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NUSHASI IS KURUŞTUR 

Alman yada 
Pttilitarizm 
Cereyanı 

BERLIN, (Başmuharririmiz· 
doıı) - Almanyada şiddetli bir 
Politika faaliyeti var. Sanki İn· 
~~atın neticeai, Almanya~ ta· 
ilıını teabit edecek. • • Hakikatte 
bıı iletici! hiç bir şeyi değiştirecek 
d;tiildir, lııtihabatm vereceği ne• 
ti.teyi ve bu qeticeye rafmen va· 
lıyetin alacağı tekil, şimdiden 
~:lunin ediliyor. Aklı batmda, 
ı~s.iyetine mafliip o!Qlıyan po
. ~kacılar; anarşiden kw11dmak 
~ bir siyaai mucize bekliyo•lar. 
P\l a Ü mevcut idare anarıik bİr' 
~hiyet almıştır. Eğer Alman mil 
~t!ııı.in disipline olan merbutiyatl 
U"1retli teıkilitı olmazsa, bu kOJ 
~ "1emleket derhal çözülürdü. 
Jı.. hlardaki itaat hini ve bir bata 
) flanmak itiyadı memleketi a· 
,~ta tutuyor. Beklenen mucize-

11 kiın doğuracak?. Sahnede öy-
• L • Q· 0ır Peygamber henüz yoktur. 
~~ toplayıcı, göniilleri biribirine 
) ~layıcı büyük bir adam; vazi· 
~ti kurtarır. Almanyada bir 

Uatafa Kemal haareti, bundan 
~li,ror. Elinde ailabı olmaaa bile, 

!"""•niyeti, t,.knifl, intikam fikri, 
··ı.·ı· • l' ı atı, maddi ve manevı aerve .. 

ı' lı~ kadar yükaek olan bir mil· 
:;.. ıyi bir idare altmda, bilhaua 
tt~ltehit bir cephe halinde, kabul 
s•!ıtemiyeceğİ bir &rzUaU 0Jam1Lz. 
t l}aıj vahdetsizlik;en büyük kuv· 
r•llel'i kör ve muattal bırakır. 
;•naa, kendi kuvveti kadar Al
~ ... milleti idareaindeki bu •• 
ı·~~_kaizlikten İstifade ederek po · 
d~'lllaını yürütüyor. Almanya, bu 
.. ~~naiz halile Franaa için bir 

like teıkil etmiyor. 

• • • 
'- .4.lınanya, tealihat itlerlnde mÖ· 
tııi•at istiyor. Bu talebin beyne!· 

