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Gazinin 
Nutku sızlarl Yeni li bir nlaşma Yap lı or •. 
Büyük Millet Mecliıinin dör

düncü devre.inin ikinci toplan.
ltıe yılı Reisicumhur Hazretle
rinin veciz bir nutuklarile açıl
dı.Büyük Reisin nutuklarını te.. 
lıarüz ettiren husuıiyet bu de
f•ki nutuklannda da mevcut
tur. Kı.a. veciz ve çok kuvvetli 
lıir ifade ile dünya buhranını ve 
buhran içinde Türkiyenin vazi 
Yet v,., rolünü hülaaa etmekte
dir. 

Reisicumhur Hazretleri bu 
leııeki nutuklannda en çok ik
lıaadi meseleler üzerinde tevak 
kuf buyurmaktadırlar.Ve bu da 
tabii pe k yerindedir. Cihan buh 
tanı bir bakımdan siyui ,bir ba 
luından ikt11adi ve mali mabi
)etler arzetmektedir. Bu u 
lııi buhranın siyui -.e iktaadl 
Cepheleri arasındaki yakın ıaü
~aaebete Reisicumhur Hazret
leri büyük devl .. t adamlarına 
lııahsus olan isabetli göriitleri
le itaret buyurmu,larclır. Bü
Yiik Reiı demi9tir ki: 

"Biz iktısadi genişliğin te
llıelini, ancak her milletin re
fah ile yaşamıya ve ilerileme
İie hakkı olduğunu teslim eden 
bir zihniyetle bütün milletle
rin birlikte çalışmaları yolu
llun bU:unmasmda görüyoruz." 

Bundan anlıyoruz ki cihan 
lıuhranını iktıaadi ve siyasi ıaf
halara ayırmak doğru olmadı-
' tı gibi, bunlan ayn ayrı müta-
lea etmek ve ayrı ayn halline 
Çıılıtmak ta mümkin olamaz. 
lktıaadi genitlik ancak siyaal 
llıiiaamaha ile temin edilebilir. 
~iyaai berabeTlik te iktısadi an
•tmalarla ba9anlabilir. BunJar 

hiribirine bağlı meselelerdir. 
Cihan buhramnm Türkiye

ddcj akıülimelleri ve bu akaül
lınelJer kartısındaki vaziyeti· 
lııiz hakkında Reisicumhur Hz. 
llİtı sözleri bilhusa dikkate t•· 
Y•ndu: 

"Beynelmilel iktisat giiç
lilJrıerine kar ı halin icabına 
f:ore müdafaa, müvaune inkf 
Şal tedbirlerini almaktayız." 

Reiıicumbur Hazretleri bu 
~eciz cümleleri ile yedi seneden 
ueri 1 ımet Pata hilkiimetleri
~iıı takip ettiği mali ıiyueti 
•:tah buyurmut oldular. Ve bu 
doğru, dürüst -.e sağlam siya
•et neticesidir ki bugün bütün 
llıillet, Büyük Reisile beraber 
~il sözleri gururla söyleyebilir: 

"Milli paranın . gösterdiği 
lrudret ve istikrar alman ted
birlerin isabetine kanaat vere
cek mahiyettedir". 

E ıet; dünyanın en sağlam 
r.ar:ısı olduğu zannedilen lngi. 
l:ı: l irasının sor. s,.,ne içinde kıy
~etinden onda dördünü kaybet 
lığine v,. Amerika dolannm da 
Reçen yaz içind,. yuvarlanma
sın" ramak kaldığı Hoover ta
d~~ı!1tlan .~eçen hafta itiraf edil-
ıg ıne gore, Türk parasının 
rğlamlığını muhafaza etmesi_ 
&ınet Patanın "Türk paraaı 
diinyanın Pn sağlam parasıdır, . 
~İi:derile telkin etmek istediği 
ır ıınadın ne kadar yerinde ol-
duğunu göstermektedir. 

Reisicumhur Hazretleri, ls
~et Pata hükümetlerinin ta· 
~ıp ettiği mali siyasetin temel 
-.ını teşkil eden "müvazeneli 
~tçe., ye de işaret buyurduk
-.n ıonra son olarak ink:ılibı
llıızın ehemmiyetli bir aafhası-
11• geçmişlerdir ki bu da dil 
~eselesidir. Dil inkılabı, Cum
L llriyet rejiminin halkçılık yo· 
'Unda takip ettiği siyasetin 
~iihim bir merhalesi olduğu 
1 '-dar d>ı harf inkılabını tamam 
ı:J•n bir safhasıdır. Reiıicum.. 
l - r Hazretleri geçen ay lstan
"lllda toplanan kurultayda biz
~lt aza arfatile bulunmak aure
ı e bu yeni inkılabın kültür ha· 
~tıınızdaki ehemmiyetini teba 
d :ı ettirmek iatemitlerdi. Bu 
~faki nutuklarında bu inkıla
) doğrudan doğruya itaret bu
~1!'arak inkılibm batarılması 
d.'11 bütün devlet teıkilitının 
d~kkat Vf' alakasını celbetmekte 
i 1tler ki bu ikaz hiç tüpheaiz 
)ııkılabın batarılmaaı yolunda 
eııi bir hız olacaktır. 

il° Büyük Reisin nutku bize ye
~ 1den İman sundu. Bir defa da-

~~:'..:?~::'i:~~~~~~~!ıı::~ 

l ·Meccani 
Aşhaneler 
Açılıyor 

R•simler sıra il•: RelslcDmhur Hz. meclisin açıtıı gUnO nutuklarını lrad buyu
ruyorlar - Klzım Pş. Hz. beyanatta bulunuyor - Mebuslar derin bir oecd içinde 

Gazi H:ı. nln nutuklarını dlnleyorlar - Rrıs, lnglliz, Fransız sefirleri nutukları 
De mazakerHgi dinliyorlar .. 
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Fransızlarla yeni bir 
· mali anlaşma 

Ankarada vukubulan temas. 
lar iyi bir yolda ilerlemektedir 

ziyade ıreniılemeğe yüz tutmuı bu
lunuyor. Bir defa muallakta bulu 
nan meseleler halleclilmiıtir. Kupon 
lar meselesinde son umanda buau
le ırelen anlafmll üzerinde itilifna
ıne pek yakında Pariılte jmulana. 

caktır. 

Ba:ııı fraıwz maliyecileri ile aa
lihiyettar hülrfnnet •kim -· 
ela müzakereler devam etmektedir. 

~-=- lıılıılr ,..;;diirii M. V eil, 

inhisarlar umumi madara 
Hüsnil B. 

ANKARA, 2. (Telefonla) - Fran 
aızlarla son zamanlarda ıriritilen mü
zakerelerden sonra, münaaelıetımız 

ü2erinde mevcut müsait hava daha 

mÜfaYİri Metr Salem, Bımque de 
Paria müdürü M. Barbier ali.kadar 
aevat ile temas etmektedirler. Bu ta 
ınaslarclen maksat, temin edildiiine 
ıröre, memlekete franaız aemıayeal 
getirecek bir anlaıma zemini bul
maldır. 

Diğer tanoftan haber alclığona ırö 
re, inhisarlar umum müdürü Hüsnü 
B. de buraya ırelecıektir. Hiianü B. 
İn inbiaarların vaziyeti etrafında ırö 
riipııek Üzere buraya ırelecıefi an 
lafılmektadır. Müzakeratın tütün ih 
racı meselaile ali.kadar olmuı muh
temeldir. Söylendiğine ıröre, müza
k....ı iyi bir yolcı. ilerlanelrtedir. 

• 

Yukarıda: Vail Bey Takatllganda oerdldl çayda •• 
Aşağıda: Balkan şampiyonası için gelen 

Yuğoslav giJreşçilerl.. · 

iki dost millet arasın-
daki samimiyete vu

rulan bir düyüm daha 
Rus futbolcularına verilen çay, 

yeni ve kuvvetli rabı: 
talar tezahürüne vesile verdi •• 

Ankaradan dönen Rus aporcu- ı loahane erkanı, C. H. Fırkaaı Vi
ları ıerefine dün vali Muhittin B. !ayet idare heyeti reisi Cevdet Ke
tarafmdan Tokatliyanda bir çay rim B spor muhitinin tarunmıı bir 
ziyafeti verilmittir. Ziyafet saat çok simaları hazır bulunm.uılar-
17 de baılamıı ve samimi bir ha- dır. Muhittin B. misafirlerini bü
va içinde saat 18 e kadar devam yük bir ne:zaketle karıılamııbr. 
ebnittir. Çayın .sonuna kadar sp ora, il(İ 

Ziyafette Rus konaoloau, konao- (Devamı 6 mcı sahifede) 

settik. Bu kaynaktan kuvvet a· ' durmadan" ilerliyecel< ve yük
lan Türk milleti, !Üpheaiz "her aelecektir. .. ,..,., 

lkbsat 
Mütebassıslan 
Celbedilecek 

ihraç edilmemiş 
stok 

mal kalmıyacak 
ANKARA, 2.- lktiaat Vekili Ce

lal Bey, lktiıat vekaletine veril
mesi icap eden en münasip ıeldi 

tetkik ile meıgul
dür. Celil Bef 
memleketin ikti
Mdi bünyesini tet 
kik ettirmek üze
re mo:ıhur iktiaat
çdk ilan birkaç ec 
nebi mütehauıt 
ıretirtmqe karar 
wnniıtir. • 

Bu mütehaaaıı
lar heyeti memle
ketimiz iktiaadi-

M. Celal ~. yatının inkiıaf ve 
terakkili için a

lmımaı liznn gelen tedbirler haldan 
ela ilmi ve ameli bir rapor vereceld ... 
ve velı:ilet bu rapora ıröre hareket 
edecektir. 

iktisat ...ı.aletine daimi bQ. miifa
-.ir vekalette her ıubenin haıına ec
nebi birer mütehauıa müdür ıretir
tilecelrtir. 

HükUmetin alchiı ve alacağı ted
birler aayeoinde bu ..,.e memleket 
mahsulatından hiç bir stok ı.lma
yacak, hepsi ihraç edilecektir. Bu 
meyanda ispanya hükiimetile cer&
,.... eden müzakereler milahet netice 
ler venniıtir. Yumurta ihracı etkisi 
ıribt yeniden '-flayacaktır. 

Mübadele 
İşleri ne halde? 
Murahhas heyetimiz 

reisi Şevki B. in 
gazetemize beyanatı 

Mübadele baş murahha
sımız Şevki B. 

Muhtelit Mübadele komisyo
nunda dün Türk, Yunan ve bita
raf reialer arasında bir toplAnb 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

imtihanda mu
vaff ak olan ve ikin
ci komiserliğe terfi 
edenlerin isimleri 
6 cı sahifemizdedir. 

Orta halliler için 
de ucuz 

aşhaneler açılacak 
latanbul Halkevi içtimai mua• 

venet ıubeai dün öğleden aonra l 
'komite reiai Adalı Avni Beyin ri
yaaetinde mühim bir içtima yap
mııtır. Dünkü içtimaa hariçten 
bazı zeyat ta iıtirak etmitıir. Hal
keYi içtimai muaYenet ıubeai la
tanbulun muhtelif semtlerinde aı 
haneler açarak fakirlere mecca
nen aıcak yemek ve çorba tevzi 
etmeie karar vermittir. Bu husus 
ta belediyenin de muaveneti, lef• 
kilatmdan istifade etmek auretile 
temin edilecektir. 

Komite daha üç İçtima yapa· 
rak bu huauaa ait bütün ha:zırlık-

Muaveneti içtimaiye şubesi 
reisi Avni Bey 

' lan ikmal edecek Ye derhal faali 
yete ıriritilecektir. Atbaneı.ia 
en fazla nerelerde açılmıuı lazım 
ıreldiği tetkik edilecektir. AJhane 
lerden bilhaua çocuklar Ye ıreh

riıi:z aileler, mektep çaimdaki ço 
culdar, himayeaiz ırenç kızlar lali 
fade ettirilecektir. Komita, bun
dan baıka beı kul'Uf ıribi çok az 
bir para mukabilinde kann doyu 
rulabilir yerler açacak ve az ka. 
zançlı aileler de bu aaretle iatifa· 
de ettirilmit olacaktır. 

Nümayişçiler 
Yakalandı! 

Mahkemeden çı
karken nümayiı 

ve tahrikA.t 
yapanlar kimlercH? 

Evvelki ırün Aiırceza mahke
mesince dörder aene hapae mah
küm edilen komünistler mahke
meden çıkarken nümayiı yapmak 
iatemitler, buna hariçten de ilti
hak edenler olmuttu . 

Hariçten komünistlerle beraber 
baiıranlardan iki kiti yakalan• 
mııbr. Bunlardan biri Abbaa, df. 
feri Muatafa oilu Mehmettir. 
Bunlar sadece mahküm komilııiat 
)erin nümayiflerine iıtirak etmek 
le kalmamlflar, baıkalannı da bu 
nümayiıe iıtirak teıvik etmifler• 
dir. 

Bunlardan Abbas Elisizden 
ırelmiıtir. Ela:zizde komünistlik
ten üç sene ağır hapae mahküm 
olan Abhaa mahkiimiyetini daha 
yeni bitinnit. hapiaaneden çıkmq 
Ye bir kaç sün evvel latanbula 
ırelmittir • 

Yağmur 
Başladı 

Kıt ta galiba 
geliyor 

Ha.va deiiıti. Son ırünlerde ağır 
bir lodos vardı. Mevsimsiz sıcakların 
devamı, yaimurauzluk bilhassa kıı
lık zeriyatın ırecikmesine sebebiyet 
vermekte idi. E vvellıi ırece hatlıyan 
yağmur dün de devam etmiıtir. 
Yağmurla beraber havadaki •iır· 

\ık ta değitmit. soğuk bat ıröıtermit 
tir 
D~ ~to v~ p~deaülü ırezenl• 

BozlJyDk kereste fabrikasından bir manzara 
• 
Istanbulu ve müesse-

seleri te-
laşa veren yangın! 

950,000 liraya sigortalı Bozö. 
· yük kereste fabrikasının 

yandığı haberi nerden çıkb?. 

Fabrika yanmadı. Bir talat yığını tutut
muttur. Bozöyükten gelen yıldınm telgrafı 

Dünkü Alqam ırazeteainde bir 
Anlı.ara telgrafı..a atfen ıöyle bir 
haber vardı ı 

" Bozöyük kereste fabrikasın
da buırün yaııırın çılmıııbr. Bu aı• 
rada sert bir rü:zırar estiğinden 
yanırın çabuk büyiimüt, fabrikayı 
aarmııbr. Fabrika hemen kimll
YllDJIUfbr. Y anırın fabrikanın ta. 
Ut daireainden çılmıııtır. Fabrika 
700 bin liraya siırortalı idi." 

ÇuçeYe içinde ....,..dilen bu 
halNr ı.mimizin iktıaaıli mnlıitin
de büyük bir .teeuür uy ............ 
Ye bu meyanda hilba- aiaortacı 
lık il · ni .aiıfdetle landır
nuıbr. Fabrikayı aiııorla eden 
müeaaeseler Aktam gazetesinde 
bu yberi sörünce lıı:klı bir telaıa 
kapılarak mahalline bir tahkik 
heyeti göndermek için hemen fo. 
aliyete geçmiılerdir. Bu sırada 
Bozöyü!ı: kereate fahrikaaınm Ga: 
latada Kefelihandald idaresinin 
telefonlan durmadan iıliyordu. 

Her Laraftan yanı•n hakkında 
tafsilat istenmekte idi. 

Fab.rikanın l•tanbuldAkİ idare 
heyetine ne Bozôyülnen, ne An· 
karadan yanım hakkında en u• 

lbrahlm Bey 
fak bir it ar dahi olnıam>fb. Ma· 
amafih, ŞLi.-.t idareai de ıı. ha· 
herden "nditc} ,. diltmii,, •aıı• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bizde de mi bir ''kara 
dinleyici sınıfı çıkıyor 
Meclise verilen kanun çıkarsa 

içinde şid. 
detli ve ağır hükümler va1' •• 

l•tanbul'da 5000 ses kaçakçı•• mevcut 
Size bu aatırlarda kanun na• ler. Halbuki latanbulda 'bir radye 

zannda henüz auç aayılmıyan bir tlrketl Yardır. Ve eYinde aea at.c:ı 
kaçakçılıktan bahaedeceğinı. maldnea.I buhuıan herkes firkete 

latanbulda sade, altın, İpek, tü aenede 10 lira ödemete mecbur
tün, rakı ıribi içilecek n ıriyile- dur. Halbuki, koca lataahulda 
lecek §eylerin deiil elle tutulma- ıirkete borcunu veren 4000 ki,ıyw 
yan maddeleri de kaçıranlan var. varnıryor. 
Bu kaçakçılann kim olduğunu ha Radyo ıirketi erki.nından Hay 
ber verelim: Seı kaçakçı/an. . reddin Beye aordukı 

· k ı h d ı - Ses kaçakçılığı acaba neden Bu nevı kaça çı ar, ava a . b k d i ld 
d 1 • b " u a ar ço a ı. 

galan araam an ıreçen ses erı u- ı Ç i 1 t t b .• D" 
yük bir meharetle avlayıp bedava _,, .. 0 da mab •ıdırayedaha nk ~ 

fmd d .. d"rt 1 f ya ,,uzun e un an a o._ 
tara an unyanm ~ • ~ra m• 
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Tarihi tefrika: 3 

93 felaketleri 
İgnatief ve 

• 
93 den evvel tanbulda 

Rus entri ~aları 
- Bundan bize ne?. ı çarın sağ eli ve en güvendiği 
- Türkiyenin büyük alacak adamı olarak tanınmıştı. 

lıları İngilizlerle Fransızlardır. - Tam zamanında geldiniz 
Bunlar her sene faiz ve amorti• prens. biz de Niki ile yeni iş 
manlarını alamazlarsa hep bir- üzerinde konuşuyorduk. 
den Türkiyeye düşman olurlar. Gortchakof, çarın önünde 
Böylelikle İngiltere ve Fransa- saygı ile eğildi. Çarın elile 
nın Türkiyeyi korumaamı orta gösterdiği kanapeye oturdu. 
dan kaldırmış oluruz. Başile genç büyük elçiye tat-

- Ne derin. ne ince düşünü- lı bir selam verdi: 
yorsun. Niki! - Ferman buyurduğunuz gİ 

- Sayenizde. küçükbabam. bi. ceneralin büyük elçilik be-
- Demek senin planın?. ratları hazırlanmıştır. latan-
- Benim planım tudur: Bir bul hükumeti de uygun cevap 

kere Türkiyeyi iyice. yerinde vennistir. 
gözden geçirmek .. Sonra adım - Evet .. Onları biliyorum, 
adım yavq yav•t latanbulda ııa canım. · Bizim konuttuğumuz 
rayı. Babıaliyi, batı sanklılan Niki'nm lstanbulda neler ya
ele almak. . . Türkiyeyi borca pacağı içindir. 
boğmak .. Borçla.-ını veremiye- Hariciye nazırı. bir kere da· 
cek hale düşürmek ... Müslüman ha sağa, sola bakındı, Gor
larla Hıriatiyanlan biribirleri· tchakof çok ince düşünceli bir 
ne karşı dütman bulundurmak. diplomattı. Düşündüklerini 
Ondan sonra. sırası gelince, Gi kimseye belli etmemeği politi
ritte. Bosnada. Bulgaristanda kacılığın ilk adımı bilirdi. 
ihtilaller uyandırmak .. f stan. - Ceneralin ilk işi oranın 
lstanbulda aarıklılan ayaklan- şimdiki giditini yakından göz.. 
dırmak .. Bir taraftan borçların den geçirmek, dP.vlet adamla
ödenmemeai, öte taraftan Hı- j rını için için tanımak olacak. 
rİJtİyanlara saldırılması yüzün · Diye mırıldandı. 
den İngiliz ve F ranaız fikirleri- Çar. vaftiz oğlunun gözleri 
ni Türkiyenin aleyhine çevir- önüne serdiği geniş projenin 
mek .. Sırbi!lanı ve Karatlağı a verdiği sevinçle yerinde dura
yaklandırmak ... Türk ordusu mıyordu. Bunu hariciye nazın
"htilalleri durdurmak. Sırplarla na da anlatmak. babasının ölü
Karadağlılara kar~ı koymak iş· müne sebep olan Kırını mağ
lerile epice, adamakıllı yıpran- lubiyeti acısını naul çıkara
dıktan. başka devletten yardım caklannı hemen kararlaştır
'htimali de kalmadıktan sonra mak iç'n yanıyordu: 
Rus ordularını Tuna üzerine yü - O! Niki daha şimdiden 

tm ktir. çok feyler b'liyor. lstanbula 
Em·n olu"uz, Haşmetlım. yabancı kalmıyacak. 

b tün bunlar hazırlandıktan Gortchakof. bir kere İgna-
mra ordularımız Tunayı. Bal tie" dönüp baktıktan. bir k&

kanları aşacak. Edirneye. latan re daha her yanı gözden geçir
bula doğru kolayca yürüyecek- dikten sonra. çara cevap verdi: 
ti . - Biliyorum. haşmetlim, 

C'ar bu tatlı hülyaya kendini cener le görüştük. Ben de 
rmisti: Ttirkive icin bildiklerimi. dü
- Bir Ed"rne muahedesi da- tündüklerimi kerulisine anlat-

ha. .. 1 trm. Kendinden evvelki büyük 
diye mırıldandı . elçilerin raporlarını birlikte bir 
l gnatief. gözlerinden ateş- daha gözden geçirdik . 

ler saçarak: - Ne? O büyük projeyi bi-
- Belki de daha fazla.. liyor musun? 

M(LL1YE1 PERŞEMBE 1932 
--- -----

HARİCİ HABERLER 
Lehistan da 
Buhran 

Zaleski kabineden 

Faşizmin onuncu yıl
dönümü şenlikleri 

çekildi M. Mussolini Brescia'da bir V ARŞOV A, 2. A.A.- iyi malu
mat almakta olan mahafilde kabin&-
de. bugün ta~lat _icra edileceğine nutuk daha so··yledı· 
daır ısrarlı hır şayıa dolaımaktadır. 

En e .... h tadil M. Zaleski'nin isti / BRESCIA, 2.A.A.- M Muıao- Gardon -Riviera'ya gitmİ§itr. 
fası olacaktır. M. Zaleski'nin ecnebi lini. Posie'den Brescia'ya gelm.iş,bü Saat 10 da tekrar Gardone'a gel
memlektelerde bir vazife kabul etınİ- kumet memurları ve eyaletin her ta m.İf ve D' Annunzio'nun hakiki bir 
yeceği söylenmektedir. y alruz ayan rafından gelen kalahahk bir halk ta sanat ve harp habralan müzesi ba
mecli.i azalığını muhafaza edecektir. rafından kaqdanmışbr. line getirmiş olduğu Vittoriale'e çık 
Mumaileyh in istifası, Lehistan siya Gardona 'dan gelen binbatı R.i:zzo, mifbr. 
setinde büyük ve mühim bir hadise baıvekile D'Annunzio'nun bir mek- Mülifat, samimi olmuıtur. Gab-
teşkil edecektir. Çünki kendisi, Pil- tubuny vermiştir. riele D' Annunzio, Duçeyi parkın ka 
suskinin 1926 senesinde yapmış ol- Bundan sonra M.Muuolini, büku p11mda bekliyordu. Bilahare ikisi be 
duğu hükümet darbesindenberi bari met dairesine gİlmİf, memurlar, fe- raberce Vittoriale maliki.nesine git
ciye nazırlığını itgal etmekte idi. deraayon katipleri ve belediye reisi mitltrdir, 
Kendisine ihtimal ıimdiki hariciye tarafından kartılannuıtır . Şair, Duçe'ye bütün Garde gölü-
müsteıan miralay Josepb Becl<, ha- M. Muasolini, ziraat Ye sanayi ser ne hakim olan parkta ve ikametgi.-
lef olacaktır. gisini gezdikten sonra vaktile sibate hında pilotluk etmiıtir. 
VAR.ŞOVA, 2.A.A. - M. Zalea zararları olan eski mahallede açılan D' Annunzio, M. Mu11oliniye ge-

ki, .i.tifa etti. Hariciye nazırlığına ve etrafında 4 büyijk saray bulunan misini ve kendisinin 1010 da istinat 
M. Beck tayin edildi. "Zafer meydanın nm ve 14 katlı bir etm.İt olduğu Fiume'da maktul clüı 

binanın açılı§ resmini yapmsıtır. M. müt olan ltalyan'ların mezarını ziya 

Halkidikya 
Gene sarsıldı 

Mussolim, bu meydanın ortasında ku ret ettirmiıtir. 
rulan mermer bir kürsüye çıkarak Düçe' yendien otomoibUe göl sa-
çak güzel bir nutuk söylemittir. hilinde dolatmıftır. Geçmiı olduğu 

Başvekil, vücude getirilen nafia memleketler ahalisi yolda sıraya di
iılerinden dolayi mahalli bükiimet zilmiıler ve kenidsini alkqlamqlar
memmlarını takdir ve methettikten dD'. 

