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PERŞEMBE 

1 KANUNUEVVEL 1932 
7 inci ıene No. 2453 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Hiçten 
Hadise 

Birkaç sGncfeınlıeri ııel- Mı
ıır gazeteleri, Londradan al
clıklan bir haber üzerine müta- · 
lea bina ederek memleketimh 1 
llleyhine neıriyat yapmakta i· / 
diler. Londradan Mıaır gazete- , 
!erine verilen habere göre. Cüm 
lıuriyet Bayramı geceıi Anka
rada veril- baloda Mııır •eli- ı 
rine fesini çıkarmuı ihtar edil· J 

tnİf. Bıı gazeteler bununla Mı
ıınn 9eref ve hayıiyetinin iblil 1 
edildiğini iddia etmektedirler. 
Bazı Mısır gazetelerinin çığırt- 1 

kanırklarile meşhur olduklarım 1 

lıiliyoruz. Mraınn iatiklalile te- J 

lif kabul etmiyecek vaziyetler 

Mısırlıların Notasına Cevap ... 
ısınn o tası ıs mat 

asab· 
atı 

• • nkara n ır e ya ır 

, uamağa çıkm19laraa, bunu da- j 
lıa yakınlarda görmek çok ke>
layken, durbin ve burdebin 
elde, uzaklarda arayorlar ve 
neyi görüyorlar? Ankarada bir 1 

balo gecesi, sefirlerine kartı 
bir iltifat eseri olmak üzere. fe
ıtnin çıkanlmasma müsaade 
edilmesinde •.. 

Kapitülasyonlardan, diğer devletler gibi, istifadeye teşebbüs bile etmiyen Türkiyenin 
bu alicenap hareketine ve Türk ticaretine, münasebahna karşı Mısırda devam eden 
sistematik tahrikat politikasının tasfiye edilmesi j[Ünü gelmiştir, hatta geçmiştir. 

Notanın Fırka Grupunda Müzakeresi Çok Heyecanlı Olmuştur 
iki gündür Ankaradan ge

len haberler, bu biç yoktan çı
kanlmak istenen meselenin ma 
lıiyetini tenvir etmektedir: 
Cümhuriyet bayramı günü Mı
arr sefiri de diğer sefirler ııibi, 
üniformasını giymi9 olduğu 
halde Reisicümhur Hazretleri
ne arzı tebnl< ettikten ve me
rasimde bulunduktan sonra ge 
c:eliyin resmi ziyafette hazır bu 
lnnmuttur. Gerek merasimde 
\'\! gerek yemekte fesini tatı
ınakta olan Mısır sefirine, ba
lo batladıktan sonra, başım aça 
bileceği söylenmiş. Her vakit 
şapka giydiği malfun olan sefir 
hakkında bir iltifat eseri olan 
bu hareketten Mısır gazeteleri- ' 
nin tahkir mi.nasını nasıl çıkar 
dıklarmı anlayamadık. 

Mısır hükômetine cevabi notamız' Yeni kazanç 

b •• b•ld• ·ı kt• Kanunu ugun ı ırı ece ır · 
Dün mecliste tasvip 

M. Esat Beg Fırkada parlak beyanatta bulundu edilen tekil 
vekllete gönderildi 

Sabık Adliye Vekili Mısırdaki neşriyat arasına 
Büyük Şefin isminin 

kanşhnlmasına şiddetle hücum etmiştir 
Mısıra verilecek notamızın esasları 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Mı
aırm. notasına verilecek cevap Fır .. 
ka ıırupunun bugünkü içtiınamda 
müzakere edilmiı, hazırlanan me
tin tasvip olunmuttur. 

Haber aldığıma göre Grup içti-

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---....--.....-
Hariciye Vekili Dün Fırka 

Grupunda İzahat Ve di 
ANKARA, 'l A.A. - C. H. Fırkaaı Grupa bugün öğleden aonra, 

Dünkü içtimada daha bir 
çok işler de glirlildü 

Bu garip netriyatın mi.na11-
n1 araşbnrken dün Ankaradan 
gelen bir babertlen Mısır hü
kUınetinin de mesele hakkında 
bir nota tevdi etti~ini hayretle 
öğrendik. Mısır bükômeti bu 1 

notasında "hadise" den dolayı 
tarziye ve istikbalde bunun te
kerrür etmeyeceği hakkında da 
teminat verilmesini iıtiyormu~. 
Biz, meydanda bir hadise olma 
dığma göre, tarziye ve teminat 
verilmesini istilzam edecek bir 
sebep te görmüyoruz. 

Afyon meb'uau Ali Beyin riya&etinde toplanarak Dahiliye Vekaleti 
1 İf{erinin müzakere.sine deııam etti. Söz alan hatipleri oe Dahiliye Ve- Vehbi Beg 

Hariciye Vekili 
Tevfik ROştiJ Beg 

maı çok heyecanlı olmut sabık 
Adliye Vekili Mahmut Eaat B. 
parlak beyannatta bulunmaıtur. 
Mahmut Esat B. nutkunun aonun· 
da Mısırdaki netriyat arasına bü
yük Şefin iaminin kanıtırılmaama 
kartı tiddetle hücum etmif Te o
nun yükıek admm ve tefliginin 
bir vatan ve bir milletin ve yalnız 
bugünkü neaillerin değil, geleçek 
neaillerin de malı olduğunu teba
ruz ettirmiştir. 

Cevabi nota 

Fakat şayanı dikkat olan 
nokta, ortada hiç bir hadise yok 
İken Mısır hükumetinin, kendi 
ıefiri hakkında Reisicümbur 
Hazretlerinin bir iltifatlannı, 

tamamile aksi bir manada ala
rak, hadise icat etmeleri ve bu
nu İzam ederek bizimle bir mü
ııakata kapısı açmağa vesile it
tihaz eylemeleridir. itiraf et
llıek lazımdır ki Mıaırda bize 
lı:artı bir husumet bavuı var
dır. Araaıra patlak veren bu bu 
ıumet havasının minaımı an· 
lamıyor değiliz.. Bir takım men 
fi politikacılar Mıarrlrlarla 
Türklerin, bu iki karde, mille
tin münasebatına kartı suikast 
Yapmak istiyorlar. Mısırda di
ier bir zümre vardır ki Türki
Yedeki inkılabı çekemiyorlar. 
T aaasup, haıet, luıkançbk, İt· 
tifak etmit te bir millet istikla
linin müdafii rolünde kartımıza 
çıkmıştır. Hem de ileri sürdük
leri davada öyle büyük bir isim 
ortaya atmıtlardır ki Şark mil
letlerinin istiklal ug" urundaki 

Cevabi notada etasen ortada 
lllücacl'elelerinde kazandığı as· mevzuu baha hiç bir hidise olma-
1teri ve siyasi zaferlerle tarihin dığı söylendikten aonra, bir devle 
sidi,ine yeni bir istikamet ver- tin protokolunu dahi milli ve bey
lllittir. Tarih 0 ismi sahifeleri- nehnilel hayat icabatma göre ya· 

pabilmek hakkı bilhaaaa ziltredil
ne, milli istiklal, teref ve hayai melıtedir. 
Yet mefhum.Jarile tev' em olarak 
iıaydetmiıtir. O, bunların ifade 1nkarada asabiyet 
ettiği mananın bir remzidir. Mııiınn notaaı ve Mısır matbua-

tmın İıiatematik nefrİyab Ankara 
Fakat belki de Mısır politi- mahafilinde derin bir asabiyet u

kacrlarmın hadiseyi çıkarm4la y .. dırmıttır. 
l'Jnın bir faydaaı olacakbr: Ha· Mıaır en.trikacıl~n.~un Türkiye 
kik• 1 • • d haltkmdakı tahnkabrun uzun 

ı muzmer ennm mey ana müddette,.beri baflan111 olduğu 
çıknıuı vaziyetin · tasfiyesine 1 Türk tütünlerinin kaaden rekabet 
:Vardım edecektir. : • saha11ndan uzaklaıtırıldığı, -husu

Ayni zamanda bu hadise ve 
cevabi notamızdaki samimiy.et 
Mısır hükfunetinin de müteka
~il hüsnü niyeti için bir imti· 
acı vesilesi olacakbr. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

si tarifelerle Türk ticaretinin mil • 
yoıılarca lira düıürülmüı olduğu 
anlatılmaktadır. 

Ezcümle'Türkiyeden giden mey 
valar hakkında meyve nümuncle
rinin nezaret dairelerince evvcle
mirde muayene edilmesi gibi bir 
usul çıkanlmıt ve vapur içinde 1 

kilinin ceııaplarını dinledi. Ticaret Odau mecliai dün bir 
k'li ~u ~ro1~ "';'!i !?a

8
hiliye .. ifle1 g~rüfiilürkkek'!. a~da ~~~iciyeMVe- içtima yapmıı ve bazı meseleleri 

h
'..k . r. . e~ ı Uflüd ey mh~~ka'! e ~!eyere ura~-!'~ ge ı ııe 

1 
WTk göriiımüştür. 

u um1~hnın nota1sı'!1 • an ııed. u umetın taaaııuur ethgı cevaptan ır a- içtimada Odanın 932 T qriniev· 
ya ma umat ue ta aı at ver ı. l vel mizanı okunduktan ve taatik 

Mahmut Esal Bey aöz alarak meaeleyi gerek hukukıı düoel ue 11•· edildikten aonra Donaya dahil 
rek inkılap noktai nazarından teırih ve iki milletin aamİmi hU.iyatı..\ nebati yağlardan ' alınacak aimsa
nın iç yüzüne tema• etti. Meo:ı:uun bazı Mmr matbuatı ile mahalil{/ riye miktannm ne olmau lazım 
tarafından bu hale getirilmeaine karfl fİddetli teeısür "" infial 11öater- geleceii müzakere edilmiıtir. O· 
di ve mükerreren alkıılandı. Bundan aonra Kocaeli meb'uau Salôhat• da idare heyeti nebati yağlar için 
tin .Beyin, hükumetin hareketini taavip eden takriri reye konarak müt simaariye ücreti olarak yüzde bir 
telıkan kabul olundu. verilmesini münasip 11örmekte ı. 

Bunu müteakip yine Dahiliye Vekaleti itlerinin mü,.,,lıereaine 11•ç di Oda meclisi de bu miktarı ka• 
ııakte kadar devam edildi. Yann da deııam olunacakhr. btd etti. 

----------------- Bundan aonra Londra ve Bir· 

meyvalarımız cürüyünceye kadar 
beldetilmittir. 

Türkiye tarafından yükaek, in
kılapcı zihniyeti eseri olarak Mı
sırdaki kapitülasiyonlardan, di
ğer devletler ııibi, iatifadeye te
tebbüa bile edilmemiıtir. Bu ali
cenap harekete kartı Türk tic:are 
tine, münaaebatına kartı Mısırda 
devam eden aiatematik tabrilıit 
politikasmm tasfiye edilmesi ııü· 
nü ııelıniıtir, batta ııeçmittir kana 
ati umumidir. 

Cevap bugiJn veriliyor 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Ce

vabi notanruı Kahire maslabatgii
zarımıza yarm bildirilecektir. 

Ahmet Hatim Beyin 
yazılarını netrediyor 

Güzide ve haHaı Türk edibi 
Ahmet Hatim Beyin tedavi için 
bir müddet evvel Avrupaya 
gittiğini teeaaürle karilerimize 
haber venniıtik. Bugün de üs
tadın iyilqtiğini ve yazılama 
batladığrm müjdelemekle hah· 
tiyanz. 

Oıtat Hatim tedavi ve ıeya
bat intibalannı ince, hakimı ve 
bütün kalpleri teshir eden kuv
vetli üslubu ile tespit etmiı ve 
bize göndennittir. 

Ahmet Hatim 
Beyin ilk yazısını yarın 

neşredeceğiz .. 

- mingbamda açılacak sergiler için 
Odaya gelen davetiye okundu. 
Umumi katip Vehbi Bey bu ser
giler hakkında izahat vererek, O
danın iıtiraki imkanı ııöriilemedi
ğini söyledi. Bu husustaki idare 
heyeti karan da okundu. Bunun 
üzerine alakadarlara bu sergilere 
ittirak tavıiyeainde bulunu1maaı 
takarrür etti. 

Maslabatgüzanınız da Mmr Hari
ciye nezaretine notayı tevdi ede .. 
cektir. 

Hadise nasıl başladı, 
ne oldu? 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Ortada biç bir ıey yokken, sırf 
bir lnııiliz ajanamm tezviri yüzün 
den çıkanlan bir fes hikayesi do
layraile Mıaır 11azetelerinin, böyle 

Mı11r Başvekili 

lsmall Sıtkı Pş. 
bir hadisenin filhal vaki olup ol
madığını tahkik etmeden biuiya
ta kapılarak neıriyatta bulunduk 
lan buraya akseder etmez berkea J 

hayrette kalmııtı. Biz Ankaranın 
içinde iken böyle bir hadisenin 
vuku bulduğunu duymadığımız 
halde, haddi zatında inanılmıya-

( Devamı Sinci sahifede) 

Odaca da tetkik edilen yeni ka
zanç kanunu "D" fik:raıı Üzerin· 
de ali.kadarlar tadilat yapılması 
teklifinde bulunmuılardı. Layiha· 
da senelik bilançolarda sablnuya
rak kalan e9ya için maliyet fiati 
yerine rayiç fiatinin konulmau la
zım geldil:i ileri aüriihnekte idi. 
Oda idare heyeti de bu ciheti tet-
kik etmİf ve muvafık bulmut
tu. idare heyetinin bu buauataki 
tezkeresi okunarak muvafık gö
rüldü ve bu hususun Vekalete ar
zına karar verildi. 

Meclis, bundan aonra lı kanunu 
layihası üzerinde huausi komi.
yon tarafından yapılan etüt rapo· 
runu tetkik etmiıtir. 

Sen ve Ben 
Yarın Başlıyor 

MILLIYET'in 
Yeni romanı 

Muazzez Tahsin H.ın 
gazetemiz için 

hazırladığı bu eseri 

Yarından itibaren 
neşrediyoruz. 

İlk mukavele burada 
da tesirini gösterdi 

İstanbulcİakiler de lzmir tacir_ 
leri gibi şirket yapacaklar mı? 
Şehrimizdeki çay ve kahve tacirleri 

de harekete geçmiılerdir 
lktısat Vekaletinin İzmir kah

ve, teker ve çay tacirlerile aktet
tiği yeni mukavele mucibince II
mir ııümrüklerindeki kahve, teker 
ve çayların ithaline müsaade ediJ. 
meai tehrimizde alaka ile karplan 
mqbr. 

lktıaat Vekaletinin teklif .... 
tavaiyeleri dahilinde bir ıirket 
yapmak imkaıınu temin edemi
yen ıehrimiz teker, kahve Ye çay 
tacirleri )'-İden bir firket tetkili 
l"f"bbüaiine ıririfllıitlerdir. lktraat 
V ekiletinin ıartlan veçbile ııüm
rüklerdeki malların ithali ancak 
bir §irket tetkili ve yapılacak it
halata mukabil bir kıaım ihraç eı· 
yamızdan ayni kıymette ihracatı 
temin etmekle kabildir. Ankarada 
bu yolda tetebbüaatta bulunan 
çay tacirleri avdet etmişlerdir. 
Çaycılar vekaletin teklifi veçbile 

aralannda anla§'lbileceklerini ü
mit ebnetkedirler. lkbaat Vekale
ti bu nevi teklifleri 10 kiııunusa
niye kadar kabul edecektir. 

Esnaf cemiyetleri na
sıl birleştirilecek.ler? 
Birçok umumi katipler bu 
vaziyette açıkta kalıyorlar 

Dün Cevdet Kerim Beyin ri
yasetinde 9ehrimizdeki bütün 
esnaf cemiyetlerinin reisleri ve 
umumi katiplerinin iştirakile 
mühim bir içtima akdedilmiı· 
tir, Bu içtimada tehrimizdeki 
bütün e-f cemiyetlerinin ma
li ve idari vaziyetleri görütül
mÜ§tür. Esas itibarile tebellür 
eden fikir tudur: Eınaf cemi· 
yetleri azaıına yardım, müzabe 
retle vazifedardır. Cemiyet en 
az bir masrafla faaliyetini eıı 
çok faydalattırmalıdır. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
ea-f cemiyetlerinin fazla maı
rafa boğulmuş olduklan anlatıl 
mıttır. Bunun için cemiyet ida 
relerinin tevhidi tekarnır et
mi9tir. Badema. her cemiyetin 

ayn ayrı umumi katibi, muha
sebedsi, katibi, daktilosu olmı 
yacaktır. Esasen bu teıkil kad· 
ro ekıeri cemiyetlerde lüzum
suz görülmektedir. Tespit edi
len yeni esua göre 6 esnaf ce
miyetinin bir umumi katibi, bir 
muhasebecisi, bir katibi ve bir 
de daktilosu olacaktır. Her ce· 
miyetin gene kendi azasmclan 
bir reiıi olacaktır.. Bu tekilde 
idareleri tevbit edilecek cemi
yetlerin alika ve münasebet de 
receleri tetkik edilecek, OIHl gö 
re yeni te,kilat yapılacakbr. 
Bu vaziyette bütün esnaf cemi 
yetlerinde aycl. on bin lira ta
sarruf yapılmıt olacaktır. Bu 
zaruret altında bazı kitibi umu 
miler de açıkta kalacaklardır. 

Diln şehrimize gelen Yunan artistleri rıhtımda.. 



93 felaketleri CI HABERLER 
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ve lgnatief Fransa hukuk müsa- 1 Hoover'in 

Beyannamesi 

·D.Ak..i 
Fransız memurları M. Troçkiyi 

tuzağa mı düşürdüler 
Mizancı Murat Bey; Padişaha 

haber gönderiyor! 

vatını nasıl anlıyor? 

Almanlar silahları bırakma 
konferansına 
şartlarla gelecekler? hangi 

llk önce Ali Paşarun ölümü de Ahmet Hulusi Efendiden 
nü memleketten istihdat ağır der• gönnüt, Sabİıp Molla Be
lığmın kalkıtı sibi sönm .lan- yin teveccühünü kaz-.,, 
Türkler, kendilerinin - ileri Mitat P&Jaya kulaktan •tık ol-
gelirlerinden Mehmet Beyin 1 muttu. CENEVRE, 7. A. A. - Havas ' cereyan edecek bulunan miikilemo-: 

1 . M h N- _., M B ajanaından: s.bahleyin s devlet mu-. !erde - bu aörüımelere fJen itti-ıımcası o ırn • mut -m urat ey, atılgan tabiatile hh ı b ra aa an aruıncla akdedil.., içtima rak etmebizin - huır lıulunaaıjı 
Pata da zayıf, yola ıelir İr 1 ulu orta Hafız Mehmet Beye da M. Yon Neuratb, Nonnan Dniı I huıuıunun t•nihini Uiamlu aör-
udrazam görmütlerdi. Fakat ·l dedi ki: planı hakkındaki Franıız noktai naza 1 mektedir. 
aradan bir iki ay ıeçmıeden o p d'--L--- • · bu ~'."'öğrenmek h~ıuıunda iırar etti- 1 M. Von Neur••L 5 clevlet mümm 
b " 'imi AJ· P 1 - a ı.,...._.. .. m suı ra- gınden M. Herrıot . Fran11anın Al 1 ...., 

egen, yen 1 "!~ .. ~11!"! ~ ya gönderme1i hepimizi min- taraf d tal edil b - ı sillerinin müzakere mıuaama dün bı 
aranılır olmuttu AVUU UIZI ,._ manya ın an ep en u- kt - h~ L'" t ddet - . · .. netler içinde bıraktı. Sizden ae kuk ·· uh n olmadı" ] ra ıgı ~u .... yı ...,. mevcu a 
Alı Pap aldatıp fena yola go- M' . . d' h musa~atına .m. a 1 gını mektedir. 
t .. .. nl Al' P . ıtat Pasa ıçın Pa ıta nez- , tekr•r teyıt etmı,tır. Bu mubbrada hukuk L.~L--""' uruyor sana ar, ı atanın d' d - h beki . M" ·ı _,_ d · ti' k' ua-auerug• 

S 1 b. d' . . ld • ın e muza eret enz. umaı eyn enuı r ı: 1 • • " 5 d let •-L--u tana ır ızgıncı o ugunu, " Fransa emnüselô.metinin her mese esırun evve... ev muumna 
i\DCak kendisi ortadan kalkıp Abdülizizin mabeyincisi kıp ı tiiTlü tehlike ve taarruza karşı ma- sıslarından mürekkep bir komisyon 

'kı 1 H f M h tarafından tetkiki, sonra bu devletle ta Abdülaziz gemi azıya aJmca rmızı o muştu. a iZ e - ·, sun olduğuna ne kadar fazla lca_!Ü o- rin meoul nazırları vaaıtasile sil8bla-
anlamıtlardı. Memleketi Pa• met Bey Mahmut Nedim Pa- !"':"'.~~~tu11n tes~t ~11nda bırakma konferanıına tekrar i,tink 
sahın keyfine hizmet için apa- f&YI sevmiyordu. Mabeyinde ıotmttk~lıru ıdsbrdaedt etmfff 

1 
•ne .~uoaa~I n bırakma konferansına hanle edil-

"k' ·· ed k k ·ı · 1 b k' . E e egl' o erec e aza mutemayı 8ö l şı ara muzay eye çı aran ço. sevı mış o an •t atıp - olacaktır. meıi teklif olunmaktadır. ·y e ya-
rın altı arıslık imtiyazlannı bile mm Beyi menfalara sürükleme M. Heriot. netice olu-ak, en ameli pdclıitı takdirde Almanya, s.ilahlan 
daraltarak Millet Mecli•i yap- si yüreğinde bir üzüntüydü. çarenin konferansın faaliyetine de- edecektir. 
mak istiyen Jön _ Türkler ara- Hüseyin Avni Paşaya da busu v~m etmesıne ve bilhuaa sulhun len !lerlinde telakki 
sında bir tek yaklatma noktası siyeri vardı. Fakat mabeyinci s~ müteallik olan F~ P~: 1 . 
b ·ı oktu p d' h t fmda b' m muzakerc etmek •uretile bu IJI BERLIN. 7. A. A. -Volff a1an11 

1 e Y - . a ışa ar~ n ır memu- başarmaStna müaaade etmek olaca- bildiriyor: M. Herriot'nun Cenevre-
Mevcut vükela araamda hür nyetle geldiği halde, halkın bu imı söylemiıtir. de hukuk berabediti meteleoi hak-

liyet Ye Dlefrutiyet daYa~ısı o- nu batka türlü anlamaarndan, kında y•ptıiı beyanata dair İyi ma-
larak eteğine yapışılabilecek hele atak ve tecrübesiz Murat Filen iştirak irin IU.mat alan mahfillerde hüküm sü-
lek bir adam vardr o da Mah Beyin herkes içinde kendisine CENEVRE , 7_ A. A. _ s büyük reo kanaate göre, bu beyanat ber-

t Ned. · t 'kı
0 

.ı~ 1 " .. 1 · d ·· km-· devlet mu··meaıı'llera·, bu 11abah yaptık halde bir terakki adımı teşkil etmek mu ımın azyı na ... yana o yo aa soy emesın en ur U§ . d Al '"LI bı 

k B "d . 'f ede t.. ları kua bir içtimada ıilahlan bırak- te ıse e manyanın oıuw an -
mıyara ag attan ıstı a n u. rakma konferan11na avdetini müm-
Mitat Pata idi. Nit Valiliğin- • • • ma konferansı haricinde girittilderi kün kılabilecek derecede kafi değil-

K la O mükilemelere devam etmiılecdir. 
de kendini gösteren Yiliyat ot- ayık r dönüyordu. n ka 4 büyük devlet müme11illeri tara- diı-. 
zamnamesını yapan, Tunada yıkta Milat Paşa, sakalnra kır fından dün kaleme alınan formül 1 Bu beyanabn fevkalade müphem 
Bulgarların çanlarma ot tıka- serpmeğe bqlaılll'IŞ• gözlerine hakkında Almanya tarafından henüz ve ana hatlara münhasır olduğu .,. 
yan , Şurayi devlı-ti tesis edip gözlük taknıağa mecbur ol- cevap gelmemiıtir. hemmiyetle kaydedilmektedir. O su-
eisliğine geçen, Rusların en- muf, yorgun, fakat dile batile M. Von Neurath'm yanında bulu rette ki, •ilah kuvvetlerini b<rakma 
"k 1 k le B Ik herkesin alkıalarmı davet edt- nanlar, Alman murahhas heyetinin meseelsinde Franoanın bundan aon-

• ı a anna artı ge n, a an ~ bugün yapılacak olan ve srrf M. ı rp, alacağı vaziyet, hiçbir v""hile ...,. 
!arda kargaşalık çıkınca Vali yordu. Bu karşılama, lstanbu Nonr.an Dnviı'in teldiAeri etrafında zuh peyda etmit değildir. 
Sabri Paşaya yardım için tek- lun bir ayaklanmauna bem:e-
rar T-ya kotan. en SO'DU Ali mişti. Mahmut Nedimin sıkı i
Paşanm bile gözüne batarıılc: daresinden bezmit olan İstan
Bağdat Valiliğile uzaklattınlan bul balkı, Mitat Pafayı kartı
Mitat Pata, Türkiyenin yalnız !arken adeta zamanın 1adraza 
meşrutiyet ve kanunu esasi ile mına bir nümayif yapıyordu. 
l<U rtula '>ileceğine inanmıt tek - Y &fUID Mi tat Pata! 
vezir teli.. BuDUI!. için Jön - Tür- Sesleri bütün nhtımı çmlat-
lder, bütün aklı eren Ye mem- tt. Millet ae..-gisinin bu ga.le
leketi sevenlerle beraber Mitat yanlı ifadesi sabık Bağdat Va
P aşayı kartılamıya kotmutlar- !isinin gözlerini Y•tartmıftı. 

