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Ziraat 
\1 ekaletinde 
d (Ankara) - Yıeni ve mo
V :. z>~iyetle çalııan Ziraat 
. aletınıiz Almanyadan yine 

Dır rb nı~tehaaaıs getirtmiştir. 
t h al ılave edelim ki, bu mü
v: ~saıata ayn bir hususiyet 
ra:/r· Evvelce getirtilenler zi
su 1~ ınuhtelif şubeleriııe men 
h!a 0 dukları halde, ıon müte
ler • "· bütün bunlann meıai-

ı netices· d k 'hai neın·ı ın e çı acak nı 
ni ~ arı hesap etmek usulleri-
8.1' god~teren ve tedris eden bir 
darü)fü. ser enle ve L~pz•f! ını tr E 1 . . . 1 
ınevk;·ınun_'lllldaki eh~mıy~tlı 
illeti " Ziraat alemınde hur. 
lirn e ~&.'ılan bu kıymettar a
Geh ~zıraı İtlPtme) profesörü 

eıınrat Falke'dir. 

let Muasır ziraat, modern iş. 
\ıı./ne .usulleri sayuinde inki. 
reJı eaıyor. Halb ·ki bizde, ge
raat larlalarımız~a ~e gerek zi
ın ınekteplerımızde işletme 

CSelesi nazan dikkate al 
llıa.ın k d B m-
bir a ta ır. u, eheınıniyetli 

noksandır. Muasır • 
llıaaraf h l h ' zıraat, 
Yanır z.e attsı at esabına da-

. ıraa e ıon g 
rafla hasılat aye, mas
ı:isbetleri arhuıda muayyen 
ınektir T b .ınu af aza edebil. 
1\rı ~al .a ıat. ve. teknik ıart
fj de" I uın . bır zıraatin, key
lleın .gı • ~aulıle hesap edilmiş 
lıllki\~etırm.esi lizımdır. Hal
llıelid' ızde z!raa.t, açık söyle
lıir ır, uaulıle hesap edilmi• 

tıeııı· .. . ~ 
ltıekıeıı· a uzenne sevkedilme-
ri11, lıa ır. ~antabilite kaidele
}'Qk g'b~dlı. zırai itletmelerimiz 

ı ı ır ,... . 
ııuııı;'k ziraat tArihi bir dö
leh,, eıı geçiyor. Genç ve mü· 
zi,._:••. Zir'lat vekilinin, Türk 
•lit~nı Yakından ve uzaktan 
ıııa., . ~r eden tedbirlerin alın
da, ! ~ın çalıştığı bir zaman
ıeleI! ~lıne V.! Rantabilite me
t>erllı 11~e aynca ehemmiyet 
bir ~eaı memleket iç'n büyük 
cisin' zanç olacaktır. Türk çift. 
a•ıe ~n ~esaplı i!letme ile sür
ini ıstınaa peyda etmesi te
llıı :ı 0 !undukta.n ıonra, zira.ati
. · z ılerleyecektir Belk'ı bu 
'•ııı k 1 . ''h . o ay başanlamıyacağı 
ti' rnın olunabilir. Fakat, bu
bi 1 ıı. Ziraat vekaletine huıuıi 
1 

r ı3tikanıet veren zihn;yet 
~resinde, bu tahmine lüzum 

ltııyacağı ümit olı.."Dur. 

k~t Ziraat vekaletimizi, memle
~ e ~ok faydası dı>kunabile
dah b~r diğer faaliyet mevzuu 
dıır a ~şgal etmektedir. Malum 
Ilı kkı buğdaylarımız, hıfzet
~ e vasıtası olmadığmaan. 
ı,eıııen rekolteden sonra s.atı
t~' çıkarılır ve böylece fıat. 
d k.'\ybeder. Siloıuzluk yüzün 
t~' bu hal böyle devam edip 
•il llıektedir. Memlekette bir 
~ 11 şebekesi tesis etmek iktı
'-rediyor. Silolarla köylü, ti
~ sahasınciaki zayıf mev
._1 en kurtarılacaktır. lıte biz 
~~ bir mütehauıı olan genç 
' 1 şahsan bu mesele ile ya
~ dan meşguldür. Yapılan he
~ lara göre, memleketimiz,6 milyon kental buğday, 
)a ~t pazarlarına sevkolunu
~ Tekmil istihsal olunan se-
~ vasati 25 milyon kental
~ artan bu buğdayı topla-

• .__. • ithar etmek ve hatta te
~~mek ve avans parıı ver
~ ırnkanlarıru temin etmek 
ltı:;e' muhtelif eb'atta ve muh 
lj~1 nııntakalarda silolara ih. 
~l'o~ vardır. Bir (silo inşaat 
~ııramı) tertip ve tatbik e
~ bu işi on senede ikm3) 
~ kabil görünmektedir. 
ı_~lece, büyük mali ağırlık
~· llıucip olmadan, yakın de
~ ılec:ek bir gelecekte, mem
t~.te mükemmel bir silo sis
~· vermek imkanı olabile-

ır. 

l\e. ~lllttabilite mefhumunu zi
~e sokmak ve silo teşkilah 
leı de getirmek, şu beynelmi
~ı:ekabet devrinde, en kuv. 
~ s~lahlarla ıilih!aıımak 
tidd ektır · Türk ziraatı buna 
le,· etle muhtaçdı Bu sahac!a-

rnu · k le h vaffakıyetlerin ınemle e-
de t~ahPBız iyilikler getireceğin 

P e olamaz. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

Dahili istikraz LA • 
1 ası 

Kazanç vergisinde 
esaslı ve mühim 

tadilat yapılıyor! 

Gazi Hz. --
Mecliste ismet ve 

Kaz m Pı. 
Jarla görüıtüler 

ANKARA, 8 (Telefonla) • 
Reiaicümbur Hazretleri öğle· 
den sonra Millet Meclisini lef· 
rif buyurmutlar ve bir müd· 
det kalarak Meclis Reiıi ve 
Batvekil Paıalarla görüşmüı
lerdir. Gazi Hazretleri Meclis
te Saraçoğlu Şükrü Beyi de 
neztlerine kabul etmitlerdir. 

1 Müessif 
Bir ölüm 

Ankara mebusu 
Ali Bey öldü 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Ankara meb'uıu Kütükçüoğlu 
Ali Bey bu sabah saat altı bu
çukta ötdü. Ali Bey Ankanmm 
eski belediye reisidir. Halk ara 
sıncia sevilıniş, yıllarca reislik 
vazifesini gönnüştür. Ali Bey 
havasım içimize çektiğimiz bu 
yüksek yaylanın evli.tlannm 
öz örneği idi. O, sessiz, gözü 
pek ve meti.n, vatanperver ka
rakterli Ankaralıları bütün mi. 
nasile temsil ediyordu. Ali Be
yin vasıfları arasında en göze 
çarpanı da yüksek tevazuu idi. 
Ali Bey bin.assa memleketin 
karagünlerinde temayüz etmiş 
bir vatan evladıdır. Padişah ve 
halife tehditleri ve İşgal müfre 
zelerinin tazyiklerine rağmen 
Ankarayı milli davaya hemen 
bağlamak için hemşerileriıne iyi 
rehberlik eden eski Müciafaai 
hukuk heyetinin birkaç azasın
dan biri idi. Ali Bey, Rifat Ef. 
ve diğe!' arkadaşlarile birlikte 
Anlcaranm hakiki hislerinden 
mülhem olarak Ankarada Mü • 

Bütçe encümeni tetkikatını 
bitirmek üzere bulunuyor 

Gazi Hazretleri Millet Mec-

Türkiye· 
Yunanistan 

Atina 
• 

yenı 

sefirimizin 
beyanatı 

akedonya 
Nizamettin Nazif 

Gün geçmez ki gazete sahife-
1erinde bir Makedonya ihtil&lciıi
'in patlattığı bir bombadan veya 
1ilmem hangi ıehrin ookaklann-

(Devamı 6 ncı sahifede) 

• 
Iran heyeti 
Gitti 

Hey~t şehrimizden 
geçti ve 

Cenevreye gitti 
Anglo Persien Oil ihtilafı için 

Cenevredelranı temsiledenlran 
Adliye nazırı Ali Ekber Hanın 
riyasetindeki heyet !randan 
Bağdat yolu ve T oros ekspresi 
le ıehrimize gelmit ve burada 
durmadan Semplon ekspreaile 
Cenevreye hareket etmiştir. 
Heyet azası meyanında lranm 
sabık Paris sefiri Hüseyin Han 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Ankara ya 
Seyahat 

- -·-
Turing Kulübiin mü
him bir teşebbüsü 

Bu kongrede Eşref Şefiğin tardı en 
hararetli münakaşa mevzuu olacak 

'a katledilmit bir Makedonyalı

lan bahsedilmesin. 
Makedonya nereıidir ve Makr 

lonyalı nedir? 
Bu senelerin halledemediğ' 

Ankaraya her taraftan se
yahatler rertip edilecek 
Türkiye Turing klübü, vatan 

daşlann yeni Ankarayı kolayca 
görüp yakından tanıyabilmele
rini temin için, memleketin her 
tarafından hükiimet merkezine 
ıeyahati teshil ve teıvika ve ka 
file halinde aeyahatlar tertibi
ne karar vermiştir. Kulüp, bu 
maksadı temin için Nafia veki. 
Jeti ve Devlet Demiryolları ida 
resine müracaat ederek kafile 
halinde Ankara.ya yapılacak 

· seyahatlerde. azimet avdet tren 

1 
ücretlerinde tenzilat icrasını te 
menni etmiştir. Ayni zamar.da, 
buradaki seyahat acentelerini 

Eşref Şefik Beyin Galatasaray 
kulübünden tardının ve bunun acı 
bir teblig ile de efkarı umumiyeye 
ilin edilmesinin kulüp mensupla .. 
rı üzerinde iyi bir tesir yapmadığı 
aı kaydetmİf, bu husustaki müta
lealarmuzı da ilave etmittik. 

Galatasaraylılar bu hadiaeyi 
tasvip etmediklerini, yalnız kendi 
aralarında memnuniyetaizlikleri· 
ni izhar ile kalmamıılar toplana• 
cak kongrede de hadiaenin tahlil 
ve münaka?- edilmesini muvafık 
bulmutlardır. 

Kongrenin ayın yirmiainde top 
lanmaaı takarrür etmittir. Bu kon· 
grede Eşref Şefik'in kulüpten tar
dı hidiaeainin ve Galatasaraym 
teaelıül eden mağlubiyetlerinin 

Yarınki 
Milliyet'te 

Bir zihniyet farkı 
Ahmet lln•lnı R"ııln 

en hararetli bir münakaşa mevzu· :an1ı bir muammadır ki, Kare 
u teşkil edeceği §İmdiden anlaşıl-maktadır. )avut müellifi Nizamettin Nazi 

. Kulüp idare heyeti kongre için ley "Milliyet,, tarafından netre-
abdeki daveti göndermektedir: lilecek yeni romanında büyük biı 
GALA~SARAY Spor kulübü re- •eyecan ile Rumelilerin çok iy' 
Üıliğinden: 1 !uydukları Daü11ıla'ya tercünıar 

Senelik konpemUı 20. ikinci· ılmaktadır. 
kôn.'!n 1933 cuma günü aaat 10 da Rumeli artık, bize doıt kom 
kulu,. merkezinde aktedileceiİn· 
den o gün bütün arkad..,lann tef u devledere ait bir toprak par 
rilleri rica olunur. a11dır. Fakat Türk deha11mr 

D 
'k kaynatmalarma, cümhuriye' 

arütfünun Spor ·atanc1aııannm birçokıanııa d.,.. 
klübünün senelik :Ut yeri olan bu eski vatan par 

1 

asından muhayyilelerimizin mev-
ko n gresi :u almağa her zaman baklu ....... 

Dün Halkevinde Darülfünun lır. 
kulübünün senelik kongreıi yapıl- Makedonya bilha11a, Rumeli. 
mıştır. Kongreye yüzü mütecaviz erin, Rumeliyi tanlmJ! olanların, de, bu yolda seyahatler tertibi 
hanım ve erkek Darülfünun tale- ne davet eden kulübün bu te-
besi iştirak etmiştir. Kongreyi nübadillerin, gayri mübadillerin 
Muhtar Bedi Bey açarak makaat ıe en güzel aenelerini Makedon· tebbüsü sayesinde Ankaraya 
ve gayeyi ve geçen seneki ademi ıada yaşamıt olan zabitlerin ro- 1 ucuza gidilip gelinecek ve ora 
muvaffakıyet aebep!erini anlatmıt nanı olacaktır. da muayyen program dahilinde 
tır. Müteakıben martın son hafta· tehir bir günde gezilecek. bir 
11nda Ankara Halkevinde Maarif M k d ka ~ekili Retit Galip Beyin bimaye- 8 e onya kaçgün i metetmek istiyenler 
1.mde yapılacak (ilk beden terbi- için de otel ve lokantalarda 
yeai kongreoi) ne Darülfünun mü YAKINDA tenzilat yapılmasına çalıtıla.. 

fDevamı 6 ncı sahi fede) ı•-••••••••••l l eaktır. 

Sahip '\'e Batmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdiirii 
ETEM iZZET 

• • 
ını ldı .. 

,11111111111111 llUI RUflllUIUHlillUllllUIUllllllllllllllllı llUllllll~ 

~ Dahili istikraz ne : 
: şekilde ve ne ! 
~şartlarla yapılacak?;. 
- -- -- -- -- -
~Layiha son şeklini aldı, bu.-= 

gün müzakere edilecek 
ikramiyeli dahili ütikra~ ak· ne İfaret edaek 

=: tine dair olan kanun lôyihcuı yor ki: 

- ANKARA, 8(Milliyet) -ı mukarrer hattın 

= tab'a verilmi,tir. Yarın mec- "Bu kısmın in~da aali = 
li3 azalarına tevzi edilecektir. 1 hô.rnlatın yüzde altmıf iki bu· 

=: Bütçe ve Maliye Encümen· · çuk gibi mühim biı· - kesrin 
=: lerinden mürekkep Muhtelit devlete ait olan Ergani maden ~ 
=: Encümen mazbataaının •onun· lt!rİnin ifletilmesini temin ey ... 
;;; da lciyihanm müataceliyetle lemek gibi ehemmiyetli bir 
- müzakereaini teklif ettiğine gaye mündemiçtir. Mahalli = .öre yannki inikatta layiha- utimali aayılam:yacak daece= ...,. müzakere•ine geçilmeai de taaddüt eden bakır mad•· = muhtemeldir. ni hııBÜnkü iktıacrdi buhrana = Muhtelit Encümen mcuba- rağmen aürümünü ve liatl•r· = taamda Şefkatli dtcuyonan- deki düıkünlüğe rajrnen 
- dan Erganiye kadar İnf'U'· (Devamı 6 ncı •ahirede) 

?.iılllllllUllllllllllllllllllllllllllllllUlllHllmlll!llllllllllllllllUlllllllllllllllllllUllllllH 

Türk İstiklal harbi ve 
inkılabı filmi 

Reşat Nuri Bey filmin 
olacağını ve 

nasıl 

yapılan tetkikab anlatıyor 
Türk inkılabına ve lıtikliil har

bine dair Rua sanatki.rlarile bir· 
likte çevrilecek büyük film için 
tetkikat yapmak üzere Garbi Ana 
doluda tetkik aeyabatine çıkan 
Rua tiyatro muharriri ve .enariat 
M. Zarhi latanbula vdet etmittir • 
Rua aanatkin bu aym on ikisinde 
memleketine gidecektir. Tetkikat 
esnasında Mösyö Zarhiye refakat 
eden Maarif Vekaleti Umumi Mü· 
fettişlerinden Reşat Nuri Bey, 
dün bir muharririmize yapılan 
tetkikat ve çevrilecek film hak
kında şayanı dikkat izahat ver
mqtir. 

Reşat Nuri Bey diyor ki: 
- Tetkik seyahatimize Buraa

dan başladık. Buraada üç gün kal 
d1k, istiklal harbinin cereyan etti
ği yerleri gördük, Keşişdağına çık 
tık. Buradan Balıkesire geçtik. 
Oç gün de orada kaldık, Kuvvayi 
Milliyenin ilk teşeküülüne ait bir 

(Devamı 6 r.cı sahifede) 

Şioıendiferşirketlerl miimes.dllerlnln dünkü içtimaı 

Memleket şimendif e 
leri ve otobüs rekabe 
Dün bütün şimendifer kump 
yaları mümessilleri toplandı) 

. M~leketimiz dahilindeki dar bir zat kendisile ııö 
tımendıfer hatlanm alakadar bir muharririmize demiftir 
eden meselelerin müzakeresi - Memleketimiz dahil' 
için toplanan konferans dün ki timendife kumpanyalan 
ikinci içtimaım Şark şimendi measilleri her sene topl 
ferleri idaresinde yapmıştır. Al ve mevcut hatlan alaka 
dığımız malumata nazaran bu den müşterek ıneaail üz 
içtimada Avrupa hatlarına na müzakeratta bulunurlar. 
zaran dahili hatların vaziyeti et defa yapılan toplantıda a 
rafında görüşülmüt ve otobüs maksatla vuku bulınUfbar. 
rekabeti tetkik edilmittir. Dün Konfet"aıııa ıon içtimaı.. 
bu konferuıs hakkında alika gün yapacaktır. 
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Tarihi tefrika: 66 

93· felaketleri 
ve lgnatief 

Ya herşey mahvolacak, 
ya kurtulacak! 

- Ne o? Ne var? 1 - Bana baki Şimdi kaile, 
- Ibrahim Beyi almak için ierasker kapısına git. Bir ta-

elen kayık... bur asker al. Silahlı ve fİf~ler 
g _ Ey? sürülmüt olsun.. Bunları Be-

- Uç çifte mabeyn kayığı.. tiktaıa götürürsün. Sabaha 
- Ne' 'kartı saat ciokuzda orada bulu 
- Ev~t. efendim. nursunuz. Redif Paşa ile Sü-
- Yal mel'un vay1 Mutlaka leyman Pata da~ .bulun.~-

casu5tur. Mutlaka bizim hali. caklar. Onlann e_m.ırlenne go
mizi anlamak burada kimler re hareket ederstDIZ, 

1 
var kimler y~k. tahkik edip Bac•nak Pqanm gözleri 
baher vermek içm gelmittir. faltaşı gibi açılmıştı 

· - Bat üstüne, efendim, 
--·-Bi~di• ~İtti mi? ...._ma, fey ••• 
- Evet, efendim! - Ne? 
- Mahvolduk desene! - Bendenize itaat etmezler-

B~ ~~d~. batka bir yaver 
geldi: 

- Bir tenane sandalı yalıya 
dojru p!iyor 1 

Haberini getirdi. Patalarm 

se 1 
- Mirliva değil miıin. be 

adam? 
- Evet, amma, üzerimde 

kumanda:nlık ııfatı yok. Şayet 

u birden odadan çıktılar. De,...,,"" ... 
tarafında bir odaya gide
ıandala bakmaya baıladı. 

