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Almanya OD gündenberi hüku- l 
ll>etaiz bir memlekettir. Von Pa- T c • ti• K • ı t 
:n,!:b~~:sn:=k=:~:;i~= ayyare emıye ongresı sme 
:rapılan tqehbüaler bugüne kadar 

=-~~~i~~=~ar:~::..~~& Pa~anın nutku ile açıldı 
Teınnıoanı ıntihabatmm neticeaı- ~ 
ae uygun bir hükiimet teıkiline 
de imki.n bırakmamaktadır. Von 
Papen'in istifası üzerine Cümhur 
Reisi Hindenburg, aon intihabat
lan en büyiik siyasi fırka olarak 
çıkan Milli So.ıyalistlere yani Hit
leristlere kabine teşkili vazifeaini 
vermifti. Ancak Hindenburg'un 
ileri sürdüğü tartlar, Hitler'den 
:ralnız kendi fırkaıma dayanan 
bir bükiimet teıkili imki.nmı sel

Başvekil, tayyareciliğin ehemmiyetini anlattı 

Gelecek harplerin kat'i neticelerini milletler 
havada tayyare vasıtasile alacaklardır 

betmit bulunuyordu. Hindenbura. Milletin tayyare· için verdiği para 40 milyon liradır. Milletimiz 
evveli. Hitler'in Mecliste ekseri- db b 
yeti temine ki.fi gelecek bir kom- hissi selimile millet davalarının te irlerini isabetle ulmuştur 
binezon bulmasını talep etti. Sa- ANKARA 27 A.A. - Türle; 
l>İyen de Hariciye ve Milli Müda- Tavvare Cemiyetinin be•incl 
faa Nazırlarını tayinde kendi ar- "" • 
ausunun hi.kim olmaaını istedi. kongresi bugün saat 14 te An,. 
Hitler'in Meclisteki Fırka mevcu- kara Halkevi salonunda Batvo
du ancak 195 olduğuna göre, kil lımet Pata Hazretleri tara
Hindenburg'un f&rl olarak ileri fmdan açılmııtır. 
sürdüğü ekseriyeti ancak bafka B k•J J p H 
fırkalarla bir koaliıyon teıkil et- • aıve ı a~et B§a azret.--
tnek auretile temin edebilirdi. len fU nutku ırat buyurmutlar
Halhuki Milli Soıyalist Fırkasmm ı dır: 
t'."kı1i ta':!hind~n beri. takip ettiği "Muhterem arkadaılar: 
11yuet, boy le hır koalııyonu~. 1"!" Bu kongrenin açılması milli 
kiline müsait değildir. Ve musaıt h b ıı· b 1 fh ) 
olsa dahi, Hitler birtakım kayıt· ayat?'. . e ı aş ı sa a arın-
lar ve tartlar alımda !'ük~e! dan bırıdır. E~elce her .sene, 
teşkil etmeyi kabul edemıyeceğını son zamanda ıkı senede bır vu· 
bildirdiğinden bu tetebbüı suya kubulan bu toplanma bize hava 
dilftü. müdafaaaı için ve bir hava filo 

Hindenburg bundan sonra ka· ıu yaratmak için memleketimi
bine teıkili vazife•İni Kaas'a tev· zin aarfettiği gayretlerin plan
di etmiştir. Ce~i bu devlet adamı çoaunu ııöıtermeğe bir fırıat o
Merkez ve Bavıyera Halk Fırka· ) y l f' •~ d d • ·ı 
llna dayanan bir hükıimet tefkİI uror. • a nız DU K8 ar ~gt , 
edebilirse de bu tetekkül de Mec· mılletlenn hava meseleleruıde 

Salih Pa!Jll 

Umumi 
Müfettişlik 

--+--
Salih Pş.nın da ge
tirilmesi muhtemel 

ANKARA, 27 (Telefonla) -
Birinci Umumi Müfettişliğe tayini 
mevzuubahis zevat araıında Kol
ordu Kumandanlarımızdan Salih 
Paf&llJn da iami zikredilmektedir. 
Müfetti,liğe herhalde bir aaker ge 
tirileceği söyleniyor. 

Recep 8. gitti 
liste Hindenburg'un tart olarak her gün alaka ile takip ettikle- l Bir hafta evvel Avnıpadan 
ileri ~ürdüi;il ekıeriyeti 1':."'~ ri faaliyeti milletlerin hava mü· Başvekil smet Pş. Hz. ıehrimize avdet eden Cümhuri-
edemıyec;•.iınden Kau ~ ~üku- dafaasma verdikleri ebemmiye ettiğimiz gibi her birimiz mem lendiğini söylemeğe m«buruz. yet Halk Fırka-
nıet te,kılınden vazgeçmı,tır. . k _ _,. 'il • . .. eh 1 5 d be fi 

Te.kaütKanununda 
yapılan tadilat nedir? 

Yeniden Kimlere Tekaüt 
Maaşı Bağlanacak? 

Memurlar tekaüt olduktan sonra bile 
birçok şeylerden sakınmalıdırlar 

ANKARA, 27 (Hususi muha
birimizden) - Tekaüt kanununa 
ili.ve edilen 8 inci muvakkat mad· 
deden istifade edeceklerin adedi 
dünkü içtimada Bütçe Enciime
ninm ifade ettiği veçhile mahdut• 
tur. Sabık Bahriyeli Vekili Ihsan 
Bey istifade edecekler meyanın· 
dadır. 

aaı maaılanna nazaran yetim1eri 
ne cezalarınm icrası müddetince 
maat verilir. Cezalannın hitamın 
da bu maaılar kesilip vefatlann 
da gene yetimlerine tahıia olunur 

Türk vatandatlığmı !erkeden 
veya vatandatlıktan iıkat oluna 
larm kezalik tekaütlük hakla 
sakit olur ve bunlar mütekait ise 
ler maaılan kesilir. Ancak bunla 
nn Türkiyede kalan, Türk vatan 
daılıfını muhafaza eden maaı 
müatehak yetimlerinden nafaka
ya muhtaç oldukları sabit bulu· 
nanlar hakkında yukardaki hü 
kümler tatbik olunur.,, 

Bu 53 üncü maddenin evvelk 

Hindenburg her iki fırka rei- ti eııuı mı etımız muvac e- eketin her köıesinde tayyareci on iki sene en ri tayyare ·- aı Umumi Kati 
sine de kabine !etkili vazifesini sinde gözden geçirmek için mü- !iğin daha çok ehemmiyet aldı- !oları kurmaktaki euı fikirler bi Recep B. dün 
tahmil etmekle tunu söylemek is- him bir vesile oluyor. ğını her gün tayyarelerden da- çok dil<:kate §ayan mahiyet al- akşamki eksp. 
temittir: Almanyadı>: bir h~kü- Arkadaşlar, ha çok endite edildiğini ve on- mıttır. Harp olur da dJtman ü- resle Ankara'ya 

Bu yeni kanundan mezki'ır 
mahkümlarm eytam ve eramili de 
istifade edecektir. Milli hudut ha
ricinde bulunanlann ( 150 lik lis
teye dahil olanlar hariç) bu mad
deden istifade edebilmeleri ise 
tarta mualli.ktır. Bunlann her al
b ayda bir maat dairesine müra· 
caatle İıpatı vücut etmeleri li.zım 
geldiğinden memlekete dönmiyen 
!erin bu kanundan istifade etme
lerine imki.n yoktur.Bu tekaüt a
idatı heaap edilerek iki taklitte 
kendilerine verilmiı bulunan ve 
bu suretle hazine ile ilifikleri ke
ıilen kimselere aldıktan kadar ye
niden tahsis edilecek maaılann
dan ceste ceste tevkif olunacak- • i 
tır. Bu yeni kanundan iatifade e
deceklere maatlarmm kesildiği 
gÜnden bugüne kadar geçen sa- i 
mana ait maa,lan tesviye oluna· ı' 
cak değildir. Zira kanun madde-

1 
si yeniden maaı tahlisini i.mirdir. 

Kanun Ali taıtika ar:z.olunmut-' . 
j tur. Taatiki müteakıp bugilnlerde 

1 

Resmi Gazetede neıredilerek mer' 
İyete girecektir • M:~ıi~ı:"~~~;:;i:et:sılstin:~:~'. Biz ehemmiyet vererek takip !ardan daha genit ümitler bek- (Devamı 6 ıncı sa ıifede) 1 gitmi tir.Recep 

•• ,,,,, ••••.••••.•••••••••••••••••••• ,, ••••• ....................................... ş 
melidir. Böyle bir hükümet tet· Bey istasyonda, 
kil ediniz. Bu ekaeriyete iotinat Tekau··tıere ' Kimlerin tekaütlük 
eden bir hükümet te1kil edemedi· vali, fırka İ&tan 
i!iniz halde ben, kendi itimadrmı M f bul te,kilat rei-
haiz olan bir Batvekil tayin ede- aaş. si ve sair fııi<a 
ceğim. Gerek Hitler, gerek Kaaa, - ---

l hakkı sakıt olur? 
930 tarih ve 1683 numaralı 

Askeri ve Mü'ki Tekaüt Ka
nununun elli üçüncü maddeıi- ; ıon nn gündenbcri yaptıktan 

teıebbüslerle Mecliste ekıeriyete 
utinat eden bir hükümet teşkil 
etme~e muvaffak o1am1yacaklan
nı göstermitlerdir. Şimdi tahak
kuk eden imkansızlık karşısmda 
Hindenburg. bir başvekil intihap 
Pdecektir. Bu başvekil kim ola
cak?. 

Hindenburg, gerek aözlerile ve 
rerek filiyatla göstermiıtir ki, 
başvekalet fırka menouplann
dan birini getirmek iıtemiyor.Fır
ka hükümeti olacakıa diyor, tam 
fırka hükiimeti oloun. Ve Mec· 
liste kendi mensuplanna ve ya· 
but ta her hangi bir kombinezon
la temin edeceği ekseriyete isti
nat etsin. Fakat fırka hükümeti 
olmayıp ta, Almanlann tabiri 
Üzre, bir "Reisiciimhur Hüküme
ti,, olacaksa, o halde batvekilin 
hiçbir fırkaya mensup olmama· 
11 faydalıdır. Ve Hindenburg'a 
kalsa,aabık Başvekil Von Papen'e 
iktidarı tekrar tevdi edecektir. 
Fakat nihayet bu vaziyette iktİ· 
dara geçen bir hükümet, fırkala· 
rm müsbct yardımına değilse de, 
hiç olmazsa, müıamahaa1na maz
har olmalıdır. Halbuki Von Pa
ı>en ile bütün fırkalann arr.sı açıl· 
mıştır. Bqvekile müzaharet ede. 
cek yegane fırka Hugenberg'in 
Millicileridir ki bunlar da mühim 
bir yekün tqkil etmiyor. Binaen· 
leyh fırkalar bugilnkü terait al· 
tmda bitaraf bir Baıvekil kabul 
etmeğe hazır olsalar dahi, Von 
Papen'in tahsma muterizdirler. 
Kaldı ki Hitler, hiçbir hükümete 
müaameha bile edemiyeceğini ilin 
etmiştir. 

Bu \taziyette Almanyadaki 
buhran bir çıkmaza girmittir. 
Hindenburg'un tayin edeceği Bat· 
nkili fırkalar kabul etmiyor. 
Fırkalann da her biri hükümet 
tetkil edemiyor. Bir araya gelip 
bir kombinezon yapamıyorlar. Bu 
Yazİyetin bir çıkar yolu, Alman 
Kanunu Esaaiainin bir çılıımazda 
olıfuiunu ilin ederek memleketi 
diktatörlükle idare etmektir. Şim 
diye kadar Hindenburg bundan 
çekinmiıti. Çünkü ihtiyar Mare
tal Kanunu Esasiyi muhafazaya 
yemin ebniştir. Fakat Almanya
ya bir hükiimet vennek gibi ağır 
bir mes'uliyet altında bulunuyor. 
Amerikanın beynelmilel borçlara 
kartı aldığı vaziyet, Lausanne'da 
vanlan tamirat jtil&fmı 8uya dü
tilrecek bir mahiyet arzediyor. 
Sili.hları azaltma konferansın
da Almanyanm beynelmilel vazi
:reti mevzuubahis olmaktadır. Al
manya gibi bir devlet bu k .. dar 
zaman hükümet•İz kalacak bir 
vaziyette değildir. Ancak iş kanu
ftUn çerçeveıinden çıkınca; nere
de tevakkuf edileceği de biline· 
blcz. Almanya Brüning zamanın-

• 
ihraç eşyamıza ağır 
bir darbe vuruluyor 

Cumartesi tevziat 
başlıyor 

Eytam, Eramil ve Mütekaidinin 
Kinunuevvel, KAnunuıani, Şubat 
üç aylıklarının tevziatına Cumar
tesi g-ününden itibaren ba,lana
caktır. Fakat aldığtmız maluma
ta göre bu gibi maa§ ashabından 
üç bini mütecaviz kimse Emli.k 
Bankaıına maaılannı kırdırarak 
bu üç aylığı evvelden almışlardır. 
Cumartesi gününden itibaren tev
zi edilecek maaşta bu üç bin ki-
ti para alamıyacaklardır. Bu se· 
fer, latanbulda, Eytam, Eramil, 
Mütekaidin olarak maaı alan 25 
bin kişiden ancak 22 bin kimsa 
maaf alacRkt1r. Fakat evvelce 
maatlannı kırdıran bu Üç bin cüz 
dan ıahibi eaa•en fakir kimseler 
olduğundan bu defa tekrar maat , 
almak i~temektedirler. Bunun i- 1 
çin de Emlak Bankasına müraca· 
at ederek Mart, iıan, Mav11 ma-

Ecnebi kumpanyaların lb • ı • "" • I aşlarmrn •İmdiden krrdınlmaaını e ır ıg ı • . ve kendilerine maa, verilmesini 
İstemişlerdir. Halbuki Mart yokla 

Navlun fiatlarının elbirliği 
ile yüksek tutul. 

•• •• masından zarar goruyoruz •• 
Ticaret Odaoı ihraç qyamızm 

nakliye Ücretleri bakkmda yaptı
ğı tetkiki bitmi§tir. Bu etüt netice 
sinde aon üç sene zarfında ihraç 
eıyamızın, ne ıeraöt altında, nasıl 
bir tarifeye tabi tutulduğu anla
ıılmıı ve buna ait çok enteresan 
teyler öğrenilmiıtir. 

ihraç eıyamızı ecnebi limanla
nna götüren kumpanyalann bu 
itte çok mühim bir rol oynadı.kla
n anlaşılmaktadır. Kumpanyalar 
fayanı dikkattir ki elin lngiliz 
lirasını Türk paraaı ile 1030 ku
ruıtan itibaren hesap etmektedir
ler. Bunun ihraç qyamızm bey
nelmilel pazarlara arzmda çok 

danberi Cümhur Reiıinin fevka· j 
li.de sali.hiyetlerine istinat eden 
emirnamelerle idare edilmekle 
beraber, zevahir muhafaza edil· 
miı ve kanun çerçeveai dı,ma çı• 
kılmamı,tı. Bu zevahir de berta
raf edilir de doğrudan doğruya 
diktatörlük ilan edilirse, acaba 
bu emrivaki başka emrivaki te
şcbüslerile karşıla,mıyacak mı? 
Hitler'in de sabrı tükendiği geçen 
gün neşrettiği bir beyannameden 
anlatılmaktadır. Milli Soayalist 
Lideri bu beyannamede diyor ki: 
"Şimdiki rejim, velev cebren ol
sun, ortadan kaldırılmalıdır~, Fır· 

menfi teıiri olmuı ve ayni sebep.. 
ledir ki bütün dünyada ticaret ge
mileri limanlarda i§IİZ dururken 
Türk sulanna iıliyen kumpanya
lar nakliye ücretlerinde bir tenzi
li.t bile yapmamıılardır. 

Tetkikat göıtermiftir ki kum
panyalar tarife üzerinde tadila
tı zemin ve zamana uypn bir te
kilde yapmaktadırlar. ihraç olu
nacak fazla mal varsa ve tüccar 
da aıkıtık bir vaziyette ise kum· 
panyalar f&yanı hayret bir tekil
de derhal navlunu yÜkseltmenin 
sımnı bulmutlardır. 

Bu tektin ihraç efyamıza çok 
zarar Tenliği anlatılmaktadır. 

kallDln !etkili günündenberi ikti
dara ancak kanuni yollan takip 
ederek geçeceğini söylemek fırsa
tını kaçırmıyan bir adam için bu, 
ıimdiye kadar takip edilen yoldan 
bir aynlıf manasını ifade eder. 

Huli.sa Almanya, Harp ıonraaı 
tarihinin en buhranlı günlerini 
ya~amaktadır. Ve bu buhran, Al
manyanın beynelmilel aiyaaet a
leminde oynadığı ehemmiyetli rol 
itibarile, Almanyanın hudutlan 
içinde bir politika kavgası olmak
tan çıkarak, bir Avrupa buhranı 
teklini alıyor. 

Ahmet ŞOKRO 

maıı vnpılmadan evvel, Mart, Ni
san, M ... vıs üç avlıklarmın veril
me.ai iml<inı görülememektedir. 

Yoklama ise Mart iptidasmda 
yapılacakbr. 

Emli.k Banka&ı Maliye Veka
letine müracaat ederek bu k .. bil 
Vimselere yoklama yapılmadan 
Mart. Nisan, Ma.vıı maa,lannın 
kırdmlmak suretile verilip verile
miveceğini aormuıtur. Maliye Ve
kaleti bu husuat" tetkikat yapma
ğa batlamıttır. Yeki.Jet müspet 
cevap verirıe Cumarteainden iti
b,.ren bir k11ım ash,.bı maa• Mart 
Nisan, Mayıı Üç aylıklannı Emli.k 
B>lnk ... ına kırdırmak suretile ala 
bileceklerdir. 

Gemi kurtarma 
Şirketi -----

Yeni şirket nasıl 
tesis ediliyor? 

Bir kanunla tekarrür eden Türk 
Cemi Kurtarma Anonim Şirketi ya
kında teıekkül edecektir. 

Yüzde 70 bİHeıi hükumete ait o
lacak olan bu şirketin mütebaki ıer
mayeai tahlioiye işlerile uğra,an bu
aünkü ,irket ve Seyrisefain tarafın
dan doldurulacaktır. Kalkavan zad.,. 
ler de Adalet vaı>Urile ,irkete İşti.-ak 
edeceklerdir. Gemi Kurtarma Şirke
ti La Valette, La Nina, Cleopatra, 
Sezar ve Semiramiı tahliıiye gemi· 
!erini yeni şirkete vennektedif.. Sey
risefain de Alemdar tahliıiyesile sir.
kete iştirak etmektedir. 

mensubini ve 

hükumet ve belediye erkanı ta
rafından teşyi edilmiştir. 

Türkçe Ezan 

Dünden itibaren 
derslere başlandı 

Rafız Nuri Beg 

Ramazandan itibaren bütün 
camilerde Türkçe ezan ve kamet 
okunacağını yazmıttık. Evkaf Mü 
dürlüğü, imam ve müezzinlerle 
ve hademei hayrata, kendilerine 
tayin edilen mıntakalarda ezan 
ve kamet deralerine devam etme
lerini tamimen bildirmittir. 

Evkaf Müdiriyeti, usul dersle
ri verecek meıhur bafızlann bu
lunacaklan mmtakalarla günleri· 
ni de teapit etmittir. Türkçe ezan 
ve kametin talimine dün ıabahtan 
itibaren baılanmııtır. 

Pertevniyal camiıinde: Hafız 
Cemal Bey Cumarteai ve Per,em· 
be; Şehzade camiainde: Hafız 
Şevket Bey Pazar ve Salı; Süley
maniye camisinde Hafız Y aıar 
Bey Cumartesi ve Çartamba; Eyip 
camisinde Hafız Dürrü Bey, Pa· 
zar ve Salı; Dolmababçe camiıin· 
de Hafız F abri Bey Pazar ve 
Per,embe; Üsküdar Cedit Valde
camiıinde Hafız Nuri Bey Pazar· 
teıi ve Çarşamba; Kızıltoprak 
Zühtü Paıa camisinde Hafız Ce
mal Bey Pazar ve Çarıamba; Ka
sımpafa camisinde Hafız Burhan 
Bey Cumartesi ve Salı günleri 
Türkçe ezan ve kamet dersleri ve
receklerdir. Usul dersleri sabah 
saat dokuzdan onbire kadar veri
lecektir. 

nin tadili hakkındaki maddenin 
BüyÜk Millet Meclisinden çıkmıt 
olduğunu dünkü nüsbaıDl%da yaz· 
mı,tık. 

Yeni tadili.tın eaaa noktalannı 
tebarüz ettirmek için eski kanun
daki. yani 3 Haziran 930 ' tarihin· 
de Büyilk Millet Mecliıince kabul 
edilf'n 1683 numaralı Aakeri ve 
Mülki Tekaüt Kanunundaki 53 
üncü maddeyi aynen alıyoruz.Bu 
maddeye göre: 

"Muhilli haysiyet ve namus bir 
cürüm ile ve alelıtlak hapis ve Üç 
aene veya daha ziyade hapiı ve 
müebbeden hizmeti ammeden 
memnuiyet ve ıürrin cezalanm 
istilzam eden bir fül ile veya vazİ· 
feden dolayı altı aydan fazla he.
pi~ ile mahkUm olan memur veya 
mütekaitlerin, tekaüt bak ve ma· 
aşlan sakit olur. 

Bunlardan on bq seneden faz· 
la hizmf'tİ olan memurlarm bu ka 
nun mucibince isabet edecek ma
a,larına ve mütekaitlerin muhas-

Aenduine tekaüt matıft bağlan 
cak olan eski Bahriye Vekili 

lhuın Bey 

gün B. M. Meclisince tadil edil 
yeni tekline göre: 

1 - Alelıtlak ağır hapis ceza 
aı, 2 - Hırsızlık, 3 - Emniye 
auiiıtimal,4 - Sahtekarlık, 5 
Dolandıncılık,yalan yere tehad 
6 - Yalan yere yemin, 7 - C 
rüm taınii, 8 - İftira, 9 - trı· 
ki.p, 1 o - İrtİfa. 11 - lhtili.a. 

Suçlanndan birinden dola 
6 ay veya daha fazla hapis cez 
sile ve yahut alelıtlak 5 aened 
ziyade hapis cezaıile veya uga 
haddi bir seneden ataiı olmam 
Üzre mükerrer hapis cezala 
müıtelzim suçlarla mahkiim ol 
memur veya mütekaidinin teka 
bak ve maaılan sakit olur. 

Yani bu ıekilde mahkılm ol 
memur ve mütekaitlerin mahk 

( Deııamı 6 ıncı aahilede 

Hayat, geçen aylar 
nazaran pahalılaşıyo 
Bir aile için ayda kaç lira lazım 

Bu ay, geçen aydan farklıdır 
Bunun sebebi nedir? 

Ticaret Oduı tetrinievvel ayma 
ait latanbulun geçinme indelısini net 
tttmiıtir. 

Bıı indekse nazaran lstanbulda ha 
yat bir ay evveline nazaran bir az 
pahalılapmıtır. Ana. baba ... üç ço. 
cuktan mürekkep bir ailenin eylül 
aymda l ıtanbulda vasati bir geçim 
ile geçinmeleri için 131 lira 47 kuru
? ihtiyaçları olduğu teshil edilmitti. 
Halbuki tepinievvelde ayni ihtiyaç
lar İçin 133 lira 62 kurut 35 santime 
lüzum görülmüıtür. Hayat pahalılı
ğı 1914 senesi birinci nısfı yani harp 
ten evvelki aylarla mukayeae edil· 
miı ve o ZAmana nazaran hayatm 
tam 11,5 defa pahalı olcluiu netice
sine vanlmıfbr. 

T etrinievvelde eylüle nazaran hi-
111 olan fiat terefrüü bilhassa yiye
cek ve içecek maddelerinde müıahe
de edilmektedir. Kııın gelmiı olma-
11 mahrukat fiatlennde de umumi 
lıir tereffü te.lit etmittir. 

Hayat pahalılığı Ü:urindeki t 
kiltleri yapan T. Odıuı Umu 

Katihi Vehhi s • .,, 



Tarihi tefrika: 27 

93 /elaketleri 
ve İgnatief 

Ayasofya CBmisi içinde 
Padipha isyan! 

19 - eder bir vaziyete gelmiJtir. 
Agasofga lefebbliıiJ "Harici ıiyaıetimiz böyle ol

duğu gibi, dahili itleriıniz de 
Jön Türi< Cemiyeti,, umuldu- fenadan betere doğru gitmek

ğundan çok kua bir :zamanda tedir: Aaayitten eseı- yoktur. 
lstanbulda yer tutmuftu. Yedi- " En küçük bir lamıldanmaya 
ler çoğaldrkça çoğalıyordu. F"· hl'JI devletin bulahiüliği tek 

• 
Şlrva~I zade RliflO Paşa 

tedbir, ayakluıanlara istedikle
rinden faz:laaıaı verivermektir. 
Rumeli kıt'-ası bugün parça par 
ç-a olmuftur. Osmanlı kahra· 
manlarmm kanlan bahasma dö 
iüte döğüıe fe~hettikleri mü
barek toprakların üzerinde bu 
ııün kaç krallık var: Macaris
tan, Lebiatan gibi daha eskileri 
ni ıaymay-ahın. Memleıketeyn 
Beyliği Romanya Krallığına 
dönmüttür. Sırbİ9t&n Beylik ol 
maktan ziyade bülriimıdarlık 
haliıııdedir. Karadağ Kenezi biz 
den ziyade Çara bağlıdır. Yu· 
D&llatan mültakil bir devlettir. 
Bulgarirtaa ve Bosna için de 

___ _. ........... ~ .. -- ...... 

Sovyet Rusya-Fransa 
ademi tecavüz 

misakı takolundu 

M. Troztki'nin 
Konferansı 

--- .•. 
Birkaç dakika için 
12 bin dolar aldı 
KOPENHAG 27 A.A. -

Danilltllrka sosyaliıt mahafili, 

7 M ··dd ·d •• kk ••h• ı M. TroÇkinin bu akşam verecea e en mure ep mu ım ği -almat\Q konferanaın 45 dalı:i 

hk A •h • f · kf d• ka devam edeceğini zannetmek a amJ ) fJVa e me e Jr tedirler. Danimarka mebusla-
rından M. Frisdh, bu konferan 

P ARiS. 27 A.A. - Sovyetlerle ak- / sinin mühim bir r;arçaıı olan bu mi- sm Danimarka lisanile bir hüla 
tolunan ve dünkü nazırlar meclisi ta- salon netayicini izam ebnemek icap sasını yapacak ve 'bu da 20 daki 
rafından taıvip edilen ademi tecavüz eder. ka devam edecektir. M. Troçki 
misakı ile uzlatına mukavelenamesi- Ticari müzakerelere nın· kendı'sı'ne -~rulacak tahriri 
nİn mütekabilen İmza&ı merasimi bu- ~ 
gün icra edilecektir. gellııce suallere cevap venne2İ muhte-

Bu vesikaları M. Hcrriot ile Sov- PARIS, 27 A·A. - Fraruuz - Sov- ıneldir, 

yeUerin Pe.ria •efiri M. Oovgalevııki yet ademi tecavüz mi•akırun imza e- İsveı·'e gidecek mi? 
imzalıyacaklardır. dilmiı olması keyfiyeti, iki memleket v 

Fransa hiikii.metinin talebi iizerine araamda hali hazır.fa cereyan etmek- LONDRA 27 A.A. - Eve-

-------...-o . - . 
~- - ~. 

tA&.ill(A 
Afganistan Hariciye Nezareti 

Hukuk Müşavirliği 
ANKARA, 27 (Telefonla) - ŞGrayi Devlet Duavi daire.İ 

azasından Kemal Atıf Bey kendi arzusu i-le teıkaüt edilmi,tir. 
Afgmistım Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği-ne tayin edi
len mumaileyh yalanda Afganiıtana hareket edeceıktir, 

Yunanistanda Hava Nezareti 
ilgasına karar verildi 

ATlNA, 27 (A.A.) - Hükumet, hava işleri nezaretini ilga 
ederek bu daireye ait servisleri mütehas11s ~retleı-e raptet• 
meğe esaıı itibarile kara.- vnnİ§tİr. Muhalifler, buna karşı bir 
talrnn itirazlard-a buluınmuşlardır. M. Veııizelos, bu mesele hak
kmda M. Çaldariae bir mektup göndermiştir. Umumi mütalea. 
ihtilafın kolaylıkla halledileceği met<kezindediı-. 

