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Yeni Alman 
Hükômeti 

Von Papen ile Alman fırkalan 
araımda ıeçen yasın bapndan 
beri devam eden mücadele niha
yet, baıvekilin aahneden çekilme
sile neticelendi. Eaa.en Von Pa
pen iki hafta evvel iatifa et:mit 
bulunuyordu. Ancak 6 Teşriniaa
ni intihababnın neticesine uygun 
bir hükümet letkil edilinciye ka
dar vekaleten iktidan muhafaza 
ebnekte idi. Bununla beraber, 
Von Papen'e iki defa ademi iti
mat reyi veren ıiyaai fırkalar bu 
iki hafta zarfında bir hiik\ımet 
te,kiline muvaffak olamadıkların
dan başvekilin iktidarda devam 
etmiyeceği malüm değildi. Ve aon 
dakikaya kadar Von Papen'in is
tifası, siyasi fırkaların hükümet 
!etkiline muktedir olmadıklarını 
İspata matuf bir tedbir gibi telak
ki ediliyordu. 
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Filhakika 6 Tetriniaani intiha· 
batından aonra Von Papen iıtifa 
edince, Reiaicüınhur Hindenburg, 
Parlimanter bir Devlet Reiai gibi 
hareket ederek, kabine !etkili 
va7.ifeaini, intihabattan en kuv
vetli siyasi fırka olarak çıkan Hit
leriat'lere tevdi etmifti. Hinden
burg, Hitlerist'lere bu vazifeyi 
tevdi ederken, hükümet !etkiline 
muvaffak olmıyacaklarmı biliyor
du. Çünkü bu fırkanın Meclisteki 
mevcudu hükumet !etkiline kafi 
gelmediği gibi, diğer fırkalarla 
da bir kombinezon yapamıyacak
lan malumdu. Hitler, kabinesini 
teşkil etmeğe çalıtırken, Von Pa
pen'e verilen aalihiyetlerin ken
disine de verilmesini istedi. Yani 
Parlimanter bir kabine ıe,kil e
demiyeceğini bildiğinden, Von 
Papen Hükümeti gibi bir "Cüm
hur Reisi Kabinesi" !etkilini ta
lep etti. Von Papen'in Mecliste ia
Iİnat edebileceği hiçbir fırka yok
ken, Hitler'in 195 azalı bir fırka
ya dayanması, belki kendisine 
Reisicümhur tarafından böyle bir 
aal8biyet verilmesini İ•temekte 
haklı gösterebilirdi. Fakat Hin
denburg bunu reddetti. Fırkalara 
İstinat eden bir kabine !etkiline 
muvaffak olurlarsa, buna hürmet 
edeceğini, ancak bu, yapılamadığı 
takdirde te}kil edilecek Cümhur 
Reisi kabineainin Batvekilini ken
disi intihap edeceğini bildirdi.Hit
ler bu terait altında birfey yapa
mıyacağım anlaymca kabine tet
ltilinden v;>zgeçti. 

Bundan aonra Reiaicümhur, 
Merkez Fırkası Reiai Kaas'ı davet 
etti. Kaaa ta ayni sebeplerle kabi
be teşkiline muvaffak olamayın
ca ;Reia.icümhur, Mecliste bir ek
aeriyete iıtinat eden hük\ımet tef• 
kiline imkan olmadığmı ispat et
ınit bulunuyordu. Bundan aonra 
''Ciimbur Reisi Kabinesi" nin tet
ltili için bir namzet bulmak liznn
dı. Hindenburg'un bu vazifeyi 
tekrar Von Papen'e tevdi etmek 
İatediği tüphe edilemez. Ancak 
Yon Papen, hükümet darbeaine 
henziyen bir ıekilde iktidara ıel
diği gündenberi bütün fırkalan 
riicendirmiftir. Brüninıı'i malıim 
olan şekilde iatihlif ettiii için 
Merkez Fırkası kendiaine düşman 
olmuıtur. Sosyal - Demokratlar
la- ayni sebepten araıı açılmqbr. 
Hitleriıt'lerle anlaşamamıttır. 
lComünistlerle anlatmak esasen 
lbümkün değildir. Yalnız Hugen
herg Millicileri kendisine yardı
lba hazırdırlar. Bunlann da 
Mecliste elli kadar mevcutlan var 
dır ki altı yüze yakm meb'usu o
lan bir Mecliste bu, mühim bir 
kuvvet teşkil etmez. Bundan ma
ada Von Papen iki defa Mecliste 
ademi itimat kazanmış bir baıve
kiı iken, kendisinin tekrar tayini 
~eichstag'a kartı açıktan açığa 
ltıeydan okumak kabilinden bir 
lıareket olacaktı. 

Bu mülahazalara binaendir ki 
liindenburg, batvekilete Yon 
Schleicher'i tayin etmiıtir. Yon 
Schleicher, Brüning Hükumeti za
lııanında Milli Müdafaa Müste§8-
l:'ı bulunuyordu. Fakat daha o za
lbandan hükümet içindeki rolü 
alelade bir müste.,.rdan daha e
~eınmiyetli olduğu anlaşılmıştı. 

h
nining Hükumeti, Hitlerist'lerin 
iicum kılaatını dağıtmak kararı

bı verdiği zaman Von Schleicher 
:~ızın müdahale ebniş ve Milli 
~üdafaa Nazırını iatifa ettirmiş. 
ti. Esasen Brüning Hükümeti bu 
'aramtının tesirinden bir daha 
~Urtu)amamıttı. Binaenaleyh bir 
dereceye kadar kendisinin de 
~Üate~arı bulunduğu bir hüküme
lı devirmekte mühim rolü olmuı
!~r. Bundan aonra Hitlerist'lerle 
Yon Schleicher'in araaı bir aralık 
"'ınllni idi, Maamafih Von Schlei
•her, Papen Kabineaine Milli Mü
dilfaa Nazın olduktan ve bilhas
'a Hitlerist'ler hükümeti müstakil 
~d~arak ellerine almıya karar ver-
•kten aonra eski münasebet de-
~·~ . . -...u etmemıttır. 

, \'on Schleicher'in Merkez ve bi
•ı Alman diğeri Bavyera olmak ü
~e iki Halk Fırkasının yardnnıb' temin ettiği söyleniyor. Ancak 
il, yeni hük\ııneti iktidarda tut

~ilk İçin kafi bir ekseriyet değil
~""· Hitlerist'ler hali iktidarın 
~l\dilerine teslim edilmesinden 
lııı. edilmediği takdirde her hüku-

te ademi itimat reyi ver11cekle-

• 
iki milletin dostluk ve kardeşlik rabıtalarını 

kırmak için yapılan çirkin tahrikit 
Mısır' da bir takım 

münafıklar 
mesele çıkardılar 
Asıl v~ esası olmıyan bir 
Londra telgrafını ileri süre. 
rek Türkiye aleyhine hücum 
ve tecavüzde bulunuluyor 
Mısır Hükumeti Ankaraya 

bir nota mı gönderdi? 

TDrklyede Mısır ıeftrt 
AbdDlmellk HamU1 Beg 

Birkaç günden beri Mısır ga 
zetelerinin Türkiye hakkında 
ağır hücumlarda bulunduklan
m itidiyord\ık. Dün ve bugün 
bu gazeteler elimize geçti. Hay 
retle okuduk. Bu gazeteler. Tür 
kiyede Mısır sefirine hakaret o
lunduğunu Mısır hükiimetinin 
bükiiınetimize nota verdiğini 
yazarak ikide bir Mısırda iki 
milletin dostluk ve kardeşlik 
rabıtalarını kırmak. iki milleti 
biribirinden ayırmak .isteyen 
sokak politikacılannm tahriki· 
tını tekrar etmektedir. Daha ilk 
tahkikatta bu azgın tahrikatm 
sebebi çirkin ve İğrenç bir oyun 
olduğunu öğrendlk. Bakımz na 
aıl? 

Ankarada Cümhuriyet bayra 
mmda bütün sefirler ve maiyet 
leri Millet Meclisinde Reial
cümhur Hazretlerini resmi üni 
fonnalarile tebrik ederler. Ve 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mülkiye Mektebinin 
56 ncı yıldönümü 

Samih 
Ri/at 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Dün Samih Rifatı Ankara top
rağına gömdük. Şair, alim, 
hep•i doğru; fakat Samih Ri· 
fat en baıta bir dava adamı i
di. Dil Kurultayındanberi he
kimlerden onda kan, ciier, 
kalp herhangi hayat maddesi· 
ne dokundularsa hiçbirinde;. 
hayır kabnadığını iJitiyorduk. 

Her geceyi bu ölüm ıstırap
laril.e geçiren bu adamı, erte:l 
gÜn kürsü üıtünde bir de/ikan· 
lı kadar canlı, bir çocuk kadar 
~uk içinde görenler ıaııp ka 
ıyorlardı. 

Dava G§kı ue darıa irade$İ. 

bu iskeleti iı baıında bir dev 
gibi kuııvetlendirmiıtir. 

Samih Rilatın aon günleri, 
ralıun madde ile boğazboğaz;a 
bir kavgası olarak geçti. Samih 
Rifatın üıtünde bütün gençliği 
birkaç dakika durdurmak iste
rim: 

Samih Rifat, davan ile yir
mi bef, oha aene, alay edi/mİf, 
d""41ı, yirmi beı ofu.3 aene gü
lünç görülmüş bir adamdır. 

Bir insan için yarı - deli tanın
mak ne politikada, ..., de dev
lette itibar kaz;anılmağa yar
dmı etmez. Bilakis Samih Rifat 
devletin cm yükaek memuriyet
lerine kadar da çıkmııtır. Gü
lünç ırörünm•k onun maddi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

127 yaşında 
Bir ihtiyar 

Ankaraya Gazi Hz. 
ni görmeğe gidiyor 

Adana civarında Albüıtanlı, 
Alıaılı atiretinden 127 Yatında 
Cibo Ağa, kalbini yaka.o bir öz
le}'ifle en büyük tanıdığı ima
m, Gaziaini &örmek arzusuna 
mukavemet edeınemit ve Anka 
raya gitmek üzere yola çıkmıt
br. Beş rubu anın ibtiyarlata
madığı Cibo Ağa bundan dört 
sene evvel tehrimİze de gelmit 

. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Cenaze 
Merasimi 

Samih Rifat· göz 
yaşlan 

arasında gömüldü 
ANKARA, 4 A.A. - Çanakkale 

meb'usu ve T.D.T.C. emniyeti Reisi 
merhum Samib Rifat Beyin cenaze
si bugün aaat 14 de fevkalade me
rasimle kaldmlmışlır. Cenaze nama
zı Hacıbayram camiinde kılındıktan 
sonra merhumun Türk bayrağına 
sarılı tabutu takdiı kiilarmm ve ıev 
d"klerinin hürmet elleri üzerinde Ha 
riciye Vckileti önüne kadar getiril
mi ve oradan otomobile konularak 
Cebeciye götürülmüttür. 

Cenaze merasiminde B. M. Mecli
ai Reiıi Kazım Paşa Hazretlcnle Ve 
killer, meb'uslar, T.D.T.C. ve Türk 
tarihi Tetkik cemiyeti, Maarif Yeki 
leti erkinı, dostları ve A nkaradaki 
yüksek ve orta mektep talebeleri 
hazır bulunuyordu. Reisic:ümhur 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~alpten 
Olüm! 

~ Bunda mevsimin de 
mi tesiri var? 

\
1 
Kalpleri ~ur;;;;la~ için ia

del hayat kabil midir? 

1 - -

Tabibi adil Enver Beg 
Son günlerde kalp sektesin

den mütevellit ant ölüm vak'a
lan nazan dikkati celbecler bir 
mahiyet almı§lır. Dün bir mu
harririmiz bu vakayi etrafında 

( Devamı 6 ıncı sahifede ) 

Beklenen 
Emir geldi 

70 liralık hisseler 
itfa ediliyor 

Dün mektebin yıldönümü 
parlak merasimle tes'it edildi 

Mülkiye Mektebinin 56 ncı yıl- Paşalarlar mektep müderrisleri Cümhuriyet Merkez Banka-
dönümü, dün merasimle tes'it e- ve talebesi ve ski mezunlarından aı yüz liralık bir hi11e aenedi-
dilmittir. Bu mün!'sebetle dün aa birçok güzide zevat hazır bulun- nin yetmiş lirasını nakden öde 
at 14 te Yıldızdakı mektep bina- mutlardır. Bu meyanda Vali mua· •

1 

1 
( D 6 h'f d ) 

d 1 t 1 tıd K 1 d · · Ali Rıza, ş· k · H · M·· 

1 

evamı ın.,ı aa ı e e 
aın a yapı an op an a o or u vını ır etı ayrıye u-
Kumandanı Şükrü Naili, Ali Fuat ( Devamı 6 ınc:ı sahifede ) Clbo Ağa .. , .......•..•.... ' ,,,,, ...................................................... ..... 
rinden bahsediyorlar. Ve ke~d!l~- bir Ömür müemmendir. Kaldı ki nin ağır bağlarından kurtulmak, 
ri gibi her hükümete ademı ıtı- Von Schleicher Mecliste mühimce silahlanma hususunda müsavabnı 
mat reyi vermeğe hazır 101 Ko- bir zümrenin yardnnını temin et- temin, Şark hudutlanm taahih ve 
müniat meb'us bulunduğundan, tiği gibi, yeni hükumet herhalde müstemleke elde ebnektir. Strese
bu iki fırkanın muhalefette itti- memleket efkirmca da Yon Pa- mann'm gayesi bu idi. Yalnız bel
hadı, her hükümeti devinneğe ki- pen Kabinesinden daha iyi bir ka- ki bu gayeye doğru gidilecek yol-
fidir. bule mazhar olacakbr. )arda aynlıklar olabilir. Ve Milli 

Ancak yeni hükümet le bir Harici ıiyaaet noktasından ye- Müdafaa Vekiletile Baıvekileti 
Reisicümhur Kabinesi olduğun- ni hükümet reisinin iktidara geç- uhdesinde birlettiren Von Schlei-
dan mutlaka Mecliste ekseriyet mesindeki ehemmiyet ve tümule eh Alm • ··ı·· 

1• b b b. .. .. 1 er, anyayı gayeaıne go ure-
temin ebnesi lazım değildir. Von ge ınce; u a ıste soz aoy emez- k 1 d 1 b I .. 1 •• 
Papen göstermiştir ki Mecliate den evvel şu nokta iyice anlaşıl- c~ yo ~· 0 am aç '.ve mu 8 Y'_"' 
biçbir fırkaya dayanmıyan bir malıdır ki, harici siyaset Alman- dıplomaaı yolundan zıyade kestır
hükümet te altı ay iktidarda kala- yada bir fırka meaelesi değildir. me bir yol olduğuna kani olanla-

1 

bilir. Binaenaleyh Hindenburg is- Halim, selim Brüning ile Hitler bu rın batındadır. 
tene, Von Schleicher Hükümeti noktada aynlmıyorlar. Almanya
için altı ay ve hatta daha uzun nm gayesi, Veraailleı muahedeai- Ahmet ŞOKRO 

Sen ve Ben 
MILLIYET'in 
Yeni romanı 

Muazzez 1'ahsln H.ın 

için 
gazetemiz 
hazırladığı eser 

Yakında 

Sanayici l'e madenciler diln lrtlma halinde ... 

Sanayi ve Maadin 
Birlikleri birleştiler 

Dün yapılan içtimada Muamele 
vergisi Üzerinde de görüşüldü 

Sanayi kredi ve sanayi ofisi kanunlannın 
ilgası için de teıebbüs yapılacak 

Dün aabah Milli Sanayi Birliğin
de sanayiciler ve bütün madencileri
mizin de i,tirakile bir içtima yapıl
mıştır. 

Bu içtimada Madenciler Birliğinin. 
Sıinayi Birliğine Htibalo lıakkmdaki 
madencilerin gÖıterdllderi samimi 
arzu görülclüğiinden iki Birliğin bir 
l"!mesi kabul edilmiıtir. Sanayi Bir · 
liği umumi katibi Nazmi Nuri Be7 
Sanayiciler namına madencilere bu 
kıı:rvlarından dolayı teıekkür etmiı 
tir. iki Birliğin birlqmeai için li
znn gelen meraıimin icruı ve nİ· 
nmnamede tadili! 7aparak heyeti 
umumiyeye arza her iki Birliğin u
mumi katipleri Nazmi Nuri ve Sad
reddin Enver Beyler -.ur edilmit 
lerdir. 

Bundan aonra müıterek temenni
yatm müzakeresine baflanmııtır. Sa 
nayi Kredi Banka11 ve Seııayi Ofiai -
l"fkili lıaklondaki kanunlarm buı 
hükiimleri t"fTİk:İ sanayi kanunu ile · 

DQnlıil içtimada izahat 
veren lıtanbul meb'a•• 

Vasıf Beg 
sanayicilere bahşedilen haklarla nuJn,..ı muvafık ,öriilmektedir. 
te8ruz ebnekteclir. Bilhaıaa bu yüz- P&Uunele verııia.i ve Tarife kanunla 
elen -yicileri himaye eden l"fviki n Ü2erİnde de bazı temenni.ırııt .ırıı
oanayi kanununun 7 ve 9 uncu macl pılmqtır. Ankanıdan bu huıua için 
deleri haleldar ..ıı-ıcıadır. Bunun lıtanbula gelen latanbul meb'uıu 
için eaaıen tatbiki tehir edilen Sa- Vasıf Bey de içtimada hazır buluna
nayi Kredi ve Sanayi Ofisi kanunla rak bu mevzular üzerinde ve teteb
nnnı ilgası için ı.,.ebbüaathıı bulu- büsab hakkında izahat venniıtir. 

Maaşlarını bankaya 
kırdıran tekaütler 

Maliye vekili bunlara yoklama. 
sız ikrazat müsaadesini verdi 

Mart, nisan, mayıs maaşlarını da alacaklar 
DuL yetim ve mütekaitlerden 

bir kısmı evvelce üçer aylık 
maatlarmı - ki.nunuevvel, ki.nu 

nuaani, ıubat - maa,lanm Ey
tam ve Emlak bankasına !ardır 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kı,mt!llt musiki Dıtadı Mu8B SIJregga Beyin cenaze 
meraıtml dlln 11•pıldı. 1afsll•t iç 8Bhifemlzde .•• 
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93 felaketleri 
Ignatief ve 

Sadrazam Moskof Elçisinin 
ekmeğine yağ sürüyor 

Mahmut Nedim Pata> la. çekemiyenler vardır. Elçi Bey 
naz elçinin pöbpöhlerine kapı- bunlann hemen birer tarafa a
lı kapılıveriyordu. Zaten ken- blmuı ikbaliniz içm ilk 'art ol 
di dütünceleri de bunlara uyu• duğu zanrundadır. 
yordu. Mahmut Nedim Patanın 

- Elçi Beyin hakları var. gözleri karanyordu. Saraydan 
Şevketli padi~ahımız, cennet- aynlnnyan, her istediği zaman 
ınekan peclerlerine Hatmetli paditahla, ağalarla, mabeynci
Çar Hazretlerinin müteveffa lerle konll!an onlar arasından 
pederleri tarafından gösteri- el tuttuğu ıüphe götürmeyen 
len dostluğu her zaman hırtır- Rus elçisi ne demek istiyordu 
lamaktadırll\r. Babalar arum- acaba? 
daki bu dostluk evlatlara da Onu sesini daha alçalttı: 
geçmiştir. - Bu sözler resmi değildir. 

- Elçi Bey. hatmetli Çar Ceneral hazretleri, mücerret 
hazretlerinin .le bu dütüncede, 2atıfahi111&11elerine kartı beale
bu dilekt~ olduğunu söylüyor- diii dostluk duygularile bun· 
!ar. Şevketli Sultan Hazretle- lan söylerler. 
rinden tek bir ricamız vardır. - Çok minnettarım lutufla-
0 ela. Bulgarların bir yandan nna ... Acaba kimleri kasteder
Rum patriği, öte yanılan Ro- ler? 
manya kiliseleri arasındaki dar - En korkuluau serasker pa 
lığmı gidermektir. Bulgarlann tadır. Fuat Paşanın, sonra Ali 
mezhebi n.- Ulah kilisesine u- Pataının "n yakın adamı ol· 
yar, ne d.., Rum patrikhanesi- duğu m·almdur. Elçi Bey, Hü
ne ... Bunun için Bulgar mezbe- aeyin Avni Pa,anm sarayda 
bir.in de Türkiyede tanumıur, sadareti yakalamak, yahut 
aryıc>1 bir eksarh'ın Bulgar Şirvani zade Rüştü Pataya 
mezhebini Sultan nezdinde .tem Yerdirmek için çalıttığını ha
s il Ptmeıi çok iyi olur. Elçi ber almıtt•r. Mai>P.yn batkafr 
Bey, zatı saınilerinden bu i,in bi Emin Bey bu itler için ça
hallini LPmenni .-tınektedir. • lıtmaktadır. Zaptiye nazırının 

Mahmut Nedim Pqa, gü- da serasker ile beraber olduğu 
lümsedi. Tuhaftı bu Rusya bü- anlatılmaktadır. 
yük elçisi... Bazı öyle ş.eyler Mahmut Nedim Pata, bir-
isterdi ki Türk sadrazamı yüz den bire gözlerini açtı: 
yıl dütünse böyle bir şey' aklı- Sahi nJO\sıl olmuf ta bura
na bile uğrnyamazdı. Şu Bul- lanııı düşünememişti. Hüseyin 
garları Rumlardan ve Ulahlar- Avni Pasanın boyuna asker 
dan ayırmak işi de böyle idi. bütçesi iŞincie ayak diremesi el
Sanki r~ 1<azanacaklardı bun- bette bo~una değildi. Demek 
dan? eski Maliye r.azırı Şirvani za-

Sadrazaın. Rus elçisinin de Rüştü Paşa VP Zaptiye na-
bilmiyerek elaneğine yağ sür- zırı Hüsnü Pata ile sözü bir et
düğünü sanıyordu. Öyle yal mit. başkatip Emin Beyi de 
ikinci Mahmut zamanında E- kendi tarafına kazamnıftı. Bun 
terya'lar ayaklandı~ı vakit ları bir ayak evv.-1 lstanbuldan 
Rum. Ull\h, Sı..,,, Bulgar, bü- uzaklara atmak lazımdı. 
tün Türkiye hıriıtiyanlan hep Mahmut Nedim Pata. Rus 
bir kiliseye, bir patrike bağlı elçisine nasıl teşekkür edeceği. 
idi. Surlar 11P kadar birlik, ne ni bilemiyordu: 
kadar kalab'llık olursa devlet - Bu irşat ve İ'htarlann
o kadar tehlikede kalırdı. Par- dan dolayı ce-.ral hazretleri
ça parça aynlmalarmda Türki- ne candan, yürekten minnet
ye irin 2arar yok. fayda vardı. tarım. itim.at buyursunlar: He-

Kendini pek kumaz saoan men bu gece hem bu nankörle
Mahmut Nedim P-.a, böyle rİn mücazatı, hem de ll'nu bu
dütümnekle beraber, biraz naz. yurduklan eksarhlık işinin tan 
la-:ıınaktan kendini alamadı: ziıtri için çabtacağmı. 

- Elimden geleni yapmak Onu. sesini daha indirerek, 
isterim. Ancak ~ketli efen- daha mahremırne tunlan da 
;l°ımiz b<\vle işlerd1e çnk titi2- söyledi: 
dirler. Biraz sabır lbım. Elçi - Elçi Beyefendi, sarayı 
Bey, !kendi dileklerini yapmak hümayunda şevketli Sultan 
için en 'küçük fırsatı fevt etmi- hazretlerini harekete getirmek 
yecei7im~ güvensinler. için iki mühim noktanın göz 

Diye yarı ı>azlı bir nitte önünde tutulmasını zatı vezi-
bulundu. ranelerine tavsiye ederler. Ma-

Onu, kendili~mden aadraza· IUınu devletleridir ki ııatı hl). 
mm yüzüne gülerek: manun en çok veliaht hazret· 

_ Si2in için de daha iyi lerinden kutlrulamnaktadırlar. 
değil mi., pa•a lıuretleri, de- Bunlann veliaht ile muhabere
di, Bulgarlar bir kiliaeye, si gibi bir ~y ortaya lrunulur· 
bir eksarha bai{lanınca, bu ek- sa muvaffakıyet yüzde yüz
sarh ta lstanbulda bulumınca. dür, diyorlar. 
artık Bulgaristan işleri içm Hay Allahm beli.at cene-

ral hay 1 Nasıl ela paditahın İç 
her zaman göz aniinde bir ma· yüzünü biliyordu. Mahmut Ne 
'kam mevcut olmll! olur. Bul-
garlar dıt n~ T unanm öte ya- dim Pqa, bir yandan bu aöz
'ftındaki Ulahlara meylederler, leri dinlerlren, öbür yandan 
ne de Rum patn1dıanesinin 'kendi kendini tebrik ecliyordu: 
yapma vasiliğine düterler. Ne iyi etmitti de şu lgnatieP-

le dost oJmuttu. 
Ne 2eki adamdı fU batter- Ôyle ya! En alası bu idi: 

Almanyada kararsız
lık devresi bitti mi? 

Von Schleicher kabinesi kat'i 
surette teşekkül etti 

Beyanname neşredilmiyecek 
BERLIN, 4 A. A. - Von 

Schleicher Kabineai, kat'i aurette 
teıekkül etmqtir. Baıhca nezaret
ler şu zevata tevdi edilmiştir. 

