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M A JİK te
V p rUOLül

Mümessili:

RİCHARD BARTHELMESS

Cumhuriyet ***

filminde: Richard Barthelmess ( Ş A F A K
K E Ş i F K O L Ü ) ndan daha yüksek bir
zafer kazanmıştır. ispanyol güzellerinin
şuh, şen, ahenktar rakısları görenlere
emsalsiz zevk saatleri yaşatıyor.

Teşrinisanî 1932:

ilâvetei: R. K. 0., haİ!"n!«r di iya ha
vadisleri. Yarın saat 11 de ta.ız.lâtlı fi
atlarla matine.

Mmtaka heyeti toplandı
Lik maçlarının bir an evvel başlama-

sına karar verildi, fiküstür yapılıyır

UıntaJtanm yeni I&man heyet leri dün akiamkl Içtimada

T&ririyv tdman Cemiyetieri Ittifakı
tttambd ımnUkım kongresinde intihap
•düen w«»**1™ merkez heyeti Ue yen!
Idmuı beyetleri dün akfam mıntaka
merkezmde toplanmışlardır. Bu içti -
mada ımr*»lr«wm bu seneki spor faa •
liyetinm tanzirrri etrafmdan bazı hasbi-
haüerde bulunulmuf, bilhassa 13c maç-
larma gelecek hafta mutlaka baflanma-
n lüzumu nmumiyetle kabul olunmuş •
tur.

Futbol heyeti cunuurtesi günü tekrar
toplanarak lik maçlarının fikstüriinii ve
kiime teşkilâtını tesbit edecek ve lik
maçlanna haftaya cuma gimö baflana-
caktır.

Altay kulübünün itirazı
varifolamaz

Gayrimüttefik lcuIBrfer araftntâa ter-
tip ettrnmiz turnuva maçlanna dahil
olan ve iki hafta evvel Karaffümrük ta-
knnîle karyılafarak 3-5 majrlûp vaziyet-
t« iken hakemin verdiği bir cezaya iti-
raz ederek sahayı terkeyliyen Altay
ıpor loiliibüntm bu maç hakkuıda ga •
setemiz'1 göndermi* olduğu itirazname
bakkmdaki karan tjMretmiftik.

Bu karvda, Altay takunının, hake-
min mukarreratma itaat etmiyerek sa-
hayı '«erketmesi dolayısile her türlü iti-
r*\ hakkını ve hakkı kelâmı kaybetmij
v* mağ'<ıbiyeti kabul eylem'j olduğu -
nu beyan ve bu sebeple itiraznamelerin
tetkikine bile lüzum görülmediğini kay-
deylemistik.

Dün Altayspor kulübünden yeni bir
mektup daha aldık. Altay kulübü, bu
mektuDta da evvelki id^iasında ısrar

etmekte ve Karagiimrüğ'ön turnuva
mzamnamesine uygun oimıyan oyuncu
oynatbgını ve bunu resmî vesaikle is •
bat ettiklerini, buna rağmen haklannm
kaybolduğtmu soyledikten sonra, bu
hususta bir karar ittihaz edOmeıini U -
temektedirler.

Hakemin her türlü kararlanna itaat
etmiyerek sahayı terkeden takımın
bütün hukukunu kaybetmesi, turnuva-
mız şartlarma da esas olan Türkiye td-
man Cemiyetleri ittifakı umumî nizam •
namesi ve beynelmilel futbol kavaidi
umumivesi ile konulan esasiar iküza •
sındandır. Binaenaleyh almacak her
hangi ye*i bir karar mevzuu bahsola •
maz.

Yarın yapılacak mOsabakalar
Turnuva maçlarının ikinci tasfiyesine

yarm devam edilecektir. Saat birde 1-
talyan - Necmiistiklâl takımlan karsıla-
şacaktır. Bu müsabakayı Izzet Bey ida-
re edecektir.

İkinci müsabaka saat üçte Pera •
Kurtulus arasmda yaoüacaktır. Bu mu-
sabakayı da Sami Bey idare edecektir.
Takımlann muayyen olan zamanda sa-
hada bulunmaları lâzundır.