Alman yada 
Buhran 

Silahların 
Tahdidi Sovyetlerin bir beyannameai, bıı mi- te olan ticari müzakerelerin neticesi · niıng Standard'm Kopenhag 

saldara ı1lptedilecektir: hakkında evvelden bir hüküm Yet"- muhabirine nazaran M. T roçki, 
Bu beyanname, Romanya hükı1me meğe medar olamaz. laveçi ziyaret etmek ve Lund 'K L • • V p C d • 

tinin Rusya ile bir ademi tec.mvilz mi- •t. Titu'esco'nun beyan.llı da~·'"''-·~unda bı'rkaç konfe- aı.ııneyı OD apen enevre e yenı-
sakı müzakerelerinde bulunmaktan " TilllUll-

feragat etmesine karşı bir taviz ol- BUKREŞ 27 A.A. - Havas Ajaa- rans veı-mek müsaadesini alını, veya Schleicher den nikbinlik 
mak üzere Romen ıuenafiini hesaba sı muhabirinin sormuı olduğu bir tır. Bu karar, bazı mahafilde t k"l d b"} k b - • 
dahil edecektir. suale cevap veren M. Titulesco, büyük bir memnuniyet~izlik u- eş 1 e e 1 ece aş gosterıyor 

· M' k Fransa ile Ruı~ arasında aktech1mit ,,,_,,_ BERLlN - H A" ısa rn esası ,- yandnmı•tır. HiiAumet mEmur , M A.A. - AYaı - CENEVRE, 27 A..A.. - Cenevre olan ademi tecavüz miııaki muvace- .. h bi • d 
PARIS, %7 A.A. - Fransa - Sov- · ları, muınaileyhin lsveç.e gel- sıma a nn en: mebafili, tahdidi teslibat meselesi 

besinde Romanya'run memnunıyet- beb • · id Reisicümhur Hindenbourg'un salı hakkıbda daha ziyade nikbinlik gös-
i.,":.,j'=i t= :.:"'.!'~:'d~:.,ı:;; ten başka bir hiı ile mütehassis ola- meainin ae iyet verecegı ! - veya çarşamba günü kabine tetkili t-ğe başlamqtır. 

mryacağmı: beyan etmiıtir. detli nümayitlerde tehlikeye vazifesini tevdi eclec-"-' :Zatın --Lsi-
Milletler Cemiyeti misakının sehabet • edb' 1 ~... ...... M. Yon Neurath, hareketinden ev-
maddesinib Paris misakı ile teyit e- Parls gazeteleri maruz kalıı\aması içıo t ır er yeti no olursa olsun, bu zat, kahine- ..-el inkitaa uğramış bulunan müki-
dilmiı olduğu beyan olunmaktadır. ne diyor? almaktadır. Maliim olduğu veç de mühim tadilat yapacaktır. lemelere bu hafta zarfında tekrar 

tih deniaınlarının aı ileri gelir MiMlr.; 7 ...ddeden mürekkep cı- hile M. TrGçki pek yakında 3 Bu mesele hakkında bazı siyasi I başlıunak huıusunclaki oamimi arzu-
leri, er. at.,,li talebelerile bera- lup ademi ~ecavüıı taahhüdünün yal- PARIS, 27 A..A.. - Sıığ ~fa- kitap netredecektir. Bunlardan fırkalar, bilhassa merkez fırlcası, ~e sunu izhar etmiştir. 

-.. F , ·· t lek t • zeteleri müıtesoa olmak üzere ...,.er b · • · L · • · lı t N lar Al ı F rkıu ezdm 1 ber bıı cemiyetin içinı;I ... idiler. mz rama ya ve mu• em e erme bütün gazeteler, Fr&D*ız _ Sovyet inncısı, enıne nın aya ını 
1 

81".0~ • man ar. 1 ••. 1 n · M. Norman Dawiı, Cenevre' den 
Asker zabitlerinin ea münev- değil •JUİ zamanda Fransa'run hima- misakı hakkında müsait mütalealar hikaye edecektir; ikincisi, Kızıl 1 de gizli ve ~ resmı .goruı-;ter ,.

1 

aynlırken etrafında bulunanlara tah· 
verleri, bütün Harbiye ve Tıbbi :..:ı":..tı"::d;;' ~'!idu;:.!:'::. denneyan etmektedirler. ordunun teşklatmdan bahsede- 1 pıl:'o!ı o!d~ z"'!nne;lm•.~t~. didi teslihatın yakın atisine fevkala-

k · • · l Bu gazeteler, Romanya-Rnsya a- cek ·· ·· ·· ·· · 'yetle rusc e eıtun a gore ugen 1 de itimadı olduğunu söylemiş, maa-ye ta ımı, cemıyete gırmı• er; rih etmektedir. , uçuncınu :se umu mı berg gayet sarih bir takım arzular mafih b "kb' liği". ebeb" ld 
~ demi tecazüz misakınm imzası busu R ih ·ı·r . b iht'l"I' • . · u ru ın n s ı ne o u· di. Hel'kes Mitat Paşa ile Mısır Misak, her iki tarafın da iktısadi sunun teablnır eylemesinin bir ına- us tı a ını ve u ı a ın ne izhar etmiştir. ğunu izah etınemiJtir. 

lr Mustafa F azıt Pqanm bu veya mali boykotaj yapmasını ve di- old • ·· ticelerini mevzuu bahseyleye- Filvaki mumaileyhin şahsen yeni ihtimal. b beb' p . 't .. .. 
g" er tarafi siyasi veya içtimai zarar- nİa teıkil etmemekte ugıınu, çun- kt' kab" . , k lebi d b 1 u se ı ans e gormuş 

cemiyetin batında bulunduğu- !ara sokacak mahiyette propaganda- kü bizzat M. Titulesco'nun Fransa ce ır. ı~eye ıttira. ~a. n. e u u!""uf olduğu M. Herriot'ya söylemittir. 
na inanıyordu. Bunlarla bera- !arda bulumnaımı menetınektedir; ile Rusya arasında aktolunan itila- 12 bin lira aldı ve b1ZZt1t kenclisırun 4 ıktısadi neza 1 Maamafib tahdidi teslihat konferan· 
bP- r tnciır Rüttü. Sirva.Thİ Mi--" aynı· zamanda cliğer tarafa- fın, Lehistan ile Rusya arasında mü- ~ ~.efıinde cem?~k istemiı oldu- sı azasından olan bazı devletler, bir 

d uf 1 r __, nakit itilaf gibi, sulh için zaruri olan- KOPENHAG 27 A.A. - Po !!11 soylenmektedır ki, ıunlardır: nebze ihtiraz göstermektedirler. za e Rüttü, Yus Kimi, .,.. karşı müıellab bir cidali hedef itti- tamamil ,1_ • Am 'k 1 .,_, 
sat, Mahmut Ned:m, Hüseyin haz edecek askeri te§kiliita mücaına- bir mukarenet olduğun~ 1 . tir e litiı..en gazetesı, ı:;rıha'~"ııu. lktısat, mesai, iaşe, Maliye.·~ Büyük devletler arasında münferi-

ha el'dmesini de meneylemektedir. anlanut bulunduğunu ooy emıı · sözlü filim müesaesell, ÜKume Bu nezaret, ''Buhran nezareti na- den yapılmakta olan mükiılemeler"' 
Avni, Etem P-atalann da cemi- Fnınsa'daki sabık Rus tebaasının L'CEuvre gazetesi yaziyor: Reybi- tıin M. Troçkinin bu gece vere- mını alacaktır. Muınaileyhin erzusu biraz itimatsızlıkla bakılmaktadır, 
yetle alakası var sanılıyordu. mu··n-~I- ve mütekabil yardım ce ler bir ademi tecavüz müakınm bii- k f D • k 1 tahakkuk ettiği takdirde kendisi Al- fakat bu itimatsı:zhk, devletlerce bir 

Y d'l k"l' haf ~-·~· ~· yu··k' bır' ·- olmadıg"ını so··ytiyecelder- ceği on eransm anımar a le • hakiki L· "lkt t dikta e 1 er teş · atı mu aza mı"yetlen· bütün siyasi mücrimlere te- ,_, · · ·ı red"l · · , manya mn .,,. ısa - neticeye vasıl olmak imkanı meıhut ed 1 1 be ab • dir. Bununla beraber bu misak, daha sızı ı e neş ı mesıne manı oı .... ,, la k cak 
ime'.& e r er, en güvenı- Mütercim Mehmet RüştQ P• min edilmiş olan himayeden müste- hafif bir hava içı"nde ikbsacli ve tica- ması yüzün.den hasıl olan müş löru o ca tır. olur olmaz, ortadan kalka tır. 

len arkadHlar, arada hususi , Y fit olmakta devam edecekle.-dir. l I rd Başvcki!liğe gelince, Hiodenbour- Bu nikbinliğin sebepleri, aç:ktsn 
-.. ka ı · Alman ri meselelerin tetkikine temas etme- külün çaresini bu mu§ a ır. L.. ek toplanışlar yaparak. alınacak j böyle iıtikballer hazırlanmakta Uzl"§ma mu ve enaıneıı, - " nııkaşa •• tiir T ki gun intihabmı iki zata ..... retm te açığa izah edilmemekte ise de bu s"r\ 

tedbı'rlen· diitun.u·· ··yor•--.ı-. dıı-. Gı"rıt" ' Sı'sam, Lu''bnan, Mı- ya-Ruıya mukavelenamesiodeki ısta- ğe medar o~cak.,~iı _,._...,dir!fo - Bunlaı:.dan birisi, M. roç . olduğu söylenmektedir: Yon Papen, beplerden birisinin İtalya ile Fransa 
İ b -..1 ~ .,.ı"" I hat ve taclilab iktibas eylemektedir. mez siyasi uı""r siı .... n .....,tmek,~tedi · B den saat 18.30 da 13 dakikalık Von Schleicher... anısmda deniz meselesi hakkında 
~te u yo "a yapı ıı.n top an sır, Tunus Aıya ve Afrikadaki Rusya, s hu arzu e r. u . ·ı· b' '"-"l . t • J __ ._ 1 ··--•-- !ere dair 

la d b' · d · N · R ' Misahın şümt1IO arzu onun.illin etınit cılduğu prensip mgı ızce, ır muKa eme ıs emTf Matbuatın bir kı•mı, Von ·Papen'- yap~ta o an mu......,re 
h r an ırın eyız: un, e- topraklarımızın da bu siyasete PARIS, 27 A.A. - .Fransız - Sov- ler C:,eyarundadır ve çünkü snlha ih- tir. Diğeri de dün M. Troçkiye in tayininin efkan umumiye ve fır- olan ibninaobahş haberler olduğuna 
şat, Ayetullah, Kemal, Meh- kuman gideceğini gösteriyor. tiyacı vardır. muhayyel mülakatlara cevap -katar üzerinde lıuıule getireceii ak- dair bir §&yİa clolaımaktadır. 
met, Tevfik Beylerle beraber, yet misakının şumi.ıl ve ehemmiyeti- lb _,, . .1 • • B ··1•'- ·· •"'•--Uer dolayısile Voo Schleicher Maamafih mfü:akereye memur olan 

( ,.,_ ) ni takdir etmek içı'n nim resmi meba Mademki Ruıya, su u arzu .,.... veruirmıştır. u mu ıu<abn uç """"" k ki el 1 hakk d Ziya Bey ( Pa'a), Ali Suavi Ef., .,..,ı.ıamı uar · k '--d k eli • il I m' intihap edilmesi husutunda israr lar, onuştu an me< e er ın • .. filden to-1·-·1-n malıimata nazaran yor birçok no ta= a en sı e nü&hası tecil edilmittir: Aman hi bir ·· ı · ı d" 
hoca Veliddin Ef., Refik Bey ,,......... mutabık kalmasak ta hiç olmazsa bu F İ .

1
. etınekteclirler. ç şey soy ememıı er •r. 

d C 1 S h P k şimdiye kadar Sovyet Rusya ile eli- olar k ca, rnıısızca, ngı ızce.. Bi · 
e am :cada up i ap öş- A-merı·kalılar· ger bir büyük devlet arasında akte- nokta, bir itilif nokta11 " -- M. Troçki, bu iki beyanat i - Fakat M. Yon Schleicher'in bali r vesılla 

küniio korulukları araa1nda top dilmiş olan yegane siyasi muahede- cut bulunmaktadn· · hazırda HükUınet reisi olmak isteme Maamafih Le Journa! des Nation:, 
1 1 .ı_ nin 1926 senesinde Ruıya ile Alman ? çin altışar bin ti.olar alacaldırr. diği umumiyetle nıalii.mdur. Mumai- kk haber ı 
anmış a'l'uır. ı•çecek mı•?. ya arasında Rapollo'da imza eclilmit Bel'linde ııe düşiinlilüyor Bu beyanatın i!kincisi. bu hafta leyh, ihtimal bu vazifeyi, Hinden- :ek~~~~: h:ı::i,b~ir veşi:ş~'ı. 

Nuri &ey, ortada toplantıya olan Rusya _ Almanya muahedena- BEERLIN 27 A. A. - Fransız • nm filmlerinde ~:lionlenecektir · bourg'dan kat'i bir emir telakki edin ınak üzere iktibas ediyoruz: 
reislik eder gi:bi oturuyor: Sa- mesidir. Sovyet ademi tecuiiz misakı, Der- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 
ce kabul edecektir. lngiliz ve Amerikan mütehassısla-

N•n~' lırc'\ Vdiddin Ef,, solmı Binaenaleyh Almımya'run ·taarruza lin'cie büyük bir ali.ka uyandırmıt- J Binaenaleyh, ıiyaai ınehafil, vazi- rı olan Dıılbeıı ve Craigie tarafından 
da Kemal Bey yer almışlardır. Kongre kanunuev- uğramaa.-takdirinde Rıısya'run bita- tır. üzere Fransız müteılıasaıslan- yette miimkiin ve fakat p•k az muh- bir mukavelename ihzar edilmiştir. 
Hoca Efendinin yanınd-a Suavi, velde karar verecek raf kalması taahhüdü. Fransa'nm Gazeteler, bu misakm ana hallan- DID M. Herrlot'nun riyaseti al- temel olan bir tahavvül hasıl olma- Daha §İmdiden ltaly:ınlıır tarafın. 
esmer yuzu, dardai{an sarığı, taarruza ,,ğraması takdirinde Rusya nı netretmekteclir. Bazı gazeteler, tında akdetmiş oldu..1<lan içti- dılı:ça. M. Von Papen'in iktidar mev dan kabul edilmit olan bu mı:kavcle-
kor gi<',i yanan gözlerae herke V AŞlNGTON 27 A .A, - run keza bitaraf kalması taalılıüdü i- Franrıa'nın harici İlasetinin ~ ma, üc sa-at 'kadar devam etmit kiine tekrar geleceğine inanmakta nameyi Fransa'run kat'i bir red ilt 

. . Kanunuevvel -ayında içki mem le ikmal edilmiş bulun:ıyor. bir safhaya girmit o ıığunu ve tı'r. Te, lmı''- ve hukuki noktai berdevamdır. kaqılaımyacağı zannolunmaktadır, •İn yüreğinin ıçıni gönneğe ça Maamafılı, Rusya ile Garplı kom- miaakm Rus-Alman miinasebab iize 'K Bu mukavelenamede 1933 senesin 
lı~ıyor. Kemal Beyin yanında nuiyeti kanununun ilgasını tek sıılan arasında aktolunan ve Avrupa rinde bir takım akisler hiisıl etmek- nazardan meseleyi tetkik eden " Otoriter,, hükıimet den l936 senesine kadar yapılacak 
Ziya Bey. dalgın duruşu ile lif eden bir karar ıuretinin kon da birer itimat ve istikrar unsuru o- ten lıiıli kalmryacağuu yazmaktadır- mütehassıslar, bilhassa DÜmÜZ· BERLIN, 27 A..A. _ Havas Ajan kruvazörlerin İ"'8 programın.o Fran 
hiç bf.W etmeclen etrafı göz al- grede reye konulmasıa karar ve lan ademi tecavüz misaklan silsile- lar. deki kanunuevvel vadesi hak- 91 muhabirinden: Herşey, hazırlan- sa'ya 200,000 ton kadar bir faikiyet 
tında tutuyordu. Nuri Beyin ta ---------------------- landa deritıı tetkilı:atta bulun· makta olan yeni kombinezonun tabi- bırakmak ve ltalyaolara zahiri bir 
karşısında Ayetullah Bey otur- rilmiftİr. • • ı • 1 e maktadırlar. rin tam miinasile "Otoriter bir hüklı muadelet temin etmek hususlarının 
mus. tu. Onun da sag" mda Re- Borç ı ar 1 n g 1 1 z er 1 c ' met" ünvanına liyik olduğunu gö.. tavsiye edilmEkte olduğu söylenmek · PfJllpıar termektedir. tedir. · 
~at, solunda Mel>met BleyRler o- Romanyada tevkif VAŞİNGTON 27 A.A. - Nazileri birhaç ay sonra Bu haberleri, ihtiyat kaydi ile te-
turuyordu. Ziya Pa,a; e eşat edilenler h d •• •• •• Hariciye nezareti, Lebiatan ve likki ehnck icap eder. Ancak M 
Bev:n ar"<smd1l Refık Bey, Sua- eyecana uşuruyor C&oslavakyaya verilen cevap- çağıracaklardır Nonnan Dawiı ile M. Craigie'nin 
vi ;_ı .. Vebmet Beyin ortasında BOKREŞ 27 A.A. _ Komü I d'· d' _ ... 1 . ld • WElMAR, 27 A..A. _Umumi bir nikbiııaııe hattı hareketleri, müıbet 
.ı al l rdı arın un tev ı eaı iDi§ o ugu- . . H' 1 d · ti ki. bir takım hadiselere istinaden vazi-oa Tevfik Bey yer IDlf a • m'at tahrika'tçılarınclan bir çete 1 .ı. 'ld' k ed' B l ıçtimada ıt er, emıı r . bulma 

nu oı ırme t ır. u cevao ar, Birkaç ay sonra Nazi'leri tekrar yetteki gerginliğin zeval •• ne-
Nuri Bey •Öze başladı: oin birçok azasl tevkif edilmir esaslı hatlan itibarile lıngiltere çağıracaklardır. Fakat beni davet e- ticeoi olduğu suretile izah olunabilir. 
"-Arkadaıtar. bugün ce- tir. Amerikaya verilecek cevapta ve Fransaya verilen cevapların 1 decek olurlarsa, bu daveti halisane Kırda askerleri glirünme2 

miyete yeni ve mühiın bir tek- M. F d' l ayuıidir. Amerika, bu cevapla- 1 yapmaları .icap ~er- Yen!den Yon bir hale getlrllecelı 
lif verilmiftir. Birinci yediler, or a ame İyat tedı•yatlll tehJ•rı• J•Stenecek nnda bo-ıann umumi surette Pa~ ka_bineıinın utullerine rucu et-
b ' ' ·· l d •- 1 dı '"" ek ,_, kt r MADRIT, 27 A.A. - Jeneral Et u ıtm fOY e aramız a "'onuşu yapıl yeniden tetkiki i...,;n hiç bir va· mHitlun .... bni'ıı::. u · . L--'-" • ,... sa aynı ........,. sıyue. İspanyol miihenc!Ulerinclen M. Hila· masını münasip görınü,tür. Bu LONDRA 27 A.A. - 15 ki 1 MÜIJ81Jt!reler İtte bulunmamaktadır. Am;ak . 1 dev:",;. edildiği takdirde Alrnıınya ri Pomedes'in ihtiralanrun resmi 
nu müzakere edeceğiz. Teklifi. DETROlT 27 A.A. - Ofo nunuevvel vadesi meselesi, efki LONDRA, z7 A.A. - Va- Amerika reisicüınhurwuµı kon· i n':n inDva ve infiradmın birkaç ay tecrübelerinin yapılacaiını bildinnit-
Me!-met Bey arkadatımız size mobil kralı M. Henry Ford'a n umumı'yey'ı tehvV- etmekte . . nreden, bir borçlar komi.syoıııu •o"- daha ziyade vehaınet keslıede tir. 

1 k L tf nl d d . h , .,, tington hükUmetımn ıon nota· .. -- kır~-
an •taca tır, u en di eyi- ü~-~enfıi ktismmi taşll'and. ' .asta ve bütün diğer meselelere ha- sına lngiltere tarahndan verile lbdasrnı talep edeceği beyan o- ceiini söylemittir. k.:u ~~dan bi'i:ıt, ti~ 
nizl" haııeue tı an ve apan ıaıtten 1-'- bulunmaktadır. Hazine. baft ·ı· lunmaktadır. Von Pap~n gt1leu_ h mi? erı goruomez r ege 

Mehmet Bey, rakıdan bi.ra3: 1 ameliyat yapılmı9tır. """ cek cevap, bütün a tatı ı olan zırhlanlır. 
titreyen ellerini sofranm üzerin. Operatör, haatanm ırlıhl va- meaeieainin miınhallran mali müddetince logiliz naz:ırlannr M. Rooseoelt ale11hlnde BERLIN, 2:1 A.A. - Havas Ajan Bu, gizlenecek fabsın veya teYin 

1 

ve iktisadi cephes~n~ mİitl".allik metgul etmi:tir. Nuıriar, hep fiddetll bir makale sı aıubabirinden: önüne konulacak bir nevi ayna olup 
den çekerek, sıııkoaumrn Y"D c:e. ziyeıtinin mümkün olduğu ka olmak üzere Amerikan<OOtası- bu el h ldand .. Diin toplllDIDlf olan impeıİ-ııtcwlulı: tapnk ile muayyen bir zaviye teıkil 
binden çıkardığı bir kiJC..~ı elin dar f-&YlliDI memnuniyet olduğu . • h , ak mes e a a mupvere- NEVYORK, 27 A.A. - ln- mecliunia von p ...... 'i iktidar mev edecek ..,rette vazolunıır. 