Bir çok evler yıkıldı 
Selanik panik içinde 

sonra harp cephesine bir piyade ne- Duçe, gece Romagne'ya hareket et 
feri olarak ilk önce Breociadan git- mittW. Bugün orada kalacaktır. M, 
mit olduğunu hatil'labrufbr. Musıolini, yarın Ancone'u ziyaret 

M . .Mussolini, ltalyan milletinin edecektir. 

ATINA, 2 A.A. - Saat 18 de 
Halkidikya yanmadasında ıiddet 
li bir zelzele olmuttur. Evler yı.
kılmqtır. Zelzele Seli.nikte de his 
aedilmit ve panik tevlit etmittir. 

M. Mac Donald'ın 
bahçe-

sinde bir talebe 

artık olgun bir hale geldiğini ehem
miyetle kaydetmiı, ve bu millete her 
ıeyin açıkçasöyleneceğini,yeniden ab 
zı fedakıirlıklara katlanmak 13.zon 
geldlğinin ona anlatdma11 mümkün 
olduğunu beyan eylemiı ve bu feda
karlıklar ihtiyar edilmedikçe tarihin 
yazılanuyacağım söylemiıtir. 

BllfYekil nutkuna ıu suretle de
vam ebniıtir: 

·• ltalyan milletir.ın bu geçen 10 
ıene iç.inde faşiznı rejimine temaıni

LONDRA, 2 A.A. - M. Mac le iltihak edeceğinden hiçbir vakıtta 
Donald'm Hampstead'daki husuai fÜpbe etmemiıtim. Bu 10 senelik 
evinin bahçesinde bu sabah erken devre zarfında gaynt ve metanetle 
den yakalanan lvan Seruya ismin çalııılıruşlır .ikinci 10 sene içinde 
de ve lngiliz tebaasından genç daha fazla çalışılacaktır. Faşizmin 
bir talebe, kanuna mugayir bir şiari ve remzi ıudur : 
sebeple bu bahçeye girdiğinden "Bqarılan itler ve eserler ile ik
dolayı, ceza mahkemesine gönde- tifa ebnemek ve ileriye doğru yörü
rilmiştir. yüı hareketine derhal yeniden bat-

M. Mac Donald, o sırada evde lamak" 
bulururuyordu. Zaten başvekil, M. Musı;olini, nutkunu bitirdikten 
Hampotead'daki hususi evinde ; sonra yeni yapılan saray ve daire! 
pek nadir olarak oturur. rin, büyiik bir çC§mcnİn ve harp ea-

--~ l nasında ölenlerin habrasını ebedilq 
Delilik faciaları . tirmek için İnta edılen abidenin açı-

l hı resimlerini yapnufbr. 
. AN~OULEM~ •. 2 A.A. - D!- M. Mussol!~luüz ve yetim ç<>
lıren hır. ~n~e, hırı 8 yaş~da. hır cuklar tanıJmdan terennüm edil ... 
kız v~ ~ıgerı _s yaşında hır oglan bir mu•iki parçaıııru dinledıl<ten ve 
olan ıkı çocugunu pe~ç~r~den ~t- abideye bir çelenk koyduktan sonra 
mış ve sonra da ~e~dıaını. aokaga halkın coşkun tezahürleri arasında 
fırlatmııtır. Her uçu de agır au- Bresciadan ayrılmıştır . 
rette yaralanmıılardır. 

Hariçte 

ltalgan parlamentosu 

ROMA, 2 A.A. - Gazetelerin 
verdikleri haberlere göre mebu
san meclisi ikinci tetrinin 15 inde 
tekrar içtimaa batlıyacakbr. hk 
celse, faşizm inkrlibının 10 uncu 
yıl dönümünün kutlulanmaıma 
hasredilecektir. 

Meclisin içtimaları, iki hafta 
ıürecektir. Ayan mecliai, birinci 
ki.ounun ilk günlerinde mesaisi
ne başlıyacaktır. 

M. Herriot'nun 
Seyahati 

Bazı ispanya tehir
lerini gezdi 

TOLEDE, 2. A.A. - M. Herriot, 
Tolede'e gelınit, hararetli bir suret
te kartdanmıştır. Franaız başvekili, 
ispanyaya yapbğı dostça seyahatin 
son gülliinü, bir oanat telıri olan To 
(edede geçinnetkedir. 

Diye cevap verdi. Çar. adeta rüyaya kapılnuş M. Von Neurath 
- Allah yardımcımız olsun 1 gibiydi. Yerinde duramıyor. 

ROMA, 2. A.A. - Ecnebi memle 
ketlerdeki 1 talyan teb'ası, fqizmin 
10 uncu yd dönümünü büyijk bir 
coıkuıılukla hep bir arada kutlula
mışlardır. 

M. Herriot, bu aktam Miıdrit'ten 
hareket ederek Toulouse'a gidecek 
ve orada toplanacak radikal sosya
list kongresinde hazır bulunacaktır. 

- Güveniniz bana. küçükba- du. Cenevreye gidiyor 
bam, Allah yardımcımızdır. - Gi.ritte. Boanada, Bulıı-a- BERLlN, 2 A.A. - M. Von 
Ben öcümüz'ii Türklerde bn le.- ristanda ihtilal... lstanbulda Neurath, Almanyayi temsil etmek 
mıyacağım. sarıklılar .. Sırbistan ve Kara- Üzere 14 ikinci teırinde CeneTT"eo 

Ç u " k Ik E da ki ye gidecektir. 
• lll'ı yenmen aya.,a a tı. - ğm aya anması.. Rus or-
hıtl uzattı. Ceııeral diz çökerek duları Tunayı geçerken ... Bal- ispanyada 4 tethiıçi 
bu eli Öperken, Çar: kanlarda •. Edimede. .. lıtanbul SARAGOSSE, 2 A.A. - Za 

- Sana güveniyorum. Nikil kapılarında... bıta 4 tedhişçi tevkif etmqtir. 
Dedi. Diye sayıklıyordu. Dün bu tethİ!çilerin ikametgah 

- 8 - Hariciye nazın, çann bu ka· larında bomba İmaline yaraya-
Sahnede bir adam daha dtr bu işe kendini vermiş ol- cak bir çok malzeme meydana 

Bir yaver, içeriye girdi. Ka- masına !evİnmedi: çıkanlmıttır. 
pırun önünde. selii.m durdu: ı - Haşmetlim, dedi. politi- --------·-·----

- Ne var? kada bir düşÜ'llce zamanmda.n malıdır. lngiliz diplomatları. 
- Preruı Gortchakof cenap- evvel ortaya konmamalıdır. ceneralin projelerini sezerlerse 

ları... Beklemıeaini bilmek... Oiplo. önümüze bin bir güçlük koyar-
- Tamamı! Tam zamanın- matlık bu sözün içindedir. Biz lar. 

da geldi. İçeriye a.lın.z. de sessiz sadasız beklemesini Ceneral. gülüm•iyerek vaf-
Ceneral lgnatiel, vaftiz bilmeliyiz. Bütün dünya cene- tiz babasmm yüzüne baktı: 

babasile baş baıa konut~UIRI re! lgnatief'i Çar hazretlerinin - Bakmız, hatmetlim, ha-
yarıdl! bıraktıran büyük diplo- •aftiz oğlu olduğu için riciye nazırı bana ne kadar az 
matın gİrifini kar,ılamak için zamanından evvel lleri değer koydu. 
ayağa kalktı. Prem Gortcha· gitıni,, çar hazretlerinin irade- Dedi. Gortchakof ta gülü. 
kof, yalnız harici politikada lerile lıt•nlıule gönderilmiş. yordu: 
değil, bütün Rusya itlerinde değeniz bir büyük elçi san. (Devamı var) 

Her tarafta birçok hatipler, Roma 
üzerine tarihi yörüyüıü Ye fatlzmin 
vücude getirdiği eserleri birçok mi
saller getirerek anlatmıtlardn-. 

Bir teberril 
ROMA, 2 A.A - Şimali Amaika 

yurtla§lanndan olan ve Mantouada
ki Dükler sarayının tamiri için kül
liyet(j bir para veren M. Sommel 
Kesse, fa~izmi 10 uncu dönümü ıere 
fine yapılan tezahürlere iıtiraki gös 
temıek üZere bu aarayi tamrünin bi
tirilmesi için yeniden M. Muuol.ini' 
nin emrine 200.000 liret tahsis et.
mittir . 

M. Mussollnl D'annunzto'
nun nezdinde 

GARDONE. 2.A.A. - M. Mus
solini ,dün öğleden sonra Garde gö
lüne gitmiıtir. D' Annunzionun ken
disine göndermif olcfuiu bir otomo
bille geçen sene gölün kenarında ka 
ya içinde oyulmuı olan yolda gezin
ti yapmıftır. 

Duçe ,ruva de Trente'de kain 

M. Azama ne dlyor? 

MADR1T, 2. A.A. - M. Azama 
M. Hen-iot'naa seyahab lıakkmda 

ıu beyanatta bulunmuıtur. 
Kendisini pek ziyade sevmekte ol 

duğumuz M. Herriot, ıimdi ispanya 
da bir dostluk seyahati yapıyor. 

Bu seyahat her türlil siyasi mana 
dan aridir. 

M. Herriot, alelade bir seyyah gi 
bi Madritte genç l spanyol cümburi
yeti hakkındaki muhabbetini göster 
mek için gelmİftir. 

Onun bu dostluğuna Ye mubabbe 
tine mukabele etmek için elimizden 
geleni yaptık. 

M. Hemot'nan seyahatinde ıizli 
kapalı hi~r maksat yoktur, 

Cümburiyete kartı bozgunculuk 
yapmak isteyenler ve bizim göster
mekte olduğumuz dostluia karıı hi 
li fÜpbeli davrananlar bu aeyahata 
biç te ifade etmediği bir .manayi Ter 

mek iıtememitlerdir. 

Onların ne kadar haksız oldulda
nnı zaman göaiftecektir. 

-

Şoförler kanunu pro
jesi hazırlandı 

Projede kazalar için ayrı ayrı 
hükümler vardır •• 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Dahiliye vekili şoförler kaııu: 
nu projesinin ana çizgilerini hazırlamııtır. Bu günlerde Heyel! 
vekileye gönderilecektir. Projeye göre toförler ve otobüs biletçt 
!erinin suçlarını tetkik etmek üzee belediyelerde bir inzibat ko
misyonu kurulaçak ve bu komisyon nizama ugun olmaYllJl 
yahut hafif suçlar yapan şoför ve biletçileri cezalandıracaktır· 
Projede kazalar için ayrı ayn hükümle konulmuştur. Bu hükiiııt• 
lere göre: 

A - Şoförün ihmalinden doğan kazalar, 
B - Halkın dikkatsizliğinden ileri gelen kazalar, 
C - Otomobil ve otobüs makinelerinden ileri gelen kaz• 

lar, 
D - Y oHarın bozukluk veyahut çapr'!ıklıklarından doğall 

kazalar. 

Müşterilerine kartı çirkin hareketlerde bulunan şoför ve bi· 
!etçiler için layihada bı4ka hükümler kabul olunmuştur. 

Gazi Hz. ne gönderilen 
tebrik telgraf /arı 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Cümhuriyet bayramı münase
betile Reisicümhur Hazretlerine Bulgaristan kralı Boris, Amerİ" 
ka reisicümhuru M. Hoover, İtalya kralı Viktor Emanuel. Yıı· 
nan reisicümhuru M. Zaimis, Macaristan naibi kralisi Amif81 

Horti. Meksika reisicümhuru, Rıza Şah Pehlevi Hazretleri, Rtı5 

ya icra komitesi reisi M. Kalenin, Amiral Bristol taraflanndall 
samimi tebrik telgrafları çekilmiş ve Gazi Hazretleri tarafındal' 
cevaplar verilmiştir. Cümhuriyet bayramı münasebetile (&ınet 
Paşa Hazretlerile M. Venizelos ve Romanya meb'unn meclisi 
reisi M. Pop arasında da samimi telgraflar teati edilmiştir. 

Yeni nüfus kanunu 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Dahiliye vekilinin hazırlamak· 

ta olduğu yeni nüfus kanunu projesi yakında İcra vekilleri he
yetine verilecektir. 

Londrada 40 kişi tevkif edildi 
LONDRA, 2 (A.A.) - Dahiliye nazırı M. Gilmour AvaJll 

kamarasında sorulan bazı sualler üzerine işsizlerin dün çıkardık· 
lan karga,alıklar hakkında izahat vermiştir. M. Gılmour kırk ka 
dar kimsenin tevkif edildiklerini, biri ağır surette yaralı olmak 
üzere 12 polis amirin ve 32 kişinin de yaralanmış olduklarır• 

söylemiştir. 

Amerikanın 4 aylık bütçe açığı 
V AŞlNGTON, 2 (A.A.) - Hazine nezareti mali senenİP 

ilk dört ayına ait bütçe açığının 629 milyon 889 bin 93 dolar ol
duğunu bildirmiştir. 

Yunanistan'da kabine buhranı 
ATlNA, 2 (A.A.) -Atina Ajansı bildiriyor: M. Çaldarİ' 

M. Zaimis'i ziyaret etmit ve müzkerelere devam edeceğini. yal
nız hükümeti te§kile iıtirak etmiyecek olan liberal, terakkiperver 
ve ziraat fırkalarının hükiimete ne suretle müzaharette bulııııa· 
caklannı öğrenmek istediğini söylemiştir. M. Ça:daris'in M. Ve
nizeloı ile ve diğer fırka reialerile de müzakerede bulunına~f 
muhtemeldir. Proia gazetesi M. Çaldaris' e bir milli ittihat 1<3 • 

bineai teşkilini t.avsiye etmektedir. Kathimerini gazetesi de 1\1• 
Çaldarise kabine teşkilinden vazgeçmesini tavsiye ediyor. 

Fürugi han şeref ine ziyafet 
ANKARA, 2 (A.A.) - Riyaaeticümhur umumi katibi Hile 

met Bey tarafından bugün sa.at 17 de Marmara çiftliğinde irıı~ 
H.ariciye veziri Fürugi Han Hz. ıerefine bir çay ziyafeti ver~\: 
mittir. Ziyafette Baıvekil ismet Pata Hazretleri, Hariciye velet 

1 

Tevfik Rüttü Bey ile diğer vekiller, lran büyük elçisi Sadık HaP· 
Hariciye müsteşarı Numan Bey ve Hariciye erkanı hazır bulull• 
muılardır. 

( İktısadi ve Mali Hafta ] 
. F ranaız siyaset ve iktısat ile

mtnde tanınmış bir tahsayet olan 
Mr. Emile Roche, geçenlerde, bir 
münasebetle, merkezi ve tarki A•
rupa memleketlerinden bahıeder
ken, oradaki tufeyli sanayiin İm· 
hası lüzuınunu ileri aiırmÜ•· '"' u· 
mumi harbi mute kıp, "mfla~" 
senelerinde, koyu bir milliyetçili
ğin doğurduğu bu ~f'na.yiin akıbeti 
tayin edilmedikçe, bu memleketle
rin iktıııadiyatının daima sakat ka-

ğe riza gösterdiklerini ve bunun 
neticesinde tufeyli ıanayiin kendi 
kendine ortadan kalkacağını bildir
mektedir. 

Bizim anladığımız şudur: 
Sermayedar memleketler, zirai 

memleketlere ya teberrü veya ö
dünç suretile para vereukler. Bu 
lütuf ve atifet yüzünden o mem
leketlerin ittira kabiliyeti artacak. 
Diğer taraftan gümrük maniaları 
kaldırılmakla zirai memleketlerin 
sanayii mahvolacak; ve bu suretle 
meydanı boş bulan ecnebi mamu
latı o memleketlerde bol bol satı
lacak! 

hariçten mamül pamuğu 250 kuru
şa almak istemediğimiz. ve mem
leketimizde fabrika açmak sureti. 
le bu 200 kuruş farkın bizde kal
masını arzu ettiğimiz için, biz de 
tufeyli sanayie malik addolunaca
ğız! Acaba, Fransada petrol ma· 
deni bulunmadığı halde, ne gibi bir 
ihtiyaç saikaaile Romanyadan ham 
neft getirtilerek meseli Marsilya
ya yakın Cette ıebrinde muazzam 
taktirhanelerde petrol ve benzine 
ifraz ediliyor. Ne için doğrudan 
doğruya Romanyadan petrol ve 
benzin idhal edilmiyor! Bunım ce
vabı verilebilirse o vakit hangi sa
nayie tufeyli demek lazrm geldiği 

ranm 8.688.590 lirası kartdığı yüz· 
de yüz altın olmak üzere banka ta· 
rafından çıkarılmııtır. 

Pasif kısmında vadesiz tevdiat 
yekUnu 420.918 lira fazlasile 
10.373.411 liraya baliğ olmuş; dö. 
viz mevduatı da 226. 791 farkla 
764.645 liraya tenezzül etmiıtir. 

Aktif kısmında kasa •e muha
birler nezdindeki mevcut 29761550 
liradır. Bunun 19.214.116 liraya te
kabül eden mikdarı 13690 kilo ha
lis altından ibarettir. Altın mevcu
du geçen haftadan beri 166 kilo ka
dar artmıttır. 

eli VQİyeti iti baldanda ümit V&

recek mahiyette görünmediği için 
her sahada itler durgun bulunmak
ta bercle-v.amdır. ihracat mevsimi 
olmak dolayısile yalnız İzmir piya· 
aaaı niabl bir fu.liyet göstermekte 
ve fakat bu piyasanın faaliyetinden 
artık İstanbul hiç istifade etme
mektedir; çünkü ihracattan müt& 
vellit kambiyo doğrudan doğruya 
Cümhuriyet Meı*ez Bankuınm 

İzmir ıubesi tvafmdaıı mübayu. 
olunmaktadır. 

Mümessil 38.30 lira etmekte' 
dir. . 

Kupon vadesi hulül ettiği içiJI 
istikrazı dahili tahvilatı 99 dıaJI 
96Yz a indiler. 

İt Bankalan 9. 75 liradan g~ 
çen haftaki fiyatı muhafaza etıneJG 
tedirler. Müeuis hisselerirıe 1 
liraya a1ıct vardır. 

Tramvay 51,50; Bomoııti Z3· 
25; Telefon 15; İttihat Değirtn;g'. 
cilik 25; Şark Değirmencilik 2, r' 
Arslan Çimento 7,90; Reji 4,50 ı
ra etmektedir. • 

lacağını söytemitti. . 
Stresa konferansını ıdare eden 

Fransız murahhası sabık nazırlar
dıuı Mr. Georg~ Boruıet. Mr. E
mile Roche'un baladaki fikrini tas
viben nqrettiği bir makalede, bu 
meselenin eaase.. iktıaadi konfe
ransta mevzuu bahsolduğunu ve 
Tuna devletlerine. buğdayın fiyat
landırılması için - gösterilecek ma
l; leni vl,lcl r ıık hil. h ı dPvlPt-

Tufeyli ( paraaitaire) tabiri &
ğer başkasının sırtmdan geçinmek 
mi.nisıoa geliyorsa, buna muadak 
olacak memleketler zirai değil bila
kis sınai memleketlerdir. Demek 
ki, Fransızlara göre, meseli. biz 
eskisi ribi ham pamuğu harice ~ 

anlaşılır. 

Cümhuriyet Merkez Bankası
nın 271 10,1932 tarihli bilançosun
da bir evvelki hafta bilançosuna 
nazaran aşağtdaki farkları gördük: 

Tedavüldeki banknotlar Banka 
kanununun 6 ıncı maddeai muci
bince yeniden vuku bulan 100.000 
liralık bir amortisman neticesinde 

Altına tahvili kabil serbest dö
vizler 100.965 lira kadar çağalar.ak 
373.248 liraya baliğ olmuttur. Cüz. 
dan muhteviyatı 32.992.586 lira o
lup geçen haftaya nazaran 25.000 
lira kadar inmittir. 

• • • 
Esham ve tahvilat 

Fransa hükümetile ahiren ak
dolunan itilıifnameler piyasamızda 
İyi tesirler bırakmakla beraber Av-

latanbul menkul kıymetler ve 
kambiyo borsası haftayı sakin g&
çi:rcli. 

Unifıyeler bütün hafta zarfın
da 57 etrafında dolaştıktan sonra 
dün alqam S9 kunıtta kaldılar. 

Rumeli timendiferleri 5,45 lira. 
de. biraz ilerlediler~ 

Anadolu ırupuncla da terakki 
var: 

Aksiyon 23.60 li:rr. 

Kota harici Mısır kredi foflfl' 
yelerinin fiyatı berveçhiatidir: 

1886 tertibi 166.50 lira 
1903 tertibi 86.SO lira 
1911 tert.ibi 84.00 li~ .. dil 
Serbest piyasada gayrıın~'djjtt 

bonoları, geçen haftadan bert ldı' 
puan gerileyerek 33 kunıJla ka 
lar. 

Türk altın1 920 kunıttur. 

., ...... 



•• u 
rulan suallere ce

vaplar hazırlandı 
l'icaret odasındaki komis_ 

yonlar vazife. 
ferini bitirmek üzredirler 
~lılllt Ve kaletince, kontenjan 
hakkında Ticaret Odasın· 

loruta n sua llere cevap hazır· 
, k Üure Ticaret Odasında 
•ııaıı komisyonla rdan ithalat· 
dtıı mürekkep komisyon, bu 
~iıı cevaplanru piyasadaki 

at ve tetk ikata müsteniden 
l..maktadır. Komisyon, dün 

aisine devam etmit tir; bu-
'?ıı bir jçtima yaparak rapo
•ltınal edecektir. ihracatçı· 
• mürekke p olma k Üzere te• 
L. ve evvelki gün ilk İç.tim.aı
~eden diğer komisyon da 
ilıı toplanacak, bir haftaya 
r ıncıaiaini b itirecektir. 