. 
Hüseyin Avni Paşa, Malt

\ıut Nedimin birinci sadar&o 
inde birden bire konağmda 
evkif edilerek memleketine sü 
-üldüğü geceyi hatırladı. Aca-

~ 
bu sandalda da kendisini 
kalamağa memur zabitler 
i vardı? Sandalla bir zırhlıya 

•ötürüp oradan da sürecekler 

l t'iydi kenciiıini? 
! Re<iif Pata Yemende ••
atlanmış olan bir ayağının ye 
~me kullandığı bastonu telaıla 

(•ere düıürdü. Yalnız Süley. 
" ıan Paıa metanetini mubafa. 
! a ediyordu : 
~ - Beyhude tela, ediyorsu-
. ;ıız. Sandal Kuzguncuğa doğ. Mitat Paıa Merhum [*] 

~ı gidiyor. asker bendenize itaat etmezse? 
Dedi. Hüseyin Avni Paıa, Süleyman Pata. seraskerin 

rin bir nefes aldı. Döndü, yazılı kağıt vermekten korktu 
ıı lktı, Doğruydu: Sandal Kuz- ğunu, Hüseyin Paşannı. da tür
«.:.U.cuğa gidiyordu. 
f Seraskerin telaıı bir türlü lü vesilelerle yazılı bir emir al 

mak istediğini anladı. Birden 1 nmiyordu. Hareme giriyor, 
1 lamlığa çıkıyor. odadan oda- bire •öze karqh. 
ı,, dolaşıyordu: - Gel buraya! 

- Duyulduk •• Mutlaka du- Diye Hu.eyin Patayı çağrr-
..,~ılduk... dı. Kendi kartısıo:daki bir san.. 

Hüseyin Avai Paşada bu, dalyaya oturttu: 
Yr sabit fikir olmllftu. Redif _ Serasker kapısına gider-

'l§a, sin. Merkez kumandanı mirli-
.r - Ne yapalım? !>u.yulduksa j va Mustafa Seyfi Patayı arar
.i yuldak. Artık elımızden ge- ıın. Orada değilse çavuı gön

ıi yapacağız. Ya herre. ya derir, getirtirsin. Mustafa Sey-
•ç>.rre! fi Patayı görücce ona: 
~, Diye tecellüt gösterdi. Hü- "S s··ı p ·ı b' · • . en u eyman aşa ı e ır 
pın Avnı1 Paşa: aht-etmitsin. Onun gecesi bu 
·ı·d- ov,!e. Hab~ VAT: kmBey- gece imiş. Askeri alım. gelsin 
• e te astan ır şey ÇI az. d' " d •

1 •· · k. ıyor ersn , r vap11caksak yapalım artı • • 
·:Dedi. O, hemen kalkar, gelir. (1 O zaman, Süleyman Pata Şaşırma sırası Hüseyin Av. 
, ık mantık dairesinde hare- ni Paşaya gelmişti- O, Süley
. e imkan hasıl olduğunu gör man Paşayı alet gibi kullanı-
l • yorum sanırken. Süleyman Pa 
r - Efendim, dı-di, lakırdı iloe ıanm bu i,e çoktan haz'.~la"'• 
Ait kavbetmiyelim. Bana izin mış, ba,kalanndan da sozler 

i in: Bir kere Taşkışlaya gi- almıt olduğunu görüyordu. 
fıı.mı. Askeri göreyim. Ne hal - Sen bizim merkez ku-
~irler, an!ıyayun. Her halde mandanmı da mı elde ettin? 

ı lannd.a bulunayım. E,!er -Ne yapalım. paşam. teda-
!"'iskerlik. makamı • degıf- rikli bulunmak li.zım. 

, yahut lf duyulmut ıse. ya
t-. kurtaramıyacağımız mey 
•da, O takdirde elimizden 
:ı..ni vaı>mağa çab1lanz. Ben 
kı•ladaymı, yahut Harbi. 

laıektebisıde. Benden her za 
1 malümat alabilirsiniz. in. 

J"ah bunlann biç birine ha-
',rkalmaz. Sabaha ka111 eara 

arar, i~imizi görürüz. 
~}3u cesurca tözler. seruke. 
f.lmı batına getirdi : 

t - Tuu! Bütün bütün aklım.. 
ı • çıkıyordu. Ya lstanbuldan 

rilt>cek taburlar? 
' >edi. 
'~ - Gel! Kim var orada? 
~ ı Cir yaver girdi. 

ı . Bizim Hüseyin Patayı ça 
jl' tDa banal 

.erasker Paşa, bacanağını 
rtıyordu. O gelmeden ar-

ı ,ıanna: 
Onu gönderelim de htaıı 

aki taburu getirsin! 
'edi. 
lüsevin Pata İçeriye gir· 
eras'lcere akrabalığı yüzün 
;abuk ilerlemis olan bu zl\t. 
dirayetli bir S:dam değildi. 
t her teyini Hü~eyin Av
'laya borçlu olduğundan 

fadatcati vardı 

- Pek i.la! Aııladm ya, pa
t& ? 

Hüseyin PataJUD artık diye 
ceii kalmamı,tı. Redif Paşa: 

- Bir de T arabya ve Büyük 
dere telgrafhane!eriıı.i tutmalı 
ki sefaretlere bir tef aksetme-
•İn. 

Dedi. 
- Doğrul Bu işi de Necip Pa
f&Y• havale edelim. 

HüsP-yin Avni P..-. Necip 
Pqayı çağırdı: 

(Devamı var) ------(*) Mitat Pa,a merhum bu re•-
mini Hanycula bulunduğu •ıralar
da iıru:alıyarak Madam la Baron 
(Şuarç) a t>ermqtir. Bu ka~ı'! an 
mıl lwiçreli iken ltalya iüilılıil 
harbinde Garibaldiye yardımı do
kunduğundan dolayı (Baron) pa. 
yui ııerilmİftİr. (Murat Bey mrr
ham Tarihi umrımi•inde kendiaİn· 
den balueder ). Bu kadın Hanya'
da yerfeferelr ısalonlanna bütün 
hükümet erk8nım ile •tralı kabul 
ederdi. V elatında mobilyalan •a· 
tılrrken kütüphan~inde bulunan 
Mitat Paıa merhumun bu r"'1nini 
almq olan konsoloslardan birin- -
den Molla Zade Afi Talat Bey İa· 
mintle bir zat almr1tır. K.arileri
mizden Ferit Bey de bu rumi o 
zattan almq "" (Milliyet) te in
~ mü-.!e etmiftir. 
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HARİCİ .HABERLER 

Çin payitahtı önünde 
Japon gemileri 

Japonya •htilafın ecnebi mü_ 
ahalesi olma. 

dan halledilmesini istiyor •• 
Bir Alman gazptesl 

ne di11nr? 
PEKiN, 8 A.A. - Çi,.'de vaziyet 

sakindir. Çi• takviye kıtaatı gönde
rilmesine kıu-tı Japonlann protesto-
da bulurımal ınna intizar olunmakta- BERLIN, 8 A.A. - Frankfurter 
dil' Zeitung yazı)'or: Japonlar, artık ha· 

• M hl 1 kiki ntftkoatlnnnı gizliyemiyecekleri 
ecru ar ı gibi bu maksatlıın ciddi delillerle 

PEKiN, 8 A.A. - 500 mecnab müdafaa ela edemezler. 
Çin neferi, cepheden bun.ya celmit- . Zira hükGmct nüfuzunun sivill&-
tir. rin elinden askerlerin eline geçmit 

MilUJkere f/Olı l olduğu bütün dünyara anlaşılmıştır. 
CHANGHA,, 8 AA. _ Chonır-. .. Son vakayi h• kkında. bir takmı 

H Lia--' J nlarl Chan mutalealar serdeden bu lıbend gaze-

Hs~K '"' m h~ a hakkın~- te, ihtilafın yeni bir safhaya gimıif 
J aı- larouanl ~~ak t · · · _,.. olduğun•• beyand~n sonra diyor ki: apon a m era a gınınuı OMJU • ti ahtı Pek' 
ğu haberi tekzip edilmektedir. Jaimalpon ·"çY..8~': ~a;.ıt • k •n o-

• 4 • lan Ş ı ın ı, ,ın ın ,aır a ıamm 

ı 
dan aymnaih istihdaf ediyor. Bu 

CHANGHAI 8 A.A. -;-- .Clutft&' - hal sureti, bir harbe mua:lildir ve 
ffai - Cbek, burara gelmiftir. l 'imıliki ahval ve f<rait nltında uzak 

Japon gemll~rl Şarkta bir harp vukuu, yeniden bir 
cihan harbi ç•kma•ı tehdidini muta-

NANKIN, 8 A.A. - Nankin'e 3 zanınundn-. 
torpido muhribi gelmiıtir, Bu suret- j Çin'in değil Japonya'nın vicdanı· 
le Çin payitah.tı ~n~nd': bulunan Ja- na mümcaat etm""in zamanıdır . . E. 
pon harp genulennın mıktan 8 e ba .1 ğer Japonya bir nevi Monroe kaide-
lii olmuıbır. 1 sinin havvaıisİ ke.ilerek ve (Asya, 

Doğrudan doğruya 1 Asyalılanndır) diiaturunu il~ri süre-
• • . 1 ,...k Asya'da bir hegemonya tesisi 

NANKIN, 8 A.A. - Hancıye ne-

1

. ddiaımda ise hakikaten hakkın ve 

France 
Vapuru da 
Yanıyordu 

Atlantique vapurun
dan cesetler çıkıyor 

LA HAVR.E.E 8 A.A.. - Hali 
hazırda ıervis yapmakta olan France 
transatlantiğinde saat 3 de ıJr yan. 
gın çdanııtır. 

Gemide bulunanlann ve Havre it
faiye efT&dmm sür'atli müdahalesi 
aayeaind~ atQf baıtınlmıJtır. 

Nüfusça telefat yoktur. Birinci ıo
nıf bir kamara hesara uğıımuıtır. 

Yangının elektrik kontağından çık 
mı' olduğu söyleniyor. 

Atlantiqtte'in e11/razı 

CHEERBOURG, 8 A.A. - At
lantique'in eobzı, dün akşam Aleri
vent deniz istasiyonuna getirilmiı
tir. 

Bugün ticaret bahriye nezareti ı... 
ralın<lan tqkil edilmit olan mütebaı 
aıılar komisyonunun muvualitına 
intizar olunmaktadır. 

NRzır, enkazın olduğu gibi kalma 
sı ve bir kaza vukubulmaması için 
komisyon azaaınc!an batkasmm, ge
miye yaklaşmasını kat'i ıurette -· 
etmi4tir . 

Cesetler 
CHERBOURG, 8 A.A. - Atlan

tique'in yan taraflarında yapılan ta· 
bıu rirat neticeainde bir ta1mn naat
lar meydana çıkarılmıştır. lkiainin 
hüviyeti tesbit edilmiıtir. 
Bir Yunan ı•apuru battı 

MARSILYA, 8 A.A. - Virginia 
namındaki Danimarka vapurunun 

Gazi Hz.nin seyaha 
Ege mıntakası hakkında 

rapor hazırlanacak 
lZMIR. 8 (Milliyet) - lkt11at vekaletinden vilayete, t~ 

ret müdürlüğüne, odaya ve borsaya gelen emirde; Gazi Hz. 
birlikte yapılacak olan tetkik seyahati esnasında Ege mmt~ 
sına da gelineceğini Ottava konferaııaı kararmm ihracatmuz ~ 
rindeki tesirlerini, ihracat emtiamızm vaziyeti. sanayiin inkit": 
için neler dü~ünüldüğü hakkında raporlar hazırla'll'muı bitdiJ 
mittir. 

Borçlar itilafı Fırka grupundlJ 
müzakere edilecek 

ANKARA (Telefun)-Saracoğlu Şükrü B. bu sııhab geldi, ()r 
manlı borçlan için Pariste takarrür eden anlaşmanın ana batla~ 
na dair tabo!unan bl"Ofür Fırka Grupu azalanna tevzi edilmi!tit 
Bu mesele grupun ilk içtimamda müzakere olunacaktır. 

Roma sefaretinde muhteşem 
bir balo verildi 

ROMA. 8 (Milliyet) -Türlciye Büyük elçisi Vasıf Bey t' 
rafmdan sefarethan.ede muhte§em bir balo verildi. Baloda, it~ 
yan kabine azalan, Romanın yüksek sosyetesine mensup zevr 
ve hemen bütün sefirler. refikalarile birlikte hazır bulundular· 

Türk - Fransız itila/namesi 
ANKARA, 8 <Telefonla) - Türkiyedeki Suriye emlaki i1' 

Suriyedeki Türk emlaki hakkmd'a Fransa ile aktedilen itilafıtl 
menin tasdila hakkurdaki layiha Meclis ruzııamesine alınmıtt.d· 

Konya ovası sulama idaresi ~ti, Cenevre'deki Çin hey~e ~İzamın müdafii olduğunu muhik 
b~r ~el~ çd<~ .19 lar ı..,nut~: gÖ•tonnesi, ispat etmesi İcap eder. 
~n .'Çli?'~ davetmı talep ebnesmı I' Şimdiki belde Japonya'run en iyi 

1 
bildtnnıttir . d el d.,stlan hile ona bu ünnru bah,ede-

Diğer atraftan Tolıio' an ı en e~IPr 
raporlar, Japon hariciye nezaretinin m · · M. yen 
Cenevre' del<l Japon heyetine bir tel-

Stratiı iımı.indeki Yunan .vapuru!'un ANKARA, 8 (Telefonla) - Konya ovası sulama idare' 
bir tahlisiye sandalma iltıca etmiı o- 932 bütçe kanununun a!bııcı maddesinin deği,tirilmesi Vf' kaııı' 
lan taJ"ab~mbı (ber25 ~!'i) almtırış olduğu- na bazı maddeler ilavesi hakkındaki kanun layihası ruzn.ame1' 
na dair ır a aıınmıı . I B 1• 'h .. • t b ' 1 • ! .. 1 graf gönd~k Cban-Hai-Kouan CHANGHAI, 8 A.A.. - M. Yen'-

hadisesinin bi,· ecnebi müdaheleıi ol- İn Moskova sefaretine tayini kesbi 
maluızm, doğrudan doğruya halle- kat'iyet etmittir. Hariciye nezareti, 
dilmesi lazım celmelde olduğutıll VBfİnglon sefaretine M. eRz'in ta}-İ-

V• • • .. ald - •-----~e-, a ınmı§br u ayı aya gore gaynmun azam te e .ce erm ıs rrgınaa genuıı, •er ~ • • • l ' 'l ·ı· d dek• k il r1P 
leri Mu. Berendt ismind~ .Aım.n edılmemı~ ea~ı kanalları~ 11 ~ili e ta ı . erece ı an!1 ~ 
rttnörkörüne aktarma ehnıtttr. açılması ıtlennde sulama ucretınden bakiye borcu olat'. çiftçılıııl' 

bildirmiıtir. ni teklif eylemİftir. 
Terkedilmiı olan Stratis vapuru istihdam olunııhilecektir. Ancak her 'köyün tebekesine ait olııl 

saat 4,50 de batm•ftır. itlerde o köyün balkı tercihan istihdam olunacaktır. Ve bu işler 

İtalya da 
Arbede 

- ... - --

Roman yada 
Buhran -----

Nümayi çilerden ölü Kabinenin fastifa 
ve yaralılar var edeceği söyleniyor 
ROMA, 8 A.A. - Sal"""' ~yale BOKREŞ 8 .A. - Busün bi.1-

ti c!ııhllinde kain Montre-San-Giaco- ıru..,,,. açılmı! n ve ihtimal 
mo'dan bildirildiğine ıöre dün 300 Mania kabinesinin mü,terek iıtifa
kadar nümayi, çi bir takım mahalli ıile neticelenecek olaı. siyaıi buh
eıbaııtan dolayı Belediye daireoi ö- I ran, P.omanya'da uzun müddetten
nüne cidettk bağmp ~!ar ve beri gö 'ilm.ımiı derecede tiddotli 
acnara yalandaki Sanono nahiyesine hir buhrandll'. 
giderek 3 kanıb;nye üzerine alet et- ETVela bu buhran, Cenevre'd,.ki 
mişlerr!ir. Bunlardan ikiıi yaralan- mali ~omite . ile ~?manya a."!cmd~ 
mıştır. faal bir teşkilat vucude getırılmesı 

Karabinyerler, mukabele etmit- için Milletler Cemiyeti ile yapılmak
ler ve mutMmzlardan birini öldür- ta olllR müzakerelerin arifesin<'e zu
müşlel', dC:rdünü yaralamıtJardı~. hur ~iş. olup bu müz!'~e~~erin o

Asayi,, inde edı1mi. tir Meo uller tom?tik ~•r ı~rette tehınnı ''.'taç e~ 
tevkif olunm,..tur. mesı tehlıkesı vardrr. Halbuki bu mu 

Deg"l•lklUıler z.:k·;nıt y~pdmadıP.'ı takdir~e iktua-
" "' ve maıı buhranın pek zıyade te-

R~~ 8 _A.A. - Temyi:r;.mahk ... vessü edeceği büyük bir hctbinlikle 
me51nın yemden açılmasr mıınasebe- söy lenmektPdir. 
tile müddei umumi ayandan M.. Bu buhranın en vahim cihetlcrin
Longhi, fa,irt devletinin Teni ~Y- den biri 1~32 •en.,,.ine ait olan ve 5 
vüllerinden bahsederek meb usan milvım ııeçen bütçe acığıdır. 
mecli•inin milli koorporasyonlar Saniyen hüln'.ıınet ile kra1m ara•ı
mccli i ile tevhidi ihtir.ıalinin mev- nı ~çan ihtilafın ınahiveti itib rile 
cut olduğunu söylemiştir · b,. b.,lıranm mnhtemel olan netayici 

---··~-- bak'unıla tahm.iol:.-r oon derecede 

Fransız 
Donanması 

PARIS, 8 A.A. - M. Le,.guet, 
Tolc;n'ılaki birinci filo,... ziyar•t et
fkten s<>ru·a Franaız donarunaınli:.ı 
1932 senesindeki faaliyetini tetkik 
etmi;tir. 

müphem ve karı,ıktır. 
Buhranın en yııl<ın me,.ıei, polis 

müdürü ile jandarma lı:umandanmın 
Dahiliye nnzınnıı lca111 takındıktan 
tavıJ" ve hftrelı:ettir. M. Mııniu'nun 
po•ta ve demiryollan müdürlerini 
değiştirmek ıuretile idarede yapma
ğa başlamış olduğu tebdil!ere ken
di inin de kurba" jrİtmesınden k.,... 
kan polis müdüni, bir tamİın Dl!§r&-

~rek o makama kralm bir karanıa
m~: ile tayin eclilınit c 1duğundan 
vazi(P.ıinden ancak yine böyle bir ka 
ramame ile affedilebileceğini bildir
mi,, jandanna lı:uınandıuu ıla kentli-

M. Borah'ın 
Bir nutku 

lngiliz sefiri teşeb
büste bulundu 

NEw • York, 8 A. A.. - lngilia 
Sefiri Sir Lindsay, dün M. Borab'ı 
ziyaret ehnİftİr. 

Herald Tribune'e göre bu mÜ· 
liikat, geçen çarıamba günkü nut • 
kunda lngiltere hakkında ııöyl .. 
mit olduğu sözlerden dolayı M. 
Borab nezdinde yapılmıt bir te
•ebbüa mahiyetindedir. 

M. Boralı, bu nutkunda bilhea
aa lngilterenin Hindiatanı ellın 
mikTa•mı ipkaya mecbur etmek 
ıuretile dünya fiatlerin.i dü~ürmüı 
olduğunu söylemişti. 

Amerikalı iıyiına ore bu leci· 
bir, paranm ecnebi pİyaaalanncla 
luJ'?Uetlen dü1meaini mucip olmuı 
tur. 