5"' na bir cevap pro1esı azırıam lerde buluimıu,l-.Mır Bu ak- ı .... -de tuttu. Anlatmaya ba~ladı: nu beyan etmittir. Hararet de- · tibabat eenas1nda M. Rooıeve - kiiııde tutmak ve Reichsla&'ın içti-
tadır, hazine, bu projeyi harici, tam rLeque s'den hareket et l ..... ,_ ~..ı. ""-'-- t · "- Memleketin içinde ya,a receai, tekrar not'mal ohnuttur. ~ '-" r - te müzaheret etmiş o an, fakat mıunı ..,..... euuca ~ ıney etmlf 

1 dııh_bul>ranı hen. biliyoruz. Şu Belçikada intihabat :!a:!.!z1:i~t:t:::1~':1:-t· :icl~ae':v!k~İet M.~=i~; timdi mütarünileybi M. Hoove olduğu söylenmektedir. 
hal •(,. bu devletın bekasmdan .. re bir borçlar komiıyorıu ihdası 
iim~ kesmek zaruri görÜnüyor. BROKSEL 27 A.A. - Bel hn Simon, Londraya gelir gel-- bircok nun1arı kabul etmesi teklifinde müzahereıtten imtina Cihan iktısat kon-
A.li Pasa bütün pof:ti-kasını Pa çikada bugün intihabat yapıl· mez: n;ıeeelMeyeMbizD~~~.afıybet mkiulhltemSeldiJ·~- BS~haesa Başvde- eylediğinden dolayı takbih ve feransına hazırlık 
riee bai?lıımıfhr. Fransız ıeliri maktadır. etmiştir. · ac uuanı, u . İ: e ir oıuı ımon arasm a muabaze eden Liberal World 

gün alakadar dairder rüesasını bir miilakat vukuu tahmin o- T ı • b k ı · · LA HAYE A.A. O 1 memleketimizde ne İsterse yap Maç mı? ed k e egrıım m aşma a esl!DID 27 - • o 
tı~~ı.~ı,.,. ... ı, pir kı•dret iktisap et Muh b.. •? içtiID8a davet ece ve pazar- lunmaktadır. İngiliz notasının ünvanı: "M. Roosevelt'in delili mukavelenamesini imza etmiı 

1 
mi•tir. Halbuki Fransa, dünya are e mı tesi günü kabinenin aktedece- ne ~aman. gönderileceği henüz ~i" diı-. Bu gazete diyqı- ki: olan Belçika. Felemenk, Lük-
politikasının lkrvrılıflan yüzün~ PARIS, 27 A.A. - Buenoa ği heyeti umınniye içtimamda te<tbit edilmemiştir, fakat ·bu ta Bimıetice borcların tadili •keyfi sembourg, Danimarka, İsveç ve 
df'n, ~ark hakkındaki siyasetini Aires'ten Pariste yevmi olarak meselenin heyeti mecmuaıma rihin notanın muhteviyatı:m tas yeti, 4 marta kadar tehir edile- Norveç hiikiimetleri mümessil-
çok deği•frdi. Esk'den. Reşit çıkmakta olan Auto iımindeki temas edilecektir. vip etmek üzere toplanaca:k o- cektir ve yeni kongrenin 1933 leri, öaümüzdeki hafta nibaye-

Serbest frlanda'nın 
yeni valii umumisi 

LONDRA, r1 A.A. - Ser 
beat lrlandanm yeni valii umu· 
misi M. Donal Budı:ley, bugün 
Bladaock'da krala sadakat ye
mini etmiştir. Bladcrodı:, Dub
lin'e valun bir yerdir. Taı.J;f PS • n-asıııh adliye nazm ile ·icra 
meclisi müsteşarı hazır bulun

Pqa zamanında olt!uğu gibi, spor gazetesme bildiriliyor: Az Yeniden tehir l!Jlebi laı:ı kabir.e tarafından sür'atle kanunuevvelinde içtima etmesi tinde cihan iktısat konferansı-
1 İngiltere ilP birl'kte Şarkta Os- jantin futbol müsabakaları fina Yakında lngiltere'nin Ameri tesbit edileceV.i muhakkaktır. anına kadar hiç bir şey yapmak na ait hazırlıklar baldcında mü- k 
1 manlı hakimiyet'ni Rusyaya linde birçok vahim hadiseler ol kaya vereceği muhtırada 15 ka Binaenaleyh. ıı:r:un müddet mümkün değildir. Bu esmada zakeratta buhmma.k üzere La TaTihi eserleritet ik 

muştur, 

karşı müdafaa f'den Fransız po muştuı-. Seyirciler arasındaki nunuevvel.de yapılması mukta- foıizar etmeğe hacet kalmaya- Avrupalı borçluların ekserisi, Haye'da toplanacaklardır. [n- ZONGULDAK 27 - Sorbon Da· 
, l'tikuı ortadan bybcılınuştur. bir arbede umumi bir muhare zi tediyatın tehirini tekrar ta- caktır. taahhütlerini yerine getireme- giltere ve Almnya ile olım iktı- rülfünunu müderislerinden Pr. Rcı-

ü Fransa, Prusyaya karfı duydu- be şeklini almıttır. Ruvelve ate lep edeceği muhakkaktır, fa- Tetkik ediyorlar yecekler ve bu yüzden tahdidi sadi ve siyasi münasebetlerle :ı: ~:'':!:ı.:.~~:;_!ke~"'t 
k ğu ~mniyebİ7.'ik, Rlım nehri ü- ti teati edilmittir. 100 kadar ya kat Amerikanın da yeniden bu PARIS, 27 A.A. - Ameri- teslihat konferansı ile iktısat 

1 

Oudıy mukavelenamesi hakkm zerP ilk tedrisat müfettitlerinclen 
~ zerinde beslediği fütuhat heves ralı vardır, Bunlardan üçü ümit talebi reddedeıceii:ine iııtizar o- kan notasının tev~fü üzerine ha konferansı akamete ui!rayacak du. dıı. müzakeratta bulunma11- Celil B. ve Frantaı konaolotuyla 
'leriviiziindenRusvavamudar · ' baldo.dıi'•r. _______ JJı...,,...,.ı,.,~ı..,,--------l..ı:....-ı.~~_.:.,,,.....:...ı...,.ıı..:ı~._....ı......ı.,.._ ______ ~--~--..:...-'-'"~·.._._,·~~ı....~-L~..L..~---L.~~~~--~-""""-----~ 



MlLLIYET 

Ticaret Borsasında Varidat Niçin Düşmeğe Başla ı? 

', 

Ekonomi Mahkemelerde 

Takas talimatname
sinde yapılan tadilat 

Varidat 
Düşüyor! 

~--
Borsadaki müşkülat 

nereden geliyor? 

Tayyare bayilerini 
dolandıran adam! 

Aybaşından itibaren tadilatın 
tatbikına başlanacaktır 

Ticaret BorsalJıl t varidatının gün
den güne azalması alakadarları dü
şündürecek bir şekil almıştır. Maliim 
dur ki Ticaret Borsası iki seneden
beri geliri giderini korunuyacak bir 
haldedir. Bunun için Borsa §U iki se
ne zarfında Ticaret Odasından a
vans suretile 20 bin liradan fazla pa

Sahte numaralarla satıcıları 
birer birer dolandırmış •• 

Takas talimatııamesinde yeni ya
pılan tadilahn ay batından itibaren 
latbikıne başlanacaktır. 

Yeni tadilat çok mühim kısımlan 
ihtiva etmektedir. Evvelce takasa ta
bi etya ihraç edenler malın ihracile 
ilr.tifa etmekte idiler. Yeni ~ekle göre 
ilıracab yapanlar bu malı satbklannı 
lıebenıeha.I İspata mecbur tutulmak
tadırlar. Ticaret Odası menş'e şeha
detnamesini bu ispat keyfiyetinden 
&onra verecektir. 

ihracatçı, maliim takas suretile it
halabmn kendisi veya başkası tara
lıııdan yapılacağını ilk vereceği be
Y-.ınamede tasrihe mecbur tutulmak 
tam... 

~unanistana kömür 
ihracı 

Yunaniıtanda Türk kömililerinin 
•iiriimünü temin için .on zamanlar
ıla lıft- çok tqebbüsler H tetkikat 

· Japılmaktadn-. 

Diğer taraftan Alınaıılar Te Lehli-

BORSA 

<l t Bankaımdan alman cetveldir) 

26Teıriniaani1932 
AkfBID Fiatlan 

istikrazlar T abvillt 
hı dıblll VO, 
Şır:t d.yolları t,t:O 
O. Mavahblde 17,-
Ctimrlltler B,71 
Sıydt malı.I 7 ,-
ll&cdaı r .11 
,.._ ıskertye r,75 

Eletırtt 

Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

Aııadola 1 . m 
lımtr Belediye 
lıutra:ı 

.Mümesstl 19,IO 
94 

ESHAM 
iş Bı. f'lıma 10,IO Bomonıl 23,40 
•• Hamına ıo,16 Terkos 33,J/4 
... Miicnla ite,- Çimento Ar. r,90 
... nıdolı IUO Unyon dey. 21,-
ltcjl 4,SO Şart dey. ı, 15 
Şir. hayrlyt 14,- Balya t,50 
Tramvay ıro,ıso Şark m. ecza t,8~ 

tlnınmlaJgortı ı ı,- Telefon l!,iS 

ÇEK F ATLARI 
PırJs 12,0S Praf 
l..oodra 6,80 Viyana 
~üyork 4i,1ı. Madrlı 

~ilaoo 9,2!t BcrUn 
llrut~cı a,.45 Varşova 

Aıioa 11,19 Peşte 

Cinc,rc 2,4~ Bük:re~ 

Soıya 66,30 Belgm 
-~nnsıerdam 1,17,13 l\.1os"O\'I 

NUKUT (Sat.ı) 
Kuruş 

lO t·fran~ız. 171,- ı şllln, Av. 
1 ı,tcrlin 710,- ı pezeuı 

ı dolar 213,- ı mark 

~o liret tı8.-
ı r.eloıl 

'11. !. Belçika ll 8, -
1 pc.oga 
20 ley 

2u drahmi 21,-
"dlaar 

~o ı. lsvlçre 8!.3-
ı Çcrnoveç 

Yo Jcva 27,- ı Altın 
20 florin 86.- J Mecidiye 
ıo kur Çek) 24,-ı ı B:ı.nknot 

Feribot 
Yapılıyor 

ıs,,,. 

•,<.7,14 
ı.1•,9J 

J,98 
4,21,f5 

3,16 
S0,71 
34,95 

10-70,75 

Kuruş 

2S,-
17.-
50,-
24,-
~2,-

25,-
69.-

9,20 
90,20 

t,37.-

itilaf imzalanmak 
üzeredir 

ANKARA, 27 - lngiliz ıını· 
Puna Sirkeci ile HaydarpafA fe· 
>ibot itletme ve infası. inıti:ı:azlDlll 
50 sene müddetle verılmesı hak
kında devam eden nıüzakerat ne 
ticelenmit gibidir. ltilafn~e~ 
Parafe edilmeai gün meselesıdır. 

Borçlar ihtilafı 
ANKARA, 27 - Kuponlar 

•ıuizakeratı nihai safhadadır ve 
ıyi bir cereyan takip etmektedir. 

Borçlar işinin bugünlerde kat'i 
bir neticeye iktiranı beklenebilir. 

Köylü gazetesi 

ler de Yunan kömür piyasasına hu- ra alnuştır. Bu paranın ödenmesi 
IUI için azami mesaiyi sarfetmekte- l Iüzumu öne sürülünce borsa' da Oda 
dirler. Rualar da ayni saha üzerinde run kan aldığı gibi zararı da ödeme
muvaffakiyetli tetebbüsler yapmak- si lazım geldiği ileri sürmektedir. 
tadırlaır. Yunan çimento fabrikaları- Filhakika Borsa teessüsünden beri 
mn kömür ihtiyacı için Ruslarla Odaya kar olarak 90 bin lira venniıı-
7500 ton üzerinden bir mukavele ya- tir. 
pılmıştır. Borsanın, bu vaziyette devam ede 

Yunanistana kömür satımı itibarile ıniyeceğine nazaran varidat memba-
leketiıniz çok müıait bir mevki- lannın daha iyi bir şekle ackulmaııı 

~ulunmaktadır. zarur~. görül~ktedir. Borsa varidat. 
mn gunden gune azalmasının başlıca 

Hangi esas tetkik 
edilecek? 

Hayvan Borsası idare heyeti Bor
.., resminin kıymet üzerinden değil 
siklet üzerinden alınması için lkhıat 
Vekili etine bir teklifte bulunmuş ve 
Vekillet te Ticaret Miidürlüğünün 
bu husustaki mütaleasmı sormuştu. 

Ticaret Müdürlüğü yapbğı tetki
kat neticesinde buna cevap vermiş

tir. Aldığmuz malfunata nazaran Ti
caret Müdürlüğü Borsa Heyetinin 
noktai nazanıu terviç etmekte ve 
Borsa resmi sıklet üzerinden alınır 
sa boraanın kıymet takdiri vazifesine 
halel gelmiyeceği kanaatinde bulun
maktadır. 

Amerikada altın 
NEVYORK, 27 A.A. - Amerika' 1 

nm hali hazırıfaki altm istoku 4,320 
milyon dollardır. Yani 15 hazirana 
nazaran 411,000.000 artmıttır. Fakat 
6 kanunusani 1931 tarihine nazaran 
138,000,000 noksandır. 

ltalyan ticaret 
odalarının ıslahı 

ROMA, 27 A.A. - Ecnebi mem
leketlerdeki ltalyan ticaret odalan
nrn ıslahı meselesi, çarşamba günü 
milli korporasyonlar meclisine tevdi 
edilecektir. 

sebebi varidatın borsada muamele 
gören mevaddm kıymeti üzerinden 
alman Borsa resmine istinat ebneai
dir. Fiatler düştükçe ve muamele a
zaldıkça Borsa varidat. da azalmak
tadır. 

Bunun önüne geçmek için Ticaret 
Boraaıı resminin kıymet üzerinden 
ddğil Borsada muamele gören mad
delerin sıkleti üzerinden almması i
çin kuvvetli bir cereyan vardn-. 

Müsakkafat 
• 
işleri 

Maliye müfettişleri 
de alakadar oluyor 

Mi:sakkafat tahriri neticesinde 
bazı emlake fazla kıymet kondu
ğundan buna karp itirazların ço• 
ğaldığmı yaz1111ttık. Bu mesele i
le Maliye Müfetti§liği de alakadar 
olmıya baılamıştır. 

Vilayetin varidatı 
Vilayet ve mülhakat varidatı 

gayet muntazam tekilde tr..hsil o
lunmaktadır. Aldığımız malüına• 
ta göre bu senenin son aylar va• 
rjdatı geçen senenin bu aylar vari 
dalından fazladır. 

Satılacak emlak 

Tayyare piyango biletlerinde 
tahrifat yaparak üç bayiden kırk 
sekizer lira dolandıran Kemal is
minde birinin İkinci ceza mahke
mesinde mevkuf olarak muhake
mesi yapılrnatkadır. Kemal, geçen 
eyh'.ilün ortalannda, bir gün Fa· 
tihte Hüdayi Bey isminde bir pi
yango bayiine giderek ayııi za
manda su satan bu zahn dükka
nında bir bardak au içer. Ve bu 
esnada reaıni piyango liatelerini 
görerek bir liste alıp uzaklatır• 
Biraz ııonra, geri dönerek: 

- Benim biletinıe yüz lira ik
ramiye isabet etmİf. Bana bu para 
yı hemen verebilir misiniz? Diye 
ııorar. Bayi de kendisine: 

- Müdiriyete müracaat edin! 
cevabım verir. Kemal, bunun Ü· 
zerine: 

- Benim paraya ihtiyacun nr 
aiz iskonto ile veraeniz olmaz nu? 
Der. Bayi razı olur. iki. lirası ia
konto ve iki liraaı gelecek piyan
go biletinin bedeli olmak ü:ıre 4 
lira tevkif ederek yarun biletin 
ikramiye bedelinden reri kalan 
46 lirayı kendisine verir. Bayi, 
o ak§Bnı mahsubu yapılmak üzre 
ikramiye çıkan bileti serbayie gö
türdüğÜ zaman bir dolandırıcılığa 
kurban olduğnnu anlar. Serbayi, 
bileti tetkik ettikten ııonra; onun 
sahte olduğunu kendisine söyler. 

Bayi dolandırıcının peşinde do
la§& dursun, Kemal bu esnada ba
yi Salih ve Hamdi Efendileri de 
gene böyle tahrif ettiği piyango 
biletlerile, dolandınr ve her bire
rinden 48 er lira para vurur. Yal
nız bayi Avranı !:fendi, biletin 
numaraları değişmit olduğunun 
farkma vararak kendisini polise 
tealim etmek ioterae de Kemal bir
den bire ortadan sıvışır. Bayi Hü .. 
dayi Efendiye kendisinin Cibali 
fabrikasmda çalışan Ziya ismin· 
de biri olduğunu söyliyen Kemal, 
nihayet zabıtanın te ltibinden ya• 
kayı kurtaramayıp ele' geçer. 

• Dünkü celsede dava'iılar, fA• 
bitler ayn ayrı dinlendiler. Miız· 
nun Kemal cürmünü tamamen in· 
kar etti. Şahitlerden Mihriban 
Hanrm; Kemalin bir gÜn kendisi-

Almanyada vergi 
hasılatı 

G · '"b d"JI il · d ki nin çalıştığı piyango gİ§esine ge· 

b 1 • k b"I t 1 k mı· eraı< es ı et er en on on et onoaramJ a ı saıaca e a-

kadar bilet alıp yinnibeş kuruş 
para bıraktığmı, bunları ne yapa
cağını kendisinden sonnadığıru, 
bir daha yüzünü görmediği bu a
dama ikinci defa mahkemede rast 
ladığıru söyledi. 

Muhakeme, tahrif edilen bilet• 
lerin ehli vukuf marifetile tetkiki 
için 14 Birinci kanuna bırakıldı. 

Beraet etti 
Evvelce esrar kaçakçılıimdan 

bir sene 4 ay hapse mahküm olan 
Nazmi Efendi isminde biri, işlet• 
tiği ahçı dükkinmda müşterileri· 
ne esrar içinnek cürmile dün yeni 
den Ağırceza mahkemesinde aor• 
;:-uya çekildi. 

Nazmi Efendi, Osküdardak.i 
dükkilnılllll evvelce carar kahvesi 
olduğunu, kendiainin dükkam ye
ni tuttuğunu, içinde bulunan kaba 
ğm eskiden kalnut olabileceğini 
söylüyordu. 

Müddeiumumi auçu sabit gör
nıedi. Mahkeme de kısa bir nıü
zakereden ııonra Nazmi Efendinin 
beraetine karar verdi. 

Hafi muhakeme 
Ramazan, Şerif ve Haaaıı İa· 

minde üç komünist maznununun 
muhakemelerine dün, Ağm:ezada 
hafi olarak devam edilmİ§ ve mu• 
hakenıe başka bir güne bırakıl· 
Dll§trr. 

Lütfi Fikri Beyin 
beraeti 

ANKARA, 27 - Aıliye mahke
mesi Liitfi Fikri Beyin mahkemeye 
Terdiği bir temyiz layihasında kul
landığı bazı kelimeleri tahkir adde
derek aleyhine açılan davayı lı«aet 
ile neticelendirdi. 

Bir tevkif 
ANKARA, 27 - Müddei umumi

lik sabık Peşte konsoloau Hasan Ke. 
nıaleddin Beyin Pqtedeki yolauz ha
reketinden dolayı tevkifine karar ver 
mi9tir. 

BERLIN, 27 A.A. - Almanya'nm 
teşrinievvele ait hazine tahsilatı, 

598,200,000 mark olup bunun 214, 
100,000 markı erazi ve münakalat 
vergileri ve 284,100,000 markı da 
gümrük ve iatihlak rusumü varidatı
dır. 

ayrırnu a ı ere e enn e ı ı , ki b"J ı d b 

kin sür'atle satılığa çıkanlması ile ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

meşgul olan komisyon, dün Zi- 1. •klA J j z k• H 
raat Bankasında Defterdar Mus- StJ a e Jye • 
tafa Beyin Riyasetinde toplarurut-
hr. B .. içtinıada satılığa çı_!<a_rılan Harbi Anlatıyor 
ve çıkanlacak olan emlakin ne 
auretle ilin edilmesinin muvafık 

Heyeti mecmuası, 1931 teşriniev
Tel ayına nazaran 295,200,000 mark 
noksandır. 

Londra borsası 
LONDRA, rl A.A. - lngiliz lira

sında dün mühim bir tebeddül olma
mıştır. Salaha doğru hafif bir tema
yül kaydedilmiştir. Kapanışta lngiliz 
lirası 3,2212 dolar ve 82,87 frank o
larak tescil edilmiştir. 

Som altın, yeniden yükselerek ons 
127,11 olmuştur. CJıma günkü fiya
ta nazaran 3 pens fazladır. 

Souverain, 30 ~iling raddelerinde 
durmuştur. 

Talebe 
Kongresi 
Diştabipleri Talebe 

olacağı teapit edilmiştir. 
Bund'ln başka b11 emlakin tapu 

kayıtları'lrn sür'atle çıkanlmasile 
nıeşgul olacak heyet te teşkil e
dilmiş ve tapuda işe ba§lamı§br. 

Bu gibi emlakin bir kısmı ıah
bğa çıkanlmıt ve müzayedelerine 
Ziraat Bankuında başlaDrnJştır. 

İskan suiistimali 
ANKARA, 27 - İstanbul iskan 

dairesindeki suiistimale ait dosya 
Şürayı Devlete verilmek üzere Da
hiliyeye gelmiştir. Otuz alb ıuçl11-
dan bazılarının avukatlan işi takibe 
geldiler. 

- ••••• 1 

Bahaileri 
Tevkif 

Adana'da 11 Bahai 
tevkif edildi Cemiyeti 

Kongresi toplandı 
Darülfünun Di§ tababeti Şu· ADANA, - Evvelki gece şehri-

besi senelik Talebe Cemiyeti kon- mizde on bir kişilik bir Bahai tarika
gresi dün Halkevinde saat 15 te ti mensupları tevkif edilıniıtir. Bun
aktedildi. Eski idare heyetinden dan bir müddet evvel de zabıta, tev
Lem'i Bey celseyi açb. Bundan kif edilenlerden bazılaruun evlezini 
ııonra Riyaset Divanı intihabı ya• arattı:ınıış ve tarikata ait bir mühür
pıldı. Muallinı doktor Ziya Cemal le bazı kağıtlar bulmuştur. Tevkif 
Bey Reisliğe intihap olundu. edilenler ıunlardır: Terzi Ziya ve 

Müteakıben eski idare heyeti Adil, Baki zade Ali, Aktar Mehmet, 
Reisi Mahir Bey Cemiyetin bir se- kuzu Ali, terzi Ali Vekil, Ali Hay
nelik faaliyetini, yaptığı qleri, ga• dar, Suphi Naci ve Abdülvehap Na
yesi hakkında bir ihtabe irat etti. ci Efendiler. 
Bundan sonra Cemiyetin nizaınna Bahailerin muhakemesi 
m esinin müzakeresine geçildi. Ve 

GAZiANTEP - Bahai tarikatikabul edildi. Senelik idare heyeti 
raporu da okunarak tasvip olun- ne mensup olup ta burada tevkif e. 
d dienlerin muhakemelerinin gayri 

Rus san'atkar dün 
Ankaraya gitti 

Evvelki gün lliç Yapunı ile 
Rusyadan ıehrimize gelen Rus 
Sovyet sinema müeaaeaeleri mü
messili M. Zarhi, refakatinde Ma· 
arif idaresince mihmandarlığına 
tayin edilen ilk Tedrisat Müfettiş
lerinden Nurullah Bey olduğu 
halde, dün öğleye doğru Ayaapa• 
tadaki Park - Otel'inden çıkarak 
Nişanta9ma gitmit ve İpek • Film 
müessesesinin stüdyosunu gezmiş ... 
tir., 

Öğleden ııonra 9ehrimizin ıa
yanı temaşa mahallerini gezen 
Rus san'atkan, akşam treı,ile An 
knraya hareket etmiş, miaafiri bu 
lunduğu lstanhul Halkevi Reiai 
Hamit Beyle bazı san'atkarlan· 
mız ve diğer zevat tarafından 
Haydarpaaada te9yi edilmiştir. 
. M. Zarhi il .. birlikte Ruı Sefiri 
M. Suriç Cenapları da Ankaraya 
gitmiştir. Orada Ru• aan'e,tkannı 
Hükfunetimiz erkinma takdim e
decektir. 

M. Zarhi, Hükfunetimizin da· 
veti üzerine lstikliil mücadelemiz 
mevzuuna dair Türk ve Rua aine .. 
ma artistleri ve rejisörlerinin i9tİ· 
rakile sesli bir film çevirmeğe gel 
diğini, bu filmin kısmen memle
ketimizde, kısmen Rusyada çevri• 
leceğini, filmin senaryosu Türk 
muharrirlerile birlikte yazılaeağı. 
nı, bu filmin hani sahada Türk • 
Rus teşriki mesaisine nıukaddinıe 
te9kil edeceğini söylemiş, heniiz 
bunlara ilave edecek bir şey olma 
dı~ı, Ankarada Maarif Vekili· 
mizle görü"eceğini il&ve etmi~tir. 
Rus se.n'atkan, l•tanbulda ll'Ördü
ğü nıiaafirseverlikten mütehassis 
bulunduğunu ve şehrimizi çok şi
rin bulduğunu da oöylenıiştir. 

Galip cinayetini 
niçin yaptı? 

Birkaç gün evvel Bebekte eniş
tesi Mısırlı Galip tarafından yara 
)anan Zekiye Hanını Beyoğlu Zü
klir hastahanesinde yapılan teda
vi neticesinde biraz iyile9miş ve 
kendi.sile görüşülmesine nıüaaade 
edilmiıtir. Zekiye Hanımın aldığ'ı 
7 kurşundan altı11, vücudünü de
lerek çıkmış, yalnız ııol bacağında 
bir kurşun kalmııbr. Dün bir nıu• 
harririmiz kendiıile görüşmiiftür. 
Zekiye Hanrm demiştir ki: 

u. Bundan oonra her grupta üç mevkuf olarak icraaı takarrür etmit 
aza olmak üzre altı grup intihap ve tevkif edilenler de tahliye edil
edildi. Bu gruplar bugün içtima ınişlerdir. Muhakemelerine bu hafta 

Halkevi Köycülük Şubeai dün "d h · · b 1----•- ihtimali" vardır ederek yeni , are eyetını seçe- • ... aDllJll& • Du-n sabahkı" sı· .. 
bir içtima yapmışbr. Halkevinin ki d" ld H ti" h lb "' 

"- Uç dört gün evvel hemşi
rem Mediha lstanbula gitmek Üz• 
re tramvayla Beşiktattan geçe,... 
ken Galip tramvaya atlamı} ve 
Ça~amba günü çocuğunu görmek 
üzre eve geleceğini söylemi§. Fa• 
kat Çal"§amba günü gelmedi. Pa
zartesi gÜnÜ, evde ben, zevcim 
lmıail, Galibin oğlu Münür ve iki 
çocuğum bulunuyorduk. Ansızın 
aşağı kapıdan Galip girdi. Ben 
derhal çocuklan alarak aşağı ka
ta indim. Bunun Üzerine Galip ha· 
na "sana iki it.kırdı aöyliyeceğim., 
dedi. Ben kapty1 açarak komtuyu 
meseleden haberdar ettim, po)ia. 
lere hııber götürdüler. Galip ba· 
na "eZkiye Hanını, bu işi niçin ya 
pıyorıun? Ben bu akşam burada 
kalacağnn. Medihayı bekliyece
ğim,. dedi. Bu sırada polis geldi. 
Galip polise ateş etmeğe baıladı. 
Evden sokağa çıktı. Biraz sonra 
tepelerde saklandığı yerden Medi 
ha--.ım eve girdiğini gÖrmÜf. Tek· 
rar bahçe kapmndan eve geldi. 
Bu sırada evin halini gören Medi· 
ha da ııokağa çıkmııtı. I.te bu i
kinci gelişinde beni yedi yerim· 
den ve çocuğunu da ayağından 
yaraladı. Kendi•i çok sefih olmak 
la beraber ailesine hiç bakmazdı. 
Bu İşi mahkemece hükmedilen 
nafakayı vermemek için yapmq
br.u 

ce er ır. are eye er a Bir te-vllif daha 
a~şretmekte olduğu aylık "Yeni grupun reislerinden mürekkep o- Dün aabah linıanımızda hafif 
l"ürk Mecmuası., ndan nıaada lacaktır. Bahai Tarikatine menaup olup bir ais vardı. Maamafih sis devam 

-~--i{öycülük Şubesinin de "Köylü,, Milli Türk Talebe Birliğine hakkında istintak Hakimliğince lı olmamı§ ve tesir yapmamıştır. 
iaıninde bir gazete neşretmesi ta·. murahhaa intihabı da yeni idare tevkif nıüzekkereıi çıkarılan Ka- Karadenizde bir kaç günden- yeni sefir 
karrür etmiştir. Bu gazetede doğ• Heyetine bırakılmıştır. Yeni idare rataşm incirlik köyünde elcilik beri devam eden fırtına da oakin· 
..,.dan doğruya köyliiye hitap edi heyeti talebeye mahaus mesleki yapan Acem Aslan oğlu Mirza leşmiştir. Vapurlar aeferlerine Yeni Yugosla...ya Sefiri M. 