""· - İtmeyin, itmeyin! • • • Diyerek kayıktan çıktı. Şiın 
~ara!da da batk&tip .. Em~ di lıerke1 ona doğru kOfUyor

Beyı , Mıtat Patayı, Huseym dtı. ihtiyar hocalar ellerine ••
Avni Pa,ayı Mt'er .. b": ~am rıldılar. Mitat Pata Gelembevi 
vardı: bu ad&m Abdülizizin en ı Hoca ile Razgratlmın ellerine 
p.üvendiği mabeyincilerden Ha Yardı: 
fız. Mehmet Beydi.. !J>düllziz, - Neye zahmet ettiniz, a e-
Mıtat P~.§anm gelı,ıne, halkın fendilerim?. 
ım.a ka11ıcı çrkıtına mer~ 7t- Diye tqekkür etti. Şirvani 
mış, etrafı anlamak vazife.ile Zade Ahmet Hulusi Efendinin 
Hafız Mehmet Beyi gönd .. r- ell•rinclen tuttu· 
n:~ti . Mabeyinciyi kartıcılar a ~ · 
rasında görenleı· , Padişahın Ve Birlikte gideliın, hocam. de 
zirine·bir iltifatı mi.nasını ver- di, Raif Efendi ile Tevfik Bey 
mişlerdi. Şirvani Zade dairesin de beraberdirler. 
<t: h11'unan gene bir Kafkasya- Ahmet Hulusi Efendi, mu
lı . Murat Bey, Hafız Mehmet vafakat etmekle beraber, göz
Beye sokulmuş, onunla konutu !erile Pataya Hafız Mehmet 
) ordu. Be)i gösterdi. Mitat Pa,a, ma-

Sonraları Mizan muharrirli- beyinciyi görünce adeta ıaıır
ği, tarih muallimliği. ittihat ve dı. Ne demek? Padişah kendi
Terakki Cemiyeti Reisliği ile sine karııcı mı gönderiyordu?. 
tarihte yertutacak olan bu Kalabalığı yararak Hafız 
genç Kafkuyalı, Ruayada oku Mehmet Beye doğru yürüdü. 
Dit4, Moskova Darülfünununu Mabeyinci, fena yakalanımttL 
bitirdiği halde İstanbul atkma Hünktrdan bir memuriyeti 
tutularak Darülhilafeye iltica yoktu, Şimdi Paşaya Padişah 
etmitti. Şirvani Zade Rü,tü Pa namına, 
t• dairesine girmiı. Şil'Yani Za ( Deuamı tJGr ) 

Küçük devletlere göre 
Mançuriyi tanımamalı 
Diğer taraftan Japon kıtaah 

Rus hududuna dayandı 
CENEVRE, 7. A. A- - Büyük ' maileyb yeni Mar.çuri de.-letinin 

mecliıte Lytt. on raporunun münaka- ı• sun'i olarak ibdai edilmit olduğu mü 
tası emaoında irfanda rniimes~~ taleu~a ve milletler cemiyetinin bi 
mecliıten bu rapoTU kabul etmea1111, mayeoı altında ve uzak tarkta ali.
milletler cemiyeti mioakm11 harfiyen · kası bulunan ore cemiyete dahil olan 
riayet edilmesini temin ve yeni Maiı devletlet'in ittil'Ü:İle bir telifiheyıı 
çuri bilimetini kabulden iıtinkif teıehhüsü yapıllhak lizmıdır. Müza 
eylemesini talep ebnİftİr. kerata oaat 18 te nihayet Yerilmİf-

M. Benes, Çinlilem ecnebilCT a- tir. Bugün M. Madariqe '1ıpanya" 
leybind•ki tedbirlerini n bilha11a M. lilotta ••fsviçre" ve M. Politio 
sistematik boykotajlan takbih etmek "Yunanistaa" clinlenecelderdir. Bü
le beraber Japonyanın da misaklara yük devletler bir telifileyn vaziyeti 
muhalif birçok işler yapmı' olduğu- beklemektedirleı-. 
nu söylemiştir. M. Madariaga, Lytıon komiıyo-

Mümaileyh demiştir ki: Şayet Çin nun tarafından vasıl olunan neticele 
ile Japonya kendi aralarında dosta- rİn ispanya bükUınetince kabul edil
ne bir ıurette uyuşamadıldan takdir diğini beyan ederek nutkuna fU SÖ>:
de milletler cemiyeti iıtikhalde bey Ierle nihayet vermiştir: 
nelmilel vwkalara riayet edilmesi- " Daimi ve tarihi" Japonya cH.Ji 
nin temini arzusunda aziriıkiııuıe hazır• Japonyasile hiç olmazsa Man 
bir karar ittihaz eylemek mecburiye çuri meselesinde takibi liznn ge!en 
tindedir. mctodlar baklmıda ihtilif halinde 

Diğer mt1rahhaslar 
lıveç murabba11 M. Unden de 

yeni Mançuri devletinin tanmnw.aı 
aleyhindedir. 

Norveç murahhaaı M. Lange, Lyt 
ton knmioyonunun müttefikan karar 
lar vermİf olduğunu söylemiftir. Mil 
!etler cemiyeti, Lytton raporunun 
ilk 8 kısmını kabul etmelidir. Mü-

bulunduğumuzu öğrenmelidir. 
Dünya intizama muhtaçtır. inti

zam ioe. ünifonnalıır ve ordular ta
rafından temsil edilmez. intizar. a
ııldır, haktır. "Hak, çünki hakka i
nanırız, ve hakkın meorcudiyetiııi 
dünyaya l<artı ilan ederiz.~ 

Japonlar hudutta 
CHANGHUN, 7. A. A. - Suping 

Borçlar için Pariste 
mühim 

müzakereler oluyor 
LONDRA, 7 A.A. - M. Ho

over, koncreye cöndermit olduiu 
beyannamede ,öyle diyor: 

"Bllflıca llllİİfkÜllerimizin m-
tei, ecnebi memleketlerin ikt11adi 
zaaflandır". 

"Bizim en büyük ibtiyacmıız. 
fiatlan aailamla9hrmakbr, bunu 
İle daimi bir tekilde yapabilın.ek 
için aun'i çareler kafi değildir. 
Belki bu İt cihanda umumi ıuret
te itimadı teaia ederek emtiamıza 
mabreçler bulmakla kabil olur. 
Bu da milletlerin teıriki meaai et
melerini iltizam eder." 

V AŞINGTON, 7 A.A. - Son 
dakikada bildirildiğine cöre, M. 
Hoover, M. Stimaon ve M. Milb 
h.rp borçlan hakkında görüımiq 
lene de acil hiçbir tedbir ittihazı
na karar vermemİ§lerdir. 

iki başvekil görüşecek 
CENEVRE, 7 A.A. - M. Her

riot, Pariı'e avdet için evvelki ak
ıam saat 23 de hareket edecek 
idi. 

PAR1S, 7. A. A. - Franam hükilmeti Troçki'nin lstanbula 
Şimendöferle dönmek için istediği müsaadeyi vermiş, fakat 
Troçki'ntn İtalya toprağından 9erbestçe geçmesine İtalya hükü
metinin müsaade etmesini tart koymu,tur. 

MARSİLYA. 7_ A. A. - Troçki, Marailya liınanrnda Cam
pidoglio vapuruna bindikten sonra bu geminin lstanbula ancak 
14 ıünde varacağım öğrenince karaya çıkmak istemiftir_ 

Troçki bükiimet memurlarını kendisini bir tuzağa düşür· 
mekle ittiham ettiğinden bu yüzden bilhassa tidcietli bir hadise 
ohnuttur. 

Tasarruf haftası hazırlıkları 
ANKARA, 7. A. A . - İktisat ve tasarruf haftasının yaklaş

ması münasebetiyle memleketin her tarafında hararetli hazırlık
lar yapılmakt,adır. Bir çok yerlerde tasarruf haftası proğramları 
hazırlanmıttır. Hafta içinde umumi yerlerde kahve ve çay yeri
ne yerli mahsuli.tımızın istihlıiki kararlattırılmı~tır. Yerli mas
nuatımızın da revacı'in artırlmasmı temin için ko nferanslar ve 
müeaınereler tertip olunmuştur. 

Bu münasebetle bir çok şehirlerimizde yerli mallar sergisi 
açılacaktır. Tasarruf haftası yerli mallarına kartı güncien güne 
artan ali.kanın canlı bir mi1ali olarak geçecektir. 

r 

M. Mac Donald da gece Paris'e 
gidecek ve orada lngiltere Maliye 
nazın M. Neville Chamberlain'a 
mülaki olacak idi. 

Franaız ve lngiliz baıvekilleri 
de 15 ki.nunuevvel vadeai hakkın
da mühim mülakatlarda buluna
caklardır. 

lZMIR, 7. A. A. - Milli tasarruf ve yerli malı haftası için 
tehriınizde büyük bir faaliyet vardır. Bu hafta münasP.b•tiyle · 
şehrin muhtelif yerlerine yerli mallarıımzdan olan üzüm ve in
cir pazarları kurulacaktır. Memlekette yerli mahsullerin istih
lakinin temini için azami sarfı mesai olunmaktadır. 

itaiyanın parası hazır 
ROMA, 7 A.A. - Büyük mec

lis, hüküm,...ti 15 kinunuevvelde 
Amerikaya tediyatta bulunmağa 
davet eden bir takriri kabul et
mittir. ltalyanın hissesi 1.245.437 

Amerikan 1ayyare
leri bombar

dıman etmitler 

İtalya aleyhinde 
nümayiıler 

dolardır. 24 milyon liret demek o- MEKSIKO, 7. A. A. - Aşağı Ka 
lan bu para IS haziran 1933 va- liforniyada kain Riajunadaki bir
desinden evvel yeni bir itilaf ak- çok evlerin Amerikan tayyareleri ta
di için müzakerelere girişilebil- rafından bombardıman edilmesi üze-
mek maksadile ödenecektir. rine hariciye nazın, Vqington hü-

ROMA, 7. A. A_ - Havas ajan
oından: Yugoılavyada Trogirde 1-
talyanlar aleyhinde bir nümayiı ya
pdmq ve oradaki V enedik arslan 
heykelleri lanlm1Jbr. Bu haber bir 
nebze heyecan uyandımuıtır. 

JiranBtz guzeteleri ı kaimeti nezdinde teşebbiisatta bulun 
muıtur. 

P ARiS, 7 A.A. - Havas Ajan- Bu tayarelerin manevral11r esnasın 

Ay.adan M. Cippino. hükumetin 
ne gibi bir hattı hareket ittihaz ed~ 
ceğini ıoran bir istizah takriri ver
mİftİr. 

oından: Gazetel':r, IS ki.nun~ev- da hududu geçerek yangın çıkaran 
velde yapılmaaı ıcap eden tediyat bombl\lar atıruı oldukları söylenmek 
meoeleıini büyük bir dikkatle ta- tedir_ 

Zarada mukabil bir nümayiş ya· 
pılmışhr. Genç faıiotler aSint Marc 
arslan heykellerine çelenkler koy
muşlardır. 

kip etmektedirler. 

Açlık yürüyücüleri 
Bu gazeteler, parlimento ma· 

hafilinin tediyeye aleyhtar oldu
iunu yazıyorlar. 

Malin gazetesi, meselenin cid- VASHINGTON, 7.. A. A. -
di akialer tevlit edeceiini zira M. Mühim bir poliı kuvveti tarafından 
Herriot'nun lngilterenin hattı ha- ihata eclilmq olan 3,000 açlık yü-

Amerikada içki 
meselesi 

reketine imtiaal etmeie karar ver rüyücüıü payitahtın caddelerinde do V ASH 1 NGTON, 7. A. A. 
mif olduğunu ve binnetice meb'u- latmıflar ve yine poliı refakatinde M. Barbour içki memnuiyeti kanu
ao.n mecliai ile arasında ihtilaf çı-1 olduklan halde iıoizl.,.. için yardım nunun tadilini derpiş eden ve yüzde 
kacağını ve itimat meaelesini mev talebini mutazammm iıtidanuneleri 4 ~is~n.de küulu ihtiva eden i~
zuu bahsetse bile meclisin kendi- mümeuiller meclisi reisi ile iyan len.n ım•lm~ ve satılma•~ .m~unı
sini takip ebnemesinin muhakkak meclisi reisine takdim etmeğe cit- yet ".~ bır ~nun . t~nı ayan 
olduğunu yazmaktadır. mitlerdir. Umumi binalar polis kuv- ! meclısıne tevdı eylemııtır. 

Belçika notası vetlerinin muhafaza11 albndadır. 

Anglo - Persan - Oil 
mese!esi 

BRÜKSEL, 7 A.A. - Dün Va- --
ıington'a gönderilmiş olan nota, Casuslar 
Belçikarun kısmen Hoover mora
toryomu yüzünden hadia olmuş o
lan vaziyet dolayısile 15 ki.nunu
evvelde tediyatta bulunmağa ic
bar edilmemesi li.zım geldiğini 
beyan etmektedir. 

Nota, Belçikanın yapmıt oldu· 
ğu mütevali feragatleri hatırlat
maktadır. 

M. Mac Donald ue 
Herriot Parltı'te 

P ARiS, 7 A.A.. - M. Mac Do
nald, oaat 6,45'de n M. Herriot, 
saat 7,10 da Pariı'e celmiflerdir. 

Y-'İn takibine memur edilınİf olan 
Jal"'a orduıu piftalarlaruun SoY}'et 
hududunda kiia Mandcbuliyi dün 
öğleden sonra inal etmit oldufu 
oöylcnmektedir. 

PARIS, 7. A- A. - Ceza mahke- LONDRA 7 AA f · ı . ·ır .. daf lilkad ed ' . . - ngı tere 
mesı, mı 1 mu aayı a ar en hu"kum· e•: lran hu'' ku·m·t·ını'n Ar 
h. talmn esaiki çal olmak f'h ' ..., ~ -
ırt·ı 5 kv ... t• 1mı3 1 .1 3 ° -1 ey imtiyazı hakkında cuma günü 

mc ı e omurus ı ay ı e oene I .. 'il ta f d ·1 · .. . mum.eısı er ra m an verı mq 
..,. .. ında !ehaliif .ed.en bapiı cezaları J olan notaya ita edeceii ceYabı 
na mahkum ebnif~r .. Bunla~ .a~ 1 beklemekterur .. 
ıında a:Fantoma• ıımınde bıruı ile · lran'ın imtinaı takdirinde La 
Humanite gazetesi muharrirlerinden Hay hakem mahkemeıirı miira-
biri orardır. _.__ caat edilmesi ihtimali vardır. 

Goncourt mükafatı 
PARIS, 7 A.A. - Goncourt E

debiyat mükafatı, ilk reye müra

Yeni lsviçre Reisi
cümhuru 

caatle, bahriye zabitlerinden ga- BERNE, 7 A.A. - Milli mec
zetec:i Guy Mazeline'ye "Court- lio, katolik ve muhafazakar M. 
lar" iımindeki m8fhur romanını DollfuN'ü 1933 oeneıi için ciirn
takdiren verilmiıtir. Bu romanda bur reiıiliğine ve aoayaliat M. Hu
bir köylü ailesinin hayatı ve yaııa- ı beri reia muavinliğine intihap et· 
yıf tarzı tavıif edilmektedir. , mİ§tir. 

r İkbsadi ve Mali Hafta l 
Geçen hafta zarfında hükôaıet

çe, iktısadiyabmızı alakadar eden 
pek mühim bir kararname çıkanl
mı,tır. Bu kararname ile. nıemle
ket haricine çık.arılan ticaret etYa
sına mukabil, kambiyonun memle
kette kalmasını temin eden bazı 
tetbirler ittihaz olunmaktadır. Ka
rarname henüz neıredilmediği için 
teferrüatına vi.kıf değiliz; fakat ga
zetenıiz birkaç ııün evvel bunmı 
ana hadan hakkında bazı malU
mat Yermitti. Kararnamenin iatih
taf ettiği gaye, kambiyo kaçakçılı
ğına mlni olmak suretile miHi pa
rayı lronmıaktır. 

olsalar, speküli.ayon yapmıt adde
dilerek baldarında takibatı kanu
niye icra kılınır ["'}. Halbuki bu 
mua.melenin, memleketin ekonomi
sine zerre kaciar tesiri yoktur; 
çünkü bu suretle milli servet hari
ce kıaçtrılmıt olmuyor. itte kanu· 
nun 2 inci, 18 inci ve 22 inci mad
delerinde ıpekülasyon kelimesine 
ilmi olmıyan bir m.-ına verilmesi 
neticesinde hem sarraf hem müş
teri meauliyet altına girmit oluyor. 
h-. de polis, borsa heyeti, müd
deiumumi Ye nihayet mahkemeler 
beyhude yere vakitlerini izae et
mit oluyorlar. Kanunun bu gibi 
tiddetJi te'kayyüdatına mukabil 
kambiy3 kaçakçdığıru mümkün kı
lacak bir kapı açık bırakılmıttı. 
Filhakika bir tacir Avnıpaya me
sela 1000 sterling'lik tiftik veya 
tütün J:::erecek ol1a, bu paranın 
meml girip girmediğini ara-

AYnıpada 1aklaınakta menfaati 
yoktur. Bu, bir <tereı:eye kaa'ar doğ
rudur; fakat o tacir herhalde tica
Tette kullandığı parasının fazlasmı 
Avrupaya kaçırıyordu; diğer taraf 
tan, kendi malları ile beraber, ta
cir olmıyan bazı tahısların nam ve 
hesabına !la mal gÖD<1ermek aure
tile o şahısların da Avrupaci'a kam· 
biyo elde etmelerine vasıta olabili
yorlardı. 

bince yeniden yapılan 60.000 lira
lık bir ıuoortiaman neticesinde 
163.808.000 ıliraya İnmittir. Bu pa
ranın 8.688.000 liruı, karıılığı yüz 
de yüz altm olma•k üzere banka 
tarafından ihraç olunmuştur. 

katti. Bütün dünya piyasaları gibi, 1 
bizim borsamız da, 15/12/ 932 tak
sidi yüzünden Amerika ile İngilte-
re fe Frama anamda tebaıldüs e
den ihtilafın ne suretle haUolunaca 
ğını sabırsızlıkla bekliyor. Son ıe
len malumata nazaran Amerika fe
rlakarbk göstermeye mütemayil 
değildir. Maamafih buna rağ
men sterling Paria Borsasn
da geçen haftaya röre 1 frank 
kadar ~reffü göstermektedir. Dün 
akşam telgrafla tebliğ olunan faali 
82,65 idi ki bizim paramızla 683 
kurut eder. 

lan 571Aı kurutt•n dun ise de, bu ay 
zarfında 48 numaralı kupona r 1000 
sterlinıı nominale 1255 kurut hesa-. 
bile] faiz Yerileceğindeu. hakiki su 
kut l 1/4 kurut kadardır. 

itiraf etmelidir ki böyle bir tet
bir ittihazmda geç bile kalmmı,trr. 
Filhakika TiiTk parasumı kıymeti
ni koruma hakkındaki 1 nWQUrlı 
kara~e bazı lüzumsuz ve ihmal 
olunabilecek teylere •on derece e
hemmiyet Yerdiği halde, asd mil
him olan bazı cihetleri de mühmel 
bırakmıth. Misal olarak sarrafları 
nazarı itibara alalım: Banlar, fa
raza, bir mü9teriye bir iki sterling 
veya frank •Yrakı natiye satacak 

yan yoktur. Denilebilir ki ihracat 
taciri daima burada iş yapmııık mec 
buriyetinde olduğu için parasını 

[*] Kararnamenin buna dair 
maddesi elycvm mer'idir. 

Bu mahzurlar meydanda iken 
ithalat v"' ihracat hakkında neşro
lunan resmi istatistiklerden çıkarı
lan neticelere pek doğru nazarile 
bakmamak İcap eder kanaatinde
yız. 

lıte yeni kararname bu mah
zurları izale etmek itibarile büyük 
bir botluğu doldurmuş oluyor, 

Bizim bir temennimiz varsa o 
da bu kararnamenin istilzam ettiği 
teşkilatı. suiistimallere meydan 
vermeyecek surette, sağlam esas
lara istinat ettirmektir. ....... 

Cümhuriyet MerkP.z Bankası
nın 1 12/932 tarihli bilinçoıu bir 
evvelki haftanınkine nazaran aşağı 
daki farkları göstermektedir: 

Tedavüldeki banknotlar, banka 
kanununun 6 mcı maddesi ımuci-

Pasif kısmında vadeeiz tevdiat 
cüz'i bir farkla l 1.285.315 lira; dö
viz mevduatı da keza pek az bir 
tenakuzla 1.194.960 lira olarak gö
rünmekt-edir. 

Aktif kıammda kasa ve muha
birler nezdindeki m.evcut 29932904 
lira olup bunun 9.997.826 lirası 
banknot; müteb!dsi, 14.205 kilo
luk halis alhndır. Geçen haftadan 
beri altm mevcudu 92 kilo artmış
tır; fakat banka. bunun için, sala· 
hiyeti olmasına rağmen yeni bank
not ihraç etmemiıtir. 

Altma tahvili kabil dövizler 
24.000 lira kadar bir tezayütle 
202.253 liraya baliğ olmu,tur. 

Cüzcfan ve senec!at muhteviyatı 
geçen haftanın aynıdır. 

