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Fransa 
Amerika --

Borçlann tediye edilmemesi 
yüzünden Fransa ile Amerika a• 
raunda tabaddüa eden ihtilaf, 
tabii siyaai kanallan takip ede
rek devam ediyor. Haberin 
Watington'a akaetmeai Üzerine 
husule gelen galeyan bir derece
ye kadar ıükWıet bulmuttur. ilk 
günler zarfında ileri ıüriilen 
mukabele bilmisillerden arbk 
bahsedilmiyor. Filhakika bunla• 
nn bazıl1U1 gülünçtü. Ayan aza· 
ımdan biri, Franaız tahvilitmın 
Amerika bonalannda& çıkanlma• 
omı iatedi. Diğer biri, Fransa ha• 
zine l,onolannın ve tabvilitmın 
Amerika poıtalan tarafından 
naldedilmemeıi hakkında kanun 
layihası teklif etti. Bir üçüncüsü 
Franaayı ziyaret eden her Ameri· 
kalıdan S bin dolar almınaomı ta• 
lep etti. Bir ayan azaaı da daha 
keotinne bir yoldan giderek Fran
saya tek bir dolar ikraz eden 
Amerikalının bapiı ceza.aile teczİ· 
ye edilmesi hakkında kanun layi· 
ha11 teklif edeceğini bildirdi. Bu 
heyecan arbk geçmittir. Fakat 
Amerika HükWnetinin borçlar 
itinde timdiye kadar takip ettiği 
siya.etten aynlmadıjı qikirdır. 
Borçların tetkiki için vaki olan 
teklife kartı verilen cevapta hÜ· 
kümetin meclisten mezuniyet al· 
madıkça borçlann tekrar tel· 
kikine salahiyeti olmadıiı bil
dirilmittir. Belki Ayan Mec· 
lioi, tekrar tetklke ba9lamaz
dan evvel, lS kinunuevvel 
taksitinin tediyesinde ıarar eder. 
Belki ıorar etmez de borçların 
tetkiki için hükümete 1aliı.hiye~ 
verir. Fakat borçlar etrafındakı 
müıtakbel müzakerelerin mahiye• 
ti ne olursa olsun, her halde lngil
terenin borç davau Fransanın 
borç davasından aynlmıttıı:· Bu 
da Amerikalıların ötedenben ar
zu ettiklf'ri bir neticedir. 

Amerikada, beynelmilel borç
lar meaeleıinde, lngiltereye kartı 
daha müsamahakar davranmak 
için çok kuvvetli bir cereyan var
dır. Fakat llllJiltere ile Franoanm 
borçlar meoelesinde daima bera
ber yürümeleri, Amerikalılann, 
bu borçlulara kartı ayn ayn mu
amelede bulunmalanna miuri tet
kil ediyordu. Ve borçlar nıcaele
sindeki lngiliz • Fransız tes;,nüdü, 
bilhassa Lauaanne tamirat konfe
ran•mdo.n '°nFll tebRrüz etti. Bu 
itilaf İmza edilir edilmez, l .. gilte
l"e ve Franaay ..\merikAya olan 
borçlara kar,ı cephe birli~ini mu
hafaza edeceklerini mütekabile"' 
taahhüt etmi,lerdi. Herriot da isti
f asma müncer olan hararet1i mü-
7akered., bu nokt,.ya İşaret et
miş ve hatta lnııilterenin yalnız 
hareket ettiği takdirde daha elve
ri•li tartlar temin <.debilirken 
Fran!adan aynlmak istemediğini 
söylemeyi de ihmal etmemişti. 

Şimdi lngiliz ve Franaız dava11 
kendiliiinden aynlıyor. DevleılPr· 
den biri lS kanunuevvel ll\ka!tini 
tediye etmiı, diğeri ioe tediye 
etmemiştir. Ve Fransa için 15 
kanunuevvel taksitini tediye et
tnemenin en fena neticeai de ıiya
ıi yalnızlığına sebep olmaaıdır. Bu 
Yalnızlık içinde Amerikıı ile borç• 
lar meselesini halletmekte büyük 
mütkülata maruz kalacağı şüofte• 
ıizdir. 

Franaaya karıı Amerika efka• 
aındaki bu buıumetin sebepleri 
1>edir? Bunun ıulb müzakerele
rinden beri devam eden bir tarihi 
Yardır: Harbı umumide Franaa 
Amerikalılar tarafından çok sevi
liyordu. itilaf devletleri araımda 
Belçikadan oonra en çok muhab
b..t celbeden devlet Fransa olmut
tu. Fakat bu muhabbetin bir kıı
tnı da merhametti. Fransa, Ame
rikalıların nazarında Almanlann 
iatillisına uğramıt ve imdadma 
ı...,ulma11 lizımgelen bir . devlet 
'Vaziyetinde idi. Ve Amenkalılar 
Franoanın imdadına kottular. 
kanlanru akıttılar. Paralanın 
aarfettiler. Fransayı kurtardılar. 

Sukutu hayal Veraailleı müza· 
kerelerinde başladı. Amerikalılar 
gördüler ki, dava Belçika veya 
Franaanın kurtulu,u değil, kendi 
diplomatlannm bile anlıyamadık
ları bir davadır. Fransa batta ol
mak üzere, itilaf devletleri harp 
İçinde imzaladıktan gizli muabe
delerle dünyayı aralannda takaim 
etmiılerdi. Amerikalıların itiraz
larına raiınen, harp içindeki gizli 
muahedeler tatbik edildi. Alman
Yarun müıtemlekeleri elinden a· 
lındı. Yakın Şark taksim edildi. 
.\!manyaya ağır harp tazminatı 
YÜkletildi. Bu sukutu hayalin 
t>eticeai fU oldu ki Amerika Ver
aailles muahedesini tastik etmedi. 
Ve Avrupa itlerine karıı liı.kayt 
lcalmak aiyaaetini takip etmeğe 
hatladı. Versaillea muahedeıile 
P'ransarun tecavüzden maau.n.İye .. 
tini kefalet altına alan 1919 mua· 
lıedesi de reddedildi. Almanyaya 
Veroaillea'da bazı müaaadatta 
~ıdunml\k mukabilinde imzalanan 
Qu 1919 muahedeainin reddi 
F'ranaızlan hiddetlendirdi. Onlar 
da emniyetlerini baıka yollarda 
-ramağa koyuldular ve bu yolları 
~~arken de daima Amerika ile 
-.-.ılaıtılar. 1921 Watİngton 

an unu u 

Fransa siyasi tecride uğruyor 
Fransanın taksiti vermemesi mali 
değil, siyasi sebeplere mü~te ittir 

Yeni kabineyi M. P. Boncour teşkil etti 
Amerikalılar borçları konuşmak için onfe. 

rans toplanmasım istemiyorlar 

M. Hoover ve M. Roosevelt 

VAŞİNGTON 18 (Milli. 1 na verilecek cevabı hazırlamak 
yet) - Franaadaki tebeddülün la meıguldür. Rivayete göre, 
ve ademi tediye kararının aebep hükfunfl bu cevabında müzake 
leri burada muhtelif tefsirlere rata devam edebilmek için za
yol açmaktadır. Atağı yukan nırf olan nüfuz ve aalihiyete 
mnuırıi lu.o.at, aalemi tediye- aahip olmadığ- bildirecektir. 
niıı malt olmaktan ziyade, siya- Cevapta zuhur etlen ihtiliftan 
at bir mesele olduğu merkezin- odlayı teessüf beyan edilecek-

Yeni 
Kabine 

Teşekkül etti 

Yeni vaziyette borç
lar verilecek mi? 
PARIS, 18 (Milliyet) - Ye 

ni kabinenin tetkilini deruhde e 

den Mc;.yö Pa-
ul Boncour ile 
ıosyaliatler ara

sında devam e
den müza~t

tan bir fCY çık
mamııtır Sosya 

listler M. Chau-

temps'ın riyase

ti altında top

lanarak . yalnız 

borç itini değil, •-"'••~ 
diğer dahili me
seleler .etraF- M. P. Boncour 

da da vaziyeti göriiterek. hü:kU-

dedir. Hükfunet Franıız notaeı (Devamı 6 ıncı .ahi/ede ) . (Devamı 6 ıncı sahifede) ..•.. ,,,,,,, ...................................................... , ............... . 
ismet Pş. Hükômeti- Mal!arı 

• •kt d"' f . Gen alınanlar 
nın ı ısa ı za erı 

Bunlara ne yapıla
cak, bono 

ıekli kalıyor mu? 

• 
ithalatımız 79,960,025; ihraca. 

tımız 95,378,717 lira! 
Aradaki 15 milyon liralık fark, iktısadi 
tedbirlerimizin muva~fakıyet misalidir 

Gümrük istatiıtik müdürlüğü dün 
bütün gümrük kapılanndan gelen 
maliimatı toplayarak geç vakit mem
leketimizin bu ıenenin 11,5 ayı zar
fındaki ithal ve ihraç vaziyetimizi 
tesbit etmiıtir. 

' Hemen, 1932 penes; ithal ve ihraç 
vaziyetimiz demek olan bu teabit te
diye muvazenemizin büyük bir fark
la memleketimiz lehine olduğunu 
göatenniıtir. Bu, hükU.metimizin al
dığı tetbirlerin parlak ve kat'i bir 
neticesidir. Bir ııeneden ancak on 
bq gün az bir müddet zarfında ih-

• LiRA 

raç vaziyetimiz lehine ııorülen IS kü 
ıur milyon liralık fark aenelerdenbe-

( Devamı 6 ınca aahilede ) 

Teknik bilro f aallgetlnl 
tatil elti 

Birinci sahipleri Etabli Rum 
olduktan anlatılan emlak, tapuya 
bağlanmıt olıun, olmaom &eri alı
narak Rum sahiplerine verilıııqti. 

Bunlardan tapuya bajlanmıı 
bulunan emlakten iıtirdat edilen
lere mukabil mübadillere bono ve 
rileceği malilmdur. Bonolar da 
tanzim edilmiı olup yakında gel
meıi beklenmektedir • 

Ancak tapuya bağlanmadan 
birinci aahtpleri Etabli olduğu İ• 
çin iadeye tabi emvalin mütefev
viz ve mütabaasaalarmdan geri •· 
lınan emli.k için henüz bono uaulü 
konulmamıtbr. Bu itibarla vilayet 
tapuya raptedilmeden ıabibi ev
velleri Etabli olduğu için iadeye 
tibi emvalin mütefevviz ve müta• 
hasaaılannın hemen vilayet iıkin 
idaresine müracaat ebnelerini •· 
likadarlara bildirmittir. 

Teknik büro dağıldı 
Muhtelit Mübadele Komiıyo

nunun lıtanbuldaki Rumlara lSO 
bin lngiliz liraaı dağıtan teknik 
bürosu, mesaisini bitirerek, dağıl· 
mıftır. Bu bürodan on memur a
çıkta kalmıttır· Bu meyanda Türk 
ecnebi ve Yunanlı olanlar vardır. 
lıtanbuldaki tali mübadele komia
yonunun da taofiyeaine devam e
dilmektedir. Bu taıfiye itleri de 
yann ikmal edilmit olacaktır. ....... ,, ................................... , ....................... , ...•••.....•... 

konferanaında Amerikanın ~-;niz j itte politika oyunu oynamak iste- j bir neticesidir. Fakat Franaanm 
ıiliblannı azaltma teklıfme diklerini hiaaettiler. yarın kartılaıacaiı bir vaziyet
kartı vaziyet alarak Amerikalıla- Bütün bunlar, Amerikada hiç tir. Belki de lS kiinunuevvelden 
nn iğbirarlannı celbettiler. te Franaız dostluğuna müaait ol- beri kartı kartıya bulunmaktadır. 
°Franaaya harpte bunun için mi mıyan bir haleti ruhiye meydana 
yardım ettik?" vaveyliıı koptu. getirmiştir. Harp içinde tecavüze Amerika dünya muvazeneain
Almanyayı ikbaaden zayıf bulun· uğramış, yardıma muhtaç Franaa, de çok büyÜk bir iktıaadi, mali ve 
durmak İçin Franaanın takip etti· Amerikalı1ann nazannda müte· siyasi kuvvettir. Ve Fransa dahil 
ği ıiyaaet ve Hoover moratoryo- caviz, &tlahların azalmasına engel olduğu halde hiçbir devlet, omuz 
muna karıı alman vaziyet Ameri- ve beynelmilel emek birliği yolun· silkerek, bu devletin yardımından 
kayı Franaadan gene uzaklaştırdı. daki her teşebbüse kartı gelen bir müstağni kalabileceğini ve bele 
Nihayet Uzak Şark meaelesinde devlet şeklinde belirdi. Bunun onun husumetine karşı lakayt ka. 
Fransadan Japonyaya karşı bek- büyÜk bir kısmı Amerikalıların lacaiını asla iddia edemez. 
]edikleri manevi müzahereti gör- Fran~ızlan ve Franıızlann da A
mediler. Bilakis Fransızların bu merikalıları anlıyamamalannın Ahmet ŞOKRO 
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Sahip ve Baımuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM lZZET 

Te • 
1 

•• 
Olçüler 
Kanununun 
Tehiri 
Yeni bir IAyiha 
hazırlanıyor 

ANKARA 18 (Telefonla) 
~lçüler Kanunu tatbikatının tehi 
ri için lktıaat Vekaleti bir kanun 
'iyihası hazırlamaktadır. Layiha 
'>ugünlerc!e Heyeti V ekileye tev· 
Ji olunarak müıtacelen Mec:liıe 

ıevkolu-cııktır. 

Zira yapılan tetkikata ıröre tat 
'>ikatm tehirine kat'i bir ibti
' •Ç görülıMktedir. Nakıı veaaitlt 
atbikata batlamanın mahzurlu o-

1,r~vı takdir e.ıilm<ktedir.. ~ 

Yunanlılarla 
Müzakere 

Cemal ve Vehbi 
Beyler talimat 
alm1ya gittiler 

Memleketimizle Yunaniıtan arasın· 
da cereyan etmekte ola,, :Jt"t' "adi mü 
zakerat için hükü. 
metimiz tarahndan 
~urahhaı tayin e· 
cfilen ihracat Ofis 
müdürü Cemal v 
Oda umumi kitib 
Vehbi Beyler dü· 
akf&ID Ankaray• 
hareket etmitlerdir. 
Cemal ve Vehbi 
Beyler bu müza
kerata ait talimat 
almak ve temaıla 
yapmak üzere An 
karaya gitmiıerdir. \t .;tı.Bl B. 

Kazım Pı. Hz. 
Büyiik Millet Meclisi Reiıi Ka

zım Pata Hazretleri, kayınbira
derleri avukat Necati Beyin Ni
ıantatındaki ikametgahında mİaa· 
fir kalmaktadırlar. Pata Hazret
leri, dişlerinin tedaviıine devam 
etmektedirler. Birkaç ııün daha 
tehrimizde kalacakları anlatılan 
Kazım Paıa Hazretleri, dün ak· 
tana Tokatlryana giderek salonda 
bir müddet iıtirabat etnıiılerdir. 

BC1fvekil lımet P04a Hazretin-ile 
lhtraat Vekili Celal Bey ve BClfve
hilimizin ıevimli oğlu Ômer Bey 
Ankarada bir at sezinti.i yapı)IOr• 
lar •• 

Gazi Hz. Kadın sergi
sini ziyaret ettiler 

Büyük Reis sergi hakkında 
takdirlerini izhar buyurdular 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Gazi Hazretleri bu ahfam Kadın 
lktuat ~rgi.İni :&İyaret buyurmuılardır. Reiaicümhur Haz.retleri 
takdirlerini izhar etmiıla ve sergide bir buçuk ıaat lralmıılarJır. 

Gcui Hazretleri ,-iderlaken ur,-iyi ha:urlıyanlara karf1: 

"-Çok murıallakıyetli bir ekspomyondur. Cidden pir etraflı, 
eıuulı çalıfılılıimı anlatan uerler oardır. Tebrilr ederim. E...trülı· 

ti/ bir aerııidir." iltilatmda bulunmUflardır. 

Büyük Reia, Maarif Vekili Reıit Galip Beye hitaben de: 
- Bravo .. mükemmel, mükemnıelP , bayurmUflardar. . . .. 
ANKARA, 18. ( A. A.) - Reiaicümlıar HOMetleri, bugiin /a

met PClftl Kız EnstitümnJe açılan birinci Kadm lktuat Sergiaini 
ge:ıı:mİflerdir. Gazi Haz.retleri aergide ,-österüen mahfeli/ uerleri 
tetkik etmiıler ve bilhaua küçük ev nümuneai etrafında wı:un 

uzadıya i=hat alarak Gazi Orman Çiltlilinde böyle 6ir ev yapıl· 
mmı arzusunu izhar etmiflerdir. 

Milli Tasarruf Haftası 
dün akşam bitti 

lstanbul ve Kadıköyü birinci. 
leri bugün ilan edilecek 

Millt Müdafaa Vekilinin nutku 

Vitrin miisabakasında JDrl heyeti azasından bir 
grup dilnkü lçtlmaında •• 

Tasarruf baftaamm dün oon 
günü idi. Bir haftadır her 11nıf 
balkın, mekteplilerin memleketin 
her tarafında alaka ile tea'it ettik
leri hafta dün neticelenmittir. 

Haftanın aon gününün en mü
him badiaeai bilhaıaa vitrin mÜ· 
ıabakaaı idi. işin tayam dikkat 
ciheti bu müaabakanm geçen Mı· 
neler gibi gündüz deiil ııece ya
pılma11dır. 

Dün saat 16.5 ta jüri heyeti 
Sanayi Müdürlüğünde toplandı
lar. Jüri heyeti on sekiz kitiden 
mürekkepti. Buradan otomobiller 
ile hareket edildi. Evveli lstanbul 
tarafmda yerli malından tertip e
dilen vitrinler tetkik edildi. He
yet buradan Beyoiluna geçti bu
radaki vitrinler de görüldükten 
sonra KadıköyÜne gidildi. Ve ora
daki vitrinler de görüldü. Jüri •· 
zası her vitrini ayn ayn tetkik e-

diyor ve her aza o vitrin hakkın
da kendi defterine not atıyordu. 
Vitrinler ziya, zarafet, insicam ve 
göıterdiği tesir itibarile tetkik e
dilmekte idi. Tetkikat eanaamda 
hazan jüri aza11 araımda ihtilaf 
hatti münakatalar olmakta idi. 

Jüri, bugün bir içtinaa yaparak 
kararını verecektir. Jüri, lıtanbul 
tarafından Beyoğlundan ve Kadı
köyünden birer birinci oeçecektir. 

Dün aktam latanbul radyoaun
da Meliha Avni Hanım tarafın
dan tasarruf hakkmda bir konfe
ran.a verilmiıtir. 

Tahrir müıabakası 
yapıldı 

Dün Taaarruf Haftaımm oon 
günü olmak dolayıaile ilk, orta 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Seyahat notları 

VARIŞ 
Seyahatimin hedeli olan ı tanbuldan,Balkanlardan, Budapq 

"Franklurt" a, ,-eceyaruından te ve Viyanadan ,-elen hüyült bir 
•onra, i/riye yirmi kalarak var· ek•pruin nlıtmıa bıralttıiı yülr İ· 
dık. Bu gec:i/rmİf .aate rajmen iri hıutadan ibaret•• bu etralta 
derinden derine her taralından çeliklerini bin bir nakıfla büken 
makine gürültüleri duyulan bu Merihi çerçevenin halrilratte ae•· 
mu~m ticaret ile sanayi ıehri- aiz bir lacia dekorundan baıka 
ne muhtqem ekapruimi2Jen /raç bir feY almadıjına inanmalı. lllr 
ltifi iıue bei.,.ininis? liri lrifi: adımda büyiilt buhranıa leci çeh-

Ben reaile karfllOftılr. latıuyondan 
Bir de mideainden rahataıa dıf'U'I çıktılr: diifünceli ilri hamal 

6 enç bir Romanyalı. çantalarımız, artlamlf bizi iamini 
Çelilrten, camdan ve mermer- verdiğimis otele ,-ötüriiyor, kanu· 

den yapılmıf ,.U.ilt ile harıai gü- fOrak arlralanndan pliyorua. Et· 
zelliii hakkında anca/r Belçikalı raltaki uuizlilt va bOfluk okadar 
büyük fQir V erhaeren'in fiirleri- derin ki, ,-ayet yüluelr demir di
nin fikir 11ercbileceii büyük iata. rekler üaerinde etrala kukin bir 
yonun kocaman cam holü altında, elelrtrik lfli• dağıtan .ayıaız le
bOf rıhtım üzerinde ilri yorgun nerlerin gündüz gibi aydınlattığı 
aeyyahın uykulu ayak aealeri ne meydanın aslaltr üzerinde ayak
gülünç akisler yapıyordu. larımız, iri takunyalar /lİymİf gibi 

Gerçi Avrupanın en büyük is- gülünç patrrtrlar yapıyor ve aesle
taıyonlanndan biri olan Frank· rimiz, bir hamam kubbeai altında 
lurt iatasyonuna günde girip çı· konufuyom11quz ııibi niaf>ttnz a
kan trenlerin adedi (100) ile .,.. kialer uyandırıyordu. 
yılmaz.; lakat u:a•klarJan, ta la- Ahmet HAŞIM 



M LtYET PAZARTES 

Tarihi tefrika: 48 

93 felaketleri 
• 

ve lgnatief 
Kadın 
Tayyareci 

- --
Osma lı orduları hududa Amy Mollisson bü-

gönderiliyor yük seferini bitirdi 
LONDRA. 18 A.A.- Amy 

Diye haber göndermiıti. rim. Bendeleri efendilerimizin Mollisaon, saat 12.05 te Croy
Mahmut Nedim, Bebeğe kuluyum. Kul kıamı için efen- don tayyare karargahına vi.sıl 

dönclüğü vakit Onu'aın kendi- di5iı~in fermanından büyük bir olmuttur. Mumaileyba, bu•· 
uni beklemekte oldufunu ha· teY yoktur. Ancak, müyesser yuı 11 inde Greenwich saatile 
ber verdiler. Baştercüman, pa- olup ta tekrar hizmete gelir- saat 5 ten Cap'ta hareket et
sanın eteğine vardr: ıem, timdiki sadrazam Rüştü mişti. lngi!iz kadın tayyaecisi-

Çin_ Japon 
ihtilafı 
Betler komitasının 

teıebbüsü 
netice vermedi 
CENEVRE, 18. A. A. - 5 ter 

komitesinin Çin ile Japonyayı uz• 
!aştırmak için yapmıf olduğu te· 
tebbüate dün hiçbir terakki göriil
memiştir. 

Hamburg'da 
Arbedeler 
Bir amele polis ta
rafından öldürüld6 

BERLIN, 1&. A. A. - Ham· 
.,_,.g'ta KomüaUtlerle polis ara
Nnda arbedeler olmuftur. ~Ü· 
nistlerin alayına iltihak ederek 
nüınayiı yapan liman aıneleıinden 
biri, bir polis tarafından rovelver· 
le itlaf edilınİftir. 

Hltler'in nutka 

1...-0ll . ., 
= .D~il(A 

Samsundan kalkan 
tren Mersine vardı 

Katar Tarsu ve Mersinde em
salsiz tezahüratla karşılandı 

- Elçi Bey bendenizi ıure- Paşa ile Mitat ve Hüseyin Av. ni bircok defalar mecburi su-
ti mabsusada gön<'erdiler. Ba- ıııi. Pa9alann hemen latanbul· rette yere inmek iıtırannda bı-
9ınıza gelen felaketten elçi dan uzaklattmlmalan. şarttır. rakan müşküllere rağmen mu
Bey müteesair olduğu gibi tel- Zira geçengi meseleyi uyandı- maileyha. Cap ;ıe Lonc!ra ara
grafla haber verilen Prenı Gor ranlar bunlardır. Onlar bura- aındaki mesafeyi 7 gün 7 saat 5 
tchakof cenaplan da teessürle- da durdukça iş gönneğe imkan d"lkikada katederek 1930 sene-

5 ler, iki saat müddetle gizli 
bir içtima aktetmişlerıe de henüz 
Tokio ve Nankin Hülaiınetlerinin BERLIN, 18. A. A. - Hitler, 
kat'i cevaplan ıellerinde bulunmu Halle' de aktolunan bir içtimada 
yordu. hükUınete i9tirakten imtinauw> 

TARSUS, 18 (Milliyet) - Karadeııizden Akdenize ıelim 
ıetiren ve Samsundan kalkan ilk tren saat on dördü on iki geçe 
istasyonda biriken binlerce ballan tiddetli alla,ları arasında kar
ıılandı. Katar bir müdet tevakkuftan sonra Mersine hareket 
etmittir. ..... 