Uel Politikada doğurdufu vazl· 
~~t llıali'ımdur. Büyük devletleri, 
""l'lıelmilel politika Alemini en zi· 
~~~e ;.gal eden mevzulardan bl-

ır. Bir taraftan Almanya, ka· 
~da ısrar ediyor, diler taraf· 
. " Fransa, Veraaillea muahede
~.tadili mahiyeti olan bu ta.le· 
.. 

1 
lıır türlü yanafmıyor. Bu, me-

1~ııiıı harici n beynelmilel poll
) cepheaid.ir. itin bir de Alman
• dahilindeki tecellileri vardır. 

t;; t.liUeti yeniden militarizme gil· 
d llııek, millette aönmek istida. 
) "'

1
• gösteren aakerlik heveıini 

~·~eıı uyandırmak için dahilde 
s_ ıık faaliyet hüküm auruyor. 

' ~I ltııede olıun, perde arkaaında 
ı;. 'uıı, bugünkü vaziyette milita
..:ıerin Jeıirleri, nüfuzları büyük 
,· Almanyarun tekrar silahlan· 
~1 için dahilde faaliyet ve tah· 
)'ıı ita bulunanlar, yalmz muay
~azı zümreler değildir. Bu 
ıltı; eti, biaaedenlerin aaym gün. 
"1.· &Üne çoğalıyor. Hükiimet 
ı;;,,~ı da bu meaelede açık açık 
t•I ~Yorlar. Daha bir kaç gün ev
~İt eicha Milli Müdafaa. nazırı 

llazeteciye tunlan aöyledi: 
\~ ''Harice kartı mil]i emniyet 
liltı· ~ıkça milletimizin dahili i .. 
'-• •lı ola.maz. Almanyanın, mü
~:ı e..,aı üzerine kurulmut bir 
~b afaa a.iyaaeti olmadıkça Av· 
l!lıı "~~ ve bütün dünyad1L kartı· 
t,: 1 1titııadın teaiai mümkün değil 

'• 
l.ı14~ııe aon günlerde Alman 
~'ııı leınteke Caniyeti; teeuiiaü· 
"1. •lliııci yıldönümü münaaebe. 
"- ~eichat.ag binaaında bir içti· 
~l'o.Pmııtır. Bu toplanmada, 
\Jı·h·"Yanın tekrar müatemleke 
~t 1 olması hakkmd1L tiddetli 
~ .. ., arzular izhar edilmif, Al· 
,,)•ııın Bahnmuhltlerdeki müa 
~i .. ~el~rinin tekrar alınması ı .. 

11l>ııttır. 
~ ...... ad .. biikilmet fırkaaı tara· 
t•t "" çıkanlan bazı mecmu1Llar 
~· .. ~erek bu mecmualarda, ge
ltı UkÜmetin organı olan gaze· 
lıt,~" Reicha ordusunun fedakar 
~'btıan,ınenaktbmdan, tarihi ha
"'~ı daıı, alay efradma nasıl 
' dıiından, hizmeti mecbure 
~I ) ~da her türlü itler için na· 
S"tiJtirildiklerinden babaeden 
~ilanda mahiyetinde yazılar 
~· ktadır. Bu meyanda 1700 
"l..~"denberi tanmmıt miilki ve 
~"ol Alın1Ln ricalinin reıimleri 

C:: ""maktadır. 
1tı,ai~e. bir İçtİınlL eanaamda mil· 
'fta ~ır ferik tarafmdan geçen 
~lld •Yzerhofta (Almanya Ü· 
L iq, " dü,man tayyareleri) adlı 
11' ı.:ııfe.ran• verilmiştir. Ceneral, 
d'ltiı;d llferanamda tayyare tehlike· 
~'btrı erı, bunlardan korunma te· 
~ ı;,., ilden, Almanyanm tayyare 
~ldıkında!'• bu millet a.ilahaız 
"'lıitı Sa, bır gÜn ki.milen yakılıp 
t• llet~nehileceğinden bahaelmit 

ıc de d · ki ~ ........ ,, eınıt : 
ıı .... , Bu vaziyet kartumda bü-

~ilı.,. •ndaalar .. ı .. ıe vermeli, Ver 
'-Uaıc ll'ıuahedeainin -ıincirini 

a kırmalıdır• ... 
Siirt meb'uau 
.MAHMUT 

vekil ecliste 

FIJrugi Hz. ve Tevflh Rilıtll Bey Tllrk - lran muahedelerlni imzalıyorlar 
• 

Reisicümhur Hz. ile Iran Şahı 
arasındaki mülakat 

nerede ve ne zaman yapılacak? 
Fürugi Hz. dün şehrimize geldiler ve gazete

mize mühim beyanatta bulundular .• 

İranla aktettiğimiz dostluk muahedesi ''Ebedi 
dostluk,, muahedesidir; diğer muahedeler •• 

lran Hariciye veziri Mubammel 
Ali Han Füruai Hz. dün ohlLh re
fakatlerinde bulunan zeva.t ile birlik 
te Ankara' d1LD ıehrimize gelmiıler
dir. Muhterem mi&llfirimiz Hayda.r
P"f& İ•taayoııunda Vali Muhittin, 
Polis müdürü Fehmi, Kolordu erki.
m Harbiye reisi A11m Beylerle lran 
konaoloau ve lıonıoloaane erki.ıu ve 
lran tebaası tarafından karıılanınış
tir. Bir kıta asker ve polia tarahndan 
•elam reami ifa edilmlt ve muzika 
Türk .,,. lran ınıartlan çalmııtır. Fii
rugi Hz. Haydarp&f&dlLD Limon ŞU-. 
ketinin it motöriine binerek latan
bul'a geçmi,ler ve nhbmd1LD otomo
billerle Hükumet namına misafir .. 
dildiklerl Perapa.lu oteline gİtmİ9· 
1..-dir. 

Pilnigi Hz. ile birlikte Ankara'ya 
IJİlmİf olan 1 ran aeiiri Sadık Han, 
Iran lkbsat nezareti miiateşan Ha
san Han Riyat, Miralay Muhsin 
HILD Diba, Hariciye nezareti memur 

, (Devamı 6 mcı sahifede) 
FOrugl Hz. dlln sabah Haydarpaşa istasyonunda 

karıılanırken .. 

Herkesin vergi borcu
nu kendi 

vermesi teklif ediliyor 

Kastamonu mebusu 
Hasan Fehmi B. 

ANKARA, 6 (Milliyet) -
Kaatamonu mebusu Haaan Fehmi 
B., bugün, Millet Mecliaine iki ka· 
nun teklifi tevdi etmiıtir. Bunlar· 
dan biri aayun vergisi niıbetinin 
tenzili ve buna mukabil keaim yer 
!erinde boğazlanan davardan ay· 
nca vergi almmaıma, diğeri de 
tabaildar uaulüiıün kaldınlmaaı 
ye her mükellefin •eraiıini bizzat 
malaandıklanna yatırmaaına dair· 
dir. Sayım vergiai hakkındaki tek 
lifi aynen fÖyledir: 

Madde 1. - At, manda, deve, 
etek ve domuzdan alageldiğiıniz 
vergi alın1Lcaktır. 

Madde, 2.- Bir çok koşum Ö· 
küzüne dokunmamak Üzre ikiaine 
giren koyun, keçi ve tiftiğin bebe 
rinden 20 kuruı, üçüne baamıt yer 
li 11ğırdan 40, Kırım ve o ayarda 
sığırlardan 300 kurut aayun ver· 
giai almacaktır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Evelki gece güreş şampiyonluğunu kazanan 
mllsabıklar.. Kupayı tutan çoban Mehmettir •• 

Fırtına ve 
Dehşet! 

Bir çok vapurlar 
karaya oturdu 

Fırtına hAUI devam 
edıyor ve edecek .• 

Oç dört ırünclen beri fasılalı bir 
tekilde yağan yafmurlar devamlı bir 
hal aldı. Dün, bütün ırün yağan yağ 
mur aktam ortalık karardıktu aoıı
ra aağnak halini a.ldı. Y a.ğmur bi.. a
ralık o hali a.ldı ki enbüyük caddel..
de bile gilçlükle yürünebiliyordu. 
Şehrin meydanlan, Eminönü bir ıröl 
halini almıtb. Karayelden 8'en rüa
gür da yağmuru ve aoiuiu 9iddet
lendirmektedir. Hemen herkes pa.lto 
larmı giymiıtir. Yeıilköy ra..,t mer 
kezine nazaran hava bugÜn de ya.fq 
lı olarak devıam edecektir. 

Gelen haberlere nazaran yafmur 
memleketin bir çok yerlerinde de
vam etmektedir . 

Diğer taraftan karayel fırtınası 
ela iki ıründen beri ıiddetle devlLnt et 
mektedir. BugÜn rüzgar ayni istika. 
metten eaecektir. 

Dört gün evvel Karadenizde baılı 
yan fırtına hi.li. devam etmektedir. 
Vapur seferleri mütkiil6tl., yapıl
maktadır. Zonıruldak ve Kozluda kö
mür al1LD vapurlar ekaeriya fırtına
dan kömür alamamaktadırlar. 

Fırtına liman dahilinde ve Mar
mara da da devam etmektedir. Ak
denizde de fırtına vardır. 

F ır,tma yüzünden aon bir kaç gün 
zarfında bir çok kazalar olmuıtur. 
Rumeli Hiaannda Sürmeneli Ahme
din salapuryası batımı•• da insanca. 
zayiat olmamıttır. Gelibolu civann
da bir Yunan vapuru ka.raya otur
muttur. lzmirdm latanbula ırelen 
Sami vapuru Ayva.lık civannda Sar
mıaak adasında karaya oturmuştur. 
Gelen malümata ıröre Bulgariatanın 
muhtelif yerlerinde kar yağmakta. 

dır. 

Lehistanda idamlar 
VARŞOVA, 6 A. A. ) - Sov

yet heıabına çalı§an 4 caıuaun 
muhakemesi yapılmıttır. lkiai ida 
ma, ikisi de müebbet hlLp&e mab· 
kiim edilmiflerdir. 
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Alman 
• 
intihabı 

Nisbt bir sük6n 
içinde geçti 

Dün geç vakte kadar 
geıen haberler 

Almanya' da meclis intihabt clGn 
sabah batladı. Neticeleri tayin ede
cek haberler henüz almaınamıthr.Yal 
ruz intihabın çok 
mücadeleli ve haa
aaı ...nı..lar geçir
diğine alimet !.et· 
kil eden haberler 
vardır. Her tarafta 
olduğu ıribi bizzat 
Almanya'da da ik
tisap edeceği netice 
ıedit ve heyecanlı 
merakla.r uyandı- • 
ran bu intihap hak-
kında a.ldığmuz ilk haberleri ~redi 
yoruz. Bu telgraflar da az çok inti
habın takip ettiği temevvüçleri İta· 
ret etmektedirler: 

Hindenburgun reyi 
Bu aabah ınaretal Hindenbourır, 

beraberinde müatetar M_ MeiHner 
olduğu halde nazırla.ra tahsis edil
mit olan İntihap dairesine ıriderek 
reyini vermiştir. 

Mü§&rÜnileyh, yağmura ra.ğmen 
kendia.ini aeli.mlamak üzere toplan
mıı olan hBik kütlesi tarafından tid
detle alkıılarirruttır . 

Eski askerlerden biriıi, kendisine 
allah arkada,lannın temennilerini ar 
zetmiıtir. 

Biraz 80nra hariciye nazın M. von 
Neurath, gelmi, ve reyini vermi9tir. 
O da Hindenbourg gibi ainemacıla

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Başvekilin 
Nutku 

ANKARA, (Telefonla) - Bir 
iki gürulenb.ri rahatsu bulunan 
Bafv•kÜ l•m.t Pap iyilqmqtir. 
ismet Potanm önümiiJIJeki hafta 
Mecliate memleket İfferi hakkm· 
da beyanatta bulunacağı •Öyleni· 
yor. 

Vapurculuk 
• 
inhisarı 

Kanun tadil edi
lecek mi? 

HllltJ hiç bir beyanname 
verilmedi 

Sadullah B. 

Türkiye iskele ve limanları ara
ıında posta seferleri hizmetinin Dev 
let idaresine alınmasma dair kanun 
mucibince, buıuıi eemi sahipleri, ge 
milerini ıabp ıatmıyacaldarını bu a· 
yın 17 sine kadar birer beyanname 
ile hiikUmete bildirmeiie mecbur bu
lunmaktadırlar. Kanuni mühletin hi
tamına 10 g~ kaldığı halde dün ak
taına kadar hiç bir vapur sahibi De
niz Ticaret Müdürlüğüne beylLllllll
me vennerniıtir. Vapurculann ton 
ırüne kadar intizar edecekleri anla
tılmaktadır. 

Kanunen, aym 17 sinden itibaren 
nihayet ki.nunuevvelin on yedisine 
kadar hükfunetçe her türlü muamele 
tekemmül ettirilecek huıuai vapur
lardan posta vapuru evoafında olan
lann mübayaa ve tesellüm ıartlan
run ibzarmt imirdir, Ayın 17 sine 
kadar beyanname vl'rmeyecek vapur 
culann gemileri satın alınmayacağı 
gibi bilahara vaki olacak müracaat
lar da nazarı dikkate alınmayacaktır. 

ec 

• 
Istanbul takımı Sofy 
takımını 3-2 yendi 

Sahanın çamurlu olması oyu. 
nun bütün zevkini kaçırmışb 

latanbul • Sofya temaili maçı Nihat, Süleyman • Etref, S.li.ha 
dün Takaiın atadyomunda yaf· tin, L Mehmet, Şeref, Niyazi. 
mur ve rüzgar altında ve adeta ça Maç 15.10 da ırene Yuıroali 
murdan bir göl içinde yapıldı ve hakem VaHiliacoviç'in id1Lreain· 
latanbuJ takımının 3-2 ıralebeaile de batladı .. 
neticelendi. Oyuna her iki taraf ta canlı g 

Fena bir tcaadüf olarak sabah r4tiler. ilk hücumu Bulgarllll' ya 
leyin başlayan yafmur kesilme· tılar.. Bizimkiler muavin hattın 
den devam etmiı, ıu birikintileri da.n geri çevirdiler. Top bir mü 
... hada gölcükler tetkil etmİftİ.0 det Bulgar kaleai önünde dolaştı 
derece ki maç bittiği zaman be· tan aonra miidafiin urun bir vu 
men bütün oyuncular battan aya· ıundan topu kap1Ln Bulgar miiha 
ğa kadar çamura bularunış ~e ta.. cimleri eüratle kalemize indiler 
nmmıyacak bir hale ırelmiılerdi. fakat Avni bu initi kolaylıkla d 

Maamafih çamur ve yağmur~ fetti .. 
rağmen oyun çok seri ve canlı ol- Bütün hatlanmız azimli oyn 
du. Her iki taraf ta bütün azim- yorlar, Topu ça.murdan aıyırara 
lerini sarfettiler.. Bulgar kalesi önüne kadar aokul 

Takımlar 15.05 te önde Bul· dular .. Hasım müdafileri aleyhi 
ırarlar ve arkada latanbul takımı rine hu•ul bulan bu kat'! tehlik 
oldul'u halde ahalinin alkışlan a· topu kornere çevirmekle uzaklaf 
rasında aahaylL çıktıl1Lr.. tırabildiler .. Korner iyi uzaklaı 

htanbul takımı ıu tekilde idi: I 
Avni • Hümü, Bürb1Ln· Fikret, (Devamı 6 ınoı sahifede) 

Dost Rus devletinin 
15 İnci yıl dönümü •. 

Yeni Rusya 15 sene içinde ası 
lann vücut verebileceği 

harikalan meydana çıkardı •• 
Bugün Rus 

SoYJet cüm -
huriyetleri it
tihadmm on 
be,inci yıl dö 
n.ümüne ve 5 
senelik meaal 
programının 

bittiği ııüne 
müsadihir. 
Bumün~ 

betle Ankara 
Rus efaretha. 
nesinde Ye 
teh:·imis Rus 
konııoloaha • 
nesinde saat 
17 den 19 a 
kadar bir çay 
ziyafeti veri
lecek ve bir 
reanıi kabul 
yapılacaktır. 

Bu münue 
betle Sovyet i 
dareeinin te • 
eaaüs ettiğin
den be.-i ge
çen 15 sene 
zarfında doet 

:emle::::~ Ruagada lhtllAlin tezahllrgOnlerlnden biri 

ki faaliyet eıerl~ hllllsa edi- 5,600,000 iken balen 17400000 
yonız: talebe okumaktadır. istibdat 

Bu müddet zarfında Rusya· Rusyaaında liselerde ancak bur 
da teıiı edilmif olan ve hali in juva çocuklan tabail edebilir. 
9ada bulunan yeni ve asri 9ebit- lı:en timdi berke1. okuyabilmek 
!erin adedi yüzü geçmi9tir. Bu tedir. 1914 ııeneaınde ~lık 
meyanda Türkmenistan Sosya. . Ruayaa.ıncla 5,209,003 ıp~ldal 
list Sovyet cümhuriyetinin pa· ı talebesı varken 1931 seneaıı~e 
yitahtı olacak 150 bin nüfuslu bu mevcut 17,639,000 adedine 
yeni bir şehir ile müteaddit itçi baliğ olmu9tur. 
beldeleri vücude getirilmekte- Gene bu son 15 sene zarfın 
dir. da Sovyet Rusyada elektrik sa· 

Çarlık Ruıyasında 914-915 nayii çok terakki ebnittir. Çu-. 
senelerinde liıeler ve ili mek· lık Ruıyasında 1913 ıeneel r 

(Devamı 6 mcı sahifede) . teplerde okuyanların mikdarı (Devamı 6 mcı sahlled~) 
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Tarihi tefrika: 7 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

HARİCİ HABERLER 
Avrupada ger_• 
ginliğe çare 1 

• Hoover mi, 
.Rooseveltmi 

' M. Herriot'nun .. 
itirafı •• 

~· 
Mecliste encümen adedi 15 ten 

17 ye çıkarılacak 
• 

93 den evvel İstanbulda Fransız - Alman Amerikada in tiha- " talyaya karşıma-
ihtila- bat müca- nen adilane 

ANKARA , 6 (Milliyet) - B. M. Meclisinin yarınki içtiııı' 
ında İstanbul meb'usu Ahmet Rasim ve Urfa meb'usıı 
Mahmut Beylerin vefatları "heyeti umumiyeye bildirile
cek, Celal Beyin lktısat vekaletine tayini hakkındal<İ 
t ezkere okunacaktır. Bundan sonra encümenler intiha· 

bına geçilecektir. Mazhar Müfit (Denizli), Celal Nuri Beylerle 
arkadqlan dahili nizaımnamenin 22 ci maddesinin tadiline dair 

Meclise bir layiha teklif etmitlerdir. Bu tekliflerinde Ziraat, GÜJll 
rük ve İnhisarlar encümenlerinin ihdası ile encümenler adedipİıl 
15 ten 17 ye çıkarılmasını. azası 25 olan lktısat encümeninin ZO 
ye indirilmesini, Ziraat encümeninin 20 azadan, Gümrük ve fıı
hiaarlar encümeninin ise 15 azadan teşkil olunmasını istemekte

dirler. Bu teklif yarın görüşüleceğine göre, Ziraat, lktısat. Güııı· 
rük ve İnhisarlar enciimeni intihabatı ımüteakıp inikada kalacıılı: 
tır. 

Rus entrikaları flarl halleditmeıi deıesi şiddetlendi hareket etmedik,, 
dirmiftir. Prusyalu da gittikçe TOULOUSE, 6 (A. A. ) - ı NEVYORK, 6 (A. A.) - M. j TOULOU:;E, 6 (A. A. ) - Ra· - Ali ne der bu işlere? 

- Zaten Ali Pasa kuiunuz-
la herdem müşaver~ edilmek
tedir. Hep birlikte hazırlanan 
n izam teşkilatı vilıiyat kanunu 
namile ve tensikatı cedidei 
mülkiye olarak hak"payi hü

)mayuna şu günlerde takdim o
lunacaktır. 

- Bakın nasıl münasip, ise 
öyle hazırlayın. Amma, sakın 
bu teşkilat yeniden fazla ma
sarife müeddi olmaıır., derim. 
Hazinemizin hali malum. 

- Efendimiz merak buyur
masınlar. Bu yeni teşkili.tın 
belki de hazinei hümayuna 
nef'i bile olacaktır. 

- Böyle geniş viliyet olun
ca fazlai varidatından Asitane
rnize de akça gelmeli . 

- Nizamında bu da düşü
nülmüştür, padişahım. Vii.yet 
va ridatından m asa rifi badel
eda fazlası hazinci maliyeye 
irat edilmek mukarrerdir. 

- Güzel o lur. Mısır hazine
si gibi böyle geniş vilayetler
den de hazine gelirse buraca 
orduya, tersaneye, tophaneye 
daha fazla hizmet olunabilir. 

- Keramet buyurdunuz, 
su 1 tanım. tıpkı böyle düşünül
müştür. 

- Moskofludan ne haber? 
- Yeni bir elçi gönderilmek 

üzeredir. lıitildiğine göre bu 
henüz genç bir ceneral unış. 
Çarın vaftiz oğlu olduğundan 
büyük elçiliğe gönderilirmif. 

- Vaftiz oğlu nedir, Fuat? 
- Şevketlim. hıristiyanlar-

da doğan çocuğa isim koyma 
merasimi vardır. ismi koyan 
çocuğun isim babası sayılır. Bu 
isim koyma ayinine vaftiz der
ler. Bu cenerale de timdiki çar, 
daha babaaı sağ iken, isim koy
muş. 

- Demek ahret eY"lidı gibi 
bir şey •.. 

- Evet, padi9ahım, bizdeki 
süt evlada benzer. 

- Ne dersin? Çar böyle 
ker.di oğlu makamında birini 
bize elçi gönderir. Aaitanemi
ze bunca riayet gösterir. 

- - Çarın bundan meramı 
daha belli değildir. Bu ane de
ğin lıtanbul büyük elçisi en 
büyük diplomatlardan olurdu. 
Bu kere böyle genç bir cene
ral in izamı inşallah hayırdır. 

- Bu yeni elçi ııimd!yedek 
nerelerde hizmet r>lmiatir? 

- Hayve ve Buhara'da ve 
en son Çin'de bulunmuş. A..,.. 
rupa siyaset mrekezinde hiz
ır.eti mesbuk değildir. 

- Nasıl adammış? Bizim 
elçi ne yazar? 

- Genç bir cenerald;r der. 
ifadesine bakılırsa çann ilti
masile birden yüksek makam• 
lara çıkanldığı hissolunur. 

- Çann evlatlıtı mesabe
sinde olduğuna göre kendisine 
eyüce ikram olunmak münasip 
olur derim. 

- MalQmu tahanenizdir ki 
süfreaya olunacak riayet bey
neddüvel usule merbuttur. 
Şimdi birine fazla bir teY ya. 
pılaa diğerleri de bunu emsal 
tutarak ileride keııGi elçilerine 
de öyle muamele edilmesini is· 
t4'rler. 

- Amma bu çann kendi oğ
lu gibi bir ~ymif. 

- Şanı hümayuna li.yık sı.
rette muamele olunacağı der
k&rdır. Fermanı hümayununm: 
üzre Ali Pata kulunu·zla gö
rüşürüm. 

-· Genç adam olduğuna gö
re, kendisini ikrama boğup 
Moskof mefasidine meyden 

vermemek iyi olur. Rusyelu ile 
O! geçinmek bu devlete la

zımdır. 

kuvvet bulmaktadır. Fransa Toulouse Radikal • Sosyalist kon· 1 Hoover. Saint • Paul (Minneooto) dikal. Sosyalist kongresi müzake 
gresi, harici siyasete ait müzake- da yapmıt olduğu 8.500 millik İn rattnda söze kan~an M. Herriot, 

ise Ren nehri boyunu el~~ et- relere girişmiştir. tihap turnesinden avdet etmiş bnı noktalar hakkında izahat 
mek arzusundadır. lngılızler Mazbata muharriri M. de Rea- ve bizzat kendi reyını kul- vermek uzusunda bulunduğunu 
Belçikanm Fransaya geçmesi- ı san, bir nutuk aöyiyerek Avrupa- lanmak ve muzafferiyet veya söylern~tir. 
ne iyi gözle bakmazlar. Bu- daki gerginliğin ortadan kalkma- mağlübiyet _haberini beklemek Ü". Fr"n"~ plal'ının tanzimi me.., 

· · F 1 M k f ·1 · · · 1 F · ı Al re Kalıfornıyada Palo - Altodakı 1 • J L h d M b nun ıçın ransız ar o.s o ı e ~ı ı ç!.."l zarur ı o an ranaa ı e - "k .. h . . . eaın · en :;ıa ae en . Hf"rri-:>l. a-

h · · p A d k" " hır fi b ı 1 ametga ına gıtmııtır. zı efaaneleri ret ve cerheylemiştir. 
oş geçınıp rusya ve VUI· 1 m

1
. a1 _ı:ıya ara sdm a 1 1 1 ~ ~rın a • M. Roosevelt, Madioon Square 

turyaya karşı Rusyayı elde 
1 

ı uzumun a ısrar etmışlır. Garden•'de biten intihap turnesi- Kendilerinin rey v" mütalealanna 
müracaat edilmiş o !.:.n tekniaiyen 

tutmak isterler Mumaileyh, aulhe isal edecek I ni yapmak için 14,000 mil katet· ı f"k" 1 • · b t .. 1 · · .. 1 F 
1

.. . . er . ı ır crını aer ea çe aoy em.ıı-
Abdülaziz bu ifadelerden y~g.ane Y". un r~n&ız P anı"."':' tat mıştır. ler ve fakat hükümete karşı 

pek çok bir şey anlamıyordu. bık! auretıle teslı!'atın tahdidı ol- . . Radyodan en ao.n d-:mokratlar 1 tam bir ihlas hiaai beslemekte ol· 
Birden bire : duS"."nu v~ ~u planın Almanyanm ıstıfa~e edecekle_rdır. Zıra M. Ho: 

1 

duklarını ifade etmişlerdir. 
B t 1 yenıden sılahlanmaktan vazgeç- o~e~. ıle M. Coolıdge, pazart~aı Franaanın ecnebi devletlerle o-

- ~§im uttu· mesi ve gerek Ayrupada gerek gunu saat 22 de ~!.. Rooıevelt. ıae lan nnhasebatından ba hseden M. 
Dedı. ? zamana kadar el beynelmilel sahada normal vazi· saat tam 23 tP. ooylıyeceklerdır. Herrio<, fÖyle demiştir : 

pençe dıvan duran Damat yetini alması için ona her türlü DPmohrafların faaliyeti "lopanyollar gibi bizim için 
Mehmet Ali Pa,a, hemen dav· teminatı vermekte bulunduğunu pek krymetli olan fikirleri mem· 

· 1 NEVYORK, 6. (A. A. )- leketlerinde mu'· dafaa elmi• bulu-
.Oy •mittir. Dün aktamki intihap mücadelesi- nan dostlarımıza karşı be:lemek-

M. de R~ısan, Franaanın digcr nin en bariz hadiseıi demokratla~ te olduğumuz nıuhabbeti ızhar et 
kom~u devletlerle olan münaaebe rın Madiıon Square Gardena'deki 
tinin, pli.nın tatbiki halinde ıılah n1uazzam içtimaları olmuştur. 
edileceği ümidini ızhar eylem.it- O ictimada azim bir halk küt-
. lesi bu.lunmuş, ayni mahalde M. tır. 

Macaristan 
• 

Ve Italya 
M. Muasolini ile 

Macar Bat-
, vekili görüşecekler 

ROMA. 6 A.A. - M. Goemboes'
fn bu hafta Roma'ya ıtelmesi bekle
nilmektedir. Macar batvekiline hari
ciye nezareti ıiyaıi itler müdürü ile 
bırriciye erkanından birçok zeTat r&

(akat etmektedir. 
Milat Pş. 

Macar batvekili, Roına'da J gÜn 

randı; tilte kenarında duran kalacak, kralr Ne Papayı ziyaret e
enfiye kutusunu uzattı: I ~e'."'ktir. M. ~e~ ile M. l'f!-uaao-

- Buyurun tevktelim mü- linı arasındaki mukilemeler, bilbas
barek başmrzı ' ferahlanchnna- sa m~ olacak ve saatlerce devam 
• h' ed edecektir. ga ızmet er. 

Dedi. -------

Padişah enfiye çekerken 
damat Paşa yarı Fuat Pa,aya 
dönerek : 

- Efendimizin mübarek 
baıları rahat edene kiffei u. 
mur yoluna girer. 

Diye mınldandı. 
Fuat Pata. paditahm sıkıl· 

dığını anlıyordu. 
Bfrden bire aözü kısa kes· 

ti: 

- Şevketlu efendim, bu ah
valin cümlesi meclisi ha11ınız
da uzun uzadıya müzakere ile 
neticeıi hakipayi ,ahaneye ay
nca arzolunur. Efendimiz ra
hat olsunlar, 

Açlık 
Yürüyücüleri 
Nümayişçiler yer

lerine gönderildiler 
LONDRA,6. (A. A.) - Açlık 

yüriiyücülerinin maceraıı. dün so
nuna enniıtir. Henüz yola çıkmq 
olduklan yerlere dönmemit olan 
kafileler, trenlerle yerlerine iade 
edilmişlerdir. 

Sabahleyin payitahtın muhte
lif noktalannda toplanmıs olan 
nüınayiıçiler, kafileler halinde ia
taayonlara gitmişlerdir. Nüınayiı· 
çiler, hususi trenlerle ait oldukta
n mmtakalara aevkedilmitlerdir. 

Hoo•er'in Cumhuriyetçileri tara .. 
fından yapılmıı olan toplantryı 
gölgede brrakmak için her tüı-lü 
tertibat alınmııtrr. 

Çinde dahili harp 
TOKIO, 6 (A. A. ) - Harici

ye nezareti, F oukien eyaletinde 
ileri hareki.tına devam etmekte o ı· 
lan komünist ordusunun Poutcb
en, Shaowar, Taiuliou'yu zaptet
mit olduğunu ve hük\lmet kuvvet
lerini tazyik etmek ıuretile bütün 
F oukien eyaletini tehdit etmekte 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Binlerce mülteci, büyük F ou
Teheou limanına toplanmrttrr. Ec 
nebiler, endife içindedir. 

ltalyada affı umumi 
ROMA, 6. (A. A. ) - Aff ıu

muminin teferrüatı, ihtimal yarm 
ki pazarteai gÜnÜ netredilecektir. 

F llfİ•t mebafil, bu af tedbirini 
İyi k...-.ılamıtlardır. 

Berlinde 
Grevler 
4 kiti öldü, bir çok 

yaralı var 
BERLIN, 6 (A. A.) - Bertin 

münakali.t grevi eanaımda 4 kiti 
ölmüı, birçok kişi yaralanmııtır. 

Grev komitesi, grevin ancak 
münakalat kumpanyaaı tarafm
dan ücr .. tlerin saat bafllUI iki fe
nik t .. n:dl edilmesinden vazgeçil
diği, grevcilere karşı mukabelei • 
bilmiaild" bulunmamak taahhü
düne girişildifi ve tevkif edilmit 
olan grevdler tahliye edildiği tak
dirde hitam bulacağını beyan et· 
mektedir. 

M. Herr.ot 

mek hakkımızdır. Fakat bu, her 
memleketin kendi dahili rejimini 
serbestçe intihap etmek hakkına 
malik olduğunıı natık olan preosi
pi kat'iyyen ibli.I etmez • ., 

"Büyük İtalyan milleti ile ara
mızda mevcut olao ve onun bizim 
le birlikte cidal yoluna girmesine 
miıni teıkil eden ıuitefeh hüınden 
daha elim bir feY olamaz. lbtima 1 
ltalyaya k...-.ı manen adiliıne ha
reket etmedik.,, 

Buhranın 

Sebepleri? 
Harp borçları ve 

teslihat yarııı 
PARIS, 6. (A. A.) - Sabık 

sefirlerden M. Henri Berener'in 
cihan buhranına ait olan ve tel
sizle netredilen bir nutkunda harp 
borçlan ile tealihatın, refahın ye
niden teesaüsüne mani olan iki 
büyük engel olduğu beyan olun
maktadır. Nut.ukta bilhaua §Öyle 
deniliyor: 

- Pek ali.. Var, git, Ali ile 
müıavere edip umuru nizamı· 
na koyunuz. Amma, horoz işi
nri unutmıyuın. 

Kargafalıklar çıkması ihtima
line binaen iataıyonlarda mühim 
inzibat tedbirleri alınmııtrr. Maa
mafih hiç bir hadise zuhur etme
miştir. 

"Son harp, bin milyar franktan 
fazlaya malolmuttur. Müstakbel 
harbin hazırlıkları, daha şimdi
den 150.000.000.000'a baliğ ol
muttur. Beteriyetin itimat esası
na müatenit bir aayi ile yeni bat

Cöp•;Ülf'r de biı "Teaa<\\;t grevi tan hayata doğabilmeıi için bu 
ilin • tn1 ı 4lt:1 dir muza.af yüke bir nihayet vermek 

- Ferman padişahındır. 
Fuat Pata, geldiği gibi, pa· 

dişahı selamlıya seli.mlrya çı
kınca, Abdülar·z damat pafa
ya döndü: 

• 
lnsull'ün 
Muhakemesi 

&ıllJha doğru 
lazımgelmekte olduğunu anlamı
yan kalmıt mıdır?. 

Bu mesele, artrk fırka, millet 
veya kıt'a meaeleai olmaktan çık· 
mı~ bütün cani rinaaıılar için hal
ledilmesi zaruri bir meaele halini 
almııtır. 

Karagedikli küçük zabit mek· 
tehi talebesinin iaşesi 

ANKARA, 6 (Milliyet) - Hükiimet Kua gedikli küçiİ~ 
zabit ve ihzari mektq,leri talebesinin askeri liseler talebesi gib•. 

iaşeaı hakkında Meclise bir layiha vermiştir. 

Derleme lugat ve ıstılah işleri 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Dil cemiyeti ilk zamanlarda eıı 

çok derleme lugat ve ıstılah işleri üzernide sıkı bir seferberli~ 
yolunda çalışacaktır. 

A N KARA, 6 A .A. -T. D . T. Cemiyeti ki.tibi umumiJiğİ11 

den : Cemiyetin merke z heyeti bugün Maa rif vekili Resit G•' 
lip Beyefendinin reisliği altında toplandı. Halk d ilinde y~şayat' 
sözleri clerleme ifinde tutulacak yollar üzerinde ~trafiyle görii· 

tüldü. Bu sözleri derlerken onlarla beraber halk itikat ve a detle· 
ri ve za11.aat ve çiftçilik sözlerinin. halk masal ve türkülerinİll 
toplanması esasları için hazırlanan projenin tamamlanması bir 
komisyona bırakıldı. Umumi merkez heyeti sair günü aallt ıS ıe 
lPkrar toplanarak bu projenin müzakeresini ilerletecektir. 

Mübadillere tevziat yapılıqor 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Malları etabli rum sahipleritıe 

verilen mübadillerin bonolarına karşılık olarak mevcut parıınıll 
sureti tevzii hakkındaki talimatname divanı muhasebatça tasviP 

edilmittir. Vekalet yakında tıalimatnameyi fstanbula tebliğ ede' 
cek, paranm tevziiırıe batlayacaktır. Henüz bonolarını almayaıt• 
!ara da paraları verilecektir. 

Seyhan nehri yükseliyor . 
ADANA 6 A.A. - Evvelki gi\n akşam ve bu aahah ,ehrİIJ'I' 

ze bol yağmurlar yağmıt kuraklık tehlikesi tamamen ortaıP11 

kalkmıttır. Yağmur vilayetimizin her tarafına ayni dereeede 
yağmıttır. Seyhan nehri yükselmiştrir 

Çetin ve müşkül müzakereler 
CENEVRE, 6 A.A. - Anadolu Ajansının muhabiri bildi· 

riyor: Çin - Japon ihtilafını tetkike veımüzakereye memur 19 lsr 

komiteai bu ayın yirmisine doğru toplanarak Lytton raporunu tel 

kik edecektir. Japonya bu rapor muhteviyatını kabul etmediğiıı· 
den müzakeratın çok müşkül ve çetin olacağı ve üç hafta kadar 