Anadolu ku!übönün yeni binasi
Anadolu kulubu idare heyetinden:
Kulübümüzün Üsküdar'da Şemsipa J

şa'dakl yenl bina ve stadmın açılma me-
rasimi 25/11/932 tarlhine müsadif cuma
günü saat 14 te yapılacağından kulübü-
müze halen mukayyet azayı kiram İle
evvelce intisap ctmiş bulunan kıymetli
ağabeylerimizin ve kulübü seven bütün
kardeslerimizin tesrifleri rica olunur.

Izmîr İstanbuFa rakip

[Birinci sah.ifed.en mâbait]
ne de, tzmir, Bursa veya Edirne gü-
zellerine kaptırmayınız.

Keriman Hanım dün izmir
çarşısını gezdi

tzmir 23 (Hususî) — Dünya Gü-
zeli Keriman Halis Hanım, bugün
tzmir çarşısında bir kezinti yaparak
yerli mallar satan mağazaları gez -
mistir. Keriman Hanım, aza kaydol.
duğu Altay kulübüne kıymetli bir
resmini hediye etmiştir. Kız Ameri-
kan Kolleji talebesi, Keriman Hanı-
mı ziyaret etmiştir. Kerîman Ha -
nımla tzmir kızları bir kaç saat bir
arada bulunarak pek samitni has -
buhallerde bulunmuşlardır.

Keriman Hanım bu gece Millî
Kütüpane sinemasına giderek, ken-
disine ait olan filmi seyretmiş ve
sesli tpekfilm'de Gazi Hz. nin nu -
tuklannı dinlemiştir. Dünya Güzeli
hakkında halk pek samimî bir alâka
göstermis ve kendisini alkıslamıştır.

M. Şevki

Keriman Hanımın makalesi
1932 Dünya ve Türkiye Güzellik

Kraliçesi Keriman Halis Hanım, A.
nadolu refikimize yazdığı iki ma ~
kalede Avrupa seyahatlerindeki ih-
tisaslannı ve intibalarını anlatmakta
ve bu makalelerinde Türk kızlarının
Türk'lüğü ve Türk güzelliğini dün -
yaya tanıtmanın onların millî vazife-
leri olduğunu söylemektedir.

Kayit devam ediyor
Kayit muamelesi devam etmek •

tedir. Mtisabakaya girmek istiyen
hanıralar, cumadan maada, hergün
•afat ondan altıya kadar idaremizc

Amerika ve Türkiye
IBirinci sahifeden mabaiV*

yoktur. Bundan daha iyi ve sağ -
lam bir rabıta olamaz. Bir çok sa -
halardakî anlaşmaların iyi neticeleri
görülmektedir.

Bütün Amerika yeni Türkîye'nin
bütün terakkiyatını ve dünyanm en
büyük adamı Gazi'nin bütün faali •
yetini büyük bir alâka ile takîp et "
mektedir. Memleketime yaptığım
son seyahatimde Türkiye hakkında
ilk konferansımı verdiğim zaman ay-
ni mevzular yani (Türkiye ve Gazi)
hakkında konferans vermek üzere
Amerika'nın muhtelif vilâyetlerin -
den 70 kadar davetiye aldım. Tür -
kive hakkındaki konferans'anm bü-
yük bir alâka ile karşılandı.

Bunu Amerika'lıların Türk'lere
karşı duydukları alâka ve yakmlığm
en güzel bir delili addediyorum.

Buraya bir kaç gün kalmak üzere
geldim. Bazı hususî işlerimi bitirdik-
ten sonra tekrar Ankara'ya
ceîjîm.»

müracaat ederek kaydolunabilirler.
Müsabakaya girmek istiyen hanım.
lara, aşağıda isimleri yazılı fotoğ -
rafhanelerden hangisini istiyorsa o-
rada resim cektirtnek üzere bir ve-
sika verilir. Fotoğrafiler bizim hesa-
bımıza çekilir.