Milli Müdafaa Nazırı M. Yon 
Schleicher, Hariciye Nazın M. 
Von Neurath, Dahiliye Nazm M. 
Bracht, Maliye Nazın M. Kroaicb, 
Adliye Nazın M. Guörtner. 

lktraat Nazın M. Warmbold, t
&fe Nazm M. Braun, evvelki ka
binede İfgal etmekte olduklan Na 
zaretleri almıtlardır. 

Parlamento ile teşriki 
mellBl 

BERLIN, 4 A. A. - Kabine er 
kim, yarın Hindenburc'un buzu. 
runa çıkacaktır. Hükümetin Rei
chstag'ın i'çtimamdan en-el mille
te hitaben hiçbir beyanname net
retmemek taaaVYUrunda bulUlllll& 
aı, ıiyaıi mehafil tarafın.dan V on 
Schl.,icher Hük6metinin, Relcba
tag ile tetriki meaai için bir uzlat
ma esau bulmak arzunun bİt' de
lili addedilmektedir. 

Filhakika, bu tarzı hareket, 
Yon Papen HükUmetinden evvel
ki Hükümetlerio takip etmekte 
o lduklan uauldü. 

Sosyal · Demokratlar, Rei•İ· 
cümhura aalibiyeti tamme hah..
den Kanunu Eaaıinin 48 inci mad 
desinin tatbiki usulünli tadil ede
cek bir kanun layihaouıı Mecliae 
tevdi etmek tasavvurunda bulun
maktadırlar. 

Bavyera Halkçıları, Leipzİg Ali 
Mahkemesi Reiaine Reisicümhura 
veki.let etmek hakkım bahteden 
bir kanun layihası t~·di etmek ta
oaVYUrUDdadırlar. 

Esasen Reiaicümhur müteveffa 
Ebert'in vefatından sonra böyle 
bir kanun meTcuttu. 

Böyle bir madde aayuinde bat 
vekillik, icabında, şimdiki Kanu
nu Esaainin natık olduğu veçhile, 
Reiaicümhura vekalet etmesinin 
önüne geçilmiş olacaktır. 

Rlflerln siJgledikleri 

Yon Schlelcher 

tanatı iade için birtakım planlar 
tanzim etmekle metgul bulunan 
kimaelerin vücude getirmi, oldu
ğum fırka mevcut olmadığı takdir 
de sokakta cezebilip gezemiye
ceklerini bilemiyorum . ., 

Alman kabinesinin 
• programı 

BERLIN. 4 A. A. - Yon Sch
leicher Hükümeti, Reichatag'ın iç 
tim.aından evvel programı hakkm 
da beyanatta bulunmıyacakbr. 

Kabinenin beyannameai, parl&
mentoda okunacaktır. 

Mülakatlar 
BERLIN, 4 A. A. - M. Yon 

Scbleicher, aabık Reichstag'ın e.
ki Nazi Reisi M. Gocbring ile yeni 
parlamentonun 6 Kilnunuevvelde 
içtimaı ve parlimentonun içtimaı .. 
nın Noel yortuaundan sonraya te
hiri im.kanı hakkında görütmüı
tür. BERLIN, 4 A. A. - Hitler Fır 

kasının hükiimet meıeleaindeki İngiliz gazeteleri ne 
noktai nazarını yeniden Gotha ve diyorlar? 
Jeana'da intihabat dolayıaile ak-
tolunan iki içtimada izah etmiıtir: LONDRA, 4. A. A. - Sabah 

ııazeteleri, Jeoeral Von Schlei-
Mumaileyb demittir ki: "Na.. cher'i 1 Alman Batvekilliğine tayi-

yonal • Soayaliat Fırkası, her ne ni keyfiyeti hakkında muhtelif 
zaman oluraa olaun iktidar mev- mütalealar serdetmitlerdir. 
kiinio mu'uliyetini kabul etmeie Gazeteler, Hindenbug'un teb
amadedir. Fakat Nazi hareketini likelerle dolu olan aiyasi kararaız 
ıüpheli kombinezonlara kanttır- tık devreaini hitama erdiren kara
mak istemem. aHlisane davran- rını memnuniyetle kaydetmekle 
ma.k li.z~d~r. Kanunu Esasi m~ beraber, yeni Alman Bqvekili
lumde hiçbır tart dermeyan edil- nin kat'i rolünü beynelmilel saba
mesine müaaade edemem. Hef'!e- da ve bilbuaa konferanuı. karşı 
yin Re~~hur ~Hndenburg'~ ı oynıyacaiını yazmaktadırlar. 
g~lmedığını, belkı etrafmdakil~- Sunday Timea, diyor ki: "M. 
rm rol oynamakta olduklarını bı- Yon Schleicher aon zamanlarda 
1• ' 
ıyorum,.. söylemiş olduğu sözlerle ecnebi 

Hitler, Nazi Fırkumm son ae- memleketler nazannda Almanya
nelerdeki faaliyetinden bahsettik- mn yeni militariat temayülünü 
ten ve fırkanın kanaatleri hilaft- temail etmiıtir. Şayet Almanyayı 
na hareket etmeainin imk&nı ol- hemea Cenevre nıüzakeralına itti ... 
madığı beyan eyledikten sonra, rak ettirmeğe karar verecek olur
fU sözleri ilave elmİftir: aa, ecnebilerin enditele~ bun-

"Bizim hareketimizi imha et- dan daha iyi bir surette ızale ede
mek iıtiyen ve belki de timdi sal- cek bir karar olamaz.,.. 

M. Mac Donald Ameri
ka ya mı gidecek? 

Silahların 
Tahdidi 

Almanya yeni bir 
nota mı verecek? 
CENEVRE 4 A.A. - M. 

Horriot, dün sabah M. Paul 
Boncour ve Fransız mütehassıs 
ları ile birlikte tahdidi teslihat 
meselesini tetkik etmittir. M. 
Herriot, bu !<onuşmalardan son 
ra M. Avenol'u kabul etmit ve 
müteakıben Cenevre civannda 
M . Boncour ile birlikte yemek 
yemeğe gitmittir. Akşama doğ 
ru Fransız Bat vekili ile M. Paul 
Boncour. M. Mac Donald ve 
Sir John Simon'a mülaki olmuş 
lardır. M. Herriot, bugün M. 
Nonnan Daviı ile de görü~e
cektir. 

Hukuh nıii11aı•atı meselesi 
BERLIN, 4 A.A. - Alman 

hüküm.etinin, önümüzdeki haf
ta zarfında c .. n .. vrede büyük 
devletler mümessilleri arasın· 
da yapılacak mükalemelerclen 
evvel ;,lakadar hükumetlere bir 
nota göndererek askeri hususat 
ta hukuk müsavatı meselesin
deki noktai nazarını tasrih ede 
ceği rivayet edilmektedir. 

Vossiche Zeitung'a nazaran 
Almanya, önümüzdeki bet se
ne zarfında ask,.ri bütçesini art 
tırır.amağa mütemavil olduğu
nu teyiden beyan edecek ve fa 
kat bunun için devletlerin ken 
disinin şimdiki bütçesinin hu· 
dutl,.rı dahilinde askeri zaruret 
leri daha iyi bir sur"'tt" hesaba 
katan islahata teşebbüs etımek 
hakkını tanımaları şartını ileri 
sürecektir. 

----··----
Amerika 
Bahriyesi 

Filonun takviyesi 
için tahsisat kondu 

NEVYORK 4 A.A. - De
niz intaatı husuıi aanayiinin, 
bir rapora nazaran endi~ 
bir vaziyette bulunduğu anlatıl 
maktaıhr. Teslihat ve techiza
tın Japonyadan pek geride oldu 
ğu zMm<>lunuyor. 1932 bahriye 
bütçesi, 323.620.000 dolardır. 
1933 te bu miktar 459.961.000 
dolara çıkaca'k ve bunun 63 
milyon 366 bin 528 dolan filo 
mm takviyesine baar ve tahsis 
edilecektir. 

Fransa 
Almanya 

Ticari müzakereler 
ilerlemektedir 

PAR1S 4 A.A. - 15 giindeo 
beri Berliode Fransızlarla AI- , 
manlar arasında yapılmakta o. ı 
lan ticari müesseseler her iki 
tarafın mütekabil noktai laAI' 

laruu tasrih etmelerine müa..,. 
de bahtolmuştur. Fransız heye 
ti azaaınm bir kıamı dün Pariııe 
hareket etmittir. Orada hiik6-
mete müzakeratm bu ilk safha ~üman .. Elçisinin iıtediii fe' Hüseyin Avnioin, Şirvani Rüt 

yin asıl Babıaliye yarıyacağı- tünün Murat Efendi ile gizli 

Borçların altın olarak tediyesi 
için 107 ton altın lazım 

•ı hakkında ·malümat verecek
M. Somer•. (ngiltere'ye IS kinunu. !erdir. Müzakerata önümüzde
evvelde yapacaiı tcdiyatı, ııiimüt 
para ile yapmak rubsetini verilmesi ki hafta ortasında tekrar batla 

1 • · PARIS, 4 A.A. - New-Yoriı: He 
nı an ayıvennıştı. muhaberelen· oldug"unu ortaya o 

rald'ın Paris nQıhası, M. Mac o-
Ceneral, yeniden tercüma- atmalıydı. nald'm borçlar ve teslihabn tahdidi 

nma uzunca bir şeyler söyledi. Onu, ili.ve etti: meselelerinde lngiliz noktai nazannı 
Onu, ıöyliyeceği teylerin de- - Bir de elçi Bey şevket· müdafaa etmek üzere Ame~ika'!a 
ğerini ve gizliliğini belli etmıek maabm son zamanlarda akçe. seri bir seyahat yapması miiınküo 
için sağa, sola baktıktan - ye fazlaca ihtiyaçlan old~ğ~- ı ~!~':'. istihbaratına atfen yaz· 
ra yavaşça anl.Vtı: mı duymuttur. Zatı samılen· "Sum~ gazetesinUı Londra muha-

- Elçi Bey, 7atı samilerinin nin teveccühü fahaneye naili- biri de fi;yle yazıyor: 
eadarette kalmalarım çok arzu yetleri için akçe tedarikine M. Mac Donald'ın hali hazırda 
ediyor. "lkimİ2 biribirimm himmetlerini tavsiye ederler. Amerıka'ya citmek imlWuru tetkik 
çok iyi anladık; biz varken Bunun irin de tark demiryolla- e~ekte . olduğunu söyliyebilecek 

md . . ..,. f h" l h bır mevkide bulunuyorum. M. '.Mac 
Rusya ile Türkiye araa a n ımtıyaz°!"? es ı yo unu a· Donald, bu suretle borçlar ve tahdi-
dostluktan batka bir teY ola- tınnıza getınHer. di teslibat meselelerinin halli bah
maz." diyor. Bunun için 2ab Şark demiryolları imtiyazı, sinde tef"İki mesaide bulunmak mak 
samilerine iki mühim mesele- Baron Hirach isminde birine sadile cür'etkirane bir tqebbüste 
yi haber vermek istiyor. verilm~. bunun i ı • 1 hiue se- hulunmut oluyor. 

Mahmut Nedim Pata, der- netleri çıkanlmıftı. Baron'un 107 ton altın 
lenip toplanıyordu. Böyle bir bu itle Türkleri aldattığı, pek LONDRA, 4 A.A. - Daily T .. e. 
ba~langıçla Rus büyük elçisi karlı bir mukavele yaptığı graph yazıyor: 
acaba kendisine ne öğretecek- söyleniyordu. Fakat bunllill 1 . Amerika. kendisine albn olar~k te 
ti? feshi nasıl para getirebilirdi! ! dıyatta lıulunulmıuı husu•unda ı~rar 

ODU' devam etti: Mah t Ned" p b eylediği takdirde bunun için 107 ton mu ım ata urası- ı 1• 1 k 
- Bı"nn" cı·aı" fU ki zatı salDI·- b" .. 1·· 1 bö' altın az.ım o Rca tır. ru ır tur u an ıyamıyoı·, n .. _ 

leri makamınızda rakipsiz kal- bön cener111le tereümımının yüz Gumuş olarak 
maruz lbundır. Ali Paşa a- terine bakıyordu. VAŞiNGTON, ~ A. A. - Mü-

. izi Deııamı ııcır .l . mt'O•ill<:r mecliai nakit komiteai reisi 

ni teklif eylemittir. nacktır. 
Mumaileyh, cümiit paranın borçla -------------

rın tediyesi i~n kabul edilmesinin 1 •• • • • 

bu madenin loymetini artbracağma, tası ~~nne ~ f~Y TAP.1111Yacak 
bütün emtiaların fiatlerinin artma.,- ve hıçbır tey soylenuyecelttll'. 
oı intaç edecejine ve nakit tedavü- Notalar /ıaklunda 
tünün artmaıına sebebiyet verece.
ğine kani bulunduğunu söylemi~tir. 
M. Somel'I, fU sözleri ilin etmiıtir: 

Bu suretle müıtakbel iktisadi buh 
n.nlann halli için lazım olan anahta
n ele geçirmİt olacağız. 

Mumaileyh, Büyük Brita.ıya'"DJn 
Hindistan'da birit.nıiş olan gurnuı 
paranın b;r losmuu mobilize edebile 
ceiini ehemmiyetle kaydeylemiıtir. 

Hatip, böyle bir itilafm cümüt 
fiatmın ons batına 35 çente çdanaaı 
na baia olacağını söylemek suretile 
sözlerine hitam vermqtir. 

Pazartesi 
VAŞiNGTON, 4 A.A. - M. 

Stimson, M. HooYer ile görüıtükten 
sonnı şu beyanatta lıuluDJDUftur: 

"Benim bildiğime göre, bükUmet, 
kongrenin içtima tarihi olan pazar
tesinden evvel lngiliz Ye Franaız no-

VAŞiNGTON, 4 A.A. - İnpliz 
notası baklanda pek fazla mütale. 
serdedilmit ikaı F ranuz notaaı bak
landa resmi akisler bulunmama., A· 
merikan ıiyasetioden malumatlar o
lan müf&hitleri bidayette hayrete dü 
ıünniittür. 

Bu müf&hitler, ıimdi bu vaziyet 
baklanda fU izahatı vennektedirler: 

İngiliz notası daha evvel neıredil 
111İt olduğundan, nazan dikkati cel
betmittir. 

Fransız notasi ise, resmi mehafil
ce sadece lngiliz notaaının bir zeyli 
gibi telikki olunmuştur. 

iki baflıca borçlu devlet, Ameri
ka'nıo hiçbir zaman kabul etmediği 
mütterek bir cephe te,kil etmemi,. 
ter iae ele aralarında tam bir noktai 
nazar birliti mevcut olduiunu gös
termitlerdir. teli.kkisi mevcuttur. 

Muhtelit encümen Barut işinde 
Hasan Beyin mesuligetini 

icap ettirecek bir nokta görmedi 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Muhtelit encümen barut ve 

mevaddı infilikiye meselesi üzerinde tetkikatıru ikmal etti. Es
bak Maliye vekili Hasan Beyi alakadar eden dört mesele üzerin 
de yapılan esaslı tetkikte Hasan Beyin mesuliyetini 1cap etti-
recek hiç bir noktaya tesadüf olunmamış ve mazbatanın ona gö 
re tanzimini ittifakla takarür etmiştir. Meseleyle alakası olan di 
ğer kimseler hakkında ise encümen mazbatasında hiç bir mütalea 
beyan etmeden evrakı bük.Um.etin vedaatile adliyeye iadeye ka 
rar vermiştir. Encümenin mazbatası yarın riyasete tevdi edile
cek perşembe günü de heyeti umumiyede müzakere olunacaktır. 

Arazi ve bina iratları vergisi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Arazi vergisi varidatının ma

halli idarelerle belediyelere devri ve bina iratları vergisile kazanç 
vergilerinin hazine emrinde bulundurulması hakkındaki tetki
kata devam ohmmaktadır. Yakında bir layiha Ôazırlanacaktır. 

Memurlar kazanç vergisini ne 
suretle verecekler? 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Bütçe encümeninde tetkik edil 
mekte olan yeni kazanç vergisi layihası üzerinde tetkikat ikmal 
olunmak üzeredir. Encümen bazı esaslar tadil edilmiştir. Bu 
tadilatın başlıcası vergi mü "flerinin beyannameye tabi tutul 
maları ve hakkı hiyarlarmu: .&ldırılmı' olmasıdır. Bu tadile gö
l'e ıdikellefler beyanname vermeyecekler, ona mukabil mükel
lef:ere karine üzerinden ve gelirleri nazan itibara almarak ken
dilttine vergi tarholunacaktır. 

Devlet memurlannın aiyanen yüzde beş vergiye tabi tutul
ması hakkında hükılmetin yaptığı teklif encümence kabul edil· 
meyerek memurlardan vergi alınmasında dereceli esasın kabulü 
muvafık görülmüttür. 

Fırkada maarif meseleleri 
dün ikmal edildi 

ANKARA, 4 (Milliyet) - Bugün Fırka Gurupunda Maa
rif meseleleri üz-erinde müzakerata devam edilmit ve ikmal edil
miştir. Yarın diğer vekaletleri alakadar eden mevzuların müza
keresine devam olunacaktır. 

ANKARA, 4 (Milliyet) - C. H. Fırkası Gurupu bugün 
öğlede" sonra Tekirdağ Meb'uıu Cemıil Beyin riyasetinde topla 
narak Maarif itleri hakkında müteaddit hatipler söz alımt ve 
Maarif Vekili tarafından izahat verilerek müzkereye nihayet 
verilmittir. 

Yarın Umumi Heyet içtimaından ıonra mutat müzakeresi· 
ne devam edecektir. 

lzmir fırıncılarına mühlet 
lZMIR, 4 (Milliyet) - Şehrimiz fırınlarına makine ile de

mek yoğurma tertibatı yapmaları için dört ay mühlet Yerilmittir. 
lktıaat Veki-leti getirilecek makinelerin kontenjan harici kabul 
edileceğini bildirmittir. 

Hizmet aleyhinde takibat 
IZM1R, 4 (Milliyet) - Sabık Adliye vekili Mahmut Eaat 

Beyle münakataları esnasında "üç buçuk Türk" tabirini kulla
nan Hizmet gazetesi hakkında Müddeiumumilikçe tahkikatta 
bulunulmuştur. 

Bir tayyareci daha lisviçre'den çıkanlan 
öldü komünistler 

BUENOS AlRES 4 A.A. - BERN 4 A.A. - Dün komü 
Cenuptan Avrupa istikametine :ıniatlerin hudut harici edilmit 
doğru Atlas Okyanusunu geç- olduklarım haber vennit idik. 
mek taıavvuru~da bulunan lr Bunların miktan 100 kadar o
landalı tayyarecl Ellife, Roaa.- lup ekserisi demir,.ollan kum
rio yakinin.ele ckiterek ölmüt· panyaaı ile poıta idaresine men 
tür sup memurlardan ibarettir. 

• 

Yukarıda: Ba!Jveklll lıllmll tayyare De bir filo Eslıi
!Jehlrden aodette Ankara afakında. Aşağıda: Başvekil, 

Milli MDdafaa Vekili, Filo 11llotları ile birlikte •• 
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Yumurta ihracabınız çok, fakat memlekete gelen para az! 
Ekonomi 

• Kooperatif 
Bu sene yumurta ıhra- Başlıyor 
catı geçen seneden çok 

En fazla ihracat ltalyaya ya. 
pıyoruz. Fiatlar düşük 

llıracat Ofisi oon günlerde fiatla
l'lnda terreffü kaydedilen yumurta
lamnızın ihracat vaziyetini ırösteren 
tayanı dikkat bir iıtatiıtilı: hazırla· 
ıruıtır. 1932 ıeneai ilk 9 ayı zarfında 
ınuhtelif memleketlere ihr~ ettiii· 
ıniz ywnurtalannmın miktar ve lay 
ınetl.ini ıösteren iıtatiıtik -ğıya 

iki gün evvel mevkii meriyete giren 
itil8f lıpanya yolunu bize tekrar aç
mııtır. Bu yolun tekrar açılmaoı ve 
mevıim itibarile yumurta fiatlarDlllZ 
yükıelmiıtir. 

Şimdiye kadar ihracat yııpmaclıiı 
11112 lngiltereye ele önümüzdeki mev 
aimde yumurta ıevkiyatına baflan.. 
mım için ihracat Ofiıi tetbirier dü-Yazılmıttır. 

Memleketler 
.&Jn.nya 
Eıtonya 
Fraıua 
lıpuya 
ltaıya 
YuQUIİıbın 
Surl,.. 

Kilo 
l.OOI 
3.500 

t83.168 
9.255.929 

10.672.677 
633.816 
116.584 

20 
100 

113.639 

U.. tiinmektedir. Alikadar tüccarlan-
1.804 mız lngi!tl!t'eye yunııırta ihracı JM&e 
1.000 leaile pek ziyade alakadar oıı-kta-

217.480 dn-lar. Şehrimizde İcrayı faaliyet • 
2.963.988 den mülıiın bir miieaı"" her 16 gün 
3.399. 7941 de bir Yapar itl-k için hazırlan. 

170.160 maktadır. Loadra pİyaaaaqun temin 
31.722 edilmesi yumurta ibracatmıızm art-

~ ... M..,_. 4 maı yardım edecektir. 

l>.M. 
37 

24.004 

21.477.127 6.809.791 
Bu iatatlıb'lrten uı)qıldılı vesJüle 

1932 ıeneai ilk 9 ayı zarfında ınem
leketimizden en s<>k yumurta alaa 
llıemleketlerin batmda ltalya ve 
IOnra ııruile lıpanya, Fransa, ve 
)' nnaniatan selmetkedir. 9 aylık ih
tacat rakıun1anna T. E..,.el a:rı ih
tacat miktar ve kıymetleri de ilave 
edilince 1 O aylık ihracat -..ziyetiıniz 
ltidelô tekli alır. 

Miktar 
9 aylık yekiin 81.477.127 
't. ""el 1932 1.255.756 

Kıymet 
6.802.791 

410.700 

22.732.883 7.220.491 
Bu cetvele göre memleketimizden 

1932 ıeneai ilk 1 O ayı zarfmcla va· 
ili olan yumurta ihracatı 7,220,491 
lira Ja,metinde 22.732.883 kilodur. 
931 ıeneai ilk 10 aylık yumurta ihra 
"-bmız ise 8.979.934 lira laymetin
de 21.952.476 kilo idi Bu TBzİyeta 
"-2aran 1932 aeneai yumurta ihraca 
lıınız miktar itibarile fazla ve kıymet 
İtiban1e geçen seneye niabetle azdır. 
8una da ıebep fiat dütkünlüğüür. 

Tütünlerimizle 
rekabet 

Ttearet Odası ınuhtelif ınahsal n 
ihraç f!fYBmIZin ayni maddeleri iıtih 
..ı eden memleketlerdeki YUiyetini 
tetkik ebnekte ve mahallinden me
lıimat toplamaktadır. 

Oda, Mmr piyaaaaında t6tiinleri
ınizle çok büyük bir rekabet yapan 
Japon tütünleri haklmıda tetkikat 
yapmı4lır. Aldığı malümata nazaran 
yağan fazla yaimurlardan dolayı 
Japon tütiinleri bir hııyli bozalmuı· 
tar. 

15 günliik ithalat 
ve ihracatımız 

Gümrük ve inhisarlar Vekileti 
lıtatiıtik Müdiriyeti lf!friniaani ayı
mn eon on ı..,. ıünlük ithalit ve 
Uır.catmı toplamrtbr. 

Ciimrük ve inhisarlar Vek81eti 
istatistik Müdüriyeti Tepiniaan.i a
yının aon on b<>t ıünlük ithalit ve 
ihracatını toplamqtır. 

Hazırlanan iıtatiıtife söre on 
""' günlük ithali.bmlzın(2.932.259) 
liralık bir kıymet söıtenneaine kar
tı ihracatımız bunun (1.257.062) 
lira fazlaaile (4.189.931) lirayı bul
muıtur. Bu suretle Tetriniaani ayın 
da ithalatımız (6.648.764) ve iraca
tmuz (9.288.351) liralık bir kıymet 
gÖıtıınnektedir. 

On buçuk aylık rakamlar bu ıon 
on b<>t ıünlük rakamlara ilave edi
lince bu ıenenin ilk on bir aylık it
halatmm (76. 782.587) ve ihracab
nm da (86.714.935) lira nlduğu gö 
riilür ki ithalat ile ihracat arasında 
ki fark ihracat lehine olarak 
(9.932.348) liradan ibaret bu!uııı.
aW<tadır. 

1931 ıeneainin on bir ayında iıe 
ithalatımız ihrııcattan (6.789.744) 
lira fazlaaile (118.917.851) lira nl
muıtu. 

T f!frİniaeninin son on beı günün
deki hatlıca ithalat ve ihracatnmz a
tağıda göıterilmittir. 

Diln müessisler 
toplandılar 

Belediye kooperatifi müeasis
leri dün öğled- ıoonra Belediye
de Vali ve Belediye Rçiai Muhid
din Beyin Riyasetinde ilk içtimaı 
aktetmiflerdir. Dünkü içtimada 
lktıaat Vekiletince taıtik edilip 
gelen nizamname tetkik edilmiı 
ve kooperatifin mecliıi idaresi İn• 
tihap edilmittir. içtimada hük4· 
met namına Şirketler Komiseri 
Bahri Bey hazır hulunmuıtur. 

Yapılan intihap neticesinde 
Mecliai idareye Belediye Reia mn· 
avini Hamit, lktıaat Müdürü Aulll 
Siireyyıı, Ticaret Mektebi muallim 
)erinden Servet, Şirketler Komi· 
aeri Remzi Safıı, Varidat Mümey
yizi Neıet, maaraf katiplerinden 
Raaim, aıhhiye ki.tiplerinden ŞüJı:. 
rü Beyler aeçilmiflerdir. Oktnna 
Müdürü Orhan Bey de kooperati• 
fe mürakıp intihap edilmİftir. 