devam edeceği tahmin ediliyor. Malum olduğu üzere bu koıııi•• 
yoıta hükfunetim;z de dahil olduğundan komite müzakeratın' 
Bern elçimiz Cemal Hüsnü Bey iştirak edecektir. 

Bir tefsir talebi 
ANKARA 6 (Telefonla) - Türkiye cümhuriyeti kara tıl' 

IRrında batan gemilerin yığınlarından ve dışarıya gönderileeı'~ 
parçalarından gümrük resmi alınıp alınmayacağının tefsireP tJ• 

yini hakkırda Başvekaletten MecJige bir tezkere gelmi•tir. • t!lt 

Suriye 
İstiklali 

• 
iz mir 
Borçlanıyor - lıte hep böyledir. Bana 

ahvali alemi karmakantık an
latıp batımı ağrıtırlar. 

Diye fİkiyet etti. 
Mehmet Ali Paşa, hemen 

dama tabtumı ileriye sürdü: 

ATINA, 6. (A. A.) -istinaf 
mahkemesi, hararetli bir davadan 
aonra Amerika bankerlerinden M. 
Samuel lnaull'ün mevkufiyetinin 
idameaine karar venniştir. 

Me9bur avukatlardaa Ladu, 
ıayet hararetle mahkemenin bu 
davayı riiyete aalilıi:r«tar olma
dığmı iddia etmit ve batta lmull' 
ün aiyaai kinlerin kurbanı olduğu
nu aöyliyecek kadpr ileri gitınittir 

BERUN, 6 (A. A.) - Berlin
de nziyet sakindir, münakalat 
grevi hafifçe aaliıha ::rüztutmut
tur. Bir.;ok tramveylar iılemekte
dir. e ..... metropoliten hatları da 
İflemekte iae de umumi yollarda 
biç bir otobiiae tesadüf edilnı.n.it 
tir. 

Saat 12 ye kadar Almanyarun 
hiç ı..:r !arafmdan bir •ak'a zuhur 
una dair hiç bir haber eelmem.İf
tir. 

Tesllhatın tahdidi '"' 
/nglfl:ıler 

LONDRA, 6 (A. A. > _Teati Vataniler tam ve Emlak bankasındaı0 
alınacak 

- ŞevketlOm, bunların ke
li.mından sıkılmak gerekmez. 
Bunlar hep elçiler ağzından 
duyduklanndan abkim çıkarır
lar. Devletimiz elhamdülillah 
Allahm ve raııulünün himaye 
ve aıyaııeti altmdadu. Pederi 
alileriniz merhum Sultan Mah
mutt Hanı Adli devirlerinde 
nice nice tehlikelerden inayeti 
rabbülilemin Ye meclec:li aeyyİ
dülmünelin ile kurtulduğu za
hir ve ayandır. Şimdi ise sa. 
yei şevketvayei müliikanele
rinde orduyu hümayun ve do
namnayı mehabeti meşhun bun 
calin kuvvet kesbetmiştir. Me
rak buyurulmasın. 

(Devamı var) 

Mumaileyh ıöyle demittir: 
'"Siz ki Epkete Ünvanı tatıyor 

ıunuz, aari Yunaniatan hakimleri
nin mabutlann bile Olympie'den 
İnerek kadim Yunanistan hakimle
rinin huzurunda davalarını tetrih 
eyledikleri ayni mahalde misafir. 
perverlik kanunlarına hürmet et
tirmekte olduğunuzu göateriniz. 

Adli tebabet mutahauııla.n 
M. lnaull'ün teke .. hastalığı ile ta 
sallubu §ereyandan mustarip ol
duğunu görmüş olduklanndan mu 
maileyh, aıkı bir nezaret altında 
bir kilinikte oturmaıına müsaade 
edilmişt=ir=.'---------

hatın tahdidi meselesinin efkirı müstakil 
umumiyeyi fazla metcul etmekte 
olduğu gazetelerde intiıar eden bir Suriye istiyorlar 
yazılardan anlatılmaktadır. Vataailerin me<:liae ittirak etınmıe

"Star,, cazeteai, liberal maba- !erile meydana eelen vaziyet henüz 

1 filin mütalealarına tercüman ola-htiyar)ar rak, lngiltere ile Japonya miia- aydınlanmamııtır. Möıyö Ponoot ile 

G • tesna olmak Üzre btüün milletle- ntaniler araamda müzaken ve anlat 
ençle•ıyor maya yer hazırlamak 1çin cumhur 

'!I rin oyunlannı, açıp göstermiş ol-
veni bir a•ı gapı/'.lı, d ki kt d reisinin Ye maliye vezirlwi Cemil 
ı ' .. u, u annı yazma a ır. Merdem Be.,.in tavauutlan devam 
tecriJbeler mDıpet y • y I etmektedir . Siyui mebafildeki ka-

VIY ANA, 5 - Profesör Ştay- enı ugoa av naatlar, er ceç Mösyö Pomot ile ,... 
nah meıhur Voronofun bulduğu kabinesi tam,cr arasında -nlaı-nın müm-
aıı usulünü ameliyata lüzum ohna kün olacafıdır. Reiai cümhurun mtıc: 
dan tatbik etmek imkanını temin BELGRAT, 6 (A. A.) - Kabi liain açı1q merasiminde ve·müteakip 
eden yeni bir keıif k...-.ıamda bu- ne fU auretle tetekkül ebnİftir: celaede hazır bulunınaınatı 9Dk -
lunduğunu iliın etti. Bu ketfi ya- Batvekil M. Srcbztchi, Harici- ııİdar görülmel<te ve müflll'ÜDİleyhin 
Pan Prof. Ştaynab ötedenberi Vo- ye nazm M. Dogoljud, Harbiye ... taniterle hemfikir olchıfu za..-. 
ronofun bu aabada bir rakibi ola* .!.~.!:'.~::!~.~--~-~; .. ~~!:~~:~ clilmektedir. 
rak cörünmüştür. Ştaynahın iddi- önüne geçmek mümkin olabilmek Şamda bulunan lbrahim Hanano 
aar tudur: tedir. Bey dün öğleden sonra Halep ahali-

Mm. Germaine (Maymundan alınan ve cinai- Milliyet- Bu hususta kendisile eö- •İne telgrafla emir venniı ve ça11da 

1 d• yeti kuvvetlendiren (gudde) bez- rüttüiümüz Tıp fakültesi müden-- nn açılmasını bilclinnittir. Bu emir 
ge me 1 ler her hangi bir iliıç gibi dahilen islerinden Dr.Behçet Sabit B.Voro elektrik ıüratf.,-le icra edilmit ve 

Şehrimize geleceğini yazdrğı- alınabilirler). nof aşısının ameliyatla olduğu gi- derhal bütün çartılar açılmıttır. Şam 

para için kanuJJ ~-
Emıaı. ve Eytam Bank••' f 

mum müdürü Hakkı Saffet .'!fr. 
lzmirdon tehrimize geJrııı! fıİ' 
Hakkı Saffet Bey tehrimfade ,..t• 
müddet kaldıktan sonra Ank• 
ıidecektir. if• 

Hakkı Saffet Be.,- muhtelif 
0

• 

ler hakkında ıu beyanatta bul~ 
muıtur: k•" 

- "lzmir vilayetinin b•~ 1;ı. 
dan yapacağı 300,000 liralık •• a1I 
raz meselesi kanun itidir. s~0.,;, 
için Büyük Millet Mecliaioe1<ıi'' 
kanun layihası teklif edilec:e i~ 
Banka, müteeayyip malı ""d•" 
bir mal tanımıyor. BaokaY" .-· 
rolunan malları vakti ıelinC" 
tacağr:ı:. · İl' 

"Maliye Veki..letinin bi•~1• ıO 
tirak için bankamıza vere<:'"~yco 
milyon liralık emvalden 1 "'~,. ' 
liralığı devredilmi,tir. l)a 
milyou liralık mal kalmıtt~~ ......... 

- Keramet buyurununuz, 
padi,ahım, lngilterelu şu gün
lerde kendi umuru dahiliyeai
le fazla meşguldür. F nm'lclu ise 
bir zamandır Rusyaya müdara 
yolunu tutmuştur. 

Tayyareler gelmedi 
mız Beynelmilel Kadın Birliği mu Profesör Ştaynah ile etrafında bi kan tarikile guddelerin hazım da vataniler mütemadiyen toplantı
rahbaaı Mm. Gerrnaine Palataire'- bu makıat için çalışan talebeleri suretile de verilebileceğini, bu aon 1 lar yaparak vaziyeti hattı hareketle
in bugiin vapurla gelmesi muhte- nihayet sistemlerini ıslah etmeğe tekil hakkındaki tafailiıt. henüz rini tesbit ile metgul olmaktadırlar. 

.............. -............................ ıde _,,,,. 
bükUmeti de dahil olduğu h• 1 ,.,ıo 
birden istiklal istiyorlar. ~110 ~ 
fikrince yalnız Suriyeye yanı ;,.ıctio; 
Humus, Hama ve aHlep ıelı 'ye lı~ 
den mütetelrlril bugunkü. ~u';,iç lıİf 
kiimetine verilecek iıtiklalın. """"! 
mi.nası yoktur, Suriye tccez;:iirı S" 
etmiyen bir cüzüdür. Ve b~ le tf.' 

- Amma Fran,a imparato
ru bizi kongreye dav"t eder. 

- F ransanın şimdiki endi
şesi Prusya canibindendir. l
talya da Avu•turyayı giicen-

Ankara ile İstanbul arasında 
posta ve yolcu nakline tahaia edi
lecek olan iki tayyarenin dün :ıeh 
rimize getirileceğini yazmıştık. 
Amerikadan hareket eden vapu-
run limanımıza muvaaaJatı gecjk ... 
tiğinden tayyarelerle iki Ameri
kan pilotu bir kaç ırün sonra gele 
ceklerdir. 

meldir. muvaffak olmuşlardır. Son yapı- muttali bulunmadıitını aöylemlt Vatani nıabafllinden sızan haberlere 

Hacı Hu-sn- B j lan tecrübeler neticesinde bir iliıç ve demiıtir ki: eöre, eğer Mösyö fonoot Suriye -
U ey gibi dahilen alınan bu guddeler, 1 "-- Maamafih , ben, Voronof Fransa muahedesinin ana batlannr ;. 

Mülkiye ba,müfetti,i Hacı Hüa sayesinde birtakım saçsız ihtiyar- ameliyesini müreccah buluyorum. lin eder ve yahut bu muahedenin 
nü ve müfettiı Derviş Beyler dün lann aaçlandığınr, saçları bembe- Çünkü kan ve bazım tarikile yapı metnini vatani fırkasına tevdi ederse 
kü trenle Ankaraya gitmitlerdir. ya7 olmuş ya~lı kimselerin saçla- lacak aşı, ifrazat vesaire suretile vataniler de meclis müzakerelerine 

Hacı Hüsnü Beyin aon iıki.n ı rında renk değitikliği hiıarl olarak tcıirini kaybedebilir. Halbuki a- i9tirak edeceklerdir. 
•uiiatimal tahkikatına ait tahki. siyah veya oarıla,tığıru eönnüıler ıne!iyatta doğrudan doğruya uzvi Şimdi ortaya yeni bir mütkilat da
kat fezlekelerini vekalete götür- I dir. Ayni usul aayeainde ihtiyarlık yet kamçrlanmakta ve bittabi bu ha çıkıyor, mufrit vataniler, Suriye· 
di.;i!ü aöyllf"n.mektedir. neticesi ha.aıl olan kanıuzlıP,"ın da . şekil daha müessir olmaktadır.,, 1 nin tamamına - Lübnan w ileri 

· h"·k• 1 • · • tirakıY ,,. nye u umet ennın •!. "ki . 1 ~~ şekkül edecek vahdete ı•tı • 1~o 
melidir. Bu fikir cok taraftar 
miıttir 



Milli Diş Tababeti 
Ekonomi 

Fındık ihracatımız 
fazla, fakat 

gelen para az! 
8u sene fındık ihracatımız ge. 
Çen senelere nazaran çoktur 

.ı... Gireoon, Ordu ve Trabzon fın· 
~ ihracatı hakkında Ticaret 0-
ı-n• gelen malOmata nazaran 

1:32 aeneai mevaimi iptidaamdan 
1' eırinievvele kadar Gireaon· 

... nıuhtelif ecnebi memleketle
~ 1778 ton iç ve 1312 ton kabuk 

fındık ihraç edilıni9tir. 
il.... Ayni tarihte Ordudan yapılan 
~t 1491 tondur. Trabzondan 
~ ınliddette yapılan ihracat 
••ı tondur ki bu i19 iakeleden 
~telif m~mleketlere ihracat 
1:'.9olmi bidayetindenberi 6120 
._bulmaktadır. 

ı..Y alruz fmdık fiatlerlnin dütük 
'"ft lıueblle fındık lhracatnun 
~n aeneki mıktarlar mukayese 
fllıi ınemlekete geçen senekinin 
"-aı. yan11 kadar para glrdiii 
'lmıttır. 
kayıerl pasbr
macılannın 

bir müracaab 
la-lta~.....ı paıtırma tacirleri ıon 
~&rda lıtanbulda putırma 
ti;""'rmm artmau Üzerine bu i
~ L Ônline geçmek için t....,bbüaa-

Q•tlamıılardır. 
~ ltayaeri paatınnacılan lıtan

da imal edilip ucuzca aablan 
::brnıalann üıtündeki çövenle

ııhhate muzir bir takım me
'-ttan mürekkep olduğunu ve bu t BORIA 1 

( lı Bulıuaıd&a almaa cotnldlr ) 
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paatırmaların çabuk bozulduğunu 
ali.kadar maltamlara bildinnitler
dir. 

On aylık ihracat 
Yunanistanın on aylık ithalat 

ve ihracat bülteni netredilmiştir. 
Bu bültene nazaran Yunanista 

nın bu on aylık müddet zarfında 
bütün kalemler üzerinde ihracatı 
azalmr~, yalnız şarap ihracatı faz 
laJa~mı,tır. 

incir ve üzüm 
flatları 

incir ve üzüm fiatleri bu sene 
çok dütüktür. Ozüm ve incir fj. 
atlerinde geç .. n aeneye l'azaran 
kilo batına 25 • 30 kuruş tenezzül 
•ardır. Uzümde en az fiat 8, İ»ıcir 
de en az 4 kuruştur. Bu kadar dü 
!Ük fiat ai.ndiye kadar görülme
miştir. Maa:nafih buna mulu.Oil 
üzüm ihracat.ım.ız geçen senenin 
iki mislidir. hmirliler bu •ene az 
fiatle fakat çok ihracat •İstemini 
takip etmektf'dirler. Netekim bu 
ıene 5:; milyon kilo olan üzüm is
tihaal:Otımızın timdiye kadar 32 
milyon kilosu aatılmıttır. 

Almanyaya tütün 
ihracahmız 

• Hamburg fahri konaolosumuz 
M. Wolf Türkiyenin, Almanyaya 
olan tütün ihracab hakkında ali.
kadar dairelere rapor göndermit 
tir. Bu raporda den ilmektedi,. 
ki: 

Almanyanın kambiyo tahclida· 
tı, Türkiyeden yapılan, yaprak tü 
tün ihracatını mütee~ıiı- etmemiş .. 
tir. Hükômet 1 mayıs 932 den iti
baren ,itbi.lit müeueıf!)erine, aa
bn aldıklan tütünün bed~linin 
yüzde ellisi niıbetinde kambiyo 
vermektedir. 

Bu rapora ilive edilen biı iıta
tiıtikte Almllnyaya en 2İyade Yu
nanista.nm tütün sattığ~ an)aşıJ.
maktadır. ikinci derecede de Rus· 
ya gelmektedir. Türkiye ile Bulga 
rutanın Almanyaya tütün ihraca· 
b atağı yukan yekdiğetine müaa
Tidir. 

Turfanda portakal 
lkbaat Vekaleti meteoroloji 

müesaeseaınuı raporlarma göre 
Dôrtyol portakalları kuraklıktan 
küçük kalmıştır. Bazı ağaçl&rda 
kurumu, portakallara bile tesa
düf edilmektedir. Portakallar yağ 
mur ihtiyacındadır. 

Rize havaliaine ihtiyaç niabe· 
tinde yaimur düımüştür. Rize por 
takalları için, kuraklık tehlikesi 
kalmamıştır. Son haberlere göre, 
portakallar kemale ermiştir. 

Dörtyolda piyaaaya hırfanda 
portakal çıkmışbr. 

Malumat istendi 
Ticaret Odası benzine iapirto 

kan,trulması hakkındaki tetkika
bna devam etmektedir. Oda bu
nun için benzine İspirto kanştrr
makta olan memleketlerden ve 
bu eaanaa mahauı motör1er yapan 
fabrikalardan malümat istemiştir. 

~ge vapuruna konan 
~aczin mahiyeti nedir 
\t apurumuz Pirede beş saat sü. 
t~n bir kaciz macerası geçirdi. 
~ ~fainin Ege ... apuru son 
")~ Pirede garip bir muame 
>, ba-.,ruz kalmı§tır. Pirede gemi 
~il ~İz konulmuş ve bin mütkü
'lııt~ ""f aaat ııonra haciz kaldın! 

Q" 
:-..;ıu tnuameleye ıebep Yunania-
''iıı: bulunan bir Rumun Seyrise 
L;"', en harpten evvel aattığı bir 
ıi"'lııır · • "il ~ ı•mde alacaklı olmasıdır. 
'f ~ ,bu alacak yüzünden Sey
'9ı "ııı aleyhine haciz karan al
-.;..1:: Adamcağız geçen gün Sey 
'- .. ~ anna11 tafıyan bir vapu
~ ""'de olduğunu görüuce ho
tı..d., ""'bıtaya müracaat ederek e-

~ ve 'k' - · · B aaı ı goatermııtır. u· 

nun üzerine vapura haciz konul· 
mağa kalkışılmııtır. 

Vapur süvariai buna muhalefet 
etmit ve bir taraftan Atina Elçili
iimize diger taraftan lstanbula i
dareye telefonla müracaat ebni•
tir. Yapılan tetebbüsler neticeıin
de vapurdan haciz refedilebilmit
tir. 

Dün bu hususta itlebne müdü
rü Burhanettin Bey demittir ki: 

"- Evet, Ege vapuru Pirede 
5 aaatlik bir haciz geçinniıtir. Fa 
kat bu haciz doiru değildir. Çün 
kü böyle bir borç olsa bile bu dü
yunu gayrimuntazamaya alınmıı
trr. ikinci bir nokta olarak ta Sey 

Vtllgelte 

Askeri 
Liseler 

Askeri liselere ye
niden 150 

talebe abnacakhr 
Askeri liselere yeniden 160 tale

be alınacağını Milli Müdafaa V eki.le 
tinden Vilayetet bildirildiğini yaz
mıtbk. 
Alınma fB•h tunlardır: 
A - Orta Mektepten f'lhadetna

meli olmak. 
B - Dokuzuncu aınıf için 16 ila 

19 yatında onuncu ıın1f için 16 ili 
20 ya,ında on birinci sınıf için 17 
iliı 21 yaıında olmak . 

C - Tam sıhhatta olmak, kekeme, 
siyah renkli olmamak boyu yüz elli
den aşağı olmamak. 

D - Ailesi ve kendisi fena ıöhret 
sahibi olmamak , 

Bu fftrtlPrı haiz taliplerin hemen 
Vilayet Mektub; Kalemine müraca
atla isimlerini kayrt ettirmeleri li.· 
zım gelmektedir. 

Faydalı yağmur 

Vilayet mülhakabna faydalı yağ

murlar yağdıiiı ve kıtlık zeriyata 
baılandığı haber verilıni,tir. 

Yeni müfettişler 

Oçüncü ımıf mülkiye müfettitliği
ne lneholu kaymakamı Ahmot Ra
sim, Balye kaymakamı Ahmet Refik, 
Kemaliye kaymakamı Kimil Fuat B. 
ler tayin edilmiılerdir. 

Simav kaymakamı Cemil Bey ve
kalet emrine alınmıştır. 

Beyoğlu kaymakam
lığında çocuklar 

Beyoğlu 5 İnci ilk mektep talebe
ıinCien bir luıım dün hocalannın re
fakatınde Beyoğlu Belediye>ini ve 
kaymakamlığını gezmiıl~dir. Bu zi
yaret esnasında talebe kaymakam 
Sedat Beyle de görüımütler ve ken 
di•inden Belediye t"lkilatı, vezaiii, 
J.aymakamların ifa ettikleri hizmel· 
jer hakkında izahat istemi,lerdir. Se
dat B. çocukların bu suallerine birer 
birer, onların anlıyabileceği bir lisan 
ile uzun cevaplar vermjş, kendileri
ne Vilftyetler idareıini, Belediye ve 
lıayınakamlıklar vazifelerini, lotan. 
bulun hususi tqkilatıru anlatmııtır . 
Çoçuklarla kaymakam nraaında bu 
kantıklı hayat bilgisi müsalıebeti 
bir aaattan fazlo. sürmüş ve çocuklar 
müteakıben diğer müessetah tetkike 
gitıniılerdir. 

......... ·---
Kadından 
Kaptan! 

lakoçyab bir mis 
bizim mek

tebe girmek istedi 
Yüksek Deniz ticaret mektebine 

geçen tatil devreeincle kaptan olmak 
isteyen bir Türk kızının müracaat 
etmek istediği yazılnuıtı .. Bu haber, 
muhtelif memleketlerde müteaddit 
ııazeteler tarafından a.li.ka ile nakil 
ve te.·cüme edilmİftir. Bu meyanda 
lngiliz gazeteleri de bu haberi neı
retmiılerdir. Bunu okuyan lekoçyalı 
bir Miı, Yükaek Deniz Ticaret mek
tebi müdürlüğüne bir mektup gön
dermittir. Bu mektupta Miı Ahton, 
19 yatında olduğunu, orta tahıil 

gördüğünü, öteden beri denizciliğe 

ve kaptanlığa merakı ve muhabbeti 
bulunduğunu beyan ederek mektebe 
kabul edilip edilmeyeceğini sormut
tur. Mektep müdürü Celal Bey ken
diııile görüten bir muharririmize bu 
huıuıta demi•tir ki: 

··- lıkoçyalı Miae cevap yazdım. 
Bunda, mektebimizin derecesi yÜk
sek olduğunu, kabul edilebilmek için 
orta tahsil ki.fi olmadığını, lise me
zunu olmak icap ettigini, bu şeraiti 
haiz olan Türk tebeasmm krz ve er
kek diye nizamnamede fark gözetil
mi, olmadığını bildirdim.~ 

Bu münaıebetle öğrendiğimize 
göre, lnırilterede kadınlann kaptan
lık yllpmalarına müsaade yoktur. A
merikada kadınlar kaptan olabilmek 
te iseler de, orada da ıigorta şirket
leri kaptanı kadın olan gemileri si
gorta etmemektedir. 

riıefain devlet müeaıeaeıidir. Dev
let müeueaesinin mallan ;.., hac
zedilemezler. Muhtelit Türk - Yu
nan hakem mahkemesine havale 
edildiği bildirilen bu iti tetkik edi 
yoruz. idarenin avukatları, İcap 
ederse bu beş ıaatlik teehhürden 
dolayı zarar ziyan davası açacak
lardır. ,. 

Kongresi Mesaisini Bitirdi 
Pollate 1 

Kumarbazlarla 
Mücadele 

Mahkemelerde 

Falcı 
Kadın 

Birinci milli diş taba
beti kongresi bitti 

Kongre ilmi mesaisini 
rirken bir 

biti. J Yeni bir kumarbaz 
kafilesi 

adliyeye verildi 

Kahve telvesile 28 
kurup 

falamı bakıyordu? 

çok da kararlar ittihaz etti-
Bfrinci milli dit tababeti kon 

gresi dün sabah ve aktam iki 
celse aktederek ilmi mesaisine 
hitam vermittir. Sabahki celse 
saat onda açılmıt ve Dr. Ziya 
Cemal Beyin riyaseti altında 
tebliğlerini yapmıştır. Dün Dr. 
Nuri Ömer Bey (ağız ve dit 
mikroplan), Dr. Kazım Eaat 
Bey ( diJ apıeıi ve tifonun ayni 
zamanda başlamasına ait bir 
vak'a), Dr • Cemil Niyazi Bey 
(pivrede ademi tardi.t ve aclemi 
taharrüş esası üzerine müıte
nit bir nevi cihaz), ditçi Şem
settin Bey (harp neticesi bir 
çene kınğı vak'ası) mevzulu 
tebliğler okunmuştur. Tebliğ
ler üzerinde bazı ilmi münaka
şalardan sonra azanın teklifleri 
müzakere olunmağa başlanmıt 
ve yapılan teklifler üzerinde 
noktai nazarlar serdedilıınittir. 
Kongre neticesinde bazı karar
lar ve temenniler tesbit edil
miştir. Kararlar ve temenniler 
icra edilmek üzere makamatı a
liye nezdinde t~ebbüsat yapıla 
caktır. Yapılan temenniler me
yanında mektebin tedriı müd

detinin 4,5 seneye iblağı ve ay
nca bir doktora sınıf tesisi var 

dır. Bundan batka dit tababeti 
şubesinde ilmi ııtılahlann top

lanması, türkçe olarak teıbiti i
çin bir komisyon teşkil edilmiş 

tir. Komisyo-n yakmda faaliye

te ba§layacak ve elde ettiği ne-

Maarifte 

ticeleri peyderpey Türk Dili 
T etkile Cemiyeti merkez heyeti 
ne bildirecektir. Sesli olmak ü
zere bir türkçe dit hıfzısııhba
aı filmi vüıcude ıretirilmesi de 
tahtı karara alınmıttır. Mektep 
ve ordu ıribi umumi topluluk o 
lan yerlenle eğız ve dit hıfzı1-
ııbba11 hakkında propaıranda 
yapılması için te,ebbüsata airi 
ıilmeıi tahtı karara alınmışbr. 
Kongre ikinci defa olarak iki 
ıene sonra eylMde gene· İıtan
bulda toplanacaktır. Milli Türk 
dit tabipleri koogreai mukıırre
ratı ve müzakeratı beynelmilel 
dit tababet birliğine bildirile
cek ve beynelmilel birlikle ba
dema daha yakından temas edi 
lecektir. Kongre münaıebetile 
açılan ditçilik aergi.ai de dün ak 
ıam kapanmııtır. Kongre ıo
DWJıda Dr. Khım Eıat Bey bir 
nutuk ıöyleyerek mesaiyi hüll 
ıa etmittir. Dün akf811Jl kGngre 
nin ıon günü olmak münasebe 
tile Eden salonunda bir akşam 
ziyafeti tertip edilmiştir. Kon
grenin Gazi Hazretlerine çek
tiği tazimat telgrafına mütarün 
ileyb atideki cevabı göndennit 
lerdir: 

Birinci milli dit tabipleri ku· 
rultayı rei.ai Dr. Profeıör Ki
zım Eıat Beyefendiye: 

T eıekkür eder ve muvaffakı
yetler dilerim. 

Reisicümhur 
Gazi M. KEMAL 

Mekteplerde grip 
ve boğaz 

hastalıkları arttı 

Hastalığa sebep sınıflarda 
talebenin çokluğu mudur? 

Son zamanl&rda havalann de
ğişik geçmesi üzerine mektepler
de grip ve boğaz haıtalıklan art
mı9tır. Sıhhiye müdürlü.ğ~ bu hu
auata li.zımgelen tedabon almak
tadır. Hastalığın ıirayet ve tevea
aüüne amil olan ıınıflann fazla 
kala balık bulunması maarif idare 
ainin nazan dikkatini celbetmİf 
ve binaları müaait olan mektepler 
de yeni tubeler teaiai kararl8ftınl 
mıştır. 

ile göriifecektir. Öğrendiğimize 
göre Vekalet Dariilfünunda yapı
lacak 11lahat için müderrialerin 
de reyini alacakbr. Her profesör 
bu huauıtaki noktai nazannı bir 
rapor halinde Vek.i.lete bildire
cektir. Emin Muammer Ratit B. 
Ankarada, Darülfünunun bugün
kü vaaiyeti •e mesaisine dair iza .. 
hat verecektir. Yeni teldin 1933 
aeneıi Tetrinie.-.elinden itibaren 
tatbik edilıneıi için hazırlıklar 7a 
pılmaktadır. 

Foto Etem 8. 

Ankara caddesinde 
güzel bir 

müessese kurdu 

Bu sene ilk, orta ve liselere çok 
talebe kaydedildiğinden arruf
lann mevcudü 60-70 aruındadır. 
Hatti. bu:ı mo;kteplerde daha ka
labalık olan sınıflar vardn. Orta 
mektep aon sınıflarda bir zümre
den sınıfta ipka kalan talebenin 
li ... birinci ımıfa devam hakkı ve 
rildikten oonra dokuzuncu amıfla 
ra kaydedilen talebe adedi hemen 
hemen bir mi•li artmıttır. Bu va
ziyet karşısrnda liselerde dokuzun 
cu sınıflarda birer şube daha a· Eaki fotograf muhabirlerimiz
çılmıstır. Muallim kadroau evvel- den Foto Etem 8. arkad8§ımız, 
ce tesbit edi'mi, olduğundan açı- aerbest çalıpna hayatına atılllllf 
lan yeni ~ubelere ~~k~ep muallim ve Ankara caddesinde Köroğlu 
)erinden zamanı musaıt olanlar gazetesi altında bir fotografhane 
ücretle tayin edilmiştir. Bu •uhe açmı,trr. 
mu"llimlerine bir lirll ders başı "Foto Etem,, atelyeıi dün bir 
ücret verilecektir. Gerek orta ve çok zevat tftrafından gezilmiı ve 
liselerde ve gerek ilk mektepler- re•İmler çektirilmi,, siparitler ve
de sınıflann fazla mevcutlü olma rilmittir. Cidden aanatkir olan 

ed'I kt d" c·· Etem Beyin teşhir ettiği resimler mllsına dikkat ı me e ır. un-
, 'd • · de çok takdir edilmit ve beğenil-kü bu ,ekilde •ıhbı, ı an ve terbi- . . 

mıttır. 
ye"i mahzurl&r olacağı dü,ünül-
mektedir. Şubelere den veren mu ,f tem Beyin ~~ah~:re~k a: 
allimlerden kıdemli olanlar bir Iİ· rlan_ 

1~ rtryalp .ırı 1 ti'L"lazhr -
erının po e en ve a aıa ar• 

radan fazla para almaktadırlar. , bin<' ait IP.rihi intibalar çok sanat
Bir buçuk, iki lira ders başı ücret 1 ki.ranedir. 
alan liıe ve orta mektep muallim-~ "Foto Etf"nı., de vesika fotoıra 
leri vardrr. frndan itibaren bütün fotografla

Darülfünunda yeni 
teıkilat 

Darülfünun Emini Muammer 
Ratil B. gelecek hafta içinde An
karaya gidecektir. Muammer B. 
Anknrada bir müddet kalarak 
Darülfünunda yapılacak yeni teı· 
lciliıt hakkında Maarif Vekaleti 

nn iıtenildiği pozda ve ikbaadi 
vaziyete uygun bir bedel ile temi
ni yolunda huausi tedbirler de a
lmmııhr. 

Ali mahafil, ticari ve mali mü
esaeseler, mektepler, mektepli)er 
resirn)eri için de ayn ayrı tertip
ler ahnmıfbr .. 

Et•m Bey arkadaşımızı tebrik 
ederiz. 

Zabıta kumarcılara kartı ulo taki
bata devam etmektedir, üç alin ev
vel gece Beyoilunda büy\ik bir ku
marhane meydana çıkarılmıt ve 20 
kiti kumar oynaaıılarken yakalanmıt
tir. 

Zabıta bu kumarhane etrafında 
tahkikata de\'am ederken Taksimde 
de gene böyle hüyiik bir kumarhane 
daha bulunduğumı haber almıt bura 
yı gözetlemeye ba,lamı§br. Buran 
Ekrem iıminde bir adamın evidir. 

Polis 2 nci tube müdiriyeti bu n 
etrafında gizlice tertibatuu almıt ve 
gözcüler koymuıtur, Gece eve bir 
çok kimseler toplanmıılar, kapılar 
kapanmııtrr. Bir müddet aonra zabı
ta memurları eve ainnitlerdir. 

Meaıuriar üst kata çakınca aalon
da büyük bir rn&MlllD etrafında 20 
kitinin kumar .oynamakta olduldan-
111 görmiiılerdir. 

Kumar oynayanlar polisleri görün 
ce ellerindeki kiiıtları ..ı.ı....ı., or
tadaki parayı kaybetmek istemiptır
se de buna muvaffak olamamqlıınhr. 
Hepıi de ellerinde bakara kiğıtla

rlle yakalanmışlardır. 

Y almlananlar tunlardir: 

Ali, Saip, Ziya, Rükneddin, Mıh
tar, Şevket, Fuat, Seyfeddin, Hasan, 
Talip, Burhaneddin, Marko, Salo
mon, Suat, izzet, Zeki, Ahmte, Sü
leyman, Burhanettin, Hidayet. 

K\.mar masasmm üzerinde 126 
lira kumar paraaı bahınmuıtur, Ku
mar oynayanlar ve Ekrem adliyeye 
teelim edilmiılerdir. 

Otomobil kazası 
Şoför Kenmlin idaresindeki 3739 

numaralı kamyon Fmdıklı caddetin
de önüne çıkan küçük Refete çarpa 
rak hafif surette yaralamııtır. Ço
cuk hastaneye kaldmlmııtrr. 

Bir feci müsademe 
Diin aahah Şitlide yoldan geçen

leri ve tramnydakileri heyecana dü 
ıüren bir hadise olmuıtur. 
Şoför Sadullahm idaresinde bulu

nan 3626 numaralı et nakline mah
ıuı kamyon Hali.ıki.r Gazı caddetin
den Oımanbeye doğru siderken di
reksiyonun bozulmuı üzerine aağa, 
oola aaparak ilerlemi,, toför yolclım 
ııeçenleri çiğnememek için çok çalq 
mıt ise de 165 numaralı tramyayla 
çarpqmuma m&ni olamıımııtır. Mii
eademe çok tiddetli olmut, kamyon 
devrilerek makina tuhışmuttur. Şo
för Sadullah makina albnda kaldığı 
için muhtelif yerlerinden yaralandı
ğı gibi alevlerden elbiseleri tutuı

mut. buı yerleri YIUUDlfbr. Etraf
tan yetifİlmİf, toför tamamen yan
maktan kurtanlmıt, makina da aön
o~lmüttilr. 

Tramvayın ön launı tamamen ha
rap olmuıtur. Tramvayda bulullllll 
yolculırr çok heyecan geçinnitlerclir. 
Zabıta tahkikata laaflamı,tır. 

Haataneye kaldınlclı 
Roznuvar banrun sahibi lınıail 

ile kitibi Teologoa ve Kolya bir he
Mp meaeleoinden kavga etmiıler, 
A-.ı 1 ımail eline geçirdiği bir .~e
yi Teologoıun batına atarak ağır 
ıurette yaralanuttır. Boynunun da
marları keailmit olan T eologos haa 
taneye blclırılmqtır. lımml yakalan 
mqtır. 

Koyun yüzünden 
Balarköyde Kartaltepede çohaa 

15 yaımda Saitle 16 yııtmda Galip 
bahçeye koyun koymak yüzünden 
lıavga etmitler, Salt boçalda Galibi 
tol mmıesinden yaralamqtır. 

Eli tabancalı 
Betikta,ta Setbatmda -ran 

Vahidettin iaminde birlal elinde 
bot bir tabanca ile lıtildll cadde 
ıinden ahaliye küfrederek geç
mekte iken yakalanmıtbr• 

Otomobil çarph 
Dolmaba.hçeden geçmekte o

lan foför Naaır Efendinin idarealn 
deki otomobil 55 yaşında aeyyar 
tekerci Yuıuf Efendiye çarparak 
yaralamı,trr • 

Müsadere edilen 
yüzüğün sahibi 

Dün Ağrrceza mahkemeainde 
kahve telve•ile fala bakan bir ka· 
drmn duırufma11 yapıldı. Maznun 
Emine Hanım itminde biridir. 

Emine H. 32 yaıında olduğunu 
Allah bağql&raa dört çocuk saJı.i. 
bi bulunduğunu aöyledikten aonra 
kendisine kocaıınm ne İJ yapbiiı 
ooruldu. Emine H. koca11 Halil 
Efendi İçin: 

- Kahvede ortaktır! cevabını 
verdi. · 

- Ev kendinizin mi, yokaa ki-