Hali hazırda tifreleri açılmıf sebeplerini izah etmittir. 
olan telgraflar, 5 ter üzerinde bir M. Strauer'in istifasından bah· 

MERSİN, 18 (Milliyet) - Samaundau kalkan Ye önünde 
"Karadenizdeu Akdenize seli.m" leYhanm latıyau tren au• on 
bette Mersiae geldi. Türk azmini. Türk kudret ve faaliyetini 
gösteren bu şerefli katar, istasyonda şehir bandosu, binle·rce 
halk ve memurlarımız tarafmdan emsalsiz aevinç ve tezahü ratla 
kartılanmıştll'. Halk bu r:ıes'ut hıidiae münaıebetile bayram 
yapmaktadır. 

rini bildirmektedirler. Devle- yoktur. sinde yüzbaşı Barnarc1.'rn ayni 
nebze hayal inkiaannı mucip bir seden Hitler, şöyle demiftir: 
İntiha vücude getirmiştir. 1 "M. Straaaer, iıtiyerek vazife-

tin halini yalnız zati samileri Dedi. mesafeyi 9,5 günde katetmek 
sinden çekilmedi.Onu istifaya ben 

5 ler Çin ve Japonyanın reami ' icbar ettim. 
cevaplanna muttali olmak Üzere Burada \İorwaert'in bir yazı· 
pazar günü öğleden aonra topla- amı hatırlatmak muvafık olursa 
nacaklardır. bu gazete diyor ki: Hitler'in bu 

bilirlerdi. Şimdi işlerin sarpa Bereket verain ki Abdüla- suretile tesis etmit olduğu re-
aaracağından elçi Bey de kor- ziz, öyle bir zaman<~a halkın koru kırmışhr. Hava işleri na-
kuyoriar. ayaklanarak İstediği üç veziri zırını temsil eden M . Bertram, 

Diye taziyede bulundu. latnabuldan uzaklqtırmağa ce Amy Mcllisıon'a hoşamedi be-
Mahmut Nedim, tahsrna aaret edemedi. yoksa Nedimof yan etmittir. Refakatinde M. 

Ruayaca Yerilen cleğerden ~ .. .. .. def I k Bab •1id Mollisson ile kadın tayyareci-
Lenin niıanı 

L,. 1 • rd uçuncu a o ara ıa e nm' ·ı . efr d bul d uur enıyo u. at es• a r unuyor u. 
- Ceneral hazretlerine te- ı •~~razam .adı. altında Rua~~ el- 1 Grovenr House'da bir kabul res 

tekkiirlerimi söyleyin. Memle- 1 çııı lgnatıefuı mulahatguzar· ı mi yapılacak ve Mme. Molliı-

MOSKOVA, 18. A. A. - Sov
yet Rusya Merkezi icra Komitesi
ne Sovyet Cümhuriyetlerinin te• 
,ekkülünde •epkeden fevkalade 

ket için ellerinden gelen kolay. lığına gelecekti. l •oo'un otomobili oraya İngiliz 
hğı diriğ buyurmamalannı tef< • • ıı. payitahtının başlıca caddelerin 

hizmetlerine ve son l O aene zar· 
fında inkitaaız devam eden faali· 
liyetine mükafaten Lenine nişanı 
verilmiştir. 

rar tekrar istirham ederim. Mahmut Nedimi it batma den geçmek suretile gidecektir. 
Diye s&ylendi. getirmekten ümidini kesen İg· Biiyük seferler 

ıı.. • • natief boş durmuyordu. Bulga- ORL Y 18 (A.A.) -Tayya 
• Aradan hır hafta kadar geç- ristanda yakmak istediği kor- reci Lefevre saat 2.50 de Roma 

mıttl. lstanbul, artık siikü.net kunç yangın daha kıTilcrm ha y m .. teveccihen lı al 
!cinde idi. Hüseyin Avni Pap, ' ta uM .1 h a.v. ~nnuh t-

Kreugerin kardeşi 
mahkum oldu 

H "' . S b' Ka "'· umaı ey , reısıcum ur erıe6 e, ır ıslan Ye ra- ku k ak · · 45 be STOKHOLM, 18. A. A. 
Kibrit Kralının kardeti Troaten 
Kreuger, hileli iflaa yapmak ve 
yanlıt muhasebe tutmak töhmeti· 
le 3 buçuk ıene ağır hizmetlere 
mahkUın edilmiştir. 

dağ hudutlarına asker gönderi.- , . pakut11nı ~danmL: ıçın .
1
Y 

d S d Ekr Abd"( 1 gır vvetın e mr tayyare ı e 
~or. u. N d~ p" N~ .d: ilk defa olarak Fransayı Hindi 
erıdm V8: ~r ~!~ ıdş e 1 ~ı ı· Çiai'ye raptedecektir. 

yor u. ımn Kuman an ıguıa 
da Osman Paşa (1) tayin edil
di. Karadağ hududu ve Herse
ğin kumandanlığı Ciritten ge
len Ahmet Muhtar Pş.ya(2)ve 
rildi. Ahmet Eyüp Pap serdar 
ile beraberdi. Bulgaristan İ§· 
leri duralamış, oraya da birkaç 
tabur asker gönderilmisti. 

Selômlıktan sonra sefirlerin 
kabulünde lgnatief huzurda bi
raz fazla kalmıfb. Öğleden 
sonra Cevher ağa, gizlice Mah 
mnt NE-dimin yalısına gönde
rildi. Onu Mahmut Nedimin 
yanında idi. Ona: 

- Elçi Bey bugün huzuru 
hümayunda adnxzı anmıf, sul
tanın zatı ıamilerine tewıccüh
leri berkarar olduğunu anla
mışttr. Bendenizi lf!IJ,İre gön· 
derdi. 

Diyordu. Cevher alfanın ge- Serdar Ekrem Abdlllkertm 
lişini haber alınca, Mahmut Ne Natilr Paşa 
dimin tavrı değitti. Onu'ya giz linde iken bubrılnuştr. İstan-
lice sordu: 'buldan. Hersekten asker gele-

- T eknn sadaret teklif ıiye kadar Bularistan ateş için-
olunurşa acaba ne yapsak ge-

k 7 de kalll' diye yapılan hesap, 
re B. .. f k bota çıkmıştı. Yerli müslü-

utercuman, ırsab av· 1 ·· .. ıı·· ·· t hf 
bet 

_ _.. · man ar, gonu u ve mus a az 
m .... ı: 

- Kabul buyurmalramız, pa 

1 

aske: ola'!'k Bul~arlan kol~yca 
§am. dedi, yalnız Rüttü. Milat ezmışlerd!. Bu .. ı~~eıı lnatıefe 
ve Hüseyin Avni Pqalarr fs. kalan kBT, bulun Avrupayı 
tanbulda tutmamak Şüphe ı "Türklerin Bulgaristan meza
yok ki ge-:enki Yak'ayı bunılar i füni" sözlerile Türkiye aleyhi
hazırlamışlardll'. ,, ne kaldımıakt.rn ibaretti. Her
. Bu öğüdü verdikten sonra ıektek:i ihtilal de artık munta
battercüman, ı>ataya veda et- 1 zam bir mücadeleye dö,-;müşti.i. 
ti. Sırbi.tan henüz muharebeye ha 

Cevher ağa. Valde Sultan zır ı:leğildi. Karadağ resmen 
tarafından. İstimzaca gelmitti. harp ilin etmemiş olmakla be
Sevketli Nedimini amyor, öz- raber, dağh çeteleri Hersekli
lüyordu. Yeni vükelanın da bir lere karışmaktan geri durmu
şey bataramıy~cakları anlaşıh- yordu. Ancak Ahmet Mümtaz 
yordu. Halbukı Mahmut Ne- p k l'k la "h 
dim, ıon günlerinde yeni bir is- ..: atb~ asderlı çe ~ f''-!' df~ .~ 
t•ı_ - ha I t Pek - ... u ıtle e gnatıe ı uşwı-

ı ... naz zır amıt ı. agll' d.. .. d 
şartlarla yapılacak olan bu is- uruyor u. • 
tikl'azın imzası üzerine padita- Bunun için ceneral her ta-
ha bir milyon lira komisyon raftaki konsoloslara elP, geçe
verilecekti. Banker Zarifi'nin cek her fırsattan istifade ile 
imzalftdığı çek, Abdülazize tak müılümanlarla hıristiyanlar a
dim bile edilmİJti (3). rasmda mesele çıkannağa ve 

işte bu sebeplerle Mahmut müslümanlan tahrik ederek hı
Nedimin tekrar aadarete ,eti- ristiyanlara ve hele ecll<'lbilere 
rilmesi kolaydı. Yalruz Va!~ saldırtmağa çahtmalarını em
Sultan bilmek istiyordu: Mah- retmifti. 
mut N~dim, halkın yaptığı re- itte bu emrin eserlerinden 
zaletten acnra tekrar makama biri de 1292 nisanrrı.ın üçüncü 
gelmeyi kabul eder miydi? haftası.oda Seli.Dikte "Kız 

Mahmut Nedim. Cevher a- vak'ası" teklinde kendini gös· 
ğayı ct"kledi: termiştir: 

- Mahsus eteklerinden öpe 

(1) Pileune kahramcınlıjile tölt 
ret alan Gcu:i Oaman PQfadcr. 

(2) 93 muharebe•inde Anado
lu ordulanna kumanda eden, son 
Cclkan muharebesinde aadarette 
bu!unan Ga;ı;i Ahmet Muhtar Pa
~adır. 

( 3) Banker Zarifi o '""'""'lar 
latanbulun ecnebilerle münaube
ti olan en meıhur bankerlerinden 
biri idi. Bu Çek, Abdülıiı:izin taht
tan indirilmesinden sonra sarayda 
hünkônn hwusi kağıtları anum-
da ele · tir. 

....... 
Avrethiııan. Türklerle Bul

garlann asmadan beri yan ya
na yapdıklan küçük kasaba
lardan biri idi. Rus tahrikçileri 
Rumeliye yayılmazdan eTVel, 
Bulgarlarla Türkler arasında ne 
dince, ne <le soyca bir mesele 
çıktığı yoktu. Biri cuma günü 
camisi.ne. öteki pazar günü ki
lisesine giderdi. Bunun dı•m
da her teYleri ortaktı. 

( Deuamı ııar ) 

- -500 saat valsten Trenle lokomotif 
sonra izdivaç çarpıştı 

MADRlT, 18 AA. - Vals muka 
Yemet fampiyonluğu müaabnkıuı. ZURIH, 18 AA. - Oerlikon i,._ 
Madrit şehrinin bir ıırkmcla ba,Ja. taıiyonunda bir tren ile manevnı yap 
mııbr. . makta olan bir lokomotif çarpıtmıf· 

Bir çat, 600 aaat vahten aonra ev· trr 3 kişi ôlmüttür. Birçok yaralı var 
lenmek niyetindedir. dır. 

Gemide 
• 
infilak 

Bet kiti alevler 
içinde yandı 

LE HAVRE 18 AA. - Dunde 
isminde ki bir petrol gemiıinde bir 
İnfilô.k vukua gelmiıtir. Çıkan yan-
gın benzin yijklü bir karakol gemi
sine sirayet etmi,tir. 

5 kişi alevlerden kaçmak İsterken 
yanmak veya boğulmak ıuretile mah 
volmuşlardıı-. 

Bir canavarın 
• 
itirafları 

• 
ltalya ve 
Küçük itilaf 

3 müttefik arasında 
ihtilaflardan 

bahsedilmektedir 
ROMA, 18 A.A. - Hali hazırda 

Belgrat'ta Küçük ltiıaf nazırlannın 
( B. Bene., M. Titulesco ve M. Y ev
titch) aktetmekte olduldan içtima, 
iıtinai mahiyetile, ltalya'da bir neb
ze merak tevlit etmekten hali kalma 
mışbr. 

1 
Bazı mehafil, bu içtimaın ltalyanm 

merkezi Avrupa'daki makaatlanna 
• dair haftalık bir lngiliz mecmuasın-

ı da intişar eden haberlerle alakadar 
olduğu zannında bulunmaktadır 

Malüm olduğu veçhile mevzuuba-

ROMA 18 A A P hiı makaleye M. Muıaolini bizzat • . . - arça, parça • • 
edilmiş olan kadır.ın katili Ceaar Fer cev.p verıruıtir. 

· t · 1930 · d • rtiki d'I · ı Belgrat konferan11nın ltalya aley 
vıa 'bmah' senit eabirın ~ ı ti' P faie ·1·· IDl(f hinde bir manevra gibi te!Bkki eclil-
aynı ıye e cınaye n ı o - . . tbuatta b"L. 
d "-· · iraf tmİ tir 1 meaı bır kumın ma ve .....,. 

u"unu ıt e t . ı sa Corriere Padano gazetesinde yer 
Filvaki 1930 oenesi ~rinisani bulmaktadır. Bu gazete, Küçük iti. 

ayında O•tie plijında bir kadın ba- laf konferanımm içtimaı keyfiyeti. 
cağı bulunmuı idi. nin bir itilafın zAaf ve endiıesine 

Bir müddet sonra Santa-Maribella tercüman olduğu mütaleuını izb.r 
plijında batka bir bacak bulunmut- etmektedir. 
tur. Mesaagero yazıyor: 

Cesedin sair afuamını bulmak ve Ne Romanya ne de Yugoslavya 
maktulün hüviyetini meydana çıkar Fransa'nın tahdidi teslibat konferan 
mak için yapılan bütün araştırmalar sma venni' olduğu iıtikametten 
bota gitmiıtir. menınun detildirler. Fransa'nın iste 

.. . . , . . . . diği emnü ıelimet beynelmilel temi 
Bu~n F ervı.attı, bir izdivaç ilanı nala hasrcdilmi• gibi görünmektedir. 

vaeıta11le tanımıı olduğu 50 Yatmda Halbuki bazı devletlerin ve bit. 
ve Parrice Maravucci isminde bir 1 ha,sa Yuf!"~s1avva'nın iıtem('kte ol
oda hizmetçisini öldürmüı olduğunu dukları c~nü ıclamet, münhasiren 
itiraf eylemiıtir. silah kuvvetine iıtinat etmek iste-

Olcliirülen kadın, bir lıİzmPte ko- mektedir. 
nulmut olduğu Amerika'dan avdet Romanya, ıon zamanlarda büyük 
etmiş idi Katil kadııun taaamıfla ha.,,.! inkiurlarine uğramıthr: 
bi ·k.;....:. td 'ğu ı ,;.d Fransa • Sovytt ve Lehistan - Sov n .... ..._. o u pare arı eıın en • .. • --L•-- . 
ı-·· k d' · "ld" .. ____ 1___ yet ademi tecavuz mı...........,ıun anza 
•~- en ını. 0 .'."~Uf, ...... ~~• edilmeai Romanya'yı Sovyetlerle ""4 
v~ parçalan bir kopruden Tıbre nelı başa bırakmıttrr. 
nne atmıf!ır • Bu gazete, müteakiben 3 müttefik 

Belçika 
Kabinesi 
BRÜKSEL, 18 A.A. -Yeni kabô

ne ıu suretle lelekkül etmittir: 
8.qvekil M. de BroqueYille, Hari

ciye nazırı M. Hymana. Milli Müda
faa nazırı M. Deveze, Dabı1iye nazı. 
n Mı. Poulet, Maliye nazırı M. Ju
par. Kabinede 7 katolik ve 5 liberal 
vardır. 

M. Mac Donald'ın 
seyahati 

LONDRA, 18 A.A. - M. Mac 
Donald, LoHİ<mouth'a mütevttci
hen Londra'dan hareket etmittir. 

araaındak: ihtilaflardan bahsederek 
diyor ki: 

Bu ihtilaf, 3 erkanı harbiye reisi
nin geçenlerde aktetmiı olduldan 
konferansta resmi surette değilse 
de el ile tutulacak derecede müsbet 
bir ,ekilde kendisini göıtermiıtir. 

Silahları 
Bırakmak için 

LONDRA, 18. A. A. - Tahdi
di teslihat konferansı Reisi M. 
Hender•oıı, Londraya varmııtır. 
Gazete muhabirlerine beyanatta 
bulunan mumaileyh, demiştir ki: 

"Tahdidi tealihat mukavelena
meıi, bütün milletlere hukuk mü
savatı bahtetmeli ve gene bütün 
rnilletlere emnü selL'"Det temin e
den bir sistem ihtiva eylemelidir." 

beyanatı hakikate mutabık değil
dir. Çünkü kendisi, "Bilhaua çe
kinmekte olduğu" Strauer ile ge
çinmeğe çok çalıpnı,tır. 

Saöık /(ayser hakkında 

bir tav:zlh 
BERLIN, 18. A. A. - Wolf A· 

janaındanı 
Kabinenin bazı fevk.ali.de .nir 

nameleri fesih veya tadil için yap 
makta olduğiı müzakerelerle mÜ• 
nasebettar olmak Üzere sabık 
Kayserin Almanyaya gİrmelllU 
meneden kaiıun fıkrasının da fea
hedileceği suretinde bazı gazeteler 
tarafından verilen haber dolay11i· 
le aalahiyettar mehafil, bu fıkra
nın mezkiir kanunun 1931 mar
hnda Reichatag tarafından temdi
di esnaamda kanundan çıkanlmq 
olduğunu ve binaenaleyh balen 
mevcut olmadığını bayan etmek
tedirler. 

Emirnameler 
BERLIN, 18. A. A. - Wolf A· 

janıından: 

Kabine tethiş harekah, fevka
lade mahkemeler ve matbuat cÜ• 
rümlerine ait ahvali fevkalade 
emimamelerinin feshini teklif et· 
meğe karar vermiıtir. 

Milletler 
Cemiyetinde 
Bolivya - Paraguay 
ihtilafı görüfiildü 

CENEVRE, 18 A.A - Milletler 
Cemiyeti konseyi, dün öğleden aon
raki bir celsesini Bolivya - Paragu
ay ihtilafına tahıia etmiştir. 

Konsey, ber iki hükUmete göncle
rilmiı olan iki telgrafın metnini tas
vip etmiştir. 

lngiltere, Fransa, ltalya, Alman
ya ve ispanya müme11iıteri yekdiğe 
rini takiben hükümetlerinin ihtili.fm 
halline yardon etmekle bahtiyar o
lacağını söyle.niştir. 

lnsull meselesi 
AnNA. 18, A. A. - Hariciye 

Nezareti, Samt.•' lnaull meseleai
nin desiııeıini Adliye Nezaretine 
tevdi etmiftir. ___ , .................... ----
M~mlekt!lt11 

Feci bir 
Cinayet 
Molla lbrahimin 

altınlarını 
nasıl aldılar? 

Reisicümhur Hz.nin sevinçleri 
ANKARA, 18 A.A - Reiaicümhur Hazretleri yüksek ve ~ 

yanık duygulu halkunızın milli iatihsali koruma ve tasarruf yo
lundaki fayda!, çalışmasından çok aeYinç duymaktadll'lar. 

Müşarünileyh Hazretleri tasarruf baftasmm girmesi müna· 
ıebetiyle haklarında gösterilen temiz duygulara tetekkür ettik
lerinin ve muvaffa'kiyet dilediklerinin iblağma Anadolu Ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. • 

Terkosun satın alınması hak
kında Vali Beyin beyanatı 
ANKARA, 18 (MiUiyet) - Terkoaun satın ahnması esas 

larmı hü.kmete arz için gelen belediye heyeti Nafia Vekaleti ile 
temaılanna batlamıtbr. Bu mesele hakkında Vali Muhiddin B. 
bana fU beyanatta bulurunuıturı 

- Bu me'VZU üzerinde Yekaletle konuşmamız devam ediyor. 
Neticenin ne ıelôl alacağı, Yekaletin belediyeye ne gibi direktif
ler vereceği hakkında şimdiden bir şey söyleyemem. Burada da
ha birkaç gün kalacağım. 

Sefaret katiplik/erinde tebeddül 
ANKARA. 18 (Milliyet) - Bükreş sefareti üçüncü katip

liğine Kanctlar Arif Hikmet B., Moıkova sefareti ikinci katipti 
ği.ne de Muammer Hamdi B. tayin edilmitlerdir. Moskova ikin
ci katibi Ekrem Bey vekalet emrine allllDllşllr. Bcrn sefareti ikin 
ci katibi Nedim Veysel Bey de merkeze nakledilmittir . 

Türkçe ezan okunmasının aley
hinde bulunan hocanın akıbeti 

BURSA, 18 (Telefonla) - Cuma günü Ulu camide hutbe 
okurken türkçe ezan olrurunaımı:n caiz olmadığını söyleyen Ha
fız Tevfik Efendi hatiplikten azledilmiş ve sarığı derhal başından 
çıkarılmışbr. Hal1c bu vaziyetten memnundur. 

Rus film rejisörü Bursada 
BURSA, 18 {Telefonla) -Rus film rejisörü Zarhi Yoldaı

la Reşat Nuri Bey bu akşam Krz Muallim Mektebinde verilen 
müsamerede haz"' bulunmutlar ve kızlarımızın gösterdikleri 
muyaffakıyetlerden pek nttmnun kalmışlardrr. 

Yeni Fransız kabinesi 
PARIS, 18 (Huausi) -Yeni Fransrz kabinesi M. Paul Bon

cour'wı riyasetinde teşekkül etmiştir. M. Paul Boncour ayni za· 
manda hariciye nezaretini de deruhde etmiştir. 

M. Chautemps Dahiliye, M. Cheron Mııliye, M. Albert Sarro 
müstemlekat nezaretlerini kabul etmişlerdir. 

lngiltere - Iran ihtilafı 
LONORA, 18 (A.A.) - Sir John Simon, Milletler Cemiye 

ti konseyinde lngiltere namına Anglo-Persian Oil meselesinden 
bahsedecektir. Mumaileyh, bunu mütealap Londraya hareket 
edecektir. 

Fransa karanlıklar içinde kaldı 
PERPIGNAN, 18 (A.A.) - Feyezanlar, bir çok demir· 

yolları münakali.tmı inkrtaa uğratmıtlır. Elektrik fabrikalannın 
itleyeaıemesi yüzünden bir çok yerler ziyasız kalmıştır. 

ViRANŞEHiR - Bere mevkiin- 1 
d "oL:. b' . olmu 'ki ve 1650 numarayı tatımaktadır. müEeltİf Keşana gelmit. bütün de.o · 

e ın~u"'. ~r cınayet f, 1 _ ar· Tayyarenin binicileri de Mm. Par- let daireleri hep birden teftİf edilmi 
kadal til~~ırsli~te ~'!ynBahn almakkö~ triç ve M. Berliç isminde iki lngiliz ye ba4landmııtır. Tahmin edildiğine 
yo a ÇUUU1 ıveregın çe yon- d' M•sat·-' • el . • 1 - H • Muh---L-' bazı ok 
den 70 Ya~da molla lbrahim yolda ,:~· ı ıner yenı ot e ınmış er- gore ususı """""°e n . 

r- mr aanlar görülmüttür. 
arkada§lıırı tarafından batı ezilmek y L d • 
s retil öldürül .. 1_ ayyare on raclan kalkmıı, Fı- c• t l kt 
UKati'ell Uamlu~~.,_, ··1d- -"'L listin, Baidat ve Halep tarikile teb- ınaye nası çı 1 

er mo ............,. o uruua· . • imi . H .. • old 
ten ııonra balta ile vücuduna ilı:i par rğuımıt~~-dgirde fKtir. av~ mu-~l u- AYDIN, 16 - Geçen akfam teh-

bölmü. bu ko "" e onyaya uça......., ora- rimizin en iti• bir yeri olan istaı 
çaya tler, rn~na parnuf- dan lıtanbul, Viyana, Pette tarikile yon meydanmcla bir cinayet olmut· 
lar ve her parçasını bır tarafa atmı.- gen Londra clö -Sti 
tardır. e ya ı r. tur. 

Bu kanlı vahıiyane cinayeti müte
akıp kasabaya dönen katiller yolda 
eşkıya taarruzu.na uğradıldannı Ye 
molla lbrahimin öldüiünü ipa et. 
mitlerdir. 

Fakat yapılan tetkikat neticesinde 
molla lbrahimin yanındaki bir torba 
altma tıımaan iki arkadatı tarafmdaa 
öldürüldüğü tesbit edilmiş ve katil
ler adaletin pençetine tevdi olunmuı 
(ardır, timdi altınların miktan tah
kik edilmektedir. Katiller altmlan 
sakladıkları yeri ııöylemişlerdir. 

Adanada bir 
tayyare 

ADANA, 15 - Dün aaat iki ııra
lannda tehrimize garp cihetinden 
bir tayyare gelerek Kar4ıyakada ki
remithane civarına inmi,tir. Tayyııre 
lnı?İlizdir. G. A. A. J. O. rümuzunu 

Mustafa Ali ve Ahmet iaminde İ· 
Erciı'te kar! ki bahçıvan istasyon meydanında biı 

ERCiŞ, 16 _ Şehre deTamlı ..,. meyhanede içıneğe batlıyorlar. Bu 
rette kar yağmaktadır. HaYalar çok esnada bir zerzav.t mea•leainden a
aoğukbır. Dağlara yağan kano yük- ralarmda kavga çıkıyor. 
ıeldiği yanın metredir. Hayvıınlar Arbdaıının fazla aarhof olduğu· 

idlara ahırl ka ~ı-- nu ve bir vak'a çıkaracağını hisse-
• ve ara pau.u~hr. d M lafa Al' ka mak • ' en uı ı ç ıatiy.....,. 

