuk hakkında ha
zırlanan yeni layiha etrafmda Ve-
.' tle temasta. bulunacaktır. 

Enılak Rnnlıası işleri 

Emlak ve Eytam Bankası U
num Müdürü Hakkı Saffet Bey, 
birkaç gündenberi lzmirden ~eh-4 
rimize gelmiş bulunmaktadır. Pe
rapalaata misafir bulunan Hakkı 
Saffet B. hafta sonımda Ankara-

iki ezeli rakip 
HORTON - KIRKBY 11 (A. 

A.) - Dün bir Crou - Country 
maçı, O:ıı:ford ve Cambridge da
riilfünunlan k.,.uculannı karşıla, 
tırmıttır. Oxford, 40 sayıya kartı 
155 sayı kazanmıştır. 

Tam mevcutlu olan Oxford ta 
kuru, baıta bitirmiştir: O:ıı:ford'un 

ÇPnkırıda 
ÇANKIRI 11 (A.A.) 

T aaaruf haftası Çankında can 
lı bir surete teait edilecektir. 

Kayseride 
~on adamı Cam~ridge takımının KA YSERt, 11 (A.A.) -
ılk ada?''"' ge<;ıyordu. . . ı Taaaruf haftasının cıanlı olma-

y enı Zelandalı maruf Olımpı· · • J h · 
yat koşucusu olup Loı Angeleate 11 • ıç!n ya~ı .~n ~z~rl~klar bıt
bir mil koşuda temayüz etmit o- mıştır. Buyuklerımızın nutukla 
lan Lovelock, rı, şehrin muhtelif mahalerine 

Mabey de biraz ileride gelerek konulan radyolar vasıtaaile hal 
birinci olmu,tur. Her ikiıi de O:ıı:- ka dinletilecektir 
ford takmıma menaup idiler. Bun • 
lar, mesafeyi (7,5 mil), 42 daki
ka, 48 saniyede katetmişlerdir ki, 
bir rekordur. 

Rus ressamlarının 
• • 

sergısı 

Rus Ressamları tarafından 
dan Genç Hır_iatiyan.lar Cemiyeti 

ır. 

Bolivya-Paraguay 
harbi 

LONDRA, 11 A.A. - La Paz'
clan ı:elen haberlere nazaran Bolivya 
erkanı harbiyeıi, Saa-Nedra mınta
kaımda vukua gelen bir muharebede 
Paıaı:uavlılann 300 maktul bırak
mı old kların r be n etmi tir. 

M. Troçki, dün geceyi vapurda 
geçinn~tir. Bu sabnh ~rkenden 
bir muşla Büyükadaya gıdecek ve 
oradaki köşkünde tekrar yerlete
cektir. 

Gandhi serbest 
bırakılmıyor 

BOMBA Y, 11 A.A. - Gandhi, 
"Dokunulanıazlar" lehindeki müca
deleyi mahallinde bizzat idare et
mek üzere Malaba'ya citmeği ,.iddet 
le arzu etmektedir. Fakat bük6met, 
Gandhi'yi farlaız olarak hatti mu
vakkaten a..-beat bırakmamağa kat'
İyyen azmetmiştir. 

cun temini İstifaıı zımnında mahcuz 
olup atılarak paraya çevrilmesi mu

kıırTer bulunan kanape, koltuk, ma• 
ıa ve aancLılye vesair etyayi beytiye 
13/12/932 tarihine tesadüf eden sa
lı günü nat 10 dan 12 ye kadar 
Kadıköyünde pazar mahallinde açık 
arıtımı.'\ ile satılacağından % iki bu 
çuk resmi dellaliye müıterisine ait 
olmak üzere taliplerin mezkur gün 
ve •aatıe mahallinde bulunacak me
rr.ura müracaat eylemeleri ilin olu
nur. 

Üçüncü icra Memorluğunduu 
Paraya çevirilmesi karar verilen 

Fartiran markali Traktör, Biçer bağ 
lar, Ye Savunna tinaa makinalar 19 
kanunuevvel 1932 pazarteai günü 
ıaat 11 de Çakmakçılarda Büyük 

Evvelce matbu bulunan İmza §ek- Y mi Handa ikinci açık artırma ao
lindeki M. Bahaettin iaimli mühürle ı-etile satıle.cağmdan talip olanların 
kimıeye bir borcum ve bir senedim hazır bul.ıınacak ınernuruna müraca
de yoktur. Bundan sonra auiistimale atlan ilan olunur. 
mebni el yazımla atacağım imzamın 
muteber ofacağını lüzumuna mebni 
ilin eylerim. 

