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NUSHASI S KURUŞTUR 

Jürt Meb'usu MAHMUT 

' Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

~---------!!!!!!""!!"""'!'!!~---------~----------------------------------------------------...;;;.::::::::: __ 
• Almanya'nın 

Silahları 

Almanya, Harbi umumideki 
IDağlübiyetinden aonra çok ağır 
•ulh tartlanna tahammül etmek 
IDec:buriyetinde kaldı; Alaaa ve 
loreni Franaaya terketti. Dani
IDarka ve Belçikaya arazi verdi. 
lebiatana teslim ettiği arazi Prua
Yayı iki kısma ayırdı. Tamirat 
bed10li namı albnda ağır bir taz
IDİnat vermeği kabul etti. Müs· 
teınlekelerinden mahrum edildi. 
Fakat o zaman Almanyaya tah· 
l!lil edilen en ağır şart, ailahlarrn• 
dan tecrit edilmesi olmuştu. 

Türkiyenin i inde bulundu .. u a ..... 
bizi asla endişeye etmiyecek 

• 
arıcı 

bir • 
vazı 

Memleketimizin dahili, harici, 
mali ve iktısadi vaziyeti 

Başvekilin, Hukuk Fakültesinde söylediği 
baştan başa heyecan dolu siyasi 

mühim nutkunun metnini neşrediyoruz •• 

Mülga Şeker 
• 
lnhisan 

Ruslardan alınan 
şekerlerden 

hasıl olan zarar 
ANKARA 20 (Milliyet) -

Mülga Şeker inhiaan tarafın· 
dan Şark vilayetlerinin ihtiyacı 

Harpten evvel devletler arasm• 
daki silahlanma yantma batla. 
Yan, bu hareketile dünyayı ailah· 
laınnağa mecbur eden ve nihayet 
liarbi umuminin batlamaaına ae
hep olan bir devlet aıfatile Alman 
Yanın ailahlanndan tamamile tec
ridi devletlerin harp gayelerinden 
birini tetkil etmişti. Hazırlanan 
IUlb muahedeaini imzalamak için 
davet edilen Alman murahhaalan 
ııa imzadan evvel, galip devletler 
bamma söz söyleyen Clemenceau 

------------------.... I için Arkoı Rus tirketinden alr 
nan §ekerden hasıl olan 273193 

Çektiğimiz sıkıntı, açık ma
nasile, parasızlık değildir. 

Bizim mali ve iktısadi 1ı1aha- lira zarardan dolayı Maliye mü 

demitti ki: 
"itilaf devletleri, Almanyayı 

•ilahlarından tecrit etmelidirler ı 
ki A· .upanın selameti temin edil
ll>İf olaun, Cemiyeti A!rıramm he
deflerinden biri de ailahlan azalt 
llıakbr. Fakat Almanya diğer dev 
!etlerden evvel ailablarmdan tec
ti tedilmi, olmalıdır. Çünkü Al· 
llıanya ailahlarmı artbrdıkçadır 
ki, diğer devletler de ıilahlannı 
•rtbrmıtlardır. Böyle Iiareket et
llıemif olaalardı, Ahnanyanm aa
lceri tahakkümü albnda kalabilir 
lerdi. Binaenaleyh tealihatın tah
didine de her .. yden evvel, bu 
ıililblanma yanıma ııebep olan 
devletten başlamak lazımdır. Mü
tecaviz önden gitmelidir ki teca• 
vÜze uğrayanlar da arkadan gel

da istikbalimiz gözlerin kav- fettitleri tarafından yapılmak
ta olan tahkikat esnasında o za 

Çektiğimiz sıkıntı, bilgi 
sıkıntısıdır. 

rayamıyacağı kadar ileri, man inhisar idare meclisinde 

Yüksek ve geniştir. bulunan Edirne meb'uau Şakir 
ve Kaatamonu meb'usu Huan 1 , __________________ _. ._ _________________ _.! Fehmi Beylerin ifadelerinin 

ANKARA, 20 A.A. - Baıvekil i alınmasına lüzum hasıl olmu!· 
İsmet Pata Hazretleri, Ankara 
Hukuk fakültesinde Betinci ııene tur. Hükumet keyfiyeti Mecli· 
mezunlanna diploma verilmeai se bir tezkere ile bildirmittir. 
münasebetiyle yapılan merasim- Tezkere Muhtelit encümene 
de ıu çok mühim a.iyaai nutku i- havale edilmi§tir. 

ein1er." 
Venaillea muahedeainin, Alman 

Yayı silahlarından tecrit eden be· 
tinci kısmı, konferansm aakeri 
tuüşavirleri tarafından tanzim e• 
dilmiş çok etraflı bir takım hü· 
kiimlerdi. Almanya, bütün donan• 
lllasını galip devletlere lerkede
cekti. Bundan aonra da donanma 
ınfa etmeyecekti. Yalnız beheri 
10 bin tonu tecavüz etmemek 
İizere nltı tnne harp gemiai yapa
bilecekti. 

Kara a.ilahlarına gelince; bir 
defa mecburi askerlik büsbütün 
İlga ediliyordu. Almanyanın bü
Yiik ordulan yerine ücretle alm· 
llıı§ aakerlerden mürekkep yüz 
bb lt~ilik bir ordu kaim olacaktı. 
O zamanın askeri mütavirleri dü .. 
tÜndüler: Eğer bu aıker her aene 
teniden alınırsa, Almanyada üc
retle toplanınış dahi olıa, talim 
'fe terbiye görmüt külliyetli bir 
"•ker aınıfı toplanacakbr. Bunun 
İçin Almanyada aakerlik hizmeti 
be giren bir adamın on iki sene 
O hizmetten çıkamayacağını da 
llloahedeye koydular. Zabitler i
çin de hizmet 25 ııene olarak teı
lıit edildi. 

Bu tedbirlerle Almanyayı, deniz 
'fe kara kuvvetlerinden tecrit 
ettilderini zannederek itilaf dev
letleri genit bir nefea aldılar. Ver· 
"-illea muahede•inin bu hükümle
ri tatbik edileli aradan on üç ae
lle geçmiştir. Bu on üç aene zar
fıııda Almanlar Veraailles muahe 
desile kendilerine kabul ettirilen 
lcayıtlardan meyııa olmamışlar ve 
Çalışmışlardır. Veraailles muahe
desinin çerçevesi haricine çıkma· 
IDak tartile öyle aakeri bir kuv· 
"et meydana getirmiılerdir ki bu-
1\un ehemmiyetini ancak geçen 
I.afta Fransız tealihalı azaltma 
l>rojeai iliin edildiği zaman anla
dık •• 

rat buyurmuılardır: 
"Aziz arkadaılanm, Fakülte 

reiai Beyefendi, mektep hocalan 
ve bu ıene diploma alıp hayata 
kantan kız ve erkek mesleklafla-
nm· • 

Bu gÜzel cemiyeti huzurlarile 
tereflendiren dinleyicilerimiz ara 
ımda hakikaten bir bayram giinü 
yaşıyonız. Sizin diplomalanruzı 
verirken memlekete hizmet et
mek aıkiyle kendilerini techiz et
mit bahuaua bugünü bulmak için 
ııenelerden beri çok çahtmıt mes• 
lektatlarıma, vatandaılanma, ha· 
yatta muvaffak olmalan için bir 
hüccet vemıit olmak zevki, benim 
mevcudiyetime hakim oldu. 

Kız ve erkek arkadaılarımızm 
bu münaıeb tle söyledikleri hita· 
beler, eminim ki, benim gibi bü
tün dinliy n arkıodaılanm Üzerın 
de de gayet lruvvetli bir intiba 
yapmıflır 

Çalıtmak ve memlekete hizmet 
ebnek yolunda kat'i bir kararla 
hayata atılanların ifadesinden bu 
muhit Üzerinde kalmış olan tesir, 
bu olabilir. Bizim Üzerimizde hii
aıl olan tesir, budur~ 

lsmrl Paşa nutuk ııl.Jylllyor 
diyi bilha a tebrik ederim (AJ. aa aon llSırlarda o!~~ :l n bat· 
kıılar). ka, bir takım vazifelen olduğunu ı 

Arkadıttlarım, gerek reia bey kavramak, ite baılamak içın İyi 
ve ırerek arkadaşlar vukufla bir batlangıç, sağlam bir temeldir. • 
çok tarihi h adiselerden bahaeıti- Hakikaten içinde bulunduğu• 1 
ler. Diploma alan arkadatlarnnız, mu;c devir, Cumhuriyet devri, ge· 
cumhuriyetin kendilerini ve Cum- çen aaıı-larm ya,ahtına, ihtiyaçla

nna ve vatandatm kendi Üzerine 
huriyet devrinde kendilerine dü- teveccüh eden vazifelerine bakı. 
ten vazifeleri tebarüz. ettirmeğe 
çalı,tılar. lıraa, büabütün batka bir devirdir. 

Bu kadar kuvvetli İrade ile ye- • .. Arkad~lar, bir uaalı noktayı 
titen arkadatları. yetişdirdikleri 

1
. SBglanı hlr temel Türkiye'ye hi:ı:meı etmek utiyen 

. . .. . h" d c·· h . her vatanda,ın kafaaında daima 
ıçın muesaeaeyı,_, ona _ı~met e en ~ _urıyet devrinde vatnnda-
hocaları ve fakulte reısı beyefen- şın, butun geçen /\sırlar hiç olmaz (Devamı 6 mcı sahifede) 
.............................................................................................. 

Iktısat Veka eti yeni 1 Hizmetçileri 

db• f J Muayene te ır er a ıyor -
Bir sene de 14,285 

Kredi bankası kanununun 
alacağı son şekil ne olacak? 

Bez fabrikası büyültülüyor 

kişi muayene edildi 
1931 senesi ağustosunda tetek

kül eden belediye ••hhi muayenP 
komisyonu tarihi 
tqekkiilünden ge ~-----

Seyrisef ainin 
Yeni şekli! 

- --· ... 
Sadullah Bey ha

zırlanan 

projeyi izah ediyor 
Seyrisefain Umum Müdürü 

Sadullah B. dün Ankara'dan 1 
şehrimiz avdet etmıştir. Sadul 1 
lah B. Seyrisefain umum mü· 
dürlüğunün Ankara'ya nakledi 

Sadullah Bey 

leceği, lstanbul'da biri İç hat
lar, diğeri dıt hatlar ıubesi ka
lacağı yolundaki haberlerin de
recei sıhhatini öğrenmek üzere 
kendisile görüşen muharririmi 
ze demiştir ki: 
"- Vekaletçe yeni bir proje 

Almanya, on bin tonu tecavüz 
"bneyerek öyle zırhlı İnşa ebniş 
lir ki, hacminin birkaç misli bü
!iiJ.Iüğünde harp gemilerile dö
tİişebilir. Bunlardan henüz biri 
lıitıniıtir. İkinciye de batlanmış
~r. Fakat altısını birden inf& et
~eğe, yani Veraaillea muahede 
•ıl., de teslim edilen hakkından ia 
lif deye kalkııaa, en büyük deni7 
devletlerinin h"aaplannı alt üst 
jd~ektir. Söylendiğine göre, sik
etten kazanmak için gemilerin 
ı..,;.:sında çivi bile kullanılmamıt 
!"hlar elektrikle perçinlenmittir. 

çen te•rinievvel 
ırayesine kadar 
on bet ay zarfın· 
da kadın hizmet· 
çi olarak iki bin 
dört yüz kırk do 
kuz, erkek hiz· 
metçi olarak 733 
kadın a9çı 234, 
erkek a~ı 441, 
mürebbiye, dadı, 

ı hazırlanıyor. Henüz kesbi kati• 

C.,p zırhlısı" ismi verilen bu ge
"!ilerin en müthiş birer harp ma· 
~esi olduğu mütehauıslan tara· 
"lldan kabul edilmektedir. iktısBt ·vekili Mahmut CelA.I Bey Anksradakl evinin 

bahçe.dnde Haşmuharririmiz Mahmut /leyle beraber Veraaillea muahedesinin tahdit 
"iliği on iki ıene hizmetli yüz bin 
b'lcere gelince; Fransız projeainin Sanayi ve Maadin Bankasının hazırlamaktadır. Kanuna naza· 
d. 'IJ. teıltilatı dağıbnak istemeain- Sanayi Kredi Bankasına devri ran teıkili icabeden Sanayi Ofi 
en de anlayoruz ki bu da Cep d k k 

~ırhJıtarı kadar müthiş bir maki- hakkın a i anuna nazaran, bu ai yerine bu aene için Sanayi ve 
i:; halindedir. Çünkü on iki sene husustaki mühlet 15 ıubatta Maadin Bankasına merbut mu· 

""'"' gören bu Alman neferleri bitecektir lktısat Vekaleti, bu vakkat bir büro ihdaaı dütünül 
~ı. nefer olmaktan çıkmı,lar, kanum· tadilen yeni bir layiha ' (Devantı 4 üncü sahifede) 
'il biri bir takım kumandanı ol- !!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
eo, "ıtur .. Bir takım kumandanının ı . 
~d. a?"ğı, otuz kiıiye kumanda kerliğin de iadeaini kabul edi- j sa gib; en buyuk bir askeri devlet 
1ı..:!'1 lec:eği heaap edilecek olursa, 1 yor, Almanya henüz Silahları le boy ölçecek, onunla pazarlığa 
d1;1 anya, Üç milyon neferlik or- J azaltma konferanaının müzakere· zemin teşkil edecek bir vaziyet ih 
y {.a .ku~anda edecek adamları )erine iıtirak etmemittir. Ve itti- das ebne•idir. Bu, bir milletin, her 

• fthrm19 bulunuyor demektir. rak ettiği zaman da Franaız tekli- feye rağmen yaıamak ve hiç bir 
~~nun İçindir ki Fransız bükii- fini nasıl te)ikki edeceğini bilmi- zaman meyuıiyete kapılmayarak 
~Yiİ.z bin ki,ilik Alman ordu- )Oruz. Fakat dikkate ,ayan olan ilerlemek huausundaki azim ve i
~ hıç olmazaa yanaınm dağıl nokta, eli kolu bağlı olmasına rağ radeıini göaterir ki, diier millet
i~• diğer yarısmın da hizmet men, Alman az.minin, Alman me- lerin bunu hayranlıkla takdir et· 

6 &eneye indirilmesini iıti.. lanetinin ve Alman teknik kabili memeleri mümkiin deiildir. 
hm .. t .~fJKRfJ 

sütnine 241, ara .. KamereJduı L 
bacı 705, bekçi 

(Devamı 4 lincii sahifede) 

İşler 
Terkediliyor 

Küçük san'atlardaki 
ecnebiler çekiliyor 

yet etmiş bir ıey yoktur. Vekil 
Bf. bugünlerde çok metguldür. 
Bu işlerden sonra vapurlar me
selesile meJııul olabilecekleri 
anlatılıyor. idareye ait bazı ye

l ni kanun layihaları vardır, Bu 
1 münasebetle buradaki bazı işle 

ri gördükten soııra yalanda tek 
rar Ankara'ya gideceğim." 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Şükrü Kaya 
Bey gitti 
Hususi itleri için evvelki gün 

ıehrimize gelen Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya B. dün T okatli· 
yan' da bazı ziyaretler kabul et· 
mittir. Bu meyanda Muhtelit 
mübadele komisyonun'daki 
Türk Heyeti murahhasaaı reiai 
Şevki B. de Vekil B. i ziyaret 
eylemiştir. 

Şükrü Kaya B. dün aktamki 
trenle Ankara'ya avdet etmiş· 
tir. Vekil B. Haydarpaşa'da 
Vali muavini, Polia müdürü 
Mülkiye müfettiıleri ve diğer 

tarafından te,yi edilmit· 

KAllbi umumi Recep Bey Sirkeci istasyonunda 
kendisini karl}ılaganlar arasında •• 

C. H. F. Umumi Katibi 
Recep Bey dün geld. 
Recep Beyin gazetemize 
şayanı dikkat beyanatı 

Cümhuriyet Halk fırkası umu
mi katibi Kütahya mf'b'u•u Recep 
Bey Jün aabah ekıpreale Avrupa 
dan şehri.mize avdet etmittir Re
cep Bey İ•lasyonda üçüncü kolor .. ' 

du kumandanı Şükrü Naili Pa'Jta. 
vali ve belediye reisi Muhittin B., 
fırka vili.yet idare heyeti reiai 
Cevdet Kerim Bey. belediye reis 

(Devamı 4 ü ncü sahifede) 

Dil . nkılabını 
r ........ da kimle 

• 
iŞ o 
var. 

Merkez heyeti iş kolları azası 
seçti ve vazifelerini tesbit ett • 

ANKARA, 20. A.A. - Türk dili 
tetkik cemiyeti umumi katipliğinden 
nizamnamenin mahaua maddesine 
göre aynlnuı iı kollannda çalıımak 
üzere merkez heyeti tarafından ae
çilen muhterem azalann iıimleri ata 
ğıda yazılıdır, bu iıimlere yeni ilive 
edecekler oldukça onlar da matbua
ta bildirilecektir, seçilmit olan azala 
ra keyfiyet aynca bir mektupla yazı 
lac.J.tır. (Ayrı iki kola yahut lugat 
ve i•tilih lı.olunun ıubelerinden bir
den fazlasına seçilmit zatlann iıim
leri yalnız bir yerde yazılmıtbr.) 

A.- Lengustik ve filoloji kolba11 
Hamit Zübeyir, Ahmet Şükrü, Agop 
Martayan, Hüıeyin Kiznn, Hüseyin 
Namık, lhrahim Oıman, Köae Raif 
p&fa zade Raif, Rahmeti beyi.,.. 

8.- Etimoloji: Kolbaıı Hasan A
li, Hakkı Nezihi, Naim Hazım, Saim 
Ali, Velet Çel~bi, Yusuf Ziya Bey
ler. 

C.- Gramer ve Smtalu: Kolbqı 
Ahmet Cevat, Ali Ulvi (Buraa'da 
muallim), Ceırutl (Eıkitebir'de mual 
lim), Hakk• Suha, Halil Vedat, lh
aan (Talim terbiye daireai reisi), 
Beyler. 

D.- Lugat ve iıtılahlar: Kolbaıı 
Celal Sabir, Abdullah Şinasi, Ali Ca
nip, Eni• Behiç, Fazil Ahmet, Kilis
li Rifat, Lütfü Müfit, Ahmet Baha, 
Retat Nuri Beyler. 

1.- lstılahlaı: Felıefi ilimler. 
A.- Mantık. 
8.- Metofijik Fuat bey ( Müder· 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

ı 
Azadan bazıları• Fazıl Ahmet, 1 bra-
him Necmi, Fuat. Ali Canip, HSmit 
Nafız, Yakup Kadri Falih Rıfkı E 1 r 



-
Tarihi tefrika: 21 

93 felaketleri 
ve İgnatief 
isyanı Başlıyor! 

-15-
Hacı Mihali, İgnatlef 

di. Mustafa Naili Paşa, adada· 
ki bi.ıtün sivil ve askeri kuvvet
lerin başına geçirilmişti. 

Osmanlı sarayı ve Babıalisi Mısır valisi lsmail Paşa, Şa-
bu havalarda dümen kullannıa- hin Patanın kumandası altın· 
ya çalışırken, lgnatief kurulu da Ciride birkaç tabur asker 
dolabını çevirip duruyordu. O, gönderdi. Asker üstlerine ge
Hanyadaki Rus konsolosluğu • lince ihtilalciler kavgaya giriş
na Dandriyo isminde bir Rumu meyerek yüksek lıfakya dağla 
seçmit. ona bütün hazırlıklar nna ıığllhyor, asker başka ya
icin talimat vermişti. Dandriyo na dönünce gene inerek köyle
z~ten çok iyi tanıttığı Girit çe- ri yakıp yıkıyordu. Ruıya Han 
te başılarile çoktan beri ayak- yaya, İngiltere ve Fransa da 
)anmayı hazırlıyordu. Bunlar Sudaya birer gemi gönderdi
araamda komite başılığı Hacı ler. 
Mihali isminde biri üstüne al- Mustafa Naili Paşa, kendisi· 
mıştı. Komite başı Girit hırla- ni tanır ve ıever sandığı Girit· 
tiyanlanm bir umumi toplan· lilere bir takım nasihatnameler 
maya çağırdı.Köy kocabatılan, neşretti. Fakat kimse kulak a1 

çetebatılar, bir araya gelerek, madı. Mısır askerinin Resmo
latanbula bir malızer gönderdi· daki hastahanesini Rumlann 
ler. Bunun birer suretini de basması üzerine Mısırdan yeni
Ha.nyadaki konsoloslara verdi- den yedi tabur asker gelmiı, Gi 
ler. Ayaklanan Rumların asd ridin kuvvetten başka bir §eye 
dilekleri, adanın Yunaniıtana boyun eğmeyeceği iyice anla· 
verilmesi idi. tılınıttı. 

Aradan çok geçmedi: Gene Bunun üzerine devlet, en bü-
lstanbulda.n lgnatiePin gönder yük askerini Ciride gönderdi. 
diği talimat üzerine Hacı Mi- Serdar Ekrem Ömer Paşa Gi· 
hali, toplanan Girit Rumlan rit fevkalade kumandam tayin 
ihtilal komitesine, Ciridin Yu- edildi. lıtanbulda Ali Paşa ıad 
nanistana ilhakı kararını ver- razam. Fuat Paşa Hariciye na
dirdi. Bundan sonra komite ba- zm, Mütercim Rüttü Pata Ser
tı bütün eli silah tutan Rumla- asker oldular. 
n döğüte çağırdı: Kırım muharebesinde Os-

- Her kim silahını alıp yam manlı ordularına kumanda et· 
ma gelmezse evini ve harmanı· mit olan Macarlı Ömer Paşa, 
nı yakarım! zamanın en iyi askerlerinden 

işte komite batının ıözü bu biri idi. Karadağlıları vurup 
·d· ezen bu kumandandı. Ciritte 1 ı. 

Giridin Türk ve müslüman köy de ilmansız bir sertlikle karga
lüleri, hıristiyanların bu ayak- ıalığı bastırmak istedi. 
lal'maaı üzerine hemen köyleri 1 g natief, Belcikayı almak u
ni, tarlalarını, harmanlarını hı- muduyla Rus Çarına dalkavuk 
rakarak. sürü siit"ü tehirlere, luk eden Fransızları bir daha 
kalelere sığmmağa başladılar. ileriye sürdü. Hıristiyanlara 
ihtilalciler bunlardan yolda ya kanı Ömer Paşanın yaptığı zu 
kalayabildiklerini öldürüyor- lümlerden şikayet ettirdi. 
lar, genç kız ve kadınları dağ· Fuat Paşa, Fransız sefi,.;nP: 
!ara götürüyorlardı. Müslü- - Ciridi vermek idn bir i· 
manlarrn köylerde kalan bütün kinci NaYarin lazımdır! 
mallan da ihtilalcilerin ellerine Cevabım dikti. Başka bir de-
geçiyOt"du. fa: 

Adada bunlar olur biterken - Şu Girit adası başınıza be 
latanbul hilıi dütüncede idi: la oldu. Paranız da yok. Şunu 
Acaba "vur!" emri vermeli mi? satıp kurtulsanız ••• 

Memleketeynin yeni prensi Diyenlere gene Fuat Paşa: 
Charles'in tasdikı, akrabasın- _Hay bayi aatanz, 
dan olan Prusya kralını, Fra.n- Dedi. 
sa İmperatorunu hofllut etmıt· _Kaça? 
ti. Pruıya ve Avusturya, bu _ Aldıi'muz fiyata! 
sırada biribirile muharebe ede- Ciridi aldıeımız fiyata biz-
rek ikisi de kuvvetten düştüğü den alacak k~dayı o zaman· 
için. Girit itine kantmıyorla~- lar henüz ortada yoktu. 
d_ı .. ln~ilte~· .. Yu~.a~lılarla Gi· I lgnatief, Fuat Paşaya dit bi
rıtl lenn bulun butun ~!1~y~- liy·OTdu. Valde Sultamn bas ai!a 
nın khcağma d~~memesını ıs~- sına hep Fuat Paşanın kötülü· 
Y?r~u. B~'!n ıçı~, .Fransa 1.le ğünü söyler, dururdu. 
bırlıkte, Gınde ımtıyaz veni- Sadrazam Ali Pasa kalktı, 
mesi tarafını tu.tuyor, Ba~ıali- kendisi Ciride gitti. itaat edeıı 
ye o y~lda na~~hatlar ve!'1y~r- ler icin af ilim, Girit için yeni 
du. lı:ıgıltere. oteden ben mıl- bir nizamname yapılması.vuruş 
letlenn kendı başlarına buyruk mada inat edenlerin vu"•lmaaı 
lu • u ocağı idi. Fransa İmpera· Arkadi vapurunun yakalanma~ 
toru lta!v~~a.n ba~l~yarak .~~ l •ı. itleri kolaylamıştı. Ali Pata 
yerde mıllıcılık polıtikası güd'! Hüseyin Avni Paıavı vali ve 
yordu. Pruıya ve ltalva. kendı kumandan yaptı. lnl{ilizlerle 
memleketlerinde milli deYlet· anlaştı. Rir lnoiliz zab;ti olan 
ler yaratmakla uğ1'841yorlanlı. Hobart Paşa filomuzu kuman
Bunlann hepsi de Girit Ruıır dasına alarak ~ıra lttJ!anmı 
~arının 1,Wm devletine karıtmak YUraca~ıru bildirdi. Devl,.tler 
ıatemeaıne kartı gelemeyecek Y unanistana nasihat verdiler. 
haldeydiler. R':1'ya İle biç ~ı;s ihtilal de timdilik kesildi. 
ç;ka~~yarak bır yandan Gınt lgnatief. P'izlice ariadan ka· 
lılen, hır yandan da Yunanlıla.- çıp gelen Hacı Mihali'yi yanr 
rı alttan alta fitilliyordu. na aldı. Ona: 

Yunan Bqvekili M. Komon- - Üzülme! dedi. bu bir bat-
doros, "Giritlilerin hareketleri.o lanıuçtır. Bu ıı:ün değilse yarm 
de Y unanistamn eli yoktur" Girit elbette Y unanistanm ola· 
diye açıkça beyanatta bulundu cak! 
fu halde elaltmdan Giritlilere (Devamı •ar> 
her türlü yardımda bulunuyor-
lardL Yunan ticaret gemileri 
korsanlık Ye den;z bınızlığı yol 
larile Ciride asker, ce,ıbane, ıi 
lah. yiyecek götürüyorlardı. 
Atina miliı~ aıkerleri kuman
danı Miralay Koroneos, boyu
na Ciride vardım yolluyordu. 
Gene bu Miralaym fitlemesile 
Kiryako i"minde biri Taalyada 
Rum çetelerini ayaklaıı-dırmıt
tı. Sınır boyuncla olan Ezdin 
ve Kam.sara kaleleri bu çete
lere sığınak yerini tutuyordu. 

lıtanbul hükumeti. önce itin 
valinin idaresizliğinden doğdu 
ğuna kanmış göründü. lımail 
Paşayı azletti. Yerine • bir kaç 
kere sadrazamlık etmit ve çok 
zam n Ciritte bulunduğu için 
"Giritli" diye nam alını§ olan -
Mustafa Nnili Paşayı ı;ıönder-

Yıldınm 
ÇANAKKALE, 20 (Milli· 

yet) - Bayramiç kazasmın 
Punar köyünde lbrahim İlmin 
de bir köylü evinin damını ak
tarırken yıldımn diifmüttür. 
Danım altında bulunan öküzle
re yıldırım isabet etmit ve hay
vanlar kamilen kömür ke.ilmit 
lerdir. 