Eskişehirde de.. 1 da Ahmet pe§ini bırakmıyor ve ar· 
kumdan tabancasını at"! etmelte 

ESKiŞEHiR, 17 -: Hav~r çok I batlıyor • .Ahmediıı athğı ı..,. kurJull 
aoğukbır. Gece saat birde biraz kar dan ikili Mustafa Aliye raslıyarek 
yaimıf ve her yer donmu,tur. 1 zavallmın ölümüne sebobiyet veri-

Hesaplan teftit · yor. 
KEŞAN, - K.,.... ve fpsala Hu-1 Nihayet yakalandı 

susi Muhasebe memurlan becayi• e- GONEN - Biı senedenberi hali 
dilmitlerdir. Yeni gelen memurlar firarda bulunan Akçapınarm Hami· 
heaabatı devnı.lırken ,üpheye düş diye köyijnden lbrahim jandannaLır 
müşler ve heaaplarm tetkik edilmesi tarafından takip edilmiş ve nihayet 
ni istemişlerdir. Bu talep üzerine Ü· yakalanarıılı: Adliyeye teslim oıu.
çii Mülkiye müfettişi olmak üzere 9 muftur. 



T••t•• 1 • • u un erıııııze 
Ekonomi 

Dünyanın en çok tütün 
içen milletine tütün! 
Çin; tütün/erimize müşteri ....... ' 

Müsait fiatla bütün tütünleri. 
mizi Çin almak istiyor 

Dünyanın en büyük tütün 
istihlak memleketi olan Çinden 
ıon günlerde tütünlerimizclen 
mubayaatta bulunmak için bir 
çok müracaatlar vaki olmakta
dır. 

Büyük bir Çin ithal müesse 
•eai Ticaret Odasına calibi dik 
kat bir müracaatta bulunmut
tur. Bu müesaae Amerika tü

ti meyve ihracatını bir nevi hü 
kUmet inhisarı altına almıttır. 

Mısır h ükfuneti K ahirenin 
timalinde Benhada bir ambalaj 
istaaiyonu vücude getirmekte-
dir. 

Ticaret nezareti emrine 65 
bin Mısır liralrk bir kredi açıl
Dllftır. 

tünleri derecesinde fiat istendi· Her meyve müstahsili mey
ği takdirde ayni miktarda Türk vesi kemale gelice hükUmete be 
tütünü mubayaaama hazır ol- deli mukabilinde teslim edecek 
duklanm bildirmittir. Bu mües ve bundan sonra devtirmedenı 
•ese 7-8 beynelmılel bankamın • ' 
t · t d önd · t" ıhraç sonuna kadar olan safha 
emma mı a g ermış ır. 1 h .. 1_,, • I k 

Diğer taraftan gene Çinin UKumete aıt o aca br. 

büyük tütün müeııaeaeleriınden Mısırdan bu sene 50 bin san 
bir büyük teminatla bu şekilde dık portakal, 200 bin sandık 
bir müracaatta bulunmuştur. mandarin ihraç edileceğ" ümit 

Çin dünyanın en büyük tü- . . ı 
tün müatehliklerinden biridir. edılmektedır. 
Şimdiye kadar Çin tütün ihtiya Balkan ticaret 
CDll umumiyetle Amerikadan 

odası 

Ticaret Odaaı dün Balkan Ti-
caret Odaaının evvelki gün yapı
lan heyeti idare intihabına ait lk
tııat Vekaletine malumat gönder
miftir. 

ve Japonyadan tedarik ederdi. 
Bu aene. Amerikada tütün mah 
rulüıııün az, ve bunun neticesi 
olarak fiatlerde tereffüün az ol 
ınaaı Çinin gözünü dünyanm 
en iyi tütününü yetittiren Tür
kiyeye çevirıniftir. Bu auret!e. 
tütünlerimiz için büyük bır f talyada I . 
mahreç kapısı açılmaktadır. M yen sanayı 

Tütünlerimizin fiatleri Ame muesseseleri 
rika tütün fiatleri.ne nazaran da 
ha müsait vaziyette olduğun
dan Çinle bu hususta bir anlaş
ma yapılabileceği ümit edilmek 
ted• ' 1 J 

ır. 1 • 

Tütün içen memle
ketlere tamim 

Ticaret Odaaı aon günlerde 
tütünlerimizi alan memleketler 
le ve bqka yerlerden tütün it
hal eden yerlerle muhabere ve 
nıünaaebata ıiriımittir. Oda bu 
ınemle'ketlerin Ticaret Odalan
na yazdığı mektuplarla tütün 
İşleri hakkmda malUınat iate
lnit ve kendilerine l'iitünlerimiz 
hakmda izahat vermi.r. 

Mısıra meyve 
lhracabmız 

Ticaret Odaama gelen ma
IUmata nazaran Mısır HükUme 

BORSA 
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17 KAnuaueYVel 1932 
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ROMA. 18 (A.A.) - Ayan 
meclisi, hükumete yeni sanayi 

müesseseleri vücuda getirmeği 
veya mevcut müesseseleri tevsi 
etmeği huıusf bir ruhsata tabi 
tutmak için icap eden salahiyet 
leri ~ kanun lavihaaı:nı 16 
reye kartı 145 rey ile kabul et
mittir. 

Alman ticaret ve 
sanayii 

BERUN, 18. A. A. - Milli Al
ınan ticaret müatahdemini ceıni
yeti, Almanya Hükfunetine bir 
muhtıra nrmiftir. Bu muhbrada 
Almanyada ticaret ve sanayün 
arttınlmaaı için kredilerin geniı
letilmeıi teklif edilmektedir. 

Bu plin, geçen oene aiyaai ve 
İkbsadi Alman mehafilinde pek 
ziyade hararetle münakata edil
nıit olan fikirlerden mülhemdir. 

Maarifte 

Darülfünunda 
konferans 

Darülfünun Hukuk Fakültesi 
Umumi Düvel müderriıi Ahmet 
Reıit Bey dün aaat 16 da Hu
kuk F akülteai salonunda "lrakm 
mandadan kurtulmaaı ve Akvam 
Cemiyetine girmeai" mevzulu bir 
konferana vermiıtir. 

Konferanıta Darülfünun boca· 
lan, talebeler ve daha birçok ze
vat hazır bulurunuıtur. 

Fakülte Talebe Cemiyetinin 
tertip ettiii bu konferanalar her 
hafta yapılacakbr. 

'\"ıll>llfl tatili 
Bir kinunuaaniden İtibaren bü

tün mektepler bir hafta müddetle 
)'llhqı tatili yapacaklardır. Darül 
fünun Fakülteleri aerıe baımdan 
itibaren yirmi gün aömeatr tatili 
yapacaklardtl'. 

Hukuk Fakülteai 
salnamesi 

Hukuk Fakült~i Talebe Cemi
yeti bir Hukuk salnameai neşret
mek üzere hazırlıklar yapmakta
dır. Salnamede Fakülteye ait, ve 
fakülte daha evvelden mektep i· 
ken ceçirdiği safhalara dair bir 
çok malfunat ve reaimler buluna
caktır. Hukuk Fakültesi elli aene
lik bir maziye sahip olduğundan, 
elli aene evvelki hocaların ve ilk 
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toptancı bir müşteri çıkb: Çin 
Karışık 
Sütler 

Mahkemelerde Esnaf 
Cemiyetleri 

Hilekarlığa mAni 
olmak 

için ne yapmalı? 
Şehirde 32 bin okka aüt iatih

aal edildiği halde 60 bin okka aüt 
iatiblak edildiğinden bahiale Şehir 
Meclisine bir takrir verileceği ya
zdmııtı. Sütçüler Cemiyeti nezdin
de yaptığımız tahkikata ııöre, ıeh 
rin aüt vaziyeti filhakika böyle
dir. Bu da aüte hile karıttırı~ma
aından, kaymakaltı denilen sütle
rin satı,mdan ileri gelmektedir. 

Nuriyi komiserin mi, 
bekçinin mi 

kurşunu öldürdü? 

Müıterek l>üro 
nasıl çalıııyor? 

• Esnaf Cemiyetleri mÜfterek bü
roau 1 ki.nunuaaniden itibaren 
Dördüncü Vakıf hanmda temine
dilen büroda faaliyete geçecektir. 
Şimdilik bu auretle birletecek ce
miyetler 15 tir. Bu on bq cemiye
tin müıterek bir hukuk müıaviri 
olacakbr. Bu hukuk mütavirliğine 
Lokantacılar Cemiyeti Katibi U
mumiai avukat Ebiloğlu Zeki Bey 
tayin edilmiftir. On bet cemiyet, 
hukuk müıaviri aidab olarak ay
da onar lira vereceklerdir. 

Kumkapı cinayetinin muha. 
kemesine dün başlandı 

Geçen ağustos ayının ilk 
Cemiyet, buna mani olmak için günlerinde Kunıkapıda bir ge

azaaına numaralannı havi ay ıek- ce yansı Nuri isminde bir 't<>
linde pirinç markalar imal ettir-
miftir. Bu markaların tevziahna för, atılan iki el silahla yarala
bir aydır ba,landığı, esnaftan mar narak maktul düşmüftü. Vak'a 
ka bedeli olarak on kurut alındı- şu idi: Nuri Ef. Kumkapıda Ha 
ğı ve fakir olanlardan hiç para a- lidi:n kahvesi önünde Herant 
lııunadığı halde, timdiye kadar an isminde birine yakla..,.rak aiga-
cak 130 aüt salıcm marka almak r-
üzere müracaat etmi,tir. Halbuki rasını yakmak İçin kibrit isti
yalnız cemiyete mukayyet 800 yor. Herant, nedense huşunet
ıüt aalıcm bulunmaktadır. Bunun le cevap veriyor: 
hari<:inde cemiyette gayri mukay- - Kibrit yok! 
yet yüzlerce aabcı mevcuttur. Ce- Bu aöz Nuri Ef yi hiddetlen 
miyete göre, bunlar ciddi aurelte d" • k' •fi l" · h"d 

·· kah d'I b''tü'' ··t ··ı · ırmege a ge ıyor ve o ı -mtıra e e ı ıe, u n au çu e-nn H , . 
cemiyete kaydolunmak mecburi- 1 detle eranc• ın suratına bır to
yeti hükmü tatbik olunıa ve hileli kat aşkediyor. Herant bunun 
aüt aatanlar bu iıte devam ettiril- üzel'ine sinirli bir hareketle Nu 
meae halkın daha temiz ve hile- rinin üzerine atılıyor Fakat 
aiz aüt bulup içebilmeai imkanı Nuriye kartı gücü yet;,.ediğini 
haaıl olacaktır. 1 b •--- k 

Tütün 
Faydalı mı? 

--+·----
Ditlere yaradığı, 

mikropları 
kırdığı söyleniyor 

Tütünün, sıhhate muzir oldu
ğunu ötedenberi iddia edenler 
çoktur. Buna mükabil tütünün bil 
haua diş çürümeıine kartı mües
air bir ilaç olduğu da anla~ı!ınak
ta, bu meyanda Revue dea Tabac• 
gazeteai, tütünün mükemmel bir 
diş ilacı olduğunu nıiaallerle iapat 
etmektedir. Bu makalede ezcümle 
deniliyor ki: 

"Tütün dumanı pek kuvvetli 
bir mikrop katilidir. Bir baatahk 
aalgınında kuvvetli •icara duma
ru, tiryakiyi airayetten muhafaza 
ettiği gibi bu yüzden kuvvei ma
neviye&İDİ de yükaeltir ve muka· 
vemetini arttırır. Son tecrübeler, 
tütün dumantDin milyonlarca mik
robu mahvettiğini göatermişlerdir, 
Bu tecrübelerden biraz bahsede
lim: 

"Evveli: 16 santimetre miki
bında yani bir ağzın alacağı ka· 
dar f"kerli ve aığır eti hüliaaaıru 
havi bir mayia bir çürük dişte 
mevcut mikropların cümleainden 
mebzulen konulmuı ve buna Ko
lorado yaparak aicaraaından çe
kilen kuvvetli bir duman aevke
dilmiıtir. Neticede bu mayiin ta
kim edilmiş olduğu görülmii§tür. 
Baıka bir defa da muhtelif mik
ropların tahammül dereceai tayin 
edilmek iatenilmİf ve gene bir 
müatahzara kolera, tifo, Jİrpençe 
baaillerile iatafilokoklar ithal e
dilmiftİr. Bunlar yaprak aigara 
dumanına maruz kalır kalmaz öl· 
müşlerdir. 

"Taaainari, bu yolda yaptığ> iki 
bin tecrübeden tütün içmiyenlerin 
içenlerden ziyade vereme yaka· 
!anacakları neticeaini çıkarmıftır. 
Bol kolera baaillerini havi bir kül
tür, tütün dumaru karııamda bet 
dakikada tertemiz oluyor. Bafka 
bir tecrübede tütün dumanı ağız
daki mikroplan yan yanya öldür· 
müıtür. Dahaaı var: mikropların 
ü.retilmeaine mahawı jelatin üzeri· 
ne aiızdan alınan aalya konul
muı, ba•iller aür'atle türemiıler. 
Biribiri üzerine üç ıigara içildik
ten aonra tekrar aalya alınarak 
jelatin Üzerine komnut, bu aefer 
mikroplar kat'iyyen ürememitler
dir. Maabaza tütünün uyuıtunıcu 
teıiri geçince bunların tekrar can
lanma eaerleri cöıtermeie bqla. 
dıklan görülmü,tür. 

"En aon tecrübe ıu auretle ya
pılmııtır: iki kifi davet edilmit ve 
bunun birinin ağzı mualuk auyu 
ile iyice fırça lanmıt, aonra bir &İ
cara içtikten aonra alınan salya
daki baailler yüzde 51 nisbetinde 
tenakuı etmiş olarak bulunmut
tur. Diğerinde iae böyle bir ıey 
ııörülmemi,tir. Binaenaleyh tütü
nün mikroplan öldürdüğü muhak 
kaktır. Öyle iae içebildiğimiz ka
dar tütün içelim ve salgın bir hu
talık zuhurunda daha ziyade içıo
rek kendimizi ıirayetten muhafa
za edelim.,, 

bk seyyah kafilesi 
Şubatta baılıyacak aeyyah 

mevsim.inde limAnımıza uğraya .. 
cak vapurlardan ilk ".a~u~':' ıı;ı· 

an.ayınca ta ana 'KU~t açma 
ğa bathyor. Nuri de arkasın
dan. Bir rivayete göre Nurinin 
elinde kama da vardır. Herant 
dehşet içinde hem kaçıyor, hem 
de imdat diye bağırıyor. Bu gü 
rültü mahalle arasında kcrlrunç 
bir hadise cereyan ettiği vehmi 
ni veriyor. Sokak başlarında 
meraklılar toplamyorlar. Der
ken bekçi Adil Ağa, elinde sila
hı ile yetişiyor. Nuri Ef., bekçi 
ile karşılaşınca hasmını bıraka
rak ters yüzüne kaçmağa başlı 
yor. Kaçanın kim olduğu bilin
mediği için bekçi, bunun bir ca 
ni olabilm~ıi ihtimalini düşüne 
rek arkasmda:n: 

- Dur! diye haykırıyor 
kendi ifadesine tröre korkut
mak için iki el ıilih atıyor. Bek 
çini:n silahından çıkan lrur9un.. 
lar, Nuri Efendiye isabet ede
rek ölümüne ıebep oluyor. Bir 
rivayete göre, bekçi yalnız bir 
el silah atmıttır. ikinci eli atan, 
o zaman Kumkapı merkezi Po 
Ha birinci komiaerliğin<le bulu
nan timdiki Eminönü merkezi 
birinci komiseri Mücip Beydir. 
Bazı tahitlerin mazbut ifadele
rinde ileri sürdükleri bu iddia 
üzerine Mücip Bey de davaya 
dahil ediliyor ve bekçi Adil ilf' 
birlikte Ağır ceza mahkemesi· 
ne sevkolunuyor. Dün, mahke
me auçlulan vefata sebebiyet 
maddesinden ilk defa olarak 
sorguya çekti. Davacı mevkiin
de, maktul Nuri Efendinin va
lidesi Saffet Hanım oturuyor
du. Mücip Bey; iıticvabmda 
vak'a mahallinde bulunan ta
bancanm bekçi Adile ait oldu
ğunu, kendisinm bu itle bir al& 
kası bulunmadığını söyledi. 
Bekçi Adil de evvela vekil tuta 
cağından bahsetti, "vekilim gel 
medikce bir fey söyleyemem." 
dedi. Fakat sonra anlattı: 

- Efendim; ben bu Nuri Ef. 
yi tanımam bilmem ... Etraftan 
bağın.tmalar oldu. Dıtan fırla
dım. Onüm aıra bir gölge kaçı
yordu. "Dur!" dedim. durmadı. 
Ben de biribiri arkasına iki el 
ate§ ettim. Amma, kendisine 
değil.. Havaya ate, ettiın. 

Reia sordu: 
- Sen silah atınca, Nuri Ef. 

yere düştü mü? 
- Hayır ••• Ben yere düttüğü 

nü görmedim. 
Bundan sonra Hüseyin İsmin 

de bir tahit dinlendi. Hüseyin 
ifadesinde, Adil Efendinin bir 
el silah attığım itittiğini, ikinci 
el ıilabı da resmi kıyafetli bir 
polis memurumın attığını söy
ledi. 

Reisin emri üzerine. ,ahidin 
mazbut ifadesi okundu. Şahit, 
bu ifadesinde ikinci el ıilahı 
Mücip Beyin attığını söylüyor 
du. Reis, bu tezada İşaret etti: 

- Şimdi bu ifadelerin hangi 
ıi doğru? 

Şahit, silahı atan polis memu 
runu görse de teşhis edemeye
ceğini, bunun Mücip Bey olup 
olmadığını bilmediğini tekrar 

vak'a esnasında sivil olduğunu, 
ancak tahkikat safhası başladık 
tan sonra elbiselerini değiıtire
rek resmi kıyfeti iktisap ettiği
ni ve bunu isbat etmek vaziye
tinde bulunduğunu ıöyledi. 

Mücip Bey, resmi elbiseleri
ni sonradan giydiği:ııi gören 
mahalle bekçilerinin tahit sıfa
tile celbini istedi. 

On beı cemiyetten üçünün bir, 
diğer on ikiainden beher dördü
nün birer katibi umumiai buluna
cakbr. Mevcut katibi umumi!er
den avukat olanlar, menaup bu
lunduktan cemiyetlerden çekil
mektedirler. On beı cemiyete ba
kacak dört katibi umumiye ayda 
yüzer lira maaş verilecektir. 

Her dört cemiyet için, Dördün 
CÜ Vakıf Hanında üçer oda tahaiı 

desi, oğlunun bekçi Adil ve Mü edilecektir. Her cemiyetin mü,te
cip Bey tarafından öldürüldü- rek büro için ayda vereceği kira 
~ .. . .• 1 • .. k d l t' • bedeli yedi buçuk liradır. 

Maktul Nuri Efendinin val-

gunu ı en surere a a e ın yen 
• "im • • ld l" Her dört cemiyetin bir ki.tibi, 

ne getın esını va e ık namı- ı bir mubaaebeciai ve bir ve-znedan 
na istirham etti. olacakbr. On bet cemiyetten ae-

• . . • lı:izinin bir, diğer yediainin de bir 
Mahkeme, §ahıt celbı ıçm mu daktiloıu bulunacaktır. 

hakemeyi 5 ıubat pazar ııünü
ne bıraktı. 

Beraet ettiler 
Asker elbisesi satmakla maz 

nun Atıf, Nazif, Zekeriya, faak 
efendilerle diğer arkadaşlan

nm clün ağır cezada muhakeme 
leri intaç edilmit ve sattıklan 
eşyanın eski ve kullamlmayan 
elbiseler olmadığı anlatılarak 
maznunların beraetlerine karar 
verilmittir. 

Rumeli ham cina
yeti katili 

Rumeli Hanında Madam Evan 
tiyayı öldüren katil kardqlerden 
Sokrat, hakkında tevkif müzekke 
reai keailerek Tevkifhaneye ırbnde 
rilıniıtir. 

Yunaniatana kaçan katil Yani
nin de tevkifi telgrafla Yunan Za 
bıtaaına bildirilmit bulunmakta
dır. Maamafih, Yaninin iltica etti 
fi memleket tabaaından olduiu i
çin muhakemeainin Y unaniatanda 
yapılması çok muhtemeldir. 

Katilin Madam Evantiyanm e
vinden alıp beraberinde cötiirdü
iü. para, elli lira kadardır. Aynca 
bin lira kıymetinde tahvilib da a• 
fll'dıiı anlllJılmaktadtl'. Katilin 
anneıi Madam Flori'ye celince; 
bu kadın hakkında takibata ma• 
hal yoktur. Yalnız berber Todori
nin cinayeti cizlediii ve Madam 
Evantiyanm eıyalan araamda çı
kan alım bir kalemi hediye ola
rak aldığ> tahakkuk ettiiinden 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Afyon 
Heyeti 

Yann lktısat Vekili 
ile görüşecek 

lktısat Vekaletinin daveti üze
rine intihap edilen l• tanbul afyon 
culan mümeuilleri Nafiz ve Hae1 
Kerim Beyler dün Ankaraya ha
reket etmiflerdir. 

latanbul afyoncuları heyeti An 
karada lzmirden ciden heyetle 
birle§erek mÜ§terek noktai nazar
larını teapit edecekler ve bundan 
aonra lktıaat Vekili Celil Beyle 
temas edeceklerdir. lktıaat Vekili 
Celil Bey afyoncular heyetini ya
nn kabul edecektir. 

lhtikAr komisyona 
toplam yor 

Bir türlü toplanamıyan hıtiklr 
Komiayonuna belediyeden Sadi, 
Ticaret Odaamdan Hulki Beyler 
oeçilmiftir. Bu zevat bugün mek· 
tupçu Oaınan Beyin riyaaetinde 
toplanacaktır. 

Çatalcada sıtma 
ücadelesi 

Cu auretle müıterek büroya 
dahil olan esnaf cemiyetleri me
yanında lokantacılar, sütçüler, 
bakkallar, otelciler, kahveciler ci
bi belli bqlı olanlar vardır. 

Museviler 
Türkleşiyor 

Birçokları Türk 
isimleri 

almıya baıladılar 
IZMJR, 16 - Burada birçok Mu

oevi vatandatlar iıimlerini Türk i. 
almlerile deiiıtirmelıtedirler. Erkek 
!er arasında Yakup, Kemal, Yusuf 
iaimlerini taııyaıılar çoktur. Kadro
lar anımıcla Feride, Saadet iıimleri
ni tı.kanlar fazladır. lzmir cloktorla
nııdan Viktor Galimidi Efendinin 
kızı Feride Hanım gazetelere fU b&
yanatta bulunınuıtur: 

- lamim doğduğum pnden beri 
Feridedir. Bittabi dindaılanm ela 
bunu kabul edeceklerdir. Çünkü hiç 
bir mahzur yoktur. Zaten ekseriyeti
nin l:llfıclığ> iıim Franaız iaimleridir. 
Eaasen lapanyolca hiç bilmem. Dai
ma türkçe konuıurum. 

Diğ ... birçok Muam bdmlan ela 
Türk isimleri tapınağa batlamqllol'
clır. 

Rasim Beyin 
Cenazesi 

Vili.yet Baytar Müdürü Raıim 
Beyin Tefatını dün teeaaürle yaz
mıştık. Merhumun cenazeai dün 
aaat 14 te Te,vikiyede Ahf Bey 
apartmanından kaldınlarak Oa
küdarın Bülbülderesindeki aile 
kabristanına defnedilmiıtir. Cena
ze apartmandan kaldınlarak 
Yüksek Baytar ve Aıkeri Baytar 
mektepleri talebelerile dostlannın 
omuzlarında olmak Üzere Teıvi
kiye cam.üne getirilmiıtir. Camide 
namazı kılındıktan aonra hususi 
bir cenaze otomobiline konmuf 
Maçka - Valde çefllleaİ tarikile 
Beıiktat vapur iakcleaine indiril
mİ§ ve burada Şirketihayriyenin 
huauai bir vapuru ile cenaze Oı
küdara ceçirilmİftir. 

Cenaze alayı fU auretle tertip 
edilmiıtir. Önde Vilayet Baytar 
Müdürlüfü.nün, Yüksek ve Aakeri 
Baytar mekteplerinin, Türk Bay. 
tarlar Cemiyetinin, Şiıli Terakki 
liaeıinin, Karaağaç mezbahasının, 
Doktor Retık ve Ali Ruhi Beyle
rin çelenkleri bulunmakta ve bun
ların arkaaında polis müfrezeai, 
cenaze otomobili, Aakeri ve Yük
aek Baytar mektebi talebelerile 
müdür ve muallimleri bulunmak· 
ta idiler. 

Cenazede Vali Maavini Ali Rı· 
za, Belediye Mecliıi azaamdan 
Avni "" Feridun Beylerle beledi
ye ve kaza baytarlar Te Ziraat Mü 
dürü Tabain, belediye baylan E
sat, villyet aygır deposu müdürü 
Abdülkadir Beylerle vı1iyet ve 
belediye erki..nı bulunmakta idi. 

Cenaze Oaküdara geçtikten 
aoura tekrar Baytar mektepleri 
talebelerile doatlannın omuzlann
da Bülbüldereaindeki aile kabris
tanına kadar ııötürülmiif ve def
nedilmi,tir. 

Merhumun mezannda Raoim 
Beyin yeğeni Münür Tevfik, Yük
aek Baytar mektebi talebelerin
den Hüsnü ve Fahri Beyler birer 
hitabe ııöylemiıler ':e ~erhwnun. 

l:Jeledlqedr 

Yeni 
Pavyon 

Haseki hastanesind( 
yeni tesisat yapıldı 

Haseki Niaa Hastanesinin 
Başdoktorluk, memurlar, ecza· 
İye ve teferniatı için yapılan ak 
samı bitmek üzeredir. Burası 
çok güzel bir daire şekline k<ı11 
muştur. 