Utakt'a GöbelH zade 
Baha ettin 

Mehmet 

ZA YI - 1244 aicil numaralı a
r«bacı ehliyetimi zayi ettim, yenİai
ni çıkarlacağımdan eskiainin hük
mü yoktur. Hakkı 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıtaları ihtiyacı için 500 kilo 
zeytin tanesi pazarlıkla satm 
alınacaktır. ihalesi 14-12-932 
Çarşamba günü saat 16 da ya
pılacaktır. Şartnamesini gcw
mek üzere her gün Ye pazarlığa 
ittirak için ihale günü ve vak
tinden evvel komisyona müraa 

"'"' . K. O. ııre 1. F. kıtaları içi o 
10000 kilo makarna pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 15-12· 
932 Peşembe günü saat 1 ı; te-; 
dir. Nümune ve şartnamesiııJ 
görmek üzere hergün ve pazal' 
lığa İftİrak için o gün ve vaktij 
den evvel komisyona müracat 
la.rı. (5006) (6545) 

Satılık Ev 
İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
Bakırköy, Kalitorya köyünde numara 21, iki katta sekiz od•• 

bahçe. kuyu ve saireai vardır. Kargirdir. Satışı (1700) lirada? 
açık arttırmaya konmuttur. 28 - Kanunuevvel - 932 Çarşaınb• 
günü aaat on beşte Defterdarlıkta ihale olunacaktır. (6472) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

360 adet kuru· pil 15-12-932 perşembe günü saat 15 : ıe 
kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şerait ve evsafı ~~
lamak ü zere her gün ve pazarlığa ittirak içir de mezkür g ünu; 

mua yyen saatleri'flde komisyonumuza müracaatları . (6537 
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Dünkü Beşinci Keşidede Kazanan 
Listemizdeki numaraların ikramiyeleri Beyazıtta ve Fatihte 

başında Yeni ikbal gişesinde derhal tediye 
No. 
124 
271 
298 
402 
638 
776 
801 
814 

1002 

Lira 
160 

40 
60 

40 

No. 
78 

128 
165 
291 
324 

348 
623 
844 
453 

900 
932 

942 

Lira 
40 
40 
40 
60 
40 

No. 
704 
760 
927 
948 

8101 

Lira No. 
40 898 

1000 902 

Lir:o 1 

40 

No. 
276 
353 
365 
388 
392 
467 :: ı : ı 

110 
149 
167 
206 
305 
346 
442 
560 
578 
694 
704 
721 
933 
940 

40 933 
40 11147 

1000 151 
40 217 

1500 
40 
60 
40 

67 

197 
276 
320 
343 
508 
es 
777 
813 
499 
890 
935 

2011 
99 

119 
181 
210 
248 
272 
304 

336 
375 
377 
390 
165 
594 
ı;93 

SliO 
~22 

31165 
243 
249 
284 
324 
377 
416 
625 
709 
892 

4043 

40 
40 : 
60 1 
40 

: ı 
40 
ıso 

40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

160 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 

100 

:ı 
40 1 

40 1 
40 , 

40 1 

:ı 
40 l 
40 
40 
40 
40 
40 

' 40 

5005 
16 

160 
226 
273 

392 
565 
628 
698 
892 

6041 
47 
73 
97 

136 
159 
262 
515 

6549 
622 
625 
682 
813 
823 
924 
937 

7013 
26 

173 
375 
410 
433 
469 
216 
489 
592 
6Sl 

40 
40 
40 

150 1 
60, 
40 1 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

40 ' 
80 
60 
40 

60 1 
40 
60 

1000 l 
40 
40 
40 

9128 
416 
463 
487 
496 
588 
728 . 
790 
795 
892 
974 
985 
985 

40 10079 
40 203 
40 295 
60 301 
40 372 
40 442 
40 446 
60 452 
40 549 
40 561 
60 577 

160 599 
40 610 
60 66 4 
40 699 

160 708 

815 

150 632 
40 684 
40 771 
40 808 
40 822 
40 967 
40 'YT1 
40 12049 
60 75 
60 88 
40 131 
40 161 
60 210 

3000 256 
40 382 
40 445 
40 475 
40 ' 549 

4040 \ 569 618 
60 13019 
60 27 

l50 57 
60 92 

1000 116 
40 227 
40 267 
60 351 
40 373 
60 386 
40 444 
40 553 

160 558 
40 620 
40 625 
40 654 
40 708 

1000 839 
40 852 
40 870 
60 926 
40 14330 

40 \ 

Yalova Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

Şartnamesinde yazıh ::erait veçhile 2227 lira 72 kurut ketif
li Yalova hükümet konağının tamiratı 29-11-932 tarihinden itiba 
ren20gün müddetle münakasaya konularak21-12-32trihine müsa 
<lif Çar,amba günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin teminat 
akçelerile yevmi mezkurd'a Maliye Dairesinde müteşekkil satıt 
k . .. ti "6342" onuayonuna muracaa arı. 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 

40 651 

=ıl= 150 137 
60 144 
40 227 

150 241 
40 308 
40 382 
40 438 
40 439 
40 453 
40 778 
40 677 
40 791 
40 824 
60 95 2 
40 964 
60 16047 
40 61 
40 150 
60 235 
40 459 
40 492 
40 643 
40 708 
40 780 
40 847 
40 89Z 
40 984 
40 17019 
40 17030 
40 44 

40 130 
40 151 
40 227 

150 271 
60 343 
60 408 
40 504 
40 
40 

Lira j No. 