~e kadar cam ve 
kağıt giriyor? 
~Utulan iıtaliatiklere göre, 
~l•ketimize aenede 1,183,000 
k cam ve 1, 730,000 liralık 
İthal edilmektedir. lı Ban· 

açmak İstediğ i cam ve 
!ıt fabrikaları bu itibarla mem 
liıı mühim birer ihtiyaçını kar 
<taktır. Cam fabrikasının ıeh 
',de tesisi muhtemeldir. Mü· 
ta Kazım B. bu huıuıta tel· 
1la. metırul bulunmaktadır. 

a ... ayda satılan 
tütün 

~Utulan ıatatiıtiklere ıöre A· 
• 1932 zarfında zürra tara· 
ıı tacirlere satılan tütün mik· 

, "le kilo baıına aıgari ve a• 
1 aaıı1 fiatleri berveçhlatidir: 

123,299 8 22 
19,233 7 ıs 

110,234 1 18 
179,011 a 21 
ı92,348 10 40 
91,066 13 18 
50,662 4 26 

217,030 s 27 
373,321 4 31 
332,139 8 34 
118,097 4 22 
117,674 7 ı8 

74,467 11 21 
116,599 
369,759 19 75 

16,649 3 10 
64,047 4 29 

193,168 4 28 
2,759,503 

~Q aatılan tütünlerin kaffesi 
' mah.sulüdür. 

~eye ihracatımız 
11ıracat ofisi, 931 senesinde 
,)t'yc yapılan ihracab teapit 
'ltir. Mezk<ır sene zarfında 
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Suriyeye Fransadan 697 milyon 
fngiltereden 616 milyon, ltalya
dan 427 milyon ve Türkiyeden 
406 milyon Suriye kuruıu kıyme· 
tinde mal ihraç edilmiıtir. Bu va· 
ziyele nazaran memleketimiz Su
riyenin ithali! vaziyetinde dör
düncü mevkii tutmaktadır. Ofiı 
Suriyeye ihracalımızm tezyidi ça· 
relerini aramakta ve lazım gelen 
tedbir leri almaktadır. 

Toz süt 
Süt müstahailleri, çukulata İ· 

malllti için toz ıüt ithali.ima niha 
yet verilmesi için lktııat Vekllle
tine müracaata karar vermiıler· 
dir. Bu tetebbüa müıbet netice ve· 
rirae müatahailler toz ıüt imali İ· 
çin bir ıüt makineıi celbedecek 
ve bir de kooperatif tetkil eyliye· 
ceklerdir. 

Döviz takyidatının 
hariçte tesirleri 
ihracat Ofisi iktısadi buhran

dan ve ittihaz olunan ithali.t ve 
döviz takyidatmdan muhtelif 
memleketlerin harici ticaretlerinin 
ne derece müteeaair olduğunu tet
kik etmiıtir. Bu tetkike nazaran 
batlıca memleketlerin ha~i tİca· 
retlerinin umumi kıymetlen 1929 
oeneıine niıbetle 1931 aeneainda 
ithalat 31,ı98 milyon dolardan 
18,228 milyon dolara ve ihracat 
28 487 milyon dolardan ı6,221 
doİara düımü,tür. Tenezzill farkı 
ithal At için % 4 ı 05 ve ihracat 
için % 43,1 dir. ihracat ve itha· 
!Attaki bu tenezzül 1932 ıene&in· 
de de devam etmittir ı 929 aeneai 
kbunuaaniıine niıpetle 1932 ae
nesinde ithalattaki tenezzül % 
119 8 ve ihracatta ioe % 60,4 dür. 
Şubatta yazİyette ufak bir aali.h 
husule ge\miıtlr. 

Harici ticaret kıymetlerinde 
görillen bu tenezzülün başlıca te· 

bebi, iktısadi buhran haııebile em· 
tla fiatlarmda görülen düıüklük· 
tür. Diğer taraftan muhtelif mem 
leketlerde ithalatın tahdidi hu&U· 
ıunda alınan tedbirler de bu le· 
ne:ızülde mühim amil olmuıtur. 
ithalatın tahdidi huauaunda alı
nan muhtelif tedbirler her neka· 
dar takip edilen gayeyi bir dere
ceye kadar temin etmit ise de ih· 
racat üzerinde teıir icra ederek 
mühim miktarda tenakuıuna se
bep olmuıtur. Kontenjan suretile 
ithalatı tahdit eden Franaanm İt· 
halatı bu tedbir neticeai olarak 
1930 senesinin ilk Üç ayına nia
betle 1932 aeneıinde 8,388 mil· 
yon frank tenezzül etmiı ise de 
buna mukabil ihracat 8,544ı mil· 
yon frank tenakus etmiıtir. lıviç· 
re Çekoslovakya ve sair memle
ketlerde de vaziyet aynidir. 

1930 aeneai kinunuaaniaine na
zaran 1932 aeneainin k&nunusani 
ıinde muhtelif memleketlerin ih· 
racat ve ithal8.tlarmın tenezzül 
dereceleri şunlardır: 

ithalat % ihracat % 
21 
31 
34 
40 
42 

İsviçre 21 Brezilya 
İıveç 26 Arjantin 
Avuıturya 37 lıveç 
Japonya 37 Belçika 
Uruguvay 38 Romanya 
Büyük 
Britanya 
Brezilya 

39 
44 

Cenubi Afrika 
ittihadı 47 

Çekoslovakya 48 
Belçika 50 
Fransa 51 
ltalya 112 
Arjantin 54 
Cemahiri 
Müttehide 58 
Macaristan 59 
Y ... oalavya 60 
Kanada 60 
Romanya 61 

lapanya 

Lehistan 
Almanya 
Şill 

62 

63 
116 
83 

ltalya 
Büyük 

46 

Britanya 47 
Cenubi Af· 

rika ittihadı 48 
Almanya 49 

Kanada 49 
lıviçre 50 
Fransa 51 
Japonya 53 

Uruıuvay 
Avuıturya 
Lehiıtan 
Şili 
Çekoslovak-

ya 
Cem ahiri 
Müttehide 
Yugoslavya 
lıpanya 
Macariıtan 

53 
54 
58 
60 

81 

63 
65 
70 
70 

Ruslar üzüm ve 
incir alıyorlar 

lzmirden bildiriliyor: Ruılar mal 
ıılmak üzere buraya bir müme11il 
ıöndenm.lerdir. Ruıların bu ıene, 
ıeçen senekinin dört miıli olmak ü
zere incir, üzüm, valekı, palamut, 
tütün alacaklan anlaşılmaktadır. Pi
yasada a:ıı 1ıir riilı ... I_ Yanlır • 

•• ru 
Nahiye 
Kongreleri 

ilk defa Hasköy 
nahiyesi toplandı 

C. H. fırkası nahiye konırre
leri başlamıttır. Uk olarak Has 
köy nahiyesinin kongl'f!9i ev
velki gece yapılmııtır. Kongre 
de vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim, azadan Necip 
ve E sat, Beyoğlu C. H. F. kaza 
reisi Mekki Hikmet, şehir mec 
!isi azasından Ymuf Ziya Bey
ler ve bir çok fırka mensupları 
hazır bulunmuşlardır. Nahiye 
reisi Mustafa Faik B. konııreyi 
açmış ve senelik mesai raporu
nu okumuıtur. Müteakıben kon 
grede nahiyenin ihtiyaç ve di
lekleri tesbit edilmi9tir. Müte. 
akıben yeni idare heyeti intiha 
bma geçilmiş ve Mustafa Fa
ik, Nurettin, Yusuf. Avni, Re
cai beyler müttefikan intihap 
edilmişlerdir. 

Alemdar nahiye kongresi 
de 8 teşrinisani salı günü akta 
mı saat 20 de fırka merkezinde 
toplanacaktır. 

Kadıköy merkez 
nahiyesi kongresi 
Kadıköy merkez nahiyesi 

kongresi 4 T eşriniaani cuma 
günii saat on dörtte toplana
caktır. 

-
iskan 
Suiistimali 

Lüzumu muhakeme 
kararına 

itiraz edenler var 
l•kan idaresindeki suiistimal 

ifinden dolayııile elli kip hakkın 
da Vili.yet idare heyeti tarafın· 
dan lüzumu muhakeme karan ve
rilmişti. 

Bunlardan bazıları karara İÜ· 
raz elmqtir. Enak Devlet Şura· 
ama gönderilmiftlr. 

Maaıın sonu alındı 
Teıriniaani maaıının aonu dün 

alınmııtır. 

Mütehassıslar 
Gidiyor 

Memleketimizi kim-
•• ya sanayııne 

elverişlı buluyorlar 
Yapılacak pamuk kumq fab

rikalan hakkında Anadolu'da tet 
kil•atta bulunmut olan Ruı müte
ba&Sıslarmdan M. Jean Golovin, 
Nikola Wıkeviç te dün Ankara'· 
dan §ehrimize gelmiılerdir. Müte 
haasıslar, iki gün evvel tehrimize 
gelmit olan diğer refiklerile bir
likte bugÜn Odesa tarikile Moı· 
kova'ya gideceklerdir. 

Mütehaauılar, pamuklar, keten 
ve Kenevir ye Kimya -JÜ ve 
Kayseri ve Denizli'de kurulacak 
fabrikalar hakkında tetkiklerini 
bitirmitler ve raporlarmı hükiınıe 
te vermİ§lerdir. Verilen habere 
ıöre, mütehaısıalar kinıya sana• 
yii hakkında çok müsait bir ra· 
por vennifler, memleketimizin bu 
nevi sanayie müaait olduiunu ve 
bu kabul sanayi için Türkiye de 
kafi miktarda iptidai maddeler 
mevcut oldufunu aöylemİflerdir. 

Haydar Beyin 
Öldüğü gün 

DOn mezarı :ılgaret edil
di, çelenlıler kondu 

Bir kaç sene evvel Maslak yo
lunda feci bir otomobil ka:uuı ne· 
ticeainde vefat eden Galatasaray 
kulübü reisi ve lı Bankaaı İıtan· 
bul ıubeıi müdürü Haydar Şekip 
B. merhumun ölümünün yıldönü
müne müaadjf olması hasebile 
dün, Galatasaray klübü azaaı ve 
lt Bankaaı müdürü Ziya B. ve 
banka memurini tarafından Sul
tanmahmut türbesindeki kabri 
ziyattt ve mezayaaı yadedi\mt, 
ve müteaddit çelenkler bırakıl· 
11u.1tır .... 

• v e ec 
Mahkemelerde Gıinırülıte Beledi gede 

Gebze belediyesinin 
kasasını soyanlar 

Elmaların 
Başına 
Gelenler 

• 

Bol odun, 
Kömür geliyor 

Belediye hissesi 
mutlaka 

tahsil edilecek Mısırdan iade edi
len elmalardan 
•• - k • t • Mevıim dolayısile ıehrjmiıe her 

gumru ıs enıyor 1 taraftan külliyetli miktarda odun 
. . , .. ıelmektedir. Bazı odun tüccarları çe 

. Ahıren l skendenye ye gon~e· ki batma iki kuruı olan belediye hi• 
sına ait karar tefhim edilecektir. rilen 500 sa.ndık elma, ~ozuk dı!e · ıeıini vermemt k için mal ıebre gi. 

İçinde 17 ,000 lira var zannet.· 
mişler, on para çıkmamış •• 

Gebze belediyesinin kaıasını 
kıran, Gebzede bakkal Sabit e · 
fendinin dükkanını soya n Halille 
Recebin muhakemelerine dün A· 
ğırceza mahkemeıinde baılanıl· 
mıtbr. 

Halil 17, Recep 31 yqmdadır. 
Halil isticvap edildiği zaman: 

- Beni Recep teıvik etti, bele
diyenin kasasında ı 7000 lira var, 
ıunu atırahm, ölünceye kadar fı· 
karalık yüzü görmeyiz, dedi, ben 
de kandım. Bir gece e lektrikler 
aöndükten aonrat mezarlıkta bu .. 
luıtuk, belediyeye gittik, kasayı 
yerinden aldık ve iiat kattan so
kağa attık. Orada destere ile re· 
zelerini kestik. tokmakla vurduk, 
kapak açıldı. içeride birçok ev· 
rak vardı. Biz bunları m ahut ı 7 
hin lira sandık, heyecanla kucak· 
ladık ve pay etmek Üzere mezar· 
lığa gittik. Fakat bir de orada 
baktık ki bunlar para değil, alela 
de evrak İmİf. Recep bu evrakı 
yakmamızı teklif etti, ben müma· 
neat ettim ve evrakı bir tat altı
na koyarak sakladnn. 

Sabit efendinin dükkanına ge· 
lince o clükkinı soymağa da beni 
Rec~p teıvik etti, beraber gittik, 
0 içeri girdi, ben dııarı da gözcü· 
lük ettim. 

Recep bir müddet sonra dük· 
kandan çıktı ve bana iki çanak 
dolusu bronz para verdi, paralan 
mezarlıkta taksim ettik .• 

Benim hi11eme bronz ve kağ-ıt 
para olarak 85 lira iaabet etti, de-

miıür. .. . .... k• . 
Reeep curmunu ın ar etmıı: 
- Efendim, bu çocuk aptal· 

dır, ne söylediğini bilmez, cürmü 
bana yükleyor, demiıtir. 

Muhakeme Halilin yaımm tah· 
kilci için batka ıüne bırakılmıt· 
tır. 

Bir ıeririn muha
kemesine baılandı 

Bebekte Validei hidivinin sa· 
rayında hınızlık yapmaktan, bu 
hırsızlık esnaaında adam yarala· 
maktan müıahede altına alınmak 
üzere ~önderildiği emrazı akliye 
haıtaneıinden kaçmaktan, Fatih· 
te yakalanacağı eınada bir ada
mı öldürmek ve bir adamı ya· 
ralamaktan ıuçlu Mehmet oğlu 
Omerin muhakemesine dün Ağır
ceza mahkemeıinde batlanılmıt
br. 

Muhakeme Omerin firar ıekll· 
nin haataneden .orulması için bq 
ka gÜne bırakılmıttır· 

Eminönü cinayeti 
Eminönünde Rami:ri öldürmek 

ten ıuçlu Seyfettin efendinin mu• 
hakemesine dün Ağırceza mahkc 
mesinde devam edilmiıtir. Sey· 
fettin efendi malüliyeti ruhiye id
dia ettitinden tıbbı adliee muaye
nesi için muhakemesi batka güne 
tehir edilmiştir. 

Neşriyat davaları 
Müatehçen neıriyattan ıuçlu 

Alıfam gazetesi mea'ul müdürü 
lakender Fahrettin Beyle muhar· 
rir Vali. Nurettin Beyin muhake· 
meleri dün ikinci ceza mahkeme
sinde intaç edilmiftir. lıkender 
Fahrettin ve Vala Nurettin Bey· 
\er birer ay beşer gÜn alır hap· 
ae, on beter lira ağır para ceza• 
ama mahkünı olmuılar, fakat ce• 
zalan tecil edilmiftir. 

. kaçakçılık davaları 
Gümrükte çalıtan 8 inci İhti· 

aaa mahkemeainde mühim kaçak
çılık davaları rüyet edilmektedir. 

Bunlardan biri mühim bir te
ker kaçakçılığma aittir. 

Suçlular, Bulgaristanlı Hamdi 
Helvaciyef Ef. ile 7 terikidir. Bun 
!ar muhacirlerin beraberlerinde 
S oOo liraya kadar etY•Y• ticariye 
ıdirmek huauaundaki muafiyeti 
riiaumiyeden bilistifade kendileri· 
ne muhacir ıuaıı yererek ıre bazı 
muhacirleri de tavıit ederek 929 
Mnesinden beri, ırümrilk aı:ısumu 
75 hin lira tutan tekerleri muha· 
cir malı ıibi bila resim ceste ce .. 
te Türkiye'ye ithal etmekle maz· 
nun bulunmaktadırlar. 8 inci İh
tisas mahkemesinde Hamdj Hel
vaciyef Ef. ve arkadaşlarmm m8" 
kufen durutmaları yapılmıı, ıuç• 
\arm müdafaaları Sadi Rıaa, Mua 
tafa Reıit ve Cevdet Ferit B. !er
le diğer iki avukat ifa etmİ§ler· 
dir. Bu davanın rüyetine önümiiz 
deki salı günü devam edilecektir. 

Foti Kondllidls Ef. nin 
muhakemesi 

8 inci lhtiaaı Mahkeıaeıinde 
,ı.uı:ün de batka bir kaçak dava· 

Suçlu, yataklı vagon kondük · M~sı~'dan lımannnıza ıade edıl- j rerken belediye kantarına vurdutm. 
törlerinden Foti Kondilidiı Ef. mııtır. . dıklan anlaıılmııtır. 
Yunanistan'dan memleketimize G~~k idare•~ ~u el~alar. ıt- Belediye bu hususta ıubelere sıkı 
mühim mikdarda meskük ve k öl- hal e<!,ılıy~rmuş g!b! sahıplerın· bir tamim göndermiıtir. Odunlan 
çe altınlar meyanında bir hay!! d en gum~k .~es~ı ıstemekte, el- belediye kantarma vunhıtmayaıılar
inci, müteaddit elmas küp<', yu- malal" denız ~:ıerm~e m~vnalarda dan iki milli ceza alınacaktır. 
zük, pantantif ve pırlantalar ge· beklemekted_ır. ,Sahı'?lerı, el~".l_".· 
tinni~ ve Sirkeci garında bu eşya 1 n_n ~sk~nd.erıye .den ~~de .. ed!ldıgı· 
ile birlikte yakalanmıştır. Meıkuk nı bıldırmqlerdır. Gumruk ıdare· 
ve külçe altın ithali memnu d e- si, bu ~ususta _da orada~ alm.ac~k 
ğilse de, diğer mücevheratın güm· bir veaıkanın ıbrazını .ııtemış~ır: 
rük rüsumu mühim bir mikb!ra Şimdi Mısır'dan bu veaıka ıetırlı· 
baliğ olduğundan ve kaçak aure- lecek, ondan sonra elmalarm gÜm 
tile ithal edilmek istendiği kuv· rükten İmranna müsaade oluna· 
vetli delaille tesbit edildiğinden caktır . . O zamana kadar elmala
mahkemece F oti Ef t evkif e ttir il· rm büsbütün çü~ecefine ıüphe 
miı, kendisinden müsadere olu- yok~u_r. Di~er tar'.'ftan bu elma
nan mücevherat .-e saire Gümrült !ar ıçın vesıka gelmceye kadar 
Batmüdürlüğüne gönderilmiıtir . Liman Şirke~ . de sahip~erinden 
Makamı iddiaca mahkünıiyeti İı· mavna ilcretı ıalemektedır. 
!enen ıuçlu hakkında mahkeme ı 
bugün karannı tefhim edecektir •. Sıhhi muayene 

8 inci lbtiaaı Mahkemesi hile· 
li ve desiseli bir kaçakçılık dava· 
aının da rüyetile meşguldür. Sir
keci gan bagaj memurlanndan 
Kerim Ef. ile kom.iıyoncu Yunan 
tebaasından Giritikopulos ef. miİ§ 
tereken Seli.nik'ten transit sure. 
tile Bulgariatan'ın Sivilingrat ka
sabasına gönderilen ve giimrük 
resmi 5,000 lirayı geçen ipekli 
kumatlan, mııır koçanı ve yor· 
gan parçalarile değiftirerek mem 
lekcte sokmakla maznundurlar. 
Keyfiyet, giimrük müfettiıleri ta• 
rafından yapılan tahkikat netice
ainde, mahkemeye aksetmit, her 
iki suçlu da tevkif edilmittir. 

Bnnlann duru§IDalanna cumar 
teal günü devam edilecektir. Ayni 
celsede karann da tefhimi muh· 
temeldir. 

Camegie 
. Mükafatı 

Bükreıten bildiriliyor: 1931 de 
Balkan memleketleri arasında ik

lstanbul Gümrük Muhafaza 
memurlarmın sıhhi muayeneleri 
ikmal edilmiı ve netieeleri mer
keze bildirilmittir. Muayene netİ· 
ceaine göre alil ve yaflı olanlar 
tasfiyeye tabi tutulacak, yerlerine 
aenç unsurlar almacaktll'. 

M. Suriç 
Ruı Sovyet sefiri M. Suriç 

dün Ankaradan lıtanbula gel· 
mittir. M. Suriç birkaç güne 
kadar Ankaraya dönecektir. 

Diş tababeti 
Kongresi 
Dünkü celselerde 

ilmi 
mesaisine ba9ladı 

Birinci Milli Dittababeti kon· 
ııre•İ dün sabahtan itibaren ilmİ 
meaaisine başlamııhr. Kongre dit 
çi mektebi konferlllll aaloaunda 
sabahleyin saat onda Feyzullah 
Rasih Beyin riyasetinde açılmıt-

l 
tır. 

Evvela Kazım Esat B. kürıüye 
ııelerel<, mekteplerde diı beknnı 

baadi münaaebat 
tan bahseden ve 
bu münaaebatı 
ıslah edecek en 
iyi eıeri yazana 
verilmek üzere 
Carnegie mükA· 
fatı ibdaı edil
mişti. Gönderilen 
eserleri tetkik et· 
mit olan komİa· 
yon bu sene bu 
mükafata layik 
bir eaer aörme

....,.,,_, 1 raporunu okumuıtar. Azadan 

miı, ancak bunlardan üç tanesini 
ayırarak mükafatın bir kummı 
bu üç eser araunda taksim etmİ§
tir. Bu eserlerden birincisi Atinalı 
muharrirlerden M. Averofun, i
kincisi lstanbulda gazetecilerden 
M. Gazıadi'nin, üçüncüaü de Sof· 
ya Darülfiinu müderrialerinden 
M. Kiroff'undur. 

Gümrük bafmüdür
lüğünün ·kadrosu 
latanbul Gümrükleri Bat mü

dürlüğü itleri kontenjan vesaire 
dolayısile artmış ve teıkili.tm tev• 
ıiine lüzum görülmüıtü. Gümriik 
ve inhisarlar Vekaleti, teıkilatm 
ne derecede tevıiine ihtiyaç oldu· 
funu .armut ve cevap verilmittir. 
Vek&let, itleri az olan diler 
gümrüklerden tasarruf edeeeli 
memurlarla lıtanbul Gümrükleri 
kadroıunu takviye edecektir. 

1 bazıları Kazım Eaat BeydeD muh 
telif noktalara dair izalıat iate-
miıler, hatip ceYap vermiıtir. 

' Bundan sonra Suat lamail Bey 

l küraiye gelmit ve birinci teaem· 
müın arızalan mevzulu koaferaıı 

ı unı venniftir. Bu konferans üze· 
rinde de bazı ilmi münakatalar 
yapılmııhr. 

Saat 12 yi geçerken birinci 
celH tatil edihniı ve öğleden son 
ra saat 14 de gene Kazım Eaat 
Beyin riyasetinde ikinci celae ak· 
tedilmiftir. ikinci celsede sıra ile 
Dr. Kadri Rafit Pata (Dit intan· 
larile emoglobln arasındaki müna 
aebet). Dr. Şemsettin B. (Nadir 
tesadüf edilir bir k.İ•I foliküler 
vak'au), Dr. Nuri Fehmi B. (Göz 
haatalıklan ile dit haatalıklan •· 
rıumdaki miina.aebetler), Feyzul
lah Rasih B. (Çene ve yüz prote· 
zine ait bir nokta). Ziya Cemal 
B. (Hemofili ve hemojini). Rıza 
B. (Çene kem.iği içinde gizli ka
lan kaninlere ait yeni bir nazari
ye) ve Mazhar B. de (Kök nek· 
zozlan vak'aamdan ampütaıi· 
yon) mevzularmdaki tel-liğlerini 
yapmışlardır. 

Dünkü içtimaa saat 17 de ni
hayet verilmiıtir. Kongre bugÜn 
de sabah ve akıam olmak Üzere 
iki celse aktedccektir. 