Bundan başka hastanenin 
levazımatı da ikmal edilmekte 
dir. Bu meyanda hastane için 
en son tekilde fenni ve tamami 
le sıbbi bir bulaşık yıkama ma 
kineııi almmı,, yerine konmus
tur. 

Bu makinede evvela bulaşık 
lar sabunlu olarak yetmiş beş 
derece hararete &uda yıkandık 
tan sonra yüz derecei hararette 
ki suda çalkala:nmaktadır. 

Bu makine ayni zamanda sü 
rat te temin eylemektedir . 

Zal>ıtai belediye 
talimatnamesi 
Zabıtai Belediye talimatna

mesinde yeniden bazı tadilat 
yapmak için teıekkül e<',.n ko
misyo bazı ihsai malumat 
toplamaktadır. 

Komisyon bu hafta içinde 
ilk İçtimamı yaparak mesaisine 
başlayacaktır. 

Beşiktaşta yangın 
Bugün öğleden e"'1el ~iktaşta 

bir yangın çıkmıştır. Yangın bir evin 
bacasının atq almasından zuhı'.ır et
mİftir. Yangının çıktığı bina Beşik
taıın Kılıç Ali mahallesindedir. 
Gerek Beyoğlu, gerek l ı tıınbul itfai
yesi yangına erken yetişti ğinden 
yangın baıka binaya s eçmeden &Ön
dürülebilmiştir 

Sarhoşluğun cezası 

Sirkecide lzmir oteli iakeleci•i 
Ali aon derece ıarhoı olduğu halde 
Hüdavendiğar caddeainde lhoan E
fendinin kahveıine girmiş, camlan 
kımuı, bağırıp çağırmağa ve umu
mun istirahatnu selbetmiştir. Ali e
linden ve yüzünden yaralanmıttır. 

in hisarlarda 

Şarap kongresi 
Geçenlerde Romada Kapitol'de 

toplanan beynelmilel bağ ve farap 
koncresi, müzakeratmda ıarnpçı
bia pek mühim bir mevki ayırmıı 
...e bütün dünyada bağcılann iyi 
cina ıarap yapmalan ve bilhassa 
her memleketin hususiyetini let
kil eden iyi cins üzümlerin ıslahı
na çalııılması yolunda bir prog· 
ram tespit etmiştir. 

Kongre, ,arabın, aıhhat, tagad· 
..i ve tedavi yolundaki rollerini de 
tetkik etmİ§ ve bir çok ülema ve 
mütehaaaıa doktorlann tetkikatı· 
na istinaden daülküıile karşı ye
gine devanın ucuz ve iyi ~ıırap ol· 
duğuna karar vermiştir. 

Sıvas inhisar l>aş· 

müdürlüğü 

inhisar idaresi ta§ra teıkilatı
nm tevhidi ay sonuna kadar i lt· 
mal edilmiı olacaktır. Sıvaa tütün, 
tuz ve müskirat inbi~ar idareleri 
tqkilib da birleıtirilmit ve (Sı
vaa lnhiaarlar Bapnüdürlüğü) te
tekkül etmiıtir. 

• •••••• 1 

Bir Macar gazetecisi 
tehrimizde 

Macariatanın Peıti Hirliif ga
zeteıi başmuharriri M. Ceorce 
Ruttkay dün ıehrimize gelmi, ve 
Perapalas oteline inmiıtir; birkaç 
gün tehrimizde kalacktır. 

Bir çete yakalandı 
UZUNKÖPRO - Burada bir çe

te teşkil ederck birçok cinayetler Te 

luraızlıklar yapan dokuz kiti poliaiıı 
ve Jandarmanın ıiddetli takibatı ne
ticeıinde yakalanırut ve Adliyeye 
tevdi edilmişlerdir. Bu çetenin ele
baıdarı çerkes Oıman ve anıca Meb 
met ve Nazmidir, 

Çetenin diğer efradı kara Recep. 
Hamdi, faytoncu lsmnil, b<. k; i Hü
seyin, korucu Mehmet, dağlı Hıılil
dir. 
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1 
Gün kapıuıınca onan batlBmlJ oldu- ı ( ) 
ğu turnuvayı da (Ciimhuriyet) ken- Sıhhi Bahisler 
dine mal etmittir. Ve nihayet biribi-rimize maval okumaya da hacet yok .._ __________________________ _ 

kapaklar vardır ki kanın geçmeıi ı 
ve geçtikten sonra geriye dönme· 
mesi için hayret olunacak bir in
tizamla açılır ve kapamrlar. Di
ğer ikisi, ilci büyük damarın delik 
]eridir; bu damarlann birisi ak ci .. 
ğer kan damarıdır ki kara kanı 
müvellidülhumuzalanmak için cİ· 
ğerlere götürür. Öbürü aort dama 
rıdır ki akciğerlerde müvellidül
humuzala§an kanı umumi devera 
na döker. Burada da küçücük ka
paklar vardır ki güvercin yuvası· 
na benzerler ve damarın deliğin
den geçen kan damlasmm geri 
dönmesine engel olurlar. İnsan 
uzviyetinin ıztırap çekmemesi için 
bu kapak sisteminin düzgün ola
rak i§lemesi icap eder. Ta ki kan 
geçeceği delikleri açık ve geçtik
ten aonra geriye dönmemek için 
kapanmış bulııın. Öyle vak'alar o
lur ki kapakların bu açılıp kapan 
ması biribiri ardınca muntazam ol 
maz. Kalp hastalıklannm bir kıs
mı bu yüzden teşekkül eder. Ve 
hastalık iki türlü bozukluktan ile· 
ri gelir: Kapakları tamam olmaz, 
deliği lazım olduğu kadar kapa· 
yamaz. Yahut deliğin kendisi da· 
ralmış olur, kan dalgaoına gergi 
gibi geçit vermez. Vak'aların pek 
çoğunda hekimlik. şüphesiz tabii 
halin iadesine, yıkılanların tamİ· 
rine değil, bu gayritabiiliklerden 
ileri gelen ıztırap larm önüne geç 
meğe muvaffak olur. Müzmin has 
talıklar içinde müzmin kalp hasta 
lıkları belki en ziyade bir ömür 
temin edenlerdir. Bazan öyle vale 
alar olur, haatanm hali o kadar 
fenalafır ki en akdbca ve en alim 
ce yapılan tedaviler tesir etmez. 
Böyle vak'alarda, eğer iyi netice 
vermek ihtimali varsa, her çareye 
ba§ vurmak tavsiye olunmazsa da 
ho§ görülür; İ§te cerrahlık böyle 
sıralarda, hekimliğin çalışıp çaba 
lamaoı faydasız olduğu zaman cer 
rahhk onun yerine geçıııeğe yelte 
nir. Cerrahlığın elde bıçak düt
man Üzerine bu atqli atılııına 

(yeltenmek) diyişim, bu türlü it
lere karı§maların, bu gilne kadar, 
pek ender olarak tecrübe sahası
nı geçmiş olmalarındandır. Mese
la eksik kapaklan tamamlamak 
için cerraha müsaade edilmez. İyi 
İ§lemeyen bir kapağı kuvvetlen
dirmek, ipini germek, yahut yeri 
ne yenisini aıılamak henüz de
nenmemiştir; bir gün gelecek bu 
da olacak. Deliklerin darlığında, 
bilakis ite giri§ilmiştir. Bu itin ne 
kadar zor olduğu, meseleyi enine 
boyuna çekittirmeden anlaşılır. 
Bir kalp, bir el, bir ayak, bir bar• 
sak gibi evrilip çevrilmez. Onun 
bir düzüye vurmaoı, hiç ıaşmayan 
bir düzenle vurması hayat için la
zımdır~ YapıhnaıH li.zım olan gey
ler, hiç bir motöre benzemiyen 
bıı motörün İçinde yapılacaktırı 

çalıtan ve içinde daimi surette 
kan dolaşan bu nazik uzvun için
de çalışabilmek için ne kadar in
ce ve sıkı tekayyüdat ister. Tehli
ke çoktur; ve biraz da tee.saür ve
ricidir. Bunun içindir ki ne kadar 
cesur olursa olsun cerrahlık bu 
husuıtaki projelerini ancak tecrü 
be hayvanları Üzerinde tatbik ede 
bilml§tir. Vazifeaini yapmasını 

bozmamak için ilk önce kalbin içi
ni açmayarak ite giriımek denen• 
mittir . .M'ıeıhur cerrah Tüfiye kal
bin üzeyn denilen kıam•nın yumu• 
şak ve kabarık cidanna, eldivene 
parmağını sokar gibi parmağını 

sokmuş ve bu parmağı, geniflet· 
mek için daralmıt deliğe daldır
mıştır. Tüfiye'nin bu suretle ame
liyat yaptığı hasta ameliyattan 
aonra sekiz aene Y&f&mtftır. Bu 
muvaffakıyete raimen bu türlü 
müdahalelerin sürekli muvaffakı
yetler vereceği umulmuyor. Bü· 
yük tehlikeleri göze alarak kalbin 
içine girmek, Kutrunu artbrmak 
üzere daralmış kalp deliğine onu 
genişletecek, yahut kenarlarını 
kesecek bir alet sokmak lazımdı. 

Asrın um.deai cMlLLJYET» tir. 
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Telefon Numaraları: 

tur. Biliriz ve bilirsiniz ki; Yeni 
Günle Cümhuriyet biribirinden ayrı 
ıeyler değilclıler. Sermayeleri, mat• 
baaları, muharrirleri ve sahibi ayni 
idi.. 

1 tin asd can noktasına dokunma· 
dan evvel bir şey ihtar edeyim: Bir 
adama "manbksızsm" diye yazı ya
urken onun altına İmza atmak li.
znndır. Ta ki ilem bu ittihamı yapa 

Baınıubarrir ve Mücltirı 24318 
Yazı itleri Mildörlüiü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 1 

nm tahsını bilıin de tariz ettiği ada
mın manhğını ölçecek çapta mı, de

' ğil mi anlasın: Yoksa oıkı dostluğu
! muz olan Cümhuriyet neşriyat mü-

dürünün arkaoına saklamp tariz et
mek pek merdane değildir. ABONE UCRETLERl: 

TIJrldye içirı 
ı.. K.. 

3 aylıfr 4 -
6 " 790 

12 .. 14 -

Hariç için 
L K. ·-14 -
28-

Gelen .......Jı: ıeri verilmez -
Müddeti geçen nil.ı..Lır 10 ku
ruştur. Cazete ve matbaaya ait 
işlet' için nıildlriyete müracaat 
edilir. Casetemiz i!inlann mo
ı'ullyetlni kabul etmtt. 

Şimdi sadade ıeliyoruın: 
O zaman olimpiyat likine hücum 

ederken Galatasaray, Fener ve Be-

l 
tiktatın müttefik Türk kulüplerini 
ihmal ederek onlara fenalık ettikleri 
yazıldı ve müılü11W1 ve Türk olma-
yan takımlarla oyun yapdman tenkit 
olundu. Bu ne§riyat üzerine olimpi-

1 yat tiki bazı müdahaleler üzerine da 

1 
ğıtıldı. Aııuna Galatasaray, Fener ve 
Be§iktaş mmtaka müsabakalarına av 

1 det etmediler. Ne oldu? Lik maçları 
bu üç kulüp olmadan da devam etti. 

1 
Şampiyon taayyün etti. Hatta bu 
ıampiyı:m Türkiye birincisi oldu. Ga .. _____________ .. ! lataoaray, Fener ve Beıiktaşsız maç 

BUGUNKU HAVA yapmış olan kulüplerin (Yeni Gün) 

Y etilköY askeri raaat merke
zindeu alc!ıiımız ma!Uınata naza
ran bugün bava ekseriyetle bulut 
lu ve aruıra Yakıtlı ıeçecektir. 
18-12-932 tarihinde hava tazyikı 
773 millmetre, en fazla hararet 9, 
en az 4 milimetre idi • 

Cümh uriyet spor 
Muharririne cevap 

Bir hafta kadar oluyor, geçen ıe
ne Galatasaray " Fener - Bqikta§ın 
yaphğı olimpiyat likine kartı "Türk 
ve müılümıuı olmayan ıayrimiitte
fik kulüpler var. Türk ıençliği bıra
kılıp yabancılar mı korunuyor" diye 
~ğmuılarm bu sene Türk ve müılü 
man olmayan o kulüplerle gayrimiit 
tefik diğer bazı Türk kulüplerini 
toplayarak bir turnuva yaptığına ita 
ret etmiştim. Amma (Cümhuriyet) 
gazetesinin ismini yazmamııbm. Bu 
yazıyı haklı olarak üzerine alan 
(Cümhuriyet) gazetesi imzasız bir 
yazile bana cevap verdi. Bu cevap 
şöyle hulasa edilir: 

1 - Olimpiyat liki aleyhindeki 
yazı (Cümhuriyet) te değil (Yeni 
Gün) de çıkmıfhr. 

2 - Bu like edilen hücum içine 
gayrimüslimleri aldığı için değil, tq 
kilatı yıkmağa teıebbüı ettiği için
dir. 

3 - ( Cümhuriyet) ise ıayrimilt
tefik Türk kulüplerine maçlar yap
tırarak onlara hizmet ediyor. 

4 - (Felek) manhksı:zdır. Bu o
labilir. Amma onnn gölgesi olan ve 
te§kili.tta vazifesi bulunan Bürha
neddine bu mıuıhksızlık yakıımaz. 

Ve iıte cevabı: 
Uzatmayalnn: 
Geçmİf gündür Cümhuriyetle 

(Yeni Gün) Ü biribirine kan§hrmıJ 
olabilirim. Maahaza (Yeni Gün) 
(Cümhuriyet) gazetesinin alqam 
nilsh1U11 idi. Binaenaleyh iti hallet
mek için §U muadeleyi kurabiliriz: 

Yeni Gün = Cümhuriyet 
Yeni Gün ıpor muharriri = Cüm

huriyet spor muharriri 
Yeni Gün turnuvası = Cümhuri-

yet turnuvası. 
Bunlar itiraz edilemiyen "ma

lüm" )ardır. Çünkü Yeni Günde im
zaıile olimpiyat likine hücum edeu 
muharriri bugün (Cümhuriyet) tur
nuvasını tertip eden adamdır. Yeni 

ün iddiasına rağmen kıymetlerinden 
! bir şey kaybetmediklerini bu seneki 
1 maçlar gösteriyor. Demek bu vavey 

la palavradan ibaretti. 

i
l (Yeni Gün = Cümhuriyet) spor 

muharriri olan zat bu sene ( Cümhu
riyet) namına bir turnuva tertip et
ti. Kariler bu işlerdeki İnceliği bil-
mezler.. Bu turnuvaları gazetenin 
şahoiyeti maneviyesi diye tahayyül 
edilen bir (ruh) yapmaz. Sermuhar
rir, ne§rİyat müdürü falan da bunun 
la meşgul olmaz. Böyle şeyleri spor 
muharriri tertip eder, gazetenin mu 
vafakatini alır ve yapılır. Binaena
leyh . o turnuvanın iımi gazeteye iza 
fe edilir amma fikir ve te§ebbüs 
spor muharririne aittir. Şu halde ay
ni adama bu sene gayrimüttefik ve 
gayrimüslim kulüpleri, geçen sene 
müdafii olduğu teşkilatla tesisi mü
nasebete sevkedecek yerde bir tumu 
va tertip ederek onlara teıkiliitla a· 
laka tesis etmenin hiç bir faidesi ol
madığım ve bilakis teşkilattaki ku
lilpler gayrimüslim ve gayri Türk 
kulüplerle müsabaka yapamadıklar• 
halele chşardakilerin bunu - matbu
abn himayesi altında olarak - yapabi 
leceğini gösterdi. Evvela şunu söy
leyeyim: Ben gayrimüslim ve gayri 
Türk kulüplerin teşkilat haricinde 
bırakılmasımn ve onlarla tema• edil 
memesinin ıiddetle aleyhindeyim. 
Bunlarla maç yapılmamasını spor i
çin bir zarar telakki ederim. Amma 
matbuatta derin hislere kadar kök 
salmıı bir teessürle bir sene evvel 
bilcum edileu bir hareketin bu sene 
daha geniş bir kadro ile ayni müesse 
ıe tarafından ihtiyar edilmesini de 
garip bulunım. Geçeu seneki feryat 
neydi. Bu ıeneki yarenlik ne?! Ge
çen sene olimpiyat likinde mevcut 
olan gayrimüılim ve gayri Türk ku 
lüpler ıunlardı: 

Pet'a - Kurtuluş - İtalyan takımı. 
Bu sene Cümhuriyet turnuvaoına 

davet edilmit olan gayrimüslim ve 
gayri Türk taknnlar da şunlardır: 

Pera • Kurtuluş - Arnavutköy -
ltalyanlar - Bulgarlar. 

Geçen sene Olimpiyat likini dağıt 
mak için yapılan neıriyat üzerine 1 s 
tanbul mmtakaaı nizamsız bir şekil
de Pera - Kurtuluş ve ltalyan takım 
larının müsaadelerini geri almış ve 
Fener - Galatasaray ve Beşiktaşa bu 
ldüplerle temas imkanını selbebnişti. 
Bu sene bu takımlar gayrimüttefik 
kulüplerle çatn· çatır maç yapıyor ve 
seıı çıkarmak ~öyle dursun bu müsa 
bekaları (Cümhuriyet) gazetesi ter
tip ediyor. 

E, bunu alem yutar mı? .. 
(Cümhuriyet) gazetesi eğer Türk 

kulüplerine ve Türk teşkilatına yar
dmı niyetinde ise gayrimüttefik ku-

"Milliyet,, in romanı: 10 

SEN ve BEN 
Muazzez Tahsin 

Kalp, hekimlerle cerrahlar 
elinde 

Bu yıl Pariste toplanan cerrah- ı dar girip kalmıı mermi parçalan 
lar derneğinde sıraya konulan oluyordu .• Bunları oradan çekip 
günlük meselelerin biri de buydu: almak lazmıdı. Ve, bu yapılmııtır 
Cerrahlann kalbe el atması .. Kor ve yapılıyor. Bir kaide alhna alın
kutmanıak için aöylemedim: Kal- mıt olan bu ameliyeler bugün cer 
be bıçak atmaoı .. Bu sade söz tüy rahlık sahao•nın bir kısmını teıkil 
)eri ürpertebilir. Kalbe neşterle ediyor. Bu türlü ameliyelerde mu 
dokunmak. Yeni cerrahların ya- vaffak olan Leriı, Lenorman gibi 
nılmayan bilgilerine ve teknikle- meıhur cerrahlar raporları ile, da 
rine güvenerek kendilerinden ev- ha ileriye gitmek için cerrahlara 
vel geçmiılerin el süremedikleri daha ziyade emniyet ve cesaret 
bazı uzuvlara bıçak abnak husu- verdiler. Bugün cerrahlar kalp Ü· 
sunda gösterdikhri cesarete bun· zerinde üç türlü it ıörüyorlar: 
dan güzel örnek olamaz. Kalbe Kalbin sinirleri; kalbin zarfı, biz· 
uzun müddet el sürülemez sanıl- zat kalbin eti Üzerine el sürüyor .. 
dı. Şüphesiz düzeni bozulmuş uzvu lar. Bu üç zilmreden birincisinin 
düzeltmek, düzgün çahşmasına çok mühim bir kalp hastalığında 
karşı duran engelleri kaldırmak göğÜs hünnakında çok defa fay. 
onu zayıf düıüren arızalar< defet- dası görülüyor. Öyle göğü& hün
mek için ili.çlamanıak olamazdı. nakları vardır ki ıztırabına güç 
Lakin ona el dokundurmak, işte dayanıhr ve sonundan endişe edi
bu mesele olarak ortaya bile kon· lir. Bu vak'alar da ıztırap hafifle
mamııtı. Eski cerrahlık kitapla- tebilinirse de hastanın canı emni
rında bu ameliyat faslında buna yet albna alınamaz. Böyle haller<le 
dair bir İşaret bile yoktur. Y almz cerrah sahneye girer. Bu müdaha 
göğsün icine kadar işlemiş, kalbe le §U esasa dayanır: Göğüs hünna 
dokunmıit yaralardan bahseder· kı, çok kerre kalpten başlayan ve 
ler ve "hemen bunu kapayınız ve gene oraya dönen bir refleksten 
öte tarafını tabiate ve Allaha bı- ileri geliyor; ve bizzat kalbi hes
rakınız ! n demekle iktifa ederler- leyen kan sisteminde bir bozuk 
di. Meşhur cerrah Aınbruvaz Pa- düzen i~lemeye sebep oluyor. işte 
re'nin dediği gibi: "Ben onu tı- bunun için bu reflekse sebep olan 
mar ettim, Allah ta iyi etain" yolu kesmek, senputik sinirinin o 
Yirminci asır, geçenlerin pek dilli parça&ını kaldırmak dütünülmlq
bir susuşla çizdikleri bu sınırlan tür. Bu sinirleri kesmek ve onlara 
aft!. 1902 yılında ilk defa olarak bağlı olan baz• düğümleri kaldır
cerrahlar san'atlerinin bu kısmile mak, bıçak işi olmayan daha tat
u!"raşmağa başladılar. O zaman- lı ve hafif u&ullerden ziyade mu· 
elan biraz önce Farina adlı bir cer- vaffakıyet vermittiı.. Bu usulün 
rah kalbin yaralarını dikerek e· muvaffakıyetle neticelenme&i için 
hemnıiyetli bir adım atmıştı. O vak'aların ilerileyerek dehıet kes 
vakitten beri bu keyfiyet hemen betmemiş olmaları lazımdır. Bu
hemen her günlük işler •ıraama nunla beraber muvaffakıyet ziya
girmiştir. Muharebe bu hususta dedir; on bir vak'adan yalnız iki
yeniden bir ilerilemeğe •ebep ol- si beklenilen neticeyi vermemİ§tir. 
du. Kalbe saplanmış, nescine ka· Şüphe yok ki, cerrahlığın nazik 
···-·--··••lı•-••••••H• .. •••••••••••••••·-·--·- bir kı!mc, 18.kin çok heyecan ve 

lüpleri geçen aene üç büyük kulü
bün çıkması yüzünden zafa uğradı
ğım akşam nüshasında yazdığı ls
tanbul teşkilatına girmeye teşvik et
meli, halbuki o Türk, ecnebi ve 
gayri Türk takunlann bu teıkilata 
girmeden de müsabakalar yapacağı
nı, gazetelerin himayesi.ne mazhar 
olacağını gösterecek bir tetebbüs ya 
pıyor. Dünyanın hiç bir yerinde mat 
buat, baş• bozuk spor teşkilatını ko
rumaz. Maahaza kabahat kendi kin 
nı düşünen ve okuyucusunu arttır
mak için tedbirler alan gazetelerde 
değil, on bet yirmi Türk kulübünü 
1stanbulda kayıtsız, kuyutsuz bıra
karak onlara memleketin spor teşki 
!atına girmeden de pek güzel spor 
yapılabileceğini gösteren İstanbul 
mıntakasındadır. 

Venizelos 
Galatasaraylı mı? 

Dünkü (Son Posta) gazetesi ı ... 
tanbulun usta bir damacm ile müla 
kRt yapmış .. Naklettiği sözlerine ba
kılırsa hoş bir adam. Bu zat tercü
mei halinden bahsederken: 

- (Venizelos) la Calatasarayda 
beraber okudum. diyOI' ... 

(Venizeloı) un nerede oklıduğu
nu bilmem amma Galatasarayda oku 
madığını bilirim. Şu halde ya bu met 
bur damacı gazeteciye bir açmaz yap 
mıı, yahut M. Venizeloı (tebdil) ola 
rak lotanbula gelip Galatasarayda o 
kumuş ... 

Acaba, Napoleon'la da tanıtmış 
mıdır? .. Merak ettim .. 

Kurilerimizden 
lsmail Hakkı Beye 

Mektubunuzu aldım. Fazla tafsi
lat için gazeteye teşrifinizi rica ede
ceğim. Hürmetler. (Cuma ve pazar
dan başka her gün dörtten sonra) 

FELEK 

ilmit veren bir kıamı •. Çünkü her 
vakit tamamile iyi etmese bile ha 
yatları hemen hemen durmuf, ız
hrapları dayanılamayacak derece 
yi bulmuş ve ölüın gölgesi Üzerle
rine dütmlil haıtalann bir çokla· 
nnm ıztıraplannı azaltıyor. Kal
bin mahfazası Üstünde yapılan a
meliyelere geçelim. Kalp iki kat• 
lı ince bir zar torbanm İçindedir 
ki bir dereceye kadar kalbi korur 
ve hareketini kolaylattınr. Bu za• 
rm müzmin iltihaplarında, gerek 
torbanın katlan arasında, ge
rek bu zarla civardaki uzuvlar a· 
rasında yapışıklıldar ve bağlan
malar peyda olu... Bu yapı§ıklık
lar, bu bağlanmalar bu düzenli 
birliğin düzenini bozar. Bu zarla
rın müzmin iltihabı nadir görülür, 
çünkü müzminletmeden hızla U· 

ğursuz bir akıbete doğru gider 
ve bu hızlı gidit Lenorman'ın de
diği gibi cerrahın en cür' etkir mil 
dahalclerini haklı gösterir. Elde 
istatistikler var ki ölilmleri pek az 
sürecek hastaların kurtuldukları 
ve az çok çalısmak kabiliyetini 
kazandıldan ;e hekimden bir 
yardım göremiyecek bir va,..;v,,t
te bulundukları için nwhaklrıık 
surette malul olarak yatakta kal
maya mabki\m olanların cerrahın 
mildabalesile kurtulduklarını göı 
teriyor. 

