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Umumi Netriyet •• Y UI Mücltiril 
ETEM iZZET 

Berlin 
Darülfünun unu 
Ziyaret 

Çaldaris Kabinesi- iktidar evkiinde Kaid •• 
Siirt meb'uıu: MAHMUT 

BERLIN, (Baımubarririmiz 
den) - Bizde Darülfünun me· 
&eleai, günün meselesi oldu. 
Uarülfünunumuzu düzeltmek 
İti hepimizi itgal ediyor. 0-
llıın için fU günlerde mesel&., 
llerlin Darülfünunundaki bazı 
llıütahedelerin , mütaleaların 
Çak yeı; olur sanırım. 

Yunan kabinesi şid
detli mücadelelerden 
sonra yerinde kaldı .• 
Venizelos fırkası kabineye 

müsamaha reyi verdi •• 
Profesörler. dershanelerde 

talebelerine neler ıöylüyorlar, 
~ldiğimiz mevzulan nasıl anla 
lıyorlar. ? Darülfünunumuzda 
'Yni dersleri öğreten muhte
teın bir hukuk profesörümüzle 
birlikte bir kaç dershanede Al
lban profesörlerinin takrirlerini 
dinledik. Arkadatım, temin etti 
lıi. bizim dershanelerde de lıo
talarımızın takrir ettiği ders
ler atağı yukarı aynidir. Ders 
'nlatıtlarında fazla bir hu-
11lıiyet yoktur. Dinlediği· 
llıiz ayni mev:ı.u, bizim 
h0calarımız tarafından da ayni 
larai!it ve izahat ile takrir edil· 
lbektedir. O halde burad;ki 
lahıilin ehemmiyeti, huıuıiyeti 
~erde kalıyor?. 

Hariciye nazırı istifa etti. Garbi Trakya 

••• 
Bütün Avrupa Darülfünun

' farında olduğu gibi, Berlin Da
~lfünununda gördüğüm huau-
1'Yetleri, hususi mütahedeler> 

e illi, kanaatlerimi töyle anlat
lb11k mümkündür: 

Burada talebe yalnız 
~rı takrirlerini Clinlemekle 

' "4lnuyor; seminerlerde ilmi 
lttkikata alııtınlıyor; lıo-
Cllların nezareti altın-
ıt-, muayyen mevzular üzerin
d: tezler, etütler yapılıyor. Da-

ı l'illfünunun umumi klitüphanr 
1İııden batka seminerlerin de 

ı ~t kütüphaneleri vardır.Bu 
lıiıtüphanelerde her lisanda ya· 
~ılnıı,, en yeni ve Mki kitapları 
"lllınak kabildir. Talebe, bunla
ftıı hepsinden istifade ediyor. 

• )) llDun neticesi fU oluyor ki: 
•rülfünun. muayyen kanaat· 

ltrj telkine vasıta olan bir mü
a ~eae olmaktan çıkıyor. Bura· 
' d~ hem profesörler kanaatleri· 

'li aerbeatçe ıöylemek imk&.nla
lıııı buluyor, hem de talebe da-

) ~& ırenit bir sahada çalışabil• 
~ek kabiliyetini buluyor. Tel· 

ı).. ve tenkit yan yane yürüyor. 
Lı Hurada, dershanelerdeki ta
~ _aay111, nazan dikkati celbe 
~ kadar çoktur. Yüzlerce 
1•1ebe alan dershanelere proEe
~t girdiği zaman, yer bulama-
1iı için ayakta kalan talebenin 

A ~)ısı da çoktur.Güniln her saa 
''ilde yüzlerce gencin kiltüpha
~lerde mütalea ile meşgul ol
llklarını görürsünüz. Şüphe 

)ok ki. bütün bu mütalealann, 
lttkiklerin, tenkitlerin ha11la11 
~k zengin oluyor. 
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••• 
~O halde böyle bir meıele ile 
t şılatıyoruz: Acaba bir taraf
•ıı para bulup t" Darülfünunu
~llzda kütüphaneler tesis etıek 
ti •rupa derecesind,. hocalar ye. 
!lirsek, nihayet Avrupalı ho

~lar getirtsPk maksat h&.aıl o • 
; r ınu?, Be net', bu olan temin 
,~kanı bulunsa bile maksat hi-
1' 1 olmaz. Avrupalı Darülfünun 
~- ebesi, meaaiıini yalnız ders 

1 °t1arının dar çerçevesine ııkış 
1
1 t1tııyor. Etudiant demek ilmi 
)~lebbulara hazırlanan. bunu 
~l>aıı, buna çalışan bir gençtir. 
d !!ıai ve tetkiklerini yalnız 
)"::• notlarına haareden bir 

1~kaek mektep talebesinin lise 
t ehe.inden hiç bir farkı yok· ı 
~]· A.caba Türk Darülfünun 
le ~h.esi, tetebbularını, tetkik-
i ~nı nasıl ve ne vaııta ile yap· 
d~ •r_?. Denemez ki, Avrupa 
~ı ~rınden tercüme edilecek ba 
~ kıtapların fayda11 olmaz, fa
ı:t tercüme edilecek bir kaç ki
~ l>, hu ihtiyacı tatnıi:n eder mi? 
'e~l'\.ıpııda en ehemmiyetsiz me. 
)& eler, mPvzular etrafında bile 
~ 2ıl11n kitapların aayr11 inıanı 
~Ytetlere dütürür.O halde itin 