D4 tababeti kongreıi mil•aıebetlle 

ıergld•n bir inllbll 
açılan 

Zaro Ağa eski 
Vazifesini istiyor 

Evvelki gÜn ansızın ıehrimize g&o 
len 160 !ık ihtiyar Zaro Ağa evind• 
yorgunluğunu gideı nıekle ınetııul
dür. Zaro Ağa birkaç sün dinlendilr 
ten, yorgun kafasını tekrar yerine 
getirdikten sonra bir iıtida ile bele
diyeye müracaat edeceğini, belediye
den eaki vazifeaine tayin olwımasıru 
iatiyeceğini oöylemektedir, 

İadesi lazım gelen 
ikramiyeler 

B. M. Mecli&inclen son ÇJkan bir 
kanunla belediye memurlarından hiz 
metleri ıs ıentyİ doldurmadRn ve
fat edenlerin yetimlerin Ye 65 yatı
m ikmal ettikleri bıılde hizmetleri 
20 seneden az olan belediye memur 
lanna evvelce ftrilen ikramiyelerin 
ıeri alınması l&zmı gelmektedir. 
Halbuki bu para'arm geri almınaaı 
bilfiil kabil o\amıyacağı anla§lhnıt· 
br. Bu ıibi memur veya ailelerine 
bağlanan ma&§tan bu ikramyielerin 
mahıup edilmeai laırarlattınlmııbr. 

Anadolu hisannda 
pazar yeri 

Hıılkm bilhassa ııda maddeleri 
ihtiyacım temin için kolaylık olmak 
üzere Anadolu Hisannda bir pazar 
ym t.W munhk IJÖriilmÜttllr. Pa
zar y.,..W., lı:roküi tMPit .ı;lmelrt&
dlr. 

Sahipsiz mezarlıklar 
Belediye -1ı1ı1ar müdiirliijü 

aahipıİz mezarlıklan belediyeye ih
bar edenlere iknmiye veril..-inl 
karariqtırmııtır.Şehir içinde ve ha· 
ricinde bir ta1mn genİf ve metruk 
mezarlıklar olduğu ve bunlann ne 
tapuda ne de .,..kafta kayrt\arı olmıı 
dığından belediyeye clevredilemecliği 
anlaııhnıfbr. Böyle mearlıkları ih
bar edenlere on bit:. !.:.: .. İı..iıy;. .. ıeunde 
olaıılar için vüzı:!e on, daha fazla 
olanlar için de fa:ılaaına yüzde 5 ik 
ramiye ver>1meai kararlqtırıJnuıtır. 

Umumi meclis 
lstanbul umumi mecU.i bugün ikin 

ci içtimamı yapacaktır. 

Jandarma telefon 
hatları 

Vilayet dahilinde, kazalar arasın
daki jandarma telefonlarından yRn
gm veya sıhhi ahval vukuunda be· 
lediye de iatifade etmektedir. Bu 
batlarm, belediyenin de mııarafa İt· 
tirak ecl«ek yenİd• tamir H iı\ah. 
karar\qtırılnuttn Belediye tamirat 
için 2500 ve küıür lira masrafa iıti
rak edecektir. Ba:ıı nıılıiye Ye büyük 
köyler anımda yeniden hat vücuda 
ıetirilmeai diifiinülmektedir. 

Kitap panayırında 
belediye hissesi 

30 .pstos Zafw lıeyramında. H~ 
evi Darülfünun meydanında bır ki
.tap panayırı açmıt ve ucuz fiyatla 
kitap sabtı yapılllllftı. Bu panayı
nn açılmaamdaki maksat kitap oku 
ma aeWini memlekette artırmak ol
duiu için, belediye panayırdaki ken 
di biHeaİBİ ıene Halkevine prim ~ 
!arak iadeye karar vermiştir. 

Tahsil 
e•ki 

edilmiyen 
resimler 

Belediye hesap itleri müılürlü;ü 
yaptıiJ tetkikat netieeainde ç?k eo· 
ki senelere ait buıı tente , 11per .,.. 
lavha resimlerinin hl!& tah&il edilme 
miı olduiiunu ıönnüıtür. Fakat~ 
larm yenid• taJaakkak ye tahsılı 
lmkinsızlıiiı 1ııaı1-d• bu paralar· 
dan vazseçilmesİ kararlqbnlmııtı~. 

Öz türkçe nutuk 
Cüınburiyet bayramı miinaae

betile Denizlide yapılan mcr.
de Dr. Kemal Şakir B. hiç Arap 
ve Ac- kelimeleri laırqtmlma· 
mıt halis türkçe bir nahık aöyl.
mi4tir. Doklonuı \u nutku halk 
üzerinde iyi bir taair hırakmıfbr. 
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, ,\<rın umdesi cM/LLIYET~ tir. 

3 T. SANI 1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 
Telııral adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

B:tfmubarrir ve Müdiirı 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare ye Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tllrtly" için Horiç için 

L K. L. K. 

3 aylıfı 4- 8-

6 .. T 50 14-
12 

" 14- 28 -

Gelen enak ııeri .. erilmez -
Milddeti cecea niishalar 10 ku
ruıtur. Guete ve matbaaya ait 
iıl<r için mlldiriyete müracaat 
edilir. Casetemiz illnlann me· 
o'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y 11tilklly askeri raAt merke

zi tarafından verilen malumata 
nazarn bucün hava hulu tlu ola
cak, rüzglr kuvveti azalacaktır. 
Dlhı tezyild neıimt 760 mili
metre. azami hararet 14 ••ıran 
12 d.,,.ece idi. 

[frı.rDitJ 
Otomatik 
Telefonun 
Azizlikleri 

latanbulda otomatik telefon 
başladı bati.ayalı iki ınablMr 
var ki -r cörmüttür: Birisi 
telefon mükaleme memurları
dır .. Otomatik batladı baflaya
lı bu biçare kutl.rm ekmekleri 
kesileli... Zarar gören ikinci 
mablak aboneler-Gir. Vakıa a
boneler zarar görmeğe alıtdı:tır 
lar, lakin bu seferki zarar oto
matik zarar olduğu için insana 
daha ziyade teair ediyor ... Şöy
le ki; makinenin batına geçi
yorsunuz.. Mesela 20000 nu
marayı ararsınız... Karımıza 
(Emniyet kereste ticarethane
si) çıkar. Halbuki siz evinizi a
rayorsunuz. Ve eminıiniz ki nu 
maraları doğru çevirdiniz ... Fa 
kat otomatik merkezindeki (a
yırma) makinesi yanlıtlrk edip 
slzi batka numara ile görüıtü
rür .. Ve siz o yanlıt numara ile 
bir kere görüttünü:ı: mü sizin 
hesabınızdan bir mJkaleme u
çar ... Ben fU birkaç gün zıa,-fın
da bu yanlı91ık yüzünden beş 
altı yanlış mükaleme yaptım. 
Eskiden olsa mükaleme memu
runa söyler mükaleme kaydet· 
tirmezsiniz. Fakat otomatikte 
h•J yoktur. lstanbulun beş bin 
otomatik makinesinde her gün 
be~yüz böyle yanlış mükaleme 
yapılsa dokuzar kuruttan gün. 
de 45, ayda 1350 lira, senede 
16200 lira eder ... Bu yeni hüne
rin önüne acaba komiserlik ge
çebilecek mi?. Bu masumane 
suiiıtimalin mesuliyeti makine 
lere m · raci yoksa abonelere 

···---· ... _ .. 
•• 

MUJDE Yetişemeyenlerin şiddetle E M D E N 
talep ve arzuları üzerine 

Bir kaç gün daha gösterilecektir. 22000 latanbullu gördü ve BEGENDI. Siz de 
Cuma günü saat 11 de tenzilAtlı matine • 

Korsan 
Kruvazör 
bu fırsattan 

AjiK'te 
istifade ediniz. Yarınki 

mi?. Tabii J>rkete raci değildir; 
haıtl •. 

A. H Bey tebahhur 
etti 

HİKAYE 1 iş ve Pek Yakında • 
işçi 

Sinemasında ELHAMRA 
'l/efi s Bir Vil'ına Opereti 

Malum ya! Liman tirketinin 
çıkardıitr • bu da bir tuhaf feY· 
dir ya!. Kooperatif mecmuasın 
da bundan evvel A. H. imzaaile 
bir makale intişar etmişti. lk· 
tıaat vekillerinin kontenjan 
politikasına çatan bu makale 

ÖÇ 

Milliyet bu •Ütunda İ§ ve İffİ 
utiyenlere tal)a81Ut ediyor. ,, 
ue İfçİ utiyenler bir mektup· 
la lı büromu.za müracaat et
melidirler. 

ltçi istiyenler 
KADINLARIN 

SEVGİLİSİ 
1 

matbuatta epeyce akiıler yap
mıt tı. Fena bir teaadüf eseri o

' !arak bu harfler, Liman şirkei ti müdürünün isminin ilk barf
t leri oldu~undan alem o zattan 
şüphe etti amma, biraz ıonra 
müdür bey bu makaleyi kendi 
yazmadığım açıktan ayığa söy. 
ledi ve anl~ılmıştı ki; bunu o-

l dacı Ahmet Halil Efendi yaz· 
mış ... Kooperatif mecmuaaınm 
son çıkan nüshasında gene bu 
bahse dair bir yazı var.. Var 
amma altında İmzası yok. An. 
latılan Ahmet Halil Ağa da 

l ı tebahhur etti, yazıyı "iyi saat
te olıunlar" yazıyor... Cesaret 
mi dediniz tümen tümen... Bir 
sahife yazı ile aleme çatarken 
imzaaını atamayacak kadar kor 
kak olmak bence pencereli cwn 
hadan gelene geçene tükünın 
çocuklardan daha gülünçtür .. 

FELEK 

MÜESSiF BİR VEFAT 
iktisat y · "leti sabık Dahili Tica

ret Müdür~ ,,. ~ Sanayi ve Maacffn 
Bankası iıtirakler tefi Mülkiye melı: 
tebi me%unluından Ahmet Necmet
tin Bey dün gece vefat ebniıtir. C... 
nazeoi buırünkü Perıembe ııünü saat 
11,30 da Samatyada Aiahamamı kur 
biinde Sancaktar Hayrettin Camii 
yanındaki evinden kaldırılarak na
mazı Koca Muatafapqa camii ıeri
finde kılındıktan sonra Silivri kapu 
haricinde Seyyit Nizam makperesine 
defnedllecelctlr. Mevla rahmet eyle-, .. 

lRTlHAL 
Uzun aeneler iktisat Vekileti da

hili ticaret ,ubeai müdürlüğünü ifa 
etmiı olan ve son zamanlarda sana
yi ve Moadin Bankası iıtirilder tefi 
bulunan Necmecldin Bey dün vefat 
etmiıtir. Cenazesi bugün Samatya
daki evin~n kaldırılarak aile mezar
lığına defnedilecektir. Cenazeye Ve
kiletin lıtanbuldaki bütün tetkilltı
na mensup arkadaılann iıtiriik etme 
leri ve Vekalet namına Sanayi va 
Maadin Bankaıile ticaret odasınca 
ihzar edilecek birer çelenk ııönderil
meoi tekerrür etmiıtir. 

- Fran.sıacatl.an -

Dördüncü tabur uçuncü 
bölükte nefer Fatalo'nun bir 
ter bayatını zehirleyordu. E
ğer iki aydan beri intihar et· 
medi iıe, ıebebi vardı: Çün
kü yeği.ne tesellisi olan §ara· 
bm kilosu bir franktı. Evet. 
hayatında bir çok vak'alar 
görmüş, geçirmişti. Fakat bü
tün bu mazinin yükü, timdiki
ne niabetle gözüne hiç gibi gö 
rünüyordu. 

Bölüğe girdiğinin ilk haf. 
taamda F atalo romatizmaımı 
bahane ederek, hamama gitme 
mi9ti. Bölüğün her neferi için 
haftada bir hamama gidip yı
kanmak mecburiyeti vardı. 
Fatalo her defaaında bir aebep 
bulup hamamı atlatıyordu. 

Haziran sıcakları ba,lamıt· 
tı. Taburn doktoru bu sefer: 

- Olmaz, dedi, hamama gi
decekıin. Bu 11caklarda yıkan
mak romatizmaya zarar ver
mez. 

Fatalo çarNİz kalınca, bö. 
lüle arkadatlarile beraber ha
mamm yolunu tuttu. Orada 
nöbetçi onba91 Gerin'i kandır
mağa uğrattı: 

- Gerin .. Romatizmamı bi
liyorıun. ne kadar ağrı veri
yor. Arkadaşlar yıkanırlarken, 
ben f3yle bir kı>Jede otura-
yım. 

Nöbetçi onbaşı: 
- Olmaz, dedi, ben nizam· 

dan dııanya çıkamam. Sonra 
ıenln için mse'ul mü olayım? 
Haydi bakalım soyun 1 

Zavallı Fatalo korku ve deh 
tet içinde ıoyunmağa ba,ladı. 
Soyundu amma, aırtındaki iç 
gömleği çıkamıadı. 

Gerin yıkanan neferleri kont 
rol ediyordu. F atato'nun hala 
sırtındaki gömleği çıkarmadı
ğını görünce, hiddetle üzerine 
yUrüdü ve gömieği ucundan 
tutunca. bir hamlede aırtından 
yukan çıkarıverdi. 

O zaman herkeıin ağzın

dan bir sayha koptu ve Fatalo 
nun neden yıkanmak isteme
diği anlaşıldı. Çünkü adamca
ğızın göğıünde dövme ile ya· 
pılını' bir horoz resmi vardı 
ve üıtünde de fU yazı: 

T E Ş E K K Ü R - Bu horoz öterse, ben de 
Pelc ıevğili babamız Ali Rıza Pa- hır1tzlığı bırakırım. 

şanın ufulü ebediainden husul bulan Zavallı F atalo, 
derin ve büyük teeeıüratunıza iıti- şey başına gelince 
rik lütfünde bulunarak ııerelı: cena- ğe batlad1: 

korktuğu 
dövünme-

ze menuiminde ve •erekse taziyede - Yahu, durun çocuklar, 
bulunan mümaileyhin se>'(ili doıt· I dedi, ben vallahi hırsız deği
lanna ayn ayrı teşekküre teeeaürab- lim. Ömrümde böyle ıey yap
mız mani olduiundan bu huıuıta ı madım. Fakat T olonda iken 
muhterem ııazetenizin tava11utunu bir gece :ırkada9larla içki a
nca ederiz efendim. ı lemi yapıyorduk. Meğer herif-

Merhumun efradı aılesı !erin niyetleri bozukmut. Ba-

na içirttHer, içirttiler, ıyıce 
sarhoş ettiler. Ondan sonra da 
içlerinden biri dövme yapma· 
aını pek ili. biliyormuş. Bu 
horozu yapmış, üstündeki ya
zıyı yazmış. Düşünün, ne ka
dar sarho9muşum ki, iğneleri 

Ankarada bir ıirket ne1'dinde 1 

çalqmak Ü1'ere frannıu:a ile ute· 
nopali ve daktilopaliye mükem 1 
melen afına bir daktilo hanım •••••--••••••••••••••••••• ... 
müatacelen aranmaktadır. 'f D ) 

Almanca veya lnırilizce liaan- ı R A E R H O R N (Tüccar Horn 
lanndan birile usulu müh .... beyi Şaheserinin G L O R Y A ' da gördüğü 
bilenler sayanı tercihdir. Türkçe \ parlak muvaffakiyet haaebile 10 Teşrinisani Per,embe günü ıon matl• 

bile duymaını91m. 
F atalo'nun bırsı:ı:lık edebi. 

lecek kıratta bir adam olma
dı!trna bütün bölük kani idi. 
Fakat Gerin o kanaatte değil
mit gibi bir kahkaha salıver

iyi bilmek ıarttır. -ine kadar iraeaine devam edilecektir. Yann 11 de tenzilatlı fiatlarla 
Emin ve muteber bir aile nezdinde matine, umumi dühuliye 35, balkon Lüks 45 ku"'ftur. 

ikamet ve iaşeai temin edilecek ve 
dolııun maat verilecektir. Talip- Halihuırda GLORYA ıinemaıında kemali muvaffakiyetle 
lerin matbaamız idare amirlifine j gösterilmekte olan 
müracaatı. 

di: 
- Ha, ha, ha!! Bize de mi 

lolo?. 
Artık Fatalo'nun horozu 

bütün bölüğe yayılmıştı. Za
vallı adam sabahleyin yata· 
ğından kalktığı zaman, arka
daıları sorarlardı: 

Bir daktilo Hanım 
aranıyor 

50 lira Ücretli. Dördüncü Vakıf 
han dördüncü kat 1 • 6 numaraya 

1 
müracaat. 

Davetler 

bah-ö~~· ::;alo, horoz bu •a- Tütün ikramiyeleri 
y abut manevraya veya ta. Fatib askerlik ıubesi reisliğinden: 

lime giderken, duvarın üstün- 1 - Kazamız emvalinden maat al 
makta olan tehit yetimleriyle harp 1 

de horoz görmesinler. Hep bir sakatlarının 933 seneoi tütün ikrami 
ağızdan: yesi defterinin tanzimi için teıbitl&- 1 

- F atalo'ya bwkın, şimdi rine 15-11-932 tarihinden itibaren 
ötecek, timdi ötecek! baflanacaktır. 

B · k d F 2 - Haftanın pazar ırünlen yal-
u vazıyet · ar.ram a a- nız ıehit yetimleri yedlerindeki bü

talo yerin dibine giriyordu. J. tün ve;aikle birlikte saat ı den 5 e 
çinden: kadar müracaat edebilirler. 1 

- Eh, Gerin alaca-ğm ol- 3 - Hahanın ..ıı ııünleri yalnız 
sun senin! dedi. b&11> sakatları yedlerindeki bütün ı 

,,. ,,. ,,. vesaiklerile sat 1 den 5 e kadar mÜ· 
racaat edebilirler. 

Talihin cilveleri çoktur. Bir 4 _ Kayıt muameleoi için aair gün ı 
gün kasabada yangın çıktı. !erde müracaat kalıul olunma.yacağın 
Bölük te aleti söndürmeğe dan ve yukarıda ııünlerde ikramiye
ko9tu. T eaadüf bu ya, daha it· ye müstahak kimselerin iki adet fo
faiye gelmeden ateş binayı toinfla birlikte vesailderi tamam ol 

mak üzere nriiracaatluı kendi men-
sarmıştı. faatlart namına llln olunur. 

Gerin ve Fatalo alevlerin içlae -------
daldılar. Biriai lıir kadını, diğeri bir 
çocuiu yanmaktan kurtardılar. 

Bunun üzerine her ikisine de bİ· 
rer madalya verjfmeıi ve terefleriııe 
kumandanın evilıd4! bir de ziyafet 
ket.ide edilmeli llararlaıtınldı. 

Ziyafet günü ..ıon pek kalaba
lıktı. Kumanda" nişanları taktı ve 
davetlilerle beraber herlı:es sofraya 
oturdular. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroıu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alqam saat 21,30 da 

Bir Ölü 
Evi 

Yazan: Hik
met. 

Ko:Uedi 3 pe..de 
Umuma 

·····-·····-·····································-· 

Yemekten sonra, bir aralık Gerin 
masada duran gümüt katıklardan i
ki tanesini kimıe gönneden oeblne 
indirmitti. Bunu yalnız F atalo ırör
dü ve dudaklarından ıeytani bir te
be11ünü reçti. 1 ntikam saati gelmiı-
ti. altındaki bu katıklar Gerin'ln panta-

Bir aralık kumandan: !onunun sağ cebine ıridecek. 
- Gerin, dedi, aen iyi komik tar· Şapkayı üfledi. Parmağile havada 

kılar aöylermİfıin. Söyle bakalım, kaviı çizerek bir... ki.... üı;! dedi, 
biz de dinleyelim. Fuiüit 1 

Gerin evela naz, sonra kabul etti. · - Efendiler, katıldv ııitti. 
Bir şarkı söyledi: Herkes ııüldü, gü- Filhakika Cerin'in cebini aradılar 
lüıtü. ve katıkları buldular. 

Kumandan ondan sonra Fe.talo'ya Fatalo ondan 10rva: 
döndü: - Durunuz, dedi, bir marifet da-

- Senin de hokkabaz marifetlerin ha var. 
varını,. Göster de biz de ııörelim . Şapkayi lraldırdı. Bittabi albnda-

Fatalo hiç nazlanmadan hemen ki kaşıklar meydana çıkb. Demin 
holdıabaz numaralarma baıladL ki hokkabezlığa flltm&yanlar, bıı ııe-

Bir aral•k hizmetciye dedi ki: fer ıaıırdılar. Nasıl oluyor da iki ka-
- Bana iki ııümüt katık getir. tık dört katık oluyordu. 
Fatalo gümüı kafıklan bir şapka- Fatalo bu ıırrı izah etti: 

run altına koydu: - Efendiler, bu son marifet be 
- Şimdi bana bakın, dedi, ben nim değildir. O marifeti Gerin' den 

bir ... iki ... üç der demez, taı>hnm sorun. 

• 

TÜCCAR HORN 
filmini çevirmek için vahti Afrikanın merkezinde 25000 kilometre 
kat'eden Metro·Goldwyn'in VAN DYKE heyeti ıeferiyesi münhasırell 

s H E L L 
benzin ve yağlannı kullanmıttır. Denebilir ki; bu şaheserdeki muvaf
fakiyetin kıımı a7.Mhı müıtahıalibnın eyi ve mükemmel cinıine ye 

SHELL'in ıayanı hayret tetkilitına medyundur. Zira arzu olundukta 
VAN DYKE heyeti a.,fenyeaine muktezi mükemmel levazımatı te-

min etmek imkinı hasd oluyordu. 

Pek yakında 

Fransız Tiyatrosunda 
Meıhur Pariıli piyanist 

FRANÇOİS LANG 
tarahndan yeğ.ii.- bir konser 

verilecektir. 

.. -- K a d ı k ö y'de .... 
Diş Tabibi 

ZEKİ HALİT 
Her gün Hastalarını Allı ,.ol 
ağzındaki Mlıayenehaneıinc:le 

kabul ve tedavi eder. 

Gözyaşları!. 
Pek yakında çıkıyor 

ETEM iZZET B.in en son yazdığı tahlil roman 

Sipariıter şimdiden verilmelidir. Tevzi merkezi 
ikbal külüplıanesidir. ' ' 

TÜRK TlCARET VE SANAYİ 
BANKASI 

Anonim Şirketi Tasfiye Heyeti Komiserliğinden: 
Hali T aıfiyede bulunan Türk Ticaret ve Sanayi Bankası Anonim Şİl'

keti T<ışfiye Heyetinin konkordato için mühlet verilmesi tal~bile lstanbıll 
lcı-e Dairesi Tetkik Merciine vaki olan müracaatları üzerine icra kıhnad 
tetkikat neticesinde konkordato talebinin nazarı itibare alınmaıına ve icr11 
ve ·Flaa kanununun 286 ve 287 inci maddeleri mucibince borçlu Türk Tica· 
ret ve Sanayi Bankası Şirketine iki aylık mühlet verilmesine ve tasfiye 
Heyetinin muamelelerine nezaret ve kanunun emrettiği diğer vazifeleri if• 
için Komiser tay inime icra Hakimliğince karar veri imi, tir. 

Konkordato teklifinin müzakeresi için alacaklılar ilerde ayrıca ilin ile 
davet edilecektir. Şimdilik alacakların tahkik ve tesbitine batlanılacağııı· 

dan mezkur ,irkette alacağı bulunan alacalı:lılımn ikinci Teşrin ayının o0· 

betinden itibaren yinni gün içinde alacaklan miktarını beyan ve ellerind• 
bulunan vesikaları ibraz etmek üzre eyyamı tatiliyeden maacla hergii~ 
saat 10 dan 12 ye ve saat on altıdan onıelcize kadar Bahçeka;:>usunda Tıtt
hanın ı.e.inci katında mezkiir ılrketin halen bulunduğu Dairede Komiser· 
lik makamına müracaat etmeleri lizımgeleceği ve bu müddet zarfında mii· 
racaatla alacaklarını kaydettinneyenlerin konkordato miizakeresine kabul 
edilmiyecekleri icra ve ifliı kanununun 292 İnci maddesi hükmüne teV'fİ· 
kan ilin olunur. 