Meclisi idare bn hafta içinde 
ilk içtimamı yapacak •e koopera· 
tlfin tetkilatsm •plt edecektir. 

Fatihte azledilen 
memurlar 

Fatih Belediye Şubesinde itten 
elçektirilen iki mühendis ve bir 
katibe ait tahkikat ikmal edilınit
tir. Belediye Müfettiıi bn hullU8-
takl raponınn makama ........u,ıı... 
Makam evrakı Müddeiuın·-ilife 
tevdi edecektir. 

Rıhtım tamir 
ediliyor 

Rumeli Hiaan ile Bebek aramı 
daki nhtımm tamiri takarrür et• 
miıtir. Uç bin liralık bir proje ya
pılmı,trr. T amirab Blediye heyeti 
fenniyeai yapacaktır. 

Musa Süreyya 
Bey 

Cenaze merasimi dOn 
gapıldl 

E'"ell<i sece vefat eden Kon· 
aenatuvar muallimlerinden Musa 
Süreyya Beyin cenazeai dün çok 
ha:ı:in merasimle kaldmlmqtrr. 
Mera.imde Konservatuvar mual
limleri, müdür, belediye daimi 
encümen azalan, umumi meclia
ten bazı zevat, Konservatuvar 
talebeleri ve daha birçok zevat 
hazır bulunmutlardır. 

Cenaze saat 12 de Akaarayda· 
ki evinden kaldınlmıt ve Valide
camiinde namazı kılındıktan ao ... 
ra Merkezefendiye defendilmit· 
tir. Mezar ba,mda Konıervatuvar 
Müdürü Yusuf Ziya Bey ve tale
beleri tarafından hitabeler irat e
dilmit, merhumun muaiki bayatın 
da yapbfı hizmetlerden bab
l11DJ11u,tur. 

Muaa Sünıyya Be:r on senedea-' 

Malıkemelerde 

BekçiMehmetEf.yi öl
dürmek istiyen kim? 

Suçlu: "Ben vurmadım, bilakis 
ona yardıma gittim,, diyor 

Dün ağırceza mahkemesinde 
tayanı dikkat bir davanın rüyeti
ne batlanıhmttrr. 

Davacı Mehmet Efendi iımin· 
de inhisar bekçilerinden biri, auc;· 
lu da mütekaitlerden Sait Efen-
didir. . 

Davacmm .öylediklerine ve İl· 
tiatak tahkikatmın vardığı netice
ye göre Sait Efendi bir aene ..... el 
den baılıım.ıf olan ve bir alacak 
meseleıi yüzünden zuhur eden mil 
naferetten dolayı bekçi Mehmet 
Efendiyi öldünniye karar vermİf 
ye bir ııkfam oturduğu odaya ıide 
rek Mabınet Efendiyi kapıya ça• 
frnp kamına ansızın üç biçak sap 
lamqtır. 

Fakat Sait Efendi hadioeyi kül 
!iyen iakar etmit, bu ınaliimatm 
yanllf bir zehaptan ibaret oldufıa· 
nu oöylemiftir. 

Ve: 
- Ben Mehmet Efendi vurul· 

duğu zaman oradan geçiyordum, 
- Vurma, vurma diye bir ba· 

tınt ifidince hemen adımlanmı 
ırklattırdım. MakaadDD biraz hız• 
lr sidip bir :rardmı edici aramak· 
tı. O ııralrk bekçi Şükrüye rastgel 
elim, 

"- Aman, dedim, ıurada bir 
adam YUnıldnm diye bağırıyor, ye 
titelim, fUn& yardım edelim, de
dim ve bekçi ile vuruldum diyen 
hu adamm yanma gittim. Kendisi· 
ni bir otomobile koyup hastaneye 
naklettiler. Beni de phit olarak 
dinlemek üzre kıırakola götürdü· 
l<r. Fakat karakolda vak'amn fa
ilini bulamayınca: 

- Mehmet Efendiyi aen vur
dun diye beni :yakaladılar, te•kif 
ettile.-. O zamandıınberi m.,..ı.u. 
fwn. Rica ederim tahliyeme karıır 
Ter'iııis...,, 

Demiıtlr. 

Fakat da•acr bua., reddelmif, 
- Bin'birimizi çolı. e.kiden ta• 

myonı:ı:. Beni vuran Sait Efendi
dir. iyi sördüm ve "seni öldürmek 
için ıeldiın,, dediğini de iyi itittim 
gözlerime ve kulııklarnna itima· 
dım var. Aldanmıyorum.., 

Demiıtir. 

Bundan ıonra tahitler dinleail
m.İş, bilhaaaa suçlunun bahsettiği 
Şükrü Efendi isticvap edilmittir. 
Şükrü Efendi demittir ki: 

- Mahalleyi dolaısyordwn. Sa 
at 11 e yalandı. Yakın bir meaa.· 
feden "vurma, vurma~ diye acı 
bir feryat i~ittim. Hemen aeyirt. 
tim. kö~eyi döner dönmez bir ada 
mm kotarak beniın bulundufum 
tarafa doğru ıelmekte oldufunu 
gördüm. Bu adamın hali teli.,lıy
dı. Saati cebinden fırlamıt. aalla
rup dunıyordu. Vaziyet tüphmni 
celbetti "dur!" diye batırdım ve 
göğüıledinL Durdu, O ıa•mag Sait 
Efendiyi tanıdım ve "ıel benimle 

beraber" diyerek istimdadı duydu 
ğwa tarafa götürdüm. Odanın ö
nüne ıeldiğimde bekçi Mehmet 
Efendiyi vunılmuı ıördüm: 

"Kim vurdu ıeni diye sordum. 
' - Yanında duran Sail E

fendi, dedi. O zaman ben de sö
türdüm, karakola teslim ettim., 

Demiştir. 
Sait Efendi Şükrünün bu ifade 

aini kabul etmemiı ve 
- Bu ahlak.aız bir adamdır, 

ben mahalleJ1ini değiıtirdim, onun 
için iftira ediyor. 

Demiftir. Fakat diğer tahitler 
de ayni tan:dıı ifade vermiılerdir. 

Bunun üzerine iddia makamı 
maznunun cürmü aabit olduğunu 
aöyliyerek cezalandın1m••IJ'• iate
m.İJ, davacı Mehmet Efendi de 
360 lira tazminat talebinde bulun 
muıtur. Heyet müzakereden son
ra Mehmet Efendinin yevmiy..;.. 
nin nekadar olduğunun inhiaa,. 
dan sonı\maaına, Sait Efendini" 
50 lira kefaletle tahliyesine kan.•· 
nnnittir. 

Kaçak tütün 
saklı yanlar 

Dokuzuncu 1htraaı Mahkeme
ainde ıayanı dikkat bir dava gö
rülmüıtür. Davanm suçlulan Ko
caelid- gönderilmif olan Hııtçe 
iaimli bir kadınla Kadir ve Hakla 
isimli iki erkektir. 

Bunların tarlalannda kaçak 
tütün sakladıkları ihbar edilmit. 
bu ihbar ~erine arama yapılmıı 
ve hakikaten tütün bulunarak ıuç 
!ular muhakeme edilmek üzre ls.. 
tarbula sönderilmitlerdir. 

Fakat ibtuaı mahkemesinde 
yapılan muhakeme neticesinde bu 
tütünlerin !lllÇlularm tarlalarmıı 
diifmanlık için konulduğu anlatıl· 
ınq, üçünün de beraetlerine karar 
verumittir. 

Ayui mahkemede lzmitten sön 
derilmit Mehmet Ali isminde bir 
auçlunun da muhakemesi yapılmıf 
br. Mehmet Alinin tütün kaçak
çılıiı yaptrfı sabit olmu9, 6 ay hap 
ıine, 30 lira para cezaama hük· 
molunmu§ ve derhal tevkif edll
miıtir. 

Şahit gelecek 
Akif ve lunall iuninde iki kiti 

bakır tüccan l..,..il Hakla Efen
di aleyhinde ikinci ceza mahkeme 
sinde bir dava açmıılardrr. 

lddialanna nazaran lamail 
Hakkı Efendi Langa caddesinde 
biıikletle kendilerine çarpmıı ve 
iılerine de•am edemiyecek bir hal 
de yaralamıJbr. 

lamail Hakla Efendi hadiseyi 
inkar etmektedir. Muhakeme ta· 
hlt celbine kalmıtbr. 

Müıtmlerimiz nlan n-.leketler
de son ıı:ıımanlıırda yumurta ihraca
lıınıza tesir icra edebilecek bazı tet
lıİrler almmııtır. Bilhaua Franaanm 
tlunurta ithalini kontenjana tabi tut 
""'-ı hu -'ekete olan ihracatıım
!.' mahıuı derecede azaltılmıfbr. 
~tansa hülrUmeti memleketimizden 
1tlıaı edilecek yumurta miktarım tea 
lıiı eden üç aylık kontenjanlar n"!
~ir. Diier taraftan fİmdİye 
""d:ır gümrük r...Unden mal olan 
)Q,,,urtaJan. ltalyada keııtal batına 
145 liret resim konmaaı bu memleke 
1• olan ihracatımızı müteeaıir ede
!"" mahiyettedir. ltalyanm yumurta 
ithali haldaada aldotı tetlıir amuıni
cli,., Bu tetbiri mahalli -Ji hima· 
)~ m•k••dile almıt ve tathikiae geç 
"'iştir. Bundan ba§ka lııpanyanm 
'on aylarda Türk mallarına karşı 
<lii...n .. a ıwıeıi lapan yaya yumur
ı., ihracatmuzı müteessir edecek ma 
lıiYette idi. Fmt hükiimetimixle ı .. 
b•nya hükiimeti 11rı111nda yııpılan ve 

ihracat 
Eıya cinai 

Koyun ve keçi 
Yuınurta 
Tuzlu !taldı 
Banalı: 

Lira 
169.136 
248.232 
26.528 
31.327 
27.846 

beri Konaervatuvıırda muall~ 
bulunuyordu. Uç sene de ııyni miı· ı .. --~"!"'! ... "!""...,-.. ,..""'!!!!!!!!!!!!!!'!-!!'-"!_,. .. ~"!' ..... '!..~!!'."!~~'!!!!!"!'!!!'!!'!!!'""!""~ 
esaeaede müdürlük ebnit. birçok 
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134.051 
286.939 
40.113 
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323.137 
171.677 
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1.757.118 
85.112 
37.809 
63.822 

35.726 
26.701 

189.892 
422.513 

Lira 
73.536 
83.824 
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talebe yetiıtirmittir. 
Dün Konservatuvar, Muıa Sü

reyya Beyin hatırasına hünneten 
tatil edilmİftir. 

tine bir mikaniki toplama aletleri 
sergisi açılmaaı teklifinin yapılmaıı
m öne ılirmektedir. 
Aldıim>n malU-ta nuaran Tn

nuıta da yakında zeytin toplamak 
için mikaniki aleti.,.. aerııisi •çılacak 
tır. 

Zeytin rekoltesi 
Bu tımenin clünya zeytin rekoltesi 

hakkında ıimdiye kadar birçok taı.
mi.,ler yapddı. Bu tahinder mı-;. 
yetle bu ..,eki zeytin rekoltesinin 
bütüa clünya iıtihııal mıntakalarındıı 
az olacajı m...-kezindc toplanmakta 
idi. 

Son netredilen kat'i tahminler hu
nun 8kaini göıternıektedir. Bu son 
tahmine ıöre, bu sene bütün dün
yada zeylin rekoltesi 8 ınilyoa ken
tal raddeMade olacaktır. Bu miktar 
seçen seneki rekolteden fazla olarak 
biraz fıuklıclır. ~ris tt,Qt f Praf il.ot Demir aııç levha 29.129 

~ •dra t,ft.150 Vtyuı •.414,ıt Calvaııdli demir 21.664 • b l 
~·)ora. 47,17 Mıdrtı J.711,•8 saç levha Romanyaya ıt a At 
b,~:- 9 .. 1 lkrUn 1,M Demir bonı 39.908 • • 
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Rapor tetkik 
Ediliyor 

Ecnebi kumpanya
ların 

yaptıkları tarif eler 
Ticaret odan tetkikat tube-

ıinin memleketinıi:ı: limaalan 
ile Avrupa limanlan araımda 
aefer yapan vapurlarm ihraç 
mdclelerimiz zararına tarifeler 
tertip ettiği hakkındaki raporu 

Oda idare heyetinde tetkik e
dilmittir. Oda idare heyeti bu 
meteleyi fmali.de ehemmiyet. 

li telakki etmit ve tetlcikabn 
bazı noktalar iserinde derin· 

lettirihnesiııe 'Ye bazı cihetlerin 
mıikine karar Yennittir. Tet· 

kikat tubeai bu cihetle aıetaul 
olmaktadır. 

• 
ihracat 
Navlunlan 
İhracat kendi vapur
larımızla yapılacak 

ANKARA, 4 - Türk limanlıın 
De Avrupa limanları araaında iıle
mekte olıın ecnebi vapur kwnpanya
lamun bir tröst teşkil ederek yük 
fiııtlerini bazı noktalarda yü.ade ıek-

aen ziyadeleıtinnderi, meseli. """"'· 
ce Manilyaya bir toa "!Yadan (7) °"' icret alınırtuın lıa miktarı (12) 
!in.ya çrbnnıı olmalen ıiddetle na
zmoıdilıkati celbetmit ... Türk ih,.. 
catnu baltalıyacak mahiyette ıörül· 
müt, birçok muhitlerde de derhal 
mnlı:alıil tedbir ittihıızı """1rİ ıörül 
mittir. Hatıra ,.ıe.. ilk dütüııce
ı..tea 1ıir ta-a Tiirk ihnıc:at mel
lrıırınıa Tiirlıı ............. ile _,ki .... 
ünianaın t 1 '§ı. Ba -kutla 
Se:rriMfainin Ye ınataMn• v..,..... 
ealar Şirbtiain yeni telı:illerinde lııa 
aei t<rtilıat alı •, lıatti navlan 
iicreti &e71'6ııefw _...... ... _ 
tlıiı takdinle apila Pn.. uruli ile 
hpahlmau da -ı.t..wır. 

Maarifte 

Hususi 
Mektepler 

--- -
Yeni bir talimat
name yapılıyor 
Maarif Yek.ileti huawi mek· 

tepler için ııeniı bir talimatname 
hazırlamaktadır. Talimatname ya 
pılrrken Vekalet husuai mektep 
müdürlerinin fikirlerini alacaktır. 
Şehrimizdeki huauai mektep mü
dürleri bu husu• İçin Ankaraya 
davet edilmişlerdir. Müdürler sah 
ıünü Ankaraya gideceklerdir. Bu 
ırün müdürler bir içtima y•parak 
talimatname hakkında Vekalete 
bildirecekleri noktayı nazarlannı 
tespit edeceklerdir. 

Hukukta dönenler 
Darülfünun Divanı dün toplan

IDlf ve Hukuk Fakültesinde bir 
denten smıfta kalan talebenin •a 
ziyetini sör\ipniittür. 

Fakülte Meclisi Müderrüininin 
e..,.elce verdiği karar divanca taa
tik edilmiıtir. Bir denten sınıfta 
kalan talebe müteakıp aııırfr takip 
edebilecek, imtihanlarmı o se
aonıında •erecektir. Bu karar ha 
seneden itibaren tııtbik edilecek· 
tir. 

Salih Zeki Bey 
Maarif Vekaleti Müatetan Sa

lih Zeki ve Cazi Terbiye Enatitü
aü Müdürü Haaan Ali Beyler dün 
aabah Ankaradıın tehrimize sel· 
mitlerdir. Müatef&l' Bey ıehrimiz
de bir hafta kalacak ve Ankaraya 
dönecektir. 

Yeni ilkmektepler 
Şilenin Oveali ve Alaca köyJe. 

rinde birer ilkmektep binaaı İllf&a1 
takarriir ebniıtir. Belediye Heye
ti fenniyeai bn huauıta projeleri 
hıızırlamıılardrr. lntaata bu ay i
çinde batlanacaktrr. 

Yeni evler 
• 
inşası 

Lokantalar 
Neden pahalı? 

1 

1 Teşkilat yapılsa 
ucuz aşha

neler açılabilecek - -Her lokanta bir mehtepllyl 
meccanen iaşe edemez mi? 

Yiyecek fiatları çok ucuz· 
lıunakla beraber, yemek pİ
tinnek külfeti kar,ısmda bir 
çok aileler, aile mutfakların
dan hazır yemek getirtmeği 
tercih ediyorlar. 

Az nüfuslu ailelerin evlerin· 
de aon seneler hemen de tence
re kaynamıyor gibidir. Göste· 
rilen bu rağbet üzerine aile 
mutfaklannın miktan gittik
çe artmaktadır. Şehrimizin 
ınulıtelif aemtlerinde 20 ye ya. 
lan aile mutfağı açılmıttır. 

Yalnız şu varclır ki aile mut 
faklan, yiyecek fiatlarının dü~· 
künlüğüne rağmen eaki tutum 
lannı bozmamışlardır. Bura· 
lantan getirtilen yemekler. 
hem miktarca azdır. her.' mat
liip nefasette değildir. heın de 
pahalıdır.Gelirleri aabah ıı.kfam 
lokantada yemek yemeğe mü
saitı olmadığı için şurada bura· 
d• karınlarını doyuran 
kimaelerin kolaylıkla sı-
cak bir yemek bulabil-
melerini temin etmek mümkün 
dür. Mahalle aralannda 11k 
11k teaadüf edin fakir ve kimse
ıiz bazı aile kadınlanna az bir 
para mukabilinde ahçılık yap· 
tınhnıt olsa hem bu zavallıla
ra it bulunma, hem de bunca 
insana temiz VP sıhhi b;r gı· 
da temin edilmit olur. 

Öğrendiğimize göre. hay
" ıeven bazı kimseler. mahalle 
kooperatiflerinin başlangıcı sa 
yılabilecek olan böyle bir te
tebbüse ön ayak olmak arzu
sundadırlar. Bilhassa amele 
muhitinde açılacak bu .kabil 

lnıaat tahdidata aşhanelerden çok istifade -edi· 

&.Ab• t t 1 k lecektir. 
u:a 1 U U aca Ahçılrk ve lokantacılıkla uğ 

Aı:NKARA, 4 _ Şimdi tatbik 

1 

ra~anlann t•min et•i'<lerine !:Ö 
edilen Binalar Kanunu eaki Bele- re ımı.hallelerde yapılacak ku. 
diye Kaauau ile beraber neıredil· çük bir te§kilatla bu işin başa· 
mitti. Yeni belediye kanunu, te· ı nlması kabildir. 
bir itlerini bugünkü ihtiyaca söre lıtanbulda elinden yemek 
tanzim ettifi hıılde eski ebniye • • k 1 ·· 1 • 
kanunu hali. tatbik ediliyor. P1tırıne ge en yuz erce fakir 

kadın Yarclır. Bunlar, '1.endile
• .Halbuki bu kanunun buııünkü rine müracaat edent .. rin 8 ,,. bir 
ıhtiyaca uysun olmadıi'ı aalat1l· para il kamılıınru doyurabil
mııbr. Belediye, :reni ııokaklara meği C:na minnet bilirler. Ye
iatedifi ıeniıliği vermefe, bina 1 te ki b t lciJ•t bi · 
İıltaatım tahdit •e binalıınn bir ae kur ı ' u 91 a r an evveı 
Yiyede, bir ahenkte olmıılıırını te- ru snn. 
min etmefe imkan bulıunadıfm· Diğeı- tarafian ort" ve yük-
dan hük\ımet yeni bir binalıır ve sek mekteplerde tahsill'rini bi
yollar lı:anonn layihııaı hazırlamıı tirmeğe çalışan ana v"' baba· 
br. dan ınahrum. fakir talebenin 

Mecliı Dahiliye Encümeni bu lokantalarda parasız kannlan
lıı:anun layihaamın elli mııddeıini m doyurmalan için lokanlt!cı-
tetkik etmiıtir. Eaııaen hu kanun, ) • • • 
Ankara, lıtanbul, lzmir ıribi hü- ar cemıyet·nın yaptığı tf'~eb-
yük tehirlerimizin vaziyetine söre büs iyi neticeler venniş, ııim
tanziın edilmittir. diye kadar elliye yaln'l talebe-

MiUi HükU-tin lıtanhulda te nin meccani iaşeleri temin edil 
eaıüsünden sonra lıtanbul Şehr.. mi9tir. 
maneti hu kanun Jayiha111Dm esa.. Lokantacılar cemiyeti ikin· 
!arma ait bir proje hazırlryarak ci reisi lokantacı Cemal B. dün 
Dahiliye VekiJetiae söndermİfti. bu İt hakkında demiştir ki: 
Vekalet, bu projeyi e ... ittihaz et - Fırka nezdinde yaptığım 
mekle beraber ATIUpada bina İn· müracaatın. hayırhahane bir ıu 
taall hııkkmdaki 110D kamanlan retle L--ılanmuı , beni ilerisi 
ıetirterek latifade etmiılir. ....., 

Uzan tetkik ve tet9bb61erin 
maluulü olan yeni layihıı bina İn· 
... - çok maQqt bir tekle -
kacakbr. Dııhiliye Eneiiııwwwmde
lıı:i tetkikat ,.......,. lıil nl tir. 
Yeai U- çalıı:taktaa -.. Jaer sa 
lıı:aim s-itliiU.. ıön biaıılana 
yüri, iıtifııı ... kaç pencerıari ..... 
ı...catı teapit edilecektir. 

Bu .untl• bir -tte İDfa ..ı;. 
1- y...i biıaal- bir uıltpta Jııu. 
1-a11 da temla olanııcaktar. Ye
ni kan-, milıııla bir nektaa da 
lııir teloıria plbıı yaps=adn• _... 
... ,. Ya iııüviJ'eliroi •iİIJl

1 

W .... 

ıüt milıı:yaata iDfaat yrprb"'ıw 
da -tmeeiclir. 

için kimseaiz vatan yavruları 
naınma çok sevindirdi v,. bü
yiik ümitlere düıürdü. lstan· 
bulda irili ufaklı 2000 kadar lo 
kanta ve ahçı clükk&.111 vardır. 
Bunlarm yabus dörtte birine 
.a.lbaiiali seçm,, her gün bi
rer taW-.in ötle VP alrpm ye 
aeldeMli tnnin edd>ilaek ta

- IOO fakir talebevi tahıil 
müddetlerince bealemit olaca· .... 

MürKUt ettiğim ~kantalar 
•n elııwlai &evf' ll!'Ye bires 
mektepliBiaı iqe.ini derahde et 
tiler • 

~ıı.'.•' :JNJ,&u7 Vorıova uı,ı Denıirden kak_...... 127.813 IÇID d J J 
~ı lô, ı P•ııe •,•s,ıt Petrol 46.641 Su epo arı yapı ıyor M•b d 1 k ı-
''"• t,f.4,St llakreı lt,83,t .,_, t ...,.,.Sll Romanya hükumeti ithalat malla- u a e e om-~o-

lııı., 69•h•,o b ...... , H
0
•A .... r qya ........ ş h 0 b~ljf yerlerinde yaJI 

Bu maele öıriİllllÜzdelô haftalar 
..-fmda tetkı1ı: edilecek itlerin h 
pllnma ıeçıoektir. Diğerleri de ümidim v ... r ki 

ricalarım- kmnayacaklar· 

, , ,..., ....... _ ~ n için Roman:ra hiilrUrnetlnln kon- e nn ınu - S • fi • k t IA .ıı..,..,, 
• ., ......... 1,17,19 Mosto.. 10,70.71 Mihanikt aletler ıooloolarmdan muaaddak -.e ,eı... ım vukuuada istifade edilmek ÜZ• urıye • muza era ·-- ....... 

detnameleri iıtemekteclir. re büyük au depolıın inıaaı takar _ 
NUKUT (Sııbf) sergu• f rür etmiıtir. Bunlardan ilki Cihan ANKARA, 4 - Suıilye Hiildi- Au"A, 3 - Yuaan Bat•ekili 

ı F T k • ıirde int• edileeektir. Yakmda in ınetinin Türk -narmdan bir loa M. Çaldaril, bi.aat Mulııtelit Mü. 
,,, X_uruş _Jturut ransa - Ür ıye mmm ---,..;~k -:-: .---- ba••I• kmaiay-n •aaiyetini •uı ~ Tıcaret Odass tetkikat ıuı.e.i mü- taata baılanacalırtır. ·-- ·~ .,.,._ . 
1 ··raıım ıı ı ,- ı ııııa. Av. 27,- dürü Hakkı Nezihi Bey Oda idanı •h t ihracatımızı müt-U- ettifinden tetkik ebnif Ye lıı:-U.yonun meaaİ• 
1 

••terlıa 1>6•. - ı peuıa ı~.- heyetine taYanı dikkat bir tekliftıı 1 raca 1 lktssat Vak&leti ha itle yakmdan aine d.,,am etmek için faaliyetine 
lıı dolar t, ııı• 1 mork JO,JO bulıınmuıtur. Nezihi Bey zeytinleri- Pııriate FranıJX ihracatını tezyit Kahve tacirlerinin ıneııul olmıya h&flamııbr. devamı lazımıeldiii neticesine 
• lıreı 118. t 1 • • oti t 4,- mizin sırıklarla silkilerek toplanma- birliiinde- seçen ay oonlannda ya· Asgari ıümnık tarifesi eaa11· vannıfbr. Yalnız Muhtelit Mühıı 

ı. llc:ıçıta 117,- t 1 P•nı• at.- aından dolayı çok zarar gördüğümü pılan iki içtimada Yunaniıtan ve mÜracaati na göre bir anlapna temini için dele Komiayonunıı itleri biran ev-
lıı drab ı l 20 ley il.- zü, bu yüzden zeytinl.-imizin Jay. Bul.,,.riıtana ihracat meseleleri etTa Suriye Hükfunetile hükUmetimia vel taafiye etmesi tııvıiye edile-
ıo ı . ls~re 8:~· - \O dıaor 5p, - metaizlet<fiğini, bol mahsul olan ıe- fmd"a- görüşülmüıtür. Aldıimıız maliimata .ııöre ff!• araamdıı ticari ınüzakereler ya· • cektir. . 
1• ı ' 1 Ç• rnoveç neyi müteakip .,. mahaul olduğunu Gelen malı'ımata ıore buıünlerde ker ve kahve tacirleri gümriikler- pılmaktadır. Müzakerelerin hiia- Bundan başka komıayonun tah 
Ilı ,•va 27• 1 Alı·n raporunda yazdıktan sonra zeytinle de!U mallarım ithal edebilmek İ· nü auretle neticeleneceği ve iki ıiaatından 5.500 Sterlin tasarruf 

lorto il. - ı Mtcldıye yapılacak ~tiınada Fun""11ın Tiirki lk V k·ı . 'd .. • 1 ,... h . edı·ı-·L komiıyon Katibi Umu· 
liıİlrıl·mrl'lzliçmİI' ·miluut····ikli.toıılıııl-.Iİteldi•l'nlıill'iiiielİilncabiiİiiiııımiiiıı•iııelleaıııiıiı· 1tlletlklik-•edıii•le-.. lçliinii_liiiitıliiilaa•tiİI, eimalilİ~ .. blne•ylelnlı lellnlm•uıljlımııi'ilıemlill'-ekiİieiiünlİ ... alnlalta•clılalııa••ta•m-ın•e·· ıWlli'll~ •• :'°' da taht iat-ldir.. 

dır." 