ilden naaıl çıkmalı? 
•••• 

~~~er Darülfünundaki tale
tib· ~1: Avrupalı arkadatları 
Jıik 1 1Y1 yetittirmek, onları tet-

v .. tetebbua S<!VkPtmek isti· 
r Devamı 6 mcı sahifede) 

Türklerine mü~kilat mı çıkarılıyor? 

latifa eden Yunan 
Hariciye Nazm 

M. Rallls 
ATINA, 13 - Kabinenin be

)IQJlnamen hakkındalıi mü:ııakere, 
dün bitmiftir. HükQ,,..t lırkaları, 
itimat reyi ııermİflerdir. 

Liberal lırlıa .. , mahdut mÜN· 

maha reyi 11ermİf, dijer bütün lır 
kalar da genİf müıamaha reyi 11er 
mİflerdir. 

HülıUmet, bu reyin manaaı n• 
olduğunu tetkilı hakkını muhala
aa etmektedir. 

Müzakerata Pazarteıi günü de 
11am edilecektir. 

Bir nazır istifa etti 
ATINA, 13 A.A. - Dün ıecekl 

c:elae eonımnda hariciye nazın M. 
Rallia, M. Çaldaria ile arHında çıkan 
S.ir hidise üzerine iatifa ebniıtir. 

Bu istifanın kabul edilmiyecejl 
zannolunuyor. 

İlh celselerde vaziyet 
ATINA - Buıün meclis, tekru

toplanıırak kabinen.in pro,-ramı etra 
fmda münakaıalanna devam etmit
tir. 

M. Venizeloaun dün iradettiğl ıld 
detli nutuktan aonra kabineye müa
tafa nazarile bakıldıiı cihetle, bu cel 
Maye büyük bir eh.....Uyet verili
yordu. Bu intibaı u)""ldıran da bar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Istanbuldaki 4 bin 
parça Yunan 

emlaki satılacak .. 
Maliye Vekaletinin emrile bir 

komisyon teşkil edildi •• 

Komisyon ilk içtimaım bugtin yapıyor, 
Gayrimübadillerin son vaziyeti nedir? 

Teıkil edilen komisyon 
reisi latanbul defterdarı 

Mııstafa B. 

Gayri mübadillere ait bono it
lerinin yeni bir safhaya ıirdifiııi 
dünkü nüshamıada yazmııtık. 
Gayri mübadiller Cemiyeti Reiai 
lamail Miiftak Bey bu huauata 
Ankaradakl teıebbiblerile aldıjı 
neticeler hakkında, dün ıazetecl 
len. ıu beyanatta bulunmuıturı 

-"Ankaraya idate hcoyeti ka 
rarile Gayriınübadillerin dilekle· 
rini Maliye Veklletine arzebne
fe gilmiftim. Evveli oöyliyeyim 
ki, ıerek Maliye Vekili Bf., ge
rek Emlaki Emirlye idaresi, bize 
azami yardım etmek emelindedir 
ler. Biz, dileklerimizin bazılanm 
ıimdilik elde edemiyorsak, bunu 
zaruretin icabından addebnek il 
zımgelir. Bana tevdi edilen en 
uaalr vazife, ikinci bono tevzia
tı zamanmı tesri ebnekti. Maliye 
Vekili Bf., elde mevcut bonolar 
itfa edilmedikçe gayrimübadille
re tahıia edilmiı emlakten ne ka
dan kalmış bulunacağı bilineml
yeceii için ikinci tevziatı dü~ün
mek timdilik mümkün olaınıyaca
ğını söylediler ve elde mevcut bo· 
nolann itfa11 için lstanbul emla-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

YDksek iktısal mektebi talebesi dlln kongresini 
yaptı. Resnıiınlz kongreye iştirak eıienlerl glJste,./yor 

· Yazısı iç sahifemizde • 

• • 

Seyrisef ainde 
Değişiklik 

idarenin batka bir 
ıekle sokulması 

mevzuu bahistir •• 
ANKARA, 13. (Telefonla) -

Bütçe encümeni bir çok layilıala
rm tetkikine baılamıtlır. EncÜ· 
men buıünkü içtiınamda Seyriae
fain idaresi memurlan ücretleri· 
nbı tevhit ve teadülü hakkındaki 
li.yibanın müsakereıine lüzum ıör
memiftlr. 

Encümenin bu huauata hazırla
dılı mazbataama göre mezkur i
darenin ıerek te,kilat ,ıerek fa· 
aliyeti itibarile baıka bir fekle ıe
tirihneai mevauu bahiatir. Ve, he-

İdattnin umum mUdUrll 

Sadullah Bey 
nUıı iN yeni ıekll taayyün ebnit 
delildir. 

Keriman 
Ece 

Amerika 'ya gitmi
yecek, 

lzmire gidiyor 

Keriman Ece'nin yeni 
resimlerinden •. 

Dün lzmirden ,öyle bir telıraf 
geldi 1 

"lzmir, 13 - Güzellik kraliçeoi 
Keriman Hanım çarf'Ullba ırünü ı... 
mir vapurile buraya gelecektir. Ke
riman Hanım, bunıda lzmirpalas o
teline inecektir. 

Keriman Hanımın ıerefine balo
lar verilecektir. Kraliçe ile bir an
gajman yapıldığı ııôylen.İyor. Bu an
laşmağa göre Keriman Hanım bura
dan Amerikaya gidecekmiı. Fakat 
bura gazeteleri Avrupaya gideceği-

! ni yazıyorlarsa da Amerikaya gide
cejii muhakkak ıibidir. Kendisine 
bir ıazetecinin refakat ebneoi ve A
merikada bir Türk kızının da kendi
sine iltihakı muhtmıeldir. " 

lmıirden ıelen bu haberi Keri
man Halia Hanımın babuı Halia B. 
den sorduk. Hali• Bey dedi ki: 

- Evet sah pnü lzmire gidece
iiz ve çarıambe ıünü orada buluna 
cajiız. 

Ancak lzınirden Amerikaya 
gidece§imiz ıimdilik mevzuu bahia 
değildir. l:mıirclen clofruca latanbula 
clöneceiiz'' demiıtir • 

Hususi hastaneler 
, ANKARA, 13 - Sıhhiye encü
meni huauai hastaneler layihaN 
üzerinde tetkikatını ikmal etmiı, 
layihayı bütçe encümenine havale 
etmittir. 

Hiç olmamış 
Bir şey! 

Fatin 8. de, Yetil
köy de hayrette! 
Dün lstanbul havasında ta

mamen gayri tabii bir hal vı..!....,_ 
buldu. Gerek 
y eşilköy, gerek r-~~~---., 

Fenerde Bulgar takı
mına yenildi •• 
Leviski: 2 - Fener: 1 

Galiba futbolcularımız top 
oynamayı unuttular! 

Lemld ta· 
kum, dün 2in 
el ve ıon ma
çını Taksim 

Kandilli raaal 
merkezlerini d{ 
hayrette hıra· 
kan bu gayrita· 
biilik saat ıs IE 
16 araaında vu
kubulmuttur.B, 
rometrede bu a· 
na kadar hiç bir 

1 
atadyomun • 

ı da F enerbah· 

tahavvül olmadı FATiN B . 

ğı ve tazyik te yüksek bulundu 
tu halde saat 16 ya yakın ini 
bir tiddetli rüzır&.rla ıemayı ke
sif bulutlar kaplam1t ve tiddet 
li yatmur yağmaya batlamıf-' 
tu. Bu halin barometrelerde tN 

velce, hatti o ande de tesir yap 
maması ve hiç bir gayritabillik 
olmama11 alakadarlan hayrette 
bınkmıtlır. Bu hal muhtelif ir 
tifalarda'ld cereyanlann birden 
bire tahavvülüne atfedilmekte;. 
dir. Maamafih bugün hava bu
lutlu geçecekse de yaimur ihti 
mali yoktur. 

Suriyede 
Vaziyet 
Müzakere için •a

lahiyet verildi 
Şamdan yazılıyor: - Mecliate 

kabineye itimat reyi verilirken 
Franaızlarla muahede müzakera• 
tına lfİrİlilmeai için de aallbiyot 
verilmİftİr. Bunun üzerine Vezir .. 
ler Mecliıi toplanarak muahede 
hakkında Fransız Müme11ili ile 
temas için hazırlıklar yapılnut ve 
Reisicümhurun da ittirak ettlfl 
bu toplantıda Vatani Fırkanın li
derlerinden Maliye Veziri Cemil 
Merdüm B. le Reiılcümhur Meh
met Ali Abil Bey kabine tarafın· 
dan Möayö Ponaot ile müzakere
ye memur edihnittir. Müıarüniley 
him M. Ponaot ile uzun bir müll
kat yapmıtlardır. Bu miilikatta 
muahedenin esaılan görüıüldüğil 
ve müzakerelerin bet ıüne kadar 
nihayet bulacafı temin edilmek· 
tedlr. Esasen muahede Parlat• 
hazırlanmış ve M. Ponaot' nun ce
binde gelmiı oldufunda bittabi 
uzun müddet müzakere ve müna. 
kafaya lüzum kalmıyacaktır. 

Komllnist beyannameleri 
ŞAM - Berutta dün yine ko

müniat hareketleri baı ıöatormit 
't'e yüzlerce beyanname sokaklar
da bulunınuıtur. Polia ve Emniye
ti Umumiye tetkilltı derhal faa
liyete ıeçerek bir kaç k.İfİyİ tev
kif etmiılerdir. Bu defa koınüniat 
ler ıiddetli bir beyanname dağıt
mıılar ve halkı ıayana ve hükume 
te vergi vermemeie teıvik etıniı
lerdir . 

Orman kanunu 
ANKARA 13 - Ziraat vekil

leti, encümenlerde tetkikine baı• 
lamnıt olan orman layiha11nm bu 
aene kanuniyet keapetmeıini te
min edecektir. 

Tevhit 
Kadroları 

Samsun'da yapıldı, 
Sıvaatada yapılıyor 

inhisarlar umum müdürü Hlianü 
B. in dün Sanuun'dan Sıvaa'a hare
ket ettiii bildirilmektedir. Hiiınil 

B. Trabzon' dan 
sonra Samsun tÜ· 

tün, tuz ve müıki 
rat inhisar idarele
rinin tevhidine na
uret etmitı Sam
sun' da da lnlıiaar
lar Bqmudürlüiü 
teıeklriil eylemiıtir 
Hüanü B. Sıva•'· 
ta da tevhit koclro-

çe ile yapb ve 
2-1 galip ııel
dl. Fenerin, 
cuma günü 
Galatuarayı 
vasat hatta fe 
na bir oyunla 
yenen Leviı· 
kililere galip 
gelmMinemu 
hakkak naza
rile bakılıyor 
du. Fakat ne
tice umuldu
iu ııibi çıkma 
dı. Fener de 
fena oynadı 
ve Fener de 
yenildi. Levia 
ki geçen·
ki galibiyeti • 
ni idame er
tinneğe mu
•affak olur •ıı.aı 
ken, futbolU· 
m'iizün ırün 
ııeçtikçe t&
deımi ettiti· 
ni .ıtuyük bir ı · ener kaleal lJnllnde sıllııılı bir JJazfgel 
acıyla ııönlük. Galatasaray ..,. 1 ııar taknnma kartı aldıkları bu 
F enerbahçenin kendi kuvvetle- f neticeler cidden t-•üre ıayan 
rinden oldukça cfütUk olan Bul 1 (Devamı 6 mcı sahifede) 

Resmimiz Mıaır car1111ının kapanan kapısını ı•e 
taşları dDıen ger/erini glJsteriyor .. 

Mısırçarşısı yıkılıyor 
mu? Bir kapı kapatıl ı 
Kapının üzerindeki büyük 
taşlar düştii ve parçalandı •• 

Kaza e•nasında tesadtlfün büyük bir 
l6tfu olarak orada kimse bulunmadı 

larmın tatbikatına . . 
0 

1 

M11ırçart11ının Sultanhama \ him bir inhidam hidiaesi olmut 
nazar« edecek ve HCSN B. .:.1.. • 1 bü "k k t Ü rd · d b. i 
Ankar 

, ,._ nık • ..ı. . • mı ..... etıne açı an yu apı· ur. ç a11 an zıya e ır maz 
a ya u8 .. ya .-.nmaze a•· . ·· h ·ı d ) 

det eyliyecelrtir . . 11oda evvelki ak,am çok mu- (Devamı 6 mcı sa ı e e 
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Tarihi tefrika: 14 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

93 den evvel İstanbulda 
Rus entrikalan 

lgnatief, lstanbul elçiliğin- Abdülaziz, iri gözlerile etrafı 
de kendine iki değerli yardım· föyle bir süzdü. Mihal Bey ve 
cı bulmuıtu: Biri sefaret müs- maiyeti, yanlarında mih
te§arı Nelidof, ö•eki de sefaret mandarlarile 1 gnatief'le maiye 
ba'ltercümanı O ıu idi. Nelidof tinin yanı batında duruyorlar· 
çok becerikli bir diplomat- dı. Kenez en önde idi. Padişa
h. İgnatiePin atılganlığını, aal bı görünce --önceden kendisi
dırışını, Nelidof'un tutumlulu- ne öğretildiği gibi- tahta doğ 
ğu, dütünceliliği tamamlıyordu ru yürüdü. 
Onu iae çok kurnaz, çok girgin Abdülaziz batile her tarafı 
bir adamdı. İıtanbulun iciğini ıelimlıyarak tahtına oturdu. 
ciciğini bilirdi. lgnatief, ileride Elile verdiği işaret üzerine 
Istanbulda oynıyacağı oyunlar herkese yer gösterildi. Mihal 
için Onu'nun kendine pek de- Bey tahtın ayağında padişahı 
ğerli bir yardımcı olabileceği· selamlıyordu. 
ni anlıyordu.. - Hoş geldin, Mihal Bey ... 

HARİCİ HABERLER 
Borçlar ve 
Amerika 

Uydurulan haberler 
tekzip ediliyor 

VAŞiNGTON, 13 A.A. - Reami 
mehafil, Amerika hükumetinin borç 
lar meseleai hakkındaki hattı hareke 

Almanya 
Fransa 

----
lktısadi teıriki 
mesai meselesi 

Teslihabn 
Tahdidi 

• 

Kimyevi harplere 
mani olunacak mı 

BERLIN, 13 A.A. - Volff Ajan
sından: Alman • Fransız iktısadi ko 
mitesinin 4 üncü tali komiayonu Ber 
lin' deki içtima devresini bitirmiıtir. 

tine dair olarak uydurulan habeT!eri Bu devre esnasmda komisyon, daha 
tekzip etmekle meşguldurlar. ıimdiden viicude l'etirilmit olan iki 

CENEVRE, 13 A.A. - Tealiba
bn tahdidi konferanaı divanı, lıimye 
vi harplere mani olmak için vücuda 
l'etirilecek müeyyedeler meaeleaine 
dair olan müzakerelerine devam et
mektedir. Bıı mehafil, l~iltere ile Fransa'

nm intihabattan sonra hemen borçla
rın ilgaırnı talep etmesi buıuıuoda 

M. Hoover ile m11tabık kalını! olduk 
larına dair Hearta matbuatı tarafın-

konsonium hakkındaki raporları 
dinlemittir. 

Birinci konsonium, Alman ve M. Politia, ferdi ve kollektif mü y 
Fransız aanayi tirketlerinin teıkil et- yedeler derpiı eden bir proje hakkm 
mit olduktan teknik bir heyettir. da izahat vermittir. 

ikinci konaorsium, hisae aenetle- !tal .. il' b · · al 
·ı t . d'I . 1 b' .__._ tol ı ya mume11 ı, u proıenın ey dan ortaya çıkarılan havadisi infial rı e esıı e ı mıt o an tr ı•~e up . . . 

il '-'- k d' bu tirkete Alman, Fransız ve lngi- j hinde bulunınuttur. Amerıka, lnıriJte e te~.., etme le ır. 

B11 şayialar, intihabat buhranının 
&"eçmİt olduğu ıu sıralarda, efkarı u
mumiyenin borçlar meaelesinde ne 
kadar hassas olduğunu göstermekte
dir. 

liz sanayi erbabı dahil bulunmakta- re ve Rusya murahhasları bir takım 
dır. ihtirazi kayitler dermeyan etmitler

Şirket, ecnebi memleketlerde bir dir. 
takım nafia ;,teri yapacakbr. 

Bundan başka, tali komisyon sa- M. Maasigli (Fransa), ve Belçika 
nayi erbabının elektrik inşaat. saha- murahhaslan M. Politiıı'in acilen mü 

-
lAl(i 

Meclis encümenlerinin f aaligeli 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Mecliste bütün encümenler 

reis, mazbata muharriri seçtiler ve faaliyete geçtiler. 

Bütçe encümeninin bir kararı 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Bütçe encümeni bugün toplaıı· 

dı- içtimada Tütün inbiaarmm 932 ve 933 bütçelerinden 500 biıı 
liranın Milli Müdafaa deniz bütçesinin tertibi mahsusuna tabii· 
sat olarak naklen ili.vesi hakkındaki li.yihayi müzakere ettikte!' 
sonra reddine karar vermittir. Encümenin mazbatasına g~ 
devlete ait bilômum emvali itibarile, devletin mi.nevi t•hsiyetiıı• 
temsil eden Maliye vekaletidir. Binaenaleyh Haliçte tersane d• 
bilinde metrUk halde bulunan arsa ve mebani gibi istimal edilllll 
yen binaların icabında diğer devlet hizmetlerine tahsis edilrn~ 
üzere Maliyenin emrine avdeti zaruridir. Mazbatada esasen H•· 
!içteki binalann fabrika haline konulmaırnın büyük sarfiyata rııii 
tevakkıf bulunduğu ve balihazırile depo olarak dahi istimale ı•
lih bulunmadıkları zikredilmektedir. 

Çanakkalenin kurtuluş bayramı 

"' "' "' Padişahın bu sözü hemen 
Beklenilen büyük gün niha- Mihal Beye tercüme edildi. 

yet gelmitti: Sırp Kenezi Mi- Sırp Beyi şükranlarım söylü· 
hal Bey, Belgrat kaleai muha- yor. padişahın mübarek yüzü 
fızr Ali Rıza Paşa ile birlikte nü gördüğüne sevindiğini an· 
Yarna'dan Sultaniye vapuru· 1 Iatıyordu. 

. sında daha ,.in hi• surette teşriki racaat edilecek müeyyedelerin ma-
Te m ps gazetesine göre mesa'de bulunmalan v~ bi_lha•aa. ba- halli. vey~ mınta~avi olarak. tens~ 1 
PARIS, 13 A.A. _ Tempa l'azete- zı ~~pa memleketi~ ·~~end~er- I ve bınnetıce peşınen kollektif polıs 

ÇANAKKALE, 13 (Milliyet) - Çanakkalenin kurtulutll 
yıldönümü münasebetile bugün tehrimizde bayram yapılmıştıl· 
Bu mesut günün yıldönümü bel.;('iiye önünde toplanan binlerce 
halk tarafından parlak bir surette tes'it edilmittir. 

Sabık Afgan harbiye nazırı 
idam edildi 

. . . . l lerırun kı<men elcktrıkleıtırılmesı sa 1 ku ti · k'I' · .. , d · 
sı borçlar meseleıının yenıden tet· h d 1 iki' . I I . 1 vve erı teş ı ı ımtutnını erpış e-
ki.ki 1.. da bah kt dir ımn a "!r me<aı ey eme enne d . . . . I . 

uzumun n setmc e . müteallik bulunan muvakkat raporu en proıeaıne müzaheret etr.uş erdır. 
Mezkur gazete, bunun için sebep <>- dinlemiştir · j Bu zevat. kimyevi harpte' muka
larak yalnız M. Hoover'in takip et- Tali komisyon, önümüzdeki şubat beleibilmiıilde bulunmağı memnu·-

na binerek K.ar~de~.iz.~ •tmlf, j Abdülaziz, kurumundan ka 
Bogaza. gel~ıştı. Bu!un lata~- i hına sığamıyordu. işte koca 
bulda bın. bır •!ak bır ~".ak u- ı Sırbistanın Beyi kendi ayakla
"?:~Tındeydı. Bogazın gınş ye- rının altındaydı. Eteğine va
rınde vapurlarla karşıcılar, Sırp ı ran kendisini büyüğü tanıyan 
B.eyine. hoş geldine ~elm~şler· 'ı bu ' Sırplı Beye kendisi de şa· 
dı. Beş ktat aarayr onlerı do- mna düşen lutuflarda buluna· 

miş olduğu siyaset dolayısile Ameri ayında Paris'te ııktedilecek olan içti- ! 1 it 1 , 1 b b 1 .. 
1 

· . kad trafl b' • lam ye a ına a man a era er evacuze 
ka'nın deruhte etmış olduğu manevı maa ar e ı ır plan hazır a- . . • 

1
. • ... ·ı . d g" a azasrndan birkacını memur etmijl,-1 maruz kalmış o)an devletlerı d1ger 

mesu ıyetı degı , aynı zaman a .Ame · "f 

"k • nf t b"t" ed • I tir. 1 ciddi vasıtalarla himaye etmeği te-
rı a nm me aa 1n1n u un m enı H "k. h · . · d. k d 
memleketler menafiinden ayrılması 1 er ~ 1 • eyet reııııı. !im ıye a ar min eylemenin zaruri olduğunu ileri 

.. .. .., . elde edılmıt ol:ln netıcelerden mem~ 
mumkiin olmadıgının temamile anla- nun kalmıf olduldarını beyan etmiı- sünnüılerdir. Müzakerat neticesinde 
şılması olduğunu göstermektedir. terdir. 1 hiç bir karar ittihaz edilmemiıtir. 

nanmıfh. caktı. 
Abdülaziz. büyük üniforma . . . 

sını giymiş. kabarmıt bir ho- Kabu! resmı bıthkten, kal~-
roz gibi sarayında Sırp Beyi- balık ~agıldıkt~n sonra, padı: 
nin ayağına yüz sürmesini bek· şah Mıha! Beyı oturttu. Alı 
liyordu. iki geçeli Boğaz layı- Paşa tahtın yanı b~~ında ay~k: 
!arı seyircilerle dolu idi. Her- ta duf ruyo~dr. ! ~rcb~';llb~~lar, ıkı 
kes, padişahın ayağına gelen tara ı~ soz ermı m ınne an
Mihal Beyi görmek istiyordu. latmaga çalıtıyorlardL 

Japonya ve 
Rusya 

İrlandada 
Arbedeler 

iki hükumet mü- Bir kişi öldü, 40 
lstanbullular, yıllardan beri Mihal Bey, timdi derdini nasebatı yaralı var 
memleketin bunca evladmın döküyordu: salah bulmuıtur ı DUBLIN, 13 A.A. - Binlerce 

j gen~ cu~~riyetçi t!"r~~nda~ dün kanına giren Sll'p ihb1alcileri
ne kartı en küçük bir dargınlık 
bile saklamıyorlardı. Mihal 
Bey, Abdüli.zizin ayağına gel· 
mel<le aanki bütün ıelıitlerin 
k-lanm silivermitti. 

Onu, ilk kar9ılayıcılar ara• 
undaydı. cicili bicili esvaplar 
giymİf aürü ıürü tetrifat adam 
lannm arasında sade siyah d
bisesile Rus büyük elçilifi baş 
tercümanı kimseye benzemez 
bir adam gibi aynlıyor, seçili
yordu. Onu'yu görünce Mibal 
Beyin de yüzü ıiilmütfü. lg· 
natief'iı:ı gönderdiii bu kartı· 
!ayıcı Sırp Beyince Sultannı 
bütün aüalü kartrlayıcılann
dan daha üstündü. Kenez, bu 
düz ıiyab giyinmit bqten:ü
manda Çarın bitmez tllkeıımez 
himayesini canlanmıt görüyor
du. 

Onu, Mihal Beye yav&JÇa, 
Rus di!ile ilk talimatı verdi: 
Abdüli.zizin huzuruna çıkınca 
çok saygı ile davranacak, pa
dişahın hotuııa gitmeğe çalııa
cak, bir çalımına getirip ondan 
Belgrat kalesini çarpmağa uğ
rasacaktı. 

· Mihal Bey, Onu'nun elini 
sıktı. Sonra gözlerini Boğaz 
kıyılarına çevirdi. Güzel doğu 
güneşinin ışıkları altında pınl 
pırıl parlıyan mavi Bosfor sır 
ları ne ılık, ne sevimliydi!.. Bo
ğazın iki yanında dizilmit du
ran bu halkın yüzünde ne ka
-iar tatlı bir ıevinç dalgalam· 
yordu. Bu kuzu gibi balkrn ba
şındaliler de öyle iae, Milıal 
Bey, Belgradı kurtarır, Sıı4>ia
tana eli dolu, şanlarla, terefler 
le dönerdi ••• 

Büyükdere önlerinde Rus 

- Maliimu tahaneleridir ki 
Belgrat kalesinin varotları ve 
telıri bizdedir. Yalnız kalede 
bir Muhafız Pqa Yardır. Bera
ber geldiğimiz Ali Rıza Pata 
Hazretterine de sorulsun: Böy 
le bir beyliğin ta öte ucundaki 
bir kalede aaakiri tahaneleri.nin 
bulunmumdan hiç bir faide 
beklenemez. Paris muahedesi 
mıvibince S~stan devleti 
aliyelerinin tmeaıından olmak 
la beraber Anupa büyük dev
letlerinin kefaleti altındadır. 
Maazallah bir harp vukuunda 
Sırbiıtan topraklarından mu
harip ordular geçemiyeceği ci
hetle Belgrat kalesine yardnn 
edilemiyecektir. Halbuki Sır-

PAR!S, 13 A.A. - M. Mabuka, 1 tertip edılımt olan bır numayıı eana
gazeteciler tarafından ı~rulan sualle ıında yeniden bir takım arbedeler 
re cevap vererek _Jaı>_?n ıle Sovye.t vukua l'elmiıtir. Akf'lll' yaklaftıkça 
R?ıya araa~dalo munaıeba~n vası polialer halka sopalarla hücum mec
~ta aalah bulmu~ oldııgu_nu ve buriyetinde kalmıılardır. 
bil~aaaa So_,,~et Rusya~ yeoı Man Polisler, tebrin merkezi etrafmcla 
ç?rı dev~tinı ~ı~ ıçm ve ~tta kuvvetli bir •ed vücude &"etinnitler
~. ~d""';' t~cııvuz .ıru~~kı .~teılilme- dir. Saat 24 de polis YaZiyete hakim 
sı IÇ1D ~çbu· t~_rt ıle~ı . sunnemckte bulunuyordu. 
bulundu~unu ooyle~,ıı~. .. . Bir kijiiıln telef olduiu haber ...,_ 
. M~~yb, fU aozlerı aoylemıt- riliyor. 10 kadan kadın olmal< üzere 

tir: Şimdıye kadar haydutlann ce- 40 yaralı vardır. Bunlar hastabane-
Yelangilu olm~~ ?lan ~a~çııri' de 6 ye kaldınlmıılardır. ' 
ay geçmeden a11kun ve ıntızam tee.- Birçok tevkifat icra edilmiıtir. 
süı edecektir.•• ___ ......, __ _ 

Gandhinin 
Lytton raporu hakkında M. Mat

~uka, beyanatta bulunmaktan kat'i 
SIJl'e!te istinkif elmit. yalnız kendi 
noktai nazanna göre, raporun Cene• 
re'de müzakere ve münaka,a edilme Orucu 
ainin,&eynelmilel havayı karıştrra 
cağını söylemiştir. 

bistan eaaıen tebeai tabanele- Ceneı•re'ııe hRrekef 
ridir. Belgrat kalesindeki asa· 

Hindistanda şimdi 
de bir kiri ıahaneleri çekilirse orası d~~~:::~.:~~~k~!~!t!i~~;;"ö 

da Sni>istan l(İbi bitaraf bir hal tarihli Londra iıila!namelerine sadık 
almış olur. itte bunun için olduğunu beyan etmiştir. 
Sırp tebeai mülUki.neleri kulla- 1 Murııaileyh, en p,eci. bu ayın 18 in 
n, bakipayi tahanelerinden Bel de CeoeVl'e'ye oridectk ve o tarihe 
grat kalesinin ihsanını niyaz e- kadar burada birçok siyaset adamla-

d. 1 rı ile görüşecektir 
ıyor ar .... 

(Devamı var) 

Otomobillerde 
hava gazi 

Ticaret tale hesinin 
kongresi 

oruç hastalığı çıktı 
BOMBA Y, 13 A.A. - Gandhi, o

rucunu tehir etmemeğe karar ver
mistir. Mumaileyh, mecuıilerin 4 
miİyon insanı içtimai sınıflar haricin 
de bırakmağa hakkı olmadığını be