Tlirk Ticaret ve Sanayi Bankası Taıfiye Heyeti Komiseri 
Temyiz Mahkemeai Sabık Azasından Avukat l smail Sıtkı 

"Milliyet,, in romanı: 3 veli yüzünde ilk farkettiğim saçla ini veriyordu. O kadar kıvrak ha-
rı vP dişleri oldu. Sonra gözlerine reketleri vardı. 

- Yanılıyorsunuz, Deniz Ha
nım. Kat'iyyen bu maksatla söyle
medim. Ve emin olunuz, bütün sa
mimiyetimle söylüyorum, beni kor 
kutuyorsunuz. 

peyda oluyordu. Küçük bir pozuıt 
ışığın, gölgenin bir kaclını nasıl oıt 
sene geriye götürebildiğini düşü· 
nüyordum. ADEM ve 

farkına varmıı gibi yanıma gele
rek: 

- A ! V allabi olmaz, Cabit Bey 
dedi. Nedir o çile çıkaran derritler 
gibi bir köte:re çekilmitsinlz. Ama 
sahi, hakkınız. . . Kabahat bende 
oldu. Damlarımızı ıize tanıtmadım 
değil mi? 

Sonra beni elimden tutup adeta 
zorla aürükledi, bir ağaç gövdesi
nin o zamana kadar gözümden sak 
ladığı bir genç kızın yanına götü
rerek takdim etti: 

- Genç hukukçularımızdan Ca 
hit Bey, en iyi arkadaşlarımdan 
Deniz. 

Deniz, ne güzel bir iıim. diye 
dütündüm ... Genç kız doğrularak 
latif bir tebeuümle elini u:ı:attı. 

Nihal ili.ve etti: 
- Deniz, Cahit Beyle biraz 

me,gul ol emi? Davetlilerimizin ço 
tuna yabancı oldukları için pek yal 
nız kaldılar. 

O eanada gramofondan son gün 
!enle moda olan birArjantin tango 
aunun nağmeleri yükselmeğe baş
lamıttı. Nihal henüz yanımızdan 

HAVVA 
Yatar Nabi 

ayrılmamıt olduğu için derhal bi:ı:i 
teşvik etti: 

- Hadi çocuklar, bunu beraber 
oynıyacaksınız . 

itiraz etmek iıtedim: 
- Nihal Hanım. bilirsiniz ki. 

pek acemice danıederim, ıonra De. 
niz Hanıma bir emrivaki yapmıt 
olmuyor muıunuz?. 

- A. vallahi yalan. diyordu Ni
hal, peki.la oynuyonunuz. 

Deniz de nezaket göıtermek iı
tedi: 

- Neden emrivaki olıun efen
d~m. bil.akis bir teref telakki ede
rtm. 

O zaman ayağa kalkan genç kı
zı yakından ve dikkatli bir bakışla 
ıüzdüm, Ve bu balcıt• kim bilir ne
den. adeta korka ile beni titretti .. 
Pek a:ı: dekolte. düz, süuüz fakat 
çok ahenktar blr şekilde vücudünü 
kaplıyan beya:ı: ipekli robu ile bü
yük bir tezat teşkil eden kömür si
yahı bol ve kabarık saçları omuz
larına dökülüyordu. Ve kırmızı, bel 
ki boyalı. dudakları içinde beya:ı:, 
bembeyaz diıleri gülüyordu. Ev-

baktım. ve asıl o zaman içim daha Boyu benden biraz kısa idi.Saç 
kuvvetle ürperdi. Hani hazan bir ları hafifçe ağzıma temas ediyor 
barda, bir tramvayda, herhangi u· ve bana dudaklannm lezzetini ta-
mumi bir yerde gözlerimiz, bir an ı hayyül ettiriyordu. Bir müddet la 
için hiç tanımadığımız bir kadının kayt bakı9larla etrafı süzen göcleri 
gözüne ilişir ve bu. bir anlık bakış biran gözlerime çevrildi. Gözleri.. 
içimizde biraz sonra unuta- mi. bir mıknatiı cazibesine kapıl-
cağımız büyük bir arzu uyan- mış gibi, batka tarafa çerirmenin 
dırır. "Ah bu gözlerin sa - elimde ohnadığını hi.asettim. lnat-
hibi benim olsa" deriz... Denizin çı fakat manasını anlıyamadığım 
gözleri de bende böyle bir his u- bir bakışla bir dakika belki de da-
yandırdı. İri siyah gö:ı:bebekleri , ha fazla gözlerime baktı. 
vardı. Bu gözler bir çok mana ile tik defa konuımaya kendimde 
dolu olduğu halde hepaini örten bir cüret hiuettim .. Ve sözler ağzım· 
sır percleıile örtülü gibiydi veifade dan adeta kencnme rağmen. hiç 
ettiği mananın ne olduğunu anla- dütünmeden dökülüyordu: 

" . k" kt B kı 1 · '• ft maga. ım an yo u. a t arı. ıns~- - Biliyor muıunuz? Bu gece 
na ~ıl~e !emas eden kadıfenın bir his beni çok korkutuyor. 
zevkını verıyordu. Dudaklarında hafif bir tebes-
Ve insan bu gözlerin içinde genit siim ve seıinde hafif bir istihza: 
ceviz karyolalar, ağır Acem perde - Bu korkunun sebebi nedir a-
leri, kalın ve nadide Unak halıları caba?. 
yumuşak kadife sedirler tahayyül Biran tereddiit ettim. Sonra du-
ediyordu. daklarımı kısarak ıöylemek iıtedi 

Toprak zemin ü:ı:erinde çiftler mediğim kelime ağzımdan fırladı: 
dönmeğe baılamıfh. Biz de arala- - Siz! 
rma kan9tık. Ağır bir ahengi o- Tiz, kısa bir kahkaha .. Gözleri 
lan tangonun ritmleri çok bariz müteceuis bir bakıtla gözlerimde: 
melodisine ayaklarımızı uydurmuş - Ooo. . Cahit Bey. daha ilk 
ilerliyorduk. Şüphesiz ki. çok güzel dakikalarda kur yapmağa başladı-
dımsediyordu. Dansederken. insa- nız. 
na adeta, ayakları yere temas et· Fena halde kızard1;{ımı hisaet-
miyormut, denizde yürüvormu§ his tim 

- Bu kadar korkunç olduğu
mu bilmiyordum, dedi .. Sonra li.
tifesine gene kendi güldü. . 

- Kim bilir, daha bir kaç daki
ka evvel tanıdığrm s;ze kartı böy
le bir cürette bulunduğum için be
ni bir Don • Juan tahmin edeceksi
niz. Hatamı anlıyorum .. Affediniz. 

Birdenbire sözü deiiittirmek i
çin yanımızda pek acemice danıe
den bir çifti işaret ederek ayrı ayrı 
kavalyeyi ve damını tenkit etmeğe 
batladı. ' 

O zaman yüzünü daha rahatça 
ıeyredebildim. Yüzünün bütün çiz 
gileri muntazam ve ıertti. Kartı· 
dan onyedi, onıekiz ya,larında bir 
kız hiuini verdiği halde yakından 
bakmca ya,ının muhakkak yirmi
den fazla olduğunu tahmin ettim. 
Gözlerinin etrafında, bir kadında, 
ancak yinniden sonra peyda· olan 
olgunluk rengi, ve dudaklarının ke 
narında hafif kırışıklar farkedili. 
yordu ... Fakat batını ara.ıra büyük 
lüks lambasının kuvvetli ziyasın
dan kurtarıp mehtaba doğru kaldı 
rınca, bir sihirbaz elile bütün çizgi 
leri kayboluyor, genç kızlık çağına 
yeni girmiş masum bir çocuk yüzü 

Kollarımda vücudünü çok müte
naaip ve ahenktar hissediyorduJJI· 
Fakat ayrıldıktan sonra dikkat e~: 
tim. Üzerindeki bol İpekli elbise~ 
cudünün bütün hatlarını kaybettırt 
yor ve ıekli eski zaman kadın resiııt 
!erinde görüldüğü gibi, tamaıneO 
müphem kalıyordu. Yıalnız kollar11 

düz ve pürüzaüz bir intizamla uza
nan beyaz kolları, bu vücudün n~ 
kadar güzel olacağını tahmin ettr 
riyordu. 

Gramofonda, insana zıplama• te
pinme. haykırma, çılgınlıklar yap
ma arzusunu veren gürültülü :ı:ell: 
ci fokstrotları biribirini takip ed!
yor. genç erkek ve kadınlar git ııı· 
de, bahçenin gizli bir kö,esinde. b_o~ 
şanan konıyak şiıelerinin tesırı b 
de. li.übalileşiyorlar. hava her li 
za artan neşe ve delilik çığhklarlk 
ile doluyordu. Ve bütün bu karı~~ 
lık arasında ben yalnız onu görU" 
yor ve en küçük hareketlerine v•· 
rıncıya kadar yalnız ona di~k_a~ 
diyordum. O da, benim gı~ı • 
daklarında mağrur bir tebessulllİ' 
ğırbaşlı bir insan vekarile dav';!.•
!erin çocukluklarını seyrediyo ı:.;, 
Benimle oynadığı tangodan s00 

(Devamı vat) 



DÜNYA 
Havacılık haberleri 

Juııkera fabrika.ı; un inıa at
"İt olduğu stratosph~ra tayyar• 
llİııe yüııbap H auain iımindeki Al
.._., binerek Dcsaw • New ·Yor.it' 
' 12 aaatta uçacakbr. Makine 30 
~İn kadeın irtifadan uç•cak Ya ba 
ıttifadaki sür'ati saatte 300 mil o· 
lııcaktır. Tayyarenin bir bava seç 
..._z kamarası vardır Ye makineai 
'8o beyııirdir. 

Rusya her ne kadar 750 tay
tareye malik olduiunu Cemiyeti 
.\kvamda bildirmiş iae de bu mik
'-nn 1270 olduğ utabmin edili-
1or. Rua Tayyare Cemiyetinin 5 
lltailyon azaıı vardır. 

lapanya hükümeti tayyare ile 
lbeınleketin harita11nı çıkarmak· 
~dır. Bu it 12 aene aürecektir. E
ter harita idi üsul ile çıkarılacak 
•laa ancak 5 7 senede hitama ere• 
~ği anlaşılmıtlır. 

Kraaain buzkıran aemiainin ta· 
flracaiı iki Rus tayyareai merke
•i kutup aahasmda ilmi keıfiyat· 
'- bulunacaklardır. Kraaain üuül
lı.reke olacak ve keıfiyat meteo
tııloji ve biolojiye dair olacaktır. 

Brezilya hükümeti ordu İçin 
I& ve donanma için de 12 talim 
'-nareai liparit etmiıtir. Bunlan 
fl>e HaııillanJ Aircraft Co. Ltd.) 
l..giliz ıirketi yapmrıtır ve Breail
ta hükümetlnin mazharı takdiri 
•lnıuıtur. 

Fenlandiya Hükiimati hna 
ltuvvetleri bir İngiliz hava heyeti 
~rafından lefkil edilmekto: ve bü 
liln makineleri lngilizdir. 

Cenubi Amerikada kijn Peru 
~iikümeti aahil ile dahil araa:nda 
,..va poatalan teaiı ebniftir. Yol
'-rın fenalıiı ve avanzı aı-ziyenin 
'-dalıiı bu tedbirleri y11.ptırtırut
lır. 

:Senııaporda mühim bir ••r"J· 
...... i.iıa edilm•ktedlr. Ju m~r. 
ltez logiltere ile AYUebaralya ara
llıı_ıda merhale temin edecektir. 

1925 aeneainden beri hali faa
~Yette bulunan BolİVTa Hava Şir
eti hali hazırda 4000 kilometre-

lik hava yolu itletmcktedir. ı 

1 - 7 • 932 tarihinde Amer·ika 
l'ıliittehit Cümhuriyetlerinde ıaha
detnameli 18.069 pilot ve 7499 
"'akiniıt vardı. 1 -4 • 932 tarihin
de bu miktar 1 7 .628 pilot ve 7 
bın 476 makiniatti. Temmuzda ııö 
'~len 18.069 pilottan 7.021 tane· 
·~ nakliye dereceainde 1.376 tica
rt, 35 aınai pilot ve 9.657 huauai 
lt-hadetnamell mahiyetinde idiler. 
Ş,.hadetnameli pilotlar meyanın· 
da 520 kadro vardır. Bunlardan 
~3 adedi nakliyat, 46 adedi ticari 

aanayi ve 420 huaua mahiyette
dir. 

Geçen sene ıehrimize selen 
~<nerikalı tayy~~e~.i Palanda ve 
-.Oardmana, Reıaıcumhur Hoover 
~~Yyare aalihini ibta etmi9tir. Mü-
11-fat 1931 Temmuzunda yapılan 

ev • Y ark - latanbul uçuıu için 
"erilmiıtir. 

1 _Müttehit Amerika cumhuriyet
~rı tahliaiye teıkilitı, 1931 aene
~ zarfında denizden 5.627 kiti 
lırtannıt ve 12.097 kiıiya de mu

~••net etmiıtir. Bu teık.ilat timdi 
• 5 adet tahliıiye tayyareai inta 

•tınektedir. Bunların birinciai o
·•n ve (Antarea) iamini taııyan 
·~~· ve tahlil.İyeye tealim edilmiı
'~r. Bunlann kanatları au aeviye
·•nden çok yükaektedir.2 (Waap) 
l~otörü ile mücehhez ve saatte 
~ 12 bahri mil aür'ate maliktirler. 
1 ~hai aeyirleri 1.100 mil olup 9 
~~n kadem İrtifaa çıkabilmekte
;ı lrler. Ve tek moör ile de havada 
lı... ""at durabiliyorlar. 16 aaniycde 
• zırlanıp uçabilirler. Tebizleri 
'•dır. Sikletleri 248 libredir. 

t Franıu ztayyarecilerinden Le 
ı, ••re Pariıten Hiodiçiniye uçar
;.n Midilli üzerinde kanatlanna 
~&_ olan aakatlık yüzünden mİif· 
lc;dada yoluna devam ederek Sö-
• e yere inmeie mecbur olmuı 
~ t~yyareaile birlikte lzmire sit-

ttu. 

ı- latanbula ııelen methur Leh 
1/Yarecilerinden Kaplten Kor-
11. V,.areaile Varıovaya hareket et
ıı:~lli Üç sün iatirahatten aonra 

1ttir. 

lilt A.vrupada tayyare mühendia
lll 1

1 ahıilini birincilikle bitirerek 
>•~ Ol:Q~ııru ~l~n m!iteha~aıı tay-
1._ • ID':'h.endıaı Sal~haddın Beyin 
> .. la ettığı tayyarenm tecrübeleri 
19 Pılnı,,tır. Eaerinde tam manaai
._:u':affak olan Salahaddin B.i 

•mıyetle tebrik ederiz. 

Dünya ağır sikletleri 
birbirlerile çarpışıyor 

• 

Bulgar maçı 

Takımımız en kuv
vetli 

tekli ile çıkacak 
Türk - Bulgar milli futbol· 

cüleri cuma günü beynelmilel 
bir müaabaka daha yapacak- ' 

Rogbl oyunu d6nyanın en fazla çeviklik i•teyen hareketli bir oyundur. Resml
ml:ı Fransa şampiyonası oynanırken bir hücum anını gllsterlyor 

lar .. Türk - Rus maçını üıtüıte 
yapan futbolcülerimiz için Bul 
gar milli maçı mevsimin bizi 
en fazla alakadar eden futbol 
hadisesidir. Geçen senenin 5· 1 
mağlubiyetini kendi toprakları 
mızda teli.fi edebileceğimiz ü
mMli bütün memlekete hakim 
olan bir havadır. Rus maçları 
dolayııile latanbulun. lzmirin, 
Ankaranın belli bqlı bütün o
yuncularını tetkike imki.n bu
lan federasyonumuz en müsait 
vaziyette ol"n oyunculara Türk 
bayrağını şerefle tatıtacak. o
yuncuların lüzumu kadar gay- 1 
retleri bütün bir memleketin ar •••••••••••• .. , .................................................... ,,...,_, ,,..., •• •••••••••••••••• ......................................... r;,..,,. .............................. • • • ••' • • • •' '" • •' • 4 

1 zularını parlak bir zaferle ta-
Alman W alt~r !:leu•el. Ka- [ has~a _ha~emlere ~artı. kartıam hakkuk ettirecektir. Bulgarla· 

nadalı Larry Gaın.111 ı yendi. De dakini hıçe saydıgmı ve ne za. rın çok seri oyunlarına ayni 
nilebilir ki yeni Alman nesli- mıın, ne tarafa canı isterse, o- tarzda mukabele edecek nefeeli 
nln adalesi bir kere daha kon- raya bir yumruk kondurmak oyuncuların bir buçuk saatlik 
dinıi gösterdi. Spor sarayında elinde olduğunu göeterir kah· mesaileri iti sonuna kadar sıkı 
yapılan bu ağır siklet boka ma ramanca bir tavır alrnıttı. tik tutana yardım edecektir. Ma
çında avantaj denilen son dere bet altı giritte seyirciler Neu- çın idaresi uhdesine bırakılan 
ce seyyal ve ringten yürekle- sel'in nerede İse yuvarlanarak, Yugoslavyalı hakem bir çok 
re akıp heyecan veren sihirli sahayı hasmına serbeet bıraka mühim maçlar idare etmit bey 
,ey maçın devam ettiği on ta- cağı zehabına bile düttüler. nE"lmilel bir ••hsiyettir. 
vunt içinde dakikadan dakika· Halbuki it berakiı oldu. 

Pin~Poug 
Maçları 

ya yerini deği9tirdi. Son ra- Şu kadar ki söylemek. oyunun l 
vunt musareanın mukaddera· verdiği heyecanı ifade etmek 1 

trnı tayin edecekti. On sene- demektir. 

lik profesyonel boka hayatı 
içinde piten Kanadalının, son 
ravuntta ne yapıp yayıp, bir 
marifet göstererek terazinin ke 
fesini keneli tarafına ağır bas
tıracağını tahmin edenler çok
tu. Halbuki öyle olmadı, Neu· 
sel batka bir marifet gCSaterdt 
ve galibiyeti aldı. 

Bir sırada hamek Chavanne 
pek sıkı bir göğüs göğüsü a· 
yırdı. Tam bu esnada Gainı 
kollarını töyle indirip, yolu a
çık bırakmıttı ki, Neuael has
mının çeneıine doğru şiddetle 
indi. Kanadalı sallandı, bir di
zi erye değdi. Maçın bidayo
tin beri kendisinden hiç bekle
niln.eyen gafleti bu olmuttu. 
Maamafih şöyle doğrularak, 
büsbütün yuvarlanmasına mey 
dan kalmadan final gonguna 
eri,meğe muvaffak oldu. 

Nau.~eı biiyı1k 

.yampi11on mu? 
bir 

Kağıt üetündeki neticeye 
bakılırsa. Neuael geçen pazar
tesi Paristeki spor sarayında 
yıı.p1lan bu maçta şayanı dik
kat biı· rüçhan göstermittir. 
Çünkü ilk büyük maçında 
Max Schmelinır'i na\t&>'Ut et
meğe kadir bir bokscıyı, yolu
nun üzerinden kaldırıp atmıttı. 
Şu var ki Neusel iyi göriite ve 
nefsine itimada maliktir. Ote
k; iıe timdiye kadar geçirdiği 
bir çok büyük maçlarda yOl'UI 
mut ve yenilerin içini tutuıtu· 
ran aletli hamleyi kaybetmit
ti. 

Boks aleminde insanın da
ha yirmi sekiz yatında iken, 
bu mukaddes ateıi sönmeğe 
ba§layor. Beri tarafta sarıtın 
Neusel yirmi iki buçuk yaım· 
dadır. Demke ki Alman bokaö 
rLin iyrmi sekiz yatına kadar 
dnha hayli vakti var. 

Maamafih Kanadalı boksö
rün bu maçta o kadar altta Cümhuriyet gençler mahfe. 
kaldığı da zannedilmesin. Bu li tarafından tertip edilen Ping 

1

1 
kadar sene ringlerde boğuıtan Poug maçlan yarın Mahfelin 
adamın elbette tecrübelerile salonunda İcra edilecektir. Şam 
edindiği bir çok usulleri olmak piyonaya 91 kiti İ§tİrak edecek 
gerektir. Nitekim yedBıci ra· tir. Maçlar iki kategori üzerin 
vuntta Neulsel'in çenesine ÜÇ den yapılacak VP neticede o ld 

j mükemmel krote hıdirmltti. kategorinin tampiyonları kar
göğü& göğüıe gelip te ayrıldık şılatarak turnuva ,..xıpiyonaaı. 
lan zaman operkönleri hariku- için maç yapacakİardır. Tahmi 
iade idi. Müdafaa çeklldtti za · nlmize n3 zaran .IKı maçlar bh
manlarda bütün zeki ve te- ay kadar devam edeeektlr.Mem 
yakkuzu knedisini göateriyor- leketimizde bu ğUırel ve çok 
du. Onun içindir ki galibiyetin fennl sporun taammümünde a.. 
hangi tarafta kalacağını tayin ne eçmlş olan m.ahfellUeri 
etmekte. ?erkes. tereddüt edi· tet>rif ederiıı:. Müaabakalar cu
yordu. Eger Gaıns Avrupanın j ma günü aabahleyin ondıı. baş· 

\ 
layacaktır. Oyunları seyretmek 
için duhuliye yoktur. Herkes 

1 gelebilir. 

At yarışları 
Yarın Sipahi ocağında mev

simin konkur ipikleri batlaya· 
caktır. Her zaman büyük bir 
alaka uyandıran bu atlı müsa
bakal•rın bu ıene de çok mu

' vaffakıyetli olacağı kanaatin. 
deyiz. 

Tebliğ 
Türkiye Giiret Federaıyonundıon: 
1.- Balkan Gür., Şampiyonaaın

da Türkiyeyi temıil edecek milli ırü· 
re, takımı azilan: 

en iyi ağır aikletteri arasında Kilo 
mevkiini muhafaza etmek iste Filiz 11klet: 56 Muat.ta B. 
yorsa, anlatılıyor ki, bundan l.n Hafif : 61 Abbaa ,, 
&1>nraki maçlarında biraz daha Hafif 66 Yuıuf ., 
ciddi olması icap ediyor. Yine Yarı vasat: 72 Saim ., 

b . p Vaaat 79 Nuri " 
geçen çarfam a günü aria : Yarı airr : 87 Muıt.ta " 
Ring'te §ayanı dikkat bir maç Alır : 87 Mehmet ,, 
oldu. Bu maçta Franaa tüy 2.- Yuııoılavya ,Romanya ve Yu 
aiklet 'ampioynu Georges Le- naniıtnn milli takımları gelmifl«-
peraon az kalım batındaki ek- ı dir. . .. L-•-- .. .. 
),... M ·1 1 D" C • 3 - Bıletler, muaa....... guna o-
m arsı ya ı ı ea ya vere- 1 3· T · · · 932 er be "-1 • an Cfnnıaanı P tem gun 
cektı. 1 •ababtan itibaren Maksinı sitelerin-

Daha mücadele ba,lar bat- ı' de aatılmaja. baılanacaktır. 
lamaz Leperaon'un n~ yapıp . Bilet fiatlan 3 .'ira, ve 1 ve 1/2 
yapıp hasmını yenmesı lazım 1 hradır. . • . . • 
geldiği anlqılıyordu. Oteki de 1 4.- Bilet ve da.vetiy~ ışlenle d~-

• b" d d rudan dafruya Hımayeı Etfal Cemı-
ç~tm ır a am ı, fakat bokı yeti metsul olmaktadır. 
nızamlarma pek o kadar aldı- l _!l!!!!!!!!!!!!!!-B!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!IBl!!!ll-ı I 
rıt etmeyordu. Bu kusur da, aı: 
bir kusur değildir. 