ra mı?. 

- Kira .• 
- Kimin nidir? 
Emine H.: 

-Vallahi, dedi, kimin evi ol 
duğunu bilmİyorum. Oraarru erlı:t 
ğim bilir ... 

Reia aordu: 

- Kahve ile fala bakmıtam. 
Ne diyecekain?. 

Maznun inki.r etti: 
- Hqi.. . Yalan .• 

Okunan dava evrakında, Eıni. 
ne Hanımın ihtiyacına mebni 20 
kuruı mükabilinde k.ıı.hve falına 
baktığı, ve bu suretle birçok saf· 
dilleri iğfal ettiği zikredilerek ce
za11nm tayini iateniyordu. Suçlu, 
mazbut İfadesinde' "Evim kirada 
Kocam hattadır. Ne yapayım, za· 
ruret yüzünden falcılık yapıyor
dum. Hatti ogün, memurlar evi • 
ramazdan evvel, falcılığa ait bü
tün kitaplarımı yakbm,. diye iti
rafta bulunmuştu. 

Mahkemede bu ifadesini de İD 
kiır etti: 

- Az çok Allah ne verdiae er 
keğim getiriyor, kimseye muhtaç 
değilim. 

Falcılığa ait kitaplara gelince: 
- Okumam yok, yazmam yok 

Kitabı ne yapacakmışım? dedi. 
iddia makamı, Emine Hanmı• 

dan en yakın komıul nnın ismini 
ve adreaini iatedi. Reisin emrile 
maznun bakkal Ahmet Efendile 
polis memuru Mustafa E fendiniıi 
adreslerini verdi. 

Mahkeme, :zabıtta imza11 olan 
memurlarla komşularının ıabit ıı 
fatile celplerine k&rar verdi. Du• 
rutma 25 birinci kanun pazar ırü 
nüne lraldr. 

Esrar kaçakç1lığı 
Bir çuval içinde 25 kilo 600 ı:• 

eoran kacırmak isterken zo.bıta 
memurları tarafından yakalanan 
Simon ianıinde birinin dün Ağrrca 
zada duruşmuı yapıldı. Simon, 
cünnüuü inki.r etti. Şahit poliı 
memurlan maznun Sim.onun fÜP• 
heli fÜpheli dolaımaoı, durmadan 
cigara içmesi nazan dikkatlerini 
celbettiiini ,yanmda gezdirdiği 
çuvalın muayenesinde 25 kilo 500 
aram earar zuhur edince kendİaİ· 
ni alrp merkeze götürdüklerini 
aöylediler. 

Muhakeme, gelmiyen şahitlere 
tebligat yapılma kiçin kaldı. 

Mahkemede 
tevkif 

bir 

Koca Muotafapaşada, pazaı 
yerinde. kaçak cigara kağıdı aa
tarken yakalanan Şefik oğlu Ha· 
aarun dün ibbsaa mahkemeainde 
duruşmaaı yapıldı. Maznunun le• 
kifine mahkemece lüzum hasıl ol 
dağundan Haaan, derhal mahke· 
me aalonunda t....ıöf edilerek 
tevkifhaneye gönderildi. Muhake 
meye diğer bir gün devam edile
cektir. 

Asker elbisesi alıp 
aatanlar 

Aıker elbiaeıi alım satımı yap 
makla maznun hazır elbiseci z .. 
keriya, Nazif ...e Miaak Ef. !erin 
A ğrrcezada duruşmalan dün 7a• 
pdıl.ı. Suçlular, dükkanda bulu 
nan elbiseleri aıker elbiM!ıİ olma 
cbtmı aöylediler. Miiddeiwnuml 
hidiaenln teabiti için lenzrm ida· 
reıinden celbedilecek zevatm ha
:rurile bir ketif yapılmasını iatedi. 
Mahkeme keıfe ve tetkika liizuıa 
olmadığına karar verdi ve ismi 
geçen ıahitlerin celpleri için mu
hakemeyi 18. birinci kinuna br
rakb. 

••••• 1 

Deniz tayinleri 
Deniz ticaret mıntakaaı ma 

Şüpheli kimaelerden miiaade- dürlüğü dahilinde yeniden bam 
re edilip polia miidiriyetince mu- tebeddülat ve tayinler yapılmıt
haf aza edilen •• lhlamurda ohı· ı tır. 
ran bir kadına ait olduğu aöyle- Bu meyanda lıtanbul liman rİ· 
nen elmaa tatlı yüzük .ahibinin ı yaoeti kontrolünden Talat Bey Ka 
ikinci ıube ikinci kııma müracaat vak liman reisliğine tayin edi1mit 
etmesi bildirilmİ•Iİr, 
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ldarebaneı Ankara caddMi, 

100 No. 
Telpaf adre.i: lst. Milliyet 

T.ıofon Nwnanları• 
Bafmuı...rrir ve Müdiirı 24318 
Yuı itleri Müdürltiiil 24319 

idare n Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
TOrld.,., içirr Hariç için 

L K. LK. 
s a,..... 4- ·-8 " ' llO 

14-
12 .. 14 - 28-

Gelen ....ı. ıeri verilmez -
Mlldded seç• nüshalar 10 ku
nııtur. Gazete v• -tbaaya alt 
iıler için müdlrlyate müracaat 
edilir. Gazetemiz il&nlann ,,... 

•'uliyetinl kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
y "'Ukay .... t -t.nıad .. al

dıfmuz 1-ldmata n.uaran bugün 
hava kapalı ve çiııentili geçecek, 
rilzglr karayeldea eaeceldir. 

8-11-932 tarihinde tuyik 758 
milhnetre, hararet .-mi 14, asga 
ri 11 ıantigrattır. 

Dünya Kemalizm 
prensiplerine 

doğru ilerliyor •• 
Sabık Adliye vekilinin şayanı 

dikkat bir makalesi •• 
lZMIR, 6 (Milliyet) - Mah- nizınin çôkeceiini, komünizmin 

mut Eaat B. Anadolu gazeteainde fert için Büda feragati gibi bir fe
"Kemalizm,, iıimli bir mekale yaz raıat iatediğini. camianın buna 
BU§tır. "Tarih yirminci asrı anla· hakkı varsa da bu hakkm yirmin· 
tırken Kemalizm için de hayli du ci asır icabatı kadar olduğunu, Fa 
racıak ve çok teYler aöyliyecektir,, şizmin ltalyayı kurtardığını, ona 
diye batladığı mekalede M. Eaat yeni bir hayat, yeni bir hız verdi-
B. ezcümle diyor ki: iini, Faşizmin siyasi oldujunu, 

0
Denebilir ki Kemalizm öz 20 nci asır insanının Kurunu Uli. 

Türk tarihinin seyrinden ve icaba esiri olmadıfını, Faşizmin siyasi 
tından dojmuştur. Evet,zaten kuv 
veti de ondadır. Fakat bununla hürriyetler bahıinde günün birin
beraber Türk tarihinin dünya ile de daha çok müoamehakar dav• 
irtibatı çok sıkıdır. Onun psikolo· ranmak mecburiyetinde kalacağı
jiai dünyayı anlatacak kadar ge- nı, Faşizmin Papaya, Krala, ordu 
nittir. Bunun içindir ki Kemalist ya fazla dayandığını kaydederek 
ıJstemi bocalıyan dünyaya tutuna makalesine fU suretle nihayet ve· 
bileceği destekler vermeğe nam· riyor: 
zet görür gibiyiz.,, Buharrir bun- "Kemaliz tutunacaktır.Çünkü ik 
dan aonra ••bizdeki devlet telakki tıaadi, •İyaai, içtimai prensipleri 
ll-İne, bu devlet idareai prenaipleri.. yirminci asnn yeni düsturlarının 
ne mutedil devletçilik müdahale- ifade•idir. Kemalizm realisttir.As 
cilik, yarım liberallik demek bir rımızın en büyük derdi sermaye 
az hatalı olur. Bunun sadece ve ile ~ kavgasının arasını bulmak
tertemiz adr Kemalizmdir,, diyot'. trr. Bunu komünizm bulamadı. 
Ve öz Türk tarihinin İcaplarm- Geriledi. iyi ve •amimi tatbik edil 
dan doğan Kemalizmin yalnız 
Türkiyeye has bir sistem olarak mek ,artile •ulhü Kemalizm yapa 

caktır. Kemalizmin en kuvvetli 
kalmıyacağını, liberal medeniye-
tin çok ihtiyarladığını, dünyayı bir yeri de maziye karşı müaame 

Memlekette 

Mahkemelik 
Bir ihtilaf 
Muğla tütüncüleri 

aleyhinde 
bir dava açıldı 

IZMlR, 6 - inhisar idare•i 
Muğla tütüncüleri aleyhinde bir 
dav'l açmıttır. Davanın sebebi, tar 
lalarda tahmin edildiği kadar tü
tün istih.al edilmemesidir. Mah
kemeye verilen tütüncüler, bu ka .. 
bahatin inhisar idare•inin muham 
minlerinde olduğunu, çünkü tü· 
tün tarlalarda iken miktarının 

fazla tahmin edildiğini söylemek 
tedirler. Bu dava dolay11ile Muğ 
la tütün aatışı baılamamışt.r.Kum 
panyalar dava neticelenmeden t(l 
tün mübayaaıı yapamıyacaklannı 
bildirmi~lerdir. 

Muğla tütüncü]eri bu vaziyet• 
ten mütee .. ir olmuşlar ve lktısat 
Vekiline müracaata karar vermİf 
!erdir. 

Hırsız kim miş? 
ADAPAZARI -Yenicami mil 

ezzini Hamdi Efendi polise müra
caatle gece camiye hırsız glrdiii· 
ni ve birkaç halı ile birkaç kilim 
çaldığını söylemitti. Poli• derhal 
camiye giderek tetkikat yaptı ve 
neticede camiye hariçten hıraız 
girmediğini teıbit etti. Hamdi E
fendinin evini aradı ve çalındığı 

iddia edilen hahları ve kilimleri 
tavan araıında buldu. 

Toprak yığını 
altında Yeni bir oyun 

yürütemediğini, Kari .. Marka'ın ha etmemesidir. Onu çİğniyerek, 
o dahiyane tahlillerinde gördüğü ilerleme•idir. Hele milliyetçi, hür· 
gibi onaekizinci asrın iktıaadi, hat riyetçi, cümhuriyetçi parlmanter 
t& siyasi ve içtimai fa,rtlarına göre ve li.ik olutu devletçilik manevi 
yufrulmuş liberal ıiatem ile yir- cihetini tamamlamaktad.r. Dün-

• • "f d k ·· k. 1 K ı· . Ier·ne dog·ru M. KEMALPAŞA - Ka:ııamı· Size yeni bir oyun ıöyleyece- mmcı asn ı a e etme mum ın o ya ema ızm prensıp ı 

B 
. madığuu, onaeki7 inci aaır prensip ilerliyor.,, zın Çeltikçi köyünden Nazif kızı 

ğim. unu ben icat ettım amma !erinde ebedilik görenlerin ruhla- 1 26 yaşında Kamile Hanım kırda 
fikri bana bir karieın verdi. Bu rındaki darlığı ve ıstıraplan dü- 1 ı• ,. ŞÇı• toprak hazarken üzerine toprak 
kariemin yazdığı ımektubu Af&· ,ünmek lazımgeldiğini hayatın, ş ve yığını devrilerek altında kalmtf 
ğıya ıeçi.riyorum: ıiatemler icin. ,. değil, sistemlerin ._ ____________ _. ve- ölmüştür. 

"felek Bey programlaı°-ın hayat için olduğunu 
Evvela benim çıldırdığıma kaydettikten sonra kommünizmin 

Milliyet bu sütunda İf ve İffİ 
İştİyenlere tavassut ediyor. lı 
ve ifçi iatiyenler bir ml!ktup
la tı büromuza müracaat et• 
nıelidirler. 

geril.,diğini, bu hükmü komünist 
zahip olmayınız size elli tane ,eflerinin, Troçkinin eserlerinden 
(k) ile neticelenen kelime bul. çıkardığını, Stalinin yazdığı naza
dum. Zaman zaman zannede- ri ve ameli Leninizmlik kitabına 
rim aiz de buna benzer kelime- hl\ldm olan zihniyetten bunu anla ,. ( şçi istiyenler 
l~~ ~uklurdunuz(F lek. İ)ıte ben de dü- .::::~ •. :~~~~~ •• ~~.::~:~:::.~~:~:. Anharada bir §İrket nezodinde 
fUnur en e e uygun qa. çaltfntak Üzere fransızca 111! iste• 
jiıclaki kolleksiyonu yaptım. velek, döşek. nografi ve daktilograliye mükcm 
Bilmem memnun olur musu- 1 Belki daha da bulunabilir. İt· mı;_len aşına bir daktilo hanım 
nuz?. Yalnız bazı kelimelerden te oyun bundan ibaret. Hem bu mustacelen aranmakta_d_ır. . 
dolayı beni mazur ııörürsünüz suretle kafiye bulmaya alışır, Alman~a. veya lngıl~.zce lıaan· . S !arından bırıle usulu muhaıebeyl 
değil mi?.. 9aır de olursunuz.. okakta bilenler aayanı tercihdir. Türkçe 

Çeyreı. pel- ( yo • yo) oynamaktan, oturup ı iyi bilmek tarttır. "Felek, seyrek, ,., 
tek, civelek, elemen; zev· biribirimizi çekiştirmekten el- Emin ve muteber bir aile nezdinde 

bette daha iyidir. ikamet ve İafe»i temin edilecek ve 
zek, böbrek; yemek; gevşek; dolgun maaı verilecektir. Talip-
timtek. göbek; fd>ek, etek, Ankara tayyare !erin matbaamız idare amirliğine 
biftek. kötek; b&ek; köçek; t 1 müracaatı 
köstek; °'ek; köstebekı melek; pos a arı Bir d~ktilo Hanım 
köpek; kelebek; sinek; kepek; ltitiyoruz ki; pek yakında 
çiçek, elek, kelek, erkek, ördek, Ankara ile lstanbul arasında 
çilek; yelek; bebek; inek; hen- posta tayyareleri işleyecekmiş 
dek; zeyrek; leylek; emek; ür. Buhaber beni hükumet merkezi 
kek, petek, yürek; çörek; ııev- mizle çabuk muhabere vasıtası 
rek, börek; levrek; binek; fitek. elde edeceğimizden dolayı mem 

Bilmem daha bulabilir misi· nun etmekle kalmadı. İstanbul 
niz? Eğer uğratıp bulur.anız tehri mektuplarını da çabuk a· 
bana bildirmenizi rica ederim. lacağımız için aynca sevindir
Hürmetler" di. Evet doğru okudunuz. An-

Bu aziz okuyucuyu memnun kara tayyare postaları ba9larsa 
etmek için ben de on dakikada lstanbul mektuplarını da vak
onun aklına gelmemiş bazı ke- tinde alırız .. Çünkü bazı lstan
limeleri afağıya dizdim.. bul mektupları Ankaraya gön-

Dilek, geyrek, tünek, bilek, deriliyor, Ankarada yanlış gel
tezek; direk, öbek; sübek; tü- diği anlaşılıp lstanbula iade edi 
f.,k· dirsek· ürkek· sür,.k· tek· liyor ve bu arada üç gün geçi· ' , ' · - ' , 
•,.kerlek, değnek, işlek. dişlek, yor .. Amma tayyare olur1a bir 
c!,,.vrek. gerek ; evlek; kepenek; günde iade olunur, mektuplar 
k; mertek; mercimek; k~kek; gecikmez. 

çekecek, gerçek, dümbelek, dii- FELEK 

aranıyor 

50 lira ücretli. Dördüncü Vakıf 
han dördüncü kat 1 - 6 numaraya 
müracaat. 

Yeni neşriyat 

Havacılık ve Spor 
Havacılık va Spor mecmuaoı· 

nın yeni çıkan 82 inci aa.yıımda 
yedi kilometre yükııekten paraıüt 
le yere İnen Alman kızma 11.it gü .. 
zel resimlerle, (Cenevre ile istih
za), (Çanakkale), (Dünya hava
cılık hadiıeler), (Kara Ali pehli
van) gi'1i ıı.laka ile okunacak ya
zılar var.:hr. 

Mert.um Ahmet Rasimin (A~ .. 
aeyahat J ısmınde gü. • 1 b ır hika
yeaini bu ~Ryı~• t- ~ıa ..ık:ıınız.Tav 
aiye ederiz. 

Sular çekiliyor mu? 
GÖNEN - Kazamızdaki bü

tün kuyulann suları çekilmit ve .. 
ya azalmıttır. Burada hemen he
men her evde kuyu var gibidir. 
Suların çekilmeıinden kuyu aa· 
bipleri telite dütmüıtür. Şimdi ku 
yular daha derinlettirllmektedir. 

Uşakta elektrik 
UŞAK - U ... k elektrik teslsa· 

tı oldukça ilqi gitmlttir. Evvelce 
zeytinyafı yakılan fenerler yerine 
elektrik lambalan konmuıtur.Hlç 
bir yerde fener yakılmamaktad.r. 
Fakat henüz Uıak teker fabrika· 
aı arasında itliyen memurin ve a
mele katan vagonlarında zeytin
yaflı fener yakılmaktadır. 

Kendi kendisini mi 
vurdu? 

ÖDEMiŞ, - Birgi nahiye.inin 
laelli köyünden Ak Mehmet, deli 
Haaanın bahçesinde maktul ola
rak bulunmuttur. 

Bir ıüphe üzerine ifadeılne 
müracaıı.t edilen kaymakçı köyün 
df'n koca Mehmet oflu Tahir, va
ka gecesi sırık çalmaia gittikleri. 
ni, sarhot olduklarını ve Mehme
din kendi kindinl vurduiunu cör
düiünü kendisinin de bu halden 
korkarak firar ettiiini •Öylemiıtlr 
Tahir hakkmda tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir balıkçı gemisi 
CEYHAN. 5 - Karaaulanmız 

da avculuk yapan 2 tonluk bir 1-
talyan balıkçılık gemisi yakalan
tnıf ve Ayas limanında tahtı mu
hafazaya alınmııtır. 

1 Güreşçilere 
Ziyafet 
Dün gece samimi 
nutuklar söylendi i 

1 

Dün gece Tokatbyan otelinde İ 
Balkan güreş şampiyonasına itti
rak eden milletlerle Bulgar fut- ı 
bolcularının şereflerine verilen zi 
yafet pek samimi cereyan etmİ§ .. 
tir. 

Ziyafette vali Muhiddin, Cev
det Kerim Beylerle. Balkan dev- 1 
!etleri mümessilleri, federasyon 
reiıleri. gazeteciler ve milli takım 
da oynıyan sporcular bulunmut· 
!ardır. 

Ziyafetten sonra ilk sözü Tür
kiye futbol federaıyonu reisi 
Hamdi Emin Bey almıt ve bu te
maaların Balkan memleketleri 
sporcuları arasında büyük dost
luk tevlit ettiğini söyledikten son
ra Balkan Birliği namma Türk ) 
sporcuları Balkan kardeşlerini se· 
lilmlamağa davet etti. 

Bundan sonra güreş federaayo 
nu reisi Ahmet Bey ayni mealde 
bir nutuk irat etti ve Balkan mil
letlerini aelamladı. 

Müteakıbcn Bulgar, Yunan, 
Ramen ve Yugoıli.v reiıleri birer 
nutuk söylemitler ve vatandatla
nnı ayn ayn Bali.an milletlerini 
selamlamağa davet etmişlerdir. 
Balkan komitesi namına da Bur
haneddin Bey ıllz alarak ezcümle 
ıunlan aöyledlt 

- "Yalnız şundan bahsetmek 
isterim ki, burada toplanmış olan 
Balkan milletleri gençliğinin, kim 
temin eder ki, pek yakın bir za
manda ayni renk için kalpleri 
çarpmıyacaktır. 

"Burada toplanmamız bir Mi
lattır; bir büyük çocuk doğmak- ' 

ISTANBULLULAR SEViNİNİZ 
BÜYÜK MiL LET MECLiSiNİN açılmas ·nda 

ULU GAZİMİZİN 
Söyledikleri mühim nutku iPEK FiLM gazetesi sesli o'.a· 
rak filme çekmek bahtiyarlığına nail olmuştur. BU 
T ARIHi FiLM bu aktamdan itibaren E L H A M R A 

sinemasında gösterilmeğe başlanacaktır. 

lpekfilm Müesseseıi yapabileceii işlerin ~ n büyü~ü!IÜ 
yaptığına emindir. 

Perşembe akşamı 21 1-2 

MAJIK SiNEMASINDA 
Gala müsameresi olarak 

EVLİLER ve SEVDALARI 
Komedi Franaezden JEAN WEBER ile JEANNE BOi

TEL ve GOLETTE DARFEUIL tarafından temsil eoilmiş 
eğlenceli ve neıeli bir film 

Bugün M 1 L L 1 ainemada 
l 2 Sözlü fllm birden 
Meşhur rejisör Ernst Lubltsch At Q d 
MAURICE CHEVALIER eş f USU 

CLAUDETTE COLBERT'in 
temsili muazumları 

ŞEN MÜLAZIM 
Fransızca sözlü farkılı 

filmi 

mö\messili 
Sevimli artiat TİM MAC 
KOY. Sesli sözlü heyecan 
filmleri fevkinde büyük 

sergüzeşt fi:nıi. 

2. 30 • 4, 30 suvare 9. 30 
tadır. Ben bu çocuğun ismine ----------------------------1 
"Balkan Blrlifi,, dlyorurJ ve arka 
d~larımı bu husulü çok yakın o
lan seyi Sf!lamlamağa davet edi- , 
yonım.,, 

Nihayet Vali Bey söz alarak 
Balkan güref müsabakalarını ken 
dlıi açlt~nı, son sözün de kendisi 
nln olduğunu IÖyliıerek her Bal
kan milleti terefine içti ve ziyafe
te samimi bir hava içinde nihayet 
verildi. 

Kızıl ve sıhhi 
tedbirler 

Beyoğlu ve Cihangir tarafların 
da görülen kızıl haıtalıtına kartı sıh 
hlya müdürlüfil lizmıgelen ted
birleri almıttır. 

Aakerl tebligat _j 
Fatih atkerlik ıubesl reiıllğinden: 
l - K•zemız enwalinden maa,la

mu almakta olan harp aakatlarile ıe· 
hıt yetimlerinden h.- ne suretle olur 
aa ol.un 931-932 ıeneııinde ikramiye 
defterine ademi müracaatları dolayı
ılle dahili defter edilmeyenlerle harp 
takatlarmdan devre muayeneleri ha
sebile darcceleri tadile utrayıp tefri 
he müıtebak olarak clıtrece farklarını 
alamamıı olanların 1-12-932 tarihine 
kadar lıaftanm yalnuı pazarte»i per
....,be !ünleri saat 9 dan 12 ye ka
dar müracaatlan. 

2 - On ııenelilderini alnut olan 
harp sakatlanna 932 -•inden iti
baren ikramiyeye müıtehalı: oldukla
rı vekaleti celile tekaüt tubesi mü
dürlüğü zayiat kumırun 2-11-932 ta 
rih ve 32-9004 No. lu emirlerinde 
bildirilmit olduiundan muamelatı 
ııektedar etmemek üzere on ıenalilde 
rini almış olan harp sakatlannın ı..,. 
yere müracaat etmemeleri. 

3 - 931-932 sene»i ikramiye al
mamq olanların kayıt muameleıi i
çin yetlerinde mezkUr ııenelerin ik
ramiyelerini alnıadılclanna dair reı-

Pek yakında 
Komediyen, şantöz ve dan

söz olan sarıfın yıldız. 

ARTiSTIK 
Sinemasında 

CENNETTE 
BiR GECE 

Filmin-le görünecektir 

Çartamba gününden itibarer. 

ALKAZAR 
Sinemasında 

gülmek haftası 

iki sevimli komik 
PAT ve PATAŞON' un 
lstanbul'da ilk defa olarak 

birinci ıözlü fi'mi olao 

Cebi Delikler 

mi senetlerinin ibrazı mecburidir. 

4 - Bu kabil kimader 30-10-932 
tarihine kadar yukanda yazılı cün
lerde müracaatla kayıt muameleleri
ni yaptırmadıkları takdirde tarihi 
mezkurdan sonra müracaatları def. 
terlerin vekileti celileye gönderilmiş 
olması haıebile kabul edilmeyeceği 
gibi haklarının kat'i ıurette sakit ola 
caiı menfaatleri namına ilin olunur. 

Bugün den itibaren 
ŞIK SİNEMADA 

Mevsimin en güzel 
filmlerinden 

NE 
Sevimli 

sevimli artist HENRY GA· 
RA T ve MEG LEMONNI 
ER tarafından temıil edilen. 
ve fİmdiye kadar görülen 
operetlerin fevkinde zengin 
t emaşalı Fransızca sözlü 

büyük operet 

GLORYA'da 
Sinema ve 

Münir Nu1'ettin Kooaeri 
9 tefrinisani çarıamba 

akpmı 

GLORYA'da 
verilecek 

Münir Nurettin Konaerı 
için gişeler açıktır. 

Fiatlar: 75, 100, 150 ve 
.._. 200 kuruştur. 

KIRIK 
KANATLAR 

LUPE VELEZ 

"Milliyet,, in romanı: i bir kaç kelime konuttuk.. Son
ra aramızda sıkıcı bir sükut baş
ladı.. Bu sükutta re büyük fırtı
nalar kaynayordu .. ikimiz de bu
nu hissediyor, bu ıeuizliğin ağır
lığı altında bunalıyor, fakat söy
leyecek söz bulamıyorduk.. 

- Ben gidiyorum. ledijimi iyi hatırlamıyorum. Fa
kat ıözlerimin k11kançhğımı ona 
ifıa ettiğini anladım .. Ben asabile
tirken o beklediği neticeyi elde et· 
mit gibi derhal yumuşadı, sesi tat
lılaştı, adeta okşanan bir kedi hazzi 
le gözlerini yarı kapayarak an
latmaya başladı: Yanındaki genç 
dayıaımn oğlu imit, beraberce bir 
akrabalarım ziyaretten dö~yor
larmış. Ve daha ne bileyim, hatı
rrmda kalmamıt bir sürü tefer 
rüat .. Hele beni görmemit olduğu
nu yeminle temin ediyordu .. 

çırır gibi söyledi, söyledi. Erkek: 
lerin hep böyle hain, fena kalplı 
insanlar olduğundan, kadınları 

ADEM ve 
t amamalıydrm .. Gururumun ayak. 
lar altında çiğnenecek bir hali ol
madığını öğrenmeliydi .. 

Bana ihanet ettiti muhakkak
sa ondan büsbütün aynlabilir mi
yim, diye kendi kendime ııoru· 
yordum .. Fakat böyle bir kara
rı tatbik edebilecek kuvveti ken
dimde bulamıyordum.. Onu bir 
daha gönnemek, onu görmek ih. 
timalini kaybetmek, sesini itit
memek tahayyül edebileceğim en 
büyük bir felaketti .. Ah, ne olur 
irademin fevkinde bir kuvvet be
ni onu görmekten menetse, gu
rurumu, izzeti nefsimi kurtarsa 
diyordum.. Şüphesiz ki ıstırap 
çekecek, tepinecek, ağlayacak
tım. Fakat bir zaman gelecek ki 
bütün bu ihtiraalar dinecek, ru
hum tekrar sükuna kavuşacak, 
ve ben unutacaktım.. Fakat biz 
kendimize ne zaman hakimiz ki .. 
.Şuurla his arasındaki daimi ci
dalde hiuin galebesine her gün, 
her dakika şahit o1'ır.ayor mu
yuz? Tabiatin bu kanununu de
ğiştirmek bizim elimizde mi? 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

Bu akşam gitmezsem mu-
hakkak o yarın gelir, beni arar, 
diyordum .. Fakat ya gelmezse, ya 
aramazsa.... O zaman tabiyem
den vaz geçerek ve mağlilbiye
trmi itiraf ederek ben onu ara
rım ,dedim ve gitmeye karar ver
dim .. Fakat bütün gün, müıteri. 
!erimle konuşurken, dosyalarımı 
karıttırırken, daima, bütün gün 
onu düşündüm ve saat bet bu· 
çuk olunca sabahleyin verdijiim 
kararın suya düttüğünü anladım, 
ve kendime nğmen, adeta kaba· 
hatli benmitim gibi, yaptığım'
dan mahcup gittim. 

Deniz, vaktinden on dakika 
sonra geldi.. Elini lakayt bir ta
vırla sıkarken göz bebeklerine 
dikkat ediyordum, tamamile sa
kin ve müsterih görünüyordu .. 
"Komedya oynayor" dedim .. Her 
zaım<anki gibi mütebessimdi ve hiç 
bir şeyden haberi yokmut gibi 
davranıyordu .. Ben de o lahza du
daklarıma kadar yükselen sert 
ve acı sözleri tekrar yuttum, la. 
kavt kalmaya çalı~tım.. Manasız • 

- Niçin bir tey söylemeyor. 
ıun, Cahit? 

- Ne söyleyeyim, Deniz? 
- Söyleyecek hiç bir şey bu· 

lamayor musun? 
Bu sualde k .. ti bir maııa se

zer gibi oldum.. Acaba dünkü 
hadiseden niçin bahsetmediğimi 
mi ima ediyordu.. Y avat yavat 
aaabilettiğimi hissediyordum .• 
Kim bilir o ne çılgın bir sahne 
beklemişti.. Sükutumun, hidde
timi zaptetmek hususunda guru
rumun. gösterdiği müthiş ku~ 
vetin eseri olduğunu belki anla
mayor, bunu ndece lakaydime 
vererek bana kızıyordu. Önün
de duran gazeteyi aldı, yaptığı 
hareketle asabiyetini meydana 
vurduğunu hiç düşünemeden, diş
l0orile parçalamaya başladı .. 

- Niçin bu kadar asabisin? di
ye sordum .. 

- Neye konutmayorsun? 
Birden gözlerinin ıslandığını 

farkettim. . Kendini tutamıyarak 
ağlayacağından 

Korkarak yerinden fırladı: 

Anlamamazlıktan gelerek: 
- İşin mi var? dedim. 
Bu müstehzi sual üzerinde der 

hal aksi bir tesir yaptı. Hırçın bir 
tavurla oturdu: 

- Artık çok oluyorsun, diye 
çıkıştı. Bir de alay ediyorsun .. 
Ne kadar fena bir insanmıtsnı. 
biliyor musun? 

O kadar asabi, o kadar muz
tarip bir tavırla söylüyordu ki az 
kalsın aaıl ben bir cürüm itlemi
tim gibi, onu te1elliye batlaya
cak ve ondan af dileyecektim. Fa
kat birden bire bir gün evvelki 
sahne gözlerimin önüne geldi. Ne 
tuhaftı. Benim kızmam, .. abilet· 
mem, tikayet etmem lazım gelir. 
ken rolleri tamamen değitımiştik. 
Vaziyetin bu şekle gireceğini öro. 
ceden kat'iyyen "tahmin edeme
miştim .. 

Onun yanında tanımadığım, 
bir erkekle gezmesini gayet tabii 
bulmuş gibi kat'iyyen bundan bah 
setmeyerek onu kıskanmadığımı 
anlatmak ve bu suretle ona da bir 
az ıztırap çektiıımek için - çünkü 
kıskanılmamak kadın için bir fela
kettir - o zamana kadar tatbik et· 
tiğim plionn birden bire iflas te. 
ti. Böyle manasız yere kızmasına 
tahammül edemeyerek hırçın söz
ler sövlemei{e başladım. ~er söy-

Ve o anlatırken bileğini tutan 
elimin parmakları gitgide daralıyor 
du .. Salonda bizden batka kimse 
yoktu .. Kirpikleri kirpiklerime de
ğecek kadar yüzlerimiz biribirine 
ya'klaımıftı .. Sapsan kesilen yüzü 
nü müthiş surette güzel, müthit 
surette korkunç hissediyordum .. 
Göz kapakları titriyordu.. Birden 
bire elini omuzuma koydu .. 

Gözleri hazdan yan kapalı ve yü 
zü sapaan: 

- Şimdi inanıyor musun? diye 
&ordu. 

Gene inatçılığım tutmuştu: 
- Hayır, dedim, inanmıyoru"Tl .. 

Fakat senden hesap sormaya ne 
hakkım var? istediğini yapmakta 
tabii serbestsin .. 

Bu sözler onu gene çileden çı· 
karmaya kafi geldi. Bir buhran !::e-

hiç bir zama"' anlamadıklarındall 
şikayet ediyordu. Sonra suıt~·· 
Dargın bir tavırla ba,ıru çevird1

•• 

Öyle mahzun bir hali vardı ki .. er. 
ne ben yalvarmaya. özür dileıneY" 
başlamıştım .. Fakat hangi ka~ahd" 
timden dolayı özür dilediğim1n e 
pek farkında değildim. . 

B .. d" d •. bır u, mutema ıyen egıfen, . 
saatte dört tekle ııiren, hazarı tıır 
kuzu gibi masum. hazan bir k~P 
lan ııibi muhteris, hazan deliQ 

şen, hazan korkunç bir derdi •;;: 
mıt gibi muztarip görünen; kı• ~ 
nılmadığı zam~':1 ~ı~an, ~·~;:deıı 
ğı zaınıan aevgilisının haınlı • 
,ikayet eden kadının ruhu kart~ 
da halli güç bir cebir muadeleıi ~ 
bi duruyordu.. Bu kadm rubu. ıl· 
kadar karışık. muglik ve anlat 
maz bir §eydi .. 

O .. D · · ka.d•' gun enızın o zamana !<• 
tanıdığım kadınlardan . b_arııbaJıii' 
olduğunu anladım. Çok ı>:• tan• aJll' 
mı zannettiğim bu kalbın ınu 

0
• 

masını keşfetmek için yenideıı Y ı:· 
la çıkmak. yeniden bi~ çok aı:~ t:k 
rübeler geçirmek, yenıden pr c; 
mesafe katetmek icap edyorclU·· 

(Devamı var) 



4-atör k6psl 

'' Bandfilter ,, veya 
'' Selektör,, 

ıı..~!~•r ırüzelm bir kuaUl'U ... ar'' 
.::-'•ri ııibl yeni imal edilen 
~ merkezler de her ne 
, r iyi ı.. ele bir fena taraftan 
-:tır. Bu lı:aırvetll merkezler en 
'lıtltl &emtlerdea pHlce iıitil-
1..,-• beraber daltıalarma yakın 
:""'illan dit• merknleri dinle
~· mani oluyorlar. Ku.......,t· 
~ lllerkHleri büyük iataayonJar.. 
~ ayırabllmek lçin en son aia-
1- •lıizelere ihtiyaç vardır. Bun 

1~ da herk•ln alabileceği bir fi. 
~i olmadrfr lııln ,aneak .. ki a· 
it ~elere haricen lı:üçilk bir illve 
(b~lltıdır. Bu ela (aelektör) veya 
iıt'lldfilter) dlr. Blriblrine yakın 
ıı,~'Yonlan bu llletle ayınnak 
~dür. Ayırma kudretini 
bij• .an bu aled kendimiz yapa· 
'el~a. Bunun için 1100 aantimet
lç, bir müteharrik mükıife ile 
~Ört metre kadar yanm mili·· 
tel' e kalmlrlmda bobin teli klfl 

10~·. Aletin f"ll'a&ı şekil ( 1) de 
lüyor. 

ı 
Şeldl 1 

lii t.le2kilr alet tekil (ll) ele 
•e 'tetiJditi veçhlle 3 mlllmetnlllı: 

'"'"" tahtadan olmalıdır. ! .... __, __ .. --~.t 

• 

' 

Şekil Z 
~11\,1 teateruile keailecek bu tah· 
~.:~ göaterilen mahalleri ana 
~ --.larm geçebileceii bir boy
~linip clellldere alb adet ana 
~ takılacak. Diger taraftan 
l(~ı::bin yapmaia bqlıyalnn: 
{hld J,11 aantim bir makaranın 
ıı.,,_d 1 3) te oldutu clbi orta Jua. 

an (t aantlm) keailecelı:. 

L~ $;! 1 

T 

Şekil !J 
ıı._,.'81t bir aantim keailen parça· 
>~tekil ( 4) teki küçük makara 

de aetirilmeli. 

Şekli 4 Şekil ,'j 

te ,!'l•kan.nm kenarlan sene İn· 
Q"t~ &ayet kuru tahtadan olup 
~~~tıdan 2 aantim tatkın yani 
"ııı d 3,5 aantim olaeakbr. Kena· 
I;~ 1