yan etmiıtir . 

Silahsız ltaalsizlih 
MADRIT, 13 A.A. - Mükellef

lerden bir yığın halk, bükümetin ib
titalcuyane hareketlerin vuku bul
mu ı olduğu ve bilhasaa Kalküta ci
vannda hük\ımetin yazelmİf olduğu 
ceza mahiyetindeki ruaumu tediye
den kurtulmak için evlerini bmalap 
ıritmektedirler. 

Uruca llarıı ... Oruç. .. 

lngilterede Birmingbanda aa
bit ve müteharrilı: motörlerin ma
yi mahrukat yerine hava &'&Zile 
tahriki için bir tecrübe yapılmıt 
Te f&Y&DJ dikkat derecede iyi ne· 
tice almmqbr. Ba tecftibeler müs
bet -tice T-.İf Ye bunun mayi 
-...ı.ra nasaran nİapet kabul 
etmiyecek kadar UCU& olduğu an
lqılmqtır. • 

Yüksek lktısat VP. Ticaret 
mektebi talebe cemiyeti sene
lik kongre,i dün Ticaret oda
sında akdedilmiştir. lçtimaa 
cemiyet reisi Şevket Beyin kü· 
çük bir açma nutku ile başlan
mıt ve Zeki Beyin reisliği alhn 
da bir riyaset divanı seçilerek 
müzakerelere geçilmiştir. Evve ·ılADRAS, 13 A.A. - Birçok .._ 

vat, hükiimett- evvelce Gandhi'nin 
li. idare heyeti bir senelik faa- hayabm kurtarmıı olan P-na miaa
liyetine dair bir rapor okumu§ kının abkimuıa muvafık bir emirna
ve müderrisin meclisinin ders· me ...,.retmea.ini ve Dokwıulamaalıır 
ler etrafında vücude getirdiği hakkındaki memnuniyeti ill'a eyleme 

ilk defa ha"a &'•aile kamyon
lar üzerinde tecrübeler yapılmq
tır, Bunun oı-obillere de tatbi- yenilikler etrafında izahat veri aini iatemektedirl"1'. 

sefaretinin ılonanıtmı göre gö- kiae intisar ..!ib ektedir. 
re ilerleyen Mihal Bey Rume
li hisarının karşıdan heybetli 
görünüşü önünde biraz nnıl
dı. Bebek koyundan ileri ge
çince. yeniden karşılayıcılar, 
seyirciler. Boğazı dolduruyor
du. Betiktaıır eritilince Sırp 
Kenezi derlendi, toplandı: Ar
tık padişahın huzuruna çıkılı

lerek ayni zamanda tt!uhite çık Ancak hükümet, yerlil.-in ablak 
mak için takip edilen gaye an- e adetlerini alakadar ed_ea bu ~ 
latılmıttır. Bn esnada cemiye- 1 leye mü.dahele e~k ıatemediiin· 

yordu .... 

Undan oktruva tın. Mili' T" k t 1 be b' 1··· ·ı 1 den, dogrudan doırnıya bu m.elede 
ı ur a e ır ıgı ı e bir karar almamıt!Jr. 

IZMIR 13 - latanbuldan iraal olan münasebatı görüşülmüt Ga dh" • ftarla bu hattı 
d 1 k 1 nla k h·ı b' J'k k'l . b n ı nın tara rı, e i ece o an u ra o tnıva ko- ve a en ır ı ten çe ı mış u- hareket tee.aüf etmekte ve lqiliı: 

nacakbr. Ke,fiyete tehir mecliain- lunan cemiyetin tekrar birliğe siyaaeti~ Gandhi'nin millet üzeriade 
de itiraz için yann takrirler veri- girmemesi kararlaştırılmı• •r. nüfuzunu imha etmeği iatemelde it-
lecekae de hanın ekaeriyeti okt- mek d' 
n.ıva alınmaaı lehindedir.. Ayrıca geçen ıene yerli mallar tiham eyle le ır. 

Belediye reiai Behçet Salih B. mitinginin busene de tekrarlan Mecusiler iae kuvvetlerini tabıit 
bana: maın için bütün talebe cemivet etmdı: üzere bulun11yorlar ve Me-

- Mahalli ticareti muhafaza !eri nezdinde teıebbüsleı·de bu- hatma'nın orucuna ~rtı onla! da 
- 11 - etmek için buna lüzum görülü- Junulacaktır. Dünkü içtimada , oruçla mukabele etmege hazırlanıyor 

Belqraf hale.~i ırası/ ı•erildl yor. Meaele baait bir varidat iti lk ekil I 1 lar değildir." dedi. tısat v · i Ce i. Bey cemi- · . k d' k . 
Mihal Bey, padi•ahın buzu yetin fahri reisligı"ne intihap o- Her hasım, diğerıni en 1 no taı 

' nazarına imale etmek için ayni ~ 
ı unda idi: Türk ve Sırp ricali, lunarak Şevket, Zeki, Nesip, ye müracaat etmek iatediğinden ,,._ 
Avrupa devletleri sefirleri. sır- Sovyet Rusya ve Melih, Necati; Necmi; Bülent; ziyet komikletmiıtir . 
matara bürünmüş. hepsi sessiz L Mitat ve Ekrem Beyler de ida· Hükıimetin her tarafa airayet et-
ı;essiz Abdüli.zizin gireceği ka etonya re heyeti azalıklarma seçilmiş- mekten lı&li kalmıyan bu "Oruç" bu 

Cenevre' de 
Kargaşalıklar 
-~-

Cemiyeti akvamda 
mitralyözlerin hi

mayesinde çalışıldı 
CENEVRE, 13. A. A. - Va

ziyet, lıtantıktır. Toplanblar ya
pılmaaının menedilmit olmaaına 
rağmen nümayişçiler, dün öile
den sonra tramvay serviıini dur .. 
durmağa muvaffak olmuılardır. 
Saat 20 ye doğru 100 kadar nü
mayİtçİ, "Entemational,, m&11mı 
çaiırarak sokaklarda clol&flllltlar 
dır. 

Valain kantonuna mensup kı
taat efradı, itfaiye hortumlanru 
aıkınak auretile zapt Ye raptı te
min etmiJlerdir.NiimayitÇiler, hor 
tumlan patlatmak t"f"bbüaünde 
bulunduklanndan aakeri kıtaat, 
aüngü takarak hücum etmiftir.Bir 
çok nümayifçi tevkif edilmiıtir. 

Yeni kıtaat 
CENEVRE, 13. A. A. - Diin 

öğleden aonra vukua &"elen hadi
seler dolayıaile merkez kumanda
nı Cenevre yakininde bulunmakta 
olan Valez'li iki kıt'ayı çağmnq
hr. Bu kıt'alar ,davet edilen ma .. 
halle gelmİflerdir. 

Mitra/yiJ:ılerln himayesi 
alfındR 

CENEVRE. 13. A. A. - Mil
letler Cemiyeti etrafında hususi 
ihtiyat tedbirleri alınmıtbr. Bu 
tedbirler, fU &"•rip neticeyi vermiı 
tir: Tealihatm tahdidi komiteai, 
dün oahah mitralyözlerin himaye
si altında çalıtmııt.r. 

Son arbedelerin kurbanlarının 
cenaze merasimi, büyük bir halk 
kütleainin huzurile icra edilmiıtir. 

Roma - Chikago 
seferi 

ROMA, 13 A.A. - Haziran ayıa 
da İcraaı mutaaavver Roma - Chika
l'O pdip gelme aeferi, beynelmilel 
Chilıaııo serıriıi miinaaebetile i ..... 
dileceldir . 

lngiliz komünist 
fırkası kongresi 

LONDRA, 13 A.A. - Komüniat 
fırt<asaun senelik konııresi, Londra' -
nın amele mahallesi olan Batu....' 
da içtima etmiftir. 

Konırre, mad- ocatdannda tekrar 
7 -tten ibaret mesai müddeti UIU

lüno l1ICU edilme•ini temia melraedj
le kömiir madenleri mmtııkalarmda 
kuvvetli bir prop&l'anda ve müaııle
le icraama karar vermiıtir. 

Yeni bir rekor 
CAP, 13 A.A. - Genç tayyareci 

Victor Smith, Cap ile Londra arum 
da yeni bir rekor lnnnak Üzet'e -
24 te barelıet ehniıtir. 

Mwnaileyh, aaat 10,15 te waı,,;... 
bay'ya vaad olmuı ve -t 11.15 de 
Portekiz Garbi Afrikaamda kain 
Mosaamedea'e hareket etıDİftİr. 

pıya bakıyorlardı. Sadrazam RIGA 13. A.A. _ So,,,.etlerle lerclir. Kongre münasebetile talığının önüne l'eçmek için bir emir 
Ali Paşa, kapının ör.ünde idi. yeni bir ticaret muahedenamesi Gazi Hazretlerine, Batvekil ls name nqretıneai muhtemeldir. • • 
Kapı açılınca herkes saygı du- alı:ti zımnında müzakerat icrasına ınet ve Meclis Reisi Kazım Pa- Gandhi'nin taraftarları, "Dokunu- Bir gazetecının 

ld Abd 1 'a
larla lktııat vekili eeı~ı o_ lamular''ı mabetlerin kapılarma gö o"lu" mu .. 

ruşunu a ı: ü aziz içeriye memur edilmif olan Letonya.beye • ue- türecekler, yere uzatacaklar ,,. Mt>-
rirmitti. ti, Rİ&'aya avdet emrini almıtbr. ye tazim telgrafla.n. çeki~esi cuıiler Gandhinin hapiahaneai önün PARIS, 13 A.A. - Pelit Pariaien 
~.:ı'-""'---L...--"-ı.....:....:....:.ı:.&..c...l.__.~~-=-....._.._._...:.....,.....L.Jı;au..rlu11ı:daı:ak....iiı:.t.İllıaa....ı~.J...ı..~ ........ ..ı.-.~....ı....--~_:..~~;. . 

PİŞA VER 13 A.A. - Kabilden bildirildiğine göre, Auıa
nullah Hanın saltanatı zamamnda harbiye nazırlığında bulunrnut 
olan Gulam Nabi Han idam edilmiştir. 

Cenevre' de sükun teessüs etli 
CENEVRE, 13 A.A. - Sükiin ve intizam tam:ı.men teef" 

süs etmiştir.Milli müdafaa ordusunun bir kısmı terhis edilmiştir· 

iki kaçakçı öldürüldü, bir çok 
eşya gaka/andı 

ANKARA 13 A.A. - Geçenlerde Cerablus mıntakasınd• 
bir kaçakçı kafilesi ile gümrük muhafaza kuvvetleri arasında y• 
pılan çarpıtmada bir kaçakçı öldürülmüt. bet yük teker, iki yülı 
manifatura CfYasryakalarımıttı:r.lali.hiye mıntakasında muhafaı• 
k~vvetlerinin kurduğu pusuya dütürülen kaçakçılardan da bir 
ktti öldürülmüt ve muhtelif gümrük eşyası yakalanmıttır. 

Olimpiyat oyunları hazırlıkları 
BERLIN 13 A.A. - Olimpiyat oyunları Alman komit.,.i· 

1936 tarihinde Berlinde yapdacak olan olimpiyat oyunlarını ter" 
tip ımakaadile dün !lk ihzari celsesini akdetmiıtir. Bu celsede il· 
zım ?lan sermayenin tedariki meselesi görüşülmüttür. Am~ 
ve dığer memleketlerde olduğu veçhile bütün spor nümayitlef1 
hasılatından az bir mikdar paranın almma11 teklifi ittifak ile Jı;a• 
bul edilmittir. 

Derleme klavuzunun tetkiki 
ANKARA, 13 A.A. -T. D. T. Cemiyetinden: T. D. 1 

Cemiyeti umumi merkez heyeti bugün umumi ki.tip Ruıen Ef 
ref Beyin reisliği altında toplanarak derleme klavuzunu tetkike 
devam etmiıtir. Klavuzun tetkiki hayli ileri gitmiıtir. Heyet ya· 
rın saat 14 te toplanarak tetkiklerine devam edecektir. 

M. Roosevelt 
Hasta 

Reichstagfesib 
mi edilecek? 

Fransız, lngiliz lmperatorluk mec~ 
notaları lisi ko-

bugün nefredilecek misyonunun ihtarı 
BERLIN, 13 A.A. - Reichataıı''~ 

ALBANl. 13. A. A. - (New- feshi projelerinden müteheyyiç ol~~ 
York) - M. Rooaevelt, intihap konfederasyona dahil devletler rııu· 
mücadelesinin son günlerinde ya- measilleri, dün öğleden sonra, irıı~ 
kalanmıı olduğu bir aoğuk algın- ratorluk meclisi komiayonunun bil' 
lığından mus~•riptir. Müşaı:ü"i- içtimıunda müttetfikan hükıin>C1~ 
leyh yatakta kalın.ak mecbunye- ...... __ . . h ıu"rl• 
tindecl' 1 ....... unu esaaıye mugayır "" ~ 

ır · hareketten tevakki etme~ini" nt11 
ALBANY. 13. A. A. - ( New- ciddi bir ihtarda bulunmuşlardır· 

York hiikümeti) - M. Rooaevelt' 
in aıhbi Ta&İyetinde büyük bir 
sali.h huıl olmuıtur. fiararetin 
dereceai normaldir. 

M. Hoover'ln beyanatı 

M. Herriot, 
Hasta 

GLENDALE. 13. (Kaliforniya) PARIS, 13. A.A. - Tıp a ... ~ 
A. A. - Waabin&"ton'a &"itmek demiai azaaından M.Leon Ber~,... 
üare Glendale'den l'eçen M. Hoo dün M. Herriot'yu ziyaret etllllf' 
Yer, fU beyanatta bulunmuıtur: tir. Ba9vekilin sıhhi yaziyeti ...... 
4 marttan aonn. bu defa bisd- endite yoktur. 
daha bahtiyar çılmıq olan aiyaai BatYekilin tekrar ne vakii fi" 
rakiplerimiale Amerikaam refahı k • ka • ı · d ğ'ld'r nı temin etmek husW1UDda tetriki •&'• çr cal'ı ma um e ı 1 

: 4' 
Kendiainin 20 tetriniaa~'ıı.-

meaaide bulunacafız.,,. Natea'a &"İtmeai mutaaavverdı . .,ıı· 
Notalar neıredllecelı. tİlnal bu aeyahatten vazgeçeC 

WASHiNGTON. 13. A. A. - t~~oıatlzmadan mustarlP 
fnsiliz ·..e Franuz notalarmm malt ttef'' 
teriyatı halıı:kmda ortaya çıkan- PARIS, 13. A. A. - M. ~ 
lan tarialar dolayıaile Hariciye riot, hafif bir romatizma bubr• ıi 
nezareti, bu notalan sazetelerle seçirmittir. Maamafib sıhh' 
paaarteai aababr netrelmefe ka- aal&lı yolundadır. ..td 
rar vermiftir. Haatalığma rağmen, bu akt-,. 

FranSIJ'nın notaıı resmen matbuata verilecek 
01.~. 

'----· ı planı, aon bir defa sözden ıe<r(.,. 
PARIS. 13. A. A. - Franaa- mek iizre, tahdidi teslihat koj . 

nm borçlar meaeleai hakkında A· ranaı Fransız heyeti murahh•• a 
merikaya vermit olduğu notanın rmı toplamııtır. . . ,.eıt 
metni bu alqam l'&zetelere teYdi Mumaileyh, yarından ıtıb3 bi' 
olunacakhr. mutat mefttuliyetlerine batlıY• 

leceiini ümit etmektedir. ·-Tayyareci Lefevre Avusturyada ınilli 
tekrar uçuyor bayram 

ATlNA, 13 A.A. - Tayyareai bir ViYANA. 13 °A.A. - Cumhorifui 
Yunan fabrikasnıda tamir edilmiı o- tin ilanı müna•ebetile yapıLon "',,,.. 
lan tayyareci Lefevre, dün Brendizi bayram, aoıyal demokratlann "'':,.;16 
ye barelı.et etmiıtir. Puarte•İ ııiinü 1 zam bir nümayif yapmaların& :,...
Paris'te bulunac:afınr ümit etmekte· tetkil !hnİI ve bu nümayİ.!....~tİI" 



öylüye Kredi le 
Ekonomi 

köylüye tohumluk 
tevziine başlanıyor! 
\t ağmursuz kalan köylere 

tevziat yapıla. 
ta.k ve kir gözetilmiyecektir 
Ziraat Bankası bazı mıntaka· 

ınüotahsile tohumluk ten:ll 
karar vermit ve bunu banka• 
alakadar ,ubelerine bildirmit 

lİraat Bankası bu yardımı da· 
tiyade bu sene yağmunuzluk 
l>ıüteeuir olan mıntakalarda 

1~1>ıaktadır. Banka tohumluiu 
ı. ·•ili buğdaylardan tedarik • ek köylüye verecektir. V erilea 
~".""' mukabilinde köylüden te
.:."'t alınacaktır. Banka bu mu· 
·"".leden her hangi bir menfaat 

n etmiyecektir . 
~•vzi olunacak tohumluk mil<
. ~hsı vahit için asgari 10 aza• 
40 dönümlük buğdaydır. Bu 
••la bir köylü 600 kilo buğday 
•ktır. 

kestane sahtı 
1..S,.,.. günlerde Romanya memle 
,"llrı.İzden fazla miktarda keata• 
llıiibayaa etınektedir. Bu sebep 
~ .. tane fia ti eri de yükselmekte 

\~ğırsak ticaretimiz 
ı..~erikanın en mühim bir ba· 
•'."< ınüeueseai memleketimizden 
f'.tıak almak için müracaatta" 
'ıi~uttur. Oda bazı müease

t,.vsiye edecektir. 

~ltıdık ihracatımız 
1~••cat Ofui menim baf)angı· 
~•n Teırinievvel sonuna ka· 
~ 1' rabzon, Gireaon ve Ordu 
~ lakaJarından muhtelif memle 
~re yapılan fındık ihracat 
'ti)( etlerini teşbit eden bir iota· 
~· hazırlamııtır. Hazırlanan 
~ !İatik ıudur: 
"'1lelı:etler Lira 
"'"'•nya 732.648 
A.rtıerika 79.302 
~•abiıtan 1.551 

"'1$turya 3.000 
~lçika 18. 783 
1) Qlgariıta 1.000 
1) •ncigg 400 
r:'niınark. 7.753 
tal istin 3.000 
l'ılnsa 394.000 
~olanda 92.095 
~tiltere 121 .204 
ı:eç 3,000 
1 .ıçre 1.300 
~alya 735.441 
..... ,,. 70.404 
:°"'anya 19.486 
U,.iye 4. 735 

2.289.102 

~Q İıtatiıtikten anlatıldığına 
~ ~ nıevıim bidayetinden tetrini
~~•1 aonuna kadar muhtelif mem 
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fındık ihracatımızın kıymeti 
2.289.102 liraya balii olmuttur. 
En fazla ihracat yaptıimıız mem· 
leketlerin batında ııraaile Alman 
ya, ltalya, Franaa ve İngiltere 
celmektedir. Ancak ltalya'ya ih· 
raç edilen fındıldanmız Tiryeste 
tarikile batka D1emleketlere sev• 
kedilmittir. Bu seneki fındık ibra· 
catmıız miktar itibarile iyi ol· 
makta beraber fındık müıtahıili 
olan Türkiye, ftalya ve İspanya 
ela bu sene mahaulün fazla olma
n dolayıaile fiayatlarm diifük ol
maundan memleketimize giren 
para miktarı azdır. 

Üzüm ve incir 
ticaretimiz 

ihracat Ofisi mevsim bidayetin· 
el.en 5 tetrinisanlye kadar olan 
müddet zarfında üzüm ve incir· 
)erimizin ticari vaziyetlerini tea.
bit etmlttir. 

5 Tetriniıani tarihine kadar 
muhtelif memleketlere yapılan ü
züm ihracatı 33.947.357 kilodur. 
Geçen seneki ihracatımız ise tS 
milyon 387 .359 kilo idi. Bu seneki 
ihracatımız geçen seneye nisbetle 
18.659.998 kilo fazladır •. Son 
hafta zarfında fiyatlarda ve bil
haaaa 7. 8. 9 numaralı üzüm fiyat 
lannda iki ile dört kurut araım
da bir tereffü kaydedilmi§tir. 

5 teşriniaaniye kadar AIDlanya 
ve timali Avrupaya üzüm ihraca
tımız 12.179J!38 kilo, lngiltereye 
17.944.113 kilo, ltalyaya 2.555. 
153 kilodur. ihracatımızda birin
ci mevkii lngiltere tutınaktadır. 

5 tetrinisaniye kadar muhtelif 
ecnebi memleketlere ihraç edilen 
incir miktarı 13. 758.066 kilodur. 
Geçen seneki ihracat DIİktan 

17 .534.838 kilo idi. Almanya ve 
şimali Avrupaya 2. 719.474 kilo, 
lngiltere ye 2.696.427 kilo, Ame· 
rikaya 2,178.282 kilo, Franaaya 
1.006.052 kilo ve lıalya'ya 1.131. 
623 kilo incir ihraç edilmittir. Bu 
vaziyete nazaran incir ihracab
mızda Almanya, lngiltere ve Fran 
sa birinci mevkii tutınaktadırlar. 

Tütün satılamı
yor mu? 

MUGLA - Tütün piyaıaıı, 
vakti geldiği halde elin açılma· 
mıttır. 

Diğer taraftan Akhisarda da 
vaziyet böyledir. Bunun sebebi 
de zürra tütününe 200 kurut istedi
diii halde, kumpanyalarm 160 
kurutta iırar etmeleridir. 

Rusyada pamuk 
zeriyatı 

PARIS, 13 A.A. - Pelit Journal, 
birkaç günden beri M. Pierre Domi
nique'in Türkistan1a ait yazılannı 
neşretrnektedir. 

Mumaileyh, Sovyetlerin pamuk 
zeriyatını fevkalade inkişaf ettirmit 
olduklannı ve yakında pamuk ithalin 
den vazgeçecek bir vaziyetet gelebi
leceklerini yazmaktadır. Bugün Pi
erre Dominique, bir ıuni ipek ima
lathaneafode yapmış olduju bir ziya 
retten bahıeylemektedir. 

Mumaileyh, bu imalitbanede 700 
erkek ve kadın amelenin her biri se
kizer aaat çalışmak üzere 3 ekip ha
linde çalıımakta olduğunu yazmakta 
dır. Bu imalithane, senede 27,000 
kilo iıtihıal etınektedir. Met-kezi As
ya' da buna benzer 6 imalathane var
dır. Bütün mamulat Amerika'ya ih
raç edilmektedir • 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Eıya piyangosunda 
kazanan numaralar 

Türk Maarif Cemiyetinin etya pi. 
yangoıu: Dün Ankara'da Halkevin-
de mürakipler ve halk huzurunda 
çekilmit 3000 liralık otomobil lıtan-
bul'da 13&7, 500 liralık Koc:aeli'de 
24163, 300 liralık l..mıir' de 21623, 
200 liralık Çanakkale'de 37044, 150 
~er liralık Edirne'de 17864, hparta 
da 25297 numaralara çıkmıet.rr. 

Vll,getie 

Ziraat 
Odası 

Muntazam şeklide 
çalışmaktadır 

Vilayet Ziraat odaaı munta· 
zam şekıTde çalıımaktadır. Ge
lecek aene ilk ve aonbaharda ol 
mak üzere iki aergi açılmaaı 
düıünülmektedir. 

Jandarma 
Kumandanı 

latanbul Jandarma kuman· 
dam mülhakatı teftiıe çıkını•· 
br. 

Defterdar teftişte 

Defterdar Mustafa Bey dün 
maliye şubelerini teftiı etmiı
tir. 

Telaş 
Lüzumsuz 

Kumpanyalar 
beyhude 

telat ediyorlar 
İzmirden bir akşam gazeteti 

ne verilen malıimata göre. ora· 
daki ecnebi tütün kumı>anyala 
n, yeni hazırlanan Tütiin inhi· 
sarı kanun liyı1ıaamda, mem
leketimizden satın alınacak tü 
tünlerin mutlaka dahilde imal 
mecburiyeti konulduğu yoluır 
daki haberlerden teli.ta dü,müı 
lerdir. Yaptığımız tahkikata gö 
re, yeni layihada böyle bir mec 
buriyet mevcut değildir. Yalnız 
tütünlerimizin ihraç kıymet ve 
kabiliyetini tezyit için ihtiyari 
olmak üzere bazı ahkam konul
muıtur. Bunlara nazaran her 
mmtaka tütünü İçin yapılacak 
tetkikat neticesinde alıcılarm 
da arzularına uygun tipler te1-
bit ve ilan edilecektir. Tütünle 
rirti bu tiplere uygun tekilde it 
)emek isteyenlere, müracaatla
" halinde malları muayene edi 
lerek birer tahadetname verile
cektir. Ecnebi tütün kumpanya 
ları olıun. Türk tacirleri ol
sun, arzu ettikleri takdirde iste 
dikleri ıekillerde de tütün i· 
mal ve ihracında serbest kala
caklardır. Hariçt~n su veya bu 
tekilde iılenmesi aiparlt edilen 
tütünler de, arzuya muvafık su 
rette imal ve ihraç edilecektir. 
Binaenaleyh teli9a lüzum yok
tur. 

Ecnebi liman. 
lara sefer 

Bir kumpanya 
ticaret oda

s ·na müracaat etti 
Bir ecnebi vapur firmaaı Avru

pa limanlarile Türk limanlan ara 
amda bir servis teaiıi için tetki
kat yapmaktadır. Bu firma bu 
huauıta Ticaret odasına da müra .. 
caat etmiştir. Evvelce Odaya bat
ka bir ecnebi finnası da müra
caat ebni4ti. Bu aon müracaatı 
yapan firma Samsun, Gireıun, la
tanbul, Mersin ve lzmir limanla
rile Avrupa limanları ara11nda 
seferler yapacağını bildirmekte
dir. 

Orman tayinleri 
ANKARA 13-- Samsun orman 

müdürü Aaım Beye i§ten el çekti
rildi. Yerine vekileten lstanbul 
orman fen kontrolörü Cemal Bey 
tayin edilmiştir. 

Erzincan ziraat müdürü Ekrem 
Bey Kaıtamoniye, Trabzon mü
dürü Hüseyin Avni Bey Eakişehi· 
re, Eakişehir müdürü Fehmi Bey 
Bilecik müdürlüğüne aabık Bile· 
cik ziraat müdürü ömar LU.tfi B. 
de Trabzon müdürlüğüne tayin 
edilmiflerdir. 

Darülfünun emini 
mansup olmayacak 

ANKARA 13 - Darülfünun 
emini ve fakülte reislerinin mensup 
olacağı hahni yanlıştır. Maarifte 
böyle bir dü~ünce yoktur. 

•• o u uk T vzıne Başlanıyo 
''Herkes ölmeden gö
müleceği yeri bilmeli,, 
Tevfik Salim Pş. ya göre mez. 
baha pislik içinde yüzüyor .. 

••••••• 1 

Şehir meclisinde dün gene hararetli 
münakaşalar oldu 

lıtanbul Umumi Mecliai dün 
birinci Reiı ...ekili Sadettin Ferit 
Beyin riyaıetinde toplandı. EYve
li geçen içtimaın zaptı okundu. 
Zabıt üzerinde bazı münakatalar 
oldu. Ve bir kaç nokta tadilatla 
kabul edildi. Bundan sonra ruz· 
name mucibince müzakerata ıe· 
çildi. Reis muavini Nuri Bey ge
çen içtima devreainde aza tara
fından serdedilen bazı temennile· 
re cevap verdi. Bunlar araaında 
aari bir mezarlık vücude aetiril· 
meıi hakkında bütçeye konan 25 
bin lira tahsi.at meselesi miinaka 
ıeleri mucip oldu. Nuri Bey İza· 
hat ..rirke~: 

- Müm•ip bir yar anyoruz •• 
Bulunca faaliyete aeçec:eiiz, dedi. 

Ht'rkes giJmllleceğl yeri 
bilmeli 

Avni Bey itiraz ederek: 
·- Mezarlık meaelesi, tehrin 

en mühim ihtiyaçları sıraıına gir· 
miıtir. Beyoğlu tarafında Maçka 
mexarlığı, Yahya Efendi mezarlık 
ları dolmuf, Üzerlerine birer kODl• 
ple levhası a11lmışbr. Bu tarafta 
ölenler nereye gömülüyor? Mezar 
tıklar müdürlüğü tetekkül edeli 
üç sene oldu. Hila asri mezarlık 
meaeleıi halledilmedi. Bu. mühim 
bir ihtiyaçtır. Eier, bütçede tahıi
•at yokaa, makam bu yolda müa· r 
bet bir teklifle gelain. Mecliıten 1 
tahsiaat iıtesin. O vakit bu mese
le ehemmiyetle nazan dikkate a· 
lmır. Yaptıracağımız yollardan 1-
kiıini yapmayız. Bu ahiret yolu· 
nu yapanz.Ölüler ortada kalmaz. 
Belediyen;n tehirde mezarlık te
sis etmek asli vaxifelerindendir. 
Herkea öldükten •onra gömüle· 