Çanakkalede 
Soğuklar 

ÇANAKKALE. 20 (Milli· 
yet) - Havalar birdenbire so
ğudu. Şiddetli soğuklar hüküm 
sürmektedir 

-- ---~ 

·- --~ 
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Borçlar 
Meselesi 

M. Herriot'ya 
Suikast .. ..:~- .s.....~:. ••.•.. ,.~. ~ ~ ~ ... .- '" 

·:;;,-.. ·;,r:.'ı .• ~ ' • .,., D lngilterede betbi
nane mütalealar 

Trenin geçeceği hat 
tahrip edildi 

LONDRA, 20.A.A. - 15 kanunu· PARlS, 20. A.A. - Bu sabah fe-
evvelde borçlara ait vadenin büh'.i cir vakti, M. Herriot'yu hamil olan 
lü meselesi, mütemadiyen betbina trenin geçeceği lngrandes -aur
ne mütalealara yol açmaktadır. Loire yakınındaki demİryolu, vukua 
l.ondranın mühim bankalarının gelen bir infilak neticesinde harap 

Türk.Fransız 
itilafı 

bir çoğunda idare mecl i•i azasın• olmuştur. Bağdat hattı hak-
dan olan M. Brand, lngiltere Ame IV.ahalli hattın muhafazasına me-
rikaya olan borcunu vermek için mur olan kimıe, ~rültüfi! duyar kındaki 
lazım olan parayı hali hazır~a duymaz hem.en v~ a ~ne ge- k J t • 
yapmakta olduğu tahsilattan ıf- , !erek trenlenn munakalitıru durdur- proto O Ün me Dl 
raz eylediği takdirde bunun akis 1 muıtur. . . . ANKARA 20 A.A. - Tür-

Meb'us namzetleri tesbit edil 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Münhal dört meb'usluğa fır 

ı•enızetleri tesbit edilmiştir. Namzetler bugünlerde ilan olun 
caktu. 

Kontenjan listesi basılıyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Yeni kontenjan listesi tab 

verilmiştir. Karamame yarm müzakere olunduktan sonra liı 
ile beraber müzakere olunacaktır. lerini bütün cihanın fena halde ' Daha tundıden bırçok zevat , M. ki .1 F d B •. 

. . . .. . . . H . • ı-• k k kal ye ı e ransa arasın a ag ~ k ••t k t 1 • • hıssedeceğını aoylemııtir. Oı::a- emot yate ... ~çe en: maruz d l e QU QnUnUnUn e sırı 
man lngiliz liraamm yeniden ve . mıt olduğu ~da? ."';trtuln;ıuş o~ dat hattı hakkın a yapı an pro-
mühim •urelte düşt~ğü görüle- ! smd!'n dolayı kendıaım tebnk e~ tokol Vt; ona. m~ut mektup.la- ANKARA, 20 (Telefonla) - Tekaüt kanununun 62 • 
cektir. Yegane çare, ıfrat de~- , lerdı~. . • - • 1 rın metınlerı aşagıdadır: Muş· maddesinin tefsiri ıç· in hükümet Mecliıe müracaat etmiştir. 
de deglaayon yapmaktan ve ucret Suıkaaıt yuzun<len teahhure ugn- ı terek beyanname Türkiye hü-
leı·i cebri sul'<'tte indirmekten iha yan M. Herriot'nun treni, ~"tea 1 k" f e Fransa hükfunett VQ!}Serı• beled1"yes1"nde ı•htı"la"" 
rettir. M. Brand, bütün beynelmi iatasiyonuna llBBt 9,45 te vaail ol-

1 
T~kie. 1 vS . h d d .. ·n A4 

lel kredi hareketleri için bir mer- ' muştur. ur ye u~ıye u . ~ ~ uzerı. 
)( A YSERl, 20 (Milliyet) - Belediye reisi ile Meclis az 

laı·ı arasmda ihtilaf çıkmıştır. Bunun neticesi olarak 14 beledi 
meclisi azası vilayete istifalarını vermişlerdir. Diğer azaların 
istifa ettiği ve yeniden intihabat yapılması takarrür ettiği sö 
lenınektedir. 

kezi kontrol ihdasını ve bunun M. Heniot, bu tehre Britanya ile de dostça bır mesaısının teşrı
nakit siyasetini tayin eden tek bir Fransanm bırleşmesinin 400 üncü ki rabıtalanru kuvvetlendir 
idare•i olmasını talep ebniştir. yıl dö~ümü.nü tes'it için .rapıla~k mek arzusuyla mütehassis ola· 

Mol"aforyom temdit m~ıme n yaset ebnek uzere git- ı rak ve lakenderon ile Nüsaybin 
mıttır. ·ı · d b 1 B "d t edilmigec k mi? M, Daladieı·, hemen ıa~k.kat icra ı erı. arasın a u unan ag a 

LONDRA, 20 A.A. _ Sunday sını emretmittir. Bu ıahk'kabn vere demıryolları kısmının DOTmal 
Express, salahiyettar bir memba- ceği neticeler hal<kında şimdiden he bir tarzda işlemesi şartlarını 20 
elan aldığını söylediği bir habere nüz biç~ir tel' aöyl~ .. iae de teşririevvel 1921 tarihli Anka
göre Amerika, lngilterenin mora M. Herrıot'yu Nantes e goturen tre ra itilii.fnameıinin 10 uncu mad 
toriumun temdidi talebini redde- nin geçeceği yolun tahrip edilnıek d · h ·· t · t enin · ·ı · ld - ·· ı ·ı bil" eaı ru una gore ayın e m 

Dünya güzeli, Venüs hegke/i 
yanında resmini çektirdi 

d kb. B t ··-erika te uteru rruı o ugu soy eru e ır. • l k d ğ ece r. u gaze e, r~ • Yolu n-··et albnda bulunduran 1 ve bu ~.emıryo unun şar a o diyatta bulunulması hususunda 11 • ~ • 1 • 
rar eylediği takdirde Lauaanne ve suikaati ketfeden bekçinin beya- ru demdidini temın ey emenın 
konferansmın yeniden toplanma- nalına nazaran, hambara infilikını kendilerinin mütekabil menfa· 
11 mümkün olduğunu ilave ediyor. and1ran iki patlama güriiltüsü eşiti!- atleri reüktezaaından olduğunu 
Bu takdirde borçlu devletler, V •· mi~~~'..: infi.,,km ku L-I ol 1 teslim ederek mezkur şebekeyi 

IZMlR, 20 (Milliyet) - Dünya güzeli Keriman Haliı 
bugün müzeyi ziyaret etti. Kraliçenin güzellik mabudu Ven
heykeli yanında fotoğrafı çekilmittir. Keriman Hanım müzede 
sonra incir depolarını gezmittir. Kraliçenin pederi kendisile g· 
rüşen gazetecilere : 

•;noton hükı'.imeti nezdinde müşte ~ ,. Tit ""mut - k ti d 0 
• t lcm0 I 0 htı• .. -.. d • mahal! ki t - hare ıyme en ırmege e ı ı • rek bir teşebbüste bulunabilecek- ugu e ya aı ıgı zaman 1 

!erdir. Bilmukabele ayni gazete, k•t, haline getirilmiı bir motörün gÜ mamların sarf ve bu maksat ~ 
zevahire rağmen Amerikanın borç rültüsüne benzer bir gürültü eşit- Türkiye ile Suriye arasındaki 
lar meaeleainin müzakeresinden mi,tir. münakalat nefine uygun makul 
iıtinü.f etmemesi mümkündür. lnfilikin bir dinamitle yapılmq ol bir usul tesis etmek üzere Bağ 
Maamafih Sunday Expreu, bu M; duğu zan?olunayor. .. .. . 1 dat demiryolları imtiyazmı ha 
neye ait tediyatm ifaaında Amen Bu canıyane teıebbüsu ıcra et- . • k • • d b• •t•ı•f kd• 

- Avrupaya, Mısıra gideceğiz. Memleket için güzel p 
paganda zemini hazırlıyoruz. lzmirin güzel, kıymetli mahsulle 
üzüm ve ıncirlerimizi ziyaretçilerimize vennek suretile İyi bi 
reklam fırsatı nıoevcuttur. dedi. 

Yarın Karşıyaka kulübünde kraliçe şerefine danslı bir ça 
ziyafeti verilecektir. 

kanın ısrar edeceği mütale"mda- mit olanların otomobille kaçmıt ol- 1 
1~ 'ır ~t. ıçın e ır 1 1

• A a .1: --- --
dır. Sunday Expreaa, Amerikanın ! duldan tahmin edilmektedir. nı her ıkı tarafın t~rki .meaaısı bu kısımdaki nakliyat tarifele
çal'lAfDba veya perşembe gÜnÜ Bu teşebbüı ile ahiren yapılmq le teshil eylemek nıyetınde ol: rinin tesbiti tartlarma taallük 
bir nnta neıretmesi ve bu notanm olan tehditler ve ~uıtoa ayında Rı:n duklannı beyan ederler. l,bu nı edecektir. 
hemen parlamentoda mev.zuu b~~ n':!'de yapıla~ ~uıkast a?aında bir yetlerin husulünün temini için Bu kısım üzerinde esaı itiba 
aedilmeai muhtemel oldugunu ila munasebet gorulmrktedir. . . 1 .. k ek kit ta afları ( a) bugün 1 ·ı h• b. ..t ft t 0 f 
ve etmektedir. Suikast, ke, fedilmemit olsa ıdı. yu s ~ -1 r 1·· •• • rı de.l ıç ır mk ~ eva ı alrıbee va 

" ki yoldan çıkacak olan trenin, M. Her- mevcut ı ş etme usu unun azamı ze ı meyece tır. Bunun a ra-
Mora org< m ~o " riot'yu hamil olan tren değil, 11BBt bir sene mühlet zarfında tasfi· ber i,bu kaide hilafına hareket 

PAR~s •. 20 A.A_. Petıt ~o.uma! 6.30 da facia mahallinden geçecek yesir.e tevessül etme~i t"dilmesini istilzam edecek hu· 
gazeteaının huıuaı mYha~ınn::ı be olan bir yolcu treni olacakti: , b - Kat'i bir usulün teessü sınalı iki hükfunet ledelica 
yanatta bulunan Amerıka ayan Bekçinin teyakkuzu aayesınde yol .. • • • d••f ebe .. fi • P 
azasından ve Amerika ayanı ha- . 1 h k-" tt b her' eune mtızaren tımen o er f mutte ikan tetkık etmek hakkı 

memu ' an emen oyuye en a • k . • ) • 1 ' • f 1 
riciye encümeninin reisi M. Swaa- dar edil mit ve münaldat durdurul- ı esınrn nonna ıt emeaını ve nı muba aza eder er. 30 Mayıs 
son, aşağıdaki beyanatta bulan- muştur. bu ıebekenin heyeti mecm.uaaı 926 tarihli Ankara itilafname
muştur: . . Nufusça zayiat yoktur. Tamamen üzerinde münakalatına kesılme sinin 5 inci lahikaaı olan proto 

"Ben,kdo1layııkıle h
1 
orc;Iİ.nn ;:;.~.: maddi olan basarat, sür'atle tamir e mesini müttereken temin eyle- kolda tesbit olunan şartlar da-

•• deme o aca o an er u dilmiştir •. • • d T·· ki M d k 
moratoriwna şiddetle muarızım. · megı ıresın e ur ye ey anıe • 
Borçların tenkis edilmesine düt- Eri tanya muhlarigelçllerl c - r.u maksatla yukarıda herden Çobanbeye kadar Suri-
man değiliı;n. Fakat. bu ~efa bul'! PARlS, ~·_Gazeteler, bu . mezlciir bir sene mühlet za~ ye arazisi üzerinde timendifer
na~ teavıy~ suret~e na!et ~· sabahki caniyane suikast dolayiaile, da gerek merbut protokol ahka 1-' nakliyatı askeriyesini icra et 
lecegıbe daıd 

1 
temınat .h ıateın Renne. abidesİlle kartı yapılınıı «>- mına tevfikan tesis olunmuş mek hakkını haiz olacak ve Su 

)Budae ebp~en ° ;r_ı .oan ta~d· d · lan auikaıti ve bu sebeple ittiham e kumpanyalar vasıtaaile gerek riye Çobanbeyden Nusaybine 
er e u uruna ıgmız iT e dilen 6 Britanyalı muhtariyetçinin b k 1 b ·kı · ka k el T ·· ki • • d hT borçlar komisyonunun yeniden ih kifi . hatırla ak d B 6 ki u proto o un tat ı . gayrı ,, ar ur ye arazısı a ı ın • 
dasına ıiddetle muarızım. 15 ka- t~ mlanı ilk tahtmkika~~':'."· u d - bili iktiham müşkülata maruz de şimendöferle nakliyatı aake 

ld d · h- l"led le fı,yapı ·~aonraa.,.. k 1 • b t k b··1ed · · · · kb kkı n!'nu~e e va. eaı . '! u en mi mesuliyetlerine karar verılerck hı a ıua ış u gayeye e a u e rıyesını ıcra etme a na ma 
dıyat~ ıcraaı, bıze ıtimat ~ı::.:: raldmıılarılır. cek bilavııta veya bilayasıta di lik olacaktır. 
?hecektirtm •. 01.zamb and Amlencak _ Filvaki, komünist tahrikabndan ğer her nevi tarzı idareye te- Madde 3 - Malzeme ile ha 
ı raca ı ıs a a me ar o a •- -lh 1 faaliyt • izli kal • k b• • 1 . • kilde yeni bir tesviye sureti der- mu em ~ an ve . eı 8 . • vessül ıle muvak llt 1r ıs Pt- vay ıcın taka imi alakadarlar ara 
piı edilebilecektir. Fakat biz A- llll4hl.okldl~gbunl dan d~la1r' bd~tzıyak·•~et me tarzına müteallim bir itilaf ıunda müttefikan yapılacaktır. 

.k .. Al d la te ıeı uunangızı ır eşua • k J t 1 ,t lb k• d 1 d men a aızın manya an a ca- t ld - .. 1 ekted. 11rıunagı arar a• ıı-mış ar 11'. ş u ta sım e uyuşu ma ığı 
" . b t" d t d. tta bu mevcu o ugu soy eıvn ır. B .. • 1 l·· _,. . • .. 
gınız para nıs e m e e 1Y!- Hakkında hiçbir güna malumat ugun mevcut ıt etme usu u· takcoırde cemıyetı akvam muna 
Junmamzı kabul edemeyız. Bu "G nh d ., . ·· t f' • • • I' • k I" • k"l" 
mesele, urf sizi alakadar eden bir m~vdcukit. olmikıyan R ven ·~ut. ı.:,"k ~~n as1:kvesı . .'hclın . a~"!'_, azamı fa dal ve t~ansı1t tet kı abt.ı tbarake-

Jed"r Pelit Journal muhabiri mın e tar at, enne. su: s 1 1>ır sene ı mu Pbn tnı<ızasma ın an tayın o unaca ır a 
b'C:,eıa...:. 

0

müşterek zaferi kazan- , kmda tefe'.ülde bulunmuru~ bir ı ve veni bir muvakkat u~11lün te me ır.üracaat olunacaktır. 
mak için ihtiyar edilmiş maıraf· ~u cemıy~~~an ~ • - es•;isün" l<Rdar Vl'ziyPtİ hazıra Mndde 4 - Birinci madde
lardan mütevellit olduğunu aöylo- çl 0 azad aıfruzl .. ınn ketmıt Ye ~gız-3 tadil ed;lmiyecektir. Böyle ol- n;n biriru:i fıkrasında istihdaf 

. .. • M Swaaaon, §U ceva ann an a a soz açlnnış o an el F . 
mb eıu uz~nti.ne · muhtariyetri aleyhinde aarilı tahdi- 1 aıakla berab,.r A "na • evzı· olunan kısmın halen işletmek· 

1 vermı• r: ' '- · b · ·ı·r · 1 F · k · · hd "Şüpheaiz, fakat harbi kabul datta bulunmuttur. paşa ı<tsmı ış u ıt• ~. ın. ımz~.·ı~ te o an ransız şır etının u e 
ebnezden evvel b;zimJe iatiıarede Şimdiye kadar bu garip teşkilat da" altı au •onr" T u~lnve hulcii ıine geçtiği tarihten Türk hü-
bulunmadmız ki .. " azaaınrn hüviyetlerini meydana çı· me•;,..., t,..ı;m edilecektir. lciimetine teslimi tarihine kadar 

BuhrRndan fevkalade müteea- 1 kıınnak için sarfedilmit olan mesai, ANT<A~A 27 Tesrinievvel isl"tll"e hasılatı üzerinde her 
sir olan Amerika b'.ikiimetinin bosuna ıtitmiştir. 91?. f"h J d Ch b D ·· 1 b d T .. ki h .. k. 
mukRbilinde tavizat olmadıkça a- 1 1'11amafih,o vekit daktilografi maki- T. · fik ; .. ~tü e am run r. I?~ta :J· e en u; ye uedume-
lacaklanndan vazgeçıneğe pek nesi ile yazılmı, olan bi~ck ~ktup ev . ~t .• .. .. tı ~n ı namına .. era~at er ve 
az mütema'l'İI olduğunu anlama- ' tar, bu cemivetin mevcudiyetim orta Y enı b•r usulun teeasusune bu ışletmeye mutealhk hesabat 
ruz icap eder. ya çıkarmııtır. Ye hali baztrdaki İ•letme usu· tan kendisi iaabet eden hisse i· 

Hindenburg 
Ve Bitler 
Mülakatın en esaslı 

neticesi 
BERLIN, 20. A. A. - Volff ajan 

aından: Berlin siyaıi mahafili, 
Hindenbourır - Hitler mülikab 
hakkında tefıiratta bulunarak 
reisicümhurun hali hazırda diifün 
celeri, siyasi fırkalar liderleri ile 
doğnıdan doğruya mı gÖrÜ§meai 
lazım geldiği, yoksa bu müzakera 
ta devam iç.in mutemet bir zat mı 
intihap etmeai İcap eylediği nokta 
sma matuftur. Hitlerin diğer fır
kalar liderleri ile doğrudan doğ· 
nıya müzakeratta bulunmak niye 
tinde olmadığı aöylemnektedir. 
Dünkü mülakatın en esaslı netice 
ıi, Hindenbourg ile Hitler araım• 
daki temasın kınlmamıı olnuuı ye 
noktai nazar teatisi imkAnlarmm 

lül'ii" tasfiyesine müteallik pro çin kat'i ibra verir. 

M. Roosevelt tokol; Madde 5 - Bu protokolun 

• 
istir abatla 

Madde t - Türkiye hükU· İmzası tarihinden itibaren 15 
meti Pozanti. Adana • Ferzi aene müddetle Türkiye ve Su
p11şa hattının i•letmesini temin riye evvele?1i~de mutabık ~1-. 
edecektir. Türkiye arazi.si dahi mabızın !ftira ~!arını ısti• 

1 • M liııde kain bulunan Payas. top mal eylemıyeceklerdır, Meğer 
çki meselesi ve • rakkale, Fenipata. Meydanıek ki ifb!' müd.det z!rfmd~. b.u ti· 

Hoover'in fikri ber ve Cobanb"v NüAavbin la mendoferlenn kati uıulünil tes 

MA RlT A.A. _ M. Roo ınnlarınm itl .. til~eai Türk ka· bil için bir itilf aktedilmit olL 
D • 20· ... 1 ·· kkil 8°' 1 l akl be be P velt,mart ayına kadar iklimi miite- nun anna tevfikan mute,e oy " o m a ra. r ayaa, 

dil bi d t rmak . 

1 

ol~·p T;;.ı_ ··----ı-.:.,in de it Toµrakkale ve Fevzıpqa Mey-r yer e o u arzusunu ı&- d kbe la l • l ·ı 
b t i oldugu-ndan Mala"a bele- tir"lc edebileceg-i Fransız se•- anıt- r ıım anmn lf etı • 
ar e m 1 " • T··rk 0 rketi fmd diye reisi, müf"rlinileybi, birkaç yeli bir ıirkete tevdi olunacak- meaı u ıı • •• t~r~ an 

hafta Malagada ikamete davet et- tır. Mezkür ıirketi itbu iıletme ~~te ~ldıgı • t~nbın dıs_: 
mek taaaVYUrundadır. 1 n;n ,artlarını tayin etmek için d~ncu._aenes~den ıtibaren Tur 

B eh · beled. · · ·· takL-ı Tiirkiye bükWneti ile anla,a- kiyi! huldlmetı bu kısımları mez u 1 nn ıye reısı,mus ""'ı k" • k .. h be k 
Am •ı__ · ·cümb ikameti·n 1 caktır. Suriye arazisi dahilinde ur şır ete uç ay a r verme 

en,... reıaı urunun • 1 • • k h kkın • • l 
den istifad«> ederek kendisi ile lapan kain bulunan lakenderon, Pa· şartıy e ıs.tn;a . ~ ı tstıma 

1 1 ihra b 1 • · yan Meydani hatlarmın i•letil etmek aelihıyetını mahfuz tut-
yo !MRP arının ca m.,.., eaıru • • k d Çob be N b• 
görütecektir. meai Fransız kanunlanna tevfi mk a ta 1~· I anT .. Yk• ~kay. m 

1 kan teessüs edecek bir tirkete ısmrnı ış eten ur ıır etın· 
ıçkl m~mnuigetl l •· ı kt cit: bu kısmın i•letilmeaini de-ev,..., " ıınaca iT. y 

NEV YORK. 20.A.A. - Nev- Madde 2 _ Münakalat ıart- ruhte. f!ttiği. ~arihin dördüncü 
York Times'in Vaabington mubabi- larını tanzim icin Tü~kiye dev- aenesınden ıtibaren her zaman 
ri, M. Hoo.-er'in bira aatqma me- let demiryollariyle Türk tirke üc ay evvel haber vermek tarti mevcut bulunmasıdır. Reiaicüm-

hur, alqam BayYera halkçıları mü zuniyet veren her.~ ~ı, bu ti ve Frans..,. .:.1 -~•; r•,.larında le İş etmekten vazgeçmeğe 
mesaili M. Schaeffer'i de kabul 1 kanun içki memnuıyetine aıt kano- h' :tilaf yapılacaktır. Bu it;!• b:ıkkı olacaktır. 
ederek bu ouretle ilk müzakerab nun miitedi t<;kli kongre bırafmdan bilhassa (a) Türk şirketi ve Madde 6 - Türkiye arazisi 
na nihayet vermiştir. ~ul edilm~i.k~ V~o hakkım u- 1 Fıan~ız ,irketi katarlannmTür dahili.nde bul!Inan kıaımlar i~le 
Prusya hükıimell protesto timal edeecgmı aoylem14 olduiunu kiye Devlet Demiryolları tara· ten ıırkete ışbu protokol ıle 

elli yazmaktadır. •··---·-ı· fmdan işletilmekte olan Top- b~h§ol~?an hukuk Türkiye hü 
-····----- rakkale F evzipaşa kısmına mü kurneh ıle evvelce anlatmadan 

BERLIN, 20 A.A. - Pnısya- yadaki Al~an. ":omiae~ .ile O.tt? · rur harcı vermek suretile geç- hiç bir Auretle di~er bir şirkete 
nın kanuni hükı'.imeti, bu aym 24 Brau.n kabmea"!ın .. ıa~ı".etlennı l . b kk da (b) h .. . • ter!<.eılilmeyecektir. 
ünde diyet huzurund reiaicümbu tahdıt eden emırnameunı protea- me erı a ın er uç ıt A T , . 

2 run cuma eünü. neşredilen ve Prua to etmeğe karar vermittir. letme idaresini alakadar eden nkara 27 eşrınıeVYel 93 

tarihinde iki nüsha olarak tan 
zim c;lunmuttur. 
Charles de Chambrun Dr. Te 
fik Rüştü Bey 1 numaralı me 
but büyük elçi hazretleri bugü 
kiı tarihle İmza ettiğimiz prot 
kola atfen işbu protokolun 1 i 
ci marldeainin 2 inci fıkrasınd 
tc·şkili derpiş olunan Türk şi 
ketinin müdiriyet teşkilatı iz 
mir, Kasaba demiryolları im 
panvPlarındakine müşabih ola 
cai!mı 21\h devletlerine tasri 
etmeği faydalı bulmaktayım 
lşb,ı şirket isi,.•~ ~-:., i-tilza 
ettiği idare ve faaliyet birliği· 
nin temin zımnında Suryede i 
rayi faaliyet eden Fransız şirk 
tile bir itilaf yapmak huıusuP 
da serbeset olacaktır. Pek yük
sek ihtiramatımın teminatı 
kabul buyurmanızı rica ederiııı 
biıJ ük elçi hazretleri. 

Dr. Tevfik Rüşt~ 

Büvük elçi hazretleri, 
.Bugünkü tarihle imza ettiğİ 

mı ı protokola atfen işbu proto 
kalun İmzası tarihinden 6 aY 
zaıfuıda Türkive cümhuriveti 
hüküınetine iade olunacak ·kı
sın da halen iatihdam edilmek
te olan memurin ve müstahde-
1'!' in:o hizmetlerine nihayet ve 
rilıi;ği takdirde Mersin Adana 
hatlınm memurin ve mü~tah -
deminin hizmetlerine nihayet 
verilmesinde tatbik edilmiş o· 
lar usul veçhile hareket oluna· 
cağını zatı devletlerine beyan i 
le ke~bi ,eref eylerim. Pek yük 
ıt.k ihtiramatımın teminatını 
kabul buyurmanızı rica ederinı 
büyük elçi hazretleri. 

Dr. Tevfik Rüştü 
V l'kil Beyefendi, 
Bugünkü tarihle imzaladığı· 

n:1z protokola ilave olunmak Ü 
zere irsal buyurmak lutfunda 
bulunduğunuz iki mektubu al· 
dığımı haber vermekle terefya· 
bım. Bu vesaiki ıenet ittihaz e 
derek ihtiramatı faikamın te
minatını te,it eylerim Vekil S. 
yefendi. 

Conte de Cbambrun 
Şimendöferlere müteallik '/:I 

teşrini!!nel 932 tarihli mütte'° 
rek beyannamemi imza protoko 
lu mütterek beyannameı:ıin ınu 
kaddemesindeki abkimı halel· 
dar etmemek üzere akitler a· 
:r.ami bir sene müddetin itbu 
beyannamenin a b c fıkralarıır' 
daki ahkamı tatbik edileceğini 
ve bu müddet nihayetinde yük 
ıek ikit taraflardan her birinin 
serbeatii hareketini iktisap ede 
ceğini teslimde müttefiktirler. 

27-10-932 Charles de Chaıır 
brull'. Dr. Tevfik Rüatü 

PARIS, 20. A.A. - T1 teırinie~· 
Yel larihinde Arkarada imza edıl· 
mi, olan Türk- Fran ız itili\flaı-ı ah
kamı Pariste neşredilmiıtir. 