40 1 995 
40 18015 
40 45 
40 192 

150 232 
60 270 
40 277 

40 1 319 
401 365 
40 373 
40 409 

40 537 
40 603 
40 620 
40 1 680 

150 1 794 
150 828 

40 913 
40 971 
40 19044 
40 1 78 
60 . 175 
40 

150 
40 

1~ 1 
40 

150 
40 

231 
237 
288 
352 
429 
445 
583 
614 

60 618 
40 627 

: ı : 
40 20076 
60 189 
60 158 
40 269 
40 306 
60 458 

000 520 
60 596 
40 659 
40 1 691 
40 726 
40 735 
40 787 

60 891 

• 

Lira No. 
60 982 
40 21005 

150 76 
40 143 
40 226 
60 245 
40 360 
60 519 
40 527 
60 606 
40 838 
40 582 

60 22042 
150 65 
40 l!tt 

40 89 
40 123 
60 230 
40 270 
40 366 
40 367 
40 468 
60 512 
60 580 
60 788 
40 859 

401 878 
60 922 

40 123059 
40 197 

40 ı 295 
40 2'YI 
80 ' 341 
40 . 350 

:ı: 
60 1 501 
40 1 614 
40 1 645 

40
60 ! 870 

912 
40 24027 

150 1 292 
40 . 

40 1 

932 
320 

40 1 512 
60 , 554 

~ ! sı;g 

Lira No. 
40 682 

10000 70R 
40 711 
60 782 
40 855 
40 882 
40 939 
40 990 
60 25022 

1 
40 1 41 
40 220 
40 222 
40 ' 283 
60 305 
60 350 
40 

150 1 

60 

396 
444 
582 

40 615 
60 619 
40 728 
40 742 
40 768 
60 866 

150 896 
60 956 
40 26015 
40 33 
40 460 
60 633 
40 653 
60 703 
40 954 
80 968 
40 27044 
40 65 
60 161 
60 165 
40 188 
60 41U 
40 605 
40 655 
40 960 
40 993 
40 998 
40 28128 
40 385 
60 392 
40 

Lıra 1 No. 
40 473 
40 569 
40 575 
40 639 
40 694 
60 704 
40 733 
40 986 
40 29077 

60 j 88 
60 114 
40 82 

40 ı 193 
1500 .229 

40 285 
40 353 
40 379 
40 431 
40 678 
40 760 
40 766 
40 890 
40 920 
80 928 
40 30003 
60 51 
40 183 
60 353 
40 368 
80 114 
40 457 

160 491 
40 524 
40 550 
40 621 
40 689 
40 745 
40 895 
40 950 

150 982 
40 31023 
40 
40 
40 
40 
40 

= ı 
40 1 

90 
193 
271 
303 
349 
526 
731 

Lira 1 No. 
60 760 
60 783 

1000 947 
40 32052 
60 168 

150 96 
40 246 
40 312 
40 361 
40 371 

000 144 
40 486 

1000 522 
40 699 
40 704 
40 73t 
40 852 
40 967 
40 33256 
40 265 
40 
40 
40 
60 

150 

1500 1 

l= ı 
60 
60 

483 
597 
632 
633 
648 
671 
697 
839 
740 
867 

60 933 
40 34015 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
60 

: ı 

42 
217 
466 
600 

624 
634 
647 
6<ô3 
667 
772 
843 

40 859 
40 35101 
40 30'ö 
40 369 

60 471 
621 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

Numara ar 
• 
itimat gişeleri ile 
edilecektir .. 