ceği yeri bilmelidir. Bütçenin di
ger fa&1llanndan münakale yapı· 
lır. Ve, makamın yapacaiı böyle 
müsbet b;r teklife kartı her halde 
para bulunup verilir. 

Hamdi Bey sordu: . . 
~ Beyoğlu tarafında bütün 

l 

't 

Tevfik Salim Pş. 
mezarlıkların dolmuş olduğunu, 
artık ölü gömülmediğini aöyledi
ler. O halde, meseli, Nitantatın
da ölen bir insan nereye gömülür, 
bendenize merak oldu 7. 

Nuri Bey tekrar söz alarak 
bütçede 25 bin lira tahıiaat oldu-
g- unu bunun da aari bir mezarlık 

• d -inşası için k&fi olma ıgını, ~een 
bu para ile de cenaze nakıl oto
mobilleri ve saire ahndığm: söy
ledi. 

Hamdi Bey cevap verdi: 
- Nuri Beyefendi geçen İçtima 

devresinde o celsede bulunmamıt 
olaa gerek .. Bütçeye konan 25 bin 
lira tahsisat otomobil mübayaası 
için değil asri mezarlık tesisi için 
vazedilmi~tir. 

• 

Avni B. 
Azadan Mehmet Ali Bey mazbata 
hakkında söz alarak;: 

- Mezbahadaki noksanlar 
meıeleai, ayni zamanda, ııhhi bir 
metıeledir. Sıbhive encümeninın 
de iktisat encüme;,i ile teşriki me
aai ederek işi tetkik etnteai l&zım 
gelirdi, dedi. lktıaat encümeni na· 
mına Calip Bahtiyar Bey vaziyet 
hakkında izahat verdi. Mezbaha· 
nın tekiıniilü için neler lizrm ol
dujunu anlattı. Sonra Avni Bey 
aôz alarak tiddetle tenkitlerde bu 
hındu. Mezbahanın piı, gayri 
aıhhi ve gayri fenni oldu"unu söv
ledi. 

Me:ıbaha kapatılmalı mı? 

Tevfik Salim Pata da Avni B. 
in söderini taadik eder yollu mü
taleada bulunarak mezbahanın 
ya tamamen sıhhi bir şekilde ıs
lahını veya böyle gayri sıhhi bir 
müesaeaenin hemen kapatılmasını 
ileri sürdü. Ve dedi ki: 

- Bu loıdar piı, gayri sıhhi bir 
müessese hariçte efrat elinde ol
aa derhal kapatırız. Çünkü hıfzıs-
11hha kanununun 12 nci babı aırf 
bu gibi müeaaeselere tahsiı edil
mİ$tir. Bu nevi müeneaeler üçe 
tefrik edilmittir. Mezbaha, pis
lik noktai nazarından, birinci ae
liyor. O halde derhal bu müesse· 
se kapatılmalıdır. Etin okkaoma 
on kurut mezbaha resmi irur.:imam 
ediyor. Halk bu fazla parayı, te
miz, sıhhi et yemek için veriyor. 
Gene piı et yedikten sonra bo,u 
botuna okka ba,ına on kuru, faz· 
la para vermeğe lüzum yok. Hiç 
olmazıa mezbaha kapanırsa halk 
ta eti on kuruş eksiğine yer .. Mez 
bahada yerler dizboyu pialik için
de .. Her taraf kan kokuıu içinde. 

Mezbaha meaeleıi münaka•a· 
oma daha bir müddet devam edil
di. Reis namına Nuri Bey bu hu
auıta gelecek celsede makamm i
zahat ve cevap vereceğini söyledi. 
Ve ikbaat encümeninin mezbaha 
hakkındaki mazbatası makama 
tevdi edildi. 

Sinemaların lıaııalannıası 

Reis, bu huıustaki müzakere. 
nin ki.fi olduğunu söyledi. Maka
mın aari mezarlık tesis edilmek 
üzre münasip bir yer bularak 
Meclise bir teklife gelmesi ve o 
zaman tahsisat için Üzerinde dij.. 
tünülmesi kabul edildi. 

Nuri Bey bundan sonra geçen Bundan ıonra Dr. Tevfik Salim 
içtima devrelerind': . yapılan te- Patanın bir takriri okundu. Tak· 
meniler hakkındakı ızahabna de- rirde tehrimizdeki ıinemalarda 
vam elti. itfaiyeye bir mütehasaıa teneffüs ve tecdidi hava tertibatı
getirilmek için muhtelif Avrupa bulunmadığı zikrediliyor, halkın 
D1erkezlerile muhabere yapıldı- sıhhati için bu halin çok mahzurlu 
iını, mütehaı11sın yakında l!ele-. olduiu söyleniyordu. Tevfik Sa
ceğini söyledi. 16 mart şehıtlerı lim Paşa takrir için biraz izahat 
için yapılacak abide mahallinde verdi. Hıfzısaıhha kanununun ay
iatimli.katın devam ettiğini, yakın nen tatbikini İstedi. Ve, geceleri 
da istimlaki.t biterek inşaata baş· ainemaların çok geç batladığını, 
lanacağmı söyledi. e~tesi gü'!ü. itine erk~'! . gidecek 

B d n aonra Mecliıin bu içti- kımseler ıçın bunun ıyı bır şey ol-
un a d"' .. 1 d" ma devresinin ay sonuna kadar 1 ma ram• soy e ı. .. 

daha onbeş gÜn temdit edilmeai Bundan aonra encumenlerden 
hakkında makam tezkereıi okun- gelen bazı mazba~al~r okundu. 
du. Bu suretle heaabı kat'i rapo- Makama havale edıldı. P!rte"!be 
ru tetkik ve tasdik olunacaktı. günü tekrar t~pla~ulmak uz~ ~ç-

• timaa geç vakıt nıhayet verıldı . 
ikinci celse _ -·--· 

san'atkarları 
geliyor 

Mahkem elerde 

Türklüğü 
Tahkir mi? 

-+-

Abbas Ef. mahke
mede n~ sö,,·liyor? 

Ekalliyet mekteplerinde muallim 
lik eden Cevdet Bey, Abbaı Ef. ile 
ıefika11 Fatma Hanım aleyhine bir 
dava açmı§tır. Cevdet Beyin dan11-
na göre kendisinin Abbas Ef. de bir 
mikdar alacağı vardır. Bu parayı bir 
kaç defa Abbas Efendiden iıter. Ab. 
ba11n borcunu ödemek niyetinde ol 
madığl.llJ bazı hareketleri .. den anla
yan Cevdet Bey, sonuncu defa bunu 
İstediği zaman, Abbaı kendiıine ha
karette bulunur: 

- Zaten ne olacak, Tiirk değil mi 
siniz? der. Ve bu esnada araya karı 
11 Fatma da kantır. Cevdet Bey bu
nun üzerine Abbaun hem kendiıini, 
hem Türklüğü tahkir ettiii iddiaai-
1 mahekmeye müracaat eder . 

Birinci ceza mahkeıneaiıÜle dün 
bu karı kocanın durutması yapıldı. 
Cevdet Bey, Abbas Efendinin n luı
nsmm Türklüğe hakarette bulun· 
duklannı mahkemede tekrar etti. 

Abbas, bu iddiaya tiddetle itiraz 
etti : 

- Allab şahit olsun, böyle bir fey 
söylememitim. Ben daha mahkenM 
kap11ma düşmü, adam cleiilim .. D• 
di. 

Karısı Fatma Hanım da ayni SU· 

retle kendini müdafaa etti. 

Mahkeme, ta!ıit celbi için durut 
mayı baJka güne bıraktı. 

Hapsedilecek 
Fener deki evinde 8 kilo kaçak lÜ· 

tün n 12 defter sigara kiiıdı bulu
nan Mehme tisminde birinin dün ih 
tisaı nuılıkemeainde duruımau yapıl 
mıı ve muhakeme neticesinde Meh
met, (5) ay hapse ve 33 lira para ce 
zasına mahküm olmuştur • 

Mahkum oldu 
Celal iımindeki arkadaımı bıçak 

la tehdit eden Halit, dün ceza mah
kemeainde 6 ay hapse mahkum ol
muştur. 

Halit, aynca İki sene müddetle 
polia nezareti altında kalacaktır. 

Komünistlerin 
davası 

Ağır ceza mahkemesi, komünıst
likle maznun Fuat, Sabri, Sıtkı, 
Mehmet ve diğer iki arkadaımın mu 
hakemelerine hafi olarak devam et
miştir. Vakit geç olduiu için maz. 
nunlar hakkmda dünkii celsede ka
rar ,·erilmemi,tir. 

Rakı imalatı 
Artıyor 

Türkiyenin her 
tarafında 

fazla rakı çekildi 
Yapılan bir istatistiğe göre bu 

ıene memleketimizde rakı imal.iıb 
her mmtakada geçen ıeneden çok 
fazla olmuştur. 

Türkiye dahilinde gttek inhiıar i
daresi gerek huıusi amiller tarafın
dan 1930 - 31 mali senesi zarfında 
5, 736,242 ve 1931 • 32 seneai zarfın
da ise 6, 152,688 kilo rakı imal edil
miıtir. ldare imalitı ile hu usi İmali 
tın mukayesesi §U şekildedir: 

931 • 32 930 • 31 
Kilo Kilo 

lnhiaar mamuli.tı 945,780 1,042,600 
Hususi mamulat 5.206,908 4,693.642 

6. 152,688 5, 736,242 

Hususi imali.tın kesafet peyda et
tiii mmtakalarm 1930 • 31 ve 1931 
• 32 mali seneleri zarfındaki miktar. 
lan a'8iıda göıterilmittir. 

Mıntaka 

İstanbul 
lmıir 
Aydın 

Ankara 
Samıun 
Eokişebir 
Tekirdai 
Balıkesir 

930 31 931 • 32 
Kilo Kilo 

2,606,501 3,472,489 
594,201 606,369 
326,631 241 .248 
206,813 127,661 
171,405 124,055 
152,708 127,123 
164,672 134,374 
190,.305 148.155 ---.......... __ 

Ticaret odaaı 
içtimaı 

Ticaret odasr idare heyeti 
dün içtima ederek kontenjan 
metailini tetkik edecekti. Fa· 

Maarifte 

Ecnebi 
Mektepler 

Muallimleri maarif 
müdürlük-

leri tescil edecek 
Maarif Vekaleti ecnebi ve ekal 

liyet mekteplerinin şekli idareleri. 
ne dair bir tamim göndermiıtir. 
Bu tamime göre mezkôr mektep
lerin Türkçe muallimleri maarif 
müdürlüfü tarafından teaçil edile· 
cektir. Maarif Vekaleti orta ted
riaat umumi müdürlüğü ancak ta· 
:vin edilen muallimleri tasdik e· 
decektir. Bu mekteplerin orta ve 
lise kıamılannı Vekalet umumi 
müfettitleri,maarif müdürü ve ma 
arif müdür muavini teftit edebile
cekler, ilk kmmda da ilk tedrisat 
müfet6'1eri teftit yapabilecekler
dir. 

Ecnebi mektep 
muallimleri 

Hususi ve ecnebi mektepler 
için Maarif Vekaletince yeni tali
matnameler hazırlanmaktadır . 

Kızıl liastalığına 
kartı 

Maarif müd\irliiiü mekteplere 
bir tamim göndererek talebe ara
sında bauösteren imal ve bofa:ı 
haıtalıklarının serian bildirilme
sini ve bu gibi talebenin mektebe 
devamdan muvakkaten menedil
mesini ve tahaffuz çareleri ittiba .. 
zını bildirmiJtir. 

Canavar 
Hırsızlar! 

Hem paraları 

aldılar, hem 
kadını boğdular 

1ZMIR. - Menemen Görece kö 
yünde kabakçı Mehmet Ağanın evini 
bir kaç miiaellah talııs basarak Meb 
met ağanın altın ve kağıt paralarilo 
e,yalanm &"Ubetmitler, kansı Akile 
Hannnı boğmak sureti! eöldürmü !er 
dir 

Hadiseden sonra Menemen zabıta 
Te adliyesi dem.l faaliyete geçerek 
hadisenin faillerini yakalamııtır. Hi 
disenin maznunları Süleymanlı kö
yÜnden Halil oğlu deli Osman, Be
len köyünden Hasan oğlu Kerim, A
li oğlu Süleyman. İbrahim oflu 0.
man. Yusuf oğlu Ahmet ve Kan 
Mustafadır. 

Hid!ıe ııôyle cereyan etmiıtir: 
- Evin aahibi Mehmet llP evjn 

nluıunda uyumakta iken maznun
lardan Kerim müaelliıh olduğu halde 
Mehmet ağayı uyandırmıt; arkadaş 
larile birlikte Mehmet ağayı alarak 
evin içerİ5İne götürmütlerdir. Evin 
içerisinde sofada Mehmet Ai~~ ılu 
rm Akile aHnnn uyumakta •dı. Şa
kiler Akile Hanımı da uyandırarak 
derhal gözlerini bağtamı,lar ve ba 
ğ'ınnamaı ôçin aizını tıkamıtlardır. 

Bundan sonra Mehmet afanm 
saklı bulunan kiğıt Ye altın parala
rile. eYİ "!yalarını ça1mı,1ardır. B'!· 
nunla iktifa etmiyen haydutlar Aki 
le aHnımı tazyik ederek paralanıı 
ırizlendifi maballi öğrenmek iıte
miılerd'ir. Akile Hanım evde ırizlen· 
mi şpara mevcut olmadığını söyle· 
yİnce maznunlardan biri Akile Hanı 
mı boğmak ıuretile öldürmüştür. 

Maznunlar cürümlerini tamam"" 
itiraf etmekle beraber; biribirlerine 
atfıcürüm etmektedirler. Menemen 
ad1iyesi, maznunları İzmir ağır ceza: 
sında mahkeme edilmek ilzere lzmo 
re göndenni,tir. 

Mübadele 
Komisyonunda 

Muhtelit Mübadde komisyo 
nu heyeti bugün toplanarak, 
bürolardan çıkan evrakı tetkik 
edecektir. Bu içtimadan sorua 
bitaraf aza, hakemliklerine 
mevdu bazi meseleler hakkında 
ki kararlarını Türk ve Yunan 
heyetlerine bildireceklerdir. 

-- ~ 

Ticaret borsasında 
talebe 

Yüksek iktısat ve ticaret 
mektebi talebelerinden bir kı~
mı dün hocalarile beraber Tr 
caret borsasını ziyaret etmişler 
dir. 

On dakika celse tatilinden aon 
ra tekrar toplanıldı.Mezbaha nok 
sanlan hakkında verilmit olan ra
por üzerine iktiıat encümeni maz
bata11 okundu. Mazbatada mezba 
hanın vaziyeti, temizliii, yeni 
inşaat ve teaisat hakkında uzun 
boylu izahat veriliyor, yeniden ne 
eibi tesiıat vücude getirilmeıi hak 
kında mütalealar ıerdediliyordu. 

Rus edip. ,air ve musikiti· kat bu içtima bugüne tehir ed~l Çeltik layihası 
naslarından mürekkep bir beye miştir. Oda ayrıca mubtelıf ANKARA, 13 _ Ziraat vekİı· 
tin yakında şehrimize gelerek ı me~leketle~deki. kontenjan sis leti, çeltik layihasını ikmal ed.,.. 
tetkikatta bulunacaiı haber temı ve netıcelen hakkında tet rek heyeti vekileve takdim etmlt· 
verilmektedir. ; kikat yapmaktadır. , tir. 
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Telefon Numaraları: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı İfleri Müdürlüğü 24319 

!dere ve Matbaa 24310 

ABONE 0CRETLER1: 
T!irkiy~ için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıit 4- 8-
6 n 1 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti ıeçen nüahalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya alt 
iıler için mlldlriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 
s'uliyetini kallul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Y 91Uköy ruat merkezinden .ı. 

dıfm:ıız malllmata -ran buaüa 
hava bulutlu olacak rüzıir ıimal· 
den eaeeelrtlr. Y aimur ihtıım.li 
yoktur. 

13-11-932 tarihinde ta.yik 788 
milimetre, hararet - ziyade 18, 
en az 8 t1U1tiırr•t idi. 

IF.:li~ 
Muharrirler 
Ve spor 

Bizde spor etrafa dal budak 
salmış bir ıey değildir. Sporu 
hayat programına idhal etmİf 
pek az Türle olduğunu tee1aür
le söyleyebilirim. Belki timdi 
on beş yatında olan nesil ileri
de bunu yapar... Lakin bugün 
ömrünün yansına varmıt veya 
geç.mit olanlarda ya bir ılkl· 
yet yahut bir heyecan veeileal 
olmaktan ileri rltmiyor. Onun 
için korkmadan söyleyebilirim 
ki; yatıst oldufumuz neslin a
damlannda bu iti tetkik eden, 
bu itten az çok anlayan yok gl. 
bidir. 

Buna mukabil ıu günlerde 
görüyorum ki; her gün yazan 
muharrir arlcadatlardan bir ka· 
çı bu mevzuu enteresan bul· 
makta •e onu clfdlld-ektedir· 
ler, Bu arkadqlann ..,ordan an 
lamadıklannı yazmaya hacet 
yok! Edebi ve içtimai mütale
aları esnuında buna vakit bu· 
lamayı9ları bir noksan tetkil 
etmez. Herkes her ıeyden anla 
yamaz ki?.. Bahaett'iğim mu· 
harrirlerin spor mevsuuna illt
melerindeki hikmeti ben bu 
mevzuun evvelen korlcuauzca 
evirip çevrilebilen. sonra da 
genç neıli alak:ıı:dar eden bir 
fey oluıunda buluyorum. 

İşte bu muharrir arkadatlar
dan biri de - Sadri Etem - dün
kü Vakitte spor mağlubiyeti· 
miz vesilesile bir makale yazı· 
yor. Galebelerimizin, ender de 
e>lsa bu arkadatları yazı yazma 
ya tahrik etmeyişini teesıürle 
gördüğümü bir kere daha bu 
vesile ile yazdıktan sonra, 

j genç mu~a~riri? p':k. yani~! bul 1( 
' duğum fıkirlerıne ılııecegım. 
ı Sadri Etem Beye göre: 

"Spor vakti bol adamın vak
: tinin bolluğunu isbat için kul
landığı vasıtalardan biridir" 

ua a-s a " • 

Sıhhi bahisler )1 
Yemiş rejimi 

kaym külünde bir ıey var; bun
da ıüphe yok. Kay111 külü kan· 
aızlıkları iyi ediyor. Teairi aadece 
bir temaıla mı? 

Yanlq! Böyle değildir. Dün
yanın hiç bir yerinde spor böy 
le telakki edilmemiştir ve ençok 
spor yapan memleketler halkı 
en çok çalıtan ve en çok meş· 
gul olanlardır. Boş vakti az ve 
spor yapan bir memlekete Mi
aal: Amerika... Boş vakti çok 
ve spor yapmayan memlekete 

Y emiılerin bealemek değeri 
yoktur diyorlar. Her ıeyden ön
ce potu tuzlarından zenıindir· 
ler. Bundan dolayı idrar aöker
ler. Bu ııerçektir! Li..kin yemifler· 
de J<>kerli ıeyler ve madenler bu· 
lunuyor. Hele madenler içinde çe 
lik ve Manganez... Bir de yemiı· 
terde bizim bildiğimiz tuz bulun· 
mayor; bunun için tuzauz yemek 
rejiminde ünlü yer tutarlar. Söy
lediklerimin gerçek olduklan ar· 
tık her beyinde yer totmuttur, 
yeniden aratlırmağa, denemeğe 
lüzum yoktur. Yalnız, hepıi bu 
kadar mı? Daha batka 19yler yok 
mu? Var. Vitaminler .. 

Meaeleyi bir, iki kelime ile av· 
mak lazım: Muhtelif gıdai mad
delerin deferi yapbkları kalori 
ile, yani vücudü mtmak kabiliyeti 
ile ölçülür. Orta çalıtan bir erııin 
ııünde 2,400 kalori kullanır. Bu 
kaloriyi yapmak için, atağı yuka 

Kalpten Kalbe Martha Eggert ve Geor· 
ge AleXander Bu per· 
şembe akıamı MAJIK'te 

misal: Çin ... 
Binaenaleyh Sadri Etem B. 

arkadatımızın bu mütaleası ta
mamen indidir. Medeni dünya
da ıporun umumi meşgale ara· 
aında muayyen bir zamanı var
dır. Onun içindir ki; bütün ku
lüpler, ve teşkilat senelik tak· 
vimlerini evvelden netrederler .. 
Ali.kadar olanlar da zamanlan 
nı ona göre tevzi eylerler. 

Sadri Etem Beye göre spor
da mağlubiyetimizin sebebi fU· 
dur: 

"Bizde sporcu var. (Kaç ta
ne?) Spora tahminden pek çok 
al&ka gösteriliyor (hangi spo
ra?) Fakat ortada bir batıbo-
zukluk mevcut. Çalıttık· 
!arına fÜphe eclilmiyen 
sporcuları mağlubiyetten 
mağlubiyete atıyor. Genç 
sporcuların teker teker 
iyi yetitmit olduğunu herkes iti 
raf ediyor. (Bu herkes kim? ve 
nerede iti.raf ediyor?). Fakat 
beraberlik itinde muvaffak ol
madıklarmı anlamak için mes· 
lekten anlamaya lüzum yok. 
Netice yediden yetmite kadar 
herkesin dilinde" 

Amerikalı hekim Wipple korkunç 
kanaızlıklara kartı dana karacİ· 
ğerinde bir hasta buldu.Bu zat 
ayni haıaayı, yemitlerin baaılann 
da da bulmuttur. Ümit k81ilmit 
bazı kanaızlıkları bu yeml9lerle 
iyi e-İftİr. Kayıtı, ve ondan da· 
ha az bir derecede, teftali bu :ıra• 
tın elinde tatılacak kadar tetirli 
bir tedavi vaııtası olm.uıtur. Bu ;, .. 
ti ıörebilmek için karaciferin iki 
miıli yemit lazımdır. Kanaızlık te· 
daviai için hekim 200, 260 ıranı 
dana karaciieri kullanır. Bunun 
yerini tu-ak için 400, 500 ıram 
kaym yemelidir. Bu kadar kayı· 
tıya her mide kolay dayanmaz. 
Komposto da yapılsa mide bu ka· 
dar kaymrun hakkmdan gele
mez. Bundan dolayı Wipple mey 
vaları yakıp külünü kullanmayı 
dü,ündü. 

Burada anlatılmayan bir f"Y 
var. Kay111 külleri yıkılanı yap· 
mak haaaaaıru kaybe-iyor. Öyle 
aarurııruz ki vitamin mi, yoka& 
batka bir tey mi, her ne İte atet
le kaııp kavrulur, teairi kalmaz. 
Hiç te öyle değil. Ate,ten ceçtik· 
ten aonra külde birtey kalıyor.A· 
caba bu lralan feY dananın karaci 
ğerinde olana benzeyen kimyevi 
bir f<IY mi? Burada da Laedriye 
mezhebindeniz; bilmiyoruz.Lakin 

n, 150 ııram et, 110 gram yağ, Fe na d Gra e 
100-300 ııram yeıillik,150-200 ıır· r n V Y••• 
ekmek yemelidir. Vitamin bulu- Florelle •••••••• 
nan yemiflerle, ıarap ve daha b&f 
ka ıeyler de lazımdır. Vitaminle- CANDAN 
rin, ve kalorinin yanı b&§ında biz· SEViYORUM 
zat ııdalann yine teairleri de ••• 
ba,lıca yer tutar. İnsan acıkır, filminde 
aofra batma geçer; bir parça et 
yer. Yanm aaat aonra, yenilene- ı·--ARTİSTİK'te 
tin hepai ha%molup kana karıta· AllılNY ONDRA'nın temsili 
cak kadar vakit ceçmeden, kuv· 
vet ıelir. Bu kuvvet hiaai, yenilen muhtefemi atk ve prkılarla 
etin oadec• temas teairindendir. dolu Fransızca sözlü ve 
Kayısı külünün teıiri de bu türlü tarkıb 
teıirlerden olamaz mı? 

Gıdai hıfzıatıhhat bahtinde CENNETTE BiR GECE 
henüz bir çok "meçhuller" var· filmi kemali muvaffakiyat-
dır. En aade görünen feyler bir di 
çok ,rr perdeleri ile örtülüdür. le devam e 'yor 

Y emiılerin idrar aökmek ve İlivetenı ( Denizin derin-
karu kalevilettirmek, vücudün ze- liklerinde ) fenni filmi ile 
birlerini temizlemek gibi haaaala· en ıon FOX bılihaıır 
rından baıka, vücude kuvvet ve 
dinçlik vermek hastaları vardır dllnya havadiıleri 111111111 
ki vitaminleri iatiana eder.ek: hu.. • ........ u•••• .. - .. ---·-............ . 
nun sebebini bilmeyoruz . ler gibi. 

Portakal romatizmalılara iyi 
* * * ııelir.lneir, erik, inkıbazın ilacıdır. 

Yemek fihriıtlerinde yemitler Ayva mu§Dlula bartaklann ııev· 
pek az yer tutar. Kaym ile ıefta· f'!kliğini düzeltir. 
ti ton zamanlarda rağbet kazan· Haftada bir kere üzümle, el· 
madan ön.ee üzüm, elma, armut, ma ile, armutla tedavi yapılır. A· 
portakal rağbet ııörürdü. Bunla· ğuatoala eylulde üzüm; martla ni 
rın içinde portakaldan b•.tkau ko tanda, mayıtta elma ve armut 
lay hazmolunur. Şeftali ile çUe· kürü yapılabilir. Bu tedavi ıünde 
ğin mevsimi tez geçer. Bu ikiıin· dört kere yapılır: Saat aekizde, 
den bir çok hastalar iyilik görür- öğleyin, oaat on albda, ve on do
ı.,r. Romatizmalılar, kum çeken- ·kuzda .. Yanın okka üzüm, yahut 
ler, idrar zoru olanlar, nekrisli- bir büyücek elma veya armut ve 

Sadri Etem Bey okumata 
ve tetebbüe meraklı bir gençtir. 
Bir feyin ağızdan dolma öğre
ni lm es indeki teb li keyi bilir. B i. l •--!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-I!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yahut port..kal.. Her yeınitten 

sonra 150 ııram •u içilir. naenaleyh "meslekten anlama
ya lüzum yok. Netice yediden 
yetmite kadar herkesin dilin· 
de" demesini onun timdiye ka· 
dar takip ettiği çalıtma siste
mine mugayir buldum. 

Sadri Etem Beyin en çok ya 
mldılt nokta, sporu dalma ko· 
lektif bir teY tellkkl etmeelclir. 
Futbol kolektif bir ıpordur. 
Amma yirmi nev'i olan anupor 
atletizm, güret• boka, yüzmeler, 
binicilik, atıcılık; eskrim; ne bi 
leyim 9P0run çokluğunu tetkil 
eden bütün ferdi aporlarda be 
raberlik diye bir teY yoktur. 
Halbuki o tubelerde de mınaf
fak oldutumuz azdır. Demek 
muharririn mağlQbiyet ıebebl 
olarak gördüğü tey yanlıt bir 
müşahede mahsulüdür. 

Sadri Etem Bey bütün bu 
mütalealan bitirdikten sonra 
sporun askerleştirilmesini tek
lif ediyor, hatta bir de misal 
gösteriyor: Biz burada bir Bal· 
kan kulübüne yeniliyoruz da 
bir zabitimiz Niste at yarıtı 
kazanıyor .. 

Niste kazanılan at yarqının 
kıymetini düşürmekten tama
men uzaktayım. Yalnız Sadri E 
tem Beye hatırlatırım ki; aldığı 
misalin birisi futbol, öteki at 
yantrdır. Onun için mükayese 
ve ikna ncıktasından hiç bir kıy 
metl yoktur. Eğer Niste kaza· 
nılan §ey bir beynelmilel futbol 
müsabakası olsaydı bu misali 

tetkike değer telakki edebilir
dik. Sonra sporun askerleştiril
mealnl beraberlik noksanına at 