Esham ve tahvilat 
lstanbul Menkul Kıymetler ve 

Kambiyo Bor1ası bu hafta zarfm<la 
gene faaliyet eser;. gösteremedi. 
Gerek "profeasionnel" ı,,.r;n ve ge
rek ufak sermayedarların hiç gö
rünmemeleri bilhassa §ayanı dik· 

Dünkü likiduyon muamelesin
de 59.000 Ünifiye, 1690 Rumeli, 
740 Anadolu tahvili, 1440 Ana
dolu mümessil senedi, 690 Anado
lu aksiyonu, 670 de Aslan Çiınento 
röpora bırakıldL Müzayede netice
sinde bu kağıtlara tekarrür eden 
röpor fiatleri swaıile şunlardır. 
250; 3 1/2, 15, 17 1/ 2, 10 ve 4 kıı
rut. Vasati fair: miktan yüzde 10 
demektir. Bu sefer de batta Oant*n 
lı Bankası olmak üzere, lstanbulda 
ki bankalann bazıları röpora itti
rak suretile piyasaya yardım et· 
miflerdir. 

Ünifiye dün akşam 55 kuruşta 
kaldı. Bu fiat en haf 

Rumeli Şimendiferleri hafta 
zarfında 4.55 liraya kadar düttük
ten _. dün aktaın 4,80 lirada 
kaldılar. 

İstikrazı dahili 95 1/2 da sabit
tir. 

it Bankalan lo.20 lira, mües
sis hisseleri 120 lira etmektedir. 

Anadolu ıırupunda cüz'i bir te-
reffü yanfırı 

Aksiyon 24 
Obliıaayon 37.75 
Mümessil 39.50 
Tramny 50.50; Bomonti 

23,50; Telefon 15; İttihat Değir
mencilik 25; Şark Değirmencilik, 
2,10; Reji 4,20; Şirketi Hayriye 
14; Aslan Çimento 8; Terkos 32 
tiradır. 

Kota harici Mısır kredi fonsi· 
yelerinin fiati ıunlardır: 

1886 tertibi 151 lira 
1903 tertibi 85,50 .. 
1911 tertibi 83 " 
Gayrimübadil bonoları 38 1 / 2. 

altın da gene 920 kuruştur: 
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Tütün kanunu üzerinde yeniden tetkikat yapılıyor 
Ekonomi 

Tütün işi ile daha sıkı 
meşgul olacağız 

Tütün encümeni muntazam 
içtimalar yaparak vaziyeti 
yakından takip edecektir 

.ı..._l'i_uret Odur batlıca ihraç -d
""lftlz olan tütün iflerile _..1ı su
'ette 111111ıul obnaia karar ..enniı
tlt. Oda bunun için cliinyanm h• 
~~ ~tün piyasalarını, tütün 
~ ve baraketlerini yakm
ıt.ıı takip edecek tertibat oılınııtır. 
~sa tütün müstahıili memJ,.. 
:-.ın bu itteki baraketleri alalra 
Üe takip edilecektir. 

Difer taraftan Oda tütün en~ 
'İ hun dan sonra dUıa nafi olabile
"'" bir §ekilde çalıtacak ve munta
._.,, içtimalar yaparak vaziyeti ya
ltı~dan takip edecektir. 
Odanın yeni aldıiı maliimata na

'-tcuı, Y ugoalav rejisi Yunaniıtan
oı-,, 100,000 okka tütün ınUbayaası
"- karar vermi4tir. Bu husus üzerin 
ole ıuılaıılım,tır. 

Yunanistanda tütün inhisarı ı... 
:'-' etrafındaki fikir teatiıi IOn gÜn• 
;'."'de yeniden hararetlenmiıtir. Bil
..... M. P- Anastaıyu Fırka11 
ı... fikrin - ileri selen taraftarlarm
clııdır. Bunlar inbiıan fevkalade fai
doı; bulmütadırlar. 

Antalya elektrik 
tirketinin hisseleri 

l Antalya Ticaret Oduı ııabih! bu
~ll~~iu Antalya Tilrl< ananım • 
""'tnk ıirlı:etinin behet"i het liralık 
400 hlıoe senedini sablıfıı çıkannıt
"ı-. 

ltomanyada 
IContenjan 
R.omanyada, ithalita kont•jan Ya 

~İlip edilmemeıi, oon sünl..de e
'eılı bir tetkik mevzuu olmaktadır. 
lto.-enjan usulünün tatbikine ileyh 
lor olanlar bu usulün ithalatla ihra
"'t araımda müvazeneyi temine ya
"'dıiını, halbuki Romanyanın ihra
~tı ithalabndan fazla olduğundan 
""Yle bir tetbire lüzum buhıııımaclıiı 
~atini ileri ıiirmetkedirler. Filba
"""" bu sene de Romanyanm ihraca 
lııı.n ithalattan 6 milyar Ley fazla 
~ tahmin edilmelrtedlr. Kon
"-ian uoulil tatbiki lehinde bulu· 
~ar Romanyada halen tatbik edi
""" dl!Yiz takyidabnm çok ııla oldu
~u, lıunun yerine ithalib konten
:_ııa tabi tubnarun daha salim olaca
•'lll ııöylemelrtedirler. 

Cezaircle incir 
L Fransız mÜsteınlekelerinde, bU
....... Ceuirde incir iıtihaalitıru art 
b>tnıJıı n cinaini iılah etmelıı için ae,..,_.ctenberi çalııılmaktadır. Son ee
ı... haberler bu iıim mu...Efııkiyet1i 
... ticeler verdifini bildirmektedir. 

llundan ikinci derecede incir ye-

BORSA 1 
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n, Bankasından alınan cet.eldir) 
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Aktam FU.tlan 

istikrazlar T ahvillt 
lıı dahili 95.71 
~ırt d.yoltan ı,- IJettrit 
lı . Muıh•lde U .50 Tromray 
ı;•mrütler ı,ıt Tftııel 
~•Yd l mahl 7 .-
8•cdu r,u 
l l'.'i"~triyt ~.1!1 

Rıhrı• 

.ı\oadol• 1 
ın . 

ıt,50 

17,; s 
J6,80 

~:tlbjr Bc1tdi-ve 
111krız:ı - 'J4 

.Mn•t''ll '9.J3 

ESHAM 
1
: 81. Ns•ı 10,251 Bo•o•ll tJ,IO 

.. .. Hı•ılla ıo. ıı Ttrto"' U,1/4 
"' .. Muculs ııt,- Çlaenıo Ar. 1,10 
.\•ıllola 14,10 (lnyoa der. tl,-
~rjı 4,!0 Şark dey. 1,1~ 
$tr. hıynye 14,- • Bıl1.ı 1',IO 
ltımvay 50,50 i Şart ıo ccıa l ,IO 
\Trn'-'rnlıicort.a tı.- Telef<•• ı5.t5 

ÇEK F ATLARI 

>,~ • ı ı.o• ı Prot 
l.:•ndra e,H Vlysnı 
llu,ort 47 ,ı U Madrıt 
Jı.1ı lanCl • ,!J_S Bcrli• 
hıu~~ eı :",4~ Vı~ovı 
Atı na 60,tl'! Pe~tc 

15,9•, 
•.0-1.•1 

5.77,I 
1.% .1! 

~.19 

:i,:J7 
H.11 

~t.1 1 • b5 ,5! Be1grilt 34,97,-
t ·intwre t,'44,70 l lti-rc1ıı 
1\nı ~tc.rdıt11 t,17.tl A-lo~.L: ovı 10.70,75 

NUKUT (Salıt) 
Kuruş 

~ --lıf }raD sıı: 1:-1 ,- ı ' ilin, ""· 
1 ·:erlin tt-tt.. ı pc1.erı 
1 do. ar 2· 3.- ı mark 
1°(.ı ıiru i lfl,- ı zeloti 

~' R< lı·ı ia ı 1 .-

1 

~.,r,:;• 
drahmi 2~ - · 

ıo ' te dteır 
1 I• \ içre ~'.2 1 , -

te; ı ı Çcrnu\eç 
~ "• 27, - - ı Altın 

l lor. ı ı lif, ~ı~cıduc 
1( ı l ' . 

ör ~tl l""l,- fi 6antnoı 

Kuruş 

17,
ı:.-

50."l 
24.-
31.-
2d,-
5R.-

9,20 

~ .. ,~.-

tİftİrea memleektler, yeni Tiirki
J'eden maada bütün incir müılahıille 
ri endİf<'Ye düt....ı.tedirl.... Bilhassa 
Yanan indr müıtabıill• bunu ken
dilel'i için bir rekabet teldi olarak 
sörmektedirler. 

Macariata'nın buğ
day ihracab 

PEŞTE, 7. A. A. - Macaristan 
ile AYUıturya ara11nda husule selip 
meriyeti selecek kanunusaninin bi
rine kadar devam edecek olan mu
nkkat itilif mucibince Macaristan
dan AYUsturyaya 60,000 kental huit 
day sönderilecektir. 

Yeniden piyasaya çıkarılacak olan 
bu istok yüzünden buğday fiyatla
rında bir azaltma YUkuuna meydan 
verilmemesi için alım ve aatım mua
meleıine ancak 8 Avusturya 6rma-
11Dln iıtirakine müsaade sönderilme 
ıine Macaristan ihracat ofi.ince ka
rar albna aim.mqbr. 

ltalya'ya buğday 
mıaır ithalah 

ve 

ROMA, 7. A. A. - Maliye neza
reti tarafmdan nqredilen iotati.ıilde 
re söre, aeçen tt!IDınuzun birinci eii 
nünden ikinci t"!rinİn 30 una kadar 
ltalyaya 1.238.060 kental buğday it 
hal edilmİftİr. 

1931 ıeneainin ayni devreıinde 
buğday itlıalilı, 1.286,245 kentali 
bulmuıtu. Şu halde hu seneki itha
latta 19,185 kentallik bir tenaküı 
Yardır. 

1 temmuzdan ikinci teşrinin 30 u
na kadar ltalyaya yapılan mmr buğ 
dayi ilhalitı, 1.850.937 kental ola
rak te1bit edilmittir. 

1931 ıenesinin aynı clevnıinde 
ımsır buğdayi ithalatı, 3,889.526 
kentale çıkmııtı. Bu hesaba söre hu 
ıeneki itlıalitta 2.038.589 kentallik 
bir tenalnia kaycleclilmittir. 

Tasnif edilen 
Eski evrak 

Sadece Babıali 
mahzeninde 

bulunan evraktır 
Tarihi evrakın tasnifi için bir 

komisyon tetir.il edildiii ve komis
yonun faaliyete hatladığı yazıl
mıı, fakat müzeler müdürlüğü 
müzeye böyle bir itar vaki olma• 
dığını söylemi9ti. 

Filhakika tarihi evrakı tasnif 
için tetkil edilen konıisyon ite bat 
lamıttır ve elyevm Babıali mah
zeni evrakında çalıtmaktadır. Ko
miıyon muallim Cevdet, -~iliıli 
Rifat ve Ziya Beylerden mutetek
kildir. 

Komisyonun müzeler idare~ine 
merbut olması ihtimaliyle faalıye
h etrafında izahat almak üzere 
miiracaat ettiğimiz. zaman müze
ler müdürü Aziz Bey bize demiı
tir ki: 

"-Müzelere merbut böyle bir 
komisyon yoktur. Benim ne tarihi 
evrakını tasnif edildiğinden, ne 
de böyle bir komisyon tetkilinden 
haberim var. Bu huouata biç bir 
malümat• malik değilim. Tarihi 
evrakın tasnifi i,i başka bir ma• 
kam tar .. fından yaptırılıyor de· 
mektir. 

Müzeler müdürü Aziz Beyin 
ademi mal ~ .ıat beyan etmui üze 
rine, Maarıf müdürü Haydar Be· 
ye müracaat ettik. O da hu husus
ta bir ıey bilmedijini söyledi. 

Maam.ıtih aldığımız ınalilma
ta nazaran, Babıali mahzen.i ev
rakında çalııan komi.•yonun tari
hi evrakın tunifi itiyle alakaıı 
yoktur. Bu komiıyon doinıdan 
doğruya Baıvekiletin emrindedir 
ve Babıaliye ait evrakın tasnifi ile 
meıguldür. 

Tarihi evraka eelince: bu ev· 
rak müz~Jer idaresinin emrinde
dir. Bir kı11nı Sultanahmet med
resesinde, diğer bir kıamı da Aya
aofyada bulunmaktadır .. 

Bunların tasnifi için müzeler 
idareaine hiç bir makamdan emir 
selm.,'llittir. 

Maliye mahzeni evrakı ile A
yaaofya imaretinde de bir kıamı 
tarihi evrak vardır. Fakat bunlar 
da Müze Müdürlüğiinün emrinde 
değildir. Maliye mahzeni evrakın 
daki evrak Maliye Vekaletine, 

& •• ---. ··--

&lulfta 

lcareteynll 
Emlak 

Yeni kanundaki 
maddenin 

mahiyeti nedir? 
Evkafa yeni bir ıekil •-ek o

lan liyibadan halueclerken E vk.afa 
mt icareteynli ..,1.-de oturanların 
20 senelik icareleriııi peıin olank 
verdikleri halde lıira ile oturdukları 
eve sahip olacaldarmı ve ha. ıuretle 
birçok vatand8flann yeniden mal 
sahihi olacakları yazılDUflı. Evkaf 
müdürü Niyazi Bey sazetelere ,_.. 
lif akseden bu haber hakkında bi:ııe 
ıu izahab verdi: 

- Tetkik edilmekte olan Evkaf 
iolahab layihasında icareteynli Evka 
hn 20 senelik icarelerini defaten .,... 
receld ... haldunda bir madde oldufu 
nu biliyonun. Fakat, icareli emlik 
E vkahn malı değildir ki icare borç
larını ödeyenlere bu mal üzerinden 
hakkından seçmit olsun. Bir kere hu 
iıte intikal meselesi mevzuabahı de
ğildir. Herkes, malının mutuamfı
dır. Yalnız emlik icareteynli ise Ev 
lıaf bunların icare bedellerini tahsil 
eder. Şimdi yeni layihada llu icare
lerin ııermayeye kalbi mevzuubehiı
tir. 

Layiha kabul edilirse E vbfuı vak 
tile mucir kabul ettifi mal sahipleri 
bir da da bütün icare borçların
dan kurtulmut olacaklardır. Yoksa 
Evkaf, ic:are tahoil ettiği emlik üze
rinde hiçbir veçlıile tasamıf iddia
- kallatımı cleiildir. " 

-
Tıp 
Istılahları 

Bir encümen tetkll 
edildi 

Türl<iye Tıp encümeni 4 birinci 
kinun pazar sünü Tıp Fakülteai ko" 
feraM salonunda toplanınııtır. Reiı 
müderris Ziya Nuri P&f& azadan Sa 
it Cemil Beyin v<fabnı heyete tebliğ 
ve hatırasına hünneten ayafa luıllnl
mı,tır. 

Muallim Behçet Sabit Bey 
bölırelı: ve balip tatlannm tabii 
yoldan çıkarılmaaı ..., buna doıir mü
phedelerini teblii ebniıtir. Wicler
ris Kemal Cenap Bey tababet ve 
mütaallıkabndan tabiat hilsileri u
blahlannın oımanlıcadan türkçeye 
çevrilmesi J'Üksek tahıilde ve Dril 
fünunda latinca 11blablaı, hu mü-
sebetle Türk ırirameri lraicleei bak
lımcla teloliğ yapmq bu IJMYZU üze
rinde müzakere cereyan etmİftir.Tip 
cb1indeki 11tılahlann Türkçe kartı
lıldannı derleme itini yapnü ve a
zaya fitler c!aiıtaralı: eelenleri tet
kik ve tanzim için MüdenH Akil 
Muhtar, Müderris Neıet Omer, Mii
denis Kemal C-.p, Müderri .. Hü
seyin Zade Ali ve Müderriı Muavini 
Hamza Beylerden mürekk.., komio
yon aynlllllfbr. ----------
Türkçe 
Konuşacağım 

lzmir musevilerinin 
imzaladık-

ları taahhütname 
lzmirden yazılıyor: Musevi yurt

ta,lanmızı Türkçe konutnwia kar..., 
vererek bir cemiyet teıkil ettilderini 
enelce lıildirmittim. Propasanda 
heyetine &!ağıda adlan yazılı zatlar 
ıeçilınifl«clir: 

Yaaef Sigura, Jiro ticareta-i ki. 
tiplerinden Alber Penso, Dr. Mizra
hi hona ııimMn Avram Meaeri, 0.
~lı lıankaaı memurlarından llyas 
IClıtalan, eski telsraf müdi!rlerinden 
Davııt Sarfati, Karatq mektebi mü
dürü Pontromoli Efendilerdir. 

Seçilen bu heyet, Musevilerin 
Türk'çe konuşmaları için propasan
da yapmaktadn. Aynca her muoevi 
yurttata bir teahbiitname imzalatb
rılmaktadır. Taahhütnamenin bir ıu 
retini de aynen af&iıya yazsyonu: 

Tealıhütname 
" Türk harsını benimsemiye ve 

vatand&§lanm arasında milli kaynat
mayı temin etmiye çalıtacaiımı, bu 
sayeye vüsul için de her vakit Türk 
clilile konutacafum ve bütün tanııllk 
lanmı ela Tfü·kçe konufnuya tl!!vik 
edeceğimi ve hu fikri her tarafta net 
rü tamime sayret edeceğimi beyan 
eylerim!' 

Ramazan hazırlığı 
Camilerde Ramazan hazırhk

lan ilana! edilmek üzendir. Te-
• ·~· ~-~~~----·'- • 'C'-.. 

Malılcemelertle 

icra mürafaasında 
bir alacak davası 

• 

Emniyet sandığı nizamname. 
sinin tetkikine lüzum -görüldü 

tiyorm. Bizim nizamnamemiz 
mucibince uhtemizcfe kalan ma 
1ı batkuına aatmam191ak 6 ay 
zarfında borcunu tamamen öde 
yen borçluya iade ederiz. Borç 
lu vekilinin itiraz hakla yok
tur. Uhtemizde blan bu mal 
aatılmamıthr. Borçlu borcunu 
ödesin, ıayrimenkulünü geri al 
ım. İtirazm reddini talep e
derim. 

Hakim Emniyet Sandtfı ni
zamnamesini tetkik için miira
faayı batka güne bırakmıştır. 

latllllbul icra mlirafaa daire· 
sinde dün mübinı, bir itiraz da· 
vaaı rüyet edilmiftir. İtiraz ~ 
den İpekçi Avni Bey vekilidir. 
Kartı taral ta Emniyet Sandı
ğıdır. Müteriz vekili:nin müra
faada anlattığına nazaran, İpek 
çi Avni Bey Beyoğlunda Meı
rutiyet mahalleainde Büyükde
re caddeeinde 33 bin lira kıy
metindeki büyük kirgir konağı 
ru ipotdı: ederek Emniyet, San
dığından 19 bin lira istikraz et 
mittir. Bu koaak üç sene ipotek 
li kalmıı. borç miktarı masraf 
ve sairesile 20000 liraya çık- Kaçak sigara kağıdı 
mı§, Emniyet sandığı da evi 
ipotel.<li gayrimenkulü müzaye 
deye çıka,,mıthr. Emniyet San 
dığı nizaımıameaine göre. bir 
gayrimenkul ilk müzayedesin
de muhammen kıymetinin üçte 
ikisini bulmazsa satılmaz, ~ 
cak ikinci müzayedesinde ki
min uhteeinde kalırsa ihale edl 
lir. Bu bina da ilk müzayedeein 
de üçte lkiıi olan 22000 lira 
kıymeti bulmamı,, ikinci müza 
yedeeinde de 8 bin liTaya ya
kın bir meblif mukabilinde 
Emniyet Sandığı uhteeinde kal 
mııtır. Emniyet Sandığı 
binayı tefevvüz edince 
mütebaki alacağı olan 
12000 liranm tahsili için de 
icra dairesine müracaat etmiş
tir. Borçlu vekili bunt itiraz et 
ti: 

- Emniyet Sandıtı bu br 
nayı 22000 liradan atağı tefev
vüz edemez. Efer Emniyet 
Sandığı kendiıioe ipot$.li olan 
bir ev~ istediği fiatla 'b.:yaa
ya aalihiyetli olsaydı, evi yüz 
liraya alıT, bizden cif. kliauru o
lan 19,90() lirayı i.ater, bizim iti 
raz haklaınız olmazd•. Ma&.mı
k{ Emniyet Sandığı bizim bina 
mızı tefevvüz etmittir, kıyme
tinin üçte ikiıi olan 2200 lirayı 
kabul etmit demektir. Şu hal
de <fe bizden artık para isteme 
mesi ve alacalı olan 20000 JI. 
rayı aldıktan aonra artanı bize 
vermesi lazımdır. Emniyet San 
dığı nizamnamesi bunu amir
dir. Takibatmın durdurulması· 
Dl rica ederim. 

Emniyet Sandığı vekili bu 
itiraza fÖy.Je mukabele elmif'" 
tir: 

- Sanclık oonci müzayede.. 
de gayrimenkul kaça çıkarsa 
çıksın .ıdar. Bıı bina 8000 lira
da Sandık uhtesinde 1calm19tır. 
Biz dt! mütebaki alacaimuzı is 

Sütçülerin 
·Müracaati 

Bozuk aüt satanlar 
için ne yapılacak? 

Sütçüler cemiyeti, Belediyeye 
bir mektupla müracaat ederek, ö
teden beri aütc;ülerin hile yapar 
telakki edildiklerini, cemiyetin 
buna nihayet vermeie çalıtbiım 
bildirmittir. Cemiyet, ~a maluat
la, •Üt oalıcılanna hırer marka 
vermeie bqladıinu, bu ınarkala
n ta§ıyan •Üt satıcılarından bileli 
oüt satanlara teoadüf ediline 1111• 

lann markaları istirdat ve kayıt
lan terkin edileceiini de bildi1'
miı ve hu sibilerin iaiınlerinin bil
dirilmeaini rica etmiıtir. -

Bundan hatka cemİy«, marka. 
llZ sütçülerin cemiyete saJ'Ti mu
kayyet ve sa:rri müseccel oldufu· 
nu, bunlardan çoğunun hile yap
bğını beyan ederek bu sibilerin 
aan'attan ınenedilmeıini iotemİf
tir. 

Belediye, henüz cemiyete c .. 
vap vermemİf, yalnız ka)'IDakam
lara, ıüt müıtahıillerinin kayd .. 
dilmek ve oüt satıcılarının marka 
almak üzere cemiyete sevkini bil· 
dirmi9tir. 

Reşit Saffet Bey 
Türkiye Turing kulübü reisi 

Kocaeli meb'usu Rqit Saffet 
Bey Ankaraya gitmittir. Reıit 

Edirnekapıda oturan Arap Rı
za isminde bir tahra kaçak ıiğara 
kağıdı satarken görülmü§, yaka
lanrruı ve elindeki sigara kağıtla
rıyla birlikte dokuzuncu ihtisas 
mahkemesine oevkedilmi~tir. Mu
hakemesine yakında bakılacaktır. 

Limon kralı aley
hindeki dava 

Limon kralı Diyamandi Efendi· 
ıain muhakemesine dokuzuncu İh· 
tiaaa mahkemesinde devam edil· 
miı, Diyamandi Efendinin ki.tibi 
tahit olarak dinlenilmiıtir. 

Celbname kesilen diier bir ta· 
bidin mahkemeye selmedifi an
laıılmıı, muhakeme hu tahidin 
celbi için ba~a gÜne bırakılmıt
tir. 

Hikmet B. in davası 
Eski müstantik Hikmet Bey Ga· 

lataaaray lioeaindeki oğlu Tankı 
dövdüiü için muallim Nahit Bey 
hakkında takibat yapılması rica
dyle müddei umumiliğe müracaat 

. . . . 
etmı§ti. 

Bu hususta yapılan tahkikat 
fezlekesi ikmal edilmit ve •vrak 
Bqiktat Sulh ceza hakimliğine 
sönderilmiıtir. Davaya kanunusa
nide baılanııcakbr. 

