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lngiltere.lran 
Davası 
Cenevre'de 

logilis - lrM> petrol tirketi 
imtiyazının ilaıuı üzerine İn
giltere ile İran araunda tahad
dm eden' ihtilif, Milletler Co
miyeti:ne intikal etti. MiDetler 
Cemiyeti Meclisi, birkaç aıün 
evvel, toplanarak lngikerenin 
şikayetname.ini dinledi. lran, 
Milletler Cemiyetine mümeaıil 
göndermediğinden mesele paı-
1..alya tatillerinden sonraya te
hir edildi. Haber verildiğine gö 
re. Mecliste Iranı temıil ede
cek olan Adliye Nbın yola 
çıkmak üzeredw. Diğer taraf
tan meselenin bir itili.fla baDi 
~in lngiltere ile lran aruında 
müzakere cereyan ettiği bildi
rilmektedir. Eğer bu miizlıkere 
ler müıbet bir netice Yel'llleZH, 

Milletler Cemiyeti, paskalya ta 
tillerinden sonra Jnriltere ile 
han arasındaki ihtilafın tetJri.. 
kine devam edecektir. 

lngiltere tarafınd- Mitlet
ler Cemiyeti umumi katipliği
ne tevdi edilen tiıkiyetnamenin 
metnini okuduktan ıonra.gerek 
lngilterenin ve gerek MiJletler 
Cemiyetinin 9erefi namma bu 
lrıı.n • lngiltere ibtilihnm bir 
itili.fla neticelen-i lizım ge1 
diği kanaati~ varmamak miim 
!tün değildir. 

Da•a tucfur: İran hükGmetile 
imtiyazlı bir tirket arumda bir 
Hıtili.f çdmıı9tır. Bu ibtilihn 
halli i.;in. müzakere baf lamıt•iki 
taraf mla9amamıtlar. Hükii
met imtiyazı feshettiğini bildir 
mekle beraber, ti:rketle müzake 
reye devam etmeğe hazır oldu
ğunu d" ili.ve etmiş. 

Mesele bu safhada iken İn· 
giltere müdahale ediyor. Ve 
derhal ilga hakkındaki karann 
geri alınmasını talep ediyor. 
Bu taleıı kabul edilmediği tak
dirde ihtilafın La Haye mahke
m """ ha•ale edileceği ilave 
ediliyor. lnııWz hük\imeti, ihti 
lafın İrım hükumetile bir ,irket 
arasında oldui{unu V"' binaıena
levh bu nev; ihtiliflan görecek 
merci beynelmilel bir mahke
me değil , lrau mahkemeleri ol
duğunu asla nazan itibara alını 
yor. İran hükUmeti, bu noktaya 
İngiliz hükümetinin nazan dik 
katini celbediyor. İngiltere bu
nun üzerine. tebeasma ait bir 
hakkın muhafazası için müda
hale medmriyetinde kaldığını 
ileri siirerek Milletler Cemiye
tine tikiyet ediyor. 

Eneli 9unu teslim etmek fi 
znnd•r ki lran petrcılleri İngil
tere için hayati bir ehemmiyeti 
ha;zdir. Her4<ea bilir ki bu pet
roller İngiliz do1MD1Daslll'ID ih
tiyaclarım tatmin etmektedir. 
Ve lnııiliz hükfunetinin bu ka
dar ileri citme9iniw eelıelıi de 
budur. Bununla beraber, pet
roller ba•alannm eline geç
mek gibi bir ttAtHk~ manız 
kalmamıştır. Bilik» İran hüktl 
meti sirketin i,lerine müdahale 
bile etmemistir. Müzakeren;n 
devamını iltizam ettii{ini bil
dinnistir. Binaena~ lran hü
lrumetile şirket arasındaki mü
zakere kapılan henüz kapan
mamıs it.en ln«iliz hükUmeti· 
nin müdahale ederek bir hükU· 
metle bir ,irket aruındaki d'a
vayı beynelmilel bir ihtilif tek
line koyman asla ta:Tiz eclilmi 
yecdc: bir vaziyettir. 

Kaldı ki bir hiikUmetin yaban 
cı bir memlekette herhangi bir 
ikt11adl veya mali tetelıbüıe gi 
ritesı tebeaımın hukukunu mu 
lıafaza yolunda 1ıu derece ileri 
gidebileceği bir meseledir. On 
dokuzuncu aırm ikinci n11hn
da bazı devletler, bu yolda mü
dahaleyi iktıaadi emperyaliz
mamn icabatı telakki etmİ§ler
di. Ve çok müdahaleler olmut 
tur. Birçok devletler de yaban
cı bir memlekette mali ve iktı
\adi bir t~üae girişen tebe
.larmm, bu te,ebbüılere giri
tirken, her ihtimali nazan iti
bara aldıklarını ve binaenaleyh 
lıu tebealarla yabanc:ı hükiimet 
'raaında bir ihtilif çıkana, bu
"- müdahale etmemefi pren
• olarak kabul etmİ lerdir. 
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Heyeti Vekile G · zi Hz. nin Riyasetinde Toplandı. ~ 
Uyuşturucu madde .ere dair: ~rograın hazırlanıyor 

1 
Gerek umum insanlık, gerek milletin yüksek menfaatleri için bu hususta şimdiye 
kadar takip olunan siyasetin icapları etraflı bir program halinde tayin olunacakbr. 

~ Tıbbi imalat devlet inhisarında bir fabrika ile temin olunacak ! 
1§ 
5 ANKARA, 25 (Milliyet) - ~ IHMlar de.,.,. etmİftİr· 

~--- Heyeti Vekilenin dünkü içtima- * • * 
ı pceyaruma iratlar d_,,, .,_ ANKARA, 25 (A.A.) - le-= miftir. Veltiller lıu,riin - M ra Velrillni Heyeti R.uiciim-

=-- 4örtte ReUicümlıar H•. niıı a.. ~tl!::_ııiın· ~k.,ıealka KRemaleı'·"~~Je 
~· felrrırr ,..,.,.., il jf '• •~ s•u• _,_ .... ~ 

~ /çtimc "" 4irttnı on Hlıİ!lt. bu- 1 toplandı. 
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Son müzakere de müs
bet netice alınamı

yacağını gösteriyor! 
Faiz mikdarının arttırılması 
lıakkındaki teklif, müzakere
nin ilerlemesine engel oluyor 

Visıf Beyle yapılan müzakere 

Roma BOyiik Elçimiz 
VIJsıf Bey 

ANKARA, 25 (Milliyet) - l
tal1a ile 1apılma11 menuu balaiı 
mali kombinezon etrafında Büyük 
Elçimiz Vuıf Beyin Romada 1ap
biı aon temaalar hakkında leref" 
tüh eden bazı haberlere söre mü
zakerelerden bir netice elde et
mek ümitleri zayıflamqbr. İtal
yan müe-lerine olan d .. let 
borçlarımızın yekunu 17 milyon 
Türk liraaına baliğ olmaktadır. 

latikraz ol1111111uı mataıaYYer 
(30) milyonluk yekt'.iııdan (17) 
milyonu bu auretle borçlara kar
tılık tutulacak ve seriye kalan 
( 13) milyon da ltalyadan aatm a
lmacak eşyayı karıılıyacak kredi 
addolunacaktı. ltalyanın son tek· 
lifi böylece hüli.sa edilebilir. 

Görülüyor ki müeueaelere o
lan borcun (17) milyonu bulmaaı, 
istikraz yalu'.inunun üçte birinin 
hükUmetimize naklen verilmesi 
taaaTVUrunun bertaraf edilmeııine 
veaile tetkil etmif ve geriye kalan 
üç milyonun da on milyonluk etYa 

(Devamı 2 inı:i sahifede) 

Uyuffuracu ma4de/erin ta
lıibi ll<Uİyetİnİ H b- ilifikli 
olan ıcltlıi, ilrtuoili llC !lt.İrai me
.elelm tetltilt •yletli. 

G.,..lt amaıw U...nWr İfin, 
•n•lı minetin )IÜ .... lt menleat
leri isin 6u /ıı,,_,. fÜo!Jİ;ye ita-

Taksileri 
Muayene 

• 
Heraraba boyanmak 
mecburiyetindedir 

BOtlJn arabalar bu sabahlan 
itibaren muayene edllecelı 

lıtanbuldaki ,.bütün takıi oto
mobilleri busünden itibaren umu
mi muayeneye ti.bi hİtalacakl~ 
dır. Baırün Hürriyeti Ebedi1e te
pesinde takıi otomobilleri numara 
arraaile muayene ecıaeceklerdir. 
Muayene cuma ırünilne kadar do-

(Devamı 2 inci sahJlede) 

• 
Iranda 
Bir istifa 
Saray naz'n Timur

taş Han 
istifasını verdi 

Sanayiimiz nasıl inki~ ::~::::5:.:~ 
şaf edebilir, neyap~alı .... . 

Dün sahalı bir içtima yapıldı 
Kemalettin 
Sami Paşa 

Berlln B. Elçimiz 
latanbula geldi 

Berlin büyük elçimiz Kemalettin 
Sami Pli!& Berlinden telırlmize l'el
aıİf tir. 

Erenköyüade 

d<U takip olanan MJNIHtİn lııö- Büyiilt llliUet Mediainin talııdir miMI multauelekrine iftiraAr §= 
tün icapltınnı ftra/lı H daimi w ....,;ı,m., ar:uJilecelttir. ,,,_,.,.U,in intacı, 
bir provam halinde tayin ue Frrltoda mü.aaltereyc ltono- 2. - Uyufturuca maddeler 
tanııim etnwie lt<UID' ıınmiftir. c:ak program maddelm flll'l<U· imôl eJaı.,.. bugün lıapetılmq 

.llleaclc elt09lci C. H. Fırka- Jrr:
1

. _ 
1932 

• _ Ha-, l""" bul_.. /danbulJalıi h....- = 
sında hötün telerrii4tı ile ..,._ ...., ,. .,_, üç fabrikanın bir daloa Qfılma-
:ıaltae olrınacalr .,. netic:eleri Cenevre, 1931 Caıwre k,,,..ı- (Devamı 4 üncü ıabifede) ~ 
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M. Matouska J 

Dün geldi 

Japon d ostumuz 
bugün beya

natta bulunacak 
Japonyanın Cemiyeti Abam 

nezdindeki heyeti murahheu•ı 
Reiai M. Matouska, dün sabah eb 
preale Cenevreden tehrimize gel
mit ve Sirkeci iataayonunda Ja
pon Maıli.hatgüzan ve sefaret er· 
ki.nı tarafından istikbal edilmit
tir. Kenduine Cenevredeki Japon 
heyeti Ki.tibi Umumiıi ve Japon 
Meb'uılarmdan M. Kobayaclai ile 
Tokyo Hariciye N-eti umuru 
siyasiye birinci ki.tibi M. Garzaa
ka refakat etmektedirler. 

M. Matouaka ve riifekaaı, Pe-

il. llatouska Slrltecl 
lstasgonandlJ 

rapalu oteline ıaiaaflr ..ı ılu
dır. Dün ıereflerine Ja- Mu

(Devamı 2 inci uhilede) 

Tırpan 
Arkada9•ınız Burhan Ca

hil Bey dünden itibaren 
gazetemizde bu 1erle•ba 
albnda hadiselere, Yak'a
lara dair bir fıkra yazma
ğa başlamışbr. Yazılan bil
yük bir kari tabakam ta
rafından sevilen Burhan 
Cahil Beyin bu yaalanmn 
da ayni rağbete mazhar 
olacağını llmit ediyoruz. 
Bugün 

Şu dağın ardı 
ııerlevbalı yazı11 ilçlbıcfi aa
hifem:zdedir. 

lnflllllı neticesinde yanan otomobil yol llatOnde .• 

Müthiş bir otomobil 
kazası oldu!. 

Gazla11teplller Hallıeolnde oerllea konferansta.. 

Dün Gaziantep'in 
kurtuluş günü idi 

Bu mucizeler dolu müdafaa ve 
• , kurtuluşun 

Millıyet le hatırası hararetle tes'it edildi 
Yarın 

Faust'un miirekkep 
1 k 1 • Dün Gui Antebin kurtulutu rak kurtulut bayramlarmı te.· 
e e erı 1 nmı 11 inci yıldönümü idi. Bu it etmitlerdir. Merasime aaat 

Ahmet Haılm münasebetle tehrimi'Kielci An- üçte latildil a.rtı ile batlaııı-
tepliler de Halkevinıle toplana- (Lt\tfen sahifeyi çeWinu) 
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Antep müdafaasında 
Gazi Mehmet Harp borçları 

(C.W-t•p ınli4alll...W- A,.. 
lan Beyin Antep ırtlitlafatuuta flİt 
bir luitaaanı o büy8Jı lıahraman· 

Meselesi 
IHindenburg'un M.Boncour ve 
Beyannamesi Gazeteciler 

Gazi Hzenin Ankaraga gelişle
rinin gıldönümü garın 

"im erdili hmılllf ..,_nü11 d•o· A k G F kili 
ri -ecıWnı , • .,., .,_ii, .. ı • ... ,.... merikada demo - eaç lpizlere 1ar- ran•ız Batye 
.tı--.ı ti d ed"I k b tt 111Lı.IYU ra ann ım ı ece eyana a 

Buciıa Cuiant...., lıuraahlt j ıoö:rt-.-ifı..-d.il'. Bunun iiurino harici •İya•etl Hi!=;.~ıe h~ ;'~ bulunmayacak 
cününün t t inci ..... denif..wir. kwaaaclan bu iki aabiıain her iki· LONDRA, 25 A.A. - FinaocW n&1ebetile millete hitaben lılr ı,e,_ PARIS, 25 A..A. - HaHs A;ml-
Gaziantep kabramaalarmna ı.. aiaiıa. d~ ~ ~iz~~ - Newa, miıralay Houıe'u.n Fonip name nqrederek itsiz!ikt.., müa-- ...ı...: M. Paal Boao'us'aa F,.... 
harpte ci>ateraıit oldülan te.ı.... retmı,tır. Ve bu ıkı mınunını kah· Affflin iomindeki Amerilraa mecmUn air olan ceaçliie yvdım müesııesesİ· llZ , Alman münaaebatına müte.ılik 
lldeliii hw •ataadata IM1mri .,. daz uma clflmokratlann harici oiyuet. ne maaYMtet etmeğe da.-et etmi!ler bir talam be,.anab lıir ac:nelıi guo. 

ANKARA. 25 (Milliyet) - Gazi Hazretlerinin AnkaraJ'• 
celiti yıldönümürra ıe.adüf edeo salı günü aaat on d'Örtte bura· 
da büyUk meraaim yapılacaktır. Bu b1111u ta bir proğram b
laıımıtlır- O gün, yalnız Aabreda öğleden IOlll'a bütün ci'evair 
tatil edilecektir. 

Ankarada Ordu Evi 
hatta çocuklanna b_ile 11!'1~- - Yarın .W lllemleketinize i- lerinl:ı mülhem olmHı iktiza ed.., dir, lesinde intif"I' etmİ! ve Pariı'te ba 
lazımdır. Bunlar bıror birikaclır ade edec:eiiı:.. direktifler luılıkmda vennit olduia Bu ıaüea.-.. c""do 4 _ _. 18 iJii beyanahn meo!ir g•,.....ia Paris 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Ankarada açılım zabitan mah
felinin İsmine (Ordu Evi) ismi komnuttur. 

we aylarca anlatmak, ya-·";!- o-itlerdir. beyanatın lıezı fıkn.\am11 iktihaı et· 25 yatJann'd;ki c';°'nçleri 't;.l.,......ı. ınuhalıirine yapd.mlf oldntu teldi• 
bitmez. Beıa busfua sadece ~enuz Gece aabaha kadar aç.ı.tda P9 mektedir. onlara medeni, meıleki ve hani ted· do cöıterilmittir. 
minimini 11 yaflanndaki iki ~· mittir. Sabaha ka111 da bu iki ma· M. Houoe, bilhaHa cli1or ki: müt- risatta bulunacaktır. Bqvelrilet daireaiade M . P..I 
sum çocuğun bile bile aeli.meti •a• IUlll: tefik devletlerin Lauıanne'da itilif B ·r silah deposu Boncour'un hiçbir gazeteye beya. 
tan uğuruna naoıl hl~ .,. f• - Haydi, ..tMebinia, -10- etmelerinde Amil ye mülhem olmu! natta bulunmadıtı "° iktidar m...td· 
dakarlığa atıldıklanndan bahae- ketinize gidiniz ... diye aalıverilmit olan ayni aebeplerd- dolayı Ameri- BERLIN, 25 A.A. - Zabota, Al, İnde kalcblı:ça cazete muhabirlerine 
deceğim. . n bunlar da memleketlerine sit· laa milleti, harp bon;l11n meaelesini man - Felemenk hududunda Herlin' beyanatta bulunmak taaav..unında 

Harbin ..,. günlerinde ıehirde mek üzere giiya oerb.,st b11'akıl· siyaai lıir plln dahilinde kat'i ıurette de Almanya'ra ithal edilmek ü..-e olmodığnu ııöylenmektedir, 
cephanemizle erzakrmız bittiği i0 mışlar ve çocuklaı· oevinerek yola hal •e fasletmek i<;in harekete geç- bulunan bir ıilah deposu meydana Maamafih, bu defa kendisine i ... 
çin hariçte bulunan fırka kuman· çıkmıtlardır.Fakat, yolda bir men meğe baı:ırla-1ıda. çıkararak müaadcre etnüttir. nat olunan beyanabn mumaileybia 
danı Hayri Pat!a Hazretlerine pek ga aıker tarafmdan üzerlerine Gerek siyaıi ..e cerek iktıaadi aa- Yılbaşından sonra bundan birlcaç •-e evvel yapnu, oJ. 
elim vaziyetimiz hakkında bir atq edilerek her ikisi da alkanlar hada Amerika'nın harici ıiyuetine duiu beyanatın tamamen ayni oldu. 
mektup yazıldı. Şeblr 11la bir..,... içinde yere aerilmi,lerdir. Fransız yeni lıir zihniyet bakim olacaktır. BERLIN, 25 AA. - Reiclııtac ğu tasrih edilmektedir. 
huara altına almmıt olduiundaa ukerleri kumandanlarmm emirle HiikWnet için bilyük bir mesele pup reisleri komüyonu, aYYelca der Umumi hAtipllk 
bu mektubu miifarünileybe yetit- rini ifa ettikten sonra çekilip git- me.-- bahlıtir. Dünpda -nli&en pif edilmiı olduğu yeçb.ile Noel ile 
tinnek pek mühim bir meaele idi. miılerdir. Aradan bir aaat geçtik- limet loissini aaul Yiicude getinneli? yılbatı araamda toplanmıyacalrtır. PARIS, 25 A.A. - M. Pul 8-
Mektubu cötürmek Gzere fedai a• ten sonra Mehmet Gazi kendine Tahdidi teılibat davaslDI ...m, Reichotac reisi M. Goering, bu ke>- cour, öğleden sonra Lehi.tan'm Pa0 

ranıldı. Yllzde yüıı ölüm tehlikeol celmiı, kendisinin üç yerinden, ar miyetle müdafaa etmek iıtiyor...ı., miıyonu 4 lılnunuıanide içtimaft da- riı seliri M . Cblapowıki'yi kabul et. 
vardı. O aD'ada refakatimde .,._ kadatı ı-ailin de vücudünün he- milletlerde gerd< - topnıldıırnua vele kar..- ....-mittir, aıİJtİr. M. Boncour, bafır.Wet İçİa 
lunan fedailerden M.ı..-t Gul men her tarafmdan delik d"!ik ol ve gerelı: hariçteki topnklaruuıı.,..... Pru!iqa 'da tahli//t' tıdllen hariciye nezareti umumi katiplii\ine 
ile lama.il yanıma gelerek: duğunu cönnüştür. O sırada niyet altında olduğu intibamı husule mümasil bir umumi katipt;k ibdaı 

_ Efendim, r..ı.; .&arak ba Mü.W- Gç Tanuı ul<eri M.._ getirmeliyiz. mevkuf/ar etmefe karar nnni,tir. 
mektubu bia götürüp toalim ede- met Gazinin iniltiıini i!iterek IHa Tahdidi teslihat, -...ü oelimetin BERLIN, 2S A.A. - Pruıya ba- iti. Herrlot'nt1n izahatı 

Millet meclisinin kış tatili 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Birkaç günden beri İstanbul· 

da bul~ Meclis Reisi Kazım Pata H!lZl'etleri bugünkü trenle 
tehrimi.ze avdet etmiflerdir. Müstacel bazı itlerin intacından 
ıonn yeni sene haftasında Meclisi bir a7lılııa tatil kararı vermesi 
muhtemel görülmektedir. 

Fatsa' da bir cinayet 
FATSA 25 (Milliyet) - Burada kasabanın en kalabalık 

bir gününde iskelede bir cinayet oldu. Katil Ganoz köyünden 
Hatip oğlu Celildir. Maktul ete ayni köyüm qrafııtdan Serdar 
zade Nafiz efendidir. Katil çok soğuk kanlı hareket etm.it maktu
lün iskelede toplanan haftan arumdan çekilmesini hnat bilmif 
ve bir kurtwıla yere devirdikten sonra ölüsüne de bq kurtaı1 
s&nııştır. Cinayet mahallinden aynlll'ken hanya da iki el ıililı 
attıl<tan aonra giaip zabıtaya teslim olmuttur. 20 Jatlamıda olaa 
katil Nafiz Efendinin tagatlübüne tahmmül eclemiyerek bu cina, 
yeti yaptığım ~öylemittir. 

ceğiz.. dediler. Bu iki küçük ÇOCU• ~k fedaiyi •e arkadatlDI h• arlrumdan ptmelidir. Silihlann talı piılıanelerinden tahliye edilen li,.si 
ia: men Atr,.,rikaa butaneaine kal· clidi ancak bu .,.rtla mlimkündiir. mevkufların adedi, öile ..ı.ti 4800 L YON, 25 A.A. - Radikal sosya. 