Bu itilafnamelcr, ıimendiferl
Türkiye - Surive hududuna müca:tıı 
olan mınukalara ve Suriyed • 
Türle tebaası ile Türkiyed.,ı,i Su~ 
ye t.-baaıının emval ve emLlkine 
tt>alliktir. 
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Kahve Ve Çay Tacirleri Yeni Vaziyeti Nasıl Karşı .addar? 
Ekonomi Maarifte Pollate 

Hem döviz verilmiye
cek, hem de kah

Yeni şubeler 
Açılacak 

imtihan veremiyen 
talebenin vaziyeti 

Malihulya 
Zengini!· 

Boğazkesende bir 
sokakbaşı sohbeti • 

vesız kalmıyacağız .• Liaelerin birinci ve ikinci devre Yeniz yurtıuz takımından Nazım 
lerinde bakalorya imtihanında bir iaminde birisi evvelki ak§&m fazla 
zümreden ipka edilenler mü· miktarda rakı içmiı ve üzerine de es 
teakıp sınıflar~a. okumak hakkı- rar içip ıokağa çıkmı,tır. Nazım ıen 
nı bu ıene ıçın kazanmışlardı. deliyerek Boga..ıııkeıen caddesine gel 
Maarif vekiletinin bu kararı ls- miş, burada bir duvara yaslanarak 
tanbul liae ve orta metkeplerine geleni geçeni yanma çağınp nutuk 
de bildirilmekle beraber ~~ ':.a~· oöylemeğe batlamı~tır. Naznn 
yette olan talebeler bazı ~~şk!'lata kendisine Tayyare piyangosunun 
maruz kalmıştır.Bu fa:le~. bınncı dev 1 büyük ikramiyesi çıktığından ve ar· 
re bakaloryasında bır z"!""eden ": tık bundan sonra konaklarda otura
nıfta kalanlardır. Vek~let yenı rak herkesin kanımı doyuraca,ğın· 
kararını mektepler ted_rıs;ıı!a bat· dan babaederek bir çok ahaliyi batı· 
ladıktan ııonra yollad~gı ıçın .kad na toplamıttır. 

İkhsat Vekaleti icap eden 
bütün tedbirleri almışhr 

Yeni kontenjan listesinde kah· 
ve, teker ve çay bulunmıyacağı 
haberi bilbaua kahve tacirleri a· 
•asında büyük bir telif uyandır
lllıttır. 

Kahve tacirleri aralarmda bir 
tirket yapamadıklan için serbest 
ithalat imkiru l'Örülmediğinden, 
lktısat vekaletinin de kahve, ıe· 
kcr ve çay ithalatı için döviz ver• 
ınemeği prenaip ittihaz etıneıin· . 
den dolayı ıerbeat tacirler kendi· 
leri için yeni bir ithalat yolu gÖ· 
rememektedirler. Maamafib ge· 
len maliimata nazaran lktıaat Ve· 
kileti memleketten döviz çıkma· 
dan balkm kahve ihtiyacmın te• 
ınini için her türlü tetbiri almıt 
bulunmaktadır. 

Gümrüklerde ithal için bekle
Jen kahvelerin takriben 750,000 
lüto kadar olduğu anlatılmakta
dır. 

Arpa rekabeti 
Bulgariatanda arpa iatihaalitı 

&eneden aeneye §ayanı dikkat bir 
tekilde azalmaktadır. 930 ıeneain 
de 402,000 ton olan Bul{ıaristanın 
•rpa iatihsalitı bu aene 360,000 
lona düfmü,tür. 

Bu istibsalit kimilen dahilde 
sarf edildikten baıka itha'. ata bi
le lüzum görülmektedir. Ticaret 
od•sı bu vaziyetten iotifadr edip, 
~emiyeceğimizi tetkik etınekte
dir. 

Fasulya ihracatı 
Ticaret odaaı bu aeneki fasulye 

latihııalatunız hakkında iıtihaal 
llıembalarmdan eaaslı maliimat 
'•lep ebnİştir. 

Bu sene fasulye istibaalatımız 
fevkalade denilebilecek derecede 
fllzladır. Bu oebebin teıirile fa· 
•ıılye fiatleri de çok düşüktür. lı
lanbul piyasasında okkau bq 
ls.uruştan faaulye satıldığı görül
lftektedir. Eyi bir tekilde idare e
dildiği takdirde bu senenin fazlai 
iılihsalatmdan memlekete eyi bir 
lervet l'ireceği anlatılmaktadlr. 

F aaulye müıtahıili memleket• 
ler bu sene umumiyetle fazla is
~haalitta bulunmu,lardır. Bulga· 
•ıatanda faaulyenin azami fiatı 
~3 levadır ki bizim faaulyele· 
•111 asgari fiatından da qağıdır. 
Bıı dütük fiatle, Bulgaristan 
l>ransa, Belçika, Filistin, ltalya 
~e Yunanistana külliyetli miktar
.ı., fasulye ihraç edebilmektedir. 

Pamuk fiabndaki 
tenezzül 

Muırda pamuk fiatlerindeki 

[ ___ B_OR_SA __ ı 
O, Bankasından alman cetveldir) 

19 Teırioiaaııi 1932 
Akpm Fiatlan 

f ıtikrıu:lar T ahvilit 

:.~k d:~=ll•rı ı~' F.ltktrll -
il. Mov~blde 18,1/! Tramv• -
r.tinırütler 8,7~ Tünel -
trdl malıt 7,- Krhıım 1'.15 

ıdıt r ,7& Anadola l 16,71 r ISkeriye 7,75 • fil 37,:I 
ı""ir Belediye .Müme.sU 111,99 
ıtlkru1 ft4 

ESHAM 
lt Ba. Namı 10,10 Bomond 23.40 

t- H ;ı mılin IU,l<t Tcrkos U.39,-
.. "1'-1 üeısl~ 120,- Çimento Ar. 8,-
... •ıdoJo U.65 Coyon dey. 25.25 
~•il 4,tı~ Şark dey, ı,ıo 
~r haniye 14.50 B.ılyı l.io 
r•ınvay 50,.."iO Şırk m eu.a t,8ı.I 

11rrıomtslgorta ı t .75 Teldon 15.25 

ÇEK FIATLARI 
~"1ı 12,fö Prsl 
~Ddra 6.99 Vlyna 
•rorı: 4;,ıJ Mıdrlı 

~1'!•00 9,23 BerH n 
'13.seı 3,40,t Vırşo• 

"li•ı U,65 Peıı• 
cı ... ,. t,41,47 Bütreı 
501Y• 65,40 Bel(m 
... rrıiHtrdanı ı,17,615 Moskovı 

U,99 

•,ıt~ 

5,79 
ı,98.40 

4.11,65 
3,11 

79.16,-
35,17$ 

IO 70,75 

NUKUT (Sabt) 
Kuruş Kuruş 

t şilin, A•-. i!!,-'lf.ı l·troosız nı-:: 
1 • 

ı.ıtrıın 710.-

r dolar 213,-

~ lırcı 218.-
I, Bclrıta t 1" -

'IQ • ' 
'o drahını 27,-
, I. 1 vlçre ll2,S-

' lt\'ı ~7,-

1 pezeta 17.-
J mart S0,-
1 «lotl 24,-
1 p<ng9 

20 k) 
1b dlaar 

ı ÇeMov't 
ı .\lııo 

32,
!~.-
6'),-

'lf.ı llo ıo Hb 
il) • 1 M<eldrye 

kor Ctl:) 24,- t "ı B:ı.nlrr c 

1),20 
O(l,20 

.?.:i:'. 

•ukut devam ebnektedir. 
Pamuk fiatlerinin ıukutu Mm· 

rın ahvali iktisadiyesi Üzerinde 
çok mf'nfi tesir yapmakta ve mem 
n uniyet bahf olmıyacak bir ıekle 
sokmaktadır. 

Mısır hükumeti Mısırın iktısadi 
vaziyetinin böyle tek mahsule isti 
nat etınesini batalı bulduğundan 
yeni mahsulat bilhassa sebze ve 
meyve yetiştirmeğe ehemmiyet 
venneğe baılamıştır. Te,kil edi. 
len bir komisyon bu i,le mefgul 
olacaktır. 

Yunanistanda 
Kontenjan 

r~la~ v_e oınıflar vaktıle tesbıt e· Bu bal polisin nazan dikkatini 
dil~ıf~'· Karardan sonra, bu hak c.,)betıniı ve Nazım yakalanarak hak 
tan ıatıfade ~d~n orta m_ektep son landa tahkikata ba lamnı tır. 
smıf talrbesı haelere muracaat e· ş l 
derek doku%Uncu ımıfa kabulle
rini i•temiılerdir. Fakat İ•tanbul 
liseler i fazla dolu olduğundan hu 
tekilde müracaat eden talebe mek 
teplere kabul edilmemiftir. Bu va 
ziyette, bu kabil talebenin gene 
bir seneleri ziyaa uğrayacağı için 
Maarif vekaleti icap eden tedabi 
rin ittihazı için, lstanbulda bulu
nan vekalet müfettiıi umumiliii· 

Kömürden 
Zehirlenenler 

Yunanistanda yeni tertip edİ· ne bazı talimat göndermiştir. Mü 
len kontenjan listelerinde daha. fettiıler bu kabil talebenin bebe· 
az döviz çıkanlmaoı için yeniden I mahal yerleıtirilmesi için mektep 
esa•lı tadilat yapılması kararla§· !erde tetkikat yapmaktadırlar. f. 
tınlmı§tır. Bu vaziyete nazaran cap ederae bazı liselerin dokuzun 
bazı eşyanm ithali yeniden m ene cu smıflanna yeniden şubeler ili 
dilecek ve bir çok maddeler için ve edilecektir. 

Kaıımpaşada üç amele kömürden 
zehirlenmi§ler, bunlardan biri öl
müftür. Yaka ıöyle olmutlıır: Ka· 
•nnpaıada iskele c11ddeunde Vartan 
Maskarayan efendinin çini fabrika-
11nda amele Hü•nü, Mehmet, Hü
seyin i•imlerinde üç kişi fabrikadaki 
odalarında bir mangal yakarak yatak 
lanna yatınıılardır. Sabahleyin Var
tan efendi fabrikaya geldiği zaman 
amelenin ortada olmadıklarını gör
müş ve odalarının kap11mı vurmut· 
tur. içerinden ıes alamayınca kapıyı 
açıp girmittir. konulan miktarlar tenkis edilecek 1 " • • 

tir. Ticaret odaaı bu tadilatın bizi lk surat ımtıham Vartan efendi üç amelenin yatak
larında ıesıiz sedasız yattıklarını gö 
rünce polise haber vermiştir. Derhal 
zabıta ve doktor gelmiş, yapılan mua 
yencde bunlardan Hüıeyinin ölmüş 
olduğu, Mehmetle Hüsnünün de öl
m<k üzere bulunduktan ıörülmüt· 
tür. 

.. !&kadar eden kısımlan hakkın· 
da Atina mümeııilliğimizden müs 
tacelen malUmat istemiıtir. 

Zirai sigorta 
ANKARA, 20 - l•tanbulda 

tetkikat yapmakta olan Zirai Si
gorta mütehaasıaı M. Kompenon 
raporunu takdim etınek Üzere bu 
oabah Ankaraya gelmiştir. 

Adana palJ!uklan 
Adana pamuklarında yapılan 

tetkikat neticesinde, pamuklu 
men&ucat aanayiinde, yalnız Ada
na pamuklarının kullanılmasına 
imkan olmadığı anlaşılmıftır. Pa· 
muklu mensuca t için, hariçten 
başka cins pamuk getirerek, Ada 
na pamuklarına karııttırma.k ica· 
betmektedir. Ziraat Vekaleti bu 
ciheti nazan dikkate alarak Ada
na pamuklannı, tamamile pamuk 
lu mensucat aanayi;ne elveri"li bir 
bale getirmeğe çalışılmaktadır. 

Aldığımız malumata göre, ve
kalet bu maksatla Amerikadan 
pamuk tohumu getirtmi,, Adana 
Ziraat müdiriyetine göndermiştir. 
Bu tohumlar ilk baharda, nümu· 
ne tarlalarında ekilecektir. 

Ali baba öldü! 
latanbulun en eski kehlibarcısı 

meşhur Ali Babanın dün vefat et
tiğini haber aldık. Ali Baba, bizde 
kehlibarcıhğın ağababalanndan· 
dı. Uç çeyrek asra yakın bir za• 
man evvel, küçük bir dükkinda 
çıraklıkla ife ba,layarak, ağızlık, 
çubuk ıibi §eyler imalinde göıter 
diği maharet sayeoinde, töhreti 
pek çabuk etrafa yayılmıf ve Ali 
Babanın kehlibar takımlan umu· 
mi bir rağbet kazanını~tL Gitgide 
kehlibar mamulatı gözden düşme 
ye batlayıp eıki tiryakiler azalın 
ca Ali Babanın da ifleri bozulmuı 
tur. Türk kehlibarcıhğının bu e· 
mektar aan'atkin, aon günlerini 
büyük bir darlık içinde geçirmek· 
te idi. Eaki bir Türk aan'atinin 
bu emektar hadimi, ölümü ile 
memlekette bir boıluk bırakmış 
oluyor. Allabtan kendisi için rah 
met dileriz. 

---<---· 
Amerikadan gelen 

tayyareler 
Ankara • lstanbul hava posta• 

lannı yapacak Amerika tayyare
leri, gümrük muamelesi bibnedi
ğinden dün de gümrükten çıkarıla 
mamıştır. Muamelesi bitene bu 
gün Y e§ilköye nakledileceklerdir. 

Ihsan B~y Ankara
ya 9,'itti 

Evkaf mahlulit müdürü lhaan 
Bey, mablwit işleri için müdiri
yeti umumiyece vaki olan davet 
üzerine Ankaraya gitmiıtir. 

Kızıl aşısı yapılıyor 
Beyoğlu cihetindeki ilk mektep 

lerde tatbik edilen kızıl afı•ı ls
tanbul mıntakaaındaki ilk mektep 
)ere de teşmile ba,lanmıştır. Bey
oğlu mmtakasında bef koldan, E. 
minönü kazası mıntalcasında iki 
koldan, Fatih, Kadıköy, Bakır· 
köy kazaları mıntakalannda birer 
koldan ve ~iktaş ka7aaı mmta• 
kasında • iki koldan olmak üzere 
l 2 koldan ilk mekteplerde kızıl 
aşı•• talbikına devam edilmekte
dir •• 

Yüksek İktıaat ve Ticaret mek· 
tebindeki iıtenoğrafi kurau aür'at 
imtihanı çar§amba günü yapıla
caktır. !stenografi aür'at imtiha· 
nı ilk defa yapılmaktadır. imti
han bir heyeti mümeyyize huzu
runda yapılacaktır. Muvaffak o
lanl lllra sHr'at ehliyetnamesi veri· 
leceklir. imtihan 160 hece üzerin 
den yapılacaktır. 

Mektepleri teftiş 
Maarif vekaleti müfet• işi umu• 

milerinden Re~t Nuri Bey ;chri· 
mizden Edirneye gitıni,ıir. Re~at 
Nuri Bey Edimede teftişlerini yap 
tıklan sonra lstanbula dönecek 
ve buradaki mektepleri lefti, rde 
cektir. 

Şeker 
Fabrikası 

Eskişehir fabrikası 
yakında kuruluyor 
ESKiŞEHiR 20(Milliyet)-

Ankaradan gelen mevsuk ha
berler Eskiiehirde bir şeker 
fabrikası açı maaı huauaunda 
lktıaat Vekaletince yapılan tet 
kikatın neticelendiğini ve fabri 
kanın açılmasının bir gün mese 
lesi haline geldiğini bildirmek· 
tedir, Esasen tehrimizde de bir 
teker fabrikası açılabilmesi ı· 
çin halka düşecek vazifelerin i
fası hususnda istekli bir cere· 
yan vardır. 
Sabık iktıaat vekili ve Edirne 

meb'uau Şakir Bey tehrimize 
gelmiş, burada yapılan şeker 
fabrikası tetkikatı üzerinde meş 
gul olır.uttur. Şakir Bey otomo 
bille fabrika kurulabilecek era· 
ziyi ve bu meyanda Zahariyadis 
değirmeni civarını gezmittir. 

Oç aylıklar 
Eytam, eramil, mütekaidinin Ü· 

çer aylık maatlarmın kinunuev
..el batında verileceğini yazmış· 
tık. Bunlardan kanunuevvel, ki
nunuıani, tubat maaılannı Emli.k 
ve Eytam Bankauna kırdınnış o
lanlann maaş alma•ına gelince, 
bunlann mart, niıan, mayıs maaf 
)arını tekrar kırdmnalan, mart 
yok'ııına•mın yapılmasına bağlı 
bulunınaktadır. 

·---
Kimsesiz çocuklar 

yurdu 
Vali Muhiddin Beyin riyaaeti 

altında bundan on bet gün evvel 
belediyede fstanbulda bulunan 
kimsesiz ve fakir çocuklar için 
bir yurt açılması haklnnda mevcut o 
lan tasavvurun ilmi ve pedagojik e
ıaslan üzerinde müzakeratta b ılun
mak üzre bir komiıyon toplanmıştır. 
Bu İçtimada Maarif başmüfottit i 
Hilmi Beyle hapishanci um\!IDİ 
sertabibi lbrahim Zati Beylerin 

Bunlarm hep•İnin k:;mürden zehir
lendikleri anlaşılınıştır. 
M~hmetle Hüsnü haıtaneye kaldı 

nlıruşlardır. 

Sıdıka H. dayaktan 
mı öidürülmüş? 

Zabıta ve müddeiumumilik esra
rengiz bir vakanın tahkikile meıgul
dür. 

Yaka tudur: Kasım patada otu• 
ran Sıdıka hannn isminde bir kadın 
bundan bir müddet evvel hastalan
mış, hastaneye kaldmlnnt, fakat te
claviıi kabil olamamış ve bundan bir 
ay evvel vefat ebniştir. Aradan bir 
ay geçtikten sonra polis merkezine 
bir ihbar yapılmıftır. , 

Bu ihban yapan, Hikmet efendi 
i•minde biridir. Hikmet efmdi polis 
merkezinde verdiği ifadede bir ay "' 
ve) hastanede evlat eden Sıdıka ha
nnnm kendikendine haıtıılanarak öl 
mediğini iddia ebniıtir. 

Bu adamın iddiaıma nazaran Sı
dıka hanımla komtusu Mel&hat hanı 
mın bundan bir müddet evvel bir me 
ırleden dolayi aralan açılımı ve kav 
ga ebnitlerdr. 

Bu kavgada Melilıat barum, Sıdı
ka lıannm fena halde dövmüıtür. Ge 
ne bu iddiaya nazaran Sıdıka hanım 
bu dayak tesirile baatalanınıı, basta 
lık fazlalaşmq, baataneye götürül
mÜf, bu eanada Sıdıka barum kendi 
kendine hastalandığını aöylmniı, nİ· 
hayet kadın hastanede vefat ebnit
tir. 

Zabıta bu ihbar üzerine Hikmet 
efendinin istiçvabmı yapJDJ! ve m• 
ıeleyi l"'nİt biı ıekilde tahkike bat· 
lamıttır. Koıntusunu dövüp ölümü. 
ne sebebiyet verdiği iddia edilen Me 
lahat hanunın da isticvabı yapılmıı
br, Zatı.ta tohkikata devam ediyor. 
Tal-k.kat bittiken ıonra bu esraren
giz meselenin iç JÜZÜ meydana çı
kacaktır. 

Az b bir hırsız 
Zabıta azılı lıir hıruz yakalamıt

tır, Ferhat isminde olan bu adam ev
velki gece Pangaltıda Sinan İsminde 
bir kömürcünün dükkanma giderek 
kapıdaki kilidi kırıp İçeriye gİrmif 
ve eline geçen paralan aıınnıtlır. 

Fakat Ferhat kapıdau çıkarken po 
lis devriyelerile karfılatmış ve yaka 
yi ele •ermiştir. Ferhadin şimdiye 
kadar zabıta tarafından kaydedilmiş 
26 tane bıraızlık ve yankea.icillk aa
bıkalan vardır. 

Evvelki gece de 27 inci defa ol
mak üzere yakayi ele venniıtir, Bu 
azılı hınız adliyeye teslim edilecek
tir. 

Kim öldürdü? 
KadıköyÜnde Liz Oaınanın 

Hasan namında birini yaralaya• 
rak öldürdüğü yazılmıftı. Osma• 
nın bu cinayette derecei alakası 
ile diğer arkadaslannın bulunup 
bulunmarlıiı hakkında zabıta ve 
Adliye tarafından tahkikat tamik
edilmektedir . 

Baca kurumları 
birer rapor tan•İm etme· Beyo 'flunda Bursa sokağında 
leri kararlaştınlmıttı · Raporlar Kaann zzettin Bey apartımanı· 
tanz;m edildiğinden bug{inlerde 1 nın Ağa aokağı cihetinde Petro 
raporlann müzakereai iı;in komis 

1 
Mih'1ilidiı Efendinin tahtı istica· 

yon tekrar ictimaa davet edile- rmdR bulunan marango:ı: dükki-
" . . . ' - . -

Ayaspaşa 
Mezarlığı 

Bazı Evkaf memur
ları An

karaya çağrılıyor 
ANKARA, 20 - Yeni belediye 

kanunu mucibince belediyeye İn· 
b"kal ebneıi lizımgelen milyonluk 
Ayaıpaf& mezarlığının üçüncü ta 
hıslara geçmeai ve bunlar tarafın 
dan da metresi 30 • 40 liraya aa· 
tılmış olmaaı Ankaranm nazan 
dikkatini celbetti, vak'anm §Uyu· 
unu müteakip bu meseleye hüku· 
met te ehemmiyet verdiği için 
Mülkiye Ba,müfettişi Hacı Hii&
nü Beyin riyasetinde Maliye ve 
Adliye müfeltiflerinden müte~k· 
kil bir hey'eti bu işin tahkikine 
memur ebnitli. Tahkikat evrakı 
bir ay kadar evvel buraya gelmİf 
tir. 

Haber aldığıma göre lstanbul 
Evkaf tube müdürlerinden ve me 
murlanndan bazılannm malu· 
matlarma müracaat edilmek için 
buraya çağırılmıflardır •• 

750 bin liralık 
Muafiyet 

Muafiyetten kimler 
ve nasıl 

istifade edecekler? 
ANKARA 20 - Millet Meclisi

nin Sanayia verilmesini kabul et
tiği bir buçuk milyon liralık ibti
dai madde muafiyetinin ( 750) 
bin liraaı sanayün muamele vergi 
•İ için ahkonulmu,tur. Geriye ka· 
lan ( 750) bin lira tetvika muh· 
taç sanayia tevzi edilmek Üzere
dir. Hisaesine Muafiyet parası i· 
aabet <"den mücsseae bu parayı 
naklen alacak değil, Fakat muka 
bilinde gümrük•Üz mal çekecek· 
tir. Bu hususta Sanayi Umum Mü 
dürlüğü tarafından hazırlanan 
liste fktısat Vekaleti mü.ıeprhğı 
tarafından tetkik edilmektedir. 
Listede muafiyetten birinci dere
cede madeni eşya; ikinci derece
de mensucat, havlu, dokuma, tri
kotaj, çorap; üçüncü derecrde 
kablo ve bakır tel; dördüncü de
recl!de aepet, çiçek, mobilya; be. 
tinci derecede tarak, şemıiye aa .. 
pı, toka fabrikalan istifade et• 
m<>ktedir. Muafiyetin bir parçası 
bilahare almıyan fabrikalara ve
rilmek üzere aynlmıştır •• 

Kaza 
Kongreleri 

ilk kongre bu ak
ıam yapılıyor 

Cümburiyet Halk fırkau kaza 
kongreleri bu akşamdan itibaren 
baılayacaktır. Bütün kazalann 
kongreai kinunuevvelin onunda 
ikmal edilmiı olacaktır. ilk ola
rak bu akşam Beşiktat kazaaı 
kongresi yapılacaktır. Kongrede 
vilivet idare heyeti azaları, nahi 
ye idare heyetleri, ocak murah· 
ha• ve mümesailleri hazır buluna 
caktır. Ayın 22 inci aalı l'ÜDÜ Oa
k:üdar, 25 de Beykoz, Sanyer, a
dalar , Kartal kazalan, 27 de Fa 
tib, 29 da Eminönü, kinunuevve
lin birinci günü Beyoğlu ve Ça
talca kongreleri ve ayın ikinci l'Ü 
nü Bakırköy, Silivri, Kadıköy ka· 
:r:alan, 4 üncü gÜn Yalova ve do
kuzuncu gün de Şile kazalannın 
kongreleri yapılacaktır. Bu aene 
vilayet kongreıi de yapılacaktır. 
Vilayet kongresi kinunuevvel ..,. 
nunda toplanacak ve bir hafta de 
•am edecektir. 

- -. 
tutu,muş ise de teveuüüne mey• 
dan verilmeden aöndürülmüttür • 

Pazar yerinde 
Osk:üdarda Pazar mahallinde 

paotınnacı Mehmet ile Süleyman 
arasında münazaa çıkmış, Süley. 
man hamil olduğu bıçakla Mehme 
di bafından yaralamıt ve yakalan 
mıştır. 

Bir zavallı öldü 
Bir hafta evvel Beyoğlu bele

diyesi önünde duran belediyeye 
ait 3035 numaralı kamyonu alıp 
kaçıran ehliyetname•iz toförler
den Şükrü, kamyonu Beyoğlunda 
Etem ile Jak isimlerinde iki kİ§İ· 
ye çarptırarak yaralanmalanna 
sebebiyet vermişti. Bunlardan Jak 
tahtı tedavide bulunduğu haataha 
nede dün vefat etmiıtir. 

Pangaltı yangım 
Evvelki gece Pangaltıda üç ev 

ve bir fotoğrafbanenin tamamen 
ve bir evin de kısmen ynndığını 
dünkü nfühamızda yazmıştık. Bu 
yangının aebep ·e sureti zuhuru 
hakkında tahkikata devam edil· .. . ..~ 

Mahkemelerde 

Çeşme başı 
Kavgası 

Saadet ve Emine 
Hanımlar davada .. 

İnhisar/arda 
• 
lnhisarların 
Tevhidi 
Birleştirme muame
latı ne vakit bitecelc 

Silivrinin Gümüşauyu köyünde J İnhisar idarelerinin tevhit 
bir çefmebaşı kavgalllDlll iki kah· muamelatı hayli ilerilemittir. 
r311laru, Saadet Hanımla Emine Son aya kadar İstanbul, İzmir, 
Han~ ... Saad<;t Hanım, maznun Ankara, Edirne. Kayseri , Ko-
mevkımde, Emıne H., davacı ye- r B B J k · t h. 
rinde oturuyorlardı. Dava evrakı· cae ı, ursa , a ı eaır n ısar· 
na göre, iıin içinde bir "çocuk dil lar Batmüdürlüklerile Çanakka 
türmeğe •ebebiyet meaeleıi" de le Manisa. Muğl• İnhisarlar 
var. Suçlu Sa~.det .. Ha°?"I.!' !!'mine müstakil müdürlukleri te~ek· 
Ha~, her gunku gıbı koyun çq kül etmİ§ ve bu mıntakalardaki 
mesınde karıılatıyorlar. Saadet t"t .. t ·· k• · h. 
Hanım, fena halde öfkelidir. Se- . u un. ~.ve m.u~ ı~at. ın ısar 
bebi de şu: Emine HanJDJ, Saadet ıdarelen bırleştırılmıştır.Buson 
Hanımın çocuklarma nefes aldırt ay zarfında da İnhisarlar u· 
mıyor. Onlan nerede göne, b&- mum müdürü Hüsnü B, in ne
men pataklayor, pataklayamazsa, zareti altında Trabzon, Samıun 
en ~afifi azarlayor. Saadet Hanım tütün, tu, ve müsl ·rat inhisar-
h.mıne Hanımın çocuklanna et- 1 t h• T b S 
tiği muameleler, hatırına gell!rek, an ev .'t ve ra zon, am· 
çeşme bapnda ona yer vermek u sun İnhısarlar Başmüdürlüğü 
!emiyor: teşkil ec:lilmittir. 