Müsabaka şeraiti
Müsabakamıza girmek için koy-

duğumuz sartlar gayet basittir:
1 — Türkiye tebaası olmak.
2 — Hiç evlenmemiş olmak (ni-

sanlılar müsabakaya girebilirler).
3 — 16 ilâ 25 yaşında olmak.
4 — Namuslu olmak.
Başka hiç bir şart mevcut değil -

dir.

istanbul borsası kapanış
liatları 23-11-932

NUKUT

Loodra
New - York
Paris
Mllano
Bruksei
Atina
Cenevre
Sofya
Amsterdam
Prag
Stockholm
Viyana
Madrit
Budapeşte
BerlİD
Varşov»
Bükreş
Belgrat
Moskova
Yokohamı

Meddiye
Banknot

602
aıo
168

215
!13

23 50
8:2

27,50
85

125
31
25
15
32
51
22
20
54

44
921

37
237

Satış
70»
213
171
218
118

25
820

27,50
85

125
J6
27
17
32
51
24
23
64

48
922

57.50
239

Ç E K LER

Londra
New-York
Paris
Milano
Brfiksel
Atina
Cenevre
Sofya
Amsterdam
Prag

Stockholm
Viyana
Madrit
Berlin
Varşova
Bnd peşte
Bükreş
Belgrat
Yokohama
Moskova

Açilış
693,50

0,471641
18,06
9,2234
3,4061

83,59

2,4336
6=,575

1,1742
15,8'64
2,7089
4,0714
5,7812
1,985
4,1882

3,5670
79.9875
34,95

2,3012
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ESHAM

Iş Pankası
A. Şimendıferi
Tramvay
Terkos
Balya

Açılış
10,10
24,23

1STİKRAZLAR

tstikrazı Dabitt
$ark jimendifen
Düynnu Muv.
Gütnruk
Saydı Mahi
Bağdat
Askeriye

Açılış

5,10
5 7 . -

Kapanış

5.15
57,50

TAHVİLÂT

Elektrik Şirketi
Traravay »
Tunel .
Rıhtım .
Anadolu (1)
Anadoln (2)
Anadolu (3)
A. ^ ümessil

Açılış

19,80
37,60
37.60

39.55

Kapanış

20,05
37,80
37,80

39 80

\t

Alpullu fabrikası

Bu sene 1631 vagon şeker
istihsal edilmiştir

tstanbul ve Trakya şeker fabrikalan
Türk anonim şirketi bu sene 1631 va-
gon şeker imal ederek bu kampanya •
daki işini bitirmiştir.

Bu miktar umumî istihlâkâtımızm
dörtte birini teşkil etmektedir. Fabrika

seneden seneye muntazaman înkişaf
ederek istihsal miktannı her sene yüzde
15-20 nisbetinde arttırmaktadır. Bu
hesaba göre gelecek sene 1800 vagon
şeker imal edebüecektir.

Diger taraftan Uşak şeker fabrikası
da pek yakında faaliyetini bitirerek
piyasaya 800-900 vagon şeker sev-
kedecektir. Fabrikalanmız gelecek sene
umumî istihlâkâtın yansına yakın bir
miktarda istihsal yapabileceklerdir.

tstanbul ve Trakya şeker fabrikalan
Türk anonim şirketi meclisi idare reisi
Şakir Bey dün sabahki trenle Ankar-
dan şehrimize gelmiş ve gene dün ak-
şamki trenle Ankara'y» dönmüştür.

Buhrandan en çok zarar
gören memieket

Cemiyeti Akvam, 1931-1932 dün-
ya iktisadî vaziyeti hakkında bir ista-
tistik neretmiştir. Bu istatistiğe naza -
ran ihracatı en ziyade müteessir olan
memieket tspanya'dır. tspanya Oıra •
cata yüzde 71 azalmıştır. Macaristan-
da tenakus nisbeti yüzde 70, Yugos -
lâvya'da yüzde 65, Amerika'da yüz-
de 64 tür. thracatı en az müteessir o-
lan memieket Brezilya'dır, tenakus
nisbeti yüzde 21 dir.

Mısır'ın açtığı mOnakasa
Mısır ve Hicaz hükûmetlerinee

mubayaa edilecek elbise, kundura
ve dolak şeraiti hakkında malûmat
almak istiyenlerin sür'atle Ofise
müracaatleri bildirilmektedir.

Yeni meb'us namzetleri
Ankara 23 (Telefonla) — Münhal

meb'usluklar için üç, dört güne kadar
namzetler irae edilecektir. Bu meyanda
sabık Ankara meb'usu Talât, sabık Ar-
dahan meb'usu Tahsin ve sabık Tütün
tnhisarı Müdiirü Behçet Beylerin bulun-
duğu söylenmektedir.

idarî tayinler
Ankara 2 3 — Dahiliye Vekâletinm

hazırladığı yeni kaymakamlar tayini ve
becayişi kararnamesi âli tasdika iktiran
etmiştir.