_Bu •aı:ife çok mühimdir. drnn14tır. ı-u hutanede rütbai 20 L. in fl('l Bira ki!iye baliğ ı...lunuyordu. liıtlerin bir içtinıamda M. Herriot, 
Bunda ıebit olmak vardır. Bqka 99hadati llıras etmlt birkaç cila " -·---- kabinesinin icnatı haldmada izahat 
bir arkadafllDlzla ıönderelim, d• ııonra da ayafuun kemlti lunlmıt MONIH. 25 A.A. - Bir otelciler t •ererek Franaa'nın imzasına riayet 
elim. Onları olan Mebmat Gazinin ayalı kesil· ıendikaaı, 20,000 fıçı bira siparit et, talyanlarla ettirmeie tqebbüa ettiiinden dola-

Fransada işsizlerin nümayişleri 
200 kişi tevkif edildi 

- Akrabalanmıı:dao birçok mittir. Fransız kumandanı ba· mi4tir. yı düşmekle müC•.ahir ve rnaı(Tur ol-
kimJeler şehit oldular, biz de ala• yatta kalclığma hayret eder ...., Bu biralar, yeni Anvrika kongre- duğunu beyan etmiştir. 
catıı:. Şebit olmayı çoktan gözü.. Mahraat Gaziyi cörmeğo haatano- ıi binı aatışma ruhıet verir·- Müzakere Mumaileyh, 75,000 vatande4ı 
ınüze aldık.. Olmiye haı:n' olma· ye celir "° ırö'riiFler .,. araların. Amerib'ya oevkedilecektir. Fraaaa toprafnıda maktııl dütmüt 
aaydık, fedai yenl-zdak. Vakit da harbe ait birçok milnakaşalar -- -·- -- 1 (Ba.şı birinci sahifede) olan Amerika ile me-rcut iyi münaae 
ceçirmiyelim.. Mektubu hazılaJ'l• geçer. Bu mimm, kumandana, Avusturya ve Maca· kı·edisi payına ilaveıi ltalya tara- betleri, leci.iye aleyhinde bulunanlar 
nrz, hemea götilrolim. merdane Ye çok ağır sözler ııöy. fmdan teklif olunmuttur. Macariıtan'a 300 milyon Yerdilderi 

Diye urar ettiler. Ve ıararlan- ler. Fırka kamandaru ve sair ku- ristanda affı umumi Diğer taraftan haber verildiği, ve iflas halinde bulunan bankalarm 
na kartı mektubu bu çocuklarla maııdanlarla birlikte müteaddit BUDAPEŞTE, 25 A.A. _ Noel ne göre, ltalya tarafında!! · (30) . kal.kmmasmı tem.in için 2 milyar ve
ıönderm"ire karar .erdim. H• fotofrafı al'!"". Fırka kumandanı vortulan münuebetile 131 hukuku milyona kal'l' bir aralık ırösteril, ' rilmesine muvaffakat et tikleri bir ••
men tebdili kıyafet ederek yalın Mehmede hitabe.n: .. ~mumiye mücrimi affedilmiıtir. meai iatenen teminat do tane bir roda, 480 milyon için tehlikeye koy 
ayak, ıırtlannda parça parça aİ• - ;o'." ann ae~ı tek;;·~r cormeire 1 ViYANA, 25 A.A. _ Reiaicüın- tarzda halledilmİ4&e de faiz mese- manın, bu münasebetleri haleldar et0 

Yah birer entari giyinmit oldukla· selecegun, ne J"Yecek ıstenen be- h • • b' affı ----• '-00
·-·- lesinde ihtilaf 10uhur etmittir. Şöy. menin kabul e.ftlemiyeceğini söyle-

d. · · • d ur• aıya•ı ır UIHUUll ......... ._ 
n halde yanana caldilar. Ken •· ra1>er ıretıreyon, er. • · za1 tır le ki: m~tir. 
!erine mektubu verdim. Mektubun - Benim akrabalanm ve hem mesı ım amq ' ltalyan müeueaelecine olan M. Herriot, ademi ted~enin neta· 
muhteviyatı cayet mühim oldu- şerilerim Antepte zerdali çekirdi. borçlara karşılık tutulacak miktar yici haldcmdaki endiııelerini izhar et 
ğundan, diipnanın eline ıoçene ii yemekle ceçinirlerken ben bu- Taksı• { ...:ı.rİ için .,.nede yüzde yedi b:.ıçuğa ya0 mit ve netice olarak yoruln.kaızm 
vaziyetimize vakıf olacaklar ve rada envai türlü yemekler yeme- ~ kın faiz verilme3i evvelce ltalya müc.ıdeleaine devanı edeceğini söyle 
derhal tazyiklerini arttıracaklar· yi vicdanuna sığdıramam. Yalnız M tarafından kabul edilmiıken, eıya mittir. 
dır. Bunun için mektubun düpnan beni memleketime ~st olarak uayene kredisi için faiz verilınerneai meY• -·-eline geçmemesine dikkat etme- gönderiraeniz memnun durum. • . . . zuubahi• olu nca. mezkur faiz mik 
niz lizundır. Eğer dütman tara- Der. (Başı bırıncı sahılede) . . tarının teıyit edihneai lüzumuna M. Matouska 

Dün geldi 
ftndan y kalanınanrz, bemen ilk Fransn: kumandanı: vam edac:e~tir .• ~ b"f• , an ıb· 1 dair ltalva tarafmdan ıerdedilen 
işiniz mektubu parça parça edip - Mehmet aeni memleketine baren taluıde ıtlıyen bülun ot<>- teklif müzakerabn llerilemeaine. 
toprağa cömmektir. Fransızlar bırakırsam ne yap1'caksm? mobiller ayni "':~te olacaktır. Bu e nJ<'l olmufluı·. Kat'i va ziyet ya-
6izi ne kadar tazyik edeclerse Mehmet asil bir gururla: renk koyu neftıdır. Çamurluklar kında tavazzuh edecektir. 
etsinlerı - Şehit ettiğiniz arkadatmı ve körükler ıiyah olacaktır. 

- Bizim peder ve valideleri· lsmailin ve ayaiunı keatiğinizden Bir hafta denm edecek olan 
miz tehit oldular. Aç kaldık. Köy dolayı da kendimin intikamını al· muayene neticesinde otomobilleri
lere tese'ül ebnek üzere cidiye>- mak için cepheye ciderek harbe· ni henüz boyatmıyan araba aahip 
ruz, dersiniz. Baıka bir kelime dece~im. leri ve toförlerin elinden ve•ika· 
bile söylemeyiniz. Dedim. Cevabını verir. ları almacaktır. 

Sonra, cecoye kalmağa bile ta• Ve ondan sonra Fransrz ku· Şoförler ayni renkte boya Ulec-

hnmmül edemiyerek gündüz, bu mandam ile kendi araımda bir ı. buriyetinin bir oene daha temdl· 
vatan fedaileri bile bile ve güle tilaf aktolunur: Gaziantep müda- dini iatemektedirler. Fakat bel• 
rV.le ölmeie gittiler. Dlqmanm filerinin elinde bulunan Senegalli diye bu talebi recldetmqtir. S
mubaoara hatlarına yaklqmaia, çavuş İllde olunacak. Mehmet tea· batında piyl\lada yalnız nefti 
battan çıkmafa muvaffak olacalı: lün edilecek. ' renkli talui otomobilleri iıliyebi
ları bir sırada Franaızlarm deYri- Ve biz ba itilafı tahakkuk et· lecektir. Aldığmuz malUnıata gÖ
yeleri tarafından yakalandıklarmı tirdik, G""i Mehmedi aldık, eıir re latanbulda takside iıliyen oto
öfrendik. Fakat dediğimi yap11114- caıuıu verclı'k. mobillerin adedi bin ÜÇ yüzü mii
lar, mektubu toprağa cömmü,ler- Mehmet kartulunca bana gel· teca..izdir. Fakat timdiye kadar 
df. Medenı Franaı;o; askerleri bu di: ancak üç yÜz kadar otomobil aef• 
iki masumu kırbaçla döve döve - Rica ederim, ailahunı ve fi. ti renkte boyanmıştır. Taluide ça• 
kumanılanlanna cötürmüşlerdi. şenklijiimi "8riniz... lıf11UYan hususi arabalar İstedik-

iki kahraman çocuk, kuman- Dedi. Bu ldiçük fedaki.rıu, asil teri renkte olabileceklerdir. ()o. 
danın huzurunda da batka hiçbir Türk çocuiunun silah ve cephane lar da yalnız itfaiye arAbalarma 
maksatlAn olmadıtını, aç kaldık· aini yanımda aaklıyordum. mahauı olan koyu kırmızı rencl 
lımnı, elımek aramak için '8hİr· Tek ayaf;ile bemen cepheye kot taıryamıyacaklardır. 
den çıkhklannı söylemişlerdir. tu ye harp ıonuna kadar her mu· - -

Frnıuızlar, bu minimini kahra· harebede fedakiulık ve cesaretin Liman kooperatifi 
ma.nlara i1kence ettikten sonr:ıı. timsali oldu. 
(ırka kumandanlanna götürüp Gazi Mehmet, bug"Üft. tek aya
leşlir.t etmişlerdir. Orada da bii- tile ve şehametin bir abidui ha· 
tün ta zyika rağmen mahsur müca. !inde Antepte 1 
bitlerin vaziyetine dair hiçbir te:r ICilWi ARSLAN 

mıttır. Salon ve HaJkeYinin radyoda ilüseyin Remzi Bey 
methali bayraklarla. defne dal- Antep harbi tarihçesi etrafmda 
larile ıüslenmitti. Davetlilere bir l<onkram •enni! Ye ee,.. 
salon kapıımda Ga:z:i Aetep kur det Kerim Bev Anteo fırkuıre 
tuluş hitıraaı d.mak iRere ro- ' Antep gençliiini takdir aıahi, 
zetler te zi ecl'liyordu. yetinde bir telgraf çekmiştir. 

İatiklil mar,ını müteakıp Belediye reis muavini Hi· 
merasimi Gazi Anetpliler genç· mit Bey de ayni mealcle bir ikin 
ler birliği reısı Mehmet Bey ci etlgraf göndermiştir. 
bir nutukla açtı ve sözünü Hü Sehrimizddci Antepliler dün 
ıeyin Remzi Beye bırıJdı. Hü· Antep belediye riyasetine teb, 
seyin Remzi Bey kürsüye geb rik telgrafı çekmişlerdir. 
rek Gazi Antep harbinin tarih, 
çesi hakkında heyeca:ıılı bir kon 
ferans verdi. Konferans çok al
kışlandı, Müteaktben Enver B. 
kurtuluş harbinin en kahrama· 
nan? bir vak'aıı olan "Çmar1ı 
müdafaa hattı" b • diıe.ini anlat 
tı. Bundan sonra Fikret Esat 
Bey "Antep için r ... dkliler" 
serlevhalı güzel bir hitabe irat 
etti. Br hitabe bilhassa çok al· 
kışlandı. 

Merasime on dalril<a istira
hat fasılası verildikten ıoırra 
td<rar toplanıldı. Ve Nur Bey 
Gazi Antep ve civan mahalli 
•e milli havalarını caldı. Mera 
sime geç vakit ıa~imi bir te
kilde nihayet verildi. 

Gazi Hazretlerine, Meclis 
Reisine, Ba,vekile tazim tel· 
ırafları gönderilmi!tir. Gece 

...... ·---
• 
Jnhisarlann 
Nakli 
Ali Rana Bey tet

kikat yapıyor 
Şehrimizde bulunan Gümrük 

ve lnbiıarlar Vekili Ali Rana Bey 
dün öğleden ev.el lnhioarlar U· 
mum Müdürlüiüne ıriderek akta· 
ma kadar orada m99gul olmuş, in· 
lııiaarlar Umum Müdürü Hüanü B. 
ve diğer idare erkanile görüpnüf
tür. Rana Boy, inhiaarlara mÜte· 
allik yeni kanun layihalarile inhi· 
aarlann tevhidi, inhisarlar merke
zinin Ankaraya nakli ve aa.ir hu
ıuaat ile mefgul olmaktadır. Ve. 
kil Bey, hafta tonunda Ankaraya 
dönecektir. 

Liman lnbiaan Şirketi Koope• 
ratifi dört ayda mukauiten kesil· 
ınolı: iiaere baaı devair ve miiaaa.
aat memurlaıma kredi açımı •e 
bu huawıta o idare va müeıoesele
rİll taaerruf aaadıklarile mukav• 
leler yapmı,ıır. Bundan iıtifade 
ebnek latiyen memurlar, Limaa 
Kooperatifinden aldıklan bono
larla, kooperatifin ayrı ayrı anlaş. 
bğı muhtelif mafaı:alardan nakit 
ınükabilinde imitçeaine eıya müba 
yaa etmektedirler. Kooperatif, 
Yerli mallar paran ı:ibi baılıca 
müeueaelerle de anlaımı9tır. Bu 
memurlar, aldık.lan bonolarla bu 
müeuesetcrd~n herhangi.sinden 
isterlerse, aattıkları e4yaya göre, 
menaucat, melbulllt, av etyaoı, yi
yec* maddf'leri, et ve ıaire teda· 
'rik etmektedirler. __ .. _ 
Ankara C. H. F. ida .. 
re heyeti toplandı 

ANKARA, 25 A.A. - C.H. Fll'
kaaırun Ankara Vilayeti koagreai 
bugiin Halk~vinde Vilayet idare he
yeti reiai Rifat Beyin reiılifinde top 
lanmı~tır. Kongreye .. tirak eden 
yüzden fazla murahhaım b
hemen dörtte üçü kaza nahiye •e 
bilhasaa köy oe<:klarıru tenuil edi. 
yordu. 

Kongre Vıli.yet idare heyetinin 
iki senelik fırka faaliyetine ve ce
çen konıre kararlanndan yapılan İt 
lere ı!;,ir raporunu clinlemi, ve tas
vip etmi,tir. 

Kongreye yapılan tekliflerle kaza 
ve naltiya kongrelerinin dileklerini 
tetkik için blr encümenle, b-.plan 
tetkik ve bütçeyi ihzar edecek diğer 
bir encümen aynlını1tır Kongre ya· 
nn da toplattarak çalıtmalarına de
vam eclecaktir, 

Dahiliye Vekili Ş. 
Kaya Bey Galatas?." 
.. aylılar cenıiyetinde 

( Ba§ı birinci salıilede) 
liıhatcüz n tarafmdan Ay&J1pafa• 
daki ikametc&hmda bir öğle ziya
feti vedlmittir. Oğleden ııonra 
tehrin pyanı temap yerlerinde 
bir tenezzüh yapan M. Matouaka, 
kendisile cörü!Mek istiyen muhar 

Şükrü Kaya Bey lıtanbuldaki Hi . rlrimi;ıe, bilvaoıta, oeyahatten ~Ü· 
lıiliahmer balosunda bulunduğu ce- . tevellıt yorgunluğundan bah11le 
cenin ert""i günü Ankaraya battket ' bugün ıaat 17 de Türk cazetecİ· 
etmezden evvel Beyoğlunda Galata- j t-:rini Perap!'!a~ta k!'bul ede<:e~İ· 
saraylılar Cemiyeti merkezini ziya- nı, Noel tatılını ceçırmek ve bır 
ret eyleınittir. ~ .c?n _ka!~ ~7.ere lstanbala cel· 

Vekil Bey Cemiyetin ikinci Rei- dıi\mı bıldınnışbr. M . Matouaka, 
ıi Mazlüm Bey ile o eınada Cemi- bu ~ ekıpr':'!e CeoeYreye avd~t 
yelle hazır bulunan diğer aza ile gö edecdttır. Kendiıı, 53 ya9mda bır 
rüşmüı ve kendi feyiz ocağı olan zattır. Jııı:on aefa~et. ""._'nıu~ları M. 
mdrtebin eoki ve yeni maunlaruun Matouaka nın aamımı bir Turk mu· 
hatırlarını sonnuttur. hı'bbi olduiunu söylemelr.tedirl•. 

Büyijk salonda Gazi Hazretleri, tt. Malsııoka'nın bc11anafı 
nin büyük resimleri ka,..mnda her 
akışam toplanarak bu reamin büyük Dün pılırimİze gelen M. MrıtsuOn 
remzi kıymetlerinden bin ilham ka !'Petit Journala" pzeteaine t• 
aldıklannı, milli dava ıilaileainde Bü beyanatta bulunmultur: 
yük yaratıcınm çok kuv..etli bir 1- Lytton raporunun Japonya'nın a• 
mania çizdiii yolda imanla yijriime leyhit.~t!ğu ·r~~ı;- BJu, tama 
fc yemin etmlı olduldamu IÖyliyea ~- ıs;" 111ey "": ır. aponya 
genç mezunlan çok takdir etmişler. I hükumetı, Lytton ~onuıyonunun feır 
Ve Cümhuriyet rejiminin yetittirdi, kalide mulak ve.~ca m~
ği mazunlannm cidden m6t"1eWıl• bul bu~nılD ıraı:ıyeti • ~lama!' IÇl1l 
faal gençler olduğunu memnuniyelo' aarfelm!t olduiu 11'1-Y• takdir et, 
le gÖnlüfünii, tamamile liik lıir ter- "t~ İ.omı _.ı, -dd 
biye ye liıilc bir tedris aiotemlerile L,_,~d ,_,~,~~ h•W et 
t _._. - e beril --1....ı" ilen o .... ,.... e IUWDllll ..-• ın ..... 
...... ye g<>l'et\ C Y ·-· -·- • • L,1.1-da b' """- eld 

ride meml•ketimizin her sabumda Zlyeti. "....a::' dbunL,:.':.....ı...'..~-~ 8 

ki h. ~= d ha ·-de art elme$me muaaa e .....,..,.._....,,... ya.,aa an ızm~ a ıu,- Komi ç· · · • --1- ufak 
mıt bir tuurla ye canla ifa ..,.ıiyecelr: b' •-~yon, .::_:u.,::jntı' ,.....D'" 
1 ' ka • bul d "-• bu kı t il' t<UllDJDI n~-~· 1 r. lıser ~nne nı un u5 "nu aa e- .,_, • d - " fih olan 
maı ile çok iyi anladddarım ve CÜ: ~~~in enh,~~dae munakrun ~-"' 
el 1 k · • · ela k dil 'nd m....,,e er """"" anca soa ......,.,., z mem r ebmıZın en en en - L,1. b' ~"- L,d ti · •'--t 

her zunan temiz ve büyük hizmet· fup~"' ! ır UU<UD teııa e ere u ...... 
ler ve fedakarlıklar beklediğini bif. etmıB 'tirı · ,_.,, der d t kit ~-
d. · l _._ ı •--L .. '- ldikl • un 3n ...,.ı ece e erı _.... 
•rınıt er, tearar ,..........., ce en • ld "-• da .. -ı- Fakat 

zaman Cemiyetin diıl;er &ı:uile de llDf o '!ıs~ gonı uyar. rD• 

gö~melı: fıraatını kaçırmıyacaklan- ~da Ç!n de aon ~ilelarda, .. t;~ 
·ı• I • 1 bü • • mıntang ın prepagana1n fi"""" 

nı ,..,..., ey emıt er ve tün aza ar artını olan b. ecnebi dü .....hğı: 
kade41ara aelim bırakmıılardır, ' d' .... t,1.. • edi'il-''·t 

S·,•~· Ka B _,_ .....ı.. nın m,.vcu ıyeti ...,,.... ma< e-
. ""''"" ra ey g.....,,,. ~- ,..... clir 

kezi bir yerde olan binayı ff geırelı Ra• • ""'-'d-'·' aalonla taka• ımı, tefr • tını par, Japonya nın .,.... ...,. anar 
ti 1 no ba ~m~ k lu ~ ----~~ aiden her milletten ziyade 11tırap 

carebve • ndairel~c 1 'nd~~ ~ Çt"kmit olduğunu" tealim etmekte-
rının uıuıı erı aıu UJıCUau dlr 
~üt ve fu~iy~lerini ~ beien- Bu itiraf detı1 midirT 
~tler ve. Cem~yetin t..,ınli.tuu tak- "Milletler Cemiyeti mlMlnn• t1 
dır eylemı~lerdır. inci mııddeai wacibinca ba m11elo 

Mütalea ~onu. kon-1~, koo- nin kame • ve yalnız lıoıwayln mat 
feranılar, muaahabe ff mu.......,..... 1 ~•-- ı ,,,., old z... 
ı t rtibil ı.- . ..ı. • """ • ak cul o ma11 ,.........,e m...... u,.. 
er e e. .,.....ır genç:"'.nı ' mütalcaımda bulunduk. 
"""'8n nezih eflencelerle ıfgal ey. Konseyin ihtilafa bir bal .......ti 
!emek .h.~ de bu ıure~ lıir ~ bulınaaını arza ederdilı. "H•üı: ı.e.. 
~denı ıhti1açlan?' t~ etmek e>- teYin yapd-'I oldııiunu" bir neb 
bi har•ket ye faalıyetlennden dolayı b'--'" bu "'""" L-. . 'd h . . kil ,~,- ze ,_,,.ar "° na mu- -
cemıyetin ı are eyetını teıı .,...... 1 nuyorıız. 
arkadatlAn. tebrik. ve ~affalayet. u Baza kimseler, Japonp'aın Cen.,.. 
ler ternennt eylemqlerdir. re müeaıeseai keneli aleyhine ıa,...... 

eylediği takdirde ıa- uyai bir 

ipe kit Eskitehirde "Milletlw c-iyetı"' 'riicude getir
mek tasanunmda bulanduiu- IÖ)' 
IÜ)'OI' . Böyle bir tuanur "111ÇD111" 
dır. 

ESKiŞEHiR, 25 (Milliyet) -
lpekit'in Eıki!Ohir şubesi açıldı. 
Raibet ve alaka ile kartıland1. 

PARlS. 25 (A.A.) - Polia, "Ekmek! l,!" diye bağırara4< 
Monma~re'nin gece müe.e.elerini istila etmek iıtiyen itsizleri 
da.ğıtmıttır. 200 kişi tevkif edilmittir. 

Boğazda ve Adalarda 
ağaç kesilmiyecek! 

Ağaçları kesenler derhal Müd_ 
deiumumiliğe verilecekler 

Bütün cihanda methur Yetil 
Boğaziçi son senelorde cünden ırii· 
ne bu Yetillifind.,n bira:. daha 
kaybediyordu. Bizden enel ce· 
!enlerin kim bilir ne zahmetler, ne 
fedakarlıklarla vücuda cetirdik
leri güzel aiaçlıklar, büyük koru· 
lar ortadan ıilinip gidiyor. 

Bu bahçelerin, korulann ıahip. 
leri alacaklan birkaç paraya la· 
mah ederek vaya kışlık ihtiyaçla• 
rmı korumak için Boğazın giizel· 
lifini temin eden bu ağaçlan ke1n 
mekte veya keıtirmektedirler. 

Senelerdenberi devam eden bu 
halin artık daha fazla ilerilemeai· 
ne miiaaade edilemiyecek bir hale 
geldiği lotanbul Ziraat Müdürlü0 

ğünce ırörülmelıtedir Halbuki ken
di aruisi dahilindel.i ağa~larm 

aalıibi tarafından kc•tirilcli(i 
takdirde buna mani olacak bir 
hüküm mevcut olmadıft cibi Bele 
diye talimatnameıi de buna dair 
b ir maddeyi ih İ va etmemektedir. 