Lira No. 
40 675 
40 843 
40 868 
40 889 

150 905 
40 988 
40 36092 
60 161 
60 217 
40 337 
60 429 
60 456 
40 514 
60 557 
40 572 
40 824 
60 851 
40137035 
60 57 
40 62 
40 75 

150 150 
40 167 
40 187 
40 297 
40 319 
40 t 340 
40 39Z 
60 489 
40 638 
60 760 
40 802 
40 818 

5000 1 939 
40 953 
40 38016 
40 45 
40 69 
40 131 
60 243 
60 4<;3 

40 ""1 
150 6'l3 
40 ı:ı;q 

1000 7?1 
40 777 

60 il"" 
40 8!IO 
40 955 

Lira ı No. 
~o 39093 
40 109 
40 144 

150 
60 
40 
40 
40 

: ı 
40 
40 
60 

155 
167 
173 
180 
182 
%75 
548 

604 
6.15 
658 

40 40129 
40 222 

150 1 266 
40 278 
40 281 
40 343 
60 408 
60 441 
60 444 
60 468 
40 493 
60 550 
40 571 
40 640 
60 887 
40 891 
60 41004 
60 100 
60 134 
40 149 
40 163 
40 198 
40 210 
40 214 
40 370 
60 4'12 
40 692 
40 7'.\3 
60 778 
60 826 
40 914 
40 42017 
40 43 
40 7q 

40 66 
ıso 

Lira No. 
93 214 
40 748 
40 750 
60 847 
60 973 
40 46008 
40 22 
40 61 
60 108 
40 147 
40 S34 
40 
40 
40 
40 
40 77'l 
60 
40 909 
40 43011 
40 236 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 

~· 
40 
40 
40 

150 1 

40 1 

:ı 
401 

150 

526 
804 
813 
844 
871 
894 
959 
969 

44143 
161 
258 
291 
384 
442 
561 
781 
l!ttl 

917 
918 
965 

60 969 
60 989 
40 4S01n 
40 49 
40 70 
40 133 
40 279 
40 354 

ğundan: Tütün Gümrüğünde otur
makta ve limoncu ve komiıyoncu· 

lulda m<ıtiul bulunmakta olan Don
tis Ye fÜrelü.11 fİrl<etİnİa iflill 6-12· 
932 tarihinde açılıp taofiyenin adi 
ıeki.lde yapılmaoına karar verilmiı 

oldufundan: 

Okçular 

Lira 
40 
60 

150 
40 
60 

801 
40 
40 

:ı 

No 
422 

628 
684 

689 
186 
200 
220 
340 
487 
599 ., 
734 
755 
842 
854 

'1 
IO 41073 

150 

: ı 
40 
40 
40 
60 , 

60 1 
40 
50\ 
40 

171 
173 
203 
232 
407 
522 
527 
548 
549 
698 
911 

40 967 
40 48016 
40 
40 ! 

60 
60 

3:1 
40 ' 
40 1 

40 1 

1:: ı 
40 
60 

62 
77 
89 

115 
151 
161 
207 
226 
420 
607 
699 
T17 
8117 

40 49153 
60 2?'! 
40 250 
40 29t 

1500 

Lira 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 

150 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 

150 
40 
60 
40 
60 
40 

150 
60 
40 
40 

160 
60 
40 
6() 

41\ 

60 

60 
40 
60 
40 
40 
60 

7 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 S~tJ 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

:.':fi. Perşembe 
ııünleri Galata nhbmmdan •aaı 

tam 17 de barrketh• doğrn 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 

Mübayaaaına lüzum görülen 650 metro elbiselik kumat 
k palı zarfla münakasaya konmuttur. Talip olaruar şartname 
almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli 
rnünakuaya girmek için de 183 liralık teminat makbuzu veya 
nıektubu ile teklif mektuplarını 2-1-933 pazartesi günü saat on 
bete kadar Daimi encümene vermelidirler. (6539) 

Haseki Hastahanesi için lüzum olan eczayı tıbbiye ve \cim. 
yeviye, Beyoğlu hastanesi için alit ve edevatı tıbbiye ile ecza
yı tıbbiye ve lcim.yeYİye pazarlrkta almacaktır. Talip olanlar 
tafaiat almak için Levazım Müdürlüğüne. pazarlığa gimıek için ı 

A'1pullu şeker fabrikasının lstanbul depo
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

1 - Müfliıten alacaiı olanlann 
ve iıtihkalı: iddiaımda bulunanların I 
alacaldannı ve iıtihkaklanıu ilindan 
bir ay içinde 2 inci lflaı Dainısine 
gelerek kaydetti..-leri Ye delilleri 
ni ( ıenet ve defter hali.ulan Ye sa
ire) asıl ..eya muoaddak ıuretlerini 
tevdi eylemeleri. 2 - Hilahna hare 
ket cezai meı'uliyeti müstelzim ol
mak üzere müflisin borçlulannın ' 
ayni müd.tet içinde kendilerini ve 1 
borçlanru bildirmeleri. 