Bu
akşam

6L0RYA
da

MALEK
EVLENiYOR

Zeytinyağı

Bu sene 1,978,851 liralık
mal sattık

Bu sene fspanya'da zeytinyağı mah-
sulü fena ve geçen seneden çok aşağı
olacaktır. Italya'da mahsul iyi bir safha
arzetmektedir. Şimalî Amerika tttiha-
dında normal istihsale nazaran yüzde
70 nisbetinde mahsul ümit edilmekte -
dir. Filistin'de mahsul son derece fena
ve azdır. Cezayir'de fırtına mahsulün
büyük bir kısmını yere dökmüştür. Tu-
nus'ta mahsul geçen seneden yüzde 20
noksandır.

Memleketîmize gelince, geçen sene
zeytinyağı rekoltemiz 11.500 tondu. Bu
sene havalar her ne kadar kurak git -
mişse de mahsul sağlamdır. Yeni mah-
sulün ihracına önümüzdeki aylar zar •
fında başlanacaktır.

Bu senenin ük on ayı zarfında Tür-
kiye'den muhtelif memleketlere 652
bin 317 lira kıymetinde 1.978.851 kilo
zeytinyağı sablrmştır. En fazla ihra-
catta bulunduğumuz memieket ttal •
ya'dır. ttalya zeytinyağlarımızı alıp
rafine ederek ve kendi yağlarfle karış-
tırarak tekrar ihraç etmektedir. ttalya
bu suretle bizden bu senenin ilk 9 ayı
içinde 398.200 liralık zeytinyağı almış-
tır. Bizden, doğrudan doğruya en az zey-
tinyağı alan memlekete gelince tsviç -
re'dir. tsviçre 9 ay zarfmda Türkiye-
den 2 lirahk 3 kilo zeytinyağı satın al-
mıştır. Arjantin'le Macaristan da bu

müddet zarfında dörder kilo zeytinyağı
almışlardır.

Üsködar Hâle sinemasında
Sesli, Sözlü, Şarkılı

M A V i M E L E K
Mümessili

Emil Yarüngs, Marlen Ditriş. tlâve-
fen: Halihazır Dünya havadisleri.

Bu akşam

ARTiSTiK
sinemasında

6E0R6ES BiZET'in
Meşhur opereti

KARMEN
opera filminin ilk iraesi muna -
sebetile müstesna bir musamere.
ilâveten: "MANTARLAR,, fennî
f'Jmi ile en son FOX halihazır
dünya havadisleri.

filmi, büyük ve şen
t:ala olarak gö«terili\or.

Kahkahalarla gülecek . Büjiik bir
neş'e içinde yaşnacaksınız.

BUSTER KEATON (Malec) ile

beraber ANDRE LUGUET - MONA

GOY\ - JEANNE HELBfJNG

FRANCOISK ROSAY ve ANI^RE

• ^ BtıRLEY de oynuyorlar.

Bugünden itibaren

ALEMDAR
iki böyük sesli ve sözlü filim birden

KERVAMj İTTİHAM EDiYORÜMî
6 A R Y C 0 O P E R ve I MARCELLE CHANTAL

LıLY DAMıTA tarafından I tarafından temsil edi]miş fransızc

temsil edılmiş I sesli ve sözIÜ ffl ra

GiirHüz: 2,30 - 5 gece 9,30 da

M Ü S T E S N A . . . ve H A Y A T I N filmi olan
MAURiCE ROSTAND'm meşhur eserinden muktebes ve

ERNST LUBITSCH tarafından vöcude getirilen

ÖLDÜRDÜĞÜM ADAM
Tamamen fransızca sözlü filim.