...ı5•.._.ıaı•-~ıı..·•·c·m.·ı....;.·..u·i-<ıına";...nab-·ilım~.ı...J·~Lb·'-U:...ı:ı:ı~za--•LJ•a-·ab.·L.:ü"•c..ctaı~.ı...·.sm.ziJ"·Eıaa~·~·i..J.~Aı1&&.lıı~:lıU:··•L.§S•Auı:ıuı~a:s~i!L~~Sha~ıiJ!!:Dıia~h~an!!!:e~>~~•!.1.-111ıuıaıl&1'ILDMIA.~-ı,mıaı;wı.JLlll,~·liılııı.ııı.!ııı'tJ...!Yankoviç buıün Ankaraya gide· 

Maarifte 

Dil derleme 
Faaliyeti 

Hukuk ıstılahlarım 
tespit 

için komisyonlar 

Bt!lediqPdo 

Rapor 
Verildi 

-----·-
İlkönce bir konser

vatuvar 
binası yapılacak 

Dil derleme talimatnamesinin Konservatuvar için Viyanadan 
bugünlerde lstanbul Derleme celbedilen mütehassıs Prof. M. 
Hey'etine bildirilmesi beklenmek Marks tetkikatını bitirmiş ve bu 
tedir. Talinıatname gelir gelmez, husuata hazırladığı raporu Bele
lstanbul Hey'eti derhal faaliyete diye Makamına verr.ıiştir. Mösyö 
geçecektir. Marks herşeyden evvel asri bir 

lstanbul ilk Tedrisat Müfetti§· I konservatuvar binası ·apılmasınm 
)eri mekteplerde mualJinılerin der 1 lüzumunu ileri sürmektedir. Esa· 
leme hususundaki mesaisine yar- aen bu hususta tahsisat mevcut o
dua ve kontrol edeceklerinden, lup istinılt.kat işlerile meşgul olun 
Müfettişler bu hafta içinde bir iç. maktadır. Önümüzdeki ilkbahar
tima yaparak bir halb hareket da binanın İnşasına başlanması 
tespit edeceklerdir. lstanbulda beklenınektedir. 
mevcut bin beş yüz ilkmektep mu M. Marka bundan başka rapo
allimi, ayn ayn sahalarda çalış- runda tedrisat programlarında e
tınlacaklardır. Maarif teıkilatı saslı tadilat yapdmaamı lüzumlu 
bar!cinde olup ta söz derleme me• göstermektedh·. 
saisine iştirak etmek istiyenleri 
latan bul Merkez Heyeti 

tespit ederek Cemiyetin Ankara-. 
daki Merkezine bidirecektir. Di
ier taraftan Darülfünun Fakülte
lerinde, ısblah işile meşgul olmak 
Ye ilnıi, fenni sözlerin tam türk
çe karıılıklannı bulmak Üzre te
tekkül edecek komisyonlar bugün 
lerde ııeçilecektir. 

llk olarak Darülfünun Hukuk. 
Fakültesi Müderrioler Meclisi dün 
bir içtima yaparak liaammızdaki 
hukuki ıstılahların tam türkçe 
ınukabillerini bulmak üzre huku· 
ki zümrelerle mütenazır bir tekil· 
de müderrislerden mürekkep bir 
komisyon intihap etınİ§tir. Komia 
yon ay başından itibaren faaliye
te bqlıyacakbr. Fakülte Reiai Ta· 
bir Bey komiayona Riyaset ede
cektir. Her ay sonunda toplanan 
sözler tespit edilecek ve Cemiyet 
Merkezine bildirilecektir. 

Darülfünunun diğer Fakülte
lerinde de, bu latılah Komiıyon• 
lan yakında teşekkül ederek fa. 
aliyete batlıyacaklardıl'. 

Erzurum lisesi 
müdürlüğü 

İstanbul Erkek Liseai fizik mu 
allimi Arif Bey Enuruın lisesi 
MüdürlüğÜ ve fizik muallinıli· 
ğine tayin edilınİ§tİr. 

Gelecek içtimada 
Belediye bütçesinin 1931 sene

ai nıasrıı.f kıamı tetkikatı Daimi 
Encümence tamamen iknıal edil
nıiıtir. Bugünlerde Umumi Mec
lise aevkedilecektir. Heaabı Kat'· 
inin varidat kısmının tetkikatı e
oasen ikmal edilmit olduğundan 
Meclis önümüzdeki devrede heaa
bı kat'inin tamıunıru müzakere e
debilecektir. 

Türk san'atı ve 
Maarif Vekili 

ANKARA, 27 - Maarif Veki
li reaaaın Halit Bey tarafından çi
men muvaffakıyetli portresinin 
altına §U güzel temennileri yaz• 
Dllfbr: 

- Dünyada en büyük emelim 
Türk aan'at ve ilminin beynelmi
lel aan' at ve ilim ,öhretleri yetiş
tirecek dereceye yükaelmeaidir. 
Bunu ölmeden görmek arzusu ba
na yafAJllak ve çalıtmak için COf
kun kuvvet Yeriyor. 

Maarife verilecek 
ANKARA, 27 - Maarifte, ta

rihi evrakın Maarife intikali için 
bir layiha hazırlanrnaktado-. 

••••••• 
Şükrü Naili Pt

döndü 
Edirnenin Kurtulllt Bayramın

da hazır bulunan Oçünçü Kolor
du Kumandanı Şükrü Naili Paf8 
ve Edirne meb'usları dünkü Kon· 
vana.iyanelle ıehrimize dönmiifle-r 
dir. 

Gazetecilere ziyafet 
Japon Maslahatgiizan tarafın

dan lotanbul mabuat mümeuille
ri ve ııehrimizdeki ecnebi gazete 
nınhabirleri ..,....fine dün bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Ormancılar içtimaı 
Türkiye Ormancılar Cemiyeti 

heyeti umumiyesi önümüzdeki Cu 
ma günü aaat 14 te Cemiyetin 
Türbedeki merkezinde fevkalade 
içtimaa davet edilmittir. 

Anneler birliğinde 
Himayei Etfal Cemiyetine mer 

but Anneler Birliğinde bugün sa
at 15 te Birlik Reisi Nakıye Ha
nunm Riyasetinde ft"vkalade bir 
içtima yapılacak, Bayramda fakir 
çocuklara elbiae ve çamaşır veril
~ - ~ L-1-1-·-..1- -~-::.:~1-..,.t..•: .. 

Muvakkat hal 
Şehirde umumi bir hal yapılın

cıya kadar muvakkaten inşa edile 
cek olan hi.I için teşekkül eden ko 
misyon dün Vali ve Belediye .Reisi 
Muhiddin Beyin Riyasetinde bir 
içtima akdetmiştir. Halin 200 bio 
liraya çıkacağı yapılan projeler• 
den anlaşıl1111ştır. inşaat bir yerli 
sermayedar grupa havale edile
cektir. Hal Kerestecilerde İnfa edi 
lecektir. 

Şehir meclisi 
Umumi Meclia bugün saat 14 

te içtima edecektir. Bugünkü içti
mada Makam, Emin Ali Beyin A
dalar suyu ve lstanbulun tarihi a
bidat ve mezarlıklan hakkında 
verdiği takrirlere cevap verecek· 
tir. 

Poffste 

Metresini 
Yaraladı 

Kadıncağızın yüzü 
dilim dilim oldu 

Valide hanında ağl2bkçı Haydar 
dün eski metresini yüzünden yaraJ ,_ 
ıııqbr. 

Haydar iki sene evvel Vasfiye is 
minde bir kadmla tanışmıı ve bun
dan üç ay evveline kadar beraber ya. 
§llllllftır. Vasfiye ile aralarında bila· 
hare kavga çıkmış, geçinemenıişler, 
ayrılmışlardır. Vasfiye Haydardan 
aynldıktan sonra başka biriıile tanış. 
miş, onun metresi olmuıtur. 

Dün Haydar dükkanmın <>nünde 
dururken yokuştan Vasfiyenin yal
nız başma indiğini gÖrmÜf, ömin6 
çıkarall: 

- Dükkana gel biraz konuşalnr. 
demiıtir. Vasfiye bu dattti kabul e
derek dükkana girince Haydar he
men üzerine ahlnnt: 

- O adamdan ayni, yok.,. '""' 
fena yaparım demiştir. Vasfiye 
dostundan ayrılmıyacağını kat'i &U« 

rette söyleyince Haydar fena halde 
kızmış, ajtızlık yapmak İçin kullandı 
ğı keskin demirle Vasfiyenin yüzü
nü bir kaç yerinden yaralamıştır. 

Vasfiyenin feryadma etraftan ye
lişilıniş, carih yakalanmış, yÜ7Ünden 
kanlar akan Vasfiye Cerrahpa~ has
tanesine lraldmlmıştır. 

Bu da bir kamyon 
kazası 

Osküdarda Şeyhcamü önünde 
60 yqlannda Yusuf Ratit Ağaya 
§OfÖr lbrahimin idaresindeki Üs
küdar Belediye.inin 109 numaralı 
kamyonu çarparak aağ elinden 
ve belinden yaralamışhr. Şoför 
yakalamnıf, yaralı Hnydarpafa 
hastanesine yahnlmı§tır. 

Hamala çarpan 
otomobil 

Küçükpazarda aakin hamal 
Cemal urtmda yük olduğu halde 
Karaköyde Domuz.hane ookağm
da::ı geçerken toför Mehmedin 
idaresindeki 2299 numaralı oto-
111obilin sadmesine maruz kalarak 
yaralanmq, §OfÖr yakalanıruftır. 

Trende kalp sekte
sinden ölüm 

Dün HaydarpafAya gelen AD
kara treni yolcularından 330 do
ğumlu Tokatlı Rıza Efendi, tren· 
de kalp sektesinden vefat etmit, 
Belediye tarafından munyenesi 
icra edilerek defnine ruhaat veril 
mittir. 

Bir dayak! 
Beyazıt - Kurtuluş hattında itle

yen ikinci mevki bir tramvayda ..,.. 
yahat eden Üsküdarlı Karon Efendi 
iaıninde biri 2iJ çdmıek mescleain
den tramvay kondoktörü 332 numa· 
ralı Hüseyin Avni Efendi ile kavp 
etmiı ve tekme, yumrukla vücudu
nun muhtelif yerlerinden yaralam.ıt
._ 'll'a~n .... Ff'Pndi vakalanmıstrr 
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Gelen ovrak r;eri verilmez -
Müddeti !reçen nüshalar 10 ku
ru9tur. Gazete ve matbaaya ait 
i9ler için müdiriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ilanların me · 
' ılivetini kabul tmez 

MlLLlYET PAZARTESi 28 TEŞRINISANl 1932 

yet bu merkezde, Şimdi bu itin ı halde bütün Büyük Britanya
iki tarafı var: Biriıi ciddi, diğe- nm (Flitoks) ları bu ctir'etkar 
ri alay tarafı. Cideli tarafı ,u- sineği öldürmek için püskünne 
dur: ğe başlamalıdırlar ... 

j - Babıal~ ca?des.i.nde tiın?i: (Cümlıuriyet) gazetesinin 
ye kadar hıç bır munalata tki (Kraliçe) intihabı itlerini ne-

1 tara~tan biri~i~ ha~ veya hak den Peyami Safa Bey arkadaşı 
sızlıgı kabulu •le netıcelenme- mıza tevdi ettig"ı"nı' •ı"md' ı. 
··ı·p "SfB .L T ıanı 

mıttır u; .. eyan;ı a a ey. ae yorum... Kraliçelik meselesini 
bana karşı evet. haklısın bıra- Hatmetlu Kral Hazreti "nd 
ı;l~r! ~n.!l'ö~mediğim §eyi ten- daha büyük salahiyetle~:. id: 
k.ıt ettım dıye. '.°uka~e !'1: re edebilirdi. lfadelerine naza. 
un. O da eıns~lının yaphgı gibi ran Hatmetlu Kral Hazretleri
a~ağı yukan ışe !.akaret ve tez nin tamam 107 adet kitabı var
yıf ikarıttırma~ yoluna sap!· dır. Bu adeti bir kütüphanedir. 
yor. B~.yol benı rahatsız _etmı- Bu piı karasinek neden bunla
yor .degıl. Fakat Peyamı Safa n bırakır da Kral Hazretleri
Bey!° ne muhabbet, ne husu- nin bumuna konar ve tlı.cı etra
metınde hatta ne de kanaatle- fında vızıldar?. 
rinden büyük bir saliıbet bekle- · . . 
nemiyeceğini VP böyle kendini Ben Kral Hazretlerınm bu 
Kral, Napolyon, lsa ve hatta tihlne eserl~~i ol<umut bahti 
Allah zannetmenin -Peyami B. yarlardan degılım ve bu ıaa~ 
için temenni etmemekle bera· ti hiç bir zamaaı aramlf ta de
ber · marazi bir teY olduğunu ğilim •.. Bundan eonra okuma. 
bildiğim İçin hot gôrüyonım. Ya gelince; Kral Hazretlerinin 
Bizim bu gibi mevzuları müna- miman hayalinin tiheseri olan 

Bir şirket 
Takip ediliyor 

Hükumete verilecek 
para saklanmıt mı? 

r 

IZMIR, - Bundan bir müddet ev· , 
vel Maliye V ekiletine, bir şirket hak · 
kında mühim biT ihbarda bulunul- ' 
mut tur. lhbarm mahiyeti şudur: 

"Senelerdenberi lzmirde çalışmak 1 

ta olan bir ecnebi tirket_. lzmirin is .. 
tirdadmdan evvel kullandığı yüzler
ce Türk, Rum ve Ermenilere ait mü
terakim yevmiyeleri ve amelenin şir
kette teıiı eyledikleri teavün sandı
ğında mevcut on binlerce lira;rı iıtir 
dadı mütealap hazineye teslim elme 
mittir ve eşbuı mütegayyibe;re ait ' 
bütün hakların hazineye intikal etme · 
•i lizım gelirken, tirket bunlan hü- 1 

kiımete haber veun .. ıittir. 
Yapılan tahkikat fU neticeyi ver. 

mittir: 

SiNEMALAR 

Bu akşam Elhamra Sineması 
Dünyanın en büyük rejisörü Ernst Lubıtsch'in en güzel filmi 

ÖLDÜRDÜGÜM ADAM 
Kuvvetli ve müessir bir mevzua malik miıstesna filmini takdim ediyor. llAURICE 
ROSTAND'ın me~bur romanından muktebes olan bu film, her yerde 

muvaffakiyetler kazanmııtır. 
ilaveten: Paramount Jurnal, Paris ve Londra'da mütarekenin 14 üncü senesi 

intibaatını musavver hususi kopyesile beraber. 
Yerlerin evelden temin edllme•İ rica olunur. 

11------------•ı kata edecek bir kulübümüz. ve saraylannclan hiç çıkmaclıklan-
1 toplanılıııbilecek mütterek bir nı ve nihayet bütün seyahatleri 

yerimiz yalı:! Öyle olsa yüz yüz nin dediğim gibi Babıali ydw
den utanır ve iki muharrir biri- tundaki biı1'aç matlıaa aruma 
birine sinek minek gibi mina- inhisar ettiğini bildiğim ve e
sız laflar edemezler. Pariste aerlerinde bize nııak•nn tacida· 
böyle ,eyleri münaf<ata eden ve rflen1e mütenasip yükseklikte 
bütün yeni fikir ve san'at ha· fikirler ihsan edemeyeceiini ar 
reketlerini teşrihe çalıtan Club trk öğrendiğim için onlan oku· 
de Fanbourg iımincle bir kulüp maya cesaret edemiyorum On. 
olduğunu okuduğum gazeteler lan kıymetsiz bulup hü~eti
den ve oradaki bazı tamclıkla·· me halel gelmesin diye! 

Ba tirketin ilk tabiiyeti Belçikalı 
ve hi11eclarlan tamamen Belçika te-

Yenilere Yer Verelim 
" Parıs Damları albnda,, filminin me,hur 
R.ENE CLAİR; 

Paris'te Herlin'de, Viyana' 

ela, Nevyork'ta, Pekin'de, 

Tokyo'da, Atina'da, genç

ihtiyar bOtiin dünyada halk dığunız malıimata nazaran bupn 
hava ekoeriyetle açık geçecek rüz
gir fİmalclen hafif -eı.tir. 

rr /1 932 tarihinde tazyik 767 

milimetre hararet en fazla 11, en 

az 5 santigrat idi. 

S:LIC 
Anlıyana 
Sivrisinek 
Saz gelir 
Tııbmin ettiğim gibi Cüm

huriyet muharrirlerinden P~ 
yami Safa Bey arkadatımız ten 

ide VP tenkit leorinin hırpalan· 
muına tahammül edemedi. I· 
pin ucunu kaçırmamak için tek 
rar edeyim: 

Peyami Safa Beyin hiç anla· 
madığı spor işlerine bumunu 

tu unu ~öı r bu zatın bil 
mediği feylerdeın de bahsettiği 
zannmı tatımaya baflamıttım. 
Bu zannı takviye için onun her 
günkü yazılarmı okumaya bat· 
ladnn. Pek az zaman sonra bu 
ufak gayretin semeresini al· 
dım, Peyami Safa Beyin müte
ha1111 geçindiği tiyatro vadisin 

de ırörmeden ve binaenaleyh 
bilmeden tenkitler yaptığını 
daha dört bet gün evvel (Da
riilbedayi) in ıon sahneye koy• 
duiu (3 Saat) piyesini görme-

1 dilini itiraf ede ede yerlere g .. 
çinak bir yuııından anlı.cti Ve 1adece bu mütahedemi ka

( rilere arzettim. Tabii içeriledi, 
f fema halde kızdı. Bana önce bir 
r lloo Kitot gibi hitap edeFek 

· enin için kalemimin ucunda· 
ld kurtunun küçülmesine imf kin yoktur" diye tepeden atağı 

ı. lflar yuvarladı. Ben gene ıü-
<iinetle mukabele ettim. Ara-

• D zda bir seviye farkı olmaıma 
oı ıe mahal ne de imkan olmadı
" tmı ıöyledim. Dün bana verdi· 

Jİ cevapta artık ölçüyü büıbü· 
ün kaybederek beni bir sinek 
ı;encliıini d .. Haflllelli Britan-J a lmparatonı yapıyor.: Vazi-

"Milliyet,, in rt1manı: !ti 

mDdan öğrendim. Bu kulüp 
yeni bir romanı. bir piyesi lelı:· 
ve aleylıincle olwlann ittiraki
le temic:it ediyor. Hükümleri ve
renler o vadide salahiyet sahibi 
adamlar olduğu için verilen 
hükmün bir kıymeti oluyor. 

Bi:ricle, Matbuat Cemiyeti mi 
olur, Halkevinin edebiyat ve 
ıan'at tubeai mi olur, yoiı:aa 
- maalesef - bir ıuru tahıl 
decf"ıkodularla öldilrülen Güzel 
San'atler Birliğinin edebiyat 
kıımı mı olur, bunlardan birisi 
böyle bir kulüp. komite elhasıl 
bir cemiyet yapsa da fikir ve 
san' at amelesinin araıında çı· 
kan münakatalar fena misalle
rinde gördüğümüz gil:ıi dayak, 
hakaret veya dava ile netice
lenm-.e! 

itin alay tarafına gelince: 
Ben bu itte alaya sapmamak 

için bütün gayretimi sarfettim. 
Lakin Hatmetlu Britanya İm· 
peratonı Peyami Safa Bey Hz. 
kenclisile alay edilmek İçin ıne 
10- hepsini o kadar fazla· 
ıile tGpladdar ki; artık taham
mül edemedim. 

Daha bir evvelki yazı11nda 
benim için kaleminin ucnndtılP 
kurtunun küçülmesine imkin 
olmıtdıimı yu:an u.,mettt 
Britanya Kralı Hazretlerinin 
elindeki kalemin kul'fUllu o 
kadar küçülmüt ki; mütariin
lleyh Hazretlerinin kalemin . 
tahtuile yazmalı.tıa ol
duğunu ifadelerinin ah,aplığın 
dan anlayorum. 

öteden beri Kral Hazretleri 
Babııllınm bütün gazete idare
haneleri ara11nda asaleti fikri
yelerine bürünmüt olarak ıe
yahat ederlerken daima tebdil 
(incognito) gezerlerdi. Ben a· 
ciz karasinek burunlarma kon· 
duğu içindir ki; ıihane hüvi
yetlerini ortaya çıkardılar. O 

lıeumdandı, fakat wııami harp -
ııncla ahval icabı o.....ıı tabiiyeti- HÜRRİYETE CAN FEDA 
ne geçerek iomini defittirdi, miitare namındaki yeni filminin temsili için hemen 
ke oeneleriııde ise :rine a:rni mabat- meçhul yddıılırdan 
la üçüncü bir isim aldı ve nma:ret KOLLA FRANCE ve RA YMOND CORDY'yi 
lıımirin iıtirdadından aonra dOrdün-

Iİnemalara koıuyor. 

N iÇ 1 N? 
cü bir bü.lyet iktisap etti. intihap etmiıtir. Bu iki yeni artistin neJ' e ve cazibeleri 

en btiyiik referanslardan daha kıymetlidir. Genç Kırların yapbğı filmi 
Halbuki ;rapılan tahlôlratta, müte- Tis f 

addit defalar tııhiiyet ve iıiın cletitti Bu per4embe akşamı AR T K ainemaıuoda 1 görmek için: :::.:.;:...:::..= h~~ ,,,:.:.:.:.:.:.:.::..:.:.:.-;..:.:.:.:.:.~-,,--ıı:-en-,--e-s-er-,-e,----- Meklep)İ 
Maliya Vekileti bu tirketten ela- İş Ve işçi lngiJiz edebiyatlD• 

Azizim Peyami Bey! Sizin ha lıazı lıeuplar iıtanektedir. Şirbt d - 1 KIZLAR ••• 
bilmediğiniz balıialef'de yazı ı timdilik bu hesapların mevcut ol.-- Milliyet bu aiitunda İf 11e ~i an numune er 
yazdığmızı gördükt- aonraade dıfmdan bahııetıneldeclir. idiyenlere tauaaut ediyor. 1• lıkender Fahreddin Be:r yeni 1 

11• ifçi idiyenler 6ir melrtup- bir eser neıretti. "lngiliz edebiya· 
dini bugün öirendiğim 107 citt Koyunlarda hastalık la,, 6iromasa müracaat •t· tından niimuneler,, İİDvanım tafl· 
eaer (?) yazma.u~a lıiç f&fllla· ADAPAZARI_ Civar köylerde melidirler. ;ran bu eseri karilerimize tavıi:re 

Pertembe akpmı 

dmı ve bu ıtdetlenn daha çok koyanlar ıını1mda şarbon baatalıiı ft i•teyenler ederiz. 
artacağını da ümit etmekte- vardır. Şebir kordon altındadır. Ma
yiın. Allaiı kaleminize kuvvet amııfib aı-n tedalıir aetiı:eoiıule ye

ve okuyanlara tahammül ve ta ni vak'a ııöriilmemekte olduğundan 
kat versin! birkaç giin zarfında kcırdon kaldmla 

Majik'te 

Fakat bütün bunlar, benim caktır. 
bir iddiam var, onu çürütmez. iki cinayet 
Ben ıizi yazılannaıcla ve onla
ra vermek iıtediğiniz fikir renk 
lerincle samimi olmamakla itti
ham ediyorum. Siz her gün ver 
diğiniz cevaplarla bu iddiamı 
cerh değil, takviye ediyorsu· 
nıız. Bir adam 107 cih eser yaz
dıktan sonra bir piyesi görme
den tenkit oderıe ona kimse 
söz ıöyleyemez mi? .• 

FELEK 
1 •••••• 1 

ffimayeietfal balo•u 
lıtanbul Himayei Etfal Ceıniye

ti -ıik baf.,.unun, Şubat -ıa
rmcla Tokatlı;randa verilmesi tabr
rür etmittir. 

Sanyerde müsamere 
Sarıyerde Gençlet" mahfilinde 

muvaffakı;retli bir müaamere ve
rilmittir. 

Ankara stadyomu 
ANKARA, 27 - Aıılıanının ,elıir 

pliaı mucilıince tebrin ıtadyoma ve 
at y81'141 ywi Mecliı ile istasyon ara
sındaki ııalıaya ;rapılacaktır. Bunları 
inta için bir Macar znıpu miimeuili 
telrrimi.ze ııelmit Belediye Reioi ile 
gÖl'Üfmiiftir. 
Gnıp ıullu 11oiliıw teknik Ye mali 

miitavirler de refalrat edi;rorlar. 
Grup arazi üzerinde maiz..ne fiatle
rinde tetkikler yapacak teldifini ""' 
cektir. 

ADAP AZARI - Kömür pazarın
da bir cinayet vuku bulmu9tur. Cina 
:ret gece yanımdan aonra tenba bir 
sokakta ika eclilmi,, Kömür pazarın
da bakkal Fatin Efendi isminde bir 
genç bıçaklaıkatledilıniıtir. CU.ye
tin ıebebi wı..tli belli değildir. Talı 
ln1<ata de eclilmektedir. 

Çark a ile Salcarya nehrinin 
birleıtiğİ y jakın lıİr mftlıide 1U 

i'inde göd oyıdınut bir ceMt lıa
lunmuttıır. Ceset epey müddet 111 

içinde kald+ndan teıhia edilmne
mi9tir. Jandemıa tahkikata dnam 
etmektedir. 

idam edilecek 
ANKARA r1 - Kaçarken Erzu

rumcla yakalanan F alırettin Efendi 
katillerinden Tunun balckmda aiır 
ceza mahkemesi idam karan verdi. 

Fırtına var 
GiRESUN, - iki üç gündcnberi 

ıeluimize mütemadiyen kar ya'ğmak
tadır. DenU:de de mütbit fırtına var 
dır. 

• ERECLI, 27 - Limanda fırtına 
tidcletle hiilı:iiın ıürüyOI', kömür va
purlan liıMea iltica e:rlemittir. 

Kllıl" ya~ıyor 
' E ı.>.zlı, 27 - Bu ııalıalıı tiddet 

li bir kar flfbMsı bıqladı. Dört saat
tenberi mütemadiyen devam etmek
tedir. 

*URFA 'Z7 - Fıuılalarla yağan 
yağmurdan - iki giiııdür timal 
riiqin eımıekte ve mütlıit IOfaldar 
yapmaktadr. Her tanf donmaftlır. 

Teıekkür 
Bqhyor. 

537 - lngilU:ce Fraııaızça uou· 
lu mıdıaıebe Ye claktllopııfi bilen 
bir madmazel İf ara yor. 6 sene 
Oomanlı Banka11nda çalıtmııtır 

ve bonservisleri bamildir. Müte
ber bir yerde müsait teraitle iş 
kabul eder. M. X. rumuzile it bü
rom.uza müracaat. 