1 3 - Müflisin ,..Hannı her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu. 
lunduranların o mallar üzerindeki 
haldan mahfuz kalmak f&rlile hunla 
n ayni müdet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makul 
mazeretleri bulunmadd•ça cezai mes 
uliyete uğrıyacaklan ,,. nıçhan hak 
lanndan mahrum lcalac•klan 4--19 ~ 

12-932. tarihine müsaclif Pazarteei 
ıünü saat 14 te alacakblann iUı. içti 
maa ıelmeleri ve müflis ile müıte
rek borçlu olanlar ve kefilerinin ve 
borcunu tekeffül eden oair kimııele· 
rin toplanmada bulunmağa hakları 

oldufu ilin olunur. 

1 

' 

14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 

Jet eder. Tafıi!at iç.in C..lata 
:i.iunrük karııs:nda Site Franı~ 
:ıa.-t No.12 yaz.ıhanesine müracaa! 

-- Tel: 4. 1041 --· 

::,!'., YRl S.l:.ı AI N 
Mukcı eccnta: O.lata Köprc 

b.tı B. 2363. &ube Jı.. Siı eo 
'ıl tıııtııduıadc han ı . J7 40. 

ae Haseki hastahanesi için 825 ve Beyoğlu hastahanesi için K. • t 1 t k•ı 36 k 
223,S liralık teminat malcbuz veya mektubu ile 19-12-932 pazar- rıs a oz, 1 osu ' 7 5 uruş 
teai günü aaat on bete kadar Daimi Encümene müracaat etme· 

-1idir-ıer. _______ <
554

-
2
> ı, . Çuvalda küp, kilosu 381I

2 
kuruş 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Eyüpte Abdülvedut m&hallesinin Y ... ı. caddeıinde 5,6 No. • 

lı fabrikada mevcut bulunan tıbbi pamuklara mahsus 7610 lira 
kıymetinde alit ve ecievatm vergi borcundan dolayı bilmüzaye
de &atılacaktır. Görmek için Eyüp maliye şubesine müracaat e· 
dilmesi ve yevmi ihale olan lS.12-932 tarihinde perşembe günü 
Hat 14 ten 16 ya kadar mahallinde bulunacak olan satıt heye
tine müracaatları. (6353) 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
Çanakkale sahil sıhhiye merkezi binasına yaptırılaca ka

lörifer için yapılan aleni münakasad
0

a talip zuhur etmemesine 
bil'!Qen mezkur kalöriferin pazarlıkla ihalesi 19 K.evvel 932 
Pazartesi günü saat on dörtte Galatada Kara Mustafapa,a ıoka
İiııv!a lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteıekkil ko
ınisyonda yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek için An 
~ara Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliği 
•le Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezine ve lstanbul Merkezi Le-

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde_ 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

eigorta ettirilir. 

Adres: Jstanhul, Bahçekapı 4 iıncü 'l aKıt Han, 4 uncii kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

fil 

Beyotlu 3 üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: lstanbul Vilayeti Def
terdarlığı tarafından Calatada Meh· 
-lipqa hanında 42 numaralı kam 

I yoncu açenteliği ile """"'! ff Be
. yoğlunda eski Tirinğ apartımaıu 

1 

tahtındaki • Türk Umumi Tiratro 
ve sinema anonim ,irketi lr:omiıyoo· 

1 cuıu Mala.lı:yan Efendi aleyhine ika-

1 

1 

' ' 1 

1 

1 

1 
ı 
1 

1 

IZMIR - PiRE - İSKEN-
DERiYE POST ASI 

ırıncı (. • ) 13 b"' . IZMIR kinun salı 
11 de. 

TRABZON POSTASI 

(ANKARA) 
14 birinci kanun çarşamhl 
18 de Galata nhtımından. 

IZMİR - MERSİN POST ASI 

(KONYA) 
14 birinci kanun çarşamba 
10 da idare rıhtımından 

kalkarlar. 

me olunan 243 lira 76 kuru' alacak latanbul Üçüncü icra Memurlu· 
j davasından dolay• müddeaaleyh na· ğundan: Mahcuz ve satılması mu· 
mına ıönderilen davetiye zirindeki karrer bir adet dihağete mahsu• 

1 

meıruhata ve zabıtaca yapıl- tahki itler bir halde harç dolayı ve bir a-

l kata nazaran hali nazar ikametıidıt det Tıraş makineoi bir adet cila per 
meçhul bulunduğu aıılatddığmdan daht makinesi ile bir adet Salamora 

1 bir ay faoıla ile ilanen tebliğat icra· pevaneıinin 151121932 perıembe 
sına karar verilerek yennİ ımıhake- a.&mii saat 11,30 12,30 e kadar Ye
me olan 14. 1/ 933 tarihine müsadif dıkulede Kazlı Ç"l'llede Orta sokak 
cumartesi ıünü saat 10 da bizzat 31 No. lı Dibağ fııbrikasında birinci 
ıelmediği veya tarafından bir vekil açık arttırması icra edileceğinden ta 
göndermediği takdirde gıyabmda 1 tip olanların yevmi ve mahalli mez· 
muhakemeye devam olunacağı ilin ı kii.rda memunına müracaatları ililn 
olunur. olunur. 