Sevenlere ve ıztırap çekenlere ithaf edilmiştir.
•HHHHHB

Bugün M i L L İ Sinemada
Kemali muvaffakivetle devam eden

İSTANBUL SOKAKLAR1NDA
Türkçe sozlü.ve şarkılı lilmi kaçirrnayımz. Bu son günlerden istifade edıniz

Ayrıca: ATEŞ ORDUSU
sözlü merakaver sergüzeşt filmi.

ilâveten: FOX jurnal dünya havadisleri
N.atineler: 2,30 - 4,30 suvare 9,30

bu akşamki program
İSTANBUL:

18 Nebil oğlu Ismail Hakkı Beyîn işti -
rakile saz - 18,45 orkestra musikisi - 19,20
ilerlemiş olanlara fransızca ders - 19,45
orkestra - 20 Senlye Hanımın Iştiraklle
saz - 20.30 Darülbedayi oyunculannın o-
yunu - 21 tanburî Refik Bey ve arkadaş-
ları - 22 gramofon konseri, Ajans. Bofsa
haberleri ve doğru saat

ANKARA:
12,30 plâk neşriyatı - 18 orkestra mu -

sikisi - 19 alaturka konser - 20 cazbant.
VİYANA:

18,05 gramofon konseri - 19,15 konfe -
rans rFrankfort'tan) - 19,40 kadın saatl -
20,30 havadisler - 20,40 Viyana şehlr o -
perası korosunun iştirakile büyük senfo -
nik orkestra - 22,35 havadisler - 22,50 dans
musikisi.

BÜKRES:
18 05 muhtelif Konser - 19,15 Konîe -

rans - 19.30 orkestra - 20,05 konferans -
20.35 Bukreş opera binasından naklen:
(Fıdelio) Beethoven'in iki perdelik ope -
rası.

VARŞOVA:
18,05 gramofonla Beethoven'in eselrerl -

18,45 konferans (Krokau'dan) - 19,05 hafi!
musıki - 20.05 muhtelif - 20,35 tefrika -
20 50 havadisler - 21,05 hafif konser -
23,20 dans musikisi.

BUDAPEŞTE :
18,35 konser - 19,05 ingilizce ders - 19,35

gramofon konseri - 20,35 konferans - 21,05
opera orkestrası - 22,35 havadisler - 22,50
tsigan musikisi - 24,05 dans havalan.

PARÎS ( R a d i o - P a r i s ) :
20,35 orkestra - 21,05 musnhabe - 21,25

orkestra - 22 05 konferans - 22,50 viyo -
lonsel konseri.

ROMA:
18.35 orkestra - 21,05 havadisler ve gra-

mofon plâkları - 21 07 havadisler - 21,25
ev kadınlarına nasihatler - 21.50 askerî
konser.

BELGRAT:
17,35 radyo orkestrası - 20 05 almanca

iki musahabe - 20,35 konferans - 21 n*
Ljubljana'dan nakil: (Koro konseri).

BARSELONA:
21 05 radyo trtosu - 21̂ 35 havadisler ve

koylu saati - 23.07 radyo fjrkestrası - 23 25
yeni danslar - 24 05 Molyer hakkında bir
konferans - 24;15 gramofonla bir operd.

BRÜKSEL (Frauz) * i'"' "*
19 03 raayo orkestrası - 19 35 çocuk

programı - 20.05 musahabe - 20,20 gramo-
fon - 20.35 orkestra - 21,20 haberler - 22,05
senfonik orkestra - 24,05 havadisler
24,15 gramofonla eski dans havalan.

Buak?am uvare Istanbul Belediesi
sait 2r,3o Şehir Tiyatrosu

(Uç saal o p e r e f i ) n a r u 1 b e d a v i temsi"pri

Yazan: Ekrcm

R şit Bey.

Besteliyen: Cemal

Reşit Bey.

3perde 2? tiblo'İ

lüi

HÜRRiYETE CAN FEOA
Bu son fiiminde RfcNE

ÎR, bizi bir hayal memleketin-
de gezdiriyor. "Hürriyete can
feda,, da, canlı çiçek'er şar-
kılannı işçiler için söyler-
ler. Bütön işleri makineler go-
ren tabrikada, ame'e zevkîe-
rile meşguldürler. O esnada bir
fırtına kopar, hazan yapraklan
yerine havada mavi banknot-
lar uçurur...

w^m Almanya'nın büibülü " ^

6TTA AIPAR
KAD1N SEVERSE

«flmlnda tekrar gelyor.ı
!u aVsamdan itibaren ^ ^

ASRÎ ŞINEMADA

Orijinal Boyut : 7 * 14 cm