Batlangıçta sür'ati ve çe
vikliği ile avantaj Leperıoıı.'· 
da idi, fakat altıncı ravunttan 
sonra Di Cea geciktiğini anla
dı ve bu tehiri kazanmağa ça· 
httı. Mütemadiyen hücuma ge 
çerek bir kaç puvan aldı, li.kin 
galibiyetin karşısında olduğu 
anlatılıyordu. 

Fakat herkesin hayreti için
"de maç nül iln edildi. 

ne vasıl olmak iıteyor. 
Geçen sene lıveçli müthit 

Anderaon'u mağlup etmiıti. 
Bu defa da Amerikadan gelen 
Jemmy Tarante ile kartıl'!tı. 

Fakat boks meraklıları ve 1 Ya Gandon? 

Cuma ııünü vagramda son 
derece çetin bir musarea yap
tılar. Altıncı ravunta kadar 
T arante iyi ııörünüyordu. F •· 
kat ~inge alı,amadığı için mi 
nedir, yavq yava9 faikiyetini 
kaybetti. Gandoo iae bidayet
te zayıf ııörünüyordu. So
dan faikiyeti aldt. T arante'm 
bütün avantajlarına ra~ 
neticenin Gandon'a meylettiti 
alaşılıyordu. 

aıinaları Alm11.n boksöre bü- George Carpantier boks i.-
yiik bir ıampiyon unvanmı he lemini bıraktıktan S>Onra F ran 
nüz çok görüyorlar. sacla bu sikletteki boksörlere 

Daha maç ba9larken Gain• ı bir terler oldu. Bunlardan yal
lcendilerir.i ~enedenlere. bil- nız bir Gandon var 'ki. hedefi-

Fakat hakemler bu maçı ela 
nül ilan ettiler. 

Balkan güreş şamoiyonası 
bugün başlıyor .• 

müsabakalara Yugoslavya, Romanya, Bu 
Yunanistan 

Balkan ıiiret muaabakaları buPn 
ıebrimiada ympıJmaia bqlıyor. Bu 
f&Dlpiyona tlmdiye kedar Balkan
larda ihmal edilmit bir vaziyette i
di. ilk dala olmak ilaere ırüret fe
deraayonumuz tarafından Yunaniı
tanda yaptlan Atina Olimpiyatlarına 
güre,in de dahil edilmui teklif e
dllmitti. Ancak Yunanlılar o zaman 
bu teı.lifl milliyim bulmamttlar v
radetınİflerdir. Böyle olunca federeı 
yonumuz bu maçları ve f&lhpiyona 
yi memleketlmiııde yapmajı diltiln
muı ve bu teklifi flll 'Ahaaına koya
"!11< hütiln Bıılkan devletlerine bun
dan diot ay eYVel müracaat ederek 
her •• yapılmak üzere lıtanbulda 
bir gil,... Balkan 1ampiyona11 ihzar 
ettifini ve buna icabet edip etmeye-

ve Türkiye iştirak ediyor 
celderini $0C"muıtur. 

Bu teklife Bulıarlar müıteana bü 
tün devletler muv.Eakat oevabı ver
miılerdir. 

Bunun üzerine federasyonumuz 
bu maçlarİn ihzarı ile meşsul olma
ğa betlamıt ve tarihlerini de teapit 
etrnittir. 

itte busün yapılacak tur
nava reMni Ballmn .,.mpiyona-
aı unvanını baisdir. lttirlk 
edecek olan · bütün Balkan deY-
letleri seçmelerini yapmıılar ve Bal
kan tampiyonumda kendi renkleri
ni müdafaa edeoelıı olan silretÇilerl 
aeç<ftk ıelırimize yollamrtlardJP. 

Biz de iki haftadan beri aeçmele
rimlli yaptık ve Milli Güret ekipl
mizi teapİt ettik. Ay yddızlı forma-

yı tafıyacak olan ııiireşçi.191" ıunlar
dır: 

~Mehmet, MooaW., Nuri 
Saim Yusuf Aralan, AW... ve Muı 
lafa. 

Balkan f&DIPİyona11 İçin ,ebrimi 
u ııelen ırüAt ekiplerinden buııüı 

en kuvetli yazİyette bulunanlar Ro 
manyalılardır. Çünkü Romen!,.. ye
ai hudutları dolayi.Ue Macariatan 
de kendilerine ilhak ettilderinder 
dolayı Macar siire,çilerini de ....ı.. 
rma almıtlardır. Gelen Romen eki 
binin içinde aekiz tane Macar ııinf· 
çiai vardır. Macarlar l'Ür&l vadi.in
de çok ileri bir vuiyette olduiun· 
dan clolayl, Romenl,.. bu f&DIPİY~ 
nadan çok ümff vardttlar. 

,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..................................................... .. 

DOn1111 patinaj pnıpiyonu 
Sou}11 Henle meoslm baf
ladıi/ından Parlste antren 
mantarını yapıyor. Rtsmi-
mtz, fllmplyonu Palal•'de 

sporl'da iki numara 
yaparktn giJst~rıuor 
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ikinci komiser 
Olanlar 

Terfi eden komi.er
lerin lafm

lerlnl netredlyoraz 
ANKARA 2 (Telelonla) -

Emni1et ftleri umum müdürlfl 
lünce tahriren 1çılıuı iki-. 
l<tm!kerlik imtihanına vilayet
lerden 1411\çfbd komlaer itti
rak etmittir. Gelen imtihıuı e!!l

rakı Emniyet itleri müdürlüğü 
mıcUmenince tetkik edilerek 
bunlardan 42 kiti kazıuımq ve 
yeni memuriyetleri Dahiliye ve 
kiletinbı tudikma iktiran et
mittir. ikinci komiserliğe terfi 
edenlerin iıimlerini ve tayin o
lunduklan yerleri bildiriyorum: 
lstanbul üniformalı ii<;üncü ko
miseri T. Hüsnü Ef., İstanbul 
ikinci komiserliğine, İstanbul 
üniformalı üçüncü komiıerle
rinden Şükrü Ef. İstanbul üni
formalı ikinci komiıerliğine, lı 
tanbul liçüncü komiseri Hüse
yin Ef. lstanbul sivil ikinci ko 
miserliğine, İstanbul üçüncü 
komiıeri Selim Ef. İstanbul si
vil ikinci komiserliğine, Hamdi 
Ef. İstanbul ıivil ikinci konıT
serlğine, Kazım Ef. İstanbul 
aerliğine, Kizım Ef. lıtanbul 
zıt üniformalı üçüncü komiseri 
Selim Ef. İstanbul ikinci sivil 
komiserliğine, Nezihi Ef. (E
dirne) lstanbul sivil ikinci ko 
miserliğine. Emin Ef. lstanbul 
sivil ikinci komiserliğine An· 
kara üniformalı üçüncü komi
ıer Halil Ef. Ankara ikinci ko 
misnliğine, Şükrü Ef. Ankara 
iiniformalı ikinci komiserliğine 
1-talit Ef. Ankara üniformalı i
kinci komiserliğine, siivl üçün
cü komiser Mustafa Ef. Anka
ra sivil ikinci komiserliğhıe, Fa 
ik Ef. Ankara sivil ikinci komi 

,serliğine, Yozgat ilçilncü komi 
ser Nedim Ef. Ankara sivil i
kioci komiserliğine, İhsan Ef. 
Kocaeli sivil ikinci komiserliği 
ne; Fikri Ef. Kocaeli üniforma 
lı ikinci komiserliğine, Cemal 
Ef. Karı ikinci komiserliğine, 
Nttati Ef. Samsun sivil ikinci 
komiserliğine. Diyanbekir üni
formıılı A. Avni Ef. Diyanbe
kir ikinci komiserliğine, Diya
nbekir C. Vehbi Ef. Diyarıbe
kir iki.nci komiserliğine, Anka

ra uçüncü komaer Rü,tü Ef. 
Bolu üniformalı ikinci komiser 
liğine, Ankara üçilncii komiseri 
Kemal Ef. Kütahya üniforma
lı ikinci komiserliğine. Klmil 
Ef. Adana üniformalı ikinci ko 
mis~rliğine, Akif Ef. lzmire, 
Zeynep Ef. lzmir ikind komi.. 
serliğine, Emin Rf. Menin ikin 
ci komiıerliğiııe. Mehmet Ef. 
1 zmir sivil ikinci komiserliği
ne, Şevket Ef. Eliziz sivil ikin 
c komiserliğine, Mümin Ef. Ba 

ltke.ir lkmci komiserliğine; 
Fikri Ef. Zonguldak ikinci ko
miserliiğne, lamail Ef. lstan
bul Zonguldak ikinci komiserli 
ğine. Tevfik Ef. Kan sivil ikin 
ci komiıerliğine, lamail Hakkı 
Ef. Erzurum ıivil ikinci komi
!>erliğine, Hasan Ef. (lzmir) 
Denizli ikinci komiserliğine; 
Şevki Ef. (İstanbul) Ordu üni
formalı ikinci komiserliğine ta
yin edilmitlerdir. 

Millet mekteple
rinde gün

düz dershaneleri 
Millet -ktepleri tedriaata de

vam etmektedirler. Bazı oemtler
de fazla talebe oldufundan bir de 
sündüz denhanui ac;dınaaı zaru
ri görülnıiiftür. Eyüpte bir sün
düz derahaneü ac;ılacalctır. 

Muammer Rafit 8. 
Kızıl 

Bir müddetten beri hhatouı 
bulunan Darülfünun emini Muaa 
mer Rafit B. iyilepnif n Yaaifui
ne hatlaınıftır. 

.Kızd 
Şehrimizde bau mekteplerde 

kızıl lıutalıima t ... ctüf edi~ 
tir. Sıhhiye Ye Maarif müdürlük
leri bu huıuata teda bir abnıtlar
dır. Maamafih ı...talık oalıı;nı bir 
halde defildir. 

Leylt meccani ta
lebe alınamayor 
lktıoadi buhraıı dolayıaile ley

li olan ecnebi mektepleri bu aene 
leyli aoec:cani talebe alamiyacalı:-

Karagöze 
Mezar 
Yapılıyor mu? 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Bursa belediyesi 
bu işi yeniden 

tetkik ettirecek 
Buna muhabirimizden: Şeb 

remenetinizin ınethur avukatı 
Rami Bey evvelki gün gene e
manete ait bir davanın takibi i
çin Bursaya geldi. Dün kendisi 
ni belediye reisi Muhittin Be
yin yanında gördüm. Rami Be
yin tarihi malil.matının da ge.
nit olduğu anlatılıyor. Kara
göz meselesinden çıkan müna· 
kaşayı gazete sütunlarında bar 
fi harfine takip ettiğini söyle
yen Rami Bey: Mezann tamiri 
hakkındaki Bursa Halkevince 
verilen ilk kararın doğru oldu
ğunu söylüyor. Rami Beye gö
re Karagöz varmış ••• Ve Çekir
gedeki mezar da • başkalarının 
dediği gibi - herhangi bir kara 
gözlünün dei{jl. hayalini seve se 
ve perdelerde seyrettiğimiz Ka 
ragözün hakii<i mnarı imiş .. 
Rami Bey bu iddiasının do ğru
luğuna belediye reisini ikna e
debilmek için hayli uğraştı. Ka 
ragözün varlığına ve senelerce 
yaşadığına dair tarihi maluma· 
tın mevcut olduğunu anlattı. 
Bu meyanda Şeyh Gütteri ile 
Evliyaçelebi seyyabatnamesin
de-ı de bahAf.'yledi. Rami Bey 
diyor ki: "Ben n" Selim Nüz
het ve nf.' de aktör Hazım Beye 
vaktile Karagöz yaşamıştı • di
yen müderris Fuıı.t Beylerin 
Karagöz hakkındaki iddialannı 
doğru bulmuyorum. Onlarm 
bu huıutaki fikirleri tamamile 
yanlıştır. Esasen iddialannı ta 
ribi hiç bir vesaike istinat et. 
tirmeden yaptılar. Halbuki ben 
Karagöz vardır ve yaşamıştır 
diyorum. Senelerden beri, ağız 
dan ağıza ecdattan ensale inti
kal eden rivayetler hiç bir za
man yalan olmaz. Ve eski a
damlanmız dahi olmayan ve öl 
meyen adamlara mezar yap
maz. &inaenaleyh Karagöze 
yoktur diyen alim ve müverrih 
!erimizin bu iddialan biç te doğ 
ru •ayılamaz. 

Bu mevzua bir müddetten 
beri Jehrimizde bulunan beste
k&r Mllhlis Sabahattin Bey da 
bi kanttı. Muhlis Sabahattin 
Bey: "Asırlar hiç bir vakit mu 
bayyel ve mevhum bir Karagö
zil bütün tafsili.tile, bütün ince 
h1derile bize devrettiremezdi. 
Buna imkan da yoktu. Binaen
aleyh kim ne dene desin ben 
Karagözün yaşadığı ve hayali 
olmadığı fikrindeyim." 

Haftalarca devam eden Ka
ragöz m.ünakaşaamm kapan
dığı bir sırada bu iki za.tm orta 
ya attığı fikirler üzerine yeni
den canlanmağa başladı. Rami 
Bey bu iş hakkında da avukat
lığını göstermit. Hazım Beyin 
yaptığı teklifin kabulü için be
lediye reisini ikna.a muvaffak ol 
mu!tur. Öğrendiğime göre bu 
i, yeniden tetkik edilecek zan
nedersem, Karagözün §&bsiye
tine layik mezar da yaptınla
caktır. - Derviı 

ismet Pt. nın Macar 
Batve-

kiline teıekkürü 
BUDAPEŞTE, 2 A.A. - Bat· 

Yekil lunet PafA Hazretleri, Bat
Yekil M. Gombosa sönderdiği bir 
telsrafla., Cüınhuriyetin iliru yıl. 
dönümü münaaebetiyle vaki teb
rikitmdan dolayı tetekkürde bu
lunmuıtar. ----
Fransız sefiri geldi 

Muallak Suriye meseleleri 
b&kkmcla Türkiye ile Fransa a
namda akdedilen mukaveleleri 
İmza etmiş olan F ranaız sefiri 
Conte de Cbambnm dün Anka 
radan tebrimize relmi,tir. 

Sofyaya giden 
doktorlar 

Sofya claril.lfiiınınundıt. lıirer ı.o.. 
feranı veren Tıp fakülteai profe
aörl.rn.den Akil Muhtar Ye .Akif 
Şakir Beyler dünkü ekıpreale ,..Jı 
riınİze dönmiiflerdir. 

Kiralık Apartımam 
7 odalı ve cleniae ..-lidir. 
ş.nit elveritlidir, &e,.oilu Ya
zıcr tokak 36 No. E.lü 

Mübadele 
işleri ne halde 

(Başı birinci sahifede) • 
olmuı .latanbul'da etabli Rumla
rın mallarına mukabil tazminat 
olarak tevzi edilmekte olan .150 
bin insiliz lirıumın tevziinin tes
rii meoeleai söl'Ü§ülmüıtür .• 

Türk murralıhaı heyeti reıa.ı 
Şevki B. dün bize bu mesele hak· 
kmda fU izahab nrınittir: 
"- Etabli Rumlara tevzi edil

mekte olan 150 bin inğiliz liraıı· 
nın tiındiye kadar 80 bin lıraıı 
dağrtılmı9br. Fakat te1'%İ itinin 
biraz yavaı gittiği hakkmda bazt 
şikayetler olduğundan, bugün ye
niden bazı tedbirler almak Üzere 
toplandık. Tevzi iti biraz daha 
teşri edilecek ve bir ayda bitirile
cektir. 

Şevki Bey Türk ve Yunan mu
rahhas heyetleri arasında ihtilafı 
mucip olup ta bitaraf azanm ha
kemliğine havale edilen mesele
ler hakkında demiıtir ki: 

- Bugün bitaraf azamı. elin
de hakem ıuretile halli lazım ge
len IS ten fazla mesele vardır. 
Bu meselelerin henüz tetkikine 
ba,landığından kararlan verilme
m~•i~ . Bitaraf aza her iki tarafın 
noktai nazarlarmı öğrenmek iste 
diklerinden Türk ve Yunan heyet 
leri mute!ıabi! muhtıralarını ver .. 
mişlerdir, 15 günlük itiraz müd
deti bitm .. k üzere olduğundan bi
taraflar bugünlerde kararlanru 
verece!iterdir. 

Komiayon bir haftaya ka
dar umumi bir içtima yaparak 
l>u meselelere ıttıla ha•ıl edecek
tir. 
Garbi Trakya e fablilerine 

tevziat 
Garbi Trakya'da etabli Türk

lerin emlakine mukabil verilmiı 
olan 150 bin İngiliz liraıının tev
zii bitmittir. Bu para kafi gelme
diğinden yeniden iki defa da lS 
bin İngiliz lirasından 30 bin lira 
alınmıt bunlar da tevzi edilm.İ§, 
yalnız 7 • 8 bin lirası kalmıtbr. 
Bunların da tevzii 15 güne ka· 
dar bitirilecektir. 

Komisyon bugün ezgari kadro
su ile çalışıyor, bu aebeple me
mui-lar arasında yeniden tasfiye 
mevzuu bahiı değildir. Yalnız, e• 
tabii Rumlara tevziat bitince, bu 
itlerle çalıf&n meınurlann çıkanl
maaı muhtemeldir." 

Şevki B. Kom.İıyon itleri için 
bir kaç güne kadar Ankara'ya si· 
decektir. 

Bizde de mi bir 
Kara dinleyici 
Sınıfı çıkıyor 

.(Başı birinci sahifede) ~ 
kaçakçılık olamaz. Eıkiden anteıı 
için ince bir tele olsun ihtiyaç var 
idi. Şimdiki radyo makineleri ise 
ne anten iıtiyor, ne akümülatör •• 
Nereye gôtürülüroe orada iıliyOı". 

Hayreddin Bey, elindeki "Rad-
70 Tinıea,, ııazeteaini söaterdi: 

- İfte ,dedi, Londrada da ay
.n.i meoele. . Mecmua karilerine 
aoruyor: 

-Are You a Pirate? (Siz ka· 
çakçı mısınız?) Ve altında ıunla
n aôylüyor: "Eğer kaçakçı iseniz 
bu iıten vaz geçiniz. On tilin mü· 
kabilinde temiz bir vicdanla muh· 
telif programlan dinlersiniz!,, 

Londranın radyo gazeteıi ka· 
çakçılardan bôyle tikayet ederse 
artık kıyas edin biz ne yapmalı
yız?. 

Pirate, lnsilizcede konan de
mektir. Almanlar radyo kaçakçı· 
larına "Kara dinleyiciler,. ısnun: 
verirler. 

Kaçakçılık aleyhinde en tid
detli kanun Lehiıtandadır. 

Lehlıler, radyo kaçakçılığını 
sörür sôrmez hüklımete haber 
verirler. Bir radyo hırsızım yaka
layınca da bir haydut ele ge~ir
m.İf kadar memnuc olur. 

Bizde ı&e radyodan paraı.ıı. ;, ... 
tifade edebilmeyi, küçük bir 2eka 
oyunu, bota gidecek bir kurnaz· 
lık telakki edenler vardır. 

Londrada bundan bir kaç ae· 
ne evvel ( lı radyo kaçağı yaka· 
lanınııtı da ..cunlcr~•! b~"talarca 
isimlerı t•~b i · edilmııti. 

Radyo hınızlıiı her ıeyden 
evvel halkın zararına olduğu bi
linmelidir. 

Kaçakçılıiın ıı:ıalınıuı varida 
tımızm artmaaı, •aridatımızm art
maaı da prosraınlanmızın zenain
Jepeai demektir. 

Hayreddin Bey, sea kaçakçılı• 
inun önüne geçmek için Mecliae 
.erilen radyo kanununun lıiraıı 
evvel ç.ılmıumı bekliyor. 

- Yeni kanun çok kuvvetli· 
dir .•• Oınit ederim ki bu it yakm· 
da düzelir, diyor. 

Maaınafih timdi.ki halde aea 
kaçakçılarının adedi yalnız latan
bulda 5000 den fazla oldufuna 
da ilave etmeyi unutmuyor. 

M. S. 

lstanbulu ve müesseseleri 
telaşa veren yangın 

Emval 
No, 

Cinai Mevkii 

17 Harap fırm Hükumet 
cacldeai 

Küçük minare 

Dö. Zira Vergi K. Mubamınell 

1040 
kıymeti 

2000 
(Başı birinci sahifede) 

bir ar•h!< fabrikanın tamamen 
yandığmd • §Üphc•İ kalmayar•k 
Avrupada hir tetkik oeyahati ya
paıı fabrika oabibi lbrahim Beye 
keyfiyeti bildirmek kararını al
mıı bulunuyordu. Bozöyük fabri
kaaı lıtanbulun hemen bütün ke
reate ihtiyacını temin eden bir 
merkez olduğu için fabrikanın 
yandığı haberi kereıteciler arasın 
da da heyecan ttvandırmıztır. 
Hatta hır arabk kere••e fiatlerin
de hafifçe bir yükaelme temayü
lü haııl olmuştur. Bu vaziyeti gö
ren Bozöyük kereste fabrika .. nın 
lstanbul mümesailllgi Bozôyükteki 
fabrika müdürüne bir yıldırım 
telgrafı t0.ekerek yangın hakkında 
mal fımat istemi~tir. 

Telgrafın öğl~::ı..n sonra ... t 
14 te gene yıldırımla cevabı gel
mi§tİr. 

Fabrika müdürü Na~mı Beyin 
imzasını taşıyan telgraf aynen 
şudur. 

B07vYOI<.. ;~ - (Yıldırnn) 
Telgrafla gece Ankaradan celp 
edildim. F abrikn·'" uzak lallt 
mahallatmdan çıkan ateı oradaki 
kıyı parçalarını yaktıktan sonra 
söndürülmüştür. Hi·,·bir zararımız 
yoktur. lbrahim Be.ve telgraf yaz 
mağa ve ıigortanm gelmesine lü· 
zum yoktur." 

Her türlü tereddüt ve endişele
ri izale eden hu telgrafın alaka
dar sigorta müeıaeaelerine geniı 
bir nefes aldıracağı kolaylıkla 
tahmin edilebilir. 

Yaptığımız husuıi tahkikata 
göre fabrikadaki yangın, talaşla
nn tutu9masından ibarettir. Bu 
talatlar, fabrikadan bir çeyrek 
ııaat mesafede ve fabrika mütt•· 
milatile alakası olmayan bir yer-

de bulunmaktadır. 
Söylendiğine göre birkaç gÜn 

evvelki yağmurdan aonra ıiddetli 
bir hararet bqgöıtermit ve eıa
aen kuru ağaç tozlanndan ibaret 
olan bu tahiılar aıcağm t..ıirile 
evvelki ıı;ün öileden aonra saat 
14 de atot almıttır. 

Atqin büyümeıi ihtimali dütü· 
nülerek Ankarada bulunan fahri· 
ka müdürü Nazmi Bey, telsrafla 
Bozöyüğe davet edilmitae de ken 
disi oradan hareket etmeden atq 
söndürülmÜf bulunuyordu. 

Fabrika, Akıam sazeteıinin 
yazdılt gibi 700 bin liraya değil 
9SO{OOO-liraya Anadolu, Onyon 
ve ttihadı milli miifterek ıigorta 
şirketlerine asaüre edilmittir. 
Fabrikanın YllDglD tehlikesini za

rarsız atlatması her tarafta mem
nuniyeti mucip olınuı ve birçok 
yerlerden geçmiı olsun telgrafla
rı gelmi~tir. 