federken askerden aldığı misal 
ferdt bir spordur ki; beraberlik· 
le hiç bir münasebeti yoktur. 

Ben açıkça söyleyeyim: lliin 
yanın biç bir memleketi sporu 
askerlettirmek istemiyor. Bili· 
kis askerliği sporla,tınyor. Sad 
ri Et'em Beyin mütaleasının ak 
ıine olarak bu suretle hükume'\ 
bütçeleri ferdi terbiyenin be, 
altı aylık masrafından kurtuldu 
jiu gibi gençler de bu iti seve 
seve ve itlerini sekteye uğrat· 
madan yapıyorlar. Netekim bu 
it bizde de kabul edildiği içindir 
ki mekteplerde askeri tedrisatı 
mecburi şekle koyan bir kanun 
hazırlanmı§tır. 

Ben 1931 ve 1932 seneleri u
mumi spor kongresi zabıtlarını 
Sadri Etem Beyin emrine ~ma
de tutuyonım. Sadri Etem Bey 
bunları okursa sponın sakat 
yerlerini ve mağlubiyetlerin se 
beplerini sezebilir. HP-le bir ke
re benimle gelip görüşürse iti 
büsbütün anlar .. Fakat bunları 
yapmadan evvP-1 "sponı erkanı 
harbiyeye raptedelim" diye tek 
lif yapmak doğrusu büyük bir 
cesarettir. 

Kim okunur, 
Kim okunmaz? 

Beş on muharrir var ki, her 

gün yahut sık sık yazı yazmak 
zaruretinde veya mevkiindedir. 
Bunların hangisi okunur, han· 
giıi okunmaz? diye bir suale 
cevap vermek rijç olur. Her mu 
harririn kendine göre okuyucu· 
su vardır. Bu okuyucuların sa
yıaı az çok değifir ... Li.kin bir 
muharrir ötekine: 

Seni kimse okumaz.. diye
mez.. ve dememelidir. Maka· 
leler okkalık ekmek değil ki; 
satılıp l satılmadığını bayatla
yan ekmeklerden anlayalım ... 

Geçende kendisi ile yaptığım 
bir m tada Peyami Safa 
Bey a yazılarımm okunına-
dığını ima etti. Ben onunta hem 
fikir olsam yazı yazmaktan va:ıı 
geçerim. Bununla beraber en 
çok olı:unan bir muharrir oldu· 
ğumu da iddia etmiyorum. Yal 
nız bir teklifim vl\r: Bir anket 
- .. hm. Her türlü tezvirin önü

ne geçecek tedbirler alıp okuyu 
cuların reyi.ne müracaat ede· 
lim... Bakalım, hem keyfiyet, 
hem de kemiyet itibarile her bi 
rimizin okuyucu nisbeti ne ka· 
dar? .. 

Bütün okuyucular, bu ankete 
cevap veremeyeceklerine naza
ran alacağımız adetler yalnız 
biribirimize lı:artı olan çokluk 
ve azlık nisbetini gösterecek
tir. Bu da l<i.fidir ... Bu İşe razı 
olan arkadaşların cevaplarını 
beklerim .. 

FELEK 

Y emit rejimi, tagaddi haatalık
larına: Nekriae, eakimit romatiz· 
\naya, ekzemaya, yarım bat •in 
aına; kalp ve böbrek haatalıkla· 
nna yarar. Mide haatalıklan ye
mitlerle pek uyutmaz. Çiy yemit 
ler, hatta pİfmitleri bile, mide ya 
rasında olduiu ıibi dofrudan doi 
ruya mideyi tahrif etmeseler bile, 
bazan ha:ıımi 8'e<;iktirirler. 

Artritik bünye olanlarla ka· 
ru çok olanlar, bat afnıı olanlar 
haftada iki kere aonbaharda Ü• 
züın, ilk baharda elma tedavitine 
devam etmelidirler. 

Kalbi haata olanlar, mideleri 
dayaruroa iyi netice elde edebilir 
ler. Haftada iki ııibı oade su reji
mi yaparlaraa fayda 8'Öriirler. 
Böbrek hastalıktan olanlar, bele 
kanlarmda üre artmıf oluraa, haf 
tada iki cün aade yemit yerler.., 
bir kaç cün içinde ürenin mikdarı 
tabii dereceye iner • 

Kayıtı ile teftalinin kanaızlı· 
ğm tedavitinde temln ed-ii mu 
vaffakıyete dair fikir verecek ka
dar denemeler çoialm&mJttır. Bir 
az beklemek lizım. Y alruz fu var 
ki bu huauatakl bilıller teceaaüı 
fikrini ıııcıklamakla, yemiflerin 
ıııdai kıymetleri hakkındaki dil· 
,ünceleri dürtüılemekle kalına
yor; ıimdiye kadar varlıklan dil· 
tünülememlt ufuklarda genit U· 

zaklıklar açıyor. Hekimlikte hiç 
bir şeye flltlD&malıdır. Alıttıiı· 
mız yollarda yürüyoruz; bagün
kü ilmin bilmediği yollar var ki 
yarın oralarını arattınp tarayaca 
ğız. Hekimin iki iti vardır: Haıta 
larını tedavi etmek, ııörııüleri ile 
kendinden öncekilerin girmit ol
dukları gölgeli yolları aydınlat
mak .. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 
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ETUAL SiNEMASINDA 

YABANCI BiR 
BAYRAK 
ALTINDA 

GUST A VE FRÔHLICH 

ve CHARLOTTE SUSA 

tarafından temsil edilmiı 
bliyllk, 8fk, sergüıeıt 

ve caıuıluk heyecan filmi. 
liiveten: R. K. O. hava-

diıleri sinema gazetesi 

, ı • • 
iş ve işçi 

Milliyet bu aiitunda İf ve İffİ 
uti,,.ulere tavattut ediyor. ı, 
ve lıçi i.rtiyenler bir melıtap· 
la .lı büromusa miiraaıat et• 
melidirler. 

lıçi istiyenler 
AnlraraJa bir rirltet ne:ııdlmle 

çalqmalt ÜJlere lranıııxa '"' ut•· 
novafi ve tlalıtilovaliye miilıem 1 
met.n Clf'na bir dalttilo hanım : 
mii.tacelen aranmalttatlır. ı 

Almanca veya lnııilizce liaan
lanndan birile uaulu mühaaebeyi .

1 
bilaer f'lY•m tercihdir. Türkçe 
iyi bilmek §&rttır. 

Emin ve muteber bir aile nezdinde 
ikamet ve iaıeai temin edilecek ve 
dolıua maaı verilecektir. Talip· 
lerin matbaamız idare amirliğine · 
müracaab. 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

50 lira ücretli. Dördüncü Vakıf 
han dördüncü kat 1 · 8 numaraya 
mllracaat. 

lı isteyenler 
539 - Otküdar $=1nill Çıkınaa 

OTalar içi No. 187 Nıyaai, ilk m.ı. 
tep mezunlanndan 20 lira ile her 
hanııi it oluna yapar tafraya ıf· 
der. 

540 - Otküdar Çinili Kulhan 
aokak No. 30 Hayrettin orta mek
tep mezunlanndan 30 lira ma&f 
ile memuriyet arayor. 

1141 - Beyoğlu Tepeb&fı cad· 
desi No. S4 İomall Oaman, teni
dir, herhanci it olana yapar. Bul 
ıarca romence ve tilrkçe okur 
yasar, iı arayor. 

542 - Framızca ve türkçe 
daktiloırafi bilir, tecrübeli bir 
hanım iyi bir it ara yor. Milliyet: 
S. B. Rumuzuna müracaat. 

Bugünkü konser 
Bir müddetten beri tehri

mizde bulunmakta olan beynel
milel Kadınlar birliği ikinci re· 
isi Madam Rider bugün saat 
14 te Halkevinde umuma mah 
sus bir konferans verecektir. 
Konferansın mevzuu Kadınlık 

ve ilimdir .. 

Bu akşam: ELHAMRA'd• 
"Adalar Şarkısının,, ıneş· 

bur ve büyük yıldızı 
LUPE VELEZ 
Şarkılarile •.. Danılarile ... 

Kitarlarile ... 
KIRIK KANATLAR 

Arjantin'in bir melodili 
olan ahenktar filminde. 

lii•eten: ÇELiK mentei 
imali, iıtimali ( Ufa fenni 
film ) ve Paramount Jur· 
nal halihazır dllnya hava· 

dis'eri ·~--~ 

Yarıoki salı günü sıat 18de 

Fransız Tiyatrosunda 
Meşhur p;yanist 

FRANÇOİS LANG'io 
veda konseri verilecektir· 
PrOjJ'am ve bilet tedariki 
için tiyatro gi,esine talik 
edilmiıtir. 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkaıı 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Blltün kitapçılarda vardır 

Yeni neşriyat 

Gürbüz Türk çocuğaJ 
Himayei Etfal cemiyeti tartı· 

fından neıredileıi Gürbüz Türk 
Cocufu mecmuasının 72 inci ..,. 
ym kıymetli mündericatla inti~ 
etmiftir. Tavaiye ederiz. 

Ziraat gazetesi 
Ziraat sazeteainin ikinci tetri~ 

niithaaı Ankarada faideli me•lek• 
yazılarla çıkmıttır. 

Mete 
Genç tairler~mizden Y aş~t 

Nabi Beyin "Mete" ünvanlı pı· 
yeai kitap halinde intitar etıııit 
tir. Mete manzum · bir piyet· 
tir. Genç ıair kuvvetli kaleıııile 
Melenin kahramanlığını gayel 
canlı olarak tasvir etmiştir. JC~ 
rilerimize bu güzel eseri tavıı· 
ye ederiz. 

Çocuk hekimleri 
içtimaı . 

Çocuk hekimleri encümet11• 

dün akşam Beyoğlunda Sal<' 
çıkmazındaki dairei mahsusad• 
toplanarak mesleki hasbühal:eı 
de bulunmuşlardır. lçtimads 
di~r bazı doktorlar da bulut1· 
mut tur. 

"Milliyet,, in romanı: 13 çok seven Şeci Paşa hiç tah
kikat bile yapmaya lüzum görme
diğini, kızı muvafakat ettiği tak· 
clirde rızasını verdiğini söyle
mı9 .. 

zavallılar, bu izdivaçta asıl he
defin ne olduğunu bilselerdi! .. Ni
şan gününe kadar köşke yaptı• 

ğım bir kaç ziyarette Denizi hiç 
görmemittim .. Acııha Süheyla ile 
nitanlanacak olan adamın eski 
sevgilisi olduğundan haberdar 
mıydı? Belki de değildi.. Benimle 
ayni ismi ta,ıyan ve batti. ayni 
meslekte az mı inıan vardı?. 

sizlettiğini, göz kapaklarının tİt· 
rediğini farkettim.. O anele bir 
gurur raşesi ·bütün vücudümü 
ürpertti.. Mücadelemizde vazi· 
yetimiz değiflDİ,ti.. Şimdi talih 
bana gülüyordu .. Ve o majiliibiye
tini çok acı bir tekilde anlamıt
tı.. Her halde damadın ben ol
duğumu o ~e kadar bilmeyordu .. 
Bilaeydi soğuk kanlılığını daha iyi 
muhafaza ederdi .. 

ne kadar serzenişle doluydu .. 

ADEM ve 
- Şimdi bir fey sorma, dedim. 

Sonra öğrenirsin. 
leli.! bu hareketimden biç bir 

~ey anlamamakla beraber, beni 
memnun etınek için bir pli.n hazır
ladı. "Seni Süheylinın evine götür 
mek münasebetsiz düter,. ded'LBen 
de esuen kat'iyen buna yanatmaz
dım .. Denizin önceden batieri olma 
malı idi, yakıa ne yapar yapar bu 
izdivaca mini olurdu. 

- Süheylayı yarın bize davet 
ederim. Bu gece bizde kal, yarın 
sizi tanıştırırım. 

Kabul ettim ve ertesi günü Sü
heyla Hanımı tanımak §erefine na 
il oldum. Alelade bir kızdı. Fazla 
silik. hafızamda yer bırakmıyacak 
bir yüzü vardı. Hareketleri ve söz
leri sakin bir hayat için yaradılmı§ 
basit ruhlu bir kız olduğunu anla
tıyordu. Kendisile o gün lüzumun· 
dan fazla meşgul oldum. 

Dayımda bir hafta kaldım .. A
çık havanın, sükiinetin aıhhatim 
üzerinde yaptığı iyi tesir, ümidi· 
min yav'aş yavaş tahakkuk etmeğe 
doğru gittiğini görmenin verdiği 

HAVVA 
Yatar Nabi 

memnuniyet neıemi biraz yerme 
getirmitti. 

Bu bir hafta sonunda Süheyla 
ile evlenmek tasavvunımu fclile 
açtım. 

Tam tahayyül ettiğim tipte bir 
kız olduğunu, beni mes'ut edece
ğini . ümit ettiğimi söyledim. 

lclil; gözümden kaçmayan ve 
beni biraz dütündüren bir mem· 
nuniyetaizliıkle: 

- Vallahi, Cahit, dedi. Sana 
liyık olduğunu zannetmiyorum 
amma çok uslu ve terbiyeli · bir 
kızdır. Madem ki iateyoraun, ben 
de elimden geldiği kadar çalıtı
rım. 

lclıil meseleyi Süheyl&ya aç
mış, o da razı olmu9, it babası
nın muvafakatini almaya kalmıt· 
tı .. Kızını çok seven ve ihtiyar
lığında eve bir övey a.mıe getir
me&de ona kartı bir cürüm itle
diğini zanneden patanın, kızının 
arzusunu reddetmeyeceği mu· 
hakkaktı. Onun için her ıeye ol· 
mut bitmit nazarile bakıyordum. 

Davımı araya koydum. Onu 

B,.n içgüveyi girecektim. Bu, 
zaten, planımın esaa h•tların
dan biriydi.. lntikam1m ancak 
bu suretle tesirli olacaktı. P&fa· 
nın Erenköyündeki kii!kü alabil
diğine genitti. Bize bir kaç odah 
bir daire ayırmak için mütküli.t 
çekmeyeceklerdi .. 

Pata ile ilk görütt.i.iğümüz 
gün. nitanımızın bir 'hafta sonra 
kötkte yapılması kararlattınl
mıttı. Bana kalıa nitandan falan 
vaz geçecek derhal nikilıın ya
pılmasını isteyecektim .. Fakat pa
şa an'anelere sadık bir adamdı. Bi
ricik kızının mürvetini görmek 
isteyordu. 

Pata üzerimde çok iyi bir te· 
sir yapmıştı .. Sevimli, sıcak kan
lı, zeka ifade eden bir yüzü var
dı. Tavır ve hareketlerinden a· 
ğır başlı ve kibar bir İnsan oldu
ğu belliydi. Hoşuna gitmek için 
ten ve sevimli görünmeye çalııı
yordum.. Zaten daha ilk gün
lerden beni sevmeye batladığını 
da anlayordum.. Gerek paıaya, 
gerek kızına kartı oynadığım o· 
yundan dolayı büyük bir vicdan 
azabı duyuyordum.. Bilıelerdi 

Nitan günü kartılaşmamızın 
muhakkak olduğunu dütünerek 
bu günii bekleyordwn .. 

Nitan merasimi, Süheyla ile 
mutabık kaldığinuz ribi, en ya· 
kın akralıtı ve dostlardan mürek
kep bir kaç ki.9inin huzurunda 
yapılıyordu .. O gün, salona girdi
ğim zaman ilk gözüme çarpan t8Y 
bir kötede oturan Deniz oldu. 
Muhtetem bir tuvalet içinde muh
teıtem bir güzellikle güzeldi .. 
Davetlilerin tebriklerine tetek· 
kür ederek göz ucile ona dikkat 
etmekten geri kalmıyordum.. Ya
vaı yavaı onun bulunduğu kö
şeye doğru ilerleyorduk.. Yanı
na geldiğimiz za.m an paşa, bizi bi· 
ribirimize takdim etti: 

- Karım .. Damadım .. 
Bir pot kırmamak için bütün 

soğuk kanı.lığımı toplayarak, du
daklarımda hafif bir tebeuümle 
elini sıkarken yüzünün asabiyet 
zamanlarında 

Cazbant çalmaya hatladığı za· 
man ilk fokstrotu Sülıeyli. ile oy
nadım.. ikinci çalınan parça De
n.izle ilk oynadığımız tanroydu •. 
Bu tangoyu yine onunla oynamak 
arzusunu yenemedim.. Yalnız iki· 
mizin anlayacağnnız dil olacaktı. 
Önünde eğildiğim zaman kalk
mak için bir an tereddüt etti. Fa· 
kat teklifuni redcletmiyecejine 
emindim. Bmıa imkan yoktu .. Çok 
büyiik bir nezaketsizlik olurdu bu .. 

Tatlı bir rüya görüyor gibiy· 
dim .. Üç aydır duymadığım ko
kusunu derin bir hazla teneffüs 
ederken onu ilk tanıdığım ak· 
şamı düşünüyordum .. Yine Eren· 
köyündeydik, yine ayni tangonun 
melodiıine uyarak dönüyorduk.. 
Ve aradan kısa bir zaman geç· 
mitti.. Fakat bu kısa zaman ne 
kadar hi.diıelerle doluydu .. 

Eli parmaklarBDın içinde a
ı 

Yüzüne dokunacak kadar y~· 
kın olan dudaklarımın arada!<• 
bu bir kaç santimlik mesafeyi af 
maaına artık hiç, hiç imkan ol· 
madığmı düşünürken çıldırac•I< 
gibi oluyordum.. Kollarımın ıı· 
raaında sımaıkı tuttuğum saade· 
tim benden ne kadar uzaktı .. pıı· 
daklarımızı ayıran bir kaç saıı· 
timlik mesafeye koskoca bir ce· 
miyet uğmııtı .. 

- Seni çıldırasıya seviyoruıll• 
anla yor musun?. Seni her zam•11" 

kinden fazla seviyorum.. sıı 
izdivacı ıeni bulmak için icat ~r 
tim.. Seni bulmak, seni göreb1 

mek için masal kahramanlarıP111 

yaptığı mucizeleri yapmak kıP" 
vetini kendimde hissediyorduın·· 

Bütün bunları ona içimden sÖ'f" 
leyordum.. Mea'uttum. onu Y1

8
·,.e 

göıttDek, onunla dansetmek.. ~ 
da benim için bir saadetti.. T adıı 
gonun son nağmeleri de hav• • 
söndükten sonra, bir rüyadan u§~· 
nır gibi ~ilkindim. Patayla. j: 
heylayla, davetlilerle meşgul ~ıi 
mak mecburiyeti o gün Defli 
fazla düşünmeme mani olmutt~j: 
Deniz de kerdini toplamı9tı .. G:

1
• 

düğünü, etrafındakilerle t• ıJ 
la9tığını bile gördüm .. Guru.'.'°°aıı 
kurtarmak için kim bilir ne bu1 

varl 



Ameli 
Bilgiler 

Antenin giriıine 
dikkat edilmeli 
Yüksek anten kullananlar pa

razitin fazlalıiından şikayet eder 
ler ye bunun aebebini bilmek iater 
ler. Çok uzun olmayan ve fenni 
tarzda yapılan bir yükıek ante
nin fazla mikdarda parazit ge
tirm.emeai lizımdır. Baz.an en e
henuniyetaiz addedilen ıeyler bu
na aebebiyet verir. Uzun zaman 
dan beri teli deiiıtirilmeyen bir 
anten tabii alır bir toz tabakaai
ı~ örtülmüş bulunur. Bunun için 
&enede bir kere kirlenen bir an
teni temizlemek icap eder. Bazan 
da ihlmal verilmeyen bir mahal• 
den parazit vukua gelir. 

Antenin dıtarıdan girdiği nok
tada ratıp bir delikten geçilmez 
Pencere delindikten aonra bir 
cam dip (boru) geçirilmeli ve bu 
nun içerisinden anten İçeriye ahn 
lhahdır. 

Pratik bir toprak hattı 
Ahizenizi itleten cereyan 

Prizi yakinimizde bulunur-
ken toprak hatbnı uzaklardan 
retirmeğe lüzum yoktur; fakat 
bunu saye! dikkatle ve göaterece 
iimiz tarzda yapmak lazımdır. 
Akıi takdirde ahizemizin bozul
ınaaı mümkündür. 

MalUrndur ki evimizi tenvir e
den elektrik cereyanı iki telden 
ibaret ve bunların biriıi müspet 
diğeri de menfidir. Elektrik ıirke 
ti fabrlkaamdan gelen 550 volt
luk cereyanın 11 O veya 220 vol
ta tebdil edilerek evimize gelen 
kıamı müıbet cereyandır. Bunun 
Yanmd&ki tel (menfi) toprak hat 
tıdır .. Cereyanın teıiri ancak men 
finin bulunmaaile görülür. Yani 
~\rİmizdeki prizin bir ana fi,i doğ 
rudan doğruya radyo aletlerinin 
ihtiyacı olan toprak hattıdır, di
ğeri de cereyandır. Makinemizin 
toprağını buradan alabiliriz.. F •· 
kat hangiainin toprak olduğu tea 
bit edilmelidir. Yanlıılıkla cere
l'•na dokunursak ahizemiz bozu· 
lur. 

Bunu kendimiz arayabiliriz. 

Kontrol için yazıhanelere mah 
•us bir oturtma elektrik li.mbau 
cereyan prizi yanma getirilmeli
r erkos muslufumuza muvakka· 
len raptedeceğiniz bir telin diğer 
Ucunu lambanın bir fitine bağla 
Yınız . Sonra diğer bir izole teli 
11.mbanm öbür fiıine bağlayıp ce 
l"eyan prizin.in biriıioe deidiriniz. 
lamba yanacak oluraa prizin bu 
l.:ı,tnı cereyandır, yanmıyacak 
oluraa topraktır. Yanan kıı-
ttuna kınnaı bir itaret konul
lhalı ve toprak olarak kullanaca· 
iınızı İyice bellemeliıiniz. Müm.· 
l<ii.n ise eJektrikçinizi getirterek 
Prİ?in toprak kısmından tek tel ile 
t'ııdyonuza ayrıca bir toprak pri .. 
,.i yaptırınız. 

Madrit 
Konferansı 

Her sene radyoya taalluk e
den itler için beynelmilel bir rad
Yo kongreıi toplanır. Burada her 
tt\emleketin birer azası bulunur. 

Geçen senelerde aktedilen kon 
Rrelerin en mühim mevzuu yeni 
iırıaJ edilen kuvvetli istasyonların 
blribirini rahatsız edecek mevce
lerde bulunmaıuna mani o1mak İ· 
di. Bu konferansa Rualar iıtirak 
•lınediler. Çünkü en kuvvetli ve 
diğerlerini kanştıran merkezlerin 
Çoğunu Rua iataayonları teıkil et
ltıektedir. Fransızlar ile Alman
le.r araaında da ihtilaflar mevcut 
olduğundan konferanı akim kal
lt\ııtrr. 

Bu sene de 2 ay devanı ede· 
Cek olan ve kırktan fazla Ame
tilır.a ve Avrupa milletleri azala .. 
'•ndan mürekkep bir konferana 
P.ıadrit'te ba9lamıtbr· Konferan• 
•• baılanah aon gelen haberlere 
t'ıazaran arada bir anlaıma vücu
de gelememiıtir. Bununla beraber 
A.vusturyalılar vaziyetten üınit 
keıiJmemeıini tavaiye ediyorlar. 

Son aenelerde bir kaç garip 
"•k'a cılmuıtur. Maliimdur ki 
Varşova merkezinin 158 kilovat 
Iİbi yüksek bir anten kudretine 
~dca.nlmaıı sırf Ruı merkezleri
~~n Polonyadan iıitilmemeai için-

·"· Ruslar da buna mukabil Le
"1nırradı 250 kilovata yükaeltir. 
I lnııilizler de Moskova istasyon 
.arına kartı kuvvetli merkezler 
~"'al ettiler. Bu yüzden bütün di
ter memleketler de rahat
''• olmaktadırlar. Şimdi 328 met 
1
'0 da çalıtan Paria merkezi dalga 

11 Yanrnda ayni kuvvette ve 325 
'.'>

1
•tre dalgada Breslau istasyo"u 

•ı. "mektedir. Bütün bu merkezle
~ln. _iınali araıında her iki memle
/tın radyo tirketleri de biribirle 
dine Protestolar çektiler ve el'an 
d alıta1arını deği~tirmek tavsiyesin 
k •bulunuyorlar. Fakat her iki tir 
y •t le hic bir harekette bulunmu
.;rk itte bu gibi meseleleri hallet 
Y ~l ve ilerde buna benzer vazi
fe ere mani olmak Madrit kon
eranıınm vazifc.:;idir. 

( Muhtelif Rad;o haberleri ')I Otomatik 
'----------·----~ Radyo aleti 

6 günlük program 

Budapeşte istasyonunda 
bir yenilik •• 

Şimdiye kadar bütün radyo 
stüdyolarında olduğu gibi Buda
peşte iıtaayonu ıtüdyoıunda da 
musiki rejiaörü orkestra takımı .. 
nın önünde durur ve her umumi 
mahalde olduğu şekilde konseri 
idare eder. 

Uzun tetkiklerden sonra bu
nun o kadar doğru olmadığı an
latılmıt ve radyo stüdyolarındaki 
konserleri idare edenlere mahsus 
ayrıca küçük bir loca yapılmıı. 

Locanın bir tarafı kalın ve her-

rak bir camdan yapılmıştır. Loca
da aon siıtem ve orkestrayı aynen 
rejiaöre dinleten bir dinamik ho
parlör bulunmaktadır. Hoparlör
den ses o kadar fazla çıkmamak
tadır. Rejiaör hafif gelen aadayı 
tahlil etmekte güçlük çekmiyor 
ve bu suretle orkeıtrayı. idare e
diyor. Takım rejisörün idare i
şaretlerini dışarıdan aynen görü
yor. Muhtelif Alman istaayonları 
da bu usulü tatbik etmeğe baıla
mıılar .. 

Otomobil mürsile vazifesi 
•• •• goruyor •• 

Güne ait mühim havadisleri 
mahallinden ahzedebilmek için 
radyo merkezlerinin otomobilleri 
vard1r. Spor mahallerine, umumi 
konferanslann verildiği yerlere 

billerden uzatılan mikrofon ile 
her sözü ve musikiyi alıp küçiik 
anteni ile büyük radyo istasyonu
na irsal ~der. Bu netriyatı kuvvet 
leştiren merk,.z herkese dinletir. 
Bu otomomillerin bir kontrol eden 
cinsi de vardır. Bu otomobillerde
ki aletler gizli radyo merkezleri
nin semtlerini ve kaç metre meıa 
fede bulunduklarını gösterir. Bu
nunla mikdarı çoğalan gizli rad .. 
yo istasyonlarını bulup polise tes 
lim ederler . 

Breslau merkezi 

Breslau merkezi en İyi dinleni 
len Alman postalarından biridir. 
Merkezin anteni diğer merkezleı· 
deki gibi demir kulelere bağlan
m,9tır. Son nazariyeye göre demir 
den imal olunan kulelere gerilen 
anten biraz ihtizaz yapıyormuş. 

Bunu için Breılau yeni mür-
sile antenini Eyfel kuleıi boyunda 
ve tahtadan yapılmıı kulelere ge
rili bulunmaktadır. Resimde kule
nin ucu görülüyor. 

Opera bestekilrı Mascagnl 

Tanınmı~ ltalyan opera beste
karı Maskanyi (Maacagni) bütün 
ltalyan radyo merkezlerinin mu
siki idare müdürüdür. Maakanyi 
ayni zamanda mükemmel bir re· 
jisördür. Merkezlerde verilen bü 
yük konserleri bizzat idare eder. 

Bestekirın en son be.stclediği 
"AMIKA" operası opera binasın 
da oynanmazdan evvel Tarino 
radyo merkezinde ne,redilerek, 
ilk defa halka radyo vaaıtaaile 

ı dinletildi. Bu münasebetle yeni 
radyo aletleri alanlara şahit olun
mu~tur. 

5 kuruşa 50 dakika 
radyo dinleniyor 

(İstanbul saatine göre 
tanzim edilmiştir) 

Otomatik radyo aletleri gittik [Haftalık lstanbul programı bir hafta 