Bunu nazan dikkate alan lı· 
tanlııul Vilayati Ziraat Miidürlüğü 
Ziraat Vekaletine müracaetla 
mahvolan Boğaz ağaçlarının ke
silmesinin ne suretle önüne geçi .. 
lebilecefini, ağaç keıenlere ka,... 
tatbik edilecek cezanın ne olabi • 
leceğini sormuştur. Ziraat Veka· 
leti, verdiği cenpta, Boğaziçi ve 
Adalarda, velev ki sahipli araıı:j. 
de de olsa, ağaçlann k.,sil.,miy&
ceğini ve ke1enler in derhal mab. 
kemeye aevkedilmek fu:ere Ciim· 
huriyet Müddeiumumiliğine veril. 
mesini bi!dirmi,tir. Bu emir üze
rine d er ha 1 f&11liyete geçilmi;tir. 

Müthiş Bir Otomo il azası 
( Bll!jı birinci sahifede) .. zaden kurtulmuştur. Otomobilde 

233 numaralı tramvay katan, aur' müşteri olmadığından lehülhamt 
atini alamryarak ilerilamekte idi. nüfusça zayiat ol :nıunr~tır. Y alnrz 
Bunu cören toför, tekrar aai• tramvaylardaki yolcıılar ve civar· 
geçip kurtulmak ye yoluna devam dan ceçenl~r, tidd~lli teli• ve ı... 
•tmek ist-İf ve tam fren yaptı· yecan anla~• ıreçirmi~lerdir. Bu 
• d ·· de gelen Ortaköy - meyanda b1rkaç tramvay yolcu· 
~· ~ır-~ .~ traon n 'le arkadan ae- I au da hafifçe yaralanm !ır. Şoför 
.,aımonu mvayı • l ·ı, 'f d · 1 d k len Bebek • Eminönü tramvayı a.. am:aı ı a e!t a 111 ı tan aonra, 
ruında kalmıtbr. iki tramvayın aerbda 'feadt b1 ~k•:m•ftır. ıratmanlarm otomobille müsademesi, çok mÜt· ı a e en a mmıftır. 
bit olmut. aağdan Bebek, soldan Şoför lamail Efendi, kendiaile 
Ortaköy tramvayınm aademeıi te- cörii!en bir muharririmi:u, kaza· 
ıürile benzin deposu infilak etmi4 nın aureti vukunnu fÖyle anlat, 
re araba parça parça olmuştur. m14tır: 
Miiaademcnin ,iddetinden Bebek "- Beşiktaştan Karaltoye ci· 
Tramvayı yoldan çd·mış, Ortaköy diyordwn. Fındıklıya celdiğir.ı 1t· 

arabasdtln bir camı krrılma' ve Ön rada, Beb.,kten Eminönüne ııriden 
taraft haaara uğramıttrr. Ayni za• tramvay, Akademi kıır,ı<ında dur 
manda bu tramvayın yaa tarafı mak mecburiyetindeydi. Ben de, 
benzin iştiali neticesinde yanın•!- bu durakta tramvayın aağmdaa 
tır. geçmek mecburiyetindeydim. Fa-

Bunun Üzerine derhal tahkika· kat tramvayın aağında ve benim 
ta bqhuınuş, tramvay münakalatı önümde birkaç au araba•• vardı. 
bir buçuk saat kadar inkıta• uf· Sol tarafı serbest bularak tramn° 
ramış, Bebek cihetinden gelen J"lll solundan ileri geçme/le karer 
tramvoylar Dolmabahçedeo. ceri, verdim. Bu esnada Eminöniinden 
ye dönmü•tiir. celen diğer bir tramvayın, ü:ı:eri-

Kaza hakkında zabıta rapona me doğru ıür'atle ilerilediğini ırii-
tudur: rerek aaiia fren yaptım. Çünkü. 

"Bu aahah aaat 1 buçukta &- arkada bl1'aktığım tramvayın A· 0 

tiktattan Tophaneye plmekte On kademi karıısmda duracağını he-
'-- -~o"r 1--,"'a idareeindeki ....,, .,.....•· _... saplamıttDD. Fakat o tram•ay, • 
2693 numaralı otomobil, Kolonlu rada durmadan ilerilediti için fa. 
önünde iki tram•aY araamdan cia ...ıt<ubuldu. Benzin boruaa, 
ceçmek istediği eınada, her iki müsademenin •iddetinden kopta. 
tram••:rm araamda tıkı!&rak ben· Ekı:oa borusu da delindi, iştial vu· 
~in depMU infilak etmi., otomobil kubuldu. Benzin alevlennin Ü7.e
klmilan yanmt! •e bir tramvay •• rime hücum ettiiini gördüm. Kem 
raba• da yoldan ı:rlmuııtır. Zayi- dimi kurtannaia çabaladan. Ara 
at yoktur. Şoför lsmail, muhtelif banın ta•anı ikiye aynlm14tı. Ora· 
yerlerinden hafifçe yaralanm.ı,tır. dan atlryarak kendimi ufak tefelı 
Tahkikata batlanınııtır." yaralarla kurtarabildim." 

Fillıaklka, toför, mucize kabi- Tahkikat, şoförün aağdan C .. 
!inden elarak .,.GzGnden. ba,ından çec:ek yarde,tramvayın solunda» 
... ı a)'ağmMa ...., dinetinden ha· ceçmek iatediği için ka:zanm ..u• 
fif yara ... berelerle bu müthiş ka· kua caldi.ğiııi cöstermekte ... "°" 
Maaçuri' do ibtiyar etmiı olclutu fe
dallrlıklan lıilea dipl-tlarm Ja. 
ponya'yı balnı:ıı çılıaı r;aldanaı ...,.. .. , ... 

för auçlu cöriinmektedir. 
Tahkikat -le•aıa ediyor. Ote>- · 

mobil aahı'bl Niko Efendi, T...
~ ıirlı:otindaa bia lira sarar Y• 
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Madenciler Birliği Heyeti Umumiyesi Toplanıyor ··i 
Ekonomi l'lll11ett• 

Madenciler umumi iç
timalarını yapıyorlar 

Umumi 
Maaş 

Önümüzdeki pazar 
günü verilecektir 

Madencilerin istediği en başta 
mevaddı infilakiye meselesidir 

Defterdarlık ikincik&nun umu• 

mi maaf istibzarabnı bitirmiftir. 
Maat öniimüzdeki pazar aünü ve
ril.,cektir. Ücretti memw·lllı.n bi 
rincikinun maaşlan da cumartesi 
gi.ıni.ı v< rilecektir. Madenciler Birliği aenelik he· 

7eti umumiye içtnnaı bugün ıaat 11 
de Dördüncü Vakıf hanında yapıla
caktır. Bu toplantıda yeni heyeti 
idare intihabı yapılacağı ıribi Sa
nayi Birliği ile yapılan tefriki me
eai üzerinde de görüıülecektir. 
Madenciler Birliğinden bir heyet 
Ankaraya giderek lktısat Vekili 
Celal Beye madencilerin içinde 
bulunduğu mü,kül teraiti anlat
ıruılar ·..e bazı temenniyatta bu
lunmutlardı. Bu temenniyat me
yanmda bilhaasa nakliye tarifeai
ni11t orman reuninin, niabi reamin 
tenzili, menddı infil&lôye mesele
ıinin biran eyyeJ Heyeti Vekile
den geçirilme&İ bulunmaktadır. 
Heyet ıirketler nezdinde buluna
cak komiserlerin lktıaat Vek&leti 
lüzum görürse bulundurulmaamı 
da aynca temenni etıniıtlr. 

Heyet buıriinkü İçtimada bu 
temaslan hakkında izahat •e.-. 
eektir. 

Yeni bir sergi 
Çek.,.Jovakyada Bratiıla•a 

tehrinde beynelmilel Tuna Pana· 
yın bu sene 27 ağustoata açılacak
tır. s .. rııi tertip heyeti bu sergiye 
lftirak edecek Türk firmalarile 
temaaa girişmek için Ticaret Oda
ama müracaat etıniıtir. 

Suriyede tütün 
ziraati 

Ticaret Odaama gelen mahl· 
mata göre Suriyede tütün ziraati
nin ıalah ve tahdidini temin için 
bir kmniayon topfsftD'lı,tır. Komi .... 
yon uzun İçtimalardan aonra ova
larda tütün :o:eriyatmın yapılma
ınaamı, Suriyenin muhtelif kmm• 
lara avnlarak her kısımda ekile
cek tütünlerin teıpitini, tütünün 
vta işçiler tarafından toplattınl
maımı arar altına almııtır. 

Rakamlar tasnif 
ediliyor 

ihracat Ofiıi bu senenin ithal 
•e ihraç •aziyetile geçen senele
rin rakkamlanm toplamqtır. Bu 
rakkamlar sene batında netredi
lecek kitaba konulmak üzere taa
nif edilmektedir. 

Yeni ölçüler için 
sorgular 

Yeni ölçüler kanununun tehir 
edilip edilmiyeceği hakkında he
nüz müıpet veya menfi bir emir 
welmediğinden Ticaret Oda11 bu 
huauau tekrar lktısat Vekaletin
den aormuıtur. Odaya bu huıua• 
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ta birkaç ıündenberi 
viki olmaktadır. 

müracaatlar 

Bir milyon liralık 
muafiyet 

Evvelce aanayiin teıvik edilme .. 
si için (750) bin liralık ıfuıırük 
muafiyeti kabul olunmu§ ve bu 
miktar bir kıaım fabrikalara tevzi 
edilmişti. Yapılan aon tetkikat, 
bu muafiyet hiaaesinin bittiğini, 
fakat sanayiin ilerilemeai için bir 
miktar muafiyete daha ihtiyaç 
ba11l olduğunu göatermittir. Bu
nu nazarı dikkate alan lktıaat Ve
kil eti Büyük Millet Meclisine mü
racaat ederek bir milyon liraya 
yakın bir muafiyet talebinde bu
lunacaktır. Diğer cihetten bir 
k11nn fabrikacılar memleket sa
nayii için tiddetle lazım olan bazı 
İptidai maddelere ait gümrük reı 
minin azaltılmaamr ileri aürmekte
dirler. v .. kalet bu meseleyi de 
tetkik etmektedir. Bundan batka 
lkbaat Vekaleti ihtiyaca göre ye
ni fabrikalar açılmaaı meselesini 
de gözönünde bulundurmaktadır. 

Kereste takası 
MERSiN - Evvelce Türkiyede 

Takas Komisyonları tetkili iki Ka
radeniz ve dört Akdeniz limanla
rında olmak üzere altı limana ve
rilmitti. Bu aefer görülen lüzum 
ve ihtiyaca binaen bu müaaade Si
lifkeye de verilmiı olup teıekkül 
eden Takaı Komisyonu faaliyete 
geçmiıtir. 

Menin Takaı Komiayonu tim
diye kadar 86.000 adet kereate 
ölçmüş ve halen 80.000 kadanrun 
da muamelesi bibnek üzeredir. 
iş Bankasına ait olan bu kereate
ler Suriyeye 110.000 lira mükabi
linde aatılmış olup yerine boyalı 
boyaaız pamuklu menaucat ile ka
ra bib~r getirilmi,tir. 

Spor 

Kazım Pş. gitti 
Di.~.e.n.,J t::davi ~ıt~rmek Üzen

ge;:c.n h:,rla ~ctırimize aelmit olan 
B:ıyük l'.lillr.t Meclisi il eisi Kazım 
Paşa Ankaraya r.itmıı v~ Vat: 
Mua·.,..ni Alı J{121i Ac\'le ıair zevat 
tarafından teıyi olunmuıtur. 

Ali Galip Bey 
N'ı'u• \Jmum lfi'dürü Ali Ga· 

!ip Br yi' bugünlerde ~aradan 
t•~hrin1~2e g.:h,e:ğ;nı yazmı9tık. 
Ati Galip Bey evvela lzmire gide
cek, orada bazı tetkikatta bulun
duktan ıonra tehrimize ıelecek
tir. 

Şehir rehberi 
lıtanbul tehri rehberi müned

deleri hazırlanmaktadır. Rehbe
rin İyi olmaaı için bat tarafma ta
rihi malümat ile ıokak i•imleri ya• 

zılacaktır. Dairelerin mevkü de 
yazılmaktadır. Bu rehber şehir 
hakkında ki.fi maliimatı muhtev; 
olacaktır. 

Sinekli nahiye 
müdürü 

Silivri Kazasının Sinekli Nahi
yeıi Müdürlüiüne Sabit Bey tayin 
edilmiştir. 

intihap mazbataları 
Mı>halicl~rde yapılan ihtiyar 

Heyetleri r.1azbatal11rı ait olduk
ları ka~alar laratından tastik e
dilerek ihtiyar H"yetl .. rine gön
der~:m !'ge l>ntlanmı~l.Jr. 

Tosun Türk yavrula
rına beyanname 

Gençlik, Türk irade ve kuvve. 
tini temsil eden güreş saha. 

sında çalışmıya davet ediliyor 
Bir buçuk ay evvel milli gürq 

takımımızın Balkan Şampiyonluğu
nu büyük bir farkla kazandığı ma
lumdur. Balkanlılann gelecek sene 
bunun acısını çıkarmak için timıli
den bütün kuvvetlerile çalışmaya 
başladıkları mevsuken ve mütema
diyen haber alınmaktadır. Buna mu
kabil bizde de kudretimizin yetişe
bildiği kadar kuvvetlenmeye çalııJ
maktadır. 

Türkiye dahilinde 20 ıpor ırunta
ka11 ve takriben 120 kadar müseccel 
klüp olduğu ve bunların hepsinde 
de Futbol yapJdığı halde güreşle it
ti~al eden mıntaka adedi yalnız 4 
tür. Ve güreı yapan klüplerin ade
di de ancak 10 dur. Şu riyazi netice 
gösteriyor ki, Türkiye gÜttf sporun 
ela hakiki kudret ve kabiliyetine yük 
ıelmekten daha pek çok uzaktır. 

Halbuki, elde edilen derecenin 
muhafazası, daha ileri gider<k bey
nelmilel ıahalarda Türkün kuvvet 
ve kudretinin göıt~tilmesi için çok 
çalı5ılına11 lizımıelmckteıf'ır. Güret 
Federasyonu bu makaadı temin icin 
biri klüplere, diğeri btitün gençliğe 
iki b.oyanname ne~rebniştir. Millete 
neşredilen beyanname şudur: 

Bügiltı 1 üılı milletinin 
tosun yavruları! 

Bir avuç kardetleriniz araımdan 
aeçilen birkaç Türk çocuğu bir bu
çuk ay evvel lıtanbula &elen Balkan 
lann Yunan, Sırp, Romen milletleri' 
nin en kuvvetli güre§çilerinin sırtım 
yere getir<rek Türkün ıerefini yük
ıelttiler, Balkan Şampiyonluğunu 
kazandılar. 

Bu yenilmekten çok utanan Bal
kanhlar gelecek aene bunun acısmı 
bizden çıkarmak için ıimıliden bü
tün kuvvetlerile çalıpnıya, baılach
lar, her tarafa haberler aalarak kuv
vetli gençleri topluyorlar, ayrı ırü
ret hocalarile bunları çalJtbnyor. 
Bir taraftan da Fran•aya, ltalyaya 
adamlarını göndererrk bilgilerini i-

Bunlara karşı kornak için biz de 
sizleri çalışmaya çağrırıyonız. Bi
zim de onların hocalarından daha 
çok üatün olan bir hocamız ve çalıfB 
cak yerlerimiz vardır. Köyünüzün, 
mahallenizin kuvvetli ve aağlam 
gençlerini bu çalışma yerlerine gön
deriniz. Çalııma zamanları aktam 
vaktidir. Haftada iki, en çok üç gün 
çalı~ılıyor. 

Şimdilik çalıtına yerleri fU klıiple 
diı·. 

lstanbul tarafmda: 

Fatihte: Haliç l dman klübü (Pa
zar, S11lı, l'ersemb• ). 

Kuırk.-ıpıda: Hıtlk Fırka•ı binaun
da Vefa-Kumkapı klübü (Cuma sa
ba!ıleri, Pazar ve Salı Aktamlan) 

Üsküdar tarafında: 

Ş•msi PRsada: Deniz kenarında 
Anadolu idman klübü . 

Beşikta~ tarahnda: 
Aka,..,ılerde: Spor caddeainde Be

tiktaı Jimnast:k klübü (Cuma saba 
hı, Pazartesi, Çar,amba). 

Bu ynlrre gelecek olunanız ora
larc!~ki kardeşltTiniz hemen sizleri 
arnlanna alıp çalııtmnaya başlaya.. 
caklardır. Sonr~ları çalışma yerleri
ni daha çok arttıracağız. 

Koca Türk Milletinin yeğit ço
cukları: Dedelerimizin tanlı namJa.. 
nnı bundan aonra da korumak, on
lar &ihi ıağlam ve kuvvetli olmak i
çin, kazandığnnız terefli fAlllpiyonln 
iu kaptırmamak için çalıımaya kotu 
nu~ Sizi bekleyoruz. 

T. 1. C. 1. Güret Fed ..... yo.ııa 
1 •••••• 1 

Türkçe ezan 
Bazı c"milerde türkçe ezan o

kumnağa ıimdiden bqlanmışbr. 
Ancak bazı camilerdeki müezzin
ler henüz türkçe ezaru öğrenme
dikleri için Ramazan batından bir 

B•ledlrtedı 

Göztepeye 
Cereyan 

Maarlftı 

Mekteplerin 
Tatili 

1 

Mahkemelerd• 

Heroin 
Satmış mı? 

Şu dağın ardı! 
Pariııte çıkan Le Joumal 

gazetesinin emektar bir fıkra 
muharriri van:lır. Hemen her 
gün (Mon film) aerlevhaaı al
tında fıkralar yazar, günün ga
rip ve gülünç vak'ala.rına br
pan atar. 

15 güne kadar cere-ILise veOrtamektep- Hüseyin beraet etti, 
yan verilebilecek ferin tatili polis ne diyor? 

Göztepe ve civarına elektrik 
cereyanı verilmek için Şirketle A· 
nadolu - Bağdat Demiryolu Kum 
panyau araamda çıkan ibtilif hal 
ledilmiıtir. 

Kumpanya Haydarpaıa ıeçi· 
dindeki raylarm altından elektrik 
kablosunun geçirilmesine müsaa
de etmiıtir. 

Şirket bugün burada tesisata 
ba,lıyacaktır. On bef gün aonra 
Göztepeye cereyan verilebileceği 
ümit edilmektedir. 

Kaçak etler 
Son on beı gün içinde B .. lediye 

215 kilo kaçak et müaadere ebnit 
tir. Yapılan muayene neticesinde 
bu etlerin kokmuı olduğu anl&fll 
mış ve aahipleri hakkında ta>.iba 
ta başlanmııtır. 

Sokaklardaki 
ağaçlar 

Belediye aokak ve caddelerde 
ki ağaçlardan budanan dallan 
muhtelif Belediye Dairelerine 
mahrukat makamında tevzi et
miştir. 

Mısır çarşısının 
tamiri 

Mıaırçar§ısının Sultanhamamı 
tarafındaki kapmndan bir lafın 
diifme&İ üzerine burada tamirata 
baJl:ınmıştır. Yakında bitecektir. 
Ancak çarıırun sonradan ilivc e· 
dilen kı111>1 kapıyı ve binayı bu ci
hetten tutan kemeri kafi ırörülmü
yor. Bunun için ilave edilen kıa
mm kaldmlma11na lüzum görülü
yor. 

Belediye bu ciheti tetkil. et
mektedir. Yükü hafiflebnek için 
bu kıaımdaki makineler ve sair eı· 
ya bu:riinlerde kaldınlacaktır. 

Darülbedayie 20 
bin lira 

Darülbedayide temsili bir ay
dan fazla ıüren Üç Saat opereti
nin giinde vaaati olarak bet yüx li
ra varidat temin ettiği anlatılmıt
tır. Bu ıuretle bu eserden Darül
bedayi kaaa11na yinni bin küsur 
lira girmiı oluyor. 

Otobüslerin sür'ati 
azalhlacak 

Belediye, otobüs kazalarma ml 
ni olmak için otobüslere ıür'ali 
tahdit eden birer regülatör aleti 
koydurtınu0tu. Fakat henüz bu 
aletin ayarlan yapılamamıftır. Bu 
Aletlerden bir kıımıı da üç dört 
!'Ün İşledikten &<>nra bozulmuıtur. 
Belediye, bu aletleri yeniden tet
kik edecek ve kat'i ıurette İ•e ya• 
radıkllln anlaşılmca ayar edilerek 
otobü•lerin otuz kilometreden faz 
ı,. aür'atJ., harrkel Ptmelerine im
kan bırakılmıyacaktır. 

Yeni Kazanç 
Kanunu --
I'" anun mali sene 

baı•nda 
tatbik edilecek 

ANKARA, 25 - Maliye Vekale
tinin, "8.kayada kalan vergilerin tas
fiyesi için bir kanun layÜtaıı hazır. 
lamakta olduiunu bildirmiıtim. Bu 
layiha, pek yrkmda MPC!iıe veril.,. 
c:ek ve bu içtima devresinde meclis
ten ,..eçecektir. Bu layihada bekaya 
vergiler taıfiye edilmekle beraber, 
vergi veren halka da bir çok kolay
lı.klıu gösterilecektir. 

Bütçe encümeni yeni kazanç layi
hası üz~rind<ki tetk'katmı bitirmiı. 
Encümen mazbata muharriri K.,. 
mal Zaim Bey, encümenin mazbata-
11:01 hBZ1rlamaktadn'. 

Lliyihada eaaslı tadiller yapıbmt
br. Bütçe encümeni eczacıların mü
rac.ıııtları üurine defter tutma mec
buriyEtini kaldırmıt ve bunun yeri
"" maktu vergi usulünü ko:vınuıtur. 

Fevkalade listeden doktorlar da 
çık11nlnuı yalnız avukatlarla hukuk 
mÜ•avirleri brrakılımtbr. • 

Perıembe ırününden itibaren 
bütün mektepliler Yılbaıı tatili 
yapacaklardır. Lise, Orta ve ilk 
'{lektepler birer hafta tatil ola
cak~'l'. Darülfünun Fakülteleri 
yirmi gün aömestr tatili yapacak
lardır. Bazı ecnebi mektepleri 
Noel münaaebetile dünden itiba
ren tatile batlamıılardır. Bu mek
teplerin tatili on bet ırün devam 
edecektir. 

Millet mektepleri 
Millet mektebi tehadetname•i 

almak üzere bazı kimseler Maarif 
Müdürlü~e müracaat etmekte
dirler. Yaz tatili b:bnit ve millet 
der•aneleri faaliyete geçmİf bu
lunduklanndan bu gibi müracaat
lar mmtakalarmdaki millet mek
teplerine sevkedilerek imtihana 
tabi tutulmaktadır. 

Mt>mlt>kt!fl• 

Masal 
Gibi! 