Çarpıtan motörler 
Geçen haziranda Unkap&JU 

köpribü sözünde bir deniz faciaaı 
olmut, bahçıvanlara alt Yılmaz 
motörü mezbahanın Mücahede 
motörilne çarparak parçal&mlf. 
lbrahim !aminde lıiriıi de bu müsa 
deme neticeainde botulmQftu. 

Geçen salı hadise mahallinde 
deniz ve ıemicilik mütehaaoıalan-
7la liman reiai Ye liman fen heye. 
ti huzuriyle ketif yapılmıfb. 

Dün Ağırce:ıa mahkemeainde 
bu davaam rüyetine devam eclile
.,.Jı;ti. Davacı ile maznunlar ve i
ki taraf vekilleri mahke-ye sel 
mitlerdi. Fakat henüz ketfe ait 
fen heyeti raponmun mahkemeye 
sönderilmediiti anlatıldı ve muha
keme hu raporun celbi için haıka 
süne bırakıldı. 

ı flAgette 

Yoklamasız 
Maaş 

VekAletlnmüaaadesl 
mal müdür

lüklerine bildirildi 
Eytam ve Enıılik BankHma ü

çer aylıklannı kırdınnllf olanların 
tekrar ve yoklamaaız maatfarmı 
kırdırabiım.lerine Maliye Vekile 
tince müsaade edilmifti. Bu emir 
defterdarlıktan Malmüdürlüklui

- teblii edilmiftir. 

Koyunlarda f&P 
hastalığı 

Çorlu'dan selan koJ'Unlarclaıa 
bazılarında fBP baatalıiı sörül
müı ve tedbirler alıDIDlfbr. 

Tavuk koleran 
kalmadı 

Gemlikte tavuk koleruı çılı
DUflı. Yapılan tedbirler neticeaia
cle kole kalmamııtır. 

Dahiliye Müsteıan 
Dahiliye miisteıarı Hilmi Bey 

dün Ankara'ya sibniıtir. 

-- - - - - -

kerat- ittirak etmekle bera
ber kulübe ait buı te,ebbüaleri 

llurl(te 

Talebe 
Mübadelesi 

Beledl11ede 
• 
ilişiği 
Kesilenler 

Vartovaya iki ta
lebe göndereceğiz 

'

Elbise ve tabancala
rını iade edecekler 

Varıov11 Tıp Fakültesi ile lstan
bul Tıp Fakültesi arasmda talebe 
mübadelesi tekınTiir etmİ§tir. 1933 
ıeneai batında lıtanbuldıan iki Tıp 
talebesi Varıovaya sidecek •e ora
dan da iki talebe buraya selecektir. 
Talebeler lıulunduldarı fakültede 
meccanen iaıe ne iıkin ettirilecek
lerdir. 

Müfettitlerin içtimaı 
ilk tedrisat müfettitleri dün bir 

içtima yaparak mekteplerin umumi 
vaziyeti etrafmda görüşmii,lerdir. 

Derleme 
Talimatnameai 
Oz türkçe sözleri top!- faali

yetinde rehı.e; olmak üzere T. D.T. 
Cemiyeti umumi merkezi tarafından 
wcuda setirilen talimatname tabe
dilmek üzere matbaaya verilmiıtir. 

Talimatnamenin tabi hitam bulunca 
derhal ..-nleketin her tarafına sön 
derilecektir. Darülfünundaki iıtilih 
komiıyonlan talimatname selince 
faaliyetlerine kermi vereceklerdir 

Mektep kitapları 
tetkikatı 

Mektep kitaplarını tetkik eden 
komisyon dün de bası kitapçıları 
dinlemittir. Komiayon cumarteaiye 
faaliyetini ikmal etmeıi için Mllarif 
Yeki.Jetinden emir almıfbr. 

Talebe birliğinin 
nizamnamesi 

Milli Türk Talebe Birliti ni-
zam.name encümeni Birlik nisam
nameaini bitirmiıtir. Birlik murah 
ha•lan cuma sünü •aat 8.30 da 
Birlik merkezinde içtima ederek 
nizamnameyi münaka .. ve kabul 
edeceklerdir. 

- ---<H~ ..... _ .. ____ _ 

Dit tabipleri heyeti 
yarın gidiyor 

Dittababeti koııır•İnde it
tihaz ol-n bir takım karar ve 
temennileri ait olcluldan maluv 
mıata ibllğ ve intaç için Yal? 
Ankaraya bir heyet giclecektir. 

Yunan artistleri 
geldi 

En mqhur Y unıan utistle
ııinden Madam Kiveli "' Ma
dam Kotopuli dtn T rapu vapu 
ru ile tehrimize gelmiflerclir. 
Madam Kiveli, ıeçen aene de 
tehrimize ıelmittir. Yunan ar· 
tiıtleri dün gece F ra.tl9IZ Ti yat 
J'Olunda ilk olarak Şiller'in 
(Mari Stuart} mı ı-il et· 
miıJerdir. 

Şark e•erleri 
Sergüi 

Amerlkadakl aerglge 
nıO:ıe de lftlrak edlgor 

Gelecek sene Amerikada açıla 
..ı. olan Şark Eserleri Sersisinr 
müzemizin de ittiraki tekarrür et· 
mittir. 

Gönderilecek -rter dünyada 
bir qi daha bulunmıJ'&B uerler o
lacaktır. E,ya sönderilmeclen eY· 
nl aİSof1a edilec:H ve iade edile
ceiine dair teminat alınacakbr .. 

---+--

Ankara hapisb•ne
ainde bir cinayet 
ANKARA, 7. -Ankara lıapi.r

wincle yatan Mın=mLk lırtic:a hl 
4iaeeini pkarualanlaa R•-ew 0 b&o 
iliz oebelıi en'aplnısyan bir sebep
ten dolayi ınUkWnlardan Ouııan 
Nııri ile lıavp etmİf, hiddetini yew 
meyerelı: elde ettİJİ bir IAHtaJı çala 
De Omıanı ve ...ı- Iİren Tahsin 
isminde lıir -bıımn. yaralamııtır. 
o_,. alclıiı yaradan ıniiteeuiren 
ölınüıtür. 

·Sinema artistleri 
bekleniyor 

Reami elbise, tabanca ıribi denıir 
ba§ "'yadAn madut olan ~eyler bele
diyeye .ittir. Bu gibi "'ya taııyan 
memurların vazifelerine nihayet ve
rildiiı vakit bu eşyayi geri almııl< 
ırüçleşmekte ve ekseriya mahkemeye 
müracaat etmek mecburiyeti hasıl 
olmaktadır. Belediye kazalara bir 
tamim s öndererek, bu eibi eıyarun 
seri alınmadan vazifelerinden ilifik
lerinin kesilmemesi bildirilmiştir. 

Zeynep Kamil has
tanesinde tamirat 
Zeyney Kimil hastanesinin tami

ratı hitmittiT, Ancak kalorifer, eldıt 
rik, au için ayn bir ,artname ihzar 
edilmektediı . liri ay ~onra hastaha
ne açılabilecektir. 

Pollatr 

Kira 
İstediği için •• 
Zavallı bir kad:nı 
aopa ile dövdüler 

Ü oküdarda bir erkeğin bir ka· 
dını ağır surette yaralamaıile ne .. 
ticelen bir hidiae olmuıtur. 

Kezban H. imıinde bir kadınm 
eTinde oturan Ali Ef. son aylard• 
ev kiraaını vermemeğe baılamıt. 
bu ihmal Kezban Hanıımn birkaç 
defa müdahaleaini mucip olma,.. 
da Ali Ef. den sene pa ra almak 
imkinı bulunaınamıştır. 

Kezban H. evvelki gün kiracı· 

undan tekrar para j temeğe aı· 

dince Ali Ef. hiddetlenerek kadı
na ağJr sözler söylemi,tir. Bu e&• 

nada Ali Ef. nin kar ı s ı ve diğer 

komşular da yeti§erek Kezban H. 
ı aopa ile döğmeğe batlamıtlar

dır. 

Kadıncağız kanlar içinde mÜ· 
tecavislerin ellerinden kurtularak 
kaçmııtır. Mütecavizler hakkında 
tahkikat yapılmaktadır .. 

Kavga 
Çartı içinde Çuhacılar hanı~ 

sümütçü Serkizle yaldızçı Parker 
kavsa ebnitler, Serkis ocıpa ile 
Parkeri baımdan yaralamııtır .. t 

Esrar 
Tophanede Niyaıô Ef. nin kah 

veoinde zabıtaca yapılan araıtır

mada amele Ali oğlu Rızanın üze 
rinde bir miktar esrarla Mehme
din cebinde kaçak bir çakmak bu
lunmuıtur. 

Eli makaslı sarhoş 
Beykozda bir fabrika ameleain

den Hüaamettin evvelki gece aar
lııof olmuş ve eline bir makas ala· 
rak ookaia çıkmıtlır. Hüsamettfo 
elinde makasla dolatırken önüne 
Çlkan Fethi ve Haydar iıminde 
iki §Ahit oebepıi:r: olarak yarala
mıttır. 

Çekiçle cerh 
Küçükpazarda. Kutucularda 

mana• Nuri Ef. yi Ziya isminde 
difer bir manav, çekiçle batından 
yaralamae. Ye yakalamağa giden 
zabıta memurlanna da hakarette 
bulunın,..tur. 

Hayvan hırsızları 
M ... kezefendi Poliı karakolu, o 

civarda ha7"&D hıraızlığı yapaa 
Ramazan ,,. Omer i11ninde iki 
...... yaluıl .... tır. Maznunlar 
mahkemeye Yerilınitlerdir. 

Otelde bir hırsız 
Büyükada otellerinin biri

..,.. zamanlarda dadanarak bir· 
çok eıya çalan bir bınm yalıa1an.. 
llllfbl'. Hınız, ayni otelde çalıtan 
Parailı iominde biridir. Biiyiikada 
ııalntaaı aldıfı tertibat sayeainde 
Panibi cürmü m"fhut halinde ya
kalamaia munffak olınuttur. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Birşey bulamayınca 
saatini aldılar 

Şehrimize geleceklerini dün- Maslak ile Boyacıköy yolu ara11n-
kü nüıhamızda haber verdiği- ı da Rizeli Abdullah önüne evvelki 
miz Alman sinema artistlerin- secc iki tah11 çıkını~. Abdullabı ai-

d G ~- F l'ch 'I G'tt li.hla tchtit ederek üzerin~ birıey en us ... v reu ı 1 e ı a · · ı k 
Al 

, b ı.. mk' T k bulamayınca saatını a a"' savuı-
par rn u a"ia ı oroa e ı· mutlardu. 

preaile muvasalatları belı.len- Jandarma bunı.nılan Simıonu yaka 

. 
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\snn umdesi «MiLLi YET » ti r. 

8 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telg:raf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Ba,moharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ye Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylığı 4- 8-
6 

" 
7 50 14-

12 
" 14- 28-

Gelen evrak gui verilmez - · 
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz: ilinların me
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y eıilköy askeri rasat merke

zinden aldığımıza göre bu
gün hava az bulutludur. Ce
nubi İstikametlerden hafif rüz
gar devam edecektir. 

Diln hava tazyiki 761 mili
metredir. Sıcaklık en çok 16, en 
az 10. 

[fır:LElaQ 
Yükseklik ve 
Alçaklık meselesi 
Bugünlerde ağızlarda d'ola

şan bir kelime var: Seviye yük 
sekliği ve seviye düşkünlüğü ... 

Maalesef bu seviye irtifamın 
ölçüsü Mahmutpaşada baSd'nacı 
ların elindeki endaze ile ölçül
mecıiğinden herkes kendi sevi
yesine istediği irtifaı veriyor. 
Hele "ben aenden yükseğim" 
iddiasında bulunan iki kişinin 
seciye ve seviyelerini yanyana 
getirip boy ölçüşür gibi ölçe· 
miyoruz ki bu iddiaların haki· 
katle olan niabetlerinl tayin e
debilelim. Arkadaşlardan birisi 
ile münakaşa ediyordum. Ba
na dedi ki: . 

- Bir takımları ıapkalarını 
rafa koyup kendilerini yiikael
mi~ zannediyorlar. Sakın öyle 
olayım deme!. 

Bu nasihat boş bir lif değil
dir. Filvaki Nasrettin Hocanın 
yanlıılıkla şapka giyip kendini 
çelebi zannetmesi gibi bizim i
çimizde de şapkasını rafın üst 
katına koyup kendini yüksel
miş tevehhüm edenler vardır. 
Böylelerile uğraşmağa değ· 
mez ... 

Edip neye derler? 
Bizdeki edebi hareketleri ve 

edip geçinenlerin terbiye ve 
ahlaklarını tetkik eden bir ada· 
ma: 

- Edip neye derler?.. diye 
sorsalar: 

- Bir münakatada karşısın
dakine hakaret. küfür eden if. 
tira ve elinden gelirse dayak 
atn adama derler.. cevabını 

8 ~NlfNUEVVEb 

Türk - Fransız 
mahkeme•inde 

Yaş meselesi 

Muhtelit Türk • Franıız mah
kemesi dün 15 davaya bakmıttır. 
Bu davaların hepsi de hükiımeti
miz aleyhine açılmıtlır. Fakat 
davacılar müddeti kanuniye zar
fında dava harçlarını vermedikle
rinden bu davaların iptaline ka· 

Muhtarla Mahmut her akıam· 
ki gibi bir yerde oturmuşlar, sa· 
bahtan aktama kadar şirkette 
yorgun düımüt baılannı dinlen
dirmek için biraz nefes alıyorlar', 
konuşup gülüıüyorlardı. Pastaha
nenin tenha bir kötesinde küçük 
bir maıanın etrafında oturmuılar 
dı. Derken Ragıp geldi. · 

- Çocuklar, dedi, size bir ha· 
ber! Ben evleniyorum. 

Ötekiler ıaıırdılar : 
- Ne diyorsun, Ragıp! lnaan 

kırk yaımdan sonra e•lenir mi? 
Mahmut ta ili.ve etti: 

- Hele böyle biı· zamaıada •· 
nayiliğin dik ili.ar .. 

Ragıp hiç istifini bozmadı: 
- Doinııunu ister seniz arka· 

daılar, aptallıktır, ben de pek iyi 
biliyorum amma, neyıe bir ittir ol 
du. Bu yaftan sonra evlenenlere 
ne deseniz hakkınız var. Durun, 
size bir hikaye anlatayım: 

"Cenabı Hak kainatı ve mah-
lUkatr yaratırken, hayvanlara ay-

ı ni zamanda da yaşlarını tevzi e
diyormuş. 

Yer yüzündeki bütün canlı 
mahluklar kaçar yaş yaşayacak
Jannı öğrenip, birer birer dünya
ya geliyorlarmış .. En sona yer yü 
zü mahliiklarından İnıan, may-

verirse şaşmamalıyız ... 

Ödüm kopuyor? 
lstanbulun bir semtinde hay. 

van hırsızlan türemiş, gazete
ler yazıyor. Orada oturan birisi 
okumuş. Endişe içi.n<le.. Ada
mın hayvanları var .. Bir ahba
bına rastgeliyor ve sırasını dü
şürüp söylüyor: 

- Birader! Bizim semtte de 
hayvan hırsızları türemi,.. Ö· 
düm kopuyor .. 

Beriki duıımadan cevap veri
yor: 

- Eğer korkuyorsan gecele
ri çıkma! .. 

Dediğim çıktı!.. 

Türkçenin sadeleştirilmPsi 
meselesi günün işi haline gel
dikten sonra bazı resmi daire· 
lerin ilanlarında ve hatta bazı 
mahkı-mP kararlannda yeni ye
ni ıstılahlar ve tabirler görül
meye başlamıştı. Bu tabirlerin 
içinde daha ilk nazarda yanlışlı 
ğı göze çarpan kelimPIPr oldu· 
!lu gibi uydurma şeyler de bu
lunuyorclu. B .. n bu harekete 
bu sütunlarda takıldım. Böyle 
herkesin istediili kelimeyi dili
mize sokmasında tehlike oldu
iiunu söyledim ... Bt• suretle dil 
de bir anarşi olacağını iddia et· 
tim. 

Sözümde haldı imi,im!. Bil
mem hangi banka idaresi ka
nunuevvel V"' kanunusani ayla
rının isimlerini beğememiş ve 
bunların yerine Cümhuriyet ve 
Gazi isimlerini koymuş ... Hem 
sanırım bunlan intihap ediıte· 
ki maksat ta kelimelerin rmoef
humlarmdaki hürmete sığınıp 
bu hareketi itirazdan kurtar
mak ... 

E! Bn ~ülünç şeydir ... Böyle 
önüne gelen ay, gün isimlerini 
değittirirse işimiz neye varır!.. 
Ve işte buna anarşi derin .. 

FELEK 

mun ve eşek kalmıf .• Üçü Allahın 
karşısına dizilmifler .. rar verilmittir. ·IJI 

Boğazlar komisyonu l ı 
w-E Senenin en büyük sinema hadisesi !i-~C:i~ 

Allah evveli eıeğe aormuı: 
- Sen söyle bakalnn.. Dünya

da kaç sene yaıamak iıterain?. 

Tamamen memleketimizde yapılan ilk muazzam Türkçe film: 

Etek hicabından ağzını açıp 
bir fey söylememit, önüne bak
mıf •• 

Allah demiş ki: 

Boğazlar komiıyonu. dün [ 
haftalık içtimaını akdetmiş ve 
Cemiyeti Akvama gönderilmek I 
üzere 932 senesine ait raporu- 1 
nun ibrazı için meaaisine de

Bir Millet Uyanıyor 
- Sana kırk Y•t ihsan ediyo· 

rum, razı mııın?. 

Eıek bir müddet dütündülr:
ten sonra aorm.ağa ceaaret etmit: 

- Yarabbim, demİf, yer yüzün
de ne vazife görecefim. Bilmiyo
rum .. Öireneyim ki ona göre yaı 
.iıteyeyim. 

Allah: 
- Kırk sene yük taşıyacakıın, 

demif .. 
Eşek birden bire ıaıırmış. Kırk 

ıene yük ta9ıma k bu! 
Mazlumane bir bal almıf. O 

zaman Allah eşeğe acımıı: 
- Haydi yirmi seneıini affet

tim. Yirmi sene yaşayacaksın, de
mİf. 

Etek, yirmi yaı yatamak em
rini aldıktan aonra huzuru rabba
niden kemali hürmetle çekilip git 
miı .. 

Sıra maymuna gelmiı. . Allah 
maymuna: 

- Sen de kırk sene yaşayacak· 
sın, demif .. 

Maymun: 

- Efendim, vazifemi ogrene
yim ki ona göre çok mu, az mı ol 
duğunu bileyim, demi§ .. 

Cenabı Hak: 

vam eylemi,tir. 

Bir mazbata 
hazırlanıyor 

Edimekapı'lılar, Tramvay 
şirketine verilmek üzere yüzler 
ce imzalı bir mazbata hazırla
maktadırlar. Bu mazbatada, 
şirltetin 'on zamanlarda akşam 
ları saat 6,5 tl\n sonra Edirne· 
kapıya tek araba itletmesinden 
tiki.yet ve tık sık çift araba iş
letilmesi teır enni edilmekte
dir. 

Ankarada küçük 
otobüsler 

ANKARA. 6.- Hük/ımet merke
zinin otobüs İti henüz halledileme
ıniştir. Şimdilik piyasaya birçok 
"kaplı kaçtı" lar çıkanlmaama bele
diyece müsaade edilmiştir. 

Rejisörü: 

l_R_A_D_Yo __ · 
Bugünkü program 
18 den 18,45 kadar Saz (Nebil oğ- 1 

lu lsmail Hakki Bey). 1 
18,45 den 19,20 kadar Orkestra. ı 
19,20 den 19,45 kadar Fransızca 

ders (llerlemiı olanlara). 
19,45 den 20 kadar Orkestra. 
20 den 20,30 kadar Saz (Seniye 

hanım). 

20,30 den 21 kadar Darülbedayi 
artistleri tarafından temsil. 

1 
21 den 22 kadar Tanburi Refik 

Bey ve arkada,lan 
22 den 22,30 kadar Cramoton, A- ı 

jans ve borsa haberi, saat ayar. 

---.-M A Jİ K 'te----.
Bütün Istanbul görmek istiyor · 

Mektepli Kızlar 
Temdit edilmiştir. Hiç bir film bu ha

rika ile mukayese edilemez. 

Bu akşanı G L O R Y A ' da Büyük Gala olarak 

KADIN HAYS1YET1 
Nev-York Metropolitan operasından CRACE MOORE ve parlak 
jön prömye ANDRE LUGUET tarafından temsil edilmit gayet 

mükemmel ve güzel bir film. 

- Kırk ıene şaklabanlık yapa 
cak11n, demi~. 

Bu arabaların faydaaı .takıiden faz 
la müfteri alabilmeıi ve herhangi 
bir otobüsten az yeri bulunduğu i
çin fazla beklemeden çabuk dolabil
meaidir. Arabalar bet mütteri almak 
tadır. 1 

Büyük ltalyan opera şarkılan 11 F O X Jurnalde en 
V ARŞOV A 1411 m. cazip ve meraklı hareketi.... son dünya havadiıleri. 
13.20: Senfonik maline konser. 

Maymun birden bire şaşırmış: 
- Ya Rabbim. demiı, bu ka

dar sefil bir vazife ile beni kırk 
sene bütün i.leme ma.akara yap
mayınız .. Bana yirmi sene yeti .. 
tir .. 

--· 
Ayasofyada tami

rata lüzum yok 

15.25: Halk musikisi. 16.05: Kon ~~==::====Y~a=n=n~l~l ~d~e~t~e=n=zı~·ı;at~l=ı ~fi~a~tl~a:r~la:ma=~Iİ~n=e=======~ serin mabadi. 17.05: Genç talebe '---· 
neıriyatı. 1 7 .30: Gramofon ile 1 I' 
revü. 18.05 : Hafif musiki. 19.05: I"ş ı•ŞÇl• 
Gramofon. 20.05: Muhtelif. 20.30 Ve RICHARD Tauber 

BiR l'K 
NiGM~~iNO~ 

Ayasofya camiinin bazı yerleri 
nin tamire muhtaç olduğu yazıl
mıttı. Evkaf idaresince bu sene 
Aya~ofyada yeniden tamjrat yap
tırılmayacaktır. 

Monolog. 21 .05 : Konser, laganni . .,, _____________ _ 
l\rla ymunun da yafı yirmi ola

rak lesbit edilmiş. 
En son sıra İnsana gelmiş .• 

Allah sormuş: 
- Ey, sen söyle bakalım .. A

demoğlu ... Sen nekadar yaş isti
yorıun? .. 

lnıan her vakitki sahte hica- 1 

bı ile önüne bakm••·· Cenabı Hak: 
- Sana da lcırk yaş veriyorum, 

yetmez mi? demi,. 
insan da sormut: 

- Ya Rabbim, benim de yer yü
zündeki vazifem ne olacak? 

- Senin işlerin mühim ve çok .. 
Sen dünyanın bütün itlerini idare 
edecek ve düzene koyacaksın. 
!-:lerkeain sulh ve selimet içinde 
yafamaıına dikkat edecekıin. Bu 
muazzamatı umuru hüsnü tedvir 
edecekıin . 

insan oğlu dü,ünmüş ... Mühim 
işler, vazifeler var .. Allaha demiş 
ki: 

- İyi amma rabbim, kırk se
nede ben bu kadar işi nasıl bata· 

Bundan Üç sene kadar evvel 
53000 lira sar fedilerek camiin 
kubbesi e.sas lı b ir ,ekilde tamir e
dilmi, ti. Söylendiğine göre bazı sı
vaların kopmasından ba.şka cami
nin tamire muhtaç bir yeri yok
tur. 