çe taammüın etmektedir. Bunlara evvel Radyo tirketinden alındığı için 
Avrupada umumi mahallerde kü 
çük höcerelerde veya iıtaayonlar- vukua gelecek bazı tadilat her gün ay-
da teaadüf edilir; yağmur ve toz rıca dercettı"ğı"miz programda go-steri
dan bozulmıyacak bir tarzda imal 
edilmittir. Resimde görüldüğü gi lecektir •] 
bi ahizenin yan tarafında bir ila-
ve vardır. 5 Türk kuruıu muka- PAZARTESi. 14.11 .932 
bili (10 Pfennig) girecek hacim· ISTANBUL 1200 m . 

band. 20.05: Opera orkeatrası ta
rafından klasik operet parçaları. 
22.05: Gramofon. 23.50: Sigan de bir d .. likten atılan para ma· 14 tqriniııani 1932 pazar~eai _ıs 

de 18 45 e kada Saz (Nebil O crlu mu:;iki.si "halk ı.a.rkıları,,. 
halli merkezi otomatik olarak bu- n • ı· o 

lur ve 50 dakika dinlenir. Ay- 1 lsmaİI Hakkı Bey). 18,45 ten 19.20 
ni para 2 miali olarak atıldığında \ e kadar orkeatra 19.20~ den 1.9.45 
alet ile uzak merkezleri bulmak e kadar Fran11zca den (ılerlemıt o· 
müınkündür. Her hangi tercih e- !anlara mahaua). 
dilen istasyonlar 50 dakika müd- 19,45 ten 20 ye kadar Orkestra. 
detle aranıp dinlenir 20 den 21.30 R kadar oaz (Yesari A 

Ka<:ak bir nı~rkt'zln aım Bey!. Hikmet .Rıza Ha.um, Ale
ko, Yorgı efendıkr). 21,30 dan 

yara rfıfjı I 22.30 dan 22,30 a kadar orkestra, 
Hollandadaki kaçak radyo is- Ajans haberleri ve Borsa haberleri, 

tasyonları çekinmeksizin umuma aaat ayarı. 
kendilerini dinletiy<n lar. Gramo- j VARŞOV A 1411 m. 
fon plakları fazla olmadığından 17.35: Gramofon. 18: Kafe-
ayni plakı günde 3 4 kere çaldık Konser. 19.05: Konser. 21.05: 
ları vakidir. Bu ne'vi bir istasyon "MARZANNA LA NOIR" ismin
büyük bir İnsaniyette bulunmuş- ! deki Johann Strauıs'un e&erlerin
tur. Civarda bir reaaaın atelye kıı den operet. 23.20: Danı muıikiıi. 
mında sigarasını dütürmüt veya 24.05: Ca..zın devamı. 
unutarak evden çıkmıt.Penceresin ı BUDAPEŞTE 550 m. 
den alevleri gören kaçak merkez 18: Radyo orkeatraaı. 19.45: 

Gramofon. 20.50: Org müaame· 

sahibi derhal mikrofona ı kof111Uf 
ve yangını haber vennif tir. Der 
hal itfaiye yansını söndürmiiıı 
tür. r..ı 

tJıı akşam ve hafta zar
fıııda Vlyanadan muhte
lif eserlerini dinleyece-
ğimiz operetler kıralı 

Rlchard StrJJuss 

reıi. 22.20: Tagannili cazband. 
24.05: Arpad Karoli Sigan takı-
mı. 

ViYANA 517 m. 
18: Çay musikisi (operet ve 

vahlar). 20.40' Brahmo'm eıerle 
rinden aalon muaikiai. 21.35: 
0Hanneleı Hlımnelfahrt" isimli 
muıikili bir temail. 23.35: Bando 
muz ika. 

MILANO - Torino .. T riyes .. 
te 331 m. 

20.05: Kantık konser. 20.35: 
Gramofon. 21.35: Pedrollo'nun e
aerlerinden "MARIA Dl MAG
DALA" operaaı. istirahatlerde mü 
aahabeler. 

PRAC 488 m. 
18.55: Gramofon. 21.05: Ban

do muzika. 21.35: Senfonik kon
seri. 23.25: Operet ve valslar. 

ROMA 441 m. 
21.50: Hafif muaiki • 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Valalar. 19.30: Romen 
halk muaikiai. 20.<;5: Gramofon. 
21.05: Salon muaikiai. 21.50: Çift 
piyano konaeri. 22.20: Salon mu
aikiainin devamı (Schubert). 

BARI 269 m. 
21.40: Saint-Saint'in eaerlerin

den "SAMSON ve DALILA" ope
raıı. 

SAL/. 15.11.932 
ISTANBUL 1200 m. 

lS-18.45: Mahmut Bey. 
18.45-19.20: Alaturka (Necip 

Yakup B. orkeatraaı). 
19.26-19.45: Franaızca (müptedi 

lere mabsua ders) . 
19.411--20: OrkeatrL 
~21.30: Hafız Ahmet Bey 
21.30--22: Nimet Vahit Hanım 

(Taganni ). 
22-22.30: Gramofon. 
VARŞOVA 1411 m. 
17.35: Gramofon. 18.05: Sen

fonik konaeri. 19.05: Hafif musi
ki. 20.35: Müaahebe. 21.05: Halk 
konaeri. 22.20: Konaerin devamı. 
23.20: Dana musikiai. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Müaahabe. 18.35: Caz-

VIY ANA 517 m. 
l 7 .35: Kari Eiscle orkestraaı. 

21.05: Roberl Heger'in idareıin
de senfonik kon>eri. 23. 1 O: Çar
li Gaudrio takımının danı muıiki
ai (Tagannili). 

PRAC 488 m. 
20.1 O: Saksa fon fantazileri. 

20.25: Askeri bando muaiki. 
21.25: Çey ve Slav halk tarkılan. 
22.05: Radyo orkestraaı. 23.25: 
Cazband. 

ROMA 441 m. 
21.20: Gramofon .21 .50: "BiR 

MASKELi BALO" iıimli Verdi'· 
nin es.erlerinden opera. 

BÜKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra

mofon. 18.05: Karıtık konser. 
19.30: Orkeatra konseri. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Sara Goldatein 
tarafından taganni. 

MÜLAKER 360 m. 
21.05: Bir opera temsili. 
BRESLAU 325 m. 
20.40: Gramofon. 21.05: Sen· 

fonik konaer. 22.35: Neş'eli muai
ki. 23 50: Stutgart'tan naklen: 
Hafif muaiki. 

ÇARŞAMBA. 16.11. 932 

ISTANBUL 1200 m. 
lS-18.45: Makbule Hanrm. 
18.45--20: Alafranga orkeatra. 
26-20.45: 1 nci Hanım. 
20.45--21.30: Fikriye Hanım. 
21.30--22.30: Alafranga. 

VARŞOVA 1411 m. 
17.30: Gramofon. 18.25: Keza. 

19.05: Kahvehane konseri. 21.05: 
Mandolin konaeri. 22.10: Saliat
ler konseri. 233.20: Cazband. 24: 
Keza. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Gramofon. 19.25: San

dor Farkaa Sigan takoru. 20.36: 
Opera temsili (ismi bildirilmemİf 
tir). 233.20: Mandita aalon takı
mı. 24.05: Şandar Sigan takımı 
(müntehap parçalar). 

VIY ANA 517 m. 
18: Orkestra (Senfonik musi

ki). 20.45: Wilh~lm Wacek orkea 
lraaı.(Operet ve şarkılar). 21.55: 
Monolog. 23.10: Robert Hügel ta 
knnı tarafından gece konseri. 

MILANO - Torino - Ceno-
va 501 m. 

21.35: "MARIA Dl MAGDA
LA" isimli opera temıili. 

PRAC 488 m. 
17.15: Çay musikiai. 18.15: Mo 

nolog. 21: Filharmonik konaer 
hey'eti müaamereıi. 23.25: Kua
tor caz takımı. 

BERN-ZORIH 459 m. 
17.35: Çocuk neıriyah. 20.50: 

lsviçreli kompozitörlerin eserle .. 
rinden konaer. Müteakıben haber 
ler ve orkestra konseri. 

ROMA 441 m . 
21.055: Haberler, gramofon. 

21.20: Tıbbi tavıiyeler. 21.50: 
Lohengrin operasının uvertürü ve 
kan~ık konser. 22.35: Komedi. 
233.055: Opera fantazileri (Er
nani ve Carmen). 

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

18.05: Radyo orkeıtraaı. 19.15: 
Keza. 21.05 · Viyolonael parçala
rı. 21.50: Taganni. 22.20: Ke
man-solo. 

PERŞEMBE. 17.11.932 

lSTANBUL 1200 DL 

18 - 18.45: Vedia Rıza Hanım. 
18.45--19.20: Tiyatro. 
19.~19.45: Franaızca (ilerleınit 

lere). 
19.45-20: Orkeatra. 
20--21.30: Seniye H., Tanburi 

Refif Bey ve arkadaılan. 
21.30-22.30: Gramofon plakları. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 13.40 Tale

beye konaer. 16.55: Gramofon. 
17.35: Gramofon. 18.05: Gramo
fon. 19: Kahvehane muaikiıi. 
21.05: Hafif muıiki. 22.35: Mo
nolog. 24.10: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

Breslau merkezi mürslle 
anteninin uc kısmı 

18.35: Nandor Sovanka Sigan 
takımı. 21.05: Venedig gecesi. 
22: Konferana. 22.20: Mr. ER
NEST DOHNANYl'nin idar, sin
aenfonik konser. 233.50: Tagan
ni iştirakile ca zmusikiıi. 

Badema Maskanyinin bütün Avrupanın meşlıur orkestra rejisörlerinden Ernest 
ve buna benzer her radyo ile din yeni besteliye.:eği operalar, evve- Dohnnn11l Budapeşle merkezinde per1Jenıbe akşamı ViYANA 517 m. 
lenınesi mümkün olan semtlere lit radyo vasıta.ile sonra operada snııt 22,20 de ı•erllecek konseri idare edecehtir. 17.50: Çay musikisi (Dana par 

Tur~ut MITHA T bu otomobiller ile gidiliıı otoma· h:ı.lka dinletileccktir. çaları). 21: Büyük op~radan nak 
--~~~~~~~~~~~~~..;.._~~......:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

len "ROSENKA V ALlER" Ri
chard Strauss'un musikili temıi
li. 

PRAG 488 m . 
20.25: Bando musiki (operet 

ve marşlar). 21.40: Keman ve 
gayde'den mürekkep takımın par 
çaları. 22.05: Radyo - orkeatrası 
(Klasik parçalar). 23.30: Oatra
va'dan: Neı'eli musiki. 

RERN-ZORIH 459 m. 
20.10: Rigolctto operasından 

(gramofon ile) parçalar. 21.20: 
Soliat Kloos'un iştirakile Martinr 
kiliseainden naklen orkestra kon 
seri. 22.50: Haberler. Müteakı 
ben: Hafif muıiki. 

ROMA 441 m. 
21.50: Thomaa'ın eserlerinden 

"MIGNON" operaaı 
BÜKRES 394 m. 
13· Gra~ofon. 14:Keza 18.05: 

Karışık konser. 19.15: konaerin 
devamı. 20 35: Bükreş operaaın
dan naklen: Borodin'in eıerlerİn· 
den "PRENS IGOR" isimli opera 
temsili. 

CUMA. 18.11.932 

ISTANBUL 1200 m. 
17-17.45: Müterref Hanııt. 
17.45-18: Gramofon. 
lS-19: Kemal Niyazi Bey ve ar 

kadaılan. 
19-20: Alafranga. 
20--20.30: Belkia Hanım. 
20.»-21.30: Hanonlar •az heye 

ti. 
21.30-22.30: Orkestra. 
VAR'?OVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.35: Ke· 

za. 18.05: Konser. 19.35: Litvan· 
ya milli bayramını tes'it. 21.20: 
Senfonik konaer. 24.055: Caz. 
band. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
17.35: Sigan muaikisi . 19.05: 

Bir ııesli filmin nakli. 20.35: Bü
yük operadan naklen: Mazart'ın 
eaerlerinden "DON JUAN" ope· 
rası. Müteakıben habcrl~r, sonra 
ıican musikisi. 

ViYANA 517 m . 
18: Romantik opera parçaları. 

21.05: Klasik operetlerden mÜn· 
tehap parçalar (Paul Kerby ida· 
reainde). 23.20: Gramofon ile ak 
şam. parçaları. 

PRAC 488 m. 
18.20: Keman takımı. 20.25: 

Piyano konaeri (aonatlar). 22.55: 
Şarkılardan mürekkep konııer. 
21.25: Tiyatro. 23.25 : Slav dana 
lan ve halk tarkılan. 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.50 : "ARZT WIDER WIL

LEN0 iıimli Grounot'nun eserle
rinden opera temaili. 2245: Rad· 
yo orkeıtraıı tarafrndan konaer. 

ROMA 441 m. 
18.35: Orkeatra. 20.20: Müaa· 

habe - gramofon. 21.35: Brahma' 
ın es.erlerinden Senfonik konser. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra· 

mofon. 18: Radyo orkestrası. 
19.30: Keza. 20.45: Gramofon. 
21.05: Filharmonik musiki. 

BRESLAU 325 m. 
21.35: Yeni bir aletle konsPr 

22.25: Muht,.Jif. 23.50: Berliı>'· 
den naklen: Ne,'eli muaiki . 

CUMARTESi. 19.11.932 

ISTANBUL 1200 m. 
lS-18.45: Darüttalim heyeti. 
18.45--19.20: Alafranga okrestra 
19.20--19.45: Müptedilere mah 

suı fransızca ders. 
19,45 - 20: Alafransa orkestr"' 

20--21.30: Darüttalim. 
21.30-22.30: Orkestra. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.30: Gra· 

mofon. 19 05· Ne~'eli gramofon 
plakları. 21 .0S • Piyano konseri. 
22: Operet ve valslardan mürek· 
kep hafif musiki. 23.10: Chopin' 
in eserlerinden konaer. 24.05: 
Dana mu.sikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Macar halk ıarkıları 

19.35 · Opera orkestraoırun kon 
seri. 21.20· Tiyatro (atelyeden) 
23.30: Salon ve caz akımları ta
rafından taganni i~tirakile par· 
çalar. 

ViYANA 517 m. 
17.30· Mandolin konseri .. 

19.15· Eıki Viyan ahavaları (sen 
fonik takımı tarafından). 20.55: 
Saksofon ve klarinet ile küçük 
parçalar. 21. 15 · "Çalı,makaızın 
kazanmak" iaiml i piyes. 23.30: 
Gece konseri ( orkeatra). 

PRAG 488 m 
18.55: Gramofon. 20.10: Tem· 

ail mukaddemeai. 23.25: Müte
nevvi muıiki. 

ROMA 441 m. 
18.30: Gramofon - dans musi· 

kisi. 21: Haberler - gramofon 
21.05 · Oııera temıili. 

BÜKRES 394 m . 
18.05: Gramofon. 14.05: Gra 

mofon. 18.05 · Karıtık musiki 
20.45 · Gramofon. 21.05: Radyc 
orke•trası. 21 .50· Taganni. 22.10 
Rarlv,.. nrkestrası 

BRFSLAU 3?.5 m . 
20.20: E•ki nııe•et ve dana par· 

çalan. 21 05 · Hamburır'tan: Ak 
~am konı.eri. 23 35: Beri in' den 
naklen danı musikisi. 

PAZAR 20. 11. 932. 

ISTANBUL 1?00 m. 
lS-18.45: Nihal Hanım. 

18.45-20: Orkestra. 
20--21.30: Bedayi mu•iki heyeti. 
21.30--22: Nimet Vahit H. (Ta-

ganni). 
22-22.30: Gramofon. 



Birinci Geçen Yazılar 
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Kasırga! 
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Fener de Bulgar takımına 
2. 1 yenildi 

(Başı birinci sahifede) ri bir alan y aptı. Sağ açıklan· 
, nm ortaladığı topu sol açık gü 

Yunan 
Kabinesi 
• 
istifa etmedi 

Maç nasıl oldu ? ı zel ve isabetli bir solla ağları • (Başı birinci sahifede) , 

3 15 t el• L · kil"l r l mıza taktı. Vaziyet 1 · O olmut biye nazırı ceneral Kondilisin isti-
• e evv a evıa ı e G 1.. .. k • h f ·d· 

b
. d kik d F b hçe ı tu. o u mutea ıp sag cena 1• ası ı ı . 
ır a a sonra a ener a ı 1 t • kı b" Ceneral Konclili•, Venizelistler ta-

alkrtlar arasında sabaya çıktı- mız a yap _ıgımız a n ır seme rafından parlimantarizme karşı bir 
!ar.Mutat merasinı yapddı. Sa· re v~r~edı:. Şahan merkezd~n sui kast hazırlamak ve diktatörlüğü 
ha intihabında biz kazandık. , şahsı hır. huc,um yaptı ve rakıp ilin etmek istemek emelini besle-. 
Takım kaptanı Fikret idi. kaleye btr şut çektı. Avt oldu. melde itham edildiği cihetle, bükU-

F enerbahçe fU kadro ile çık· s.old~ y~~tığın;ıız akın muha· metle muhalefet fırkalannın anlaşma 
t cımlerımızın bır araya toplan· sım kolaylaştırmak makaadile ve 

mıt ı: .. .. d hed ld B l dostlannın tazyıki ile istifasını bat-
Hü·--etb"n ması yuzun en er o u. u --.-- vekile vermitti. 

Halil Yaşar garlar soldan akın yaptılar ve Başvekil M. Çaldari•, iıtifayı surfıtİ 
Fikret Muzaffer Cevat mühim bir gol fırsatı kaçırdı· katiyede kabul etmediği cihetle bar-

Hadi Şaban Namık RE!Jat lar. Ortadan yaptığımız akını biye nazırı ceneral Koncliliı, mecli-
Niyazi Leviski 501 beki kesti. Ut.: haf· 1 sin bu akşamki içtimaında. istifaunı 

t b .. J !iki 1 () 1 h" geri aldığını ve kabinede kaldığım 
Oyun 3.20 de Refik Osman aym oy e e v,. a ey 1 beyan eylemiştir . 

Beyin hakemliğile başladı. Le- mize olarak nihayetlendi. Meclisin bu akşamki içtimaında 
viskinin sağ cenah vasıtasile ikinci haffaqm küraiye çıkan başvekil M. Çaldaris, 
yaptığı ilk akın, müdafaamız Yağmurun ziyadeleştiğini memleketin ıiyasi vaziyetini uzunu-
tarafmdan kolaylıkla kesildi. gören duhuliye tar,.fındaki ce. zadıya anlattıktan sonra M. Venize-

los tarafından kabineye verileceği 
Bulgarlar soldan inkiıaf eden yirciler tribünlere hücum etti· söylenmİJ olan müsamaha reyini bir 
bir akın daha yaptılar. Sağdan ler. Bu devrede yağmur ve rü.z itimabızltk şeklinde telakki edeceği
yaptıklan kombine bir hücum gir altına düştük. Takımda gö ni söylemiş ve nutkuna devamla de-
esnasında kalemizin çok yalanı ze çarpan bir tadili't. vıudı. Ha 

1 
miştir ki:.. . 

na sokulan sol içleri mühim bir di beke geçmiş. Şaban haf, Fik 1 - Bu.gun memleket~e lazım, olan 

ol fı k dı S 1 h h 
· h d 1 ıey, kabıneye tabammul ve muaa.nuı-

g raah açır • o cena ı- ret mu acım attın a yer a - h . ·ı . d • il .. ok b" 
1 kı ık. L · ki J • a reyı ver- mesı eg , muua ır 

m~z a a n yapt evıs · a ey mıştı. Topa hız b~ladık. Topu emniyet ve itimatbr. Müşkül vazife. 
hine favl oldu, Fikretin çekti- muhacimlerimizin ayağından mizi baf&l"lbilmek için bütün fırkala 
ği fÜlÜ Bulgar kalecisi karşıla- kapan Bulgarlar so! cenahlari· nn müzabaretine ihtiyacımız vardır. 
dı. topu kornere attı. Korner le bir alan yaptılar. Sağdan yap Aksi tak~de. görece~ it menfi 
den müsbet bir netice çıkmadı. tığımız mukabil hücum bir ne- ı olae1k ve ıkhdar mevkunde kalma-

T b• •-- dakik al d d · d" O d 1 · • mı:ı; da lüzumsuz bir İf olacaktır. op ır .... ç a ort ar a o tıce verme ı. rta an so a mtı .... ekild - alan T ak 
1 t kt . b" km k 1 . d·kı . h d 1 . .,...v "° sonra aoz ar . aş t an sonra sen ır a a ettır ı erı ücum a so ıç ki perver abrar fırkası reisi, Çifçi 
yaptılar. Avt oldu •• Sağ cenahı !erinin çektiği tüt kalemizin ya fırkası rüesasından Sofyanopuloı ve 
mızla yaptığımız bir akın esna nından geçerek avt oldu. Sağ- Milonaı, kabineye itimat reyi vere
ıında Niyazinin uzaktan gön· dan yaptıkları hücumu müdafa celderini beyan eylem.işlerdir. 
derdiği tandeli kalecileri tuttu. amız kesti. Solla yaptığımız hü Muhalif cn~uriyet~i fırk:"ar';" 
B 1 1 1 h • k ld d F"k t f 1 t 1 bu battı hareketi, meclı•te denn bir 

u gar ar a ey ıne orner o u cum a t re e av . yap 'ar. tesir uyandırmış, Venizeliıtleri de 
İse de bundan istifade edeme- Sol cenahları vasıtu•le yaptık- münferit bir vaziyete ,0kmuştur. Bu 
ik. Leviskililerin soldan yaptık !arı hücumu Yaşar seri bir çı- itibarla kabinenin Venizelistler lehin 

İstanbuldaki 
Yunan emlaki 

(Başı birinci sahifede) 
kinin satılığa çıkanlması yegi.ne 
çare olduğunu ve bu maktatla 
müzayedelere baılandığını ilave 
ettiler. 

lstanbulda ııayrimübadillere 
taluis edilen 4 bin parça Yunanlı 
emlikinin müzayede kararı 4 ay 
evvel tebliğ edilıniı olduğu halde 
timdiye kadar ancak 280 parçası 
nın tetbit muameleai ikmal edile
bildiğini ve bunlardan da yalnız 
20-30 unun pürüzleri temizlene· 
bildiğini bu suretle çalıtılıraa 4 bin 
parçaya ait muamelenin 6-7 aene
den evvel bitmiyeceğini Vekil &e· 
ye fend.iye arzettim ve hakkımızın 
&Ür'atle verilmesi için a1ikadar 
memurların - Gayrimübadiller 
idare heyetinin iştirakile - da· 
ha müsmir bir faaliyet yoluna 
aevkedilme•İnden bafka çare gÖ· 
remediğimizi söyledim. Vekalet 
bu noktai nazan tasvip ederek 
lstanbuldaki Yunan emlakinin bir 
an evvel tesbiti ve aatıı muameJ& .. 
tının tesrii vazifelerile meşgul ol-
mak, .sık sık toplanarak bu iti az 
zamanda neticelendirmek üzre 
latanbul Defterdan, Ziraat Ban
kası müdürü, Tapo müdürü ve 
Gayrimübadiller idare heyeti mu· 
rahhaslanndan mürekkep bir he· 
yetin te,ekküliinü emretti. Bu ko
misyon, yarm (buııün) Defterdar 
Beyin nezdinde toplanarak mesai 
tarzım kararla§lıracak ve muhte· 
lif kollardan faaliyete geçerek iıi 
en kısa zam.anda İntaca çalı,.acak
tır. 

Ankarada 4 aydanberi çalıtan 
büromuzun da artık orada kalma 
sına lüzum kalmamııhr. Gayri
mübadiller itinin faaliyet ve ke· 
aafet merkezi lstanbula intikal et
tiğinden bu vazife, perşembe gü
nü toplanacak idare heyetinin ten 
sip edeceği tekilde görülecektir.-

lan hücumu Cevat kesti. Orta· kış vaparak d u rdurdu. 1 de rey vermedikleri takdirde 25 · 30 
dan yaptığımız mukabil hücum ikinci l'I' soıı golleri rey e_kseri;yetle iti~at reyi alae1ğı "ikinci bono tevziatına gelin-

da R-adın Levı"ıki kal-ı"ne tahnun edılmektedır. Gece yarısı, M. ce, bu tevziatın hiç yapılmıyaca-
-. ~ Merkezden bir akın yaptılar. · 1 al k bi • d · k k 

Çektig"ı" •üt avtla neticelendı". S 1 ki d 1 b" Venıze os, söz acak ve a neye gına aır arar yo tur; esaaen 
.. 0 açı ann an güze ır pas a- hücum edecektir. Başvekil ile M. böyle bir karara hak ta yoktur. 

Oyun timdilik mütevazin cere- lan aağaçık kafayla takımının i- Venizelos arasında şiddetli münaka Devletin, gayrimübadillerin istih-
ed• h 00• t f t kinci ve aon golünü Y"ptı. Vazi- d"I · t yan ıyor, er ara aza- !aya intizar e 1 mektedır. kaklarmı. bugün deg"ilae yarın, fU 

• ho ı...:_ 1 yet 2-0 olmuftu. Leviaki golün ver 
man zaman vazıyete ôinı o u di ğ i ,evkle ortadan bir hücum da G. Trakya Türkle- ı tekilde o~~az~ bu tekilde t~sv_i-
yorlar. Sol cenahımızla netice· ha yaptı . Ofsayt oldu. ye edecegıne hızım kanaatımız 
siz bir hücum yaptık.. Santra Hala tutuk Vf' mütereddit oy- rine müşkü- vardır. Gayrimübadillerin vaziyet 
çizgisinden aleyhimıze atılan nuyoruz. • JA t k l ? leri çok feci olduğu herkesçe ma-
favl vuruıunu karşılayan Levis Soldan yapbğımız bir hucum a mı ÇI arı ıyor llımdur. Bununla beraber, gayri-
kı sol içinin kalemize havale et esnasında iki ihtar alan bir Bul- Garbi Trakyanın Türk gazete- mübadiller;ile, memleketin zaruri 
tioi tülü HUaamettin tuttu. Or gar oyuncusu Fikrete kasti bir !erinden "Milliyet,, gazeteai son ve umumi raitinden hisselerine 

,.. favul yaptı ve Refik Osman tıora- ·· 1 d G rb" T ky d d.. ·kt •·h ··ı ak tadan inkişaf eden bı·r akın da- gun er e a ı ra a a cere- uşen nu ara ... aınınu ve t • 
fından oyundan çıkanldı. Bulgar- yan eden bir hadiseden bahset- d. ed le k d · f b .b"d" 

ha Yafttılar•• da atv oldu. O- 1 . d" 10 ki . 1 ır ece.,, a ar ınsa sa ı ı ır-~ - ar şım ı 11 oynuyor ar. ırıektedir. )er. lk.incı tevziat yapılmıyacağı 
yunculanmızm top kontrolu Levukililer bir kişi eksildikle- "Milliyet,, in yazdığına göre hakkındaki haberlerin aslı fudur: 
bozuk, topu mütemadiyen ra· ri halde nisbi bir hakimiyet tesit Yunan milli bankası tarafından Maliye ıv ekili Beyefendi elde-

ki 1 k 
etmeie muvaffak oldular. tütün borcu olan 2000 Türk renç- k b ı "tf dilmed"k · 

P oyuncu ara aptınyoruz. Soldan yapbklan bir akında i ono ar ı a e ı çe yenı 
Bulgarların sol cenahlarile yap 1 h" . k ld K berinin gayri menkul emvalinin tevziatı düşünmeğe mahal olma· 

a ey uruze orner o u.. orner hepsine birden kat'i haciz vazedil d ı d.k "k" • 
tığı akın ofsaytla neticelendi. tehlikesini güçlükle atlattık. Mu- ığını aöy e 1 ten sonra, 1 ıncı 
S ld tı • __ , __ L•J hU zaffer, muhacim hattını bealiyemi miştir. tertip çıkanlacak bonoların birin 

O an yap gımız mW<aDı • Trakya Türklerinin felaketli ci tertip bonolann düımiit oldu-