Bir kız 50 sen' 
erkek gibi yaşad1 
IZMIR, 25 - Burada gayet ııa

rip bir hadise olmuştur. Bergama
da halk tarafından pek ziyade -
vilen 50 ya§mda Halil Ağa geçen
lerde hastalanmııtır. Halil Ağa 
haatalıktan kurtulamamıt ve ıe
çen ıün ölmüıtür. Cenaze yıka-

• nırken bu maruf ibtiyarm erkek 
değil kadm olduğu görülmüştür. 
Sımnı beraber mezara götüren 
bu ihtiyar, bundan 30 sene evvel 
Kozan köylerinden Bergamaya 
gelmiı ve çiftlik kihyaaı olmut
tur. Cesareti ve doğruluğu ile bu
rada kendisini pek ziyade aevdir
mİştir. Bütün gençler, delikanlı
lar onu kendiaine mahremi esrar 
yapm,.lardır. 

Halil Ala eırarnu kim•eye aç
mamıttrr. Krndisinin bakire o1du· 
ğu teapit edilmiıtir. 

30 lira için 
MALATYA - Fırat nehri kıyı

ımda oturan Taşralı Hüyükü köylü 
Abit oğullanndan Ali oğlu Mehmet 
ağa çoluğu ve çocuğu ile kulübele
rinde otururlarken yol amelelerin
den iki genç kulübeye gelerek: 

"Yol orta11nda kald:k. bizi bu ge
C'! kulübende misafir et" demifler
dir. 

lhtiJ'&I' Melımet atı< kulübenin mi 
aafirliie müıait olmadığını ııöylemit 
ve bu iki yolcuyu civardaki köye 
kadar rötürmeyi t<klif etmİf, fakat 
daha teklifini bitirmeden yolcularm 
tecavüzüne maruz kalmı,tır. Bu iki 
genç yolcu, tabancalarile ihtiyan 
tehdit edeffk n oğlu ile kızını kol
lanndan ağaca aııp itkence yaparak 
ihtiyardan para iıtemitler, yok cna 
bmı almca ocakta mttıklan demir 
tişlerle zavallı ihtiyan 8 - 9 yerin
den ti~lemi,ler, otuz lira kadar pa
ra alıp ı...çmı,lıırdır. Hadisenin ta
bı1döne Müddeiumumilik vazıyet et
mittir. 

Kaçak tütün 
SOMA - Çerlıea Hamidiye kö

yünde Nuri Efendinin evinde jandar 
ma karakol kumandanı Mustafa ça
vuş ile alakadar memurlar tarafın
dan bir arama yapılmıı, neticede 296 
kilo kaçak tütün, bir havan, iki ha
van bıçağı bulunmuş ve müaadere 
edilmiıtw. Kaçakı Nuri kaçnuı fakat 
takip edilerek yakalanmıt ve ihtiaaa 
mahkl'me&İne aevkedilmiıtir. 

lzmirde telefon 
ücretleri 

lZMIR - lzmir ve civan telefon 
lan Türk Anonim Şirketinin geçen. 
ki umumi toplantıam u ıirkete mü
him •arİdat temini için tedbirler alm 
maaı kararlaftırılnuttı. 

Şirket yakında, tesiaab -canie 
iıtiyenlere telefon verecektir. 

Şirket ayni zamanda telefon ücret 
terini azami ıurette indirerek müı. 
kün olduiu kadar fazla müıteri bul
mak için çalıpnaktadır. 

N üfuau on binden atağı olan ka
aabalardalıi doktorlar kazanç vergi- Mersinden selam 
&İnden muaf tutulmuıtur. Beyanııa- SAMSUN, 24 _ ilk Mersin tr.. 
ıne usulünde hakla hıyar kalclınl- ni, ektam aaat on dokuz buçukta, 
rmı ve pyri af v~dab 2 bin lira- binlerce Samsunlunun aamİıni !eza
dan yukarı olan muesaeaeler beyan- 1 hürleri araımda buraya ıelıli üze.. 
n:'meye tabi tutulmuı, daha az vari- rinde "Akdeııizden K.aracle~ -
dab .?lan müesseseler için '.•e ~e lam" eüınleai yazdı olan bu tren 68 
uıulu ~· ol~ ka~ ed~.~ıtir: aaatte Meninden buraya gelmiıtir. 

"=ncume~ ru•betlen hukii~tı.n lstaıyonda avukat Haıip, demiryolu 
teklıfi Teçhil'! ayne!'. kabul ~ştir. memurlanndan Omer Beyler tara
~~ ~e~yız ve ıt~ k~ııyonn fından nutuklar aöylenmiı. davullar 
r~ııı!ın mtıhap ve tayını Adliye Ve- çalmarak tenlikler yapılmııtır. 
kiletıne bırakılmıştır. 

Möayö Clement Vautel her Üaküdarda, Nuhkuyuaunda o-
turan zerzevatçı Hüseyin Efendi gün iğnelenecek bir hadise, İs· 
isminde bir genç aokakta birine tihza eclilecek bir va!·'a bulup 
eroin aatarken yakalandıiı iddia- onu yanın sütunluk bir yazı ile 
aile mahkemeye verilmi~ti. Zerze- Jidikliyen bir yüksek meslek
vatçı Hüseyinin dün Acrrcezada cİİt.§ geçenlerde bir fıkrasında 
durutmaaı yapıldı. Okunan evra• 
: ka nazaran ıuçlunun bir gün Oa- (komisyon) larla alay e<liyor-
küdarda polis karakolu önünde du. 
bir arkadaıile başbaşıı konufmaaı Malum ya timdi hel' buh
nazan dikkati celbediyor ve bir ran, her hadise karşısında hü
memur kendilerini göı. hapıine a- kilmetler b:rer komisyon 
lıyor. Biraz aonra, Hüaeyinin ce.. te.ş• 
binden küçük bir torba çıkararak kil ediyorlar. 
yanmdaki adama :ızatbğı görülü- Fransaı:!a d. bir (İktrsadi 
yor. Bu torbayı alan adam, zabı- buhranı tetkik komisyonu) te
taca eararkeş olarak tanındığı İ· tekkül etmiş. 
çin memur, bunların yanlanna ao- Bund b h ed 
kuluyor ve torbayı ellerinden alı- an a s en meslek· 
yor. Bu torbanın icinde 20 paket daş yazııımın sonunc1a şöyle di
eroin olduğu görülünce Hüseyin yordu: 
Efendi aleyhinde takibat yapılı- - Bence en muvafık iktrsa
yor Ye kendisi mahkemeye ıevke- di q şu komisyo.nlan iktısat et-
diliyor. mektir !." 

Suçlu, isticvabında; bu iddia-
nm yalan olduii'unu söyledikten Tasarruf, iktrsat uğruna ne 
aonra dedi ki: iaraflar yaprlrlığını onlar da an-

- Efendim, o gün, bizim taraf- )ıyor!ar. Hani methur: 
ta pazar kurulmu,tu. Kalabalık -"Adalet! Senin namına 
arasında dolatırken yerde küçük 
bir torba buldum. Kendi kendi- ne cinayetler irtikap ediliyor." 
me: "Eh .• dedim, kısmet ayağımı- Sözü gibi ber memlekette 
za geldi!". içinde para olduğunu id:ısat ve tasarruf namına öyle 
zannederek ıe"!nçle torbayı al- feyler yapıl.rvor ki artık mizah 
d~. Dah.a içiru açıp ~akmadan mevzulan bile bn membalar-
b.ır efendı yanıma reldı: ,ı km y b 1 • D 1 

- Ver torbayı bana... ~n cı aga a~ •<••· f'!V et-
- Neye verecekmişim. dedim, İ ler hangi müşküle sa 11\nsalar: 

onu ben buldum.. - Bir loomnyon daha! 
-. - Sen ~!dun. ama, düıüren Diyorlar. Ve doğrusunu ia-

henıın •• dedı ve elımden tutarak t • .>·· _ _, ı b 
b · ı k k ı "tii"rd- T erııE'nız ounyayı !e,,.,a_.eten u 
enı zor a a:n.. o a go u. or- .. • 

badan mavi birt .. kım kağıtlar ı. fureklı bvhranlar karsısr.nda en 
çinde toz gibi aeyler çıkh.,, tatlı ümit yine bu kom iayon-

Şahit aıfatile dinlenen polia lar . 
memuru Mü•1im l';fendi ifadesin- Onlardan da ümit kesilince 
de ,unlan . ._ı;:ıed'.ı iş Nasrettin Hocan•n eşek hika 

- Kendmnı bır esrarkeole ao- yesine benziyecek 
kakta karakol önünde konuıur- ı· · · .. • • • 
ken gördüm. Elinde küçül< bir Rahmet t bır !!'Un eşe.,ım 
torba vardı. Şüphelenip torbayı kaybetmiş, hem gicler ltem tür
almak istedim. Benimle mücade- kü söylenni,. 
leye kal~!tı. Elimden kaçıp kur- _ Aman hoca, demi•ler. E-
tulmak 11tıyordu. Ben bırakma- . ...ı.. l d' b• Jo 
dnn.. ltitıneğe başladık. o ıırada ıeğı kay~o an a am ıç şar 
elindeki torbayı polia merkezinin eöyler mı? 
pencel"eSi üıtüne fırlııtb. Kendiıİ· 
ni ve torbayı alıp merkeze ıötür
dük.,, 

Reiı oordu: 

- Eroin paketlerini aatark
ırördünüz mü 7 

- Hayır, ıörmedim. 

Bundan aonra müddeiumumi 
ııöz alarak suçlunun eroin aattıima 
dair bir delil olmadığını, bu nok
tad:tn beraetini1 fakat eroin üze
rinde zuhur ettiğine nazaran bu 
sebepten mahkiimiyetini iatedi. 

Mahkeme, suçlunun suçunu 
sabit görmediğinden ekseriyetle 
beraetine karar verdi. 

53 okka esrar! 
Evinde yapJan araıtırmada, 

53 okka eırar zuhür eden Balat
ta seyyar satıcı Koçonun dün mu
hakemesine Ağırcezada devam e
dildi. 

Koçonun evinde tamam 53 ok
ka esrar zuhür ebnİftİ. Bundan 
maada, earan ayakkabı mantarla
rı araıma 11kııtırmaia mahauı 
pres makinesi, terazi, elek gibi 
bazı qya ele geçirilmifti. 

Maznun, her ıeyi inkar etti: 
- Ben bunların içinde earar 

olduğunu bilmiyordum. Şükrü B. 
ianıinde bir tüccar, bana birkaç 
aandık ıretirerek: "Bunlar, laken
deriyeye gidecek. Birkaç ıün içi11 
ıende kalsın! .• " dedi. Ben de mu
....fakat ettim. Sonra memurlar 
ıelip evi aradJar. Sandıklar açıl
dığı zaman içinden earar çıktı. 

Sopasile kartıki dumanlı da
lı ita ret etmit: 

- Bir ümic1im ıu dağın ar· 
dmda kaldı. Orada da bulama
dım mı, seyreyleyin siz benı:!cki 
feryadı! 

Burhan CAHIT 

--------···-········••T..; .. _, 
Noel Tatili 

Noel münasebetile evvelki ı:e
ce sabaha kadar ıevk v tetn1·ct 
içinde kalan Beyoğlu,dün, ayni :ıa 
manda pazara müaadif olduğu i
çin pek kalabalıktı. Noel ve pa· 
zar münasebetile dün tehrimizdo
ki ecnebi müeaaeaeleri tatil yap· 
tıklan gibi, Beyoğlunun birçok 
mağazalan da kapalı bulunuyor· 
du. 

• Muhtelit Mübadele Komisyo
nu, Noel münasebetile dün ve bu. 
gün tatil yapmaktadır. Koınllyon, 
yarın açılacak ve çarşamba günün 
den gelecek pazarte•İ ı:ürune ka· 
dar yılbatı münasebetile tekru 
tatil yapacaktır. 

Anka.radll bulunan komisyon· 
daki bumurahhuunız Şevki Be· 
yin bugünlerde avdet etm~ine in 
tiaar edilmektedir. 

-- -
Yeni Şeker 
Fabrikaları 

Reis aordu: ESKiŞEHiR - Şehrimizde açı 
- Peki, pres makinesi, elek, lacak ıeker fabrikası için hazırlıkla 

terazi ne oluyor 7 ra devam edilmektedir. lnıııatın 
Koço, fU cevabı verdi: mart ayı içinde başLıma•ı muhltm<. 
- Efendim, elek her -de bu· dir. BoyaC1 zade Mahmut Bey pan 

lunur. Teraziye ıelince: ben sey- car ziraatçı1erile temaı etınckte V< 

yar esnafım. Elbette bir terazim İcap eden izah~b Tl'Ttnektedir. Bi 
olacak. Pres te kitap preaidir ! çok ekincilcrimiz Mahmut Beye m 

Mahkeme, karar için duruflllB• racaatla alrl· klan izahattan •onra z.e 
yı batka ıfuıe bıraktı. riyata baılamışlardır. Fabrikada 

E • ff b i daimi olarak dört yüz memur ve mme • eraet ett 1 müstahdem bulunaak ve muvakka• 
, amele miktan iki bini tecavuz edc-

Kahve f'mcam ~11le fala celı:tir. Fabrikanın 933 Ağuıtoıundt 
bakmaktan suçlu Emme Hamm qlemeğe bafİamuı kuvvetle mubte
h~kında Aiın:eza ~!'kemellİ meldir. 
dun beraet karan '"'1'llllftir. Mah· 
keme, Emine Hanım aleyhinde ta· 
bitlik edenlerin .özleri biribirini 
tutmadığından auçlunun para ile 
falcılık ettiğini aabit ıörmemit •e 
Emine Hanımın beraetine karar 
•erm.İf tİr. 

getirmek için belediyece bir piyango 
tertip edilmiştir. Bu piyangonun is
mi su pİyangoıudur. 

Piyango için çrkanlan biletlerin 
eatıı iti bitmiı olduğundan piyango 
önümüzdeki perşembe günü Mene. 

Tatil tahakkuk 
ediyor mu? 

ANKARA, 24 - Millet Mee
Jiainin perşembe ıünü, devre tatilı 
yapması ihtimali kuvvetlidir. Ta· 
til ıubat nihayetine kadar süre
cek, aonra Mecija toplanarak 933 
seneıi biltçeainin tetkik ve müza· 
kere•ine başlıyacakbr. Maliye 
Vek&leti, 1933 aenui bütçeain: 

Encümen kanunun tner9İyeti tari- Menemene SU mende noter huzurunda çelıileceldir. . " . . 
mart iptidalarında Meclis., tevdi 
edecektir. Vekalet yeni bütçenir: 
.. slarmı hazırlamakla metırul _ ...... 
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şamadığı isbat edilirse hep bun i 
ıar. bu tarihler. bu rivayetler. aı G • H 

1 

bu cilt cilt kitaplar l1'e olacak?. 1 azı z. 
Asrın umdeai <MiLLiYET» tir 

26 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

.\BONE ÜCRETLERİ: 
Ttirkiye için Hariç içiı. 

L. K. ı.. K. 
3 aylığı 4- a-
6 .. 7 50 14-

12 
" 14- 211-

Gelen evrak eeri •erilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
uıtur. Gazete ve matbaaya ait 

i~ler için ınüdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 
c'uliyctini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
• Y qilköy rasat merkezinden al 
dığmuz malümata nazaran buaü 
hava bulutlu olacak rüzeir mute 
dil eaecektir. 

25/12/ 932 tarihinde hava taz.. 
yiki 774 milimetre, hararet en fu 
1a 6 en az 4 aantigrattır. 

Mühim haber er Riyasetinde 
Gazetelerimizde her zaman 1 • 

mühim haberlere, heyecanlı ha içtima 
vadislere rastgelemeyiz .. Böyle 
şeye tesadüf edersek biribirimi (Batı 1 inci sahifede 1 
ze haber vermek boynumuzu':! ' maaı '"' bir da .a açtırclmaması 
borcudur. İşte s!ze çok mühim ı ~c her neııi ftusasi ımauitın fid-
iki telgraf: · detle takibi, 

Sabahları çıkan (Akşam) Dünyanın tıbbi ve fenni ih· 
refikimizden: tiyacı için beynelmilel mü§te· 

re/ı '"' menfaat kaadından arı 
[JZMIT, 24 (Husun) - Sene· 

bQ§ı eğlenceleri için burada mü.. oir fabrikanın kurulması uyuf-
him tedbirler alınmakta ııe teıeb- lurucu maddelerin fenalıklar .. 
büaler yapılmaktadır.] nın önüne geçmek için en mÜ· 

[DENiZLi, 24 - Belediyemi· ı e&aİr bir çaredir. 
zin milli ııe dini günlerde • attıi• İ Beynelmilel bu imkan bulu-

' 

top sakatlanmııtır (vah, ııahl). 
1 

nacaiı .amana kadar Türkiye 
Ahıren vilôyetçe bir top aahn alın 
mııtır. Top birkaç gündenberi pat ltbbi ııe fenni ihti)'Gçlara muh-

il latılarak tecrübe edilmektedir.] ı •u• imalatı devlet inhiaar ue i
dareainde ve dahilde bir labri· 

Karilerimizden Beşiktaşlı N. ka ile temin edecektir. 
Hanrma. 3. - Ham afyonun harici 

Güzel San'atlar Akademisi· ticareti i,inin ticari bir birlik 
nin girme şartlannı öğrenece- merkcı:sine ha.rı, 
ğim. Hürmetler. 4. - Afyon iatih.salatının 

Karilerimizden A. Beyefen· tahdidi ve nri;yatının müraka· 
diye be ve müsaadeye tabi tutulma· 

.tı zaruridir, 
1 Mektubunımı denıeıleceğimi Tahditten ga;ye rudur: 
zi umuyorum efendim. Hür-
metler. Meıru harici tica.-.te devlet 

FELEK 

Sanayiimiz 
~ ~ Nasıl inkişaf 
tELE Edebilir? 

iabrikaaının tıbbi ve fenni ihti
yaçlar için olan imalatına küa
)'d edecek miktardan ltvılıuı 

ekilmiyecektir. Bu suretle ne 
mqru harici ticaret için. u.e da
fıilde gi;ı;li imal ve istimal için 
her türlü ihtimaller kaldırılmlf 

/ olacaktır. 
5. - E ... ar çılcarılan Hint 

kenevirinin Türki;yede ekilme· 

"I sa,, yaşamış mı, 
Yaşamamış mı? 

(Başı birinci sahifede) sinin kat'iyyen men'i, 
kitafı, 

B. - Yeni fabrikalarm teeuÜ· 6· - Uyuıturuc:a maddela-
sü için ne gibi tedabir ittihaz edil- j rin gizli İmalinin ve kaçakçılı· 
melidir? ğınm ihtıuu mahkemelerine tev 

Tesadüfen gördüm. Gazete- Komisyon Ali lktıaat Meclisine dü ve huausi ceza hülıümleri-
lerde iki a;m aclanıı arasına\. takdim ettiği arizadan bundan ne tôbi tutulmcuı, 
bir münakaşa vllr- "lsa" yaşa- sonra bizde sanayiin timdiye ka· 7. - Bu porgramın tatbiki 
mı• mıdır. ya•amamı• mıdır?. dar, hükUıneti mutlaka zamanın- . 

T T T da, metrutiyet devrinde ve niha- ile bu bü;yük Türk milletine oe 

I Fatih " ,, 17,40 u " '' " 2 " 
1 Çırçır " " 31,12 " " " " 23,5 " 1 

Aksaray 
0 

" 25 40 '' " '' " 8 " 1 

Çırçır " " 8,65 " " u " 2 '' 
Yukarrda yazılı mahaller satılmak üzere açık müzayed~ye 

konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım 
müdürlüğüıne müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 16-1-933 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi 
eı:cünıe müracaat etmelidirler. (6813) 

Fatih Belediye Şubesi Müciüriyetinden: Şehzaclebaşında 

Ebül Fazıl Mehmet efendi medresesi arsasındaki 64-88 metre 
mik'abı mikclarında mevcut tatların kıymetli aksamile mermer 
sütunları ve gayri münhedim aksamına dokunulmamak şartile 
3893 kuruş mukadder kıymeti üzerinden ve mahallen satılaca· 
ğmdaın talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesin'i yatırmak 
üzere daireye v~ müzayedeye ittirak için de 14-1-933 tarihine 
müıadif cumartesi günü saat 14 te müzayede mahallincle isbatı 
vücut etmeleri lüzumu ilan olunur. (6810) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Darülicezec:e 5 kanunusani 933 tarihinden itibaren hastalar 

için yevmiye elli ve acezenin haftanın muayyen günlerinde ayrıca 
yüz kiloya kadar yani takriben on bin kilo olmak üzere üç aylrk 
et ihtiyacı pazarlıkla 'alınacaktır. 31-12-932 cumartesi saat on' 
dört buçukta intaç edilecek olııırı bu pazarlığa talip olanların 
yüzde yedi buçuk ııiabetinde banka mektupları ve banka kefalet· 
!eri ve Türk bonasınca kabul edilmit eıham ve tahvilatı milliye 
ile müracaatları ve on dört buçuktan sonra müracaat ede11lerİn 
i§bu pazarlığa kabul edilmiyeceği ilan olunur. (6799) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

(25,000) yirmi keş bin çift yerli yün çorabın kapalı zarf 
münaka11ası 15 ikinci kanun 933 pazar güııü saat on beşte yapı· 
lacaktır. Taliplerin şeraiti anlarDk ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münlkasaya girmek ıçın teklifnamelerile birlikte 
mezldir günde muayyen saate kadar komisyonumuza miiraca
atları. (6785) 

Liseler Alım Satım 

" Aık Resmı Geçıoi,, ıle muıı:a} e.e Cl. l~b.lec.k yega.ıe tıım 

Kadın Asker Olunca 
Misli en er görülmüş bir operet, miimessiıleri 

GUSTAV FROHLICH - DOLL Y HAAS 
Ön:imüz e:<· Çarşamba akş~mından itibaren 

ELEK Sinemasında 
Pek mühim ve pek tuhaf bir fi:m •••••il! 

TARZAN 
Mümessili: JOHNNY WEISSMULLER 

Bu Per,embe ak,amı 

GLORY A Sinemasında 
...................................... miti 

T. A. T. Ramazan ı.- bı. sıncm.ı tantaz·si 
1 

hazırlığı yapıyor 
lstıı.nbulda Ramazan ayı ôte

denberi tiyatro mevsiminin en ha
raretli zamanıdır. M~mleketimiz
de maalesef pek mahdut olan ti
yatro truplarımız bu ay için bazı 
hazırlıklar yaparlar. Darülbedayi 
yeni bir operet hazırlamakla met
gulken Ertuğrul Sadeddin Bey T. ı 
A. T. ıan'atkarlarile birlikte Ka· BsJ rollerde: 
dıköyünde yeniden tamir olunan 1 
Ku9dili tiyatrosunda vereceği tem ANNY ONDRA 
sillerin provalarile uğraşmakta· İ ve "Mösyö, Madam ve Bibi,, 
dır. ı k Ertuğrul Sadeddin Bey otuz filminde i (Mister Braun) 
kifiden mürekkep olgun ve tanın· i •nli:nü yapan JEAN DAX 
mıt tiyatro artistlerini etrafma -:::::::::::::::: 
toplnmıttır. Bugünkü edebi neslin 1 
mümtaz simalannın bilhassa bu 
temsiller için hazırladığı yeni pi
yeıleri oynıyacaktır. Bu, sahne 
hayatımızda mühim bir varlığa i. 