Ebedi zi;raıyle bU:leri dilhun 
eden zevcim ve babamız Belediye 
Hesap itleri Müdürü Cemal Be
yin gerek cenaze merasiminde bu· 
Iunmak, gerek bizzat gerek mek
tupla taziye etmek ıuretile keder· 
!erimize i•tirak eden muhterem 
llİle dostlanmıza ve bilhaııaa Vali 
Muhiddin Beyefendi ile Beledi;re 
Reiıi Muavinlerine, Mülkiye, A
meli Hayat, Yatı mektepleri tale
be ve muallimlerine ayrı ayn te
şekküre -.ürümüz nıAni oldu
ğundan bu huouata aonıuz minaet 

Biletlerinizi fimdideu alınız. 

lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroau 

Darülbedayi T emıilleri 

Musikili temsil 
lzmirde turnede bulunan Er-

tuğrul Sadeddin B. ve arkada9la
rı temıil hey'eti avdet etmiftir. 

lotanbulda ilk temıillerini Sü-
reyya sinemaıında vereceklerdir. 
ilk oyun "Çamurda zambak., ioim 
li bir muıikili vodvil olacaktır. 

Güret müsabakaları 

!erimizin iblağını rica ederiz E
fendim. 

Rf' ~ika•ı 
Muazzez 

Çocaklan 
Haliilı: • F anık -Güzin 

Evlenme ilAnı 

811 alqam saat 

21,30 da 

(OÇ SAAT 

OPERETi) 

Y-ıElırem 

Rllfİt Bey. 

Besteleyen C-1 ftetit Bey. 
u-

3 perde 27 talıle. 
791 

1933 oeneıinin ilk gününden l ~• Jonk"' • hinde F R A N S 1 Z itibaren Federasyonun cü"'f Iiaanı- ı._,...e opıng te r 
larmı hiomil olmıyan kimoelerin ı ı.~ haziran l~ tarihinde tevel T" d 
zerek reomi ve gerek hlllUIİ biç 1 lut eden ve halı hazırda lıtıııln- ıyatrosun a 
bir müoabakaya kabul edilmeme- bulda ikamet eden İıveç Sefare 29 T qrlnllani Salı 
!eri, ~ul ~nlerin m~~r~t ti Katibi. İsveç tebaaıaıdan alqamı ... t 21.30 ela 
ve talımata na;ret etmemıt cozıle Mösyö Ulf Gudmar Lorentz Su"reyya Operetı' 
b~lar~k cezalandmlmalan ve BARCK-HOLST )atriul'da 
böyle bır kusurda bulunanlarm 4 '. • 6 kifillk yeni kadroıUe 
hemen Federaıyonunıuu bildiri!- 17 Eylul 1909 tarihinde bwel· 1 
mesi Güret Federaıyon:..nca karar tut eden ve hali hazırda lıt1111- E M R 
la,tınlmı•tır. bulda ikamet eden ve Yunan 

Kartal F. Kongresi 
Kartal'da C. H. Fırkası kaza 

kongresi dün yapılmııtır. Koııırre 
pek heyecanlı olmu9tur. idare he 
yeti intihabmda Reisliğe Necati 
Be:r intihap olunmllftur. Kartal 
Beledi:reai de F ırka;ra merkez bi· 
naıı ittihaz etlilmek Üzre manza
raaı en gÜzel evlerden biriaini he 
diye etmittir. 

tebaaıından Matmazel Eatba- Operet 3 perde. 
lie (Vivy) Sgouıdeos ile akti 30 Tefl'İDİlaDİ prfUlba 
izdivaç etmesi niyetindedir. akpmı 

ltbu izdivacın itirazları zir- ŞEN DUL 
de vaziülimza maka-.ıa 12 bi· 
rinci kanun 1932 tarihine ka· Dit Tabibi---• 
dar bildirilmelidir. l••M•E~HMET RlFAT 

Ankara, 27 tkiaci tetrin 932 Cağaloğlu. Sıhhi ııpartınmı No. 7. 
E.Boh-an 
l aveç Sefiri 845 

çirkin olli>ilir fakat dizginleri e
limde olan hislerim ben emir etti· 

ADEM ve HAVVA 
li ol1a sen keneli kendini istedi
ğin teJıe inandırabilirım.. "Ben 
onu aevmeyorum" diyebildiiin 
zaman hakikaten sevmediğini hay 
retle sörecekıin. Nud ki ~ 
ye bqlarken de günıiin biı inıle 
kendi kendine "ben onu seviyo
rum" dmıitıindir. Sonra bet' JliD 
her saat keneli kendine tekrarla
dığın bu fikir nihayet climatmda 
sabit bir bale ıelmit ve ıen de onu 
aevcliti- kendini ikna etmftin
dir. 

kil kardetin gibi kendini öldür· 
mek buclalalıjrncla bulunmamıt· 
sın.. Lakin zayıf olan bu muka
vemeti kuvvetlendirmek, onu sev
mediğini kendi kendine itiraf et
tirmek kabildir. 

iim zaman yine sevmeye mecbur- Cabit, doktor Sedadm muay~ 
dur. Günün birinde sevmediğim ne haneaindaı aynlclıiı zıman, 
kadın beni aldatır veya terke.ter. içinde, yükünü biraz llafifhıbııit 

.. 
ecinD• 1ıiie beni çıltbrtıyor. lçi· 
-· dütiinnlerimi UJutlurmak, 
iairleriaıiıı 11C1 duymak huauım • _..ak isin içiyorum. Ölüme bir 
ı 'a ire ııitmek kuw velini kendiıia

e Wamachiım için - cloinı ya· 
.. pva.ı, korkak adualarla ilerli· 

.. Falmt •eldeıliiim netice -
ia mk olmUıtmr hinediyo--.. 

-.. Doktor Sedat diitüneeli bir ta· 
• ırla Lrlwd·t=m çalımiif awrtla

*• l&eri kaçmıt s6zlerini. titrek 
,ııte+lınnı 1&rartan cigarayı 
l'IJNlti. Kartıımda beteri ıılıra· 
it bir timsali duruyordu ki onu iç 

İçe yiyen df!rt her halde verem· 
kanserden daha az tehlikeli ..,..,,...... 
di. Tıbbın bu hastalığa ka~tı 
k lmaıına kızdı. Ve ayni za-

Wa dıittindü ki, Cahil gibi bir 
bedbaht ayni derdin ve ayni ti· 
11brabııı kuıbanı olarak yavat 

na 

Yaşar Nabi 
Dalgın bir tavırla aöylencli: 

- A,k, bir ipnotiz- IMr telkin 
hadisesi. Sevdiiin kacham cazilıesi 
- imi bir ipnotizöriin medyumu u
yutan cazibe.ile aynidir - -iıi 
rua.- e .. r<ati alt.. alıyor, MM 
bakim oldujtmu gene .._ kalıul 
ettiriyor. Onsuz )'&flJ'-IJK&iım 
sa• itiraf ettiriyor. Senin üzerin· 
de bir defa bu tesiri ayudmbktan 
ıonra artık kendine telkinle - ay· 
ni ıöz' • i ıöylemekte devam ediyor
ıım: 

"Ben onıuz yaıayamam, ben 
onıuz yatayamam r• itte bütün 
mesele burada.. Bu büyük dert· 
ten kurtulman için ne lbımdır. 
biliyor musun?. Pek basit bir fey: 

Sadece "ben onu ıevmeyorum." 
diyebilmek .. 

- Muhakemen pek tuhaf, Se
dat. "Ben onu ıevmeyorum" di
yebilmem için hakikten sevmedi· 
gimi hissetmem lizım. Biz batka· 
lanru aldatabiliriz, fakat kendi 

- Evet. bu ~ Hakı'kiten 
sewdiiimi kendi kendime itinf 
ettiiim clalrikalardan ltibareıı -
tiddetle sevmeye batladıfımı his
settim. 

- Gördün mü, mesele ne kadar 
basit? Halbuki bu fikir zilıniDe 
sapla-adan bir saat evvel o kadı· 
111 sevdiğine kani değildin. İtte 
iradesi çok kuvvetli bir adam sev· 
dilini keneli kendine itiraf et
mez ve bu ıuretle bir kadının bü· 
tün benliğine hakim olmaıına im 
kin btrakmaz. yani aşık olmaz. 
Bilakis senin gibi iracleııi zayıf 
olan imanlar kendi telakkilerine 
pek cabuk mağlGp olurlar. Onlan 
kurtarmaık için aksi tıelki1ıi zihin· 
lerin sokmak lazımdır ki bu da bir 

- Bütün bunlar nazariye. aziz 
dostum, bir ıürii nuariye ki tat
bikatı sabasına ıelince hep.i ıu
ya düterler. Beni bu ııtktan ve 
omuzluiun 11tıraltmclan kurtar 
mak icin haf-. kafa tuımm 
içinden çıkarmak liznndtr. Si
zin ilminiz buna muvaffak olabi
lir mi?. Hafızamı bir anele yok 
edebilir misiniz?. itte o zaman ben 
kurlu"-! bir •+mım •• Onun göz 
terini, taYJrlanru, MIİDi, koku· 
sunu hatırlamamak · beııim için 
yeni bir hayata doğmak olacktır. 
Bana muvaffak olabilir misiniz?. 

- Fen hafızanı yok etmeye 
muktedir değildir. Fakat onun 
göstereceği uıuller hafızanclaki ha 
yallerin, hatıralann kuvvetini azal· 
ta bilir. silik, farkolunmaz resim
ler haline koyabilir ve bu da seni 
kurtarmaya kafidir .. 

Misal mi istiyorsun? itte ben! 
Ben, hislerim, sinirlerim üstiinde 
bahsettiğim hikimiyeti temin et
mit bir adamım. Hic bir mahzur 

Kıskançlık veya hicranın batlaya- bir insan feralu duyda. Y avq, ka 
cağını hiıseder .etmez sevmek ar- raraız adımlarla yüriidü.. İtte ay· 
tık bir zevfc olmaktan çıkıp bir lardaııi>eri hep lıayle lıedefıiz,hep 
ıstırap membaı haline geleceji için böyle kararsız yüriiyer, vaktini 
kalbime "artık lüzuııııuzdur, de- Dalll geçirecetini, vaktini ıeçir-
riaı, aevme!" Ve o anele sevdiiim mek için ne yapmak llunıeldiii· 
1c•I ._ nefret ettiğimi duyanm. ni bilmiyordu .. Güıılef' hep ayni 

- Ne laıclar L La,-, ui- haftalar hep a1ai 11tırabnı deva.mı 
zim, ne kadar bahtiyar •. Fakat it· nr görüyoriacll.. Çalqmak zevkini 
te ıen bu tekilde yaradılmıt oldu- artık bi.tıütün ka~ti .. Gö.,· 
ğun içindir ki hakiki qkm, ira- sünün içinde iJle bir ldmıtı lüase-
cle,.e itaat etmeyen büyük bir at· diycınlu ki bazı mlar nefes ahıını-
km ne ohhiiunu bihnez, anlaya- yor, boiul...tr ,iM ohı;a ... 
niuam. Zaluıediy- ki berk. Anc:alc iki senedeıılı .1 .,....,or-
itiru J~yretle senin ıibi olaıbilir. mut silM ondau eneDd -, ...... 

- Neden olmum? Yariıdı1ıı· ait bütün intilMlar, hatıralar Pfı· 
tae alınuı meylllıer güçlükle ele zumdan ıiliımiiti. Ve lıu :jki 
ola yine tashih edilebilirler. Hint ıenenia ltadilel.ri, ........ biıliiri 
fakirleri insan tuur ve radeainin archndaıı zilmiDcle geçit JaplJ'OI" 
hiıleri na11I mağlGp eckbileı:efi- lardı.. Hayatı hep böyle mi,llGD-
ne en büyük bir delildir. Deiitti- ciye kadar böyle mi dev- edecelı 
rilebilen, tek&mül ettirilebilen yal- ti?. 
nrz beden, yalnız tuur clejildir. iki sündür utramadıtı Judıa-
sinirler, hialer de ayni derecede -inin öaüııdaı geçerken belki 
albtilddirler. bir haber vardır diye içeriye ırlrtl. 

- Ah, sen de beınim yerimde Kapıc;ı kewtcfl•;- ........,_ 
olmalıydm, ~~ yerimci~ o{-ıµ, n '• ıp eolıi tarih tNMta tedClı: ..... ._ 

''ırzı · ı 
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Radyonun 
Yararlıklan 
Ve kuvvetli 
Merkezler 

- ___ lı1( ) Ame"i bilgiler Muhtelif Radyo Haberleri 
Hoparlör fazla 1------------------, 6 g ·· nlük program 
Zorlanmamalı l Aıırupn Radgotarını.n sene- gnristan ile Yunanistan idi. Bul-

y 
. . h I . I h" lik cereyan .~arfıyatı garların Sofyada hariç memleket 

enı sıstem opar or er a ıze· .. .. J d · · ·ı · d 
lerle birlikte olarak bıal edilmi,. . B_ulü~ Avrupa rady~ mc>;kez- er en ışılı mıyecek ka ar hafif 

• 
(lstanbul saatine göre 

tir. Bunlar ahiz.elerin hoparlör lerının kılovat kudretlerıne nısbet bir iıtasyonları vardır. Yunanis-
lıimbalarının çıkış kudretine la· tan bundan da mahrum bulunu-

tanzim edilmiştir) 
Bugün bir radyonun nefrİyab 

ne kadar iyi veya fena olursa ol- ı 
ıun, yalnız uzak aemtlerden işi .. 
tilmeaine ehemıı&İyel verilmekte· 
dir. Sovyet Ruslar buna iyi bir mi· 
•al olabilirler. Kırk, elli merkeze 
sabip olan kuvvetli merkezlerinde 
neşredilen proğram battan aıağı 
Propagandadır. Bu merkezlerde 
başla propaganda olduğu halde, 
ders ve sair bilgiler radyo ile kı•· 
tnen cahil olan halka bildirilir. 
Muıiki üçüncü derecede gelir. 

hamül edrcek bir şekilde imal e- yordu. 
dilmi,ıir. Fazla aada ile çalır.ma· Haber aldığımıza göre Yunan 
ğa mütehammildirler. Bir çok kim 1 1 S ı· k 
seler hoparlörü bir arada ahize ı ar e ani le oldukça kuvvetli 
almadıklarından ayni ahizeleri bir radyo istaıyonu yaptınnı•-
hoparlörü ayrı olarak bulabilir- !ardır. Bunun Selanikte yapılma-
ler. Böyle hoparlörü ahizelerden ıı Seli.niğin Yunaniatanm ~ima-
ayn radyo alanlar hoparlör seç· !inde bulunmasındandır. Yunanlı 
mekte dikkat etmelidirler. Kuv· lar bundnn bir kaç sene evvel A-
vetli bir ahizeyr tasarnıf mak•adi 
1 

tinada bir merkc7. teıia ettirmek 
e zayıf bir !ıop .. rlör almak doğ-

ru değildir. Zira hafif hoparlör- istiyorlarlardı. Fakat o zaman bu 
ler kuvvetli bir ahizeye tahammül hususla tetkikat yapmak için A-

PAZARTESi. 28.11.932 

lSTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: V "dia Rıza H. 
18,45 - 19,20:0rkealra 
19,20 - 19.45: llerlemiılere mab 

suı franınzca dert. 
19,45 - 20,30: Orkestra 
20,30 - 21: Ye&ari Asım Bey. 
21 - 22: Aleko Ef. ve Hikmet Rı
za Hanım. 
22 - 22,30: Orkeılra, Ajans ve 

Borsa haberleri, aaal &}-.trı. 

Askeri konser. 23.05: Haberler. 
23.35: Şehir orkeıtrasının konse 
ri. 

ÇARŞAMBA. 30.11.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Muzaffer Hanım. 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: inci ve Nuran Hanım 
lar. 
20,30 - 21,30: Hafız Sackttin 
Bey. 
21,30 - 22,30: Orkeotra, Ajan., Avrupanın bir çok merkezleri 

en küçük ahizeler ile alınabile
cek kadar kuvvetli bir hale geti
•ilmittir. 

edemediğinden zaman ilP bozulur merikadan gelen grup ile Yunan 
lar. Kuvvetli hoparlörler de az poıta nezareti arasında bir anlat· VARŞOVA 1411 m. Borsa haberleri. 

lambalı ahizelere uymazlar. LAm ma vücuda gelememişti. Selanik- 13.15: Gramofon. 16.55: Gra- V R 
f 

A ŞOVA 1411 m. 
mo on. 17.30: Ders. 18.05: Solist- 20 35 M 

Bir milletin harice kar,ı varlı
ğını en yijluek bir sesle bildiren 
alet radyodur. 

balar sadayı doldurmağa kifayet 
etmez. Her halde hoparlörle ahi- teki merkezi imal eden diğer bir 
ze yekdiğeri ne uymalıdır. grup daha müsait ,erait göste....U. 

lerd<1n mürekkep heyetin konseri. · ' üıahabe. 21.05: Ma-
19.05: Kahvehane konseri. 20.05: car musikisi. 22.05: Haberler. 
Muhtelif. 21 05: Fransız Lehar'ın 22·10: Keman konseri. 23.20: 

Stüdyoda bir muallimin verdi
ği dersi milyonlarca talebe dinli
yor. li.vvelce böyle bir f<'Y söylen· 
&e kimse inanmazdı ve bir mual· 
lim1n milyonlarca kitiye ayni da .. 
kikada der• dinleteceğini bir ha· 
yalpereıtlikle ittibam ederlerdi. 

Fakat tesadüfen kuvvetli bir olduğundan bu ikincisi işe başla-
ahize ile zayıf bir hoparlör çalına mıtlır. 1 1 Kahvehane konacri. 

eserlerinden "L BELLENTANZ" 
opereti. 23.20: Kafe-konseri. BUDAPEŞTE 550 m. 

cak olursa hoparlör gayritabii tı-kırtı ve cızırtılar çıkartacak ka· Bu merkezin ne kudrette oldu .. 
dar yüksek bir sada ile calınma- ğu malıim olmamakla beraber dal 

BUDAPEŞTE 550 m. 18.05: Berent ıolan takımının 
18.05: Opera orkestrası tara- konseri. 19.35: lmre Macari Si

fından son 10 seneden beri çalı· gan musikiıi. 20.50: Beethoven'· 
nan dans parç::.ları. 19.50: Gra- İn eserlerinden konser. 22.50: Ha 
mofon. 21.05: Müsahabe. 21.35• ı' berler. Müteakiben: Sigan musiki 
Emesi Dohanyİ'nin idaresinde J-:\i si. 23.50: Fransızca konferans. 

malıdır; zsmanla bozulu;, aasının 270 metr..- olacağı bildiri· 

Sun'i surette anten liyor. Merkez ilk tecrübe neşriya
tına bir kaç hafta sonra b'1şlrya-

Opera ve aair müsamereleri 
ınahallinden naklen dinlemek, ha· 
kiki piyesi gönneklen farklı de· 
ğildir. 

kısalm&Sl caktır. Bizim en iyi dinlcycccği-
AhenA.tar sesile tanınmıf ı>e · b' k S ı· "k ı Geçen hafta bah•ettiğimiz an- mız ır mer ez e anı o acağı 

'k k 233 b l Müteakiben: Cazband ve münte-
sı onaer. . 10· Ha erler. Mü h f ·ı 
1 k b S 1 'k' . M 

1 

ap antazı er. 
spikerler müsabakasında Avrupa h kk ki 

ten kısaltma aletinin na11l yapıl- mu a a ır. 
ea ı en: a on muaı ıaı ve a- ViYANA 

car halk havalan ile ıesli film ve 18 05 . Ç 
514 

m .... 
Nihayet televizyon ( ciami nak

leden alet) ler de Avrupa piyasa
larına satılığa çıkanlmıt İse de 
henüz bu nevi merkezlerin faz• 
la miktarda olmadığından ve fi. 
atlan ancak lortlann alabilecek 
bir pahalılıkta olduğundan pek 
çok aahlamamaktadır. Bu da te· 
ammüm edince her milletin feri· 
\erini televizyon aletlerimizle gÖ· 

rebileceğiz. 

birinciliğini kazanan Roma mer-
kezi konufucusu (spikeri) Ma
dam Maria Luiııa mikrofon ba

. ' ... operet parç.aları. I · · ay musıkıaı (Fr-ınz 
ViYANA 514 m ~ber takımı). 20.10: "Die hei-

şında. 
Görünmeyen refik

lerimizin 
~usikisine iştirak 

18.05: Çay mu .. ikiıi. 19.20: lıgc;_ El.i,:"be~t·~ isimli Roberl He-
'' Alman Cümhuriyetinin tarzı ida- ge.r ın 1 areıın e senfonik muaiki· 

le bir senelik elektrik sarfiyatla
rı hesap edilmi' ve 1,573,200,000 
kilovat senevi cereyan sa.rfedil
mit olduğu tespit edilmittir. Viya
na tarifeıine göre. bu miktar cere 
yan sarfiyatının fiah 1.600.000 
Türk lirası ediyor. 

. ., " ı· k f 19 55 Ç li lemail. 23.05: Adolf Pauacher 
reaı ısım ı on erans. . : o-
cuk tiyalroou (Prag· dan naklen). caz takımı ( lagannili) · 

PRAC 488 m. 
23.20: Charly Gaudio caz takımı 
(Dario Metlinanın İşlirakile). t.l5 : Çay konseri, 

PRAC 488 m. 21.10: Senfonik Çek 
muhtelif. 

konseri. 

18.15: Köylü musiki•İ.. 18.55: 23·20: Cazband. 
Gramofon. 19.?.0· Amele neıriya- BERN-ZORIH 459 m. 

Bir gün gelecek ki radyo tele
fondan daha aaHm bir a\et ola· 

tı. 19.35: Almanca neşriyat. 20.05 20.50: Mandolin konıeri. 21.35 
caktır. En iyi Raduo orkes 1 rası Çocuk tiyalro•u. 23.20: Bratisla- Avusturya bc:stekiirlannın eserle-

va'dan: Radyo orke•lraaı. rinden eserler. Müteakiben haber 
Radyonun İnsaniyete de pek Muhtelif memleketlerin radyo 

büyÜk hizmetleri dokunmaktadır. larmda pek yÜkoek orkestraların 
BERN-ZORIH 4!;9 m. ler, dans musikisi. 

Bundan bir kaç hafla evvel Vi- konserlerine tesadüf olunduğu 
20.50: Ludvig Wüllner a:eceai. 

yana merkezinde neıriyat esna• halde, daimi olarak bir radyo mer 
unda haberler okunurken dikkat kezind" konserler veren ve "Rad-
diye apiker dinleyicilere hitap et- yo - orkestraıı" namı verilen 
til,ten aonrft IÖ2Üne ,öyle devam bir takımın en mükemmeli Lon .. 
etti: Orta boylu bıyıksız, koyu dra radyosunda bulunduğu tetkik 
kurşuni elbiseli, bilmem ne renk 1 !erden anlaşılmı,ıır. 
.-,pkalı, fena ditli ıu iaimde bir ı Alman dllllryicileri ni~ln 
:ı:at evinden 36 saat evvel çikmıt ~ 
•e bir daha avdet etmemiştir. Böy dığnu tarif etmezden evvel ıunu azalmış 
le bir :zata tesadüf edecekler ilk kaydetmek İslerim ki Almanyada 
ı>olia merkezi veya radyo merke.... bu aleti yapmak için alınan kutu, Geçen sene nihayetinde Alman 
zine haber vermelidirler, İntihar· müteharrik meksife ve fitler bir radyo tir ketinin dinleyici mikta-

Türk lirasına alınabı"lı"r. rı 4 119 531 e balı""' olmakta "d" 
dan fÜpbe edilmektedir. · · 5 

1 

ı. 
Bu mühim haberi radyodan da- Artık bu basit ve ucuz f<'yle- Bu oene bu miktar 4.077.347 ye 

ha aeri hiç bir vasıta ilin edemez. rin burada ne fiyata satılabilece· inmiştir. 
ği İnsafa bağlı bir şeydir. Aradaki farkın esbabı aran· 

Turgut MITHAT Müteharrik mekaife 500 san- mı§ ve statistiklerde azalanların 

OIJrünmeyen refllılne pl-
11ano ile iştirak eden bir 

gPn(' kız 

1 

tinu~treliktir. (Şekil 1) de görül- a~ağıda gösterilen sebeplerden 
Karilerimize cevapfar düğü gibi izole tellerin diğer kı- dolayı radyo dinlemedikleri tespit Avrupa radyo merkezleri mu-

•.ı_mlan bizzat kuru tahtadan imal edilmitşir siki meraklıları amato"rlen· mem-
M. R. İmzalı karimizin 17. 11. 

932 
"hl" k b o/r 61 abone umuıni krizde, nun edeceklerini daima dü•ünu""r· 

lan ı me lu una cevaptır: % 25 i muvakkaten mevcut olma T 

Son balaryalann değitmeıinden İ ler. Sık, >ık anketler yaparlar. 
•onra latanbul merkezm' de bir ba- dıkları için, % 5 İ hasla oldukla-

d rt 7 · · ı ı · k" · Bundan 2 sene evvel Viyana rad-
fiflik hiuetmedim. Merkezin an- rm an, e sının a et en es ıyıp yeni alet almak iktidarında bu- yosu bütün abonelerine bir mat-
ten kudreti eakiıi gibi 5 kilovat· lunmadıkları için, t;'< 2 sinin de bu anket yapmıt ve gelecek ıe. 

Müteakiben hafif musiki. 
ROMA 441 m. 
21: Haberler, gramofon. 21.50: 

Yeni ınusiki, danı parçaları. 
BELGRAT 431 m. 
20: Radyo orkealra11. 

Taganni. 22: Gramofon. 
Mütenevvi muıUki. 
BOKREŞ 394 m. 

21.35: 
22.45: 

13.05: Gramofon. 14.05: Keza. 
18.05: Konser. 19.30: Devamı. 
20.45: Gramofon. 21.05: 5 aletle 
konser (Brahma). 22.50: Devamı 
(Rohozinıki). 22.20: Hafif musi
ki. 

P ARİS POST ASI 328 m. 
21: Dans muıikisi (gramofon). 

21.35: Konser. 22: Müsahabe. 
22.15: Bazı plaklar. 22.35: "Lea 
troupiera comiqueı" konser. MÜ· 
leakıben Skeç. Sonra: Tagannili 
temail. 23.45: Konser. 