- Çekil kadın .•• önce ben dol Gene Hüsnü B . in nezaretin· 
durayım... d 1 k T k t t•'t" t 

Em. H d ti.ili b. k e o ara o a u un, uz ve 
ıne anım a ce ır a- ·· k. ·nh- 1 h' dm: mus ırat ı ısar an tev ıt 

- A ... Neden? Ben dolduraca kadrolan da tatbik olunmll§· 
ğım 1 diyor. tur. Hüsnü B. Tokat.tan Sıvas' 

Sensin, bensin de~ken, İf büyÜ a geçmiş, Sıvas'ta da İnhisar
yor. Saad~t H.aı;ıım, ı;ovanın aopa lar Ba~müdürlüğü teşekkı.il et• 
•ını kaptıgı gıbı, Emıne Hannnm · t• •• .. 1 mış ır. 
ustune atı ıyor: H.. •. B S , 

- Şu kadını öldüreyim de ço- usnu • ıvas tan Ankara· 
cuklanm rahat yüzü görsün! di- ya gelmiştir. Vekaletle temas· 
yerek, rast geldiği yerine vurma· tan sonra hafta nihaye~indc la 
ğa başlıyor. Biraz sonra, etraftan tan bul' a d önecektir Ondan aon 
yetişip E.mine Hanımı Saadet Ha ra İnhisarlar umun: müdür mu-
nnnın elınden lrurtanyorlar. Kur · I • d !\'- • H .. 
tanyorlar amma, ne halde? Kadı avın erın e n ıurı r usr v B. 
nm eler tutar yeri kalmamış .. Vü in Adana ve Konya tütün , tuz 
cudü kan revan içinde ..• Emine H. ve müskirat inhiııarlannın tev· 
bir kaç gÜn sonra, müddeiumumi bit kadrolarını tatbika gitmesi 
liğe istidayı dayayor: • • muhtemeldir. 

- Oç aylık gebeyım- Benı 
dövdü, yediğim dayak yÜZÜnden Jnebolu Tütün İnhisarı Bat• 
çocuğumu dü,ürdüm .• Adalet is- müdürlüğü lağvedilmi,, Kasta 
terim •. diyerekten veriyor ferya· moni Mü takil İnhisarlar mü· 

bd~ ... dEkmtined H.d, buktarada h~ausi dürlüğü teşekkül etmittir. lne-
ır 0 or an aya an çocugunu b 1 T " t •• B .d .. ı ·· • ·· 

düşürdüğüne dair, bir rapor alı· 0 u u un aşmu ur ugune 
yor. Fakat bu rapor pek kat'i merbut bulunan Sıncp müdürlü 
bir lisanla yazılmı§ değil, raporu ğü Samsun İnhisarlar Batmü • 
veren doktor, Emine Hanımın dürlüğüne raptolunmu,tur. 
m!'tlaka gebe ol~~ğuna hükme~e Zonguldak tütün, tuz ve müı 
mıyor. Tıblıı adlı ıae muayenesın· k. t • h. 1 d hi d ' I 
de kendisinde çocuk dütürdüğü- ara m 11ar arı ~ tev. t e •. e 
ne dair bir emmare göremeyerek rek Zong uldak Mustakıl lnhı • 
eoki raporu reddediyor. Ortada sarlar Müdürlüğü teşekkül et· 
aab it olan bir tek ıey var: Saadet mittir. 
Ha~ın Emine Ha~dan dal'.ak Erzerum inhisarlar Başmü· 
yeme..... ye bu dayagın Emme dürlü "ü ile Artvi M" t k ' I 1 
Hanımın brr hafta yatakta kalma h• K _ .. .. ~ •. us a ı n 
smı icap ettirmesi... Ağır ceza ıaarlar mudurlugu dP !~ek· 
mabkemeu, dün Saadet Hanımı kül etmek üzeredir. 
sorguya çekti. Suçlun~n ~ucağın Geriye kalan Diyanbekir. 
da meme ~men. çocugu ile, pek Malatya Başmüdürlüklerile 
mahzun hır hah vardı. Sorulan G • t .. d .. ı·--·· h• 
§"ylere hafmı yere eğerek mırıl azıan ep mu ur ugu tev •' 
tı §ekl;;,de sözlerle mukabele edi kadrolan da önümüzdeki ay i· 
yordu .• ldd'· "'~'<'"''• Emine Ha çinde tatbik edilecek ve inhiaa; 
nnnm gebeliği sabit olmadığını, idarelerinin tevhidi kanunusa· 
eaa"':n kendisi ek i ~adeainde gebe ni bidayetinde bilfiil ikmal edil 
oldugumdan haberım yoktur, de- • I 
diğini sonradan gebelik iddiaoma mış o acaktır. 
kalkı,tığmı aöyledi ve bu nokta· 
dan suçlunun beraetini İıtedi. An 
cak Emine Hanıma dayak attığı 
sabit olduğundan auçlu İçin cua 
talebinde bulundu .• MAhkeme Sa· 
adet Hanımın Emine Hanımın ço 
cuğunu düşürdüğü iddiasmı varit 
ırörmeyerek beraet ettirdi. Ancak 
davak attığı anlaşıldığmdan bu 
noktadan kendisini 10 lira ağır pa 
ra cezaıma ve davacıya yirmi bet 
lira tazminat itaama mehki'ım et• 
ti. Ve para cezasmm da teciline 
karar verdi. Emine Hanım, Saa
det Hanım icin ihtimal ki d" ha a• 
ğır bir ecza Ümit ediyordu. 25 lira 
tazminatı duyunca; "kefalet iste 
rim !" diye bağırdı. 

Saadet Hanım, 25 lira trumina 
ta mahkUın oluşuna sevindi: 

- Ba~ üstüne efendim .. Vere. 
yim efendim.. diyerek salondan 
çıktı. 

Kim öldürdü? 
Kaınnpaşada, Tersane önünde 

bir borç yÜzünden çıkan kavga 
neticeainde arkada., Ahmedi öl
dürmekle maznun Kamilin dün a 
krr cezada duruşmaoma devam e
dildi. Ve bazı .. bitler dinlendi. 
Bunlar, ilk evvel Ahmedin Kimi· 
le küfür ettiğini. aralarında kav· 
ıra çıktıi\ını oövlüvorlardı. Suçlu 
da kendini müdafaa ederek. ma· 
lı'.il bir adam olduğundan, Ahme
di öldünnediğind,.n bahsetti. Di. 
ğer .. bitlerin celbi için mubake· 
me bafka gÜne kaldı. 

Pangalh yangını 
Arrtavutköyünde Hasan kihya 

Ti öldüren Hasan ile Sitilin mu• 
hakemelerine dün de ağır ce%ada 
devam edildi. Şahitlerin dinlen
mesi için dnruşma hafka &'Üne kal 
dı. • 

Yeni Avu'iturya 
sefiri 

Ahiren tekaüde sevkedilen M. 
Auı;ıuot Kral yerine Avusturyanın 
Ankarft eef11retine tayin olunan 
Avusturynnm Mısır ekisl Baron 
w.,,i · sbach yl\kmda gelerek yeni . ,. . - . .. 

Gizli rakı yapanlar 
KASABA, 19- Burada Mua 

tafa İsminde bir adamın gizli 
rakı yaptığı haber almmıt ve a· 
raşbrma neticesinde bağında 1 
kazan, 2 fıçı cibre, bir miktar 
anason ve bir inbik bulunmut • 
tur. 

Kaçak ispirto 
Şile sahillerinde gümrük mu

hafaza memurları tarafından 
yedi teneke kaçak iapirto yaka 
lanmış ve İnhisarla't müdüriye
tine teslim edilmiştir. 

Kaçakçılarla 
Müsademe 

ADANA 20 (Milliyet)- Ge 
çenlerde Cerablusun garp mm· 
takasında bir kaçakçı kafilesile 
gümrük muhafaza kuvvetleri 
arasında yapılan çarpt§mada 
bir kaçakçı öldürülmüt,beş yüz 
kilo teker iki yüz manifatura 
eşvası yakalanmıştır. 

İslahiye mıntakasmda muha· 
faza kuvvetlerinin kurduğu pu
suya düsürülen kaçakçılardan 
da bir kişi öldürülmüş VP muh 
telif gümrük etYUI yakalanımt 
tır. 

Y eşilhilal kongresi 
Y eşilhilal cemiyeti sen lik 

kongresini perşembe günü sa· 
at 17 dP Halkevinde yapacak
tn. Konuşulacak şeyler şunlar· 
dır: 1 - Açr' sözü: Reis Dr, 
Mazhar Osman. 2 - Yıllık ça· 
lışma nporu: U.K. Dr. Fahret
tin Kerim. 3 - İçki yerine mey 
ve İkinci reis Dr. Zati Beyler. 
4 - Hero;n felaketi. 5 - Di. 
lekler v .. aerbeat aözler, 6 -
-~ .. - . -· .. . 
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;llilliy~t 
Aı;:;"n umdeal cMILLIYET• tir. 

21 T.SANI 1932 
ldarelıue: Ankara caddeai, 

100 No. 
Telııral adttoi: lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımulıarrir n Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

ldatt ve Matbaa 24310 

~BONE OCRETLERl: 
Türkiye içiıı Hariç içir. 

L. K.. LK.. 
3 aylıfı 4- 8-
8 .. 7 60 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann me· 
ı'uliyetini J..abul etmez 

UGONKO HAVA 
Y eşilköy rasat merkezinden 

aldığmuz malümata nazaran 
buııün hava az bulutlu geçecek 

rüzırir ıimalden hafif e»ecek· 
tir. 

20-11-932 tarihinde tazyik 
773 rnilimettt, hararet en faz. 
la 10, en az 4 santigrat idi. 

Bir yazının 
Altından ve 
•• 
Ustünden 
Birer parça 

Peyami Safa Bey dostumuz 
en çok tenkit yapan ve tenkit
lerinde - halince - amansız ol
maya çalııan bir muharrirdir. 
Bu zatın kaleminden kurtulan 
hiç bir şey kalmamııtır. Haklı, 
haksız, yerinde veya nabeca 
tenkit yapar... Mukabele eden 
bulunursa kızar, tahammülü a2 

dır. Benimle spor itlerinden 
dolayı bir kaç defa kartılatmıt 
ve her defasında bana yazıla
rımda mantıksız olduğumu açık 
ça ve yazılarımın okunmadığı
nı kapalı tekilde hatırlatmıt• 
hr. Tabii bu kıvamda, bu karak 
terde bir muharririn yazılannı 
onun tarizine uğamış olanlar 
dikkatli okurlar ... Ben de c'lün 
Peyami Safa Beyin (San'atkar 
ve münekkit) ıerlavhası altın
da ( Cümhuriyet) te inti,ar e
den bir yazısını okudum. Size 
bu tenkit yazısının bir başından 
bir de ortasından iki parça ve
receğim: Ve sizden bu münek
kit muharrir hakkında hüküm 
isteyeceğim: 

Bastan aldığım parça: 
"H"kA ı aye ve roman yazmaya 

batladığım günden beri bir çok 
haksız tenkitlere uğradım. ilk 
romanım kitap halinde çıktığı 
vakit, eserimden bir ıahife bi
le okumamıt olan bir münek
kit "Dergah" mecmuasında a
leyhime yürüdü" 

Bu parçada Peyami Safa B. 
kendini tenkit edenin kitabın
dan bir sahife bile okumadığın 
dan tikayet ediyor .. Gelelim i
kinci parçaya: 

Acaba "3 saat" te bu katego
riye dahil bir "operet - revü" 
ınüdür. Doğrusu görmedim, 
bilmiyorum." 

Gördünüz ya! Peyami Safa 
Bey görmediğini itiraf ettiği 
lrir eser hakkında ne ağır ten· 
ritler yapıyor. Belki bu piyes 
nuvaffaktır yahut değildir. O
·a11nı kanştırmıyorum. Benim 

ıözüme carpan şey 9udur: Bu 
:at görmediği ve binaenaleyh 
na'hiyetini bilemeyeceği bir pi
res hakkında tenkit yapı
ror.. Bu tenkide samimi diye
•ilir miyiz?. Haklı ve do~ru di 
•ebilir miyiz? .. Hükmü siz ve
;n! 

Terkoıf 
Gene Pangaltıda 4 ev, bir ta 

-aftan rüzgar ve öte taraftan 
r erkos borularının boşluğu yü
:ünden evvelki gece kül oldu. 
r erkoa tirketinin vakıa artık 

on demlerini yafadığını biliyo 

uz. Lakin korkuyorum ki; 
"Namübarek kademi Nilü 

Furatı kurutur" 
Mısraının temas ve bahsi içi 

ıe giren bu tirket tesisatı dev
eclerken T erkoe gölü kurumut 
olmuml •• 

Fransa, Alman filmlerine Mekte pi ı· Kızı ar 
boykotaj yaptı. Buna rağmen _ 

Paris'te 38 haftadanberi 
sinemada birden ve Fran 
nın diğer şehirlerinde de 
ainemada birden gösteriliyor. 

Dil inkılabının 
iş kolları 

(Başı birinci sahifede). 
ria), Hilmi Ziya , 1zmir1i lsınail 
Hakkı, Mehmet Emin, Orhan Sa
dettin, Osman Saffet Beyler 

11.- Riyazi ilimler: 
A.- Hesap. 
B.- Hendese 
C.- Mesaha 
D.- Ölçüler bilgisi. 
E,- Cebir ve müsellesat. 
F.- Topografy<1, Ali Hikmet, Ali 

Yar , Hüsnü Hamil, Kerim, Mehmet 
izzet, Nazmi Nuri Beyler. 

111- Gök ilimleri: 
A.- Heyet, 
B.- Kozmografya, Abdurrah

man, Abdülfeyyaz Tevfik, Fatin bey 
ler. 

iV.- Y ~r ilimleri: 
A.- Meteoroloji. 
B.- Cografya. 
C.- Jeoloji • 
0.- Madeniyat, Mehmet Halik, 

Ahmet Tevfik, Faik Sabri, Hamit 
Nafiz, Hamit Sadi, İbrahim Hakkı, 
Malik (Ankara lisesi), Refik beyler. 

V.- Fizik ilimleri: 
A.-- Fizik 
B. -Kimva 
C.- Mlhanik, A~ni. Harun Re

tit, Hayri, K,.mal Zaim, Mehmet Ha 
lit, Naki, Riişlü, Sabit Murat bey
ler. 

VI.- Hayal ilimleri: 
A.- Nebatat ve ziraat, bağcılık,seb 

zecilik, çifçilik, ancılık 
B.- Hayıı:ınat müıtahsal ve te-

ratoloji . 
C. - Antropoloji. 
O. Baktetiyoloji, fizyoloji, ~rih. 
E.- Baytarlık, Akil Muhtar, Ali 

Riza, Ali Su ha, Ali Vehbi, Aziz, C. 
vat Rüıtü, Ekrem Şerif, Esat, Şe
rafettin Galip, Ata Hamdi (Konya 
mebusu), Hüseyin zade Ali Kemal, 
Cenap, Mahmut Sadi, Mehmet Hil
mi (Ordu), Neıet Ömer, Necdet Sü 
reyya (baytar), Ş~vkel Aziz, Sürey
ya (Devlet ıürası) T•hlİn Beyler. 

Vll.- Ruh ilimleriı 
A.- Ruhiyat 
B.- Terbiye. 
C.- Ahlak, Ali Haydar, Avni, 

Cevdet, Çaıuhi, Esat (Bursa mebu
su), Hıfzı Rahman, Kizım Nami, 
Mustafa Şekip, Mustafa Rahmi, Mu 
zaffer Şerif, Nafi Atuf, Nebi zade 
Hamdi, Refet (Urfa mebusu), Sad
rettin Celal, Zeki Mesut Beyler., 

VIll. - Tarih ilimleri: 
A. - Arldoloji ve Müzecilik 
B. - Mitoloji 
C.- Etnoloji 
0.- Paleografi ve Epigrafi Ağa. 

oğlu Ahmet, Ahmet Hamit, Ahmet 
Refik. Alrçura Yusuf, Fehmi Ata, 
Halil Etem, Hasan Cemil, lsmail 
Hakkı, Mükremin Halı1, Rıdvan Na
fiz, Sadri Makıud, Şemsettin bey
ler. 

IX.- Cemiyet ilimlerit 
A.- Etnografya 
B.- Sosyoloji 
c. - llrti.ınt 
D.- Hukuk 
E.- Diniyat, Aliıattin Cemil, E

min Arslan, Nermi , Mustafa Şer-el 
Namık Zeki, NaZJm (Tokat mebu
su), Nizamettin Ali, Remzi, Sa
dettin, Reşit Saffet, Servet Süreyya 
(Aksaray mebusu), Şevket, Süreyya 
Ubeydullah, Vasfı Raıit, Vedat Ne 
dim, Veli beyler. 

X.- Dil bilgileri: 
A.- Lenguisb'k n filoloji 
B.- Gramer ve Sentaks 
C.- Fonetik 
E.- Edebiyat, Agah Sım , Ali 

Otvi, Cenap Şebabettin, Falih Rıfkı, 
Halit Fahri, Halit Ziya, Hıfzı Tev
fik, Hüıeyin Rahmi, lbnıhim Aliet
tin, Köprülü ... .ı. Fuat, Talat (Ça
nakkale mebusu), Yakup Kadri, ls
mail Habip, izzet Olvi beyler. 

XI.- Bediiyat ve gÜzel sanatlar: 
A.- Bediiyat 
B.- Tiyatro 
C - Musiki ve raks 
D.- Resim ve heykeltraf 
E.- Mimarlık, Adnan, Ahmet Ha 

tİm, Ahmet Muhtar, Ali Rifat, Ce
lal Esat, Ekrem Zeki, Ertuıırul 
Muhsin, Suhel, 1 bnirrefilr Ahmet, 
Mesut Cemil, Nami lımail, Mahmut 
Kemal, Müsahip zade CelaJ, Mah
mut Raıııp, Muallim lamail Halda, 
Sabit, Musa Süreyya, Ülvi Cemal, 

Rauf Yekta, Sadettin, Sedat Hak-
kı, Selim Nüzhet beyler. 

Xll.- Spor, av ve oyunlar: 
A.- Spor. 
B.- Kara avcılığı 
C.- Deniz avcılığı 
D.- Fikir ve talih oyunlan, Aka 

ııündüz, Ali Riza (Kastamoni mebu
su), Aziz (Erzurum mebusu), 
Hamdi (lstanbul mebusu), Hamdi 
Eınin (Doktor), Celiıl Muvaffak, Se 
laJı Cimcoz, Selim Sım, Vildan A
ıir beyler. 

Xlll.- Aıkerlik: 
A.-Kara. 
B.- Deniz. 
C.- Hava (Bu kısma ait ıstılahla

n, erkanılıarbiyeden aynlacak mü
taha11ıslar teabit edeceklerdir). 

XIV.- Hükümet tetkilatı: 
A.- idare 
B.- Diplomaıi (Bu loıma ait is

tiJahları, hükumet dairesinden tayin 
olunacak mutahanıslar tarafından 
tetkik edilecektir.) 

XV.- Yollar ve nalıil -.a11talaru 
A.- Yollar, köprül..-
L- Demiryolları 

Hizmetçileri 
Muayene 

Recep Beyin 
Beyanab 

(Başı birinci sahifede) 
muavini Hamit Bey, kaza kayma 
kamlan, fırka vilayet, kaza, na
hiye idare heyetleri reisleri ve a· 
zalan, Recep Bey;n bir çok clost
lan tarafınıfan kartdanmııbr. Re 
cep Bey trenden iner inmez ken
disini iatikbal edenlerin ayrı ayrı 

8S:.!.i~!e8;~b;~!a M A J İ K S İ N E M A S 1 N D 
Richard Barthelmeaa - Mari Aator • Marion NiXon 

V E D A P U S E S İ ( Adioa ) filminde 
Şafak Keıif Kolu kahramanını bu filmde İspanyol kahramanı olarak göreceksiniz. He· 
Vf'cqn secıı~t mac~raları ve ince hassas a,k ve muhabbet rahneleri. lıavete" R. K. O. 

dünya havadisleri. 

(Ba~ı birinci sahifede). 
ve kapıcı 46, memur 661, kaptan 
ve çarkçı 441, şoför 2995, sandal 
cı mavunacı 2044, itfaiye nefer Te 
amirleri 256, hammal 540, polia 
964, bahçevan 197, talebe 39, 
muhtelif 269 kişi olmak üzere 
14285 kiıi muayene etmiıtir. Mu
ayene neticesinde kadm hizmetçi 
!erden dört frengi, 7 belsoğuklu
ğu, 7 trahom, erkek hizmetçiler
den bir bel soğukluğu, erkek at
çılardan bir bel soğukluğu, ara
bacılardan 2 belsoğukluğu toför
lerden 1 O frengi, sandalcılardan 
2 frengi, bir trahom, hammallar
dan 10 trahom, bahçevanlardan 
bir fttngiliye tesadüf edilmiı ve 
bunlarm bir kısmı tedaviye alın· 
nııt ve bir kısmı aan'atlerinden 
menedilmiıtir. Bundan başka rü
yet noksanlığı ve elde mevcut ta
limatname ahkimına gayri muva 
fık ıeraiti sıhhiyeyi haiz olanlar 
için icap eden muamele yapılmış
tır. Komisyonun gösterdiği faali
yet mucibi takdir görülmüştür. 

ellerini aıkmıı, kendisini karıda- !1••••••••••--1 
mağa geldikleri için teıekkür et- j Bu aktam: Bütün ıehir halin 
miştir. Recep Beyin Avrupa seya 1 E L H A M R A 

BUGÜN 

Ş1K S1NEMA'da Bu perşembe al.şamında 

itibaren halinden çok istifade ettiği anla- 1 İ 
ıılıyordu. lataayonda bir arkada- S NEMASINDA 

Seyrisefainin 
Yeni şekli 

ıına 17 kilo kaybettiğini, daha 
zinde olduğunu söylemiıtir. 

Recep Bey istasyondan çıkbk· 
tan sonra doğruca Sultanahmette 
ki evine gitmit ve istirahat etmit
tir. Akşam saat on yedide fırka 
vilayet merkezine gelmiş Cevdet 
Kerim Bey ve idare heyeti azala
rı ile bir müddet görüşmüştür. Re 
cep Bey şehrimizde bir kaç gün 
kalacak ve Ankaraya gidecektir. 

Receo Beyin beyanatı 
Dün öğleden sonra bir muharri 

rimiz Recep Beyi evinde ziyaret 
etmiştir. Recep Bey muharririmi
ze seyahati hakkmda ıu beyanat 
ta bulunmuştur: 

- Epey uzun süren bir Avrupa 
seyahatinden dönüyorum.. Şimalde 
Norveç ve cenupta ispanyadan bat-

( Başı birinci sahifede) ka Tuna ötesindeki Avrupa memle-
göre, Seyrisefain umum müdür ketlerinin hemen hepsini dolaıtım. 
lüğünün Ankara'ya nakli hak- Memleketim, arkadaılanm vatandq 
kında da henüz verilmit kat'i lanm ve vatana ait her ıey haklan· 
b . ka k B 'd h I' da derin haaretim var. Yab mekte- ı' 
ır rar yo tur. u ı are a ı- bindeki çocuklarımla ııörüımek için 

le Ankara'ya nakledilirse. me- hafta lıaıına kadar burada kalaca
sela Levazım gibi bazı §Ubele- ğnn ve cuma alqanu Ant.araya hatt ! 
rin burada da bulunması zaru- ket edeceğim. 1 

ri olduğundan matlup tasarruf Seyahatteki ıörüılerimin losa bir l 
gayesi hasıl olamiyacaktır. Bun hüiaaası olarak ıu sözlerimi kayde-

debilirsiniz: : 
dan başka, vapur itlerile Veka- Herkeıin bildiği gibi bütün dün
letin Deniz şubesi tevsi edil- ya buhran hastalığmdan rahataızdır. 
mek suretile meş.gul olabilece- Her memleket bu ıalgnun kendine 
ği de tabii görülmektedir. yapacağı zararlan mümkün olduğu 

Vekaletçe hazırlanan yeni la- kadar azaltmak için hudutlara ve 
yıilıa, Vekil B. tarafından tet- gümrüklere bir nevi iktisadi karan

tina koymuıtur. Her devlet diğer 
kik edildikten sonra ne yapıla- devletlerle iktisadi münaıebetlerini 
cağı anlatılabilecektir. ve alıt veriş işlerini nizam altına al-

FERNAND GRA VEY i" 
FLORELLE VE KOVAL ile 

beraber temsil ettiği 

CANDAN 
SEViYORUM 

büyük Paris operetini alkıtla
yacaktır. İlaveten : Para
mount Jurnal halihazır dünya 
havadisleri. Yerlerinizi evelden 

temin ediniz. 

ZA YI - 739 sicil numaralı arabacı 
ehliyetimi zayiettim. Y eniıini çıkar· 
tacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Şaban. 

Mevsimin en güzel opereti 

RONNY 
Sevimli artist 

Katede 
Nagy 

nin en çok muvaffak olmuı 
zengin mizansenli ve büyük te
matalı Fransızca sözlü filmi. 

ETUAL SİNEMASI 
Büyük ve hiHi filmlerin 

en güzeli 

B A L O 
Franıızca sözlü film. 

Mümeuilleri: 

A R T 1 S T t K' te 

f stapbul' da ilk defa olara 

KARMEN 
sesli sinema 
lar tarafm
dan fevkal
ade muhte
şem bir su
rette 
tak
dim 

!dilen 

GEOR- ~ 
GES Bf- f~~ 
ZET' in \ 

layemut 1,1.~rı.r\_,,, 
operasını 

görecek 
ve dinleyeceksin: z. 