GÜNAHKAR 

KIZ şaret olan bir hadisedir. 1 

Yeni eserler ;. ....................... .. 

Havacılık ve Spor 

Komisyonundan: 
Meketpler için yaptırılan ve İatanbulda depo edilen Fizik ders 

aleti dalabı V!" muallim masa.lan muhtelif vilayet mekteplerine 
gönderileceğiıiıden nakliyeleri 25-1-933 tarihine müsadif çarf8JD· 
ba günü aaat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile m\j. 
nıalkasaya lronulmuıtur. 

"Omer Rıza" dcstumuz laanın yet cümhuriyette geçirdiği inkiıaf ıailuinden bulunduğumuz bii· 
yaşadığını, "Hilmi ÔmPr" Bey ve istihale seyrini hi.dat ve Sanayi yük insanlık ôlemine ltarp •n 
de yaşamadığını isbata çalışı- Kredi Bankaaı Kanunu ile fahri- mani ı1e .medeni. bir ııa:dlemw • • 
yorlar... kalara mevzu muafiyetler lağve- 1 'f olacagı;ı;. 

1 İ dilmiı olmaıile fabrikalann inki· 
Mil adı aa ya ldaşırken sa- tafına büyük bir mani zikredil

nm ya,atlığmı !Üpheye koyan mektedir. Birlik, bundan sonra, 
bu münakaşalar hadiselerle ga hiç yoktan kısa bir zamanda fab
rip bir tezat te§kil etmez mi?. rikaların adedinin iki bine naaıl 

Havacılık ve Spor mecmuası, 
-yıfalannı karııtıran herkeain 
yüzüne gülen, enfes bir (Tayyare 
Kongresi) sayıaı netretmiıtir. Baı· 
vekilimizin havacılık itlerine kar
tı göstermekte olduklan alikanın 
üzerinde duran bir bafyazıdan 
aonı·a, mecmuada, Tayyare Kon
pesind.: söylenen ve okunan nu· 
tuklar, konferanslar ..-e rAporlar 
toplanmıttrr. 

İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme 
sinden: lstanbul'da Balıkpazarmda 

Taşçılarda No. 12 de Yağ ve yaglı 
Y oiurt taciri iken iflas eden Hoca 
zac!' Yuıuf Ziya B. alacaklıları ile 
konkordato yapmıf ve bu yolda iF
li.a dairesince tanzim olunan son ra
por ve bütün evrak tetkik edilmek 
üzere mahkememize verilmittir. Bu 
işe bir karar vennek için 31 Kinu· 
nue-nel 1932 Cumartesi günü saat 
13,30 da bir celse yapdscak n itira. 
zı olanlar haklarını müdafaa için hu 
celsede hazır bulunabileceklerdir. 
Keyfiyet icra ve iflas kanununun 
296 mcı maddeıine göre ilin olunur. 

Bonolar gene düştü 

vi.aıl olduğunu gözden geçirmekte 
Vaktile çocukluğumuzda (kı dir. Aı-izada bundan sonra mÜ· 

sası enbiya) ela bir lsanm yeri- eaaes falırikalann inkifafı çarele
ııa or.a benzer bir yahudini:n ri tetkik edilmekte, bilhassa inki· 
öldürüJcJüğÜnÜ ve ı~Rnm göğe tafa maru kayıtlar gözden geçiri
kalktığını ckum~tuk. Hıristi- lerek laakal yüz bin •atandata it 

ve memleket ihtiyacmm yüzde 
yanlara göre ha öldürülmüt ve yelmit betini temin eden müeue-
sonra dirilmiştir. aelerin yatamasmı temin için 

Gayrimübadiller bonoları, la
tanbuldaki firari emlakinin sabf& 
arzı üzerine yüz liralığı 39 • 40 
liraya kadar çıkmııtı. Müzayede
ye çıkarılan emlake ıür'atle talip 
zuhur etmemesi dolayraile bonolar 
35 buçuk liraya kadar dü,müıtür. 

kaydedilmektedir. Birlik müeases 
aanayiin inki,afı değil, yaıamaaı 
için tenzilatlı bir maddei iptidai· 
ye tarifesinin mer'iyete konulma· 
•• lüzumunu müatacelen aöıter
mektedir. Bundan batka fU nok· 
talar da bilhaua temenni edilmek 
tedir: 

Taliplerin 9artnameaini görmek ve bu bapta fazla malılmat 
almak üzere latanbul lisesindeki kaleme ve ihale günü teminat 
makbuzlarile Cağaloğlunda Maarif Dairesindeki komisyonumu
za müracaatlan. (6792) 

Camilerimiz 
fıtanbul Meb'uıu ve sabık Mü

zeler Müdürü "Halil Etem" Be
yin bu isim altında çok kıymetli 
bir eseri İntitar etmiftir. "Camile· 
rimiz" de lstanbulun belli batlı 
bütün camileri hakkında esaslı 
malUınat vardır. Bu eaer, hem bir 
mehaz vazifeıini görecek, hem de 
bu yüksek aan'at abidelerini bü
yük küçük herkese tanıtacaktır. 

Tarihi tetkiklere istinat e- Türk sanayiinin inkitafına müıi 
el b h 

olan kayıtların tetkik edilmesi la. 
en ŞU a settiğim münakaşa· zımgeldiğini ileri sürmekte ve 

lara bakılırsa i~ .. isminde biri- ıunlardır, denilmektedir: 
nin yaşadığında bile tarih müt- A. - Sanayi Kredi Bankası 
tefik değil. .. "Hazret" in baba- Kanunu. 

• 
Çorum Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Müdürlüğünden: 
il da yoktu. Beşikte lif ettiği B. - Muamele Vergisi Kanu· 

de menkuldür. Bu .ne garip cil- nu.C. _Tarife Kanunu'dur. 
vedir yarabbi!. Hıristiyanlara Bundan sonra bu kanunlann 
daha basit bir peygamber bu· sanayiimize mani tetkil eden cİ· 
lamadm mı?. betleri birer birer tahlil edilmek-

1. - Teıviki Sanayi Kanunu· 
nun 41 inci maddesi delaletile tan 
zim edilecek cetveliııia eaaslı bir 
surette teapiti ile muhteviyatmın 
tahdit edilmemesi, 

31-10-932 tarihinde münakasaya konulan 250 lira 95 kurut 
bedelli Rantken cerralıi göz laburatuvar ali.tile 1083 lira 45 ku
ruş bedeli mulıammeneli eczayi kimyeviyeye talip zuhur etme
diğinden miiıuJc:uuının 31-12-932 tarihinden itibaren bir ay da
ha temdit edilmiftir. Müddeti hitamında ihalei kat'iyesi Çorum 
encümeni daimi kaleminde icra kılınacağından bu hususta tafsi
lat almak üzere Çorum ve İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüklerine müracaatları ilin olunur. (6800) 

Camilerimizin nefis fotoğrafile
rile ıüılenen bu eserden birer ta· 
ne edinmelerini karilerimize tav .. 
siye ederiz. 

htanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: Bir alacağın temini için mer
hun ve mahcuz olup paraya çevril 
meai takarrür eden 1911, 1903 sene 
!erine ait Muır Kredifonsiye tahvİ· 

latı 4/1/933 tarihine miiaadif Çar· 
tamba günü aaat 10 dan 11 re ka· 
dar lıtanbul eaham Ye tahvilat bor
aaıında açık arttırma ile satılacağın· 
elan talip olanların mezkur gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaattan ilin olunur. 

Benim asıl garibime giden tedir. Kredi Bankası Kanununun 
şuılur: Tetviki Sanayi Kanunu ile bahşe· 

dilen muafiyetleri ilga ettiği, Mu· 
Dünya tarihi İsadan evvel ve amele Vergiıi Kanununun bir çok 

laadan sonrA <liye ikiye bölün- noktalan tatbikat yanlışlıfma uğ. 
müştür. Hala kullandığımız se radığı ve ekseriya erbabı sanayie 

k zararlı olduğu zikredildikten aon· 

2. - lnkitaf etmit ve adeden 
memleket ihtiyacına tekabül ede
cek miktarda mamillat yapan •ı· 
nal müesaeaelerin himayeıi için bu 
tubeden ba9ka fabrika açılması
nın menedilmeıi ıuretile reami 
tahditler yapılması. 

Adem ve Havva 

Istanbul Vilayetinden: 
..... K a d ı k ö y'de _ .... 

ne ra amları or.un doğumun- ra 1929 teşrinievvelinde mer'iyete 
dan başlar. lsad,.n evvelki ha- geçen Tarife Kanununun malua· 
diseleri biraz oaha bulanık, on- dmm memlekette müeues sana
dan sonrakileri daha berrak gö yiin himaye ve inkitafı esaaı oldu-
ruruz iu halde bunun da anaızm mua-

. · . . . . fiyetlerin lftğvile reımin ağırlıiı· 

Arizada bundan aonra sanayi. 
İn inkitafı noktaaına gelinmekte, 
fimdiye kadar zikredilen tedbirler 
alındığı takdirde mevcut sanayiin 
inkitaf edeceği gibi yeni sanayün 
vücut bulmaaı da bir emri tabii 
olarak görülmektedir. 

Bu sene ilkbahar kotulannda aafkan arap atı yarışlarına tes
çil edilmit olan arap atları ittirak edebileceğinden sureti tseçil 
hakkında alakadarların malumatı olmak üzere ve ana 
göre İstanbul Baytar müdürlüğüne müracaatlan için ilin olu

YAŞAR NABİ'nin gaze
temizde tefrika edilen bu 
çok güzel tıiblil romanı 
kitap halinde çıkb. 

Fiatı 7S Kr. 

Diş Tabibi 
ZEKi HALiT 

Mual'im Ahmet Halit 
taphaneıi. 

Her gün Hastalannı Alb yol 
ağzmclak.i M1ıayenehaneainde 

K~ ,
1 
..... ka .. b•u•l•ve .. te•d•amvmimedmemr•.••.; 

(1631) Şımdı h" dıye bır aOamın ya l nın fabirkalar üzerine çöktüğü 

"Milliyet,, in romanı: 17 

SEN ve BEN 
Kalbim ferahla~•. Nejadı mes'ut 

ettiğime sevindim. Kcrdi kendi· 
m .... : 

- O her zaman mü9fik ve bana 
yakın olursa ben de belki mes'ut 
olo.cağım aiye düşündüm. 

İkinci dansımı Bedi Muam· 
merle ett;m. Ne kadar iyi daııı:se
diyor. Vücudünün her hareketi, 
ne kaoar yumuşak ve ahenkli. İki
miz b!rlikte uçacağız sandım. 

Bu hisle ona: 
- Bedi Muammer, uçuyoruz 

ıanıyorum.. Tayyare ile olduğu 
gibi ••. O günü u:r.utun mu? 

Elimi tutan eli biraz gevşedi, 
bıkmı~ bir sesle: 

- Unutmadım •. Unutmadım 
Leyla... dedi. 

- Sevimli bir hatırayı unut
mak mı istiyorsun? Niçin? 

- Unutmak .. Her şeyi unutmak 
istiyorum artık. 

Sesindeki kınlan şey ne idi ? 
~özlerine baktım. dün geceki gibi: 

- Hasta mısın Bet.; Muam
mer? Sana ne oldu? 

Muazzez Tahsin 
dük. Valıin son tempoları çalınır· 
ken elimi sıktı: 

- Leyli., ıenin meı'ut olduğu· 
nu .. Çek mes'ut olduğunu iatiyo
nnn. Saadeti bulamazsan bu ka
dar fedakarlık neye yarayacak? 

Hangi fedakarlıktaın bahoet· 
mele istiyordu? Müzik suıtuğu 
için kendisine bunu soramadım. 

Piyano, çok sevdiğim bir tan
goyu çalmağa başladığı vakit, ya
nıma Oğır.ı Bey geldi: 

- Leyla Hanım .. lutfeder misi . ., 
nız .. 

- Yoruldum Oğuz Bey. müsa
ade edin. 

- Yok! Vallahi olmaz, evli 
barklı Leyla Hanımefendi olma
dan sizle son bir dansecleceğim. 

Nejatla Bedi Muammerden son
ra, Oğuz Beyin hafif ve çapkın 
sözlerini dinlemek ca111mı srktı. 

- Leyla Hanım, grupumuzda 
en iyi tenis oynayan, kürek çeken 
ve danaeden ıizdiniz, bizden büs
bütün aynlmıyacalaınız ya? 

- Tabii aynlmıyacağım Oğuz 

nur. 

!arın hiç biri değiımez. 
-Size biraz kur yapmama izin 

verecek mis~niz? O kadat' güzel
sintt ki ... 

- Rica ederim Oğuz Bey, ma· 
naaız sözleri bırakınız? 

- Manasız söz mü? Size Neja
dı kıskandİğımı söylersem bana 
inanır mnınız? 

·- Oğuz Bey, daThSı yarıda bı
rakmağa beni mecbur edeceksi· 
nız. 

- Hayır .. suıuyorınn işte .• Fa
kat tekrar konuşacağız değil mi? 

Bundan sonra artık 
clansedecek kuvvetim 
Güzini buldum: 

kimse ile 
kalmadı, 

- Kuzum Güzinciğim.. Sen or
talığı Klare et.. Ben biraz isti
rahat edeceğim. 

- Peki Leyli hasta değilıin 
ya? 

-Hayır, biraz ba,ım ağırıyor. 
" '(. " 

Şimdi yalmzım. Kendi. kendi
meyim. Dütümnek istiyorum, dü
tünemiyorum. İçimde garip bir he
lecan, sonu gelmiyen bir korku 
var. 

Aksam yaklaşıyor; yavat yavaf, 
bu dışanda eğlenmeğe çalışan çıl· 
gın halk dağılacak, evin içini ıes· 
siz bir ıiikut kaplayacak. Biz, A-. 

ğız; fakat hen, gece oh;ınca kendi 
evime çekilemiyeceğim. Yabancı 
bi» odada, yabancı bir adamla ka
lacağrm. Bu aclam, bundan son
ra benim hayat arkadatım olacak, 
beni alıp yalnızca ba'5<a memle
ketlere götürecelk. beıtim husuıi· 
yetime girecek, ondan gizli bir ıe
yim l<almıyacak, ben onun olaca· 
ğım. 

Bu kimdir? Nejat .. Niçin o? 
Nejat, senden korkuyorum .. 

Seni İstemiyorum .. Ser;·n hayatı
ma girmenden korkuyorum. Her 
şeyden korkuyorum artrk. Bende 
korkudan başka bir his kalmadı, 
hepsi kayboldu, yok oldu. 

* * * 
Lübnan dağlan ... Alacalıaranlıkta 

Allahın ceımetiıııdeyim. Kar
tımda kıvnla kıvrıla denize clökü· 
len dağlar, başımın üstünde parla
yan kızd güneş, beyaz ay ve bir 
tek yıldız var: 

Lübnanların alacakaranlığı !. 
Bir haftadır, tabiatin bu güzel· 

!iği karşısında sarhoşu.'11. Bir haf
tadır, her akşam bu saatte. gizlice 
oclama çıkıyor ve bu il~hi güzellik
le baş bata bir saat yaşıyorum. Ve 
bu bir saat, bir tek saadet, bana 
yaşamak ve tahammiil etmek kud
retini veriyor; güzel tabiatten baş-

(6821) 

ve ben bir şey düşünmemek 
için irademin kuvvetile kafamın 
içini boş bir kutuya çeviriyo. 
rum. Bir saat, hissetmeden, İşit· 
me<len, düşünmeden, yalnız görü· 
yonım. 

Bu gece, yemekten aonra, baş
ağrıamı bahane ederek erkence o
dama çıktım. Nejat otelde buldu
ğu arkadaşlarla briç oynuyor; bu· 
na o kadar dalmış ki, yarmı aaat 
oldu, hali merak edip te yanıma 
cıkmadı. 
· Penceıeme yaklaştım. Dışarıda 
insanı deli eden beyaz bir gece var. 
Bu beyaz geceyi görmemek, ru
humdaki, bu güzel şeylerle daha 
derinleyn ıztırabı ciüşünmemelc 
istedim; başka bir geceyi, deniz ke
narında çam kokuları içinde geçir
diğim bir geceyi hatırladım. Bu ha 
lıra ile içime ac~ yıµ bir hüzün çök· 
tü ve oracıkta ağladım .. Ağladım. 

Gelin olalı işte se'kiz ay ... Bun
lar ilk gözyaılarım. 

Gelin olalı sekiz ay oldu. Bunu 
yazarken acaba bu kadl.r az mı? 
ı:!iyorum. B•mse seneler var bu ha
yatı yL>şıyorum sanıyorum. 

İçime!~. ağır b;r hastanın, kafa· 
sının içinrlek: müphem şeyleri an· 
lamıyarak. "bir gün gelecek iyi o
lacağım, bu düşüncelere bir isim 
verebilecek rktidarım olacak, bu. 

ünle 

de. buna bu sesli bir rüyadır, bir 
gün bundan uyanacağım, ne oldu
ğumu anlayacağım, diyorum. 

Fakat bu gece, gözyaşlarım 
damla damla bu beyaz gecenin e· 
teklerini ıslatırken, dütündüm ki 
bu rüyadan hiç, hiç uyanmıyaca
ğun. Bu rüya değil, benim kendi 
hayatım: Önümde ne kadar uzun 
seneler var ... 

insan sekiz ay içinde naaıl de
ğiıiyor? Hayır herhangi bir İnsan 
değil .. Bir genç kız diyecektim. 

Sekiz ay evvel, gelin olduğum 
gün, içimde müphem bir korku, ye 
ni bir hl\yata başlayacağım için bu 
hayatın yeniliği karşısında 5ebebi
ni tayin edemediğim bir korku var 
dı. Bunda ne kadar. ne kadar hak· 
lı imitim. 

Bugün, beyaz entarimin ince ve 
yumuşak kıvrımları içinde gördü
ğüm bu korkulu rüyadan gözlerimi 
açınca, hakikatle karşı karşıya ken
dimi hayat yolunun son merhalesi 
1>e varmış bir yolcu gibi bıkmış, u
sanmıf, yorulmuş bir viicutla bu
lı:yonmı. Bu yorgunluğumu ince
den inceye tahliJ etmek isterken. 
kafam bir çıkmaza takılıyor, dütün 
cemin sonunu getiremiyorum. 

Gelin olduğum günün gecesini 
ve onu takip ecl'en birkaç günü ha
tırlamak, bende elle tutulacak ka-



Radyo almak 
• 
isteyenlere 
Tavsiye 

yaz mevsiminde bilhaasa bü
yük tehirlerde oturanlann gözle· 
ri parazitten korkmuı olduiun· 
dan bir radyo aleti almaia bir 
türlü karar veremediklerinden 
lut gelince milaait havaların iyi 
dinletmesi gene bir çok kinueleri 
radyo aatm almnğa ae•keder Ye 
bir çoklan karar verir, •ermez 
lıiç kimaenln fikrini almadan ve 
radyonun ne olduiunu bilmediği 
halde reklimını gördüğü veya 
methinl i9ittiii bir radyocuya gide 
rek hemen bir radyo aatm alır. 

Bu dofru delildir. Vakıa biz 
de evYela böyle yaptık. Bunun İ· 
çin karilerimlze, ayni 1"1"' ma• 
nız kalmamalan için, tanlyede 
bulunmayı faydalı buluyoruz. 

Bir radyo almıya karar Terin· 
ce nuıl bir makine almak isteniJ. 
diği radyocuya gitmezden evvel 
bilinmeli. Bazr ldnueler yalıiız 
mahalli radyo lıtaayonile iktifa 
ederler. Fakat radyo aalunl olduk 
tan sonra bununla iktifa etmez Ye 

ı>itman olurlar. Birçok kimseler 
de lstanbul Ye daha birkaç kuv· 
vetll merkes ile iktifa edecekla· 
rlni zannederek orta derece bir 
ahize alıp, aonra buna razı olmaz, 
daha uzaklannı dinlemek mera
kına kapılırlar. 

fıte alınacak abize ile nerele
ri dinlenilmek istenildifl bilinme
ıi bu noktadan ehemmiyetlidir. 

Hazır/ılı 

Radyocuya ıiderken -miz. 
de elektrik teaiaatı bulunuyoraa
cereyanm Yoltajmı teıpit edinhr:. 
Bunun için elektrikçiye muaye
ne ettinnefe lüzum yoktur. Elek• 
trik ampullerinden bir tanesini 
yerinden çıkartınız. Ampulün Ü· 
zerinde voltajı yazılı olduiunu bu 
lununuz. Eııaaen oturulan aemt 
söylenince radyocu teaiaatm naul 
olduiunu bilir. 

Kaç 14m~alı olmalı? 

tıu lambalıdan altı limbalıya 
kadar ahizeler vardır. Yeni aia
tem 4 ,,. 5 lambalı bir ahize •• kü 
çük bir oda antenile bir çok A ,,. 
rupa merkezlerini, hattl en azak 
İltaayonlan bile müaalt havalar
da dinliyebillnliıhı. 

Altı veya daha fazla limba· 
lı bir alet ile antemiz, yani radyo 
ile en uzak Avrupa merkezler! 
dinlenebilir. 

iki lambalı radyo aletleri de 
vardır. Bunlar umumiyetle yalnı:ıı 
mahalli merkezleri dinlemeie 
mahauatur. Maamafih böyle bir a
let reakaiyonlu olmak tartile ya
kın bulunan iataayonlarla uzakça 
ı.uvvetlilerini de ahzedebilir. Ta· 
bii .. da hafif gelir. 

Üç lambalı (yeni aiatem) ilet• 
ler oldukça kuvvetlidir. Yükaek 
bir anten ile bu nevi aletler diğer 
daha fazlalarrnın verdifi neticeyi 
verebilir. 

Ahizenin fazla lambalı olmaoı 
parazite daha müaaittir. 

Bunun için vasati derecede !>ir 
alet tercih .-dilir Bununla bera
ber radyocuda beğenilen bir a• 
let ikamet edilen mahalde iyi ne
tice vennez. En dikkat e Ulecek 
olan f&Y bulunuldu(ru semtin 
tramvaya yakın bulunup bulun
mamıaıdır. Tramvay hattına ya
kın ikamet edenler pek kuvvetli 
bir alet almamalıdırlar. Çünkü 
tramvayın netretliği elektrik şe
rareleri radyoda fena halde para
zit nqreder. Bunun icin alınacak 
bir alet.. aYYela evde tecı·übe e• 
dip, aonra karar vermeli. Bu tec· 
rübe bir kaç akf&Jll devam etmcıj. 
ilk aktam hava pek iyi olup iyi 
netice Yerebilir ve buna aldantr 
lır. Bir hata yüzünden nhiz<:nin 
vereceği fena neticeye malıal kal 
mamak üzere, tecrübe radyoyu 
satan müeueaenin gönderP('~ği bi 
ri tarafından yapılmalı. 