* * .. 
Cerrahlığın bizzat kalp üzerin

de ne yapmak istediğine ve neler 
denediğine gelince; meselenin he
yecanlı parçası burasıdır. Cerrah· 
lık burada hekimliğin bir §ey yap 
mağa kudreti kalmadığı zaman o• 
nun yerine geçmek istiyor. Meae
lenin iyice anlaşılm~ı için §Unla .. 
rın bilinmesi laznn: Kalbin içinde 
batlıca dört delik vardır. ilk sıra
da "buteyn ve üzeyn" denilen bo§ 
luklan birleştiren delikler gelir. 
Bu deliklerde gayet ince yap<lmı§ 

Söyleyia:ıiz •. ne zaman hareket e
deceğim. 

- İstaıııbuldaki şubemize bir 
tayyare gönderilecek ... Orada yal
nız yirmi dört saat kalmanız şar
tile bıı vazifeyi size verebilirim. 

olduğunu ve bu kadınlardan ne 
kadar iğrendiğini hayatının ta 
içinde sızlayan bir acı ile duyar
dı. O zaman, kollarının arasında
ki b:ı ruhsuz vücutları ellerile 
iter ve günlerce onlardan uzak
larda kalırdı. 

nın yanında uzun senelerin yor
gunluklarını dinlendiriyordu. 

- Peki .. yalnız yirmi dört sa

at ..• Ne zaman gideceğim? 
- Yarın sabah. 

ti, tesadüfen yabancı bir Türk 
'kızı ona yol arkadaşı oldu.. T e
sadüfen öleceklerdi, tesadüfen kur 
tuldular .... Ve bütün bıı bit;p tü
kenmeyen tesadüfler bir araya ge
lince, Bedi Muammer teyzesini 
göremedi. Ve ertesi sabah saat on
da Galata rıhtımından demir alan 
Mesajeri vapurlarından birine bi
nerek Marailyaya döndü. 

Bu hissini anlatmağa çalıştığı 
bir arkadaşı, ona: 

- Karışık ruhlu adam •. demiş. 
ti.. 

Hakikaten de öyle idi. 
Bu gündelik maceralar onu 

doyu~·maktan çok uzak kalıyordu. 
O, bunlardan daha yüksekte ka. 
lacak ve düşmiyecek bir aşk, bir 
kadın arayordu. 

Bir gün.. çok genç bir dula 
rastladı .• ve .. aradığı kadın bu
chır zannetti. 

Cidden, onunla geçirdiği ilk ay 
lar bir cennet saadeti olmuştu. 
O kadar biribrine yakın idiler • 

Jülyet, sarı saçları, koyu eli 
gözleri ve cok sevimli ve cana 
yakın sakrak tavırlarile Bedi 
Muammeri pek çabuk kavramıştı. 
"' ....... , 

O kadar ki .. ani bir vak'a olma
saydı, belki de bu kadını kendi
sine ebedi arkadaş edecekti. 

Bir gün, fabrikada çalışırken, 
müdürün onu görmek istediğini 
haber verdiler. Kendisini, sene
lerden beri beraber çalışmanın 
verdiği samimiyetle karşılayan 
sevimli yüzlü müdür, ona, kü
çük mavi gözlerinde şeytani bir 
parıltıyla bakarak: 

- Bedi Muammer, lstanbulun 
camilerini görmek istiyor musun? 
diye sorunca, Bedi Muammer, için
de, kalbinin en ince bir damarının 
sızladığını cluymuş ve müdüre ce
vap vermec!en, bir şimşek kadar 
çabuk, gözlerinin önünrde güzel 
İstanbul ışıldamıştı. Güzel lstan
bul ve Ayşe teyzesi •. 

- Tereddüt ediyorsanız, bir bas 
kasını gönderelim. -

Bedi Muammer, acı bir gülüm
seme ile: 

- Tereddüt mü? Memleketime .. .. 1 1 • · - 1• 

Ertesi sabah.. Jülyete veda e
derken, bütün taşaıı heyecanına 
rağmen, bin.z müteessirdi. 

Uzaktan ince minareleri gör
düğü zaman gözleri yaşardı ve 
bütün dünya nazarında bir hiçe 
indi. Yalnız lstanbul, yalnız kendi 
güzel memleketi ve onun, ciğer
lerine tatlı gelen havası. 

Y eşilköy tayyare meydanına 
saat ikide indi. "Bir iki saat isti
rahatten sonra lstanbula iner ve 
akşam Adaya geçer teyzemi gö
rürüm. Yarın sabah saat onda 
kalkacak Mesajeri vapuruna ye
tişmeliyim" ..• diyordu. Fakat, bü
tüıı harekatımızda bizi yolumw:
dan çeviren, bizi her şeyde ida
re eden "tesadüf" Bedi Muamme
rin projesini de alt üst etti. 

T esadüfon Y ıeşilköy tayyare 
meydanına hücum eden kalabalı
ğın ne olduğunu sordu, tesadü
fen Istanbııl üstünde yapılacak .. 

Fakat Bedi Muammer buse
fer v alnız gitıııiyordu. Bütün ben.
liğinde, bir fidan gibi ince, bir 
tablo gibi güzel.. Yalnız bir Tül'k 
kızının olabildiği ıkadar mağrur •• 
Her halinde masum bir temizlik 
okunlan, ate, gözlü bir kızın ha
yalini de beraber götürüyordu. Bu 
hayal ona ne kadar yakındı. Bun
da şimdiye kadar tanıdığı kadınla
rın, ilk bakıtta kendi.nıi veren göz. 
!eri.. Onlann yılıtkan sokuluş.la
" yoktu. Bunda asil bir kanın 
kim olduğunu bilen bir kibarlı
ğı vardı ve işte bunun için Be
di Muammer, kanının son damla
sına kadar, bu hayalle kaynattığı
nı duymuştu. 

Güvertede, ıslık çalarak aşağı 
yukarı dolaşırken; k:eındi kendisine 
acı acı güldü ve düşündü: llk 
görüşte aşık mı oldum yoksa? •. 

Sonra, kendi içiDIİn gururu, böy 
le düşünmekten onu kurtardı : 

... ... ' ......... 
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lSu akıam MELEK ve ELtiAMRA ıinemalarmda 
Mevsimin en güı:el filmi 

MATA-BARİ 
Şıheıerini yaratan misilsiz yıldızlar: 

Greta Garbo - Ramon Novarro 
görmemek hiç bir film görmemi' olmakla 

müsavidir. Tamamen Fransızca ıözlüdür. 
DiKKAT: Fiatlarda zam yoktur • BileUeriniz 

erkenden aldındız. 

FRANZ LEHAR'ın meıhur opereti _ 

BEKARLIGA VED 
Filmi, sevimli va hiHI bir mevıua, lıltif bir musikiye 

malik bir ıaheıerdir. 
Baı rollerde: MARTHA EGGERT - ERNST 

VEREBES - Rolf von GOTH 

Bu per~embe aksamı ARTISTfK 

Akit 1 
lzmirli Halimağa Zade Naciye 1 İş ve İşçi 

Hanmıla Hamamcı Zade Zeki Be- •·-------------
yin akitleri dün Beyoğlu daireoin-
de kibar bir halk huzurunda icra 
kılındığını haber aldık. Tarafeyne 
saadetler temenni ederiz. 

Duvayen bu işi ilk önce yapanlar
dan oldu, lakin yaptığı deneme 
sahasını geçemedi ve gayesi bir e· 
melden ibaret kaldı. Böyle körü
körüne yoklayarak it görmekten 
ise gözle görerek kalbin içinde ça 
ht•lmak dütüııüldü ve kalbin içini 
gösterecek bir alet yapıldı. Bir 
defa da bir adam Üzerinde bu su
retle ameliyat yapıldı ve itiraf et 
meli ki bu da muvaffakıyet.iz ol• 
du. Şimdi köpekler üzerinde ame 
liyata devam olunur; §İmdiye ka· 
dar elde edilen neticelerin bazda 
n bu dÜ§Üncelerin, hiç olmazsa, 
doğru ve tahakkuku mümkün ol
duğunu gösteriyor. Dütilnceden 
işe geçildiğini yakın bir ati göste· 
recek ... 

• * * 
Daha bir çok arattırmalar yapı

lıyor ki kalbin tedavi uıulüniln bu 
heyecanlı faslını zenginle§tirmek
le neticeleneceklerdir ; belki de cer-
rahlığı daha bambatka bir yola 
yÜnÜlteceklerdir. Kalbin ve bahu
sus onun .sinir manzumesinin fizi
yolojisinin henüz bize açılmamış 

sırlan vardır. O perdeler kalkar• 
sa i§in rengi değitecektir. Şimdi
lik bu kalp cerrahlığı nazari ve 
sırf tecrübi olmadığı zaman, iıtio 
nai bir müdahale mahiyetindedir. 
Bu cihetle bunu yerinde sayan he 
kimlik zararına olarak cerrahlı· 
ğm terakkiıile bir kere daha ö
vümnek için bir bahane etmeme
lidir. Bilhaıaa kalp haatalıklan 

faslmda bu pek haksızlık olur. 
kia hekimlik haıtalıldarın yaptık· 
lan karıtıklıklann nasıl doğduk
larını, nasıl yürüdüklerini, nasıl 

tedavi edilebileceklerini derin de
rin araştırıyor; fiziyoloji ve klinik 
sahalarındaki bu araştırmalar te§ 
hiıin temelidir. T eıhiıin kat'i ola
rak konması İse cerrah İçin elzem 
dir. Cerrahın müdahalesi lazım 
gelip gelmediğini hekim tayin ede 
cek ve her ilciıinin birlikte çalıt· 
maaından yeni ümitler doğacak· 
tır. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet bu 6Ütunda İf ile iffi 
istiyenlere ta11aaaut ediyor. lı 
ile İffİ atiyenler bir mektup
la .tı ltüromu:a müracaat et
melidirler. 

İt isteyenler 
4 sene daktilo, kasadar ve muha 

ıehe muavinlilderinde bulundum. 
Bon servisim vardır. Türkçe, Fran
sızça ve 1 ngilizce bilirim. Kefalet 
verebilirim. Ufak bir maatla it arı
yorum. Arzu edenler afağulaki adre 
se mektupla müracaat etsinler: MiJ. 
liyet gazetesi i§ bürosu S. N. 

* * * 
Ciddi ve malumatlı bir genç im 

kasadarlık türkçe ve fransızça dak
tiloluk gibi bir vazife arıyOI'. Şerait 
mütevazıdır, teminat verebilir. t ... 
tanbul Posta Kutusu 46 V. B. adre
ıine yazılması. 

* On senedenheri piyasada mü
teaddit komisyoncular nezdinde 
( plasye) vazifesile müttegil idim, 
Piyasayı eyi tanırım, ciddi bir ko

miıyoncu nezdinde it arıyorum, ye
ni açılan fabrikaların sah§rnı dahi 
derhude ederim. Milliyet İ ! bürosu
na ofe rümuzile müracaat. 

* ıt> :.:: 

Alafranga ve alaturka mutedil üc
retle ailelere piyano dersi veriyonım 
aıağıdaki adrese tahriren müracaat. 
Beyoğlu Aynalıçeşme Zeren sokak 

No. 21. Piyanist Melek. 

irtihal 
Kıymetli ve vatanperverliği ile 

tanınan doktorlarımızdan Ha.oan 
Rıza Beyin tedavide bulunduğu 
Bakırköy hastanesinde - tasa). 
lubu levhavi - hastalığından kur 
tulamıyarak vefat ettiğini tee11ür
le haber aldık. Bu devaaız hasta
lığı beş senedenberi çeken zavallı 
doktor Balkan harbinde Garbi 
Trakyada ve Umumi harpte Şark 
cephesinde çete teşkilatına dahil 
olarak çalı§mış ve Mütareke sene· 
!erinde Damat Ferit Hükfunetinin 
zulmüne uğrayarak bir .seneden 
fazla Bekirağa bölüğünde yat
mı§h. Vatanı uğrunda birçok fe
laketlere katlanan bu aziz ölü i
çin Hakkm rahmetini diler ve ke· 
derli aileaile kendisini sevenlere 
taziyetleriınizi beyan eyleriz. 

.zını gördüm.. Beğendim.. Baş
kalarından daha temiz ve yük-

uşuçlar yapıyordu. 
Aylar, soınra seneler geçti. Jül

yetle olan hayatı basit ve heye
cansız bir itiyattan ibaret kaldığı 
halde, bu bir kaç saatlik macera
dan onda, her dakika yeniden 
Yatadığı bir rüya gibi, sevimli bir 
hatıra kalmıştı. 

sek buldum. Fakat ateş gözle-
rinde yanmadan ondan ayrıl-
dım. 

Bu hayalin, sevimli bir rüya gi
bi, bende habrası kalacak. 

Jülyete dönüyorum. 
Jülyet... Birden bire nasıl ma

nasız bir oyuncak gibi zihnine ta
·kıldr. 

. ... Fakat garda onu kar§I· 
layan ve kollarını hasretle boynu
na dolayan sarı saçlı eli gözlü Fraın 
sız kızımı gördüğü 21man İçi eene 
yalıttı ve tabii hayat avdet etti. 

Şu farkla ki, bu küçük seya
hatten sonrı, lıranbulu daha has
retle düşünmeğe ve teyzesini da
ha sı'k habrlamağa başlamıştı. 

Onları düşünÜ'rken. bir çift a
te, göz, onda isimsiz bir heyecan 
ve azap uyandırıyor, kalbini biraz 
ezerek hırpalıyordu. 

Ne zaman t'ayyaresile · yalnız 
başına bir uçuş yapsa, bulutlar a
rasına karışan ince bir sesin: 

- Korkmuyorum. ne kadar is
terııeniz yükselebilirsİllliz ! 

Dediğini işitir gibi oluyordu. 
Her defa yere İnerken, korku 

ve cesaretle dolu biT çift gozun, 
ona meydan okur gibi gözlerine 
saplanacağını zannediyor ve bunu 

Ve nihayet çalıştığı fabrika, 
Türkiyede yeni bir tayyare teşkila
tı yapmak için tesis ettiği şirke
tin müdürlüğünü ona teklif edin
ce, bu vazifeyi memnuniyetle ka
rışık bir ıstırapla kabul etmişti. 

Onun için, lstanbula gitmek, 
teyzesini ve belki de ateş gözlü 
yoldaşını görmek demekti. 

Teyzesini görecekti .. Fakat bu 
ismini bilmediği, ailesini tannna
dığı genç kızı, büyük lstanhulun 
hangi köşesinde bulabilirdi? 

Bu müslcülat ona ıstırap veri· 
yor ve on~ titiz ve sinirli ya. 
pıyordu. Öyle iken, Fransadan ve 
gözleri yaşlan arasında bıraktığı 
Jüyetten kolaylıkla ayrılıp vapu· 
ra binmişti .• 

JI. ,lf'. ::. 

Uzakta •• çamlıkların gizli kö
şelerinde, kokulara ve rüzgara 
karışan bir piyano sesi titredi. 

Bedi Muammer .. acı bir gülüm· 
seme ile sigarasını elinden attı .. 



Radyo 
Ve mektep 

Öteden beri radyodan azami ia 
!ifade çareleri dütünülüy?r. !!un
lardan en ehemmiyet venlenı bal 
ka umumi bilgilere dair konfe
ranalar ile mektep denleridir. Yal 
nız buauıi deraler ile kalınmayıp, 
darülfünun ve mektep deraleri de 
radyo ile verilir. Bu deraler aıek· 
tep amıflannda dinlenildiil gı'bl 
evde husuai olarak takip edllebi
lir. 

Böyle tedria uaulleri birçok 
aebeplerden dolayı tercih edil
mektedir. 
Almanyada bu deralerin tatbikile 
muallim maaşlanndan hayli taaar 
ruf edilmittir. 

Mekteplerde ahizeler vaaıtaai 
le radyo stüdyosundan denler mu 
ayyen saatlerde talebeye dinletti
rilir .. 

Malfundur ki bilmek ve öğren
mek ba,ka, batka, §eylerdir. Ay· 
ni zamanda her muallimin dersi 
talebe Üzerinde ayni teıiri yapa
maz. 

Nitekim radyoda ara, sıra kon 
feranslar dinliyoruz. Bunlarm bü 
yük bir kıunı ihtiaaa sahipleri ze
vat oldukları halde aamiin üzerin 
:!eki tesirleri ayni derecede olamı 
yor. Mesela muhterem konmana
çı Selim Sırrı Beyin sözlerini her
kes seve, seve dinlemekte ve is
tifade etmektedir. 

Her dera radyoya tabii gelmez. 
Radyo için en müsait olanları e· 
debiyat, felsefe, tarih, tarihi tabii 
ve bilhassa lisan dersleridir. Sa
bah evlerde yapılan cimnaıtik 
derslerine de bu uıul pek müaait-
tir. .. 

Radyoda ders veren muallım
lerin talim ve terbiyede ihtisaı ve 
şöhreti olanlar seçildiğinden bitt~
bi fazla ücret veriliyor. Fakat bır 
cok muallimler yerine bir mual
lim ile iktifa ediliyor. 

TurgUt MITHAT 

jKarilerimize cevaplar 

R. Ahoıet Beye 
Tezkerenizi tetkik ettik. Rad

yo aayfamızı dörde katlanmıt bir 
fonna teklinde çıkarmamıza ba
zı sebeplerden dolayı muvafık bul 
mamaktayız. Sayfamızın timdiki 
tekline göre başka surette bir tak 
aimahn yapılmasına da imkln yok 
tur. 

Ehemmiyeti baaebile Türk rad 
yosundan bahsetmek mecburiye
tindeyiz. Programoızlığı, tirketin 
ihmalinden olmayıp bazı artistle
rin intizama riayet etmemelerin• 
den vukua geldiği tahkikabmız 
neticesinde anta,ılmııtır. 

S. Alllettln Beye 
1- 341 W. lambalı ahizenizle 

( 15-200) metrelik kıaa dalgalı 
İıtaıyonlan dinlemek için ahize
nizin dahilinde hiçbir tebeddülat 
yepmakıızın, haricen ilive edece 
ğ iı•.iz bir (adaptör) dirayetile ah
z.,debilirıiniz. Böyle bir adaptör
'·r yipaaada bazı müesaeıelerde 
80 liraya satılmaktadır. 

2 - Viyana ile Budapeşte ara• 
ıındaki yeni kuvvetli merkez bu 
ayın üçünde faaliyete geçen Mü
nib postasıdır. Bunun biraz üatün 
de, yani Budapefteye daha yakın 
olanı Palermodur. 

T. M. 

j Ameli bilgiler j 
Batarya ve zaman 

ölçüleri 
Akümülatör ve baterili ahize sahip 

lerinin, b;ıteri ve akümü18törlerinin 
voltajını ölçmek için bir volbnelre 
kullanmalan icap eder. 

Bazı amatörler volhnetre kullan
tnazlar. Voltajın ne dereceye düştü
ıünü bataryanın müspet ve menfisi~ 
ili biribir:ne dokundurarak ve bun
dan çıkacak kıvılcımın miktanndan 
batarya ve akümülatörün kuvvetini 
leıbit ehnek İıpterler. Böyle ölçü
luıte akümülatorleı· ile bataryalar 
kuvvetten düterler. Çünkü müıpet 
ve menfinin birleımesile fazla mik
lılrda cereyan aarfedilir. Birkaç giin 

kuUanacakları cereyanı böylelikle ya 
t"tm dakikada zayi ehnit olurlar. 

Yeni amatörler, volhnetrenin doğ
>"u göstermediğine hükınederler. Ha 
fifleyen bir bateriyi ölçtüklerinde 75 
Volt gösterir ise nasıl ahizelerinin 
lü211mundan fazla hafif çalındığını 
lnlıyamazlar ve ahizelerinin bozuk
luğuna hükmederler. 

Halbuki kabahat hiç bir tarafta 
değildir. Bütün gün istirahat etmiş 
<>lan batnrya ertesi akşam 8-10 volt 
1~1alaşır; çalınınca birkaç dakikada 
bu tell\fi ettiği miktan gene kaybe
de~, binaenaleyh 75 görünen volt 65 
tir. Bunun için bataryalan dalına a
hi2enizin çalıştığı esnada ölcünüz ve 
lı..nda voltmetreden başka bİrfey 

( Muhtelif Radyo Haberleri ) '--------
BIJglJk Münih istasyonu 10,000 Dolar nıükiifat 

Bir milddat evvel bqlıyaca- Nevyork radyoıu büyük bir 
ğmı bildirdiiimiıı kuvvetli Münib müaabaka açmıştır. Radyoda ve
poatuJDlD rumt kiifadı bu ayın rilmek üzere en iyi bestelenecek 
üçünde icra edilmiıtir. Münih'in bir operaya 10000 dolar vermek
kuclreti 60 kiloTattır, mükemmel tedir. Şimdiye kadar tanınmıı bea 
ititilmektedir. tek&rlar da dahil olmak üze~ e: 

Viyana merkezinin biraz üa- ~yce ~·~el~nen opera tem11llen 
tünde bulunan Bavyera payitah- gonderilmııtır. 
tınm dal.a11 432 -tre tulünde-,/ngllterede amalara bedava 
ıllr. ahl:ıe veriliyor 

Parisln gt!CfJ hayatını fngilterede 20720 &maya rad-
Vlgana nakl11diyor yo tirketi tarafından bil& ücret 

radyo aletleri verilmİflr. Bunlar
dan senelik abone bedeli de alm-

Ayın 20 inci aalı günii akpmı 
aaat yirmi birde Viyanada merak 
lı bir program netredilecektir. Pa 
riate Montmartre' da yaf&Dllan ge 
ce hayahnı bir reportaj olarak 
doğrudan doğruya mahallinden 
mikrofonlar ile Viyana radyo mer 
kezi vaaıtaılle neşredilecektir. 

Montmartre Pariıin en eğlen
celi mahallelerinden biridir. Bu
rada biribirini takip eden var
yete, kabare kafe-ıantanlar ve bir 

1 çok barlar vardır. Buraya mah
auı popüler bir aana'tkar kütlesi
ne teaadüf olunur. 

Bunlan salı akf&JDı Viyana 
merkezinde saat 21 de dinleyiniz, 

Bu akşam Viyana filhar
manik heyeti 

Viyanarun en klaaik talmnı 
olan ve nadiren radyoda konser 
veren Viyana filbannonik takımı 
bu akıam saat 22 yi 5 geçe radyo
da Profesör Oawold Kabaota'nm 
idareıinde Beethoven'in 4 üncü 
B-Dur aenfoniaile Bruckner'in 
9. cu senfonisi verilecektir. Tam 

mıyacaktır. · 

klaıik meraklılarına göre bir kon- Nev - York radgo11unda bir 
aer. lleman konseri için dört 

Mllllnonun bir rica11ı bin dolar alan Frit:ı Kreısler 
Mili.Do radyosu kuvvetle.... 

d.irilmiıtir. Netriyatın eakulne na
zaran naul ltitildiğini bildinnelerl 
ni ecnebi meraklılardan soruyor. 
Mektuplar Torino radyo merkezi
ne bildirilmelidir. 

Mısırda bir merkez 
yapılıyor 

M11ırda timdiki halde yalnız 
zengin amatörlerin imal ettirdik
leri huıuıi küçük radyo İıtaayon
lan vardır. Umumi nefriyat için 
de gayet hafif bir merkez mev
cuttur. Aldığımız habere göre Mı
ıırda kuvvetli bir konaer merkezi 
yapılmaktadır. 

Fransızlar cazı se11miyorlar 
Franoız radyo gazetelerinden 

birinin yapmıt olduğu bir sorgu 
dan ~u netice almmııtır:Halkm ek 
seriyeti ciddi musiki ve temsiller 
iıtemektedirler. En çok tiyatro 
ve temsiller aranıyor. Sonra halk 
ıarlalan, opera ve operetler ve 
nihayette dana muoikiai geliyor. 

Rekabet 
Amerikada bir çok huıuai rad 

yo ılrketlerl bulunduğundan net
riyat huauaunda bir rekabet huıu 
le gelmİ§tir. Tabii bu oldukça pa· 
halı bir miiaabakadır.Bir merkez 
resmini dercettiğimiz meıhur ke
maniıt Fritz Kreialeri stüdyoya 
getinnit ve bir konaerine dört 
bin dolar ( 8 bin küaıir Türk lira· 
11) vennİf. Buna mukabil diğer 
bir tirket diğerine yakm bir ücret 
mukabilinde Paderevaki'yi radyo
ya davet etmittir. 

Amerika radyolarının birin 
de '' Mikrofonda kim ta
ğanni ediyor ,, isminde 
bir nıüsabaka yapılmış 

De bir kaç meşhur artist 
radyo merkezine ve stlld 
yo dairesine maske ile 
gelip konser vermi~lsrdir 
Mllsabakada kazananlara 
iyi birer millıllf at veril
miıtir. 