Mülakattan aonra kendİ•İnden 
aorulan bir suale cevaben M. Do
rah, Hindistan Ye albn nıikya11 
meselet1inin mülakatta mevzuu ba 
his edilmi1 olduğunu ııöylcmif ve 
fakat batka izahat Yermekten İm 
tina etmittir. Maamafih, muma
ileyh "Sir Lindsay'in ııözlerime bu 
kııdar ehemmiyet atfedecefini 
aannetmezdim" dem.ittir. 

Alman 
Toprakları 

Almanya kaybettiği 
yerleri istlyor 

Mumaileyh, Vıtlİngton ve Lond..., 
itil&flanrun kenrGs;ne bah,ehni' ol
duğu in~at salahiyeti fazlasını kul
la!\ltl""'lf ol~uğunıı s(;ylemiştir. Al
nanyaya gelince Deutschland kru.
"Ya7.Örünü inşa vr servi ııe ithal etmiı 
Ye cyni h•cimde iki gemiyi in1aat 
tezgiblanna. koymuftur. Fransa, 
yalnız Dunk..-que'i te:ı:güaa koya
caklrr. 

sinin jıındannanın maddi vaziyetini Berlin, 8. A.A. _ Havu Ajan. 
ıslah bu•ıı•undaki mesaisinP dahiliye sı muhabirinden: 

M. Mac Donald 
Londrada 

LONDRA, 8 A.A.. - M. Mac Do
nald, -t 10 da Lossiemouth'tan bu
raya gelmi!tİr 

irtihali müessif 
lzmir etrafmdan Halim Ağa 

Zade merhum Halil Be,. mahdu
mu ve Hamamcı Zade Mustafa 
Zeki Beyin kaymbiraderi lıtanbnl 
aıliye mahkemesi birinci tahkikat 
hakimi Nuri Bey irtihali dan be
ka eylemiştir. Cenazesi buırün sa· 
at on bit-de Sipahi Ocağa k&J"!ı•m 
daki 155 numarah hııneoinden 
kaldmlarak n-mazı Te,vikiye ca
htiinde badeleda Şehitlikteki mak
berei mabsusurna defnedilecek
tir. Allah valide ve hem•iresile 
akraha ve dostlarına aabrü cemil 
Ye merhuma ııufran ihsan eyl.,.in. 

nazınnın muhalefet etmekte olduğu
nu ihsaı eylemittir• 

D·hiliye nazınnm bu me,.den oka 
mal~r hrşmnda kral, mulu.rrerab
nı tasvip etmediği takdirde İstifa e
de~ğini bildirmi,tir. M. Maniu da 
refiki ile müıtagni dawannuı Ye o
nun noktai nıızarmR mür,"lheret et .. 
mittir. Yıırmki paTJlriesi günü D&2D" 

l.e.r m•cl•i toplandığı zaman .bir ka
rae ittiha~ edilmesi muhtemeldir. 

Kabinenin istifa edecefi mnbak
kaktır. 

Hükümdar ile kabine arumdald 
ihtilatın cereyan etmekte olduğu sa
bara nanran timr!iki hükUnıetiu y,,. 
rine ba•ka bir bül< imetin ıretinlm... 
ıi meselesi mevzuu bahoolıluğu bok
dirdc ne ı:ibi hal suretleri bulunabi
lrr~;;ini keatirmek son derece mü.t
küldür. 

Sivasi mehafil, muahaze edilen ild 

Aituatoa ve e,.IU.I a:rlarmda 
Sarre havaaaınm Almanya)'& rü· 
cuu lehinde Rhenanie'de birçok 
nümayi,ler yapılacaktır. 

Birlik, bütün Almanları, ciha,. 
na Alman,.anm huduttaki tama
mile Alman olan topraklan.o bat
ka ellerde bulunmuıru istemediği 
ni göstermek için, kitle halinde 
mukaddes Niederwald mevkiine 
citmeğe davet ebnektedir. 

Ayni nüma,.iıler, pek yalan. 
da Dantzig için yapılacaktır. 

Germain ittibndı cereyanı, he
nüz Alsaı - Loren'i resmen istem .. 
ie cesaret edememektedir. 

il. Von Papen, rel11lcllm· 
har ile giJrllıec~lı 

müdürü yerlerinden İpka etmek su- BERLIN.8.A.A- M.von Papen' 
retile ikıidar m .. vküni kabul edecek in bu hafta Hitler ile mülakah 
olRn herhangi bir hükumetin efki\n hakkında Reisicümhura izahat ve 
umumiye uannnda '8hıi bir bülni- maliimat vereceğini Berliner Ta
metten ba•kıı bir sifat ve hahiyeti o- geblatt ,.azıyor. 
nuyacağnu beyan etmektedir. Mumaileyh Berline gitmeden 

Binaenaleyh, siyasi buhranın bir ""vel Duueldort'ta Garp Katolik 
kanunu esaıi buhranı tevli etmesi feri Komitet1i Reisi M. Claaedodı: 
pek mümkündür, ı ile görü•müştür. 

de çahtacak olan çiftçilerin alacaklan yevmiyeler borçlarile malı 
ıup olunacaktır. 

Kaçak eşlıa yakalandı 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Jandarma kumandanı lbrabim Bet 

ot arabasile kaçak eşya getirileceğini haber alarak lazım gele!' 
tertibatı almıttır. Bu tertibat sayesinde Süleymanın saman y~ 
lü arabasından iki yük tömbeki iJe mühim mikdarda iskambil ıJ 
ğıdı yakalanmıştır. 

- inopta ar ır ına 

SiNOP, 8 (A.A.) - 3 günden beri devam eden kar fırt_., 
sebebile Sinop - Boyabat yolu kapanmıştır. 

T. D. T. Cemigetinin mecmuası 
ANKARA, 8 (A.A.) - T. D. T. Cemiyeti Katibi Umuıııl 

liğinden: T. D T. Cemiyeti merke-z heyeti katibi umumi Rutel' 
Etref Beyin reisliği altında toplanarak kollardan ve dışarda.n ge 
len kiğıtlar üzerinde müzakereler yapmış ve kararlar vermiştir· 
Cemiyet tarafından çıkanlacak mecmua hakkında konutulmut• 
tur .. Umumi merkez heyeti ç.artamba günü saat 15 te toplan•· 
caktır. 

Dikkate şayan bir yangın 
ANKARA. 8 (A.A.) - Bugün Hacı Muıa mahallesinde 

çıkınaz bir sokakta iki katlı küçük bir ahşap evden yangın çık
mı§tır. lt{aiye yetiterek evin üst katı ve yanındaki evin çatı arıı· 
sı yanınıt olduğu halde söndürü!müştür. Haber aldtğımıza göre 
geçen kıt ta ayni evden. ayni şekilde yangm çıkmıştır. 

İtalya 
Arnavutluk 

Gümrük birliği ha
beri tekzip ediliyor 

TiRAN, 8 - Bazı ecnei telg
raf ajanılan oon zamanlarda IJU• 
,.a ltalya ile Arnavutluk arumda 
cümriik birliği hakkmda gÖrüfllle 
ler viıki olduğuna da.ir haberler 
""!retmiıtir. 

ATiii ajanslar, Amavutlufun 
ltaı,.a teklifini bazı devletlere teb 
liğ ettiğini bildinni~lerdir. Arna
vutluk matbuat bürosu, Arnavut· 
luia bu ııekilde hiçbir teklif ,.apıl 
madıj!ını Ye binnetice Arnavutluk 
Hükilmetinin te..,bbiiaatı hakkın
daki habl'rlerin de aaılaı:ı oldufn• 
nu be,.ana mezundur. 

iki mllttefik memleket arasın
da mf!vcut samimi letn'lıti mesai, 
ııamimi dostluk fikrine iıtüıat et. 
mekte oldufuııdan, Tiran Hüku· 
meti bütün bu haberleri açıkça 
tahrikiıml:ı mahiyette addetmek· 
teclir. 

Rusyada yapılan 
ziraat makineleri 
MOSKOVA, 8 A.A. - Ziraat ma 

kineleri imali husuaanda 5 senelik 

Harp 
Borçları 

---
lt1. Roosevelt M. Si ... 
mon ile görüşüyor 

NEVYORK, 8 A.A. - M. Roo•• 
velt ile M. Simon araaın<laki müli
kat, yarm vukua gelecektir. M. Ro<> 
aevelt tarafından tertip edilmit olaıı. 
bu mülakatın mevzuu ihtimal bari' 
borçlan, tahdidi teslibat ve cihnn ik· 
tıaat konferansı meseleleri olacaktıır· 

- - ·-· . 
M. CooJidge 

defnedildi 
PL YMOUTH (Vermont) 8 A.A. 

- Coolidge'nin cesedi, dün mahallı 
mezarlığa defnedilmiştir. Malılm ol· 
duğu veçhile Plymouth, müteyef'f .. 
nm dofmuş oldufu şehirdir ve et:· 
dadmdan birçoğu o mezarlıkta med• 
fun bulunmaktadır. Müt""effa, oild 
Calvin ile kain...tideıinin ara....
defnedilmi,tir • 

Müt~veffayı IOll defa ıüküt için.ı. 
seliimlaınak üzere gelmiş olaıa doıt· 
larnun miktan fazla idi. 

M. Painleve 
iyileşiyor 

planm vennit olduğu neticelere ait PARIS, 8 A.A. - M. Eynac'ın ~ 
bilanço,... yapan gazeteler, bu nm Painleve'nin hestalığı dolayuile ...... 
makineler imali nisbetinin ıon 4 ,,,. 1 Ya işleri nezareti vekaletini deruhte 
ne zarfmda 3 mİ•li ve harpten evve- edeceğine dair olan fByİa tekzip old 
line nazaran 6 miıli artmq nlduin- nayor. M. Painleve'nin sıhhi vaziye-
"" }'&Zlllaktadır. li salih balmııkta benle..aıadtt. 
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ele iye için bir banka yapılıyor 
Ekonomi - Maarifte 

Hususi 
Mektepler 

İskan 
Suiistimali 

Beledluedt1 

Belediye 
Bankası 

Mahkemelerde 

Gece 
Hırsızı Ticaret oda arı mınta

ka kongresi nezaman? 
Bu seneki kongrede mühim 

nıeseleler görüşülecek 

Kazanç vergisinden 
muaf tutulacaklar 

Noksan ifadeler 
alınarak 

evrak tamamlandı 

Vekalet bu banka 1 Yapbğı hırsızlıkları 
için tetkikat yapıyor birer birer anlattı 

lıtanbul ının 
lan kongre.. lakaaı Ticaret Oda 
loplıınacaı.U:, Yakında •ehrimizde 

liatırJard . d 
~.d~lar kona ır. ki geçen sene~ 
aoııuklü ·.. ırreaınde kongrelerın 
Porlarıng~d· kongreye verilen ra-
tirıd " eta · • eıı oldu. ısmarlama vazıye-
bır faide 1 ~ ve kongrelerin hiç 
~aha olın •ının edemediği mevzu
nın ltıii.b Uşt!'· Bu aeneki kongre 
blaıı İçin et bır neticeye Tasıl ol
lıazırla uzun bir müddet evvel 
~lamı "dlınaaı, konuşulacalıa mey 
bi1dir;1 •~a evvelden her Odaya 
rihneai '.:" tetkikata meydan ve-

l'· ararlaıbnlmışbr. 
n, ı'""ret Müd" 1" ... b . ..,..., ar 1ı ur ugu u senekı 
111 ongr .. 

'ıUreUe teap<;ı•tırubnn • ~znameıini 
- y\Un e •ıtır: 

daı-dizaa:yo urtalarımızm i•tan• 
2 nu. 

<ını ,- .Yaş ıne-·el • . . 'h 
eırun i · .1 • enmızın ı ra· 

3 - Oda\': -:ı'!'acak tedbirler. 
CUda ııetir;ı r .'çın bir birlik vü-

T' ıneaı, 
1 ıcııreı M"d" 
arı ınıntak u urlüğü bu mevzu-
rı Oda•ın:İ,'·ı:~h.ilinde 17 Tica
•rın, lotınu ıu' 'rıniı ve mütalea• 

lata ' r. 

nbul kongresi 
,. lıtanbut T' 

1 bu ay i • d ıcaret Odası kongreN çın e toplanacakhr. 

aııni Nuri Bey 
... tı..ıı..,t v - . ... "•t .. ekaleıtnden vaki olan 
lı.ray:z~rine bir hafta evvel An
\J,?ıu.,,; ~~iş. olan San.ayi Birliği 
d11ıı kh . •t.ıbı Nazını Nuri Bey 

l'tınıze avdet etmiştir. 

~ilcago sergisine 
•ttirak etmiyoruz 

8Q 
•Itı a:y ';"• Şikagoda açıl cak ve 
flelıııit I ~"am edecek olan bey
!İıoa.•·· e lİnninci a•ır Sergiıine iJ 

"'"" fera•at ed"Jd'•• d" T' Caı-et M"d·· ı~·... ı ıııı un ı-
u ur ugune bild' ril . tir 

lir 
lleynelmilel Şikaıro s~r ~!' : 
alı . guıne 1§ 

t') • etme~ıze e':Yelce karar ve
ı., lllıt ve bır komıayon tetk.il edi
lı •ek tetkikat yapmıştı. Bu tetki. 
,~t göstermiştir ki Şikago aergisi. 
t ~ !ftÜatakil bir paviyon vücuda 
l.ttırıhnesi için yarım milyon Türk 

1:-."~a ihtiyaç yardır. Bn sergi
~i "tirak masrafını kartılamak i
ı~" latanhul Ticaret Odası 2000 
ı.." tahsis etmiş, diğer bütün oda
,.( da varidatlarmm yüzde beti· 
diı"~trınıılardır. Serıriye ittirak e
'İı lftı~eceğine nazaran odalar lab 
d,,._•1tılıleri parayı geri alacaklar-

Trım1ıy 
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liğin drha fazla inkişafı için bir 
muallim gönderilmeoini latanbul 
Ticaret Odasından iotemiflerdir. 
lzmirden de sepetçilik muallimi 
olarak Mustafa Bekir Bey namın 
da bir zat tavsiye edilmektedir. 

Kambiyo tahdidatı 
Geçen sefer ihtiyari tahdidat 

vazetmit olan memleketlerden 
(ikinci gnıplan) bııhsebniştik. 
BugÜn de mecburi tahdidat koy
muı olan memleketler ( üçncü 
ıınıP) hakkında izahat veriyonız: 

Almanya 
1931 aene•inin yaz batlangı

cmda Almanyadan külliyetli mik
tarda altın çekilmesi ve ihtiyat ec• 

Ankaradan verilen maliimata 
göre, Maarif Vekaleti huauai mek 
teplerin kazanç vergisinden mua• 
fiyeti için bir kanun layihası ha
zırlamaktadır. Bu haber lstanbul 
husuai mektepleri larafmdan bü
yük bir memnuniyetle kartılanmış 
br. 

Y a.ptığmıız tahkikata göre hu
susi mekteplerin ilk kısımlarından 
esasen kazanç vergisi alınmamak
ta idi. Bu sefer crta ve lise kısım
larından da verııi alınmıyacaktır. 
Yeni vaziyete göre Maarif Veka
leti hususi ır.ektepleri himaye et
miş olmaktadır. Kendilerile temaı 
ettiğimiz hususi mektep idareleri 
vekaletin bu hareketinden aon de
rece memnan kaldıklarını beyan 
etmektedirler. 

Söz derleme 
faaliyeti 

hkan idaresinde meydana çı 
kanlan suiistimale ait tahkikat 
evrakında Devlet Şurası bazı 
noksanlar görmüş ve evrakı ia 
de etmişti. Mülkiye müfettişliği 
diğer alakadarların ifadelerini 
de alarak evrakı tamamlamış. 
tır. Evrak Devlet Şurasına gön 
derilmektedir. 

Nufus umumi 
müdürü 

Nufua umum müdürü Ali Ga 
lip Bey teftişat için Edtrneye 
gitmittir. 

Mübadele işi 
Gümülcünedeki tali muhtelit 

mübadele komiayonunda Türk 

Te§kil edilecek Belediye Ban· 
kası için Dahiliye Vekaleti tetki· 
kata ba§lamıttır. Bankanın bir ae 
neye kadar teaisi muhtemel görül 
mektedir. 1929 aeneıinde çıkan 
Belediye Kanunu mucibince Bele
diye Bankasının sermayesi bütün 
belediyeler tarafından bir nispet 
dahilinde temin edilecektir. 1929 
aenesindenberi her belediye vari
datının yüzde beşini teşkil edile
cek Belediye Bankaıınm oennaye
si olmak Üzere ihtiyat akçesi ola
rak tefrik etmektedir. lstanhul 
Belediyesi her aene bu suretle üç 
yüz bin lira biriktirmektedir. Da
hiliye Vekaleti bankayı tesis eder 
ebnez her belediye timdiye kadar 
ihtiyat akçe olarak ayırdığı para
yı bankaya •erecektir. Bu banka 
belediye muamelatile htiıral ede
cek, mühim belediye işlerinde is
tikrazlar bu bankadan yapılacak
br. 

Belediye kooperatifi 
nebi kambiyoaımun azalması ne· Türk Dili Tetkik Cemiyeti e
ticeainde marl<, istikrarını kaybet- sa•lı surette faaliyete geçmiştir. 
mişti. HükUınet, altın eaaaıru mu- Cemiyetin gramer kolu bütün liae 
hafaza etmek için bir seri emirna- orta ve mu~Ilim mektepleri türk- , murahhası Fuat Bey, dün vali 
me neıretmiıtir. ıs temmuz 1931 çe ve ed~bıyat hocalarına be§~r muavini Ali Rıza Beyi ziyaret 
tarihli emirnamenin netrile bu hu mastar gondererek bunlann dela- • • . 