SALI. 29.11.932 

lır. Bunda bqka sebepler aramak neşriyattan gayri memnun olma· lSTANBUL 1200 m. 
lazımdır. Parazit huıuıuna gelin- ları sebebindendir. 18 - 18,45: Makbule Hanım. 
ce, mutat hilafına buırünlerde yaz 18,45 - 19,20: Orkeılra. 
rnevaiminden daha fazla parazit İngiflerede satılan alt't 19,20 - 19,45 Fnını. ders (müp-

vardır. Avrupa merkezlerinin ba- miktarı tedilere) 
zılanru daha iyi dinliye bilmeniz 19,45 - 20: Orkeatra. 
ancak oda anteninizin Avrupa lngiliz radyo sindikası 1932 se 20 - 21: Hafız Ahmet Bey. 
merkezlerine karşı daha iyi bir nesi zarfında 1.500.000 adet yeni 21 - 21,30: Fikriye Hanım. 
vaziyetle bulunmasından olabilir. radyo aleti satıldığını fabrika 21,30 - 22: Taganni (Mel. Ro-
Sndanın lstanbulda da fazlalaşma İatatiatikleri neticesinde anlatıl· zental) 
11 için oda anteninin şeklini de- dığını bi!dirmiıtir. 22 - 22,30: Gramofon, Ajan• ve 
ğistinneniz icap eder. Bunun da· Buna nazaran Avrupa millet- Borsa haberleri, saat ayarı. 
ha batka sebepleri olabilir. Re- leri arasında en çok yeni abone akıiyonlu ahizesi bulunan bir kom kaydeden lngiltere radyo ~irketi- VARŞOVA 1411 m. 
~unuz daima lıtanbulu dinleyip dir. 13.15: Gramofon. 16.55: Keza. 
aletini gergin bir vaziyetle reak- A "k d k 18.05: Senfonik konser. 19: Ka-nıerı a a le rar bateri f k ıiyon ediyorsa bunun sizin aleti- e- onser. 20: Muhtelif. 21.05: 
niz üzerinde tesiri olabilir. aletleri imal edllig<Jr Polonyahlarm eserlerinden musi-

fatanbul merkezinin pek uzak Amerikan mecmuaları son gün ki. 22~ Fransız eserlerinden kon .. 
lardan dinlenildiğini üç hafla ev- !erde gene 926 dan 930 senesine ser. 23.20' Gramofon ile hafif 
vel bir Alman mecmuasında oku· kadar moda olan ve batarya ile parçalar. 24.05: Caz. 
dum. Bu mecmua yaptığı bir kri- Şekil: 2 işliyen aletlerin ıemalarile met- BUDAPEŞTE 550 m. 
tikte kendilerine monoton ve exo· gul olmakta ve halka bu makine- 18.25: Budapeşle konser orkea-
tique görünen alaturka muıiki- edeceğiniz kutuya takacağınız leri tavsiye etmektedirler. Bu- Görünnıegen reflkine ke- traaı. 19.45: Müsababe. 20.20: 
den ve merkezin erken biliğinden iki ana fitine raptedilecektir. nun da sebebi yeni keşfedilip Şiirler. 21.05: Musikili temsil, ia-
bahaederken lıtanbulun Almanya Sonra ona fitlerden biriıine a:ayel az batarya cereyanı sarfe- mR11la iştirak edeli tirabatlerde müıahabeler. Mütea-
dan pek iyi dinlenildiğini de kay geçecek bir banan ahizenin anten den lambaların vücude gelirilmit bir anıalilr kiben: Konser. 
defmektedir. ye'f'İIMI uzatılacaktır. (Şekil 2). Di olmaııdır. ViYANA 514 m. 

Bundan anlatılıyor ki htanbul ier ana fişe anten fiti takılacak- Bu nevi aletler Amerikada pek zon zarfında yapılacak proğram 17.50: Winternitz takımı (ope· 
merkezini her hanıri batka bir ae- tır. fazb olan cereyan ıacizatına hakkında umumun arzu ve fikir- ra ve operetler). 19.20: Müaaha-
bepten dolayı dinliyemiyoraunuz. istimali basittir; meksife açıl· kartı mukavemetleri olduğu için !erini oormu,ıu. be. 20.10: itfaiye n"!riyalı (lec· 

OsJıüdarda M. A. S. imzalı dıkça anten kıaalır, kapandıkça hayli rağbet buluyor. rübeler). 20.50: Askeri mıuiki. 
rnektuba cevaptır: uzalır. Ekseriyetin fikrine a:öre proa:· 22.05: Skeç. 22.50: Haberler. 23. 

Abizenizin JAınbalanna naza- Bu alet bir anteni muhtelif boy ı'ladyo SPUinlk ram tanzim edilmi,fr. Bu anket- 05: Caz. 
•an fazla parazit olmama11 lazım- lara tebdil eder. Bununla ugr· at· Balkan milletleri araıında tı'm 1 k im · d' d PRAC 488 m. 

k 
en a a ve flln ı e ara ııra 

dır. Bunda birçok ııebepler arana- ma istemez. diye kadar radyoıu olmayan Bul- 18.50: Gramofon. 19.30: Haber bilir. ııündüzleri ne,redilen enteresan ler. 19.30, Almanca şıırkılar ve 
blr proğram vardır. "Cöriinme-

Ahizenizin fena bir kontakla saire. 20.25: Şarkılı danı revüle-yen refiklerin musiki parça1anna 
lnaruz kalması, blôk Kondansa· ri. 21.15: Yua:oılavlarm milli bay 
töriin perde yapması veya rezim· iştirak.,, ramlarma iıtirak. 23.30: Bando 
tanım iyi lehimlenmemiı olmasm Piyano • keman • Viyolonsel muzika. 
dan ileri gelebilir. yahut piyano • keman ile çalınma BERN-ZORIH 459 m. 

Maamafib madem ki anten ve ğ h ı k 20.50: Kloae'nin eserlerinden a ma aua parça ar pe ıevildiii 
toprağı yerinden çıkannca hopar- parçalar. Müteakiben radyo orkea 
lörünüzde hiç bir gürültü olmuyor halde, evinde bir piyano çala11 bir ırası. 
gene buna tramvay hallı sebep ol- kimse kendisine her zaman bir ROMA 441 m. 
tnaaı ihtimali daha ziyadedir. viyolonsel ve piyano ile ittirak .,.. 22.20: Gramofon. 22.35: Lon-

Osküdar tramvayları motörle- decek arkadat bulamaıı: ve iyi ke· dradan nakil (tiipheli). Müteakl-
•i yokufluca yerlerden çıkarken man çalan bir muıiki meraklısı ben haberler. 
tesisatın oldukça eski sistem ol- BELGRAT 394 m. . 

1 
da kolayca keman çalan bir parl- 5 G f ınası hasebı e pek fazla kıvılcun 20.3 : ramo on. 2105: Zat· 

ııaçar. Bu kıvılcım ferrareleri an- ner bulamaz. Radyo merkezleri repten naklen.? 
teninizi nisbeten daha az rahatsız bunu ıt~dyoda temin etmişlerdir. BOKREŞ 394 m. 
etmeai için tramvay hattına tama- N b 1 18.05: Kan,ık konser. 19.30: ., olaıı u una n ve herkesçe se 
~.1 ... a ... ..:• , .. -.!:. kı"A bir anten .1 k" Konsere devam. 20.45: Cramo-ı. . d b" vı en i ı kiti birlikte çalmmag" a f 21 05 T • 2 5 nım e ır gazete netretmesı ıa- on. . ' agannı. 1.2 : Sen-
i. rrür etmiştir. Bu gazetede doğ- ::;:tiıı-.,"n_;ı.~.... mahsus parçaların birisi radyoda fonik konser. 22.20: Senfonik kon 

!"'dan doğruya köyliiye hitap edi heyeti talebeye ma ı • çalınıyor, evinde toparlörde diğe- aenB·~:seL8Au· 325 m. 
""".ek i~indc. "irai, aınai malümat bir rozet teabit etmek ri buna refakat ediyor. Resimler-
•.aılı.lııi..lııuıi.balılı1t.llııı.bı111!Uillı6l!!•rc,_._J_:d!!.et· _;u!!_'" :ı:!:e~n!:J'!!n~e:._4~lm!!!J•l!!l.!.!ır~.~~~-.:...~:::::::::::.....:...::::::=~~j~d~e~g~Ö:ru:··~ıe~n:.:ik~i ~k~i~şi:ru~· n~b~u~n~e~v:i_b~ı~· rl~l 7.15 : Taııannili konser (pi ya-'" no r~fakatile) 18: Gramofon. Mü 

BELGRAT 431 m. 
17.35: Gramofon. 20.05: Gra• 

mofon. 20.25 · Dana musikisi: 
21.055: Viola • Piyano sonatlan. 
21.50: Gramofon. 22.05: Traviya 
ta operaıından fanlaziler. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za 18.05: Orkeatra. 19.30: Kon· 
ser. 20.45· Gramofon. 21.05: Pi
yano konteri. 21.35 · Konferaıuı. 
21.50: Oboa aletile piyano kon· 
seri. 22.20: Solo keman. 

BRESLAU 325 m. 
18.40: Keman ile romanalar. 

19.10: Vatanın kültür muhiti 
(konferanı). 19.55: Dünya aiyase 
tine bir nazar. Müteakiben 5 alet 
li takımın konseri. 21.05: Münih'· 
len naklen: Mütenevvi proırram. 
23.40: Londra'dan naklen: Ban
do muzika. 

PERŞEMBE. 1.12.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45 : Nebil o, lımail Hak
kı B. 
18,45 - 19,20: Orkestra 
19,20 - 19,45: Fran. derı (ilerle· 
mitlere). 
19,45 - 20.30: Orkeılra, 
20,30 - 21: Darülbedayi artistleri 
tarafından temsil. 
21 - 22: Tamburi Refik B. ve 
arkadatlan. 
22 - 22,30: Gramofon, Ajanı, 
Borsa haberleri ve saat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 13.40: Tale

be konseri. 16.30 Gramofon. 
16.55: Gramofon. 18: Gramofon. 
19.055: Kahvehane muıikiıi. 20: 
Muhtelif. 21.05: Hafif muıiki. 
22.35: Monolog. 23.20: Kahveha
ne konseri. 24.05: Devamı. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Mandits takımı. 20.05: 

Kli.ıik operetlerden parçalar. 
21.20: Filharmonik konser (mu
siki mektebi aliıinden ve Erneal 
Dohnanyi'nin idareıinde), 22.20: 
Haberler. Müteakiben: Gramofon 
ile caz. 

VIY ANA 514 m. 
17 .45: Gramofon konseri. Mli· 

leakiben müsahabeler. 20: Piya
no konseri. 20 40: "Dertanzende 
Shylock" iıimli piyes .23.20: E
ditb Lorand salon orke•trasile bir
likte. 233.45: Joaef Wollner takı
mının aktam konseri. 

PRAC 488 m. 
17.15: Bründen: Hafif muıiki. 

18.25: Çocuk musikiıi. 18.55 : Gra 
mofon, müsababe. 20.25: Sakso
fon konseri. 20.55: 5 ci aüvari a• 
!ayının askeri konseri. 22.05: Çek 
ve Yuıoılav halk farkılan. 23.20: 
Halk konseri. 

ROMA 441 m. 
21.50: "Güzel Rizette" iıimli 

Leo F all'm opereti . 
BOKREŞ 394 m. 
18.05: Kanıık konser. 20.45: 

Romen halk musikisi. 22.05: "MA 
DAME BUITERFL Y" operası· 
nm gramon ile ne,ri ( Puccini). 

P ARiS POST ASI 328 m. 
20.20: Çocuk nesriyalı. 21.15: 

Gramofon. 22.05: Tiyatro. 
BRESLAU 325 m. 
17.20: Hafif musiki. 20.45: Gra 

mofon. 21.05: Radyo revüsü. 
't I!\ D--..1---:1..! 2. ıQ,e._ t:' 

CUMA, 2.12.932 

lSTANBUL 1200 m. 
17 - 17,45: Müterref H. 
17,45 - 18: Gramofon . 
18 - 19: Kemal Niyazi B. ve •~· 
kadaşlan. 

19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkiı Hanım. 
20,30 - 21,30: Hanımlar saz he. 
yeti. 
21,30 - 22.30: Orkeıl a, Ajans 
Borsa haberleri ve saat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 18.05: Koro 

heyeti tarafından farkılnr. 19.05: 
Hafif mu>iki. 19 18 Muhtelif 
21.05: Konsere d~ir a;zt.r. 21.15· 
Senfonik. konser. 24 05: Danı 
musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
! 7.05 · Macar halk tar kıl arı 

(Sıgan takımı refakatile). 18.35: 
Uzak şarktan mübabue 19.05, 
Konser. 20.35• Büyük operadan 
Verdi'nin eserlerinden "OTHEL.
LO" opera5ı. Bunu müteakıp: Ta. 
gannili dan& musikisi. 

ViYANA 514 m . 
17.55: Yatayan Avusturya! 

beatek..i\rlarının eserlerinden. 
19.20: Muhtelif. 21.05· Verdi'. 
nin eserlerinden "BiR MASKEU 
BALO" ismindeki opera temaili, 
( Osvald Kabasla 'nın idaresinde). 
23.45: Gramofon ile caz. 

MILANO 331 m. 
20: Karışık k<'nser. 20.35: Gra 

mofon .21.30· Keza. 21.05: Ta. 
gannili senfonik !<onser. Müteakİ· 
ben Beethove.n•in 7 ci senfon.isi. 

PRAC 488 m . 
16.35: Piyano konseri. 17.15: 

Çay kon•eri. 18.10: Yaylı aletler
den mürekkep takım. 19.35: Muh 
telif. 20.25 • Tamburistler hcv ti 
konseri. 20.55: Orkestra. 21.35ı 
Beethoven'in keman acnatları. 

23.20: Yeni musiki (tıırkılı). 

ROMA 441 m. 
21.50: Kanfık konser (Sere

nat ve opera parçalan). 22.35· 
Piyes. 233.055: Konser gramo• 
fon ile !5enfonik musiki.' 

BÜKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za. 18.05' Radyo orkestrası. 19. 
30: Konserin devamı. 20.45: Gra 
mofon .. 21.05: Mozart'ın uerlerin 
den senfonik konser. 22: Konfe
rans. 22.20: Konser. 

BRESLAU 325 m. 
17.25: Richard Straus'un eser

lerinden konser. 20.35: Hamburg' 
dan: Eıki ve yeni danı parçalan 
23.40: Neı'eli netriyat. 

CUMARTESİ. 3.12.932 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Darüttalimı musiki 
heyeti 
18,45 - 19,20: Orkcılra. 
19,20 - 19,45: Müptedilere Fr. 

ders. 
20 - 21,30: Darüttalimi m. h. 
21.30 - 22,30: Orkeıtra, Ajanı 
ve Borsa haberleri ile saat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.40: Ço· 

cuk tiyatrosu. 17.05: Gramofon. 
19.10: Hafif muıiki. 20: Muhte
lif. 21.05: Hafif muıiki. 23.10: 
Klasik konser ( Chopin). 24: 
Dans muıikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17.35: Keman ve tagannlli mÜ· 

samere. 19.30: Opera orkeıtr ıı. 

2?.50: ""!üaahabe. 21.20' Tagan· 
nı heyetı. 23: Haberler. Müteaki
ben Sigan muaikİ!\İ ve Macar halk 
şıırkıları. 

ViYANA 514 m. 
17.50: Ziter aletile parçalar. 

18.50: Frank Fokı cazı. 20.30: 
~arkılı (Gitar, keman, viyola, 
flüt ve h .. rmonik) ten mürekkep 
takımın konaeri. 21.20: T email. 
23.20: Gece konseri (Maka Gayı
ler takımı). 

MILANO 331 m. 
20.05: Gramofon. 21: Haber

ler, ırramofon. 21.50: "Luna -
Park,, iıimli Ranzatonun opereti. 

PRAC 488 m. 
18.55: Gramofon .23.20: Praf 

toyatrosundan naklen müntehap 
aoliat konseri ve varyete. 

BELGRAT 431 m. 
17.35: Radyo orkutraıı. 20: 

oMnoliı .22: Kan,ık nefriyat. Mü 
teakiben: Haberler • konser. 

BÜKREŞ 394 m. 
13: Gramofon. 14.05: Keza. 

18.05: Romen ve Avrupa muıikl
ıi. 19.30: oKnııere devam. 20.45: 
Gramofon. 21.05: Radyo orkes· 
trası. 21.50: Taganni. 22.20: Vi
yana operet musikiıi. 

BRESLAU 325 m. 
20.20: Aktam mu•ikiai. 20.35: 

Hükümete ait neıriyat. 21.05: 
Eski parçalar. 2215: Balet musi· 
kiıi. 23.35: Beri inden: Milletler 
balosu (Mannorsaal'dan naklen). 

PAZAR. 4. 12. 932 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18,45: Nihnl Hanım. 
18,45 - 20: Orkeatrn. 
20 - 21,30: Bedayi mu•iki heyet!. 
21,30 - 22: Madam Riçi tarafın 
dan laganni. 
?? - ?., ~n. t:-mnfnn Aia 



Birinci Sahifeden Geçen Yazı ar ( s ı N E M A ) 

Tayyare Cemiyeti Kongresi 
İsmet Pş.nın nutkile açıldı 

( 8a11 1 inci schileldt; ) j tedbirleri bilec~kti~. Yangına ka"fı, 
.zerine aevkebnek lazım gelıne gaza karı• ve tedbıre kartı. 
düşmanın ne şehrini ne insanı- Beynelmilel koııferansta 
nı ne tarlasını n.e fabrikasım Arkadaşlarnn; ıilahlan azaltınak 
h;ç birisini ayakta tutmayacak veya bırakmak için yapılan beynd
kadar bü ük müsademe kuvve- milel k~~~s!" in.aaniyete endişe 

Tekaüt 
Kanununda 
Tadilat 

( 8afı 1 inci aahilelde ) 
miyetleri kespi kat'iyet eder ve İ· 
lam sadir olursa maa, baklan sa· 
kıt olacağından maaşlan kesilir. 

Bu mahkıimiyetler, ya memu
riyetleri zamanına ait cürümler
dir veyahut sonradan itlerunİf cÜ· 
rümler olabilir. 

. y . • • al ıreren butun ıhtimalat konuıulmakta 
tıyle tayyare yetı•tınnege -~ .. 1- dır ve bütün ihtimalit göz önüne a
şıyorlar. Tayyarelerden buyük lınanık bir takım tedbirler aranmak
bombardrman udreti. şt>hirle • tadır. Bu tedbirleri aramak ve bul
ri zehirlemek ve gazlamak kud makta milletler azami hüsnüniyet id 
reti ve en; boyu yüzlerce kilo- ~i·~ından ~.,..; kalmayMlar.A~a-~u 
ır.etre ile hesap Pd!len memle- 11ddd~~b!°2ük.ümün ~.!.'_~~berim~!t· 1 b .. ..k fil l e ıgım uy man-.v ........... ve u • 
ket pa~a arının. uyu . o_~r: hiş ihtimalleri Ye ağır neticeleri be- yahut ya~an :J_er_e ıeha~!'t, yalan 
la kiımılen tahnp edılecegı.nı 1 sap ederek ona göre va..Uti artırmak • yere yemın, curum ~a~nn, dolan
hesap ediyorlar. Aksayi Şarkta 1 ve terakki etmekte kimseyi bir sün dıncılık, hırsızlı~ gı~ı auçl~rdan 

Bir mütekaidin bili.hare mad· 
dede sayılı olan suçlardan, mese
la işlediği bir ıuçtan dolayı alelıt
lak ağır hapse mahkUın olmau vo 

"ki rf d ··h· ı k makta.._ gene maddede zıkredılen muddet-ıon ı aenP. za ın a mu un a a oyına uı.-. _ ! 
k 1 · ) b"" ··k ı B"z ailiıhlan bırakma k.:ınferanaı- lerle mahkum o ma11, onun ma&§ı 

tayyare uvvet eny e uyu 
1 

aff k ima d .. zl. nın kesilmesini mucip olacağı an
tahribata tevessül edilmittir. nın,mudv · a H? lmazsım canbi an ko tabı- !aşılmaktadır. Eaki 53 üncü mad-

1 1 .. . . yrn er enız. ıç o sa rço . b" . · k d k" ) 
Bazı müta ea ara gore arazısı- ribattan insaniyeti korumak müın- d~nın ı~nc! ıamm a ı auç ara 

Yat hediye ettiği için 
araları açıldı. 

Buster Keaton karısını neden 
bıraktığını • 

yana yakıla anlatıyor •• 

Uzun Mehmet 
Günü f 
G 

'H . D ' 
azı z.nın ve .uaş ı 

vekilin ccv plan 
Uzun Mehmet Kômür Bayramı

nın tes'idi miinasebetile Zongul
dak C. H. F. Reisi ve Halkevi Re
isi Mithat Akif Beyin halkın hissi
yatına tercüman olarak çekilen 
telyazılarına Gazi Hz., ismet Pa· 
fa Hz. ve Zonguldak meb'uslan 
fU cevapları vermişlerdir: 

Halkevi T:eisi M"• ·•Akil 81.ye 

Temiz duygula\"" 
ederim efendim. 

Zonguldak 
te9ekkür 

Gazi Mustafa KEMAL 
Halkeui Reisi Mitat Akil 81.ye 

Zonııu!dalı 

Kömür katifi Uzun Mehmet 
bi]metini anma günündeki top· 
lantı münaacbetile hakkımda gös
terilen duygulara çok tetekkür ve 
ka~ifin namını tebcil ederim. 

Batvekil: iSMET 

Salatalarda ye yemek .. rde. pUavda,, tatlılarda 
tvıetine payaıın )'oktur. 

kum. tq Ye b6br9fıı ;; ~su ufra, santı•_, w 
UrKLt;er t\atatıll.latıftd;a bn ~ nıtr. 

Hali tasfiyede 

Tiirk Ticaret ve Sanayi 
Bankas ı komiserliğ:nden: 

Tufiye halinde bulunan Türk Ti-
nin müsait olmamasından dola kündür. Bütün bu İntizarlardan müı a.ıt ~al h~u!"ıyetler bu suretle tev-

. k"f' 1 1 b ı· 1 k kad tı" ., edı mqtır. 
Zonguldak Halkeui Reisliğine caret ve Sanayi Bankaunda alacak-
Vatanın değerli it, zenginlik ları bulunanların aLıcaklannın kayıt 

kaynağı olan kömür havzaaı bu 
yı gayrı a ı semere a ınmıt o. E'l ve ame ı o ara ne ar ne ce T d"ld kı d .. h. d •• 
sa bile kullanılan sili.hlann te çıkabilueğini tahmin etmek müşkül Eak~ 

53
e ~~ .. sım d~ ~u un.:: 

· • - 1 1 rın bü- dür. Büyük kongre bizim bütün an- d • .. ' ··ıd ~?~u ~!'.ki e ~·f ~u 
sıüktı l~_,._ ~g!~banı ~ za;ar a 'lik layı~ırıuzda hakiki bir sulh siyaseti n a goru B uRj,!d ı ı n~ı ı raya 
y ugu ıtı nakie hapd!"recı İçin kat'i azim sahibi olduğumuzu daza~anl: h~n . a~ on et senj 

ve tesbitine baılanrıuı olduğundan zenginliği ilk bulup ortaya çıka-
ran Uzun Mehmedin adını biz de alacakltlann Kanunuevvel ayımn be
kutlulryarak anıyor, bu kıymetli, §İnci günü akşamına kadar alacakJa. 
tanryıcı hareket mütetebbislerini n miktanru beyan ve ellerinde IKılu
takdirle •eliunlıyoruz. nan -.eıikalan ibraz Ye ita etmek ü
Celôl Sahir, Esat, Rağıp, Hasan, 

Aksayı Şarkt a ısata &- bilir. Amma daha birçok zamanlarda en azka ızmetı "bo. an ~embutr a-
h · 1 dikk t" el • · k • nn bu anun mucı mce ısa e e-

be~ı:ıı:et e nazarı a ı c • b!'yaı{e~ dve ~~~ı ol""t Yb'j',:ı.; decek maaşına ve mütekaitlerin 
tmıştır. • çın e ~z e ~~":"ta"': u u • mubaaaas ma-.larma nazaran ye-
Son r'ki •ene içinde muhtelif mak laznn geldığını takdir buyura- timlerine cezalannın icrası müd-

zere eyyamı tatiliyeden maada her 
Rıfat, Halil. .. . • 
Mitat Akif Bey lktıaat Vekili gun saat ondan on ikiye ve saat on 

Celal Beye de bir tel yazısı çeke- altıdan on ••kize kadar Balıçekapı' • 
rek bu hadisenin mektep kitapla- 1 amda Taohanda be§inci katta _,.. 
nna da geçmesini ve Türk Tarih kur ıirketin balen bulunduğu daire
Cemiyetinin de alakadar olmaaını 

.memleketlerde yapılan hava caktır. delince maat verilirdi. Cezalan- Soldaki Consfance, sa(jdakl Nathalie Talmadge 
manevraları bngün11<ü fikir cere Mlllt lar1ııareclllk mn hitam~nda bu ma~lar .kesi~ Maruf komik Buster Kea· larak, bir yat hediye etmek gaf 
ya'llannı ve ··nsanlann atide Arkad&§lar; milli kongreyi ta:na· v.efatlıınr> " l!'ene yetunlerıne t 
bekled'kl • 'hti l"t .. t re kongreıini ve Tayyare Ceıniyetini aıa olunurdu. toD'un karısından ayrıldığım Jetinde buluındum. Neticeyi 

. . ~ e~l 1 • :::ı/ goı er- yani Türkiyenin batlıca milli mües- Tadilde "15 seneden fazla biz- yazmıttık. Buster bir gazete- gördünüz. Mademki talakın se-
~esB.tıtn e çd : ~tJıı ~y~ acaelerinden biri addetmeliyiz. Milli meli olan,,fıkra11 "1 O seneden faz ci ile konuıurken, macerayı bebini öğrenmek isteyorsunuz, 

de komiserliğe müracaat etmeleri Ja • temenni etmiıtir. Buna da fU ce· 
vap gelmiştir: zımgeleccği ve bu müddet zarfında 

ır. ır man a a t a yu tayyarecilik bizde milli ordu gibi la hizmeti olan,, ıeklinde tadil e- törle anlatıyor: aöyleyeyiq:ı. Ben iyi bir gemici 
tavy.are kütlel_erinin gü~er1ce doğrudan doğruya mildle~n ala:-~~ dilmiş, diğer kıannlan aynen ip- _Kadın kalbini kim anla- yimdir. Cebimde şehadetna-
fabrıkalar, ı~hırler ve orou ar ve milletin doğrudan ogruya en 1

• ka olunmuıtur. ki O d"' t ı·k b d T el 
ed "k ·ı dana 1 mı• n or senet u· menı var ır, ayyare mes e-aleyhine tahribııt t.alim ettikleri ainin t an etmesı e mey ge • Türk vatanda,Iığım terkeden I % ·b· . h tt · t 

· ·· _._ · O .. miıtir. Tayyare kongresi kendi rapo b tand bkt • k t olu 

1 

utsuz ır aya an sonra 1§ e sinden kavgamız bittikten son· nı gorm.,,.teyız. ç yuz tayya· L. - • •• veya ut va af an u a • ld k M k dd b"' 1 b- ~~.ı lık b' l 

C. H. F. idare Heyrti Reisliğine müracaatle alacaklarını kaydettirmi
Madenkömürü ke,finin 103 · yenlerin konkurdato müzakereııine 

üncü yıldönümünü tes'it ederken kabul edilmiyecekleri icra ve iflaa 
duyduğunuz sevince iftirak ediyo kan 292 • • dd • h··1an-

M "f v k"l" Bf "bl" • ı ununun ıno ma eaı u u 
nım. aarı e ıı .yeı ago-.1 . 