Ahize almaia karar v"rİnC"c 
radyocudan bir aene zarfında bo
zulduğu takdirde mecc,.ni tamiri 
deruhte edileceğine dair bir garan 
ti mektubu almayı da ihmal et
meyiniz. lstanbuldaki büyük rad
yo tüccarlanrun böyle matbu mek 
lupları da vardır. 

Taksit meaeleıine ~eJince, ta
mamile hususi görütülecek bir 
iştir. 

T. MITHAT 

-----ı~•··-----

lstanbul radyosunda 
ramazan programı 

lstanbul Radyosunun Ramauın 
ayı zarfında programında epeyce 
değişiklik yapılacağı memnuni
J etle haber alınm11hr. Bu meyan
da 1iındilik her gün 22.30 dan 
23.30 a lıadar bir -tlilı bir ala-. . 

MlLLİYET PAZARTESl . 26KA.NUNUEVV~L 1932 

(~ ______ M_u_h_t_e_li_f_R __ a_d_y_o __ H_a_b_e_r_ıe_r_i _____ ) 

BoparUJrden sllglenecelı harelılJtı bekllyen 
bilgillı bir çlmnasllkçl 

Kulaklıkla musiki idare 1 Madrlt Radyo lıonferan11 
ediliyor bitti 

Ahizelerin iıtaıyonlan biribi- Bütün radyo ileminin merakla 
rinden ayırma iktid .. n fazla olan takip ettiii beynelmilel Madrit 
karilerimi:ıı kuvvetli Mühlacker radyo konferansı il>; aylık bir faa• 
(Südfunk) Alman İltaayonunun liyetten aonra nihftyet bitınittir. 
biraz yukansmda çahtan ve salı Bu huauata ıörütülen bütün ııafa· 
akpmlan arapça tark havalan 
netreden Cezair (Algier) iıtaa• 

yonunu her halde dinlemekt...ı;,.. 
ler. Cazalrde salı ııünlerinden 

maada arapça netriyat yoktur. 

Bu merkezi Franıız posta ne.ı.a 
reti itletmektedir. 

Merkezin müdürü orkt·stranın 
iyi idare edilmesi için yeni bir ida
re uaulü dütünmüt 11:• tatbik et· 
mittir. 

Stüdyonun tam ortasında aada 
yı nakletmiyecek bir kalınlıkta 

camdan bir odacık imal ettirmiı. 
Bu locaya orkestra tefi girip rad· 
yo ahiaeeJ.le ve kulaklıklarla diıa. 
ledifi ve locanın dııında sördüğü 
orkeatra)'1 idare ediyor. iddiaya 
nazaran kulaklıkla tetkik edilen 
bir orkeatranm bütün incelikleri 
daha kolaylıkla tetkik edilebil
mekte ve bilhaıaa muaiki takımı
nın takıimatta olan yanlıılığını 
taahih huauıunda kolaylık olduğu 
Cezalr radyo müdürü tarafından 
bildirillllİ§tir. 

Reıimde sörülen alet tiyatro 
ve opera tenuillerini nakletmeğe 
mahsus bir mikrofondur. Bu mik 
rofon yalruz muayyen bir çem
ber dabilindel<i aadayı haaıaa o
larak alır •e müteharriktir. Mu· 
ganni ve artiatlerin bulunduğu ta• 
rafa tevcih edilir. 

Perıenıbe akşamı [20,40] 
da Viy8na merkezi11de 
çift piyano ile caz musi
kisi çaliıcak olan Al/red 

Schneider ve A.lols 
HlJgef.~berger 

hat artık herkesçe mall\m olmuı
tur. Dalgalar hu•u•unda 1 • t'i bir 
neticeye vanlamadığı teeasüfle 
bildirilmektedir. Bu meaele ayn· 
ca yeniden müzakere olunacak· 
tır. Avrupa merkezlerinin dalga• 
larmı teıpit etmek için Cenevre· 
de "Union lntemationale de Ra
:liodiffusion" namı altında A•nı
pa milletlerinden mütetekkil bey
nelmilel bir hey'et tarafından mü 
zakere ve tespit edilecek. Bu ~on
ferans takriben 6 ay sonra topla. 
nacaktır. 

Amerikadaki dalgaları tespit i
çin de Amerikada Amerikalılar
dan mürekkep bir heyet tayin e
dilecektir. 

Radyolara ait diğer catallı it
ler de halledilemiyenleri Cenev
redeki toplantıda görüıülmeai ka
bul edilmektedir. 

Yalnız "Kudret" husuaunda 
kabul edilen bir nokta vardır. 

1 - Dalgaları 1000 metreden 
yukarı olan mMkezlerin anten 
kudreti 150 kilovat anten kudre
tini havi bulunabilir. 

2 - 1000 metreden a,ağı olan 
istasyonlara gelince kudretleri 
100 kilovatı ııecemiyecektir. 

Viyana, Budapeıte, Pariı Tu
luz, Renneı ve Uypzig bu kud
ret ~raitinden müateana tutula
rak azami 120 kilovata kadar 
merkezlerinin kudretlerini yük
ıeltebileceklerdir. 

E .. ı itibari! .. konferansm na
zara çarp11.n en mühim neticeai bu 
merkezdedir. 

Bu ayın üt;iinde resmi lıll1Bdı icra edllea bilyillı 
[Milnlh] radyo merkezinin mllnil~slle .'lnlen lıulesL 

7 günlük program 
(i'ltanbul saatlntJ glJre tanzim edllmi~llr) 

PAZARTESi. 26. 12. 932 21,30-22,30: Orkestra, ajanı, bor

ISTANBUL (1200 metre) . 
18,45-19,20: Orkeıtra. 
19,20-19,45: (lterlemişlere) Fr. 
den. 
19,45-20,30: Orkestra. 
20,30-21: Y eaari Aıım Bey. 
21-22: Hikmet Riza H . ve Alelı:o 
Efendi. 
22-22,30: Orkestra, ajans, boraa, 
aaat ayan. 
18-18,45: Vedia Riza Hanım. 
VARŞOVA 1411 m. 

11.05: Ayin. 13.20: Sabah kon 
aeri. 15.25: Orkeıtra. 16.05: De
vamı. 18.05: Piyano refakatile 
taganni. 19.0Sı Hafif muaiki. 
20.05: Muhtelif. 20.30ı "Mavi 
kut" iıimli temıil. 21.05 ı "Üç ar
zu" iıimli operet temaili. 23.20 ı 
Gramofon cazı. 24.05: Keza. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17. 15: orkestra. 19.05: Macar 

halk tarkılan. 20.15: Müaahabe. 
20.35: Operadan naklen: "Y onoı 
Vieı" laimli üç perdeli opera. Son 
ra haberler ve Şandar Bura Sigan 
takımı. 

VIY ANA 517 m. 
18.20: Da•it Mathe caz talumı. 

19.55: Miiaahabeler. 21.05: Vaı· 
ner, Weber, Meyerbeer, Verdi, 
Maıkanyi Ye daha bazılarının e
aerlerinden orkeıtra konaeri. (Stut 
gart'tan). 23.05: Haberler. 24: 
Londradan: Henry Hall orkestra• ... 

MILANO-TORINO-CENOV A 
21.05: Haberler, gramofon. 

21.35: Beethoven, Brahma. Vera
cini, Schumann ve Kreialer'in eser 
terinden .. ıon musikisi. 22.25: 
Mütalea. 23.05: Kan~ık musiki. 

PRAC 487 m. 
17.0!S: Musiki. 18.!SO: Almanca 

tagannili netriyat. 20.05: Müaaha 
be. 20.20: Bando muzika. 21.20: 
Çek filhannonik heyetinin Dvo
rak'rn eaerlerinden konaerl. 23.05 
Müaahabe. 23.25: Operet parça-
lan. · 

ROMA 441 m. 
21.50: Hafif musiki. 

BUKREŞ 395 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za. 18.05: Orkestra. 19.30: Ke
za. 20.45: Gramofon. 21.05: Sa
lon musikisi. 21.50: Çift piyano 
ile caz fantazileri. ~2.05: Radyo 
orkestra.sı. 

BRESLAU 325 m.. 
20.05: Noele alt bir temıil. 

21.05: Könitl'sberg'den: Radyo 
popurisi. 24.05: Londradan nak· 
len: Orkeıtra muılkiai. 

SALI. 27.12.932 

lSTANBUL (1200 metre). 
18-18,45: Makbule Hanım. 
18,45-19,20: Orkestra. 
19,20-19,45:Fr. dcra(müptedilere) 
19,45-20: Orkestra. 
20-20,45: Stüdyo aaz heyeti. 
20,45-21,30: Servet Hanım. 
21,30-22: Nimet Vahit Hanım(ta 
ıanni). 
22-22,30: Gramafon, ajanı. borsa. 
ıaat ayan. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15 : Gramofon. 16.55: Ke

za. 18.05·Senfonik konser. 19.05: 
Kahvehane konseri. 20.05: Muh
telif. 21.05: Popüler konaer. 
22.10: Devamı. 23.20· Varyete 
neıriyatı (Lemberg'den). 24.05: 
Kahve muaikiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Mandits takımının caz 

ve hafif musikisi. 20.20: Şandor 
Vidak taknm. 21.50: Opera orkeı 
traaı. 23.25: Gramofon (caz). 

ViYANA 517 m. 

18: Kari Haupt takımının ka
ntık parçaları. 20.30: Puccini'nin 
e.aerlerinden ' 1TOSCA'' operaaı. 
23.10: Muhtelif. 23.15: Dana mu· 
aikiai. 

MILANO-TORINO-CENOVA 
20.05: Karıtık konııer. 20.35: 

Gramofon. 21.35: "GÜZEL HE· 
LENA" isimli Offenbach'ın ope
reti. 

PRAC 487 m. 
19.35: Muıikili. almanca net

riyat. 20.25: 500 ıene zarfında ya 
pılan müntahap eaerlerin toptan. 
mıt bir serisi. 22.05: Ruı köylü 
musikisi. 23.20: Danı musikiai. 

ROMA 441 m. 
21.20: Gramofon. 21.50: Kan. 

tık konıer. 2?. 35: "Emiral" ia
mindeki piyea. . 

BOKREŞ 395 ın. 
13.05: Gramofon. 14.0S: Ke

za. Karı~ık konser. 19.30: Maba· 
di. 20.45: Gramofon. 21.20: Noel 
terkılan. 21.25: Senfonik kon
aer. 22.05: Devamı. 

BRESLAU 325 m. 
16AO: Noel farkılan. 16.55: 

Ecnebi Noel tarkılan. 17.55: Ha
fif musiki, müsahabeler. 20.45ı 
Radyo orkestrası. 21.05: Berlin· 
den: Mütenevvi nefriyat. 23.55: 
Berlinden: Cazband. 

ÇARŞAMBA. 28.12.932 

ISTANBUL (1200 metre). 
18-18,45: Stüdyo aaz heyeti. 
18,45-20: Orkeıtra. 

sa, ıaat ayarı . 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.05: Gra

mofon. 18.05: Keza. 19.05: Kah
vehane muıikisi. 20.05: Muhtelif. 
21.05: Hafif musiki. 21.55: Sima
novakki'nin eserlerinden konser 
(Piyano ve taganni). 23.20: Si· 
gan musikisi. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17.05: Senfonik orkeıtra kon

aeri. 19.05: Tagannili aoliıt kon• 
aeri. 20.15: Tiyatro. 22.15: lmre 
Maıari Sigan takımı. 24.05: Ma· 
car kuinte~ konaeri ( Hummel, 
Schuberrt). 

ViYANA 817 m. 
18.10: Gramofon. 19.20: Tıb· 

bi müııahahe. 20.45: Askeri kon• 
aer. 22.05: Miiaahabe. 23.10: Çar 
li Gaudrio cazı ( Dario Medino İf
tirakile). 

MILl\NO-TORINO-CENOVA 
20.05: Gramofon. 20.35: Kah· 

vehane konaeri. 21.JS: "Monte 
Carlo" iıimli temsil. Mütealnben 
cazband. 

PRAC 487 m. 
17. 15: Hafif muıiki, miiaaha

beler. 20.10: Beethoven'in keman 
sonatları. 21 .40: Tambur fantazi· 
leri. 23.20: Caz orkestrası. 

ROMA 441 m. 
21.50: Kantık konaer (Dvork, 

Granados, Buzzi). 22.35: "Bet
tina" isminde piyeı. 23.05: Dna
mı. Müteakıben gramofon (aenfo 
nik musiki.) 

BUKREŞ 395 m. 
20.45 •• kadar her sün gibi. 

21.05: Piyano konseri. (Chopin, 
Marka). 21.50: Salon muıikial 
(Keman). 22.20: Tagannili muıi
ki. 

BRESLAU 325 m. 
18.05: Atıkların tarkılan, mÜ• 

.. habeler. 20.40: Gramofon • 
21.05: Muıikili temsil. 22.15: 
Radyo orkestraoı. 23.50: Beri in· 
den: Neı'eli musiki. 

PER$EMBE. 29.12.932 -· ISTANBUL (1200 metre) 
18-18,45: Nebil oilu hmait Hak-
kı Bey. ; 
18,45-19,20: Orkestra. 
19,20 - 19.45: (tlerlemitlere) Fr. 
ders. 
19,45 - 20 : Orkestra. 
20 - 20,30 ı Seniye Hanım. 
20,30 - 21 : Darülbedayi artiıtle
rinin temsili. 
21 - 22 : Tanb.ıri Refik B. ve ar
kada9lan. 
22 - 22,30 : Gramofon, Ajanı ve 
hona haberleri. 
22,30 - 23,30 ı Alaturka aaz. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Halk konaeri • 16.30: 

Gramofon. 16.55: Keza. 18.05: 
Gramofon (Beethoven). 19.05: 
Hafif muıiki. 20: Müaahebeler. 
21.05: Hafif muıil<i. 22.35: Piyes. 
23.20: Caz (gramofon ile) .24.05: 
Kahvehane konııeri. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Sigan muıikisi. 19.50: 

Amele birliği taıanni heyeti. 
20.35: Goldmark'ın eserlerinden 
""Die KÖNIGIN von SABA" 111m
li opera temıili. Mütealoben ha
berler, Patrik caz takımı. 

ViYANA 517 m. 
18.10: Çay muıikisi. 20.45: 

Çift piyano ile caz. 21.40: Salon 
musikisi. 23 .1 O· Gramofon ile ak 
fam muaikiai. 

MILA.NO-TORINO-CENOV A 
18.15: Gramofon 20.05: Kan• 

tık konser. 20.35: Gramofon 
21 .35: Opera veya operet.? 

PRAC 487 m. 
17.15: Musiki parçaları. 18.55: 

Gramofon. t9 35 · Almanca musi
kisiz netriyat. 20 40: Eaki dana 
parçaları. 23.20: Operet ve valı
lar. 

ROMA 441 m. 
21.20: Gramofon. 21.50: Ru

muaiki. 22.40: •'l .. nın dofumu" 
isimli piyea. 

BÜKREŞ 395 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Ke

za. 18.05: Karıtık k9onaer. 19.30: 
Konaerin devamı. 20.45: Mou .. 
aorgıky'nin eaerlerinden "Boria 
Goudounov'' operaaı. 

BRESLAU 325 m. 
li-15: Küçük konaer. 111.35: 

Eski Alman noel tarkılan. 19.0S: 
Klaıik muıiki. 20.40: Dana muıi-
kiıi. 22.15: Piyeı. I 

CUMA 30.12.932 

lSTANBUL (1200 metre). 
18 - 19 : Kemal Niyazi B. ,, ...... 
kada9ları. 
19 - 20 : Orl<estra. 
20 - 20,30 : Belkiı Hıuum. 
20,30 - 21,30 : Hanımlar aaz he
yeti. 
21,30 - 22.30 : Orkestra Ajana, 
Boraa,aaaL 
22,30 - 23,30 : Alaturka ıaz. 
VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.55: Gra

mofon. 18.05: Orkestra. 19.05: 
Kahvehane konseri. 20: Muhtelif. 
21.20: Senfonik konaer (Weber, 
Tachaikowaky, Fitelberg, Falla).

1 24.05: Kafe-Konaer. 
BUDAPEŞTE 550 m. 1 
17.0S: Gramofon. 19.05: Ha-

"f • • • •• 

ViYANA 517 m. 
17.50: Kuartet konseri. 19.15: 

Miiaahabeler. 20.45: "BAJA
DERE" ( Bayadere) iamindeki Em 
merich Kalmann'ın üç perdelik o
pereti. 23.20: Bando muzika (Lon 
dradan naklen). 

MILANO-TORINO-CENOVA 
18.15: Gramofon. 20.05: Ka

rışık koMer. 21.45: Senfonik kon 
ser. 

PRAC 487 m. 
17.15: Hafif musiki. 18.10: 

Hollanda Ye Belçikalı beateki.r
lann parçalanndan konaer. 20.30 
Salon cazı. 21.10: Noel terkılan 
21.JS: Çek filarmonik konseri. 
23.20: Mütenem parçalar. 

ROMA 441 m. 
20.50 Senlonik konaer. 
BÜKREŞ 394 m. 

.,,_. 
13.05: Gramofon. 14: Keza. 

18.50: Aakeri musiki. 19.30: Kon 
serin devamı. 20.45: Gramofon. 
21.055: Radyo orkeatraaı. 22.05: 
Keza. 

BRESLAU 325 m. 
17.15: Hafif moıikl. 

beler. 20 35: Bando 
23.35: Aıkeri muıikiıi 
dan). 

HA YLSBERG 276 m. 

Müııaha
muzika. 

(Londra· 

21.05: Dana muaikiai. 22.20: 
Opera orkestrası (Taganni İftİra· 
kile). 

CUMARTESi. 31-12-932 

5 

IKarilerimize cevapları 
Cevat Beye: 

(N. K) Neufld u. Kuhnke mas 
kalı ahizeniz hakkında ıorduğl: 
nuz suallere cevaptır: Sadanm 
kendi kendine azalıp, az bir za. 
man zarfmda gene eaki haline 
yükaelmeai makinenizde vukua 
gelen bir anzadan ileri gelme:ıı. 
Anza oba batka tarzda vukua ge 
lir. Buna fading hi.dioesi denilir 
ve havai nesimide hasıl olan VU• 

kuattan sada azalıp, çoğalır. Fa· 
ding 500 ila 200 metre arasmda
ki dalgalı İstasyonlarda daha faz 
la olur. Bundan kısa, yani kıaa 
dalgalı merkezlerde de fadinı 
büsbütün artar. 

latanbul civarındaki merkez
leri fıtanbuldan tamamile ayır
mak kabildir. Abizenize bir ae
lektör aleti almalı veya yapmalı
amız. Radyocunuz bunun için li
zım gelen aletleri verir. 

Ererıköyünde Kenan Bey: 

Ses mecmuasının intiıarda de.-.. 
edememesinin ıebebi bizce ınaliim 
değildir Tahminimize göre epeyce 
muraflı olan böyle bir mecmuanın 

intİfarile idare heyetinin kafi derece 
de iıtifade edememelerinden vukua 
ıelmesidir. Bir de memleketimizde 
henüz şemalar ve ilerlemiş amatör-

IST ANBUL (1200 metre). lere mahsuı teknik ile alakadar _. 
18 _ 18,45 : Müterref Hanon. vatın fazla olmadığından böyle bir 

mecmuanın yaıamatına imkan yok-
18•45 - 19.20 : Orkestra. tu. Bu huıuıta tetkikatta bulunul-
19,20 - 19.30 : Fr. elen (müpte- du. Halbuki buyurduğunuz gibi ga-
dilere.) zeteyi alan bir amatör bir tatla iki 
19.45 - 20 : Orkestra. ku ı B · · h 
20 _ 21.30 : Stüdyo aaz heyeti f YUnnUf o uyor. unun ıçın er 
21.30 _ 22.30 : Orkeıtra. iki tarafın menfaati temin ediliyor 

Şimdilik radyodan biç anlamıyu 
22.30 - 23.30 : Alaturka saz. dinleyicilerimiz de düşünülerek ba-

p ARiS 1725 m. 
23.35: Verdi'nin "TROUBA- reket ediyoouz. Yavat, yavat ilerle

DOUR" opera11 (sramofon ile). mitlerin arzu ettiği tarzda temalar 
Müteakıben dana muıikiıi. ve aair teknik tTiklerden bah.edece-

KÖNIGSVUSTERHAUZEN • ğiz. T. M. 

20.35: Bütün Alman 
1!!,!km~~- Diğer k":rilerimizektgel~cek hafta 

1 . kar ı! d l 24 45 B . revap takdım edece ır. en !IDIZ a rr , : erın--

den: Yeni aeneye doğru. 1.20den1 
2.30 za kadar: Otto Kerbach ca· 
zı. 

VARŞOVA 1411 m. 
19.05: Kahvehane muıikiai. 

20.05: Muhtelif. 21.05: Haf:ı '-a , 
valar ve tarkılar. 22.3• 
popuriai. 22.10: Şopen 
(Piyano, Keman. Viyoı ... 
23.45: Carband. 24.05: Keza. 
24.50: Radyo müdürünün hitabe. 
si. 1: Kilise çanları. Müteakıben 
Gramofon. 1.10: Yeni aen• r • , 

3 e kadar gramofon ile c 

BUDAPEŞTE 550 " 
18.45: Gramofon. 20 

taganni heyeti. 22 den aaı. 
de kadar: Kantık danı ve 
parçalar. 

VIY ANA 517 m. 

dlfe~ 

21.05: "Zam.anın tempoau" İ· 
ıimli tagannili aenfonik ve cazlı 
neıriyat. 24.58: Viyana radyoau· 
nun yeni sene tebriki. 1.02: Hol
zer taknnmm musikiıi. 1.15: NEV 
YORK'dan naklen: Hariçteki Al-, 
manlann yeni sene aelamlan. 1.35 
Hafif muıiki, 2 den 3 e: Danı mu-

·-
Kuzum Moshor:ıyı 

bulsana. 
- .'Verede bulı111dug11-

nu bilmiyorum ki 
- Tabii Rus_qada, bunu 

bilmlyt>ce#1 ıır ı•ar? 

ıikiıi. Miiaahabe. 19.15 : Harpa ve piya-
MÜNIH 532 m. 1 no ve. Sigan t~kımları iştirakile ta-

. ganru ko.,aen. 20.35: Macar ope-
1.30 dan 3 e kadar: Fantazı ve ti · d b h ı 22 20 

1 re erın ~n azı sa ne er. . -: 
caz parça an. Ç"f · k · M"" k b PRAC 487 m. ı t pıyan_o. ~n~erı. utea ı en: 

5 "S 1 ,, . . 1. Dans mu~ıkısı. 20.0 : atı mıt zevce ıaun ı 

opera. 21.45: Kabare. 23.30: O
peret (ıtüdyodan). 24.55: Yeni 
sene tebriki. 