İzmir Kooperatifi, lstanbul Be 
lediye Kooperatifine nümunelik 
incir göndermi,tir. Belediye Koo
peratifi hazırlıklan ikmal edil
mek Üzeredir. Bir iki hafta içinde 
açılarak faaliyete &"eçecektir. 

susta ilk adan atılmıttır. Bu emir- let ettikleri manaları, miiıtakka- etmııtır. Fuat Bey, bır hafta 
name mucibince Reichsbank ecne- tını ıormuıtur. Muallimler kendi- IO!U'a Gümülcüneye gidecektir. 
bi kambiyo muamelesi için yega- !erine verilen bu bet maatar Üze
ne merci olmuıtur. Emirname baı- rinde tetkiklerini ikmal ettikten 
bca aş,ağıdaki ahkimı ihtiva et- aonra neticeyi cemiyet merkezine 
mekte idi: bildir.ceklerdir. Bu ıuretle daimi 

1 - Ecnebi kambiyosu üzerine aur.ııte cemiyet muallimlere böyle 
vadeli muıtmelatm memnuiyeti, k .. Iimeler verecek ve tetHk ettire 

2 - Reamen tespit edilecek cektir. 
kambiyo korlarile muamele yapıl- Söz derleme İstanbul Heyeti bu 
ması, hafta içinde Vali ve Belediye Re-

3 - lktırıal Vekaletine, kambi- iai Pıluhiddin Beyin Riyasetinde 
yo muamelatına mütedair mesai!- toplanarak faaliyetine başlryacak 
de herkesten izahat yahut yemin br. Söz derleme için Ankaradan 
talep edebilmek hakkının veril- fitler beklenmektedir. 

me•i. Maarif müdürleri 
Üç gün sonra, 18 temmuz 931 

de n.,.redilen yeni bir emirnam" detişecek 
ise, nezdinde 20.000 Reicbam.ark' Haber a1dığımıza göre Maarif 
tan fazla par,., çek, poliçe ve aa- Vekaleti Anadolu Maarif Müdür
İre olarak ecnebi parası bulundu- ]eri arasında ,iUnüllü bir (f,..r;.;.;k
ran her kimaeyi, bundan hükUıne- lik yapacaktır. Bu meyanda bir
ti haberdar etmeğe mecbur tutu. çok Maarif Müdürleri yeniden ta
yordu. Bu hat, bilahare 1000 yin edilecek, becayişler, nakiller 
marka, 1 birinci teşrin 931 de 200 yapılacaktır. Bu iekilde değitik
Reichsmarka indirilmitlir. Bun- lik yapılacak olan otuz kadar Ma 
dan sonra da kambiyo kontrol bü- arif Müdürlüğü vardır. 
roaunun müsaade.si olmakaızın 
kaınbiyo tedarik ebnek hemen he Bakımsız çocuklar 
,Dl.,.!' imki.nsız olmuttur. Aynca • • 
Reıcb, Bank'a her hangi bir kim· IÇID d': nezdinde mevcut kanuni had- Kadınlar Birliği Sıhhiye ve Ma-
ı~ fevkinde bir miktarda dövizi arif Yeki.Jetlerine müracaat ede

nı!'bayaa etmek salahiyeti veril- rek mekteplerde okuyan haata ve 
ID.ıştir. bakımsız çocuklar hakkında bazı 

.. 15 temmuzda verilen salabiyetİ temcnniyatta bulunmağa karar 
tunıullendiren üçüncü bir emirna- vermiştir. Kadmlar Birliği Avru
me de 1 ağustos 1931 de neşrolun pada olduğu gibi tabii istidat ve 
~u~t~r. Bu emirname mahalli ver zekiida olmıyan ve zayıf bünyeli f 1 aırelerinde birer kamhiyo çocuklann ayn dersanelerde ve 
e 0~1rol bürosu ihdao etmiştir. Bu sıhhi ve terbiyevi usuller altında 
km''b:'ftıenin neşrinden sonra tedrisat görmelerini İıtiyecektir. 
.a"..md 

1~0 kontroı büroıanrun mü- Kızıl aşısı 
- eaı olmak d" · "'b a d . sızın ovız mu aya• 

e ebılıneğe hiç bir imkan kal- Mevsim hastalıktan dolayıaile 
m~ıJlır. mekteplerde kızıl &§111 tatbik edil 
t 'hlgustoa 931 ile 23 mayıs 932 mişti. Bazı talebelerin hala atı
kar~ erı arasında kambiyo hak- , lamnadıklannı öğrenen Sıhhiye Mü
d~~ a ,!"evzu niz,.mat 12 kere ta• : dürlüğii Maarif Müdürlüğüne bir 
n~:r ~'ii'IUDıtlı~. 23 mayıa 932 de · tezkere gönduerek aşılanmıyan 
k 

e d en Yenı bir emirname esaa 1 talebenin en yakın aşr istaayonla· 
anun a o vakı k d k d'l · " · · S h 1 b ·ı... e a ar yapılmı§ rma sev e ı mesını ıstemı,tır. ı 

0 a~t ~ .uınft . tadilatı ihtiva et- biye Müdürlüğü, aıı kağıdı göster 
";e ~ ır. • alıhazırda meriyette miyen talebelerin mekteplere ka· 
oh an utı -;mh •;name başlıca atideki bul edilmemesini de bildirmiştir. 

ususa ı lıva et k d' 
1 

. nıe te ır: -·•••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••·•••••••• 
- .~~bıyo muamelilbnın neşrelmi$tİr. B\lnlardan en ehem-

kontrolu Reıchı Bank'a 'imi miy .. tliai olan dördüncü emirname 
t
• ven f-
ır. .. 1 S tetriniaanide ve 23 kanunuev-

2. - Muaaade alnunakaızın ec- vel 1931 de esaslı a11rette tadil o
nebı eshamı ve kambiyosu müb lunmuıtur. Tadilatile beraber 
yaa olunamaz.. • batlıca atideki ahkiimı ihtiva et-

3 - ~cnebı mem!eketlerde bu- mektedir: 
lun!'n bır Alman, muaaade almak- 1 -- Kambiyo muamelesi yap-
11zın ayda 200 marktan fa:da bir mak müaaadeai yalnız AV\lsturya 
para celbedemez. Milli Bankaaı tarafından verilebi-

4 - Hariç memleketlerde h\•lu. lir. Ki'U11biyo korlarının tespit ve 
nan Alman mallarmm ıriimrük res tan:rin.i hakkı da münhasıran mez 
mi ile nakliyat mesarifi ve uzun kur bankaya aittir. Kambiyo mu
vadeli istikrazlarm tediyesi için aruelil.tı ya doğnıdan doğruya 
lazımııelen ecnebi kambiyosunun Milli Banka yahut fıkranm ba4 ta
tedarik; de hükıimetin mürıaade•i- rafında oöylendiği üzere banka 
ne bağlıdır. tarafından mezun kılınmış eşhas 

S - Her tüccarm memlekete ve. mü.,saesat tarafından yapıla
emtia ithali için alabileceği döviz bilıı" 
miktarı kat'i •urette tayin ve tah- 2 - Avusturya dahilinde b;r 
dit olunmustur; bu miktar zaman ecnebinin bir bankaya gerek tilin 
zaman tadil olunacaktır. ger-:k•e bir ecnebi parası tevdi et-

6 - ihracatçılar satıklan em. n!e•ı b11 !'••alarm trıımft'ri veya 
tianın bedelini Merkez Bankası- bır ~~nebı memlekete havale edil· 
na yatıracaklardır. mesi Jl:?.illi Bankanın murıaadcsi-

7 - Ecnebilerin Almanyada ne haı:lıdır. Ancak bir Avustur
~evcut ~atliiJ!larında!' !ecil iti- t~lı memleket. ~ahil:ıı.de bir ~ne-
lafnamesı ahkamına tabı olmıyan ye n.a~ten •1lın olal&k tedıyat 
mebali'!" harice aerbestçe çıkanla· ya~abıl~. 
maz. Bu paraların ya asgari bet • - er A~uaturyalı nezdindu 
sene için Almanyada plase edil· meve,~t ecnebı. P!'raaı yahut poli-
meai Yfthut b ti 1 Alın çe mı~tannı Mıllı Bankaya bildir 

azı far ar a an• .. b d B -
vanın ihr·caı f' tm • mege mec ur ur. anl.a bunlan 
. n mı ınanae e ege "b k h kk • tah~is edilmesi mcşrutt A mu a.yaa etmP- a tnı haı:zd:r. 
tecil itil&fnameleri d bur. h yncta 4 - lhracRtçılar aldıkları dö-
b.. "k e u uauı a . 1 . M'lr B ka k 

ukub b~r eh.,mmiyeti haizdir. An ~12 ~rı • ~ ıd' İn ya satmR mec 
~ d u ıtilafnameler Türkiyeden uSnyetiBn • e ır ebr: ik b 
zıya e AJmanyaya ihazatt b - ır ecne ıye razatta u-
lunan memleketleri aİakad:;. ~- l•mabilmek için Teya mümasil ah
tiiHnden onlardan bu yazımı ed- valde Milli Bankadan müsaade is-
aynca bahıretmiyonız. z a lihaali mecburidir. 

AvusturlJR 6 - Bir Avuaturyalı sathğl ma· 
.. _ . lın bedelini tilin olarak alamaz. 

:'-vuıturya Hukii'!'eti 1!!31 se- (Bu maddenin bazı iıtisnalan 
neli sonbaharında dort emırname mevcuttur.) 

Otomobil parkları 
lstanbulda Tur;ng Kliip azasına 

ait otomobillerin, bırakıldığı zaman
larda hüsnü muhafazası için • Avru 
pada olduğu gibi - tehrin münasip 
yerlerinde otomobil parklan vücude 
getirilmesi tekarrür etmiştir. Bu 
parklara brrakılacak otomobiller, 
seyrÜsefer merkezince bulundurula
cak memurlann nezaretleri altında 
muhafaza edilecektir. 

Yeni idare heyeti 
Balıkçılar Cemiyeti yeni idare 

heyeti intihabı bugün yapılacak
tır. 

Elektrik saatleri 
Bazt müeaaeae Ye ikametgah· 

larda bozuk elektrik saatleri bu
lunduğu hakkında '4biplerl tara
f!ndan be!ediyeye tikayet edilmif 
tir. Beledıye bu husuala tirketin 
nazan dikkatini celbetmi4lir • 

Terkos mürakabe 
heyeti 

Terkos Mürakabe Heyeti va
zifesine batlamıttır. Bu heyet Be
ledi~e Fen itleri Müdürü Ziya, 
Tahır Kevkep, sular müderrisi 
Burhaneddin Beylerden mürek
keptir. 

Hükômetimiz neka·dar 
demiryolu yaptı? 

Dün akşam Radyoda bir 
konferans verildi 

Ciimhuriyet Halk Fnkası ViJi.. 
yet idare heyeti reisi Cevdet Kerim 
B. dün aktam radyoda denıiryollan
mız hakkında f&YaDI dikkat ve isti
fadeli bir konferans vermiıtir. 

Cevdet Kerim B. demiryollannın 
ehemmiyetini ve memleketimizdeki 
vaziyetini anlatbktan sonra ezcümle 
demiştir ki: 

lıeza Terilen imtiyazlar ve feda edi
len haklar mukabili ecnebilerin vü
cude getirdiği hatlardır. Şimdi bir 
de Cüınhuriyet devrinde takriben 
yedi sekiz sene zarfında yapdan hat 
!ara b..kalım: 

1 - Samsun - Sıvaı 
2 - Ankara - Sıvas 
3 - Ulukıtla - Kayseri 
4 - Adana - Halep yolundan ay

rılan Fevzi Paşa - Malatya. 
S - Kütahya - Balıkesir 
6 - Kızıl Irmak - Çankın - Fil

yoo hattında biten kısım. 
Bugün bitıniı ve itlemekte bulu

nan bu batlann tulü takriben iki bin 
kilometreye yaklatmaktadır. 

Bu hatlann temamen inf&lan Ye 
iıletıniye muktezi biliimum tesiaati

Anadolu • Bağdat yolunda; le edevatı muharrike ye müte
Haydarpafa - Konya - Adana - barrikelerinin temini takriben 

Yenice (Eskişehir - Ankara dahil) ( 180 ) milyon liraya malolmuı· 
1378 kilometre, Adana - Menin 68 tur. Bu eter milli oervetin, milli aa
K.lm. Bundan baıka Ruslar tarafın- nayiin, milli azim ve iradenin mab
dan yapılarak bilahare terkedilen va sulüclür. Türk vatanının en büyük 
elyevm ciheti askeriyece itletilmekte muvaffakiyeti ve ziynetidir, 
olan Sarıkamıt·Kar• 124 kim. Bu büyük eaer kartıaında bir 18.h-

Cihanda demiryolu inıaaına bat
lanalı yüz ıeneyi geçmektedir. Şu 
balde saltanat idaresinin son bir uır 
lık hayatmı ve Metrutiyet devrini 
bu hareketle l<arldaıtırabiliriz. Cüm 
huriyet idaresi baılaymcaya kadar 
bu memlekette yapılmış olan hatla· 
nn istikameti ve kilometrolan ıu
dur: 

Erzurum • Sanlaım•t dar hattı Zil m:ıziye dönelim. istibdat idareai-
232 kim. ki yekünu (1802) kilomet- nin Hicaza yapmak İstediği bin kilo
re eder. ınetrelık dar ve çürük bir hal için 

Bu hatların f&tk cephesindekilo- yıllarca herkesin ianesine avuç açtı
rin haricinde kalan, memleketin aziz ğını biliriz. ( 1871) de batlı yan Hay 
haklanndan bir kıınu feda edilerek darpaf&-Ankara hattı tam yirmi bir 
milli iıtiklali zedeliyen imtiyazlar aenedo taınamlanabilmitti. 
mukabili ecnebiler tarafından yapıl. BugÜn bitmiı ye iılemelrte bu
mıı hatlardır. Şarktakilerse Ruılarm lunanlardan batka Sıvaı - En:urum, 
kısmen Harbiumumi eanaaında vü- Sıvu-Malatya, Eliziz-Van, Afyon -
cude ıretirdikleri dar ve kısmen daha Antalya. Adapazarı • Bolu - Bayın
nvel yaptılıları renit hattır. Hiç bi- dır, Filyoa - Ereğli derdesti inta 
rinde milli emek ve hükumet feda- proR'rıuna dahil bulunmaktadır. • 
karlığı olmamııtır. Elimize ıreçtiği Me,rutiyet devrinin bir kanı bi
zaman seyrÜsefer, emniyet ve sür'a- le demiryolu yapamadığını ilave e. 
tine yaranuyacak kadar bozuk ve ha derek Türkiyede bu inıaata batlan
rap bir halde idi. istasyon, köprü ve dığı gün<kn Cümhuriyet idaresine 
tüneller kıımen muharebelerda düı- İ kadar vücude getirilmit olan hatla
mıınlar tarafından tahrip edilmit ve n niıbet edersek. heaaptız ve insaf
kısmen ıenelerce baknnaızlık yüzün- ıız memleket haklan feda edildiği 
den harap hale gelmiıti. Diier tesi- ve bu yüzden ecnebilerin Türkiyeye 
aatı ımaiye, imal.iithanc ve fabrika- ikrautta bulunmak ve büyük mcn
lan da ayni halde idi. Cümhurİyet faaller mukabilinde para dökmek i· 
idaresi bu batlan oabn alarak mille- çin rekabet ettiği devirlerde bu mem 
te malettiği ıribi bunların ıslahı ve lekette (60) sene içinde senede tak
emniyetli bir hale gelebilmesi için ay riben (66) kilometre timendifer ya
nca yirmi milyon lira raddeıinde pılmıttır. Cümhuriyet devrinde ise 
masraf yapımıtır. Memlekette bu yedi sekiz sene içinde takriben ıene
hatların haricinde Fransızların yap- de doğrudan doğruya ve her busua
tığı ve idare ettiği Rumeli, Bandır- ta milli bir eser olmak üzere takri
ma ve Afyondan lzmire giden hat- ben (200) kilometre raddesinde cle
larla yine lnırilizlerin bu hatlarda miryolu yapılmıfbr. 

Muhtelif mahallerde geceleyin 
evlere girip hıraızlık yapmakla 
maznun Durmuf oğlu Osmanın 
dün birinci cezada muhakemesine 
devam· edilmittir. 

Durmuf oğlu Osman, 25 eylıll 
geceei, Sultanahmet civannda ~a
im Bey isminde bir zabn evıne 
penceresini kırarak girmif, 28 T. 
evvel gecesi Küçük Ayaoofyada 
lbrahim Efendinin kapısına anah· 
tar uvdurmuı, 30 T. evvel gecesi, 
belediye odacıaı Muharrem Efen
dinin açık kalan kapısından içeri 
dalmı,, 1 T. sani &'ecesi Dr. Reşat 
Beyin evinin kapısını maymuncuk 
la açınıı, avni gece Salih Beyin 
duvarmı delmi4 ve girdiği her ev• 
den, elbise, camafl!'.', palto, ayak
kabı, 1ıA11lı eline ne R'ectise a,ır
nmtır. Osman, yakal11ndıktan 
sonra hmnzlık yaptığı evleri polis 
memurlarilc birlikte dola§arak bi 
rer hirer göstermiştir. 

Mdia makamı. cürmü aabit o
J,.n Durmuş ol?lu Oamanm gecele
yin soygunrnluk yapanJ,.,.,. temaı 
eden ceza kt\nnna maddesine gö
re rAzalandınlmaımt is.temiştir. 

Dunı,ma. kRrar için pe embe 
gününe kalmısbr. 

Baıka güne kaldı 

Sahibine teslim edilmek üzere 
aldıi;rı bir mektubu açarak içinde
ki dört lngiliz lirasmı asırm.,kla 
maznun poata müvezzii Hüaamed 
din Efendi ile ashabı bulunamıyan 
mektuplan defterdeki kayıtlarile 
karaılaotırmıv1trak kontrol v"zife
lerini ihmal ~den Posla Müdüril 
Hasan ve memurlardan Nihllt E
fendilerin duru,malarınR dün bi· 
rinci cezada devam edildi. 

Dünkü celaed,. posta ,,., telgraf 
mürakıbı Cevat Bey, sabit ııffttile 
dinlendi. Dunıema, diğer •ahitle
rin celbi için batka bir güne hıra• 
kıldı. 

Marmara Ha•an! 
Meşhur sabıkalılardan Zenci 

Marmara Hasan, dün birinci ceza
da yeni bir sirkat auçundan mrgu
ya çekildi. 

Marmara Haoan, bu sefer, bir 
elbise çalmakla maznundu. Şahit
ler arasında bulunan terzi Moiz 
ıunlan söyledi: 

- Marmara Haaan, elh;sesini 
bana yaptırır. O gÜnler, 18 liraya 
yeni bir elbiae ıamarlamı4tı. Elbi
seyi almağa geldifi zaman "beni 
sürüvorlar ... paraemı sonra gön• 
deririm!" diye a:vak diredi. Ben 
par~. almadıkca elbiseyi veremiye 
ceirimi aöylediln.. Mftrmara HMan 
öfkelendi. Sırtındaki yeni elbiae
yi göstererek: 

- istersen bunlan sana •ere
yim ! dedi. 

Ren d~ hırsızlık malı olduiu· 
nu bilmediiim için razı oldum. El. 
bisevi çıkanp verdim.,, 

Durusma, diğer •ahitlerin celbi 
İçin, baıka güne kaldı. 

Kaçakçı mı ha•ta mı 
Be4ikta4ta oturan mütekaitler• 

den Oaman Bey namında bir za
tm evinde geçenlerde bir arqlır· 
ma yapılın., ,,., 32.800 çakmakta
'' bulunarak müsadere edilmi,tir. 
Oaman Bey, ba kaçak çakmakta4 
lannı tanıdıklanndan üç kişi va· 
11lasile oattırmak i•temi,, fakat 
bunlar böyle İfe ilet olmaktan çe 
kinerek Osman Beyde kaçak çak
maktaş.ı olduğunu gidip sabıtaya 
haber Tennişlerdir. 

Oaman Bey, bunun ÜHrİne, 
hakkında !utulan zabıt varakaaile 
adliye ihtıoas mabkemeaine tevdi 
olunmaftur. Suçlunun muhakeme
aine bqlanmıf, fakat ilk celaede 
vekili ortaya bir iddia atmıftır. Bu 
iddiaya göre, Osman Bey, tuunı
na malik değildir. Maır:nun vekili 
mahkemeye bunu teyit eden bir 
de rapor vermiştir. Ancak hak.im, 
bu raponı noksan bularak maz
nunun tıbbıadU meclioine eevlı.inl 
iatemiıtir. 

Maznun timdiki halde tıbbıad. 
lide müp.hecle altmda bulunmak· 
tadır. 

Rapor yeti,tiği halde auçlunun 
duruşmaama bugÜn adliye ihtırıas 
mahkemesinde devam edilecek
tir. 

Sanayi kredi 
bankası 

Sanayi Kredi Bankası Kanunu
nun aynı 14 ünde tatbika başlandığı 
nı yazmııtık. Kanun tatbik edilince, 
Banka, memleketin muhtelif yerle
rinde mf:Ycul e•ki ve kullanılımyan 
makineleri sahiplerinden satın ala
cak; bu makineleri, münasip mahal
lerde vilcade getireceği parld•da 
mükemmelen tamir eılilılikten IOlll'& 
aatacaldlr. 