. h"" •-I bonı runda yedinci 1!'11eye ..... tıgım soy- n~nlarla bunlarm yetimlerine se- ayrı ı • u a erat oy e ra, ır yerue aatı ır yat o • 
rcnın ucumunu ......, arca leyor. Bu yedi aene zarfında milletin li 53 ·· - dd · b f kr • · D' • t aft bı"l en' ki dug"unu haber almı•tım. Şo"yle 

lundu. ne tevfikan ıl&n olunur. • 

b b.. ··k - '-" 1 ) nce; uncu ma enın u ı a ı ımı§. ıger ar an s ız , ~ 
a taııy~n uyu. mıuı.ın: er e kendi iane.inde tayyare için verdiği ve hükümleri ipka edilmi,tir. Bn annesinin kat'i mumanaatine yirmi kiıiyi rahatça barındıra- Edirnede 

sevk VP. ıdare edılerek ıe.hırlere para 40 milyon liraya yakm gösteri- kısım da yukanda eaki 53 üncü - iki" ğl J h cak bu··yu··cek bu' yat.. Karuna İat. Mr. Kumandanlığı 
Satına1ma kom. i1inlaTı d 1 il ıd • 1. G k -1 almakta ge- • . ragmen o uın osep ve T • Ki_ ve or u ara ır.usa at o ugunu ıyor. ""' vaaaı ve maddede görülmektedır. R bert'' t ·ı M k !il. h' L.L. ed b urıng up 

k · · · k dam etı"•tinne" kte ve bilbaaaa o t ayyare ı e e srxa· ıç rnu>er verm en u yatı yu··z 
luavvur etme IÇlfl atıyen me- re a Y • Kanundaki bu tadilat netir ta· .. .. ·· t•· G tel b •--------------' 
el • b rzd _. tayyareciliği millete tanıtmakta ve 'h' d .. b be 1 ak ya gotunnuş um. aze er u bin dolara talın aldım • İsmini Edimede Vali Ozdemir ve Beledi-

• -~~nkahu tla ~~kelv_an ede- •evdinneke bu cemiyetin yaptığı : ın en ıtı aren mute r o ac - DU "babaaı oğullarım kaçın- de Nathalie diye yatın başına ye reisi Ekrem Beylerin rİynsetinde 
cegını u e e azım ır. hizmeti bugünkü neail ve gelecek ne- r. )'azdırdım. Maksadun yatı ka· bir Turing ve Otomobil kulübü teaia 
~en, aevk ve _icl~re bu ihtimalle- ıiller daima hürmetle yat edecekler- fstanbulda kimler rıma hediye etmekti. Bilmey- edilmit ve azalıklara da fııka reis.i 

k b 1 t t K --' 1 eli ~ lbrabim, Evkaf M. Eıat, Emn.i-rı a u e m•t ır. umam>a a • r. ? rum, hangı· budalanın ao··:ı:u··du"r. Ş 'f .ı '- 1 kü 1 A kad 1 .. - .. batm'-- var yet M. Kerim, tüccardan erı ve tınva sevı<:o unan tayyare ••t e r aş arım; sozumun aan-

lerinin büyüklüg" ü gözümüzü beri arzettiğim misaller !l'ÖZ önüne Guya küçük hediyeler mubah- Kara Bekir Beyler seçilmişlerdir. 
alınınca bir daha anlaıılacaktır ki Öğrendiğimize göre istiklal beti idame edermif. ı------~-------

dört açacak !radar ehemmiyetli kongrenin ve cemiyetin ehemmiyeti Mahkemeleri tarafından mahkUın Karun bundan memnun ol-
d • · cak edilen ethaıtan lstanbul umumi ır. azalmamııtır azalımya tır, artmıt- d" madı. Maamahif ...., dost kendı" -

d hllpishaneıinde bulunanlar ye ı -y 

400 • 500 tayyarelik kütlelerin tır ve arbnası li:zım ır. ki~idir. Esbak Merkez Kumanda- sini ikna ettiler• Sanfransis-
m nevrasına heves edilmektedir. l 1 f 

Medenlget vasıla arı nr Behzat Bey, Hoca Rasim Avn ko'da yatta kenaiaini bekledi-Büyük milli kongrenin açılmaaı t S E 
da bü ··k Efendi, Gürcü Sü eyman ım • g"imi söylediler. O da Sanfrano-tayyarccilik Üzerinde aon seneler Tayyare ayni zaman yu .,_ f.,ndi mahkumlar arasındadır. • )' 

zarfında vukubulan büyük terak- deniyet vasıtasıdır. Yalnız ıilih vaaı Sıhhi sebeplerden dolayı mahkft- sukoya ge ıp yatı gorunce, 
kileri ve gelecek muharebelerde tası olarak değil asrm mütemadiyen miyetleri muvakkat bir müddet 1- hiddeti biraz sükunet buldu ve 
tayyarelerin v&ai mikyasta yapa- tekamül eden büyük münakale vur- 'İn tecil edilenler ıunlardır: Mü- hatta Catalina adasına bir ge-
cağı işler hakkrnda haaıl olan fi. tası olarak ta Tüık milletim tayyare " K 1 Be E b k 1 · · d f k Ş 
kir cereyanlanm mütalea etmek ile yakından alakadar etmek borçu. • tekait Binba91 ema y, s a zıntıye e muva a at etti. öy-

beynelmil 1 Mülkiye Müfettişlerinden Radi le bı"raz açılmı,tık kı" den1'z ka-için bir VC3iledir. Halli bazı -- muzdur. Türk milleti e .. B s· 1 1 
· ı ı k ha ·ı • da Bey, Mülazim Rüştü ey, mop u bannag" a ba,fadı. Derken fırb· zarıye ere gore se ece mu re- tayyarecı ik fen ve aan atm tayya- Yüzbatı lamail Hakkı Bey. 1 T 

beler sili.hlnnn çok terakkisi ae- re sporunda ve seferinde kendrlıiase 

1 

na .• Dalgalar şöyle bir kalkıp, 
bebile kara ve deniz ordulannm ıini ve mevkiini söatermeğe borçlu- yatm güvertesine iniyor, orta-
uzun müddet kartı karfrya müda- dur. Tayare Cemiyetine yardım etmek lığa dehtet saçıyordu. Herkes 
faa halinde kalmalan suretinde Arkad&§lar; Milletin Tayyare Ce- için büyük bir tayyare filosu yap- ı kamarası.,-. inmi,ti. Fakat Na-
cereyan edecektir. Bn nazariye- miyetine büyük alakaımın en kanaat mak için milletimizin eıirsemedi- Y 

ye vüs'at veren taraftarlan Har• verici delili her müeaaeaeainin resmi ii yardımı birkaç kat daha arttır- thalie Al!ahın gadabından beni 
•hİ Umuminin senelerce siperleri- ve buıuıi her teıdıkülün Y&ridab bu mak mümkün olacakbr. mes'ul tutuoyrdu. Nihayet Ca-

1 çinJe kartı karpya tevakkuf ha- ıon buhran senelerinde azaldığı hal- Biz, hepimiz, milletimize aöy- talina limanına girebildik, fa-
l 11indc geçmesini ömek sôstermek- de Tayyare Cemiyetinin nridatı bin !emeğe mecburuz ki, tayyarecili- kat Nathalie hemen annesi ile 

1tedirler. niabe en az azalmıt olmasıdır. Dev- iin selecek harplerde ne suretle birlikte avdet etmek arzusunu 
ı 1 Bu sebeple milletler kara ıre let bütçesinde varidatın azalttığı nİa kullamlacaiı ve milletlerin buna 

.deniz ordularrm kartı karşıya hı- bet Tayyore Cemiyeti varidatınm kartı nasıl müdafaa tertibab ala- gösterdi. Bu defa talik gayri· 
1 raktıktan sonra hasım aleyhine buhrandan müteeaair olduiu .Uıbet- caklan ile bütün zihinler metıul· kahili İçtinap bir hal almıttı. 

kat'i neticeyi alabilmek için bü- ten fazladır. Demek ki halkımız her dür. Şunu da söyliyeyim ki, bu • Ben yine kend;aini ilsnaa çaht· 
ıtün bava ordularrm toplayıp düt- sün Tayyare Cemiyetinin ehemmi- mevzuda fennin bütün meaelele- Şehrimizde" Malek evi. tını. Yatı satacağımı söyledim. 

J man memlekete saldıracaklardır. yetini anlamakta ne kadar mü,külat ri de tamamile hallolunmuı de- nigor ,. ismindeki filnıi Nafile! olacak oldu. Hem,ire
I Eğer memleket iyi müdafaa edil- içinde olurs" olıun bu ceıniyetin va- iildir. h kik ti k si Ccnatance da sanki bundan 

mezae gönderilen tayyarelere en ridatının ckıilmemeaine dikkat et- Akb batmda olan milletler, oynanan, a B e arı-
~üessir bir mukabele olarak kar- mektedir. Türk milleti de onlardan biridir, 11ını boşamış bulunan zevk alıyonnut gibi kendisine 

J JI tarafın tayyareleri cevap ver- Arkada,lar; halkımızın sörütünde ve onlar içinde aöz aabibi olarak Busler Keaion yardun etti. BP.n de artık ye-
" ınezae tayyarelerin tahribatına isabet vardır. Bu milletin tarihinde bulunmaktadır, memleketlerin;.. simden kendimi mahkemede 
d arı• memleketler dayanamrya- büyük safhalar olmu,tur. Aklı baım tayyare hücumuna kartı nasıl mü- yor" diye sütun sütun karii&- müdafaaya lüzum bile görme- nin bu baklanm Ye huanıiyle faiz ve 

·ak denilmektedir. ela zannolunan, tecrübeli zannolu- dafaa edeceğini düşünmekte ve rine haber verdiler. Karım dim. O <la talik kararını aldı. maıarife dair olan iddialarmı ilin ta-

lıtanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: Temamına üç bin bet yüz 
lira kıymet taktir edilen Kartal kaza. 
ımm Maltepe kaıiyeainde Tahta 
köprii namı diğer eaki Maltepe dere

ai mevkiinde 1103/2, 13/24 rakka
mı ebvaplı tarla elyevm tasarruf ka
nununun nqrinden sonra mubaddea 
maa kuyu dolabı havi boıtan yeriyle 
mülkü tahminen 20 dönüm terbünde 
etrafı çit ile mahlut dolaplı iki bos
tan kuyusunu ve birkaç etcan müı
mirey:i havi rayri menkulün temamı 
açık artbrmaya vazedilmit olup 15 
kanıınu.,......el 932 tarihinde f&rlname 
ıi divanhaneye talik eclilerek 31 k&
nunu.,......el 932 tarihine müsadif cu
martesi ııünü saat 14 elen 16 ya ka
dar lıtanbul Dördüncü icra Daire
s.incfe açık arttırma suretiyle satıla
caktır, Arttınnaya ittirak için yüzde 
yedi teminat akçesi alınır, müterakim 
verııi, Belediye Vakıf icareai mü9te
riye aittir. 929 tarihli icra kanunu
nun 119 uncu meddes.ine tevfikan 
haklan Tapu s.icilleriyle sabit olmi
yan İpotekli alacaklılar ile diğer aJa. 
kadaraııın ve irtifak hakkı sahipleri-

• Bu nazariyeye göre demek ki nan. diplomat ve drvlet adamı zan- gözlerini açarak mütemadiyen Nathalie bu itaatsizliğime lu:r _ Bir daha evlenecek mi- ribinden itibaren 20 gün içinde eYra-
,ıelecek harplerin kat'i neticele- nolunan adamlar milli büyük karar- kendilerini lethlır etmekle meuul dı ve talik talep edeceğini aöy- . . ., kı mü•bitelenylc bildirmelen tazım. 
· · ·ıı ti h d ki 1 -uu babsoldn<ı... zaman •-•" dürter led D d"" sınız • · bald L-•-•- T • ·o 1 -ını mı e f'r ava a arayaca ar ar Ms•• ~- """ • i. ütününüz, on ort sene . dır. Aksı e ıuıau.n apu aıcı .,_ 

'•e tayyareler va11taıile alacaklar derecede isabet etmemiılerdir. Böyle Türk milleti bu cibanıümul be .L •• d k b' - B.ır clalıa mı? Ali.ah gös- rİyle sabit olmi--'• aatıt bedelinin 
' lır. sünlerde bizim nu1letimiz kendi his- meaaıy' e lakayt kalınamıttır. Ve r...,.,.. yap ı tan 5onra, ır t K d 1 h J '~ 

t hat• neler yapabı" ermesın, a m ar acaıp ma • paylunıasından han' kalırlar. Ali-ıi aeliıniyle 'uur ile mevzuu babso- lakayt kalmamak onun yaşamak ~YY_&re sey!" • ,1 • 1 •ki d y • l ı ..,. Y Vakıa her yeni silah çıkbğı za- lan büyük millet davalarının ana ted •azifeaidir. Bütün bu mülahaza· lır.nııf. Ben ıtımı şakaya vura- b~I' ar dır. eni ~ınida ırıamik, .kim kadarlann itbu maddeyi kanuniye 
il nan bazı nazariyecilerin artık birlerini isabetle bulmuştur. (Allat- !ar, kon~enin do. irud. an dogru" ya j rak. , kanını kararır.daın vaz ge- dı ır rık 8 ne enm en ' ayet ' abk&rıuna göre tevfiki hareket eıı-' ıerteyin esasmdan değiştiğini id- •· '1 

ia etmeleri alrıtıimuz bir moda- lar). " ru:ı;namede derpıf edılen mesel&- . çuıneğe çalıştım. Olm,.dı, e ece • leri ve daha fazla malinnat almak is-
lır. Bu mülahaza nekadar müba- Milletimizin anlayı,ındaki bu lerı çıkardı~!~!' so!'ra ı;nemleket- darın tarafına gittim o gider· 'f. ,,. "' teyenlerin 931/1077 dosya numara-
İlgalı olursa olsun gene tayyare- isabet tayyareye verdiğimiz bü- te tayyarecılıgı daıma ılerletmek · s- bo• ranede benim ve çocuk Bu talik meselesin.de o ka- aiyle ınemunyetimize münıcaatlan i-

d d · ıre kuvvetlendirmek için a bnacak ~ • • .. • d 
erin biiyük ehemmiyetlerine delil yük ehemmiyet onun sözün e ı- tedbirleri sureti mahausada dü•ü- !anınızın nasıl boynumuz bu- ar tecrübeli olmayan Na- lan olunur. r• lacak bir k~ti haizdir. Son za g" er me>elelerden daha mühim bir • 1 thal' ·· · J k h · 

.,__ nece"ini ümit ettirmektedir. kük kalacag" unızı an atını. Ni· ıe mutavır o ara emşıre-•· ıanlann diğer büyük bir faaliye- mesele teklinde canlandınn:.kta- " · C • • 'h 
M j de pıdur: dır. Bu anlayııtan ve bu histen Aaıl yapacağımız her birimizin hayet muvaffak oldum. Beni af 11 onstance ı ıntı ap etmiş· 
• selecek senelerde de istifade et- y_apacağ. ı, b_ .. ,YDe. lmilel tayy. areci- fedeceg"ini söyledi. Fakat buına tir. Conslance "Talmadge bir 
> ı Tayyarelerin tuiratma kıırıı tehir ı ki d k d f l 

• nl me"e mecburuz. Milletlerin. tay- lık faalıyetin. ı dikkate. ta P e e-. 
11 
mukabı"l benı'm de tayyarecilig"i ço e a ev enip boşandığı ~ f1D ve h km müdafaası için de pek 15 k b f 1 k 1 

IJ vade çalı,rlmaktadır. Artık mubare yarecilik faaliyetl .. rini ve bu me- re u aa ıyette gerı a mamayı 

1 
b alem ki • ı· ld" için, bu işlerde mahir bir ehil 

r ael.,de aldıktan tedbirleri her gün milli bir mesele, endİ§e edilecek, ır a 1~~Dl azım ge ı. olmu~tur, 
1 ı ibtimalStına kartı manevre ve ta- millete söylemeliyiz. hte filin yer Üzerinde titrenilecek bir mesele Halbuki 1§ bu kadarla kal- % 

Beyoğlu Birinci 5.,Jb Hukuk Ha
kimliğinden: lıtanbul lnlıiaarlar Baş 
müdüriyetine izafetle Avukat lbra
bim Ihsan Bey ~ından Calatada 
Cemaat Hanında 6 No. da mukim A ıt 1n yapmak silab altında bulunan de bövle ta~are fabrikası •apılı- sibi millete mütemadiyen anlat- mayacakmı9. Nathalie havadan Bir talak daha t m Bey zade şükrü Bey aleyhine 

Kuleli Lisesi ihtiyacı için 
1680 adet yüz havlusu aleni 
münakasa suretile satın alına· 
cakbr. 1-12-932 Perşembe gü· 
nü saat 11,30 da icra kılınacak 
tır. Taliplerin şartname•ini gör 
mek icin saat 9 dan ona kadar 
her gün ve münakasasma işti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(304) (6266} 

1129 
• • • 

Kandillide Rasathane civa· 
rında Mir Objektif Revaklan 
keşif ve planı mucibince pazat"
lıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 
28-11-932 pazartesi günü sa
at 10 da Tophanede Merkez ku 
mandanlığı satmalma komisyo
nımda icra kılmacaktrr. Taliple 
rin izahat almak, kqif ve plim 
görmek için sabah saat 9 dan o-
na bdar her gün ve pazarlığa 
iştirak için de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulun· 
malan. (303) (6257) 

1124 

• • • 
Topçu ve Nakliye meltteLI 

ihtiyacı için 1500 kilo benzin 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 28-11-932 pazartesi gü
nü saat 10 da Tophanede Mer 
kez kumandanlığı satınalma ko 
misyonunda İcra kılınacaktır. 
Taliplerin ıartnameaini gör
mek için saat dokuzdan ona ka 
dar her gün ve pazarlığa ittirak 
için de muayyen vaktinde ke>
misyonda hazır bulunmalan. 

(302) (6256) 
1123 

ZA YI - Hatap Kapısmda mu
kayyet 1555 ıicil numerolu çift bey
girli yük arabasına mabauı malaabi
bi Süleyman oğlu Ahmet ve sürücü 
Oaman oğlu Mebmet'in ehliyet vesi
kaları, muayene raporlan, un•an t• 
kerelerini v ... ire evrakı havi cüzdan 
zayi olup yenileri çıkanlacağmdan 

eskilerinin hükmü olrnıyacağı ilan o
lunur. 

'wmi orduların aan'atlan halinden '' ' k' k d d e • yor. Filin yerde böyle tayyare hü mayı Yazife telak ı etmemizdir. nasıl kor uyoraa, su an a öy-
b kryor. Muharebe halinde tayyare cumu düıünülüyor. Filan yerde Bütün muvaffalnye~~zin sım öyle korkuyormu§. Ben de ken
ri .icum~na kartı tclıirler kenclilerini böyle müdafaaya kalkıplıyor ve burada olacalctır. Butun muvaffa- · ba t - h t o-

Ad 1 b M . d k Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mabke lıtıuıbul icra Tetkik Mercii Ha-
o p e enıou a anımı . • I N 1 d kiml"ği d Gal da Karak- de 

b lu K ıh C ·ı 928 mesımn 932 1435 o. ı oaya11 mu· ı ı n en: ata oy 
ıl mudafaa edecekler yani ınek- . . kıyetimiz herbirimizin meseleyi aıne rış ıgımızm a ırası 

'6 da b 1 k fabrika aaıre ve saıre .• 
P yqm 0 

Unan çocu . • Vatl\nd&§ın bunlan sadece bil· takip etmemize ve anladığımı:ı: gİ ~- --~-~ ~- --
çalııan amele, tarlasını •Üren mesi bile tayyarecilikte nasıl ça• bi millete söylememize bağlıdır. katipliklere Haydar Rüıtü ve Neı' 

•G nçper, ın=.!•ketin muharebe ha- lı,ma., lazım seldiğini anlatmak Halkı mütemadiyen aydınlatacak et Halil Beyler seçilmişlerdir. 
1 .ıe iken tayyare hücnmuna üğrar. için kiifi bir teıviktir. Her tayya- olursak millet Türldyenin emnivet Bundan sonra Cemiyetin Reisi 
ı l kendi hayatını koruyarak iıine re konırresini açtı~ zaman me- le müdafaası ve hava münakalatı Rize Meb'uau Fuat Bey, Umumi 
•ıl devam edecek. Bu talim demek ıeleye çok ehemmiyet vttdiğimizi için vasıtalar tedarik etmekte da- Merkez Heyetinin raporunu oku
• hususi bir heyecanla ifadeye çalıı ha gayretle, daha kuvvetle çalı- muflur. Raporda Cemiyetin iki 1 r~yyare teşkilatımızdan gelecek bm. ,acaktır. Büvük kongreye mnvaf- aene zarfmdaki faaliyeti etrafile 
Jıyetlerin de halkımızı tayyare hü Kongrenin muhterem azaaı ıi- fakıyetler dilerim. anlatılıyordu. Ni2amnameye göre 
mlarından korumak için liızımge- Ee açık olarak söylemeliyim ki; Tayyare Cemiyeti Türk mme- hesaplan gözden geçirmek ve ni

" ı bilgi ile lecbiz etmesini bekledi- bu kongreyi açtığım zaman benim tine tayyare filosu teşkil eden zamnam .. de yapılacak değişiklik
il :nizi burac!:ı tcknır etmekte fayda zihnimi itgal eden asil nokta, ye- baılıca muvaffakıyet menbaıdır. !erle verilecek takrir ve teklifleri 
'< lahaza edcrlm. Bu senenin içinde gane nokta, son .senelerin tayYa· Şüphe yoktur ki bu seneki yük- tetkik etmek Üzre iki encümen ay
I rupamn büyuk ebirlerin.in tayya- reciliıie verdiği ehemmiyeti mille- aek toplanmıımız $?clecek yakm nlmı, ve Cemiyetin heaap itlerine 

1
, hucumlanna l<:ırJı talim ettikleri- timize iyice anlatmıya muvaffak senelerin en büyük muvaffakıyet- iltinci Kanun yerine Haziran yıl

ıt tabit oldck.D=<k ki biz ıle halkı olup olmıyac fnnız endişesidir. !eri İçin canb bir heyecan kaynağı ba,ı olarak kabul edilmiftir. 
ıl ~ı bu talimlere alııtırmalı:nz. H 

1 

Anladıklanmızı ve ııördüklerimi- olacaktır. (Alkıflar). Kon!(re yann 14 buçukta B. 
~ ancb, anıızın rastlanacak bir zi memlPketin her köıesinde bi- Kongre ReisliıHne B. M. Mec- M. Meclisi salonunda mibalı:erah-

are hucumuna 'kartı alınacıık zim anladığımız gibi anlatıraak lili Reiai Kbun Pqa Hazretleri, na devam edecektir. 

' 

ıra yor. a ryn avver ı e . . 
de evlenmişlerdi, O zaman kırk 1 cibince ikame olunan alacak davası Baya:zıt mahalleaınde Kafesli Hurma 
yaşında olan Menjou ilk defa bir : iizerino müddeaaleyb naımım taa- 1 sokağında 22 No. lı dükkanda Şiıe 
izdivaç ~eıt;bhü~iine girişmitti . v~ dir kılman celbname zirine miiha§İrİ j lüccan Pandeli Ef. ve KAdıköyiinde 
o yaşta ızdıvacın devamlı ve ıyı tarafından verilen "'"'frubata muma mukim ve balen ikameı.iıhı 111e5hul 
bir §ey_ 01'.'~ilecPğini söylüyordu· ileyb Şükrü B. in mezkiir ikametga- bulunan Sava Efendilere: 

Talak ışınde yıldızlara avukat• h ka • · · erk ·ı bi • 
1 k tm ki f M·ı Coh ı nunıaını t ı e r ıemti GaJatada Bayazıt malıalleainde K• 
ı e .- e maru ı tnn en b ı · ··· ka d • ı 

M d •ı . • .. d f meç u e gılbgı y ve ııaret o un- eraltı cad'--inde atik 62 cedit 88 a am " enıou nun mu a aaamı . . ... • m ueıi -

kabul etmiş, bu talik ta sayet tloa masına ~ebn~ davacı tarafmd"". ila-ı' 90 No. lı apartmuuım biaaedan bu. 
tane olacakmıt- nen teblıgat ifa11 talep ve talebi va- lıman Pandeli ve Sava Efendilerin 

Cohen diyor ki: ki bilkabul 20 sün müddetle ili.nen ikam t...:.Lı _.,. ı bulundum• 
M · 1 • · · b e "~arı ~u ,._,.. 

- .~nıou ,mea egı ıca ı çok tebliğat icrau k;,;.ırgir olmuı ve yev dan bir a müddetle baklarmda ili.-
me§guldur, Kathryn Cavver de · h k 24-12 ~2 !ari'h' - y 
lr d . 1. . . mı mu a eme ..,, ıne mu- blig · •---- 'hn' en ı metııu ıyetlPrı ıle bat bap . . • nen te at ıcraıma ..,..,. ven lf" 
kalmak istiyor. Mesele bundan i- aadıf Cumarteaı saat lO olarak tayın tir. Murafaa ııünü olarak tayin olu
barettir edilmit olduğundan yevmi mezkür- nan 7-1-933 tarihinde saat 14 ele ls-

Kathryn bu mühim karardaıs da ispatı vücat olunmadığı takdirde 1 tanbul J H"-'--"ği d'nd L-
b . · • b h · • ben - • da d 1 cra aıuınu nez ı e ,... .anra ır sınır u ranı geçınnıt, 11Y• ruyeti vaya evam o una-. .. .. 

timcıi baatant'd~ yatıyormııf. Men cağı tebliğ mıı._1-amm~ 8 ....,., zır bnlunmalan !uzumu ru.ı- trb-
jou da annesinin ewine clönmüf. u- ·~ '· nur • ... , .. 