Sinan türbes 
Mimar Sinan türbesinin ta.miri· 

ne yakında Evkaf idaresince baş
lanacaktır. Türbftnin yanındaki 
dükkinın iatimlik muameleıi bu. 
günlerde ikmal edilecek ve plan 
mucibince intaata başlanacaktır. 
Türbe mozaiklerle tezyin edilerek 
kıymetli bir aan'at eıeri olaCilk· 
trr. 

Mevlidi Nebevi 
rınm? Bana biraz daha yaş ina- 9-12-932 tarihine müsadil Cu-
yet buyuı maz rıısınız:? ma günü namazı müteakip Ak.tc:İ 

Allah, Adem oğluna bakınıı: 
1 

ray Valide CamiinJe Dr. merhum 

23.05 : Cazband. 24. Kahvehane 
musikisi. 

BUDAPEŞTE 560 m. 
18.35: Askeri musil\ . 20.20: 

Sigan musikisi refakatile Macar 
halk şar,kıları. 21.20 : Konferans. 
21.40: Opera orkeıtrasının müsa
meresi. Spor haberleri. Müteaki
ben: Taganni ittirakile cazband, 
Sigan muaikiıi. 

VlYANA 517 m. 
17.30: Aloia Dosta! orkestrası 

(hafif havalar). 19.30: Müıaha
beler. 20.35: Taganııi ve piyano 
ile klasik ıarkı ve haberler. 21.05 
Karışık neşriyat (Berlinde, Kay
zerdam'da panayır salonundan 
naklen) : Barnabaa von Gezi ta
kımı. 

PRAG 488 m. 
17.05: Hafif musiki, müaahabe 

ler. 18.50: Gramofon. 19.05: Mu 
aikili almanca n~ıriyat. 20.05: As 
keri bando muzika. 21: Konsere 
ait sözler. 21.10: Otto Yeremias' 
ın idaresinde filharmonik konser 
(taganni). 23.20: Eski ve yeni 
dana parçaları. 

ROMA 441 m. 
20.15: Haberler ve saire. 21.50 

Beatekir Reapighi'nin eıerlerin
den fantaziler. 

- Peki, senin de dediğin ol- Nahide Edip Hanımın ruhuna İf· 
sun demit, şurada eşekten yirmi, haf "d ilmek üzere Hafız; Nuri Ef. 
maymundan da yirmi yaş kaldı. di tarafından meııliı kıraat edile. 
Haydi onları da sana veriyorum. <:eğinden ar;;ı;u buyuran ;;ı;eııatın BOKREŞ 394 m. 

S k d b 1 b 1 g-lm-1-rı' rı"ra olunur. 13.05:' Gramofon. 14.05: Gra-e sen sene e sana o o yeti- ~ ~ ~ • şir .. " mofon. 18.05: Karıtık konser. 19. 
• * * 15: Müsahabe. 19.30: Konserin 

Ragıp bu hikayeyi anlattıktan .,. .... devamı. 20.05: Konferans. 20.45: 
..... K ad ık Ö y'de Gramofon ile Bizet'nin "CAR-

ıonra dedi ki: 
D • T b · b • MEN" operası. 

- Anladınız_ ?'•• k~rk _Yatından 
1 

l Ş a l 1 BRESLAU 325 m. 
sonra, 11ra eşegın yırmı yaırna 1 ZEKİ HALİT 17.15: Hafif musiki. 18.05: Co 
geldi. Ne yapalım, •abır ve taham· Her gün Hastalarını Altı yol cuk proğramı. 18.35: Bach ma

0

h-
mül edeceğiz. Altmışına geldik mi, h · dumlarının bestelerinden parça· ağzınc!aki Mcayene anesınd~ 
elaleme maakara olmak mukadderse, ! lar, müııa.habeler. 21.35: Fil har· kabul ve tedavi edeı·. 
onP. da ne diyelim? Kırkın ••••••••••••••• monik konser. 22.25: Zoltan Ko-
dan sonra azdı demesinler de.. { 1 dalinin eserlerinden konser. 

Milliyet bu sütunda İf ııe ifı:i 
isti yenlere taııauut ediyor. lı 
ııe İfçİ iatiyenler bir mektup
la lf büromu;;ı;a müracaat el· 
melidirler. 

İşçi isteyenler 

Marangoz aranıyor l 
TOSKA 
Operasını taganni ve 

temsil ediyor. 

Güzel it doğrama ve m&ran&OZ ·yakında Majik'te 
fabrikasının 10 marangoz ve bet · ;..••••••••llİİıııamm.:. 
çırağa ihtiyacı vardır. İstanbul Belediyesi 

Adres: Şiıli son tramvay iata- Şehir Tiyatrosu 
siyonu kartısında 
müracaat. 

336 Numaı·aya 

iş i•teyenler 
544 - Bendeniz kuerikan 

kolleji talebelerinden olup orta 
derecede tahsilim vardır. lngiliz
ceyi, eıki ve yeni türkçeyi mü.kem 
melen yazar okurum. Bu suretle 
berbanei bir müenesede memur 
sıfatile iı arıyorum. 

S. S. rumuzuna müracaat. 

' Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

Darülbedayi T l:'l""lo;İller! 
Bu ak~am saat 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekreın 

Reşit Bey. 

Besteleyen Cemal R-.şit Bey. 
Umcma 

3 perde 27 tablo. 
3 haftadan beri oynamakta o· 

lan Operetin son haftasıdır. 
798 

lst. E"kaf Mütlür'üğünd~n: 
Evkafı mülhakadan Alerı:·da 

ğında Sofu Hayrettin çiftliği· 
nin teslimi tarihinden itibaren 
üç senelik İcarı pazarlıkla mü
zayecleciedir. 14-12-932 tarihin 
de ihalei kat'iyeıi icra kıhnaca 
ğından taliplerin o gün saat en 
beşe kadar İstanbul Evkaf Mü 
diriyetinde Orman ve Arazi ka 
lemine müracaatları. (:>464) 

"Milli11et,, in romanı: 36 
ğında tekrar uyanan, ve geceleri süne yaslayan Denizin artı!< kence ediyorsun. çık dışarı.. lacağını zannederek gittiği yerde 
daima rüyalarına kaıışan hayal· kencıisini görmediğine emin ol- Bu seste öyle emredici bir aşkını gömmüş, dönüyordu. 
!eri takip eJiyordu. Gece ve sevi- duğu ande içinde duyduğu müt· kuvvet, öyle nihayetsiz bir ıstı- lçinae derin bir ağrı, açılmış 
len bir eş. güzel, minimini yav- hiş tazyiki ve ezayı, yüzünün, de- rap vardı ki.. Yavrusunu mü- taze bir yaranın sızısı var. Fakat 
rular, kavgasız, gürültüsüz mes' rin bir İşmizazla aksettirmesine dafa eden yaralı bir kadın gibi bu, muzaffer bir kumandanın kıt'a 

yaşar Nabi ut bir yuva ve ihtirastan alevleş- mini olamamıştı. kendisine kalan yegane şeyi, gu- sından verdiği zayiata acıması 
miş bir aşk.. Demek bunlar hala Deniz, üzerine yaslandığı a· rurunu korukan bu kadının bü· kabilin.dendi .. Bir el sanY.i omuzla-

sobanın başında tatlı sesinle ba- kabildi ve saadet kapıları kendi· te~in başkışını yeni hiuetmit bir yüklüğü karş11ında Cahit itaat rını çökerten yükü birdı-n bire 

ADEM ve HAVVA 
riya perdesi altında örterek sami· 
ınt göstermesine imkan veriyor· 

du: 

na masal söyleyeceksin.. Ben yi- sine büsbütün kapanmamıştı. insan gibi yerinden fı~ladı: etmekten başka bir çare bulama- sırtından almıştı. Hafilediğini, a-
- ne saçlarını ok•ayarak roman o- d B ·· ·· d · · b" deta d"'n d "d -un 

k 
' Gözlerini yumarak, başını u- - Hayır. dedi, hayyır, buna ı. aşı onun e, ıçı ır mengc·· .! u yaya yem og ug u 

uyacag., ım. Sonra, ki•ın bilir, bel- 1 C h"-" 1 d t "k" 1 d d k hı" •s d"yord Bu lık k • hav ı ki güzel c. ocuklarımız olacak, on- su ca a ıoın göğsüne yas a ı. imki.n yok, senin merhametine azyı ı a bn a ışarı çı tı.. • e ı u. ı ıT as - Deniz, çocuğum, sen benim 
indimde yine eski Denizsin baş
ka ti.irlü olmasına imkin var 
mıdır? Beni yeniden ıstırapların 
uçurumuna atmak, yeniden ikimi-
2in de bedbaht olmasına sebebi
yet vermek istemezsin, değil mi? 
Hulyalarımızın hakikat olacağı 
gün buna sen mani olamaz11n, 
buna hakkın yok, Deniz.. Aradan 
biraz geçsin, göreceksin, timdi
ki hislerini ne kadar manasız bu
lacakam ... Gururun sana yanlış 
bir yol gösteriyor, ikimizin saa
deti mevzuu bahsolduğu şu daki
kada ona itaat etme Deniz .. 
Düşün. mes'ut aile yuva11 kura
cağız, ikimizden başka kimse bu 

uvaya girmeyecek, çünkü orası 
her aile ocağı gibi bizim mu
kaddes mabedimiz olacak, biribi-

Ve böylece, uyandıg- ı halde "'Ör· j muhtaç deg"Ülfll. Be . ldatmak ne güzel, bu karlar ne t~miz ve 
)arda kendini, kendi mazı· ni, ken .. ··· nı a · k d d" öl· 
di hatJralannı bulacaksın. Deniz. düğü güzel rüyayı kaybetmemek iıteyorsun.. Bundan sonra bana :~:eş ~~rt:ı.:~. t::rd~~ mıiah~ 

ıçın gözlerini açmaktan korkar 1 vereceğin merhametten başka bir Parlak bir kış güneşi, ufuk Ü· T 
Daha günlerce evvel hazırla- gibi, dakikalarca durdu.. Fakat şey olmayacak. .• Bunu çok iyi an- zerine heybetli şekillerini çizen kumu gibi hayatta her şeyi gü· 

mıt olduğu sözleri, muhayyele- h d beyaz, bembeyaz T orosları tutut· zel, her şeyi harikulade buluyor· 
• er rüynaı.n bir sonu vardır .. De- la ım.. d 

ıinin yarattıgı romanı Y•tayarak, niz ba•ını kaldırmadan, gözlerini C h. • d b turuyor ve bütün bu karla örtü- u. 
söyleyen Cahidin sesi Denizin i- • a ıt neye ugra ığını, u aniJ Ardında parçalanmı• bir kalp, açtıg-ı zaman t8'1r. kar•ılarında bu· tehevvu""re neyı"n ebeb" t d" lü manzaradan, güneşe tutulmuş T 

Ç
inde tatlı bir musiki tesiri bı- • • ıye ver 1

• ımahvolmus bir gurur bıraktığını 
lunan &ynad'a gu··zel bir tablo nrni anlamadıg-ı ı"çı· kek 1 y muazzam bı"r pırlanta gı"bı" ko""r , rakıyor, endişelerini susturuyor .,... n e e or- ' • düş;,>nürken sadece bir merhamet 

ve kalbinde en ince telleri ihti- gördü: Başını sevgilisinin göğsü- du: letici bir ışık çağlayanı dökülü- duyuyor ve bu merhamet hissi 

d Ar k b b 
ne dayamış bir kadın.. Fakat, Deniz, ne oldun, ne oldun, yordu. 1 d 1 el" k lb · b zaza getiriyor u. tı una en- ay ar ır, sene er ır a inı u· 

zer aşk itiraflarını hiç bir za- gözleri bu tablonun umumi man- Deniz? Gökün açık mavısı, dağların ran. dimağını l'"f"n işkenceler 
zarasından ayrılarak teferruatı· F k t tık h" b" d" 1 be z efla"tun emb enkle ı· d man işitmiyeceğini, artık şefkat a a • ar ıç ır şey m e- ya • ve P e r r · yanın a ne kadar ehemiyetsizdi. 

ve sevgiye elveda ciemek lazım na dikkat edince dehşetle titre- meye, tekrar aldanmamaya azme- le birleşerek efsanevi bir dekor Hayatının lı-zzetini yeni duy· 
geldiğini kendi kendine,okadar çok di: Cahidin, aynada göraüğü yü- den Deniz adeta bir an bu se- çiziyordu. • maya başlayordu. 
tekrar etmişti ki şimdi işitiği söz- zünde azap. iğrenme, nedamet gi· sin tatlılığına, bu sözlerin riyası- Yine karlarda derin izler bı- Bu güneş ve bu karlar ne ka· 
)eri, adeta bir mucizeye şahit 

0
• bi hislerin ifadesine benzer kor- na aldanmış olduğundan dolayı rakarak tekerlekler dönüyor, dar gülüyorlardı, bütün dünya 

luyol'muş gibi, vecdiçinde dinle kunç bir takallus vardı. kendi kendine kızarak haykırı· yine ağaçlar, üzerlerindeki be- gülüyordu, bunlara karışan bir 
yordu. Cahit, Deniz kendisine bak- yordu' yaz örtülerile. otomobilin pence- hayal daha vardı ki o da mütema· 

Göz yaş lan' tane ta.:'n~e,,.. -.ıcoa .. n"a .. k~·-.ı....._::t_:ı g.,_· l:__:m:::u:;;· " ;:d;:d;:e;:tç~e~·~h;:u:::z:::u:::r_v:..e::....:s:..:i::.:i k:::i':::ın:::u::·_.ı.... __ -_-_Ç!..:;ık:::''....:.d:::.ı ş:.;•:;r:.;ı.:., .,iç:;;ı.;;k;:.:··...;B;.;e;.;n.;;i~ra;;;.h;;;.;:a~t-1_r_e .. ı .. e_rıL· _o_· n ... u_· n ... d_e_n.....ıl..h.....lız,_.lwı _hwıwzwlı....:g:..ow· rwuw· "....,;ı......:d:.:;i ::..·en~. :..;g:',u;:."' l:.:i.:;iy:.:o::.:r:.:cı:.:iı::.:':....ıL..-_ _____ ...... 
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Büyük maç bu hafta Balkan olimpiyatları / Par:!!r~:e~300 

yapılıyor•• Önümüzdeki m:;simde nazarı/ nasıl indim? 
1 

Paraşüt rekorunu kıran Loda 

Hangi takımın kazanmak ihti. 
mali fazla ve niçin? 

Bu sahifemiz çıktığı zaman bü
tün dünyanın büyük bir dikkatle 
takip ettiği ve çok yakından ali.
kadar olduğu Avusturya, lngilte
re maçı oynanmıt olacaktır. Bu 
maç dünya futbolünün en büyük 
hadiselerinden biridir. 

Futbol ile yakından ali.kadar 
olanlar bilirler ki dünyada -mil
let itibarile- iki futbol kralı "ar
dır. Biri lngiltere biri de Avuatur
yadır. Bu iki kral biribirlerini 
hiç çekemezler ve daima biribir· 
!erinden üıtün olduklarını iddia 
ederler. 

Hiç şüphe yok ki lngilizler, 
futbolün mucidi olmak ııfatile bu 
fube ile ATIJıturyalılardan daha 
ziyade meıgul olrnuıtur ve bu iti 
en ince teferruatına kadar bilir
ler ... 

Ancak; Avuıturyalılar, lngiliz 
lere nazaran daha genç olmalan
na rağmen futbolü onlar kadar 
oynayabildikleri de bellidir. 

Yalnız, bu maç hakkında fikir 
beyan etmeden evvel her iki mil
letin futbol taktiği itibarile ayni 
olmadığını itive etmek zarureti 
vardır. 

Şöyle ki: 
lngiliz futbolü Avuaturya fut

bolculuğuna nazaran büsbütün 
başka bir ıekil arzeder. 

Onlar futbolü Avrupa takımla
rından büsbütün batka oynarlar 
ve incelikten ziyade vücutlanna 
~hemmiyet veriyorlar. 

fngilizlerin vücut oyununa da .. 
ha fazla ehemmiyet vermele
rindeki yegi.ne aebep teıekküli.t 
İtibarile daha vücutlü ve daha 
boylu olmalarındandır. 

Bunun içindir ki, Avrupanın 
hiç bir tarafında tatbik edileme
yen tarj siıtemi ln(İlterede eoaı 
olarak kullıuulmaktadır. lngiliz · 
forvetleri kalecilere bütün kuv
Vetlerile ıarj yaparlar. Halbuki 
Avrupada bu nizamnamelerde 
tnenedilen bir ıekildir. 

Gele1im oyun aiatemlerine: 
Büyük Britanya futbolcuları 

•iıtemle en muvaffak olarak oy
nayan oyunculardır. Bunlar, kar
trlarındaki takımın oyununa göre 

siıtem değiıtirebilen ve her an 
baıka bir tarzda hücum veya mÜ· 
dafaa edebilen te,ekküllerden an
cak timdi en fazla tatbik ettik
leri sistem (W) •İstemidir. 

Bu sistem hakkında geçen se
ne antrenör Pengem şehrimi%.de 
iken epeyce dedikodular olmut. 
leh ve aleyhte söylenmit ve ya
zılmııtı. Binaenaleyh karilerimiz 
bunun ne olduğunu bilirler. Buna 
nazaran lngiltere takımı üç for
vedini ileride oynatacak ve of· 
ıaytları da hem geriye hem de İ· 
]eriye yardım etmeleri için ceri· 
de oynatacaktır. Bu sistemde ica .. 
batına göre santrhaf geride oy
nayacak cenah hafları da ileride 
bulunacaktır. Binaenaleyh •an· 
trafor sol iç, ıağ iç ve santrhaf 
arasında hücumlarda Main tetek
kül edecektir. Eğer Avuaturya 
bekleri ve müdafaaaı topu bu 
rriain'in içine düıürebilirlerse ıiir' 
atlerinden istifade ederek bu sis
temi bozabitirler ve bef forvet üç 
müdafiin kar9ısında kalır ki bu 
da onların 18 dahiline kol
laylıkla girmelerini temin eder. 
Avusturya forvedi 18'in içine &İr .. 
di mi tehlike son haddini bulnıuı 
olur. Çünkü. Avrupanın en İyi bu
lunan santraforuna, sol i.çine, sağ 
içine malik bu forvet hattı her 
halde yukanda yazdığımız terait 
altmda gol çıkarabilir. Ancak, in 
gilizler Avusturyalılara daha faik 
oynayabilir de 7 forla oynarlarsa 
o zaman Avusturya müdafaaaının 
i,i pek zor lafmış olur. Sistemlerin 
kıymetini burada anlatmağa im .. 
ki.n yoktur. Bütün aöylediklerimi
zi tetkik edec<'k olursak Avuatur
yalıların rakiplerinin sistemine 
muhalif sistemde oynamaları icap 
eder. 

Avuıturyalıların tatbik ettiği 
oyun sistemine gelince; Avustur .. 
yalılar, kendi tek seçicilerinin bul 
duğu en müsait oyun sistemini 
tatbik edeceklerdir. Siıtemleri şu
dur: 

Bekler ve müdafiler oldukları 
yerde üç orta muhacim, ileride ve 
açık haflar ile forvet araamda ir· 
tibat vaziyetinde. Binaenaleh A .. 

ı•tı•bara alınması Scbröter anlatıyor: Şimdiye ka-
dar tam 174 defa paraıütle atla-

lazım 1 b kt ı 
mııtım. Fakat ne yalan aöyleye-

ge en azı DO a ar.. yiın 175 inci•ine ba,larken içim
de garip bir hiı vardı. Huıuıile 
tiındiye kadar havaya çıkıtlarım
da hiç oksijen kullanmamıttım. 

Bu aenedi atletizm mevsimi üınit 
baht bir tarzda başlamış, Türkiye 
birinciliğini mu vaifakiyetli denecek 
neticelerle bitirmit ve Atina olim
piyadını her zamankinden daha 
az bedbin olarak beklemiştik. 
Yanlı, anlatılmasın: Biz hiç bir 
zaman Atinada sayı adedi ile ken 
dimizi göatermeyi bekleyemez· 
dik ... Herkesten daha az atletle 
ve bazı müaabakalara hiç müsa
bık ookmadan ittirak ediyorduk. 
Balkan oyunları ferdasında Oliın
piyat mecmuası vaziyetimizi ne 
güzel anlatmıttı!. Şayet İftirak e· 1 

den Türk atletlerin hepsi birinci 
ve ikinci celdiklerini farzetaek 
86 vupan kazanıyorduk .. Yani bu 
hayali muhale rağmen umumi taı 
nifte ancak üçüncülüğü alabiliyor 
duk. Balkan olimpiyadı münase· 
betile gören görmeyen ve bilbasıa 
anlamayan bir çok ıeyler aöyledi 
durdu: Ben burada muvaffakıyet
sizliğimi2in umumi sebeplerini 
ve ifta edilmemiş bazı noktaları
nı arzedeceğhn .. Yalnız bu Atina
daki heziınetiıniz öyle bir akai te
air brraktı ve atletizme öyle bir 
darbe oldu ki daha aerlevh..,.ı gö 
renlerin okumaya bile üşenecek.le~ 
rine eminim ... 

1 - Her feyden evvel kabul 
etmeliyiz ki rakipleriıniz bir çok 
noktalarda bizden iyi idiler .. On
lar bet ıeneden beri,teıvik ve hi
maye görerek, beynelmilel temas .. 
lar yaparak ve hatta Avrupaya at 
letizm takımları göndererek, mem 
leketlerinde binlerce halk önünde 
müsabakalar yaparak hazırlan
mışlardı ... Tabir garip görünecek 
amına: Onlar olgun biz hamdık. 

2 - Atinaya giden Türk takı
mı mevsimini bitirmİ§ sinirleri va· 
zifelerini yapamayacak kadar ve 
mücadele kabiliyetini kaybetmit· 
ti. Bu beklediğimiz bir iki birinci
lik, iki üç ikincilk ilh.. gibi neti
celerin kaybolmaaında en büyük 
amildir. Atletleriınizin mesaisini 
çok yakından takip ettiğim için 
martta antrenemana başlayarak 
mayısta Kollej müaa.bakalann
da forma girmek için sıkı antre
neman, sonra Bulgar müsabakala 
rına hazırlanmak bir ay sonraki 
lıtanbul birinciliğine en iyi ıe .. 
kilde girmek yine bir ay sonraki 
Türkiye §ampiyonluğuna çalıta
rak bir kaç defa azami formu bul 
muılardı. Ayaklarında 8 aylık an
trenemanla teırinievvelde Atina
ya giden bu takandan bir ~ey bek 
!emek abesti. 

3 - Atletlerin son hazırlıkları 
ru görmek için Kadıköyüne gitti
ğim vakit hayret etmİ§tim. Türki· 
ye birinciliğinden Atina oliınpiya
dını ayıran on &Ün esnasında bu 1 
yorgun atletler hili mevsim orta .. 
ımda ıibi üç. tane sıkı antrene· 
man yapmıtlardı .. Bilhaaaa sür'at 
çilerimizde, enerji nammda kalan 

vuıturya takımı hücüma geçtiği 
vakit açıklar topu tanjesiz, düz 
ve yerden paslarla, üç ortaya ve
rirler, onlar da son aür'atle, 18 İn 
içine girerler. Avuaturya futbolü 
hataoızdır denebilir. Yalnız mut
laka bir yanlış bulmak lazım ge
lirae ıunu söyleyebiliriz: Avustur 
ya forları 18'in içinde 0/c 90 mu
vaffak oldukları halde % 10 da 
aceleleri yüzünden kaçırırlar. Bu 
eoas itibarile bata değildir. An· 
cak muhakkak bir ku•ur bulmak 
l&zım ise bunu söyleyebiliriz: 

Avusturyalılar kat•iyyen farj 
oyunu oynamazlar. Eğer teşbih 

yerinde ise Avuıturya futbolü 
bilhassa. onun cüz'ü olan Viyana 
futbolü, kadar ahenkli bir oyun· 
dur. 