GERMAlNE DERMOZ 
ANDRE LEFAUR 1 ı R T ı HAL 

lli.veten: Hicaz kumandam merhum 
HAYDI ASKERE Pata kerimesi ve sadri esbak 

giilünçlü sesli ve sözlü komik 
1

, hum Ali Ri:İ:a Pa§Bnın baldızı M 
ha Hanım müptela olduğu hastali 

~1111!11!11!!!!!!1!!11111!1•11!111!19!~!111!!111!ısı I tan tthayap olamıyarak irtihali 
• G 1 T T A A L p A R '" ri beka eylemit ve cenazesi bug 

KADIN SEVERSE kii pazartesi günü Erenköy'ü 
filminde pek yalanda Baibatı caddesindeki Ali Riza P 
A R T 1 S T 1 K köşkünden saat onbirde kaldmlar 

ıeliyor. ı lç Frenköy kabristanına defnolu 
•••••••••••••t: cakbr. Mevla gariki rahmet eyle 

ıinernaıına tekrar 

Seyrlsefaln baremi mak için mütemadi bir uğr&fma ve 
ı;alııma yolundadır. Harici ticaret,te 

Seyrisefain memurlarının ma diye muvazeneleri, bütçe açığı ve 
at dereceleri hakkındaki layiha iısizlik dertlerinden ıztırap çekme· 
nın B. M. M. ce müzakeresine yen büyük küçük hiç bir develt kaJ. 
lüzum görülmediği yazılmıth• manuttır. Hatta son harbin acısını 
Bu layiha, 3 sene evvel ihzar tatmanuş olan memleketler bile bu 

İktısatveki!eti İşler IKom,u memleketlerd 

1 • k b I ed I 11kıntm1n için&dirler. 
ve tek if edilmiştı; a u i - Bir çok meüileketler iç politika 
seydi, Seyrisefain timdikinden noktasından, yerine göre sebep ve 
80 bin lira fazla maaş tesviye mahiyeti değişen kantıklıldar ve 
edecekti. Seyrisefainin yeni la- sıtma nöbetleri geçirmektedir. Müm 
yiha ile alacağı şekle göre, bu kiin olduğu kadar günü eyi geçir
mesele de bir sureti halle bağ- mek, iç ve dit meseleleri eyi hallet-

mek ve ileriden eınin olmak için 
.!~~~~~-~-~~:: ... _ ............ -..... memleket içinde MiHi bir birlik ceb 

D.- Hava nakliyeciliği (Bu losnn heai kurmanın ilk tart olduğu kanaa 
lara ait istilihlar bu itlerle uin· ti her yerde umumidir. 
flln reami dairelerden tayin olunacak Rejimleri, idari şekilleri ve politi
mutahauıılar tarafından tesbit olu- ka faaliyetleri batka batka olan bü-

tün memleketler vaziyetinin birdea 
-~.)Teknoloji (Çok genİf olan mütalaası İnsanı hakikaten bu hük
bu ıubede ileride ihtiyaca göre ikin- me ıevkediyor. Her gün. bir ekoi.i~n 
ci derecede kıınnlara ayrılacaktır.) t~mamla~sı, her ~ vatan ııı
Ahmet Ihsan, Baha Tali Fikri, nın daha eyı, daha dogru ve daha 
Memduh, Şevket, Nadir <İstanbul eyi, d~~a ~ğru ve daha güzel yapıl 
mebusu), Osman Cemal, Vasıf ( Ma 1 maıl ksıl ıçın ~I . ~a vata_nU~abiı!ann1.k dkar
latya melıusu)7 f ı ı sevgı enl)J ve mı ~ r • .. uy-

E.- Derleme kolhatı Ragıp Hu- gulannı bozmamak ~le ~unaka
lüsi, Abdullah Battal, Ferit Celal, talar yapmak e!zem b!'. teYdtr. Fa; 
Hasan Fmmi, Hasan Reıit (Müder- kat bunun tatbik şeklini sonsuz bir 
riı) Şerafettin Zakir Kadr" bey- çalııma ve düımanlık haline getiren 
1 r ' ' 

1 
memleketlerde halk taba.kalan bir-

'f :_ Netriyat kolhatı İbrahim Nec birl~in~ kartı h~et ediyorlar ~e 
· Ahmet Şükrü, Behçet Kemal, "".. surtüıme ~a~~t m~eketın 

mı,B rh ·-' E t F "k R muıbet kuvvetlenru ifna edıyor. u an A .... , tem zzet. aı e- Seyah d"" --'· bü" tü"" bu · F 1 F k Naf" H R · atten on ....... en n ııt, az 1, aru ız, asan asım, k . 1 da k d" · bakı 
Hikmet F eridun,lffet Halim H.Kema no tai nazar!"_ n en °"?e ; 
J tti k.ami, Kemal Salih Kemal yorum; gezdığim eanadaki umumı 
Tur:.. Kerami, Ahmet ye'.an, Meb görüşlerimle memleketimizin vaziye 
rure Sami H., Naıit Hakin, Netet li hakkında bildik~e~imi kartı kart•· 
Halil, Necdet Rüıtü, Necip Fazıl, ya koyuyorum. '!'ıl!ı. gu.ru~m .artı: 
Nusttt Kemal, Mehmet Nurettin, yor ve memleketı~ızın ıstıkbaline •
Sadri Etem, Selim Ragıp, Seliimi iz nanışnn ~"".etleruyor. 
zet, Şaziye Berrin H. Şuküfe Ni- Taze bır fidanı kısa zamanda hol 
hal H., Peyami Sefa, Yusuf Ziya !l"öl~e veren bir ağaç haline koymak 
beyler. ımkansmhr. Başanlmaa~ ve hat!" ba 

Türk dili tetkik cemiyeti merkez ~":n ba,l~sı zaman .. t~!,~n ıtler 
heyeti, yarın 15 le yine toplanacak· ıçı~ b.u dusturu unutmaz...,. memle 
hr ketırruzd~ yapılan ve yapılmak yolu-

. na getirilen şeyler ııöğsümüzü em-
Dünkü içtima niyet ve ümitle doldurur. 

ANKARA, 20 A.A. - T. D. T. , a eııı • , 
Cemiyeti umumi katipliğinden: 

T.D.T. Cemiyeti merkez heye
ti bugün saat lS de toplanarak 
Ahmet Cevat Beyin cemiyetin ça
lııma programına esaı olmak fik
riyle hazırladığı raporu tetkike 
başlamııı ve cemi.yeti.n gaye ve 
makoatları etrafında konuımuş
tur. 

Merkez heyeti Anadolu klübü 
binasına naltl dolayısiyle iki gün 
toplanamiyacak bu müddet zarfın 
da kolbaşılar seçilip ve isimleri 
neıredilen azalann çal14ma tarz
larını teabit edeceklerdir. 

Tıp ıstılahları 
Türkiye Tıp encümeni, dün Tıp 

Fakülteıinde Müderris Ziya Nuri
Pqanrn riyasetinde ve bütün mü .. 
derriılerin i§tirakile toplanmıştır. 
Müderris Şevket Aziz Bey antre
polojide fiziki temayüller hakkın 
da bir konferans vermiştir. Bun
dan aonra son dil kuny.'tayı kara
rı mucibince dilimizdel.i Tıp ıstı
lahlannın türkçelerinin teshiti 
haltlunda fakülte riyaaetindan ya 

Vebaya karıı 
Vebaya bulatık ecnebi Liman

lanndan gelen ve içlerinde veaaiti 
sıhhiyesile re.mi Tabipleri bulu
nup muayyen i.keleler ara11nda 
muntazam .eferler yapan Lükı 
poata vapurlarma, bazı şerait al
bnda, geceleri dahi çalıtmalan i
çin verilmit olan miiaaade bütün 
gemilere teşmil edilmiıtir. 

Bu suretle Vebaya bulatık Li
manlardan gelen hilıimum gemi
lerden. muteber İtlafıfar şehadet
namesi.ni hamil bulunanlar, Liman 
larnnızda demirli veya §&mandı
ralara bağlı olduklan halde, içle. 
rinde tesis olunacak sıhhi nezaret 
ve saha elektirik ziyasile kuvvetli 
aydınlatılmıı olmak ve eşya nak
leden va11talara uzatılmıı halat
lara malUm ve muayyen eb'atta 
haci:.ler konulmuı bulunmak ıar
tile gündüzleri gibi; geceleri dahi 
yük alıp vereceklerdir. 

···················-··············-·············· .. 
men. fi~ler bastırarak ve azuına 
teYzi ederek bu i~ ha lama - a ka 

Tedbir alıyor Terkediliyor Bir kuruş! 
(Başı birinci sahifede) 

düğü gibi gerek bu hususta ge 
rek bankanın alacağı tekil hak
kında diğer bazı tasavvurlar da 
mevcuttur. Müddet 15 şubatta 
biteceğinden henüz önümüzde 
vakit vardır. Vekalet, bu müd· 
det zarfında li.zım gelen tetki
kata devam ederek tadil layiha 
aım ihzar eyliyecektir. 
BakırkiJy Bez fabrikası 

büyiit/J/ügor 
BakırkCSy Bez fabrikasının üç 

buçuk misli tevsiine Sanayi ve 
Maadin Bankasınca karar veril 
miş ve keyfiyet hlikUmeti mer
keziyece de tasvip edilmiftir. 
Fabrika, 3 bin masuradan 10 
bin masuraya iblağ edilec:.ektir. 
Bunun için eski binalardan ve 
mevcut makinelerden istifade 
olunacaktır. Hariçten celbine 
lüzum görülecek makinelerin 
de kontenjandan istisnası Ve
kaletçe temin edilecek. bu ıu
retle bu fabrika 933 senesi niha 
yetinde matlup veçhile tevsii 
edilmit olacaktır. 

Maliyet ve fabrikaoın temet
tü hesapları tetkik edilmit ve 
bu yeni teçhizatın, fabrikanın 
temin etmekte olduğu ve edece 
ği temettülerle yapılabileceği 
ve Sanayi ve Maadin Bankası 
mn bu it için aynca sermaye 
ayırmasına lüzum olmadığı an
latılm19tır. 

Uşak Şeker fabrikası 
lstihsallltı 

Utak teker fabrikaaının bu 
seae 1200 vagon teker istihsal 
edebileceği anlatılmıttır. F abri 
ka, şimdiye kadar 45 bin ton 
rancar itlemit ve 800 vagon 9e 
ker istihsal etmi9tir. 

Uşak Şekt•r ıirlıettnin 
tasfiyesi 

Mefıuh Utak teker tirketinin 
tasfiyesine Ziraat Bankası mu 
rahhasının da iştirakile tetek -
kül eden heyeti mahsusada de
vam edilmektedir. Şirket heye
ti umumiyesi gelecek ay Utak· 
ta toplanacaktır. Bu içtimada, 
tasfiye işlerinin uzaması esba
bı izah edilecektir. Verilen ma
lfunata göre, tasfiyenin uzama· 
sı. satılacak eşyanın büyük mın 
takalarda dağılmıt bulunmasın 
dan ve şirketin zürra ile mev
cut hesaplarının fazlalığından 

(Başı birinci sahifede) . 
zirandan itibaren temamen Türk 
tebaasına hasredilmit olacaktır. 
Kanunda mukayyet itleri yapmak 
ta olanlar bu müddete kadar itle
rini temamen terketmit olacaklar 
dır. Kanun 932 haziranın 13 ünde 
netredildiğine nazaran gelecek 
sene ayni müddete kadar bir aene 
içinde bu itleri yapan ecnebiler 
temamen terk etmif olacaklardır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
kanunda kaydedilen meslekler 
ulıipleri müsaade edilecek önle
rinde altı ay gibi losa bir miiddet 
kaldıimdan itlerini terk veya bat 
kalanna devretmeğe bqlamıılar
dır. Kanun mucibince ecnebi ta
biiyetinde olanlar fU nevi san'at 
ve meslekleri icra edemezler: 

"Ayak satıcılığı, bahçevanlrk, 
çalıııcılık, matbaacılık, ~cak
cılık, mürettiplik, ıazete müvez
ziliği, aimsarlık, tellallık, horsa mü
bayaacılığı, inhisar mevaddı sab
cılıtı, tercümanlık, imtiyazlı tir
ketler memurlukları, timendifer 
ifçiliii, kapıcılık, odacılık, bar ar 
tiatliii, kuklacılık, karagözcülük, 
küçük etnaflık, küçük tacirlik, 
baytarlık, doktorluk, ditcilik, e
belik, eczacılık, mühendialik, avu 
katlık, gümrük komisyonculuğu 
sigorta memurluğu gazetecilik, 
kaptanlık, tayfalık." 

Bu san'at ve meslekler tema
men Türk tebaasma haaredilmiı
tir. Bittabi ecnebi tebaasından her 
hanııi bir fllhsm yeniden bu itleN 
baılamamuma dikkat edilmekte
dir. 

Ecnebi limanların
dan gelen gemiler 

Sıhhiye Vekaletince ecnebi ııe
milerinin ilk hareket Limanından 
aldıkları Sıhhat patenteleri ile 
uğrak ecnebi Limanlardan veri
len perakende vizelerden ve bazı 
11hhi vesikalardan ibaret olan 
(evrakı seferiye) nin, gemilerin 
vardıkları son Türk Limanından, 
hareketleri esnasında Sahil Sıhhi 
ye idareleri tarafından verilmesi 
icap eden Türk Sıhhat patenteai 
ile beraber aynen; yahut, yukar 
da zikrolunan sefer evrakının, 
aoa Türk Limanındaki Sahil Sıh
hiye ldareaince vize edilerek te
mamen kaptanlara iadeıi usul İt· 
tihaz edilmi,tir. 
~~-~~~~~~~~~-

Mı11rda çıkan Muhaden 
refikimiz yazıyor: - Yakınla 
da, pek yakınlarda gecen sen 
toplanan birer kuruttan fes f 
rikasının temelini atmıt ola 
( 40 para cemiyeti) reisi Da 
füniln emini vekili ve Tıp f 
kültesi doktoru Mısırın en m 
hur cerrahı Ali İbrahim Paş 
millete kartı ne,rettiği bir 
yannamede herkesin en aa 
mr emeli olan istiklalin temi 
için yeni yeni iktısadi ve sın 
eserler meydana getirebilm 

için Mısır toprağı fabrikala 
ıan'at müeaseselerile dolunc 
ya kadar geçen sene olduğu g 
bi bundan böyle de her sene b 
kurut verilmeğe devam edil 
ıini tavsiye ediyor. 

Biz geçen sene bu teşebbüs 
haber verirken Türkiye Darül 
fünun talebesinin de, yüks 
mekteplilerinin gine bir Tür 
kurutu toplamak suretile mi 

bir müessese acılmasına ön 
yak olmalanm temenni etmiş 
tik! 

Bu temenninin bu Sf'ne iltif 
ta layik görüleceğini ümit ett 
recek hiç bir alamet olmamas 
na rağmen biz gene fedakA 
Türk mekteplilerini bu milli y 
la davet ediyoruz. 

Milbadelede 

Tevziat 80 
Bin lira 

Muhtelit Mübadele Komisy 
nu reisler bürosu. pertembe gü 
nü içtima edecek ve lstanbul' 
daki etabli Rumlara yapılmak 
ta olan para tevziatı itlerini t 
kik eyliyecektir. Şimdiye kada 
yapılan tevziat 80 bin isterli 
lirasını geçmiştir. 

Fuat Bey geldi 
ZA Y 1 - 1163 sicil numaralı araba- Gümülcine'deki Tali Müba 
cı Ehliyetimi .zayi ettim. Yenisini çı dele komisyonu Türk murahh 
kartacağımdan eskisinin hükmü yok sı Fuat B. şehrimize gelmittir• 

Garbi Trakya'da yapılmakta o
lan tevziatta, evvelce veri}eıı 

tur. Hasan. 

. .. .. .. .. . 150 bir isterlinle ikinci partı er 
ZA YI - Tatbık muhurumu zayı 1 k ·1 30 b'ın isterlind 

ttim. y . . . k - B .. ara ven en 
e . enısım çı aracagım. u mu- , h .. . ed'I · 2 b'ın it· 
h .. il h' k" ·ı h" b' h · enuz tevzı ı mellll! ur e ıç ımse ı e ve ıç ır usus 1. 1. k ld 1 lt11W 
t uamel oktur E ü s • ter ın ırası a ı ı an eti 
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lstanbul 
Programı 

Bir memlekette radJo proit· 
'lınmm mükemmeli1eti halk ta• 
"fından söaterilen alaka •• •· 

, Loınmiyet ile mukayeae edil!'~i
!it. Çünkü bir radyo merkezmın 
'iletilmesi dinleyicilerden ve ıa· 
~lan cihazlann sürümünden te· 
~n edilen ücretler ile payidar o
lıır, 

Bundan üç sene evvel lıtanbul 
'•d:vosu bir aralık faaliyetini ta
~I etmek mecburiyetinde kalmıt· 
lı. Bunun baılıca sebebi o zaman 
'ldyoya, bugÜnkü kadar rağ
lı.t olmamasıdır. Olmamakta da, 
dotruıunu söylemek li.znn selir· 
.. balkın hakkı vardı. 

Radyo ıirketi müflis bir vazi· 
)ette bulunduğundan proğramda 
'•nevvü yoktu. Maırafaız ve yek· 
'eaak bir proğram tabii halk ta· 
"fından rağbet söremezdi. Çün· 
lu ıirketin varidab mahdut ol
illak dolayısile iktiza eden teki· 
~Ülü göıteremiyordu. 

Bili.hara radyo müe11eselerin· 
1"1\ birinin maddi muavenetile 
1t..ı zevat tarafından idare edi· 
len lıtanbul merkezi inkişaf et• 
-•ğe baıladı ve buaiinkü nisbi 
ı.ı.amülü söıterdi. 

Bu meyanda eakiden herkeain 
lııııanamıyacağı bir tekilde bulu· 
ltıı batarya ve akümülatörlü rad· 
>o aletleri yerine ıimdiki ..,hir 
'treyanile çalqan aletler halkın 
•rakını artbrdı. 

Ancak bu aletlerin pahalı ol· 
\-., herkeaiıı radJo kullanma• 
~ imkan vermemektedir. Niha· 
[~ bu da radyo ıirketinin aley· 
'ille bir harekettir . 
, Şirketin (3000) kadar dinle· 

'den aldığı abone ücretile bu
tİİııkü neıri1atı yapabilmeai tak-
.... dqer. 

Tam bir Avrupa proframı 
'-ıredilmeıi için memleketimiz
~ Ücret vermiyen kaçak diııleyi· 
~lerin tecziyeaile kendilerinden 
~ ücretlerini tahıil ebnek yo
'lıulunmalıdır. 
Şimdilik buna imkin görülmü

'•r. Radyo ıirketi ücret vermiye." 
1boneleriııi bildiği halde hiç hır 
l>IQıde tahıilit yapamıyor. Bu· 
~ın için bir maddei kanuniye li· 
~lrldır. 

liaber alındığına röre tirket, 
~:Vle bir kanun liyihau baz"" 
•tıınaaı huauaunda hükılmet nez-
1i11d., teşebbiiıatta bulunmuttur. 

Şirketin lddiuma göre kaçak 
'~dyo kullananların adedi abo
lolerden daha fazla imif. 
L _Anlaşılıyor ki herlı:ea abone 
"<!elini verecek olsa daha iyi ve 
,>rupa proframlan dereceainde 
•r Proğram yapılabilecektir. 

Turgut MITHA.T 

AmeU bilgller 1 

~nteniniz çok 
llzun ise 

Sua'I bir surette 
kısalblabilir 

ıl 8ir anten çok uzun olup bil· 
""-ra daha la.sası yapılmak icap 
~....,, eıkiıini bozup yeniden bir 
~ten imaline lüzum olmadan 
>ıu anteni sun'i surette kısalt

mümkündür. Bunun ıçm, 
''ili Japılacak bir anten ihtiya-
~ lüzumundan fazla uzun teıiı 

•ltnelidir. 

Bazı kimseler uzun anten ile 
~ .. iyi dinleyeceklerini zanne• 
"'k 55 metroluk bir anten re
ler. Bu kadar uzununa tabii 

111ın yoktur. En uzun bir anten 
;:t!llenli ahize için olmadığı tak
."'!- 40 metrodan uzun olma· 

lıdır. Zira orta dalgalı iıtaı· 
~"" ayırma kudreti azalır. 
·• lcıoa olan antenler de yük· 
\~ dalgalı poıtaları almakta güç 

çeker. Bunun için 40 metro
\ bir anteni, ahize ile anten 

tna konulacak ikinci bir ak· 
ile haaaaıiyetini kaybettir

it ıuretile k11alta biliriz. 
\,. 8;.. antenin azami randunanı 
\'llleol için yiiksek olması elzem 

• Yüksekten makaat, evin da• 
'"itt dan daha yukarda olınaaıdır. 
~ damına yakın olan anten, 
~ı:"ıikadaki evler dereceaiııde 
l~k olsa, ev ile olan ihtizazm· 
~ dolayı topraktan çok yük. 

._ddedilemez. Damın bacaam
iki metre kadar uzunlukta 

)._n kamıtlara bağlanıp damın 
'ici kıunına uzanan bir anten 
:" İyi netice alınır. 

llteni kıaalbnak huıuauna re-
1" radyocularda bu aksamın 
•rlan ıablmaktadır. Bu küçük 

•· lllardan bir misli daha uzun 
""' fi,idir. Ahizenin anten ye

lakıJır, üzerine anten fiı; se . 
~elecek hafta böyle bir ak
h ~izzat nuıl imal edildifiıı.i 
et'unize öğreteceiiz. • 

Yeni Amerika Radyosu 

250 milyon dolar sar/edilmiştir 

Neo - York'ta yeni yapılan 
radyo mınlakasın:n pliinları 

250 milyon dolarlık 

ve umumi müdürleri. 
Her §eyde olduğu gibi Ameri· 

kalılar radyo 8.leminde de her mil 
leti geride bırakmıtlardır. Geride 
bırakmak aözü biraz yanlı§ olur. 
Çünkü a§Ağıdaki yazılardan an• 
!aşılacağı veçhile, batka bir mil
letin bu derece muazzam bir 19ye 
yaklatamıyacağı muhakkaktır. 

için de büyük bir kısım ayrılmış· 
tır. 

Burada Metropolitan operası .. 
na yeni bir bina yapılarak, seyir .. 
ci otomobillerinin bekliyecekleri 
büyük bir meydanlıkta bırakılı-· 
yor. 

Resimde masa üzerinde cörii- Diğer binada aon ıistem bir 
varyete, tiyatro ve ıinema yapıl· 

11 mıttır. 
Bütün stüdyolarda radyo kon· 

ıerlerile temsillerini dinlemek ve 
görmek için seyircilere mahsus ! 
mahaller bulunmaktadıı-. 

PllJnda giJrülen binalardan 
birinin bitmişi 

len binalar mekteplerde çocukla· 
ra sösterilen elitilerine her ne ka 
dar benzemekte ise de, bugün ha 
kikatte imali bibnit ve iılemeye 
13 teırinisani pazar rünü başlı· 
yan New-York'un göbeğinde VÜ· 
cude getirilen radyo dairelerinin 
planlarıdır. Plinların yanında du 
ranlar New-York Boadcasting tir 
ketinin umumi müdürleridir. Bu 
binalarm temel tatı 1931 seneai. 
nin haziran batında atılmııtır. 

Bütün tesisata 250 milyon do
lar, yani 520 milyon Türk lirası 
aarfolunnıuıtur. Sermaye zeytin· 
yağı kralı Rokfeller (Rocke
feller) tarafından verilmiıtir. 

Bu tesiıabn yapılmasını Ame
rikan Radyolarının reiıi olan Mer 
lin H. Ayselworth teklif ebnİf ve 
bir kaç aylık bir tetkik Üzerine 
İşe ba,lanmıtbr. 

Şimdilik bu yükıek binalarda 
27 ıtüdyo dairesi çalıııyor. Her 
nevi netriyata göre ayn, ayrı ıtüd 
yolar vardır. ilerde kullanılmak 
üzere stüdyo daireleri 340 a ka
dar çıkartılabilir. Bu kıaun için 
68 katlı binanın 30 katı ayrılmış· 
tır. 

Uzakta görme (televizyon) 

Stüdyoda neşriyabn taciz edil· 
memesi için seyirciler daha yük
sek bir mahalde bulunduruluyor, 
ıtüdyo heyet'leri üzerine opera 
ve tiyatrolarda olduğu şekilde 
projeksiyon ile tenvir ediliyor. 
Her bir stüdyonun uzunluğu 35 
metre, genitliği 20 metre ve yük
ıekliği normal bir evin üç katı ka .. 
dar yÜksektir. 

En büyük bina 68 kattır hacmi 
185000 metre murabbaıdır. Bina
ya 123000 ton madeni mevat kul 
landmışbr. Binalann mecmuun .. 
da 28000 pencere vardır. 

Binalann başında küçük ve ea
lı:i ıistem bir kilise de görülmek· 
tedir Ye yanındaki aüper modern 
binalara nazaran tezat tetkil edi
yor. 

Bu muazzam İntaab yapmak 
için üç cadde yıkılmıştır. 

------,--···-----·--··-
,._ Karilerimize __. 

Almış olduğumuz 111ek
tuplara, yazılarımızın 

fazlalığından dolayı ge· 
lecek hafta reuap ue
recef'jlz. 

lstanbul merkezin
deki bozukluğun 

sebebi 
Kemer Burgaz köyü civarındaki 

Oımaniye Telıiz Telefonu istaıyonu 
na elektrik cereyanı Silihdarağa 
fabrikaımdan verilir. 

Cereyan Silihdar ağa, Kağıthane 
köyii, Terkos depolanndan seçerek 
dağ üzerinden Oımaniye merkezine 
gider. 

Bu kablo baştan bata toprağa sö
mülüdür. 

T erkos Şirketi bu cıvarda bu yaz 
yapbğı tevai ameliyatı eanaaında 
toprak albndaki elektrik kablosunu 
zedelemi, ve son yağan yağmurla
nn tesirile geçen perıembe akşamr 
kablo kopmuştur. 

Tamiri için elektrik tirketi 24 saat 
uiramıı ve ancak cuma akıamı saat 
23 çe doru cereyan verebilmiştir. Bi
naenaleyh bu kablodan cereyan a
lan lıtanbul radyosu ve Terkos de
poları o gün işleyememiştir 

Charly Gaudrio caz takımı •• 

Vlgananın en igi lagannlll dans orkestra11ıdır. Bu 
takımı perşembe akıamı saat 22,50 de Viyana 

aıürslle.91nde dinleulnl:ı •• 

Yo_Yo 
lngilterede televizyon (uzak

tan ciımi nakleden alet) makine
lerinde ihtisaı sahibi Baird'in i
daresinde [Bairt·Houı] ismi veri
len bir mürsile vardır. Bu nevi a· 
let sahipleri dinledikleri muıiki 
takımını !."~ün harekitile göre. 
bilirler. 

Y o-Y o denilen ve her kötc ba
'mda mahalle çocuklarından yük 
sek tabakaya mensup kimaeleri.n 
de oynadıkları oyunun Avrupa .. 
nın her tarahnda moda olduğu 
mallımdur. Birçok yerlerde Yo-yo 
da kimin en muvaffakıyetle ma· 
baretli hareketler yapabileceğini 
anlamak için müsabakalar yapıl
dıjh vakidir . 

itte Londra televizyon mürsile
sine lnııilterede Yo-Yo'da ıampi· 
yonluğu ka:ıanan zat Y o-Y o'&ile 
numaralar yapmak için getirtil .. 
miştir. Büyük bir maharet göste· 
ren ş,a.mpiyon televizyon şahip1eri 
tarafından me:nnunen seyredi} .. 
miştir. Şirkete gönderilen mek
tuplarda tekrar Jampiy<>nu gör
mek isteyenler olmuıtur. 

Parlsin gel'l' /•,ıgarı radyo 
ile naklenilmlştlr 

Fransız İıviçresındeki Sottens 
mer'~ezi "Çocuklar yatağa rirdik 

Bir ( televizyon • cismi 
nakleden) merkezin mllr· 
sile anteni bitmek llzere 

ten aonra" ismini verdil.i merak· 
lı bir prdğram neşretmektedir. Bu 
proğra.m çocukların ahlakı üze
rinde fena bir te>ir ,Yap aa~ hase 
bile batlamrken çocukların yat
m~ları tavsiye edilip öyle dinleti
liyor. 

Birİ!"lcİ proğram Pariıin büyÜ'ı 

Şimdiye kadar bahsetme
diğimiz telsiz yazı makl-
11elerl de ı•ardır. Resimde 
itfaiyenin hizmetinde kul 
lanıl111akta olan bir telsiz 
gazı makitı esi giJrülüyor 

kabarelerinden naldedilmittir. Bu 
meyanda Monbnartre barlarında 
yaşayan coşkun gece hayab doğ
ruca mikrofona alınmtf, sonra 
muhtelif varyete nakilleri İcra e
dilmiştir. 

Neu - York uıetropolltan 
operası ve radyo 

Nevyork Metropolitan opera11 
dünyanın en meşhur ve pahalı o
peraaıdır. Pek yüksek ücretler ve
rildiğinden, Avrupanm en iyi mu
ganni ve muganniyeleri bu opera 
idaresi tarafından angaje . edil
mektedir. 