Ticaret odası ikinci 
reisliği 

Ticaret oduı ikinci reia veki 
li bulunan lı Bankası umum 
müdür vekili Muammer Bey 
vazifesinin Ankaraya illaklin· 
den dolayı Odadaki vazifesin· 
den İstifa etmittir. Oda mediıi 
Muammer Beyin yerine geçe
cek zabD intihablnı yapacaktır. 



.illiy~t -l\srın umdeıl cMILLIYET» tir . 

5K.EVVEL1932 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telı:raf adreıi : lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
daımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i şleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

A.BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy~ için 'ffariç içi" 

L. K. LK. 
3 aylığı 4- s-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak ıerl verilmez -
Müddeti geçen ıüıhalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya alt 
İtler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me · • 
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy Aıkeri Raaat Meti<e 

zinden aldığmuz malumata ıöre, 
buıün hava bulutlu ve mütehav
,. ;ı rüzgi.rlı olacaktır. 

Dün tazyiki neaimi 769 mili
metre, hararet en çok 16. - az 
S aantigrat idi . 

r-uL.:~ 
Susarsam 
Çatlıyacağım!. 
İstanbul spor mıntakası bun 

dan sekiz on ay evvel esen bir 
lodos rüzgarile hazan yaprağı 
gibi sallanırken ve oradaki ku
lüpler ve adamlar - bilinmez 
hangi hünerli değneğin tesiri 
le · biribirlerinin hususi hayat
larına kadar tecavüzlerde bulu 
nurken garip bir hadise olmuf
tu, 

Bu hadise ı lıtanbulun iki 
büyük kulübünün (Fener ve 
Galatasaray) mmtakacVaki ida
recilerle geçinemeyerek likten 
çekilmeleri ve Beıiktaşm da 
bunlara iltihakı idi. 

O zaman mıntaka işlerini 
tedvir eden zihniyet. bunun 
spora karşı bir ihanet olduğu
nu ileri sürdü ve bu kulüplerin 
Türk gençliğini bırakıp Pera 
gibi, Şitli gibi bilmem ne gibi 
yabancı unsurlarla oyun yap
tıklannclan tutturarak umumi 
merkeze, huıusi merkeze, ali 
kuvvetlerin baımda bulunan ze 
vata bir hamiyet cinayeti haber 
verdi ... O zaman bu mf'lele bir 
(me·:ıle) olmut ve zamanlan 
ancak büyük itler halline mün 
haaır olan zevat bile bu küçü
cük itle İfgal edHmıiıti. O za
man bu üç kulübün bilhaua ya 
bancı ve gayri Türk kulüpler
le teıriki meaaiıini bir milli 
günah telakki eden bir sabah 
refikimiz (Türk gençliğini ih
mal edip gayri Türk unaurlan 
himaye eden) bu üç kulübe kar 
,ı ağır ve uzun makaleler yaz
dı ... 

Bugün n,. aörüyoruz ... Ayni 
sabah refikimiz on ay evvel tur 

MiLLiYET PAZARTESi S KANUNUEVVEL 

' fa telakki ettiği bu gayri Türk ıc 
ı ve ecnebi kulüpleri diğer gayri 
müttefik Türk kulüplerile bir
leştirmiş, kendi himayesine al

Karagöz bahsi 

Anlayana Sivrisinek 

)ı 

Saz mış , turnuva maçlan yaptırı
yor ve bu suretle onların inkita 
fma yardım ediyor. O kadar ki; 
resmi lik maçları kendisini bu 
gayri federe kulüpler kadar i,-

1 gal etmiyor. Bu ne hikmettir 
yarabbi!. Acaba hamiyet hisle
rimiz veya hamiyet günahlan
mız mevsime mi tabidir?. 

Kaç gündür sustum. Fakat 
dün bu maçların senelik fikstü 
rünü de görünce dayanamadım. 
Sussam çatlayacağım .• 

Tabii timdi bu yazıma sütun 
lar dolusu lafla mukabele edi
lecek amma it mahiyetini de
ğittirmez. Bir sene evvel Fener 
ve Galatasaraym yaptığı hare
keti - İyi veya kötü - tenkit e
den gaıı:ete bir sene sonra bu 
hareketi inkişaf ettirmeğe çalı
ffYOr ve onu himaye ediyor. Ne 
sihirdir ne keramet?! 

Bize seyyah gelmi
yor. Neden? 

Dört ay evvel Akdeniz tari
kile Marsilyaya giderken vapu 
rumuz (Sicilya) adasının bir 
limanı olan (Katanya) ya uğ
radı. Vapura İtalyan polisi gir 
diği zaman ben güvertede dola 
!•Yordum. Metrdotel bir aralık 
bana geldi ve pasaportumu iste 
di. İtalyaya çıkmak niyetinde 
olmadığım için paaaportumda 
İtalyan vizesi yoktu: 

- Ben İtalyaya çılanayaca
ğım .. dedim. Fakat o: 

- Zararı yok! Polis bütıün 
paaaportları görür. Cevabını 

verdi. Tabii ben de paaaportu 
verdim. Bet dakika sonra iade 
edilen pasaportumda İtalyan 
toprağına çıkabilmek müsaa'de 
sini havi bir mühür vardı .•. 

Herkes bilir ki Avrupanm en 
srla ve sert zabıtası İtalyada
dır. Buna rağmen İtalyanlar 
değil memleketlerine gİ1"111ek 

için vize almış olanlar, hatta 
ıirmek istemeyenlere bile böy
le bedava müsaade veriyorlar. 
Vapur o limandan kalkıp Na· 
poliye geldiği zaman tabii hiç 
dütünmeden §ehre çıktım ve o
raya birkaç para bıraktım. 

Bizd'e ise mesele maalesef ak 
sinedir. Vize iti bir maliye me 
selesi ve bir emniyet meseleai
dir. Bu, böyle oldukça zevk için 
dolatan ve zevk için para yiyen 
adamlar kendilerini bir sürü 11 

kmtıya sokmak istemezler .. 

Bu it en kolay tekilde ve 
kimseyi tedirgin etmeden nuıl 
halledilir orasını düıünmedim 
amma memleketinde kuı uçar
ken hüviyetini arayan İtalyan 
polisinin yaptığına bakıyorum 
da bizimki kadar basit bir mem 
lekette hele yerliden yabancıyı 
çocukların farkettiği yerde ıey 
yahlara böyle kolaylıkar neden 
yapılmaz bir türlü anlayamıyo 
rum .• 

FELEK 

ZAYi - 4537 No. lu araba plaka 
ıını zayi eyledim. Yenisini alacağım 
dan hükmü olmadığını ilin eylerim. 

Sirkeci: Baki 

Yarabbi anlaşmak ne güç dınız ne olurdu? Ben itiraf ede
şey ... Yoksa bahiı Karagöze yim yalnız Sanyerden bir mu
ait olduğundan bizim nuibimıi.z allim tarafından gönderildiğini 
de ona benzemek mi? Biz de o- yazdığınız yazıyı okumadım 
nun gibi mütemadiyen kartı- .l zannederim. Onu hatırlamıyo
mızdakilere- söz anlatmakla mı rwn. Bulursam onu da okur ve 1 
uğraşacağız •.. Fena değil, uğra lazım gelirae ona da cevap ve
şalım, Bu karar üzerine son neı ririm. Fakat sözleriniz arasın- 1 
riyatı birer birer ele alarak bu da bu yazılara cevap veren çık 
meseleyi bir daha tavziha çalı- nııadı derken kullandığınız sıfat 
tıyorum. !ardan dolayı derhal ilave ede-

Günün birinde - 3 T eşrinisa· yim ki bu kayıttan kendime 
ni • bu sütunlarda Bursadan ge bir paye vermek istediğim ma- 1 

len bir havadis çıkıyor. Avukat nası anlaıılmasm. Fazla olarak 
Rahmi Bey isminde bir zat Bur Köprülü zade Fuat Beyefendi 
sa Belediye Reisini ziyaret ile de 10 teşrinisani tarihli Vakit' 
Karagöz bahsine ait netriyatı le çıkan beyanatlarile bu meae 
takip ettiğini , bir mezar yapıl- ledeki düıüncelerini bir defa 
masmdan vazgeçilmemesini, daha sarahaten ortaya koydu· 
çünkü mahut mezann hakiki lar. Ve Hazım Beyin iddiasınrn 
bir mezar olduğunu söylemiş da hakikate uygtRJ olmadığı 
ve kendisinde tarihi malumatın meydana çıktı. 
mevcut olduğunu da ilave et- Mesele bu vaziyette iken 13 
mit. Buraya kadar bir diyeceği Teşrinisani tarihli Vakit'ten 
miz yok . Mevcut neşriyatı oku Filibeli Mithat Bey isminde bir 
yan Rahmi Beyin vereceği tari zatın da Bursa Belediye Reisi
hi malumatın ne olduğunu öğ- ne bir mektup yazdığını öğreni 
renmek t!lbette istifadeli olacak yoruz. Bn mektubunda Mitıhat 
tır. Yazık 'ki Rahmi Bey bu Bey Bursada gördüğü bir ki
noktayı izah etmeyerek yalnız taptan bahsediyormuş. Kita
bizim gibi düşünenlere: "Onla bın ismi d'e "Hayat ve ıınenakı
nn bu husustaki fikirleri ta- bı Kara Oğuz" imit. O halde 
mamile yanlıştır. Esasen iddia- pek yeni bir kitap demek. Zira 
!arını hiç bir vesikaya istinat et 

1 

böyle serlavhalı bir kitabın ne 
tirrr den yaptılar. Halbuki ben j derece eski olabileceğiıni kolay 
Karagöz vardır. Ve yatamıttır !ıkla tahmin edebiliriz. Esasen 
diyorum. Senelerden beri ağız ! Mithat Bey ayni hususu bize 
dan ağıza, .ecdattan e!1sa~ inti ı Bursalı kahveci Şeyh Hakkı 
kal eden rıvayetler hı.ç bır za- ı Efendi ağzından da naklediyor 
man yalan olmaz." diyorlar. ki burı:mla clıı. yeni bir rivayet 
Yani vesikasız bulduklan iddi- , karşnında kaldığımıza hük
alarımızı CC:~h içi~. bize bir t~- I metmek zarureti hasıl oluyor. 
kım kuru sozler soylemekle ık Ve gene mazi aydınlanmıt ol-
tifa ediyorlar. Ve bu muyor. 
sözlerile bize yalruz bütün ya- -

1 
ş· d. b b h d · ık· . . ıın ı u a se aır evve ı 

zılan feylen okum_a:ı:a v:akit günkü "Cümhuriyet" t .. çıkan 
bulmadıkları kanaatını venyor 1 en son yazıya gelelim. Bu yazı
lar. Herhald~ ?kus~lardı ta~_afı dan da Abdurrahman Mümin 
mızdan ne gıbı vesıkaların one B · · d .ı,· "Ş h ·· · · ıd·'" .. .. . ... 1 b .. ey ısmın e ır zatın: ey 
su~u .. ugunu go~r er ve u soz Kütteri'nin t~'avvuf yollannı 
len soylemez, hıç olmazn bu müntesiplerine maddeten anla
tarzda söylemezlerdi. tabilmek için hayal suretlerini 

Ayni münasebetle Muhlis kullandığını ve Karagözün as
Sabahattin Beyin de bu bahse lınm efsane oldıığunu" iddia et 
kanfllğını öğreniyoruz. Rahmi tiğini öğreniyoruz. Mezar mese 
Beyin noktai nazarmı ıüden lesini dP bu_ zat: "Herhalde 
Muhlis Sabahattin Beyin sözle .Şeyh Küşteri'ntn müritlerinden 
ri de hemen hemen ayni meal- birinin bu oyunu temadi ettirdi 
de. Bu suretle Karagözün musi ğini ve vefatında kenil'isine Ka 
kisinden değil, öyle olsaydı ha ragöz namile bir taf dikilmiı ol 
di neyse, kendinden bahseden mak ihtimali" ni öne sürerek 
Muhlis Sabahattin Beye ayrıca halletmek istiyor. Halbuki bun 
cevap vermeğe lüzum yok. dan evvel ki.fi derecede vuzuıh-

Tetrinisani 5 tarihli "Cüm- la ispat .e~tiğimiz __ veçhi~e .mı:zar 
huriyet" te gayyur muhbir Mu I ~k !enidı_r. V.e ~oyle. bır ~-tı~a 
aa Bey de bu bahsi tazeliyor. • lı, bır san~ye ıçın bıle, duşun
Kendisinin naklettiği Rahmi 1 mek ahestır. 
Beyin sözleri arasında: "Hiç Karagözün tasavvUfi illlahi
eıki adamlar yatamayan bir yetine gelince o herhalde doğru 
tahsiyete mezar yaparlar mıy dur. Ve çok ehemmiyetle telik 
eh?" cümlesi var. ki edilmelidir. Çünkü Karagö-

Bizim de anlatmak istediği-
1 

zün terkibi bir şahsiyet olduğu 
miz bu değil mi? Evet eski in- ı nu ve bu suretle timsali bir kıy 
sanlar yaşamayana mezar yap- mete malik bulunduğunu iddia 
mazlar. Netekim de yapmamıt edebilmek için mevcut delille
lar. Yenilerden biri çıkmış. bir rin Pn kıymetlilerinden biri de 
m~ar uydurmuş. Biz de bu me budur. Mevcut b;r şahsiyet me 
zarın uydurma olduğunu anlat ziyetlerine karışık bütün kusur 
maya uğraşıyoruz. Ah! Rahmi larile bir insandır. Fanidir. Ve 
Beyefendi "Turk t .. matası" nın fani bir insan hiç bir zaman 
Karagöz faslını. yabut hiç ol- böyle ı ·f'mzi bir mana ifade ede 
mazsa bu sütunlarda netretti· mez. "Ti;rk temaşası" nda taf
ğim bir iki yazıyı lutfen okusay sil ettiği·m gibi Karagöz yalnız 

SiNEMALAR 

7 Birinci Kanun Çarşamba 

ELHAMRA ve MELEK 
Sintma larında ayni zaının<la lsıanbıı l "da lpck fılm stiıd rosonda yapılan ilk Tuıkçe suziu cnuazzam ı : 11• 

BİR MİLLET UY ANIYOR 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN - Filmi yazan: NİZAMETflN NAZİF 

Ba~ rollerde; NAŞİT - ERCÜMENT BEHZAT - EMiN BELIG - FERDİ TAYFUR 
ATIF Beyler EMEL RIZA - KEVSER HANIMLAR. 

Dikkat: Çar,amba müsamereleri için biletlerinizi timdiden aldırınız. 
serbest dühuliye kartları muteber değildir 

Spor -
Seyrisefain spor 

klübü 
Seyriaefain Klübünün umumi 

konıreai dün Seyrisefain ldareıin 
de yapılmııtrr. Konırtı Riyaaetine 
İtletme Müdürü Bürbantıddin B. 
intihap edilerek Heyeti idare l"&• 

poru ve Futbol Kaptanı llluuni 
Beyin Futbol şubesinin ezcümle 1 
futbol talmnının muvaffakıyetle
rinden bibiı raporunu okumut 
ve memleket dahil ve haricinde ı 
iyi bir teıir brrakan futbol takı· 
mının önümüzdeki mevsimde bir 
iki seyahat yapması faydaların
dan bahsetmittir. Müeuiıler ve 
heyeti umumiye futbol ıubesinin 
muvaffakıyetlerini kemali tükran 
la karşılamıt, futbol takımına ve 
kaptan llhami Beye tetekkür edil 
mittir. Bundan sonra Denizcilik 
Şubesinin önümüzdeki mevıimde 
mutlak surette faaliyete geçmesi 
hakkında karar verilmit ve bazı 
azalarm tenis şubesinin de küp.dı 

Şarkılar Bu Perşembe akşamı 

A R T t S T 1 K' te GİTTA Kadın Severse 

LPAR 
filminde arzı endam ediyor 
ve biltnn lstanbul balkı ta
rafından terennüm edilecek 

olan " Sil' on perd ıon coeur .. 
yeni tangoyu oynayacaktır. 

Gala müsameresi biletleri satılmağa 
başl•m.ı,tır. 

Yeni eserler 

Muhit 
Bu kıymetli aile ve mektep 

mecmuasının Kinunuevvel nüaha· 
11 nefiş bir kap içinde çıkmıttır. 
Bu nüahada birçok kıymetli yazı
lar ve kadın, moda ve çocuk aayı
faları vardır. 

- Bugünden itibaren -
ŞİK SiNEMADA 

Bu senenin yeni ve en çok 
beğenilen filmi 

AŞKTA 

GALİP 
nı arzu ettiklerini bildirmiılerdir. Şen Çocuk 
Bu huauıta yeni heyeti idareye aa· 

1 
JEAN MURAT ve KATE 
D E N A G Y tarafından 
Fransı1ca sözlü büvllk film 

labiyet verilerek idare Heyeti in- Çocuk mecmuası olan (ŞEN 
tihabına geçilmittir. ÇOCUK) un 1.2 nci sayısı da çık-

lntihabat neticeıinde Birinci mıttır. 
Reisliiie Emin Ali, ikinci Reisliğe 1 içinde dünya çocuk edebiyatı, 
Muzaffer, Umumi Katipliğe Ce- şiirler, maaallar, sağlık bilgiıi, bü. 

yük adamların hayatı, faydalı bil-
mal, Umumi Kaptanlığa Naci, mu ·ı f kr 1 d 

gı er, şen ı a ar var ır. 
haaipliğe Hayri ve azalıklara Şe-
rafeddin, Münip, Ayet ve Fethi 
Beyler aec;ilmişlerdir. __ ,.... __ _ 

Musiki dersleri 
Cumhuriyet Gençler Mahlili 

Mu.iki Şube.U.den: 

Mahfilde meccani musiki den
leri açdmıttır. Keman, piyano, ve 
muıik.i nazariyatı (aolfej) kısım
lan 'Üzerine mürettep bu deralere 
herkes ittirak edebilir. Kr.yıt Cu
martesi, Çartamba ıünleri 16 dan 
20 ye kadar ve Cuma günleri aa
bahtan akıam• kadar Mahfilin 
Beyojilu Cümhuriyet Halk Fırka11 
Merkezindeki daireainde icra edil 
mektedir. 

Yeni Türk Mecmuası 
Halkevinin çıkarmakta oldu

ğu (Yeni Türk Mecmuası) nın Ü· 
çüncü aayıaı inti~ar etmi9tir. 

Mülkiye Mecmuası 
Mülkiye ml"Cmuaarnın yir

ımıi birinci sayısı dün çıkmıttır. 
Kıymetli yazıları ihtiva eden 
bu en güzel mesleki mecmua
nın bu sayısının De§rİ mekte
bin 56 mcı yıldönümüne rast
lattmlmıttır. Bu nüsha·Mülki
yenin bütün nüshalan gibi -
çok kıymetli yazılan ihtiva et· 
mektedir. Tavsiye ederiz. ' 

ÜSTAT SAMiH RIFAT'a 
Ölümle bunalan: 
Yurdun yatla çailıyor ... 
(Tarih), kartına ıreı;mİtı 
• Çocuk gibi - ağlıyor. 

Türk Şiir Kralı 
Filorinaiı Ni.zun 

Bu akşam saat 21,30 te 
FRANSIZ Tiyatrosunda 

mefhur piyanist 
ARTHUR RUBINSTEİN'in 
ilk büyük gala konseri 
verilecektir. Önümüzdeki 
p~rtembe günll saat 18 de 

matine olarak 
VF.DA KONSERİ 

Üçüncü icra Memurluğundan: 
Paraya çevirilmesine karar verilen 
Fartiran markali traktör, biçer bai
lar ve Tinaı aavurma makineleri 10 
kanunuevvel 1932 Cumarteci aiinü 
aaat l1 de ÇakmakÇtlarda Büyük 
yeni handa açık artınna ıuretile 1&· 

tılacağmdan talip olanlann orada 
hazır bulunacak memura müracaatla 
ri ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
M.lıkemeainden: Kaamapqada Su
runı yokuıunda (2) No. lu hanede 
sakin iken 24-9·932 tarihinde F ran
ıız hastahaneainde vefat eden Medi-

insanlara <> remz anlatmak için 
canlanır. Bu sebepten de onun 
kalıba mühtaç olmayan ruhunu 
ti.detmek ona bir ibid'e dikmek 
le kabildir. Onu bir mezara ıok 
mak onu öldünneğe tetebbüs 
etmektir. Onun maddi mevcudi 
yeti yoktur demekle biz ona ma 
nevi bir mevcudiyet vel:'mek, o
nu daha büyültmek iıtiyoruz. 
Fakat nasıl dert ımlatmalı bil
mem. Çünkü yalnız anlayana 
sivri sinek saz ..... 

ha Hanımın tereke.ine mahkemece 
ZA YI - 1454 ıicil numerolu ara• vaziyet edilmittir. Tarihi ilandan iti 

bacı!tk ehliyetnamemi kaybettim. baren esbabı matlüp ve ali.kadara· 

Selim Nüzhet 

Yenisini alacağımdan hükmü yok
tur. 
Şehremininde 15 No. lu hanede 

Ziya oğlu Yuıuf. 

nın bir ay ve mirasçdann üç ay zar 
fında Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu· 
kuk Mahkemesine müracaatları lüzu 
mu ilin olunur. 

"Milliyet,, in romanı: 33 den o güne kadar olan zaman 
parçasına çok feci vak'alar sıkq
m ; ş oLnasma rağmen idil yi
ne şendi. Riyaya o kadar yaban
cı bir kızdı ki kartısındakinin ıstı
rabına hürmeten olsur. ciddi ve 
mahzun bir tavır takmmasını bi
le beceremezdi. 

pek samimi görüştükleri ıçın 
vak'aları bütün tafsiltile ondan 
öğrenmiı olacaktı. Buna rağmen 
sıkıntılı ve üzüntülü bir bahsi 
açmamak için İdilin gösterdiği 
ihtimamı takdir ecliy1>rdu. 

sanı zanneden ve eş'eainden yap
madığı yaramazlık kalmayan ço
cukaa, yani kendisi, timdi ne 
kadar bamba9ka, ne kadar yata· 
maktan bıkmış bir insandı. 

Ve edilmiıse vazifesi halen ne 
rededir? Senin için elde edilme
ıi biç te güç olmayan bu malu. 
matı kabil olduğu kadar sür'at
le bana bildirmeni r!ca eder ve 
gözlerinden öperim. 

ADEM ve 
satırlarda ne kuvvetli bir samimi
yet ifadesi. ~ kadar içten ııe
len bir itiraf kolanu duyuyordu .. 
Eğer Deniziıı izini bulmaya, di
mağını iıııal eden muammanın 
düğümünü çözmeye, 'hakikati 
öğrenmeye muvaffak olamazsa, 
anlayordu ki, kendisi için yeni bir 
üzüntü -baı açılacaktı: Şüp
he ve kararaızlık.. lki ihtimal a
rasında tereddüt etmek, hakikatin 
nedere olduğunu bilmemek en 
büyük azaptır... Şimdiye 'kadar 
hiç olmaıı:aa tereddüt etmeyonlu. 
Denizin masum ve günahsız ol
duğunu hatırına bile getinDemİJ
ti. Fakat bu mektubun. dima
ğında, onun lehine uyandırdığı 
şüpheyi ezmeye yine eski kana
atini olduğu gibi muhafazaya da 
muktedir olamıyordu. Bir kanaa· 
lİ sarsılmış fakat yerine berikisi
ni edinememişti. 