Binaenaleyh lngilizlerin dürüst 
ve sert oyunu karıısmda ne dere
ce muvaffak olabileceiini tamin 
etıiıek zordur. 

Bu maç için bizim ıahsi kana
atimize gelince: 

Avusturyalılar lngiltere maçın
da mağlup olacaklardır. Yalnız 
bu mağlubiyet onların lngilizler
den atağı olduklarına delalet et
mez, eğer bu maç lngilterede ol-
mayıp ta her banri batka ve bita
raf bir milletin toprağında oluroa 

1 
o zaman Avuaturyanm galip rele 
c:efine tam manasile kaniiz. 

Avusturyalıların mağlllp olma-

bütün kuvvetleri silip götüren bu 
otuz metrelik sıkı çıkı,lar, hatta 
~ekıen 150 metrelik arttırma ko~ 
tulan bu esnada tamamile akai 
tesirini yapmıştı. Vaktile kıymet· 
li bir atlet komple olan ve Türk 
atletizmine büyük faidesi doku
nan ve birçok yeni atlet yetiştiren 
antrenör Her Abrahama burada 
isnat edilecek Yerri.ne hata hili. 
bizim çocukları, kuvvetli, iri ya
pılı, iyi gıda almıt Alman atletle
rinden ayıramamasıdır. 

4 - Atinarun havası ağırdı ve 
tetrinicvvel olmasına rağmen şe
raiti havaiye bizimki ile kat'iyyen 
kıyas edilemezdi... Saat 9 da at
letleri otele kapamak yatağa ya
tırmak ve sabahleyin 6 da 
kültür fizik yapmaya kal· 
dırmak azim bir hata idi . Ati.naya 
gidenler bilirler baharlarda bile 
boğucu ağır bir hava eaer ve an
cak gece on bir, on ik:ye doğru 
ortalık serinler uyumak kabil o· 
lur. Yunan, Romen ve Yugoalav 
atletleri, neş•e ve alay ile saat ona 
on bire kadar ten dolatıP ve er
tesi sabah saat ( 8) e dokuza ka· 
dar rahat uyurken bizimkiler si
nirli gözleri tavanda erteai günkü 
yanşı dütünerek sağa aola dönüp 
duruyorlardı. Bir çok atletlerle 
konuıtum saat ancak bire doğnı 
uyuyorlarmıt ve aabat istemiye .. 
rek, uykularını almadan uyandı
rılırlarmıf. Vücutleri değil asapla
rı yorgundu. Saniyenin onda biri
nin veya santimetrenin mühim bir 
rol oynadığı böylP. vaziyetlerde 
gece uykusuzluktan sağa sola dön 
mek ve yatakta bir insanın alabi
leceği bütün ıekillere girmenin 
mazarratını ancak uzun müddet 
atletizmle uğratanlar takdir eder. 

5 - Atinaya giden Türk atlet 
lerine yalnız ve kimsesiz nazariJe 
bakabiliriz. Fafile reiai bulunaıt 
eıki ve pek kıymetli sporcu Tev
fik Bey; tenisçidir. Atletizm
le meşgul olmam11tır, hatta bir 
çok atletleri tanımazdı hile. 1500 
metre koıarken sondıl11 ikinci ge
len Mehmedi göstererek sarfet
tiği bir cümle buna bariz bir de· 
!ildir. "Kuzum lstanbulda gazete
ler yazar dururdu, şampiyon Meh 
met Bey, rekor kırdı, birinci gel· 
di. Allah aşkına Mehmet bu mu
dur, yoksa bu batka Mehmet 
mi ? 0 Bu dürüst ve temiz arkada .. 
ıımızdan atletizm için bir fey bek 
leyemezdik ... Antr~nöre gelince; 
iyi lisan bilmeyen ve atletlerin 
hepainden daha ainirli ve isapça 
muhtacı takviye olan bu hocadan 
maneviyatları takviye için bir fey 
İstenemezdi. Atina turneainde Her 
Abrahams vaziyetçe belki iyi bir 
antrenör, fakat her halde fena 
bir pedagoğdu. 

6 - En fazla ümit bealediii
miz sür'at koşularında muvaffak 
olamamanuzın belki çok aöylenmiı 
fakat aebebi iyi tahlil edilmemi, 
i.mili budur: Atinada koıan ecne 
bi bir sprinter şansının yüzde otu
zunu hele Semih, Mehmet Ali gi
bi sinirli olursa- yüzde ellisini 
muhakkak kaybetmif nazarile ba 
kabiliriz. ilk nazarda bu bir (Me4 
bedi Cafer) mübali.ğaaı gibi görü 
nüne de hakikat böyledir. Bunu 
Yunan atletleri orada çok sempa
ti bırakan Türk atletlerine bizzat 
itiraf ebnişlerdir. Dü.nyAnın en ma 
ruf Amerikalı sür'atçilerinden bi
ri evvelisi aene Atinada yan, kay 
betmesine ramak kalmııtı .. Müt
hiş surette erken çıkan ve 90 met 
reyto kadar batta giden Yunan at
letlerini geçebilmek için hayli zah 
met çekmişti .. Atinadaki hareket 
imirleri Yunan kofuculannı fa .. 
voriae ediyorlar. Balkan oyunları
nı gören herkes için bir hakikat
tir. Burada bunu soyle}'Üıce 
(y· e mi erken çıktı mauh) diye 
ağzımızı kapatıyorlar... Bir koıu
cu ile çıkıt bakeminin ne kadar 
anlabileceğini anlatmaya maa
lesef bu ıütunlar mÜN.İt değildir. 
Bu sene de bili.tek ve JÖphe Bal
kanların t-n aeri atleti olan Semi
hin mağliibiyeti ile maneviyatlan 
kırbaçlayan atletlerimizde artık 
bir şey söylemek cesareti kalma
mı§tı. Çünkü Türk federasyonu
nun talebi iJ starter de· İ tirilmi -
ti. 

Bünyemde yapacağı tesiri merak 
ediyordum. 

Y anlıt bir işaret yüzünden tay 
yareden vakitsiz atlamıttım. Pi
lot tayyareden atılıtımı görmemit 
ti. Bu sebepten tayyare, gazını 
keımemişti. Paraşütümün açılma
amdan biriki saniye sonra tayyare 
beni görmüş ve alçalmağa başla
nuıtı. Görülmemiş bir hızla yere 1 
doğru yuvarlanıyordum. Kolay 
değil bu ... 200 kilometre süratle 
uçan tayyareden hızla atlamanın 
sukutu elbette böyle şiddetli ola
caktı. Birden bire bir sarsıntı ile 
paratütümün bafımın Üstünde a
çıldığını duydum. Görünmez bir 
el beni yakalamıı lil.ıtik bir top 

gibi yukarılara fırlatmıJtı. Her ih 
timale kartı paraşütün tutama· 
ftnı elimde oık sıkı tutuyordum. 
Pilotum, daha evvelden yüksek 
tabakalarda maruz kalacağım 
tiddetli rüzgarlardan bahaetmİt· 
ti. Tavsiyesi veçhile hareket ede
rek vücudünıün rüzc&r aörecek 
yerlerini mantar sargılarla aarmıf 
tım. Bu rüzgarların tiddeti muh· 
telif yüksekliklere göre deiiıiyor 
du. 

Paraşütüm açılınca 1reniı bir 
nefes aldım ve §Öyle etrafıma bir 
bakındım. Gözlerimin altında se
rilen manzara cidden çok muhte· 
temdi. Hayatımda bu kadar gü
zel deniz manzaraaı görmem.ittim. 
Açıklardan Şlozvik Hol9tayma 
doğru kopup gelen dalgalar, oa
hili boylu boyunca beyaz köpük
lerle yıkıyor, araaıra bir kaç bu .. 
lut kümesi bu nefis tabloyu göz. 
leriınden saklıyordu. Daha ileriın
de Kiye! kanalı görünüyordu. Bi
raz sonra rüzgir deiiıti ve ben 
de cereyana tibi olarak kanalın 
aol taraflarına doğru sürük1en
diın. 

Yanı baııma kadar yaklatan 
tayyarenin muntazam motör seı .. 
!erini duyuyordum. Pilot tayyare
ye paraşütümün sür'ati ile müte .. 
nasip bir gaz verdiği için aramız .. 
da.ki mesafeyi muhafaza ediyor
duk. Biribirimizle keyifli keyifli 
işaretleşiyorduk. Bütün hareket
lerimi tayyaredekilerin mükem
melen gördüklerine §Üphe yoktu. 
Alçaldıkça Selent gölünün kor
kunç hudutlarına doğru yaklaş
mağa başlamıştım. Endife ile İne· 
cefim yeri arıyordum. Fak at ne
reye 

Altımızdaki manzara her da .. 
kika yeni bir tekil alıyordu. Bü
yük bir ormanı da geçtikten son
ra iniş için en müaait bir yer ara .. 
mağa başlamı,tım. Gölün yanı ba 
tında bu iti görebilecek çok gü
zel bir düzlük görünüyordu. 

1 lar.rnı temin eden üç sebep var-

ı 1, dır: 

Bunları maalesef elinde pek 
az kozu olan atletizmiın.izi müda .. 
faa için yazdığım zannedilmeme
lidir. G,.lecf'k seneki Balkan oyun 
]arı için nazarı itibara alınması 1 
lazım gelen feyleri, zayıf nokta- 1 

Yere 50 metre kadar yaklat
tıktan sonra eldivenlerimi çıkar· 

mıf, can kurtar-an ceketime bağ]a .. 
yarak bir safra eibi yere fırlamıt· 
tım. Bir kaç aaniye sonra da ayak 
tarım yere de(rniş bulunuyordu. 
Göle 500 yarda mesafede büyük 
bir şalgam tarlasına inmiştim. 

1 - Ecnebi bir toprakta oyna· 

1 
malarr. 

2 - Halkın kendilerine ya-

l 
hancı olması. 

3 - Hava ile İmtizaç edeme .. 
mek. 

Bu sebeplerin her biri ayrı ay
rı bir takımı mağlup edebilecek 
vaziyettedirler. 

Fakat bence ne olursa olsun 
hariçte yapılacak bir maçta Avus 
turyalılar muhakkak lngilizleri M... ' t .,. 1 

lanmızı ve hatalarımızı yazmaya ---------------
çalıştım.. Çünkü bizi.m İç.İn apor-
da dünya olimpiyatları, dünya re
korları hiç bir zaman miyar ve 
gaye olamaz .. Bizim için daha u
zun zamanlar için hedef ancak 
Balkan şampiyonalarıdır ... Vakit 
geçmiş değildir. Balkanlarda at-
1etizmimizin iyi bir kredisi vardır, 
ve Atina gibi atletizm b~si<!i olan 
L:- ...... ı..:_.:t_ --~1." . ..., •tl.,,tt .... ;...,,.; .. ; 

firperverliklerinden değil, bir 
atletin kıymetini ölçmeıini bildik 
!erinden daha müsait bir lisanla 
ölçtüler .. Bunu teyit et1111ek ister
•ek iki Balkan olimpiyad- rekort
menine sahip ve dört tane Balkan 
rekoruna malik Türk atletizmi i
çin önümüzdeki sene son bir tec
,.;;l.,~ nlarAktn· .. 

Büyük Tayyareler 
Ecnebi memleektlerde bugün 

Yunkera'in G 38 tipindeki büyük 
kara tayyaresile Dorniye'nin 
0 Do. X" Deniz tayyaresi gibi bü .. 
yÜk ve onlara benzer pek az tay
yare yapılmıt ve tecrübe edilmit
tir. Böyle olmakla beraber haliha 
zırda mevcut büyük tayyrelere 

bakarak milletlerin bu vadide bü 
yük ve orta ceaamette tayyarele
rin iDJasında ne gibi bir istik~et 
tuttukları hakkında takribi fikir 
edinilebilir. Meseleyi büyük hava
cı milletlerin hava yollarına tah
aia ettiği en büyük tayyarelerine 
ait bir kaç misalle tenvir ede
liın: 

lngiltere: Ti. evvelden beri hü
kü.m süren tarzı İnfa çift kanat 
tarzıdır. Handley - Page Şirketi 
tarafmdan inta olunup bugün aey
rüsefer yapmakta bulunan H P 42 
"Hannibal" ·tipindeki en büyük 
lngiliz kara tayyaresi de yine çift 
kanatlıdır. Kanat uçlanndan ge
niıliği 42,6 metre ve kanat sathı 
280 metre olan bu tayyarenin u
çuş sildeti takriben 13400 kilo
&Tamdır. Almanyada hüküm sü
ren noktai nazarlara göre, sathı 
hi.millerin bu eb'adı bu uçuş ıikle
ti için çok büyüktür. Hu vaziyet 
bir taraftan yere iniJ sür'atini a
zaltmakla beraber (saatte takri
ben 80 kilometre), diğer taraftan 
da daha büyük bir ıiklet sarfını 
İntaç eder. Tayyarenin üst kana· 
dmda (Handley - Page) in ma
ruf "Yank kanat" tertibatı var• 
dır. Bu tertibat büyük hücum za
viyelerile yapıldığı vakit ( vril) 
hareketine geçebilir. 

Bu tayyarede en ziyade naza
ra çarpan f"Y gövdenin haddin
den fazla uzun olmuıdır. Gövde
nin uç tarafında pilot mahalli var 
dır. Kamaraaı 38 yolcuyu iatiap 
edebilir. 

lıletici kuvveti temin eden 4 
adet Bristol - Jupiter XI motörü 
hep birden 1960 beygir kuvveti 
yapar. Bu motörlerden iklai üat 
kanadın ve ikiıi alt kanadın ön 
kenarına ve ıövdenin iki tarafına 
yerleıtirilrnitlerdir. 

Kanatlarla gövdenin art kıomı 
nm bez kaplamaaı iıtiına edilecek 
oluroa bu tayyare tekmil madeni 
olarak inta olunmuftur. Bathca 
düralüminyondan mamuldür. 

Bu tayyare Avrupadan Hindiı 
tana ve c-ubi Afrikaya riden 
hava yollannda aeyriiaefer yapa
caktır. 

Gövdeleri bot ,eklindeki ou tay 
yarelerinin tarzı intaırnda da ln
gilterede çift kanat prenaipi cari
dir. Vakıa fU oon zamanlarda bu 
memlekette de tek N.tıhlı tayya
reler meydana getirilmeğe haılan 
mıt ise de çift kanat tarzı inpaı 
daha taammüm etmiştir. Gövde
leri bot teklinde çift satıhlı su tay 
yarelerine bir misal olarak Short 
Brothers tirketi tarafından inşa o 
lunan "Kent" tayyaresini alabili .. 
riz. Bu tayyare ilk tecrübe uçuf
larmı 1931 senesi bidayetlerinde 
yapmıttır. Eb'adı ve ıikletleri aşa 
ğıki cetvelde gösterilmittir: 

Kanat uçlarından &'enitlik 34,4 m. 
Kanat aatbı 240,0 m.. 
Bot iken aiklet techizatile 8125 kr 
Uçuı sikleti 13750 kg. 
1500 metre irtifada azami aür•at 
saatte 215 Km. 
Hizmet zirvei İrtifaı 5800 m. 

Tayyare auyun yüzünde dur· 
duiu vakit arzani müvazeneti, ka 
n~t uçlarına yakın yerleıtirilmit 

iıtinat flotörleri sayesinde temin 
olunur. KuYVeİ muharrike teaiaatJ 
kanatlar arasına yerleıtirilmit 4 
adet Briatol • Jupiter 11 motörün 
den mürekkeptir. 

Tayyarenin kıamı azamı düra
lüminyomdan mamuldür. Su hat
tının altındaki bot kısmı paslan
maz çelikten kaplanmı9tır. Tayya 
re bu sayede zerre kadar paslan
makaızın uzun müddet auda dura 
bilir. 16 yolcu ile 1600 kilo posta 
ta9ır. Sahai faaliyeti 800 kilomet 
re kadardır. Bu tayyare lnııiltere 
nin Akdeniz hava hatlarına tah· 
au edilmi,tir. 1 

Gövdeleri bot şeklinde olan su j 
tayyarelerinin çift kanatlı yapıl· j 
maıında şu mahzur vardır ki, tay 
yare hareket ederken ve suya in- , 
diği vakit alt kanat pek kolay ıs
lanır. Bu sebeplen dolayı lngilte- 1 
rede de son zamanlarda bu tay· ~ 

yapılrnağa batlanmııtır. Bunlaı 
da kanadm üst sathı ekseriya bo
tun üat kenarile bir hizaya getiril 
mektedir. Elyevm Vikers Saper
marin Şirketinde derdesti inta bu 
l~nan _bot gövdeli tayyare bu ..,. 
kildedır. Bu tayyarenin uçu• •İk-
i . ' etı 34 tondur. Dorniye'nin Do. X 
tayyareainin kıymetine yakındrr. 
Tarzı İnşa da biraz o ıı andırır. 
Kanat uçlarının genifliği 53 met· 
re ve kanat sathı 372 metredir. 6 
adet Rollı - Royce H motörile 
mücehhez olup mecmuu 5400 bey 
gir kuvveti yapar. Motôrler, kana 
dın üstünde tandem tarzında iki
~er iki~er yerle,tirilmiştir. Azami 
sür'ati saatte 233 kilometre ola
caktır. Normal aahai faaliyeti 
(1100) kilometre ve !lzami aahai 
faaliyeti 2100 kilometredir. 

Mısırlılara 
Cevabımız 

(Başı birinci sahifede) 
cak bir ercufeden ibaret olduğu 
vehleten anlaşılan böyle bir tezvi
re Mıaır matbuatmm nasıl kapıl
dığı hayreti arhrmıftı. 

Nihayet meselenin ne olduğu, 
&azetelerde yazıldığı gibi, tema· 
mile anlatılınca, en basit bir neza 
ket jestinin garezkir ellerde ne 
kalıba aolıulabileceği de aynca 
hayreti mucip oldu. 

Fakat meselenin aaıl esef edile 
cek ciheti, ortada Mısır için hiç 
bir hayaiyet meselesi mevcut olma 
dığı hatta Mısır sefiri Abdülmelik 
Hamza B. tarafından hükümctine 
hiç bir iş'arda bulunulmadığı hal
de, Mı•ır hükiimetinin Ankaraya 
bir nota göndermiş olmaııdrr. 

Sefirin cevabına rağmen ... 
Anlatıldığına 1röre, Mısır gaze.. 

telerinin bu yoldaki netriyatı Üze 
rine, Mıaır bükiımeti buradaki se
firinden malUmat istemiıtir. Sefir 
de vaziyeti bildirerek, kendisince 
bir mesele olmadığı cevabını ver .. 
miıtir. 

Hayret edilecek nokta 
Fakat Mısır hükiimeti, sefiri

nin bu it'annp. rağmen gazetele
rin teıiri altında kalarak, hüku
metimize bir nota göndermif, no
taa1nda tarziye İstemekle beraber, 
ileride mümuil hi.diselerin teker
rür ebniyeceğine ( ? ! ) dair temi
nat ta talep etmittir. Ve en ziya
de 1&yanı hayret olan taraf ta 
ortada hiç bir mesele olmadığı 
halde tarziyeden ve mümaail 
harekattan bahsedilınit olmaaıdır. 

Y alruz bir hakikat varsa, o da 
Mısır hükiimetinin menfi tesirlere 
kapılmıt olması ve bir fngiliz ajan 
auun da iki dost millet arasına 
nifak ookmak için, zaman zaman 
bu neviden gösterdiği gayretkeş
liktir. Hem ne gariptir ki Dayly 
Herald'in Ankara muhabiri olma
dıft halde ona atfen neşrettiği tel 
grafta, Ankarada yapılan resmi 
ihtifallerden birinde mevcut bulu
nan Mısır sefiri Abdülmelik Ham
za Beyin feali olarak bulunmaoı
na Gazi tarafından itiraz edilme
si üzerine sefirin ihtifal mahallini 
terkettiği bildirilmiı. Ayni telgra
fa nazaran Gazinin bu bapta vu
ku bulan itirazı aefir tarafından 
kabul edilerek mesele nihayet bul 
muf. 

Tezvir şebeke.~l ralışıynr! 
Reuter ajanaının londradan 

Kahireye çektiği telgraf mealen 
budur. Ajana aynca ili.veten de 
hadisenin K .. hireye aksederek ora 
efki.nnda fena teair bıraktığını 
da haber alımı, onu da tekrar 
Kahireye bildirmif ... 

Bu telgraftaki garez ve tahri
kin ne kadar atiki.r göründüğünü 
oöylemeğe bile lüzum yok. 

Hamza Beyi istemigetı/er 
Diier taraftan, Mısırda hüku

mete muhalif bazı gazetelerin, o 
hükumeti Ankarada temıil eden 
Hamza Beyin fahsını da iateme
dikleri için, taıni edilmiş te olaa. . 
bu kabil haberleri fıraat bilerek 
siyaıi tahrikat yaptıkları da bura
ca mallımdur. 

Bütün bu vaziyetler karfısında 
Hariciye Veki.letimizin notaya 
verdiii cevap pek ioabetli ve tah
rik.Atın ruh noktasına iıaret eden 
ve bu nevi tahriki.tın müstakbel 
münaaebatunrz Üzerinde yer bul .. 
mamaaına ehemmiyet veren bir 
cevaptır. Cevapta, ziyafetten son 
ra aefire fesini çıkarabileceği ifa .. 
deainin Mısır için hiç bir suretle 
hayıiyet meselesi olamıyacağı, bi
naenaleyh ne tarziyeye, ne de ia .. 
tikbale ait mülahazı mevzuu bah
sebneğe mahal olmıyacağı söylen 
mekle beraber Mısır hükiimeti 
mutlaka bir meaele çıkarmak fik
rinde değilse, aamiıni doıtluk his· 
)erimizi tekrar ifadeye veaile ve .. 
ren bu hadisenin kapanmış adde· 
dilmesi l&zım ıeleceğini ifade et .. 
mektedir; ki böyle bir tasfiye ve 
tavzihe de hakikaten ihtiyaç oldu 
ğu Mıaırdaki tahrihittan ve ona 
pi,tarlık eden notadan anlatılı-



Trotsky 
Marsilyada 
Şehre gelir gelmez 

hemen 
vapura bindirildi 
MARSIL YA, 7 A.A. - Troçki, 

hiçbir hi.diae çıkmadan buraya 
gelmiftir. Tren, Marailyadan ev• 
velki ufak bir istasyonda durmuı 
ve Troçki mütebaki meaafeyi em• 
niyeti umumiyenin b,ir otomobili 
ile katetmittir. 

Kendiai hemen vapura binmit 
olup hareketine kadar vapurda 
kalacaktır. 

L YON, 7 A.A. - Troçki, ~ii_n 
aaat 16 da Lyon'dan ıı:eçmııtır. 
Kendi.i ile refikaaının Marailya'
ya dofru aeyahatlerini otomobil 
ile ikmal için orta bir iatasy?nda 
trenden inmeleri muhtemeldır. 

MARSIL YA, 7 Jıı..A. - Mani!· 
ya'ya ıı:elir ıı:elmez, Campidoıı:lio 
vapuruna binınit olan Troçkl ile 
yanında bulunanlann hareket za
manına kadar vapurda kalmaları 
kararl&fllUtlı. Ancak, bunlar ta. 
Jepleri üurine ıı:eee Janaı vapur
dan çıkanlinıtlardır. V • Marailya' 
nm orta luamındaki bir otele sötil 
rülmiiflerdir. 

Burada, zabıta, herhanıı:i bir 
kimaenin kendilerile miinaaebet 
ve muhaberede bulunmasını men'
etmiftir. 