Amerikan ordusunun portatif kısa dalgalı 

7 günlük program 
(İstanbul saatine göre 
tanzim edilmiştir) 

PAZARTESi. 19.12.932 22.05: Konferans. - Beethoven'· -· ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Vedia Rıza Hanım. 
18.45-19.20: Orkeatra. 
19.20-19.45: Fr. den (ileri.,_ 

mitlere). 
19.45-20.30: Orkestra. 
20.30-21: Yesari Aann Bey. 
21-22: Aleko Ef. ve arkadet-

lar. 
22-22.30: Orkeıtra, ajana, 

boraa, saat ayarı. 
VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.55: Keza. 
18.05: Piyano konseri. 19.05: 
Kahvehane konaeri. 20.05: Muh
telif. 21.05: Maısenet'nin "WER
THER" opera11 (gramofon ile). 
23.50: Sigan orkeıtraaı. 24.05: 
Caz. 

VIY ANA 517 m. 
18.05; Franz Eber takımı (ha

fif muıiki). 19.25: Müaahabe. 
20.50: Eıki çoban ıarktlan (koro 
i§tirakile). 22.05: OSVALD KA
BAST A'nın idarealnde Beethovan 
ve Bruckner'ln eserlerinden senfo 
niler. (Filhannonik takım).23.55: 
Caa. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Şandar Bura Sigan takı

mı. 19.35: Gramofon. 20.50: Mu
sahabe. 21.20: Koro ittirakile kon 
aer. 23.05: Haberler. Müteakiben 
Miai Vöröa Sigan takımının tagan 
nili konseri ve Macar halk tarkı
ları. 

PRAC 487 m. 
16.35: Piyano konaeri. 17.15: 

Bratialivadan: Operet muıikiıi. 
18.35: Çençlere mahauı emiayon. 
20.25: Piyano ve Gitar refakati
le Romen şarkıları. 21.50: Operet 
ye marşlar. 23.35: Operet, valı 
ve martlar. 

ROMA 441 m. 
18.35: Muganniye ittir akile 

konser. 20.15: Müaahabe, gramo
fon. 21.50: Hafif muaiki konse· 
ri. 

BÜKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra

mofon. 17.05: Mektepli neıriya
b. 18.05: Diniko orkeıtraamm Ro
men ve hafif havalan. 19.25: Di
niko taknnı. 20.46: Gramofon. 
21.05: Piyano-koa•eri-viyolonoel 
ile aalon muıikiıi (Brahma). 22 ı 
Taganni. 22.25: Salon muaikiıi. 

BRESLAU 325 m. 
17.25: Hafif muıiki. 18.35: 

Muhtelif müaahabeler. 20.35: Hü 
ldlmete mabaua neıriyat. 21.05: 
Kolonya'dan: Eğlenceli neıriyat. 
22.111: Noel hikayeleri, haberler. 

SALI. 20.12.932 

lST AN BUL 1200 m. 
18--18.45: Makbule Hanım. 
18.45-19: Orkeatra. 
19.20-19.45: Fr. den (müpte 

dilere mahoua). 
19.45-20: Orkeatra. 
20: Erteıi günü için radyo proi 

ram.ı ve saat ayan. 
20-20.45: Stüdyo saz heyeti. 
20.45-21.30: Servet Hanun. 
21.30-22: Matmazel Rozen-

thal (Taganni). 
22--22.30: Gramofon, ajana, 

boraa haberleri, aaat ayarı. 
VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.55: Keza. 
18.05: Senfonik konseri. 19.05: 
Kafe-konser. 21.05: Halk muaiki
ai. 22.05: (mabadi): Çaykovıki'
nin eıerlerinden. 22.45: Taganni 
ve hafif havalar. 23.20: Müaaha
be. 24.05: Dana için fantazi par
çalar. 

VİYANA 517 m. 

17.50: Gramofon konseri. 
18.35: Müoahabeler. 20: Viyana 
büyük operasından naklen Bizet' 
nin "CARMEN" opera11. 23.20: 
Charly Gaudrio caz takımı (Mu
ganni Dario Medina'run iştiraki
le). 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Hafif muıiki (Zampa, 

Offenbach, Waldteufel, Percy ve 
Kalman). 20.35: Operadan nak
len: 1 - Leon Weiner'in "Cson
gor ve Tünde"; 2 - "Cavalleria 
Ruıtikana" temsilleri. Müteakı
ben Sigan muıikiai ve operetler
den taganni. 

PRAC 487m. 
17.15: Mütenevvi muaiki. 18.55 

Gramofon, müsahabeler. 19.40: 
Almanca Noel şarkıları (piyano). 
20.25: Kuator takımının modem 
tarkıları. 21.05: Wagnerin eserle
rinden "F ANTHOM" isimli 3 per 
delik opera. 23.50: Çek caz fan
tazileri. 

ROMA 441 m. 
21.50: Kanşık konser. Mütea

kıben 2 perdelik "11 Natale del 
Redentore' 'ismindeki musikili 
temsil. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za. 18.05: Motzoi orkeatra11. 
tarafından hafif ve Romen hava
lan, 19.30: Motzoi orkeatrası. 
20.45: Gramofon. 21.05: Mozart, 
Ma11enet, Ronald, Grieg ve Re
ger'in eserlerinden tagannili kon-

in 7 N o. lı oenfoniai. 
BRESLAU 325 m. 

17.05: Noel tarktlan. 17.35: 
Dreıd'ten naklen: Filharmonik 
konser. 20.45 : Gramofon. 21.05: 
Noel akeçi. 22.15: Konigaberg'· 
den: Opera takımmm halk muai
kiai. 

ÇARŞAMBA. 21.12.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Stüdyo aaz heyeti. 
18.45-20: Orkeıtra. 
20-20.35: inci Hanım. 
20: Ertesi gÜnÜn radyo progra-

mı. 

20.30-21.30: Hafız Sadettin 
Bey. 

21.30-22.30: Orkestra, ajans 
boraa, saat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.05: Gra

mofon. 18.25: Gramofon. 19.05 : 
Hafif musiki. 20.05: Muhtelif. 
21.05: "Karuoo" iıimli bir akeç. 
21.35: Gramofon. 22.15: Salon 
muaikiai (Mozart va Smetana'nm 
eserlerinden). 23.20: Dans muıi
kiai. 24.05: Dana muaikiai. 

ViYANA 517 m. 
18.10: Operet parçalan (Win

ternitz takımı). 20.311: Müsaha
be. 21.05: "Daa heilige Dind" 
iıimli noel temsili (Kolonyadan 
naklen). 23.25: "Paul von Bcky" 
takımmm danı m· • .ikiai (Beri in
den naklen). 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17.05: Aakeri muaiki (Fricaay 

idaresinde). 19.05: Mile Edith 
Dioay'nin i9trakile radyo orkestra 
aı (Popper, Schumann, Debuuy, 
Nozart, Puccini ve sair eserler
dan). 21.50: Zaolt'un idareıinde 
J. Strauu'un eserlerinden konser. 
22.45: Şandor Bura Sigan takımı. 
24.05: Dana muaikiai. 

PRAC 487 m. 

16.35: Çek ve Rua şarkılan. 
17.15: Briino'dan: Keman refaka 
tile fantazi orkestra parçalan. 
18.15: Almanca neşriyat. 20.25: 
Kabare ve sair mütenevvi nefrİ· 
yat. 21.05: Musiki etütleri. 21.40: 
Bohem, Rigoletto ve daha bazı o
pera parçaları. 22.05: Senfonik 
konser. 23.20: Caz. 

ROMA441 m. 
20.50: Wagner'in "LOHEN

GRIN" operaoından bir perdesi. 
Müteakıben: Barilli'nin "EMl
RAL" ialnıli opera temaili. 

BÜKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Radyo orkeıtraaı. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Romen halk ve 
Noel havalan. 

BRESLAU 325 m. 
17.35: Piyano konııeri. 18.05: 

Müsahabeler. 18.55: Piyano-Ke
man konaeri (Paganini). 20.05: 
Kuator takım ile Tahiti, Afrika, 
Zenci ve Çin fantazileri. 21.05: 
Konser. 23.40: Berlinden: Paul 
Baky caz muıikiıi. 

PERŞEMBE. 22.12.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Nebil oilu 

Hakkı B. 
lama il 

18.45-19.20: Orkeatra. 
19.20-19.45: Fr. dera (ileri ... 

mitlere). 
19.45--20: Orkeıtra. 
20: Ertesi günün radyo prog

ramı ve saat ayarı. 
20-20.30: Seniye Harum. 
20.30-21: Darülbedayi artiat

leri tarafından temsil. 
21-22: Tanburi Refik Bey ve 

arkadaş lan. 
22-22.30: Gramofon, ajans, 

boraa, aaat ayarı. 
V ARŞOV A 1411 m. 

13.15: Halk konıeri. 16.30: 
Gramofon. 16.55: Keza. 18: Sa
lon muıikiıi. 19 05: Kahve muıi
kiıi. 20.05: Müsahabeler. 21.05: 
Hafif musiki (operet ve va lalar). 
22.35:Monolok. 23.20: Danı musi 
kiai. 24.05: Keza. 

ViYANA 517 m. 
18: Opera, operet, valılar. 

19.15: Müaahabeler. 20.30: Piya
no refakatile klasik muıiki. 21.10: 
Musikili bir temıit. 22.55: Sonora 
takımı. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Endrc Berend Salon ta

kımı. 20.05: Konferans. 20.35: 
Petşe operaaından naklen Offen
bach'ın eseılerinden "HOFMAN' 
m HIKA VELERi" iıimli opera. 
Müteakıben danı plakları. 

MONIH 5332 m. 
18.05: Konser. 20.35: Radyo 

orkeatra11 ( taganni). 22.05: Üç 
perdeli "Robinaon ölmemeli" iıim 
li ıkeç. 

PRAC 487 m. 
18.25: Çocuk muıikiıi. 18.55: 

Gramofon. 19.35: Müaahabe. 
20.25: Mandolin-Gitar konseri. 
20.50: -Çek halk şarkılan. 21.15: 
Musikili temsil. 23.30: Zamana 
ait bestelerden konıer. 

ROMA 441 m. 
21.20: Gramofon. 21.50: Karı-

ıikiıi. 

Gra-' 
BOKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14.0Sı 
mofon. 18.05: Radyo orkeıtra11. 
20.35: "Seara Mare" iaimli bir o
pera ile "Yerinde" iaimli bir ba
let muaikili parça. 

BRESLAU 325 m. 
17.15: Gramofon. 18.341 Şaria 

lar. 19.05: Müsahabe. 20.301 Pa
razite kartı ne yapmalı (müaaha
be). 20.45: Uyipzig'den: Net' eli 
muıiki. 21.35: Noel muaikiai. 
22.35: Filharmonik muıiki. 

CUMA. 23.12.932 

lSTANBUL 1200 m. 
17-17.45: Müterref Hanım. 
17.45-18: Gramofon. 
18--19: Kemal Niyazi Bey ff 

arkadqlan. 
19--20: Orkeıtra. 
20: Erteıi günün radyo proıı

ramı ve aaat ayan. 
20---:l0.30: Belki. Hanım. 
20.30-21.30: Hanunlar aaz 

heyeti. 
21.30-22.30: Orkeıtra, ajana 

borsa, saat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.35ı Gra
mofon. 18.05: Orkeatra. 19.0Sı 
Vilna'dan: Kiliae muaikiai. (org 
ile). 20.05: Muhtelif. 21.20: Yu
goalavyah eaerlerden aenfonilı 
konser. 24.055: Caz. 

ViYANA 517 m. 
17.40: Taganni konseri. - Mü

oahabeler. 21.20: Vaaa Prihoda 
(oakeatra konseri). 22.35: (Gra
mofon) Hilton takımmm pl&lıla-
n. 23.05: Bar muıikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Macar halk ıarkılan. -

Müaahabeler. 22.05: Orkeatra 
konaeri (opera ve martlar). 23.llO 
Cazband. 

MONIH 532 m. 
20.25: ltalyan mandolin--Gi

tar muaikiai. 21 .211: Noel p.rkıla-
n. 21.50: Temıil, müaahabe. 

Z0R1H 459 m. 
20.50: Bern'den: "KRAL ÇO

CUKLAR!" lomindedekl ilç per
delik opera temam. 

ROMA 441 m. 
21.50: Salon muıikiai (Bcch ... 

rini, Rameau, Schubert, Scarlati 
ve daha bazı beatek&rlardan). 
Müteakıben: Gramofon (Senfo
nik plaklar). 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.011: K• 

za. 18.05:Radyo orkeatraoı. 19.30 
Keza. 20.45: Gramofon. 21,05: 
Viyolonael konseri. 21.50: Piya
no konaeri. 22.20: Keman konse-
ri. 

BRESLAU 325 m. 
17.05: Hafif muaiki. 20.50: 

Gramofon. 21.05: AMERIKA'daa 
naklen: "Amerika da nelerden 
bahoolunuyor." iıimli konferana. 
21.20: Kiliıeden: Çocuk Noel tar
laları; müaahabeler. 23.35: Mag
deburg'dan: Neı'eli muıiki. 

CUMARTESi. 24.12.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Darüttalim. 
18.45-19.20: Orkeatra. 
19.20-19.45: Fr. den (müpta 

dilere). 
19.45-20: Orkeatra. 
20: Erteai günün radyo rpogra-

m. ve aaat ayan. 
20--21.30: Darüttalim. 
21.30---:l2.30: Orkestra, ajanı, 

ve uire. 
VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.30: Gra
mofon. 17.20: Gramofon --aıüaa
habe. 22.05: Noel tarkıları. 23.10 
Şopen'in beatelerinden konser. 
24.05: Noel şarkıları. 1: Krakıva 
kiliaeainden: Gece iyini. 

ViYANA 517 m. 
18.05: Salon orkeıtraoı. 19.35: 

Ruhi hitabe ve müsamere. 20.45: 
Alplardaki halkın noel ıarkılan 
ile çoban tarlaları. 23.05: Ruhi 
musiki. 24.055: Anc!re Hummer ta 
lamı (Noel ~arkıları). 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.50: Meıhur muıiki~inaslann 

ittirakile noele mahaua musiki Def 
riyalı.Saat birde kiliseden; ayin. 

MüNIH 532 m. 
22.50: Noele mahauı konser. 

24.05: Münih'te kadın kiliaeain
den (Frauenkirche) çan seılerini 
nakil. 24.15: Org konseri. 24.45: 
NEVYORK'tan naklen: Noel ıe
l&mı. 

PRAG 487 m. 
21.20: Müaahabe. 22.20: Sulha 

dair konferana. 24.20: o,.. konse
ri. 24: Kilise çanları. 

ROMA 441 m. 
21.50: Noel konaeri, ve aair net 

riyal. 
BOKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14.05: Gra-

5 

BeytüllAhim'den 
Nakil 

• 
"~ j· ....... 

·r-r- ' 

Bertin radyoıu Noel gecesi Hz. 
foanın doğduğu Beytüllahimde icra 
edilecelı; olan meraıimi diniyeyi ra
dyo vuıtaıile nekledecektir. Mez
kUr §ehirde radyo istasyonu bulun· 
maması haaebile nakil bir az mütkül 
olacaktır. 10,000 nüfuzlu bu tehre 
küçük bir seyyar mürıile götürül
müıtür. Seyyar merkezin netriyab
ru Mısırdaki diğer bir ahize aleti a
lacak. Buradan telgraf kablosundan 
istifade edilerek Berlindeki radyo 
merkezine verilip büyük Berlin mür 
ailesi bildiğimiz veçhile neıredecek 
tir. 

Bir radyo merkezi imal 
edilmekte lksn uıtfab81jt· 

nın mikrofonda konuşması 

mofon. 18.011: Kantık konser. 
19.30: Konserin devamı. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Bir noel temsi
r· 

PAZAR . 25.12.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Nihal Hanım. 
18.45-20: Orkeıtra. 

. 20: Ertesi günün radyo rpogra· 
m. ve saat ayan. 

20--21.30: Dedayii muaikiye. 
21.30-22: Goldenberg koroau. 
22-22.30: Gramofon, ajana 

Ye saire. 
VIY ANA 517 m. 

17.35: Gramofon ile Noele mah 
auı ltalyan çoban havalan. 18.011 
Oıkar Y aaeha takımmm opera ve 
operet parçalan. 21.20: Temsil. 
23.05: Adolf-Pauacher cas takt. 
mı (Strenau taganni ediyor). 

PRAC 487 m. 
17.05: Bruno'dan naklen:Oakar 

Nedbal'in beıtelerinden konser. 
18.20: Müaahabe. 19.05: Alman
ca netriyat (Tagannili). 20.35: 
Smetana'run 3 perdelik "LE BA[
SER" iımindeki opera temaili. 
23.25: Fantazi caz muıikiai. 

ROMA 441 m. 
17.50: Kanıık muaiki. 18.05: 

Richard Strauaa'un aaanndan kon 
ser. 21.50: Leo Fall'm eıerlerin
den üç perdelik "LA BELLA Rl
SETTE" operaaı. 

MILANO - TORINO • TRIESTE 
20.35: Gramofon. 21.35: Bir 

opera temsili. 
BARI 269 m. 

18.35: Gramofon, - haberler. 
21.40: Taganni konaeri (Verdi, 
Hamut, Magri, Donatı, Thomas 
ve daha bazı beatekarlardan). 
23.35: Kahvehane muıikiıi. 

BOKREŞ 394 m. 
10.20: Ayin. 12.05: Orkestra 

(Jean Dumitreıco). 13.05: Gra
mofon. 14.05: Keza. 1 7 .05: Köy
lü proğramı. 18.05: Marco orkeı· 
traor (Kanıık konser). 19.15: Ço
cuk tiyatroau. 19.45: Marco or
keıtraaı. 20.45: Gramofon. 21.05: 
"Lavieille Hirca" isimli üç perde
lik operet. 

BRESLAU 325 m. 
17.05: Berlin'den: Orkeatra 

(senfonik). 19.30: Müsahabe. 
20.05: Richard Strauu'un eaerle
rinden "ROSEN KAV ALIER" ia· 
mindeki opera. 24.05: Dreat'ten: 
Ne§'eli musiki. 

~oel akşamı bir cok merkezlerde dlnleyeceğlni:ı org 
aleti ile 11eni sistem kilise çanları 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 1 ~or T .. k 
er ur • • , • r : •. • .:._ : - can kurta
ran yüzücü olmalı ıilli tasarruf haftası dün bitti 

rJiilli müdafaa vek~linin nutku 

İthalat ve 
• 
Ihracahmız 

Fransa siyasi 

Tecride 

(Başı birinci sahifede) Ug" ruyor Denizcilik federasyonunun 
ri vuıl olunmak istenen gayenin bir 
tezahürüdür. Daha bir sene evvel, ( Batı 1 inci sahifefde ) teblıag" JaDJa ft Qşredı•yoruz 
1931 de, 11,5 ayda ihracatın ithalat- ... tir. Ayni zamanda Amerikanın 
la hatti müsavi alması bile değil de ISTANBUL, A.A. - Türkiye De-
• mil k · noktai nazarının F ra.nsızlarca ıtbalat ihracattan 3 yon iısur nizcilik Federasyonu Yüzme komite 
lira fıız1a idi. Bu senelerdenberi böy- iyi anl_atılma~ıf olduğu da iş- si riyasetinden tebliğ eclilmiıtir: 

edilmiıtir. Derece alan gÜrqçiler 
herveçbi zirdir: 
Küa 

le devam edip ıidiyordu. Eğer ibra- rap edılecektır. Cevapta kongre Memleketimizin htt tarafı denizle 
cat kıymet iıibar_ile geçen • sen~den ıl nin borçlar meselesini tekrar çevrilmiş ve içerisi göl ve nehirlerle 56 
~s~ bu ~Y?.~.'." eJ~. fı~tlennd.e tetkik K.eceğine dair teminat s~slenmi' olduğu halde yüzenlerimi-

Hüseyin Haliç Birinci, Se
yit Anadolu ikinci. 

cesiclir. Yoksa miktar itibarile ibra- verı .emıyeceou~r.. aamafı bu Halbuki yüzmek en faydalı ve he-
gorulen duşuklugun tabu bır neti-ı .1 . •~· M "h zan adedı, maaleııef pek mahduttur. 61 

catrmız geçen senelerden fazlad~r. . ~etkik meaelesın!. M. Hoover 

1
. men de htt yerde ve en ucuz yapıla- 66 

Şu rakkamlar mevcut vazıyetı ıle M. Roosevelt ın kOJl·greden bilir bir spordur. Böyle htt taratı su 

Faruk Beıiktaı birinci, Su· 
at Anadolu ikinci. 
Mustafa Vefa• Kumkapı 
birinci, Vahit Harbiye i
kinci. beliğ bir surette göstermektedir: talep edecekleri bildirilece tir. olan bir memlekette yüzmek, yürü-

Hazırlanan istatistiğe ıör~ son 15 iyi malumat almakta olan ze mes.ini bilmek kadar tabii olmalıdır. 72 

günde itlialatmuz.ın (2.560.545) li- vat, kongrenin borçlar mesele- . T._ ~· 1. C. t~~kil~tına mensup de-
rahk bir kıymet göstennesinc karşı . . '-"ki f k ed nızcılik teşekküllerı; su sporlanm 79 
ihraca•-·z bunun (3.975.319) lira sının tet ... ı ne muva a at e- . d" k ~-- al '"k""--'-" ani u•~ • • •. b . tım ıye a....,. y ruz u...... a-

Avram Beşiktaı birinci, Ce 
li.I Vefa - Kumkapı ikinci. 
Ahmet Vefa• Kumkapı bi
rinci, Aleko Vefa - Kum
kapı ikinci. fazluile (6.535.864) lirayı bulmuş- cegınden şup e etmemektedır- yarak buna ehemmiyet vermiı, yüz-

har. ler Ancak Fransız parlamento melere maalesef ehemmiyet verme- 87 Miço Vefa • Kumkapı bi· 
rinci, Zühtü Vefa• Kumka 
pı ikinci. 

il aylık rakamlar bu son 15 gün- sunun bu teminatı kafi bulma- mişlerclir. 
tük rakamlara ilave edilince hu sene masınclan endişe edilmektedir. Bu sebeple memleketimizde kafi 
nin iki buçuk aylık itlıalitımn (79. M .. k t l k• "d derecede yüzücü yeıittirilmemi,tir 

( B,,_ 1 inci sahifefde ) 960.025) ve ihracabnın ela (95.378. uza Le~a- a b anunusanı en ve bu mahdut yüzücüler arasmda ta-
mekteplerı;'°İiselerde tahrir mü· =~~.d:'.:Z;~':'~ı:::,"ur!i: 717) lira olduğu görülür ki ithalat sonra nemen aflanılması mulı bii büyük kudretler de çıkamamq-
saba.kau yapılmqtır. Tahrir müsa- carlan tarafmdan faiz ve temettü ile ihracat arasındaki fark ihracat le- temel görülmektedir. tır. 
bakasında mevzu, tasarruf ve ik- namı altında hesapsız kazançlar hine olarak (15.418.692) liradan iba Türkiye erkekler rekorunu dünya 
tıaat fikirlerini en iyi bir ıekilde i- olarak gönderilir, bize de poaa.&1 ret bulunmaktadır. Amerikanın bir ihtarı kadmlar r<:korile nisbeti ıudur: 
fade etmekti. Bu müoabakalarm kalırdı. 1931 yılının iki buçuk aymda ise VASINGTON 18 (A.A.) _ 100 metre sttbest erkekltt "Tür-
neticesi bir hafta sonra anlatıla- Bu kadarını hasta adamı Y&f&t- ithalibm12 ihracattan (3.087.275) Amerika hükiimeti borçlu mil- kiye rekoru" - 1:17,3. 
caktır. Müsabaka neticesinde her mak için bize bırakırlardı. Türk köy lira fazlaaile ( 122.788.732) lira ol- !etlere borclar hakkında müza- 100 metre serbest kadınlar "Dün-
mektepte birinci, ikinci ve üçüncü lüsü kuru ekmek pahasma çalrıacak muıtur. ya rekoru~ - 1 :06,2. 
olanlara mükafat verilecektir. Bu 

1 

ve mesaisi mahsulü onlann kursağı ı Kin':'nue~elin. ilk 15 gününd~ki kerelere devama amade olduğu Bu mubye•e yüzmede ne derece 
sene mGkafatlar, ceçen sene oldu- ru dolduracaktı. inkılabı yapan bu- ba,lıca ıthalat ve ihracatmuz qagı- nu, fakat umumi bir konferan- geri kaldığımızı gösterir. Maamafih, 
ğu gibi, nakten verilmiyMek, ü- gijnkü Türk nesli iıte bu arbkla bü- da gösterilmi,tir: sm içtimaına muanz bulundu- bu bizim için yegane gaye olmama-
;ı;iim, incir, fındık cibi yerli mah- yüdü. Damarlanmızda kurutmak is- ğunu ve borçlar m.eselesi esası- lıdır, Yüzme, yalnız rekor için yapıl-
sulattan -..erilecektir. tedikleri kan canlandıran hıncımızla ithalat nın yeniden tetkiki vadinde bu- maz. lstanbul'da bile yüzme yerleri-
Millf Müdafaa Ve ki- yaşadık. ;ı\rkamıza dönüp bakınca • Eıya cinsi Lira lunmıyacağmı bildirmiştir. mizin yakıu bir zamana kadar nok-

10 senedir yapbklanmız çoktur, san ve iptidai olduğu unutulmamalı-
Iİnİn konferansı çünkü canımız yamruştır, hızımız Yün ve kıl iplikler 74.329 M. Britfenin bir teklifi dır. 
ANKARA, 18 A. A. -Tasar- pektir. 10 senedir bir muharebe " mensucat 92.608 Yüzme, her bilen için en büyük 

ruf haftuı dolayuile Milli Müda- meydanında çalıtır gibi heyecanlı- Pirinç 34.396 VAŞiNGTON 18 (A.A.) - bir zevktir. Vücudun sağlamlıjı ve 
faa Vekili Zekai Beyefendi bu ak- yız. Bu sahihden geıüş ve büyük bir Kahve 67.950 Cümhuriyetçilerden M. Britten sıhhati için elzemdir. 
f&ll1 radyoda fU konferansı vermiı iktısadi mücadele sahnesidir. Hala Matbaa ve yazı kıjtıdı 39·946 Amerikablann elinde bulunan Halkımızın büyük bir kıammda h8 
tir: dünkü gibi Büyük Gazinin Akdeni- Pamuk iplikleri 122.144 ve borçlarını ödememiş millet- la mevcut olan "denizden korkma" 

Muhterem dinleyicilerim; ıe- zin bütün medeni cihazlarına kavuş- Kaoarsız pemuk mensucat 128.708 lere ait olan bütün eshama bir nın boş olduğunu, denize ve auya 
çen sene gene bu vakit Milli Ta- mak kumandasının altında ayni &- Kasarlı boyalı menoı;cat 506·717 ainnenin ve yüzmenin sıhhat itiba-

1 er .. il 1 K -·ndan H-· nevı· demı"r 31 798 resim konulmasının mu"afık ve ~ aarruf ve kbsat Cemi/etinin höy- n ıı e ça ısıyoruz. u .. - o- ~· • • rile ne kadar ehemmiyet kazandığı-
le bir Tasarruf Haftuında verdi- dur. Türk milleti o, Türk milletidir. Makinalar 141.820 zamnı olduğunu ileri süren bir nı herkese anlatmak htt yüzücünün 
ğim bir konferansta Jıiiçük tasar- Şimdi İfıizlikten tutuşan bu istia- Benzin 28.128 takriri mümessiller meclisine vazifesi olmalıdır. 
ruflann ne bü-~ı.. bir kudret yara mar alemi bir zaman ne mütehak- Petrol 114.553 tevdi etıni•tir. 
tabileceğiııi F:::sadan da misal- kimdi. Yer yüzünün büyük bir kıs- Serom ve aıı 35.700 ~ Almanlar yüzmenin ehemmiyeti-

Anlıaradd Haktmlgetl tlllltge meydanında taaarruf 
mltlnal yapılıgor .• 

Kongre 
lst. Spor Kulübü Unıumi Ka

tipliğinden: 

23 - 12 - 932 Cuma günü saat 
10 da Şehzadebatı Letafet Apar
tun.anmda dairei mahsusunda se
nelik umumi kongra yapılacağın
dan hiliimun arkadaılann teırifle 
rİ rica olunur. 