Düşüncelerine o kadar dalmıt
tı ki arkasında kapının usulca 
açıldığını, kalın tüylü halıda iki 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

den bire gözlerinin iki küçük ve 
yumupk .-1 tar~fmdan kapandığı
lftı hisıetti ve ayni lahzada, sebe
bini anlayamadığı bir korkuyla 
ürperdi. Cahide öyle geldi ki, ar
kasına döndüğü zaman karşısın
da Denizi görecektir. Ve bu ümi
di bir müddet muhafaza edebil
mek icin derhal dönmedi. Sonra 
yavaı yavaı, adeta bir hayal in
kisanna uğramaktan korkark ba 
ıını çevirdi ve kartısında .. lclali 
gördü. 

- Beni hiç beklemiyordun de
gil mi? Ayol, İnsan bu derece 
kaybolur mu? Hepimiz merak i
çindeyiz., Bu taraftan geçiyor
dum, uğrayım dedi. 

Cahit memnuniyetsizliğini bel
li etmemek için kendini sıktı: 

- Çok iyi ettin, İclal . 
lclilin daima şen, daima ta

ze yuzu genç ve neş'eli bir te
beaümle gülüyordu.. Istıraptan 
kaçmasını, gözlerini bir kahkaha 
sağanağı içinde b<>ğmasını bilen 

Cahidin kartısında bir kol
tuğa geçti ve ona bir şey sorma
dan üç aydan beri toplanmış ken
dine ait hidiseleri anlatmaya baı
ladı. Babasının hastalığı, ağa
beysinin düğünü, küçük kardeti 
Semiharun sınıfta kalmaaı ve bu
na benzer bir sürü ehemmiyet
siz vak'alann tafsilatı Cahidi 
hiç bir veçhile alakadar etmiyor
du. Ve onu dinler gibi görünür
ken ne söylediğini bile anlamı
yordu. Fakat sesisin ahenginde 
öyle kuvvetli bir zindelik ve ha
yat .evgisi vardı ki, Cahit, kar
tısmda, tazyikinden 'kurtulmuş 
bir tamı>anya köpüğü gibi yükse
len net' e çağlayanile farkında 
olmadan kederlerinin uyuştuğu 
nu hissediyordu. Esasen idi-
lin ruhu kadar yüzü de şendi. 
Açık kumral saçları, fazla pem. 
be yuvarlak çehresi ve gözleri, 
eli gözlerinin içi bile gülüyordu. 

Cabit düşünüyo:·du. Şüphe-
' 

Hayatında biç kimseyi kır
maya; hiç kimseyle kavga etme
ye, d'arıhm•ya muktedir olmayan 
bu kızın en büyük meziyeti mu
hatabınm derdine hürmet et· 
mek, kimaenin itine karıtmamak, 
kimseye nasihat vermemek ve 
kimseyi çekittirmemekti. 

Cahidin muhayyilesinde es
ki, çok eski bir hatıra canlanı
yordu. Sıcak bir yaz günü ge
niş bir bahçede, havuzun kena· 
nndaki çakılla döteli yolda biri 
erkek, biri kız iki çocuk biribi
rini kovalıyorlar... Ve erkek ço
cuk kız çocuğa yetişeceği za
man beriki keskin bir çığlık ko· 
parıyor ve sonra her ikisi gülü
yor, nefesleri kesilerek yere dü
tünceye kadar giilüyorlar .. 

Bu kız çocuğun beyaza çalar 
sarı saçları, ve mıaviye çalar ye
şil gözleri vardı. Şimdi saçlan
nın ve gözler:nin rengi daha ko
yulaşmış olarak karşısında gör
düğü genç kız yine o masum ço
cuk net' esini muhafaza ediyor
du. Havuzlu bah ede o narken 

lhtirasm zehirile lekelenmemiı 
bu ten yüzün ve bu fen sözle
rin bir serum gibi kanına karııtı
ğını hisseder ve muhayyelesinde 
on bet sene evvelki hayalleri can
landırırken Cahidin dimağı ay· 
ni zamanda Denizi bulmak için 
bir çare aramakla metguldü. Ve 
nihayet hatınna gelen bir fikirle 
birden bire fırladı. Bu kad'ar ba
sit bir ıeyi miıdiye kadar nasıl 
hatırına getirmemitti. Artık ıüp
heainio bir emniyete inkılap etme
si bir gün meselesiy ıli. 

- Buldum, buldum.. diye se
vinçle odaııuı içinde dönüyordu. 
Hayretten dona kalan ve bu ani 
değitikliği neye hamledeceğini 
bilemeyen leli.le izahat vemıek 
lüzumunu bile hissetmeden he
men masası başına oturarak fU 
mektubu yazmaya baıladı: 

Maliye Vekaletinde ..... Beye 
Aziz kardetim, 
Benim için çok ehemmiyeti 

haiz bir mesele hakkında sana 
bir angariyem var. Son üç ay zar
fında defterdarlıklardan birine 
memur olarak Den;z Hanım is-

Cahit 

Zarfı kapadı. Mektubu posta· 
ya götürmek üzere odacıyı ça
ğırmak için zile bastı. Fakat 
sonra aklına yeni bir teY geldi 
Mektup postada geçikebilird' 
Zarfı yırtı. Gelen odacıya yazdı
ğı kağıdı uzatarak telgraf çek
tirmeaini tenbih etti ve sonra re
niı bir nefes alarak leli.le dön· 
dü: 

- Şimdi seni dinleyorum. de
di. 

Cahit iki gün sonra Ankara
dan bir telgraf aldı. Korka kor
·ka açtığı kiğıt kendisine Deni
zin iki aydan beri Niğdede oldu
ğunu bildiriyordu. Demek ki De 
oizin bütün sözleri doğruydu. De
mek ki bu kadını haksız yere it
ham etmişti. İçinde o zamana 
kadar bilmediği kuvvette bir se
vinç uyandığını, bütün zerrele· 
rini bir haz ve neı'enin kapladı· 
ğını duyuyordu. Artık Deniz er 
nundu. Çektiği bunca ıstırap v• 
işkencelerden sonra Denizde ta• 

' 



Parazit ( taclzat ) 
Nedir ve nereler

den gelir 

Parazit denilen ve rahatça 
konser ve temallleri dini_,.. 
ınize mani. olan fuzuli ırürilltU
lerin bir çok membalan bulun
ınaırt.dır. 

Tabii en fazla iz'acat a bU
Yük tehirlerdeki radyo dinli

Yenler maruz kalırlar. Çtınkü 
tehirdekiler havai nesimlden 
gelen elektriki ,erarelerden 

llıaada ıelırin cereyan tesisa

tından mütevellit tacizatmı 

da ahzederler kl bu nevi iz'a

cat diğerinden daha fazlacl'ır 
'le en müsait olan kq meval

llıinde bile teıılrinl gösterir. 

Ahvali havaiyede radyoda 

teıirini ııöeteren fading hidiae 

•i vardır. Fadma, bir merkezi 

dinlediğimılz eanada ıadanm git · 

tikçe kaybolup, tekrar kendi 

kendine eıkl hale yükselmesi· 

ile denir. Fading uzun dalga

larda olmayıp orta ve kısa dal

!h.larda daha çok kendini göa 

terir. F ading pek k11a dalga· 

larda daimi aurette iıtaayonun 
dinlenmesine mani olur. 

Teıirab havaiye bilhaaaa 

Yaz mevaimind'e tavada ya; 

bir yağa benzeyen gürültüler 

lleşı edeıek hoparlöre gelir. Bu 

tıa mani olmak bugüne kadar 

ltıümkün olamamıttır. Çünkü 

tlektrikli bulutlarm araamdald 

~lektrik tera~eri. müraileden 
gelen dalgatann a.ynl nev'ift. 
den ve fakat daha kuvvetlileri 
01duğundan ahizeler tarafın.
dan kolaylıkla cezLedilmekte
dir. 

Ancak pek kuvveti merkez

ı~r ile bu ix'acatm önüne kıı
llıen geçilmlttir. ZiTa mer
kezlerin kuvvetli olmaaı ahize 

l~ln son haddine kadar ayar 

ttıneğe lüzum bırakmaz, diğer 
tiirültüler kısmen az ayara gi· 
~r. 

Şehir gürültülerine en çok 
1•11ınvay, motör, uanaör. fabri 
k, ve diğer elektrikle miltebar 
tik aletlerin netrettlfi elektrik 
~ra~eri sebebiyet verir. Da· 
l yakın ve buna kendimiz 
llıeydan vermiyeceğimiz iz'a-
1:\t ta evimisdeki elektrikli ü
t" h.~' soba, ailpilrge ve oc:aktrr. 
'.\adyo çalmdığmda mümkün 
1'~ bunlar kullamlmamahdrr. 

1 Nihayet aletimizdeki hata
"t da parazite benzer sadalar 
~~rir. Aletimizde iyi birletme
~iş kontaktlar gerek ahizenin 
~ 'hilinde ve ııerek haricinde 
~lunacak olursa hissedilmiye
~k kadar hafif sarsıntılardan 
~iiteessir olup hoparlöre nak
;01ın. Bunun için hoparlör, top 
ı 'k, anten ve ahizeniz batarya
~ i.se, batarya fişlerinin mahal
~ 'lne iyi raptedilmesine dik
't edilmelidir. 

Diğer tacizattan bqka bir 
'~fer bahsedeceğim. 

Turgut M1THAT 

l'tteı. Grete Holm 

• ~'f'lı ııünü ahıamı saat 21.55 
• 1

1JNına merke:ıintle Waper'in 
' ttlni ta onni 'tl<tcehtir. 

MiLLiYET PAZARTESİ 

• Muhtelif haberler ve geni merkezler • 
İstanbul 
Radyosunda 

Şeklp Bey 

Geçen çarf"mba alqamı lıtanbul 
Stüdyoounda amatör oan'atkirımız 
Şekip Memduh Bey bizzat besteledi 
ği eserlerden bazı şarkılar taganni 
etmiıtir. 

Beıtekinn eserleri orijinalite.ini 
kaybetmiyerek garp muıikiıi telmi
ğine müıteniclen armoni kabul ede
cek bir tarzdadır. 
Şelôp Beye refikaoı irfan Hf. ke

man ve piyanist Adnan Bey de pi
yano ile refakat etmekte idi. 

Bilhaua Adnan Beyin ıolo olarak 
çaldığı Anadolu havaları maharetle 
çalınmııtır. 

İstanbulun haftalık 
pro(lraını 

lıtanbul'un bir haftalık prozramı
nı ıirketten alıp dercediyoruz. Fa-

l kat karilE'rimizin de bildikleri veçhi
le hafta arasında programda hayli 
tebeddülat oluyor. Yaphiımız tet
kikattan anlaplıyor ki bunda kaba
hat bazı artistlerdedir. 

fstanbul'un kat'i ve bir gün enel 
tekarrür eden progranunı ber gün
kü nüshamızda bulabilirsiniz 

ı•ı 

Zagt"ep kuvvetlendiriliyor 

Y...-oılavyada üç radyo poıtaar 
vardu<. Belgrat, Yübliyana ve Zaır
rep. Belfl'at 2,6 kilovat anten takat 
ildir n muaait havalarda buradan 
clinleniyor. Dlter ikiıi hariçten din
lenmiyecek kadar kunetsizdir. 

Zqrep ..-kezi Yuııoılavyanın mı 
eski iıtaayonudur ve 925 sene.inde 
)'apılmqh. Takati 0,7 kilovattır. Bu 
gün Avrupanın en zayıf merk«Iİ o
lan Zaıırep'iu yeni siıtem ve 15 kilo 
vat takatine yükseltilmesine karar 
verilmiıtir. 

imaline batlarulmı, olan yeni mer 
kez şehir ııürültül!rinclen. ~teeasir 
olmamak için ıebnn hancınde ve 
Sava nehri yanındaki Otok kaoaba
oında vücude getirilecektir. 

Müraileye 85 ,er metroluk iki an 
ten kulesine baalarulmıt ve binanın 
temeli atrlmıttır. 

Bu merkez son sistem bir merkez 
olacağ-ından maada, şehirden uzak 
bulunduğundan kendi derecesindeki 
merkezlerden daha iyi duyulacakhr. 

ı•ı 

Çt!koslovallgnda dlnleylci
ler çoğalıyor 

Aiuıtos nihayetinde Çekoılovak 
yadaki radyo fİrl<eli bir sene zarfın
da 2949 yeni abone kaydetmi9tir. 
Prag merkezinin 120 kilovata çrka
nlınaaı buna ıebep olduğu tahmin 
olunuyor. --Rusgada bir çocuk merkezi 

Radyonun çocukl~ yetİ§tirmek 
huıusundaki tesirini takdir eden 
Ruslar, gmıe çocuklar ta...fından i
dare edilecek bir radyo merkez tah
sis edeceklerdir. Neşriyat ayni :za
manda siyasi, iktıoadi mahiyeti haiz 
o1acaktır. 

~-

Bir lnglllz nı6rkl'zinde 
kavga 

Bir lngiliz merkezinin ııündüz 
neşriyatı bittikten soıva merkezin 
kapanması lazım gelirken açık unu
tulmuş. Bu esnada merkezin kontrol 
rn<0muru odaya gimıiı ve bir az ev
vel neıredilen programın hatalarını 
artistlere ıöylediii dinleyiciler tara
fından itidilmit ve üçüncü cümlede 
mernkl dinlen• kri ik ·ı · -r 

l 
Geçen hafta Viyana postasında kabara numaraları 
neşriyatında fantazl parralarını dinlediğimiz 

Bob ve Betrg 

Viyana büyük postası 

Avusturganın Viyana civarındaki yeni ejder mUralleııl 

Avuaturya radyo idareıi, 
Viyana civannda Bizamberı'· 
de imal edilen 150 kilovatlık 
ejder merkezinin' Noelde neşri
yat icra edileceği haber veril
mit iken, ansızın merkezin da
ha bir kaç ay fenni nevalastan 
dolayı çah,amıyacağı beyan o-

lunmuıtur. 

Uzun müddetten beri bu ta· 
rihte başlanacağını bekliyen 

Avusturya matbuatı. til'ketin 

yeni merkezin batlamaamda 

yaptığı emrivakiyi t,enkit et-
• 

mektedir. O'{ 

l 

F ransada güzellik kraliçesi intihabında 1 uıuz güze h se

çilen 20 yatındaki Luiıe Bigorre viki teklif üzerine T uluz mer

kezinin daimi konuıuculuğunu (spikerliğini) kahul etmiıtir. 
Bu güzelin sesi de pek methediliyor. Geç saatlerde 

T uluzu bularak bu güzelin sesini dinleyiniz. 

· Toulouse ( Tuluz ) merkezi 
Netriyat hususunda en ıyı vererek kendi idaresine almıı

Fransız istasyonu olan cenup tır. Bunun yerine 150 kilovat 
postası Tulliz 8 kilovat anten kudretinde &ayet kuvvetli bir 

tıakaHtile i~leb~· d . k t. 1 merkezin yapılması için Vitus 
ususı ır ra yo tır e ı ta- .. . 1 

f d · ı· 'km l ed'l · muessesesınle mukave.e akte-ra m an · ıma ı ı a ı mıı 1 • • • • • 
bulunan 60 kilovat takatlı Tu-

1 
dılmıştır. Bır sene sonra ıtler 

liiz'un faaliyetine posta idare- 1 bir halde yeni Tultiz poıta ida
si müsaade etme.niş, tazminat : resine teslim olunacaktır. 

Romanya radyosu ve büyük 
Layipzig merkezi 

386,5 metro dalgalı yeni Li.yp
zig merkezi dalgaca pek yakininde 
bulunan Bükreş istasyonunu dinlet
meyor, anten kudreti 120 kilovat ol 
duğu için 12 kilovatlık Bükreş şi

mali ve merkezi Avrupadan hiç din 
lenemiyecek kadar Llypzig tarafın
dan örtülmektedir. 

Bükreı merkezi kendi dinleyicile
rinden aldığı mektuplarda buna bir 

ulunmaı rica edilmesi üzeri. 

ne Alman radyo tirketine Liypzig 
postasının Bükreti taciz ettiğine 

dair dostane bir ihbarda bulunul
muştur. 

Buna sabrrou:lıkla dostane bir ce
vap bekleniyor. Muvafık bir cevap 
gelmediği takdirde Romanya radyo 
şirketi beynelmilel talimatnameye 
uygun olmayan Almanyanın bu ha
reketine kartı bafka tarzda kendiıi
ni müdafıu' o11arını dü Ünef'f'ktir, 

6 günlük program 
(İstanbul saatine göre 
tanzim edilmiştir) 

PAZARTESi, 5.12.932 

ISTANBUL - 18 - 18.45: Ve
dia Rna Hıuırın. 

18,45 - 19,20: Orkestra. 
19,20 - 19,45ı Fr&n1rzca den 

(il<lrfemiılere). 
19,45 - 20.30: Orkeatra. 
20.30 - 21: Yelllri Aıan Be,.. 
21 - 22 : Hikmet Rna Hanım ve 

Aleko El. 
22 - 22,30: Orkeıtra , Ajanı ve 

Bona haberleri ile aaat ayarı. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15 Gramofon. 16.55 Keza. 

18: Öğleden sonra konseri.19.05: 
Kahvehane konseri. 20.05: Muh
telif. 21.50: Donizettinin eserle
rinden "DON PASQUAl..E" opera 
temsili. 23.30: Framofon. 24.05: 
Keza. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Gramofon konaeri. 

19.05: Jancai Rigo Sigan takımı. 
21.0ti: Monolog. 21.35: Sesli film 
nakli. 22.55: Haberler. Müteaki· 
ben: Budapeıte konaer orkestra
sı. 24.20: Kari Verea Sigan takı
mı. 

VİYANA 517 m. 
18.35: Gramofon. 19.251 Müaa 

habe habeler. 21.10: Muganni 
Josef Scbrnidt'in iıtirakile aenfo
nik orkeıtra (Oawald Kabasta'· 
nın idareoinde opera parçalan). 
23.10: Haberler. Müteakiben 
Maka Gayııer taknnıuın konseri. 

PRAC 488 m. 
16.35: Yeni Çek tarlatan 17.18 

Hafif muıiki. i 8.55 ı Gramofon, 
muhtelif. 19.35: Almanca neıri· 
yat. 20. 1 O: Dera. 20.25: Muaiki
ye bir nazar. 21.05: Tiyatro. 
23..20: Gece konserl 

ROMA 441 m. 
20.15: Spor, haberler, gramo

fon. 21.25: Müaahabe. 21.50: Ha
fif muaiki konseri, haberler. 
BOKREŞ 394 m. 
13.051 Gramofon. 14.05: Gra

mofon. 18.05: Radyo orkestrau. 
19.30: Devamı. 20.45: Gramofon. 
21.05: Yaylı aletlerden mürek
kep takımın müsameresi. 21.35: 
lfagannili konser. 22.20: Salon 

' muaikisi ( Dl'Grak'm eserlerinden) 
BRESLAU 325 m. 
20.40: Gramofon ile akıam mu 

ıikioi. 21.05ı Skeç. 22.05: Haber
ler. 22.15: (4 aletli) Hennig ta
lamınm yay konaeri. • Haberler • 
Posta ku~au, müaahabe. 

SALI, 6.12.932 

lSTANBUL - 18 - 45: Makbu
le Hanım. 

18.45 - 19.20: Orkestra. 
19,20 - 19.45: Fnna. den (miip-

tedilere). 

19,45 - 20: OrkMtra. 
20 - 21: Hafa:~ S.,. 
21 - 21.30: Stüdyo IU heyeti. 
21,30 - 22 : (T .. pni) Nimet 

Vahit Hannn. 
22 - 22,30 ı Gramofon, Ajana ve 

saire. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.55: Keza. 

18.05: Johana Strauu'un eserle
rinden konser. 19: Kafe - konser. 
20: Muhtelif. 21.05 :Oalo'dan nak 
len: Umumi Avrupa konseri. 22. 
40: Haberler. 22.45: Musiki par· 
çalan, edebiyat. 23.20: Da~ mu
sikisi. 24: Keza. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Opera orkestrasının kli

ai.k operetlerinden terekküp eden 
konaeri. 20: KorTieranı. 20.35: O
pera temsili. (ismi bildirilmemittir). 
Müteakiben danı musikisi. 

ViYANA 517 m. 
18: Taganni iıtirakile kliai.k pi 

yano - keman müıamereai. 19.15: 
Müoahabeler. 21.05: Oslo'dan 
naklen (umum' Avrupa konseri). 
21.55: Waııner'in eserlerinden ta
ııanni iıtirakile Otto Römiach or
keıtraar tarafından konser. 23.10: 
Gramofon. 

PRAC 488 m. 
18.55: Gramofon. müoahabe

ler. 20.10: Avcı f&rlolan. 20.45: 
Bando muzika. 21.05ı Umumi Av 
rupa konseri (Oılo'dan). 22.45ı 
Mandolin konseri. 23: Haberler. 
23.20: Bando musiki. 

ROMA 441 m. 
20.15: Muhtelif. 21.05: Müaa

habe. 21 .50: Bestekar Lualdi'nin 
eaerlerinden parçalar. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Mütenevvi muıiki. 19.30ı 
Orkestra. 20.05: Konferanı. 
20.45: Gramofon. 21.05: Senfo
nik konıer ve Romen tarkılan. 
22: Müoahabe. 22.20: Haydn'in 
eserlerinden D 6 Dur konaeri. 

BllESLAU 325 m. 
20.20: Gramofon ile akıam mu
•ikisi. 21 20: Münih'ten naklen: 
"EIN WALZERTSUM~ iıimll 
Oskar Straus'un eoerlerlnden ope
ret temsili. 23.25: Haberler. 

ÇARŞAMBA, 7.12.932 

lSTANBUL - 18 - 18,45: Saz 
(Mahmut Bey). 

18.45 - 20: Ork~•tr 

20 - 20,30: inci ve Nuran Ha-
ıumlar. 

20,30 - 21,30: Hafız Sadettin B. 
21.30 - 22,30: Orkestra ve ıaire. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 13.40: Tale

be konseri (filharmonik). 17.05: 
Gramofon. 19.05 : Çay muıikiıi . 
20.35: Muhtelif. 21.05: Gramo
fon. 22.10: Piyano konaeri. 23.20: 
Gramofon. 233.45: Esperantoca 
konferans. ;>4 05 : Kahvehane kon 
seri. 
BUDAPEŞ1 'i50 m. 
18.35: Kon$:>r (orkestra). 

19.50: Dera. 20.20: Paul Kalmar' 
ın Macar halk tarlolan. 20.50: 
Mandita orkestraaı. 22.20:1.ondra 
dan naklen: Senfonik konaer. 
23.05: Haberler. Müteakiben Si
gan muaikiai. 

ViYANA 517 m. 
18. 15 : Opera ve operet parça· 

lan. 19.25: Müaahabeler. 20.SOr 
Skeç. 21.35: Mütenevvi muaiki. 
22.35: Frank Heller (müaababe). 
23.20: Mug~ Dario Meclina'• 
nın ittirakile Charly Gaudrlo caa 
takımı. 

PRAC 488 m. 
20.30: (Raduz ve Mahulena) 

iaimli muoikili 4 perdeli bir tem· 
ait. 23.30: O aten caz orkestrau. 

ROMA 441 m. 
20.15: Spor ve aair haberler. 

21.50: Kanpk konser. 22.35: Ti
yatro. 23.05: Konaerin devamı. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.0551 Ke

za. 18.05: Radyo orkestrası. 19.-
30: Devamı. 20.05: Konferana. 
20.45: Gramofon. 21.0S ı Solo ke
man konaeri. 21.30ı Konferana. 
21.50: Piyano. Solo. 22.20: Viyo
lonael aolo. 

BRESLAU 325 m. 
18.15: Operet parçaları. 20.20r 

Net'eli muaiki. 21.0Sı "Anna" 
iınninde bir musikili Skeç. 22.15: 
Dans muailciai. 23.55: Kolonya
dan naklen: Gece konaeri. 

PERŞEMBE, 8.12.932 -lSTANBUL, - 18 - 18,45: Ne
bile, lsmail Halda Bey. 

18,45 - 19,20: Orkestra. 
19,20 - 19,45: F-. elen (iler-

lemiılere). 
19,45 - 20: Orkestra. 
20 - 20.30 :Senire Hanım. 
20,30 - 21: Dariilbeclayi ariiıtle 

ri tarafından tem.U. 
21 - 221 Tanbııri Refik Bey •• 

arkadatlan. 
22 - 22,30: Gramofon, haberler 

•• saire. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.20: Senfonik matine konser. 

15.25: Halk muaikiai. 16.05: ıc
serin mabadi. 17.05: Genç talebe 
n"§riyab. 17.30: Gramofon ile 
revü. 18.05: Hafif musiki. 19.06: 
Gramofon. 20.05: Muhtelif. 20.30 
Monolog. 21.051 K-, taııanai. 
23.05: Cazband. 24. Kahvehane 
muaikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Aıkeri muail). 20.20: 

Sigan muıikiai refakalile Macar 
halk ıarlolan. 21.20: Konferans. 
21.40: Opera orkeıtraoının müaa
mereai, Spor haberleri. Müteald
bmı: T aganni İttirakile cazband, 
Sigan musikisi. 

ViYANA 517 m. 
17.30: Aloia Doatal orkeıtrası 

(hafif havalar). 19.30: Müaalıa
beler. 20.35: Taganni •oe piyano 
ile kluik §Arlı:ı ve haberler. 21.0S 
Kanpk neıriyat (Berlinde, Kay
zerdam'da panayD' aalonandan 
naklen): Barnabaa von Gezi ta
knnr. 

PRAC 488 ıın. 
17.05: Hafif muaiki, müaahabe 

ter. 18.50: Gramofon. 19.05: Mu 
si.kili almanca neıriyat. 20.05: As 
keri bando muzika. 21: Konsere 
ait sözler. 21.10: ou.; Yeremiaa' 
ın idaresinde filharmonik konser 
( taganni). 23.20: Eıki ve yeni 
dana parçalan. 