Troçki'nin latanbul'a deniı: Y~ 
lu Ue dönmek iatemediiüı• ve fi• 
mendiferle ıı:elmeai için müaaade 
isteditin• dair bir tayİ• çıkınıttır. 

• 

Reichstag 
Açıldı 

Küpt nutkunda Hin
denburg'a teessüf 

BERLlN, 7 A.A. - Havas A
janaından: Yeni Rayiftaıı:, azanın 
en yqhaı olan fon Litzman'm rİ· 
yaaeti altmda açılmıfbr •• 

Mumaileyh, mutat olan nutku 
okumut ve Hindenbourıı:'un bir 
takım kabul edilemiyecek tartlar 
iferi aümıek aaretile Hitleri ikti· 
dar m ... kiinden uıı:aklattınnıt ol
maıma teesaüf eylemitıir. 

Bu nutuk, naayonal aoayaliatler 
ile komün.latler arasında münaka
şalara sebebiyet venniftir. 

M. Goerin.-, riyaset için yapı
lan intihababn ilk turunda tekrar 
reis intihap edilmiıtir. 

BERLIN, 7 A.A. -Volff Ajan 
ıından: Beldeni) mi yen bir mani 
zuhur etmedlii takdirde Reich
stag mecliainin buıı:ün ve yarm da 
içtima edeceii, cuma alqamı, i
kinci kanunun 15 ine kadar içtima 
ları tatil edeceği artık muhakkak 
gibi görünmektedir. 

Parlamento mehafili, Reichstac 
meeliainin içtinıalannı tatil etme
ainin bükiimete vazifelerini yeri
- ııetirmefe tam bir aükUn ile ça
htmak için vakit bırakacaiı ve ik
tısat aleminin yeniden endifeye 
düf1Desinin önünü alacafı fikrin
de bulunmaktadır. 

Altın madeni 

Memlekette 

Ocakta zehirli gaz 
Gramer 
Hazırlanıyor 

Kilimli ocağında iki amel.e 
hamızı karbondan boğuldu 

Türk Dili tetkik ce
miyetinin faaliyeti 

ANKARA, 7. A. A. - T. 
D. T. Cemiyetinde toplanan 

ZONGULDAK, 6 - Kilimlide nünde dururken, düğün evie aarhoı gramer kolu, kol başı. Ahmet 
Mülazım Bey ocağında iki k~inin bir çoban ıelmitıir. 17-18 ya,lanncla Cevat Bey tarafından yazılma
ölümü ile neticelenen feci bir hi.- olan bu sarhot çoban düğün evine I ğa başlanmış olan gramerin 
diıe olmuıtur. Bu ocakta çalı,an ıı:innek istemİf. fakat :;-!>" efendi tasnif kısmını okmnUJ ve gele
amelelerden Ahmet, çalıfbğı gale çobanm bu arzusuna mnnı olmuıtur. cek içtimada buna dair müna-
rinin biraz ileriıinde terkedilmiı sarı.o,, bu muameleye kızmıt ve k • k • 
diğer bir ıı:aleriye ıakladığı direk- Sabri Efendiyi bU,ey söylemek be- _aşa yapm":ga arar vermt§. 
leri almak için ıı:irmiş ve aradan hanesile dışanya çağırmııbr. Çoban, tır. Graııı.erın ~azılmaama de
epey bir zaman geçtiği halde dön Sabri Efendiyi düğün evinden epey vam edilmektedır. 
memittir. ce uzaklaştırdıktan sonra, zavallı B t 1 t b "T " rt 

Bunu ıı:ören arkadaıı ,üphele- ıı:enci müteaddit yerlerinden bıçak- ektu op al~ıış a u
11

':1'1
1 

°. a 
nerek Ahınedi aramağa ıı:itmit fa lamışbr. m ep ve ıse mua ım >erme 
kat bu da .-eri ıı:elmemiıtir. Ayni Sarho, çoban, biraz sonra iılediği 1 gönderilecek bir mektup ta ha· 
yerde beraber çalııtıklan diğer ar cinayeti poliıe haber vermiş ve tes- zırlanmı§tır.Bu mektupta muaJ 
kadatları Ali de ıı:idip ıı:el?'~ye~ lim olmuttur. Zavallı ıenç, bütün !imlere on mastar verilmekte 
b~ iki arkadaı.~nı ara~~k ıçm gıt tedavif....,, rağmen aldığı yaranın te- ve kendilerinden mümkün o-
mıı ve o da donmemııtır. 

1 
ıirile ölmüı ve bütün Edirneyi tees- 1 .. t k ·· tt k 

Bu esnada içeride bulun8':' o- sür içinde bırakmıttır. ~n mu_ş a ~~ . mure "1> .e.-
cak mühendi.i Ahmet Hamdı B. Katil maznunu çoban yakalanmıı lımelenn tetkilı llt~nmektedır. 
amelelerin ne olduğunu anlamak ve hakkında tahkikata başlanmışbr. 
için yanlarına ıı:itmi, ve o da kal- Neşriyat llolıı 
mııtır. 

Bu hi.diae ocak içinde duyul. 
muı ve diier ıı:alerilerden ıı:elen 
amele ve çavuılar kaı:azedeleri 
kurtannağa ıı:elmişler ve son ola
rak bu ıı:aleriye giren amele ile 
mühendia Hamdi Beyi bayıı:rn bir 
halde kurtarabilmiılerdir. llk gi
ren iki amele ölü olarak çrkanl
mıtbr. 

Yapılan tahkikatta amelenin 
girdikleri galeri uzun müddetten 
beri terkedilmi' bir yer olduğun
dan buraaınm amele ve havza q .. 
çileri araıında 0 kör nefes" tabir 
olunan karbonla dolduğu, içeri 
girenlerin boğulmak ıuretile öl
dükleri anlaıılmııbr. 

Nurettin ça vuf nasıl 
öldürüldü? 

MALATYA, (Milliyet) - Arap 
cir kaymakamı Şefik B. ;,. niilu 
Tarik isminde 
matrut bir mual
limin jandarma 
bqçavuıu Nured· 
din Efendiyi öl
dürdüğünü hildir
miftim. Yapılan 

tahkikat netice
sine ıöre, h&diae
nin tafaili.bnı bil
diriyonun: 

Arapıı:ir kaza
amın Şotik nahi
yesine merbut Çeynır köyünde 
Muatafa oğlu Ali bir aene kadar 
evvel lstanbulda bekçilik ediyor
du. Orada lakenderiyeli Ahmet 
kızı ikbal İlminde 24 yaflannda 
bir kadını metres olarak almıt ve 
köyüne ıı:elmiıtir. Ahli.k düıııün
lüğünden dolayı muallim mekte· 
binden birinci derecede tehadet
nameli iken, Maarif Vekaletince 
meılekten lardedilen Şefik, haba
aının iıkemleıinin kuvvetile her 
zaman kaza mülhakat köylerini 
dolqırmıı. Şotik nahiyesinde miaa 
fir bulunduğu bir ıırada, berayı 
vazife oraya ıı:elen bekçi Alinin 
yanında ıı:üzelce bir metresi oldu
ğunu nasılsa haber almıttır. Ora
dan Çeynir köyüne giden Tarik 
ne yapıp yapıp kadını kandırml§ 
•e bekçinin elinden alarak, Arap
cire götünnüıtür. Kadını orada 

Katmerli katiller 
ANKARA, 7. A. A. - T. 

GAZiANTEP, 6.- Son günlerde D. T. Cemiyeti Katibi umumi· 
Antep zabıtası dört şerir yakalıya- liğinden: 
rak mahkemeye venniıtir. Bunlar-
dan ikiıi henüz itledikleri bir ciım- Bugün ~riyat kolu v~ ıa
yet yüzünden takip edilnıİfler ve tu- tılahlar komısyonu toplanmı§
tulmuşlardır. Bu feci cinayet §Öyle 1 tır. tik toplantumı yapan ne,· 
ol.?'uıtur: Bu ci""':daki Tılbeıar lrö- ' riyat kolu cemiyetin bültenini 
yunde harman yerınde ~ıul bek-. ' basmak gazetPlerde dil üzerine 
!emekte olan Mehmet oglu Kara Ali 1 1 ·k 

R lan A - ·ı - ı yazı ar yazı masını te,vı et· gece yarııı ea ga ı e uşagmın , . • 
hücumuna uğramış efendi ile uıaJ<, mek ve bunlara ıstıkamet ver
zavallı tabanca ile öldünnüılerdir. ' m,ek, cemiyetin seçeceği Türk
f!idiseden sonra aavuıun şerirler 1 çe sözleri yazılarda kullana· 
bıraz aonra yakalanmıılardır. Yaka- rak halka yaymak eıulaı't Ü-
lanan katillerden diğer ikisi de dört . d b. 1 

el · ledikl · bi · 11 zerın e ır ça l!ma programı ay evv ., erı r emaye en ... 1 
dolayi takip ediliyordu. fayat ve Ab ~a~ırl~mag~ konuşmuştur. ~~
dullah iamindeki bu ıerirler de iki I onumüzdekı çarşamba gunu 
gün evvel tutulmutlardır. saat 14 te yine toplanacaktır. 

Manisa hapishane
sinden bir firar 

Kardet katili 
ARAPGIR (Milliyet) - Kaza 

mıza merbut Agm nahiyesinin 
Andınn köyünde Hacı lamailin i
ki oğlu vardır. 

Hacı lımail öldükten aonra, 
kardeşler arasmda bir miras kaY· 
ıa11 başlamıfbr. Oziim baimm 
haaat zamamnda üzüm paylatma 
meselesinden ıı:ene bir kavıı:a çık
mıf büyük kardeı Hacı Muatafa 
küçük kudeıi Yahyayı öldünne
ğe kalkmıştır. Hayatmı tehlikede 
gören Yahya, bir aralık fıraat bu
larak, tabancasını çekmıt ve knr 
şunları Hacı Mustafaya botalt
mıtbr. Hacı hemen ölmiiftür. 

Muhakeme neticesinde Yahya 
on aekiz aene ağır hapae mahküm 
olmoıtur. Ancak esbabı muhaffe
fe nazarı dikkate ahnarak cezaıı 
o~ i~ sene ağır hapıe tenzil edil- \ 
mııtır. 1 

İstılahlar komisyonu ısti
lahları hazırlama pr~.nsibi ü
zerinde konu§malarma devam 
edecektir. Yarın merkez heye-
ti saat 15 te tekrar toplanacak
tır. 

Mahmut Esat 8 . 
kayınpe

deri vefat etti 

• 
ın 

IZMIR, 7 (Milliyet) - Sabık 
Adliye Vekili Mahmut Eaat B. İn 
kayinpeclm cto'ktbt-· Hüsnü B. vefat 
etmiıtir. Hfi5nU B. in vefab teesıür
le ı.ar.ıtandı. disi itgal eanasm
ıla büyük h~lercle bulunmut, u
mumuıı hü 'Ve muhab~tini top 
lairuıtı. Cena:ııeoi yann kaldmlacak
tır. 

lzmir vali•i 
IZMI R, 7. (Milliyet) - Bir 

kaç ıründenberi Ankarada bulunan 
Valimiz Kazon Pş. cuma ıı:ünü av
det edecektir. 

Göz Hekimi 

PROFESÖR 

SAINT JOHN (Canada) 7 A. kendi e•lerine bitişik Haraı.nt is- Yugosla·v·;~~ın Bul- ! or ESAT PAŞA 
• t b• t BABIALİ garıs ana ır no asıl t'<NKARA c.Aooesı N~6o 

SOFY A, 7 A.A. - Yuıı:oılavya .__. ___________ _ 

'~l~~-la~ta_n __ h __ u~lB_e_ı_e_d_iy_e_•_i_l_ı_a_n_ıa_r_ı~~-' 
Üeküdıır Belediye Şubesi Müdürlütünden: Üsküdarda Yeni 

çet111ede polis noktası yanına Üsküdar Post,a ve Telıraf mer
kezi için bin. yaptırılacaktır. Binanın inşaaı Daire Encibnenince 

pazarlıkla ihale edilecektir. Bu İnfaatı almak isteyenlerin Daire 

Fen Kaleminde proje ve ,artnamesini görerek pazarlık için ki
nunuevvelin 29 uncu Per,embe günü saat 14 te Encümene gel

meleri ilan olunur. (6470) 

Devlet Demiryolları idaresi i!anlar1 

12/ 121932 tarihinden 11-1-933 tarihine kadar Samsun'da 

açılacak olan Milli Yıerli Mallar sergisine ıönderilecek e§Y• 

yüzde 50 ve sergiye gidecek yolcular da yüzde 40 niıbetinde 
tenzilittan istifade edeceldenlir. 

Daha fazla malUınat almak isteyenlerin iatuyonlara müra

caatları ilin olunur. (6462) 

İstanbul İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

932 senesi ikinci taksit müskirat bey'iye ruhsat tezkere!~ 

rini henüz tebdil eylemiyen bayilerin nihayet kinunuevvelin 10 
uncu gününe kadar Ba,müdiriyetimize müracaatla tebdil ettir

meyenler hakkında kanwıu mahsusuna tevfikan muamele yapı
lacağı ilin olımur. (6463) 

Yalova Kazası 
Malmüdürlüğünden: 

Şartnamesinde yazılı §erait veçhile 2227 lira 72 kurut ke,if

li Yalova hükümet konağının tamiratı 29-11-932 tarihinden itiba 

ren20gün müddetle münakasaya konularak21-12-32trihiııe müaa 
elif Clrşamba günü ibaleai icra edileceğinden taliplerin teminat 

akçelerile yevmi mezkurd'a Maliye Dairesinde mütetekkil satıt 

komisyonuna müracaatları. "6342'' 

Darphane Müdiriyetinden: 
Darphanede üç parti olarak mevcut ve tahminen 90-100 ton 

miktanndaki altın ve gümüt rematlar aatılmak üzere aleni mü

zayedeye çrkarılmıttır. 
ihalesi 22 kanunuevvel 932 petembe günü saat on dörtte 

icra kılınacaktır. 

Taliplerin §eraiti öğrenmek üzere her gün öğleden evvel mü
diriyete müacaatları. ilin olunur. (6205) 

Nafıa Vekaleti 
Ankara Şehri İçme Suyu 

Komisyonundan: 
Komisyon Ankarada Kal'a dahilinde ve Cebecide birer be

ton arme su hazinesi inşasile bunlara ait müteferri imalatı 

30-11-932 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf 

usulile münakasaya vazeyleaı~ttir. Münakasa 21-12-932 çarşam

ba günü saat 15 te Ankarda it Harun üıt katındaki komisyonun 

dairei mahsuaasında icra kılınacaktır. Teklifnameler ve talip

lercien aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki mü-

nakaaa tartDameainde izah edilen tarz ve miktarlarda ola

caktır. Talipltt her iki hazineye ait tartname ve projeleri bera

ber olarak 10 lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. 

(6368) 

Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

İat. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilanla!! , .. ____________ _ 
Ordu Sıhhiyesi için bir adet 

Pinomotoraks aleti pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 11-
12-932 pazar günü saat 11 de 
Tophanede Merkez kumandan
lığı aatınalma komisyonunda 
İcra kılmacaktır. Taliplerin 
9artnamesini görmek için saat 
9 dan ona kadar her gün ve pa 
zarlığa İ§tİrak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları, ( 325) ( 6429) 

~ 'i- ~ 

Ordu sıhbiyeai ihtiyacı için 

24 kalem Rontken makine 
malzemesi kapalı zarf sure
tile sabn alınacaktır. Müna· 

kasası 11-12-932 pazar günü 

saat 14 te Tophanede mer· 
kez kumandanlığı satınalma 

komil)'onunda icra kılınacak

tır. Taliplerin şartnamesını 

görmek için sabah 9 dan 

ona kadar her güu ve mü

nakasasına iştirak için ı!e 
muayyen vaktinde komisyo,

da hazır bulunmaları. 
.. 286,. "6114 .. 

808 
,. • * 

Mer. K. lığına merbut mües 
seaat ihtiyacı için 5000 kilo 
lahna 5000 kilo pırasa pazar
hkla satına alınacaktır. Pazar
lığı 10-12-932 cumartesi günü 
saat 10 da Tophanede Merkez 
K. satmalma komisyonunda ic 
ra kılınacaktır. Taliplerin İza
hat almak için sabah saat 9 
dan ona kadar her gün v~ pazar 
lığa iştirak için dP muayyen 
vaktinde komisyonda haz•r bu
lunmaları. (332) (6154) 

* * * 
Kuleli Lisesinde mevcut 4 

bin aclet kitap pazarhlda ciltlen 
dirilecektir. Pazarlığı 11-12-
932 pazar günü Sl\at 10 da Top 
hanede Merkez K. satınalma 
komisyonunda ;cra kılınacak
tır. Taliplerin izahat almak için 
her gün sabah saat 9 dan 10 a 
kadar ve pazarlığa iştirak için 
de muayyen vakitte komisyon
da hazır bulunmaları. 

(331) (6453) 

* * ,. 
Gedikli Küçük Zabit m ekte

bi ihtiyacı için 27 ton lavama
rin ve 400 kilo odun pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 12-
12-932 pazartesi günü şa"t 11 
de TophanedP. merkez kuman
danlığı satınalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Talipleriır 
izahat almak için her gün sa
bah saat 9 dan 10 a kadar ko
misyona müracaatları . 

(330) (6452) 
'i- 'i- 'i-

y eşilköy Hava mektebi ihti
yacı için 10 kalem kışlık sebze 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 12-12-932 pazartesi 'gü-A. - Altın ketfeclihniş olduğu minde bir Ermeni karısının evinde 

haberi Üzerine Uborador'da 1500 ı aakl&mlflır. Aradan bir ay ıı:eçin
mil murabbaı erazl dahilinde ta- ce babaaı Şefik Beyin memuriyeti 
harriyat yapılmalı için birçok mü Urfanm Seroç kaymakamlığına 
racaatlar olmuıtur. nakledilmittir. Kadını da beraber 

Altan arayteılarmı h&mil olan •ötüremiyeceğini anhyan Tarık, 
ilk tayyare, kanunusanide hare- pek iyi tanıttığı Arapcir jandar
ket edecektir. ma batçavu9u Nurettin Efendiyi 

ıörerek, meaeleyi anlatmıf, kadı
Londrada bir arbede nı münaaip bir yere venne•İni ri

nın Sofya orta elçiıi, bugün bat- ,-----....:..-------
vekil M. Mouchanoff'u ziyaret et
mit ve kendisine bir nota ve~i~ .. 
tir. Bu notada Yugoslavya huku
meti, geçen ay hudut üzerinde vu 
ku bulan hidiaeler hakkında Bul
ıı:ariatan'ın bu yakınlarda verdiği j 
cevapta ileri sürdüğü delilleri, çü
rütmeğe çalışmakla ve Belıı:rat hü 
kümelinin mukabelei bilmiail ola- 1 

rak hudut hatb Üzerinde ve hudu 
du iki tarafında bulunan emli.k 
hakkındaki tesviye auretinin tat- 1 
bikini muvakkat bir müddet için f 
tahdide karar ver~~ bey":n. edil- ı 
mektedir. Bu tedbırm tatbıkı ne
ticesinde Yugoalavya toprağında 1 
bu kabilden emli.ke aahip olan I 
Bulıı:ar tebaasının topraldanıu ek
mek için hududu ıı:eçmelerine mü- j 
aaade edilmiyecektir. ı 

Sirkecide Ralli Hanında 16 Numano
da mukim Stepan M. Mimariyan E
fendinin Selanik Banka11ndan istik
raz eylemit olduğu 24189 liraya mü 
kabil terlı.in etmiı olduğu 40 sandık 
afyonun ıablmuı mezkiir Banka ta
rafından talep edilmiı ve talebi mıez 
kiir mümaileyh Stepan M. Mimari
yan Efendinin Manilyaya cibnit ol
ma11 hasebile bila tehlii iade kılm
mıı olcfuğundan İfhu talebe bir p
na itir,.zı varaa tarih illnmdan itilıa 
ren üç gün içinde ...ı.kemeye bil
dirilmesi lüzuma ticaret kanununun 
765 inci maddesi mucibince tehlii 
makamına kaim olmak üzre ilin olu 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun- nü saat 14 tP. Tophanede Mer
dan: Kadirıı:ada Bostaniali mahalle- kez Kumandanlığı Satmalma 
ainin Silihdar Mektep ookağında 45- komisyonunda icra kılmacak-
43 numaralı hanede aakin iken el- tır. Taliplerin şartnamesini gör 
yövm ikametci.hlan meçhul Kebab- mek için sabah s:ıat 9 dan ona 
cı Ahmet ağa veresesinden Kadri katlar her gün ve pazarlığa iltİ 
efendi ile Melek ve Hayriye ve Sa- rak için de muayyen vaktinde 
niye Hanımlara; Muriainiz Ke!Khcı komisyonda hazır bulunmal'l-

LONDRA, 7 A.A. -1.ondrada 
lnıı:iliz faıistleri lideri Sir Oıwal 
Moaley'in bir nutuk aöylemiş olda 
ğu bir İçtimada bir arbede olınut. 
sili.h olarak odunlar ve ıiteler 
kullanılmıı ,,.. aralannda kadın
lala bulunan birçok kimae yara
lanmıftır. 

Bir tekzip 
BUDAPEŞTE, 7. A. A . - Ya

kuıda 1 tal yan, Bulıı:ar, Arnavut, ve 
Macar erlcaru harbiye murahhasları
nın içtima edecekleri ı.aJıeri tekzip 
edilmektedir. 

ca etmittir. 
Nurettin Ef. Maliye varidat ka

tibi Yaıar Beyin aylardanberi biz 
metçi aradığını habrlamıı ve Ya· 
tar Beye malUnıat vermittir. O da 
kabul edince lkbalı bir çartaf ciy 
direrek Y af&T B. in evine ıı:ötür
müılerdir. 

NQrettin Ç&VU§, bir hafta evvel 
ölen babaıının ~efatı teeuürü için 
de yalnız kalan Y aıar B. İn evin
de bir az vakit ıı:eçirmeği düıünür. 
Orada rakı içerlerken Tarik te 
gelir. Rakılar içilirken her fırsat
ta kadm Tariiin kulaima bir ıey 
ler fısıldar. Tariğin kafası dolar. 
Bir aralık Y •tar B. mutpaha indi-
fi aJrada Tarikle Nurettin arasm-

UyuşturUCU da kavıı:a hatlar ve Tarik taban· 
eaa1nı çektiii cibi alet eder ve iki 

Maddeler kurtunla Nurettini aerer. Ondan 
lSKENDERlYE, 7. A. A. - j aonra tabancayıb fbırlahp lk~ali de 

G .. ··ı. •.ı ___ , bi · · ·d yanma alarak a aaımn P'ıne ı... u.mra Juan:"N, rmcı nevı en 
60.000 Lira kıymet de 1500 kilo ha çar. Bidayette ne yapacafuu f&• 
f"4 müsadere ebniıtir. ııran Y aıar B. komtulaı:ma _...ıe-

nerek jandarma ve Adlıyeyı ha

Sü-veytte yangın 
PORTSAtr, 7 A.A. - Siiven 

lı.anah ,irketine ait levazim ve er
zak depolarmm en büyüiü bir 
yangın neticesinde harap olmut
tur. Haaar takriben 13,500.000 
tahmin olunmaktadır. 

• 
Euvene Brieuz öldü 

berdar eder. 
Bunun üzerine kaymakam be

yin eri ablııka edilir, Tarik ve lk· 
bal yakalanır. 

Maktul Nurettin Ef. bayat ve 
mealeğinde kendisini herkese aev 
dirmit vazifeıinas bir jandarma 
ba\'ÇaVUfU idi. 

Bir çoban bir 
talebeyi öldürdü? 