Halk ve şoför 

manzarası göatermiyoraa bu. 
nun kerametini ,oförlerin kuv
vetli sinirlerinde aramak lazım 
dır. 

Ve eğer latanbul halkını yir. 
mi bet metre genişliğindeki P 
ris caddelerinde yürütmek • 
kam olsa Opera meydanı yarıın 
aaat içinde kan deryası haline 
gelir. 

Ve eğer lstanbul halkı la 
bul toförleri kadar yol nizami 
nıu öğrenseler otomobil kaza. 
lanna semavi hadiseler kadar 
ender tesadüf edilir. 

iddia edebilirim ki lstan 
toförlerinin siniri Mazhar 0... 
mıın Bey üstadımıza bir Et 
mevzuu olacak kadar kuvve 
dir. 

Her kaza karşısındn ~or 
iıyan edenler direksiyon:ı geç· 
bet dakika otomobil id.::re 
ler ya sinirden düşer bayıla: 
veyahut birkaç düzüne sen 
pestile çevirirler • 
Yan kaldırımla sokak ort;ıs 

bilmiyen, sağını. solunu ay 
etmiyen, otomobil sür'atine 
lı ermiyen ve nihayet meydıı 
lan. geni§ caddeleri muht 
pederlerinin malikanesi z 
derek fııtrki makam boy göı 
renler arasında birinci vites 
aattte kırk kilometre yapan 
tomobilleri kullanmak için 
kaldırım taşının mesahasmı 
mühendis gibi ölçmek, iki t 
luk bir arabayı avuc kadar 
den geçirmek lazımdır. Ve bu 
nu yapabilmek. sokak ortal 
ru dans salonu gibi dolduran 
labalığı zararsızca yarabilm 
için de sinirleri bir ipek kad 
yumuşak tutmak icap eder. 

lstanbul sokaklarında h 
otomobilden değil, otomo 
halktan k~r. Fakat buna 
men öyle kafalan gayri m
lah imanlar var ki birer t• 
yarasa gibi kotar ve sera 
mit bir kış sineği gibi gİ 
otomobilin tamponuna yapıf 

lar. 

Yol nizamlannı ve m 
insan gibi yürümek usulle • 
öğrenip ıııokak terbiyemizi i 
mal edinceye kadar ölümü& 
teklinden yakamızı kurta 
ğımw zannetmiyorum. 

Yeni 
Şekil 

Ticaret odalan f 
deratif bir 

ıekle konulacak 
Aldığımız malUnıata ııa.ur 

Ticaret ve Sanayi Odalanmn 
diğerile sıkı ali.ka ye rabıta) 
temin için bunlann yeni bir 
de tetkilatlandınlma11 dü • 
mekledir. 

Ticaret ve Sanayi Odalan lk 
sat V eki.Jetine merbutturlar. N 
resmi bir mahiyetleri nrdır. 
amelatı hrtıoat Veki.letile t 
ederek tekemmül etmektedir. 

Tiearet Odalannm daha fa 
dalı,,., daha pratik bir hale lı 
larak bir baştan idaresi ve bu 
retle aralannda irtibat temini 
yeni bir tekil düşünülmekt 
Aldığnnız malümata nazaran 
caret Odalan araamda bir b • 
yapılacakbr. Merkezi Ankara 
bulunacak olan bu birliği" 
ret ve Sanayi Odalan Birliği 
m alması düşünülmektedir. 

Bu auretle Ticaret ,,., 
Odaları bir federasyon ,ekimi 
caklardır. 

ÖHl kalpler 
Viyanalı bir dolıtorun 8lft 

aanlann kalbini ifleterek 
iadeye muvaffak olduğunda. 
hisle müderriıı Dr. Kemal 
Beyin Tıp Fakültesinde bir 
kalbi üzerinde böyle bir 
yapacağı yaıolDllJ; Bemal 
Bey de, ölen bir iman Ye ha 
diriltmek imkimrz olduta-, 
imk&nuıılığı bile bile t 
kalkışmak ııülünç olacağımı 
zar günü "dün" yapılacak 
talebeye her zaman gÖılıe 
dersten ibaret bulunduf
lemi~ti. 

Fakültede bu tecrübe ya 
bir l&Tf&n öldürüldükten 
kalbi çıkımlmıt. birtelnm i 
ve aletlerle bu kalp iti• 
bir insan ,,.,ya hayYan 
tabii olarak naul ifledili tııletı - . . 
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1 
kin benim tababetten bekledi- ( 

1
1 Havale j 

ğim bu değildir. Nasıl, durmuş Askeri bahisler 
dimağları işletebiliyorlar mı?.. .., ________________________ -# 8 ki a 1 
Onlara düşünme selim düşün- e enıyor 
me hassası verebiliyorlar mı?.. Yenı· bı·r cu"· mhurı·yet . ~ Önümüzdeki Çarşamba akşamı 
Bunun için bir cihaz icat edi. ' Hakemlig~ e ha vale ı I fl K r 1 S T.. f .K ve O p .E R A 
yorlar mı?. Ona bakalım .. Kalp Ü Ü 9 K. SANi 1933 

~illiy~t 
\srm umdesi cMILLIYET• tir 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

işlemiş, işlememiş .. lkinci dere yenı• bı•r ordu edilen işler Sinemaları: BUY K GALA IVı. SAME-
cede kalır.. 1 RESi olarak TRİSTAN BERNARD'ın 

Muhtelit Mübadele komisyo- , şahese•inden muktebes 
Makyavel ·Haydar Memleketi nundaki bitaraf aza. Türk ve 1 GÜNAHKAR KIZ Telgraf adresi' lst. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Bll§muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 

ldare ve Matbaa 21!310 

BONE üCRETLERl: 

Rı"fat Bey! mizde pek az o. ~ .) Y Jl Yu:nan heyetlerinin hakemlikle [ F 1 k kimseler bilir \ ~ """"-..... ransızc1. söz ü ve şar ılı 

1 
rine havale ettikleri bir çok , muazzam fi m'.ni takdim 

Bundan yedi ı (::-:, 1 muhtelifinfih meselelere ait ka edeceklerdir. Hissi, beşe• 
sekiz yıl ev- ;,·, \ ı • · ed 
ve!, Mogolla· ·- - "\._.r .;ı.ıd'. ··: · -.r•"'·'.·-"ı.. ı rarlarım dört daktilo maıruı e rl ve merhamet, aşk ve 

Fransada da bazı edip - yani 

Türldy~ için 
LK.. 

3 aylığı 4 -

Hariç ip 
L. K. 
8-

14 -
28-

1 

edebiyatla, yazı san'atile ·uğra 
şan avukatlar vardır. Bizde bu 
ınun hmeen hemen tek nümune 
ıini Haydar Rifat Bey teşkil e 
der. Ben avukatlık ettiğim za
mandan bu zah tanırım ... 

S \'f\ N . 7/;;;.,e· ·a~ ~ • ·1 yazmaktadır. Kararlar, bir iki ı' ihti1am salınelerile tema-nn vatanının ' \\~'1: _,., o'\";>;'• "8
"" "·· \ [ 

şimal kısmın- - ~·.,·;~f<ı"c,~:::t'"':ı.:~·-:_ ) gün içinde tarafeyn heyetlerine yüz e:!en bu fümin mü· 
da "Moğolis "1·~-:f-~.-f~;{J.]:t~·f' . · ·,' .'/- 1 biıldirilecektir. Hakem kararla- ı· mesıilleri: Marcelle Romee, 
tan Halkcüm M r " ~~ ·. 1!· .. , ! ı'I meyanında, prensip meselele =--------·--------------~ 

i [; IV"l ka~ / .... ,,_ · 1 Her gece bu filme iştirak etmek üzre sureti husu-
G ,, 750 

12 " 14 -

1 Avukatlıkta eski ve yazıcı
lıkta bu şimdiki meslektaş meş 
hur (Makyavel) in tercüme et 
tiği (Hükümdar) ismindeki e
serinden bir tane de bana gön 
dermek nezaketinde bulunmu§. 
Eseri daha bugün aldığım için 
okumadım. Fakat derhal söyli 
yeyim ki; bu adamı, Haydar 
Rifat Bey kadar aınlayanına içi 
mizde az tesadüf olunur .• 

huriyeti" a f ., iv+ A . peırı ::ç'. / +. i rine ait i~lere müteallik bulu i 
dmda bir hü " 'l ~ , " "\... , ı siyerle bir apaş orke trası ile muganni ve mugan-

' 
1 
nanları olduğu gibi, tali husu- 1 

kiimet kurul .., .(' 1;- sat ta vardır. Komisyona veril : niyeler da~ söz ve dansörler angaj? edi'miştir. 
du. Bol§evik »>"~'\ ,: ::-~~ ...... [ 
ihtilaline kan /J,;~"t!~'t'· -~. '\. mesi tekarrür eden yeni tahsi-
şan bu Türk '-=~=':;,, ı: .· .. ,_~ sat havalesi henüz gelmediğin. ş'.mdiden 
lüğün anayur , -~~f €f;j}-f~~~~ den memurlara maaşları verile - Telefo'l: Artisti< 
du üzerinde '\?"' ~ ~ y~~- •,. memiştir. Havalenin bir iki gü J Ilı 

Gelen evrak geri verilmez -
11iiddeti geçen nüshalar 10 ku· 
uştur. Gazete ve matbaaya ait 
§ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz iıanların me• 
•'uliyetini kabul etmez. doğan memle ne kadar vürudu beklenmekte- k 

ketin "Kızıl di r,u per~emve a şamı GLO«YA'aa ılk oeıa O•caraıı: 
Mogolistan o l ~aı-e!k~' r. Joan Grawford ve Clark Gable RAMAZflNı 

s. 
12 
o. 
4[) Ankaradaki okuyu

cularımızdan Osman 
Beyefendiye 

rdusu" adlı ın temsili muaznmı o 'up sefahatın, lüks ve ihfşam ile cel: r 
bir de ordusu r::ı 0~B.'tr.'~~ır Hüsnü B. Ankara ya ' ~iddetin hükürnferma olduğu şüpheli muhitleri mu!avver imsak 

iftar 
5 

16 ::· en°::::ı: ~~ k~~=(::y~~,r ... ~~"~) gidiyor 1 D A N s c i N N E T İ 
b. •- d lnhisarlaı· Umum Müdürü Hüs-

59 

ır Kuman a- ı ~ ıı.r~, .. " ,.,~ ,..,.Mı""" 
m Olan "Cen- ..,_.,., ""'~'""""'"·' nü B. bu günlerde Vekaletle temas 

Mektubunuzu aldım. Hikaye 'd ek· 1 
ettiğiniz hadise memleketin giz Han" m a ':::::. J.•f'•" ı.,,.,,.J " etmek üzere Ankaraya gı ec tir. \ 

l ı BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat mer· 

1 .ezinden aldığımız maliimata 
öre bugün hava az bulutlu 
lacak, rüzgar ıimal istika
,etlerden hafif kuvvette ese-

nayurdu 
0 

va · utif~ U>am 1-(çu Hüsnü Beyin bu seyahati, inhisar-
her tarafmda rastgelinen vak'a ı b ı '-'tten sonra i arm yeni bütçesi ile aliikadar u un 
lardandır. Bunu tuhaf hadise- Kı 
!er arasına değil gülünç ıeyhır kiye bölündü. Şimal veya dıt mikdarda •topçu, hava kuvvetle maktadır. 

1 

arasına sokabiliriz. Mogolistandaki Savyen Mogol ri ve motörlü vasıtalarla takvi 
Mektubunuz edasından aı:ı.- cümhuriyetine karşı, Mogol ye edilmiştir. Ayrıca (Orga) da 

!adım ki, çi ve pişmiş §eyler, hanları da Japonyanm koltuğu bir de Harbiye me'ktebi mevcut 
hele çi piş;:ııiş tavuklar ara.sın- altına sığınar~ müca~ele yolu olup M-ogol ordusu içiın Kızıl 

ktir. 8.1.933 tarihinde hava 
zyikı 773 milimetre, hararet 

1" az 7, en çok 3 santigratb. 
daki farkı gözönünde tutmak na saptılar. Çın Mogolıs.tanmm zabit yetiştirmeketdir. 
istemiyorsunuz. şimal kısmı böylece Çin cam~ lç Mogolistanın bir kısmı ise 

Tavuklar da insanlar gibi sından 8;yrılmakla: 8?lşevık ' şimdiki halde kızıl çeteler ve Ja 
. . k d 1 ek Rusya, Çm merkezıne bıraz da pon ordusunun darbelerinden 

pışınceye a ar ne er ç er, ne 'ki Jd ç k R 
ler? .. Onun için pişmişi ve piş- ~a /j ~mı~ d ki (~' ü h us) ı dağılmış Çin kıt'alan tarafm-

.~UfffiUŞ kalbi kini pahalı olur... Meşhur me- u ukü~ duzenn(Ue ıya "dta dan çiğnenmekte olup sonbaha 
ı seldir: mev n en rga) ya gı en rın girmesile ağaçların yaprak 

al1ı::letmek! "B . b 1 . . ve oradan cenubi Cinde (Kal- 1 d'"k'"lm-·ı· v .... 
t enım aşıma ge en ptşmıt ) d · l • k arımın o u ~ e yer yuzu 

gan emıryo u son no tasma ·· 1 ından ı"ıt"f " ed Doktorluk aldı yürüdü, dok tavuğun başına gelmemiştir." · "h' b" k. 1 nun açı mas • ı aoe en 
"iı.:k deg"il dana dog"rusu gaze dınenBtarıkıl hır arvandyo u0var- Japon tayyareleri işbu çetelere 
. Derler. Allah cümlemizi piş ır. ay a avzasm an rga d I . 
~rlik aldı yürüdü. Üstadımız miş tavuğa benzemekten koru ya kadar olan yollar şose hali- karşı hava an ~aarruz ar ~crası 
.ıı doı· Kemal Cenap Beyin ba sun.. ne konmuş olup ağırmotörlü va na Japon teınızleme kıt aları 
•tbir fiziyoloji tecrübesi teşeb Kaldı ki; çi tavuk ta yenir sıtalara geçit verirler.DışMogo da bunfara karşı harekete geç

Kaçakçılık mı? 
--·--

ihtı.~as mahkemesine 
bir ihbar 

Gümrük ihtisas mahkemesi 
müddeiumumiliğine lstanbul
da cereyan etmekte olar. mü [ 
him bir kaçakçılık hadisesi ih- I 
bar edilmiştir. Bu ihbarda, teş 
viki sanayi kanunundan istifa
de edilerek kaçakçılık yapılciı
ğı söylenmekte ve bir takım i. 1 

simler bildirilmektedir. İhtisas 1 

mahkemesi müddeiumumiliği ' 
bu evrakı tetkik etmiş ve hadi ! 
se etrafında İcap eden tahkika 1 

Tamamen Fransızca sözlü Metro - Goldwyn - Mayer 

---·------------------
-· GLORY A'da SİNEMA ve 

MÜNİR NURETTiN 
KONSERi 

11 lkidci kanun çarşamba ak,amı Glorya'da 
MÜNİR NURETTİN KONSERİ 

için gişeler açıkhr. 

Fiatlar: 75 - 101 - 150 • 200 kuı-estur 

RK'ın t..Aı<P'.a MÜCADt:LESl .. Zı::.NGIN Vt. 
ESRARLI HİNDİSTAN... GiZLİ VE MEMNU 

AŞKLARLA DOLU HINDIST AN 
RAMON NOVARRO 

tarafından Pıariku'ade bir surette temsil edilen 
Fransızc l sözlü 

Kerim •••• Raca'nın Oğlu 
Büyük Metro Goldwyn - Mayer süper filminde 

yaşatılacak ve yaşanacaktır. 
ili.ünü arkadaşlarımızdan biri §ey değildir. "Hatır için çi ta- listanm merkezi olan (Orga) mişlerdir. 
t niş gazetelere yazdılar: vuk bile yenir" dememize rağ- tehri 40,000 nüfusludur. Çay. Haritamız, Milliyet okuyucu 
•i
1 
'Durmuş kalpleri işletiyor- men... pamuk ve kürk çıkarır. !arma, bugün Çindeki ukeri ve 

tın yapılması için gümrük İdare ·
aine bildirmiştir. Gümrük iıdare 

Önümüzdeki Çarsamba IVELEK Sinemasm;a 

ıJ" • Mançurideki istili.amı garbe siyasi ı.:mwni -ziyeti gösterdi 
ı. Maahaza şimdi bir çoklarımı 1 J de 

içare doktor şimdi artık ça d. oğru .uzatmakta ~ ~n . a~nya J ği gibi Orhon çayı vadilerin 
• zm hatır için yediklerimizin ya M il ti M 1 d ki b" b" 1 il d be · ıı alem bütün matbuata: ıse, ı e er ec ısın e mu. 1 ırçok ın erce yı ar an rı 1 · • 
~ l d nmda çi tavuk kaymak gibi kal rahhasının iddia ve -ifadesi veç yaşıyan ırkda,larunız Mogolla fş Ve fŞÇl• 

r - Yan ış efen im! Böyle k d · M l" ~ 
yok! Ne münasebet! •. Fa- ma ta ır. hile cenup yani ıç ofo ısti,1-'ı rın memleketindeolup bitmekte 1ıı--------.;..;;.. __ 

• diye yazıp duruyor amma FELEK dahi Mançurinin ayrı maz. _ır olan hadiseler hakkında verdiği j ' 1-------------- kısmı saymakta ve bu havalmm miz malU:ınatı•-oınkretl-timıek Milliyet bu aütunda it 11e iffİ 
ı dinler. Bir kere ateş saça b ı·ka k 1 .. K -~ iııtiyenlere tavauut ediyor. lı j 
sardı .. Bu iş artık bir hafta Kon~re Çin ile artık hiç ir a a .sı a tedir. Mogo) ırkdaşlamnızın ve İfçi utiyen/er bir mehtup· 

ai bu mühinı mesele etrafında 

tahkikata başlamıttır. 
Tıirı< rejıaör - musi"'-i~inas ve Ean'atk.arJarının neletc 

muktedir olduğunu ispat edecek bir eser 

KARIM BENİ 
ALDATIRSA 

l
ün böylece sürer gider. T G 1 B" li"" R" . madığını ilan.eyleın~tedır. Bu bu badirelerden nıilli mevcudi- la .lı büromuu müracaat •t· 1 
kü bizdeki gazete haberleri den: oros enç er ır gı ıyasetin- halde, Bolşevık Rusyanın ' bu yetlerini kurt ağa muvaffak melidirler. j••••••••••••• 

' lştan yuvarlanan fıçıya 13 - 1 - 933 Cuma günü saat 14 mıntakada Çin ile irtibatı tehli olmaların d·t~im. iş isteyenler MAJİK SıNt:.MASfNl.)A 
ıer. inerken durdurulmaz.. te Toros Gençler Birliği senelik kon keye ~üşüyor d~ekti~: . 