' tarafına 6 tane küçük de· 
~Ç•.lnıalr. 

li le. kıl ( 5) teki tarzda bobin te
'°<~ 'i:!tı:· Telin aarılrnrya baılanan 
\,,,le lrınci deliğin drt tarafında 
~. ılllrak (10) kere aanldrktan 
1;~1 a tekrar çift olarak ikinci de
ıı._, ~ çıkanlır. Abncr deliğe ka
d,._ Yle 10 tur aanlrtta tel ucu 
"ıl1 b ç~kacaktır. Şimdi 50 tur aa 
'""tı .rb 1~ tekit < 6 > da ırörüldüiü 
~'-'iu 1 e ınce çiviler ile yapılmıt 

1( Yo. Yerlettirilecektir. 
lir;ı:lllnun diğer kıamına yerl"f
~İi.;iik s~ aantimetrelik (mikalı) 

· nıukıifeoin bir batmdan 

ıı~t 1 Şekli 6 
d .... ~~d bir tel bobinin bir ucun• 
'~ f4., '"" ~el ile birinci delikteki 
tid~,. b b~ırl.anacak. Bobinin ikin 
"ı lıir k "fı~cı ucuna kadar uçla
. \, kaçı ıle iyice ~zola.ayonu ka· 
.......... o~~u ana fı,lerıne bağla-

·~er bobin ucu da miik· 

aifenin öteki kısmından aetirilen 
bir tel ile altıncı ana fite raptedi
lecektir. 

Bu kutuyu kapıyarak tersine 
çeviriniz: Şekil (7) deki görülen 
güzel bir (Selektör) e sahips.İ· 
ni2. 

Şekil 7 
Ana fitlere temas eden teller 

İyi aıkışbrılmalı aksi takdirde pa· 
razite benzer gürültüler olur. 

Sur~ti iatimal: 

Ani\ fişlerden en baştakine 
raptedilen bir tel radyo aletinin 
anten mahalline konulur. Dışar
dan giren anten fişi de tecrübe 
edilerek hangi ana fitte makine· 
nizin ayırma kudreti artarsa dai .. 
ma orada bırakılır. 

Her sistem alete göre lau de
lifir . 

lstanbul naaıl aynlır. 

Ahizenizle lstanbul çalıımak· 
ta iken l.tanbulun bulmanıza ma· 
ni olduiu diğer bir merkezi al
mak iatediğinizde latanbulu ga
yet yüksek olarak bulursunuz. 
Sonra aelektördeki mükaifeyi aa· 
fa, sola çevirip latanbul merkezi
ni ititilmiyecek kadar hafifletir, 
hattı. mümkün ise bUabiltiln kay
bettirirsiniz. 

Dikkatle arzu etdflnlrı merke
zi bulmaya çahtıraınız. latanbul 
gene bu istasyona kanııraa, an• 
ten fişini difer bir ana fite takı
nız. Nihayet tamamen ayrılacak
br . 

Avrupa merkezlerini de biribi 
rinden böyle ayınramız. 

T. M. 

A vrupada radyo ile 
tedri•at 

Bir muallimin verdiği bir 
dersi yüzlerce mektepler 
talebelere radyo vasıtıJ

slle din/etmektedir. Res
mimiz radyoda " Afrika
da kl1şifler ve Hayatları,, 
isimli bir 1iersi talebe 

dinlerken giJrülüyor 

KAR İLERİMİZE 
Y. NURi BEYE: 

Radyonun esaıından bahseden 
bir franaızca mecmuayı bittabkik 
adreainize bildireceğim. Almanca 
da "Funk Magazin,, ismindeki ay 
bk mecmuayı tavsiye ederim. 

BORHANEDDIN BEYE: 

Alaturka programı takdim edi 
yoruz. Gazetemiz hakkındaki duy 
cularmıza tetekkür ederim. "Dr. 
Seibt,, aleti zamanmda en iyi alet 
)erden biri idi. Tabii timdiki aon 
sistem abizel<l( yanında ikinci de
recede kaldı. Ve latanbul piyasa· 
aında bulunmamaktadrr. Ankara 
merkezini temiz alamamanız ahi 
zenizin fenalığına delil değildir. 
Bir çok merkezler vardır ki ıslık
lı ve bulanık gelir. Bu uğultu mer 
kezin aakatlığından ileri ııelir.Kıt 
mevsiminde fÜpheaiz Ankara da
ha iyi dinlenecektir. 

T. M. 

Yeni Mila110 istasyonu 

28 T. evvel tarihinde 70 kilo· 
vat anten kudretli ve ltalyanın en 
ku'V'Vetli merkezi 331 metre dal
ııa ile işlemeğe batladı. Merkez 
Mili.no'dan 15 kilometre mesafe· 
de Siciano kaaabaıında tesis edil· 
mittir. Tabii (Radyo • Milano) o· 
!arak anılıyor 

( Muhtelif Radyo haberleri ) 
ikinci teırinde lngilteredeki 

radyo neırıyatına baıhyan ilk 
merkezin 10. cu yıl dönümüdür. 
Bu münaaebetle ikinci teşrinin 13 
cü gecesine müıadif ilk ne~riyat 
gecesi bilfunum lngiliz radyo ia
tasyonlarmda dünyayı hayrette 
bırakan asrın bu ınühim ihtiraı 
hakkında nutuklar aöylenecek ve 
radyonun tekamülilnde en çok 
gayret sarfeden zevat kizredile
cektir. 

lngilterede munta7.am neşriya 
ta baılıyan ilk merkez 14 teırini 
aani 1922 de Londrada ( Britiah 
Broadcaating Corporation) iıtaa· 
yonudur. 

Bunu ayni ayın 24. nde ç'1lı• 
tan "Newcaatle" iıtaıyonu takip 
eder. Üçüncü posta 923 aeneai 
nisanında Cardiff ( Kardif) teh
rinde vücude getirilmi~tir . 

ilk radyo konseri 25 T. sanide 
verilmiş ve çocuklara mahsus neş 
redilen birinci proiram 23 kinu .. 
nuaani Noel gece&İne İAahet et
mektedir. 

Bazı cf•:ırbi dinleyicilerin 
adetleri 

1932 senesinde muhtelif mem 
leketlerin radyo abonman mikda 
rr arbnıftır. Dünya radyolarının 
umumi merkezinden son bildiri
len adetler: Almanya: (Mayıs 
sonunda) 3.956.743; Belçika: 
(Haziran nihayetinde) 271.579; 
Danimarka: (Haziran nihayetin
de) 475.794; lngiltere: (Hazi
ran nihayetinde) 4.764.188; lr
landa: ( 1 ci kanun sonunda) 
28.398; bu adet ha~iran sonları
na doğru 29464 de yükselmi,tir. 

Norveç: (Mayıa sonunda) 110 
bin 840; Polonya: (Haziran ıo
nunda) 288.641; Romanya: (Ha 
ziran nihayeti) 88.617; laveç: 
(Haziran aonu) 588.077; lsvic
re: (Haziran sonunda) 190.827; 
Çekoalovakyaı (Nisan sonunda) 
424.508; Avusturya: (Haziran 
sonu) 478.352. 

Avrupa ve Amerikadaki 
merkezlerin miktarı 

İstatistiklere nazaran 931 &e• 

nesi nihayetinde Avrupadaki rad 
yo merkezlerinin adedi 250 ye ba 
liğ olmakta ve umumunun anten 
kudreti 4600 kilovat ediyor. Be
her merkezin vasati anten kudre
ti 18 kilovat gelmektedir. 

Amerikada 600 merkez var
dır. Umumi kudret mikdarı 1400 
kilovattır. Yani vasati olarak is
taayon batına 2,5 kilovat dütü .. 
yor. 

Radyoda gazete haberleri 
Franaada Tuhiz ıehrinde mün

teşir '~Depeche" gazeteıi, son ha
berleri akibinde verebilmesi iç.in 
radyo merkezi ile matbaa arasın
da bir kablo teıia etmiştir. Her is
tirahat eanaaında sünün mühim 
haberleri gazete idarehanesinden 
bildirilmektedir. 

Bükreş rsdgo.~unda 

Bükref operası müdürlüğü ile 
radyo tirketi araımda yapılan bir 
mukavele mucibince haftada bir 
akşam opera temsillerinden biri· 
ai radyo ile nakledilmesi kararlat 
lırılmı§trr. Operanın intihabında 
radyo şirketi serbeattir. 

Yugoslavyada abone 
bedeli iniyor 

Yugoslavyada radyo cemiyet· 
ıeri halkın kazancı niabetinde rad 
yo abone ücreti tahsil edilmesini 
,irkete kabul ettinniıtir. ltai:ııler· 
den pek cüz'i mikdarda bir abo
nt ücreti tahsil olunacaktır. 

Yeni bir ltalyan merkezi 
Balkanlara daha yakın bulun· 

mak baaebile Bari'de yeni imal 
edilen ve resmi kütadr parlak me 
rasimle icra edilen 20 kilovat ve 
269 metre dalgalı istaayon şehri
mizden de iyi dinlenebiliyor. Bal
kan merkezlerine karşı ltalyayı 
temıileden bu merkezin proıramı 
itina ile hazırlanmaktadır. 

lrlanda yeni merkezi 
lrli.ndada 60 kilovat anten ener• 
jili ve 413 metre dalgalı kuvvet 
li bir merkez: 15 T. aaniden beri 
tecrübeten faaliyette bulunmak
ta idi. Yapılan tecrübelerden iyi 
netice alındığı için, iıtaıyon mun
tazam ve daimi nel}rİyata 28 T. 
sanide batlanılmıştır. Kuvvetli a
hiz .. ler ile geç saatlerde "Ath
lone" iıimli bu yeni merkez biz
den de- alınabilir. 

Bavyera bıiyllk merkezi 
ııe kom.,11/arı 

Münih'te 8 seneden beri çaht· 
makta olan 533 metre dalgalı poa 
ta memleketlerinden iıitilmiye
cek kadar az bir anten kudretin
dedir . 

Tam Budapeşte ile Viyana dal
gaları arasında bulunan Ba.viye .. 
ra hükıimet merkezinde bir sene
den beri gayet kuvvetli bir mer
kez vilcude getirilmittir. Dalgaar 
değifmeyip anten kudreti 60 kilo 
vatbr ve ilk neşriyat tecrilbeleri
ne bir kaç hafta zarfında ba,lıya
caktrr. 

işin fenalığı Budapeıte merke· 
zinin de yakında 150 kilovat kud 
retle çalııacağıdır. lataayonları a· 
yırma hauaıiyeti fazla olmayan 
radyo aletleri bu iki kuvvetli ve 
dalgaları birlbirine yakın olan ia· 
taayonları karı~tıracağı muhak
kaktır. 

Viyana şimdiki çaJı,tığı dalga 
da kalacak olsa idi 4Üpheaiıı: tim· 
diki kadar iyi dinleyeıaiyecektik. 
Fakat Viyana yakında 1235 met
re dalga ile çahtacak anten kud
reti de arttınlaeaktır. O zaman 
da lstanbul 1200 m. dalgalı mer
kezi yakın oldujiu için. Viyanayr 
bize dinletmiyecek latanbul çalıt· 
tığı esnada ancak Viyanayı kab
lo ile daimi &urette nakleden 352 
metreli Graz merkezi vaııtasile 
dinliyebileceğiz. 

Moshoı•a A,/der istasyonu 
Moskovada yeni bir merkez i

mal edilmektedir. Merkezin an
ten kudreti kaç kilovat olacağı 
gizli tutuluyor. Yalnız radyo mü
bendiıleri merkezin bir eti §İmdi
ki halde bulunmıyacak kadar yük 
aek kuvvette olduğunu söylemek 
tedirler. 

Şimdiki halde esaaen en kuv
Tetli istasyon Leninıırattır. De
mek bu yeni Moskova 250 kilo
vattan daha kuvvetli olacaktır. 
Ooğrusu buna akan ıular durur. 

Bütün merkezi ve şimali Avrupa merkezlerinde rad
yoda jinmastlk hareketleri glJslerillr. Resaıimizde 
hoparlör b"rşısında jimnastik yapan aııtıe vtt ço

t·ukları aiJslermekted,,,. 

6 günlük program 
[İstanbul saatine göre 
tanzim edilmiştir.] 

PAZARTESi 

IST AN BUL 1200 m. 
18--19.30: Müterref H. • Mah 

mut Bey. 
19.30-21: Orkestra. 
21-22: Hikmet Rıza H. ••ar 

kadatlan . 
VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Piyano konseri. 18.401 

Taganni. 19.05: Kahvehane kon· 
seri. 21.05: lrlanda'dan naklen: 
Umumi Avrupa konseri. 23.35: 
Caz. 
• BUDAPEŞTE 550 m. 

19.35: Franz Lehar'ın eserle· 
rinden "Bir zamanlar bir vals 
vardı" isimli opereti. 21.20: Fi
larmonik müsamere. 23.25: Si· 
aan muaikiai. 

ViYANA 517 m. 
18.05: Çay musikisi .19.15: 

Müsababe. 21.05: Senfonik kon· 
ıeri (operet ve valalar). 22.05: 
frlanda'dan naklen: Umumi Av
rupa konseri. 23.35: Senfonik 
cazband. 

PRAC. 488 m. 
18.35: Çocuk proğramı. 18.!l!I: 

Gramofon .19.35: Almanca net· 
riyat. 22.05: Harpa ve orkestra· 
aı. 23.25: Mütenevvi musiki. 

LANGENBERG 472 m. 
20.05: Kadın saati, tllrler. 

21.~5: Tap.nni. 23.35: Gece kon· 
aerı. 

BÜKREŞ 394 m. 
13.0!I: Gramofon. 14.0!I: Ke:ııa. 

18.05: Orkestra .20.4!1: Gramo
fon. 21.05 ı Brahma'm eaerlerln· 
den Kartet. 2105: Kartel konr.e
rlne (Betboven'den) devam. 
22.25: Gramofon. 

ROMA 441 m. 
18.35: Orkeatra. 20.20: Muh

telif. 21.50: Hafif muılkl. 
BRESLAU 32!1 m. 
21.05: Musikili monolok. 22.15 

Brahma'ın aşk vals ve tarkılan. 
22.551 Saksafon fantazilerl • 

SAL/ 

ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Mahmut Bey. 
18.45-19.20: Alafranga (Ne-

cip Yakup B. orkestrası). 
19.20-19.45: Fransızca (müp 

tedilere mahsus ders). 
19.45-20: Orkestra. 
2~21.30: Hafız Ahmet Bey 
21.30-22: Nimet Vahit Ha-

nım (Taganni). 
22--22.30: Gramofon. 
VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Senfonik konser. 19.05: 

Kahvehane muaikiai - Muhtelif. 
21.05: Halk konseri. 22.40: Piya
no sonatları. 23.05: Bir roman
dan parçalar. 23.20: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
19.35: Büyük operadan:"WAL 

KORE" ve Nibelungening'in bi
rinci perdesi. Müteakıben: Sigan 
m.uıikiai. 

VlYANA 517 m. 
18.05: Vala ve fantazi parçala· 

n. 20.30: Viyana aperaaından: 
Mozart'ın "COSSI FAN TU1TE" 
operası. 23.40: Robert Hügel ta
krmırun Ak,am konaeri. 

PRAC. 488 m. 
18.55:Gramofon, 18.10: Muh

telf. 19.35: Almanca şarkılar. 
20.25: Musiki derai. 20.55: Ke· 
::-an sonatlan. 21.211: Trio takı
mile pnaon .21.55: (.,Sanaaouci" 
de konaer) isimli musikili temsil. 
233.25: Bando muz ika . 

LANGENBERG 472 m. 
21.20: Münih'ten· Hugo Wolf' 

un "CORREGIDOR" operası. 
ROMA 441 m. 
18.35: Orkestra. 2105: Haber· 

ler. 21.20: Gramofon. 21.05: O
pera temaili . 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Kantık musiki. 19.15: De· 
vamı. 20.45: Gramofon .21.0!I: 
Tal!'anni (opera parçaları). 21.25 
Bethoven'den senfoni. 22: Kon
ferans. 22.20: Mendelaohn'dan 
senfoni . 

BRESLAU 325 m. 
20.50: Mandolin konseri. 21.35 

Frankfurt'tan: "Hannibal" isim
li musiki tra iedi. 23.30: Müaaha· 
be. 23 45: Hamburg'dan: Gece 
konseri . 

ÇARŞAMBA 

fST AN BUL 1200 m. 
18--18.45c Makbule Hanım. 
18.45-20: Alafranga orke .. 

tra, 
20-20.45: inci Hanım. 
20.45-21.30: Fikriye Hanım. 
21.30-22.30: Alafranga. 
VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Gramofon. 19.05: Kafe

konııer. 2105: Hafif musiki. 21.!IO 
Salon muıikiai: Lully, Rozycki, 
ve Bach'ın eserlerinden. 23.20: 
Dans musikisi. 24.05: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
19.50: Orkestra. 21.35: Keman 

takımı ( 4 alet). 23.0S: Arpad 
Karolyİ Sigan takımı. 24.05: Fran 
sızcA konferans. 

ViYANA 517 m. 
18.05: Şimal memleketleri ta· 

tann v~ konoeri. 20.20: Jak Hyl. 
ton ve 22 Boya. 22.35: Josef Lud
Wİ2' orkeatraa• 

PRAC 488 m. 
19.35: Çocuk programı ve aa• 

ire. 20.25: Atk ıarkılan. lll.lOı 
Filhnnonik takım'm konseri. 
23.25: Fantazi yeni parçalar. 

LANGENBERG 472 m. 
21.05: Opera parçaları. 22: 

Veatfalya halk ~arkılan. 23.311: 
Gece muaikiai . 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.50: Erkek hey'eti tarafın

dan tarkılar. 21.50: Eski İtalyan 
musikisi. 22.45: Dajoa Bala caz 
takımı. 

ROMA 441 m. 
21.50: Karıtık musiki. - Mü. 

sahabe, sonra konserin mabadl. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Radyo orkeatra11. 19.15: 
Keı:a. 20.45: Gramofon. 21.05: 
Klarinet ve çoban fantazileri ile 
koro havalan. 21.35: Piyano 
(Sehumann). 22.20: Keman so
natları. 

BRESLAU 325 m. 
21.35: Hano Pfitzner kendi e

serlerini idare ediyor (Taganni 
refakatile). 23.55: Viyanadan na 
kil. 

PERŞEMBE 

ISTANBUL 1200 m. 
18--18.45: Vedia Rıu Hanım. 
18.45--19.20: Alafranga. 
19.20-19.45: Fransızca (ller-

lemlşlere). 
19.45-20: Orkestra. 
20-21.30: Seniye H., Tanburf 

Refif Bey ve arkadatlan. 
21.30-22.30: Gramofon pllk

lan. 

VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Gramofon. 19.05ı Or

keatra. 21.0S: Hafif musiki (ope
ret ve valalardan). 24.10: Caz· 
band. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Konaer. 19.50: Piyano 

musikisi ( Bach, Brahma, Sehu· 
man). 22.05: Taganni (Sigan ta• 
knru refakatile). 23.35: Opera or 
keatrası. (Taganni ile). 23.35: 
Sigan musikisi . 

VIY ANA 517 m. 
18.05: Opera ve operet parça

lan. 20.35: Askeri musiki ( Layp· 
zig'ten naklen). 22.05: Macar 
halk ıarkılan (Peşteden naklen). 
23.35: Caz (Tagannili). 

PRAC 488 m. 
17.15: Hafif musiki. 18.25: Ço 

cuk proğramı. 18.!15: Gramofon. 
20.25: Rua tarkıları. 20.55: Tiyat 
ro (Stlidyodan). 22.35: Kartel 
konıeri. 23.25: Org konseri ( ope 
ret ve vala parşalan). 