ROMA 441 m. 
20.15: Haberler""' aaire. 21 .60 

Bestekar Reapi.ııbi'nin eaerleriu
den f-taziler. 
BOKREŞ 314 m. 
13.051 Gramofon. 14.05: Gra

mofon. 18.06: Kanpk k-. 19. 
15: Müıahabe. 19.30: Konserin 
devamı. 20.05: Konferana. 20.45ı 
Gramofon ile Bizet'nin "CAR. 
MEN" operası. 

BRESLAU 325 m. 
17.15: Hafif muailı:i. 18.05: Ço 

cuk proğramı. 18.35: Bach mah
dumlarının bestelerinden parça
lar, müıahabeler. 21.35: Filbar
monik konser. 22.25: Zoltan Ko
dalinin eserlerinden konser. 

CUMA, 9.12.932 

ISTANBUL - 17 - 17,45: Mü 
terr<f Hanım. 

17,45 - 18: Gramofon. 
18 - 19: Kemal Ni:r:azi Be:rı: ,.. 

arlr1l 

19 - 20: Orkeııtra. 
20 - 20,30: Belkiı Hanım. 
20,30 - 21,30: Hannnlar aaz he

yeti. 
21,30 - 22,30: Orke•lra. haberJc., 

ve saire. 

VARŞOVA 1411 m. 

13.15: Gramofon. 16.55: Gra
mofon. 18.05: Orkestra. 19: Kah 
vehane konaeri. 19.55: Muhtelif. 
lill.20: Paul Wittgenıtein'in i4tira 
kile mütenevvi konser. 23.50: Ha 
herler. 24,0S: Kafe - Konser. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

17.05: Gramofon. 18.35 : Müaa 
habe. 19.05: Soliat piyaniat Klara 
Fazekaa'ın ce kemanist Manel 
Gcl'in iıtirakile konser. 20.35 : 
Wagner'in eserlerinden "RHEIN
GOLD" iıimli trajedik opera (bü 
yijk operadan naklen). Müteakr
ben haberler. 22.15 : Tagannili Si 
san muıikiai . 

ViYANA 517 m. 

17.45: Çaya malı1<o• • a!k 10uıi
kisi, - haberler, müsahabeler. 
20.40: Orkestra konaeri. - Ha
berler. 23.20: Alfred Schleler caz 
takımı. 

PRAC 488 m. 

17.15: Hafif musiki, müaahabe 
!er. 19.35: Mnhtelif. 20.25: Oatra 
vadan naklen: Radyo orlreatra11-
nm refakatile kabare neıriyatı. 
21.35: Gayde konseri. 22.05: Yay 
lı aletler ile musiki. 22.35: Piya
no müaamere.i, Haberler. 23.20: 
Zamana ait bestelerden konser. 

ROMA 441 m . 

20.15: Haberler ve aaire. 21 .50 
"Çan kuleainde §eyt&n" ismindeki 
Lual<linin eserlerinden opera, mü 
tealnl>en: Hafif muıiki ve dana 
parçalan. 

BOKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 
18.05: Radyo orkestraoı. 19.15: 
Konferanı. 19.30: Radyo orke1-
tra11. 20-05: Müoahabe. 20.45 : 
Gramofon. 21.05: Senfonik kon
aer. 22.20: Keza. 

BRESLAU 325 m. 

17.15: Hafif muaiki. - Müaa
habeler_ 20.35: Gramofon. 21.05: 
Kilise konseri. 22.15 : Monolog. 
23.35: Hafif musiki ve danı par
çalan. 

CUMARTESi, 10.12.932 

lSTANBUUL - 18 - 18.45: 
Darüttalirnin 

111,45 - 19,20: Orkeıtra. 
19,20 - 19,45: Franı . dera (müp 

teclilere). 
19,45 - 20ı Orkestra. 
20 - 21,30: Dariittalim • 
21,30 - 22,30: Orkeatra, haberler 

ve saire. 

"ARŞOVA 1411 DL 

13.15: Gramofon. 14.20: Lern
berıı' den : Tal• 1-tİne konııeri. 
17.05: Gramofon. 18.05: Haota
lara mahauı nepiyat. 19.05: Ka
fe-konaer. 23.10: Cbopin'in eser
lerinden klUik piyano konaeri. 
24.05: Dana muıikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

19.05: Erneat Dohnanyi'nin ida 
reaincle kendi .....Ierile Mozart'in 
eserlerinden konser. 20.45: Müte 
nevvi neşriyat (orc J;..,naeri, la· 
ganni ve aair parçalar). Müteakİ· 
ben Şandor Bura Sigan musikisi 

VIYAr.A 517 m. 

17 .SO: Dariilfünunlalarm ta· 
canni heyeti tarafnıdan tagannİ.· 

li piyano konseri. 19.05: Gangl · 
berger orkeıtraoı. 20.45: Son mo· 
da tarkılar. 21.20: Muıikili biı 
temsil. 23.35: Robert Hügcl tal..· 
mmın akpm konseri. 

PRAC 488 m. 

18.55: Gramofon. - Müaaha 
be. 19.35: Almanca tagannili neı 
riyat. 21.35: Belııra ttan naklen: 
(Umumi Avrupa konseri). 23.50: 
V a.ryete muıikiıi. 

ROMA 441 m. 

21.35: Miiaahabe. 21.50: Kan· 
tık netriyat. 23.05: Devamı. 

BOKREŞ 394 m. 

13.05: Gramofon. 21.05: Gra
mofon. 18.0Ş: Kantık konser. 
19.15: Konferana. 19.30: KnDM!
rin -devamı. - Müahabe. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Radyo orkea
traıı. 21.35: Taganni. 22.10: De
buuy, Maıııene Lehar ve Diniko
nun eserlerinden parçalar. 

BRESLAU 325 m. 

17.35: Berlinden bafif muıiki. 
20.20: Gramofon. 21.05: Nq'eli 
n"§riyat. 23.35 Bernard Ett€ dana 
muaikiıi. 

PAZAR, 11.12.932 -
ISTANBUL - 18 - 18,45: Ni-

hal Hanım_ 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 21,30: Bedai musiki heyeti. 
21,30 - 22: Taganni (Madam 

Riçi). 
22 - 22,30: 'Gramofon, haberi• 

v • 



' 
Birinci Sahifeden Geçen YaZılar 

Mülkiye Mektebinin 56 ncı 1 

ı 
yıldönümü tes'it edildi 

ları büyük bir yaraya temaa et· 1 
mit bulunuyorum. Memleketiınis, 
muhakkak ki, her ilim ve fen fU• ı 
beainde mütehauıalara muhtaçtır, , 
ve bu müteha..,aları çıkaracak , 
yük..,k tahail merkezleridir. Ya- 1 
nm bilıili, yanm iman, yarım 
ıevk ile hiçbir iti İtmam imkiını 
yoktur. Tam bilgili iıe çok elem· 
li ve metakkatli merhalelerden 
ıeçilmeai demektir. Mülkiyeliler 
itte bu çetin yolun yolcuıudur. 
N efulerimi.ze ne kadar •iır da ıelııe, 
yollanmaz nekadar dikenli de 
ola.., bereler içinde kalarak, yur
dumuzu haklı olduğu bu ikbal ta· 
hikuma çıkaracağız ve bunun 
için Mülkiyeliler kıymetli baıve- , 
kilin nuihatine, ir9adına yapıta· ' 
caldardır. Bilıri ye ihtua• aaha
amda heaap ve riyaziyedeki "iki 
yarımdan bir çıkar" kaideainin 
yeri olmadığını biliyoruz. Hatta 
bin yarımdan bile bir vahit bula- 1 
mıyacaimuz muhakkaktır. itte 
bunun içindir ki MüUôyelile hiçbir 
:saman kesri idiye tenezzül etme- ! 
mitler, tam ve kamil unsurlar ol
mak lçüı çalıpnıflardrr. Aile oca· 
fuuam ilim cereyanlarmı yakm
dan takip etmesi, bütün yenilik- ' 
!eri beniın•-i, müatehuelerle, 
.maifUf&t ile ufratmamur, canlr
lıfuu memleketin köklerinden al· 
mata gayreti hep bu aaiklerledir. 
Binaenaleyh büyük rehberin n 
kıymetli baıvekilin irtatlan ,,. 
itaretleri yolunda aziınle yiirüye
cefiz ,,. bu yolumuzda alayitli al· 
kıtlara lakayt, candan gelen tak· 
Yiye •e te,çilere minnettar, aamİ• 
mi tenkitlerden istifadeye amade, 
fakat daiına Cümhuriyet ,,. vatan 
için uğratan Mülkiyelir olacafız . ., 

( Bar 1 inci aahiJefde ) 
dürü Yuauf Ziya, lnhia..rlar U
mum Müdür Muavini Münür HU.. 
rev, Cumhuriyet Halk Fırkaaı la
tanbul Vilayet idare Heyeti Rciai 
Cervdet Kerim Beyler hazır bulu· 
nuyorlardı. Vali Muhiddin Bey, 
mühim bir içtima münaaebetile 
Mülkiyedeki merasimde buluna· 
mamıı ve Belediye mektupçuau 
Halıik Bey vuıtasile muallimlere 
hünnet ve talebeye muhabbetleri· 
ni bildinaiftir. 

Meruime, Kolordu mızıkuı· 
nın çaldığı latiklal M&11ile baılan 
mıt. Ankaradan, Vili.yatı Şarkı· 
yeden ,,. diğer yerlerdeki Mülki
ye mezunlarmdan ve bu meyanda 
aabık Vali Mua-rini Fazlı Beyden 
ıelen birçok tebrik telgrafları o
kunmuttur. 

Müteakiben mektep müdüril 
Baban Zade Hü..,.ln Şükril Bey 
tarafından atafıdaki nutuk irat 
edil.mittir• 
Hüıegln ŞUkr/J B.ln nutka 

"Çok deferli koanldarrmız, 
'Mülkiyenin elli altmcr yıldö

nümünü kuthıl•rnak için bu •ki a-
ile ocaiuu unutmıyarak luymetli 
viicutlarrnızla toplantmu:aı 141ref· 
lendirdifinizden dolayı bilhaaaa 
anı tükraa ederim. DördiiDcü de
fadır ki ba aile istimamda aöa 
.Oyl-elı: oaaded ,.Uıma diifü
yor. Ve emin olabiliraini:a ki ba 
•azifeaüı h- ,....fini ,,. "- de 
airrlık - yükünü duyuyorum. 
Mülkiye an'anealni bütün kudret ye 
kuvvetile muhafaza etmek o bay
raim mefabirle dolu kıvrı:mlannı 
hakkile ifade etmek ,,. cmu çok 
yükaek tahikaımda dahna dal&'•· 
lanrr tutmak hepimi:aüı genç ve 
Yatlı bütün ocak menauplanam 
daimi borcudur. Elli alb yıllık te
refli bir maziye layık •e ancak ye
ni hamleler için aabıraızhk ıöste
ren bir neail k&11ıamdayız. O n• 
ıil ki, tamamen Cumhuriyet için· 
de ve Cumhuriyet için yetitmİf; 
Ulu Gazinin, yükaek rehberin izin 
de yürümekten batka bir ıaye ve 
hedefe aahip olmamı9trr. Bu ne· 
ait İçİll yurt muhabbet ,,. aıkr, 
Cumhuriyet aevıi ve atkı ile bir
l04miıtir. Artık vatanı Cumhuri· 
yellen, Cumhuriyeti vatandan a
yırmak kabil deiiJdir. Baıka 
memleketleri bilm- fakat bi
zim Cumhuriyet, bir tekli hükil· 
met. bir rejim defildir. Cumburi· 
yet dogrodan doğruya Türkün e
,,;, yurdu, mamelekidir. Nur " 
kuvveti bütün ıençliiin kalbine 
ainmit, ruhlarına girmiftir. Mülld
ye ıenci kendiaine teYeccüb ede-

. cek yük.ek utan hizmetlerinden 
dolayı kanı ile Türk gençliiinill 
içinde en çok Cümburiyetçi, en 
çok vatanına merbut, mı çok feda· 
kir olanıdır. O, çok iyi bilir ki, 
yalnız dillerde fazilet •e Cümhu· 
riyet muhabbetini denetmek ha
kiki ve ciddi Cümburiyetç.i va ,,.. 
tanperver olmelı için ki.fi d. 
gildir. Memleketin bar -ı.ta ,,. 
aabamıda, içitlerincle, para itlerin 
de, dq iflerincle çok aiır ahitleri
miz •ardır. itte ben Miilkiye an'· 
aneaini bu borçlann hakkından 
gelmek için neailden neaile, el
den ele ıeçirilen bir ndia telakki 
ediyorum. Yoku Mülkiyelilik de
mek üç aene bir luıra•anadan y• 
mek, ayni odada yatmak, ayni &J• 

ralarrn iiatünde yan yana oturmak 
cibi ,.ı.;ı ,,. maddeler değildir. 
Böyle oba ve miitterelı: hialer an
cak miitterek ikamet ye civar nia
betlerinden dofmak ieap etle a• 
ralarmda eHi aenelik, otuz aene· 
lik, yirmi aenelik, hatta üç aenelik 
fark olan arkadatlar için hiçbir 
bağ kalmamak lizımırelir. O hal· 
de yirmi yatmdaki, Cümburiyet 
için hizmete hazır bir Mülkiyeli 
ile yetmitlik •e Yatanma kartı va• 
zifeaini yapmıf, vicdanı miiaterib 
bir Mülkiyeli araamda, diin:ranm 
herhangi bir noktaamda kartılat
... ı...' dert.el lıir aile aalfet ,,. ....... 
miyeti ibtaa eden imil nedir? 
Şu dalıı"lra, o kal'fımclalııi man.-
zaruun aaiki nedir? Bence, o 
IMriıalde maddi bir aWıa .ı.. 
fildir. Hepimizi lııarada top
byan unaur, -yyen bir mefkii· 
renin, -yyen düfÜllCelerin, mu• 
ayyen Ye miitterek duyıruJann do
iurduiu birliktir. Ve bu fikir •• 
maneviyat birliiini kırabilecek ,,. 
bu ,,.belet - abenci ihlil edebi· 
Jecek hiçbir k- tala,,...... ede
miyorum. Miil.löye!Uilr imanı, Mül 
lıiyelilik .... giai, Mallôyelilerin ru 
bun ölmedikçe, Müllrlye ölmiye
c:ektir. 

Çok ric:a edeceğim ki, bu aöz
lerimi vaziyetin •• ıııteYkiİn icabı 
do!ayısile ıöylenmif telİlk!Ü e
yiniz. Yeni nealin Cümhuriyete 
ve vatana ıe..ı. •e aletini ıöınimle 
ıöriiyonun. Gittilderi yerlerdeki 
kurucu :ıamleJeriııin -kıbeleri· 
ni ititiyonım. Ağabeylerinin İle 
hizmetleri mülkün her tarafında 
maddi ve manevi abideler halin
de menkuıtur. Böylece her Hne 
Ankara Hukukunda diploma da
ğıtılma münaıcbetile irat ettikleri 
hitabelerle memleket irfanmm 
nurlu yollanru mütezayit bir İsa· 
bet n kudretle g<ioteren büyiik - ,. ~ - -

Hiiaeyin Şükrü Beyin nutku ıü 
rekli alkıtlarla ka11ılanrnıf, mü
teakıben müderriı Ayni Zade Ha- · 
a..n Tahıin Bey tarafından bir 11u· 1 
tuk irat edilmiıtir. 

Agnl zade Hasan Tah•fn 1 
· Btıyln nutku 

Huan Tahıin Bey, bu nutkun
da ezcümle demiftir ki: 

" - Bugünü, hayati talimiye· 
min en mea'ut bir hadiaeai olarak ' 
telakki ediyonım. Srrtnnda bir ya
ım daha yükünü taırmayı bana ih 
tar eden burada aöz söylemek va
zifeaini ifa ederken bu yıldönüınü 
nü tea'it ediyorum.. 

Mülkiye Mektebi, vatana vazİ· 
feaini en ırür ve en heyecanlı IU• 

rette ifa etmit bir ilim ve irfan 
müeıeeıeıidir. 

Vatana, yurda pek münevver 
ve feragatli idare memurlan, dıt 
ve iç i§lerinde pek müfit ,,. fıui· 
!etli unaurlar yetittiren Mülkiye 
Mektebi, ıineıinde demokruinin 
ve Cüınhuriyetin en aanılmaz ha
dım ve müdafilerini yetittirmi§tir. 
Mülkiyeliler ara11nda büyiik bir 
tesanüt vardır. Mülkiyeliler uyu• 
madan, yorulmadan çalıırrlar; bi
ribirlerine tea..düf ettikleri vakit 
menkıbelerini naklederler ve ara• 
lanndaki teaanüdü kuvvetlendirir 
ler. 

Genç mezunlar, aize emanet 
edilen İflerde Yic:danm emrettiği 
dürüat harekette bulunacafrru:aa 
dair bana teminat •eriniz,, 

Bunun Üzerine aalonun etrafı· 
nı dolduran talebe, hep bir ağız· 
dan ~aöz veriyoruz!" diye hay
krrmıtlardır. 

Ayni Zade Haaan Tahain Beyı 
"- Ben de size hocalık hakkı

nı helal ediyorum 1,, demit ve nut
kunu ,öyle bitirmittir: 

"- Narnuı ve fazilete, adalet 
,,. hakka hünnet •e riayeti, mem
leket ıi:aden beklediği gibi ben de 
Cümhuriyetçi, vatanp.....,• birer 
unmr olmanızı rica ederim.o 

BUJMlan aonra Haaan Tahain 
Bey tarafından Gazi Hazretlerile 
mak .... b aliyeye tazim telıraf-

' ları k.,ideai teklif edilmit ve bu 
teklif alkqlar araamcla müttefi· 
kan muvafık .-örülmüttür. 
Muslihiddin IJeyln nutku 

Ayni Zade Haaan Tabain Bey· 
den aonra Mualihiddin Adil Bey 
de heyecanlı biı 1U1tuk irat ederek 
Mülkiye Mektebinin memlekete 
ifa ettiii biametten, Mülkiyelile
rin na.ul feraıatle fedak&rane ça• 
btbklarmdan, Gazi Türkiyeainde 
Cümhuriyetperver Mülkiyelilerin 
iatikbalde ifa edecekleri biamet· 
Jerd- bahaetmit ,,. "eaki Mülki
yeliler bir yaJlllUl)ana, aiz yellİ 
Mülkiyeliler bosünkü -•ut ,.. 
rait altında bin yapaC.Uımz" de
mit ve alkıflamnııtır. 
Talebeden Şe/lll Efeıullnla 

aatku 
Mlteakıbea aon ıınıf talebe

ıillden Şefik Efendi tarafından 
bir nutuk irat edilmittir. Şefik E
fendi "Muhterem miaafirlerimiz, 
muhterem aiabeylerimiz" diye 
ba,lryan bu nutkunda ezcümle 
•unları aöylemittir: 

"- Bugün ıu mütevazı çab al
tında, 56 Hnedir memlekete ıenç 
unsurlar yeti~tiren kutai ocağımı• 
zın yıldönümünü tea'it için toplan 
dık. 56 aenelik uzunca ,,. '8refli 
bir mazi. Hem öyle bir mazi ki, 
reai tarihi memleket idareainde, 
devlet mekanizmasının direksiyon 
- - --- · - -

Samih 
Rifat 

(Baıı 1 inci •ahiJede) 

hayatı için bir tehlike idi. Yük
sek bir ruhun bu uzun ltülran 
.eneleri içinde yaralanmasına 

imkan var mıdır 1. 

Mısırda birtakım münafıklar 
mesele çıkardılar 

( Bıqı 1 inci aahiJefde ) den birinin fU phadetini nakle 
gündüz resmi ııeçitb!ı bulunduk diyorı 
tan sonra sefirler a1qam Reisi- "Geçen aene Türkiyede bulun· 
cümhur Hazretlerinin bulun- dulum nrada Abclülm•lik Ham:ııa 
d'ukl • f 'f Beyin 11erek Gıui Hazr•tlai, 11e· 

an zıya ete gene üm orma relt Türkiye Hükiim•tİ nesdindeki 
larile i9tirak ederler. mümta:ıı mevkiini öfrenmİf ile Ga-

Samih Rifat bu ruh ıstırabı 
içinde iken Ga:ııi onun daVG6tnı 
elinden tuttu. Bütün hakikat· 
ler gibi onun hakikatini de Öne 
•Ürdü. Samih Rilatın davası 

millileftİ. Bu mükafat dava 
kahramanlanna hayatta iken 
pek <Ur: na.ip olınuflur. Samih 
Rifat Gazinin tarih ve diJ inl<1· 
/aplan içindr, yeniden doğdu. 

Ona ölümle boia•IG§acak, ölü
mil ikide bir yatağından kova· 
calt, ölümü 11eciktirecek 11e u
zaklllflıracalo kadar ltuv11et ile· 

rem İrade ve ıevk ltaynağı İft• 
budıa. 

Reiıkümhur Hazretleri sefir zinin AlulülmA!lilt Ham:ııa Beye 
leri alqam yemeğini takip eden karrı ecnebi bir ıl•ıılet mümeuili 
süvare için giyim- huausund. defil, hakiki bir dost 11ibi muam•· 

l 
seıi>eıt bırakmıtlardır. Reisi· le yapmakta olduğunu 11örmÜf· 

tüm. Gıui Hazretlerinin yaptığı, 
cümhur Hazretleri bu seneki bu itibara binaen )laptlmlf olduğu 
Cümhuriyet bayramıı aktam ye na fİİph• yoktur.'' 
meğinden sonra Ankara Pala. Şunu aöyleuıek isteriz ki Mı 
ım büyük salonuna geçerlerken ıırda yerli mi, ecnebi mi ne ol
Mı:aır sefirine tesadüf etmitler chığu belirsizlerin kurduğu bir 
ve her zaman olduğu gibi hu- fitne yuvası vardır. Bunlar Mı
susi bir muhabbetle koouturlar sır milleti eAcan umumiyesini 
ken sıcak ve kalabalık olan sa- Türkiye milletine kartı düt· 
londa fesini çıkararak istirahat man etmek için daima fırsat •· 
etmesine müsaade etmitlerdir. rarlar. 

Milleti için bir dava edin; 
m•ltlilin, da&>a•nı .onuna ka· 
dar ııütmelt iyilifin bir in.an i· 
çin ne büyült ıerel olduğunu 

dün Samih RiJatın tabutu arka· 
suula hepimi>ı d•rin derin bir 
daha duyduk. 

Dün o tabutun arloasınılan 
bütün Ankara ,-itti. inkılap 
gençliii dava adamlarının bu 
yüluelo ömeği arka.sandan gi
dec•lotir. Tarihte büyük f4ref
ler, büyük mücadel•lerle kaza
nı1171lflır. Mücadelaiz hayat 
tabutunun tahta11 çürümeden 
ismi unutulup gidenlerin hayatı 
olabilir. 

Da11alanna tam aamanında 
w kendi istedikleri gibi kıymet 
uerilmeaini, davalarını aükip 
atmak için bir aebep •ayanlar 
dava zaferi gibi hayatta eıi ol· 
mıyan terefin tadını almama
Ja mahkı'imdurlar. 

Falih RIFKI 

r. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını sıraamda 34. 

47 

ketimizde ilk anlatılcbiı tarih. Bu 
itibarla mektebimizin tarihi, ma· 
arifimizin Garbe teveccüh· etmesi 
ile müvazi olarak yürür. 

Muhterem ajiabeylerim, ıiz Ü· 
zerinize düşen vazifeyi yaptınız. 
latibdat idareainde dahi yeni dü
ıündünüz, ileri ıörür oldunuz. En 
büyük mimarın yanında Osmanlı 
imparatorluğunun çürümüş ahfap 
temellerini yıkan yıkıcılar ve o te
meller yerine, betonarme temeller 
atan yapıcılar arumda oldunuz. 

lıtediğiniz bina kuruldu. itte 
biz, hemen hemen, cözümüzü 
Ciirnhuriyet devrinde ve ona ta· 
kaddiirn eden Milli Mücadele ae· 
nelerinde açınıt. yepyeni, ıizin 
kurduğunuz binayı tamamen mÜ· 
tecania, tamamen yeni hale ifra· 
ğa yarayacak urısurlanz. Bunun· 
la beraber, bugün büyük rehber· 
den ba§döndürücü bir ıür'atle 
ilerİiyen inkılabın zadei mahsulü 
olan genç Cümhuriyetimizin e
manetini muhafaza vaizfesini al
mıt bulunuyoruz. Muhterem Bat
vekil Pata Hazretleri, çel.ilen 
ıstıraplann paraıızlıktan değil, 
bilıi nokaanlığıntlan ileri ıeldiii
ni ıöylüyorlar. Kendilerine, genç 
Türkiyenin müıtakbel idarecileri
nin. maliyecilerinin, siyaset adam
larmırı bu lüzumu, bir lüzumu 
kat'i olarak kabul ve telakki et
tiklerini ibliğ etmek İllerim.,. 

Toksllıyandaki faylı dan• 
Nutuklan müteakıp merasim 

nihayet bulmuı ve hazır bulunan· 
lar difer a..londa hazırlana11 bü
feye dAvet edilerek çay ve puta 
ikramile izaz edilmi9lerdir. Müte· 
akıben muhtelif fotofraflar alrn• 
mıı ,,. davetliler mektepten ayni· 
mqtrr. 

Dün aktam da oaat 18 buçukta 
Tokatlryanda Mülkiye Mektebi· 
nİn S8 acı yıldönümÜDii teeid
bir danalı çay verilmit ve Pze1 
oaa tler geçirilmittir. 