1 1 
ey ClNOGLU 

. k el' gresini Toros Talebe Yurdunda Ak- Çın çemben uzermde Sigorta müeneselerinin muhte- l 3 büyük yıldızın büyük 

Istanbul Belediye&! 
Şehir Tiyatrosu 

UŞ bitincıye a ar yuvarla- dedeceğinden cemiyetimiz azalannın · kurulmuş olan "Mogolistan lif ıubelerinde sekiz sene çahtmıf, bir filmi: 
te§rifleri rica olunur. Halk Cümhuriyeti" miltarize ----------,... Fransızçaya aıina bir Türk genci LİLY DA!VfTA 

•• akıa Dr. Kemal Cenap Be. 
• ndi kalp işletmek meselesi 
r.kzip etti amma, bu tecrübe 

' merikada, Avusturyada in 
ar üzerinde de yapılmakta 

1 ğunu ora gazetelerinden 
niyoruz.. Oradaki doktor
lurmuş kalpleri işletmeye 

- edilmektedir. Kızıl Mogol ordu 1 ıirketler ve huıuıi ticaret evleri !\.DOLPHE MENAU - ERICl-

T kk Et I• t nezdinde ehven 9eraitleiş arıyor.Tat von STROHEİM MAURI· 
eşe Ür sunun bugünkü hazeri kuruluşu em zze min edici "Referans" verilebilir. Mil 

•o'"yledı"r· liyet Gazeta·ı· it bu"'rosuna A. C. ru- ı CE DECOBRA'nın Dahiliye Müsteıarı Hilmi Beyin ~ · 8 k 0 t ~ 
validesi hanımın vefat ettiğini yaz Kanşık Mogol - Rus süvari ıeyin 1 a P ınuzile müracaat edilmesi. son romanından mu'.üel:es 
mıftık. Hilmi Bey gazetemize fU livası: Bir-Nor'da. halinde çıkan "' "' * 1 şaheser 
mektubu göndermi§tİr: Diğer karışık bir süvari liva latanbul ve Taıra müesseselerin SFENKS KONUŞTU 

"Validemizin ölümü münase- sı: Sambeyse'de. son roınanı: de ve ticarethanelerinde, şirketlerde, Arzuyu umumi Uı.erine: 
betile acılarnmza iştirak ve bizi Karışık Rus _ Mogol piyade G•• J f 1 Ticaret Liıeıinden mezun bir :ı;at Emil ve Arkadaşları 
teselli etmek lutufkarlığmda bu· fırkası·. (Urga) da. (lki piyade oz yaş arı.. n;ıüna• .. ip ,enıitle mu~ıasipliğe _talıp- f"I • İl b h f ' 

ır. uzumu o an muess · -
ve şükranlarnmzı arzederiz. ve iki süvari alayından mürek- Biltün kitapçılarda vardı zıltoprak Ihlamur .cadd~sinde N~. gösterilecektir 

Dariilbeday; T em<.il ler! 
Bugün &uvare 
saat 21,30 da 
Kadın Er
kekleşince 
Yazın: Hüse
yin Rahmi B. 
Piyes 3 perde 

3 tablo 
Halk geceoı. 

l:orlar, hayvanlar üzerin
uvaffak olanlar da var. Bu 
olmasa yarın bu iş tabak. 
ederek, buna eminim.. La 

lunan muhterem Zevata ml.nnet ~ t L 1 eseler Kı ı mı: aveten u a ta c:a 

Merhumun ailesi namuıa kep) 115 101 Ali Bey rumuzıle muracaat edıl !ki büvük film b;rde:n 
HlLMt Bütün bu kıt'alar, lüzumu lıı•••••••••ııılıiıiı; 1 mesi rica olunur. 1 iııı•••••••••••ıııi 

Sarı Zeybek Ope
retine yakında 
başlanacaktır. 

--
~ 

"Milliyet,, in rooıan11 30 

SEN ve BEN 
istiyordum. Otomobilde gider 

,;re F erhunda H. ın salonunda 
ocuk gibi hafif ve keyifli idim. 
İya ve nur içinde efsanevi bir 
ilikle güzel satonlarda evvela 
imi kaybedeceğim, şaşıraca
~iye korktum. Ôğuz Bey ya. 

yaklaşınca, bir tehlikeden 
r gibi arkama baktım. Bedi 
mmerle Nejadı aradım. On
apıda ra•tladıkları hanınılar
nuşarak geliyorlardı. O za. 
birden bire bana bir sükiinet 
Kendi evimdeyim sandım, 
neş' em avdet etti. 

B. İn yanında salonları do 
n. Şurada bir iki kelime.. Bura 
r ufak dedikodu!. Dansed'er.. 
ri rahatsız etmemek için i.tina 
yürürken Güzini gördüm; der 
eridunun kollarından uıyrıldı 

Lelacığım.. Tasavvurum
aha güzel olmuşsun... Bile
n elbisen r..e güzel ve sana 
dar yaraşmış! Salonlarda az 
ıclüğün için olacak, herkesin 
ri sende. 

Muazzez Tahsin 
Oğuz Bey-
- Bu gecenin güzellik kraliçe

si Leyla Hanım olacak ... Değil mi 
Güzin Hanım? dedi. 

Feridun sordu: 
.- Nejat nerede? Bedi Muam· 

reer gelmedi mi? 
- Geldiler, fakat kendilerini 

kapıda kaybettim. 
Yürüdük.. Salonları dolaştık. 

Bir kö~ede gürültüden uzakta kal. 
mak istiyen beyler, briç oynuyor
lardı. Bunların arasında Nejadı. 
gördüm: 

- Dansetmektense briç oyna 
mağı tercih ediyorum. Sen danset. 
eğlen yavrum .. Gitmek istediğin za 
man beni burada bulacaksın. 

Bunu işiten Oğuz Bey: 
- Bütün gece benimlesiniz .. 

Sizi brra'kmıyacağım ! diyerek gül
dü. 

Ve dansettik.. Cok d ... nsettik. 
Bir rüyada gibi - döndüm.. Bir 

rüyada gibi renk renk tuvaletleri 
içinde canlı bir bahçeye ben~iyen 
kadınlarla kouştum, güldüm,n şam 
paya içtim .• Galiba cok şampanya 

içtim ki neşem arttı •. Hatta Oğuz 
Beyin münasebetsiz söızlerini bile 
çılgın kahkahalarla dinledim. 

Güzin-
- Lela .. Ne kadar ço'k eğleni

yorsun? .. Bir çocuk gibi neşelisin 
dedi. 

Bunun cevabını Oğuz Bey ver
eli: 

- Candan eğlenmek, eğlenebil 
mek büyük bir meziyettir Güzin 
Hanım. Bunun için Leyla Hanımı 
tebrik ederim. Gençliğinin, güzelli 
ğinin bayramını ediyor. 

Bu biraz karışık, gürültülü eğ. 
lence ortasında idi, Bedi Muam
mer yanıma yaklaştı, biraz haki
mane, yabancı tayyarecinin sert 
ses ile: 

- Leyla, seni büfeye götüre
yim .. bir şeyler yer ve biraz r?.inle
nirsin. dedi. 

Menedilen bir yemiti gizlice a
lıp kaçarken yakalanan bir çccuk 
gibi kızardım. Onun yüzüne bak· 
madan büfeye gittik. Beni, hür
metkar bir kardeş gibi, bir masa
ya götürdü. Bu yerlere. bu gibi eğ
lencelere alı,::ın bir tavırla gar
sona bir şeyler ısmarladı ~c karşı 
!:arşıya yemeğe başladık. 

Konuşmayorduk. Dudaklarıma 
gelen bir çok sualler ... esi.n bo
ğazımda !<aldığından olacak, ağ-
7ımda·n ı;.ıkamıyordu. Bu heyecan 

ve rahatsız his iıtihamı kaçırdı, 
çwtalı bıçağı bıraıktım, önümdeki 
şampımyayı bir hamlede içtim ve 
bunun verdiği cesaretle Bedi Mu
ammere baktım. 

O da, yemiyordu.. gözlerinde 
acıyan bir şeyle bana bakıyordu. 
Sordum: 

- Niçin yemiyorsu~ içmiyor
sun Bedi Muammer? 

Sualime cevap vermeden elino
deki bı~akl~ bardağına hafifçe ~ 
du .. Eglenıyor gibi görünmek ıs
tec1i; fakat gözleri uzak bir bakıt
la kayıplara dnlmıştı. 

Onun benden bu kadar uzaklar 
da oluşuna titizlendim.. Tam kal. 
kacağım aırada bunu · anladı, ve 
birden bire canlandı, yine sesiniın 
o hakim titreyişile: 

- Her §eye razı oluyorum. fa
kat seni harici tehlikelere terke 
demem ... hayır, bu kabil değildir 
Leyla .. Her ıey .. fakat bu. hayır! 

- Ne söylüyorsun? Hangi teh. 
likeden bahsediyorsun? Sayıklı
yor musun Bedi Muammer ? 

- Sayıklamıyorum. Hakikati 
görüyorum. Oğuz Beyin münase
betsiz tavırları gözümden kaçtı 
mı sand'nıı? Fakat seni muhafaza 
edeceğim.. Bu benim vazifem ... 

Galiha biraz sarhoştum ve içi
miın hırsını ciökmek istedim : 

- Muhafaza mı edecek.sin? Beni 

hala bir çocuk mu sanıyorsun? 
Ben kendimi lro·ruyacak bir yaş
la değil miyim? Hem sen ne hakla 
benim harekatıma karışacaksın? 
Benim evli bir kadın olduğumu u
nutuyor musun? Sen. benim ko
cam mısın, yoksa kard~im mi? 

Sözümü daha bitirmemiştim ki 
gözlerindeki acıyı görmemek için 
o dakikada ölmek istedim.. Ora
da:ki kalabalığı görmeden dizleri
nin dibine çökmek: 

- Beni affet.. Görüyorsun ya 
nasıl bedbaht, zavallı bir kadınını 
ben ..• Seni ne kadar sevdiğimi gör 
müyor musun? Demek istiyord'um. 

Halbuki ıo. hislerini saklayan 
tam bir salon adamı gi·bi kalktı, 
hürmetle kartımda eğildi, kolum 
dan tutup beni salona götürdü. Ko 
luma dokunan elinin sinirli titre
mesile kainat yikılacak sandım. 

Gecemin bundan sonrasını çok 
güçlükla hatırlıyorum. Oğuz Bey
le tekrar dansettik. O bana aşırı bir 
takım sözler söyledi. Ben de gali
ba bunlara güldüm.. Fazla gül. 
düm. Uzaktan Bedi Muammerin 
gölgesini farıkettiğim vakit daha 
fazla neşe gösterdim .. Onun sara
ran yüzüne küstah gözlerle bak
tım. 

Eve geldiğim vakit teyzem 
kalkmış .. Kahvesini içiy·ordu. 

Nei•.t. derhal kahvaltı edip işe 

gideceğini söyledi. Bedi Muam
mer, otomobilden inmeden doğru
ca Y eşilköye döndü. B,,.n rlc koşa 
koşa odama geldim .. Elbisemi yır
tarcasına söküp üstümden attım 
v& yorganlarnna gömülerek ağla
dım. 

Maçha .. 
On gündür Bedi Muammer gö 

rünmemişti .. Bugün geldi .. Uzak, 
yabancı gözlü Bedi Muammer; ben 
le hiç meşgul görünmedi.. Hasta
ltktan yeni kalkan teyzemin uzan 
dığı divanın önüne alçak bir iskem 
leye oturdu. Ona eskilerden, ço
cukluğundan, annesinden anlattı. 
Ben odada değilmişim gibi oturdu 
ğum tarafa dönüp bakmadı bile ... 

Kaç gündür onu düşünerek ız 
tıra p çektiğim için bu hareketi iz 
zeti nefsime dokundu, salona geç
tim.. Piyanoya oturdum ve onlar 
konuştuğu müddet ben çaldım. 

Bedi Muammer beni görmeden 
gitti. 

Bedi Muammeri nasıl gücendir 
dim? Niçin onu tahkir ettim? Bu 
ıztırabın altında şimdi kendim ya· 
nıyorum. 

O da azap çekiyor. Bunu sol 
gun P,özlerinde okuyorum. İkimi 
zin de acımız, biribirimizi üzecek 
şeyler icat etmek kuvvetini bizden 

(Devamı var) 



' 

-

Radyo ile plak 
Ve hoparlör 
Cinsleri 

Son seneler zarfında gramo 
fonlar tekemmül etmittir. Hat. 
ti. radyonun yeni çıktığı za· 
man tarunmıf markalı bir gra
mofon sada itibarile boru şek
lindeki ilk hoyarlörlerin sadıır 
sından tabii aadaya daha ya· 
lru.dı. Uzak merkezlerin güç
lükle almma11ndıı.n bilistifade 
gramofon fabrikaları radyo ile 
hiç bir zaman muntazam bir 
konser dinlemek imki.nı olını. 
yacağmı iddia ettiler. Bir müd 
det sonra vücude getirilen hu
susi bir diyaframm (piköp) 
ıayesinde radyo aletlerile plak 
Çalınması remin edilmiıti. Fa. 
kat o zamanki boru şeklindeki 
hoparlörden sada oldukça ma
deni ve sert geliyordu. Bir za
lllıı.n sonra yapılan konu, sis. 
lemi hoparlörler tabii aadaya 
Çok yaklaşıyordu. Konus ho
Parlörlerin de muhtelif cins
leri vardır. Bunların iyileri hi. 
tinci derecede bir gramofonu 
geçmittir. 

Nihayet şimdiki elektro-di

namik hoparlörler ile çalınan 
bir konser veya plak bakiki sa. 
dadan hiç tefrik edilememek

tedir. Bugün büyük gramofon 
fabrikalan da nıdyo sistemi 

gramofonlar imal etmektedir 

ler. Bu şekilde her amatör de 
radyosu ile gramofon plakla

rı çalabilir. Bugünkü ameli 

bilgiler kısmımızı okuyunuz. 

Turgut MlTHAT ....... __________ '_ 
1 !{ arilerimize cevaplarj 

Büyükadada Halia Beye: 

7 K. S. 933 tarihli mektubunm: 
ait olduiu mahalle tevdi edilmiıtir. 

M. Ragıp Beye: 

latanbul merkezi aan'atkarlan· 
d~n fotoğrafilerini elimize ıreçir
n ıı.ç., dercetmekteyiz. Fakat bu
f k "'"•teeaaüf güçlükle muvaf· 
1 a oluyoruz. Bir çok aan'atki.r· 
~~· 'Vaadettikleri halde re.imleri. 
li~ fetirnıiyor. Bazılan da mubte
• sebeplerden dolayı resimlerini 
•rtrıekten ~kiniyorlar. 

Ali SDrt>yga Bege 
dıı lıtanbul radı:oıundaki TIZJ!tmm 
lıa lga Y-!=mde be.ıka bir telsiz mu-

berat rataıyonunun bul b 
••b" kua unmaaı a
t•.ll:.~ vu geldiği iddia edilmek-

( Muhtelif Radyo Haberleri ı 
J 

Yeni imal olunan Blzamberg - Viyana nıerkezinln 
uzaktan glJrünOıO ve hail lmalde bulunan miirslle 

anten direği 

Bu cuma umumi Avrupa 
konseri 

Öteden beri muhtelif merkeı<
lerde verilen ve (Umumi Avrupa 
konseri) denilen müsamereleri bü 
tün yalancı merkezler nakil sure
tile almaktadır. Şimdiye kadar 
İtalyan merkezleri nakil konaer• 
!erine iıtirak edememekte idi. 

Yalnız bir aene evvel Mili· 
noda verilmit olan Don Jouan 
operaaı telefon teaiaatından mu· 
vakkaten iatifade edilmek ıureti
le Avrupa merkezlerince nakle-
dilmişti. • 

Nihayet Alplar vaarta•ıl_! To· 
rinoya bir radyo kabloau vuc!'de 
ıretirilmittir. Bundan sonraki U· 

mumi konserlere ltalya da itti· 
rak edecektir. Kablonun tesiai 
münaaebetile bu aefer ilk umumi 
netriyat bu cuma akıaıru saat 22 
de verilecektir. Bilıimum Avrupa 
istaayonlan tarafından naklolu
nuyor. 

Bu büyük orkestra konseri yal 
nız ltalyan eserlerinden terekküp 
edecetkir. 

Mac Donald'ın radyoda 
konferansı 

lnıriliz Baıvekili Moo Donald 
Londra radyo merkezinde ıtaız· 
ler hakkında uzun bir hitabede 
bulunmuftur. Muhalif fırkalann 
liderlerinden Landıbury bu kon· 
feranıı parli.mentoda vermit ol
sa idi daha İyi bir tesiri görülece
ğinden bahsetmiı. Mac Donald 
buna cevaben parlamentoda kon 
feransını yalnız meb'uslar, lıalbu 
ki radyo ile ayni dakikada mil
yonlarca kitinin İtıizliğe yardım 
hususundaki tavsiyelerini dinle
mesinin daha faideli olacafı ka· 
naatinde bulunduğunu söylemiı· 
tir. 

Madrlt kararlarından 
Rus merkezleri Avrupayı 

rahatsız etmiyecek 
Madritte ırörütülen meıeleler

den birini de Ruı merkezlerinin 
dalgalan Avrupa iıtaayonlanna 
yakm bulunan merkezleri rahat· 
ırz etmeıİni teıkil etmektedir. Bu 
münasebetle Ruılar ile ırörüşül-

Merkez isimlerinin sık ıılı 
tekrar edilmesi isteniyor 

Avrupa dinleyicilerinin daima 
tekrar ettikleri haklı bir talepleri 
vardır: 

Radyo merkezlerinin mümkün 
olduğu kadar, hatta her tarkı ba 
tında bir kere iıtaayonun İsminin 
ıöylenmeai. Dalına bilmek lazım· 
dır ki ber gün ıu kadar yeni abo 
ne kaydoluyor. Her yeni abone
nin ilk merakı da bulduğu bir 
poıtanm nereıi olduğunu bilmek· 
tir. Bir iıtaıyonun iamini aöyleme
ai hazan bir aaatten fazla sürü
yor. 

Cenewedeki beynelmilel rad
yo cemiyeti dinleyicilerin bu ar
zusunu nazan dikkate alarak bü 
tün radyo müdürlüklerinden ia
taıyon isimlerinin netriyat araım 
da mümkün olduğu kadar fazla 
ıöylettirilmeaini rica edecektir. 

Bir Alman istasyonunda 
mil sa baka 

Königaberır ( Oatmarken-Rund· 
funk) iataayonunda bir müaaba· 
ka açılmııtır. Müsabakaya gir· 
mek arzu edenler merkeze iıim
lerini göndermişler ve kur'a çeki I 
lerelc mü .. bakaya ıeçilecek bu 
zevat birer, birer mikrofon önün
de hayatlannda tesadüf ettikleri 
en hey~nlr ve garip vakayiden 
ve kendilerile başkalarının ge
çirdikleri otomobil, vapur, tayya. 
re ve diğer büyÜlı: kazalardan 
bahsedecekler. Dinleyiciler tara
fından en heyecanlı bulunanlan
na mükafatlar verilecektir. 

Lagpzlg - Bilkreş dalga 
lhlilllfının halli 

Bükret merkezi dalıraırna 
pek yakın bulunan Laypziır mer
kezinin ku'VVetleımeai Bükr"f İa· 
tasyonunu taciz etmeğe batlama. 

Ameli bilgiler 
Radyo aletile gramofon plak 

!arını çalmak için resimde gö

rülen hususi diyafrağm ile 

plağı çevirmeğe mahsus elek. 

trikle İ§liyen motör, yahut ale

lade, el ile kurulan bet, altı li 
ra kıymetinde bir gramofon 

, motörüne ihtiyaç vardır. Şekil 

(1) de diyafrağm ile elektrik· 

mütearrik motör çalıımağa 
hazır bir vaziyette gör ülınek
tedir. Bu nevi tertibat böylece 

1 hazır olarak satılır. Makineniz 

yeni sistem ise hoparlör fitleri-

nin takıldığı mahallin yanında 
gramofon diyafrağmmdan u
zanan çift telin takılması için 

iki delik bulacakıJ"IMz. Bu de
liklerin yanmclt alelekser (g) 

harfi vardır. 