MILANO-TORINO-TRIYESTE 
21.35: "MANTEL" isminde 

Puçini'nin operaıı, ve daha bir 
opera. 

ZORIH 459 m. 
21.05: Senfonik konaer. 
ROMA 441 m. 
18.35: Orkeatra. 21.50: Müte-

nevvi muaiki. 
BOKREŞ 394 m. 
18.05: Kantık konser. 20.411: 

Gramofon .2105: Radyo orkeatra 
&I (opera uvertürleri). 21.50: vı. 
yana musikisi. 22.20: Radyo or
kestrası. 

BRESLAU 325 m. 
18.35: Beethoven'in piyano so

natları. Muhtelif. 20.35: Laypzitı· 
ten: Askeri konser. 22.45: Dana 
muaikisi • 

CUMA 

ISTANBUL 1200 m. 
17-17.45: Müşerref Han,,;,. 
17.45-18: Gramofon. 
18--19: Kemal Niyazi Bey Te 

arkadaılan. 
19-20: Alafranga . 
20-20.30: B"lkia Hanım. 
20.30-21.30: Hanımlar saz 

hey' eti. 
21.30-22.30: Orkestra. 

VARŞOVA 1411 m. 
17.35: Gramofon. 18.05: Keza. 

19.05: Kafe-Konaeri. 21.20: Sen
fonik konseri. 24.05: Danı musi
kisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Konaer. 20.35: Mas· 

cagni'nin "KAV ALLERIA RUS
TICANA., operası, Müteakıben 
aalon musikiaile ajgan muaikiıi. 

CENOVA-TRIYESTE-TORINO 
18.16: Caz ve fantaziler.20.05: 

Karıtık konaer. 21.05: Haberler
ıramofon. 21.50: Senfonik kon• 
aer. 

VIY ANA Sl 7 m. 
17 .55: Meıhur ltalyan e .. rle

rinden sonatlar. 19.25: Muhtelif. 
21.05: "Drei anne Teufel" ismin
deki operet .233.30: AMERiKA
DAN nakil: Konferans. 23.!IO: 
Eski ve yeni gramofon pllklan. 

PRAG 488 m. 
17.111: Radyo c.rkeatraaı.18.10: 

Piyano. 20.25: Radyo caz orkeı· 
traaı. 21.25: Kabare numaraları. 
22.35:Çift piyano konseri. 23.25: 
Fantaziler. 

ROMA 441 m . 
18.35: Orkestra. 21.45: Müte· 

nevvi musiki. Müteakıben "20 se 
ne sonraki kadın" isimli monolok 

Radyo merkezleri 
ve alet cinsleri 
Umumiyeti• satılan radyo a• 

!etleri orta ft uzun dalııalı mer
kezleri dlnl-eie mahsustur. O.... 
ta dalgadan maksat 200 ile 600 
metre &raunda, uzunlar da 60C) 
ile 2000 metre araamda olan mw 
kezlerdlr • 

Aınerikada imal edilen alflt• 
le -hnaual alparif uzerin• olma
dıfı takdirde-- 200 ile 600 met· 
re arasında bulunan merkezler 
dinlenebilir. Her nedense Aıneri
kada yük .. k • dalııalı merkez y~ 
pılmamrıtır. Avrupada ise bily(ik 
dalgalar tercih ediliyor. M
la Viyana tlmdlki 517 metre dal
galı iataayonunu 1235 metreye çr 
karacaktır. Yeni yapılan bütün 
Sovyet iataayonlan 600 ila 2000 
metrelerdedir. 

. 200--2000 metrelik merkezler 
n~hayet iki, Üç bin kilometrelik 
hır meaafeden ahzedilebiliı· . 

Bunlardan baıka 10 metreden 
200 e kadar ve mikdarı diger nor 
mal merkezlere nazaran yüzde 
onu kadar aı: bulunan kıaa dalga 
lı merkezler vardır, ki en uzak 
meaaft>lerden dinlenir. Kıaa dal· 
galar parazitten mubaftırlar. Mü 
sait hava~arda Cava, Australya, 
Bueno~·Aırea merkezleri Avrupa
dan hiç parazitsiz olarak işitilir. 
Avrupada kısa dalgalı merkezler 
günden güne artmakta olduğu 
halde büyük fabrikalar kısa dal
galı alet imalinden çok çekiniyor 
lar. Bunun aebebi nonnal dalgalı 
radyo ~ndüatrisi için aarfed:Jmi' 
olan mılyonların bofa gideceği 
korkusudur. Bu fabrikatörler bil. 
lirler ki güneşli bir ııünün, ortıı.
aında Londra, Pariı ve Berllni kt 
sa dalgalı bir aletle temiz parazıt 
alz dinliyebilmek imkanı varken, 
klmae piyaaay adökülf'n vemilyon 
lar ile vücude getirilen bil,,..,di
ğimiz aletleri almıyaCAkhr. 

Bu nevi aletler yalruz az ser• 
mayell ve büyük radyo mües&eM! 
lerl ile rekabet hususunda mıka· 
dele etmek mecburiyetinılr. bulu
nan küçük radyo tiearelhAneleri 
imal etmektedir. 

Fakat halkın arzusu ve kısa 
dalgalı merkezlerin çoğalmaaı 
karşısında bu büyük fabrikalar 
da pek yakında kısa dall!'ah mer 
kezleri almağa mahsus aletleri j. 
mal etmek mecburiyetinde kala
caklardır. 

Turgut Mithat 

Sonra: Opera parçaları. Mü eakı
ben müaa.habe ve dana parçaları. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke· 

za. 18.05: Radyo orkestrası. 
20.45: Gramofon. 21.05: Senfo
nik konıer. 22.20: Etrauı ve Bee
thoven'in eserlerinden: Konser. 

BRESLAU 3215 m. 
17.15: Eğlenceli muaiki. 20.05: 

Operet ve valslar. 21.35: "Saa
det ve kadeh" iaimle ne4'eli bir 
skeç. 

CUMARTESi . " •. ••-; 

ISTANBU!. 1200 m. 
18--18.45: Darüttalim hey'eti. 
18.45-19.20: Alafranga orkea 

tra. 
19.20- 19.45: Müptedilere 

mahsus Fransızca dera. 
19A5-20: Alafranga orkes-

tra. 
20-21.30: Darüttalim. 
21.30.-22.30: Orkf'slra. 

VARŞOVA 1411 m. 
17.05: Çocuk J>rogramı. 17.30. 

Gramofon. 18 05: Gramofon. 
19.05: Hafif musiki. 21.05: Ke
za. 23.10: Chopin'in eserltrind.!n 
konser. 24.05: Caz. 
BUOAPEŞTE 550 m. 
18.05: Sigan mu•ikiıi. 19.35: 

Opera orkeatra'1. :!l.05: Operet 
temsili. Müteakıben: S!gan muıi
kiai. 

ViYANA 517 m. 
17.50: Operet v" dana parçala· 

rı. 20.15:Ta!!'annili konaf'r. 21.05: 
"DER LIEBE AUGUSTIN" işimli 
operet. 23.35: Adolf Pauaer caz 
takımı. · 

PRAC 488 m. 
18.55: Gramofon. 19.35: Al

manea nesrivat. 20.25: Karıtık 
ne~riyat. 21.25 · Kolonya'dl\n: 
Radyo klübünün kü1at re4mİ. 
22.05: Avu•turya halk musikisi 
23.25: Oıtrova' dan: Varyete. 

BERN-ZÜRIH 459 m. 
20.0S:. Zürih kilise çanları. 

20.50: Zıter aleti konseri. 21.20: 
Salon musikisi. 23 05: Gramofon 
ile caz. 
BOKREŞ 394 m. 
18.05:Karışık kon,..r. 19.15: 

Konserin devamı. 20.45 • Gramo• 
fon. 21.05· Monolok. 21.35: Hey· 
et ~ark•ları. 23.20: Ca:ı:band. 

BRESLAU 325 m. 
17.35: Hafif musiki. 20.20: 

Gramofon konseri. 21 .05: Qpc"!"a 
parçalan (tagannili). 23.35: Ber
lindıen: Danı muail<:iıi. 

PAZAR 

ISTANBUL 1200 m. 
18-18.45: Nihal Hanım. 

18.45--20: Orkestra . 
20-21.30· Bedayi musiki hey' 

eti. 
21.30-22: Nimet Vahit H. 

(Taganni). 
22--22.30: Gramofon • 
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• 
inhisarlar 
Teşkilatı Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar 

Fürugi Hz. 
Dün geldi 

(Başı birinci sahifede) 
larmdan Musa Han lafendiyarı, Al>
lıeıılwlu Han Garip, Şark itleri nrii
dürü Gulim Rıza Han Nurzat, ve 
Fürusl Hz. ne hti.kliınet naaın. rela 
kat etmekte olan Hariciye vekilell 
Jran itleri müdür muavini Cevdet ve 
Refik Amir B. le.. de dlln ıeh-rlmize 
l'elmitlerdir • . 

Fürugi Hz. dtl.n Pe.-apalaı otelin· 
de iatirehat etmitlerdir. Refakatinde 
bulunan zevat tehirde bir tenezzüh 
yapmıflar ve baxı camileri gcmişler 
dir. 

Fllrugi Hz. nln beyanatı 
Filrugi Hz. cumarteei pniine ka

dar hlilı:Uınetin miııafiri olarek tehri
mizcle kalacaklar ve Halep tarikile 
Suriye ve Batdat'tan ııeçet"elı: Talıre 
- dönecelderdir. 

Fürugi Hz. diln bizi Perapalaa 
otelinde kabul ederek Ankara' da im
se edllen doetluk, bitaraflılı: ve ikb-
1&cll ve alyut om.ek blrlill nwehede 
leriıdn -ıuı lıaldroula f&Y&DJ dik
kat beyanatta lıolnnmuıtur: llk aua 
llmlz altı sene ...vel imza edlren doet 
lok muahedeal De yeni mu&hede ara· 
aında ne fark oldafuna dairdi. Fti.ru
ııi Hz. bu ıuale ıa cevabı vermitlw 
clir ı 

- Eıkl dostluk muahecleofnde ay
ni zamanda bitaı~1ık ademi tecavüz 
ve ıılyul ve iktısac!t t"!rild mesai de 
dahildi. Jlalbuld doıtlulr muahedele
ri ebedidir. Bitaraflık, ademt tec:uilz 
ve teırlld mesai muahedeleri de cid
di bir vak'a kartınnda lld bükilme
tin aralannda ittlf&ft ederek müıte
rek bir batb hareket "takip etınelerini 
emreden bir muahededir. Bu itiberla 
bu kabil muahedeler mavakkattir. 
Dost Türkiye ile tren ara11nda yeni 
aktedilen dostluk muahedesi ise dai
mi oldufundaıı bunlar biribirinden 
aynlmııtır. Andaki farlı: bundan i
barettir. 

Diğer muahedeler 
- Bitaraflık, siyasi n iktısadi e

melı birliği muahedesinin eaaılan 
nedir? 

- Bitaraflık muahedeainde ademi 
tecavü:z esa11 vardır. Bu muahede 
mucibince iki devlet doıtane müna
ıebetleri ihtı.I edecek olan hes- h&n&i 
ciddi bir vaziyet karımnda veya bu
na sebep olan diğer devlete kartı it
tihaz eaecelderi hattı hareketi &ra· 

larmda iftitare etınek ıuretile teker 
rür etirecelderdir • 

Doatiıık mualıedeai de dijer da.t
luk mualıedeleri aibi aiyaıi ve konao 
loılıık münaaebatini tayin eden bir 
muahededir ve bir hususiyeti yok
tur. 

-Bitaraflık ınwılıed•i ı.ir ittifakı 
tazammun ediyor mu? · 

- Hayır bu muahede bir ittifak 
muahedesi değildir; fakat iki devlet 
arasında ltdfaka yakın bir teydir. 

- Bu muahedede mevcut ikbsadi 
teşriki mesai kaydından maksat ne
dir? 

- Biliniııiz ki ticaret muahedele
ri iki devlet tebularınm ticari müna 
aebetleri haklnnda prenıipler koyar
lar; faket lktıaedi tqriki mesai" bun 
elan daha yüluek bir manayı tazam.. 
mun eder. Doet ve komıu devletler 
aralannda tefriki mesaiye muhtaç
tırlar. Bu mesai teşriki yalnız ticaret 
için deiil, iktisadıyatiarnıın da te
rekkeıine dairdir... iki devlet bu 
meksatla birlbiMne yardım ebnek 
mec'lıuriyetindedir. Bu yardım ve 
meaai tqrikinin ne surette yapılaca
iı bakkmda muahedede bir kayıt 
yoktur. Bu cihet ileride ah"'I ve va
ziyetin tetkikinden sonra tekanür 
ettirilecektir. 

Muahedeye imdilik böyle bir ka
yıt konulmakla iktifa edilmİ!tİr· 

Ticaret muahedesi 
- Ankara'da Türkiye ile lran ara 

amda bir ticaret muahedeai aktı için 
müzakere cereyan etmiı midir? ? 

- Evet, iki hükiunet aresmda bir 
Ticaret muahedeai aktedilecektir. 
Müzakerelere Ankara ve Tahren' da 
devam edı1ecektir. imza yerinin biz. 
çe ehemmiyeti yoktur. 

- Buna dair olan müzakerenin 
uzamasının ıebebini ıorabilir miyim? 

Vergi borcunu· 
Kendi vermesi 
teklif ediliyor 

(Başı birinci sah/lede) • 
Madde, 3. - Bayramlarda keıi 

!enler de içinde olmak üzre köy, 
k-..aba ve tehirlerde ı.e.ilen ko
yun, kec;i ve tiftiiin beherinden 
kesim yerinde bqkaca 100 kunıf 
keıilen yerli aıfırlardan 150 ku· 
ruı, Kmm ve o ayarda 11iırlar· 
dan 300 kunıt aayım vergiai alı· 
nacakbr. 

Madtfe 4.- Haıtalanan, keıi· 
len davardan bu verai alınmaz. 

Madde, 5.- Bu kanu;ı 1933 ha 
ziranının birinden işlemeie başh· 
yacaktn. 

Oiger teklif fllyledir: 
Madde, 1.- Herkes vergiye 

borçlu olduiu parayı gününde e· 
ille götürüp sandıia yatıracaktır. 

Madde, 2.- Elina verilen def· 
tarde yazılı borcunu ırünllnde aan 
dıfa yatırmıyan kimıenin ele l'e• 
çen para edecek nesi varaa ( a• 
man 1) demealne bakılmıyacak, 
aablacak parası sandıfa yabnla
caktır. 

Madde, 3~ Borçlunun kapm· 
na giden memur, jandarma Ye tel· 
latin ayakkiralan dahi satılan 
maldan almacakbr. 

Madde, 4.- Bu kanun 933 ha
ziranının birinden lşliyecelıtir • 

Vapurculuk 
• 
inhisarı 

(Başı birinci sahifede) 
Seyrisefain idareai bütün hazırlıkla.
nnı ikmal etmiıtir. idare, aeyrüaefer 
ve ücurat tarifelerini de hazırlBIDlf
tır. Bu tarifele.-den birinciıi halen va 
pur uğrayan irili ufaklı bütün iske
lelerin po.taaız kalmamalan nazarı 
dikkate almarak tan-rim edilmiıtir. 
Ucurat tarifesinde, ırüverte biletleri 
artmlmıı, kamara ücretlerinde de de 
ğifiklikler yapılmıtlır. ldare,ayın l 7 
sine kadar hiç bir vapurun satın be
yannamesi vermezse, iskele ve liman 
la raruında poıtacılığı muntazaman 
lemin edecek tedbirleri de teabit et. 
mittir. idareye bir çok ecnebile.-, va
pur satmak için teklifatta bulunmut 
lardır. Bunlardan münuipleri • lede! 
icap - almecak ve ıeyrüıefer itleri 
aksatılmayacektır. 

Kanunda tadllit mı 
yapılıyor? 

Diier taraftan huıuıi iatihbarunı 
za &'Öre, kanunun tatbika l'eçmeden 
tadili için B. M. M. ne teklifte bulu
nulma11 kuvvetle muhtemeldir. Hu
ıuıi vapurcuların beyanname venne 
melerinde bu huıusta bazı vaitler al
mıt olmaları müessir olmaktadır. 
Mevıukan öğrendiğimize l'Öre, va
purcuları da tatmin edecek yeni bir 
tekil dütünülmektedir. Buna naza. 
ren Seyrüıefain timdilı:i l'ibi faaliye
tine devam e.!ecek, mevcut huıuıi 
vapurlar da bir tirket halinde birlq· 
tirileccktir. Bu ıuretle Seyriiaefain 
ve tetekkül edecek hususi vapurcu-
1- ve hükumetçe muayyen zaman. 
!arda ve hükumetin ihtiyarına l'Öre 
tanzim ve tadil edilecek seyrüsefer 
ve bilet ücuratı tarifelerini tatbik e
deceklerdir. Bu iki teşekkülün va· 
purlan, ayni günde ayni iakelelere 
uğramayacaklanndan zararlı reka
bet imkinı kalmayacak, iki taraf ta 
it bularek ıimdilı:inden fazla kazanç 
elde edecektir. Bu vaziyet Seyrüıefa 
İn ve tqekkül edecek huıuıi vapur
cular fİrketİ arasında fili bir inhisar 
mahiyetinde olmamuı için, hüku
metçe tayin edilecek teraiti ve tan
zim olunacek tarifeleri kabul ve tat
bik tartile bir üçüncü tetekküllin vü 
cuda gelmesine de imkan bırakıla
cak ve böylece aerbeıtii ticaret eıa11 
ela mahfuz kalmıt olacaktır. Hususi 
vapurcular, bu tasavvurun kendileri
ni tatmin edeceğini söylemekle ve ıu 
giinler içinde kanunda tadilat yapıl
ması teklif edileceiini ümit ebnekt&
clirler. Evvelki akıam Ant.araya ııi
den Seyriaefain umum müdürü Sa
dullah Beyin bu me•ele için davet 
edilmiı olduiu anlaıılnvıktadır. 

Alman 
İntiha hah 

( Bıışı birinci sahifede) 
nn teleplerlni iı' af mecburiyetinde 
kalmıtbr . 

Alman intlhabatının 
arefesinde 

BERLIN, 6 A.A. - Bazı Nazi 
hatipleri ve bu meyanda Hitler'in 
batlrca muavini olan M. Straaıer, 
kanunu esasiye karıı pek az riayet. 
kir davranmıJ olan ·hükümet, Nazi 
hareketine kartı mücedeluine d,.. 
vam eylediı!I takdirde Hitler'in mq 
ruiyete riayet yemininden teberri e
deceğini ve Nazi fırkasırun ibtililcu
yane bir hattı hareket takip eyliyece 
iini ilan eylemektedirler. 

Ba:zı kimseler, W eim11:r kanunu e
sasisinin yıl döatimü olan 9 tqrini
saninin vui mikyuta bir hareket İc· 
ruı için intihap edileceği fikrinde.lir 
ler. 
MaamafUı iyi -1umat almakta o

lan mebafil, hrlranın milli müdafaa 
ordusunun kendisine karşı haamane 
bir taVJr alma11 tehlikeaine kencli8i
ni a-.ı filpheli elduiu mütaleuıa 
dadı:r • 

Kim kazanacak? 
BERLIN, 6 A.A. - İntihabatın 

neticeleri hakkında tahminlerde bu
lunmak miiJkildir. Fakat timdiki hü
kümetin büyük bir muvaffakiyetılzli 
ie ufnyacağı muhakkak l'İbi l'Örün
mektedir. 

Nazi'lerle Merkez Fırkaaınm Rei
chıtaır'da ekseriyeti muhafaza elme
lai mümkün l'Örünüyor. 
Almanya'nın busün intihap edece

ii 600 mebuıtan, Siyah - E
kombinezonunua bir miktar azalık 
kaybetıneaine raimen, en a:zı 300 
mebualuk elde etme&i muhtemeldir. 

Muhtelif mehafil, aooyal demokrat 
fırkumııı, birçok azalık kaybedeceti 
ve Reichıtaıı' da 120 den fazla azuı 
bulunemıyacafı fikrindedir. 

Komüniıtlerin iae bil&kiı 100 ka
dar azalık elde edecekleri zannolunu 
yor. Bu hesaba ~. Reichıtaıı'
ın manz&rell fU olacaktır; 

Hitler'cıler, biraz kaybetmekle be
raber maflüp ofıruyacaklar ve ihti
mal Siyah..Eımer kombinezonunu 1e 
niden viic:udş getirerek ekaerlyetl lh
rez edeceklerdir • 

Sol cenah fni!!ılan, mahauı derece 
ele müsavat halinde bulunacaklar ve 
miktarlan takriben 65 1ll 70 den i
baret olacak ve tlmcliki hlikllmetin 
lıtinatgihuu tetkil edecektir . 

F alıat tim diki ahval ve teralt da
da hcaba katmalı: ı.,., eder. 

intihabat nisbl bir 
sükun içinde geçti 

!\ERLiN, 6 A.A. - lntihahat gil 
nü nİıbi bir ıiikiın içinde geçmiıtir. 
1 ntihababn evvelki intihap mücade
lelerine nazaran daha ziyade bir ıü
kil.n içinde cereyan etmeai hükUmet 
tarefmdan alman tedbirler say..U... 
dedir. Bütün hükiimet memurlannm 
Almanyanın her tarafmda l'Östermit 
olduktan her türlü muavenet saye
ıinde Alınanyada hiç bir vahim ha
dlsenin vukuuna dair haber salme
miıtir. 

Bilhassa biç kimaenin ötiimtl.nii in 
taç eden h&diıe olmamıtbr. 

Maamafih zabıta memurlan ile ba
zı aiyaai fırkalar taraftarlan araaın· 
da müsademeler olmut fakat her yer 
de inzibat ve asa:rıı gayet kısa bir 
müddet zarfında iade edilmittir . 

Berlinde yaralananların miktan 
l'•Yet azdır. Halbuki ıon intihalıet
ta yüzlerce kiti yaralannuttL Berlin 
de tevkif e<lilenlerin miktan aabılo
na nazaran çok azdır. Filvaki heyeti 
mecmuası itibarile Bertin mıntaka

ımda 70 kiti tevkif edilmittir. Hal
buki bunlar alelade eabaptan dolayı 
tevkif altına alınmıt kimselerdir. 

3 Nazi Spandau'da ıiyaıi haaımla
n tarafından yaplanmıt ve ayni te
rait altında bir çok kimseler Bremen 
Kreferd ve Dortumunda yaralannııı
tir. 

Rus yanın 
15 inci 
Yıl dönümü 

(Başı birinci sahifede) 
lektrik iıtaayonlannm vennit 
oldukları elektrik kuvveti saat
te iki milyar kilovat iken bu 
mikdar 1932 senesinde 15 mil
yan bulmuttur. 

Sovyet ittihadı, maden kö
mürü istihsali.tında da İngil
tere, Almanya. Şimali Ameri
kadan sonra cihanda dördüncü 
mevkii almağa muvffak olmu,. 
tur. 

Sıhhi ve muaveneti içtimai
ye teşkilatı için de Çarlık Rua
yaaı, her sene 128 buçuk mil
yon ruble sarfetmekteyken 932 
senesinde bu tahsisat 19750000 
rubleye baliğ olmuttur. 

Dost ve komtu memleketin zi 
rai sabada ve sair sahalarda.ki 
faaliyet ve inki§afı da taYam ka 
yıttır. 

Ankara Rus sef ar,.t
hanesinde 

ANKARA, 6 (Milliyet) -
Sovyet ihtilalinin on betinci ae 
nesi münasebetile yann Rus 
sefarethanesinde kabul resmi 
yapılacaktır. 

İstanbul takı. 
mı Sovyet ta. 
kımına galip 

(Başı birinci sahifede) 
iae de çamur içinde top kontrolil 
zor oldupndan sayı çıkannak im 
kanı olmadı. Bu ilk dakikalarda 
1ıtanbul takımının hucumlan da
ha 11k ve daha müeaair oluyor, bin 
netice Bulgar kuleıi tazyik edili
yordu. Salahaddinin 11lu bir ıütil 
Mehmede çarpmamıt olsaydı ilk 
l'olümüz kaydedilmiı bulunacaktı 

13 üncil dakikada Bulgarlar 
hücuma geçtiler, merkez muhaci· 
min yerden çektiği ıütil kalecimiz 
tuttu .. Top g-e Bulgarlann aya
tmda. Bir dakika sonra 11kı bir 
fiitle merkez mühacimleri takımı
nın ilk l'Olünll kaydebnefe muvaf 
fa koldu. 

Bu an• kadar vasiyetin aleyh· 
!erinde olmaama rapen kazan
dıktan bu sayı Bull'ariann açıl· 
maıını -ve ııkı hücumlara l'eçJO• 
!erini temin etti.Oyunun batından 
beri vaziyeti kendi lehlerinde ln
kitaf ettirmi, olan latanhul takımı 
bu l'Olden müteeNir olmadı bili
klı aiiratle Bull'ar kaleaine indi
ler. Huım kaleıi tehlikeli bir an 
yatadı. Bu aralık aleyhlerine bir 
frikik verildi. Fikretin otux metre 
den çektiii top alt zaviyeden Bul
l'ar aflanna takıldı iae de hake
min ofsayt düdüiü kopmak üz
re olan alkıtlan yarıda bıraktı. 

Bull'ariar bilhaaaa soldan iyi 
lşlemeğe batladılar .. lıtanbul ta
kımı ı.., ilk anlardaki oynunu bir 
an kaybeder 4ibi oldu ... 

Mühacimlerimiz, Bull'arlann 
arka arkaya yaptığı iki favulle 
Bulgar kalesine kadar indiler. Fik 
retin mükemmel bir tütünü kaleci 
tuttu. Çok l'eçmeden forlarımız 
bütün azimlerlle Bulgar kaleıini 
tekrar sardılar. Ve 35 inci dakika 
da kantıkhklar araımda beraber
lik sayımızı kaydettiler. 