Bulıaristan'rn hazırlıyacaiı ce· , 
vabm pek yakında Yuıoslavya 
hükümetine ıı:önderilecaği zanno
lunmaktadır. 

Leipzig panayırına 
gideceklerekolaylık ; 

nur. 

Ahmet Aianın Hali hayatında Şe- n. (334) (6475) 
rif Beyden borç aldığı 2240 liraya * * * 
mukabil hali.da adresi yazılı haneyi M k K d 1 • 

er ez uman an ıgına 
ipotek Göst~~ Vadesi h_ulUJünde merbut müessesat hayvanatı 
borç eclenmediiinden dolayı mahal- ihtiyacı için 135 ton arpa ka
len haciz ve vu'İy•t yapılarak le- : palı zarf sııretile satın alınacak 
~ 4000 lira kıymet takdir edil br. Münakasaaı 28-12-932 çar
mıttir ve arttırmaya konulacaktır. §amba günü saat 14 te Topha
Bir diyeeefinia oldutu halde tarihi nede Merkez K. Satmalma ko
ili.ndan itibaren 10 P. zaıinulıa misyonunda icra kılınacaktır. 
949-32 numaralı doaya ile latanbul Taliplerin tartnameaini gör
dördüncü icra dairesine münıc:aat et mek üzere sabah saat 9 dan o
ll*Üz •e keyfi1eti haciz Ye takdiri ııa bdar her aün ve münakasa 
kıymet zahit varaka11 tel>lit malıaım ya ittirak için de muayyen vak 
na bim olmak üzere ilan olunur. tinde komiayoncla hazır bulun-

malan. (333) (6474) 

Bıılorlröy ıullı biıkimliğinden: Bı 

lmfröyünde -.zi akliye bastaneıi
de 931 ııenesi kanunu evvelinde• 
932 -ai ilıinci tqrin cayeaine ka 
.ı.r •efat eden muhtelif kesana ah 
9§yayı metrilke mahi halın 14 üncü 
ÇU1&1Dlıa giinü aaat 13 ten itibarea 
JDHkiir lıütanede aleni arttırmaya 

vazedileceğlnden talip olanlann 
yeYID ve aaab mezkürcla mahallind• 
hazır bulunacak heyete müracaat 91 
lemeleri: ve mÜtıtYeffayi mümailey
biınin varialeri olduğu taktirde ÜÇ 

ay zaıfmda alelüsül ispati veraset .. 
derek mahkemeye müracaat eyleme· 
leri n müddetin inkıı:asında kanu
nu medeninin 534 üncü maddesi 
miicilıince sabf tutan hazineye intl-



1 
3 üncü kolordu 

ilanları _ _. 
Çatalca Müst.hkem MeYki 

ihtiyacı için 1990 kilo kU§ yemi 
pazarlıkla ıatm alııMCaktır. i
halesi 12-12-932 puarteai ııö
nü aaat 14,30 dadır. Şartname 
ıini görmek üzere he.. gün ve 
pazarlığa ittirak için o gün Yak 
tinden evvel komisyona müra
caatları. (998) (6480) 

* ... * 
Danıtpafa kışla11 tamir etti-

rilecektir. ihalesi 14-12-932 çar 
l•mba günü saat 14 tedir. Ta· 
!iplerin k~ifnamesini görmek 
uzere her gün ve puarlıia İf tİ
rak için o gün ve vaktinden ev
vel komiayona müracaatlan. 

(996) (6478) 

* * * K. O. Ye 1. inci F. ve Çatal-
ca müstahkem meYki kıt' alarr 
nın nmazaniye istihkakı için 
995 kilo reçel, pazarlıkla satın 
alınacaktır. ihalesi 12-12-932 
pazartesi günü saat 14 tedir. 1 
Şartnamesini görmek üzere , 
her gün ve pazarlığa ittirak i- j 
çin o gün ve vaktinden en-el 
komisyona müracaatları. : 

(997) (6479) 
•• * 1 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıtalarının ihtiyacı olan 13.000 
kilo pirioç açık münakasaya ko 
nulmıqtur. ihalesi 13-12-932 
sair günü saat 1 O dadır. Şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakuaya iftirak için o 
gün ve vaktinden evv,.I komis
yona müracaatlan. 

(963) (6195) 
975 

•• * 

No: 

1 

1 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 8 KANUNUEVVEL 1932 

Gireson Ziraat Bankasından: 
120 Lira 

240 .. 

Cimi 

Hane
dükkia-.. 
(hanenin ye dük
kimn arsalan 

Kirgİr hane --

760 Aqın 

1zz .. 

1300 .. 

Mevki ve hucluchı Tapu tarih _ _,,,_ __ 
Ye numaraıı 

lıtafandi: J(_. ....ı..ııesi saycfatda yemini ve Mayia 1323 90 
arbaı Yol, yesari Papaz Oflu Yanko ar1a11, 
cepheai ıu yolu ile mahdut. 
Haci Hüseyin Ugara mahallesi: canibi y_... Haziraa 324 122 
Kanat ojlu baneıi ve tütüncü O. Araaıı, yeaari 
iıpir, O. baYli ha-1 yolu ve a.laıu ..., yeni açı-
lan altı kant müıterek Yol ariraaı yol cepheııi 
cadde. 
Yemini Kiremitçi Y aıai Ye ispirli O, Yani ,,. Ni- 1316 lllO 
Haci Lefler ve Mitra anuı Y eaari San Malmmt 
zade Ali ve Alidayi O. Muıtafa ham ye arauı 
arbaı piçalı:çı O. Aıwatudaa hını otlu An®
sablan hane c:epheoi Yol 

Müdevver Muhammen kıymeti 
kıymeti 

225 Lira 1500 Lira 

300 .. 130 .. 

8000 u .. 

Sahibi evveli 

Diyam•ndi veledi 
Kostantin 

Pisan oğlu Aleko 
veledi Koatantin. 

Piaaa oilu Alekaan
droı Taledi Koa!aa-
tin 

Yukarıda evaaflle mOdeY.er ve muhammen kıymetleri yazılı gayri mübadillere ait 3 kalemden ibaret Yunan emvali ilk illa edildiği 24-11-932 
tarihindea itibaren 45 gün müddetle 661 numaralı Müzayede Ye münaka.sa •e ihalit kanununa tevfikan açık artbrma auretil ( ve Atıf bedellerile pey 
akçalan için ırayri mübadil Bonolan ) dahi kabul edilmek f&rtile sablığa çıkanllDlfhr. 

Bu emvalin ihalesi 9-1-933 tarihine mliaadif pazartesi günü aut 15 de Türkiye Ziraat Banlıı:a111 Gireaon Şubesi binaS1nda yapılacakbr. Talip olanlann 
emYalin mubammeıı kıymıtleri llı:erinden yüzde yedi buçuk nispetinde teminat akçasını mezkur tarihe kadar Bankamıza yatırmaları ve sabt ıartııamesini 
glirmelı:. ve daha fazla malumat almak isteyenlerin Gireıon Ya lıtanbul Ziraat Bankalanna mllracaatları ilAn olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsab kaçırmayınız 

f törak. ediniz .• 
628 -

Zirsıat vekaletinden: 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oacü Vakıf Han İstanbul 

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

TGrldye it Bankası tarahndaa tetkil olunmqtur. idare meclisi ve 
mGdiirler heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Siııorta Şirket\dir. Türkiyenin her tarahnda (200) il ııeçen 
acentalarının hepsi Türktür. Türldyeaiu en mühim mliesaeaelerinln ve 

bankalanmn ıügortalarıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalarını en iyi ıeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sllr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: 

7 
• 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at poıtıuı 

(20 Saat) 
Lüb 

ADNAN ........ 
::Ha Perşembe 
gi •.; Galata nhbmmdan .... 

tam 17 de banketle dojru 
IZMlR'e 

"ııa- giinleri lzmir'den aut 
14 1/2 ela hareketle lıtanbul'a •• 
det ed•. Tahil&t için Galata, 
Gilmrük kartıamda Site Franaez 
haJl No.J2 yazıhanesine müracaat. 

, .. _. Tel: 4. 1041 --· 

MUSTAFA CEMAL 
VAPURLARI 

Zonguldak - Bartın 
Sür'at Posta11 

919 

BURSA' 
Vapuru 

10 K.Evvcl cumartesi 
Karal<ôy nhtımrndan saat 16,30 
ele hareketle EreğliZonguldak, 
Bartın iakdelerine cidecelrtir. 
Galata, Küçük Rıhtım Han 
No. 4 - 5. Telelon : 4-0913. 

S.t. YRI::>l:.FAIN 
Jılcd•u &MDUI: O.la• .l:öprü 

ı.p B. Ula. !Julle A. Slıkeei 

"lllıll..ıanede hu 2. 1740. 

Trabzon Postası 

Cumhuriyet 
1~::.:ci PAZAR 
uat 18 de Galata rıhtı
mmdan kallcar. 

Kadıkliyünden saat 8,0S 
<le hareket eden vapJr 12-

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'aları ihtiyacı içtn 2500 kilo 
sabun açık münakasaya konul
mu,tur. Şartnamesini gönnek 
üzere her gün ve münakasaya 
i,tirak için ihale günü olan 10-
12-932 cumartesi güni'. saat on 
dan evvel komiayoaa müracaat 
lan. {937) {6086) 

Ankarada Yüksek Ziraat ve Baytar Mektepleri civannda in

t• edilecek olan Tetrih Ye Tetrihi Marazi ve Zootekni Enstitü
leri binalarının inşuı 21 gün müddetle kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya vazolunmuttur. Mezkur İnfaatın münakasa şartname
si, mıık•vel-meai, umumi 9artname, umumi şartname lahika
sı vahidi fiat listesi ve plinlan (100) lira mukaıbilinde Baytar İş
leri Umum Müdürlüğünden alınacaktır. 

fst. 20531 
Ul7 

. 
12-932 pazarteıi güniinden 
itibare:ı 8 de kalkacaktır. 

755 

••• 
Çatalca Müstahkem mevki 

kıt' alan ihtiyacı için 2700 ki· 
lo zeytin yaifı açık münakasa
ya konulmUJlur. ihalesi 10-12-
932 cumartesi günü saat 11,30 
da yapılacaktır. Taliplerin tart 
nameyi rörmek üzere her gün 
ve ihaleye i,ıinak için •akit ve 
saatten evvel komisyon•. müra· 
caatlan. (938) (6087) 

7116 

* * * Çatalca Müat.tıır- -ki 
kıt' alan ihtiyacı için 2600 kilo 
zeytin tanesi açık mü..bsaya 
konmuttur. ihalesi 10-12-932 
cumartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin fartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
ittirak için vaktinden eYVel ko
nıiayona müracaatlan 

(939) (6088) 
7117 

••• 
Trabzon gamizonunun ih

tiyacı olan 62100 kilo ikinci 
fabrika unu kapalr zarfla mü
nakuaya konulmuttur. lhal&
ai 21-12-932 çal"funba günü 

Her talip İnünakaaa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehli
y~ti fer.niye, ltudreti maliyesini ve tündiye kadar Devlet, Vila
yet, Beleciiye ve Amme müeaaeaeleri ve tirketlere ait 300 bin li 
ra kıymetinde bir tek binayı matiiif>a muYafık surette ikmal etti
ğini te'l'siık eden vesikalan komisyona ibru etml!ğe med>urdur. 

300 bin lira kıymetinde bir tek bina in,a etmemiı olanlar mü 
nakasaya ittirak edemezler. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin o/o 7,5 ğu nispetin
de teminatı muvaldcateleri ile birlikte ihale glinü olan 22-12-
932 tarihine müsaclif Perıembe gü'llii saat IS te Veldet İntaat 

Komisyonum. müracaatlan ilin olunur. (6280) 

HASTALIGIN 
Önünü almak, tedaviainden eyidir. 
Bi .. enaleytı. ,;...ı;,,_ Emulsion SCOIT 
müıtabzannr almu;. Kıtm biitün haatalıldan
na laırıı en miikeıı•uel mulıı:aYTidir. Terki.bin
deki aaf morina Wıkyafr, gerek kalori gadaaı 

/!; gerebe ııhhat temt eden vitamı. 

~ leri itibarile zeagindir. Küçük .,. W-

• • 
yülder için olduiu kadar zayıf ve ı.u vvetJi oLmlıu
İçin de eyidir. lamiae dikkat ediniz. 

Emulsion SCOTT 

1240 

••at 14 tedir. Temmab 1959 l•••••••------•-••••••-•llİııı•llll 
buçuk liradır. Taliplerin vak- 1 
tinden eYVel Tralnondaki ko- Bozu acak Mav 1 11ıisyona müracaatları. (1048} . na ar 

(63S7) AÇIK ARTIIRMA İLE SATILIYOR. 
11.ANNAMIEDIR 

ıc....,-. ifletme m--...... ı... ISTANBUL LiMAN ŞlRKETlNDEN : 
ha: Melıwt .,,_eli wıııf • • ı..__ Şlri<etce kadro harici edilen _........., (23) adeıli '-ulmak 
bulcla duyunu-ımiye ciT_. Rüa 
tempap. medere-i kartıamda ıs üznı satıhla pbnlmqbr. Attı.- KiawwntıUııı 14 iiac:ii Çar,am-
ııumanolı hanede miakime Şa.ki B. ha cüaii aut onda Balat atölrısinıle komia:roa h..........,.. yapı-
kerimeai Vedia Hanım aleyhine ika- lacaktu-.Talip olanlar mavnalarr pnnek, §Mtlan 6iı a ime h..--
:ne olunan lıo14nma davasından do-

1 
gün Balat atölyesi tefliğine münıcaat edebilirler. Tel"'-: 22960. 

layi herayi tebliğ mezhiire namma ' •ııııİİİİİİİııİİİİİIİİı;;~İ;.:;;;;;;;..i;i;.;;İİİıİİİİİİİİİıİİİİİİ-ııiı;;;;~.;;;;;m..: 
ırönderilen dava •nuluılı göaterilen 
•dreaec!e bu namda kimae olmadıiı 
l.eyanile bili tebliğ iade lalı upw 

binaen Milliyet gazetesi Teaatetile 
aı-zuhal •ureti ilanen teblii lolmmıı 
ve bu kerre yevmı muhakeme olarak 
21 -12-932 tarihine mÜtıadif çarpm
)~ günü saat 9 a tayin edifmiı oldu
i'undan mezlıure Vedia Hanımın 
Yevm ve vnl<tı mezkUrda Konya Aa.
liye mahkemesi hukuk dairesine biz 
'&l eelmcıi veya tar:ıfmdan musad-
dak senetle bir vekil göndenneai ve 
'ksi taktirde ıriyabında muhakomeye 
devam ..dileceği davetiye varakaaı
'm t .. hliği mPl<anuna kaim olmak ü 
"·ere ilan olunur. 

'../\. Yf - Galata Giinu-üğünün 
;ssısı nurn,.,...ıı 3-11-93' tarihli 
'\84 lir,.va ait d"!JOzito ....ı.bazumu 
•ıııyi f"y)f!'dii!imden naşi yf'"nİIİni ala
·afır., ~an "•kinin hükmü olniadığı •• 
~tı t 1un:.r . Ceyl?inı Bahri Süvarisi 
laft!:ı. 

• 
lstanbul Ziraat 

Bankasından: 
Semti Mahallesi Sokaia 

Galata Bereketzade Yülnelı: ı..ı. 

dımn 

Maltepe 
.. 

Pendik 

" 

Orağman 

Köy civan 
Kilise 
KiliM ...... 

Ciaoi Hiı-i Hisseye güre 
muhammen K. 

1.0 ıiaire "' iki 9 28158 T .m-
mağazayı ....... 
tni lıi.ği.- .. 48 
~ 

Tarta .. 250 .. • .. • 200 
" " ....... 150 .. • .. r 300 
" .. 

Bedeli ihale ve pey akçesi rayrimübadil bonoaile veya nak
ten ödenmek üzere yukanda yazılı gayrimenkiıllerin müaaye
desi bir hafta müddetle temdit edilmiftir. Kat'i ihale 12/ 12/932 
pazartesi a:ünü saat on bettedir. Şartname bankamız bpnma 
asılmı§br. latiyenlerin yüzde yedi ~ pey alıçelerile ban'laı
mızda müte,ekkil salıt komisyonuna müracaatları. (6473) 

1@1$©J1f[frJJJil. sı /j))firJVOO!k vP<St· 
CdliifJZ@1lll{]ii& U«mwmcm@ll ailot?. 

TASHiH - Gazetemizin 4 ıca-.ı 
evvel 932 Pazar nüahaamda 7 imci 

sabife.inia - ıütünu altında mia
teıir fatanbul lı.inci İcra memwt.
ğundan ıerlevhalı 932-1304 d_. 

BIQ KUMBAM 
ALiNiZ 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Sokğı Cinai No. 

Usküdar Gülfemlıatun maa bahçe dükkan •e odalar 1401120 
Muham.men bedeli Tariki 

numerolu i!Bnın yevmi ihalesi 29-12- 4320 Muratyan Kigonc 
932 Pertenıbe olacağı yazılacak i- Yukarıdaki mülk satılu•lı:.tır. 21.12.932 çartemba günü ihale- 1 
ken Hh•en 28-12-932 'nele tıli-111 saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin malmüdiriyetine müracaat 1 
:illmi,tir. Tashihi keyfiyet olunur. lan. (6295) 

....._ ___ _. 
lıtanbul dördüncü ic•a memurlu 

ğıuıdan: Emniyet sandığına İpotekli 
olup temanu 13125 lira kıymeti mu
t.ammjneli Oalı:üdarda lbsaniye ma
hallesinde orta solı:akta eski 28-28 
yeni 34-34 numaralarla murakkam 
ınaa bahçe lulgir hanenin ta..~amı e.
çık arthrınaya konmuş olup ~rina· 

metinin 14-12+93% t.,. .. ihinden itiba
ren dairemizde herke• taraf!ndan ııö 
rülebileceği gibi 15-1-933 tarihine 
müsadif pazar günü .aat 14 ten 17 
ye bdar dairemizde açık arltmaa 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
h...,_n laymetinin yüzde yetmİf 

befiai bulmadıiı takdirde en '<OD art 
tırarun taahhüdü baki laılmak üzere 
30-1-933 tarihine mÜ•adif pazarı,..; 

günü yine saat 14 ten )7 ye kadar 
dairemizde yapılacak olan arttırma
sında gayrimenkul en çok artlırana 
ihale edileceğinden taliplerin mu
hammen kıymetin yüzde yedi buçu
ğu niıbetinde pey akçesini yeya 
milli bir Ballkanın teminat mektubu 

' nu himil bulunmaları lazımdır. Mü
terakim vergiler ile vakıf icraaı ve 
Belediyeye ait tenvirat ..-e tanzifat 
rüaumları müıteriye aittiı· ?004 nu 
maralı icra ve ifliı kanununun 126 
DlCl maddeaiııin dördüncü f• kraama 
teriibn bu gayrimenkul üzerinde i 
poteldi alacaklılar ile difer alakacla
ranm ve irtifalı: b~kı.. sahiplerinin 
bu haldanm ve hu.,ul'İle faiz ve ma· 

&arife dair olan iddialanru, ilin ta
rihinden itibar. 20 yinni gün için
de evrakı müabitelerite bildinneleri, 
alui. halde hakları tapu •icillerile sa 
bit ..ın.dıkça sabt bed .. linin pay
lafmUmdb hariç ı.aıacıoldarı cihet 
le alabdararun iıbu maddenin ..-. 
kUr fıkraıma göre hareket etmeleri 
ve daha fazla ına!lımat almak iıte
yewlerin 932-134~ dcKya numaruiie 
müracaatlan ilin olunur. 

1933~ 
Ailenizi ebediyen mes

'ut edebilecek en 
makbul yılbaşı 

hediyesi 

KADER 
ıifelerillden alacağtnız 

Yılbaşı piyan~osu 
biletidir. ihtimal ki 

sootooo Lira 
olan en büyük ikramiyeyi kaza-
nır ve siz ele, aileniz de zengin 
vtı mes'ut olursunuz. O halde 

biletinizi daima 

KADER gişelerinden 
alom:. lıtanbul Eminönü V al de 
hanı ittisalinde No. 4 ve Bey
oifu'nda lıtildil caddetiıule 

No 109. 
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QASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
.nayan başka mamulat almak''n 
korur. 

PHILIPS 

"830" 

Cebinde 

bir tüp 
bulunsun. 

Seni dalma Frengi ve Belaoğukluğu afetinden kat'i bir surette koruya
c k bundaTl e ... ın hiç bir çare yoktur. Her eczane ve ecz • depos11.,da 

~ pulunur. Fiah 75 kuruıtur. 

Bu bahtiyar çocuk 8 yaşındadır! 

ASP 1 R j N W ve ~ ıabtetltk ambalA)lar içınde 
her yerde bulunur. 

Bir Tek Dl ğm.: I.e 
Bütf.n Av·· pa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
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~Karamürsel Fabrikası 

BATTANİYELERİ 
Safi yöndendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. 

Satış deposu: Sultanhamam ikinci Vakıf Han al~nd"\. 

lıtanlıul üçüncü icra memurluğun) 
dan: Mahcuz ve satılması mukarrer 

mult:telifülcina ve qyuının birinci 

açtk arttınnaaı 12-12-932 Pazartesi 

günü saat 11,30 - 12.30 kadar Bey
oğlu Hamam'da Dolapdere cadde

sinde No 30 Pehlinnyan apartıma· 

nının 6 No lu dairesinde icra edile

ceğinden talip olanlann yevm n 

mahalli mezkürda bulunmalan ilin 

olunur. 

• 

~ Bahçekaf:'da ~ 

ERTUGRUL 
Mağazasında kazara vaki o'a• yangında 

'SLANMIŞ OLAN MALLARIN yok babasına 

Kat 'i Sa t.ıoıı.ııı.v· 
On bet günde ikmali icap eden bu son fır~:\'.ta-:ı istifade 

etmelerini muhterem mü~teriluimize taniı~ e "er:z 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

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

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381/2 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 
nıesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: f stanbul, Ba.bçekapı 4 uncü Vakıf itan, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 
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~ 

GOzeııı~ı artırır 

c:ıııerı. lekeleri gtderır. 

~~ 
Sekiz senedir kumbarasına athğı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 
SATILI!' KAMYONET •• • • .. ........ .. ............. ... 

işler bir v;ziyette ve arka lastik- • d h 
1
. B k e d 

1 ~~=:.::::,:;0~ali:::: Sız e emen ş an asınagı ere 
:=:;;=:,:!.~K;:~~:;,: çocuğunuza bir kumbara alınız! 
ması rica olunur. 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 

Ketide Yılbatı gecesi yapılacaktır. 

Tal •••• d •• 
ıınızı eneyınız.. 

Acele ediniz.. 

En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

BAK ER 
Mağazaları 

Halihazırda heryerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müe••e•edir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 

Pupu, iator, divar ı.&fıdı vesaire. 

Aıli fiatlar üzerine % 1 O ila o/0 50 tenzilat 
Galata : Tünel caddesi 36/ 4. 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

1000 Tcın Lavetnarin kömürü: Kapalı zarfla 24 Birinci Ki· 
nun 932 Cumartesi günü saat 14 te. 

67 Kalem <eczayı tıbbiye: Açık münakasa 24 Birinci Ka· 
nun 932 Cumartesi günü saat 15,5 ta. 

lzmir Müst.hkem Mevki Deniz K. ihtiyacı için yukarda 
milctan yazılı kömür ve eczayı tıbbiyenin hizalarındaki gün ve 
saatlerde münakuaları yapılacağından §&rtnamelerini görmek 
iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların mü.rıakaıa g~ 
ve ıaatlerinde KumıpafaGa Dz. Lv. satınalma komiıyonuına nıii 
racaatlan. (6294) 

MlLLlYET MATBAASI 