Boks maçı 
JOHANNESBOURG, 18 A.A. -

Amerikalı Y oung Stribllng, 12 ra
vuntluk bir maç esnasında cenubi 
Afrikalı Mac Orkindale'i sayı hesa
bile mağlup etmiıtir. 

Amerikalı, hakem tarafmdıuı ken
disine rakibini el ile tutmaması husu 
sunda yapdan müteaddit ihtarlara 
rağmen bu harekette devam ettiğin
den bu akibete müstahak olmuıtur. 
Afrikalı, Y oung Striblinğ'in daİına 

hakim vaziyette oynamaama mey
dan vermemi, ve fazla ihtiyatkarane 
usulleri ilP adeta onun emeline hiz
met etmiştir. 

Tenis 
ler getirerek izaha çah!tnıftnn.Bir mı onun müstemlekesi idi. insanlık Sair eşya 1.141.748 ni anlamıt bir millettirler. Onların 
kaç sene evvelki miktan bir iki nümayi,leri yapar gibi eoir ticareti- Yenı• kabı•ne en büyük düaturu tudur: DURBAN 18 A.A. - Jngiltere 
milyon lira iken aon günlerde 28 ni kaldırırden öbür taraftan dünya- ihracat "Her Alınan yüzmeli ve her yüzü- ve cenubi Afrika takımlan arasında 
milyon Türk lirasını bulan milli I nın bir milyar küsur halkına esir Lira CÜ can kurtaran yüzücü olmalıdır." 1 yapılan tenis turnuvası birinci maçı-
bankalanmız nezdindeki milli ta· muamelesinin en ağır tatbikabnı re- Eıya cinsi Teşekku··ı ettı• Bu, bizim için de esas olmalı; nı cenubi Afrikalılar kazanmıılardır. 
urruf mevduatı da bu mevzuda va görüyordu. Sevirde bize ne d&- Koyun ve keçi 99.392 '"Her Türk yüzmeli ve her yüzü- lngilizler 2 muvaffakiyet, cenubi 
çalı,manm nekadar müunir ve memişlerdi? çocuklanmızı ~tep~e Yumurta 151.915 ( Bası 1 İnci aahifefde ) cü Türk, can kurtaran yüzücü olma Afrikahlar ise 6 muvaffakiyet kay-
parlak neticeler vermeğe müaait okutmamıza bile nızı değıllerdı. Sair balıklar 39.610 met mes'ırliyetine iştirak etme- bdır." detmiılerdir. 
olduğunu sarahaten göstermekte- Spor yapmak Türk çocuklanna ya- Barsak 34·440 ğe !üz.um görmemişlerdir. Maa Eğer her Türk genci buna yardım --------------
·dir. Şüphem Cazi Türkiyesinin sak olacaktı. Daha neler demediler. Yün 53.402 f"h 1 · ederse kolaylıkla ve sür'atle bu gaye 
cümhuriyet feyzile yaptıg" ı milli Lausanne'da insanlığın bütün Tiftik 65.631 ma ı sosya istler yeni kabine-

h ye vanlmıı olur. 
tasal'T\lf bundan ibant değildir. haklanna ana ırkın çocuklannı tam Halı 28.282 ye müza aret vadi:nde bulun- Unutmamalıyız: Ne kadar çok yü-
Milli mücadeleyi takip eden sene- mıya mecbur olduklan zaman hile Arpa 49.357 muşlardır. Tahminlere bakılır- zücü yeti,tirirsek, o nisbette yüzücü 
ler zarfmdan bugüne kadar mem- hırslarından titreyenler görülmü'tü. Kuru üzüm 243.833 a M p J B · !erimizin derecesi iyil-ir. Kum yıgı" 
lekette vüeude getirilen umran ve Onlardan biri bir murahhanımıza " incir 220.993 • • au onc~ur aynı za- ..., 

nd H • • • • d nıru habrlatabiliriz. Kum yığınının 
terakki eserleri hep milli tasarruf bütün bu haklar için israr ediyorau- Fındık 174.679 ma a ancıye pezaretını e 

1 
d 

kaidesi ne kadar geıü, olursa, o nis-
sayeaindedir. Hiçbir memlekete nur. Onlan size tanıyacağız. Fakat Tütün 4.319.649 eruhte edecektir. M. Painleve bette yüksek olur. 
bon;lanmak11zın yapıllln bu işler birkaç sene sonra sizinle görüş&- Palamut 95.861 M Leygue M Chautem M' Beynelmilel bir varlık gösterehil-
rli•ten artmlarak .ücut bulmuıı- - ceg"iz o zaman da ıiz bize paramızı •• hulisa11 69 772 · ' • ps, · 

T • Sarro M de Monzı" r'mn bı"rer mek içı" n ilk tart budur. Bu sene 
tur. Bu, baliı;.;, muhakkak bir mil istikraz etmek için yalvaracak11nız. Afyon 43.091 ' • ,,. J 1 b Los Angeles Olimpiyatlannda bü-
yar Türk liraamı da g-ecek dere Ve bu aldıklannızı iade ebneg"i yine Kereste 52.041 nezaret ama an mu tt'meldir. -y yük bir varlık gösteren Japonlar, bi-
c,.dedir. Milli mücadelede işgal ıiz ttklif edeceksiniz. O zaman yeni Maden kömürü 350.708 M. Bennet'in Maliye. M. Che- ze misal olmalıdırlar. Kısa bir za-
altında düşman tahribatma maruz şeraiti görüşeceğiz diyordu. O za- Sair "!Ya 443.208 ron' da B .. t ti • • manda çok çalışmakla ve gençliğe 
kalan Garp Tili.yetlerimizin ve m..'lnkiler belkide 1 Etu!:annc'i bu Ü· _ ......... - ...... --··--·--·......... un u çe nezare ennı yu""zmeı;.; mecbun' kılmakla ne kadar 
T "d · · · deruhde edecekleri söyleniyor. ~· 

rakyanm yenı t'n ıman ıçın, fe- mitle imzaladılar. Hali böyle bay- d k • t"bl'k k'-dr ti" · il led"kl · • ·· ·· A · 
hirlerin ve köylerin adeta yeniden kuş zihniyetli berhayat mıdır? artık . ! aaıak mevzu dnıs 1 B• du he nı .

1
ar
1 

- Reislcümhur, M. Paul Boncour er 
1 erını goruyoruz. ynı su-

t • • d · d ·· d f ·ı h" k · ç·· kü kıl brm mevzuu r. u a er mı e- k b. . kil • d retle çalıtıraak biz de muvaffak olu-csm erecesm e vucu e ıre ırı en ıç zannetmr ıstemem. un a • d .1 • • yiJ • un a ıneyı tet etmesın e ıs ruz. Onlar da .,.,,eıa şimdi bizim j 
hususi emakin İDJ&atı milli tasar- ve insafın dünyanın her yerinde ha- tin me enı eşmaım, sana qmesı- 1 ·· • · M H • · · 
ruf malu.ulüdür. Ankara, l.ıanbul kim olması zamanı gelmiştir müli.- ni istemek d~lttir. Öyle ise daha ra~ gostermıştır. . errı.ot da yaptığmuz aibi muallim getirmıt-
ve diğer Türkiye tehirlerinin ima- huasmdayım. 929 danberi dünya hızlı çalııacağı~. Milli . ikbsa~ı elınden geldiği kadar teşvik ve )erdi. 1 
n etrafında muruf faaliyetin buhranı sebebiyle Akvam Cemiye- bütün cephelennde leslS edeceğız. teşcide bulırnmaktadır. T. 1. C. 1. umumi merkezi son yaz 
nakli baliği gene hususi ve resmi tinde umumi vaziyeti tetkik eden lhtiyaçımızın hiç olmazsa belli batlı Alman beden terbiyesi ali mektebin-

eml k • • .. k eli den mezun Herr Te-;etoff isminde 
bütçelerinin tasarrufu ile temin o- mali ve iktıoadi komiteler bilhassa brmı kendi m e etimizae en -
lıınmuştur. son zamanlarda birçok enteresan miz teminedeceğiz. Çünkü bunlan T•" k bir su sporlan muallimi getirtmİftİr. 

in .. ve iatimlik edilen devlet bro•ürler n-rettiler. Bunlara naza- yapm.ağa tn.uı<tediriz. Artık haraç Ur çe Umumi merkezin şayanı ıükran 
.,.. · _, - 'büyu .. k fedakarlıklarla getirttigı" · bu 

demiryolları için devlet müeaae- ran: vemuyecegız. Ezan 
•atı ve devairi için, fabrikaları i- fu IA- nıuallimden memleketimizde su ke-

l - Dünyanın nü su arbna • ...., A k H k k 
çin tahsia edilen paralarla milli iptidai mac!d•ler istihsalatı ise daha n ara U U narlannc!a bulunan ve batti ıimdiye 
bnnkalarda ve devlete ait banka- çok artmaktadır. 913 senesine naza- Fakültesinde kadar su sporlarına henüz alışma-
larımızda vatandaşların ve devle- ran 925 de umumi nüfus yüzde bet Bütün camilerde mış oıan mmtakaıarm ve klüplerin 
tin yatırdığı sermayeler bu kabil- arbrut ve 925 senesin, nazaran 929 yüzücülükte muallimin gösterdiği 
dendir. Kezalik memleketin ih- da da yuz·· de do""rt ço"-lm1,tır. Bu ANKARA, 18 A. A. - Taaar· Türkçe okunacak yolda ----i ••h••rak mümkün oldu-
. · k t"I h ~~ ruf haftaaı münasebetile Ankara -·· r- ,,.. 
hyacıru temın eme gayre 1 e er nüfus tezayu .. dü Amerika ile Aıyada • kad ·· ·· - · • el · ı:ün artan milli fabrika ve müe&- Hukuk Fakültesinde huıün saat Ramazanda ezanlann türkçe 

1 

gu ar yuzucu yetiştınn en mem 
seselere yatınlan milli sermayeler ve Avrupanın Balkan yanmadıuı 1 de bir toplantı olmuştur. Toplan olarak okunmasına hazırlık ol• leketin yapbğı fedakarlığa karşı bir 

kıamında Polonya da, Çekoslova'- d Adi" V kil" Y f K 1 bu mey.ondadır. Muhakkak de. •Y• tı a ıye e 1 usu ema mak üzere müezzinler için açılan borçtur. Ayni zamanda menfaatleri 
r.İ'•bilir ki 10 senedir memleket dadır. 1 Bey, Milli lktısat ve Tasarruf Ce- tiirkçe ezan ve kamet kunlan va• de bunu icap ettirir. Çu .. nkü h- klüp 

Balkanda Türkiye, Yunan, Bu ga- · · U • K•t"b" 1 · b' " 
hndini varidatı ile idare etın.it. ristan. Romanya, L'--'ncı" __ ,._ gelir. mıyetı mumı a ı ı zmır me u zife~eri.nı. · .. biti~iıle.rdir. ~hrimiz- ve mmtaka birinci olmak ister, Bu-

h kk k · d... ed • · wrı ..,..., m Rahmi ve Cemiyet müdürü Ve- d k b tün 1 t k ıa a u ettır ıgı m enı ve ıç- 2 _ lptı"daı· maddeler, Asya ile e ı u muezzın er ur çe e- . . d k . . .. - - eti" · • 1 h k d" • • h clat Nedim Beylerle, fakülte mü- k . .. • . I rc1· R nun ıçın e ço ve ıyı yuzucu Y f-
~·maı ısa 11.tı en ı emegı ma su- Amerikada •og"almıtbr. zan ve ametı oıır.e.nıruş e ır. __ .... tinn" ek lazım" dır. 
1- ·ı - d · · ·· t d h ' derrisleri ve talebeler hazır hulun• b-u ı e vueu e getirmif, us e e er 3 _ Amerika mbi Asyada ela istib mazan bll§ından ıtıbaren utun Memlek...:-: d •~pa1ı .. ,.._ 
tene devlet varidatile milli irat •· muşlardır. ·ı d nl J k ç~z e ... yuzme ...,. 

1 
d .

1 
lak kudreti artmııtır. Daha da arta· Toplanma fakülte reisi ve hu- camı er e eza ar türkçe o ara zl im dığmclan .. - -ı la 

l~naı m an efkadlli kyüzer mı dyon caktır. kuku düvel müderrisi Pr. Cemil okunmağa hatlanacaktır. vu ."." o lika - - -· ,YllZ;'~." .. -
tra tasarru e ere yer yer, e- 4 _ Amele ücreti, Avrupa ve ,.__ ıın ıımnas , yuruyuf er, "'""' yuz.. 

min arzettiğim tesisatı yapm .. - i- Beyin bir nutku ile açılmıı -..e tari· Ramazan dolayısile büyÜk ca- mel . uh elif "dmanlar il 
~ yanın ziraat menJeketlerincle çok az hi · - ··d · · P Y f Ak mı"lerde lu""zumu olan bazı noksan- "" vesaır m t 1 e mi.rab viieude ıetirmif, ıörünen aıyası mu emsı r. usu - b lanmal dırlar B b ·ıı· dır. çora, Ro-· hukuku müderriai Pr. malzeme de tedarik edilerek e&• yaza azar 1 

• u ususta 
mı ı sermayf'lere .ücut vermit- .. _ tİT. Bu, milli tasarruftur. 5 - iptidai maddeler dünyasında Ali Fuat Beyler, talebeden Sami- milere tevzi edilmigtir. da muallimin derslerine devamlan 

Acaba daha evvelleri bu ıibi sanayi amelesinin evsaf noluanlıiı- ye Hannn, Cavide Hanım, Alx'ül- şayanı temennidir. 
milli tasarruflan neye yapmıyor• nı ücretin azlığı teliıfi etmekte ve bu kadir, Yusuf Bahri, R~at ve Bed Eskiıebir, Bursa, Hana ve Jlgnı 
duk? diye kendi kendimize sara- evsaf noksanlığı gün geçtikçe azal- ri Beyler tarafından iktU..t ve ta- Galip B. vefat etti gibi 11cak memba sularına maliki-
cağmı12 suali hal iÇ• İn a"-·-~a- maktadır. Buıünkü ıekil ile esaaen sarrufnn lüzum ve faideleri etra- la ... -.--, d ek ··ı • • d b" k f ril · · ANKARA, 18 (Milliyet) yete bahtiyar --L'-'erimizde ım 
hm. imparatorluk masraf bütçe. teknik o b ar t emmu etmıttir ki fın a ırer on erans ve mıttır. - ~· 
!erinin 25 milyon altın lira radde- ameleden beklenen dikkat ve inti- Ticaret Odası Baıkatihi Calip B. yuzmed-ı"lmeelli~clirr. i•çin lıu sulardaa istifade 

d ba ka bi d "ild" B G• d vefat etmi•tir. sindeki parasmm muhakkak yan- zam an ' l'JCY eg 1• onu ıresun a T 

•mm -..e fazlumm DilTunu umumi asker kabiliyetli yani disipline mil- -----

Tekaüde sevk GiRESUN 18 A.A. - Şebrimb 
de yerli mallannm sürümü için bü
yük bir faaliyet -..ardır. Ev-..elttde ve ANKARA, 18 (Milliyet) -
her yerlerde misafirlere üzüm, incir, Jandarma müfettitlerinden Mira
fmdık ve çaviz Yerilmektedir. Mual- lay Liitfi B. talebi Üzerine teka· 

ütlüğe sevkedilmittir. 

Güreş 
Müsabakalan 

1 Askeri tebligat j 
Beyoğlu aakerlik §UM•İnden: 
Beyo~lu Kazaaı emvalinden 

halen maaı almakta olan bilu
mum malill mütekaidini ukeriye 
ile f"hit yetimlerinin 933 senesine 
ait tütün ikramiyesine kaydedil
meleri için beraberlerinde rapor, 
reami aenet, maat cüzdanlarını 
hilmil olarak her gün saat 9 ili. 
12 ye kadar ıubeye müracaatlan 
ilin olunur. 

• ' Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşlan!. 
Bütün kitapçılarda var dır 

l!'i 7 

lstanhul di:O düncü icra memurlu 
ğunclan: Tamamına 715 lira kıymet 
takdir edilen Kumkapıda Ni?DCI 
Mehmet patayi atik mahallesinin ıü 
ıancı caddesinde cedit 24 numerolu 
mukaddema dükkan elyevm kagir 
hane tamamı açık artbnnaya vaze
dilmit olup 1>12-932 tarihinde fart 
namesi divanhaneye talik edilerek 
11-2-933 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar lstıın
bul 4 üncü icra clairesiode açık art
tırın• ile satılacaktır. 

Arttırmaya iıtirak için 9 yiizde 
yedi bnçuk teminat alınır müterakim 
vergiler ile belediye resimleri vakıf 
icareai mütteriye aittir. 929 tarihli 
icra ve lfl1s U-nunun 119 unca 
maddesine tewıbıı haldan tapu ai
eilerile sabit olmıyan ipotekli ala
caklılar ile diğer ali.bdarlann ve 
irtifak halda sahiplerinin haklarmı 

ve hukukile faiz ve masarife dair o-
lan iddialarını ilan tftrihinden itiba
ren 20 gün içinde bildirmeleri li.zmı 
clır. 

~ üncü kolordu 
ilanları 

Çatalca Müstahkem mevli 
kıt'aları ihtiyacı olup pazarİık
la satın alınacak olan (8.000) 
kilo bulgura talibini.~ teklif et
tiği fiat pahalı görül<~üğünden 
ihalesi tehir edilmiştir. ihale 
22/12/932 Perşembe günü sa
at 10 da yapılacaktır. Taliple
rin o gün ve vaktinden evvel ko 
misyona müracaatlan. 

(5024) (6681) . . ~ 
Kolordu Topçu taburu için 6 

kalem k-09um tamir malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. i
halesi 21/12/932 çaqamb:ı gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin lis
te ve şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazıırlığıı iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
komisyona müracıı"tları. 

(5017) (6674) 

* * ... 1. Fırka topçu alayı ihtiyacı 
için 19 kalEm koşum tamir mal 
zemesi pazarlıkla satın alına
c:akktır. ihalesi 21-12-932 çar
tamba günü 8aat 14,30 eladır. 
Taliplerin liste ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak etmek için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (5016) (6673) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki 

krt'alan ihtiyacı için 23 kalem 
muhabere malzemesi pazarlıkla 
satın alınacaktn. İhalesi 21-12-
932 çarşamba günü saat 11 de 
dir. Taliplerin liste ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak iç;n o gün 
ve vaktinden evvel komisyonıı 
müracaatları. (5018) (6675) 

·.ı: * * 
Çatalca müstahkem mevki is-

tihkam bölüğü için 12 kale.m 
inşaiye malzemesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. ihalesi 21-
12-932 çarsall'ba günü saat 10 
dadır. Taliplerin Hste Vf' ıartna 
mesini görmek iizere her gün 
ve pazarlığa ittirak için o crün 
ve vaktinclen evvel komİ~yona 
müracaatları. (5019) (6676) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki 

kattrgibı ihtiya::ı için 300 k"lo 
vakum :vağı pazarlık!a atın R

lınacaktır. ihalesi 22 12 932 
per~embe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnames;"!İ görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İ§
tirak için o gün ve vaktinde.-. 
evvel komisyona müracaatlan. 

(5021) (6678) ..... 
Çatalca müstahkem mevki ka 

rargihı ihtiyacı için (60) Ton 
lavamarin kömürü pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin şar 
tnamesini görmek üzere her
gün ve pazarlığa i,tirak İçin i
hale günü olan 22/12/932 per
tembe günü saat 14.30 da ko-

1 

misy011a müracaatları. 

1 • • (5~22) (6679) 

1 Kolordu ve birinci Fırka kıt' 
alan ihtiyacı olup pazarlıkla sa 
tm alınacak elan (20.000) kilo 
bulgura talibinin tekl;f ettiği 
fiat pahalı görüldüğünden iha
lesi tehir edilmiştir. ihale 22/ 
12/932 perşembe r.Üllü saat 11 
de yapılacaldır. Taliplerin o 
gün ve val-.tinden evvel komis
yona müracaatla ı. 

(5023) (6680) 
• o 

Kolordu hayvıınatı ic;n İn yu 
lar başlığı (15(1()) adet arık mü 
naka~aya konulmuştur. İhalesi 
8/1/933 Pazar günü eaat 14 
tedir. Taliplerin nümune ve 
f&rtnamesini germek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evve1 ko
misyona müraca:ıtJ.,n. 

(5020) (6677) 

SATILIK ECZANE 
Şarköyde Şifa eczanesi sahibi tııra

fmdan ehven fiatla acele satılıkbr. 

Talip olan müracaat ewn. 

ZA YI - 728 sicil No. arabacılık eh 
liyetnıunemi kaybettim. Yenisini ala 
cağnndıuı hükmü yoktur. 

Arabacı MUSTAFA 

Kadıköy Süreyya 
Tiyatrosunda 
K. Evvel 19 Pazartesi 

yeye, saraylara verdiğini da.ün- letlerin httkesten iyi yapacağı İle 
,..ek de-..let varidatının ne yollar- muhakkaktır. Holisatan saydığım 
d,. sarfedildiğini göstermek için donelere göre ııanayÜn dünya yüzün 
kafidir. Bu paralan her - - deki kurtulutu bugünkü coğrafi vazi 
reye sarfederlermİf, na11l alırlar- ,.eti, bu arbk iktisadi bir zarurettir. 
mıf ta yetmezmİ! ve borcumuz da· Nasyonalizm, ekonamı"k sun'i ve 
ima eksilmez artannıt- Ba, anla- zoraki lıir tez delil, yalnız bir temen 
ılrnıs bir faciadır. ni n hayal delil, tabii ve zururi lıir 

Milli irada gelince, o Türklere cereyan ve bir hakikattir. Dünyanın 
medeniyet ve inkitaf hakkmı tanı- büyük bir lasmmn sanayi alemiıü 
"1.IYAD insafsız ve yabancı bii zih- beslemek için ıeri kalmasını istemek 
niyetin hukuku düvel kitaplanna ne kadar gayri insani bir fikri ise 
bile ı:eçirilebilecek kadar açıia iL-tısadi noktai nazardan da o kadar 
vurulan istismar hırsının demir pyri fenni bir mütaleadır. Beıcriye . . . ... '· . . . 