• 
Hüsnü B. tetkikle
rine devam. ediyor 

Trabzona &'İden inhisarlar umum 
müdürü Hüınü Bey Trabzoncıan 
Samıuna l'itmİfler; oradan Tokat, 
Sivas tarikile Ankareya ırelecek ve 
1 O güne kadar tehrimize dönecektir. 
Hüınü Bey Trabzonda tütün, tuz ve 
müıkirat inhiıar idarelerin.in tevhit 
kaclrolanrun tatbikma nezaret etmiı· 
tir. Şimdi Samsundaki muhtelif inhi
ıar idareleri tevhit edilmekte.lir. 
Hüsnü Bey l'elirken Tokat inhisar i
darele.-i tevhit kadrolan da tatbik o
l::ınacaktır. Kimunuıaniye kadar da 
Diyarıbekir, Malatya, Erzurum, ine 
bolu, Gaziantep, Konya, Artvin inhi 
aarlar idareleri birl"fmİt ve tevhit 
kadrolarının tatbikatı bilfiil ikmal e
dilmi, olacaktır. 

Aydın inhisarı 
Aydın tütün, milıkirat ve tuz İn

hisar idareleri de tevhit edilmit ..-e 
Aydın inhisarlar bqmüdürlüiü te
ıekkül etmiıtir. 

Beledi ged• 

Memurlara 
Lokanta 

Belediyenin açacağı koope
ratif ve lokantaya dair nizamntı 
me Dahiliye vekaleti tarafın.. 
dan tasdik edilerek gllnderil· 
mittiT. Nizamname ıebir umu
mt meclisi tarafından bir kere 
daha tetkik edildikten aonra 
mevkii fiile konacaktır. Şimdi
lik kooperatif için 2500 lira ser 
maye vardır. Kooperatıife bü· 
tün belediye memurları hiaa&
dar bulunmaktadırlar. Lokanta 
nm bu ayın on betinde açılma
sı için çalıtılmaktadır .Belediye 
memurlarından batka hariçte 
de İsteyen kimseler bu lokanta 
da ucuzca yemek yiyebilecekler 
dir. 

Asri mezarlık 
Belediye Şitlide vücude geti 

receği aart nümune mezarlıiı 
için 1&.zım gelen tetkikat ve ke 
tifler hitam buhnuttur, Ancak 
bu mezarlığın İnfaaı için 31S 
bin liranın sarfı ltzım gelmek
tedir. Bu tahsisat lae bu sen• 
ki bütçede mevcut olmadığın
dan nümune mezarlığınm inıa 
aı gelecek seneye kalmıttD-. 

Belediye kazandı 
Beyoğlunda Tepebatı albı> 

da eski Tozkoparan me:ıarlrğm 
dan çevrilmit .14 parça arHya 
dair evliafla beleCliye ara1mda-
ki dava belediyen.in lehine ola.
rak bitmittir. Burad ki arıalar 
birkaç yüz bin lira kıymetinde
dir. 

Şehir mecli•i 
İstanbul umumi meclisi bu

gün saat 14 te içtima edecek. 
tir. 

yazi Muhteıemden aldığı topu, 
yere dlitmüt olmaıına rağmen, 
yattığı yerden ikinci l'olümüıdl. 
yapmaia muvaffak oldu. 

Oyun l'ene süratlendi •• 1ıtan· 
bul takımı galihiyetinverdiii te•k 
ve canlılıkla akınlarını tevali 
ettinneğe batladı •. 

Maamafih Bulgarlar da akm0 

larımıza mükabelede gecikmiyor• 
lar .. Yalnız ha11mlanzı fazla fa-

lki dakika sonra Bull'arlann 
ıüratli bir akmı l'örüldil. Bulgar 
aoliçi ıüratle ilerlerken Avni bü
yük bir fedakiı.rlıkla kendini teh- vullü bir oyun oynuyorlar. Maç 
tikeye koyarak muhakkak bir sa- biraz sert bir manzara iktisap et
yıya mani olmak üzre topun üze· meğe baıladı. Ve bu yü:ıden 20 
rine atıldı. Maaleaef başına yedi- inci dakikada Nihat ayaima yedi 
ği şiddetli bir tekmenin teairile ği şiddetli bir tekmeden aakatla
bayıldı ve sahllclan kaldmldı. Ye- narak oyundan çıktı. Yerine la
rine Süleymaniyenin kaleciıi Nu- tanhul Sporlu Hasan ırirdi. 
ri geçti. 25 inci dakikada bir Bulgar 

Darmatadt'da bet komünist naa- 43 üncü dakika Bulgar kaleıi akını esnasında aleyhimize bir fir 
yonal sosyalistler tarafından revolver gene muhacimlerimiz tarafından kik verildi. Çekilen tütü Avni - Müzakerenin uzamaıı, mesele

nin o kadar çok muıtacel olmamasın 
dan ileri gelmiıtir. Esasen ticaret 
muahedesinin preosiperinde aramız. 
da mutabakat hasıl olmuştur; bu 
prensipler bugün tatbik eclilmektet
dir. 

Şah Pelıleol oe Gıı:ıl H:ı.nln 
mülakatları 

y alova-Bursa yo- le yaralanmııtır. tazvik edilmeie haıladı. Arka ar- kale üstünden kornere çevirdi. 

1 d k • b ki ki Her tarafta intihabat büyük bir ıü k&ya Salahaddin ve Etref topu ça Top Bulgarlarm ayağında.. Mer
un a 1 OZU U ar kün içinde cereyan etmektedir. inli murdan aıyırarak Bulgar kaleıine kez muhacim Burhanı atlatarak 

GEMLiK, 6 (Milliyet) - Ya-, habata ittirak edenlerin miktan ge- gönderdilerse de kaleci tuttu. Dev ilerliyor .. Gol olmaaına ramak kal 
lova • B~r:ı- .fOle•İ Esadiyeye ka· çen def~daki intihabata iıti~ak eden re de bu suretle bir bire beraber- dı .. Li.kin l'ÜnÜn l'ene kahramanı 
dar çok ıyı bır surette yapılmııtır. lerin mıktarmdan fazla dejıldi. tikle bitti. olan Fikret kurıun gibi yetİftİ ve 
Orhangazi mıntakaama yaklatan • . . .. İk latanbul takımını muhakkak bir 

- Haımetlü Şah Pehlevi Hz. ile 
Gazi Hz. nin görüıecekleri zaman 
Ye mahal tekarrür etmiı mid;r? 

- Hayır bu mülakatın zamanı ve 
yeri lıakkmda henüz bir karar .. era. 
memiıtir. Şah Hz. öteden beri Gazi 
Hz. ile l'Örüşmeii pek çok arzu edi
yorlar;bu mülakatın ne suretle vuku 
bulacağı meaeleıi aonre balle<lilecek
tir. . 

-Bu mulakatın Vaıı'da veya Şark 
Vil&yetlerimizden birinde vuku ihti
melindcn lıehaediliyor? 

- Evet bu cılıet ihtimal dahilinde 
clir. Memleketlerini uzun müddet 
terketmck istemiyen Gazi Hz. ile 
Şah Pehlevi Hz. nin hudutta mıına
Iİp bir yerde görütmeleri mümkün
dür ve bu tekil bilniıbe kolaylıfı mu 
ciptir. Bununla beraber yukanda da 

-v1 ;~ -:ı..: ı... •• -:~1:.t.•••- ... · 

diger kıanunm da k11& bir zaman Ber!ind.e ıcr~ edilen.'?tı~~bat m~- inci devre tehlikeden kurtardı. Bul.arlar 
içinde tamanılanacaiı umuluyor. nakalat ıırkeb amele11nın ılan etmit Bu devrede Şeref Muhteıemle tekrar bir hucumla kalemize ao-
Yalova - Bursa fOle•İnİn çok yer- oldukları grevin çerçeveıi dahilinde değiıtirilmit ve Avni gene yerine kuldular •• Haaım muhacim topla 
t;.indade ,~ozuklukladr vardır •. Budir~1- cereyan etmiı fakat; hükumet müna- geçmiıti.. ilerlerken Avni çıktı. Fakat topu 

• !"'t .~ma. an tamır ~ : kalatı tezyit etmek için bütün ted- Oyun çok' canlı başladı, her iki bloka edemedi. Maamafih derhal 
my:çk ~.~;~er!!~~~~~~ l'&:rrete ıhti-ı birleri itihaz eylemittir. taraf ta çamura bulanmalanna, dönerek topun Ü:ı;erined yatb:k~•: 

•· topu umurdan ve gölcüklerden aleıef gene tekme ye i ve ı ıncı 
Bu tedbirler de polia kuvvetlerinin T""""" "-- defa sakatlanarak oyundan çıktı. • affalı:i ti çıkarmak müşkülatına ra8 ... en 

.. .. . . 1 yardımı aayeıınde muv ye e aüratli ve azimli oynuyorlar. Yal- Nuri tekrar girdi. henu:z teayyun etmemııtir. neticelenmİftİr. Aynj tedbirler grev 

lstanbul'da birkaç g/111 hareketinin teveaıü etmeaine mani ~~e~t::::~emuh~:~":!"~ol~~I~':. cw!OY~:;1ı;..d~~!:~t:!ı~an ~!;~ 
Fürugi Hz. tebrimizdeki program- olacaktır. lay aürülemedijiini görmelerine gÜzel bir pas verdi. Etref bunu 

lan h11kkmda ıorduiumuz ıuale ıu Berlinde bir takım tranwaylarla rağmen _ fazla paılaştıklann- hüaııü iıtimal ederek sıkı bir tülle 
cenbı vermiılerdir: ~ otobüıler t&fa tutulmuttur. ~iç dan, elde etti leri fırsatları kay- gole tahvil etmekte l'ecikmedi .. 

- lıtanbul'da bir kaç l'Ün djlha kimaenın yaralanmıt oldufuna daır bediyorlar.. 3 . 1 mağlüp vaziyete düten 
lı'.alacaiim; bu müddet zarfında ıeh· ufak bir malİımat m~cut defildir. Onuncu dakika aleyhimize bir Bulgarlar büyük bir azimle kale
rin bazı yerlerini ırördıikten sonra Şu hale nazaran münakallt tirketi ı favul oldu. Çekilen topu Hüsnü mize indiler ve iki dakika sonra 
Suriye ve Baiclat tarilôle Tahran'a amcleainin grevi ile intihabatı çığı- kafa İl<' kar~ıladıy•a ela Bulgaı aleyhimize verilen bir frikikten 
l'İdeceğim. rmdan çıkannak teıebbüsü akamete muhacimleri topu gene kaparak 1 ikinci sayılannı yaptılar. 

- Suriye ve Baidadı ziyaretiniz nğratmııtır. kalemize çektiler. Fakat Avni me Oyun bundan sonra karşılıklı 
ıiyui bir mahiyeti haiz ıniclir? (Saat 21 130 da Volff Ajan.,nın har~tle bunu da durdurdu. . uğraşmalarla devam etti ve netice 

- Hayır, aadecede bir tenezzüh Bükr telıi 11M.1habin tarafından tele- lıtanbul takımının soldan •a • • · mi r · 

--
Samsun yeri mallar Hariciye 

sergisi Vekaletinde 
Samaun ikinci yerli mallar ser- ANKARA J ) 

gioi birinci kanunun on ikinci gü- ' 6 (Mil iyet _. 
nü açılacaktır. Hariciye vekaleti memurin fU-

Sergi, Halkevleri sergi eleme· besi tevsi edilerek şube müdür 
ii ve Milli lktıaat ve tasarruf ce-
miyeti Samsun ıubeai tarafından muavinliğine Cevdet Beyin ta
teais edilmiıtir. Maksadı son gün- yini takarrür etmiştir. 
lerde Sıvaaa kadar demiryollarile -------------
irtibat peyda edip l'enİfliyen iktı-
sadi havza dahilindeki kasaba ve 
tehirler halkına Türkiye sanayi 
ınerke:ılerini ve bu suretle milli 
mamulatı tanıtmak, Samaun piya. 
•aıiJe milli müeaaeaab nıaaiyemi
zin irtibatına yardımcı olmaktır. 

Sergiye ittirak edeceklerin 20 
ikinci tetrin tarihine kadar aergi
ye müracaat eylemeleri lazımdır. 

Sergiye latanbuldan elyevm 20 
fabrikanın İttirak ettiği anla,ılmıt 
tır. 

Sergi mahallinin Samsunun en 
müsait bir mevkiinde lzmirdeki 9 
EylUI aergiai ile l.tanbuldaki Ga
lataaa:ray sergilerine muadil vüs' -
aite bir binada açılac:aiı ve İftİ· 
rak edeceklerin tahıs ve hamule· 
lerl için &'erek devlet demiryollan 
ve gerek Seyrisefain idarelerinin 
n111f Ücretli tarife tatbik edecek
leri haber alınmııtır. 

Sergi, ıatıt ve teıhir ıergiaidir. 
lıtanbul ..-babı aanayiinin bu fır. 
saltan İstifade edecekleri ümit e
dilmektedir. 

Hariciye terfileri 
Kahire maalihatgiizarı Mehmet Ali 
Şevki Bey büyük elçilik müıtqarlı. 
ima terfi elmİJtİr. 

Hariciye müdürlerinden Celil B. 
orta elçilik müıtqan ünvanile Hi
caz, Necit n mülhakatı mulilhatsü 
ııarl.ıima tayin edilmiıtlr . 

Altı çocuklulara 
ikramiye 

Altı çocuklu olup ta Sıhhiye Ve
klletine müracaat eden anııeler
den on anneye verilmek üzre elli
ıer lira nakdi mükafat Sıhhiye 
müdilrlüfüne gönderilmittir. 

Barut meselesi 
ANKARA 6 - Teşkil.itı eaaıiye 

ve adliye encümenlerinden mürek
kep muhtelit encümıtn hafta sonun
da barut ve mevadı infil&kiye meae
leaini tetkik& haılayacakbr. 

lstaııbul ikinci Ticaret Mabkeın" 
ıinden: Mardin Etrafından Kala• 

zade Musa Bey velôli avukat Hilnı' 

Rıza Bey tarefmdan Galatada Voy· 

•oda caddeaindeki dairei mahıu"' 

aında mukim Baidat Demiryollatı 

tirk.eti aleyhine üç milyon altı yiİt 
otuz üç bin sekiz yüz otuz kuruıı•• 

maa masarifi muhakeme ve ücreti 

vekaletle tahlili talebile ikame ola· 
nan alacak davan üzerine irıaJ kıh" 
nan dava layihası müddea)eylı 
§İrketin elyevm mezkur mahalli terk 
eyleyüp ikametgihı bazınnın meç· 
bul oldııfu beyanile mübaşiri taraP. 
dan bili tetbliğ iade olunmuttur• 
Davacı vekilinin talebile ilinen ıel>
ligat ic:ruına karer verilmiş ve ela.,. 
liyihasnım bir ıureti mahkeme di
vanhanesine talik ve tahkikat icrat1 

13 kl. Evvel 932 salı ırünü saat 14 
de talik edilmiıtir. Yevmi mezkıirda 
müdclaaleyh ıirketin mahkeme.!" .,. 
%lr bulunması ve alr.si takdirde balı· 
lunda muamelei gıyabiye icra oluıı•
caiı tebliğ makamına kaim o ....... 
ti.zere ilan olW1ur • 

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T emsiUerİ 
Yarınki salı günü 

Pazartesi 

Perıembe 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
Müsahip ıade 

Celal 8. 
Muallim ve talebe geceıi 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığından: 

1 - Gümrük Muhafaza tqkilatmda çalııtırılmak için helll 

telsiz ve hem de telli makineleı;ini bilen üç makiniste ihtiyaç var· 

dır. lstiyenler istidalanm lstaıi>ulda iseler Gümrük Muhafazll 

BatmüdürlüğU-, Ankarada.kiler Gümrük Muhafaza Umum J(u· 

nıııuıdanlığuıa göndeninler. • 
2 - Nerede imtihan olacakları kendilerine bildirilecektır• 

3 - istidada adresleri, yaılan yazılı olmalı ve diploma veY' 

ebliyetnamelerin suretlerini iatidalarına iliıtirmelidirler. (5904) 

l.tanbul üçüncü icra dairesinden: 
Tamamına 1500 lira kıymet takdir edilen Babçekapıda Leb

lebici hanında alt katta 13 numaralı bir bap kağir oda ile getl" 

mezkiU banda ikinci katta ve 1400 lira kıymet takdir edilen t!S 
numaralı bir bap kargw dükkin ve gene tamamına 2800 lira kıt 
met takdir edilen Büyükadada Nizam caddesinde 1 numaralı bır 
bap hane maa bahçe ki cem'an üç parça emlakin tamamı ayn ayrı 
açık arttırmaya vazedilip 10-11-932 tarihinde tartnameai dive.fl" 

haneye talik ve 21-11.932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

an dörtten 16 ya kadar açık arttırma suretile satılacaktır. Art· 

tırma ikincidir. tik arttırmasında Büyükadadaki haneye bet 

yüz lira diğer odaların beherine ikiter yüz liraya talip zuhur et· 

mittir. Bu kerre en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Aı ıtı~· 
maya ittirak için yüzde 7 teminat akçesi alınır. Haklan tapı.o sı• 
cillerile sabit olmayan İpotekli alacaklılar ile diğer alikadarııı~: 
ve irtifak baklu aahipler;nin bu baldarmı hususile faiz vemaaarı ·e 

dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde evl'1l~ 1 

müsbitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 5•
1 

cillerile sabit olmayanlar Hlıt bedelinin payla,masından harı' 
kalırlar. .. 

Bilcümle vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ıı:ıutd 
teriye aittir. Alakadarların icra ve iflis kanununun 119 uncu rrıa 

• 1 ptll" desi hükmüne göre tevfiki hareket etmelerı ve daha faz a 

lfunat almak isteyenlerin 930-3639 numarasile İstanbul icra Jll~ 
murluğuna müracaatlan ilin olunur. (5902 

fKartal Kaza•ı Malmüdürlüğünden: 
Maltepede Çilingir ıokağmda 7 numaralı 75 zirra ınikda· 

nnda 100 lira kıymeti mubammeneli: Karaağaç sokağında 17 " 11 

maralı 150 zirra 150 lira kıymeti mubammeneli: Çilin.gir ıok~: 
ğında 6 numaralı 207 :ıirra analarla Dolayoba kariyeainde t•f I 
bayır mevkiinde birer blıçuk dönüm mikdarında 60 lira kıy~e:. 
mubammeneli iki parça tarla temliken Htilacaktır. l~al~ı 2bi• 
11-932 pazartesi günü saat onda icra kılınacaktır. Talıplerııt 

7
) 

rinci tertip ta1fiye veaikasile müracaat edebilirler. (589 

l Evkaf müdiriyeti ilanları ] 

1- 16 5 Teşrinisani 932 Cumartesi 

17- 32 6 Teırinisanl 932 Pazar 

33- 48 7 T eırinisani 932 Pazarteıi 
49- 70 8 T etrinisani 932 Salı 
71- 90 9 Teşrinisani 932 Çar§amba 

91-120 10 Tqriniaani 932 Pertembe 

121-150 12 Teşrinisani 932 Cumartesi 

151- ila 13 Teşrinisani 932 Pazar .• eri· 
Hademei hayratın T.evvel 932 vazifeleri yuka~ıda g~st etf 

len tarihlerde hizalanndaki numaralarına gön tedıye edi eG 



Gözyaşları!. 
Pek yakında çıkıyor 

ETEM iZZET B.in en •on yazdığı tahlil romanı 

Siparişler şimdiden verilmelidir. Tevzi merkezi 
ikbal kOIOphanesidlr. 

Çıkmıtbr 

Adana Ziraat 
Bankasindan: 

Muhammen 
Bedeli 

Muhammen 
senelik 

Lira icarı 

Müdevver 
kıymeti 

Lira Cinai MeTkii Numarası Lira 
Sişli 

16000 1700 (Bir otel ve altın-) ı. 2, 3. 4, 5 O 

{da dört dükkan ) 88,83-85,87.60 
1 - Yukarda tafsilatı yazılı gayrimübadillere ait bir otel ve 

dört dıikkan 24-10-932 pazartesi gününden itibaren bir ay müd
detle ve pazarlık usulile satılığa çıkarılmıtbr. 

2 -- Satış bedeli petin para ile ödenebileceği gibi Gayrimü· 
badil boncları da para yerine verilebilir. 

3 - lstiyenlerin Adana Ziraat Bankasına müracaatları. 
(5654) 

l ıııt. Mr. Kumandanlığı Satına ma kom. Hanlını 
Kilo 
14800 Kesme makama ) 
14800 Çubuk makarna ) 
10000 Arpa şehriye ) Bir tartnamede 

3500 Tel tehriye ) 
1750 Çay Bir ıartnamede 

Merkez kumandanlığına merbut müessesat ihtiyacı için yu
karıda yazılı erzaklar iki tartnamede pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlıkları 8 '11 '932 salı günü makarna ve tehriyeler saat 
14,30 da çay saat 15 te icra kılınacaktır.Taliplerin tartnamelerini 
&örmek için sabah aeat 9 dan ona kadar her ııün ve pazarlığa 
İftirak için de muayyen Takti.nele komiayonda hazır bulunım.
laıı. (238) (5880) 

• • • 
Ankara Dekovil bölüğü lh- ı d'e ıartımuneal Teçhile hazırla

tiyacı için 40 ton Livamarin yacaklan teklif mektuplarım i
kömürü pazarlıkla satm alına.- hale gününün muayyen vaktin 
~aktır. Pazarlığı 9-11-932 çar- den eorvel komisyon riyasetine 
!aınba günü saat 11 de T opha- vermeleri. (182) (5597) 
nede Merkez kumandanlığı sa- • * * 
tınalma komi•yonunda icra kr- Harbiye mektebi hayvanatı 
l~caktır. Taliplerin tartname ihHyacı için 340000 kilo kunı 
sıni görmek için her gün ve pa ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
ta.rlığa i,tirak için de muayyen Pazarlığı 9-11-932 çartamba 
Vaktinde komisyonda hazır bu- günü saat 15 te Tophanede 
lunm.ıla.rı. (5761) (216) merkez kumandanlığı satınal-

• • * ma komiayonunda icra krlına-
22813 kilo Be'lZİn caktır. Taliplerin ıartnameaini 

1297 kilo Gaz yağı görmek için saat 9 dan 10 a ka 
280 kilo GıreJ yağı dar her gün ve pazarlığa if tirak 
364,5 kilo Yaz ve kıt için için de muayyen va'ktinde ko· 

vakom yağı miayonda hazır bulunmalan. 
Merkez kumandanlığına mer (235) (5877) 

but müesıeıat ihtiyacı için yu- * * * 
karıda yazılı mahrukat kapalr Harp akademisi film çekme 
tarf auretile utın alınacaktır. merkezi için 19 kalem film mal 
Münakausı 26-11-932 cumar- zemeai pazarlıkla satın alı
teıj günü saat 11 de Tophane- nacaktır. Pazarlığı 10.11-932 
de Merkez Kumandanlığı Sa· perıembe günü saat 14 te Top
tınalma komi~yon~nda icra kıl! . hanede Merkez K. satınalma 
~ta. Talıplenn tartnamesı k iayonunda icra kılmacak
llı görmek. iç.in h~r. gün ve mü-· tı~:°Taliplerin izahat almak için 
nakasaya ııtırak ıçm de tartna l aabah saat 9 dan 10 a kadar her 
IDeai veçhile hazırlayacakları gün ve pazarlığa ittirak için de 
t~~if mektuplarını ~hale günii- muayyen vakitte kom•ayooda 
rıun _muayy~n v~lrtınden evv~I hazır bulunmaları(239) (5905) 
konusyon rıyasetıne vermel;n. 

(208) (5706) ••• 

• * .,. 
Merkez Kumandanlığına 

llıerbut müessesat ihtiyacı için 
Yİııni yedi bin kilo kırım
lı mercümeğe müna
kaauında talip zuhur etmedi
finden pazarlıkla satm alma
Caktır. Pazarlığı 9-11-932 çar
lllıııba günü saat 14 te Topha
hede Merkez kumandanlığı sa
~nı ahna komiayonunda icra la 
•nacaktır. Taliplerin nümune 
~e tartnamesini görmek için sa 
-h saat 9 dan ona kadar her 
RÜn ve pazarlığa i!tirak için de 
;:uayyen vaktinde komisyonda 

azn. bulunmaları . 
(234) (5876) 

••• 
An Maltepe Lisesi mtiyacı için 
...,35 çeki odun kapalı zarf su
ketile satın alınacaktır. Müna-
11~•aaı 17-11-932 perşembe gü
d u •aat 11 de Merkez kwnan
d an.lığı aatmalma komisyonun-

a ıcra. kılınacaktır. Taliplerin 
~~.rtnamesini görmek için her 

un •e münakasaya iştirak icin 

Levazım dikim evi ihtiyacı 
için 340000 çift büyük kopça 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 12.-11-932 cumartesi gü 
nü saat 14 te Tophanede Mer
kez K. aatınalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa iştirak için de 
muayyen vakitte komisyonda 
hazır bulunmaları(341) (5907) 

• 4 ; 

1000 kilo makarna 
400 kilo n11fı tel, nısfı arpa 

şehriye 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin mikdarları yukarıda yazılı 
makarna ve şehriye ayn ayn pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlıkları 8-11-932 salı günü sa 
at 11.30 ela Tophanede merkez 
K. satıııelma komiayonunda İc
ra kılınacaktır. Taliplerin iza
hat almak için sabah saat 9dan 
lOa kadar hergün ve pazarlığa 
İştirak için ti,. muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmala
rı (242) (5909) 

!~ RAoiuMA\ Muhteremf!~0 HÔKi J~~ 
~ o o o ..- ~~ . 1Ji 
\ HAliS ıSVEÇ ÇEli~I f Halkımıza :i RAoıuM§ 
Kendi kendine tra, olmak adeti sıhhat noktai nazarından büyük 

bir terakkidir. Her ıabah yıkanmazdan evvel bir fırça ile yüzünü
zü ıabunlayarak HAKIKi RADİUM hraş bıçağını makinesine ta
karak hem çabuk ve hem de temiz tıraş olacaksınız, ve bundan 
dolayı da perukar dükkanlarında sıranızı beklemek ve 10-15 ku
ruş tıraş parası vermekten kurtulacaksınız. işbu HAKIKi RADIUM 
tıraı bıçaklarımızın hamuru halis fsveç çeliğinden olup yapılışı ise 
fenni terakkiyatın tatbikile daimi bir kontrol altında olduğundan 
HAKIKi RADlUM tıraş bıçaklarımızın eyiliği temin edilmiştir. Bir 
şeyi tecrübe etmek ilerlemeğe doğru bir adımdır. 