Şimdiye kadar Metropolitan 
operaıından naklen radyoda ope
ra temsili dinletilmeıiııe müsaade 
edilmemişti. Opera idaresi Ameri 
kan radyo şirketile aktettiği bir 
mukavelede büyük bir Ücret mu
kabilinde ara aıra radyo ile opera 
temıillerini nakletmeğe muvafa .. 
kat ebni,tir. 

Opera radyolarında gerek o
pera ve gerek kabarelerden nak· 
ledilen danı musikileri mukabi
linde radyo ,irketlerinden ücret 
alınmamaktadrr. Zira radyo ile 
naklettirenlere radyo iyi bir rek· 
lim yapmış oluyor . 

Bükreş radyosunda .. 
Ayın 27 inci pazar akıamı 

Bükret radyosunda Emmerich 
Kalman'ın eserlerinden "GRAE~ 
FiN MARITZA" opereti dinlene· 
cektir. 

6 günlük program 
• 

(Jstanbul saatine göre 
tanzim edilmiştir) 

(İıtanbul proğramı şirketten 
alınmaktadır. Hafta arasında de· 
ğiJiklikler vukua selecek oluraa 
gününde bildirilecektir.) 

P AZARTESI, 21.11.932 

18 den 18,45 kadar Saz Vedia Ri
za Hannn). 18,45 den 19,20 kadar 
Orkeetra, 19,20 den 19.45 kadar 
Fransızca ders (ilerlemit olanlara 
mahsus) . 19,45 den 20,30 kadar or
kestra, 20.30 den 21 kadar Yeoari 
Aıım Bey. 21 den 22 kadar Saz 
( Alcko ve Y orgi Ef.lerin refakatilel 
Hikmet Riza Hanmı), 22 den 22.30 
kadar or keıtra, ajana ve Borsa ha
berleri, saat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.20: Fran

ıızca ders. 17.35: Gramofon. 
17.45: Konferanı. 18.05: Piyano 
konseri. 18.40: Napoliye mahsus, 
ltalyan şarkılan. 19.05:Kafe-Kon 
ser. 21.05: Gramofon ile Bizet'· 
nin eserlerinden "CARMEN" o
pera11. 23.55: Danı musikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Gramofon, ders. 19.05: 

Sigan muıiki•İ. 20: Müaahabe. 
20.45: Erneıt Dohnanyi idaresin
de operada verilecek büyük kon
seri nakil. 23: Haberler, Mütea
kiben: Mandita orkestrası. 24.20: 
Sigan muaikiıi. 

ViYANA 517 m. 
18: Joaef Wever takunı. 20.30: 

"İSiMSiZ DiLENCi" namında 
Robert Heger'in operaaı (Bü,.ük 
operadan). 23.35: "Raket" isimli 
bir revü. (lstirahatlerde ırramo
fon). 

PRAC. 488 m. 
18.55: Gramofon, müsahabe

ler. 20.25: Mozart'ın eserlerinden 
piyano konseri. 21.05: Brüno'dan 
Yeni kabare numaraları. 22.05: 
Tasanni (KIB.aik parçalar). 23.20 
Opera ve operet parçlan. 

ROMA 441 m. 
18.35: Muhtelif aletler konse

ri. 21: Muhtelif. 21.50: Hafif mu
ıiki parçalan. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 18.05: Aıke· 

ri bando. 19.15:Müaahabe. 19.30: 
Aıkeri bandonun devamı, müsa
habe. 20.45: Gramofon. 21: Kua• 
tor konseri (Mozart'm eaerlerin
den). 21.50: Harpa ile (aolo) 
halk parçalan. 22.20: Kuator ta
kımmın devamı. 

BRESLAU 325 m. 
20.35: Gramofon. 21.05: Nq'e 

li varyete parçalan. 22. 15: Man
dolin konseri. müsahabeler . 

SALI, 22.11.932 
18 . 18,45: Makbule Hanun. 
18.45 - 19,20: orkeatra. 
19.20 - 19,45: F. den (müptedile-

re mahsus). 
19,45 - 20 orkeıtna. 
20-21 Hafız Ahmet Bey. 
21-21,30 Miızaffer Hanım. 
21.30-22 Nimet Vahit Hanım ta· 

rafından alafranra taganni. 
22-22.30 Gramofon - ajans, borsa 

haberleri ve saat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.35: Gra· 

mofon. 18.05: Senfonik konseri. 
19.05: Kahvehane konseri. 20: 
Muhtelif. 21.05: Halk konseri. 
22.10: Konserin devamı. 23: Ta
ganni (opera parçalarından). 
233.20: Hafif muıiki ve caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Cazband ( taganni ittira 

kle). 20.15: Kadmlar keman ta· 
kımı. 22.05: Sigan muıikisi (ıar· 
kı ile). 23.35: Opera orkeıtraaı 
tarafmdan operet parçaları. 

ViYANA 517 m. 
17.45: izi Gayger takımı (ha· 

fif parçalar). 20.35: Çi't piyano 
ile parçalar. 21.15: Müsahabe. 
21.35: Baden' den naklen müte
nevvi neıriyat. 23.20: Gece musi
kisi ve dana parçalan. 

PRAC. 488 m. 
18.55: Gramofon. 20.10: Kıi

lofon aletile fantaziler. 2135: Bee 
thoven'den keman ıonatlan. 
22.05: 4 aletli takımın konseri 
(klasik parçalar). 23.20· Bando 
muz ika. 

BERN-ZORIH 459 m. 
21.05 : Senfonik konser. 
ROMA 441 m. 

18.35: Orkestra. 21.20: Gra· 
mofon, haberler. 21.35: Komedi. 
23.05: Karıtık konser. 
BOKREŞ 394 m. 
13,05: Gramofon. 18.05: Ro

men ve diğer havalardan mürek
kep konser. 19.15: Müaahabe. 
19.30: Konserin devamı. 20: Mü
sahabe. 20.45: Gramofon. 21.05: 
Bükreş Athenum'undan naklen 
Haendel'in eserlerinden "MES
Haendel'in eserlerinden "MES. 
SIAS" . 

BRESLAU 325 m. 
20.45: F antazi akşam musiki

ıi. 21.35: Baden'den naklen: Bü· 
tüıı Alman. 

ÇARŞAMBA, 23.11.932 
18-18,45 Mahmut Bey. 
18,45 - 20 orkestra. 
20-20,45 inci ve Nuran Hannnlar. 
20,45 - 21,30 Fikriye Hanmı. 
21,30-22,30 orkestra, haberler, bor 

sa ve saat ayan.. 

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

19.05: Kahvehane konseri. 20.05: 
Muhtelif. 21.05: Piyano - Keman• 
Viyolonsel konseri. 22.15: Piya
no ıonatlan. 23.20: Gramofon i· 
le vala ve hafif havalar. 23.45: 
Konferanı. 24.05: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Radyo orkeıtraaı. 20.35: 

Operadan naklen bir opera temıi
li (ismi bildirilmemittir). Müte
akıbcn Sigan musikisi. 24.50: Şar 
kılı dans muıikiıi. 

ViYANA 517 m. 
17.55: Schubert'in eaerlerindeo 

tagannili konser. 19.10: Muhte
lif. 21.05: Monolok. 22.05: Viya
nalı bestekirlann eserlerinden 
parçalar. 23.35: Londra'dan nak· 
len: Ambrose taknnmm akşam 
konseri. 

PRAC. 488 m. 
17.15: Hafif musiki. 18: Muh· 

telif. 21.05: Filhannonik konıer. 
23.20: Cazband. 

ROMA 441 m. 
18.35: Mütenevvi muıiki. 21.05 

Haberler - gramofon. 21.50: "Fa· 
ta Marelba" isimli musikili tem• 
ail. 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.50: Radyo orkestrası. 21.05: 

Keman ile sonatlar. 22.45: Ziter 
ve Gitar aletlerile parçalar. 

LA YPZIG 389 m. 
20.35: Brahmı'ın asarmdan 

halk ,arkılan. 21.05: Tiyatro. 
22.20: Londradan naklen: Aktam 
konseri. Müteakiben Londradan 
danı musikisi. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon.14.05: Keza. 

18.05: Radyo orkestra11. 19.30: 
Orkeıtranm devamı. 20.45: Gra
mofon. 21.05: Keman aonatlan. 
21.50: Bariton Serban'ın taganni 
müsameresi. 22.20: Beethoven'
den piyano konseri. 

PERŞEMBE, 24.11.932 
18-18,45 Vedia Rıza Hanım. 
18,45 - 19,20 orkeatra. 
19,20-19,45 tlerlemitlere fransızça 

den. 
19,45 • 20 orkestra. 
20-20,30 Seniye hanım. 
20,30-21 Darülbedayi artiıtleri ta 

rafından ıkeç. 
21-22 Tanburi Refik Bey ve ar

kadatları. 
22-22,30 sramofon, haberler "" 

saat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.16: Gramofon. 16.55: Gra

mofon. 18.05: Gramofon ile Beet· 
hoven'in eserlerinden. 19.05: Ha
fif muıiki. 21.05: Keza, muhtelif. 
23.20: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Konser. 19.35: Gramo

fon konseri. 21.05: Erneıt Doh· 
nanyi'nin idareıinde opera orkea
traaının konseri. 22.50: Siran mu 
sikiai. 24.05: Cazband. 

ViYANA 517 m. 
18: Gramofon (Brahms'ın e

serlerinden). 18.50: Orkeatra 
(rramofon ile). 19.15: Muhtelif 
müsahabeler. 20.40: Senfonik 
konser (Robert Heger'in idareain
de). 22.50: Charly Gaudrio caz 
takımı (muganni Dario Medina'
nın ittirakile). 

BERN-ZORIH 459 m. 

21.05: Şarkılar ve fantazi par 
çalar ( Geors P ankaloff'un qti 
ralı:ile). 22.45: Mandolin takımı 
tarafından halk muıikiıi. 

ROMA 441 m. 
18.35: Orkestra konaeri. 21.05 

Havadisler, sramofon. 21.50: Aa 
keri konser . 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra 

mofon. 18.05: Kanşık konser 
20.35: Bükreş operaamdan nak 
len Beethoven'in eserlerinder 
"FIDELIO" operası. 

LA YPZIG 389 m. 
20.40: Kilise korosu tarafın

dan halk §Arkıları. 21.10: Dreı 
den'in solist aan'atki.rlarmdan te 
rekküp eden heyetin hafif musi 
ki parçalan. 22.20: "Uç yaşmda' 
İsimli bir diyaloğ. 

CUMA. 25.1 1.932 
17-17,45 Müşerref Hannn. 
17,45-18 gramofon. 
18-19 Kemal Niyui Bey ve arka 

daşları. 
19-20 orkestra. 
20-20,30 Belkis Hanmı. 
20,30-21,30 Hannnlar· aaz heyeti 
21,30 - 22,30 orkestra, haberler 

ve saat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.35: Ke

za 18.05: Karışık konser. 19.05 
Dans muaikiai. 21.05: Müsahabe 
21.2: Klasik konser. 24: Dana mu 
aikist 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Opera orkestrası konse

ri. 19.50• Jenö Pt>rtis Sigan takı· 
ııu. 20.50: Stüdyoda tiyatro. Mü
teakiben: Gramofon konaeri 
24.20: Tagannili caz. 

PALERMO 524 m. 
18.35: Kahvehane konııeri. 

21.25: Gramofon. 21.50: "LA 
BOHE:.M" iaınindeki Puccini'nin 
eserlerinden opera temıili. 

ViYANA 517 m. 
18: Çay musikir.i (operet popu

rileri). ID: Muhtelif. 21: AME
RiKA' dan naklen: "Amerikanın 
güne ait düşündükleri" mevzulu 
konferans. 21.20: "lndipohdi" i
ıimli şiirli temıil. 23.35: Bar mu· 
aikiıi (keman, aakaofon ve tagan
ni ve differ aletlerden mürekkep 
takım tarafından). 

PRAC 488 m. 
18.55: Kuator 

Muhtelif. 21.50: 
DiN~ iımindeki 
23.50: Caz. 

konseri. 20.10: 
"iKi DUL KA· 
opera tenuili. 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.55: Bach'ın eserlerinden ta

sannili parçalar. 22.10: ltalyan 
köylü ,ar kıl arı. 22.45: Kabare 
numaralan. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.0S: Gru· 

mofon. 18.05: Radyo orkestrası. 
19.30: Devamı. 20.45: Gramo
fon. 21 .05: Filhannonik konser. 

LAYPZIG 389 m. 
20.35: Serenatlar konseri. 

22.05: Haberler. 22.15: Theodor 
Blumer'in idaresinde neı'eli muai .. 
ki. Müteakiben haberler ve ırra
mofon plB.klan. 

CUMARTESi, 26.11.932 
18-18,45 Darüttalim musiki hey&

ti. 
18,45 - 19,20 orkeatra. 
19,20 - 19,45 Müptedilere franaız 

ca dera. 
19,45-20 orkestra. 
20-21,30 Darüttalim muıiki heye

ti. 
21,30 - 22,30 orkeatna • Ajanı '" 

saire. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.30: Gra

mofon. 18.05: Gramofon ile ıen· 
fonik konaer. 19.05: Hafif musİ· 
lı:i. 21.05: Operet parçaları. 23.lC 
Şopen'in eserlerinden konser. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Simi Kurina Siran takı

mı. 19.50: Müaahabeler. 20.50: 
Mandits takımı'nın konseri (Fan
tazi ve valsi ar). 22.50: Mütenev· 
vi orkestra konseri. 23.50: Misi 
Vörös Sigan musikisi. 

ViYANA 517 m. 
17.20: Yanm ıaatlik konser. 

17.50: Müsahabe. 18.20: Gramo
fon ile meıhur eserlerden opera 
parçaları. 19.20: Bando mu::ika. 
21.40: Amele birliği heyeti tara
fından senfonik konser. 22,45 : 
Otto Römit orkeıtraaı tarafından 
vals ve operet parçalan. 

Pf'.AC 488 m. 
18.55: Gramofon. 19.35: Al

manca musiki netriyatı. 20.40: 
Kabare musikisi. 20.40: Eıki dans 
parçalan. 22.05: Beneı bando 
muzika11. 23.20: Ostra•a'dan: 
Varyete. 

ROMA441 m. 
18.35: Gramofon ile danı par

çalan. 21.50: "Fata Malerba" i 
ıimli musikili piyeı. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14: Keza 
18.05: Kanıık konser. 19.30. 

Konserin mabadi. 20.45: Gramo 
fon. 21.05: Radyo orkeıtraaı. 
21.15: Taganni opera parçalan. 
22.10: Radyo orkeıtra11. 

BRESLAU 325 m. 
20.20: Ak§Am muıikiıi. 21.05: 

Komik kabare numaralan. 23.45: 
Berlinden: Dans musikisi. 24.35: 
Londradan: Danı musikisi. 

Pazar 27-11-932 
18-18,45 Nihal Hanım. 
18.45 - 20 orkestra. 
20-21,30 Bedayii musikiye beyeb. 

Uzaktan cismi nalıletme(Je mahsuı bır Alnıaıı 1 

21,30 - 22 Mr. Goldenberr Koro 
atelgesi heyeti. 

. ~.30 ..-amofon a;..us "" uire. 
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ismet Paşanın söylediği siyasi mühim nutuk iktısat 
Konferansı 

Ticaret İsleri Umum Müdürlüğünden: . 
30 ikinci Tqrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil ectilıı!ll 

olan ecnebi vapur tirketlerinden ltalya tabiiyetli Loit Triyestino - Flotlf 
Riunite Loit Triestino -Maritima ltalyana E.- Sitmar- Uoyd Trİe•ıi"' 
" Flotte Riunite Lloyd Trieıtino, Maritima ltaliana et ~Sitmarn Anoııİ# 
ıirketi bu kere müracaatla müıtereken ifayı vekillet ve müştereken inı" 
etmek Ye mumaileyhimden birinin gaybubeti veya mazereti halinde uııı"" 
mi acentalık mümeyyizlerinden Mario Pederzolli ·. eledi Enriko Efendi il< 
diğer vekil imza eylemek ve ıirket namına yapacakları işlerden de~ 
davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü §&hıs şıfaı#" 
rile hazır bulunmak üzre Mösyö Arturo Bonetta'yı Türkiye umumi .,.;.
me11illiğine ve Möıyö Marsello Kampaner veledi Piliıçodo'yu da müıcı""'1 
muavinlijinc naıp ve tayin eylediğini bilılinniı ve li.zımgelen vesil<lı' 
verınİftİr. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüt olmakla ili>n olır 

(Başı birinci nbil~~) . ı deratma mü..air olmak 9a•;,.tİ l iıviis etbnlll.. Hakim nzifeai, el-1 inandıiunı: milletler kalbimizde ve 
açılı oloralı bulundıomcuı Jtbım. hi1aedilmiıtir. (Allot .... ) bette emıiyet hayati içinde en yük. ıiyuetimizde en yakından ve en can 
dır. Bu bi11etmek yalmz ilmi bir sek itlerden lıiriıiclir. Hep biliriz ki, dan doatumnz olmak mevki ini ka-

Bir vatandOf bütün uatanm karar mevzuu delildir. Bunu bil milletlerin lıirl:ıirine kartı olan mü- 2:&11JDJprdır. (Alkıılar). 

---------
Bir gazeteye göre 

konferan• 
toplanmıyacakbr 

mukadderatı ü;..rinde kendi ıalı setmek bir ıiyuet takip etmektir. naıelıetlerinde, birinci denıced<! iti- Sizin milli karakteriniz ıizin, ır&
aı için alıilıadar oluyormuf kadar Birçok mea'uliyetler ye zahmetle- wda olan mı1letlerin miyarı, icap&- rek mücadele ve gerek ıulh hayalin 
alıikadar olmak lciıımdır. (ŞU/det ri üzerimize almakW:·· .. derse enlarm mevcudiyetleri için, da inaanlar ıribi milletlerinde yekdi
li allııılar.) Zahmet ve mea'~ıyet uze~ •· hayatlıırmı feda edecek kadar göz!&- ierine inanarak, yekdiierini aldat-

Cümhuriyetin vatandafl, bütün l~nırken zamana. ~ulev~kluf ııl&- ri pek Iİllİrleri sağlam olmaaiyle öl- miyarak, ya§&ID"ll lizım ıre!diAine o LONDRA, 20.A.A. - Sunday Ex 
vatanın işlerini tek ıahsmm haya- rm ıne!dana getirılmeı~de .~~~ çülür. EYet, milletler arasında birin- lan milli itikadmız bizim harici Iİya pre11, cihan iktioat konferaıı.mıu iç 
ti i~leri kadar alaka ile ıörmeli, oabır laz.ıındır. Ço~ tenkıde .. ıogua ci derecede itibara layik olanlar, aetimizde dürüst olmaktan hatka tima etmiyeceğini haber vermekte
bu vazifenin bütün işlerinin iyi ır~rmek ~le~. !•tbıkatta mu.tema• kendi mevcudiyetleri için, icapeder- bir istikamet takip etmemize aali dir. 
bitmesini hevesle, endişe ile, he-. dıyen mut~•!' yenmek lazım• ae hayatlannı feda etmeye her an müsait değildir. Çünkü nihayet bi. Bu gazete, yazıyor kiı 
lecanla takip etmelidir. Bu noktaı dır •. _Amma ııdil~n yol o kadar hazır bulunanlarchr. (Alkıılar). zim tatbik edeceğimiz dahili ve ha- Bu konferana, nisandan uvel top nur. 

nazardan cumhuriyet vatandatı· tabu, abn_an va~ıfeler o ka.~a': e- HAklmllk rici ıiyaaet ıizin gibi her ıeyi anla- lanmıyacağmdan birçok zevat ve bu 
nın hayali ve dütünceai, bütün ~ı.dır ki, hbuırundarblı, T1urkıye- Bu kabiliyet, milletlerin en yÜk- yan ve cemiyet içinde meıuliyet aa meyanda bizzat M. Mac Donalcl, ar-
diğer de~rlerden büıbütün ba:;ka mn ıyman ~rı<;Y. en ~~e .. Yatan sek evaafmm ifadesidir. Hikimlik,bu bibi olduğunu kabul eden vatandaı- tik bu konferanam hiç bir faideai ol
bir ,eydır. lmperatorlukta ve ıre- datlarm vazıfeaıdır. Sözunu anla- !anınızın anlamaıına ve tqvik etme ıruyacağı tetalıkiıinde bulunmağa 
çen zamanlarda vatanı idare e- mıyacr.k kimse kalma;?."' gibidir. kabiliyet kadar yüksek birinci d- ıine bağlıdır. Onun için milli karark . mütemayil ırörünmekteılirler. Bi
denler, onun mukadderatından Yalnız o kadar degıl, bu mem- cedArkae yarıdılllf İlter. ter harici Iİyaaetimizin vazifelerin- naenaleyb , projeye terkedilmit naza .. 

-3-u-·n_c_ü_k_o_ı_o_r_d_u_, , __ Dr. Operatör--" 
ilanlan Hasan Hüsnü 

0111Uln beyde Rumeli caddesin 
de Pellegrini aparlımanına n.ak· me.'ul olanlAr, onun iyi veya fena lelıetüı laer '·'eri gibi mali ue ilıtı dat ar, Türk milleti hikim de 'du-ru-ıt olmamızı b·mn· a· der~ede ril bakıl ı d. · l · .... l · · d b · olmak kudretininde tabii ve fitri o- ~~ e ma11 mümkündür • 
ktmışlİr Muayene 2-6.Tel 43925 ıri.~?ıde~ hesap verecek o anlar sa ı ~ ~mı~ ~üze mumı e "' lan ıelihiyetinde tarihin ve buırünkü amirdir. Demek ki, biz asi& aldatma

gıbı bır zumre ve vatandq ken- kendanız dllfUJlmefe mecbu~ ol· dünyanın tanıdığı en büyük millet- ya taraftar değiliz ye zaten buna ia-
dioiı;ıi, O'!UD içinde ayrı birfey zan- d~umuz kadar ~aılıa b!nnin tidaclmuz yoktur. Hamdi Bey er nedılırdı. bı.~en ""!'el ue _bizden zıyade terden biridir. (Bravo ıealeri ,.Jkq- Politikamız, fikirlerimiz ve dost- g ıyor 

Uçüncü Kolordu Topçu tabu 
runun Davutpaşa kı§lasında 1 

100 araba gübresi aatrlıktrr. iiıl••••••••-•ı

Mes'uliyet d~JUnme11ne de muscıad~ ~deme- lar.~akimlik gÜç bir teydir. lki kiti luklarmnz her millete temas ettiği ANKARA. 20 (Milliyet) -
c;; h . JIU<· Bu 0 kadar,. la.em buım ~ak: nin ve bir çok kişilerin bir çok ah- safhada nasıl ıöyleyonak, İç yüzün- Liman tirketi müdürü Hamdi 

"m un;yet oatandaıları, iliz kı~';.· laem de bızuıı mecburıyeti valde tam kanaatle haklı olduklarmı de vaziyet öyledir. B_iıtabi her siya- I Bey bir hafta sonra avdet et· 
cümhuriyet vatandaılarr, böyle m~ır. . • • .dd. ett•kl • dola k !el d sette kartıdan ela aynı derecede dost k .. İ anbul 
düıüneme:uiniz. Vatanın laer ifin Sonra dahruıı oar; nef11mıze BU 1 ıa 1 erı şı mese er e luk, ayni dereced i andınnak haı- me uzere al a avdet el-
de meo'ul olacaklar, siz kendisi::· uenerek !öyli;yeb!liriz_ iri, Türkiye bir kitinin ortaya çıkıp hepsini dinle aalarmı bekleriz. Za~ em.İn olabi- mittir. 
•İniz. Herkes kendisini me .. ul ve ye taalluk eden ıılenn ana ve te- dikten sonra nihayte kencliıinde bir 1· . • ki ald tm k 1· . . 
h b l d (B old • d • kanaat haul e61!r<k 0 kanaati hü- ınınız , a a eme ını ve 11ya 

esa a maruz tutma ı ır. ravo mel eaaıla'! ne_ ugu~~ ~n og· setini takip etm<'- bu asırda ne ha-
•ealeri, allııılar ). ru olarak buı Turkler bılımı. (Bra küm, emir ve milletin iradesi tekfin . • dahil""'· tt .. mkü. 

l • •dd ı· llu ı ) d il'" ..__ __ · · · bü. '"k kabili. t ncı ve ne ı ııyase e mu n 
TOrlıÜn vatanı vo ııea en ve ıı et 1 8 ' ar • e an eu~ı ıçın yu ye değil· dir. (Bravo ıesleri ve alkı•lar.) 