!imler talebelerine yerli mahıulleri- "'!l••mmma•••••~ 
miz baklanda laymetli telkinatta bu :;; 
lunuyorlar. lzmir ve Manisadan ıeh· 
rimiz ziraat bankasına gön<IM·ilen 
200 sandık üzüm ve 75 torba • İncir 

geldiği gün bitmiş ve mahallerinden 
tekrar istenmiıtir. Beşer ve onar ki
loluk tarbalar içinde sahil ve tren 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec· 

zahanesi karııaında Sahne so 
kağında 3 numaralı apartıman· 
' 

Mmtaka Güre, Heyetinin t..,.. 
tip ettiği ilk te,vik müsabakası 9. 
12.932 cum" günü tecrübesiz gü
reşçiler arasındft baılamıştır. Bu 
müsabakaya; Vefa • Kumkapı
don JG, Haliçten 10, Anadoludan 
8, Be~iktaştan 3, Harbiyeden 1, 
Mal.epe Askeri li:Y'!inden 1, Ku
leli Aokeri liaesinrlen 2 ki ce.m'"n 
41 güreşçi iştiı·ak etmi~tir. Müoa-

Aksi halde haklan tapu sic'11en1e 
sabit olmıyanlar sabt bedelinin pay 
!aşmasından hariç kalırlar. Alakadar 
!arın iıhu maddei kanuniye ııhk5mı
na göre tevfiki hareket etmeleri ve 
daha fazla malfuıınt ahnak isteyen- 1 
lenn 931 - 782 dosya numcroıile me 

BOYVK SUVARE 
1 - Darü!bedayi 

2 - Muhlis Sabahnttin 
3 - Süreyya opereti 
4 - Ertuğrul Sadettin 

Hasılat lzmirde ölen 
(Celal Yakup) un 3 yetim yavrusf 



MiLLiYET PAZARTESi 19 KANUNU!VV!:.L 1!t32 

iktısat ve tasarruf 
yalnız nazaı·iyat ile 
değil ... 

Sakın bunu yapa: a ! 

•.. ~ ir kunı ara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ••• 

-11------------------------------1 ... 
Türkiye İş Bankası 

""41"-----------------------------1~ 
1834 

İst. Mr. Kumandanbğı 

Sabnalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 800 kilo tahin helvaaı pazar 
hkla almacaktır. Pazarlığı 19-
12-932 pazartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez Kuman· 
danlığı Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. lateklilerin 
izahat almak için her gün sa
bah saat 9 dan ona kadar Ko

PARA·/ERVET 
KUMaARADAN 

DO"GAR 

misyona müracaatları, pazarh- u 
ğa girişeceklerin de belli vak- 1 K w 
tinde komiıyonda hazır buluo- ı 
maları. (365) (6653) 

1 
- i 

Sık •ık padralanmak 
Cilt için fenadır. 

Birçok kadınlar; bunınlannm par
laklığı veya yüzlerinin kımuzılığuu 
izale makaadile sık sık pudralanmak . 
lazun geldiğini zannederler. Fakat, \ 
bunu, cilt üzerinde ne derece icrayı 
teair edebilecefini hiçbir vakit dü

GOaellıQı artırır 

çıllerı, lakalerı giderir. 

Beyoitunda lstıklal cadC:e· 
sinc\ıı 391 numaralı 

EPREM 
tünmezler. 

Yeni ve dahiyane bir fikir aay&- Klirk mağazasında her 
>inde halihllZll'da her kaclma bütün vakit güzel ve ıık 
gün için yalnu bir defa pudralanrm • • 

1992 

* * * Ordu Sıhhiyeıi için 59 ka-
lem asabiye malzemesi aleni 
münakasa ıuretile satın alına- ) 
caktır. Münakasası 23-12-932 
pazartesi günü saat 14.30 da 

1 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı satınalma komisyonunda 
icra kılma, aktır. Taliplerin 
fartnamesini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar ve müna
kasaya ittirk için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaLcn. (323) (6427) 

(1526) .. kifayet etmektedir. Kullanılan 1 KURKLERı· 
pudraya bir kahve lıa91ğı mı'lrtarm- * 8 * 
da krem köpüğii ilavesi halinde 0 rekabet kabul etmez Askeri Baytar mektebi ibtiya 
derece kuvvetli ve yapışkan kalır ki 
gİinefte, yağmurda ... .,.. rüzgarda 1 fiatlula bulununuz. cı için 35 kalem liburatuvar a-
ve hatti en 11cak balo aalonlannda · •!"'••••••••••• lit ve edevatı pazarlıkla satm 
bile katiyen aabit kalır. latanbul B8'inci icra Dairesinden: alımıc:aktır. Pazarlığı 26-12-

Tokaloo pudraaıncla; krem köpü Bir borçtaa dolııTı mahcuz olup pan 932 Pazartesi günü saat 14 te 
gü, havalandınlnuı en mükemmel ya çevrihn.i mukarrer bulunan ma T oplıanede Merkez Kumandan 
pudra Ue fenni hir surette kanthnl· kine alat .... ttıfeft'Üabnın 27-12-1932 lığı Satm Alma Komisyoınunda 
mııtır. Bunun içindir ki T okaloııı tarihine müaadif aa1ı günü aaat on icra kılınacaktır. latek!aerin i
pudrası hakiki krem köpüklü fePne 
pudradır. Cilde taYanı hayret bir mu betten itibaren Şiılide Doktor Şev- 1 zabat ahnak için sabah saat 9 
kavvi gibi icrayı tesir nuçi ikaz e- ket Bey IC>kaiında 3 Numaralı fab- 1 dan ona kadar her gün ve pazar 
der. Sık sık pudndandıkça olduğu rika dahilinde açık arttırma sureti lığa giriteceklerin belli vaktin. 
gibi -h kat'iyen kapatmu. ilk müza1edeoi icra lalınacaimdan de komisyonda hazır bulunma-
yann --L-L ..;,..ünlizü T-'-·'--__.. ,_ ..,. ....... isteyenlerin ııösterilen gün .,,., aaat- tarı. (366) (6669) 
pudraaile puclralayınıa. V • _, • ı inl te mahallinde lıuır bulallBll -. ~ • • 
rörünüz. Merk K __ .. ı " nına aıiiracaatlan ilin olunar. ez uın-ao ıgma mer 

Fatih icra Meıwıtulandan: 
btanhulcla Beyoflunda Aynalı. 

çl!!.- Adalar .~ 8 nıımaralı ı.a
de sakin Ye Mercanda Caferiye ha
nında 10 numaralı atelyede çalıtmak 
ta iken halen YunaıU.tana kaçtıiı 
tebliıat neticesi anlatılan iflemed 
Arap oflu Anutaa Ef. nin lstanbul
da Çakmakçılar yoku9u Siinbüllü 
han ?:1 numarada lbrabbn Cudi ve 
Halil 1-.it Kolektif tirketine olan 
boreundan dolayı Fatih ikinci sullı 
hukuk mahlı-'ndon aadir olan 
2S-t0-932 tarihli ilim ahiren -'ılıe
mei temyiz ticaret daİre&inden tasdi· 
kan gelmekle borçlu Arap oflu Anu 
tas Efendiye yine lSI lira 36 lıunıı 
deyni baldunda icraya vaki müracaat 
üzerine rönderilen ödeme emri mu
maı1eyhin pybubetinden dolayı teh 
liğ edilememq olduğundan 10 gün 
müddetle ilanen tebligat icraama lıa 
rar ve!'İlmiıtir. Meblafı mezbur 151 
lira 36 kurutu iç.in icra ve iflas kanu 
nunun 74 üncü madd~i mucibince 

mal bevamnda bulunması, bulunma
<lığı halde hapis ile tazyik edileceği 
ve hakilıata muhalif beyanda bulu
nuraa hapis ile cezalandırılacağı ...., 
borca 5 gün zarfında tesviye etmedi 
ıii takdirde muamelatı icraiyeye de
"""' olunacai:ı tebliğ makamına ka
im olmak Üzere 10 gün müddetle i
lan olunur. 

Fatih icra Mmmrluiunclan: 
lotanhulda Beyoilunda Aynalı

Pi- Adalar sokak 8 ~ ha
nede aalıin •• latanbulda Mercanda 
Caferiye haamda 10 ~ atalya 
da çalıımakta iken Miren Yunaııia
tana kaçbjı teblipt neticesi anlap
lan Arap oila Anaataa Efendinin 
Ç•lcmalıçdar yoku9u 27 numarada 
lbrahim Cudi ve Halil lsmail Kolel< 
tif Şirketi- olan borcundan dolayı 
Fatih snlh ilı:inci hukuk mahkemesin 
elen aadir obın 26-ICM132 tuih ..., 
932-202 numanılı iliıın ahiren -ı.. 
kemal temyiz tic:uet claireoindea taa 
dikan relıDelde borçlu Arap oilu A
aastaa Efendiye ıren• 151 lira 46 im 
nış deyni lıaldonda icraya vaki mii
nıcaat üzerine gönderilen ödmne ere 
ri mamaileylıin pylıabednden dola 
yı teWit edileınemİJ olduğundan 10 
rün müddetle ilinen teblicat icran
na karar nrilmiıtir. Mebliiı -.. 
bur ısı lira 46 kunıı için icra Ye if
las kanununun 74 üncü maddesi um 
cibince mal beyanında buunmazaa 
hapis ile tazyik edileceti Ye hakika 
ta muhalif beymıcla bulanuna loapio 

ile cezalandmlacafı " borcnnu S 
gün zarfında tesviye etmediği takdir 
de muamelitı icnıi,...,.e de't'am oluna 
cağı tebliğ makamına kaiın olmak ü
:ıere ve 10 ııüa müddetle ilin ola-

bat müeueu.t ihtiyacı için nıs
fı ağır nıafı hafif olmak üzere 
2800 kilo benzin pazarlıkla alı
nacaktır. Pazarlığı 24-12-932 
cumarteai günü aaat 11 de Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
aatınalma komiayoınunda İcra 
kılınacaktır. lateklilerin izahat 
almak için sabah 1&at 9 dan ~ 
Da kadar her gün ve pazarlığa 
airitec:eklerin belli vaktinde ko 
misyonda huır bulunmalan. 

(367) (6670) 
* • * 

Merkez Kumandanlığma mer 
but müeaaeaat ihtiyacı icin 43 
kilo Vakum, 21 kilo Gırea yağı 
ve 1132 kilo gu yağı pazarlık
la aahn alınacaktır. Pazarlığı 
24-12-932 cumarteei günii aaat 
11 de Tophanede Merkez Ku
mandanlığı satmalma komiayo 
nwıda icra kılınacaktır. 1atekli
lerio izahat almak için aabah 
saat 9 dan ona kadar her gün 
ve pazarlığa giriteeekJerin belli 
vakitte lcomiayonda hazır bu
lunmalan. (368) (6671) 

1 LAN 
o-anı. Bankası'nın Galata, v .. 

nicanır ve Beyoğlu devairi,Milidı laa 
•• Ydlıqı münuebetile 25 Kinnnu 
........ı 1932 .... 1 ICAmuaanJ 1933 

tan"' ' da kaıaııL lıuluualmr. t 
ıoıs 

• . - ·. • ... 1 . 

• 
lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
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 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 fincü kat, 
Telgraf adreai: Lltanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

1339 
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Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postan 

Sakarya 
Vıapuru 20 kanunuevvel 

SALI 
siaii ~ -t 18 de Sirkeci 

nhtmııııclan hareketle (Zonguld.ıl 
............. Ayancık, Samaun 
Giresun, Trabzon ve Rize) 
ye azimet Ye ayni iskelelerle On. 
yeye uft'ayanık avdet edecoktir. 

Fazla taf.W.t için Sırkeci Mey. 
:nenet hanı albnda attntahfu:. 
:nüracaat. Tele. 22134. 

Naim Vapur idaresi 
lzmir sür'at poatası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
Jıafta erşem e 
giinleri Galata nbtmuncı- aaat 

tam 17 de bar<krtfo doğru 

1ZMIR'e 
ve pazar rünleri lzmir' den aaa t 
14 1/2 ela hareketle lstanbııl'a av 
iet eder. Tafsilat için Calat:ı 

~ümriik kartısmda Site F ranae• 
:ıa:ı No. l 2 yazıhanesine müracaat 

._ __ Tel: 4. 1041 
17 

SEYRlSEFAIN 
lltthu -: o.lata Illprıl 

ı.tt B. :uııı. faı. /ı.. llrl'"' 
llelıllrdar-6e lııaa ı. 1140. 

tzMIR - P:RE - tsKEN
DERfYE POST ASI 

(EGE) 20 birinci ki· 
nun salı llde 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
21 birinci l.:aoun çarşamba 
18 de Galata rıhtımıodan 
Dönüşte Tireboluyada 
uğrar. 

fZMIR - MERSİN POST AS' 

ANAFARTA 
21 birinci kirnu l çarşamba 
10 idare Rıhtımından ·a'
lral'lar. 

1993 

.--B ON o-il!! 
Mübadil, gııTimubıdil. de ı ıo ılmu 

hıbcıı olır, 81tor \'c ıpottk )lpor 
Saımık i ıemircnlcre avın nrir 

"ırle · imal'.' •ıan i\n. ,l ' t l:-rı r 
1'rl. !2 O 

lstanl>ul 3 iinci lcra Meınurlu. 
ğundan: Bir borcun temini iıtifao• 
zlmmrncla mahcuz ve paraya çevril 
t'MOİ mukarrer muhtelif cins ve epad 

1 da Anadolu halıları K. Evvelin 24 
, üncü Cuınarteoi günü saat 10 dan 
' itibaren Çarıiyu Kebirde Zencirli ha 

moda 6 No. lu dülıkin önünde açık 
arttırma suretile Sa.bW:aiından talip 

1 
olanlann mezkiır gün ve aaatta ha
Zil" bulunacak memuruna müracaat~ 
lan lüzumu oliın olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Karakôy Börekçi fırını Sll'Mtnda J4. \ 

1340 

l.tanbul Asliye Mabkemeoi Birin 
1 ci Ticaret Mahkemesinden: Mcrhun 
1 olup açılı arttırma ile aatılması mu· 

karrer ftalya malı birinci nevi Jakar 
' : Menaize erkek çorabı ve merserize 

çocuk çorabı ve meraerize birinci ne 
: Tİ kadm ve ikinci ve üçüncü nevi ka 
ı dm çorapları ve takım fanilelerin i
: kinci arttmnası ve yine ltalya malı 
. ikinci ve üçüncü DeYi Jakar pamuk 
' erkek çoraplarının birinci arttırması 
: 24 kanunuevvel 1932 cumartesi gü
. nü yapılacağından almak isteyenle

rin mmkür günde aaat 14 ten 16 ya 
kadar lot •al Bahkpa= rvdıı Seli· 

1 nllı: Bankası ardiyesinde hazır lııoılun 
' malan lüzumu ilan olunur. 

lotanbul ikinci lflis Mawwwlu-
1 paclan: Miiflis Aııınaaltmda 18, 

20 No. da Hatapkapulu evliıtlan kol ıundit fİrketİne ait iflism icra ~e if 
lis kanununun 254 iincü maddesi 
mucibince kapanmaama mahkemece 
karar verİmİf olduğu ilan olunur. 

' ~~~~~~~~~~~~ 

/ l.tanbul ikinci lflAı Memurluğun 
dan: Müflis Adolf Pilantner Efen 
dinin alacaldılarından 3 No. daki ala 

ı caldının (488) lira 60 kunıt ve 4 No 
. lu ııbc•klmm ( 350) lira alacaldan 
1 

l ( 6) ıncı ''"'Y• kabul ve s'"' defte. 
ri diiıllltildiii iliın olu...-. 



Süt 
veren 

annelere Fosfatlı 

EMO"S 
FAUITSALT 

i laknıaa. siJıJıat a'ftl'İzİJua 
1 mmalıU!ir. B-. a1tmİf - ~=== 
1:-,.:.::":=::= 
Eao'e "Fnait SaJt" mt. 
tah&uindan sabah ..,. 
üp.m bir t.rdaJr: ... dcnl-
nllllda 1* bhft bfi&I milı:
dariııd& alarak dd'9diııiı. 

Yeni Ajanda -c 

KANAAT AJANDASI 
Kullanıılı, her cebe 111ğ'ar, zarif ciltli cep mubbrasıdır. 
Aynca Oç formalık tak'rim malumab, tren batlan ve 
tren tarifeleri ili•e edilmiftir. Fiab c:ltlı olarak bilyllk 

boy 50, kllçOk boy 35 kuru,tur. 

MUHTIRALI 

Takvimi R gıp 
1933 yılı 

En doğru tak't'imt maldmat, herkese !iz m olacak faydalı 
bi'giler. Ayrıca 1933 ıeneai iptidasından itibaren tatbik 
edilecek o'aıt lllçilbr kanunu ve tatbik tarzı gösteril-

mittir. Ciltli olarak fiatı 35 kuruştur. 

Bir Millet Uyanıyor 
NIZAMETTIN NAZ:F BEYiN 

Sinema romanı 
l..tıklAI milcadeleaine ait heyecaırlı bir aabne 

Bol .,,. güzel resimler. 

Nqlrb latanbul, KANAAT KÜTÜPHANESİ ... 
2006 

Mücellit ve Döşemeci 
Esnafının nazan dikkatine: 

Son modaı MAROKEN YARMA • ANTiK ve 
VAŞET deriler. l.tanbul Tabm;ı caddeıi, Kurukah
veci han No. 28. Nilmune 't'e fiatl•r• h•r i• t iv.,.,.,P 

g5nderilir. 
(1423) 

Nafıa Vekaleti 
Ankara Şehri İçme Suyu 

Komisyonundan: 
Komi•y- Ankarada Kal'a dahilinde ve Cd>ecide birer be

ton anne au hazineai iıquile bunlara ait müteferri imalatı 
30-11-932 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf 
uaulile münakasaya Tazeylemıittir. Münakaaa 21-12-932 çarıain
ba günü aaat 15 te Ankarda lı Hanın üst kabndaki komisyonun 
dairei mahausaamda icra kılınacaktır. T eklifnameler ve talip
lerden aranılan veeaik ve muvakkat teminat bu huaustaki mü
nakaaa tartnameeinde izah edilen tarz ve miktarlarda ola
caktır. Talipler her iki hazineye ait fartname ve projeleri bera
ber olarak 10 lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. 

Satılık arsa 
latanbul Vilayeti Defterdarlığından: 

(6368) 
1451 

No. 25 Büyükdere Tepebqı sokak takriben bet yüz arşın 
miktarındadır. Pqin para ile 250 liradan açık artbrmaya kon
muıtur. 4 K. Sani 933 ça11amba aaat on bette defterdarlıkta iha
le olunacaktır. (6552) 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakbr. 

TaJiinizi deneyiniz •• 
Acele edin·z •• 

a alt ül&sası 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Düsünmeye Mahal 
Kalmadı! 

Küçücük Bir Mağaza 
Piyasayı Altüst Etti! 

Hayret edilecek fiatlar: 

En ağır krep Maruken'ler 285 k 

En ağır 

En ağır 

En ağır 

'' ,, 
,, 

Birman'lar 
Mongol'lar 

Ankara'lar 

180" 
225,, 

275,, 
TUVALET ve MANTO için inandmı
yacak ucuzlukta en ağır kumaılar 

Mahmutpaşa .. No.200 
1975 

Ne duyuhnu,,ne görülmüu 
"Bu it te lpekit'indir!'' 
Sanki ııdda örülmÜ§ 
"Bu it te lpekit'indir!" 

Gidiniz, 
Görünüz!. 

" Ucuz Mallar Pazarı " 

• 
Yılbaşı geliyor, 

• 
"Ipekiş" birçok 

Haldıyan, dalııam sevince 
Krep Mizam'ı ırörünce 
Mehtaptan, ıürden ince 
"Bu it ta lpekiı'indir!" 

hediyelik eşya 

Ne hulyalı nhahlıldarı 
lıık, güzellik ve bahar 
Sanki kucaldaııyorlar •.• 
"Bu it te lpelıit'indirl" 

hazırladı 

Preton'un iiç,dört metre.iı 
Cici bir çay e!hiıed, 
Net'elerin hazineai. 
"Bu it te lpekit'indirl" 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Oncll Vakıf Han f•tanbul 

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

Türkiye lı Bankan tarafından tqkll olunmuıtur. idare mecli•I ve 
mildürler heyeti ve memurlan k&mllen Türklerden mürekkep yeııAne 
Türk Sigorta Şirket\dlr. TBrldyenha her tarafında (200) U geçen 
acentalarmın hepd TtirktBr. Türkiyenha ea mühim mU .. •eHlerinha Ye 

bankalannın •fgortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ligortalarım en iyi ıeraitle yapar. Haaar vukuunda zararlan ıllr' at •• kolaylıkla !!der 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefonı lst. 20531 
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HAYDEN 
1848 - 1932 

85 •eneUk mevcudiyete malik mile•seaedir. 
Söhretini kazanmlJ ve büyük babalanmzla babaları ızın 
ibtıyacatını tem n etmiı bulunan HA YDEN milesseses~: 
s:atbğı mallarının mükemmel cinsini takdir etmesmi 
bilen muhterem l.tanl:ul halkına daha uzun müddd 
mllfit o'mak limidindedir. 

HA YDEN Mliesseseıi müdiriyeti, berkesin iati rade 
edebilmesi em~lile ve teessilsllnün 85 inci senei dev
riyesi milnaıebetile 

FIA TLARINI m~~~r:tt:ir TENZİLE 
karar 't'ermİftİr. Her vakit böyle müsteına fırıat!ara 

tesadllf edilmediği cihetle. 

Hepiniz istifadeye koşunuz 
• 1 • .. • •• • ~· 

1't21 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir kaıe 

NEOKALMiNA 

Satılık Ev 
Iatanbul Vilayeti Defterdarlığından : 
Numara 4 Büyükdere Dava) sokak pqin para ile 850 liradan 

açık arttırmaya konınuttur. 4 K. Sani 933 çartamba günü aaat 
on bette defterdarlıkta ihale olunacaktır. (6556) 

1982 -
Al ır, satar, mahsup yapar, ve bonolarla işler gö~ur 

n ı.• .... ~·~r Maksudiye Han No. 35 u;,,,.ı., 7. · ~ 

M. Derviı Tel. 23397 

Tayyare Cemiyeti Mubayaat 
Komisyonundan: 

Şarttıemeleri 't'CÇhile 250,000 adet istida kağıdı ile 150 adet 
iane kutuau tab ve imal ettirileceğinden talip olanlar 19/ 12; 932 
Pazartesi aaat 14 te komisyona müracaatlan. (6642) 

1986 

•• 
Uçüncü Mıntaka Ehbba 

Odası Riyasetinden: 
Cemiyeti Akvam Hıfzınıhha Komiteai azaamdan Prof. Dr. 

Stampar tarafından 19/12/ 932 Pazartesi günü aaat 11 de Hay· 
darpaıada Tıp Fakültesinde ve 20-12-932 Salı günü ayni saatte 
Gülhane Hastanesinde (Köy Hıfzıaaıhhaaı) hakkında sinemalı 
ve Projekaiyonlu birer konferaıu 't'erilecektir. Azayi kiramın 

tqrifleri rica olunur. ( 6643) 
1987 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Cevamii Şerif eye Levazım 

Tevziah 
21/12/932 Çartamba : Kadıköy, Üaküdar, Boğaziçi-
22/12/932 Perıembe : ııin Anadolu ciheti 
24/12/932 Cumartesi : Beyoğlu ve Boğaziçinin Ru-
25/12/932 Pazar ı meli ciheti. 
26/12/932 Pazartesi ı Eyüp civarı. 
27/12/932 Sah ı Fatih. Edimekapı, Topkapı, 
28/12/932 Çartamba ı Kocamustafapafa, Bakırköy. 
29/12/932 Perıembe ı Aksaray, Beyazıt, Sultanah· 
31/12/ 932 Cumartesi : met, Eminönü. -

Yukarda yazılı aünlerde hizalarmdaki gösterilen semtler
deki cevamii terifeye tevzi edileceği cihetle hademei hayratın 

mezkur aünlerde aaat ondan on beşe kadar usulü dairesindeki 
ı.lepnamelerle Ymicami levazım ambarına müracaatları. (6664) 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Kadıköyünde Tatköprü caddesinde Ali Şamil paıa köyü na

mile maruf Jak baronaçid- metruk kötkün enkazı tartnamesi 
mucibince müzayedeye konulmuıtur. Muhammen kıymeti 1730 
liradır. Kinwıu.ani 10 uncu aalı günü müzayede yapılacaktır. 
latiyenJerin o aün aut 14.5 buçukta milracaatlan. (6658) 

latanbul Belediyesi hAnlan ] 

Panaalbda Dolapdere caddeainde 69 Noı. lı hane maili inhi· 
dam 't'e tehlikeli bir 't'uİyettedir. Hissedarları bizce meçhuldür. 
Sahiplerinin mahzUt'U izale zımnında bir hafta zarfında daire
mize mürac:aatlan aksi takdirde Belediye kanunUDUD 48 nci mad 
desi mucibince dairemiz tarahndan hedmedileceği ilin olunur. 

POTO 
Ankara caddesi Cağaloğlu yokutu No. 42 ( 1516) 