cumda Fikretin uzaktan çekti- yor. hımı ıünlerinin en tiddetli bir darbeai ğu akıbetten, yani bir Maliye Ve-
. · üt·· kalecil · G Sağ cena zla yaphğımız hu addettig" i bu hadise hakkında g-ı ' u en tuttu. ene cum neticeaiz kaldı. kilinin imzasını taııyan bononun 

ld b• akın ık M h "Milliyet,, gazetesi tahsis ettiii 
so an ır yapt • u a· Merkezden yaptıklan mukabil k 1 d b h ld ·k· piyuada bazı muhtekirler elinde 

1 
baş ma a e e u a en şı ayet 

cim erimiz topu rakip müdafile akında aol içlerinin çektiği ıüt ka etmekte ve demektedir ki: yÜzÜ on kunıta düşmekten kur-
re kaptırdrlar. Sağ cenahımızla lemizin yanından seçerek avt ol- "Yalnız Türklere kar§ı tatbik tarmak İçin tekrar bono mu çıkar 
•eri bir akın yaptık. Aleyhleri- du. olunan bu zorlama usulü, Türk mak, yahut eldeki istihkak maz-

k ld F
"kr • k • Hakem Yatan da oyundan çı· çifçuini 0 kadar yıldırmıttır ki; batalan ile müzayedelere ittirak 

ne omer 0 u.. ı etın çe tı- kardı. Şimdi her iki takmı da -- mi ettirmek veyahut Yunanlı em-
•• 1- • R b ·1 ka I ~ bankanın ismini bile ağzma almt-gı 1<0men eşat a,ı e rtı a· nar ki•i ile oynuyor. b · lakinin idaresi ve tabtı itini gay-
d S 

Y yan, işi mec urıyetile bankaya 
ı avla attı. ağdan yaptığımız Ortadan bir hucum yaptık. Mu düıecek diye, tarlaaını, sapanını rimübadillere mi terketmek ıık-

hücuma soldan yaptıkları bir hacimlerimiz topu kaptırdılar.Bul bırakıp çifçilikten vazgeçen 1&YJ· lanndan banıiai daha münaaipae 
hücumla mukabele ettiler, ya• garlar bize niahetle daha güzel uz Türk rençberi vardır.,, bunun gayrimübadiller arasında 
•ar Hüsama pa• Terdi, bu telı.H paola,ıyorlar. Sağcenahmıızla ae- Makaleye şu auretle nihayet ve sörüıülerek ve bili.hare idare be-

ri bir hucum yaptık. Neticesiz kal ·ı kt d" · ·ı k d" · d ·· k keyi de böylece atlatmış ol· rı me e ır: yetı ı e en t1ı araaın a muza e-
duk iyi oynamıyoruz. Akınla· dı. "2.000 Türk rençberinin, yani re edilerek en az zararlı Jeklin 

T~k golümüz bütün lakeçe havaluindeki Türk b. · f.k · d ld " be 
nmrz zamansız naala•malar yu" teı ıti ı nn e o ugunu yan 

d 
r- • Soldan yaptığımız bir akında kitlesinin eli ayafı tutan kısmının eylemiştir. Vaziyet henüz oraya 

zün en akinı kalıyor. Kih yer- Leviıld aleyhine favul oldu. Fikr&- hep birlikte Te bir kalemde böyle gelmemiıtir. -Çünkü bizim tab
en, kah havadan oynuyoru:a.. tin çektiği favul vuruşıınu kart•· peri§&D edilmeaini.ıı minaaını anla min ve tetkikimize göre, elde bir 

iyi yer tutamıyoruz. Ortalar· lamak İlteyen Bulsar müdafii to- mamak fazla budalalıktır. Buna, buçuk milyon liralık bono vardır. 
an topu kapan muhacimleri· pu kendi kaleaine soktu. Vaziyet açıkça "defolun! •. •• derler. Bunların lstanbuldaki Yunan em-
• 2 • 1 olmuştu. Bu golden sonra "- Trakya Türkleri ferih fa
ız rakip kaleye aktılar. Şaba- her iki taraf ta ka.,ıhklı ve aeme bur yafıyorlar .. Rumlarla bir ayn 

nın verdiği uzun ve isabetsiz resiz akınlar yaptılar. Ve oyun gaynlıklan yoktur! .. ,, 
asa Niyazi yeti,emedi. Fikre- 2. 1 Fenerin mağh'.ıbiyetile bitti. Diye yaygara yapan Rumca ga 

tin uzaktan çektiği sıla bir ,ü. Lviskl habersiz mi geldi? zetelere soruyoruz: 
hi kalecileri kurtardı. Sağdan - Ne dersiniz? Hangi rahat· 

Sofya Anadolu Ajansı muha· tan bahsediyorsunuz. Rumlardan 
aptıkları mukabil bir hücum· birinden ıelen bir telgrafa göre, ayrt gayrıu olmıyan hangi 1ürk

da aleyhimize korner oldu.Orta Leviski takımı Bulgar teıkilatm• )erden demvuruyoraunnz? !.,, 
dan yaptığımız akını faulle dur dan izin almadan lstanbula gel
durdular. Muzafferin çektiği til diği için tetkilit tarafından dia-

kalifye edi!miı. 
tü Bulgar kalecisi yakaladı. Or Dün resmi ve husuıi mebafilde 
tadan bir alan daha yaptık. tahkikat yaptık. Resmi mahafile 

erkez muavinimizin haum ka bu hadise hakkında biç bir malıi-
İ!ye havale ettiği top avt oldu. mat gelmemiıtir. Husun mahafil 

•kim F·'-- dahi ademi maliimat beyan etmif. a oynuyoruz. ıu<at tesis 
ttiğimiz hakimiyetten müıbet tir. 

Çarpıştılar 
Şoför Cevat Efendinin idare. 

sindeki kamyon dün Kunıçqme
den seçerken Bebekten gelen 
1197 numarah vatmanın idareain 
deki tramvay arabaıile çarpışmış 
tır. H"r ikiıi de haaara uiramıt
tır. 

·r netice çıkmıyor.. Cevadm Mar beş dakika evvel bitil 
eviski kalesi yakınlannda Dün hayretle ,ördük ki Levia-
ektiği ceza vuruıu avt oldu. ki· Fenerbahçe maçı muayyen ---,---·-·-··--····-
ag" cenahımızla yaptığmnz a· vaktinden beş dakika evvel niha• etmiştir. 

yetlendirildi. 
da Mehmet Retat topu ha· Bu vaziyet ka.,ısmda Fenerbah- J;>iger federasyon arkadaılan-

•m oyuncuya kaptırdı. Çisele çe kaptanı Zeki Bey federasyon · nm da Hamdi Emin Beyin fikrin
en yağmur tiddetlendi .• Levis Reisi Hamdi Emin Bey nezdinde de olduklarını kuvvetle tahmin 
ı iler sağ ve sol cenahlarile i· hadiaeyi protesto etmqtir. ediyoruz. 

i akın yaparak rakiplerinin hl Beynelmilel maç Balıkesir at yarışlan 
imiyetinden kurtuldular. Bu yapılmayacak mı? 
lanlardan birinde Hüsamettin 

kitaiz bir çıkıt yaptı ise de 
ulgarlar bundan istifade ede
ediler •. Merkezden yaptıklan 
oınbine hücumu Cevat durdur 

• Oyunda teknik yok. ahenk 
ok, zevk yok. 

ilk golleri 

Maçtan sonra kenduil" temas 
ettiiimiz Federasyon reiai Hamdi 
Emin Bey bizo hnauıi olarak ba
dema klüplenmizin altı ay müd
detle beynelmilel temaı yapmama 
lan lizmıgeldiğini ileri sürmüt ve 
bu müddet zarfında çalııılarak 
Türk futbolünü hariçte temail e• 
debilecek vaziyete gelindikten 
aonra ma )ara naüsaade edilmesi-

BALIKESIR, 13 A. A. - Yük 
aek yanı ve ulilı encümenınm 
hazırladığı aonbahar at kotulan, 
dün kalabalık bir halk kütleai ö
nünde muvaffakıyetle yapıldı. Bi· 
rinci tay kotuıunda Suaurluklu 
Hakkı Beyin Bozkurdu, ikinci ko
şuda Bigalı lamail Beyin Serveti, 
Üçüncü koşuda Adanalı Halit B. 
İn Gümüşü. dördüncü kotuda lz-
mirJi Tevf" Be in iri 

!ikile itfa11 neticelendikten veya 
biç değilse kuvvei karibeye gel
dikten aonra heyetimiz bütün gay 
rimübadillerin mütaleaıını ve ka· 
rarını alarak lazım gelen teıebbü 
aatta bulunacaktır. 

Mevcut emlakin aallfı bittikten 
aonra gayrimübadillerin istihkak. 
lan kalırta ne olacağını aonıyor· 
sunuz. Maliye Vekili Bf. gayrİmü 
badillere tahsis ·oe yediemin sıfa
tile kendisine vaktile tevdi edil-
mit olan imlaktan bir zerresini bi
le kİmJeye vermeden gayrimüba· 
dillere tahsis edeceğini, ıayet bun 
lar araaında ahara ahsia veya tef .. 
viz edilmiı ve büktimetçe işgal o
lunmuş mallar varsa ya aynen ve 
ya bedelen gayrimübadillere iade 
edeceğini, ancak bunlardan aonra 
gayrimübadillerin utihkaklan ka 
lırta - ki nısfından çok fazlası 

istihkak olarak kalacaktır -
bunlar için vekaletin gayrimüba
dillere kartı bir t••!thüdü mevcut 
olmadığından o vakit buna dev
letçe çare düıünülmek lazım gele 
ceğini aöylemiıtir. 

Cayrimübadiller, kendilerine 
tahsis olunan emlakin, istibkakla
n derecesinde olmadığını pekala 
bilirler. Biz, bükUınetin hakkımı
zı vereceğinden eminiz. Bu da bi
Jihare müracaatimiz üzerine el-
bette hüı. • d.. ·· ·· ·· 

Berlin 
Darülfünununu 
Ziyaret 

(Başı birinci sahifede) 
yorsak onlara yatayan Avrupa 
lisanlanndan en az birini, fakat 
en mükemmel bir derecede öğ. 
retmeğe behemehal mecburuz. 
DarülfünunJarımıza en yüksek 
profesörleri getirtebiliriz; çok 
pahalıya ve çok zamana muh· 
taç olmakla beraber iyi bir kü

Alaiye'de bir çok 
telefat 

ve hasarat var 
ALAIYE, - Oç günden beri 

şiddetli bir fırtına hüküm sürmek 
tedir. Fırtına bir aralık kasırga 
halini almı§, denizin aulannı ~eh· 
re püskürmüttür. Kasırga birçok 
ağaçları kökünden söküp atmıı, 
hemen hemen bütün camlar kınl
mııtır .. Şehirde bazı evler yıkıl
mıt. pek çok hayvan telef olmut
tur. Nüfuaça zayiat yoktur. 

tüphane yapabiliriz. Fakat ta· Köyden mi 
!ebem.ize lisan öğretemezsek, 
bunlardan edilecek istifade Kaçırdılar? 
hiç olur. Onun için Dariilfünu· EMET ıo _ Emetin Hisarcık 
na girecek talebemizin, Avrupa \ köyünde garip bir vak'a olmut
n~n yaşayan lisanlarından biri-1 tur: Köy ahalisin~e!' ~hmet .h?
nı mutlaka esaslı surette bilme- canın Hafız efendı ısmmde bın
leri mecburi olmalıdır. Aksi n~n evine . geçen ge~e ~irkaç kiti 
takdirde Darülfünu d 1 h gırerek hır kıorak ıle uç tayı_ a-

. n a ıs a at hırdan almışlar ve Yanca agaç 
dıye yapılacak her teşebbüs, köyü civanna götürerek kannla-
beklenen neticeyi vermez. rına bıçak saplamak suretile öl-

,,_ '1- '1- dürmüşlerdir. 

Lisan bilmek mecburiyetini 
Darülfünun talebesi namzetle
rine yükletebilir miyiz?. 

Biricik Galatasaray lisesin
de tedrisatın yabancı bir dille 
yapılmasını hoşgörmeyen 
zihniyetlerin az miktarda olsun 
yatadığı bir muhitte bunu te
min etmek kolay olmaz. idare 
ve ıslahat meselelerinde bazı 
hareket V4' teşebbüsler var ki, 
kendiliklerinden olmaz, mutla
ka empoze edilmek ister. Genç 
ve münevver Maaı;f Vekilimiz· 
den böyle bir karar ve hareket 
bekliyebiliriz. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Mısır çarşısı 
Yıkılıyor mu? 

Bir kaç gece sonra gene eve 
hıraızlar girmiş, bunlar 3 büyiik 
halı, iki kilim ve diğer bazı eıya 
çalmıılardır. iki vakanın da inti
kam için yapıldığı tahmin edili
yor. Hafız efendi bir dava açmıt 
ve kaza merkezine gelerek bura
da yerle,mi,tir . 

Gönen hapisbane
•inden kaçanlar 
GÖNEN, 11 - Dün gece ta· 

baha karşı hapishanede bulunan 
mabkıimlardan bir kısmı binanın 
arka tarafında bulunan demir 
parmaklıklan kesmek suretile 
kaçmıya muvaffak olmuılardır .. 
Bunlar 10 kişidir. Fakat hapiaba
ne müdiriyeti hadiseyi çabuk sez 
diği ve derhal baber verdiği için 
kaçanlardan albsı jandarma ve 
polis tarafından muhtelif semtler 
de yakalanmıılardır. Geriye ka
lan dört kitinin de anbean tutul
malarına intizar edilmektedir. 

Kaçanlar 3 ili 15 seneye mah
kum olanlardır . 

Takke giyenler 
IZMIR, - Şapka kanununa 

muhalif olarak takke giyen 7 ki
ti tevkif edilmittir • 

Otobüs rekabeti 
IZMIR - Şehrimizde otobiia

ler çok rai.bet ıörmektedir. Bil· 
hasta Re•adiye, Burnova ve Bu
caya ifliyen otobüsler çok iş yap 
maktadırlar. Ayrıca Konakdan 
Şehitler İltaayonuna kadar oto
büsler İflemiye baılamıştır. Bu 
hatta adam batına bet kurut alın 
maktadır. 

Portakalları tetkik 
ADANA - Şehrimiz haıarat 

laboratuvan tefi mütebauıaı Hay 
dar Beyle ziraat vekileti ta7."fu; 
dan memur edilen lzmir mücade
le istasyonu nebatat haatalıklan 
mütehaum doktor Mösyö Şuvarta 
portakal ağaçlanndaki haıtalık

lan tetkik ve lazım selen tedbir
leri almak İçin Dörtyola ıritmitler 
dir. 

- - 1 •••••• 1 

Yasak silah 
taııyanlar 

lıtanbul pollai ıon ıünlerde 
kanunen yasak olan ailihlan ta
ıımak cür'etinde olanlan yakala
mak husuıunda faaliyette bulun
maktadır. Netekim Galata ve Ka· 
aımpaf& taraflarmda evvelsi ge
ce polis memurlan tarafından ba
zı yerler araıtınlmıt. birkaç kiti 
üzerinde kama, tabanca Te bıçak 
gibi silahlar hnlunarak müaade- ı 
re edilmiıtir. Bunlardan birinin 
üzerinde aynca bir miktar esrar 
da hulunmuı ve hepsi birlikte Ad
liyeye gönderilmjttir. 

E kmekçiler cemıyetınin tabfokiu 
lığın men'i için belediye nezdinde 
yeni bir teşebbüste bnlunduğunu 
yazmııtık. Bu mesele tablakarlar a· 
rasında ehemmiyetli t ekilde konuıul 
maktadır • 

Dün bu hususta tablakarlar na· 
mına Y enişehirde Zahariza İmzasilf. 
fU mektubu aldık. 

Tablakinn fırıncılar ceıniyetine 
cevabı: 

Muteber gazetenizin 9-11-932 ta· 
rih ve 2424 numaralı nüshasında Ü• 
çüncü sahifeıinin üçüncü sütununda 
(Tablakirlardan ıikayet) serlevha 
lı yazıyı okuduk. Hukukumuza d<>
kunur bir mahiyette gördüğümüz .. 
den cevap vermeği ve gazetenizle i
cap edenlere iblağını lüzum gördük. 
Fırıncılardan bazısının menfaatler te 
mini saikasile ikide bir tablakarlarıo 
belediyece men'ini istedikleri göriil
mcktedir. Buna göıterdikleri oebep· 
!erden batlıcası aralanndaki ittifak· 
ıızlık dolay11ile hasıl olan rekabet· 
tir. Bu reklbette tablakirlann ne ka 
bahati olabilir anlıyamadık. Esaseıı 

bazı ftnncılar belediyenin koyduğu 
narhtan bir iki kurut eksiğine fınn
larmda ekmek satmaktadırlar, buno 
da sebep tablakarlar nudır? Eğer 
tablakarların vücudü arzu edilmiyor 
ıa evvelemirde fırıncılar aralarında 

ittifak edip tablakiirlara elbirliğile 
ekmek vermemeği temin etmeleri ti 
zımdır. Bu suretle tııblakarlar kendi 
liğinden ortadan kalkmağa mecbur 
kalırlar. Bu kadar zaman belediye 
Te sair reımi makamatr ve bu me
yanda gazeteleri işgal etmekte mana 
yoktur. Biz zannediyoruz ki fırıncı· 
)ar icrayı san'atta naııl serbest ise ... 
ler tablakarlar da öyledir. Onlar ver 
gi ve tekalif verdikleri gibi biz tab
lakiı.ı-lar da veremkte ve me,ru bir 
surette hayatımızı kazanmak için 
sAy ve amelimizle geçinmekteyiz." 

Ampul hırsızı 
Ali isminde biri muhtelif semt• 

lerde evlerin kapıları üzerinde 
bulunan ampulleri a,ırmıtlır .. 

Ali evvelki gece de Laleli civa· 
rında bir kaç yerden ampul atır
mış ve L81eli camiinin yanında 
ampul sökmek Üzere duva ra tır· 
manrrken polisler tarafından ya
kalanmıştır. Alinin ceplerinde bir 
çok ampuller bulunmuştur. 

Bir genç denizde 
boğuldu 

Dün Beylerbeyinde feci bir ka· 
za olmu~tur. Şirketi Hayriyenin 
68 numaralı vapuru dün 1aat 2C 
de Beylerbeyi iıkeleainden köprii 
ye hareket etmit. vapur iskeleden 
aynlırken Burhaniyeli Hakkı e· 
fendi isminde bir genç kofa koşa 
iskeleye gelmiı ve vapura atla· 
mak İltemiftir. 

Bu sırada vapur i&keleden faz· 
la açılmtt, Hakkı efendi hızını a· 
lamıyarak vapurla iskele arasın
dan denize yuvarlanmııtır. Hak· 
kı efendinin denize düıtüğünü 
görenler bağırmaya batlamışlar. 
vapur durmuı fakat genci deniz· 
den kurtarmak kabil olmamıı ce· 
aedi de bulunamamıştır .. Zabıta 
Hakkı efendinin cesedini aramak· 
tadır. 

Otomobil çarptı 
Süleymaniyede oturan 7 yaıın• 

da Abdullah isminde bir çocuk 
dün Beyazıtta tramvaydan atla· 
mış, bu aırada arkadan gelen "'" 
för MU1tafanın otomobili çarpmıt 
br. 

Abdullah otomobilin altınd• 
kalarak batından ağır surette ya· 
ralanmııtır. 

Çocuk derhal haıtahaneye kal• 
dınlmıpa da bir müddet oonra öl· 
müştür. 

DOKTOR 

r,tttN ŞÜKRÜ 
ı: .Jıili hastalıklar mütehauuı 

H• sün öğleden sonra lıtanbul 
Türbe Babıili Caddesi N o. 10 

(Başı birinci sahifede) 
ye ait olan Mısır çarşıaınm tehli 
keli bir vaziyette olduğu ve yı· 
kılmak üzere bulunduğu uzun 
bir müddetten beri söylenmek
te idi. Belediye heyeti fenniye
si burada müteaddit ketifler 
yapmış ise de tamirat için çdc 
fazla paraya ihtiyaç olduğun• 
dan bundan sarfınazar edilmit· 

tir. Fakat nihayet evvelki ak· 
tam korkulan bu hadise başgös 
termi,, aktam saat bef te Ç&l'fl 
nm Sultanbamamma bakan bü 
yük kapısının üzerindeki büyük 
komej ayaklanndan birisinin 
istinat tatlan patlayarak parça 
parça olmuş ve bu cesim tq 
parçaları korkunç bir gürültü i
le yere dü,müttür. Bu bidiıe 
çarıı e.nafmı ve orada bulunan 
lan müthi, bir heyecan içinde 
bırakmııtır. Bereket venin ki 
günün o saatinde o dvann -
kalabalık zamanı olmasına rai· 
men düten tatlar kimseye iıa
bet etmemiıtir. Vak'adan po
lis müdürlüğü haberdar edil· 
mit ve zabıta memurlan ma
halli vak'aya derhal gelerek hl 
dise mahallini kordon alhna al 
mıılardır. Müteakıben çartınm 
bu kapısı kapablmıt ve önüne 
de bir parmaklık konarak hal
kın girip çıkması. vesaiti nak· 
liyenin bu caddeden geçmesi 
menedilmittir. Buraya da bir 
nöbetçi polis m~uru ikame e
dilmiştir. Hadisenin vuku bul
duğu kapının üstünde üç katlı 
Haraççı ham vardır. Bu hanm 
ikinci katını tutan büyük kor· 
nej tatlanndan üc tane.i 310 
zelzelesinde bütün bina ile çat· 
lamıt ve fakat o vakit kornej
ler birer demir çemberle tuttu· 
rulmuttur. Evvelki aktam dii
ten parçalar vakt1.le çatlayan 
ve her nedense ihtinıamlı suret 
te tamir görmeyen bu komej
lerdir. 

eskiden Yahudi mahalleleri var l·---T•el•ef•o•n•2•,262211ıiiııll __ ... 
mıf. Bu mahalle sakinleri Ha•-
köye nakledilerek yerine bu 
çartı yapıl1111fhr. Çarıı bekçile 
rinin verdiği maliimata •öre 
çartmm dıvar ve •ıvalan her 
zaman parça ptırça dökülmek· 
tedir. Eğer eaıulı bir tamir ya· 
pılmayacak oluna ÇAl'tmm yı· 
kılması çok muhtemel rörül
mektedir. 

Bu komejlerin tam üstünde
ki katta Bunalr Eşref zade Ö
mer Beyin trikotaj fabrikıuı 
vardır • Makineler de tam kor
nejlerin üstünde çalıfıyor. Dün 
kü yıkılma hadisesinde bu ma· 
kinelerin büyük tesiri olmut- ı. - o T o 
tur. Polis müdiriyeti belediyeyi 1 .-

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ee

zahanesi kaJ1ısmda Sahne so· 
kafmda 3 numaralı apartıman· 
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

llTlllW 
hadiseden haberdar etmiştir.Bu 1 
gün belediye fenheyeti tetkikat ı 
yaparak kararım verecektir. Bu 
çarşı Y enicami yapıldıktan ıon 
ra (1050) tarihlerinde avcı 
Mehmedin valdesi Hatice Sul
tan tarafından camiye cemaat 
temin etmek ve cami hademe.i 
ne if bulmak için yaptınlmış· 

A ukara caddesi Cagaloilu yokuşu numero: 4.ı 

San'atkaraae resimler 

tır ind · 

Tarihi fotoğraflar 
Renkli, reaksi• agraadiamanlar 

Amatör itleri 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
\re kuvvetsizlik hala\ında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt sa 1 

Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46.800 Kilo ekmek: Açık münakasası. 22 Teşrinisani 932 salı 
günü saat 11 de 

ANADOLU 
İst. Mr. Kumandanlığı 

Sahnalma kom. ili.n\an 

1 Gülhane hastahanesinin Ni- J 

saiye kıamı pazarlıkla boyattı
rılacaktır. Pazarlığı 19-11-932 
cumartesi günü saat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
aatınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için saat 9dan lOa kadar 
her gün ve pazarlığa İ9tir&k i- ' 
çi:n de muayyen vaktinde ko
misyonda ba21r bulunmaları • 

Naim Vapur idaresi 
lzmir . sür'at postası 

(20 Saat) 
Liib 

ADNAN 
170,000 Kilo ekmek . Kapalı zarfla münakasaıı: 22 Teşrinisani 

932 salı günü saat 13,5 ta. · 
I 1,196 Kilo süt- Açık münakasa11: 22 Teşrinisani 932 sah gü

nü saat 15 le. 

Türk Sigorta 
npuru 

Şirketi Her p b 
hafta erşem e 

4 Oncii Vakıf Han lstanbul 

13,lı10 Kilo Sığır <?ti) Kapalı zarfla münakaaası: 23 T <'şriniaa-
2,632 Kilo Kuzu eti) ni 932 çarıamba günü saat 1 l de. 

28.125 Kilo Sığu eti) Kapah zarfla münakuuı: 23 Teşriniaa-
1,500 Kilo Kuıru eti) ni 932 çarıamba ~ü saat 13,5 ta. 

30.000 Kilo Yaş sebze: Açık münakasası- 23 Teşrisani 932 çar 
ıamba günü saat 15 te. 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

günleri Galata nhtunmdan saat 
tam ı7 de bar<ketle doğru 

tZMlR'e 
Ye pazar cünJeri lzmir'den oaal 
ı4 1/2 ıla hareketle latanbul'a av 
det eder. Tafoilit için Galata. 
Gümrük karııaında Site Franıe2 

Nama muharrer hisse senetlerinin{"- 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Bankası tarafından teıkü olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mlldürler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta ŞirkeHdir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim milesseselerinin ve 

(257) (5955) ..... 
han No.J.2 yazıhanesine müracaat. 

ıi .. -• Tel: 4. 1041 
11,000 Kilo Yat ıebze: Açık münakuaıı: 23 Teşrinisani 932 

çarşamba günü saat 16 da. bankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 

22813 kilo Benzin 
1297 kilo Caz yağı 

280 kilo Gıres yağı 
364,5 kilo Yaz ve 

vakom yağı 

kıt için 1 =--s·E·v·R·ı·s·E·F·A·ı·N---
lstanbul 'e 1 leytıeli o .. niz müessesahnm .,fı-at ve lalA.w ih· 

tiyacı olan yukal'ıda cins ve mikdan erzakm hizalanndaki gün 
ve saatlerde münakasaları yapılacağmdaın ıartnamelerini gör

mek İsteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların da münaka
ıa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte 
Kasımpaşada Deniz Levazrm satmaima komisyonuna müracaat
ları. (5722) 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııigortaJarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkh öder. 

Merkez kumandanlığına mer 
but müesseaat ihtiyacı için yu
karıda yazılı mahrukl\t kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 

lıılalııea eccnta: O.lata X:llprü 
bap B. %302. Şube A. Slıkec 

lıftllıllrdarsade ban ı. 3740. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 IZMIR • PiRE - İSKENDE-

Devlet Demiryolları idaresi i An a,.1 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla müna 