• 

KEllPETEN GiP>.1 
SiKElll 
ATAlll. 

Dr. HORHORUN 1 
Mektep sokağındaki muayene
hanesini kapamtfhr. Hergün 
sabahtan aktama kadar hasta
lannı Eminönü Valide kiraat
hanesi yanındaki muayenehane 

sinde bizzat tedavi eder.Tel.2.4131 

Muhterem 
ı;.uŞTERILERJMİLu" 

Nazarı dikkatine: 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 

Yerli Mallar Pazarında 

ükT • 
nzı u 

Bugünden itibaren baılıyor 

Yerli malı almakla yalnız memleket değil 

Kendi kesenize de hizmet etmiş olursunuz. 

Ankara'da 
Çocuk Sarayı caddeai 1 

istanbul'da 1 
Bahçekapı ve Beyoğ
lun' da latiklil caddeai 

Samsun'da 
Bankalar caddesi 

ANADOLU 
BIQ KUMBA~A 

13 üncü tertip 4 üncü keşide için 
kırtlanmızlı verdiğimiz Tayyare 
piyangosu numerolınnda sehven 
18438 yerine 18418 gösterildi
ğinden tashihi keyfiyet olunur. 
Beyoğlu lıdklAJ caddesi, Suriye 

Pasajı No. 1 Türk irk • 
1 

ALlN\Z Kadın terzihaaes 4 'Oncil Vakıf e- fatanbul 

• il acar 
Jimnastik ile Asrl ve bedil dans 
dersleri vermektedir. Sıraservi 

147 No: Hilmi Bey apartımını 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin(% 60) ı Türkler elindedir. 

2 inci kat 41m_ .. 

lıtanbul ikinci lflia Memurfuiun 

danı Ketencilwcle 34 No. da lmtlııi 

Jecİ Ye hırdavatq K. Z. BuacbrmaB 
firlııetİ haldmıda ki İflilln kaldırılma 
mıa n mallennın iaclnine mahke

mece karv ttrilmit olduiu ilin olu-

Tfirkiye 1, Bank-• tarahnd- teıkll oluamuıtur. ldare mecliai ve 
mfidürler heyeti ve m•murlan kimli- Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sisıorta Şirket;dir. Tlirklyenin her tarafında (200) Ü geçeo 
acentalarlDID hepsi Türktilr. Türkiyealn ea mflhlm mUeaaeaelerialn ve 

bankalarının aigortalanaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiııortalarını en iyi ıeraitle yapar. Haur vukuunda zararları ıllr' at Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefona lst. 20531 
187 

NEZLELER 
Emulıion SCOTT ile muntazaman te
daviai halinde vücudu besler, kanı zen• 
ğinlettirir ve intan mikroplarına karp 

tebil mukavemeti artar. Bu tarzı 

tedavi, nezleyi ta•kif, ISkıllrüğil 

-· 
ANKARA'DA 

türiü a~ri konforları, gnzel maı4%arası, 
odaları ve mükemmel 11eniıile tanınmı, 

BELVÜ PALAS 0TELİ 
Geçirmekte olduğumuz iktısadr buhran sebebile liatlanndı 

lıtanbal Birinci Tic:ant Mahke

I meoinden: Mwtıun olup mahkemece 

j açık arttırma ile aatılmuı mulııırrer 

ı Japon malı adi el hHluıu Y • fiJt ... 

I koa ten ve takını fanila ve ltalya ma

l h muhtelif nevi jakar meroerize ve 

teskin ettijıi gibi bütnn zayıf •e kıt ha1tahkla
rile muup olanlara iadel ııhhat eder. 

MÜHiM TENZiLAT YAPMIŞTIR. • 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 

1 pamuk ve yine muhtelif nevi men&

rize kadın ve çocuk çoraplanm al-
mak iıteyenlerin 14/K. E..vel/1932 

ça11amba ııünü aaat ikiden dörde 
kadar lıtanhul Babkpazannda Seli

nik Bonmarıeoi anliyeoinde hazır 
bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

Emulıion SCOTT iımine iyi dikkat ediniz. 

EMULSION SCOTT Kıymeti muhamminesi 
ıooo Lira Balmumcu çiftliği ve Zincirlikuyu caddesi ~ 

rinde kar kuyusu namile maruf arazi. Sablık Ev 
latanbul Vilayeti Defterdarlığından: 

Ku. 40 Beher arımı Betiktaıta Y enimaballede Nar aokağm 
da ı, 3. S, 7, 9, 11; ı3; ıs; numaralı arsalar. 