Hiç ıüphe yoktur ki, Cümhuri
yet Türkiyeainin bütün ıreçmit de
virlerden en eııulı farklarmdan 
birisi de miUi bir devlet olma11• 
dır. Türkiyenin, Türkün deYleti 
ve vatanı olmaudır. (Bravo aeale
ri, alkışlar). 

lazımdır. Bu kab·liyet, Türk mili&- ' 
Vesait meaelesl başkadır tinin huıuıiyetlerinde bir bizim mil- Kendisini çok akıllı, çok mahir 

Sözlerim, memleketin iyman !etimiz hakim olarsk dünyanın her zanneden bir adam veya bir devlet, 
ve inkiJafı için munhasıT&n kendi hanıri bir milletine kart• zerre kadar bütün dünyada aldatacak adam ve
vesaitimize bağlanmak manasm- maduniyet kabul etmez. (Bravo 1e1 ya millet bulamaz. O devirler geç-
da telakki olunmamalıdır. Zaten leri allutlar). mittir. (Allutlar). 
böyle birfey hiçbir millet için va- Geçmiı zamanlamı ıu veya bu Onun için biz en doğru ıiyaaeti, 

Atı istasyonları 
ilk mekteplerde kızıl aım tat

bikatına devam edilmektedir. Bu
nun için Beyoğlunda 5, Beşiktaıta 
2, Fatihte 1, Eminönünde 2, Kadı 
köyünde 1, Bakırköyünde 1 ol
mak üzere on iki ekip tetkil edil· 
miftir. Mektepler haricinde bulu· 
nan çocuklara da aıı tatbikı için 
teaia edileceğini yazdığımız iataa 
yonlar da yakında iıe batlayacak 
!ardır. 

lhaleai 23·11-932 çarşamba gü 
nü saat 15,30 dadır, Taliplerin 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (951) (614-0) 

• * • 
Kolordu ve Birin::i fırka kıt' 

alan ihtiyacı olup pazarlıkta 
bulunan 66000 kilo patatese ta 
libi tarafından teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden, ihalesi 
23-11-932 çarşamba günü saat 
16 ya tehir edilmistir. Taliple
rin vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (950) (6139) 

• * * 
Kolordu kıtaatmın ihtiyacı 

olup pazarlıkla •atın alınacak 
olan 150 kilo çaya talibin tek· 

Bütün ıreçmİf aaırlanlan bir an· 
da görülen ve daima görülecek o
lan eaaılı bir farkımız budur. Bu 
memleket, Türkiyedir. Burada 
yaıayanlar, Türktürler ve Türk 
vatanperverliği ve Türk milliyet
çiliği bu memleketin idareainde, 
mukadderatında müeuir ve ha
kimdir. (Bravo aealeri, tiddetli al• 
kıılar). 

rit olamaz. Sözlerim, memleketin mutalealannda ekıik görülen teY· milli karakterimizin ıevk ettiği ta
mali ve iktıaadi idare ve ıiyase· ler, asla hakim olmak kudret ve ıo- bii yolda bulduk. Söylediğimiz gibi 
tinde bu memleket evladının görü Iahiyet."""e alınmamalıdır. Tatbik .,.· olmak ve ıöylenildiği gibi almak çok 
ıü ve ıiyaaeti a11l ve müeuir old- luna gelmit uıuUeri kanunlann ve dikkatli ve çok müteyakkız olarak 
ğunu ifade etmek için taarih edil. ıiyaai , idari bir taknn ıeylerin bale bu politika ile hemen bütün konıtu
miıtir. Veaait meselesi baıkadır. unun, maksada kafi olmaması yo- lammzla, bahuıuı bizim ihtilaf ha- lif ettiği fiat pahalı görüldü
Veaait içerden veya dııardan ne· !unda aranmalıdır. Bu kıoa hulisayı !inde buluı:ımamı~ Ötedenbe~ mükad 1 b .. ya sokmuı oluyoruz. Bununla be-/ ğünden ilialesi tehir edilmiştir. 
reden oluraa, veaait oarak kulla- hak.imin vaziyeti ve ıahıiyeti üzerin dt;r f~kd•:;.? 1milbl~tl~le mu~I skebet I raber ümidimiz kuvvetlidir ki, bütçe ihale 23-11·932 çarfamba gÜ· 
nılır. de yapmaktan maksaclnn, genç arka mın elti · . oy e ır ~ıyaset 1 e om tahminat tahakkuk ettirec "iz. Anla- ı nü saat 15 te a ılacaktır. 

da lanım 1 ki · d k k •ularımız bızden emnıyet, huzur ve · . I! . . . . Y P Bilgi sıkıntısı f mea • enn e en yü se ;t. . old • __ ._1 ·• lı hayatinı uydurmak ıçın tedbir Talıplenn vaktınden evvel ko-
lıikim olmak içı·n kendi L--ılanna 1 ımat vermıı uırumuzu ..,. ama- almak•· · '--' 1 d d "I ·ı · 

Beyoğlu birinci ıulh ht:kuk lı" 
kimliğinden: Zemzem ve Emine lı" 
nnnJar vesairenin ıayian mutasarrd 
oldukları Kasim Pap.da cı1mi kdıİ' 
mahallesinde Kesim oğlu sokağnıd' 
bir ukaf altmda 50 metro murabb' 
saha üzerinde 550 lira kıymetinde t 
ki hanenin icra kılır.an acık artt....
neticesinde 250 lira bedel ile t.Jilı' 
uhteainde olup ikinci arttırmanın J1 
hi 13-12-932 salı günü aaal 16 ela İ' 
ra11 mukarrer olduğundan talip ~ 
!arının bu huıuıta fazla malumat 
mak Üzere 370-931 dosya numaraJI 
mııl kemeye müracaatlan ilan olır 
nur. 

lıtanbul üçüncü İcra memurlui"' 
dan: Mahcuz ve Mtılınasına Jıst" 
verilen muhtdifülcins elbi•elil< lı1'" 
maşlann ikinci açık arttırması 2'" 
11-932 ça'lamba gÜnÜ aaat bir J;t 
çukta Sandal bedesteninde icra edJI 

T ürlı uatandO§t kimdir? Dev
ı,,tin '"•mi Jıanunlariyle Türk mil 
liyetçisine, Türk uatand<JfUla uer· 
diği tarifte biz laalıilıaten, cidden 

V d 1 'f . . -• ~ .., gerı ıuuan ar an egı' ı en- m:•yona mu"racaatlan. 
alan aşın a11 vazı eaı, veaaıt k cak k ·ki · • eli .. , ·- -

ti çı a < 11 en mulema yen gor- MiU"ı hayat•· bu"tü.'n hayatun-~- de olanlardan ..• ve en. çek mu_vaffak ( 94S) (6137) 
bulmak yolundalı.i gayre er ara· meğe, taahih etmeğe ve tashih ettir h • . bu .... h. d . ,....., olanlardan bın11 de bız olacagız. An ceğinden talip olanların nahalli 
11nda, asla ırôzden ayrımamalı- - •• ı mal · · ik k -ımız nu ı11e erız. ı ·· --'-' da bul 1 il;, mege _...ış an ıçın tqv etme - ~.. ıı ıyor ki, yeni teraite devletin m.~- • • • yevmu mc-""'ur unma an 

" 
samimiyiz. Türk milliyetçiai ve 
Türk vatandafl olmak için ba 
memlekette ya!Gyan herhangi bir 
fertten anormal hiçbir ı•Y istemi. 
yanız. Türk olmayı aeumek ue 
Türk olma)ll kabul etmek, Tiirlı 
milletine menıup olmanın uerdiii 
bütün halılara malik olmak için 
kıilidir. (Bravo seıleri, alkıılar). 

Kanuni vaziyet böyledir. lçyü
zümüzde de samimi olan kanaa
tmnz ve vaziyetimiz böyledir. 
(Bravo ıeıleri, alkışlar). 
ffllhar edilecek mazhariyet 

Şarkta ve garpte memleketin 
her tarafında dolattığuııız za• 
man, kendisinin Türk olduğunu bi
len, kabul eden herhanıri bir va· 
tandapmın, her Türkün nail ol· 
duğu haklardan herhangi birisin
de mahrum olmaaından endİ§esi
ne müaaade etmedim. Herkesi tat 
min ettim ki, Türk olınağı iftihar 
edilecek bir mazhariyet olarak 
yürekten kabul eden ve öyle çalı
tan vatandaş benim ıribi, benim 
bütün hukukum gibi her hakka 
malik olmak için bütün eıbaba 
maliktir. 

Bu kanaatunı heryerde söyle
dim ve bu ııözlerimde ırayet sami 
miyim. Böyle bir idare ve zihni
yet devletin milli devlet ve Türk 
devleti olmaundaki eııulan an
cak ku..vetlendirir. Onun artma
ama, genitlemeaine ve yükselme• 
sine hizmet eder. (Şiddetli alkıt
lar). 

Malt oe iktısadi saf ha 
Arkadatlar, Cümburiyetin ilk 

cümlede ııöylediiin meı'uliyet hia
ai, tatbikatta birçok huıuaiyetler 
ve ıreçen devirlerden birçok fark. 
lar ırösterir. Bu farklardan mü
him biriıi de mali ve iktıaadi aaf 
hadadır. 

Geçen UJrlar, bu memlekette 
yafa:ranların mali ve İkbaadi aaf 
hada vazifeleri, mea'uliyetleri ol
duğunu, hiç olmaza& ameli ve fjj. 
li olarak kabul etmiyordu. Bu 
memlekette yafayanlar, ıerek 
dofrudan dofru:ra icraat ve me•'· 
uliyet mevkünde olanlar, ırerek 
olmiyanlar, bu memleketin yolu, 
bu memleketin iyman, memleke· 
tin aanayii veya ziraab sibi bu 
memleketin bütçeıinin intizam ve 
kifayetinde yani masraflarını ko
ruyacak parasının tedarikinde 
kendi rolünü ve kendinin meı'u
liyetini kavramıyordu. lyınarda 
ümit, hariçten para ıretirilerek ya 
bancı adamların bu memleketin 
İymarmı dÜfÜnmeleriae baib zan 
nolunurdu. 

Bu memleketin İymarmı diİfÜıı
ınek, bunun içinde yafllyanlann, 
yalnız onların ilk vazifelidir, Bu
nun aklini farzetmek bir inaanm 
kendi evinin temizliiini, güzelliği 
ni, ıenitliiini Ye rahatlıiııu her 
feyden evvel batlca evlerde bu
lunanların vazifeai M nmak de
mektir. 

dır. Bununla beraber, arkadaşla- • B"yük' azif · if ba !ar D i • 1 lir. u v enın a11na ı - ali il Si!IBSl'l cak diğer mesele memleketin emin A ğ d . • 'kd o unur. 
rım, size samimi olarak söyliyo- ken ırenç arkadatlar bu sahada en kad 1 Dah• • . . olorak yeni şeraitte yapacağı İcraat şa ı a cınsı ve mı an ya• --------------~ 
rum senelerden beri bu memleke- yüksek ve en muhterem muvaffaki- Ar aş ar; ılı aıyaıette vazıye klan eli ı · li el zılı askeri banc!o aletlerinin ta-
li. · · · lıtıyoruz Bu ne timi. ·z --:n olabitı·-,·nız' ki·, h- ıene nu ne r meae esı_, ma .. mes e · • • . Eyu'"p Ih · 1 >. dad' 

n ıyman ıçm ça • • yetleıi kazanmaia namzet oldukları b. ~~ iki d•• k daha~· . • kadar tavr•7.,h rtmedı. henuz bu an mın ve parçalannm tamın ka- su ıcra memur u6 un 
ıil ve ırelecek nesiller daha çok ı · · d · t d t h t ır •~ne evve n en ço ıyı 1 1 d Faka • • . b"I 1 1 · . Bir borcun teminı· ı·stifa•ı zımıııl" 
seneler çalıtacaklardır. enmız e emruye ve oı aya ı te- ve çek daha kuvvetlidir. Size mali ':" ~a ı. t ~er ıeyı o!dugu gı- 1 ı o mayan arın tecdıdı ve ay• • 

Çektiğimiz sıkıntı, açık mana• Dl kabu! etmeli, t->Sadüf edec<kJeri ve iJ:tisadi hayat İtibariyle değil, bı g~yleyen ,hu, ız~alı.m llZe gerek nca yeni olarak alınacak bir a- da tahtı hacıza alınPn bır la'u~ 
siyle, para11zhk değildir. Çektiği- elmkltederbı~ 1uı•~llı;t:~;.· dkanunledarda alı- münhaairan dahili ıiyaıet itibariyle ~-' .gerka<kbıil~tıaatldı. "'!'~cladahm~ılielcdle !etin pazarlıkla münakasaya bir büfe bir ayna bir konsol ve Jııl 

b
. k d (B nan ır enn aan crec e uygun .. 1 M l k . . . rımızııı, ıye erımızın ı n e lh I h.b. . • f .ı.: ef1 

miz 11kınlı ılgi 11 mim ır. ra- olup olmarr•1ında velhasıl taıhihi i I ~Y e!oruz. .em• e~!' aaayışı, em- meaeleler oldu· .. 1 k. konmuştur. a esi 21-11-932 sa ı ının seaı gıramo on rnaa>P 
vo ıesleri, alkışlar). za1 • kab·ı 1 d ld bil nıyetı vatand••lann ıtımadı, kanun- ırunu gos ercce tir. • •. .. halık ·ı b•t ·· ed k •ıl Asıl çektig"imiz aıktnti burada· eaı ı teY er e o uğunu • ' 1 ıl td ' " .b. ı tb.kat Arlıadaılar, mali ue iktısadi pazarteaı gunu aaat 15 te yapı- , ve aı; an ı muzay e açı 

melidir. Böyle bir iıtikamete zihni· b".'.""1
1 

.. yaz ta' 0 u.,uTı:_ı kı a .
11
' ti' ıd ve sahada bizim çok memleketten lacaktır Taliplerin 0 gün. ve tırma suretile satilacağından 27·11" 

dır (Alkıtlar). Bilen, anlayan ve ti · · . k k . H u un va nın uı mı e n e, . . • -
sonra ihtisas ile tatbik eden adam ye ennızı sev etme ısteyorum. a T" k d l t' d ka ue çoh mılletten Farklı olan IJQZl• saatten evvel komİ•yona mü- 932 tarihine müıadif pazar ı;üıı~ 

kim mealeiin.in ve umumiyetle hu- ur lmakev "1
1 ~,kke . ı~mmh ıt ve b. yna- yetimiz lıa)llrlı ve güzel uaziyeti- ti (944. ) (6133) 13 "--J ,_da · kel -·~ 

lann elinde veaait ve para her kuk aleminin ve adliyenin terakki et mış o e.. m er ıene ır ev· . d b . k d racaa an. aaat te ıuna ı a.... u e ~ 
- .. t d" rtar Bı'z bunu iki d .. 1 .. "! k el ·ı tu mız şu ur, unu arı genç ar a aı T • "d d • kü k di~;~ gun mu ema ıyen a . mesi için memleketin ihtiyaçlarına ve n en goz e go~ ~f' ı e .. - lanm, bilhaaa en İyi anlayaralı amır ,... et esınde Hanpar .. çi: yan efen ..... 

milli hayatm inki~fmda her sene tulacak kadar ç•1• ıl- kuvvetlidir B"' ı·· 1 I' ~ lem_ amen. uygun bir hale ırelınesi için (Alla 
1 

) ..., -.., • göz önünde tutmalıcmu. Biz bu uy U haneıi önünde hazır bulunmaları 
atikar bir ıurette görüyoruz. Bü- mh • ar T bon cıi unyet, ıenelerdenberi çok e- • • aldığımız tedbirlerde geriri bir rom 2 lan olunur. 
yük İİ<haadi ve mali itlerde bilgi· f · · Ş • • 
miz, anlayışımız ilerledikçe eli- mek ıar etmiştir ve daha çek emek ark seyahati 1nlııntıya asgari bir hat tayin edi- Bas 1 
mizde bulunan vesaitin de geliri sarfedettktir. Bu bir mücadeledir. Memleket.in f&rkında .,., garbında yorıız. Bunu, suhuletle bulacaiız. Davul 1 
o kadar artmaktadır. Bizim inki- llerleemk ve daha İyi olmak için bir dört kötesini her ıene hiç olmazsa Bizim mali ve iRtuadi ıahada U• Y • d 1 )ı Ad l 

h
. 

1 
mücadeledir ki ıizin, yeni yetiıen b ı.· def d 1 B k tikbalimi:ı: gözlerin lıaurayamaya enı en a maca e 

fafDDızı, makul ve aelim " erle genç arkadqlarmuzın, hizmetleriyle ir iai a 0 afmz. u ıene tar cağı kadar ileri, vüksek IJe geniı- Alto 1 
takip edebilenler için Türkiyede vilayetlerinde bir çok yerleri gezdim. ' Ki • k 
çalıtmak hevesi de artmaktadır. buvaffa~yetlerimiz daha bariz, da- Türk devletine olan merbutiyeti ve ti;· Biz redbirlerini bitirmif artık annet amışı 30 

Hulaaa, milli hayatta herşey- a ileri 0 acaktır. Vatandatın Türk milliyetine ve a.ınan, urulan ciho:ı:in ue düze- Saksifon kamı§ı 10 
den evvel bilgi lazımdır. Giinün mt>selelerl karşı olarak Türk devletinin ve nın ~t':'lmaması •ılıı~t~ı. yüzün· Davul derisi 2 

den utırap r~Jı,,n, atı.smın ne ola T t d • • 2 
Fakülte Reiai Beyfendinın,0 bu Arkda•lar, haya•· abld.gı" nız bu Tüık kanunlarının vatanın her kö- b. .- rompe enıı , ~ cağını ılmeyen bir mület deiiliz. T d • • . !h 

müe11eaede çalıtan talebenin iyi sene genk milli hayata, ger<k bey- ıesinde mer'i olmak nufuz ve kudır&- (Alkıılar). rompet egnegı çın 2 
çalı§Dta•ı, iyi öirenmeai ve yetİ§· 1 nelınilel hayatı.t mühim haılisderle ti bariz bir surette ıröze çarpmakta- Biz geçiçi buhranlar içinde bir Bariton ağızlığı 2 
kin olarak çıkmaları için müeıae· doludur. Size, cümhuriyet Türkiyeai dır. defa tedbirlerini bulup dayandık· Klarinet güderisi 200 
senin ~ok emek oarfettiğine dair nin umumi bünyesini söylediğim gi Arkadaşlar; Bizim çektiğimiz cüın h 
olan teminati beni çok müteselli bi bugün, içinde bulunduğumuz me huriyet devrenin çektiği ııkınblar- tan ıonra er sene ilerilemek için Nota kağıdı "14 çizgili" 200 

tahsi, zengin olmak için membaı. 
ve mulmain etti. Ben, mektepleri- aeleler içinde bir iki kelime söylemek dan birisi sizin huzurunuzda her han çok çalıımak için bir çok iıleri o-
mizd~ !e alelu~um bilgi müesııe- i~t~yoru.m. !ür~iyenin dahili ve ha- ı ır! _bir meıele nasıl ın_evzuubahs ola· lan, daima ilerleyecek, daima kuv 
selenmızde yelıJ"n arkadaşların ncı va21yctı, milletlerin hayati müı- bilıyoraa bu meaeleyı vatanm her vet bulacak ve gelecek senelerin 
iyi yetitmeleri lüzumunu anlat- külatsız olmaz. Her milletin kendisi ha~ bir k:;,esi de ayni ıu...,tle mev bu senelerden daha müreffeh ol
mak için mübalaialı talepler yap · ne göre ve diğer milletlere nisbetle zuubahı edebilmek mükellefiyetini maaı için bütün ıeraite malik olan 
mı,lanhr. Yine bu fakültede, di· bir çok mttelcri olması, sonu gel- duyduğumuzdandır. Bu bidayette bir milletin evlatlarıyız. (Bravo 
ğer bir vesile ile söylediğimi, söz miyecek olan bir vaziyettir. sıkıntı olarak görüldü, Belki buırün sesleri alkışlar.) 
aıraaı geldiği için, tekrar söyliye- Yeni bir çok meseleleri olması, d., bazı yerler için e:kıntı ıanılabilir. Fabrikalar 
yim; ilim müeueaelirimizin haki· 

1 

milletler için tabii olan hayalbr. Mahsuı kelimesiyle ıöyledim amma . . 
ki ilim müe~ıi olması,. bocala- Böyle olmak beraber cesaretle söyle yakın bir zamand!" çünkü senelerin ~ız fabnkalar açıyoruz ve. aça 
nmızm muktedır. ve. ~a~ebı~ çalış- yebiliriz ki; Türkiyenin içinde bu- coğu yüzde yetmıı. ıekıen, doksanı cagız. Çok ye~~e açılmıı fabrika
kan, hayatında bılgı~ıru. m'!tema- lunduğu dahili ve harici vaziyet bi- gitmittir. Yalan bir zamanda mem- lar mahıullerını aala~a~ adam bu 
diven arttırm!'ğa azı.mlı, ııte bu zi asli endişeye ıevkctmiyecrk olan le ketin her tarafında milli itlerin ay 

1 
ı~amaktan ~uzlarıptir .. Amma 

zihnirette :retlŞlll~l~':':'!'le hu ~~- bir vaziyettir. Çok sevineceğiz, ni ıuretle görülmesi, Ankarada oldu bızım :'çacagımız fabrıkal~ 
leketın halı ve ~t~11 ıçın en bu~k mağrur olacağımız gibi mübalağa ile ğu kadar tabii bir hal olacaktır. Bu mahsulatın~. vat!'ndat~an kafı 
seı:ve~ ve en bu-ruk k~vvet temın ; ifade edici tedbirlerden kaçılmAk İ- ı sene seyyahatlarrm<'an iki .,.,.,ı. in- derecede muat~hlık yerınde hazır 
edilmıı olur. (~ı~detlı al~ıtlar). 1 çin, halimizi endiJe etmiycceğimiz tiba ile cl"Ondüm. Biri vatanda•lann ?~ruy~r:. Fahrı~ala~ız .Yaf&Dlak 

ArlıadQflar; ılımde ekaık adam • bir vaziyet teldinde ifade e<liyonım. Türk devletinde kendisini al~kadar ı~m b~~ teraı!e ~~lı.k':'r· Sa_n!'
lann topl".nma11, tamam .adaml~ Milletimi7in diğer milletlerle olan görmek hiaıi, çok terakki etmiş ve yıde boyle old~gu ıgıbı, ımar ışın
o~z. Bın yarım ve bın cahıl, münaaebatı iıe, hemen pek az dev- çok kaynaşmıf bir haldedir. Diğeri de, l'.?llar~a, zır~alle'. her ~ha
bır yarımdan daha faydalı ol'!- Jetlere na•İp olan dostane ve emni- ' bizim milli mefkurde Ye dahili ıiya- da boyl~yız. Be~ı hanç~en dmle-. 
maz, fakat, daha zararlı olur. Bın yet müıtenit old.,kça ..ı· b. hal ıete icap eden tedbirleri hem vakit yecek bır adam ılerlemıt, tarakki 
yanın adam, bir tam adam değil- de kabul , lunabilir. un ır - geçirmeden. hem doğru olarak bul· etmiı, b_ir çok milletlerde'.' te~dü 
dir. (alkıtlar) T /h. h makta isabet ettiğimizin ıent'lerle fen gerı kalmış olmayı bır nımet 

llim müeueselerinden çıkanlar llr ı afırafar mütemadiyen teeyyüt etmesidir saydığımı zannedebilir. Asla böy-
daiına iyi yetişmelidirler. Siyaset· Arkadaılar; bir, tarihi hat.ralar- M 1• iki 1. 1 · I le bir zihniyette değiliz. Geride 
te ve idarede en muzur teY. mil- dan bahıedildiii zaman tabii bir çok ,a 1 ııe ısar 1 mese e eı• kalmak, bütün hayatta her feY i-
letler ve cemiyetler için telafisi milletler ile muhtelif vaziyetlerde Arkda§lar, size günün yakın ma- çin bir kusurdur. Amma bunun 

.. 
Kolordu ve Birinci fırka krt 

aları ihtiyacı için pazarlıkla ıa 
tın alınacak olan 3000 kilo kır
mızı mercimeğe talip çıkmadı· 
ğından ihalesi 23-11-932 çar
§amba günü saat 16,30 a tehir 
edilmiştir. Taliplerin vaktinden 
evvel müracaatlan. 

(947) (6136) 

• • • 
Birinci Fırka kıtaab ihtiyacı 

için (200,000) ki!o un kapalı 
zarf usulile münakasaya konul 
muştur. ihalesi 29/11/932 ta
rihine müsadif salı günü saat 
10 da yapılacakbr. Taliplerin. 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak et
mek için o gün ve vaktinden 
evvel komiayona müracaatlan. 

(915) (5881) 

• • en zor olan felaket yarım bilgili karşı kartıya bulunduiumuzu daima li ve iktioadi mesellerinden tekrar me•'ulü biz değiliz. Biz bunun yal 
adamlann oalahivet' aahibi olma- hatirlayabiliriz. Memlrketimizin coi bahsetmeliyim. ~i ve iktioadi me- nız Üıtirabmı çektik. Geçen aaır- Kolordu ve birinci fırka kıta
aıdır. (Şiddetli alkışlar). rafi vaziyeti ve beynelmilel ceryan- 1 aelelerde, mesulıyet adamı olarakson larda g~ride bul~nmuı olmaktan atı ihtiyacı için 3000 kilo gaz 
ı,te bu mülahazalardır ki, f•lriil- larm asırlardanberi aldığı türlü isti-1 buhran ıenelerindenberi balletmeie Cumhurıyet neslıni!'• Cumhuriyet 

1

. yağı pazarlıkla •atm almacak-
temizin reisi Beyin miiesııeaenin ve kametler, Tüık milletini bir çok saf çalı4tiğmıız muadele iki cepheli idi. adamlarının ula bır sucu yoktur. İh I • 

ı 1 b · 1 b·ı hamarda ve sahnelerde hemen du··n- Birisi bu memleketin yeni ıerait ;. (ll•avo aealeri alkı.lar). tır. a esı 23-11-932 çarşamba a e enın, ça tf111ası ve ı .. ·· 14 ed" Ş • 
giye hev.,.i üzerindeki aö:ıı yanın her milletiyle her türlü tema- çinde a•gari mali kudreti vergi ver- Ben 'imdi emri vakiin taıviri veya ' gunu aaat t ır, arlname.ı 
!erinden çok müteselli Ye çok aa getirmiştir. Biz, muharebe halin- ~ek ve b!it.çe yapmalı k~dreti,. o.! mı;ı'uliyeti .ne olurıa '?laun bunun!a 1 ni gönnek Ü~ere her gün ve mü 
mutmain olduğumu td.rar ediyo- de bulunduğumu:z tarib ye hayat ıaf d~? .~teki~. bu memleketin yenı ıe- lıt.igal etmıy"':"nı. Bız emri '""."!n nakasaya iştırak etmek için o 
rum. ~izinle senede bir ~a haabu- halan ıribi, sulh halinde yaşadığımız raıt ıçınde ihracatı.ne m.ı~tar olacak- v~ mevcu.t.~alın.gel~k ıeneler ıçın gün ve saatten evvel komiıyo
~1 ediroram. ~u bana hukuk alermka· hayat ve tarih aaflıalannı da milli trr?. Sened klerdenberi bH~ iki

1 
rakkambirı.n bıze Bverdıgı. ~yeli. ta•arefvvuahr ~o na müracaatlan. (9S2) (6 l5S) 

mıze gıren yenı unsurlarımı:ınn - karakter olarak daima, açık ve ıröi peıın e oıuyoruz. ıç o mazaa ruz. u vazıy., enınıyet, , ...,y. 
rarlı, atotli Ye ümitle dolu olan mev ıünüz kabanrut olarak zikredebiliriz. kaç ıenedenı,.,ri haUetmeğe çalııtığı vet ve yükselmedir. • • • 
cudiyetlerine, yakmdan temaa et- /fU//i karakterimh mız muamma budur. Çünkü 928- Arkadaylar, görüyorsunuz ki ıi- • • • • • 
mek içan luymetli bir fıroat oluyo.-. 929 senesinden itibaren bütün dün· zin bu bayram ııününüzde ıizinle Bınncı fırka hayvanatı ıhtı-
Bununla beraber ıizin müesıeaeniz- Arkadaşlar; milli karakterim.izin yada ıerait dei;itince tenzilat yapma emniyetli ve ümitli bir istikbal için 1 yacı olup kapalı zarfla mün•· 

Eyüp sulh icra memurluğunda•' 
Bir borcun temini istifa11 zınınıııdl 
tahtı bacıza alman bir karyola lıİ" 
masa bir ayna bir konsol ve bir !<Ü" 

çük ayna ve iki fernoz ve bir ıı.Jı 
ve Lir büyük bal.k kayığı 27-11-93' 

tarilıine müsadif pazar gÜnÜ sa01 

10 da Kum kapıda deniz ıckağııı~ 
Kirkor küçükyan efendinin hat# 
önünde bil müzayede açık arttırd" 
suretle aat:lacağmdan talip olanwı' 
mezkü.r tarih ve •aatle mahalli rıı'1 
kürde hnzır bulunmalan ilan olun,.,. 