kasası 21 Birinci kanun 932 çarşamba günü saat 15,30 da idare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpa9a veznelerinde beşer li· 
taya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5856) 

70 ; ılet amele vagoneti demir aksamı ve yedeğinin kapalı 
zarfla münakasa&ı 21 Birinci kanun 932 çarşamba günü saat 15 
le idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li-
raya satılan §artnaımelerde yazılıdır. (5855) 

1225 det bandajın kapalı zarfla münakasuı 29 Birinci Ka
nun 932 perıembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır, 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
t.atdan ıartnamelerde yazılıdır. (6006) 

E. NEŞE 1" 3 üncü kolordu 
ilanları 

Çatalca Müst. Mv. kıt'aları 
ihtiyacı olan 5800 kilo kırmızı 
mercimek için talibin teklif et
tiği fiat gali görüldüğünden 
bir hafta müddetle tehir edil
miştir. Şerait ve şartname eski 
si gibidir. ihalesi 16-11-932 çar 
tamba günü saat 15 te yapıla· 
caktır. Taliplerin vaktinıle.ı ev. 
vel komisyona müracaatları. 

(921) (5958) 

* * .. iV. cü Kolordu ile Hava bir-
likleri ihtiyacı olan 210 ton 
kriple maden kömürü kapalı 
zarfla münakasaya konulmut
tur. İhalesi 22-11-932 salı gü
nü saat 10,30 da yapılacaktır. 

•ı Münakasaıı 26-11-932 cumar
-ı lesi günü saat l l de Tophane

de Merkez Kumandanlığı Sa· 

1 

tmalma komisyonunda İcra kılı 

RlYE POST ASI 

(
• • ) 15 · ı.-IZMIR teş ·~n

1

~~!: 
" nacaktır. Taliplerin şartnamesi 

ni görmek için her gün ve mü- j 
11 <le. 

GU.ceıııoı artırır 

çtııerı. lekeleri giderir. 

l nakasaya ittirak için de şartna 
meıi veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale günü- 1 
nün muayyen vaktinden evvel ! 

komisyon riyasetine vermeleri. , 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
16 ikinci teşr:n çar~amba 
18 de Galata rıhtım ndar. 

1208) (5706) ' 
* * • İZMIR MERSiN POS r ASI 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için (J• NE BOLU} 
4035 çeki odun kapalı zarf su-
retile satın alınacaktır. Müna- 16 ikinciteş~in çarş mbı 
kasası 17-11-932 perşembe gü. 10 da İdare rıhtım ndan. 
nü saat 11 de Merkez kuman- · :ııııı!!ll--llll!!ml!I-~-~--= 
danlığı satmalma komisyonun- Darüııafaka Li•e'Iİ 
da icra kılınacaktır. Taliplerin Müdürlüğünden.: 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

2 Kinin komprimesi 
Yeni ambalaj sıhhi ve kolaylık 

Taliplerin ıartname ve nümu- 1------------
neaini görmek üzere her gün 
ve müakasaya İ!tirak için o gün 
ve vaktinden evvd komisyona 
müracaatları. (909) (5807) 

tartnameaini görmek içm her 
gün ve münakasaya i,tirak için 
d'e ıartnamesi veçhile hazrrla
yacakları teklif mektuplanru i
hale gününün muayyeo vaktin 
den evvel komiıyon riyasetine 
Tennelen. (182) (5597) 

Talebe için 1300 mPtre yer
li alaca Bez, 540 tire fanila, 
1080 mendil, 1080 çift çorap 
münakasa ile alınacağından nü 
munelerini görmek iıtiyenle
rin her gün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin 15 ikir.citeş· 
rin 932 salı ııünü saat 15 te 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
T edriaiye merkezine gelmele-

Tokat. Erbaa ve Niksar inhisar idareleri ambarlannda mev
cut kabili tezayüt ve tenakua olmak ii&ere cem'an 600 bin kilo 
ınikdanndaki yaprak tütünün Tokat ve ErL.adan Samsuna, Nik
ıardan Onyeye kadar olan nakliyatı olbaptaki tartnamesi ıı:ıuci
binc:e 8 Tepinisani 932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
nıı.inakssaya konulm'llttur. Talip olanların yevmi ihale olan 28-

Ani ihtiyaç iç'.n 10 ve 2 kom 
primelik ambalaj lar içerisinde 

Her yerde arayınız. 

ı066 aicil numaralı arabaco eh
liyetimi :zayi ettim yeniıini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

lbrahim 

11·932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte Tokat ILANNAMEDIR 
inhisar idaresine ve ıeraiti anlamak üzere inhisarlar Umum Mü- Konya iıletme memurlarmılan 
dürlüğii yaprak tütün ,ubcsine müracaatları. (6003) hafız Ahmet ef. tarafından İıtanbul-

da Düyunu umumiye civarında 

t Rüstem paşa medresesi ka.-.ıım-

Stan bul Gümrük muhafaza da ıs numaralı hanede mukime 
Şevki Bey kerimesi Vedia hamm 

Baş Mu••du••rıu•<-g"' u••nden: aleyhine mezburenin Tarauı Os
manlı Baokaaı memurla.nndan 
Celil ef. ile münasebeti gayri 

İstanbul Gümrük Muhafaza Bat Müdürlüğünce kapalı zarf· metruada bulunduğundan ve bu 
la •atın alınacağı ve kırdırma 8-11-932 tarihine rastlayan salı gü suretle terzil edici bir hayat sür
nü saat 14 te olduğu ilan edilen 4450 metro boz renk elbiselik" 1 ~ekte ".e binae.naleyh geçimsiz.ti: 
çuhanın cinai boz renk elbiselik kuma, ve mikdarı 3450 t gın çekılmez bır hale ı:elmesmı 
V t 

· kk · 569 ı· 25 ı_ ld " me ro m•,ıcip olm,.kta olduğundan bah-
e emınatı muva ateaı ıra ıuıruş o ugu ve kapalı zarf- ·ı 'k ı b d 1 k d · · _ . . .. .. aı e ı ame o unan ?ta~:' ava-
a ır. ırm~ ~~~~hı 15-11 932 tanhıne rastlayan salı gunu saat 14 aından dolayı berayı teblıg mez

de talık edılcııgı, bure namına gönderilen dava ar-
lsteklilerin fsta.nbul Gümrük Muhafaza Bat Müdürlüğünde zuha'.! ı:österilen a.dreıte bun~

kurulacak olan konnsyona belli saatten evvel teminatlarile gel- d~. kımıt;_ .olmadı.ırandan be~nıle 
ıneleri ve ,artnamenin mezkıir Baa Müdürlükten alınacag" ı ör bilab~tetbllıg ıakdef!<ılıt~~l•!na btmba-

kl 
· ı· • .. ~ en ı a ep ey ıye ın ı anen e -

ne enn keza ık mezkUr Ba! Mudürlükte görülebileceği ilin liğine mahkemece karar verilmi, 
olunur. (5919) olduğundan tarihi ilandan itiba-
---:---------------------_: __ :_, ren on gün İçinde cevap vermesi 

ZAYi 3665 3666 3667 1 
ve cevap vermedig"i suretle mah· 

- , , numara Hali Tasfiyede bulunan lı arabalarımın plikalanm zayi et- keme ıriinü tayin edilerek mahke-
Milll airorta meye bakılacağı da•a arzuhalinin 

titn. Yenilerini alacainndan büküm- T. A. Şirbtinden: tebliği makamına kaim olmak ü-
1...; yoktur. Ejder. Hali Tufiyede bulunan Milli Si- zere ilan olunur. 

ZA Yl - 870 sicil numen>lu ara
bacılık ehliyetoamemi kaybettim. 
Y eniıini alacağnndan hükmü kalına· 
ınııbr. Rahim 

-------------
Göz Hekimi 

PROFESÖR 

Dr ESAT PAŞA 
- BABIALİ • -.~ 

l\NKllRA CADDESİ N~60 

ırorta pmtinin taafiye muamelatı 

bitanı bulmut ve 9 t4!4rİnİoani ı932 
tarihinde ,irket tnet'kezinde oon d .. 
fa olarak iniluıı: eden hi11edU"ıın h&
yeti uırıumiyeainde 12 t"4rİnioani 

1932 tarihinden itibaren hine sene
datmrn c.Lıta'cla Onyon Hanında 
Şark Kontunn Türk Limited Şirfu>. 
ti vezne.İne teYdii mukabilinde be
her hiue senedi için 4.74 T. Lira11 
teY21i takarnir etmiş olmakla hisoe 
ıenedab bimillerinin tarihi mezkUr.. 
dan itibaren bir ay zarfında malik ol
duldarı hiaae oenedab bedellerini is
tifa ebnek üzere Şark kontunn 
Türk Limited Şirketi veznesine mü
racaatlan ilin olunur. 

-------------1 Tasfiye memurlan 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

müteha1111sı 

T aafiye bilinçoıu 
Mevcudat Türk Lira11 

Bankadaki mevcudat lOı.3SO.ı3 

Kiruzarar hesa
bının bakiyesi 

Düyunat 
Sennaye 

Yel<Un 

Derdeıti tesriye te
diyat ve masarif 
karıılı~ı 

100.460-

201.810.13 

Türk Llraaı 
200.000.-

1.810.13 

S-Jl-932 - --- ---
htanbul Oçüncü icra Memurlu

ğundan: Bir deynin temini iıtifaaı 

zımnında mahçuz ve paraya ç......U
-i mukarrer 2500 luye Ada Pazan 
patatesi 16-1 l-932 tarihine müoadif 
Pazar günü Ollllt 9 ili 12 de latanbul
da Yağ iakeleainde açılı artırma ile 
sablacaftndan talip olanlarrn yenni 
ve aaah mezkitrde mahallinde hazır 
bulunacak memurumuza müracaatla~ 
rı il&n olunur. 

lıtanbul İkinci Ticaret Mahkeme 
ainden: 3-tl-932 tarihinde A,......ıık· 

ta karaya oturan Türk bandıralı 

"SAMI" vapurunu tabliı ettiğinden 
bahsile Türk gemi kurtarma ıirl<eti
ne ait Türk bandıralı "SEZAR" tah 
liaiye gemİıi tarafından tevdi edilen 
raporun alınması mezkür tirketin a
vukatı Adato efendi tarafından ta
lep ve mahkeme günü olarak ı6-l l-
932 tarihine müoadif Çarıamba gü
nü saat ıs tayin olurunuıtur. Rapor 
almırken gemi veya yÜkle alakalı ve 
kazadan zararlı herkesin ve yahut 
vekillerinin muayyen olan günde 
mahkemede hazır bulunmaları lüzu
mu deniz Ticaret kanununun 1065 

Cumadan maada hergün öğleden 
•onra ıaat (2,30 dan se; kadar ı •. 
lanbulda Divanyolunda l 111 ruma· 
•alı huıuıi daireıinde dahili hasta· 
İıkları nıuayene ve tedavi eder. Te
lefon: lıtanbul 223!'& Yelıün 20ı.sıo.13 nci madde.ine tevfikea il&n olunur. 

• * • 
Birinci Fırka kıtaatı ihtiyacı 

için (200,000) kilo un kapalı 
zarf usulile müna~asaya konul 
nıutlur. İhalesi 29/11/932 ta
rihine müsadif salı günü saat 
1 O da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görme1c üzere her 
gün ve münakasaya ittirak et
mek için o gün ve vaktinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(915) (5881) 
* $ • 

1. Fırka hayvanatı ihtiyacı o 
lup kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulan 200.000 kilo 
yulafın ihalesi. Ankara ve İz
mir gazetelerinde yanlı9 ilan e
dildiği için yirmi gün müddetle 
tehir edilmiştir.Bu ihale 19-11-
932 cumartesi günü ıııat 10 da 
vnpılacaktır. Taliplerin o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (895) (5696) .... "' 

Kolordu ve 1. fırkanın ihti· 
yacı olup pazarlıkla münakasa 
ya konulan 63.000 kilo pırasa, 
25,000 kilo lahana, 37,800 ki
lo ıspanak icin talibi tarafın
dan verilen fiyat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlıkla iha 
lesi 15-11-932 salı günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin o 
gün ve saatinden evvel komis
yona müracaatlan. 

(929) (6021) 
.. .. * 

Kolordu ve l. Fırka ihtiya
cı olan ve pazarlığa 'konulan 
100.250 kilo bulgura talip çık
madığından ihalesi tehir edile
rek 15-11-932 salı günü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin 
o gün VP. vaktinden evvel ko

Askeri fabrika
lar ilanları 

... "' 
Levazım Dikim evi için 200 

metre çuha pazarlıkla satın a
lınacaktır. Pazarlıiı 1!>-11-932 

Kilo sah günü saat 14,30 da T opha· ri. "5984" 
360 Semiz otı nede Merkez kumandanlığt sa- -----------

İstanbul mıntaka 1995 İapanak tmalma komisyonunda icra kılı 
1555 Pırasa nacaktır. Taliplerin nümune ve 
980 Lahana ıartnamesini görmek için saat 

2840 Patatea 9 dan ona kadar her gün ve pa 
1050 Kuru soğan zarlıia iştirak için de muay-

90 Maydanoz yen vat'kmde komisyonda ha-
790 Kilo taze bakir zır bulunmaları. (259) (5957) 
190 Taze soğan "' "' "' 

40 Dere otu Merkez kumandanlığına mer 
260 Sakız kabağı but miiessesat ihtiyacı için 45 

San'at mektebi 
Müdürlüğünden: 
Akfam mektebinde derslere 

batlanmıthr. lkinciteırin 19 cu 
martesine kadar devama ba~la
mıyanlann kayıtları silinecek
tir. Yıeniden kaydedilmek iste
yenler cumartesi, pazartesi 
günleri saat 17 den 19 a kadar 
gelsinler. (6035) 

Askeri san'atlar mektebi ta- bin kilo nohut pazarlıkla satın 
!ebesi için kanunuevvel 932 ip- alınacaktır. Pazarlığı 14-11-
tidasından 31 Mayıs 933 gaye- 932 pazartesi günü saat 10 da 
sine kadar altı ay zarfında alı- Tophanede merkez kumandan
nacak balada cins ve mikdan lığı satınalıra komisyonunda 
yazılı 11 kalem yeşil sebzenin icra kılınacaktır. taliplerin nü rak İçin de muayyen vaktinde 
28-11-932 pazartesi günü saat mune ve şartnamesini görmek komisyonda hazır bulunmaları. 
14 te münakasası icra edilecek- için saat 9 dan ona kadar her (269) (6029) .. .. .. 
tir. Şartnamesini görmek için gün ve münakasasına iştirak i-
pazartesi ve perıembe günleri çin de muayyen vaktinde ko- Halıcıoğlu ihtiyat zabit mek 

münakasaya girmek üzere de misyonda hazır bulunmaları. tebi için 50 kilo muhtelif çivi 
55 liradan. ibaret muvakkat te- (266) (6015) bir ambar kum iki kantar kirec 
minatları mal sandığına yatınp • * * 600 adet kiremit alt tahtası 
Tophane eski Salıpazarında Ordu ?htiyacı için 3000 kilo 500 alaturka kiremit pazarlıkla 
yoll~ma binaımda ntmalma j balya çemberi pazarlık suretile ! satın alınacaktır. ~a~.arlığı 
komıayonuna müracaatları. satın alınacaktır. Pazarlığı 16- 17-11-932 per9embe gunu saal 

(134) (5858) 11-932 çarşamba günü saat 10 10 da TophanedP Merkez kl!· 
-------------·•da Tophanede merkez kuman- mandanlığı satınalma komisyo 

İIAn danlığı satınalma komisyonun· n~ icra lolınaca~t~r. Talip· 

[Geredede Cümburiyet Prwı 
ve lıtanbulda Akaarayda Kanaat 
maiazaaı lhoan Nuri] firmaaa ile 
Geredeli Nuri efendi ile yaptıft
mız İfe ait ıirketimiz feahedilmit 
ve hiç bir tarafa bu nam ile bor
çumuz olmadıiı ve heaabmuzm 
katedilcliiini ilin ederim. 

Gerede Şamlı Zade 
A. IHSAN 

SS9 sicil numaralı arabacı Ye
ıiluuru zayi ettim. Y eniai alacaiı· 
mı ilin ederim. Ahmet 

da icra kılınacaktır. Taliplerin lenn ızahat almak ıcm saat 9 
nümune v,. tartnamesini gör- dan ona ka~ar, her .g~n ve mü
mek için .aat 9 dan Ol!a kadar nakasasına ıştırak ıçm de mı•· 
her gün v"' pazarlığa ittirak i- ayyen vaktinde komisyonda 
çin de muayyen vaktinde komiı hazır bulunmaları(270) (6030) 
yonda hazır bulunmalan. 1 "' "' ,,. 

(267) (6016) ı Kuleli Lisesi ihtiyacı için 
• " * 3000 çift yün corap pazarlıkla 

misyona müracaatları. ı-------------
(923) (6018) 

Askeri mektepler ve Dikim satın altnacaktır. Pazarlığı 19 
evi ihtiyacı için 9950 metre te- 11-932 cumartesi günü saat 11 
li aleni münakasa suretile satın de Tophanede Merkez kurean· 
almacaktrr. Münakaaaaı 17-11· danlığı satınalma komisyonun· 
932 pertembe günü saat 11 de da İcra kılınacaktır. Taliplerin, 
T opbanede Merkez k_w:nandan- nümune v"' şartnamesini gör
lığı satınalma komıayonunda mek için saat 9 d!ln oııa kadar 
icra kılınacaktır. Taliplerin nü her gün ve müna!tasasına işti
mune ve şartnamesini görmek rak için de muayyen vaktinde 
için saat 9 tlan ona kadar her komisyonda hazır bulunmaları. 

. . ;; 
Birinci ve üçüncü muhabere 

alaylarile kolordu nakliye tabu 
ru ve karargah efradı için 12 
bin 762 kilo yataklık ot pazar 
lıkla •illin alınacaktır. İ'halesi 
16-1'1-932 çarşamba günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Taliple
rin o gün V" saatten evvel ko
misyona müracaattan. 

(930) (6036) 
it • ··: 

Kolordu kıt'aları için 7200 
ve 1. Fırka kıt' aları iıcin 4200 
kilo olarak 11,400 kilo patates 
ve kolordu v,. 1. Fırka kıt' aları 
için 3000 kilo nobut pazarlıkla 

Beyoğlu ı3 üncü mektepten al
mıt olduğum phadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini çıkartacatandan 
hükmü yoktur N. 287 Ahmet 

satın alınacaktır. ihalesi 15-11-
932 salı günü saat 16,30 da ya
pılacaktır. Taliplerin hemen Ko 
lordu satınalma komisyonuna 
müracaatları. (931) (6037) 

* * * Kolordu ve Birinci fırka kıt' 
alan için 3000 kilo kırmızı 
mercimek pazarlıkla sı<hn alına 
caktır. İhalesi 16·11-932 çar
şamba günü saat 16 rla yapıla
caktır. Taliplerin hemen komia 
yona müracaatlan(932) (6038) 

gün ve münakaaasına iştira1' i- (272) (6032) 
çin de muayyen vaktinde ko- • • • 
misyonda hazır bulunmaları, Topçu Atıf mektebi ihtiyacı 

(268) (6017) için 3000 kilo yataklık kuru ot 
• • '" pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 

Gedikli Küçük Zabit mekte zarlığı 15-11-932 •ıtlı günü sa· 
bi ihtiyacı İçin 20 kalem ders a- at 10 ıla Tophanede merkez ku 
!atı pazarlıkla ~atın alınacak· mandanlığı satınalma komisyo 
tır. Pazarlığı 14-11-932 pazar· nunda icra kılınacaktır. Tal~p· 
tesi giinü saat 14 te Tophane- terin izahat almak için saat 9 
de Merkez kumandanlığı satın dan ona kadar her gün ve pazar 
alma komisyonunda ;cra kılına lığa i§tirak için de muayyen 
caktır. Taliplerin izahat almak vaktinde komisyonda hazır bu
için her gün v,. pnarlığa işti- lunmalan. (273) (6033) 
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Derin tetkikat ve tetebbü, uzun tecrübe ve yorulmak bilmez çalışmanın verdiği netice : Yeni Ford. 

Rahatlık, sağlamlık, kuvvet, emniyet, sessiz çalışma ve bütün güzellikleri kendinde toplayan ve otomobilcJllk fenn'lnln öir 

~aheserl olan bu yeni 8-Silindirli Ford otomobilleri kendilerinin en eyi satıcısıdır. Yeni Ford'ları bir kerre tecr;übe ed iniz; 

Karar vermek için en eyi usul budur. Binin ve görün. Gören inanır. Binen kararını verir ... ve bir Ford alır, 

Aynı rahatlık, aynı güzellik ve aynı karoseriyi hiç bir farkı olnıamakstzın 4-silindirli otomobillerde 

daha ucuz bir fiatla,elde edebilirsiniz. Bunların V-8 /erden yegdne farkları tekemmül ettirilmişr4-silindirli 

motörle mücehhez olmalarıdır. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabab bir kate 

NEOKALMINA 
ıldıgınızdı 

VUcudttnilze gripe kar;ı en lruvvetli silthı vermiş olursunuz. ,IJIDF.YI 
ve KALBi KA'f1YYEN YO •n!A/. - fler •czo o•rie •' tı ı •. 

Ök•ürenlere Katran Hakkı Ekrem 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığından: 

1 - Gümrük Muhafaza te,kilitınd. çalıttırılmak için bom 
tdsiz ve hem de telli makinelerini bilen üç makiniste ihtiyaç var
dır. lstiyenler iıtidalannı lıtanbuld. iıeler Gümrük Muhafaza 
Batmüdiirlüğüne, Ankaradakiler Gümrük Muhafaza Umum Ku
mandanlıima gönderainler. 

2 - Nerede imtihan olacakları kendilerine bildirilecektir. 
3 - İstidada adresleri, ya9lan yazılı olmalı ve diploma veya 

ehliyetnamelerin suretlerini iatidalanna ili9timıelidirler. (5904) 

Eyi -ve tam bit sihhat için 
muntazam bir hazinı liziındir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 
olan Eno'ı "Fruit Salt"' tize 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder, 

FORD · MOTOR KOMPANI EKSPORTS INK. ISTANBUb 

Y. ANANIAD MAHTUMLARI 

Şişman Y anko Mağazaları 
lıtanbul • Yeni postahane caddesi No. 39. 

Sene nihayeti bilançosu münasebetile: 12 Tetriniaaniden itibaren 

F evkalide Tenzilatlı Sahş 
10.000 metro YONLO ve 6.000 metro iPEKLi 

Büyük Fedakarlıklarla Elimizden Çıkanyoruz. 

YONLOLER 
140 tantlm enin aafl 

yÜn kumaı 350 kuruıtan 
140 santim eninde uf! 

yün martele 
140 ıantiın en.inde aafi 

yÜn Jakar 
140 tan tim eninde 

yiln Tuit 
140 ıantim eninde tafl 

yÜn kaııa 

yün ekoıe 

140 santim en.inde tafi 
yün velur delen 

90 santim eninde tafi 
yÜn Drapella 

100 santim eninde safi 
yün krepon 

70 santim eninde safi 
yün kazak için 

450 

500 

400 

350 )) 

500 » 

450 
" 

160 » 

160 )) 

300 » 

BAZI FtA TLAR 
iPEKLiLER 

Kuruşa 

190 
225 
256 
200 

200 

250 

275 

100 

90 

150 

Renkli 

Japon ponjeler 

Renkli Şantung 

Fular emprime 

Tual de ıua emprime 
Krepdeıin emprime 

ekıtra 

Krep dötin emprime 
• ekstra 

Muhtelif renklerde 
krep döıin 

Muhtelif renklerde 
krep döıin 

350 

250 

300 

300 

450 

Krep döıin ekstra 650 

Şannö>: muhtelif r~er 550 

Tafta ., ,, 400 

Völur mueelln ,, 600 

Ruayal muhtelif 
" 600 

» 
)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

Kurufa 
95 

160 
150 
200 
300 

350 

220 
400 
225 
225 
350 
350 

Muhterem müşterilerimizin nazarı dikkatini ehemmiyetle celbederiz. 
BU HAKİKi FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ. 

Kartal Kazası malmüdürlüğündenı -• Dr. Operat6r -• 

Hasan Hüsnü 
Otman heyde Rumeli caddeoin 
de Pelleçlni apartımanına nak
ktmiııir Muayene 2·8. Tel .43925 

PHILIPS 

"83011 

Bir Tek Düğme İle 
Bütün Avr upa Dinlen iyor 

PHILIPS 830 A 
:, ıp r~ndaktans 

• 
inhisarlar umtım 

müdürlüğünden: 
' Maltepede müatamel konsol dolap ve saire ile Bostancıda 

Bağdat caddesinde demiryolu ittisalinde 1358 zira derununda 
kuyusu mevcut 900 lira kıymeti muhammineli araa temliken aatı 
lacaktır. ihalesi 22-11-932 salı günü onda yapılacaktır. Bedeli 

~indir. Talipler tertip tasfiye veaikaaile de mfuacaat edebilir . 
(5898) 

idaremiz için 100,000 takım kulüp ve 300,000 takım kiiç~ 
boy yani on santimetrelik, 300,000 takım orta boy yani yirmi b t' 
santimetrelik ve 50,000 takım da büyük boy yani elli aantiıJ1e 

1 
relik cem'an 650,000 takım hususi fevkalade rakılara malı5.~ 
etiket satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve 9artnameler•cll 
görmek üzere her gün ve pazarlığa ittirak etmek üzere yüı i .. --------•••l 7f, teminatı muvakkate akçelerini hamilen 19-11-932 cumıırte~ 

MiLLiYET MATBAASI günü aııat 14 le Galatada Mübayaıı komisyonuna müracaatlıı#ı 

Fevka ade odalar 

3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA ANKARAPALAS Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

AÇILDI 
Şarkın en muhteşem oteli: Amerikan bar - Lokanta _ Oyun salonu _ Danslı çay _ Hususi salonlar 