ROMA 441 m. 
21.50: "EVA" isimli Lehar'm 

opereti. 23.55: Orkestra. 1 : Teb
rik, dana musikisi. 

PARIS 328 m. 
22.35: "Edgar et aa bonne" İ· 

aimli operet. 23.15· "Sonora" ta· 
kımının danı muaiki•i. 1.05: Gra
mofon ile danı musikiai. 

PAZAR. 1. 1.933 

ISTANBUL (1200 metre). 
18 - 18.45 : Nihal Hanım. 
18.45 - 20 : Orkeatra. 
20 - 21.30 : Bedai muıiki heyeti. 
21.30 - 22 : Madam Riçi tıırııfm
dan taıanni. 
22 - 22.30 : Gramofon, ajans, bor 
aa,aaat. 
22.30 - 23.30 : Alaturka saz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
17.35: Oıtende kazinoaundan: 

Müntchap danı parçalan. 18..45: 

VIY ANA 517 m. 

18: Öğleden sonra musikiai. 
19.25 ~ Eski Viyar. ı lı "Hanawurtıu 
yeni seneyi tebrik ediyor. 19.50: 
Richard Wagner ve ~iir. 20.25: 
Şarkılar ve hafif havalar ( Roaette 
Anday'ın iştirakile). 21.05: Ço
cuklar isimli üç perdelik t .. msil. 
23. Leo Ple .. kow ca?ı ( Makıi
milyan Herz'in İftİrakile). 

PRAG 487 m. 

18.05: Almanca nefrİyat (Mi
zahi Viyana Kuatoru). 20. 15: Aa· 
keri muaiki. 21.10: Filharmonik 
konaer. 23.055: Caz komposiayon 
lan. 

ROMA 441 m. 

Ne,riyat tatildir. 

MILl\NO-TORINO-CENOV A 

17.25: Senfonik konser. 19.05: 
Gramofon. 21.05: Haberler. 
21.30: Bir tiyatro veya operanın 
nakli. 
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İktısat Vekaletinden: 
1 -Türk mahıulat 'ft mamulatından hükOmetçe takat eıra 

arasına ithal edilenler "halı, tiftik, ıülyağı, palamut ve hülua
,aı. kereste ve travers, 930 aenesi veya ondan evvelki seneler mah 1 
ıJJlünden tütün, kömür müık"lna olmak üzere madenler" ile in- 1 

~ir, fmaık, canlı hayvanlar afyon, zeytin. zeytinyağı ve kuıyemile ' 
ntep fıstığını Türkiye qyuma henüz pazar olmıyan memle- 1 

kellere ihraç ve satarak mukabilinde o memlmetlerden muadil 
kıymette ecnebi qyaıı getirmek istiyenlere, talepleri atağıda ya
zılı tartlara uygun bulunmak ıartile. lktıaat V ekiletince müaaa-

e verilmesi tckarrür etmiıtir. 

2 - Bu husustaki talepler tahriren lktısat V ekiletine yapıl- ı 
malıdır. 

3 - Talep olunacak ihracat miktannın iki yüz bin liradan 

u olmaması ıarttır. ı 
4- Türk mahsulat ve mamulatına henüz pazar olmıya.n 

memleketler Japonya, Brezilya Hindistan, Cenubi Amerika, 1 

Portekiz gibi memleketlerdir. 1 

5 - İhraç olunacak. mallarm dövizlerinin tahsil edildikçe 8 ' 

numaralı döviz kararnamesi mucibince Merkez Bankasına bir 
bloke hesaba yatırılması 'le ancak ithal edilen eşya dövizleri
nin tediyesine tahsiıi mecburidir. Binaenayleyh ihracat dö
vizleri memlekete girmedikçe ithalat dövizleri verilemez. An,. 

uk satın alac:ağı Türk malı için mübayaadan evvel döviz 
ıetirmek iatiyenler lktısat Vekaletini haberdar etmek ve bu 
dövizleri milli bir bankaya yatırarak oradan Türk mallan be
dellerini ödediğini Banb kuyudile iabat etmek ıartile bu kayıt- ı 

tan istisna edilirler. 1 

6 - Taliplerin birinci madde mucibince yapacakları ihracat 
mukabilinde kontenjan harici olarak memlekete sokmak iıte
ılikleri qyanın cins ve miktarlarını da lktısat' Vekaletine bilciir
meleri icap eder. Bu eşya alakadarla lktıaat Vekaleti arumda 
ııörüıülerek tesbit ve mukaveleye dercolunur, 1 

7 - Mukavele tarihinden itibaren ihraç edilip aatıld'ığı ve
saikile i.sbat edilen qyaıun kıymeti 13344 numaralı kararname
nin üçüncü maddesinin tatbikine dair tamim edilmit olan taliıı:.at 
namenin döraüncü maddesinde yazılı heyetler marifetile tesbit 
olunur. Bu ihracatın İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun; Antalya, 
Trabzon, Çanakkale; Fethiye ve Küllük gümrüklerinden yapılma , 
aı meıruttur. 

8 - İthal edilecek qyanm kıy~eti muamele vergiıine mat
rah olan kıymetten yalnız aümrük resmi terml olunarak bulunan 

kıymettir. l 
9 - ihracatın ithalattan evvel yapılması meşruttur. Maim 1 

kimlerden alındığı, hangi vasıtalarla baııgi memleketlere ne 
' zaman aevkedildiği ve aittiğimemlekete gümrük resmi teciiye olu 

narak çıkarıldığının o memleket giımrüklerinden ve mahalliıwl.e- ; 
ki Türk sefir veya en büyük Hanciye memurundan tevsiki ve sa-

1 

tılmıt olduğuna dair vesaikin ibLazı mecburidir. Bu vesaik alaka ! 
darlar tarafından Ankarada Takas Komisyonuna ibraz edilerek 1 

'ı komiayonca verilecdc müsaade üzerine ithal edilmek iatenilen 
maim gümrüklerce lrootenjan harici ithallerine müsaade olunur. 
Komiıyonwı müaaadesi tarihinden itibaren altı ay zarfında mal
ların ithal edilmit bulunması mecburidir. 

• 
10-Alakadar tarafından lktısat Vekaletince makbul ve 

muteber mali bir teminat göaterilaiği takdirde Türk malı ihraç 1 
edildikten sonra bu maim mahalline Yardığı 'le ıümrüğü tediye 
edildiği ve aatıldığı hakkındaki vesaikin ve vüsul tehacietnamıesi 
nin vüruduna intizaren ithalat yapılmasına müsaade olunabilir. 
Bu takdirde keyfiyet lktısat Vekileti tarafından Gümrük ve ln
biıarlar Vekaletine bildirilecektir, 

~..-------------~~-------

Istanbul Ziraat 
Bankasıiidan: 

1 - 1470 numaralı zirai kredi kooperatifleri k1111ununa 
ve resmi gazetenin 25/ 10/ 930 tarihli ve 1630 numaralı nüa
haıında münteşir eaaa mukavelename ahkamına tevfikan 
tetkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Samandra - Sa
rıgazi - Pa1a~öy . Büyükbakkal zirai kredi kooperatifi" lk
tıaat Vekaletince tasdik, Kartal ve Adalar noterliğince tea· 
cil edilmit olmakla meikllr kooperatifin resmen teıekkülü 
ilin olunur. 

2 - 1470 numaralı zinıi kı•..:di kooperatifleri kanununa 
ve Resmi Gazetenin 25/ 10/ 930 tarihli ve 1630 numaralı 
nüshasında münıtetir aas mukavelename ahkamına tevfikan 
teıkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Emirli. Kurıııa 
Kurtcloğmuş zirai kredi kooperatifi" lktısat Vekaletince 
tu<lik, Kartal ve Adalar noterliğince tescil edilmiı olmakla 
mezkur kooperatifui resmen teşekkülü ilan olunur. 

3 - 1470 numaralı zirai krdei kooperatifleri ka.nununa 
ve Resmi Gazetenin 25/ 10/ 930 tarihli ve 1630 numaralı 
nüshasında münte,ir esas mukavelename ahkamına tevfikan 
teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Y avalar - Srhlı 
zirai kredi kooperatifi" lktısat Vekaletince tasdik, ve Kar
tal, Adalar noterliğince tescil edilmi§ olmakla mezkur koo
peratifin resmen teşekkülü ilin olunur. 

4 - 1470 numaralı zirai kredi kooperatifleri kanununa 
ve Resmi Gazetenin 25/10/930 tarihli ve 1630 ınumaralı 
nüshasında münteşir esas mukavelename ahkamına tevfikan 
teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Dolayoba zirai 
kredi kooperatifi" 1'rtısat Vekaletince taıclrk, Kartal ve Ada 
lar noterliğince tescil edilmiş olmakla mezkiir kooperatifin 
resmen teşekkülü ilin olunur. 

5 - 1470 nuınara1ı ~irai ıkredi kooperatifleri ka.nununa 
ve Resmi Gazetenin 25 / 10/ 930 tarih!i ve 1630 numaralı 
nüshasında müııtetir t't aa mukavelename ahkamına tevfikan 
teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Hüseyinli · 
Cümhuriyet zirai kredi k~ratifi" lktısat Yek.iletince tas
riik, Üsküdar ikinci noterliğince tescil e<lilmiş olôuğundan 
mezkiir kooperatifin resmen teşekkülü ilan olunur. 

6 - 1470 numaralı zirai kredi kooperatifleri kamınuna 
ve Resmi Gazetenin 25. '10/ 930 tarihli ve 1630 num,.ralı 
nüıhasırı<la mür.teşir Mas mukavelename ahkamına tevfü< n 
t~il e<lilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Muratlı . Ko
çul1u - Sırapınar zirai kredi kooperatifi" İktısat Vekaletince 
tasdik, Üsküdar ikinci noterliğince t .. scil edilmit olmakla 
mezkur kooıperatifin resmen teşekkülü ilan olunur. 

7- 1470 numaralı zirai kredi kooperatifleri kanununa 
ve Resmi Gazetenin 25110/930 tari .li v,. 1630 ınumaralı 
nü•hası11da münteşir nas mukavelename ahkamına tevfl< n 
t~kil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Akbaba - Dere
seki zirai kredi k00ı>eratif" lktııat Vclcnletince taMf:k Üs
küdar ikinci noterliğince tescil edilmit olmakla mezokiir kcı& 
peratifin resmen teşekkülü ilin olunur. 

8 - 1470 numara1ı zirai kredi kooperatifleri kanununa 
ve Resmi Gazetenin 25/ 10/ 930 tari:hlı ve 16.JO numaralı 
nüshasında münteşir t:~as mukavelename ahkamına tevfikan 
teşkil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Mahmut Şev
ketpa,a - Pa~a man<hra zirai krd'ei kOQoeratifi" lktısat Ve
kBletince tasdik, Üsküdar ikinci noterliğince tescil ed:lmit 
olmakla mezkur kooperatifin resmen teşen&ülü i:tan olunur. 

9-1471Jnumaralı zirai kre.ti kooperatifleri kanununa 
11 - Bu esaılar dahilinde lktısat Vekaleti ile mukavele ak- .,e Resmi Gazetenin 25 1101930 tarihli ve 1630 numaralı 
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Umum kan tahlilatı. Frenci noktai 
1 mızanndan (W•uenrıan Ye Kabn 

teamülleri) kan küreyvab sayılma
n, tifo ye mtma haatal.ıklıın tethiai 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilatı, Ultra mikroıkopi buıuıi 
aşılar iıtihzıın. Kanda üre ıeker, 
klorür, kallesteri:ı mikdarlannm ta
yini. Divanyolunda Surtan Mahmut 
türbesi No. 189, Telefon: 20981. 
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1 

lst. Mr. Kumandanlığı 

Satınalma kom. iliin1arı 

Kuleli Aıkeri Lisesi ihtiyacı 
için J 680 takını maa ıerpu! da 
bili elbise kapalı zarf ıuretile 
satın alınacaktır. Münakasası 
28-12·932 çarşamba günü sa'.\t 
15 te lstanbulda Tophımede. 
Merkez kumandanlığı satınal
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Tal:plerin tartnamesini 
görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadar her v.ün ve münaka· 
saıına i§ tirak için de ,artna
mesi veçhile hazırlayacaklan 
tekl;f mektuplanru ihale günü
nün muayyen vaktinden ev
vel komisyona riyasetine ver-
meleri. (320) (6405) 

I • }553 
1 ••• 
, Topçu Nakliye ve Süvari 

mektebine ait beı reis tay mü
zayede suretile satılacaktır. 
Müzayedesi 28/ 12/ 932 çar• 
şamba günü sa;ıt 10 da Fatih
te At pazannda satılacaktır. 
Taliplerin mezkur gün ve saat
te At pazarında hazır bulunma 
!arı. (379) (6735) 

2138 
9 • • 

Piyad'e atı, mektebi ihti
yacı için 60.000 kilo ekmek pa
zarlığa konmu§lur , Pazarlığı 
26-12-932 pazartesi günü sa
at 11 de Tophanede Merkez 
K. Satınalma Komisyonunda 
ıcra kılınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için sa· 
hah aaat 9 d3n 10 a kadar ber 
gün ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vakitte kom;syonda ha
zır bulunmalan. (380) (6765) 

2215 
tedenlerin esamiıi Vekaletçe takas komisyonuna ve gümrük ve 

1 
nüshasında mür.teşir nas mukavelename ahkamına tevfikan 

inhisarlar vekaletine bildirilecek ve gerek komisyonca ve gerek t~kil edilen gayri mahdut mes'uliyetli köy "Ömerli zirai 
kredi kc cıperatifi" lktıaat Vekaletince taad;k, Üsküdar rkin- • * • 

rümrüklerce bu esamİY,e ait ihracat ve ithalat hesaplan tutula- ci noterliğirıce tescil edilmit olmakla mezkiir kooperatifin Merkez Kumandanlığı ıatm 
caktır. r&ımen t~külü ilim olunur. alma komisyonunda 25/12/ 

12- lktıaat Vekletile mukavele aktedildikten ıonra taah-
1 1111••••••-•ım--------------· 932 tarihinde kapalı zarfla mü

büdün ifası mecburi olacak ve bu buıusta makbul ve muteber 1 I nakaaaya konulan 460000 kilo 
mali teminat gösterilecektir. (6627) Müflis Metraviçalı Dede oğulları lbrahim ve R:aa ve 200000 kilo un münakasa· 

1929 ve Mustafa Az:mi tirketinin sıra defteri ımrla zamanında alman teklif 
-------------------------- mektuplan tetkikatı icra edile-

~ miyeceğinden teklifler büyük Çekoslovakyaya Fındık ve in. & 
z ~ 'El bir z:arfa konularak müştere-

u ., ken mühürlenmit ve yevmi kü 
cirlerimiz serbest girecek ve u; "'·~ < !al o:larak 27-12-932 sah günü 

aaat 14.30 tayin edilmiştir. A
likadarlann yevmi muayyenin
de komisyona mül'llcıi.atlan. 

dövizleri verilecek 
• 
lkhsat Vekaletin en: 

Çekoslovakya hükUmetinc:e Türk fmdık ve incirlerine vaze
dilmiı olan ithalat ve kambiyo tahdidatmın ahiren refedilmiş ol
tluğu ve buncian böyle bu mallarımızın Çekoılovakyaya serbest 
bir surette ithal olunabileceği tebliğ olunur, ( 6631) 

1933 

Ankara M.M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Aıkert Lise ve Orta Mekteplerde qağıda gösterilen dere
lerin muall:rnlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalanııa yazıl
mı!lır. Tedris için resmi aalihiyeti haU: olan ve batka yerlerde 
ali.kalan olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gü.o zarfında 
istida ve fotoğafım muaadak fitlerile Ankarada A.keri Liseler 
Müfettiıliğine müracaat. (1059) (6706) 
Mekteb'.n ismi: Muallimliğin nevi: Ocreti: 
Kuleli Lisesi Fizik muallimliği 98 Lira 
Bursa Fizik muallimliği 108 Lira 

, Bursa Kimya muallimliği 108 Lira 
\Bursa Tabiat muallimliği 108 Lira 
Konya As. O. Mp. lngilizce muallimliği 108 Lira 
Erzinc..'\n As. O. Mp. Almanca muallimliği 108 Lira 

1- Sabri Ef. 

2- MliYey' i H. 
3- Ali Ef. 
4- Setiriyadiı 
5- izzet ef. 
6- SaC:iy· H. 
7- Abc ullah 

L. K. 
6044,00 6 

357.70 6 
4()) 6 

Ef. 281,25 6 
1168 6 
1424,42 6 ,, 

L. K, 
5489,41 

357,70 
4'.>J 
281,25 

1168 
1424,42 

Kem ı li B. 12104,74 6 12104,74 
8- Perv:n H. 1000 6 1000 
9- lttihat de~ir-

ınencilik Ş. 440 6 
10·Haaan Tahı:n Ef. 168,16 6 
11- Yosifaki Ef. 69,09 6 
12- M. Taranto Ef. 73,40 6 

13· Tayyare cemiyeti 82,40 6 
14-Hafız Mustafa Ef. 180 6 
15-Saraç Murtaza Ef.100 6 

440 
168,16 

69,09 
63,40 

28,SS 
180 
100 

fıtanbul ikinci lRia Mmıurlutanclanı 

L, K. 
554,59 B:r mes'elec!e 

bukadadar mas 
raf olama ya 

caitdan 

9,95 Tediye edildJ.. 
diiioden 

53,85 • • 

htanbul Balılrpuarmda T&Hdarda Fmn aolrafmda 8 No. da Dede 0-
fuOarı lbrahim ve Rıza ve Mustafa Azmi tlrketine ait tetkik deyu11u bit
mit '" ıll'1l deftr.ri yu kanda da yaztlauftır. Alacaklılarua ikinci toplanma
• 17 K. Sani 933 Salı ünü aaat 18 ela yapılacaimdııa al•c•!d•larıa ikiaci 

(389) (6822) 
• • * 

Maltepe mektebi için 700 ta
kım hanci elbiseniın 24-12-932 
cumartesi günü eaat 11 de 'ka
palı zarfla mümı.kuasında alı
nan bir tdı: zarf 'komisyonun 
meşgalesi çok old'uğıından mez 
kiir zarfın komisyonca kanuni 
tarzda tahtı muhafazaya alına
rak 2S.12-932 saat 11 de iç zar 
fın küıat ediıleceği(387) (6817) 

• • • 
Askeri TıY>iye 'ft Baytar 

mektepleri ibtiyacı için 770 
mendil pazarlıkla satm alına
caktır. Pazarlığı 27-12-932 aa
lı günü eaat 11 de Tophanede 
Merkez Kumandanlığı aatmal
ma komisyonunda icra t<ılına
caktır. isteklilerin fartname 
"fe nüınUllftini ıörmek için sa· 
bah ıaat 9 dan ona kadar her 
gün 'le pazarlığa girİ§eceklerin 
belli vaktinde komiıyoında ha
zır bulunmalan. (388) (6818) 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

1932 tip ve Alsiyon markalı 
bisikletlerden 120 liralık paza1' 
1 • 

Deutscher Ealkan.Dıenst 
Balkan devletlerinin haftada iki defa intifAJ' eden siyasi, iktrsadi. 

içtimai ve edebi meanuaaı ve Bucareot 1, Casette Postala 196 telgraf 
•centaaı olup Balkan • Radyo nüshası için Almanca veya Fransızcaya 
a,ina ve Tiirkiyenin bütün radyo badiaatma dair haftalık malümatrnı 

:taya muktedir muhabir anyor? Taliplerin referans iraesi suretile Bük
reş'te DBD adresine müracaatlan. .. 
Iktısat Vekaletinden: 

1 - 2054 numaralı kanunun hükiimete verdiği salahiyete 
müsteniden tekerin bir elden memlekete ithal ve idaresi hükilmet 
çe kararlaıtmlmıştır. Türkiye gümrüklerine gelmit veya 15 Bi
rinci kanun tarihinde yolda bulunmut olan tekerlerin muamelele 
rinin tasfiyesi mekaadı ve mukabillerinde muamele vergisine 
matrah olan kıymetten yalnız Gümrük resmi tenzil edildikten 
sonraki kıymetleri kadar Türk malı ihracı "fe satılması 'le aşağı
da yazılı hükümlere uygun bulunması ıartlarile bu şekerlerin 
memlekete ithallerine müsaade edilmesi tekarrür c .. ·~t: ..• Şeke
rin memlekete bir elden ithal ve idaresi tarzı v11 bu hu~us :çin tek-
lif talebi ayrıca ilen olunacaktır. ' 

2 - Alakadarlann Birinci kanun otuz birinci günü ak~amı
na kaô'ar lktısat Vekale..:ne veya 13344 numaralı kararnamenin 
üçüncü n:eddetiitıin tatbikine dair tamim edilmiı olan talimat oa· 
menin dördüncü maddesinde yazılı heyetlere tahriren müracaat
ları lazımdır. 

Bu müracaatlarda tekerin cinsi 'le miktan bedeli, menşei ve 
hangi gümrükte olduğıı veya hangi vasıta ile gelmekte bulund'u
ğu tasrih edilmelidir. 

3 - ikinci maddede yazılı müddet zarfmci'a müracaat etmr 
yenlerin bilahare vukubulacak müracaatları hiç bir suretle nazan ' 
itibare abnmıyacaktır. 

4 - ikinci maddede yazılı heyetler birinci kanunun ôtuz bi.
rinci günü aktamına kadar kendilerine vaki olan müracaatları ta
rih ve numara ııruile bir cetvele dercederek İkinci kanunun ü
!fÜncü günü akşamına kadar lktııat Vekaleti namına postaya 
tevdi etmit bulunacaklardır. Bu Heyetlerin alakadarlara mürtca 
atlarını tesbit için birer numara vermeleri mecburidir. 

5 - Şekerin menşei olan meımlekete göre İktıaat Vekaletin
ce tesbit olunacak muadil kıymette Türk mahauliitmm Birinci 
kanun on beşinden itibaren o memlekete ihracı ve &atılması mec 
buridir. Çekoslovakya için bu mahsul münhasıran fındık Belçi• 
ka için arpa ile 930 senesi veya daha evvelki seneler mahsulü tü
\ün, Macaristan için iizüın, incir ve fındık, Romanya için zeytin 
~e zeytinyağı. Holıında için üzüm~ incir ve 930 senesi veya daha 
evvelki seneler mahsulü tütün olarak teabit edilmiştir. 

"Rus tekerleri eV'telce tekarrür etm~ olan esas dalıilinôe gi
receklerdir." 

6 - ihraç edilen malın gittiği mahalde gümrük rüsumunun 
tediye edildiğinin ve satılmış olduğunun iıbat olunması ve ayni 
zamanda o mahalde bulunan Türk sefir veya en büyük Hariciye 
memurunun tasdiklerini havi vüsul tahadetnamai ibraz edilıreai 
mukabilinde ıekerlerin memlekete ithaline ümrüklerce müsa
ade olunacak ve keyfiyet lktıaat Vekaletine bildirilecektir. 