~ 

lıtııınbul dördüncü İcra memurlır 
ğundan: Temamına 27472 lira flD 
kuruı kıymet taktir edilen Emin 0-

nünde Hoca pata mahallesinde ~ 
viıler Nöbetbane l<'kağında 2 ttı'I 
kerrer 9,15-22 numaralarla mıı..-t 
kam 166-5 metre murabbai dükııiı' 
müştemil bir bap ap3rlımaııın 24 Jıİf 
ıe itibariyle 9 hisaesi açık artırın"1' 
vazedilmiş olup 4-12-932 tannjıJ' 
§Brlnameai divnnh:ıneye talik .,.ıif' 
rek 29 kanun evvel 932 tari!ıİJJ' 
mü§&dİf perfCmbe gÜnÜ aaat 14 tc' 
17 ye kadar dairemizde açık art~ 
ie o.atılacaktır. Artırmaya iftira!< ~ 
çin satılan hiaseye ınuıip kıy,.... 
muhammenenin yüzde yedi buçu,-

Hayat, bir adam için, bir ev i
çin böyle olmadıiı gibi bir vatan 
için de böyle değildir. itte hu ka
dar baıit bir feyin an1a,ı1ma.. .,., 
aiyaaette, idarede ea&Jllı olarak 
ırözönünde tutulma11 Cümhuriye
te naıip olmu,tur. Ancak Cümhu· 
riyetin aiyaaetivle bu memlekette 
aanayi için. yollar için ve bertür
lü mali ve iktısadi inkifllflar için 
vatandaşların kendilerini ....,,ela 
birtakım tedbirler dü,ünerek ak
tif bir ıurette nıemlekema mukacl 

de ve ıizin ,ahıalannızda, meml<ke- !&Y•nı dikkat bir Iİmalı ıudur; ğa başladık. Bu ıeneki bütçeyi g&- ı - mübalağa ile o tabiri kullanayım ' kasaya konulan iki yüz bin kilo 
tin bütün ilim müesıeselerinde. her Biz muharebeye ıririttiiimi:z mil- çen seneden az yapmak için ne ka- - hayalô.t denilebilecek iyi tahmin- yulaf Ankarada ilin edilmedi· 
sene yetişm•kte olan, ırenç meslek- !etlerle kendi mevcudiyetimiz için d~r la~f yapmış .. k ertesi aeneki lerle dolu tatlan bir neı'e ile konu- g· inden ibal~i tehir ~ilmi tir. 
daşlanma temas etmlf olduğumu ka muharebe etmi,izdir. Hele son asır- butçeyı ya;mrk•n de o kadar taaar- ı ıuvorum. • • § 
bul ediyorum. larda yüzde t<ksenden fazla ahval. rufa mecbur kaldık. Dünya buhranı, i Benim bu halim ıizin bütün çalıı I Mezkur 200,~ kilo yulaf ~-

H l bl ki de muharebe yaziyetimiz budur. 0- ayni uurıanda, memleketin ihracat ma ömrünüzde bir hatıra olarak zi- , palı zarfla munakasada olup ı· 
UIJUS r no B nun içindir ki, muharebe halinden çı kudreti:>i her ••ne tahminden başka hinlerinizdc kalaın. Sizrlrn genç mea, balesi 14· 12-932 çartamba gü-

Size IÖyleılilderimi bütün yetiten lcıpta ıulb münasebetine girdiğimiz türlü tecell~ ~ttiriyor. . • lt~kcla,lanmızdan iı~dikl~~iz bü- · nü saat 10 da yapılacaktır. Şart 
genç nealim.ize ııöyleyorum. milletle ıulb için, doıtluk için, baki Bu ıene ayı ve hayırlı bır alamet un hayatiruzda not ede; umıtte, ça namesini görmek üzere her 
Arkadaşlar, ılmıli Iİzİn mesleiini- ki emniyet ve hakiki temayül görün- olarak diyebiliriz ki mali tahminati- lışma heveıinrle ve bu meml•k•te biz .. .. k . f k .. 

ze huıuıi bir noktadan temas etmek ce muharebe zamanına baı olan düı r.uz artık talıal<kuk ed•bilccek saha- met elnıek a'kında bu.ııün iş ha•mrla I gun •. ve munr, ~saya I§ ıra ıçın 
isterim. Benden evvel ıöyleyenler manlıktan kafalarnnızda asla eser ya giriyor llütçe tahmi,,..tını tama- bulunanlan, bi7i. hepimizi, ııöl<:e<'e o _gun Ve v~ktınden evvel ko
mevzuun güzel münasebetini düşü- kalmanuşlır. Yne onun için yeni ,,.:- m n tahakkuk •llirmeae' bile art·k bır•ktnanızdır. (Bravo sesleri Ye ıü- mıayona mıuacaatları. 
ııerek hakimin yüluek vauflannı te- nıitte ciddi ~e aamiıni doatluiuna tedbiri ıubulele bulunabilecek. bir sa r~kli ve ~iddetli alkıtlar.) (953) (6156) 

niabetinde pey akçesi alınır, m~t~ 
kim vergiler ile belediye reıiısır". 
vakıf icaresi müıteriye aittir. ı4" 
numaralı icra ve iflas kanunuıııı' 
119 mıcu maddeıine tevfikan ~ 
lan tapu sicilleriyle sabit olmty•" ' 

pol<kli alacaklılar ile diğer alôlı~~ 
ranın Ye irtifak hakkı sahiplert"" 
bu baklarmı .,., buauaiyle faiz ve "" 
aarif., dair olan iddial11nm ilan ıJ: 
hinden itiberen 20 ıün içinde .,.# 
müıbiteleriyle bilılimıeleri ~ 
Akıi halde haklan tapa ıicillııri1" 
aabit ohnıyanlar o.atıf bedelinin ıı-; 
lqınasmclan hariç kalırlar. AıaP 

lann iıbu maddeyi kanuniye ~ 
mma gör~ tevfiki hattkct eınıe"'" 

ve daha fazla malumat al-11 ~ 
yenlerin 932-431 dosya ııumartı"7' , 
mttnUryetimize müracaatları i!iJl 

1 Junur. 
~~~~~~~--./ 

Dr. A. KUTiE~ 
Kanıköy. Börekçi fırmı sırasında 



Şimdiden tedariki mümkün iken billhara 

Teessüfe Mahal Bırakmayınız. 
bi17iik ikramiyesi 500,000 lira olan Ydbatı 

piyangosu iç'n blletbıb:i 

KADER 
gifelerindeo almayı ihmal etmeyiniz. Sizin ve ailenizin 

saadetini temin etmi' olabil:rsiniz. 

K d • J • ı lstanbul, Eminönü No. 4 a er 21Şe eri B .. voi.!l •. f ıti'cl:\I c~.ı.ıps·1or 

Nafıa Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan: 
110,000 adet kayın yol ve 1014 adet kayın makaa traversi ka· 

palı zarfla mfuıakuaya konulmuıtur. 
Münakasa 11/ 12/ 932 tarihine miisadif Pazar günü saat ı; 

de Nafia Vekaletinde icra edilecektir. 
Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası vesika11 ve teminah 

ınuvakkatelerile birlikte ayni gün ve aaatte Komisyona müraca
at etmeleri lazımdır. 

Taliplerin bu husustaki tarlnameleri birer lira mukabilinde 
Ankara Nafia Vekaleti Levazım müdürlüğünden, lstanbul'da 
Haydarpaıa'da Liman l,leri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

(6121) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Ambalaj için "240" adet bez torba "300" adet tahta kutu 
"100" kilo talat 22/ 11/ 932 salı günü saat IS ten 16 e kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte komi• 
:ronumuza müracaatları. (6149) 

[ ______ ls_ta __ n_h_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_e_s_i_l_ıa_n_ı_a_n ____ ~J 
T ephirhaneler memurları için yaptırılacak 39 takım elbise 

ve serpuf kapalr zarfla münakasaya konulmuttur. Talip olanlar 
'artname almak üzere her gün Levzım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de 47 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 12-12-932 pazartesi günü 
ıaat IS e kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (61Sl) 

Fatih yangın yerinde 42,62 metre murabbaı arsa: T . 10 Lira 
Cihangir yangın yerinde 39.27 metre murabbaı arsa: T. 29,S" 
ICasımpaşada 22,68 metre murabbaı arsa: T. 21 Lira 

Yukarıda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye ko
nulmuıtur. Talip olanlar tafsilat almak için hergün levazım mü
dürlüğüne müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 12 ' 12/ 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
encümene müracaat etmelidirler. (61S3) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

lıtanhul ve Galata cihetindeki Gümrüklerin aobalan için 
llih yüz yetınit sekiz çeki kesilmit meşe odunu ile yirmi beş bin 
kilo mangal kömürünün aleni münakasa ile mübayaaaı mukarrer 
dir, Taliplerin ıartnameaine ittila huaulile beraber 240 liradan 
ibaret teminatı muvakkateyi hamilen S-12-932 pazartesi günü 
•aat on dörtte Ba,müdürlükteki mübayaat komisyonuna müra
caatları. ( 6097) 

Devlet Demiryollar1 idaresi i .-:in la .. , 

B 1 Ç K l ve D 1 K 1 Ş 
Mektebi: TariJ•1 •f'sisi1927 

Maarif Vl'ka-
let i celileainin 
mü s aade ı i

n i haiz biçki 
ve dikit mualli
meıi Pariı aka-
demisinden me-
zun Kliö Mav-
romati en son Franir.& ve basit bir 
uıul tevfikan tedris ~bncktedir. A· 
meli clikiı bilenler bir mah z:arfmda 
ve bilmeyenler üç mah zarfında hen
dese ile tayyör, tuvalet imalini öğre
nebilirler. Mektepçe verilen diplo
malar Maarif Vekiletinclen kabul ve 

naiye - Türk anonim ıirketi tarahn 
1225 adet bandajın kapalı zarfla münakasuı 29 Birinci Ki.- elan Galatada Merkez Rıhtım J:.anm 

l'lllQ. 932 perıembe günü saat IS te idare binasında yapılacaktır. , da Mavridiı Lefteryadiı yazılıane
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beter liraya ıirule mükim Ne,,. vapuru kaptanı 
'-trlan ıartnamelerde yazılıdır. (6006) Yeruimoı Teofidoı efendi aleyhine 

- 928-1860 doıya No . .ile ikame olu-
120 ton petrol, 10 ton piz gaz, 10 ton benzin, 400 ton rezidii nan tazminat dava11nm esnayı mu

\'e 50 ton sürıoför yağının kapalı zarfla münakaaaıı 7 birinci ki.- hakemeııinde ilanen tebliğata rağmen 
"un 932 çarfamba ıünü saat 14,30 da idare binasında yapılacak gelmeyen Kaptan Yeraıimos Teofi
lır. F az!a tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beşer li- doa efendi hakkında ittihaz olun 

ğıyap kararının ilanen tebliğine ka-
l't.n satılan tartnamelerde yazılıdır. (6045) rv verilmi:tir. Bilcümle muamelat 

Umumi tarifelere tevfikan nakliyat yapılmak üzere, intaat 
İtletmesine açık bulundurulan Ulukıtla-Niğde hattı üzerinde aa· 
lı ve perşembe günleri Ulukıtladao çarfamba ve cuma günleri 
~iğdeden birer muhtelit katarın tahrik edildiği ve bu kısım üze
~İndeki Kareler. Bor ve Niğde istasyonlarile tebekenin sair istas 
l'onlarile İzmir· Kasaba ve Adana - Nusaybin tebekeleri istaa
l'onları arasında yapılacak yolcu, bağaj, mesajeri kolileri ve eşya 
1111kliyatına 21-11-932 tan1ıinden itibaren, şeraitine tevfikan ten· 
~İlli hususi tarifelerin de tatbik edileceği ilan olunur. (6098) 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 
Mülkiye mektebi ta!ebesi için diktirilecek olan 120-125 ta

kıın elbise aleni suretile münakasaya konulmuıtur. 

3 
Taliplerin mektep müdürlüğüne ve münakasaya İftrak için 

0.11.932 çar!amba gi\nü saat ikide Fındıklıda güzel san'atlar 
-kademisinde mübayaat komisyonuna müracaatları ve teminat 
~elerini daha evvf'I mühasebe veznesine yatırma:arı ve müna-

•anm f&at üçe kadar devam edeceği ili.n olunur. (5887) 

ifa ve mürafaalar icra edilerrk <'ava 
hüküm derecesine gelmf olduğun
dan müddeaaleyb kaptan Y eruimoı 
efendi iıbu karara tarihi ilinm fer
claamdan itibaren bet sün zarfında 
itiraz etmediği ve tavin edilen 21-1-
933 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 13,30 te ma~kemeye gelme
diği takdirde vak'alan kabul ve ik
rar etmiş addile bir c!aha mahkeme
ye kabul olunmıyacağı ilan olunur. 

• 
ilan 

lıt:aabul 5 ci İcra memurluğun

dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

mukarrer iki adet kınm İneği 27-11-

932 paar s\inü saat 11 den itiba

ren F ı\lih Atpazannda birinci açık 

artırması yapılaaığından taliplerin 
lü.ıumu mürl\caatları ilan olunur. 

- - -

1 

BIQ KUMBA~ 
ALiNiZ 

mi~ dirivet ; 

Kıymeti muhammeneıi 
(1400) Lira 

• 

1 

Silivrikapı haricinde şeyh Nizamettin tekkesi civarında 
Bczmiil.lem valııe vakfından harap çiftlik ebniye ve müttemilii.ti
le tahminen bin d.>rt yüz dönüm tarlanın üç senelik icarı müza
yedeye konulmuştur. 23 T .aani 932 tarihine müsadif çartamba 
günü ihalei kat' iyesi ic.ra kılınacağından tali?lerio ye' mü mez· 
kiırda saat on beşe kadar İstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman 
ve Arazi kalemine müracaatları. ( S':'6S) 

----------------· Ist. Mr. Kumandanlıj ı 

Satınafm;ı kom. ilan\arı 

Ordu sıhhiyesi için 5000 ki
lo pamuk saf pazarlıkla satm 
alınacaktır. Pazarlığı 22-11-
932 salı günü saat IS te Topha 
nede Merkez kumandanlığı sa- 1 

tınalma komisyonunda icra kı- ı 
lınacaktır. Taliplerin şartname 
sini görmek için sabah saat 9 

Sadıkzadc Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası 
Muhalefeti hava haoebile hare. 

keti teehhür eden 

Sakarya 
Vapuru 21 Teşriniseni 

PAZARTESİ 
dan 10 a kadar her gün ve pa· günü akşam saat 18 de Sırkeci 
zarlı~a İftİrak için de muayyen rıhtnnından har<ketle (Zonguldaf 
vaktinde komisyonda hazır bu- 1

1 

lnebolu, Samsun, Ordu , Gire-
lunmaları. (291) (6129) •on, Trabzon ve Rize) ye azimet 

* * * ve avdet edecektir. 
Merkez kumandanlığına mer I Fazla tafailit için Sirkeci Mey. 

but müeaseaat ihtivacı için :nenet hanı albnda acentalığına 
1750 kilo çay pazulıkla aatın ;.,,•ü•ra•aı•a•t•. •T•~•le•.•2•2•134_. ___ _ 
alınacaktır. Pazarlığı 21-11· ı • 
9~2 pazartesi günü faal 11 de ' 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı s"tınalma komi•v,,nıında 

'ı icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek İçin saat 
9 d'ln or.a kadar her gün ve pa 

Naim Vapur İdaresi• 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
,·apuru 1 zarlr<;a i,tirak ic;in de muayyen 

valctirde komisyorıl" hazır bu· 

lunmalan. (290) <6128> ı ~:na Perşembe 
1700 adet •ka:Vol:nm boyan- 1 :ıiinleri Galata nhtunınclım saat 

maaı saat 10.30 da tam 17 de harck:tb doğru 
200 adet karyola ıomyuı ima 1 l Z M l R ' e 

ı;veııi "Bat 10 da. 1 ve pazar s\in1"1'i lzmir'den ıaat 
Knleli Liıeıi iJ..•ivacı için yu 14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 

karıda yazılı malzemeler ayrı let eder. Tafıilat için Galata 
~vn l'""''lT"lıkl'l vanhrılacaktır. ı ::.ümrük karfmnda Site Franıe~ 
Pazarlıklan 2~11-9~2 çarsam· ıa:ı No.12 yazıhanesine müracaat 

b'l ,.,ünü hizalarmdaki saatler- ::::.T~e1~: ~4~.~1~):4~1.:::: 
d .. Tonı..anede Merkez Kuman 1 
,l'\nltaı ~ .. tm l\llT'a kom;,vonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
sartnamesini S?Örmek icin saat 
9 elan ona kadar her gün ve pa 
zarlıP.a ;,tirak icin de ıınuavven 
vaktirde komiaycnda hazır bu 
lunmaları. (289) (6127) "' . . 

Levazım Dikim Evi ihtiya· 
cı ic;n 140.000 cift küçük kop
ça aleni münakasa ıuretile sa
tın alınacaktır. Münakasaıı 22· , 
11-932 salı günü saat 14 te 
T ophanedP. Merkez kumandan· 
lığı satınalma komisyonuncla 
icra kılınacaktır. Taliplerin iza 
hat almak icin aaat 9 dan ona 
kadar her gün ve münakasası· 
na iştirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (288) (6116) 

* * * 

::ıt. Y t<ı "\l:.t Ai N 
MnlıH acenta: O.lata K6pn• 

J&fl B. 2362. Şube A. Sh lı:e< 

\ltıbllrdarn6e ban 2 S740. 

İZMİR - PlRE - ISKf NDE
I< iYE POST ASI 

(EGE) 2.2 ik1nci teş· 
rın salı 11 de 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
23 ikinci teşrin 18 de Ga
lata Rtht :mın ' an kalkarlar 

Dönüşte Tirel:olu'ya da 
uğra·. 

IZMIR- MERSiN POSTASI 

22813 kilo Be02in 
1297 kilo Gaz yağı 
280 kilo Gıres yağı 
364,S kilo Yaz ve 

vakom yağı 

ANAFARTA 
1 23 ikinci teşr:n çarşımba 
1 

10 da İdare rıhtımından 
kı, için k lk a a,... 

Merkez kumand:ınlığma mer 
but müesaesat ihtiyacı için yu
kanda yazılı mahrukat kapalı 
zarf auretile satın alınacaktır. 
Münakasası 26-11 -932 cumar
te~i günü saat t l de Tophane. 
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tmalma komisyonunda icra kılı . 
nacaktır. Taliplerin şartnamesi 1 
ni görmek için her gün ve mü
nakasaya i,tirak içir. de ıartna 
mesi veçhile hazırlayacak!an 
teklif mektuplannı ihale günü
nün muayyen vaktinden evvel 
komisyon riyasetine vermeleri. 

{208) (S706) 
* ... 

Ordu ııhhiyesi ihtiyacı için 
109 kalem eczayı tıbbiye kapalı 
zarf ıuretile ıatm alınacaktır. 
Münakasası 27-11-932 pazar 

1 

• ı- s t •• 
N 

ı:. 

" ;;· 

'< ,, 
=· 

.... 
!!. 
.;. ,... günü saat 11 de Tophanede 

Merkez Kumandanlığı satmal. 
ma komisyonunda İcra kılına
caktır. Taliplerin tartnameıini 

Ani ihtiyaç •Ç•J 10 Ye 2 komprİme-
lik •mlıalijlar içeriıinde. 

Her yerde anytııız. 
görmek için her gün ve müna- 1-------------
kasaya ittirak İci de tartname
si veçhHe hazırlayacaklan tek 
lif mektuplarını ihale gününün 
muayyen vaktinden evvel ko
misyon riyasetine vermeleri. 

(215) (S760) . ,,. . 
Halıcıoğlu ihtiyat sabit mele 

tehi için ıekiz kalem İnfaat 
malzemesi pazarlıkla aatın alı

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

-----------------------1 nacaktır. PazarlıAı 21-11-932 

Bedeli keşfi on bir bin yedi 
yüz dört lira on üç kurllf olan 
Darülaceze pavyonları dahil ve 
bariciude yapılacak mecralann 
intuı münakaauı kapalı zarf 
usulile 3 Kanunuevvel 932 cu
mutesi günü saat on dörtte iç 
ra edilecektir. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk tem;nat akçeleri ve 
vesaiki lizıme ile müesseseye 
müracaatları. (S947) 

Adet pazartesi günü saat 10 da Top-
1000 kaba hasır hanede Merkez Kumandanlığı 
Camiler için lüzumu olan bir adet kaba huınn aleni surette skıaltınacakınalma komTiİroı°u.nd~ İcrah t 

. ed 1 . ka . . d b' h ft d. edil ek tır. a ıp enn ıza a ıcra i en miına saaı netıcesın e ır a a tem ıt er teı- almak için saat dokuzdan ona 
rinisaninin yirmi altıncı cumartesi günü ıaat on dörtte ihalesi I kadar her gün ve ittirak için de 
icra edilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak ve nümuneyi gör- muayyen vaktinde komisyonda 
mek üzere her giin Levazım İdaresine ve ihale günü de idare hazır bulunmalan(292) (61S7) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Encümenine müracaatları. (6146) ~ • • Bakırköy Barut fabrikalann-
717 adet fildekos fanila da 40 : 42 Bome kesafetinde 
400 adet yüz bavluıu sanayide müstamel temiz hamı 
770 adet keten mendil zı Azot vardır, Bunlar ıeraiti-

Askeri Tıbbiye ve Baytar ne tevfikan Toptan ve peraken 
mektepleri ihtiyacı için yuka- ı de suretile satılacağından talip 
nda yazılı malzemeler pazarlık olanlar mezkil.r fabrika müdür

Kavak tahaffuzhanesinde bir adet aitim kazanı ile dökme la satın alınacaktır. Pazarlığı , lülfüne D" Üncaatl n. ( 081) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezinden: 

scba ve yere.:-k sobaları ve makine dairelerine ait 28 kalem eşya 26·11-932 cumartesi güııü saat .. 
• • • • .. . • j 14 tf" Tophanede merkez ku- . sabah~ darı 10 a kadar her gun 

6 K. Evvel 932 tarıhıne müsadıf aalı guniı saat 14 te mahallınde d. 1 • t 1 k • j ve pazar) - • t' k ·ıç'n de m • . . • .. .. man an ıgı 11• ma ';".la omısyo ıga ıı ıra ı u· 
satılacagrndan talıplerın mezkiır eşyaları gormek uzere Kavak nunda icra kılınacaktır. Talip- \ ayyen vakitte komisyonda ha· 
tahaffuzhanesi ambar memurluğun müracaatları. (6074) Ierin sartname•İni görmek icin zır bulunmaları. (294) 1fl159) 
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Moda bürosu takdim ediyon 

Mizam - Preton 

j 
( 

Krep Mizam· 
TUVALET ve ROP luk için ha· 
,.tiniade y-thtmıs lı:umqm ta 
k•d!•idir. 932 kıt sezonunun 

muvaffak olmuı lı:umqı 

" lırep MIZAM'dır. 

KrepPreton 
ÇAY elbiıenlz ve T AYYÖR liiiü

aibı için tasavvur edebılec:eğiniz 

kuma!lann en liilu ve modemi 1 
krep PRETO N dur. 

Bu iş te İpekiş'i dir! 
- I:· · ~ · · .. ~ .... · ,,. ·~t··, 1 : oıı. . ,.·. 

GR1PE TUTULMA YINIZ 
Her ubah bir kaıe 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

VücudUnUze grip• kartı on lnıvvetl i sUllıı Termiı olursunuz. 
ve KALBi Jı::AT1YYFN YO!l'.\f . .\Z • II<r ecza~de satılır 

Emniyet işleri umum 
Miidürlüğündenı 

Zabıta memurlarına yapbnlacak elbiıeler için nümune it
tihaz olunan lrumaılann plyaıada kifi mikdarda mevcudu bu.. 
lunmamuı dola:rııile aıaAıdalri tartlar dahilinde mezkt\r elbl-. 
lerin imali yeniden münakaaaya konulml.lttıır. 

1 - Oniformalı poliı, komiler ve merkez memurlan için 
4462 lll 4639 takım (caket , pantalon, ıapka) elbise ve 1290 
adet kaput. sml memurlar için 275 iU. 310 takım (caket, yelek, 
pantalon 'H palto) elbiae yapılacaktır. 

z - Bu elbiaeler yerli mamulatından olacaktır. 
3 - Münakaaa kapalı zarf uaulile yaj>ılacak ve ihalesi mG

nakua müddetinin hitamı olan 26 T .ıani 932 cumarteai günü 
aaat 14 te Müdiriyeti umumiyede münakit komisyonca icra edi
lecektir. 

4 - Şartnameleri görmek ve izahat almak isteyenler bu 
komiıyona ve lıtanbul Emniyet Müdüılüğüne müracaat edebi-

• 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A 1pullu şeker fabrikasının fstanbul depo
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fsta nbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncil kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

AN DOLU 
Türk Sigorta· Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han fstanbul 

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

Tilrkiye İt Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegAne 
Türk Sigorta Şirketidir. Tilrklyenln her tarahnda (200) il geçen 
acentalarınm hepsi Tilrktilr. Tilrkiyenln en milblm müesseselerinin ve 

bankalanmn aigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
llİgortalarım en iyi ıeraitle ya pal'. HaAr vukuuada zararları silr' at ,.. kolaylıkla ader. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonı lst. 20531 

-~--~~~------------~ lirler. (5859) -
-------------------- ... -• Bir çok ehemmiyetli tebeddülittan sonra.--• 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

Beyoflu Kabristan sokağı ,Belediye Dairesi kartıamcla 

PSAL Ti MEFRUŞAT Ticarethanesi 
Bizzat sahipleri: GEORGES PSAL TY ve MAH

TUMLARI idaresinde olarak: 
1 - Gayri kabili kiyaa müntahap cim 
2 -- Sizi hayrette birakacak mutedil fiatlarla en 

ıon ıiatem mobilyalar takdim ederler. 
Eski stoktan mütebaki mallar üzerinde inanılmayacak derececle 

-----• Jenİ ve pelı dun fiatlar. 
411
-----

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 
Mülkiye mektebi talebesi için yaptırdacak olan elbiaeyo 1 

muktazi 30()..350 metro yerli malı kumaı alenı ıuretile münaka
aaya konulmuıtur. Taliplerin ıeraiti anlamlk üzere mektep mü
dürlüğüne ve ihale tarihi olan 29-11-932 aalı günü aaat ikide 
F mdıklıda güzel ıan' atlar akademiıinde miibayaat komiıyonun'a 
müarcaatlan ve teminat akçelerini daha evvel muhaaebeye ya

--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!ıı=!!!!!!!!!!!!!!l!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- ı tırmalan münakaaanm aaat üçe kad.ır devam edeceği ilin olu-
it1 l LL1 YET MATBAASI nur. (5888) 

~~ · ~ 

ı'~· ~o/? !8 
Her kes Sibi siı de 
bütün Avrupanm her akşamki musiki neşrıyatını muntazam 
takip etmek ve kolaylıkla dinlemek isterse nıı mutlaka 
Otomatik ıskala ile mücehhez T EL E F U N K E N 3 4 O 

modelini tercih etmelisiniz. icabında antensiz işleyebilen bu 
ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle ıemayÜz etmektedır· 

Oparllirü aym rnalıfaza ıçinde ve ya ayn ola11 

Tek/ımlcen J4() aJıizeıüıl nitıizde ttt~ hazıru. 

TELEFUNKEN 
80URLA 8IRADl!ALl!Rve $••ve 5ATI• MA~AZALAfl 1 

Y. Ananiadi Mahtumla ı 

ŞİŞMAN Y ANKO 
MAGAZALARI 

1stanbul • Yenipostane caddesi No. 39 
Sene nihayeti bilançosu milnasel. eti e 

12 Teşrinisaniden ftilıaren 

FEVKALADE 
Tenzilatlı Sa ı 

10,000 metre yünlü 
6,000 metre ipekli 

Büyük fedakirh k larla e limizden çık rıyoru:ı. 
Muhterem müşterilerimizin nazarı dikırntini 

ehemmiyetle celbederiz. 
hakiki fırsat '"ae rm v nı • 

Galata, Karaköy bü.\ k m- a -
lebicinin üstünde 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikası 
Kadın ve erkeklere mahsus 

Çevrilebilir 
Ye her iki taraf tan yani heıJI 

MUŞAMBA hem PARDESU 
t ibi giyilebilir. 

Teminatlı Cin• 

MUŞAMBALAR 

11 1/2 Liı-aya 
Satmakta olduğunu muhte• 
rem milıterilerine tebıir eyler: 

Kadın, erkek ve çocuklara ınah· 
ıus Pardesiller, paltolar, nuı· 
ıambalar, kostümlerin en ınil· 
kemmel ve müntahap çeşitleri dahi 
rakabet kabul etmez fiatlarda as· 
tı!maktadır. 

Unutmayınız ki 

ASİPİN KENAN 
Tabletleri • ye ıoğuk aliit'llı;,ı'la 

illçtır. 4i!iii 
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