Bakırköy Sakızağacı, Firem Kiliıeıi aokağı No. 64, iki kat 
ta 8 oda, bahçe. kuyu ve aaireıi vardır. Kirııirdir. İki senede ve 
iri t.aıkaitte alııını.k qrtile aatı91 4000 1iradan açık arttırmaya 
kcınmuftur. 

Bali.da kıymet ve adresleri yazılı mahallerin mülkiyeti mü
zayedeye vazedilmiftir. Bedeli ihale pe,in omak üzere taliplerin 
ihale tarihi olan 26-ı2-932 pazartesi günü saat ı4 le Betiktat 
Mal Müdürlüğü Satıf Komiıyonuna müracaatlan. 

ZAYl - Oıküdar Evkaf lclareoin 
den maaı almakta oldufum tatbik 
mülıürümll zayi eyledim. Y eniaini 
kazclmıcaA"undan ~ olan mührün 
hükmü Joktur. 

28 Kanunuevvel 932 çar9amba ıünü saat -. beşte Defter- Şeraiti öğrenmek isteyenler her IJÜD münıcaat edebilir. 
(6465) 

Kartal Soianlık briynl camiin 

de mllezzin Haydar. darlıkta ihale olunacakbr. (6471) 
----·-~-- --·· -- -- - ----·--------

~~ ...................... n __ E_v_L_E_·r ___ n_E_M_ı_R_Y_(_>L_L_A_~_ı_· __ •n __ A_R_E_~_ı, __ ,_L_A_. N_L_A_R_ı ______________ :> 
Samıun - Sivu hatbnın Kunduz - Kalın iıtaıyonlan ua11ndaki son kıomı 15/12/ 932 tarihinde itlelme açılacak ve bu tarihten itibaren Samıun - Si•u hattı İıtuyonlari1le O...let 

Deml.,.ollan ıebekeoinin iıletmeye açılmıt olan diier bil'umum istasyonları arasında yolcu ve doğru eşya müna.kalitına baılanacakhr. 

Bu münaııebetle Ankara - Ka1ıeri - Sivaı - Samaun ve Ankara - Çankın araıında iıleyen yolcu trenlerimizin tarifelerinde bazı tadilit Japdmıfbr. 
15/12/932 tarihinden itibaren tatbik olunacak yeni tarifelerimize nazaran yolcu trenlerimizin vakti hareket saatleri Ye pnleri aıağıya yazılmlfbr. Daha fazla maltlmat edlmMlr kt.

Jmlerin iıtaıyonlamnıza müracaatları ilin olunur. 

Ankara - Samaun 
H. Pqa H. 17 40 Cuma, Pazarteai, Çarıamba 

YOLCU 
Ankara ~...., H. 11 00 Cumarte9İ, Salı, Pwıemlıe 
Yerköy ( M. 17 20 ) Cumarleai, Salı Pertembe 

• ( H. 17 32 ) • • . . " .. 
Kayoeri , ( M. 22 00 ) , c-rteai, Salı, Pertembe 

, ( H; 22 S5 ) t ~ . 
Si ... ı ( M. 5 3S . ) Pa:ııar, ça~ Cu,_ 

( ıi. e ıo >"'" , ~ 
Zile ( M. 13 28 ) Pazar,- Çarfaml>a, Cu... . ~ 

- ( H. 13 43 ) ,..• 
Samıun M. 20 o6 Pazar, Çarfamba, Cuma 

Samıun - Ankara 
YOLCU 

Samaun • H. 6 30 
Zile ( M. 13 17 

( H. 13 30 
Si•u ( M. 20 50 

( H. 21 25 
Kayıeri ( M. 4 40 

( H. 6 00 
Yerköy ( M. 10 42 

( H. 10 56 
Ankara M. l 7 22 
H. Pata M. 10 25 

CuMal'teai, Salı, Ptrtemhe 
Cumarteoi, Salı, Perte~ 

Cumartesi, Salı, Pertembe 

Pazar, Çarıamba, Cuma 

Pazar, Çarıamba, Cuma 

Pazar, Çarşamba, Cuma 
Pazarteai, P..,mılNr, Cwnartesl 

ANKARA - KA YSERI - SiVAS - SAMSUN HA Trf 
Ankara - Kayoeri 

17 40 Cumartesi, Pazar, Salı, Pertemiıe 

MUHTELİT 
it 00 Pazar, Pazartesi, Çartamba, Cuma. 
17 57 ) Pazar, Pazartesi, Ç&rf81111ıe. c-
18 13 ) • 
23 18 Pazar, Pazarteoi, Çartamliiı, Cu.,., . 

ZiLE - SAMSUN 

'30 ) 
) Cumartesi, Pazarteoi, Salı, P.,.,emhe. 