Ahizeniz bataryalı eski sis-

tem olup tertibat yapılmamıı 
iıe kendiniz yapabilirsiniz. 

7 günlük program 
düncü perdesi . (Zandonai'in eseri 
rinden) 

BÜ KREŞ 
21,05: Wagner"in eserlerinden fj]. 

(İstanbul saatine giJre tanzim edllmt~llr) harmonik konser. <ıarannili> 
• · VARŞOVA, 1411 m. 

PAZARTESi. 9.1.933 mof?":· .18.05: Ke:ı;a 19.05: Dan.s 1 13,15: Gramofon. 16.55: Keza. 
musıkm. 22.10: Pıyano konsen 18,05: Orkestra lmns~ri. 19: Hafif 

1 TANBUL 1200 m. (Beethoven, Chopin, Schubert, . musiki. 19,55: Muhtelif. 21,20: Ar· 
S d" R H Wagner). 23.20: Caz. 2).05: ' tur Rubinstein tarafınc!an piyano 18 18 45· Ve ıa rza anım. D "k" · · 

18,45 . • 19 ; Orkestra. 1 ans muar 111
• ko~sen. 2_2.0~: Umumi ~vnıpa kon-

19 1930· M il' peratör Ce- BUDAPEŞTE 550 m. ıerı (Torıno dan), 24,0.>: Cazband. 
mal Pa~ taraf;:~: kanıer hasta· 19.05: Apera orkestraaı. 20.35: BUDAPEŞTE 5~0. ~· 
lığı ve bundan tevakki careleri Piyano konseri. 21.05: "Zabit k18•35•. Bale2t2m0ı:s.kTısı. ~O-?dO: KanU 
bakkınd k nf namzedindeki aşk" isimli musikili fı neırıyat, • ": orıno an: · 
19,30 • 2':ı:F:. ;:::.

1

{Müptedilere) temsil. Müteakrben: Sigan musiki m~i kons.er. 23,35:. ~~sahabe. Mı:ı 
20 - 20,30: Yeaari Aınn Bey. ıi (tagannili). leakiben Sıgan musıkiaı. 
20,30 - 21,30: Safiye H. ve arka- I 

5 
ViYANA 517 m 

da lan V YANA 17 m. 1805 T ·ı· . "ki ( · ş · • l* kanı ( • : agannı ı muıı pıyano. 
21,30 - 22,30: Orkestra, ajana, 18.0.5: DaJos B~ a ta gra keman). 19,15: Müsahabe. 20,50: 
bor .. ve aaat ayan. mofo~ ıle). 19: M~aababeler. 20• ı Halk koro heyeti tarafından halk 
22,30 • 23,30: Saz (Darüttalim 30: Pıyano konserı. (Sc;humann, fRJ"kılan. 21,50: Berlinden naklen: 
heyeti). Debuaay, Ravel, Albenız) • 21 : ı Betho'Ven'in "Drei Acquale'" isimli 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 16.55: Gra

mofon. 18.05: Keman refakatile 
taganni. 19.05: Kahve konaeri. 
21.05:Gilber'in "Modem Havva" 
opereti. 23.20: Cazband. 24,05: 
Keza. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Sigan muaikisi. 19.35: 

Gramofon. 20.45: Ernest Dobnan 
yi'nin idaresinde filharmonik bü· 
yük konser (Solistler iştirakile). 
22.15: Orkestra ve Sigan takrm
lan. 

ViYANA 517 m. 
18.05: Friedl Scbick takımı. 

19.10: Konferanılar. 21.05: Eski 
Viyana şarktlan. 23.20: Caz. 

MILANO-TORINO.CENOVA 
20: Gramofon. 20.35: Kahve 

konseri. 21.35: Salon musikisi. 
22.25: Monolog. 23.05: Orkestra 
( Roaaoni, Albeniz, Catalani, Ped
rollo ). 

PRAC 487 m. 
18.55: Gramofon. 19.35: Al

manca musikialz netriyat. 21 .40: 
Ricbard Srauaa'un tarkrlan 23.05 
Son haberler. 

ROMA 441 m. 
21.50: Hafif muıiki. 
BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra• 

mofon. 18.05: Romen muıikiai. 
19.30 Devamı. 20.45: Gramofon. 
21.05: Trio konser (Brahma). 
22.20: Balalayka ve kora konae
ri. 

BRESLAU 325 m. 
17.21: Hafif musiki. 20.35: Ke 

za. 21.05: "Kaybolan mahdum" 
isimli musikili temıil. 

SALI 10.1.933 

lSTANBUL 1200 m. 
18 - 18.45: Makbule H. 
18.45 - 19.30: Orkestra. 
19.35 - 20:Fr. ders (ilerlemiılere) 
20 • 20,45: Hikmet Rıza H. 
20,45 - 21,30: Servet H. 
21.30 - 22: Nimet Vahit H. (ta-
pnni). • 
22 - 22,30: Gramofon 'Ve ......... 
22,30 • 23.30: Darüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.10: Gramofon. 16.55: Gra 

mofon. 18.05: Senfonik konser. 
19.05: Kahve musikiai. 20.05: 

Eyaler'in eserlerinden ?~e~et par• filharmoruk bando fantezi kompo
çaları. 21.55: Bar mu11k111 23.20: 1 ziıyonu. 22,05: Torino'dan: Umumi 
Bando taknnm operet ve valslan. konser. 23,15: Robcrt Hü~el takımı 

MILANO-TORINO-CENOVA (Hafıf mus;ki). 
18: Gramofon. 20.05: Keza. TESI 

20.35: Kahve muaikiai. 21 .35, Üç CUMAR 14.1.933 
perdeli bir temsil. Müteakıben ._ 

ISTANBUL 1200 m. caz. 
PRAC 487 m. 
17.15: Hafif musiki. 19.35: 

Musikisiz almanca neşriyat. 20.25 
Çek ve Ruı ıarkılan. 20.45: Ta
gannili orkestra konseri. 22.05: 
Viynlonsel konaeri ( Bach, Perıro
leai). 22.35: Familya muaikiıi. 

ROMA 441 m. 
22.05: Bir temıil. 
BOKREŞ 394 m. 
13: Gramofon 14: 18.05: Or

kestra. 21.05: Solo keman (Bra
bms, Beetboven, Rubinatein). 22. 
20: Viyolonsel • Piyano konseri 
(Bölmann). 

BRESLAU 325 m. 
17.05: Piyano parçalan. 20.40: 

Silisya filarmonik heyeti (Müte
nevvi parçalar). 21.45: Saksofon 
musikisi. 22.25: "Koyıe Suzanne" 
operetinden parçalar. 23.40: Lon 
dradan askeri bando. 

PERSEMBE 12.1.933 

ISTANBUL 1200 m. 
18 - 18.45: Nebilo. lamail Haldo 
Bey. 
18,45 - 19,30: Orkeatıa 
19,30 • 20:Fr. den (ilerlemiılenı) 
20 - 20,30: Seniye H. 
20,30 · 21: Darülbedayi artiıtleri 
tarafından temıil. 
21 - 22: Tanburi Refik B. ve ar· 
kadatlan. 
22 - 22,30: Gramofon ve saire. 
22,30 • 23,30: Darüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 
18.05: Gramofon. 19.05: Ha

fif muıiki. 20: Muhtelif. 21.05: 
Haffi konser. 22.35: "Monıieur 
Helene" iaimli ıtüdyo temsili. 
233.20: Sigan orkestraaı. 24: Caz 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Sigan muıikisi. 20.35: 

Opera temılli ( iami bildirilmemit 
tir). Müteakrben: Tagannili caz. 

ViYANA 517 m. 

18 - 18,45: Stüdyo saz heyeti. 
18.45 - 19,30: Orkestra. 
19.30 - 20:Fr. ders (müptedilere) 
20 - 20,45: Müşerref H. 
20,45 - 21.30: Stüdyo saz heyeti 
21,30 • 22,30: Orkestra ve saire. 
22,30 - 23.30: Darüttalim. 

VARŞOVA 1411 m. 
13,15: Gramofon, 17.05: Kahvebs 

ne musikisi. 21.05: Operet fantazilo
ri. 23,10: Şopen konseri. 23.45: 
Tefrika. 24,05: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Orkestra konseri_ 20.15: 

Gramofon. 20.50: Musiki ali mekt~ 
bi takımı (piyano refakatinde Paul 
Wittgenstein). 23: Sigan muıikisi 
Müteakiben Cazband. 

VIY ANA 517 m. 

Hanı - Wagner - Schönkirch'in 
doğduğunun 60 ncı ıenei devriyesi 
münaıebetile eserlerinden koro koro 
ittirakile konıer. 19.15: Viyana'da 
karnaval (Yosef Holzer takımı). 
20.35: Müsahabe. 21,20: Bohemya 
Kuatorunun konseri. 21,50: Tiyatro. 
23,05: Vala ve operetler. 

PRAC 487 m. 
17,10: Musiki. 18.55: Gramofon. 

20,25: Marı, Polka, Mazurka (Ba..., 
do). 21,05: Otörlere kabare musiki 
ıi. 22.05: Orkestra ile operet v• 
m&rllar. 

ROMA 441 m. 
21,05: Haberler. Gramofon musİ· 

kiıi. .22.05: Bir temsili nakil. 

BÜ KREŞ 
21 re kadar her ırünkü neşriyat 

21,05: Taganni (Mozart, Schubert, 
Paachil, Croitoru). 21.50: Radyo or 
keıtraaı. 

PARIS 328 m. 
21,05: Gramofon. 22: Müıahııı... 

22,35: Oda musikisi. 23,15: Dans 
orkestrası (Sonora). 1: gramofon 
(Caz). 

nıüt ve müabet bir neticeye varıl· 

J D rad l dıfı memnuniyetle haber alın- 1 apo YO an ntrftır. Rua merkezlerini muayyen 

Aletinizin detektris lamba

ımı yerinden çıkartırsmız. 

Lambanm tekil (2 ) de görül

düğü veçhile griy ve plak ayak 

!arma iyi iıole (muhafazalı) 

iki teli bağlar ve telleri aleti. 

nizin bir tarafına açacağınız 

iki delikten .Jııan çıkartıramız. 

Daha iyisi bu deliklere iki ana 

fiti takıp telleri içeri taraftan 

ana fıtlere lehimler veya birleı 

tirirsiniz. 

Muhtelif. 21.055: Halk muıiki
si. 23.05: Mütalea. 23.20: Danı 
musikisi. 

18.05: Franaız Eber takımı (ha 
fif musiki). 21.05: Münihten nak 
len: "Güzel teYler beğenilir'' iaim 
li musikili bir temsil. 22.15: Vi. 
yana operetlerinden fantaziler. 
23.50: Davit Mathc cazı. 

BRESLAU 325 m. 
17.35: Hafif musiki. 19,50: Neş' 

eli operet parçalan ( Martha, Zam 
pa, Bellini) 21,05: Neş'eli varyete 
neşriyatı (Kolonya'dıtn). 24.05: 

J 11p da radyoculuk A bir dalga dahilinde arzu ettiğ 
Pa "" ;:;,;a rikadan aıaiı d:fij· ku'V'Vette merkez imali kabul edi 
dir. Japont':... son aylarda bir ke.~ lerek, ancak diğer zayıf bir i~ta~ 
Yeni kısa dalgalı istasyon İmaline Yon ya~ına ırayet ku'V'Vetlı bı 
ı,aılıunı•l d ilkbaharda Avru. 1 n;erkezrn imal etmeıine müaaad 

d > ar ır. 1 ° unarnıyacağ k b 1 d"I · ı· 
"·" an da kısa dalgalı merkezle- Ruslar hu .' a '! e ı mıf .'~ 
~!' ditıl,.nebileceği bildirilmekte· 1 dalgalann;~e~t~kı merkezld~?' 

ır. / timıe~· k b ncı ıurette erlf 
,ı 8 ul etnıektedir. 

• 

.tmerlhn 'da por!ıılif radyo 
nınhi11elere .sık sık istas11orı/arlle 

tesaıfiif olunur 
hrı neı•ı 

Almangada geni çıkan bu 
hoparlörler aynı :ıaman
da elektrikle lşllgt>n bir 

saattir 

" Üzerine Romanya hükıimeti Al 
~..,,aya bir protesto göndermittr. 

~iman radyo idareai yaptığı 
tetkika tta Romen d. 1 . il . . h ın eyıc enrun Ü at~r:• olduklannı anlamı, ve 

ypzıg .. ~erkezi dalgaarnm bir 
~etre kuçultüleceğini bildinni,. 
rr. Ro~enler de kendi iataıyon
annı bır metre yükıeltip ke.nı

rnanrn önü alınacaktrr. 

Papanın Noel hitabesi 

Kısa dalgalı Vatikan ( ftal. 
yan) merkezi vastıe.ıile p 11 • . p· "L apa • 
ıncı ıus mr..,.ofon '-·-ıncfa .. 
naaebetil b"t'" d":ı Noel mu 

e • u un unya halkına 
sulh ve aelamet huauıund b. b. 
ta bede bulunmu, ve eze .. a 

1 
ırd ı 

. ti" k" um e e-mıı r ı: 

bal~er yüzük~~-el'!'n harplere ve 
. armd .~fe 1 ırerıle mücadelele 

nne teıa u o onuyor. 

Dünya buhranına baflrca 
b~biyet ve>cn bu ihtilaflara e.rt': 
":ıhayet vermek zamanı gelmit
tir. 

Bunlann tesirleri fakirler ve 
icizlerin Üzerinde görülür. 

Papa önümüzdeki senenin bir ıulh 
senesi olmaıınr temenni etmittir. 

Bu yalnız hıriatiyanlrğa değil 
bütün dünya insanlığına atfedil. 
diği ili.ve olunmuıtur. 

Dahili ameliye bundan iba

rettir. Harici kısmı tekil ( 1) 

deki gibi hazır olarak alm.mıya 

cak İse yalnız bir piköp ve bir 

el ile burulan motör alınız. 

Motör gramogon teklinde bir 

tahta kutu içerisine yerleştiri

lir. Piköp'ün kolu yok ise bir 

gramofon diyafrağmma• mab 

ıuı kol ayni iti görür. Kutu 

nun bir köşesine raptedilip pı 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.05: Macar Halk f&l'kılan. 

19.05: Askeri musiki. 20.50: List 
takımının konseri ( Beetboven, 
List). Müteakıben taganni. Sonra 
24 de kadar Siıran muıikisi. 

ViYANA 517 m. 
18.05 Çay musikisi (operet ve 

vals popurileri). 19.15: Müsaha
be. 20.30: Tirol köylü musikisi 
21,10: Senfonik orkestra konaeri 
(Mahler). 23.20: Charly Gaudrio 
caz takımı ( Dario Medina ittiraki 
le). 

MILANO-TORINO-CENOVA 
20 05: Gramofon. 21.35: "IS. 

TANBUL GÜLÜ" ismindeki Leo 
F all'in opereti. 

PRAC 487 m. 
17.15: Hafif musiki. 18.55: 

Gr..mofon. 19.35: Almanca tagan 
nili nesri yat. 20.25: Bando muıi
ki. 21.0~: Senfonik '°liat konseri. 
23.20 · Siean musikisi. 

ROMA 441 m. 
21.50: K"man müsameresi ( Bee 

tboven). 22.25: Temsil. Müteakı· 
b"n konserin devamı (Schumann) 
23.35: Senfonik gramofon plakla 
n. 

' BÜKREŞ 394 m. 

k 1 P "k'" ••• .• J 130: Gramofon. 14: Keza 18: 
öp ucuna takı ır. ı op un ıg j Kansık konser. 19.15: Keza 

nesi şekil (3) teki tarzda pli 20.45: Gramofon. 21.05: Senfo. 
ğm tam ortasına gelmeli. Geri nik konaer. 22.20: Schbert kon· 

seri. 
V'eya ileride olursa plaklarm BRESLAU 325 m. 
sakatlanmasına sebbeiyet ve- 20.40: Gramofon. 21.05: Me-

kanik eski ve yeni musiki. 24.15: 
rir. Piköpten gidne iki telin fit Dans musikisi. 25.30: Hamburg'. 
leri makinenizde yapılan ame- dan: Eski danalar. 

!iye ile çıkartılan iki ana fişe ÇARŞAMBA 11.1.933 

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

tık konser. 20.35: Gramofon. 
21.35: Gramofon. 22.05: Bir ti. 
yatro temsili. 

PRA~ 487 m. 
18.55: Gramofon. 19.35: Al

manca muaikisiz netriyat. 20.25: 
Neş'eli şarkılar. 20.55: Piyano ıo
natlan. 

BÜKREŞ 394 m. 
13: Gramofon. 14: Gramofon. 

18.05: Karışık konaer. 19.30: De 
vamı. 20.45: Operadan naklen: 
"ZIGEUNER BARON" isilmi Jo
hann Strausa'un operaar. 

BRESLAU 325 m. 

18.55: Beethoven'in piyano ao 
nallan. 20.40: Fritz kreisler'in 
eserlerinden keman parçalan ( gra 
mofon). 21.05: "Boykot" isiınli 
atüdyo temıili. 22.30: Eski dana
lar, yeni ıarkdar. 

CUMA 13.1.933 --------
ISTANBUL 1200 m. 

18 • 19: Kemal Niyazi B. ve ar
kadaşları. 
19 . 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkiı H. 
20,30 • 21.30: Hanımlar saz h&
yeti. 
21,30 · 22,30: Orkeıtra 'Ve saire. 
22,30 - 23,30: Darüttalim. 

TORINO 273 m. 

geçirilir. Bundan sonra ahize- ISTANBUL 1200 m. Bütün merkezlerin nakledeceği 
18 • 18,45: Muzaffer B. neıriyat: 22.05: Riççardo Zandonai 

niz faaliyete getirilince çaldı- 18,45 . 19,30: Orkestra. in idaresinde solist san'atkarlardan 
ğımz plak hoparlörden ititilir. 19,30 • 20: Refik Ahmet B. tara- mürekkep Viyolonael, Flüt ve or-

fından Ramazan müaalıabesi. kestra ile tenor muganni Alfredo 
Bazı piköplerin üç banan fiti 20 • 20,20: inci Hanım. Sernicoli'nin ittirakile büyük senfo-
vardır. Bunlardan birisi ahize. 20,20 • 20,50: Mahmure H. nik konser. 1 - Ro11ini: Reimı'e 

nin toprak kısmı ile birleştiri

lir. Bununla cereyandan gelen 

oğultu kaybolur. 

20,50 · 21,30: Hafız Sadettin B. seyahat. 2 - Propora: Şarkı. 3 _ 
21,30 - 22,30: Orkestra ve ıaire. I Cberubini: Şerzo G - mol. 4 _Zan 
22,30 · 23,30: Darüttalim. ı donai: Ballata eroica. b) Flüt fanta-
VARŞOVA 1411 m. 2isi. c) Toıkana halk danar, 5 _ 

13. 15: Gramofon. 17 .05: Gra "Kavalieri di Ekebu" operasının dör 

Berlinden: Caz, 

PAZAR 15.1.933 ------ISTANBUL 1200 m. 
18 1 18,45: Nihal H. 
18,45 • 20: Orkestra. 
20 - 21,30: Bedayii musiki heyeti 
21,30 . 22,30: Gramofon ve •airc 
22,30 • 23,30: Darüttalir.-_ 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17,35: Paul Pertis Siı:an takımı 

19 05: Mandils orkestra" (Dan v 
• • 1 • serenatlar). 20,35: Neşe i ne,rıyn 

ve numaralar. 22,35: Hafif mus • 
(operetler). 24,05: St. Gerard ote 
linden: Dans mu~i.kiıi. 