Bu suretle ithal edilecek tekerlerin bedellerinin 8 numaralı 
kararname mucibince ihracat dövizlerinden tediyesi veya mahsu
bu ıarttı.r, 

7 - Şeker, kahve ve çayın memlekete ithali için lktıaat 
Vekaleti ile aliıkadarlar arumda yapdmıt olan hususi mukavele 
ler hükümleri mahfuzdur. (6629) 

1931 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet; 

Vekaieti Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Seksen altı kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek 
üzere ıartname ve nümuneleri veçhile aleni münakasa auretıle 
tabettirileceğiuden münakasası 7 K. Sani 933 cumartesi günü 
aaat 14te Galatada Karamuıtafa pafa ıokağmda İstanbul Limam 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Mübayaa Komisyommda yapılacak
tır. Taliplerin nümune ve şartnamelerini görmek için Ankara' da 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasibi 
mea'ullüğüne ve İstanbul'da mezkUr Merkez Levazım memurlu
ğıına müracaatları. (6604) 

1983 

Tayyare cemiyeti 
Mübayaat komisyonundan: 

Şartnamesi veçhile 50,000 adet üçüncü sınıf evlenme cüzda
m tabettirileceğinden talip olacaklar 28/12/932 çarıamba günü 
saat 15 te komiıyona müracaatlan. (6779) 

2233 

Tophanede Merkez Kuman
danlığı aatmalma komisyooUD
da yapılacaktır. lıteklilerin i
zahat almak için her gün sabah 
saat 9dan ona kadar komisyona 
müracaatları ve pazarlığa giri
teceklerin belli vakitte komis
yonda hazır bulumnalan. 

(384) (6814) 

• • • 
Ordu Sthbiyeai ihtiyacı içiır 

13 kalem eczayi tıbbiye açık 
münakaaa ıuretile ıatm alma· 
caktır. Münaka.aaaı · 16-1-933 
pazarteai günü saat 11 de Top
banede Memez kumandanlığı 
aatmalma komiıyonunda icra 
kılmacaktır. isteklilerin ,art:na 
mesini gönnek için ıabah saat 
9 dan 10 a kadar her sün 'le mü 
nakaaasına girİ§eceklerin belli 
'fakitte komisyonda hazır bu
lumnalan. (385) (6815) 

• 

cı için bir adet 1928 model A
nyel motoıikleti için tekerlek 
ve sepetsiz bütün teferrüatile 
yeni Saydkar !asisi pazarlıkla 
aatm alınacaktır. Pazarlığı 2-
1-933 pazartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez kuman• 
danlığı aatınalma komis~nun.
da icra kılınacaktır. lateklilerin 
izahat almak için her gün sa
bah saat 10 dan 11 e kadar ko
misyona müracaatln ve iıtirak 
için de belli .,akitte komisyon• 
da hazır bulunmaları. 

(386) (6816) 
• • • 

Çorumdaki alay ihtiyacı o-
lan 25,000 kilo buğday münaka 
saya konulmuştur. İhalesi 7-1-
933 cumartesi aaat 15 tedir. 
Şartnamesini gönnek üzere bet 
gün ve münaknaya iıtirak için 
o gün ve vaktinden evvel Ço
rumdaki Komisyona müracaat 



MU.LIYET' PAZAllTE!I 1' K.AııfUlfUltWD. ım ., 
GRIPE TUTULllAYINIZ 

Her ...... bir kate 

Saçlanıa daklUmeaini durdurur. Kepekleri kaybeder. Dôkülen sıçlar·n yP.rine ye
ııiıılni retirir ve ııklqtırır. Eczanelerle ecza depolarında arayınız. fiatı 100 11-

nıta teaııil edilmiştir. (Umumi deposu Şark Merkex ecza deposu.> 

NEOKALMiNA n ( Bahçekapu'ds Z.••n Ecza deposu ) 

İkbsat Vekaletinden: 
ı - ZOS4 numaralı kanunla verilea Mlihiyete llltistemılea 

rneflrl'lr kanunda yazılı maddeleıden kahTenin atafıda yazılı &o 1 
,..ıar dairesinde bir elden memlekete ithal Te idareN büldr i 
metçe b.rarl.t.tbnlmıttır. 

2 - Bu huauataki teklifler ikinci klnımım onuncu gününe 
kadar doğrudan doğTuya lktııat Ve'ki.letine :r"Pıl-lıdır. 

3 - Bu teklifler Tekiletçe tqkil olunacak bir koıniıyoa ta

rafından tetkik edilerek lcra Vekilleri heyetine arzolunacaktır. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif ıahiplerinin en müaait tekli· · 
fi yapmıt olmıakla beraber deruhte edecekleri iti emniyetle ifa er 
debilecek ehliyet ve ibtidarda bulunmalan da mqruttur. Bu hı.. . 
susun takdirinde ve yaptıklan teklife ve haiz olduldan ehliyet ve 
iktidara göre t•lipler anamda işin dilediğine bialesinde hükiimeıt 
•erbesttir. 

4- Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacım tatmine
decek mahiyette olacak ve piyua için herhangi bir d.rlığr mu· 1 
cip olmıyacak surette iıtok bulundurulacaktır. İ.tok mtktarr lk
tnat Vekileti ile mü9tereken tesbit olımac•k~rr. 

5 -Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri al&.kada
rm nam ve hesabına olarak milli bir bankada bloka eöıleı:ektfr. 
Bu pıı.ra. ancak altıncı madilede yazdı olduğu ftlÇhile aarfedilebi· 1 

lecek ve kahve mukabilinde biç bir suretle döviz verilmiyecektir. 
6 - Memiekete ithal edileCıek kahve ınubıbilinde memleket J 

mahsulit ve.mamulatından muadil kıymette eşyanın ihracı ve 
ıatılmaaı mecburidir. Bu mecburiyet, Türk mahıulat ve mamuli
tınm kahvenin m-.ei olan Ulellllekete veya Türkiye eşyasına 

henüz pazar olmıyao memleketlere ihracı ve satılmaaı ıuretile ı 
ifa olunabileceği ıibi hükfunetçe takas etYa•ı araıma ithal edi- ! 
len Tüıık mahsulibna ve mamulitma ilaveten İkbsat Vekile- ,. 
tince ileride tensip olunacak diğer eşyanın ve zeytin ile zeytin
yağmm herhangi bir memlekete ihracı ve satılması dahi ifa olu- ,1 

na bilir. 
Ancak kahvenin meılf"İ olan memlekete veya Türkiye ~ya· 1 

sına henüz pazar olmıyuı memleketlere ihraç ve aatıt auretile vu- 1 
kubulacak teklifler dokuzuncu madde mucibtnce tercih sebebi I 
olacaktlt'. 1 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde . 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara aablacak 
tır. Satışın hükfunetin göstereceği bir teşelckül tarafmdan yapıl. I 
ması huıuslan cUL görütülebilir. 

Tek.liflerde, beynelmilel teamüle göre teabit olunecak fiat ne 1 
niıbette zam yapılmak iıtenildiği dahi vazıhan gösterimelidir. 

8 - HükUmetçe müsait telakki o unan teklifler kartıamda 
uzun müddet için dahi batlaodabilir. 

9- lktııat Vekileti, bu esaslar dahilinde aktedilecek muka· j 
velename hükümlerinin tatbikatını dilediği gibi konh'ol ettirmek 1 

hakkmı haizdir. 
10 - Afıı.ğıda yazılı huaualar tercih .ebepleri olarak kabul 

edilmiıtir. 

A - ithal edilen kahve bedellerinin tedi,..,.mcrc gösterilecek 
teshilit ve kredi. 

B - Muadil iaJJDette Türiı: mabaul&tmm altıncı madde 
mucibince kahvenin menşei olan memlekete veya Türk eşyasına 
h-erıüz pazar olmıyan memle'ketlere ihraç ve aatılımaaı. 

11 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunma
ması veya bu piyasa fiatlerinden fazla fiatla satış yapılması veya i 
but herhangi bir sebep ve suretle mukavele ahkamına riayet ecıil 
memesi hallerincle tarafeyn arasında tahaddüs edecek ihtilaf hi.· 
kem vaartuile halledilecek ve üçüncü hakem lstanbu! Ticaret 0-
d..aı reisi tarafından intihap olunacaktır. 1 

12 - Taliplerin. tekliflerine lklısat Vekiletince makbul ve 
muteber bir banka teminatı rapteylemeleri 'arttır. Bu teminatın 
miktan teklif yapılrrken asgari elli bin lir• ve mukavele aktedi
liri<en asgari iki yüz bin llradır. (6630) 

1932 

Yeni bir takas 
mukavelesi 

Polonya'ya ihraç edilecek 
Türk mallan hakkında 

İktısat Vekaletinden: 

• 
lstanbul Trakya 
Şeker F abrikalan 

ve 

TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

A ~pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak 
Üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,15 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han, 4 üncü kat, elgraf adresi: stanbul 

eker_ Ta e n: 24470.79 

15 Tetrinisani 932 den itibaren üç ay müddette mllıteber ol
mak üzere memleketimizle Lehistan arasında aktedilen takaı mu 
kavelesinin tatbiki tekarriir eylemiıtir. Bu mukaveleye naz&l'&n 

memleketimizden Lebiatan'a "128" bin Zloty kıymetinde balı. 
"252" bin Zloty lç fındık, "n' bin Zloty iç ceviz, «21,. bin Zlo
ty fısbk, «3111 bin zıoty incir, "84" bin ZlotJ laına iizuıa. "21" , Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak pa-
bin Zloty taze meyve ihracına mukabil: ı d • d• b f l" k k d 

Lehistan'dan: "ZO" bin Zloty yün iplik, c20ıt bin Zloty un- ra biriktirmiş olsay l, Şlm 1 U e a et 8FŞ1SID a: 

yünle kan9rk pamuklu aıenaucat. "70" bin Zloty parire ve kontr 

Saclıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası 

Oumlu ~nar 
Vapuru 26 khuauevve' 

PAZARTESİ 
cünii ııkpm aut 18 de Sirkeci 
rıh-dan hattketle (Zooııuldaı. 
l...ı.olu. Samıun, Ordu, 

Giresun, Trabzon Rize ve Hope) 
ye ~ ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
"'enet hanı albnda acıenta.lıiına 
müracaat. Tele. 22t34. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

1. F. Top. alayı için 19 
lem koşum tamir malzemeaine 
talip çıkmadığmdan pazarlığı 
tehir ite 28 112 932 çarf'UDha 
günü saat 14.30 da yapılacak
trr. Taliplerin o gün .,,. vaktin 
den evvel komisyona müraca
•tlı-ri. (5029) (6743) 

2141 . . ~ 
Çatalca Mat, ıı.tv. amba.:'I"° 

' da bulunan qağı~a cinaieri ya
zılı köhne eşya aattlacaktır. Ta 
lip çıkmadığmclan ibaleai tel birle 29-12-932 perşembe günü 
aaat 11,30 da yapılacaktrr. Ta
liplerin tartnameaini görmek ü 

1 zere her gün ve miinakaaaya it 
tirak için o gün ve vütinden 
evvel komisyomımuza mürac-.
~tları. (5038) (6808) 
Adet Kilo gram Cimi etJ'& 

19 250 Muhtelif bakn-
kazan 

44 50.500 Karıtvana 
8 15 Ba'kraç 
4 10 Tava 

12 3 Kepçe 
4 AlftDinyüm kepçe 

Catalca Mst. Mv. ihtiyacı -0-1 
lup pazarlıkla °'11tın alınacak o
lan 60 Ton lavamarin kömüru.. 
ne talip çıkmadığından ihalesi 
tehirle 28-12-932 Ç&J'f&mba gü 
ni; saat 10,30 da yapılM.aktır. 
Taliplerin şartnames:ni gÖr· 
meic üzere her gün v" münalc:a . 
saya iştirak İçin o gün .,,. vak-· 
tirden evvel komisyona müra
caatlar<. (5035) (6805) 

ZA YI - 4552 numcn>hı araba
mın plakası 7&yi olmuıtur Yenisi 
alınacaltndan zayiin hülanii yoktiır. 

Halil o~lu Ahmet. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 26 kanunuevvel 

Perşembe 
gÜnii aktıum hareketle Z<>,.c>d· 
dak, lncbolu, Samsun.Ordu,Gi· 

re.on, Trabzon, Sürmene •·e Ri
ze'ye azimet ve aYdet edecelı;tir. 

Fazla tafailit için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalıtına mü
•acaat. Tel: 21515. 

Limanımıza muv...a.iitı bı..kle.n.cn: 

DIANA nıpuıu 27 K. E vvcl Salı 
(hal,.., Yunanİ•tan ve Alekaandn>
polia) ten. 

FENICIA vapuru 27 K. Evvel S.
lı (Ruaya, Romanya ve Bulgarİı· 

tan) dan. 
Lima.ntmızdan hareilet edecek 

vapurlar: 

PRAGA "apuru 26 K. Evvel Pa
zaotaai (Pire, ı:.;.;:.,li, Manilya vt 

Cenova) ye. 
DIANA vapuru 27 K . Evvel Saiı 

( Burıaz. Varna, Köıtence ve Ode 
la) )'L 

FENICIA t'apuru 1:1 K. Evvel 
Salı (Alebandropolia, Kavala, SeLi· 
nilc, Volo•, Pire, Patras, Brenılizi, 

Venedik, Trieste, Fiumc ve Trieste) 
ye. 

Şimali, Cenubi ~ Merkezi Ame
rika ile Avuıtralya, Yeni Zeyland 
ve Aluayi Şnrk i-in doğru bilet verir 
'1TALIA~ vapur kumpanyaaının 
liib npurlarile müttehit servis. 

Her nevi tahilat için Galatıu:a 

Msbz Rıhtım han (Lloyd Tries
tino) aer acenteo.ine Tel. 40771 ve 
4.4878 veyi\ Galata arayını'aki yazı
ha- Telefon 4.2490. 

~L 'r t iN 

lılttloe• -ntll! O.b ı X t.,r 
IMıfı B. ıw. ...... A. Sh h< 
\l IUa tlrdana6e lı.aaı J. $7 +o. 

(ZM;R - PİRE • ISKENDE· 
RIYE POS f ASI 

(İZMİR) ~Q:~i~:fı 
11 de. 

TRABZON POSTASI 

{Cumhuriyet} 
28 birinci kanun çuıam ıı 
18 de Galata nhtırnıoc!a:ı. 

lzMIR ·MERSİN POST ASI 

{Çanakkale) 1 
28 b'rinci k!run çarilltıı ~ 

10 da idare rıhtımınr!ııd 
kalkarlar. 

Muhaı be Şııbeainde (60 
lira ücreti maktualı mlirıha 
bir meaıur:yet vardır Ta· 
lip o'anlı:rı n tera:ti ka~,ı 

ve kal u ü adamr k üzere 
mezkür ~ube Miic ür 11.!ua • 
\..."nTi'•i" .c: i"Üı:'PC t'a-,. 

:..'216 ------------
1 Devlet Demiryolları idare 

Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi itinin kapalı zarfla mÜ· 
nakaauı 911/933 pazartesi günü saat ISte Ankarada ldare Mer· 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpqa ve Ankan. veznelerinde be4er liraya 
satılan 9artnamelerde yazılıdır. ( 6654) 

2057 

40 Ton üatlipün6n kapalı urfia münakaaaıı 19. ikinci ki· 
nun 933 peqembe lfÜDÜ ıaat 14.30 Ankarada İdare Merkezinde 

1 
! yapılacaktır. 

Tafsillt Ankara ve Haydarpqa veznMinde beter liraya H· 

ttlan f&l'btamelerde yazılıdır. (6565) 
2058 

bali.j kiğıdı, c30» bin Zloty hurdavat eşyası "150" bin Z&oty oı·mdı·k durabilecektı•! 
plak, "235" bin Zloty pirinç, •60• bin Zloty Jütten maaıGI amba 

li.ja mahsus mensucat, ''25" bin Zloty krymetinde tite ve li:mba '•---------------------------------~!!!!il ~iteıi ithal edilecektir. (1870) 1 Evkaf m"diriyeti ilAnlar .. 1 
Her iki memleket menşe tebadetnamelerile tevaik edilecek 

oluı bu e,ya serbestçe her iki memlekete ithal edi1ecek ve bu mü
tekabil ithalat eşyaaı ctövizleri de kezalik 9"1beitçe i~a olunacak
trr. Keyfiyet ehen:miyetle Türk İhr cat tacirleritM teblii olu
nur. (6628) 

1930 

Osmanbey Hart.iye, Nif&Dlatı, J Kadıköy Malmüdürlüğündenı 
Maçka civarında biiyiik u.niye oto- C f • .L-U ,_ .ı_ N'...a..· --'-"-md .. ed 
mobiline ait manivela kola clütmiit- a erap m.... eaınue ._ıye ...... ,. a muzay eye çı• 
tür ı.ı.e1w T..ı..im veya <>-· karılan 2 No, lı yanm hisae eve ven1en bedel az ıöriildüğiinden 
ı.e; letanclart bemia iata•yonlanna müzayedenin bit- hafta. daba ırzatduaık 27-12-932 ıalı ıih•ine 
tem 'erile memeun edileceklet- hıra1<ılmqtıı·. (6791) 
dir. 

AlemdağI civarında Evkafı mülhakadan Sofi HayreUin çift 
liğinin tarihi tesliminden &tı'bareo. üç ıenelik İcan yeniden mÜza· 
yedeye koulmuttur. Talipııılerin 16-1-933 tarthine müsadif pa
zartai ııünü nat on bete kadar lttaııbul Evkaf müdiriyetinde 
O.... n Arui w-iae miracaatlan. (6796) 

• 
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Taıpnmak dolayı•lle 29 Kil· 
aunuevvel Pertembe paü 
kapah bulunacağmı ve 51 
KAnunuevvel Cumarte•I ııtl· 
nGaden itibaren yeni bina· 
lllDda faaliyete baılayacağı• 
Dl muhterem mUıterilerine 
ilin eder. 

KUVVET iÇiN 
Emulaıon SCOTT mtıstahnnıua her 

damla11Dda, enaicenin tqekknln için muk
tezi tuzları ve uzviyetin faaliyeti için !A
zımı ıayri müfarik vitaminleri meYcuttur. 

'1 Her ıtın muntazaman bir kaç kaşık 
ff..<ı- alındıkta Yilcudu takriye Ye nezleyi, 
. llkıllrtığtl Ye bilhassa çocuk baatalık

larıaın IS aft alınmış olur. 
O halde hakiki Emulsion Scott mllı· 

tabzannı mu!İrren isteyiniz. 
EMULSION SCOTT 

Beyoilu'ndaı f•t '.kl&l cadde•inde 

1 

Bazar Dü Levan A~:ı:!~ tinde 

"20 Tenzilatla Satış 
Sene ıonn mlnuebetile yeal mallar tedariki ıçin 

Envanter heAbile biliııçonun tamiminden evYel yalnız 
Çocuk OJ11Dcaldarı Oyun takımlan 
Gama, kaplamalı qya Y azıbane takımlan 
Krlıtal '" p-1en biblolar Albllm, cftzdan, çanta 

MUAYYEN MALLARIN mllıtacelen Ntılma11na 
zaruret ha11l olduğu cihetle 

21 HA 31 kanunuevvel yalnız 
11 gün için 

% 20 ten:dlAtla ubı yapılmaktadır ~ 
2115 

En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

KER 
Mağazaları 

Halihazırda heryerden ucuz ve yalmz 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 
1649 

. :-., . "-..,}. .. -~ 1 
Bank Franko _ Aziyatik 

26 Kinunevvel 1932 tarihinden itibareıı Calata'da Voyvoda cadde

ıinde Onvon Hanı kar,.ımda Kain 13 numerolu Ni9aıtaayan Hanı
na nakledilmiştir, 

,·.' ·. -:·. '~ -~ . ' . 

•• •• 

H •' 
lstanbul ve Jzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

7 
14 

9 12 13 

21 
28 

-+--

8 19 20 
25 26 27 

d IZMIR'de 

de SULTANHAMAMl'ında 
açıl y~r 

Sabah •ybdu 1IJllWIC& dllha 
pe1•anm•t balmuaalı. mldenjn 

rahatsızıı&ıu alAmettir. Tabll 
lıazmi taım ,. iıılı:i!•zdan matc. 
nlllt &Yarudan ah:i Yibye 
edecek olan Eao'a "Fnıit Salt " 
mestahzuuu almat için m6hlii 
lıaJatJD lı.udUIUlD bUJemeyiJıiz. ' 

Alır.an kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtiklal cadd• 

ıi 390, lıveç ıelareti karıısında. 

1852 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Cacü V alof Han İ•taabul 

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

Tilrldye fı Bank- tarafından teıkU olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mildtirler heyeti ve memurlan kimilen Ttirlderden mürekkep yega ne 
Türk Siıorta Şirkefldir. Tilrkiyenin her tarahnda (200) ii geçe4 
acentalarımn bep•I TUrktnr. Ttirldyenln en mühim mUesseselerinln ve 

bankalanmn sigortalanm icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııiııortılarını en iyi §eraitle yapar. Haaar vukuunda zararları siir'at ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
1337 

• 
lnhisann 

KONTROLU VE RESMi MOHORO 
ALTINDA 

fıçılarda uzun müddet 
dinlendirilmiş fevkalade 

H iKA RAKISI 

yakında piyuaya çılayor. Mıkdarı mahdul ol· 
duğundan yalnız büyük l>akkaliye ve müskirat 

magazalarmda ve maruf birahanelerde 
bulunacaktır. 

SANA Yit KOULlYE LlMlTED ŞiRKETi 
Gl\lata. Ermeni kliıeai sokak No 31-33. 

Telefon: 42772 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keılde Yılbap gecesi yapılacakbr • 

Taliinizi deneyiniz.. 
Acele ediniz •• 

Oyuncaklar 
Hediyeler 

"OSKA 
" kunduraları 

Her tene olduiu ıibi bu ıene 
dahi en zensin Ye en müntahap 
ç9fitlerini en ucuz r .. tıarın 

Os. Ferruh 
ve 

Sanai Kazmirci 
(Sabık Ştein) 

mafazalannda bulacağınızı 
unutmaymız. 

Beyoğlu htikli\I caddeoi No 303 

IE.lil·KEW.U. 
1.ti-J'IJilCICi 

Dr. H ORHORUN 1 
Mektep •okaimclaki muayeneh•-

neaini lmpamıttır. Hergün sabahtan 
alqama kadar haatalamıı Emi..Onü 
\'alide kiroathııneıi yanındaki m"•· 

• yenelune•İnı!f! b;u;t tedavi eder 

==--=-------=----======== Telefon: 2.4131 . 
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• 
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• 
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