Radi um Ticarethanesi: Telefon 42878 - Telgraf: 

Beyoğlu Birinci Sulh H. hakimliğin
den: Tamamına ısı ,641 lira elli ku-
TUf kıymeti takdir edilen Marko ve 
diğer Marko efendilere ait Kabataş 

Fatma Hatun mahallesi izzet Pafa 
sokağında mükerrer 28 No.lı Eksel
si.yor çift apartımanımn fUyuunun i

zalesi zonnında satılıta çıkarıla
rak 9-10-932 tarihli müzayedesinin 
bir ay müddetle tehirini talep eyle
meJerine binaen satış gününün 6-12-

932 tarihine müsadif Salı günü saat 
16 da icraorna karar verilmi,tir. 
932 .'539 N. lı closyasmdııki tartna
mesine tevfikan müzayedeye iftiralı: 

etmek isteyenler kıymeti muhamme
nenin % 7 buçuğunu himilen tarihi 
mezkürda saat ı6 dan ı7 ye kadar 
Beyoğlu Birinci Sulh H. muh..ı...n
ıine müncaatları ilin olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemeıi 8 mcı 
Hukuk dairesinden: Arma hanımın 
kocuı Fatihte Zincirlikuyu önünde 
Hacı Mehmet efendinin hanesinde 
ıalı:in ve halen ikametgahı meçhul 

bulUDan Ali Rlza efendi aleyhine ika 
mtı 117Jemiı olduğu batanına davası

nın glyaben cereyan eden muh•kenw 
si neticesinden mumaileyhimanm bo 
~ kanır verilmit ve bu bap 

taki hükmii havi 28-12-931 tarihli i
lfunm bir nüıhuı mahkeme divanlı• 
Deline talik edilmiı olduğundan tarl 
hi il&ncI.n itibaren bir ay zarfında 

ilamı mezkiireitiraz edilmediği takdlr 
de tebliğ makamına kaim olmak üze 
rehakkınızda muamelei kanuni,.. ifa 
edileceği ilan olunur. 

Fatih Sulh lcrasmdanı 
1 - Mehmet elendi ile Safiye ha

nımın fllyİan mutasarrıf olc:luldan 
Unkapanında Hoca Hayrettin -'>al 
lesinde Yeni Hayat sokağında 17 nu 
maralı dört oda, iki mutbak ve iki ha 
ıa ve mutbağında tulumbalı kuyuyu 
hari iki bin lira kıymetinde hane iza 
lei ıuyu znnrunda 8 k&nunuevvel932 
P"'lembe günü ııaat 18 da icra me

murluğu odasında açık arttırma sure 
tile satdığa çıkarılmııtır. 2 - Arttır 

ma bedeli gayri menkulün muham

men kıymetinin % 75 ini bulmadığı 
takdirde en son arttıranm teahhüdii 
baki kalmak üzere ıs ırün sonra ya

ni 24 kanunuevvel 932 cnmarleli 
pnü ayni saatte teknır arttJrmaia 
çıkarılacak ve bu aeler en çok arttı
rana ihale edilecektir. 3 - Talip 
olanlar kıymeti muhammeneaün % 
7,5 çuğu niıbetinde pey akçesi ,......,_ 
rek arttırmağa İftİrak edebilirler. 
Telliliye ve müzayede pulu müfteri 
ye aittir. 4 - Müseccel ve gayri mü 
seccel hak sah.iplerinin yirmi ıriin i
çinde veuilderile beraber icraya mü
racaat etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haldan Tapu sicillerile sabit olma
dıkça satıı bedelinin paylafınasm

dan hariç kalacaklardır. Fazla ma
lômat almak isteyenler 932/2002 nu 
mara ile icraya müracaat edebilirler. 

Kef&R icra Menuırluiundan: Ke
f&n icra dairesinde mahcuz bulunan 
bir adet Lanj markalı traktör bir a-

Radium - lstanbul 
------· 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah 

NEOKALMİNA 
a I dı gı n wla 

\'ücu<lUnL..ıe gnpc kar~ı en kuvvctlt :o>il .i h ı vermiş olursr'luz :. 11 n u ı 
KALBi KA"J"ln F YORMAZ - 1 leı c 

Beykoz l almüdürlüğünden: 
Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı zira Muham 

Akbaba 
Akbaba 
Dereaeld 

" .. 
" 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

Poyraz yolu 
Poyraz yolu 
Zeyis oğlu 

Mustafa pafa 
Mustafa pata 
Çiftlik 

Fındık ayazma 
Meacit arkaar 
Hamam araası 
Arka yol 

Hamam dere bahçesi 
Kiraz Irk 
Kadı yaka 
Ortalık 

Muttafa ağa tarlası 
Değirmen bahçesi 

ılönüm men K. 

Tarla 1 
Çalılık 3 
Tarla 5 
Kır tarla 5 
Su altı tarla kır 80 
mevkii 
Tarla 3 
Kır mevkii 3 
Araa Yarım 
Kır tarla 11 / 2 
Bahçe 6 
Kır tarla 6 
Tarla 8 
Tarla 20 
Kır tala 2 
Bahçe 4 

Lira 
50 
10 

100 
ıs 

400 

50 
30 
10 
15 
90 
42 
80 

200 
10 

Kır tarla mevkii 1 165 

Y\•karıda c:hu ve evsafı yazılı emvali milliye pqin bedelle 
mülkiyetleri satılmak üzere 1 T eşriniaani tarihinden itibaren 20 
gün müddetle müzayedeye ~çıkanlııuttır. Yevmi ihale 22 T eş
riniaani 932 sah günü saat 13 tedir. Taliplerin yevm ve saati 
mezkiırda yüzde 7.S mabetinde teminat akçelerile Beykoz mal
müdi.irlüğüne müracaatları. (5772) 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

932 .-esi ikinci taksit Müskirat Bey'iye ruhsatiyel~rinin 
tebdiline baılanmııtır. 30 Teşrinisani 932 tarihine kadar bilu
mum müskirat bayilerinin yeni tezkerelerini almaları muktezi bu 
lunduğundan ellerinde ır.evcut bey'iye rubaatiyeleri ve nüfus cüz 
danlarile biri" te Batmüdiriyete müracaatları ve mezkftr müd
detin hitamından !IOnra tezkerelerini tebdil ettirmeyenlerden ka
nunu mahsusuna tevfikan iki kat resim alınacağı ilin olunur. 

(5901) 

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

kım elbise aleni ıuretile münakasaya konulmuttur. 
Taliplerin mektep müdürlüğüne ve münakasaya ittrak için 

30-11-932 çartamba günü ıaat ikide Fındıklıda güzel san'atlar 
akademisinde mübayaat komisyonuna müracaatlan ve teminat 
akçelerini daha evvel mühaaebe veznesine yatırmalan ve müna
kasanm saat üçe kadar devam edeceği ilin olunur. (5887) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Darülfünun müstahdemini için komiayooda meTcut fdôl 
ve yapılacak olan elbisenin kezalik komisyonda mevcut ve mem· 
hur kumaş nümuneleri veçhile ve pazarlık suretile azami 180 ta
kım maakuket caket pantalon ve30adet pardesü ve20adet palto 
yaptırılacaktır. Talip olMıların daha fazla malUınat almak üze.-e 
Mübayaat komisyonu kitabetine müracaat etımeleri ve pazarlık 
için de 9-11-932 tarihine müsadif çartamba günü saat on befıte 
Mübayaat komisyonuna uaulü dairesinde teminatlarile birlikte 
müracaatları ilin olunur. (5890) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postaıı 
Muhalefeti hava dolayısile hare-

keti teehhür eden 

a ar a 
Vapuru 7 Teşrinisani 

PAZARTESİ 
günü akf'llll ııaat IS de Sirkeci 
·ıhhmından bareketle(Zonguldak, 
lnebolu. Samıun, Ordu, Gire

•on, Trabzon ve Rize) ye uimel 
ve a .. det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet hanı albnda acentalığına 
müracaat. T~le. 22134 . ........................ 

Devredilecek ihtira Beratı il 
ldrolik çimento "ıu ç.imcntoıu"' 

usulu İmali hakkındaki ihtira için 1 

Sanayi müdiriyetinden istihsal edil- 1 
1 miş olan ıs tetrinisani 1930 tarih ve ' 

1290 numaralı ihtira beratı üzerinde 
1 ki hukuk bu kere bir diğerine devir 

\.'eya İcara ver!ieceğinden hu huıuı
ta fazla malümat edinmek İsteyen 

zevatın lstanbul'd Bahçekapu'cla 
Taı Hanında 43 - 48 numaralarda 
ki.in vekili !STOK Efendiye müraca 
at etmderi ilin olunur 

1 Beşikta, 2 inci Hukuktan: Betik. 
taşta Has fmn caddesinde 28 No..h 
dükkinda nalbur iken vefat eden Ah 
met efendinin çocukları Ali Osman, 1 

Sulhi, Fikri, Nezihe ve Fikriyeyc am 

caları Beşiktaşta Kırmızı handa 4 
No.lı odada mukim Mehmet çavuşun 
vasi tayin edilmİf olduğu aliıkadaran 
ca mal Umu olmak üzere ilin olunur. 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
l.üı..-

ADNA 
vapuru 

~:tt. Perşembe 
günleıi Galata rıhtımından saal 

tam ı 7 de hare ketle doğru 
1ZM1R'e 

ve pazar günleri lzmir'den saal 

14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata 
Giımrük karıısında Site Franıez 
han No.J2 yazıhanesine müracaat 

Tel: 4. 1041 

SEYRISEF AIN 
lıltr irca aceııta : O. la ta ıt!lprll 

bafı B. ıw. f>ube A.. Siı lıeci 

M lllıllrodarııade han 2. 37 40. 

IZMİR - PiRE - ISKENDE
RIYE POSTASI 

(EGE) 8 ıkinci teşri • 
S"lı 11 de. 

TRABZON POST ASI 

(Cumhuriyet) 
9 ikinci teşr:n çarşamba 

18 de. Dönüşte Tireboluya 
da uğrar. 

ZMlR-MERSIN- POSTAS 

(MERSİN) ~i i;:; 
rin çarşamba 10 da. Ga
lata rıhbm•ndan kalkarlar 

1 3 üncü kolordu ilan arı 1 ._ ____ _ 
61. .t-.rkanın Çorlu ve Tekirdağında bulunan kıt'aları ihti

yacı olan aşağıda yazılı erzak münakasaya konulmuştur. Şart
nameleri görmek iateyenlerin her gün ve münakasaya İftİrak 

edeceklerin hizalarında gösterilen vakit ve saatten evvel Çorlu' 
da 61. F ... ka satınalma komisyonuna müracaatları (1015) (5776) 
Mevkii Erzak Nevi Miktarı Münakaşa fekli Tarihi Gün Saat 
Çorlu Bulgur 

.. Kuru fasulya 

.. Pirinç 

.. Nohut 

.. Merc:imelı: .. Kuru irim .. Şeker .. Sabun 

.. Zeytin yafı 
Tekirda!iı Bulgur 

" 
Kuru fasulya .. Pirinç 

.. Nohut 

.. Mercimek 

.. Kuru ü~üm 

.. Şeker 

" 
Sabun .. Zeytin yafı 

40,000 

44,000 

29,100 
18,000 

12,000 
9,100 

12,000 
7,600 
4,800 

58,000 
60,000 

32,500 
22,500 

17,000 
9,500 

16,000 
9,500 
6,800 

Açık mü-
nakasa 22/11/32 Salı 

Açık mü-
13 

..ı.a.a 22111/32Salı ıs 

Kapa!, zarf 23./11/32 Çarpınba 10 
Açık mü-

nakasa 23/11{32 ,. 13 
., 23/11/32 .. ıs 

" 24/11/32 Pert<mbe 9 

" 24/11/32 " 11 
.. 24/11/32 " 14 
" 24/11/32 •• 16 

Kapalı un 22111132 Salı 14 
.. 22/11/32 •. ı6 

" 23/11/JZÇarşamba 11 
Açılı: mii-

nakıua 23/11/32 •• 14 
.. 23(11/32 " 16 
" 24/11/32 Perıernbe 10 

Kapalı zarf 24/11/32 " 13 
Açık mü

nakasa 

.. 
24 11/32 •• 
24/11/32 •• 

15 
17 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevki- koml.yonuna müracaatları 

inin ihtiyacı bulunan 86,000 ki- (919) (5911) 
!o un aleni münakaaaya konul- "' "' * 1 

muştur. ihalesi 19-11-932 cu- Kolordu ve birinci fırka kıta 
martesi günü saat 11 de yapıla- atı ihtiyacı olup pazarlıkla mu
caktır. Taliplerin tartnamesini nakasaya konulan 63,000 kilo 
görmek üzere her gün Fındıklı pırasa 25000 kilo lahana 37800 
da K. O. aatınalma komisyonu· kifo ıapank için talip zuhur et
na mürcaatlan ve ihaleye itti- mediğinden tekrar pazarlığa 
rak edeceklerin o gün ve vaktin konmuştur. ihalesi 9-11-932 
den evvel mezkur Kom. na gel çarşamba günü saat 16 da yapı 
meleri. (897) (5732) lacaktır. Taliplerin muayyen va 

• • • 
Çatalca Müatahkem movki

inin hayvanatı için ihtiyaç olan 
30.000 kilo yulaf pazarlıkla sa· 
tın almacaktır. İhalesi 19-11-
932 cumartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin ,artna
mesiı:ııi görmek üzere her gün 
ve ihaleye i,tirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel komia
yona müracaatları .. 

(898 (5733) 

• * 

kit ve saatte komisyona müra
caatları. (918) (5910) 

• • • 
Birinci Fırka kıtaatı ihtiyacı 

için (200,000) kilo un kapalı 
zarf usulile münakasaya konul 
Dlllftur. ihalesi 29 1lı932 ta
rihine müsadif ~"lı günü saat 
1 O da yapılacaktır. Taliplerin 
tartnameaini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak et
mek için o gün ve vaktinden 
evvel komisyona müracaatları. 

(915) (5881) ... "' 

det uçlu büyük puUuk bir adet to- --------------------------

Catalca Müatahkem mevkii 
kıt'oJarmın ihtiyacı olan 11.100 
kilo kuru fasulya açık münaka 
saya konulmuıtur. ihalesi 22-
11-932 aalı günli saat 12 de ya
pılacaktır. Şartname ve nümu
nesini görmek üzere her gün ve 
ihaleye iıtirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyona mü 
racaat edilmesi. (906) (5790) 

Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı i 
çin 25 ton un pazarlıkla alına. 
caktır. ihalesi 8111 /932 Salı 
günü saat 15,30 da yapılacak
tır. Şartnamesini almak iste• 
yenlerin her gün ve pazarlığa 
ittirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninden evvel komisyonu
muza müracaatları. (920) 

hum saçma makinesi bir adet betli 
saban bir adet biçer orak makinesi 

bir adet biçer bağlar orak makinesi 
bir adet kiriko bir adet harman ma
kinesi on adet makine kayıtı ve bü
tün teferruatı ve bir adet talika ve 
bir adet öküz arabaıı ikinci artmna
ya vazzedilmİf olduğundan ihalei ka 
tiyeside 12 tetşrinisani 932 cumar
tesi günü icra edileceğinden, talip o

lanlann yüzde on pey akçesile her 
gün saat ı O da Kefan İcra dairesine 
gelip pey ıünneleri ilin olunur: 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyontt Riyasetinden: 
Mülkiye mektebi talebesi için yaptırılacak olan elbiaeye 

muktazi 300-350 metro yerli malı kumaş aleni suretıile münaka
saya konulmuıtur. Taliplerin teraiti anlamak üzere mektep mü
dürlüğüne ve ihale tarihi olan 29-11-932 salı günü saat ikide 
Fındıklıda güzel san'atlar akademisinde mübayaat komisyonuna 
müarcaatlan ve teminat akçelerini daha evvel muhasebeye ya
tırmaları münakaaanın saat üçe kadar devam edeceği ilin olu. 
~ (5888) 

.. (5912) 

Kolordu ve birinci fırka kı-
taatı ihtiyacı olup aleni müna- latanbul yedinci icra memurlu• 
kasaya konulan 66,000 kilo pa- ğundan: Bir borçtan dolayı merhun 
tateai verilen fiyat gali görüldü bulunan üç adet halı oeççade ve bir 
ğündetı. tekrar pazarlığa kon- adet kenarları elmas pırlanta u tat
muttur. İhalesi 8-11-932 salı lı yüzük ı2 teırinisani 932 tarihinde 
günü saat 16,30 dadır. Taliple- saat 14 de Sandal bedesteninde pa
rin her gün kolordu aatınalma j raya çevrilecejfi ilim olunur. 



Ucuzluk ipekli Kumaş arda 
Ve Sağlamlık Rökoru ırıldı! 

Şeker Hastalıklarına Yegane çare Perhizdi~· 
Hamur iıler:Je pilav, makarna ve diier nişastalı ve şekerli maddelerden tevakkı 

ediniz ve ya1nız Hasen Gluten mamulatııdan yiyiniz. Hasan Ghaten ekmekleri!e, gevrek, 
makafna, tebriye ve unları Şeker hastalığına duçar olanların yeglne gıdalarıdır. Bi1• 

hassa Şişmanlamak ve zayıflamak fakat çelik gibi nğlam olmak ve mide iişkinliğİ 
ve mide ııı:tırabatı çekmemek için mutlaka Hasan Gluten mamullb yemek lazımdır. 

Her Gün Taze Olarak 

IPEKİŞ kumatlan, Av

rupa kumqlanadan daha 

güzel, daha ••ilam ff 

asgiri yllzde Ellİ daha 
ucuzdur. 

Krep Döşinler 

125 Kuruş 
Krep Damurlar 

245 Kuruş 
Krep Birmanlar 

225 Kuruş 

• 

Parça kumaşlarda 
0 ;, 50 tenzilAt 

imal Edilmesi: 
Ve TDrk buğdayındaki mad~ei azotiyenin botün dünyada mevcut olan buğdayların· 

dan daha fevkalide olması itibarile Haaan G luten müstahzaratının bütün dünya Gluten 
mamulatın• faikiyeti fllpheıi:ı: ve kat'idir. Son etıbba kongresinin kabul ettiği formül 
üzerine tertip edilmiş olup nefia ve gayet lezzetlidir. Avrupanm bayat ve b6cekli ' e 

kurtlu mamuiibndan Hkınınız ve yalnız Hasan G'uten mamulihnı isteyiniz. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' tlncü Vakıf Han İatanbul 

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

Türk'yc I~ Bankaaı tarafından teşkil olunmuftur. İdare mecliai ve 
m üdü rler he:te ti ve memurları kamilea Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketi dir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçea 
acentalarının h ep•i Türktlir. Türkiyenin en mühim müe•seselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortaları nı en iyi ş . ra i tle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıklı öder . 

ipekli kuma e arında ltı · Z Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

markası güzellik ve sa w a 1 k ga a 
. ~ ..... ";J ;.. -: i • c ' 

fi ..... aUIT SA&.1"~ 
~O · susam•, yuuı lleJerlyete 

• olan cezuıdır. Ta~il bava~, 
bazmiyeye malık Eno • , 
.. Fruit Salt" ga:ı:Ozıt; toZ&; 
bir mıkdar limon aıkıldıkda 
ıuaamayı gideren l!tif, 
alhhf ve mükemmel bir 
mll.ıtahaır tetkil eder. 

,.~. ----~ 
9 ·~ 

S./ıall ,. •/qam lılr ber
dak ıu donınund• biı 
1u11we ••wı ·mıkdonnd.. 
lıVKI• 

DOKTOR HORHORUN1 4111-• 

ÜJD 
Muhterem A .-ara halkının gö~t rm ş o. uru tevınııide 

rağl: et ve teveccühten c~are t alarak ya lnız bir 
aya mahsus olma~ üzere 

Ankara - Anafartalar c d esinde 
28 No. da 

MOD PA 
Salonunda kütat c clilen sergimizi bu kere b r mü 

muvakkate için temdit eyl t-diğ'mizi arzeder:z . 
• 

EKS 
Dre MUHİP NURETT N 

Zührevi Hastalıklar 
B•bıali c•clcle•İnr e Gayret kll ' üphwn<'s· 

~ ! .•• "" ., ·~ .. 9 dan 6 ya kadar 

• 
t anbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 

Al pullu şeker fabrikasının lstanbul depo
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak Üzere satılır. 

Mektep ıokağındRki muayeneban .. i Eminönünde Valide kıraathane- ---------------- Kristal toz, kilosu 36,1.; kuruş 

·çuvalda küp, kilosu 381/2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

•İ yanına nakletmi' ve sabahtan a kşama kadar haıtaJarını ~~bul eder. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46.800 Kilo ekmek: Açık münakasası • 22 Teşrinisani 932 salı 
günü saat 1 l de 

170,000 Kilo .,kmek: Kapalı zarfla m:makasası: 22 Teşrinisani 
932 salı günü saat 13,5 ta. 

11.196 Kilo süt- Açık münakasaaıı 22 T qrinisani 932 sah gü· 
nü saat 15 te. 

13,140 Kilo Sığır <?ti) Kapalı zarfla münakasası: 23 T eıı·inisa-
2,632 Kilo Kuzu eti) ni !132 çarıamba günü saat 11 de . 

28.125 Kilo Sığır eti) Kapalı zarfla münakasası: 23 Teşrinisa-
1,500 Kilo Kuzu eti) ni 932 çarıamba günü saat 13,5 ta. 

30.000 Kilo Yat sebze: Açık münakaaası- 23 Tetrisani 932 çar 
ıamba günü saat 15 te. 

11,000 Kilo Yat sebze: Açık münakasası: 23 Te~rinisani 932 
çarıamba günü Hat 16 da. 

latanbul 'e 1 ll'}l.ıelı l>t>nİz müesıesatınıa P.!r~t H t .. ! •i.ı ı· ih· 
tiyacı olan yukarıda cins ve mikdan erzakın hizalarmdaki gıin 
ve saatlerde münakasaları yapılacağından şartnameler ini gör
mek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların da münaka
sa gün ve natlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte 
Kasmıpaşada Deniz Levazım aatınalma komisyonuna müracaat
ları. (5722) 

Nafia vekaleti Ankara şehri 
içme su komisyonundan: 

Elmadağ • Çankaya su deposu ve Bayındır - Şahna arasın

da yapılacak boru ııüzergahı için nivelman ve plan takeometri 
icrası pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Bu iti yapmak isti yen ehliyet ve tecrübeli mesaha bürola· . 
nmn teraiti anlamak üzere timdiden komisyona müracaatları 
ve pazarlığa ittirak için 10 teşrinisani 932 saat 14 te lt hanın 
üst katındaki komisyon dairseinde hzır bulunmaları ilin olunur. 

(5839) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30000 Kilo Makarna: Pazarlıkla münakasası: 8 teşrinisa

ni 932 salı günü saat 14 te. 
Marmara Ussübahri ve Müstahkem mevki efradı için 24 

Birinci teşrin 932 tarihinde pazarlıkla münakasası olup ta tek
lif edilen fiatlar mezkiir kumandanlıkça gali görülen makarna
nın yeniden pazarlıkla münkasası yukrda yazılı gün ve aaatte 
icra kılır.acğındn talip olacaklann muvakkaf teminat makbuz-
larile birlikte Kaımıpaşada Deniz Levazım satınalma komis
yonuna müracaatlan. (5817) 

Beyoğlu kaza.sı defterdarlığından: 
Hisse 

Mahalleıi Sokağı No. Cinıi miktarı Kıymeti 

Atik C. 

isim ve 
Şöhreti 

Galata Beyazıt : Bülbül 5 5 Kargir 
dükkan 

7 7 " " .. 
n " " 9 9 •. 

" " 
11 Odalar 

" 
,, KaraoğlanlS 19 

" 

•• " " 
17 21 Dük-

kan .. " " 19 23 Odolar 

" " .. 7 9 
" 

" " " 9 11 Dük-
kin .. n .. 11 l30dalar 

" .. " 3 5 
" .. 

" " 5 7 Dük-
kin 

Tamamı 300,00 Arram Davit Efendi 

" 
" ., 

" 

" 
n 

" 
" 

" 
" 
" 

180,00 " " " 300,00 .. " " 120,00 " " " 840,00 Madam Kiryako 
ve aaire 

600,00 " " " 
480,00 ,, ,, ,, 
720,00 Marya ve oaire 
240,00 ,, ,, 

720,00 ,, ,, 
450,00 Şerif efendi 

450,00 " " 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

Devredilecek ihtira beratı 
"Ealahai narlyeye mahaus kun

dak" hakkında Sanayi Müdüriyeti u
mumiyeainden latihaal edilmlt 6 Ey
lul 1930 tarih ve l 166 numaralr lhti 
ra berati ilzerindeki hukuk hu kere 
b~şkasına ferağ veya icua verilece-
gı .. nden mezkiir ihtirayı satın almak 

- r. 
GONOKOK AŞISI 

Belıoğukluğu ve ihılltılarını karş 
pek tesirli vı taze aşıdır. Oivan
volu Sultın Mıhmut tiirbesi 

No. 189 
""11'' Bey muayenehane.ini Babıali y• 

ımdıo Anbnı caddeoi No 41 

tevıian naklebnit!İr· 

veyahut isticar etmek arzuıunda hu 
Yu'karda yazılan mallar vergiye olan borçhinm vennedikle- Iunan zevatın lıtanbul'da Bahçe-

rinden bilmüzayedeye satılacağı~an 3-11-932 tarihinden kapuda Taı Handa 43-48 No larda 
24-11.932 tarih;ne kadar 21 gün müzayedei evveliyesi 25-11-932 ' kain H. W. STOCK efendiye milı'a-

-• Dr. Operat6r • 

~=: R~Ü~~ f,Y7avru~nu•zuffn~aıhbtŞ~~l h da caatları ilim olunur. tarihten 5· 12-932 tari İne ka r son mijzayedesi ve ihalei kat'i-
yeleri icra kılınacağından talip olanların pey akçelerile Bevoilu 

1 
Dr. A. KUTIEL 

kazaıı idare heyetine müracaatları. (5783) 1 Karaköy Börekçi fınm aıraımda 34. 

de Pellecrini apartonanına nalı- _ •. a-~ 
lctmitlir Muayene 2-6.Tel.43925 ı ··-- .. ,tSI 

.. _______ _. MiLLiYET MATB-19 