Kaymakam B. in telgrafı 
Yangın haberi üzerine aynca 

Bozöyük kaymakamlığına telgraf
la müracaat ettik. Kayınakaın E
dip Beyden aldığnnız cenp istih 
baratmıızı teyit etmektedir. Tel
grafı aynen yazıyonız: 

BOZÖYOK, 2 - Bozöyük 
kereste fabrikalannın talat yı. 
iınlannda ııa.lı ııünü saat 13 te çı
kan yangın tiddetle esen rüzgar 
teairile fevkalade tevuu iatidadi
nı göıtermiı iken maha ili beledi
ye tetkilatınm ve Bözüyük hal
kının ve nihayet 1 7 de gelen Bi· 
lecik ve Eakitehir ltfaiy..ıinin 
gayretlerile önü alınmıt ve saba
ha kal'JI tamamen söndürülmüı· 
tür. 

Haaarat yoktur. 
Kaymakam Edip 

26 
51 

120 

Arsa 
Bağ 
Tarla 

121 Tarla 
122 Tarla 
126 Tarla 

129 Ana 
130 Arsa 
131 Masa~a 

132 Arsa 

Kalburcu 
Zübeyr 

arıiaaı 

'Araplar 
'.Araplar 
Kızıl yaka 
Caminur 

Caminur 
Caminur 

Caminur 

9 
120 

29 
38 
73 

850 

800 

300 

300 

100 

200 
450 
sooNı 
uf bit. 

25 üç bu. 2H.96 68 
38 Nısıf hiı. 95 

1825 
200 
400 

80 seblmde 72818 
23S. 

30 sebimde 158 30 
5 sehmi 

1 - 5/ 9/ 932 tarihinde ihalesi takarrür eden evsafı yukarı• 
da yazılı gayrimübadil mallanna talip zuhur etmediğinden ınü
zayedenin iki ay daha temdidine karar verilmittir. 

2 - 7 / 11/932 pazartesi günü Hat 15 te aleni :nüzayede su· 
retile ihalesi yapılacaktır. 

3 - Ellerinde 928 tarihli talimatnamedeki etkiile göre hak 
sahiplerine verilmit gayrimübadil bonosu olanlar bonolannı be
deli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dı'.in 
küsurat nakden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye ittirak edebilmek için ihale saatinden ev• 
vel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
nin yüzde yedi buçuğu niabetinde teminat akçesi verilecektir. 

5 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp peşineıl 
ve tamamen tesviye olunur. 

6 - MezkQr emval ile satı, teraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malil.mat almak isteyenler her gün öğleden sonr• 

Tarsus Ziraat Bankuı Gayrimübadil işleri memurluğuna müra· 
caat ederler. ( 5071) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Poll•te . Pazarlık suretile idaremiz için yerli ve oonebi malı eczayi tıb Rus bıye aa~ın alınacaktır. Taliplerin listesini görmek üzere her gün 

F tb 1 1 Kavgayı ve yüzd~ 7,5 teminatı muvakkate akçelerini hamilen 7-11-932 
U 0 CU arına Pazarteaı günü saat 15 1-2 ta Galata Mübayaa komisyonuna mü-

Verilen çay 
(Başı biı"inci sahifede) 

dost memleket arasındaki aık:ı mil 
naaebeta dair çok samimi haabü
haller yapılınıt Muhittin B. Rua 
futbolcularını Ye takım kaptanım 
tebrik ederek lstanbul Halkevi 
takımı ile yapılan maçın ayn bir 
mana ve huıusiyeti olduğnııu, bu 
gibi temular iki yakın memleket 
~.-.mnıfaki kuvvetli b"fı takviya 
edeceğini aöylem.İ§, Türk aporcula 
rmın <!ost Ruı mealekta~!anndan 
futbol teknifi noktaaın~.;n çok is
tifade ettiklerini ilave etmiştir .. 

RU3 takımı reiai Muhittin Beye 
muknhelesinde Türkiyede bulduk 
ları sıcak muhit hatıraamı hiç u
nutmıyacaldannı, kendilerine ırö.ı 
terilen fevkalade miııafi"l'pener
lik ve nezaketten dolayı son de
rece ınütehasaıa olduklannt söyle
miştir. 

Ziyafetten ayrılırken, miııafir
ler derin bir heyecan içinde olduk 
larmı ifade etmişlerdir. Kafile ya
nn ııaat 16 da Ruıya'ya avdet i
çin yola çıkacakbr. 

-~~~~~~ 

1 
RADYO 

ISTANBÜL - 18-19.30 orkestr.., 
19,30-20,30 Makbule hanım, 20,30-
21 Yesari Asım bey, 21 Darülbed,.. 
yi, 21·22 ork.stra. 

KÖNİG.SVUSTERHAUZEN · 
1635 m.- 2!,05 frankfurt'tan, Or
kestra konseri, 22,50. Avcılığa t1air 
24. itfaiye menfaatine verilen ba
lodan: Dans ınusilrL;i. 

V ARŞOV A lt\Jl m - 18,05 ıııra 
mofon, 19,05, hafif muaiki 21, Hı4i' 
musiki, Micheli, "Keler-Bela, Koc· 
kert, Schreiner ve Levin'm E:aerj&o 
rindcn, 22,35 ".!:on bahar" Monolog 
23,20 Kahvd ~ne muıikiai, 2!,0:> 
Devamı. 
Bl!DAPEŞ"J"E 18,35 - Macar 

halk ıarlnları, 19,40, Orkeatno,20.~5 
Peıte operasındMn: Pucini'm "M<ı· 
dam Butıerfly" operası, Müteaki
ben haberler , C'az ve Siıı~ mus:kl
ai. 

ViYANA, 517 m. - 18,lS Gna
mofon ile filarmonik komer, 20.45 
Ne!'eti musiki parçalan (oper~t ~e 
vals parçaları) 22,10 Bethoven':ıt 
22,55 Monolog, 23,35 Anclre Hum
mer takımı: Operet ve valı parçala
n. 

PRAC 4S8 m. - 18,25 Çocuk mu 
ıikisi 19 5S CrtmM>ion, 20,40 Man
dolin' (4 ~d;t) il~ fantaziler, 21.05 
Aıkeri bando muzika, 22,05 Smeta
na ııalonundan naklen: Opera 1>al"c;a 
ları, 23,25 Popuri ,,., danı parça!M.<ı. 

BERN-BAZEL -ZORIH, 459 m. 
21,05 Bas salon muaikisi, 22,45, El 
lenceli musiki. 

ROMA 441 m. - 21,50 Keman 
konıeri, 22,3S "Hakiki centlem•n" 
iaiınli piyeo, 2.3 OS, Konıer ( gramo
fon ile). 
BOKREŞ :\94 m. - 18,05 Kan· 

tık musiki 21\45 Gramofon, 21,QS 
Halk muıi!:i•i (mart de Sisan par-

Ayırmak istedi racaatlan. • (5740> 

Galata ithalat Gümrüğü 
Fakat kendisi pı-

çaklandı Müdürlüğünden: 
ve hastanede öldü Marka No. Kilo Cinai eıya 

S. DRC 6202/3 180 Susam yağı 
Erenköyünde Tqkmbakkalda 

oturan aeyyar kestaneci lunail 
aokakta keıtane satarken sene 
Erenköyünde oturan sabıkalılar
dan Şakire tesadüf etmiıtir. Şa
kir keıtano alacağmı söyliyerek 
lunaill durdurmuıtur. 

Şakir keatanenin fiatini aora
rak lmuıille bir müddet konuştuk 
tan sonra tabladan bir miktar keı 
tane alıp cel>ine doldurmuı ve pa 
rayı vermeden gitmek iatemiftir. 

lunail parayı iıteyince Şakir 
k:ızmıı ve "Bu kadarcık kestaneyi 
bana çok mu görüyorsun ?tr diye 
lsmaili kovmak istemİftir. 

lamail paraaıru almak için Şaki 
rin yakasına yapıfmıt ve kavga 
haşlamıttır .. 

iki kavgacı aokak ortaımda ha 
ğırışmaya baılamıtlar, bir aralık 
Şakir, lsmaili altına almıfbr . 

Bu 11rada orada kahvecilik et
mekte olan Salih iaminde bir genç 
kavgayı sörmüt, ayırmak için iki 
kavgacmın aralanna girmiştir. 
Salih bunlan ayırmak maksadile 
Şakiri kolundan tutup ııeriye çek 
mek iıtemiştir. 

Salibin işe kanşma11 Şakiri bfis 
bütün hiddetlendirmiş ve lamaili 
bırakıp Salihle kavgaya baılamtf
tır. 

Şakir bu defa da Salibin üze
rine atılınıt bir hayli boğufmUf• 
!ardır. 

Şakir kendi batına Salihle ba
ta çıkamayınca hiddeti artmıt ve 
belinden büyük bir bıçak çtkar
mııtır. .Salih bıçağı ııörünce ka
çıp kurtulmak i•temitoe de kabil 
olmamıt. Şakir hıçağile Salibin 
üzerine ablmıf ve bıçaiı oırtma, 
karnına kaaığma oaplamıttır. 

Salih kanlar içinde yere yuyar 
!anınca Şakir hemen kaçmıfbr. 
Gürültüye poliıler yetişm.İ§ler ve 
aiır yaralı olan Salibi Tıp fakülte 
tine kaldırmıılardır. 

Salih derhal tedavi albna alm
mışaa da kurtarmak kabil olama
mıt. l>ir müddet ıonra ölnıüttür• 
Cinayeti müteakip kaçan katil 
Şakir de ak,am üzeri yalralanmıı 
tır. 

Feci bir kaza 
Haıköyde Piri Mehmet pllf& 

aokafmda oturan Seyrioefain fab
rikumda Mehmet usta, ön W.e
rinde demir k..ıerken çıraim kal
landıiı balyoz kınlmıt, bir parça• 
aı Mehmet: uıtamn kaaıtma oap
lanmııbr. Mehmet uata yaralan
mış, Balat haıtaneıine kaldınlmıf 
tır. 

Polisten korkusu 
varmıı 

Balada yazılı ıusam yafmm 21.lo-932 tarihinden itibareJI 
20 gün müddetle müzayedeye konmuttur. Taliplerin 10-11-932 
perşembe günü saat 16 ya kadar aat19 komiıyonuna müracaat· 

lan. (5585) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune baıtaba.-inde yeni yapılan büyük paviyo 
nun kapalı zarfla münakasaya lronulan kalorifer, tecdidi bava, e
lektrik; sıhhi; auansör permotitı tebrit makineleri, çamatırbane 
ve mutfak ve liburatuvarlar tesisatına ait teklifnamelerin tetki
ki neticeıinde vaki milnakasanm feabine Tqrinisaninin ye
dinci pazartesi günü aaat on bette ihale edilmek üzere bir haft• 
müddetle ve pazarlıkla münakasaya vazolunduğu cihetle talip· 
!erin ehliyeti fenniye ve iktidan mali vesikalannı müstasbiben 

yevm ve saati mezki}rda müracaat eylemeleri ilin olunur. (5808) 

kaçmak isteınittir. 
Bu hareket polisleri ıüpheli dü 

ıürnıiif ve Şakir yakalanınıfbr. 
Şakirin üzeri arandıkda bir ta
banca 17 paket köylü ıigaraıı ve 
deatelerle kaçak ıigara kağıtalan 
bulunmuştur. Kaçak OfY• ve ta• 
banca müsadere edilmittir. Şakir 
bunları nereden aldıiı tahkik edl 
liyor. 

Az daha ezilip 
ölüyordu 

Haıköy vapur iskeleıinde bir 
hadise olmuttur. Haliç ıirkotinin 
bir vapuru Hasköy iıkeleıine ya
naşırken vapurda bulunan yolcu
lardan bir genç acele ederek tab 
la köprü konulmadan iskeleye at 
lamak istem.ittir. 

Fakat muvazeneıini kayhet
ınit Ye denize düpnü,tür. Bu 11ra
da orada bulunan l>ir memur sen
ci kurtarmak için iskelenin kena· 
rma yaldafal"ak elini denizdeki 
sence uzatrruttır. 

Memur ıuda senci yakalayaca 
ğı aırada vapur kendi hızile lake
)e7e yaklafDllt ve memurun eli 
Yapurla iskele araaında kalarak 
ezilmittir. 

Memur kol- kurtal'DUf fa· 
kat bıa aırada denb:deld SeDÇ can 
havlile iskeleye brınanmak lat• 
mlştir. Vapur iskeleye biraz daha 
yaklatllUf ve senç adam Yapurla 
lakele araunda ezilip parçalan
mak tehlikeıine maruz k•lmıfbr. 
Bereket venin yolcular bafnta· 
rak kaplanı haberdar etmlfler ft 
kaptan derhal Yapuru uzaklatbr· 
nıııtır. Bu aunıtle aceleci senç 6-
lümden kurtanlnıııtır. 

Yangın 

Deniz faciaları 
OSLO, 2 A.A. - içinde kadro, 

erkek 126 kiti ve 120,000 lngiliz 
liraaı kıymetinde yük olduğu hal· 
de Tromaoe'den Sovyetlerin Spill 
berg'deki kömür madenlerine git· 
ınekte olan Tavariach Stalin vıı· 
ı>uı:u, Spitzber~'in garp ıahilinde 
lafJord methalınde karaya oıur· 
ınu9tur. 

Geminin ön ambarları su ile 
dolmuıtur. Pervanenin kolları kı· 
nlınıttır. Bir tahliıiye gemiıi, Nor 
veç fahillerinden hareket etınit· 
tir, fakat karaya oturan geminid 
yanma varması için 85 ıaat ıazf111 
dır. 

Kont di Savoia 
transatlantiği 
TİRYESTE, 2 A.A. 

Kont di Savoia transatlantiği. 
evvelk> gün Tiryesteye gelnıit 
tir. ikinci tetrinin 3 ünde Ce· 
nevreye gitmek üzere Tiryestt 
den barelcet edecektir. 

Tren kazası 
DIJON, 2 A.A. - Bir ııeııit 

muhafızmm hataaı yüzünde." 
Nancy • Neven treni, bir kabr•f' 
tandan selen kimoeleri hanı.il bu 
lunan bir otobüae çarpmı9tır. .. 

Müoad- neticeainde otobU 
ıiin arka sahanlıfı parçalann•Jf'" 
tır. iki ki§i ölmiif, 5 ki,i yaralan• 
mııtır. 

Yaralılardan ikiıi haatan•Y' 
kaldmldıktan biraz aonra ölnıü•· 
tür 

Geçit muhafızı tevkif edilınİf' 
tir. 

DİKKAT! 

ZAYi - 2342 nıımeırolu yük araba- ~alan) 21,50 Konserin devamı. 
· I"--- · ttim y · · . BRESLAU, 326 m.- 20,35 Gra-

Janm !•-- .KIC:..·-....ıdıo Nan l- aıt P ...._.. zayı e · enııım f 21 05 Rad o orkeatrası,22,30 
-~· 0 innclaıı hiilunü yoktur. Hüae-1 [;i'y:i:'ktli' bir ten!'ıil, 23,45, Hubtt-

----· ,,_ .. dair müıahahe 

Şakir iamiııde birisi evvelki s•· 
c:e Kantarcılarda dolafırken daY
riyelere tesadüf etmiftir. Şakir 
poliıleri ııörünce ta•kın, 9üpheli 
bir nziyette yolunu deiiıtiri11 

Meyvehoıta kabzim.al izzet E
min ve Sarandi ef. len ait yazı
haneden yansın çıkmııaa da bai
dadı tııhtalan yandıktan ooora 
ıı<indürülmiitlür. 

" L'ABEILLE" cıhaz ve beY_. 
pımaıır atölyai, Beyoğlu'nda pe
cuıı;iı yanında 473 numerolu Bott" 
Hanmın 3 No. ıana nakletmlıtir. 
(Asansör Yardır.) 



Naim Vapur ldareıi 
lzmir sür'at poıtaaı 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 

l.t. Mr. Kumandanlığı Sahnalma kom. _t<; 1 1 i\?t ı 

Fmdıklıda Harita umuın Harbiye mektebi hayvanatı I 
mtidürhiiiü için ketfi ve plinı için 10 ton arpa pazarlıkla sa
mucibince rasat barakası pazar tm alınacaktır. Pazarlığ~ 3- l ı-

• 
Is tan bul ve Trakya 

al arı 
KARADENiZ POST ASI 

vapuru VATAN 
f::ft:a Perşembe Vapuru 3 Teşrinisani 

lıkla yaptırılacaktır . Pazarlığı 932 pertembe günil saat 15 te 
8-11-932 ıalı günü saat 11 de Tophanede Merkez kumandan 
Tophanede merkez kumandan- lığı satmalma komiıyonwıda 
lığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin ko 

1 
icra kılınacaktır .Taliplerin miıyona müracaatları. (5814) Şeker F 

;:tinleri Galata nhtınundan saat 
tam 17 de hareketle do~u 

lZMlR'e 
ve pazar gilnlcri lzmir' den saat 
i4 1/2 da hareketle lstanbul'a av 
et eder. Tafsilat için Galat 
Gumriık kartmnda Site Fransez 
'ı :ı No.12 yazıhanesine müracaat. 

Tel: 4. 1041 --

Sadıkzade Biraderler 
Vapl'!rları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 6 Teırlnl•ani 

PAZ·AR 

Perşembe 
günü akt«m• Sirkeciden hare
ketle Zonguldak, lnebolu Sam
ıun, Ordu, Gireson, Trab
zon ve Rize'ye azimet ve avdet 
edecektir. 
Fazla tafailit için Sirkeci Yel

kenci hanındaki acentalığma mü 
rncaat. Tel: 21515. 

... ! ............... . 

Beyoğl unda lstiklil cadde
sinde 391 nnmarah 

EPREM 
Kürk mag· azasında her 

ketfi ve pl&mm ı:örmek için 
1 her giln sabah saat 9 dan ona 
. kadar komisyonumuza müraca-
atları. (217) (5777) 

1 'f 'f • 

1000 Kilo Nohut 

1 
400 Kilo Tel ve arpa şehriye 
500 Kilo kuru üzüm 
300 Kilo Mercimek kırmızı 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin yukarıda ynzılı erzaklar ay
n ayn pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlıkları 5-11-932 
cumartesi günü saat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
satınalma komiıyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için her gün ve pazarlı-

/ ğa iştirak için de muayyen vak 

1 

tinde komisyonda hazır bulun
malan. (212) (5736) günü~ saat 18 de Sirkeci 

rıbtunı;dan bareketle(Zocguldak, 
l nebolu, Samsun, Ordu, Gin
ı.on, Trabzon v Rize) ye azimet 
\'e avdet edecektir. 

• • • vakit gtizel ve şık İfayı taahhüt etmeyen müte• 

Ku•• RKLERJ• 1 ahhit namı hesabına Gülhane 
hastanesi için 600 adet tavuk 

Fazla tafsilat içhı Sirkeci Mey
menet hanı altında acentalığına 

rekabet kabul etmez fiat- 1ve100 adet piliç bir tartname
_.. de açık münakasa ile satın alma 

[arla buluraunuz. 
ınüracıuıt. Tele. 22134. 11 

.......................... 11 

KANDİL ŞEKERLERİNİZİ 

HACI BEKİR 
Ticarethanelerinden Alınız. 

Dr. UHİP NURETTİN 

1 Zührevi Hastalıklar 

_ .. _.,... ....... .,. '.- 1 
. ... : .... •ı •. _-

~-· · 
Babıali caddesınde Gayret kü!llphanesı 

f~!!i!!!j~~~~~g,.. 'J dan 6 ya kadar 

1 

caktır. Münakaaası 9/11/932 
Pertembe günü saat 10 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satm alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartna· 
mesini görmek için her gün ye 
pazarlığa i!tirak için de muay
yen vaktinde komiayonda ha
zır bulunmalan. (173) (5571) 

• * * 
Ordu SıhhiyMl için 48 kalem 

1 
hıfzıssıhha alitı kapalı zarf su
retile satın alınacaktır. Müna
kasası 23-11-932 çartamba gü
nü saat 11 de Tophanede Mer-
kez ku!Dandanhğı satmalma ko 
misyonunda icra kılıncaktır. 

1 Taliplerin şartnomelerini gör
mek için her gün ve münaka-

Lis 
F 

1 
saya iştirak için tle tartnamesi 
veçhile hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale gününün 

n mütehassısı muallim A N J E L .. - .. ! muayyen vaktinden evvel ko-

R A N S 1 Z C A miıyon riyasetine vermeleri. 

Tedrilan<"Oi, Eminönl1 meydanmda Eminönü hanL 1 - Zabitan, dok- 1 • •
(l!}gav} (5673} 

tor a•ııkat v ııaıre H ., eaeııatıw elde ettikten sonra mesleklerine ait 1 Ordu Sıhhiye3i için 41 ka-
asn muallimin yardımile tdebbu ederler. 2 - Fransız mekteplerine lem Nisaiye m~ lzemcııi aleni 
~iremİycn tal be b aktam te<lrisanemlzc devam edebilirler. 3 - Ha- münakasa suretile satın alına-

nnnlam mahaa• d .... zamanı aynlnuftır. caktır. Mün1tkasası 23-11-932 
:.~~~~~I Çallamba günü r.aat 14 te Top· 

BufJfin •a t 18de 

OVOTNI 
L anta ve Birahanesi açılıyor 

Beyoğlu, Kabr tan sokak sabık müdir: J. NOVOTNY 
idaresinde. Her akşam muhteşem konser - Her Cuma 

v P zar matine. Halihazır nazarı itibara 
~ fia tler tenzil edilmiıtir. 

hanede Merkez kumandanlığı 
satmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmAk için her gün ve 
münakasaya iştirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (201) (5675) 

1(. 'f "' 

Ordu Sıhhiyesi ihtiyacı için 
' 111 kalem eczayı kimyevi ye ve 

bakterivoloji açık münakasa su 

1 
retile satın alınacaktır. Müna-

1 
c - • • • • ı : kasu: 22-11-932 salı günü saat 

Evka mudinyetı ılanları ı n de Tophanede Merkez ku-
- 1 mandanlığı satmalnıa komisyo 

1 - Şehremmi civannda Guraba hastahaneai ittisalinde 18 nu?<1a icra kıl~~k~r. T~i~-
diınüm bostan icarı 7 T .sani 935 tar'Jıine kadar 3 sene müddetle. lenn şartnameaını cormek u;ın 

1 -- Şehremini cİ\·arında Guraba hastahanesi ittisalinde vak ~~r gdün ve münakaska~adi,tikrak 
. . . . . .. ıçın e muayyen ,-a tın e o-

fa. aıt bostan ıcarı JO T.sanı 935 atnhıne kadar 3 sene muddetle. misyonda hazır bulunmaları. 
Balada mevkileri yazılı ~akfa ait bostanlar üç ıene müddetle (198) (5650) 

İcara verileceğinden müzayedeye konulmuıtur. 21-11-932 tarihi- • • • 
ile müsadif pazartesi günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından Askeri mektepler ve Dikim 
taliplerin yevmi mezkürda ve saat on be§e kadar lıtanbul Ev- evi ihtiyacı için 9950 metre yer 

li mllmulitı teli aleni münaka
'k.f Müdiriyetinde Orman ve arazi idareainemüracaatlarL(5690) sa suretile satın alınacaktır. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden; 

Mektebimizin mayn 933 gayesine kadar ihtiyacı olan sad .. 
>'ai, pirinç. kesme teker, tın teker• beyaz peynir; zeytin; patates 
Çalı faıulyaıı; makama; lı:uakuı; tuz; aalça. Yetil mercimek, un; 
katar peyniri. bezelye, helva fıabğı kut üzümü, kuru erik, kuru 
kayı11; arpa ıehriye; kuru ao-van; sabwı. ~. limon, kuru 
'-'mya iri cem'an 26 kalem er.1:ak ve 18 kal- raı aebze 13/11/ 
932 tarihine müsadif pazar günü Mat oa dörtte ih&ıeıeri ayrı 
a,.n icra edilmek üzere &teni. münakıuya komalmuttur. Talip!~ 
tin fU'lnameleri görmek mere Ortaköy eaddeainde mektep mü
diirlüitüne ve münakasaya iftirak edeı eklerin F mdıklıda Yükaek 
"'ektepler muhaaebecilitine teYdi edecekleri teminab muvakka. 
le mald>uzunu v~ya bank mektubunu hlmi1- yevm ve saati 
llıedı:Urda mektepte mütetekkil komiayoau mahsusuna müraca
atları. ( 5546) 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden; 

Mülkiye ve Yüksek muallim mekteplerinin 932 mali senesi 
keame ve toz teker ihtiyacı aleni suretile münakasaya konulmut· 
tur. Taliplerin teraiti anlamak üzere mektep müdürlüklerine ve 
llllinakasa için 9-11-932 tarihinde Fmdıklıda Güzel ıan'atlar a
k.demiıinde yüksek mtoktepler muhasebeciliğinde mübayalll ko
llliayoouna müracaattan ve miinak11- saat 15 ten 16 ya ka
dar devam edeceği teminatı muvakkatelerin ihale gününden ev
tal muhasebe veznesine yatırılmuı lüzumu ilin olunur. (5521) 

Münakaaaaı 10-11-932 pertem 
be günü saat 11 de Tophanede 
Merkez kumandanlığı satınal
ma komisyonunda icra lcılma
cakbr. Taliplerin fartnamesini 
görmek için her tıün ve müna
kuaya ittirak için de muay
yen vaktinde komiıyonda hazır 
lıulunmalan. (174) (5572) 

* * * 20000 adet çember ile 14000 
kilo çemberin timdilik münaka 
sasnıdan sarfmazu edildiiti. 