POTO llTllW 
Ankara caddesi eaploğlu yokufu ııumero: 4! 

---- Dr. HORHORUNt---~11 
Mektep ıc kağından nakletti. Eminönü valide ı..-thaneıi yanındaki 
muayenehanesinde hastalarını •lc.-m• kadar lıinat tedavi eder. 

9cfl 

1 icaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Tqrin 330 tant.li ıı.- 1 El 5 el iw pre tescil edil~ o

'an ecnebi Şirketlerinden A1m .. , ""7etli - & unt Halake Anonim 

Şirketi - Siemenı Haloke Aldi• C-·Hechaft - ... kett müracaatla 31/ 

12/932 tarihinden itibaren Türld,..w.i ..,.,.ıneWma nihayet vereceğini 

bildinnitıir. Mezkür tirlcetle alüaıaa loulunanlanıı fİrl<ete ve icabında lotan

bul Mıntaka Ticaret Midiirlüiüne mürwt .,ı teri ilin olunur. 

MiLLiYET PAZARTESi 28 TE RINISANI 1932 

Gelibolu Ziraat Bankasından: 
T11hmin edilea 

kıymeti 

Lira 
14000 

266 
100 

K. 

Maliyedm dnir 
ahnılığ. kıywti 

Lira 
ıuooo 

2000 -

K. 

Elavalia 
No. 

17 

8 
18 

S.tılıı.cak hisse 
ıniltwı 

2/3 

ııı 
1/3 

Ci.ul 

lna:ilia -lituulan bu. AIWtin 
barla müteharrik 8 silin· Ef .mıılıalle 
dir 14 ,.ec1e1ı ıilindir 3 si üç lriiprü 
tq 6 irmik malcineal İ· le caddesi 
le l»ir miktar bahçeyi 
miittemil clakilc fabrika• 
Kirgir malaza ye ..... 

Ah4llP hane 

... 
" . 

GayrimO.badillerdeıı metr6k olup yukarda numara ve mevki; ve mubammeıı kıymetleri 
yazılı üç kıt'a emvaldeıı dakik fabrikası kapab zarf u111lile ve kirgir mağaza ile ahşap hane 
açık attırma uaullle 17 teıriniaani 932 per9embe gjıı6nde11 7 kinunnevvel 932 çartamba 
gilnilne kadar yirmi gftn müddetle m&zayedeye konulmu,tur. · 

Satdacak olaıı emvali mezkürenin muhammen kıymetleri tamamına ait olmay·p h:zalanıı• 
daıı irae dilen hisse miktarlarına göte tahmin edilmif olduğunu; ye bedelleri ~erek nakten 
ve gerekse gayrimilbadil bono!U olarak kalu\ edileceği gibi diğer hisseler de Mıı'.iye tara
fındaıı lıanka ile müıtereken aym g6nde aatılacığmdan taliplerin yevmü ihale olan 7 klnı.:
nuev\el 932 çartamba gllnü saat on beşte % 7,5 nisbetinde teminat akçelerile birlikte Ge-
libolu 7iraat banl,,,.,~..ıa h~7.ır bnlunmalnı i'an o'unnr (611\0ı 1 "07 

1 
:-S üncü kolordu 

ilan tarı 

Süvari alayı ;1e ·fırka efradı 
için 130,000 kilo kara değirmen 
unu kapalr zarf uıulile münaka 
saya konmuştur. ihalesi 7·12-
932 çarpmba günü saat 14 te 
yapılacaktır. Şartnamesini al· 
mak isteyenlerin her gun mü
nakasaya ittirak edeceklerm 
vakti muayyeninden evvel (Ka 
ğrzmanda) satmalma kom11yo 
nuna müracaatları. 

(1031) (6072) 
715 

• • • 

MUSTAFA CEMAL Vapurle 
İzmir aü.r'at poataıı 

B ;apu-u 

Ursa 28T,nn 
pazarle ı 

eqamı saat 16 te Karalcöy 
nhtımından 

loğru i Z Mi R 
harele etle Salı aünü 1 zmiı-e mu 
-'et .... Çar..,nba gÜ.•Ü lz 
mircı- barelıotle Per 

aGnü lotuahula eYdet edece · 

Tafsilat için Küçüle Rıhtım H 
No. 4-5. Telefon 4.0913. 

• Naiın Vapur idare;;, 
İzmir sür•at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

Ticaret itleri Umum Müdürlüğü...ıe.: 

JO llı:inci T epU. 330 tarihli lcanun hükümlerine söre teoci.I edilmit o

lan ecaebi prketleriaclea .Aı-.. bılıiiyetli - Simeaa Şülcertverke A11D

nim Şirketi - SMıı-no Selaac:kert W erke Alrtien Ceıollocbaft - bu ke

re müracaatla 31/12/832 tarihinclea itibaren T~ muamelitına ni
hayet yerilecdğini lıildlrmi9tir, Mmkiir tirlcetle alib9t bulananların Şir· 

kete n ic:abmda latuır.1 Moetab• TicarM Madm liiğiine müracaat eyle
meleri ilia ohanar. 

Birmci Fırka kıtaatı ihtiyacı 
İçin (200.000) ki~o un kapab 
zarf usulile münaka.aya konul 
muştur. ihalesi 29/11/932 ta
rihine müsadif salı günü saat 
10 da yapılacaktır. Taliplerin 
§artnaıneşiui görmek üzere her 
gün v~ münakasaya ittirak et
mek için o gün ve vaktinden 1 Her P erşe m b 
evvel komisyona müracaatlan. hafta 

• (915) (5881} liinteoi Calabı nhtımımlan aa 

Istanbul ve Trakya 338 tam 17 de h"r k ıı, doğru 

• •"' 1ZM1R'e 
ve pazar günler~ lnnir' den 

Catalca l'!!üstahkem Mevki 14 l/2 da lııueketle lıt.ınhul'a a 
kıtalarının ihtiyacı olan 13.000 Jet eder. Tafsilat için Gala 

Şeker Fabrikaları 
kilo pirinç açık münakuaya ko 
nulmuttur. lbalesi 13-12-932 ~le lcart,.mda Siı ... Fran 
sah günü aaat lO dadır. Şartna · a ı No.12 yazıhanesine münıcac 
meaini görmek üzere her cün iKi-- Tel: 4. lı.J41 --. 

1 Evkaf müdiriyeti ilAnları 1 
Mahalle .e ....ı.ı; Sokııiı No.oı Cinai 

Babçebp•da .... ci a.ci utmde 4 Oda 
Veluf huun 

lli•deti ican 
U3 -i Mıoy;ı P.· 

ye&İne lcaılar. 

Kllllf11PPfada Seyit- Cami İttİla· 41 Düld<ia 
aliçelelri liade 
Bqiktat Dikilitııt " 1-2 ,, 
DRyebatun 8- 7-9 Depo 
Çelebi O. Aliettia Tahmis 78 Ardiye 
Şehzadeı...ı Kal- Direkler 3846 Diiilln 
derane 

Tahtalcale Rüıt

Pflfll 

...... 
Kiirlı:çlllw 31 ,, 
Papaofh; 22 Maim 

6 Dükün 

• 

H 

., .. 
834 

" .. 
" Betilctat Dikilitııf 

Mahmutpatada Sulbın oda. ıs Sulten ı.... .. 
lan nında oda 

Aksaray Eynebey Tram...,. Bekir P... ., 
M. mahalli 

.. 
" 
" 
" .. 
• .. 
.. .. 
.. 

Mahmutpqe Nana- Cami e..tu.aadal- -· 93l' ., 
oomaniye halli 

Arabaalar Papazoils ,, .. 
meydanmda cami mahalli 

.. 

.. 
" .. .. 

.. 
,, 
" 

" 

•• 

.. 

TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN a 

A ,ptıllu şeker fabrikasının lstanbul depo_ 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır . 

ve münaıkuaya ittirak için o 
gün v,. vaktinden eVW:I lromia· 
yona müracaatlan 

(963) (6195) 
975 

••• 
Birinci Muhabere Alayı için 

pazarlıkla alınacak olan 85 ka
lem malzemeye talibinin teklif 
ettiği fiyat pahalı v.örülmüş· 
tür. ihalesi 30-11-932 çarşam 
ba günü saat 15 te yapılacak 
trr. Teklifat muvahk görüldüğü 
takdirde ahşap ve kırtaıi mal- 1 
zeme ayn ve telıiz malzemeıi ! 
de ayn olarak ihale edilecektir. 
Taliplerin vaktinden evvel ko
misyona müracaatları. 

(973) (6261) 
1127 . . .. 

· K. O. ve 1. F. ihtiyacı olan 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru :t9 teşrin sıa 

SALI 
<JÜnİİ akşamı battlcetle Zon 
clak, l nebolu, Samsun, Ordu, 
reoon. T rahzon, Sürmene ve 
u'ye azimet ve avdette ayni · 
kelelerle Unye'ye uğrayarak a 
det edecektir. 

Fala tafailit için Sirkeci Ye 
'<enci bıuundaki acentalıjiına m 
'>caaL Tel, 21515 . 

Balada mevkilerile cinaleri yazılı olan vakıf emlik hizala. 
rındalri miiddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konınut
t ur. lhale:erfTeşriniaaninin otuzuncu çarşamba günü aaat 15 te 
yapılacaktır. T aliplerm yevm ve saati meddirda kadar Evkaf Mü 
diriyetinde Akarat kalemine müracaattan. (5944} 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381l2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu-391

/ 2 kuruş 

66 ton patatesin son pazarlık 1 
günü ol~n 29-11-932 salı günü ıl 
saat 16,30 da, ihalei kat'iyesi 

yapılacağından taliplerin o gün ·----------ı de vaktinden evvel komisyona 

471 

Silivrikapı hariciode Şeyb Nizamettitı tekkesi civarmcla 
Bezmiilem Valde Vak&ndma harap çihlik dnıiye ve mü,temili-
tile tahminen 14QO dönüm tarlanın teslimi tarihinden itibaren 

üç -lik ican pazarlMa ve 22-12-932 tarihine kadar müzayede

dedir. Taliplerin lıtanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi 
Kalemine müracaatları. (6273) 

lstanbul Cümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

lataııi>ul Gümrük Kimyahaneai havagau tesisatı nokaanla
nnı pazarl.ıda acele yaptmıcağız. Talip olanlann 1-12-932 per
felllbe günü saat on dörtte Başmüdürlükteki komiıy.oıııa müra
caatluı. (6275) 

Sıhhat ve içtimai muavenet. 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

li 1 

müracaatları. (972) (6260) 
• 1126 

* • • 
Selimiye kıtlasmda piyade 

ve topçu alaylannda bulunan 
70 araba gübre satılacaktır. i
halesi 30-11-932 car9amba gü -
nü saat 15,30 dadır. Taliplerin 
o lfÜn vaktinden ,.vv,.I müraca· 
atlan. (971) (6259} 

1 

1125 

* * * Ezime ve Bayrami~eki krta 
lar iltiyacı clup açık münakaaa 
da bulunan beş kal~ erzaktan 
Ezine İçin 16.000 kilo sade ya
ğı ve her iki mevki içMı ceman 
(435.000) klo samıma talip zu 
bur etmediğinden bir hafta 
müdd 0 tle tehir edilır.iftir. iha
lesi 3-12-932 ttmart ... i pünü 

1 saat 15 te yapılacaktır. Talip •• ke u•ı A ı• h lotanbul lkinci lf!Q Memurluğun! Ll«:rin ka~enhındt-vvümede T la mer dan: Müflis Sulta.. H_.mm.da Çm 1 ı.~a rıırga a yona ur ıye 1 a poilu Hen...aa 2 mrada B. Us muracaatlu: (!0~) (6262} 

U • ' d ki Efendinin hiç bir -1i olmadığın. • Catalca Müstahkem meriıi 
Cemiyeti Merkezi mumısın en: ~n ı: ~ ı~:·- _. ~11 a. kıta1an illti:racr ohp açık mü-

63 ve 38 varaklı 15/2 ve 15/3 numuab Poker ve 53 nraldı ~ .m , -" - ...,., ta. nakasadan pazarlıta konula• 
~ lrerw ~ ~~ ....... 30; (8.000) lriln b••lgw.. taliı zu-VekAleti Badat ve Sahiller Sıhhat 

Umanı llücliir16tfiDclem 16 No. ~ ve 36 varaklı 154 No. poker OJUD kiğıtlamun ber ırun wfmda iflüa mateallilı:: ....... bur etmedifiaılm teMr ile, iha 
.vanla üwine filitran hıliwle im hilal vem~ (T .C.O.K. hhrk bıdıilri ut ' * ...raf lesi 8-12·932 Per-t>e lfÜDÜ 

Y·-•--1
-'- Muot mot6ril için 23 Tepüıiaani 932 de ya· ıd 28 1 t 932 • ...m ıaP 1 fil ... 5 de._... aaat 14,45 t .. yıuxlacaıktır. Ta-

_...._ 1.) nunuzu vaz'edilenık ifbu üç nevi oyunkii 1 • - tan- pabl;ıc:-tı ilin olunur. tiplerin vaıkt"adeıt enel bmia 
pılan lrapeb zarf Ul81i1e miinab•ada teklif olwn terait GcaW

1 
hine müııııdif P~i ırüniiaden İtİllaren pifuaya araeclilecek- JOlla münıcaatlar, 

edilmeclitinden 5 ~ 932 Puarteei ıriDi ıaat onda 11- tir. lr' • A Aıli,.e Mel' i Birin (975) (6Z85) 
tanbul Sahil SrbhiJ'e Merkezindeki komi•yea tarafmdan pmır- '------------------------ı ci Ticaret Dııiresiaclea: Sid...,. ... • • :;. hk suretile ihale ı' acekrr. Taliplerin -iti ırörmelr. üzere 1' .. -- 1---------------·-----, H....ı ..._.._, A't'Ulaıb Mel.. Kolıınta ve Birinci Fab lı:ıı 

St-.Yl<I ·" l!'\I 
11,rlıııu -nta: O. lata Kllpr 

O.,. B. 2S62. lubo A. Sirko 
•.(tlbllrdenade bul J. 3740. 

izMlR - PİRE - ISKENDE 
RIYE POST ASI 

( İZMİR) ;:şr;~;sa 
11 de 

TRABZON PCSTASI 

(ANKARA 
30 ikinci teırin çuşaml: 
18 de G •lata nbt·m nda 

ZMİR. Ml:.RSIN POSTA 

(MERSİN 
30 ikirıci tttria çar,famb 
10 da idare rıhbmmda 
kalkular. 1 .> 

llalliidar icra Deireoindeıır: 

- • temini .... -- --.. ; 
.... ,. çe.ri'-i ... ı.-
-tıalr lıir kasa ft om.ti 
)"Dl mplofz·si ft bitek ,ft 

Nlalral-12-NIPM'f-aı. 

.. f•-lrat Bnke• önünde • 

..... -- oetılaaiimden 
laalann ..ıtti nıezkıirda ..... 
...... '=••m zrm 
el 1 j ....... her gün Aabrada Haılat ve Sahiller Sdılıat O- Müdürlüğü ' 1 , ,. E..J..~ lıtaalıalda Talata talan mtiyac:r olup puarlııla ko Ayıniyat Muhaaiplitine we lataııbulda mezkar Merirea Levazun lstanbal Belediyeai Jblan ICalıde •ıı. ,..,, Huwula 17,11,23 -ıan loo.250 k lo lıuliws ta-

memurlağuna müracu•a.n. (6277) - lflllllmalarda mukim J. R Şi' ıiç lip zuiıar ~ı· •r• ihalesi :•---------• 
Beyoğlu Belediye Şulıeaindeaı Diti ,.vruıu bir keçi balan- Efendi eleTbine soı.ıı.ı lnslis li- tehir ile 8-12·932 Peqımbe gü 

lsTANBUL iNTiHABI 
Meb'usen · Hey'eti 

Teftişiyesinden: 

r ·~tur. Sekiz gün içinde uıbibi aıiiracaal etmezıe satılaıcaık- ruının tahsili baklcmda m- ldlli DÜ saat 16 ela ,....ıacalctrr. Ta
hr. (6281) dew dn ılolaJ; m i'M" llle7h -· liplttin nlı:tir•deıııı enel komn 

na pnclerilen dantiymin rmr 317 yona mlıwtlan. 
lain Parise sittiii ..,..ı.ile m htir ta. (978) (6288) 
rafoncluı bili teblii iacle ..,_ 1 .. .. .. 

bina• ..........._ iıu- telrlipt K.O. ve 1. F~a kltalan İll· 
S•hhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
İcrasına karar verilmit ve emri ..,U, tiyacı clup llÇJk müıuılı:uada 
balceme 21/1/1933 tan'lıine müsadif 1 bulunan 7200 kilo zeytin yağı· 
Cumartesi günü aeat 13,30 bı talile na tatib'n teklif ettiği fiat paha 
oluıuntqtur. Mumaileyh J. R. Şilmo, 

1 

h göriiklüğündel bir hafta 
Yerli malr olarak yapbrilacak bir mazot motörii teknesi Yiç Efendi medrür gün .,. ~ müddetle tehir eclitmittir. lha· 

için 23 Teşrinisani 932 de yapılan münakasada talip çıkmadığın'- mahkemeye gelmesi lüzumamo ve lesi 3-12·932 eunı.rtesi günü 
ili dan mezkür tekne 5 Kanunuevvel 932 Pazariesi günü saat on gelmediği veya bir vekil gÖnclenne- saat 14,3() da yapılacaktır. Ta-
10 birde Galatada Sahil Sıhhiye Meıbzioıle mütet-kkil komisyon- dip taktirde hakkında muunelei si- !iplerin vaktinden evvel komis 

Ahmet Rasim Beyden inhilal eden l.+aalıul Mtt.'ualuğu için 
Kimuauevvelin ikinci cuma günü intihap icra edileceğinden 
mün elıibi sanilerin atağrda gösterilen aırayr takiben Beyazıtta 
Darülfünun konferans salonunu t~rifleti rica olunur. 

Fatih, En:inönü kazalan M. S. 
K.dıköy, Betiktat, Beyoğlu M. S. 
Sanyer, Beykoz, Oııküdar, Adalar; Bakırköy 
kazalan ve mülhaKat 

Saat 
9 

10 
13 30 

.SU...uacla limazemen. ırı:ı;ikea mf""c'at; n Jer - 10 
~ın 4!i . :uas. 

12 da pazarb1da ihale edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek yabiye icra kılınacağını mübenin yona müracaatları . 
15 1 u A-"-ar d Hudut S-L·n S-u __ t Um M .. d .. ...,'""' davetiye llllllıkeme cliv•nhavaine ta- (974) (6284) 

1 

uzere na a a ve IUll er 11111a um u Uuugu lilc kıl-ı Telılif -ı.a lıa-

A,.m,.t Mulıaaiplitine ve labmbulda mnkür Merkez Lewmı l im olmak ~ ı..,fiyet aazetelerle Catalca M~ahk- Mevki 
16 . memlll'iutuna ıniirac:aatlan (6276:) de ilia oı-r. lmalannın ihtiyacı olup açık 

mür ' ıada bul- ( 
kilo hrmlZI mercimeğe 
çılımschimd- ilaaleai tekrar 
bir ile 8·12·932 Peryembe c 
nü saat 14,30 da yapıl.ıcak 
Tatpleria vaktinden evvel 
miayona müracathrı . 

(976) (6211 
• • 4 

K.O. ve 1. Fırka ihtiyacı 
lup puarlı:..la satm alınacak 
l•n 15000 kilo ki' 'DiZi 

meğe talip zuhur ctmedijiı: 
ilı'l!,...; t' hiy edilm'4tİr. T 
rin 30-11-932 Çarşamha 
saat 14te yapılacak olan ihale 
ittirak etmek üzere ıaezldir 
attea enel k•a1oaa · 
atlan. (977) ( 



....... • •, 
o 
o 

........... '"'· 

!ıl!r1p 

tırs ....... · tada Mf° wwftlıaD' 
.. rt •~e4lln .atmacı! tpa7r•tl•r ııetı. 
•••1Ddo Şolır1a1a1a oıı 'llll3'iil< ticaroUıaııe 
•• aılloooooatı llo re..S doTairiıı ...,17•\ 
n 1\1-Alaaı .. ._., olduimıu•u n h1•• 
aottUlerl taT1ıalida -111117•t lwıobllo 
o1part,ıutat tüftJ' aı.1, olclaltlariıU 
eııaarı &&\lıtuu.a ara U• tea1'1 ••rot "1'l 
lerts. 

••• - .. t•tild• t-ı: edlllif 
raaı ııot1ııolor1ao ..ııo,.. "T&77&re• ll&J'tall 

lertı .,. tarlıo• talıUaruııa •illi aer1U9 
~· • .ı,ıo~. 

Talep 'l"lltlııuıda il- nllıı:ulıolU
ler Moo ... ıı 1raa1 "• ti&tlar tü41ıl ed1· 
1eaekt1r. Vat•ndaflarıc.ıaıD aane•i mllaa• 
lıeret1ne 1ıt1ııa.don lÜttea ı'l.Zl1ıÜ t•••~ 
lorlaıis111 tatııııWıll rıoe •rhrb ot~. 

E. ŞULMAN 

t>ea&IYSDI J.Hrtııc\ 
·ıruı •n)~I 1ıııa1 

tıt ~ lllP''1'& 

inhisarlar İdaresi Umum 
Müdürlüğünden: 

İdarenin Diyanbekir fabrikaaı için Dizel motöriinde çalıı· 
1111 teaviyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maaılı bir makiniate 
ihtiyaç olduğundan talip olanl&rm 7-12-932 tarihine kadar İma· 
lit tubesine "Müakirat kıamı" müracaatları. (6147) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ba keıidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
·Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsah kaçırmayımz 

fıtirak ediniz.. 
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Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1- Mektebimiz leyli talebesinin ikinci 
taksit ücretlerinin tahsiline başlanmıt

c br. Bu muamele 1932 senesi 1 inci kA
nanunun 10 uncu günü sonuna kadar 

ç devam edecektir. • f: Tayin olanan müddet içinde taksitini 
' r vermiyen talebenin leyli olarak tahsile 
1 

• devam etmelerine kanunen imkAn ol
ı ~ madığından kayıtlan nehariye tahvil 
1 1ır olunacaktır. 
i <f 

"' 2-- Devlet memura çocuklarından o-
! ~: lap ücretleri tenzilAta tAbi olan talebe; 
" !: babalarının memur olduklarını ve ha-
• i: remdeki derecelerini gösterir resmi ve

·~ llİka ibraz etmek mecburiyetindedirler • 
• OW.: 3- Taıradan gönderilecek ücretlere 

1 ait po•ta ve banka havalenamelerinde 
1 • talebenin isminin ve mektep numaran

' nın behemehal ta.th edilmesi ve ha 

1 
paralar kanunen muayyen müddet için

' ~ de idaremize gelebilmek için fimdiden 
,. ~ gönderilmesi IAzımdır. (6123) 857 
• ıı~ --~~~----------------------------• s 
tı lilr 

e3 
J .. 
J rJ 
• i\ 
ıl J\ 

"' . . ' 
r 

1 " 

.... .,. 1 ., 1 ... 

pnsb 1W , .. , 
... o 

2

• .. Jllı. Tallıll 

..... ....... lplıRe ......... 

Yalllt ••anaclaa aiıi ..oıa,.. 
~ olııa ....... ,.,.. s.ıt• 

•lı' hnnm alııııü tpa mllallt 
....... lmdw lıülemeyiıU. 

-

-~~· .. --=_...., 

aramurse 
• • BATTAN iYELERi 

Safi yündenclir, acazdur, sağlam ve zariftir. 
Sa•ıe denosa: Saltanhamam ikinci Vakıf Han a1hnd'l. 

BİQ KUMBAM 
ALiNiZ 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

ol Onct1 Vakıf Ham lıstaaltal 

ihtiyat ve SermayMh (1.000.000) Tlrk Llrancbr. 
Naıllia muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Tlrlder elindedir 

T&rldye it e-kam tarafmdaa t9fldl ohuuaqtu. idare medlal ,,. 
m&d&rler heyeti Ye memarlan klmll- T&rklerdea m&rekkep yeslae 
Türk Sigorta Şirketidir. T&rldyeala her taralmcla (200) 6 pçea 
aceııtalarmm bepal Tilrktllr. T&rldyeala en milblm milesHMlerlnia •• 

bankalaruua .ıprtaıaruu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle yapar. Haar vukuuııda zararlan ıilr' at Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonı lst. 20531 
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'MI 

> Bahçekapı'da <il( 
v 

ERTUGRUL 
Mağazasında kazara vaki olan yangında 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yo'< baha•ına 

KAT'i SATIŞI 
O'Q bq gtlnde ikmali icap eden bn ıon fırsatta 1 i•tifacl .. 

etmlerini muhterem müfterilerimize tavsiye ederiz. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah b1r kafe 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

Vücudünüze gripe ka~ı en kuvvetli sflthı nrmlş olursun uz vtlDEYI 
ve KALBi KATIYYF 'J Y0 1Hl;\7. ·il r rc•on'<le ••tı' ır, 

dana memleket hastanesi 
Baştababetinden: 

Adana Memleket haataneai için 22 kalem yerli malı ilaçlar 
t•rtnameai veçhile yirmi gün müddetle münakasaya konuldu. 
932 aeneai kinunuevvelinin yedinci çartamba günil saat onda 
Adaııa Vilayeti Encümeninde aleni münakaaa ile ihale edilecek· 
tir. Talipler her gün Adana ve İatanbul Sıhhat Müdür
lüklerine müracaat ederek prtnameyi ve mulece liateai
ai alabilirler. (6174) 
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Devlet Demiryolları idaresi iUinlan 

idaremizde bir aene zarfmda gerek kullamlmq telgraf bant
lanndan ve gerek mki evrak ve clefterleden hud olacak hurda 
ve kırpmb kitrtlarm bir aene müddetle aabtı müzayedeye 
koaulmuıtur. Müzayede 5-12·932 tarihine müaaclif pazartesi 
günil aaat 14 te icra lalmacaktır. Talip olanlarm H. P. Mağaza 
müdürlüfü- müncaatlan. ilin olQDUI'. (8196) 

ÜPllİI 
~ 

C.-.pr atse.mıte 
l(udi ••mmaa mannk 

Her nevi 
iç Çlllllllfırı, pijama, 
ubalılılı 11• .alre 

nin en arifini en 
!DCUZ bir fiyatla 
'yaptıra bilir. 

1050 

847 

MiLLiYET llATBAASI 