18 ıs > 

SAMSUN - SiVAS - KA YSERI - ANKARA HA Tl'I 
Saınaun - Zile 

MUHTELiT 
9 os) 

) Pazar, Pazartni, ç...,....ı.., C-. 
J7 3S ) 

KA YSERI - ANKAAA 
4 58 ) 

10 06 ) Pazarteoi, Salı, Perfftllbe 
10 21 ) Cumartesi 
17 22 ) 
10 25 Salı, Çartamba, Cuma, P-

Ankara - Çantan . 
H. Pqa 17 40 CumarteU, Sair, P..,._... 

MUHTELiT 
Ankan H. 11 40 ) 

) 
Irmak 14 25 ) P-, Çarpmlıll, Oa.-

14 50 ) 
) 

Çanlmı M. 18 25 ) 
Ka1oeri - Sanmın iıtilwnetlnılen ÇanJanya ıfdeeelı yel-. 
Jar (Samsun - Ankara) trea11le ........ - lrn lıt• Çulan 
trenine Utan. ödeceldenllr. 

ÇanJan.~d • 
MUHTELiT 

Çan1ım H. 9 30 ) 
lrmalı: M. 13 10 ) CluıııartAıll, s.lr, Pt11erh 

H.1337) 
Ankara M. 16 20) 
H. Pqa M.1025 Paar,~C..... 
Çanlun iıt>1ı• otind• Ka1_.i - Samoun ı.ha,....,_ 

cideeelı yolcullll' lnnalda (Anlwa - Samaua) lrmlM ak
..._ edeedderdir 

TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kate 

EOKALMINA 
ıldığınızdı 

Vücudünüze gripe lcarıı en kuvvetli sllthı vermiş olursunuz. i\llDEYI 
ve KALBi KAT'IYYFNYORMAZ -6 vr12 k•oe'ik '"'"'•rı i<trYini,. " 

Istanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Batmüdiriyetimiz kaçak etYa .aıbarlarında müterakim tab 
minen 20000 kiloda 699 parça bakır alitı taktiriye ile 20ı parça 
çamaıır ku-am 26-11-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
açık müzayedeye konulmuttur. Çamaıır kazanlan aynen diğer· 
leri alan tarafından hurda haline konulduktan sonra satılacal< 
ve çamaıır kazanları ile alitı taktiriye için ayn ayn fiat teklif 
olunacaktır. 

Y evml ihale 15 k&nuııuevvel 932 tarihine müsadif perıeııı· 
be günüdür, Talip olanların mevcut qyayı görmek ve feraiti ınii 
aayecfeyi anlamak Uaere Kabataıta inhisarlar Başmüdürlüğüııe 
müracaat eylemeleri ilin olunur. (6434) 

Ziraat vekaletinden: 
.Ankarada Yüksek Ziraat ve Baytar Mektepleri civarında j11· 

ta edilecek olan Te,rih ve Tetrihi Marazi ve Zootelmi Enstitii· 
isi binalarmm intaıı 21 ıün müddetle kapalı zarf uaulü ile roii· 
ukaaaya vazolumııuıtur. Mezkur intaatm münakasa tartnaıne· 
8İ, mukavelmameai, umumi ıartnMDe, umumi ıartname lahika• 
aı v.hidi fiat liıteai ve plinlan (100) lira mukabilinde Baytar h· 
leri Umum Müdürlüğünden alınacaktır. 

Her talip münakua prtnamesincle zikredildiği veçhile ehli· 
yeti f~ye. kudreti maliyeaini ve ti.ındiye kadar Devlet, ViJŞ· 
yet, Belediye ve Amme müesaeseleri ve tirketlere ait 300 biırı li 
ra kıymetinde bir tek binayı matlOıba muvafık aurette ikmal ettİ' 
fini tevaik eden vestkalan komiıyona ibraz etmeğe mecburdur• 

300 bin lira kıymetinde bir tek bina inta etmemi, olanlar ınjj 
aakaaaya ittirak edemezler. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin o/D7,5 iu niıpetiıı• 
de teminatı muv.kkateleri ile birlikte ihale ııünü olan 22-ıZ· 
932 tarihine müaadif Pertembe gÜlllÜ aaat ıs te Veklet lnta•t 
K-iayonum müracaatlan ilin olunur. ( 6280 >

0 124 

Ü•küdar Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Soktı Cinsi No. 

Uıküdar Gülfemhatun maa bahçe dükkan ve odalar ı40/tZO 
Muhammen bedeli Tariki 
4320 Muratyan Kigork 

Yukandaki mülk aatılacaktır. 2t.ı2.932 çarşamba günü ihalı,. 
ıi aaat ıs te yapılacaktır. Taliplerin malmüdiriyetine mürac••t 
lan. (6295) 

MiLLiYET MATBAASI 