Melllep 1700 mezun 
gellftlrdl 

Bu münaaebetle mektebi11 y• 
liftirdiii meawdardaa luaaca bala 
ııedelim: 

Mülkiye Mektebi timdiye !ra
dar 1700 mezun yetİftirmiftir. 
Geçen aene 38 efendi mezun ol
mu9tur. Bu aene aon arnıfta dördü 
hanım olamk Üzre 40 kadar tale
be okumatkadır. 

AnkaradlJ 
ANKARA, 4 (Milliyet) -

Şehrimizde bulunan Millkiycliler 
bu gece Ankara • Palaata toplana
rak yıldönümünü te•'i! _et:mit er-

_. • - - - ~? I' --- - ._ ... 

Henüz fes giyimini ve fes ada· Bulaınadddan zaman da ic:at 
hını unutmayanlar pek iyi bilir- ederler. Uyu,turuc:u madde. 
ler ki bat ancak meclisteki bü- )ere kartı en tiddetli tedbirleri 
yüğün müsaadeaile açılabilir. almıt olan Türkiye hükUmetini 

Buraya kadar bu hl daha geçen sene esrar kaçakçı-
kiyenin gazeteleri değil lığı ile ittiham etmeğe yelte-
hiç bir kimseyi alaka· nen ve bu vesile ile genit bir 
dar edecek bir tarafı yoktur. tahrikat fırtme11 kopannağa 
Fakat aradan günler geçtikten çalışanlar da gene bunlardır. 
sonra kimlerin eseri olduğu bi-
linmeyen bir tertiple Lond'ra Mısır hiildimetinin notası· 
gazetelerinden biri bir telgraf nın posta ile gönderildiği anla 
netreder. ıılıyor. Henüz Ankaraya gel-

Guya Reiıicümhur Hazretle memit olduğu için MıS1t' hüldl 
ri resmi kabulde Mıaır sefirine metinin bu çirkin tahrikat hak 
rastııelmit Ye baıından fesini kındatıi fikri ne olduğunu bil· 
çıkarmasını ısrar etmit!.. miyoruz. Fakat ıokak politika· 

Bu telgraf bir hakaret hika· ~l~nrun bu. oyun~~. mahiye
yeıi teklinde ajanı tarafından tını anl~ag~ ve Turkiye efki
Mısır gazetelerine verilmittir. 1 n ~umıyesme anlatmaia çalı 
Şimdi masamızın üstünde bulu şacagız. . . 
nan Mısır gueteleri ifte bu vak Muyyen polıtıkacıların oyu· 
ayı dillerine dolamışlar, Türki nu veyahut bazı gazetelerinin 
yeye karfı tecavüz edip durmak satıt ve fantaj menfaati her ne 
tadırlar. sebepten olursa olıun inkılapçı 

iki milletin bozutmasında ve T ürkiyeye m~iteveccih olan her 
anlatmasında menfaat bulan türlü tecavüze kartı Türk efka 
bu sokak politikacılarının akıl- n umumiyeşinin yüksek ve de
lanm bq.larma getirtmek içia rin hassasiyeti unutulmamalı
ihtarda bulunmuş olanlar yok dır. Türk gazeteleri bu münafık 
değildir. !arın mahiyetlerini va içyüzleri 

Gene Mısır gazetelerinden ni bizzat kendi milletlerine tet· 
biri havadisin asılsız olduğunu bir etmekten de aciz değildir
yazdıktan lıaıka muharrirler- ler. 

Cenaze merasimi 
( BG§t 1 inci aahilefde ) 

Hazretlerini umumi ki.tiplen Hik· 
met ve aeryaverleri Celil Beyler ._ 
sile cdiyorlardL B. M. Meclisi Reiai 
Kiz:m Pasa. Batvekil ismet P.,. 
Hazeratiyl~ T. D. ve Türk Tarihi 
tetkik cemiyetleri, Türk Maarif il&
mi namına Maarif Vekaleti, Anlıa
ra Vali ve Belediye reiai, Gazi ınuaJ. 
lim mdrtebi, erkek liaeai namına 
merhumun tabutuna birer çelenk 
gönderilmittir. 

Bir kıt'a asker ile polis müfrezele
ri ve bir bnnclo muzika · merasime 
iştirak ediyordu. Bütün sevenleri "" 
hürmet edenleri tarafından ebedi 
medfene kadar takip edilen merhu
mun tahutu batmda Konya meb'uau 
Naim Hazım Bey bir meniye oku
mu§, Türk D. T. Cemiyeti merkez 
heyeti azasından Ahmet Cevat Bey 
bir nutuk irat ederek ölüler alemine 
çekilen büyük Türk ilimini T. D.T. 
Cemiyeti merkez heyeti ve bütün 
kollan namma hürmet ve takdir ile 
selaınloırıuJbr. 

Maarif ı•t>/lilinin nutku 
Müteakiben Maarif Vekili Retit 

Galip Bey atideki nutkunu irat et.. 
mittir: 

"Büyük b'ir illim, büyük bir aan'
atlir. büyük Iİir vetandaf ve büyük 
bir arkadat kaybettik. Zekilarnam 
ufku olıııiyan imanlardan biri idi, 
Tarih, Türkiyat, liaaniyat, ıari ve 
ıarp felsefesi, f&lk ye garp eclebiy .. 
b, prk ,,. garp muaikiai, ceıur ,,. 
atılgan dimairnm ıenİJ ihataaiyle 
teıhir edilrnil b11gi ıahaları idi. ().. 
11unla konufaDlarrn ınal6-tı.nrn -
ginliğine vukd cepbelerinin deria
liğine hayran obnmnaları mümkün 
deiiJdi. Ruhu tükenmez bir heyecan 
lıaynair itli Bütin ömrii ilim ,,. 
.. n'at aşlmım u~ ,,. dinlen
mez heyecanı ile iyiliji, süzelliği ve 
dofruyu .... ,.....ı. ~ 

'Milli tarih n milli dil İflerİnde 6-
zerine aldıir nı:alfeleri aıhhetini Jıa.. 
yatım lıtilıkir ederek yaptı.. Tarih 
kongreainde onu Samanpazarı yakı
mndaki müt""azi evinin bir karyo
ladan ,,. birçok kitaptan başka .,. 
yım balnnmıyan odannda tutmaya 
bir ıün bile munffak olamadık.. 
Hem hekim, hem arkadat olarak onu 
hasta döşeğinden ayınnamak için 
bat vurduğum tedbirlerden hiç biri 
onun milli vazifeyi her teYden üa
liin tutan ruhu üzerinde müeuir ol
madı. Sendeleyerek ve her adımda 
dinlenerek künüye çıkıtım aaatlerce 
..,.;ııı davayı müWaa edişini büyük 
ruhu için hayrıualı.k nbhati için en-
·'" .. . -- .. . . . 

Jerleınit maddi kuvveti daha zayifle
mitti. Vefada, kadİl'finaılıkta eti ol
mıyan Büyük Reiı onu yarunda v-. 
gözil önünde tedni ettirmek için 
a..raym lııir daireaine almıfb. Bir ay
dan futa orada komıu Yatadık. ().. 
daaınm önünde ıecenin hangi saa
tinde geçsem onu çalıtır bulurdum. 
Kendisine bakan hekimlerin öğüdü
nü yalnız bu huıuıta dinlemezdi. 
Gazinin mıriDe de hayatmda yalnız 
bir kere iyiletinceye kadar çalııma· 
yı bırakmamak hususunda itaataiz. 
lik göaterdi. Koııferanslanm en ke
mirici aancılann istirabiyle inleyerelr 
yazıyordu. Odumdan Kurultay aa
lonunun kapmna kadar aedye ile 16-
tirilen bu haata adam en ıon kuv.&
tini kiinüye kadar yiiriimek için 
a..rfeden bu takatsiz vücut inanchfı 
milli dnııyi müdafaaya hafladıfı za 
man çoşırun bir kuv.et oluyor. Bü
yük salonun kapılarından bahçeye 
ve denize lafan gür ıeaiyle •e iman 
atılayan mürşitler kudretiyle aııat
lerce konuıuyordu. Geliıinden daha 
yorgun aedyeaine aerilerelı: döndiiiü 
zaman onun gözlerinde vazifeıini 
yapmıf idee.liıtlerin Jıetnutluğurru 
ırörüyorduk. Onun ırözlerini en 0011 
defa bundan üç gün evvel sördiiıın. 
Yatafmda oturmuftu, belli idi ki o
turacak hali yoktu. V azifeaini elin
den almayayım diye bana kendisini 
lmnetli gôstermelı: isteyordu. Ben 
tarih kongreıindelö sözlerine eit 
taıhihlerl bizzat ,.._ırtan "lllZpÇ
meaini ba iıi ı.- lıoralıması icia 
yalvardıirm ..- ruı olmuı gibi 
ıörünüyor, fakat derin bir yiirelı e
eısı ile hayat ipfmm aönmek Ü:t98 
oldufunu ırö..dlifihn ıözlerin<le bu 
iti bir nzife cıldnfu için lı-ilhi yap 
mak i'arıırnım - timt~ 
.... 8üyik lıir iıJim, bü:rük lıiır -·. 
atk&r, büyük bir •atandaf, büyük 
bir arkadat ve büyük lıir mefkureci 
lıaylıettik. 

Muhterem ailesiyle lıirlikte biitia 
-W.eti, -- bittin ... , ıt111• 
taııryarak aeven Qulyi, - ae,,.I 
ile oldafu kadar aay11 ile de baih 
arl<ııclııtlarmı, biyiilı lılİ' unundan 
ebediyen mahrum kalan Maarif aile 
ıini taziye ederim. 

Yusuf Akçora B. 1JiJgl/Jgor 
ANKARA, 4 (Milliyet) -

Samih Rifat Bey merhwnu11 tabu· 
tuna kartı Yuıuf Akçora Bey göz 
!eri yatla dolu hıçkırarak birkaç 
aöz aöylemek iatemİ§ae de teeuü
rü buna mani olmuıtur. 

Snmih Rlfat toplanma11 
ANKARA, 4 (Milliyet) -

-·· . -··· .... , . - . . 

Maaşlarını 
Kırdıran 
Tekaütler 

(Başı birinci sahifede) , 
mışlar ve maqlarmı almışlar 
eh. Bu defa üçer aylıklar umu· 
mi surette. yani kinunuenel, 
kanunusani, tubat maatlan ve 
rilmektedir. Halbuki eskiden 
bu ylara mahıus maaılarmı al 
mıt bulunanlar bu sefer bir fey 
alamayacaklarından bunlar, bu 
defa mart, nisan , mayıs maaı· 
lannm kırdınlmuı için müraca 
atta bulunmutlardı. Bunun ita· 
sı için ise mart yoklamasının ic 
rası lazım geliyordu. Bu ciheti 
Emlik Bankası Defterdarlık
tan sormuf ve Defterdarlık ta 
meseleyi Maliye vektletine bil
dirmitti. Bu hususta Maliye ve 
kaletinden diin Defterdarlığa 
cevap gelmittir. Vekalet, dul, 
yetim ve mütekaitlerin vaziyet 
(erini nazan dikkate alarak 
bunlara yoklamasız olarak 
mart,niaan, mayıı aylarma mah 
ıuı ikrazatta bulunulmasma mU 
aaade etmiıtir. Bu suretle evvel 
ce maatlarını kırdırmıt olanlar 
bu emre göre mart, nisan, ma
yıs maaşlarını Emlak ve Eytam 
Bankuma kırdıracaklardır. 

127 yaşında 
.(Başı birinci sahi/ede) 

ve Zaro Ağa ile kollllfmuştur. 
Cibo Ağa Adanad a 127 senelik 
hayatını §Öyle anlatıyor: 

"- Ne var ki; insan yüz yır 
mi yedi sene yqamaz mı? As
lına bakarsan ben yüz otuz ye· 
di yatındayım •• Nüfus kağıdı
ma yüz yirmi yedi yazmıılar •• 
Kaç sene oldu bilmiyorum am
ma, bedel verdiğiımı zaman Sul 
tan Mecit tahta çıkalı iki üç ıe 
ne olmuttu. O zamanlar aşiret 
ler hük\ımete ne boyun eğer, ne 
verııi, ne de asker verirdi. Am· 
ma, bizim atiret zenain oldu· 
ğundan delikanlıları askere ııit 
mez, bedel verirdi •.• Hükumet 
te bize bir fey demezdi. Hem 
o zaman dünya rahatlıktı. Şim 
diki (Sanaalat) ta yoktu; ne 
otomofil vardı, ne araba vardı, 
ne de çeıit çqit makineler .• ıe 
ker bile daha çıkımamıftı.,. 

Cibo Ağanm en büyük kede 
ri evlat ve torunlan bulunma• 
maaıdır. Üç defa evlenmit ve 
bütün çocukları ölmüttür. Cibo 
Ağa sigarayı çok sevmektedir. 
Diyor ki: 

- Yüz seneden fazladır sı
gara İçerim. Hiç bir zararmı 
görmedim. Gençliğimde epey
ce bir zaman içki de içtim. Yal 
llJZ bu itlerde hiç atın gitme

~'!!!!!'!!!!~!'"'!'!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!""'""!!'!!!!!!!! 1 dim. Hem ıimdiye kadar bir ke 
mih Rifat toplanma11 Y•PIDlfbr. re bile hasla ofduğumu bilıni-

Ruten Eıref Beyin Reialiii al- yorum. Bat ağnıı bile çekme
bnda yapılan bu toplanmada mer 
humun büyüklüfü, hatıralan ta· dim. Yalnız oğlumun ölümürı
zi:z edilmit. aileaine taziye mektu- "den sonra çöküm. Çok ihti'yarla 
bu yazılmııtır. Reaminin Cemiye- dıın, dört sene evveline gelınce 
tin Reiılik odaaına konulması, ilk ye kadar köyden köye hep ya· 
çıkacak bültende bir Samih Rifat ya giderdim. Fakat şimdi bana 
kısmı bulundurulmaaı karar albna 
almmıtbr. öyle geliyor ki: bir kere hasta-

lansam ölürüm.. Onun için e-
Haklmlyetl Mllligenfn !imden geldiği kadar hastalan· 

bir yazısı mamağa çalıııyorum. Doğrusu 
ANKARA, 4 A. A. - Hakimi- ölmeğe niyetim yok .. Daha gö· 

yeti Milliye bugünkü bapnakale- recek günlerim var •• Bak Zaro 
ıinde merhum Samih Rifat için Ağa benden epeyce yaşlı oldu· 
tunlan yazıyor: hald d 

"Hakimiyet buıün okurlarına ğu e aha y~yor." 
pek acı bir haber vermektedir. 
Samih Rifat Bey dün ak...., üzeri 
ölmü,tür. 

"Samih Rlfat Bey dil, tarih •• 
edebiyatımızın en büyük adarnla
nndan biridir. Edebiyat tarihimiz
de olduğu kadar memleketin ıre
çiı1liii büyük deiitmeleT içinde 
deferli bir varlıkb. 

"Samih Rifat Beyi, Yatı yetif
kJn ;.,ıanlar gazete ve mecmua ya• 
zıcılığından tanırlar. O zaman lb
ni Rifat Samih diye imza ederdi. 
Miıtik bir tairdi. Şürleri - zama· 
nırun diline uydurulmut olmakla 
beraber - çok canlı idi, 

"Samih Rifat Beyi Mqrutiyet
le beraber idare hayabba atılmıı 
görürii.z. Çanakkale Mutaaamf· 
lıfmda, Konya ve Trabzon Valilik 
!erinde Samih Rifat Beyi istibda
dm tecrübeli Yali ,,. ıınutaaarnOa
nna bit çıkaraııı bir idare kuvveti 
ve kabiliyeti göıtermitti. 

"Türk ihtilalinin batındanberi 
Samih Rifat Bey, bütün canı, bü
tün varlığı ile kendini Büyük Ga
zinin büyük hamleaine veren ter
den biri idi Milli muharebe mey
cl :ı.nlarmı dolaıarak "lnönı.rinde" 
diye ıazetemize yazılar yazmıfb. 
Ve Hakimiyeti Milliyenm en ku.· 
vetli bir yardımcıaı olmuftu. Bir a· 
ralık Maarif Miiatetarlığmda bu
lunınut, daha o zaman Türk dili
nin bütün dillerin kaynafı oldufu 
tezini ileriye sürerek lıu yolda bir 
eaerinin ilk kı-mı da lııaatırnuf
tı. 

"Çanakkale Meb'uau olarak 8. 
M. Meclialne girdifindenberi, 11h
hati çolı samanlar bozulı olchıfu 
halde bile kendini ltilgi üzerine ça
btmalara vermiıti. Türlı: tarihi 
T eıkik Cemiyetinin en çalııkan 
ve fedakar lzalarmclan biri idi. 
Geçen Tarih Kongreailldelô müza
kerelere naaıl yGJr .. k ltir haral'et· 
le bn,bfr daha hatrrfanlan ~ık
_....,tır. 

"Bu yıl yapıJa11 Dil Kurultayı 
Samih Rlfat Bey için derin ülkil
eünün canJan••u idi. Bütla ..,._ 
lıiı ile kandıfı Türlı dilinin ylilr
aeldiji ve ileriliji •-Leh•ia lMr 
tarafından ıelmlt 700 "- fazla a· 
tefli Tirlriia aöslerile caal........_ 
k- huta •e -- s...a. Ri
fab iç lı:uoetile diriWiliei .... 
eli& 

"Dolmabahçe .. raymda ;ratak od·-• aedlye ile çıkanlaa za•al· 
lı huta, ICunıltayın .ci:a .öyl
lriinibüncle .. atleree Oıanclıir 
Türk dilini anlatb. Söyledi, tetrih 
etti ,,e müdafaa eyledi. Kurultay 
parlak ve düzırün aöaleri kadar 
dolırun ve yükaek bilıiaine deri11 
ve aan1lmaz İJıanm• da günndl· 
fi bu dilıiyi T. D. T. Cemiyetinin 
Reialifine aeçmelde bu fedaki.rhk 
!ara C8"ap •ermit oldu. Ne çare 
ki hu Cemiyetin çalıtmalarrnı ida· 
re etmek zavallı Samih Rifala 
müyeaer olmadı. Haota haata An· 
- -.:._ .... , - =·tü. Ba 

Kalpten ölüm! 
( Baır 1 inci aahilelde ) 

tabibi adli Enver Beyle görÜf· 
müttür. EnVf!I' Bey kalp ıekte 
sinden mütevellit ani ölümle
rin çoğalmıt denilecek ka-.:lar 
bir fevkaladelik arzetmediğini 
söyledikten sonra demi,tir k1: 

- Kalp sektesi ani teheyyüç 
!erden, aaabi hastalıklardan te· 
vellüt ettiği gibi böyle mevıinı 
değittkliklt>.-inde bünyevi has
talıklar, bilhaua anjin ve as· 
tmı gibi hutaldı:lar da ani 8lü
mü intaç edebilir. Fu:la all<o· 
lik olmak. uzun zaman frengi 
hastalığı çekm't bulunmak ta 
ini ölümü İntaç edebilir. Bizde 
kalbi teTlcif edebilen bu gibi 
menteler daima nazarı dikkata 
alınmaz ve vakayi ıektei kalp· 
ten fÜçeten vefat olarak l<ayde 
dilir. Asabi hastalıklar ve ani 
teheyyüçlerle vukua gele11 
kalp sektelerinde hastanın ya· 
nında o anda bir doktor bulu· 
nuraa ıun't teneffüs yaptırıl· 
mak ıuretile kalbi tekrar itlet 
mek ve bu suretle iadei hayat 
kabil olur ve bu gibi hadiaeler 
vakidir. Bunun için her aile 
ıun'i teneffüsü bilmeli v,. e• 
halkından biriainde kalp sekte· 
ai olur olmaz hiç t••ırmadaP 
hemen hastayı ırrt üstü yatırıp 
kollanın aıağı yukan kaldırıp 
indirmek, dilini mütemadiyen 
dıtan çekip bırakmak, suretile 
ıun'i teneffüı yaptırmalı, diğer 
taraftan da en yakm doktorO 
çağımıelıdırlar. Kendileriode 
kalp haıtalıiı olanlar da daim• 
yanlannda doktorlannm tavıi
ye ettiii il~ .. lunclurınalı 
dırlar. 

Beklenen 
Emir geldi 

( .... 1 İıtci eeldlMil ) 
mit oa.. aı •wlıarm ba W.
aeaetleriDin Maliyece becleU .,. 
rilerelı .bnmaıı hakkında duo 
Maliye- veklletiııden Defterdal' 
lıia emir gelmiıtir. Bu emri' 
göre ıimdilik asli maqı 20 lt
raya kadar olanlarla, ücretli 
memurlardan altnııt liraya k•· 
dar ücret alanların ıahip bulut' 
dukları hisse senetleri alınacak 
br, Bunlar Cümhuriyet Merkd 
bankaıma mıüracaatl. mu•_. 
lelerini ikmal ettirerek bi ... -.. 



FRANSIZCA ÖGRENINlz 
i r..anunu,.vvelden 15 Kanunuevvel• kauar 

BERLİTZ MEKTEBi 
llilptecliler İçin Franuzca İki K•r• Açı~ıyor 

Haftada üç defa altı ay için yirmi dllrt Türk !ırasıdır. 
Kolaylık gösterilir. Kayıt muamelesi açıktır. Her ders 
için !lınıf ve huausi deraler vardır. Ankara: Hacı Bay

ram cad. - İstanbul ı 313, lıtiklAI c2ddesi. 

Osmanlı Bankası 
3 t Ağustos ı 9 3 2 tarihindeki mali vaziyet 

MEVCUDAT ve MATL0BAT 
f .terlin Ş. P • 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilnıemİf olan kımıt 
Kaıada ve Bankalarda meTcut nukut 

5.000.000 - -
a.473.009 6 11 

Kıaa vadeli avanslar .,. röporlar 
fahıil olunacak ıenetler 

Cüzdanda mevcut Kıymetler • 

Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanılar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Mütefen-ik 

987.822 7 11 
4.948.316 10 10 
J.030.078 18 5 
4.932.296 15 
1.689.525 18 

999.321 4 
661.115 2 2 
97.037 19 10 

25.818.524 2 6 

oOVONAT • 

Swmaye 
fıterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
Nizamna.mei dahili mucibince ifraz edilen ihtiyat alr.çeoi 
Mevkii tedaYülde bulunan banknotlar 

1.250.000 - -
366.402 4 4 
274.148 11 2 

10.806.503 6 1 
1.830.949 19 10 

999.321 4 7 

Görüldüfünde ödenecek oenetler ve vadeli oenetler 
Alacaklı heaabı cariler 
Vadeli bonolar ve haabt cuiler 
Kabuller 
Mütefern1< 292.198 16 8 

25.818.524 2 

Ku,..da munıfık oldulu tudilı: olunur 
Müdür Unmmi Mildir Mua..ütl 

E. HODLER A. H. REID 

ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 

İLAN 
İstanbul Tramvay Şirekti, şimdiki kül renkli kaplı 

pasoların 1933 senesinde artık muteber olmayacağmı 
ınezkôr paso himillerine iş'ar eyler. 

Şimdiki paso hamilleri meyanında, veailılalarmı tec 
dit ettirmek haklanı haiz olduklarını düşünen zevatın 
vaktinde müracaat etmeleri rica olunur. 