(604) (5815) 
• • • 

Merkez kuDMndanlığma mer 
but müeısesat ihtiyacı için 18 
ı.aı- kıtlık sebze kapalı zarf 
auretile Ye ayn bir tartn.amede 
Maltepe Piyade Atıt mektebi 
İçin 13 kalem la9lık sebze aleni 
münakau auretile ıatın alına
caktır. Münakasaları 24-11-
932 çarşamba günü kapalı zarf 
la saat 15,30 da aleni münaka
sa saat 14 te Tophanede Mer
kez kumandanlığı satınalma ko 
miıyonunda İcra kılınacaktrr. 
Taliplerin prtnamelerini gör
mek için her gün ve münakasa 
ya ittirak için de muayyen vak 
tinde kcımiı,.,ada bıı&IJ' bulun
malan. (230) (5813) 

* * * 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 4000 kilo nohut aleni müna 
kasa suretile satın alınacaktır. 
Münakaaası 8-11-932 talı gü
nü saat 14 t .. Tophanede mer- 1 

kez kumandanlığı satınahna ko 
misyonunda icr" kılınacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartnam 
sini görmek için saat 9 dan lOa 
kadar her ıı:ün ve pazarlığa iş
tirak için d .. mvay · n vaktin
de komisyonda hazır bulunma
ları. (229) (5812) 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
Alpullu şeker fabrikasıııın Istanbul dep 

lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılıl". 

* * * 
Maltepe Askeri liıeaine ait 1 

4000 kitap pazarlıkla ciltlendi
rilecektir. Pazarlığı 9-11-932 
çarşamba günü saat 10 da Top 
hanede Merl<PZ kumandanlığı 
satmalma komi~yonunda İcra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak İçin her gün ve pazarlı
ğa iştirak için d,. muayyen Yak 
tinde komisyonda hazrr bulun· 
maları. ( 221) (5797) 

*** 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuv·aJda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 391 

/ 2 kuruş 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 1000 kilo makarna pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
5-11-932 cun:artesi günü saat 
15 te icra kılınacaktır. Talip
lerin izahat almak icin her gün 
ve pazarlığa i~tirat. "cin fle mu 
ayyen vaktinde komisyonda 1\ 

zır bulunmaları. (220) (5796) 

'f -V' ~ 

Ankara DekoYil bölüğü ih
tiyacı için 40 ton Li\vamarin 
kömürü pazar[ !da ~atın a!ma
caktır. •zarlığı 9-11-932 ca 
şamba günü saat 11 de T opha
nede Merkez kumand'1llığı .a
tınalma komisyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin !•rtname 
sini görmek için her gün ve pa 
zarlığa iştirak iç;n de muayyen 
vaktinde komi yoncl hazrr bu
lunm.ılan, (5761) (216) 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masa • ve 
mesu iyet müşteriye aittir. Müşteri i terse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 - cü kat, 
Telv.raf adresi: İstanbul Şe er - Telef o . 244 7 -79 o 

Birine f. Mutabuaıs 
DAKTERIYOLOG 

Dr. 1 H S N SAM 1 
a ı ve 

• 
Istanbul ve 

Türk 
Trakya 
Anonim 

Şeker Fabr·k ları 
Şirketinden: 

Bakteriyoloj' Uhüıatuvan 
Umum kan tal::lilatL Frcn&İ n ktai 
naz2!rrndan (Wasse-..rman ve Kalın 
teaınülleri) k n küreyvatı oayılma

"'· tifo \'e ısıtma hastalıkları tt'fbiıi 
idrar, bal$am, carahat, kazurat v ıu 
tahlilatı, Ultra mikro•kopi husuıi 
aşılar istihzarı. Kand~ üre teker, 
klorür, kallcsterin mikdarlarnun ta
yini. Divanyolunda Saltan Mahmut 
türbesi No. 189, Telefon: 20981 

Alpullu'daki merkez binası kapı ve pencere doğrama arı münakasaya konulduğun a'l 
taliplerin 9 tetrini~ani 932 çarşamba g'inü öğleye kadar şirketin bahçekapll'da 4. Vakıf 

Hanındaki dare merkez"'le müraca tları ila 

Sönmek•izin gece gündtiz yanar. 
24 saatte bir defa doldurulur. 
llastalar, hali nekahatte bulunaolar ve 'e u a
iann odalarında istlı:cali Paris Tıp akıdem',.. 
rafından tavsiye olunan yegAne oobalardı . 
Tehlikeden ari olmıyan taklitlerinden sakınınız 

ve (E. Chaboche) ismine dikkat ve bu mar~&)1 
ısrarla talep ediniz. 
lng!liz ·cROSS HANDS. 111traslıi - salamın 
dılora mahsus RUJ ıntrasfti - lngiliz ve yerlı 

kolr . Salamandralırın tamiri - •AUER., gaz ocıklan. 

Talep vukuunda musavver kataloglar gönderilir. 
Deonsu: Galah H~z,ra'l culdesi No. 20 Nnlı Han. 

fıtütemadi teb. ddülab havaiye
den bir çok ha•tabk .. r ve 

bilh••-
Grip tevellüt eder. 

Bu tehlikeden vikaye için: 
Alqamlan evden çıkarken her halde 

cihanşümul şöhreti haiı; 

MANDELBERG 
EMPERMEABILIZE 

PARDESÜNÜZÜ 
riyiniz. Sizi her nevi soğuk alğuı

lığından muhsfaza edecektir. 

271/2 lira. Yalnız 

EKSELSİOR 
Büyilk Elbi•e Fabrika•mda 
Galata, Karaköy büyük mabal

lebicinin btlhıde 

ANKARADAı 

MODA PAZARINDA 
&atı'm •kfadı•. 

Sıhhat ve İçtimai 
uavenet vekaletinden: 

1 - Erzunun Nümune haataneıi için (1l7) 
sıhhi malzeme. 

2 - (115) Muayene ve tedavi eri için (101) 
uhbi malzeme. 

kalem ilaç ve 

kalem ilaç ve 

Satm alınmak üzere ayn ayn f&rlnamelerle ve kapalı zarf usu 
lile münakasaya konulmuştur.1halesi(l2) teşrin:sani cumartesi 
günü saat on heşte Ankarada 11hhat ve içtimai muavenet veki.

I [etinde komisyonu mahıuı taraf.dan yapılııcaktır. İıteyenlerin 
tartnamesini görmek ve liıtelerini almak üzere lstanbulda Sıh-

1 hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara<ta lçtimaf 

1 
Muavenet Umum Müdürlü~üne müracaatlan ve talip olanların 

· du tartnameleri Yeçhile tanzim edil -it teklif mektuplarım ve 
muvakkat teminat akçelerinin tayin edilea zamanda V ekilete 
tevdi etmit bulunmaları. (5534) 

Mülkiye Mektebi 
Müdürliğünden: 

Bu defa yapdan müaabaka imdbın J muvaffak olup ta 
mektebe gelmeyen '"' alikumı k- aiti efendinin yerine imti 
handa 47.48.49.50.51"'52 inci olarak muvaffak olan 793 -auıet 
ımmaralı Zülfü; 799 Muammer. 881 Fuat. 872 Aann; 879 Akif 
ve 820 n-ralı Saip efendiler alınacaktır. Bu efendilerin 7-11-
932 pazartesi giinCU. kadar mektebe müracaatları. aJUi taktir
de yerlerine diier muvaffak olan efeadilerin derece ııruı üzeri· 
- mektebe almacaklan teblii makamında ili'D olunur. (5782) 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdüriyetindem 

idare matlubatının temini iırifuı zımnında Büyükadada Se
feroğlu bağında Petro Mavridiye ait olup tahtı hacze alman 

7000 küaur kilo ıarap sirkesi 30 tetrinievvel 932 tarihinden itiba 
ren 20 gün müddetle açık müzayedeye konulmuttur. 

lhalei evveliyesi 19 tetrinisani 932 tarihine müıadif Cumar 
teai günü icra kılınacaktır. 

Talip olanların mevcut nümuoeleri görmek Ye .-aiti miiaa
yedeyi anlamak üzere Kabataıta lnlainrlar Bqmudiriyetine mü 
racut eylemeleri ilin olunur. (5715) . ' 



28 
29 
30 
34 
35 

Z D BAGA V 
KU DURA F BRI ALAR 
ERKEK 

kundaralan 

ÇOCUK 
kunduralan 

MEKTEP 
çan talan 

4,70 den 
2,50 den 
2,50 den 

başlar 

başlar 

başlar 
Her çeşit ve fiatta kadın iskarpinleri terlikleri 

bavulları, evrak ve el çantalan 

ykoz 
- - -- -------- --- -

- - - - ---- - - -

Güzel 
I 

--
-- - ---

_.- Yerli Mallar Pazannda Arayınız 
Istanbul (Bahçekapı - Beyoğlu) Ankara - Samsun .. 
.. Beyoğlu'nda HA YDEN Mağazasında da satılır" 

Kapalı zarf müzayede ilanı 

Mersin Ziraat Bankasından: 
a...ı EmW. DeTİr M111.-nvn 

.. • .. .. • .. n " 

" 
'l'uhallyecller içi 
Kqla caddai 

.. 

ibne .. .. 
• .. 
" Hane Ye altında on dülılrln 

Hane n altında altı •fükki• 
H- n albnda dilrt _,._,.,.. 

192 de 21 lılaeeai 

No. 

8/7 
72/74 
30/32 

28 
24/28 

9 ili ll 
rr 

10 

... ~ 
Lira 

f.000 
o 

8.000 
8.000 

28.000 
o 

49.000 
37.000 

o 

luymet.i 
Lira 

11.250 
11.250 
&.250 
11.250 

17.500 
5.250 

86.000 
49.000 

1.100 

39 Camqerif Htllıiimet cadcleoi Hane Ye altında is malazanm 32, 
11,136 hiıoeel 

1 28.000 28.000 

1 - Yukarda naatı yazılı gayrimibadillere ait -val rt-10-932 pel'tembe gününden itibaren kapalı 
-ı:ari n uoulile n .,etin para ile müzayedeye çduırrlmıtbr. Haziran 928 tarihli talia.man-\ndeki etkile 
göre Gayrimübaclil bonoları da nalrit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkur enwal on yedi ikinci t"'rin 932 tarihine miiııaclif perıanbe siinü (24, 29, 34 nuımralı mülkler 
oabah -t onda 28,30,39 No.mülkler on buçukta ve 26, rl, 35, 38 numaralı mülkler on birde ihale) edilecektir. 

tlycr.l rin mezkür gün ve oaatte Menin Ziraat Bankasında buluıan oabt hey'etine müracaat eylemeleri lizmı
dır. Müzayedeye iftirak edecekleri teklifnamelerini muayyen yaJôte kadar müzayedeye m :nur hey'etin 
ri. asetine makbuz mukabilinde teolim edeceklerdir. 

3 - Talipler teldifnamelerini bir zarf içine koyup mezkıir zarfı mühürlliyecekl,. • ine yal-
maa iaimlerini yuacaldardD', lıhu teklifname zarfını muhammen kıymetin yüzde yed: ~ .iıbetinde, 

teminat akçeoine ait makbuz ilmühaberi ile beraber diier bir zarf içeriıine koyup ithu ikinc • .ı da (ayn 
olanlı) milbüıilyecelder n üzerine teldifnamenln yalnız hangi mala ait olduğunu yazacaklardır. Her teklifna-. 
ıne yalnız bir mülke ait olacaktır. 

4 - Teminat akçeoi ve aair aatıt ve müzayede teraiti hakkında daha ziyade malumat almak iıtiyenler 

Menin Ziraat Bankıumda Yunan emvali oerviıine ihale tarihine kadar her gün müracaat edebilirler. 
5 - Talipler oahf fllrlnamelerinin muaaddak suretlerini yinni bet kurut mukabilinde ınezkiir oerviıe 

mlinıcaatloı alabilirler. (5681) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oacii Vakıf Han latanbu! 

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

T&rldye it Bankam tarafmcl- teıkll oluamuıtur. idare mecllal Ye 
mtld6rler heyeti ve ••marlan k&milen Ttlrklerden mflrekkep y .. &ne 
Tflrk Siıorta Şirketi.tir. Ttlrkl7enia her tarafında (200) il ıeçen 
aceatalanam lae.,.t Ttlrktllr. T8rldyealn - mtiblm mfleaaeaelerinfa •• 

baakalannın alıortalarıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
a:gortalanaı en iyi teraitle yapar. HaAr vukuunda zararlan atır' at Ye kolayWda 6c:ler. 

Telgraf ı IMTIY AZ - Telefon: l.t. 20 53 t 

Dr. A. KUTiEL 
{a...ı.öY Börellci fınm ıu-aoında 34. 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

3 üncü kolordu 
ilanları 

T a9kı9la binası tamir ettiri
lecektir. lhaleai S. 11-932 cu
marteai rünü aaat 16.30 dadır. 
Şartname ve ke,ifnameaini gör 
mek üzere her giln ve ihaleye 
İftirak için o gün ve vaktinden 
en-el komiayona müracaat edil 
mesi. (905) (5789) 

* * * Gilmil9auyu lıaatahaneıinin 
kalorifer kazanları tamir ettir! 
lecektir. ihalesi S-11-932 cu
martesi günü ıaat 16,30 dadır. 
Taliplerin keşif ve şartnameai
ni görmek üzere her gün ve ._ 
haleye ittirak için o gün ve vak 
tinden evvel komisyona müra
caatları. (904) (5788) 

• • • 
Çatalca Müst. Mv. kıt'aları-

nm ihtiyacı olan 7500 kilo pıra 
sa. 6900 kilo lahana. 4500 kilo 
ıspanak. 9900 kilo patates pa
zarlığa konulmuştur. ihalesi 3-
11-932 persembe günü saat 16 
da yapılacaktır. Taliplerin o 
gün ve saatinden evvel komis
yona müracaatları. 

(903) (5775) 
• ... * 

Koloı du ve birinci fırka kıt' 
nlanr.on ihtiyacı olup aleni mü 
n-.kıı.•ıı.y" konulan 66.000 kilo 
P'~atı-st: talip zuhur etmediğin 
-'en pdzarlığa konulmuştur. 1-
h.Je:! 511-932 cumartesi gü
nü ... t 16 dadır. Taliplerin her 
gün kolordu satınalma komia
yonuna müracaatları. 

(900) (5758) 
• • • 

Sultanahmette Kolordu eı-
ya ambannda bulunan 20 ton 
ağırlığındaki Düğmeler De~er 
dardaki (Dikimı Evi) ne neklet 
tirilecektir. ihalesi S-11-932 
ırumartesi günü saat 14 teclir. 
Pazarlığa i,tirak etmek ilzere 
her gün komiayona müracaat
ları. (912) (5820) 

• • • 
Kolordu ve 1. Fırka kıt'aI..

nnın ihtiyacı olan 18,900 kilo 
sabun kapalı zarfla münakasa
ya konulmuftur. ihalesi 26-
11-932 cu-rtesi günü saat 10 
da yapılacaktır. Taliplerin ,art 
namesini rörmek üzere hergiin 
ve ihaleye i9tirak edeceklerin o 
glin ve vaktinden evvel komis
yona müracaııtlım. (911) 

JC (5819) 
• • • 

Trabzon garnizonu için kapa 
lı zarfla yaniden münakasaya 
konulan 348,000 kilo un için ta 
lip zuhur etmediğinden bir ay 
müddet1e pazarlığa tahvİ'I edil. 
mittir. Şerait, evsaf ve teminat 
eskisi gibidir. ihalesi 3().. 11-932 
dediı. Taliplerin Trabzondaki 
komisyona müracaatlan. 

(1017) (5821) 

• * * 
Kolordu ve 1. fırka kıt'alan-

nın ihtiyacı olan (7200) kilo 
zeytinyağı açık münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 26-11-
932 cumartesi günü saat 11 de
dir. Taliplerin tartnamesini 
görmek üzere her gün ve ihale 
ye iıtirak edeceklerin o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (910) (5818) 

Sultan Ahmet bQfinci ıulh hukulo 
hakimliğinden: Büyük çartıda 11nı 
odalarda 18 No. dükkinda kuyumcu 

luk ile m.,.gul n ça.chn:ı Ahmet -
halleoinde mukim iken 15-10-932 ta 
rihinde vefat eden ve mahir- 4+ 
ce terekeoinln tahriri kararlattmlan 
Mardiroo oğlu Paroik efencliııln ala 
calolılanle ~ulannm uı. illa ta
rihi olan 3-11-932 ... ltilıann .... 
ay urfmde ..ı.ı.emembe mii-t
la alacak Ye~ kaydettlı
leri n bu m&ddetin mlrurundan oon 
ra yaJô olacalr: ınarac-tllll'ın aazanı 
alınamayacafı kanunu medeniıda 
561 inci mllddeol muo'bince ll8n olu 

nur. 

Balorlröy Sallı Hikimlitlnden: 
Baku-köyüne tabi Oomani}'e briy• 
ıinde fabrika cadcı...ınde aruıi vak
flyye üzerine ........... ""'°711 raJ'Wi 
mtioecc:el olup yergiye miilaıyyet lıa 
luMn durnıut aya ait iki söıo odadan 
ibaret hane mibnaileybin saylıubetl
ae n 9imdiye kadar nnıide müra
caat etmemlı 01-ua lıi- anım 
ı.ariç olmelı: ~ yalnız lıi-n ııa

blmaama karar Yerilmit Ye 932 -
Iİ lılnunu OYYelinln 3 llndl cumar
teol sfinü oaat 15 te asık arttırman 
icra kdınac.ağmdan talip olanlann 

• • • 
ı şrı 

Beynelmilel Tasarruf Güı:ıüdür 
hafta bütün 

tasarruf 
medeni memleketlerde 
hesaplan artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri kalmamasını 
istiyorsan, sen de kendine ZiRAAT 

Tasarruf BANKASl'nda 
Hesabı Açtır. 

Bir 

Eğer bir tasarruf hesabın varsa, ona bir miktar 
daha para yatır. 

Damlaya, damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalarımızın bu güzel sözlerine layık Vatandaşlar 

olduğumuzu gösterelim. 

TÜRKiYE ZİRAA 'r BANKASI 

Kapalı zarf müzayede ilanı 
• I 

Mersin Ziraat Bankas dan: 
Sıra 

No. 
Mahalleai Mevkii Cinai Devir Muh•mmell 

kıymeti kıymeti 
Lira Lira 

2 Camiterif Tarla mektebi Ci Hane 63-65 6.000 6.3JO 
3 .. .. .. .. 73-75 4.0°0 5.600 
S Hahmudlye Naıtane caddesi ,, 67 5.000 5.2~ 
8 .. .. .. .. 17 o 7,0 

10 Yoğurt paaan ,, 1-3 12.000 11,soa 
11 :: ,. Hllne ve altında 11 dtıkkln 1-8 51.000 63,000 
12 Silıfke caddeal ,, ,. 2 ., ı0-12 10.000 21.000 
13 " Han :ııemlni 14 6.000 14.00 l 
14 .. Bl;Dk U:.:Uam a. Han• 4-6 o s.2so 
ıs " H 3 O s.2SO ,, ,, ,. &De 

1 - Yııkarcla evaafı yuılı ıayrimllbadillen alt emval 20 t .. rlniaYHI 932 perteınbe 
flnlndu itibaren kapalı urf uaulile Ye peıin para ile mlzayedeye çıkarılmıttır. Ha:ııir•0 

928 tarllıli talimatna-aladeki eıkll• lf6re gayri mübadil bonolan da aakit maknmınd• 
kabul eclilecektir. 

2 - MeııkOr emval 10 ikinci tefl'İD 932 tarihine mn .. dif perwemba gtlnil (2,3, 10 aır• 
numaralı mülkler aabah aaat onda, S, 8, 12 aıra numarah mlllkler O:l buçukta ye 11, 
13 14 lS 11ra numaralı mllllder on birde ) ilıale edilecektir. lateyenlerhı me:ııkür gtlıı ye 
.. ~tı:rde Meraiıı Ziraat bankaauıda bulaaan aabf heyetiae milracaat etmeleri llzıı11dır· 
Mllıayedeye iftirak edecekler teldifaamelerlnl muayyen •akite kadar mbayedeye meın°1 

heyetin riyaMtİDe makbuı mukabilinde rulim edeceklerdir. 
3 - Talipler teldifaamelerinl bir :ııarf içine koyup muktr sarfı mllhirliyecelder ve es;, 

r;ne yalm:ıı iaimlerini ya:ııacaldardır. labu tekllfume aarfııu mulıamıııea kıy-tiıa ylzde J • 
buçuia cliıbetiade teminat akçeaiae ait makbu:ıı ilmnlıa~rile beraber elit~ bir ~arf içet; 
ain• koyup ifba ikinci :ııarfı ela ( ayn o!,rak. ) mllı~liyecekler •e berıne te~lifaameıa; 
yalmı:ıı lıanıi mala ait ~ldutun.u yaHcaklardır. Her teldıfna!"• y~mı:ıı bir mlll!'e aıt olacak at 

4 - Teminat akçeaı Y• Mır aabf ve mbayede praiti hakkıada daha :ıııyade aıal61D 
iıteyenler Meraia'de Ziraat bank-nda Yanan Emllki ae"iaiu ihale tarihine kadu Jıer 
ırin milracaat edebilirler. . d 

S - Talipler Atıf ıartnameleri11in muaaddak suretlerini Yirmi beş kurut mukabilııı e 
meııkOr ıerviae m iracaatla alabilirler. (5680) 

yevmi mezkurcla kıymeti muhammi- MAMA ı 
neoi olan 200 iki yüz liranın yüzde ) 
10 niıpetinde pey akçeıini müıtashi- ( • 

. DOKTOR HORHORUNl 
Mekte;> aokağrnd11ki muayenehanesi Eminönünde Valide k r.o athan 
~i yann~a naklctmi~ ve saba~ tan ck.1ama ka~ar hRıta1ar ; nı l?a· \' ed 

ben müracaat eylemeleri ilan olu- Dr. Hakkı Şina111 
Yavrunuaun en aıhbl ıtıdandır , 

sı 