İstanbul, 1 Kanunuevvel 1932 
MOD1R1YET 

İat. Mr. Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilinları 

Eni.ncıuı Orta mektebi ibti 
Yacı için 900 çift yün çorap pa 
zarlıkla aabn alınacaktır. Pa
zarlığı 7-12-932 çarşamba gü
nü nat 14 te Tophanede Mer
kez Kumandanlığı aatmalma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Tal iplerin ıartname ve nü· 
nıunesini gönnek için nbab 
•aat 9 dan ona kadar her gün 
ve pazarlığa ittirak için de mu 
ayyen vaktinde komiıyonda 
hazır bulunmaları. (318) 

(6383) 

Ne 

• • • 
1490 Pudramız sabit kalır 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
4035 çeki odun pazarlıkla sa
tın almacaktır. Pazarlığı 5-12-
932 puarte•i günü saat 10 da 
T opbanede Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonunda 
İcra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnameaini görmek için ıa
b,,.b Hal 9 dan ona kadar her 
g"Ün ve pazarlığa iıtirak için de 
tnuayyen vııktinde komisyonda 
lıazır lıulunmalan(319) (6404) 

• • • 
0..ctu Sıhhiyesi için 109 ka

lem eczayı tıbbiye pazarlıkla 
&atın almacaıktır. Pazarlığı S. 
12-932 perfembe günü aaat 14. 
30 da T oplıanede Merkez Ku
tııandaıılığı Satmalım• komiayo 
lluııda icra kılınacaktır. Taliple 
l'İn tarlnameaini görmek için 
•.a,.h ıaat 9 dan ona kadar her 
&ün ve pazarlığa ittirak için de 
tııuayyen vaktinde komisyonda 
hazlT bulumnalan(321) (6406) 

... * * 
le.azım Dikim Evi ihtiyacı 

İçin 5100 metre yerli teli pa· 
~arldda aatm alınacaktır. Pa

Li.tif "" nennin çehrelerin teıhir 
ettiği erkekler pek çoktur. Bu sırra 
vakıf olan kadmlar her vakit krem 
köpüğü ile lmntb:nlmıt pudrayı kul
lanmağa itina ederler. Rüzgarlı ve 
yaimurlu ha....ıarda •eya pek sıcak 
bir balo aalonıında saatlerce baki 
kalır. Krem köpüğü, pudrayı gayet 
yapıfkan we gayrimer'i lr.ılmalda be
raber parlak, yağlı ve kaba gÖlte
ren hunın lr.ınmzdıimı da izale e

der, Tokal on pudruında, krem lı.ö
püfü huauıi lıir uıul dairesinde ha
valand...ım.ı ... mükemmel pudra 
ile fenni bir surette karqtınlamtbr · 
T okalon pudraıı, kadınlara. erir.ek
lerin nazari takdirini celbedea taze 
ve narin bir cilt ve genç bir yüz te
min eden yepne pudradır. 

lıtanbul Yedinci icra Memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çenilmeoi mukarrer lo
kanta .,.,....._ 7-12.$32 tarihinde 

x Çarf81l\ba ciinü ıaat 3 - 4 ele Arap 
camii Balıkpamr ıolr.ak qçı Afop 
Efendinin dükkanı önünde paraya 
çevrileceği ilin olunur. 

l:arlıfı 7-12-932 ÇaJ'!amlıa gü· lığı sabnalma komisyonunda 
111\i saat 15 le Tophanede Mer- icra kılınacaktır. Taliplerin 
kez kumandanlığı aatınalma tarfnamesini görmek için sabah 
koınisoynunda icraikılmacaktır. saat 9 dan ona kadar ve müna-
1' aliplerin şartnamesini gör- kaaaya iştirk için de muayyen 
11\ek için sabah saat 9 dan ona vaktinde komisyonda hazır bu 
~adar het"güıı. pazarlığa iştirak lunmıaları. (323) (6427) 
için de muayyen vaktinde ko- • • • 
11\iayonda huır bulwımaları. Maltepe askeri liaesi ihtiyacı 

(322) (6407) için 400 çeki odun pazarlıkla 
* * * satın alınacaktır. Pazarlığı 5-

I Ordu Sıbbiyesi için 59 ka- 12·932 pazartesi günü ııaat 10 
eıtı. asabiye malzemesi aleni da T opbanede Merkez kuman
llıiinakaıa suretile satın alına- danlığı satınalma komisyonun.
ca-ktır, Münakasası 26-12-932 da ;cra kılınacaktır. Taliplerin 
'f'l:llrteıi günü •aat 14.30 da 1 komisvona müracaatlrı. 
Oı>hanede Merkez Kumandan (324) (6428l 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

A 'pullu şeker fabrikasının istanbul depo
larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuv~lda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 391 

/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adresı fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 
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ÇOK SADIK BlR ZAT 1 
Apartnnan içeriıincle kapıcalık va 

zifeUle metl"I olmak iıtiyor. lıte· 
y...t• t.ft.iC aılnıM münceat • 
debilir. 

Geclilı:paıa Müıellim 110kalı: No. 10 

Nazar EfencH. 

SATILIK KAMYONET 
itler bir vaziyette ve arka liıtik

leri yeni 28 modeli Şevrole kamyo

neti 500 liraya aatılıktn-. Talip olan
lar Unbpanıuda Köprübaşı cmnİ al

!ı Mehmet Saclılr. 

ıinde Şoför A11m 
maaı rica olunur. 
~~~~~~~~~~ 

lıtanbul Yedinci icra Memmlu
ğundan: 2100 lira krymeti -·Jwn.. 
meneli Biiyükaclada Lonca oobim· 
da 1Wn 6 - 8 numaralı maa ılüWn 
hanenin 32 ele 4 hiıoai birinci açdt: -n ic:raoı 211nmnda otuz 
gün müddetle müzayedeye vazedil
mİftİr. Talip olanlar 21-12-932 tari
hinde daireye talik olunan açık ut
ın.- tt.rtnameoini oltuyabileceil 
gibi bu İ4e .Ut 929/10491 No. doeya 
da O... olunabilir. Birinci aıtm ... 
10-1~33 lıarilııi..ıe (Sah) pai -t 
16 da dainıde icn. olunac•lmr. Ta
lip olanların kıymeti nmhaı
nin yüzde yediıi nilbetinde P87' .k
çeai tealim etmeleri lizundır. Müte
ralôm •ersi Ye Belediye ve Vllkıf i
careü müıteriye aittir. 1424 No. ic
ra ve ifl8• lmnnnunun 119 uncu 
.-ddesi mucibince baldarı Tapu si
cill•ile aabit olmllyan ipotekli ala
aldd •• ile diğer alilmdarlann ve ir
tifak hakki aahiplerinin bu haldannı 
bU1UIİle faiz ve masarife dair olau 
idılialarmı ilan tarihinden itibarea 
20 gün zaıfında .......ıo müıbitelerile 
bilclimıeleri lizmıdtr. Ak•i halele 
haldan Tapu sicilile sabit olınayan
lar oatı' bedeliııia paylaftnUmdan 
hUiç kalırlar. Ve 4aha fazla melU.. 
mat almak iıteyenlerin 929/10491 
dooya numaraıile memuriyetimize 
müracaatları ilin olunur. 

l.tanbul Altıncı lc:raomdan: Mah
cuz ve paraya çevrilmeai mukarrer 
82 çift muhtelif çapta erkek İ.llr.arpİ
ni Sandal Bede.teninde Şehnmane
ti -t mahallinde ikinci açık art
bnna •Uretİle 8-12-932 perfC!DJbe 
günii -t 13,30 da aatılacağmdan 

taliplerin h-r bulunacalı: memurıı
na miinu:aatlan ilin olunur. 

1 

il 

Tayyate Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbap gecesi yapılacakbr. 

Taliinizi deneyiniz •• 
Acele ediniz.. 

Evkaf müdiriyeti Hanları 

Mütekaidin ve Eytam ve Eramil 
No. 

1 

4/12/932 
5 .. 

Paza~ 1-130 E~ Ye Eramil 
Puarteal 131-ili Eytam ve Eramil 
ÇaJ1anıba 1- 39 Mütekaicliıl 
Cumartesi 40-- 68 " 

7 " 
10 • 
12 " Pazartesi 69-- 89 " 
14 • • Çaı-pmba ~125 " 
17 • Cumartesi 126--tll " 

Hademel Hayrat Vazifeleri 
6/12/932 Salı 1- 16 
8 • Pertembe 17- 32 

11 ,. Pazar 33-- 48 
13 ,. Salı 49- 70 
15 ,. Perı-be 71- 90 
18 ,. Pazar 91-120 
19 ıı Pazartesi 121-ill 

Mütekaidin ye Eytam ye Eramilin kiounuevnıl 932 tubat 
933 üç aylrk maaılan ile had'emei bayratın kinımuevvel 932 va
zifeleri balida yazıldıft Yeçlıile biuılanndaki No. lara ırilre te.
viye edileceği ilin olunur. (6398) 

1 - Tahtak~e Rüstempafa mahallesinde Papaa oğlu eobğm 
da 22 Na. mağz. 

2 - Aksaray.da Eyndıey mahallesinde tnnvay caddesinde Be
kirPSfll ıneıktep ınahalli. 

Balada muharrer emlik 934 senesi <mayıs gayesine kadar 
pazarlıkla kiraya Yerileceğinden talipler Evkaf mücfıriyetinde 
vakıf akarlar kalemine münıcutları. (6422) 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsaclireli emvalden olup Fmdıtdıda mahfuz bulunan 7000 

kilo mete mahlut kömürün fiatı haddi liyık görülemediğinden 
müzayedeai bir hafta müddetle temdit edilmit ve 12-12-932 ta
rihinde saat 15 buçukta ihale olunacağından taliplerin Betİktaf 
Orman idaresine ve ihale günü Beyoğlu Kayınakamlıfmda mü
lC!ekkil müzayede komiıyoauoa lüzumu müracaatları. (6415) 

'.:> üiıcü kolordu 
ilanları 

3. Muhabere Alayı için 150 
kalem teli; ve tdsiz alatı ve ted 
ris mzh:e.-resi pazarlıkla setm 
alınacaktır. ihalesi 6-12-~32 
Salı günü eaat 16 dadır. Talip 
!erin o r.ün ve vaktinden evvel 
komisy~a müracaatlan. 1 

(991) (6408) 

"' "' "' 
3. Muhabere Alayı için aıa 

ğıda.ki malzeme pazarlıkla H• 

tın alınacaktır. ihalesi 6-12-
932 salı günü aaat 16 da yapıle 
caktır. Taliplerin o gün, vaktin 
den rvvr 1 komisyona müraca-
atları. (992) (6409) 

Adedi Cinsi 
1 Re::ireaör "Hem anot, 

hem katot devereyi" 
6 Çift kulaklık ba~ tele

fonu 
1 Yüksek sadalı bizer 
2 6 • 120 voltluk volt

metr 
2 1 . 4 voltluk voltmetr 

'(. ~ ::-. 

3. Muhabere Ahyı için 56 
kalem telsiz malzemesi pazar
lıkla satın alınacaktır. ihalesi 
6-12-93~ Sah günü saat 16 da
drr. Taliplerin o gün vaktinden 
evvel komisyona. müracaatlan. 

(993) (6410) 

• * * 
1. F. ihtiyacı için att.ğıda 

cina ve miktan yazılı malzeme 
pazarlıkla aabn almacaktır. f
baleıi 6-12-932 Salı günü aaat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin 
o gün Ye vaktinicl~n evvel ko
misyona müracaatlan. 

Adet 
1 
3 
5 Kiln 

(994) (6411) 
Cins 

Voltmetr 
lzolebant 
Nitt.dır. 

* * • 
Muhabere Gedikli Küçük Za 

bit mektebi için 20 kalem mu· 
hııLere malzemesi satın alına
caktır. Pazarlığı 8-12-932 de. 
yapılacaktır. Lrstesini gönnek 

, üzere her gün ve ihaleye iıti
rak etmek için o gün vaktin-

i den evvel komisyona müraca- 1 
atları. (989) (6349) 
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• * * K. O. Muhabere Deposu ta-

mirhanesi için 14 kalem malze 
me satın almacaktır. ihalesi 8-
12-932 pal"fembe günü saat 15 ı 
tedir. Listesini ırörmek fuıere 1 

1 her gün ve pazarlığa İt-
i tirak için o gün ve vaktin• 

1 

den evvel komisyona mü-
racaatlan. (988) (6348) 

1 
* * * K. O. kıt'alarının ihtiyacı o-

' lan 17000 kilo kuru fasulye pa-
' zarlıkla satın alınacaktır. (bale 

si 7·12-932 çarıamba günü sa
at 15.30 dadrr. Nümune ve f&rt 
namesini görmek üzere bergün 
ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel ko-
misyona müracaatları 

(987) (6347) 
1359 

• • • 
Muhabere kıt' alan için 57 ka 

lem tamir ve tatbir malzemesi 
pazarlıkla ntm alınacaktır. 1-
b.leai 7-12-932 Ç&J'famba günü 
nat 16,30 dadır. Taliplerin o 1 

ırün ve valttınden evvel ko
1 misyona müracaatlan. 

(985) (6345) 
1357 

• • • 
1 
1 

Alemdar Z.ıde Mehmet 
Vapuru 

Bülent 
VAPURU 5 Kanun evvel Pa
zartesi Zonguldak, fnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, IDze ve Mepavn.,ye azimet 
ve avdetle ayni ialr.elelerle Sür
mene, Vakfıkebir, Görele ve 
Onye'ye uinyarak avdet ede
celr.tir. 

Acentau Aliiye han No. 1 
Tel. 210::7. 

Limanımıza muvasalatı beklene ı: 
VfENNA vapuru 6 K. Evvel Salt 
(ftalya, Mı11r, Suriye ve Rodoı) tıın 

ASSIRIA vapuru 6 K.. Evvel Salı 
(Batam ve Anadolu) dan. 
Limanımızdan hareket edecek .-a. 

purlar: 

MERANO vapuru 5 K.. Evvel Pa· 
zartes.i (Setanik: Voloo, Pire, Pat
ra•, Brenclizi, Venedik. Trieote, Fiu 
me n Trieste) ye. 

QUfRINALE vapuru 5 K . EVYel 
Pazarteıi (Pire, Katanya, Napoli, 
Maroilya ""' Cenova) ya. 

HELOUAN vapuru 7 K. Evvel 
~ba oabah tam 10 da (Lloyd 
Elr.opreı) olaralı: (Pire, Brenclizi, 
Venedik we Trieote) ye. 

Şimali, Cenubi, Ye Merkezi Ame
rilr.a ile A vuıtralya, Yeni Zeyland 
ve Abayı Şark için doğru bilet ve
rir. QITAUA~ vapur kumpanyuı

nın lüks vapurlarile müttehit oerviı. 
Her nt!Tİ tafsilat için Calatada 

Merkez Rıhtım Han (Lloyd Tries
tino) ser a..,..teıine Tel 4.0771 ve 
4.4878 veya Galataurayındaki yazı
hane. Telefon 4 2490. 

1 MUST Af A CEMAL Y apurlan 
İz.mir sür'at postası 

Bursa 5 k~pe~~e! 
paz~rtes. 

alr.p.mı oa.at 15 te Kart.köy 
nhtımıodan 

JoğruİZMİRE 
hareketle Salı günü l:zmire mu· 
vualet ve Çartamba günü lz
mirden hareketle Perf"mbc 
gİİnÜ lıtanhula avd~t edecektir. 

Tanilat için Küçük Rıhtım Han 
No. 4-5 T.-lcfo 1 4 () 13 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
l.ükı 

ADNAN 
vapuru 

~:ft. Perşembe 
giinleri Galata rıhtımından 1&1: 

tam 17 de har<k•th d j:ru 

IZMtR'e 
.,., pazar giinleri fzmir'den oaal 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a ay 

det eder. Tafıiliıt için Galatr. . 
:;umrük karııaında Site Fraraez. 
ha:ı No.12 yazıhaoeoine mür~cut 

-- Tel: 4. l'J41 
919 

SE.YRISEFAlN 
lletllu - : O.lata Köpr• 

tı.p 8. U6I. IJulıe A. Sıı kec 
'-lttb~ bu J. S740. 

lZMİR - PİRE. iSKEN DE· 
RlYE POST ASI 

(EGE) 6 birinci kinu 
salı 11 de. 

K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti
yacı: için 6.000 kilo pirinç pa· 
zarlrkla satın aimacaktır. Şart
namesini görmek üzere hergün 
ve pazarlığa iftirak edeceklerin 
ihale günü olan 7-12-932 çar
tamba günü saat on bet· 
ten evvel komisyona müraca
atlan. (980) (6309) 

: TRABZON POST ASI 

1344 
• • • 

K. O. ye 1. F. kıt'alan ihti
yacı için 20,000 kilo bulgur pa 
:zarlıkla satıh alınacaktır. (hale 
si 7-12-932 çarşamba günü aa· 
at 16 da-drr. Nümuııe ve tartna 
meai görülmek üzere her gün 
ve münakasaya i~tirak için vak 
tinden evvel kom' yona müra
caatlan. (981) (6310) 

1204 
• • • 

l KARADENiZ 
1 7 birinci kinun çar,amba 
. 18 de Galata rıhtımın:lan. 

Dönlitte Tireboluya c!a 
uğrar. 

İZMİR- MERSİN POST ASI 

, (İNEBOLU) 
1 birinci kanun çarşamba 

10 da. idare nbtımından 

' kalkarlar. 
K.O. ve 1. F. kıtaları ihtiya 

1 
cı olup pazarlıkla aatm alma- !'!""-~--"!!'!-!""!'!~-.---'!!" 
cak olan 15.000 kilo laNDIZI 
mercimeğe talip ç.ıkmadığm- kine ait bir adet t~tör ye .pul
dan: ihalesi tehir ile 12-12-932 luk satılacakbr.Görmek ıatıyen 
pazartesi günü aaat 14 te yapı !erin Had~yünde ~üatab
lacakttr. Taliplerin vaktinden k~ mevki ~andanlıgına ve 
evvel komisyona müracaattan. muzayedeye ıttırak edecekl~ 

(977) (6306) rin pey sürmek Ül:et"e her gün 
• • • komisyonumuza müracaatları. 

Çatalca Müstahkem mev- (957) (6171) 



fllo•s "WIRUIT SA&,~~ 
6~ Snsam•, yuın beferiyete 
~ olan cezasıdır. Tabii havası 

- ... ;;rı..• ----,.=. 

lıazmiyeye maUlı: Eno·a 
"Fruit Salt" gazozla to~ı 
lıfr m•lı:der limoa aılı:ıldıkda 
•111amayı gideren litif. 
lilahl ve miilı:anm•l bir 
miıtalaaır tetlı:U eder: 

6a6.ıı .. ..,_ "' ..... .. .,, de,,,,_. bir .,..... ...,, .,,,,_,,,,. 
Wtt/lr. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah bir kate 

NEOKALMİNA 
aldıl;ınızda 

Vücudunu1.e grip<: karşı en kunetli ,iltlıı vermiş olonunuz 
ve !\Al .BI KAT1YYF'i Y< llı\f;\Z • 11· r •·c•oneıie ıı ,, 

BEDAVA 
MADEN SUYU 

Mide, Barsak ve Cilt hutalıklarile Böbrek ve Karaciğer 
kumlarında ve alelumum Artiritik hastalıklarda içilmek 
ıuretile büyük faydası sabit olan YALOVA KAPLICA 
SUYU her iıteyene paraıız verilmektedir. Temiz ti~elerle 

Seyrisefain &§doktorluğuna müracaat edilmesı. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Erzurum Vilayeti için lüzumu olan ilaçlar olbaptaki tarlna

mesi veçhile ve 13 kinunuevvel 932 aalı günü saat 14 te kapalı 

zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 
Bu baptaki tartname ve liıteyi görmek istiyenlerin komisyo· 

numuza müracaatlan. (6189) 
969 

1 
lstanbul Belediyesi llanlan 

-----
lıtanbul Belediyesindenı 
Fıkra: "Tahti idaresinde bulunan otombbilin sevk ve idare 

ıini ehliyetnamesi olmıyan kimıeiere teslim eden toförler ceza. 
landınlır." 

Yukardaki fıkra 7·11-932 T.li Daimi Encümen kararile Be 
lediye Zahıtuı talimatnamesinin 146 mcı maddesine ilave edil
miıtir. (6426) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Şubesi Mahalle.i Sokafl No. Cin.i Hiue Varidatı 

miktan Lira K. 
Hane Tamamı 15 00 
Hane Tamamı 154 00 

Kıymeti 675 00 
Feriköy Muradiye Boy- 18/20 Hane Tam1111111 34 00 

Kıymeti 296 00 

Galat'& Y enicaml Hacı F oti 
Feriköy Muradiye Nüahetiye 

7 
97 

Yukarıda yuıb emlikin vergiıi verilmediğinden bilmüza. 
yede satılacaktır. 5-12-932 tarihinden 25-12-932 tarihine 'kadar' 
müzayedei evveliyeai 26-12.g32 tarihinden 4-1·933 tarihine ka 
dar ihalei kat'iyeleri ic:ra edileceğinden talip olanlarm pey ak
çelerile Beyoğlu kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaat· 
lan. (6395) 

PHILIPS 

"830" 
ir Tek Df ğm ! ite 

Bitiin Av· u a Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 

Pek muhteşem bir müsamerei musikiyt: 
Yarın ak~an LONDRA Birahanesinde 

Klarnet Ramazan Gecesi 
,\.Jubter<m dinleyıcilerimden gördüğüm teveccüh ve iltifata güvenerek 

Deniz kızı EFT ALYA Hanım 
ile Kanuni ART AKI Efendinin ittiraki temin edi'.erek 
tertip olunan bu müsamerei muıikiyeye ic \bet buyura· 
cak kadirıinaı ve muhibbi musiki zevatı kiramın gw•t 

.,.üzel bir gece geçirecekleri arzolunur. 

Her türıü asri konforları, iüzel maazarası, 
odaları ve mükemmel servisile tanınmıt 

BELVÜ PALAS OTELİ 
Gcçiroıekıe oldutumuz lktısadl buhran ı;ebebilı fiatlınndı 

• MÜHiM TENZiLAT YAPMISTIR. 

Eıkitehir - Konya battı üzerinde Ilgın ııtasyoııu civannda 
kilometre 319--820 de bat.tan 650 metre mesafede viki tat 
ocağından çıkanlacak 15.000 M 3 balaıtin kapalı zarfla münaka· 
aası 25 Birinci Klnun 932 pazar günü saat IS te Ankarada idare 
Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara, Haydarı>ata ve Kon. 
ya veznelerinde ikiter liraya satılan şartnamelerde yazdıdır. 

(6379l. 
• {nhisarlar Umum 

Müdürlüğündem 
'Amper metre: No. 316014 
Volt metre : No. 316027 
Yol veren ilet No. 36695 
Samsun fabrikası için pazarlrkİa satın alınacak olan bu üç 

ileti vermek istef8) müesseselerin pazarlığa ittirak etmek üze
re yüzde 7,5 teminatlanm hamilen 7· 12-932 çarşamba günü saat 
14 te Galatada Miibayaa Komiıyonuna müracaatlan. (6316) 

. ' Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
Mevkii Sokağı Cinai No. 
Darağaç Demirhane Kereste kutu fabrika11 33/35 

Sepetçi Pirina ve pamuk yağ 123/127 
fabrikuı 

Paralı köprü lıtematyadi un fabrikası 28/30 

Karataş Tramvay C. Yanık kereste fabrika11 148/150 
Değirmen dere Nahiyesi Gök Ağaç çiftliği 

Muhammen Kıymeti 
125635 Bu kıymet fabrikanın binasına aittir 
13950 Bu kıymet fabrikanın makine, alat ve edevatına 

aittir. 

139585 

60332 Bu kıymet fabrikanın araa ve binasına aittir. 
14495 Bu kıymet fabrikanın makine alat ve edevatma 

aittir. 
74827 

94575 Bu kıymet fabrikanın anuile binasına aittir. 
23394 Bu kıymet fabrikanın makine alit ve edevatına 

117969 

31853 
124478 

aittir 

1 - Yukanda evsafı yazılı emval kapalı zarfla satılmak üzere 26/11/932 tarihinden itibaren müzayedeye çıkanlmıt
tır. Satıt peşin para iledir. Hazirlill 928 tarihli talimatnameıi mucibince hak sahiplerine verilen bonolar da nakit makamın
da kabul edilecektir. 

2 - ihale 26112/932 per,embe günüdür. Taliplerin yukanda yazılı muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat paralarile birlikte mezkUr günde aaat on bette Ziraat Bankasının Gazi Bulvanndaki lzmir tubesine 
müracaatlan. 

3 - Talipler tekliflerini bir zarfa koyup mühürleyecekler ve zarfın üstüne adreslerini· yazacaklardır. lfbı zarfı teminata 
it makbuz veya muteber banka kefalet mektubu ile birlikte ikinc:i bir zarfa koyup itbu zarfı da mühiırleyecek ve üzerine 

hangi mala a;t oldı.ığunu yazacaklardır. ltbu teklif zarflannı muayyen vakte kadar makbuz mukabilillde müzayedeye m&
mur heyetinin riyasetine teslim eyleyeceklerdir. 

4 - Gerek emval ve gerekse diğer huıusat hakkında daha fazla malumat almak ve şartnameyi g5rmıek isteyenler 
lıer gün lzmircle Ziraat Bankasının Muhasebe servisine, Ankara ve lstanbulda bulunanla~ da işbu mahallerdeki Ziraat 
ankalıuına miiracaat edebHirler. (6024) 

Vataııdatu1n1111ZJn tecruncs.nı.ıı vercııgı m .... tiet ncbcc uzcrın.: 

PROFiLAKSi 
Sarfiyab müthiı bir ıurette arttığından her viliyet merkeıinde sahtı idare edecek 

BiR VEKiL TAYiNi iCAP ETTi 
ı\rzu edenlerin •Y nihaveı!ne kadar lstanbul 651 posta kutusu adresimiz· müracaatları. 

~, 

Sekiz senedir kumbarasına atbğı paraların faizi, onun 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han lstanbul 

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

T6rkiye lı Bankası tarafından teıkii olunmuıtur. idare mecliai ve 
mild6rler heyeti ve memurları kimilen T6rklerden mürekkep yegane 
Tiirk Sigorta ŞirkeUdir. Tllrkiyenin her tarafında (200) Ü geçe4 
acentalarlDID hepsi Türktiiır. Tiirkiyenin - mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiıortalar&111 en iyi ıeraitle yapar. Hıur vulruunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf ı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20 S3 t 
187 

Yüksek Mühendis mektebi 
mubayaat komisyonu 

riyasetinden: 
Mektep talebes! iç~n. lüzum:. görülen 256 çift iıkary>İ;D al~i 

münakasaya vazedılmııtır. Munakua11 27-12-932 tarıbme mu· 
sadif Salı günü ıaat (14) te icra edilecektir. Talipler bu husuı· 
taki tartnameYi görmek üzere her zaman Mektep idaresi~ mü· 

1 rac:aatlan ve münakaaadnn mukaddem teminat akçeleriniMektep 
1 • • 
VezDMİne yatırmaln ılin olunur, (6420) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler mübayaa komisyonu riyasetinden:· 

Akliye ve aıabiye hastanesi için lüzumu olan "25.000" metre 

yerli amerikan bezi olbaptaki tartname ve nümunesi veçhile ve 

20 kanunuevvel 932 ıalı günü ıaat: 14 te kapalı zarf usulile iha· '-· v 

le edilmek üzere münakasaya konınuıtur. Bu baptaki tart· j . IElil·lf:llWJ. .. 
. .. ICCJ.&Nl..ti·J'ISKICi 

name ve nünıuneyı· aörmek. ietiyenlerin komısyonumuza mu· ·ı ~·"''"" 
t ı. -" 1060 ········;j~~t;~;·;~·;;AAsl 