ViYANA 517 m. 
18,10: Eduard Pfleger ( Band 

takımı). 19.35: Müsababe. 20,25 
Çift piyano musikisi. 21.05: 
Keuıche Suzanne'' isimJi 
23,25: Astoria takımı: Cnz. 

PRA~ 487 m. 
19.05: Musikili almarıca ne;riv 

20,05: Klasik danslar. 20,50: "Ilı: 
dul kadın" ismindeki Smetana'nı 
operası. 23,25: Çek danı mu•ikiai. 

ROMA 441 m. 
17,05: Mütene\"Vi muıiki. 20, 

Gramofon. 22,05: Bir opera vey 
operetin nakli. 

BüKREŞ 394 m. 

11.15: Çocuk programı. 11, 
Ruhi koro heyeti. 11,45: Mütal 
(ruhi). 12: Romen musikisi. 13 
Gramofon. 14: Gramofon. 17: Kö 
lü programı. 18: Yan Marko ork 
traaı ( A ..rupa ve Romen havaları 
19,10: Konferans. 19.25: Yan Ma 
ko, 20,40: Gramofon. 21: "'Ç;kolat 
dan aıker" ismindeki O&kBr Strau 
un opereti (3 perde). 

BRESLAU 325 m. 

17,40: Taganni (Tenor Hellmu 
Hallendorf.) 19.35: Şarkılardaki ,. 
iri ve yeni mizah. 21,05: Filarmon 
konser (Brüll, Weber, Ha d 
Graener ve ı.) 23,55: Berlind 
Caz (Waldemar Hasa takımı). 
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Bi inci Sahifeden Geçen Yazılar 
Memlekette 

Bir idam 
Mahkômu 

Hindistan da 
Tevkifler 

e Türk İstiklal 
Harbi filmi 

( Brujı birinci sahifede) . 
çok mal\ımat aldtk. Mö•yÖ Zarbı 
çok yakından alakada!' oldu. Ba· 
hke•irin istirdadına daır §llyanı 
dikkat vak'alar ve hadiseleri not 
etti. Muharebeye i§tirak e.tmi§, j 
kahramanlıklar yaratmış bırçok 
kimseleri dinledik. Buradan Ms· 
nisaya geçtik. Ayni tekilde or~da· 
da tetkikatta bulunduk. Manısa· 
nm işgaline ait birçok hatıralar 
topıadık. Seyahatimiz esna~mda 
•inema noktasından tayam dikkat 
mevki ve manzaralan tespit ettik, 
bunlar hakkında notlar aldık. Ma· 
rıiıadan lzmire geçtik. lzmirde 
muharebe eonasmda mühim olan 

1 mevkileri tetkik ett.ik. Şehir ha"..a· 
)isinde gezdik. lzmırde beı gun 
kaldık. lzınirden doğru Ankaraya 
döndük. Ankarada Mösyö Zarhi 
lazungelen mekaınlarla temas e
derek izahat verdi. Bütün seyaha
timiz 16 gün sürdü. Seyahatimiz 

l çok istifadeli oldu. Möayö Zarhi 
çok memnun k~ldı. Film ç~kiliı;· 
ken istifade edılecek anektütlen 
öğrendL Ayvalıkta ilk müdafaa, 
İzmir istirdadı safhalan hakkında 

. çok şayanı dikkat malfunat aldık. 
'lzmir Fırka Reisi Hacim Muhid
e din Beyden ilk milli kuvvetlerin 
•te~kkülüne alt güzel hatıralar 
t.dinledik. Mösyö Zarhi gezdiğimiz 
tiyerlerde adetler, mahalli oyunlar, 
·kostümler,kıyafotler hakkında da 
1esa•lı tetkikatta bulundu. 

Möıyö Zarhi birkaç güne ka
dar memleketi olan Ruayaya gide
ektir. Evvelce llÖrütülen eaas 
ösyö Zarhinin Rusyaya dönme

en evvel filmin senaryosunu ha
eırlıyarak bi1kiimete vermeıi idi. 
Fakat muharrir yıı.zısım yetiştire

}nedi. Rusyava gidecek ve orada 
razacaktır.Senaryoyuikınaleder 

e:ımez Ankaraya gönderecektir. 
Bu eser Y akup Kadri, Muh•İn, 

M.vni Beylerle benim dahil oldu
(.um bir komisyon tarafından tet
dk .. .tilecektir. Senaryo muvafık 
'ö1"i11iirse vaziyet Mösyö Zarhi'ye 

r •ildirilec..,ktir. hkhaharda Mös
f·ö Zarhi Rusvanm birinci ımıf re

ü ısörlerinden bir zat, ve Rene bi-
;nci smrf kadm ve erk"k artist-
4'rinde1\ mürekkep bir h"yet hA

uın<le Türkiyeye gelecek, filmin 
ekilmeıine bA§lanacaktır. 

n Filın çekilmek için Mösyö Zar
ıri seyahat tetkikatından maada 

eaikalar üzerinde de tetkikatta 
2ulunmaktadır. Bu meyanda Gazi 

k İazretlerinin tarihi nutuklan, ls-
yekli\I harbinden bahseden tarihin 
• ıördüncü cildi. ve daha bazı ki
ın •plar ve ve•İkalar vardır. Seyaha 
dımiz esnasmda istiklal harbi saf· 

!arına ait Möıyö Zarbi birçok 
· b· hramanlık menkıbeleri topla 
tanıştır. Bu noktadan çok zengin 

Jikümanlar vardır. Mösvö Zarbi, 
• bilm için, tasavvur ettii?i bazı epİ· 

ınlarını bana anlattı. Bunlar çok 
zeldir. Yapılacak filmin iyi o

ıa cağına kanijm.. Filmde istiklal 
• le' inkılap tarihimizin umumi hat· 
. n ve müspet neticeleri buluna
ıp .Jc, inkılabın ruhi amillerini gös
enren bir hikaye olacaktır. Doğru
üzı.n dol'ruva vekayün ıevrini gös
nu ren dökümıonter bir film yapıt 
yor'Yacaktır. Mösyö Zarhi her hal-

' kuvvdli bir adamdır. "Petre•· 
mutrg'un son günleri" ismindeki 

orlami rok mP.•hur ve muvaffaktı?". 
aff "Muharririn son eserlerinden 
asın "Neşeler sokağı" Rusyada iki 

ecez tivı\lrnda birden temsil edil-
ktedir. Bu e..,r türkçeye de ter 

,,.---. __ e edilmi•tİr. Baku'da, diğer 

il/•eri ~hirlerinde türkçe olarak 
,__insi! edilmektedir. 

'.Şimdi yapılacak film ilkbahar• 
ba~landığı takdirde önümüz

ki sinema mevsimine yetişebile
ıtir. Filmin harici manzaraları 

llmen memleketimizde alma-
tır. Bu husu.ta Rua artistlerile 

İyollikte Türk artiotleri de çalı§&· 
F erldardır. Film ruoça ıozlü ola

lttn-. Burada çevrilecek harici 
ımlannda figüraayonu tama. 

ven hükUmetimiz deruhte ebni:ı
e 1 Bu hususa ait her türlil leva-

İ kıu, hazırlıktan biz yapacağız 
e komasrafı biz göreceğiz •• Bu hu

akJa !a nekadar para aarfetmemiz 
·b • l"'dır, •imdililı: tahmin ede-
1 

1

1 "'· Filmin asıl sesli kıuru, Rua
er 'ta stüdyoda çevrilecektir. Fil
ıda ı bu kısım masrafım da tama
şaran Rualar vereceklerdir. Filın 

rden ela r.ıoça ııözlü ve tarkılı ola. 
endi çevrilecek, bilibare türlı:çe 
e''e/yesi yapılacaktır. Türkçe aöz-

B 
.ve ,arkrh kısımlannın kopyası 

• ı,,Jmak İçin buradan müateit 
Şura tkarlarımız Ruıyaya giderek 
ıfak lmüddet oradaki stüdyoda ça
rahaf"klardır. Ruılann film için 

·· k edec.,kleri para epeyce mü-
rur 1d" B Ik" ·ı l" . d ır. e ı yarım 1DI yon ıra 

umar. Biz filmin bütün figüraa
ınu üstümüze aldığımız, bu 

~elac-.sa ait ma•rafı deruhte ettiği-
a gü ve hl\rİci kısmının çekilmesin

' elbisi:tün levazımı ihzar ederek 
~r "!at P.Österdiğiıniz İçin filmin 
U" .!a ce~i kazançtan temettü ala· 

gun • Nekadar temettü alacağı· 
~ende bilahare yapılacak pazarlıkla 
~ 'YÜn edec,.lı:tir. Filmin türkçe 

vaoındl\n dört bet tane almak 
onı:ır.. Bu kopyala1' yakın ve 

eketlenle ..., söstJlil-

Dahili istikraz ne şekilde ve 
ne şartlarla yapılacak? 

Müessif 
Bir ölüm 

(B~ı birinci sahifede) 
dafaai hukuk şubesini kurmuş, 
Istanbulla alakayı kesmiş,Sıvas 
la muhabereye ba~lamış ve Ga 

Bir katil Urf ada 
asıldı 

Urfadan yazılıyor: Siverkin Ca
miikebir mahallesinde oturan Hamit 
Efendinin kızının bikrini izale etik
ten soııra cürmünü kapatmak için 
öldürerek kuyuya atan hizmetçisi 
Karabet oğlu Kirkor nam diğeri 
Mustafa hakkında verilmit o
lan idam kararı Temyiz Mahkemesi
le Büyük Millet Meclisi tarafmdan 
tasdik edildiği cihetle, bu oahab in
faz edilmiştir. 

Gandhi de serbest 
hırakılmıyacaktır 
BOMBAY, 8 A.A. - Gandhi'nin 

serbest bırakılmaS1na artık ihtimal 
verilmemektedir. Zira hükumet, Ma
hatma tarafından menfi mukavemet 
terkedilmedikçe siyasi mevkuflan 
serbest bırakmamak azmindedir, 
Gandhi'de bu noktada fedakarlıkta 
bulunmaktan imitna eylemektedir. 

(Baıı 1 inci sahi/ede) 
karlı bir İstihsal vasfını muha· 
la:uı etmektedir. 

Bir taraftan bu madeni İf· 
lebnek suı·etile memlekete ih· 
racah mukabilinde kıymet it
halini temin eylemek ve diğer 

taraftan memlekette it saha
auıı ııe milli •ermayenin 11erek 
sahipleri '"' gerek istimal e
denler için karlı bir surette 
tedavülünü geniıletmek hu.su
sanda ehemmiyeti aıikiir olan 

ba istikraz teıebbüsünün ııa· 

iandaılarımıza tasaıTul vaJi
sınde husule gelmiı bulunan 
büyük intibah dotayt8İle mu· 
uaffak oıacojına da kani bu
lunuyoruz.', 

Kanun layihasının aldığı 

son §ekil fU<for: 
Madde. 1 - Senelik laiz vcı 

ikramiye yekunu )'ÜM/e yedi 
olmai< ve itibari kı)lmeti J 2 
milyon lirayı geçmemek ve 20 
senede itfa edı/meh ıartüe a

zami 3 tertipte hiımiline mu
harrer tahvıL ihracı suretile 
dahili iııtihrcu; aktincı Maliye 
Vekili mezundur. 

Madde. 2-Bu 
tGJ~viUerinin itibari 

utilmu 
kıymetle-

rde ihraç fiatleri araauıdaki 

fark ve ıhraç muamelesi ıçin 

yapılacak her türlü masraflar 
yehiinu iatikarrrı itibari mİk· 
tarı baliğinin yüzde aekiz;ini 
geçemez. 

Madde. 3 - Bu utikrazın 
iiu·aç §artları, tediye aervisle
ri ikramıye ve itfa planları 

Maliye Vekaletile Merke:ıı 

Banka•• arasmda aktolunacak 
bir mıY.<aııele üe tayin ve tea
pit olunur. 

Madde. 4 - itfa planı mıı• 
cibince bu istikraz; tahvilleri 
kura Üe b<lfCI baş itfa ve ikra
miyeleri de kura üe tayin .,. 
tevzi edilir. Kura neticekri 
Maliye Vekaleti ve Merke:ı: 

Bankası tarafından iliın olu-

Madde. 6 - Bu kanuna 
müsteniden çıkarılacak tahvil
ler ihraı; tarihinden itibaren 
ancak on sene geı;tikten aonra 
itibari kı)lmetleri ba,a baş te
diye edilmek farlile tedavül
den kaldırılabilir. 

Madde. 6 - Bu i.tikra;1111 
ihraçına müteallik her nevi i· 
liınlar muvakkat ve kat'i talı
uiller ve bunların kupon/an i
le tediyelerine müteallik ev
rak ve senetler faiz ııe ikrami· 
yeler ve diğer muameleler her 
türlü ııergi ve reıimdcın muaf-

tır .. 

Madde. 1 - Bu 
tahuilleri umumi ue 
bütçelerle idare olunan daire 
ve müessescılerce vilayet husu
si idareleri ve belediyeleri 
yapdacak müzayede, mü

nakasa. ve mukavelelerde te
miııat olarak itibari kıymetle
ri ü:ı:erinden b<lj!a baş kabul 
edilir. 

ı·eminatın irat kaydına ka
rar verildiği takdirde ka
rar tarihinden euuel Pe 

bu tarihlere uabet e-
den ikramiyeler ve va

desi hulul eden laiz, kupon 
bedelleri tahvil sahiplerine ve 
ancak ikramiye meyanında 

tahvilin imha bedeli ııarsa yal
nu; o miktar tahvili elinde tu
(Qncz ait olur. 

Bu talıviller hazinece satd
mış ve satılacak olan milli em
lak bedellerinin tediyesinde 
dahi başa baf kabul olunur. 

Madde. 8 - Bu wtikr""'1n, 
aenelik faiz, ikramiye ve itfa 
akçw karıdıkları her sene 
Düyunu Umumiye bütçeainde 
açılacak bir lıula tahaisat ola
rak konur. 

Madde. 9 - Bu istikraz ha
•ılı varidat bütçe•inde açıla

cak bir fasla irat kaydolunur. 
Bu istikrazın senelik irat 

miktarı ve geçmi§ sene bakı

yeleri Nafia Vekaleti butçe
sinde açılacak bir fasla tahsi
sat kaydolun.ur ve münhasıran 
F evzipw;a • Diyarbekir demir
yolunan Şefkatli istasyonun
dan sonra olan kısmının inşa
ana tahsu olunur. 

Anc:ak bu istikraz; dolayısi/e 
yapılacak masrallar karşılıjı 
istikraz; hôsıılmdan tevkil ve 
mükabili Düyunu Umumiye 
bütçe.sinde ikramiye &Je istik
raz masrafı namı altında açı
lacak lııs!a tııluisııt olarak ko-
nur. 

lnikrazın ilk masrafla-
rının temini iı;in Maliye Ve
kaleti bilahare bundan evvel
ki fıkrada me:ı:kur tahai&attan 
mah•uba icra edilmek üzere 
20 bin liraya kadar muvakkat 
•arliyat icrasına mezundur. 

Madde. 10 - Faiz ve ku
pon bedeUerile ikramiyeler in
kı:ı:a eden tarihten itibaren 
beı aenelik ııe tahvil bedelleri 
tediyesi lazım olan tarihten i
tibaren 1 O şenelik müddet geç 

·tikten sonra haz;ine lehine mü
ruru zamana uğrar. 

Kanun neıri tarihinden mu• 
teber olacaktır. 

zi Hazretleri daha Ankaraya 

1 
gelmeden Ankara vilayetini bü 
tün malı ve caniJ.e onun emrine 

1 
amade kılanlardan biri olmuş. 
tur. Milli mücadelede bütün 

1 

kuvvetleri vatan müdafaasına 
hasredilen bir memleketin be

' lediye reisi sıfatile ne yapmak 
kabilse yapmıt re şerefli vazi
feyi Ankara Cümhuriyet merke 
zi <>lup yeni teşkilat kurulunca 
ya kadar tertemiz idame ve mu 
hafaza etmiş ve sonra Ankara 
meb'usluğuna seçilmiştir. Ali 
Bey bir iki seneden beri rahat 
sızdı. Merhumun cenazesi bu 
gün öğJe vakti Hacıbayrama 
getirilmiş ve namazı orada la 
lmmıştır. Cenaze meruiminde 
Büyük Reisicümhunm umumi 
katipleri Hilanet ve yaverleri 
yüzbaşı Cevdet, Meclis umumi 

il katibi Veysel Adil, Başvekil 
namına da müsteşar Kemal ve 
hususi kalem müdürü V edit B. 
ler bulunmuşlardır. Fırka umu 
mi katibi Recep, Diyanet işleri 
reisi Rifat ve Ankara valisi 
Nevzat Beyler, meb'uslar, bele 

1 diye ve fırka erkanı ve büyük 
bir kalabalık cenazeyi takip et 
miştir. Jand::ınna re polis müf 
rezeleri cenazeye refakat etmiş 
tir. Merhumun tabutu sevenle
ntıın omuzlannda Osmanlı 
Bankası önüne kadar taşınmış 
ve oradan Cebeciye götürülmüş 
tür. 

1 (Milliyet: Ali B. in vefatı bü 

1 

yük bir ziya'dır. Kederdide aile 
ıine samimi taziyetlerimizi be 
yan ederiz.) 

Öldürülen köpekler 
Eski:ıehirden yazılıyor: - -
Belediye yedi ay zarfında 10050 

köpek itlafına muvaffak olmuştur. 
Fakat bir taraftan da Çarşamba gÜn, 
leri köylülerin peıine takılarak ge
len köpeklerin sayısı pek çoktur, ve 
Belediye bunlann itlafında büyük 
zorluklara uğnunaktadır. Belediye, 
bir köpek tutana yirmi bet kuruı 
mükafat vermektedir. Aynca köpek 
ler için tutma kıskaçlan hazırlan
mıştır. 

Bir diş kaynarken 
Tokattan yazılıyor: - Bir sene

Bu haberler, kongrede büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Birçok kimse 
ler tevkif edilmiş ve polia bir taknn 
toplantıları dağıtmıştır. 

Kulüplerde 

Edirne, Ankara ve 
İzmir rehberleri 

Türkiye Turing Klübü, seyyahla
ra tevzi edilmek üzere Edirne'nin 
bir rehberini vücude getirerek tabet 
tirmiştir. Fransızca olan bu rehber
de EEdirnenin umumi manzarasına, 
camilerine ve isari kadimesine ait 
müteaddit resimler bulunmaktadır. 

Ankara ve İzmir rehberleri de ha
ztrlanmıı ve tab'a verilmiıtir. 

İskenderlyede 1ürkigtt 
'Iurlng Ku/üb/1 

den beri burada dişçilik yapan '.Mıeh- Türkiye Turing Klübü, lskende
met Şevket B. feci bir kaza geç"'- riye lt Bankası ,ubeıi dahilinde bir 
miştir: büro tesis etıniıtir. 

Mehmet Şevket Bey bir kazanda Beynelmilel Turizm 
sun'i dig kaynatırken kazarun tazyik kongresi 
derecesi muayyen haddini geçmit ve . . 
kazan infilak ederek yerinden fırlı- 9 uncu Beynelmilel Tunzm Kon-· 
yan kapak Mehmet Şevket Beyin al- gresi, 14 şubatta Kahirede toplana
nına çarpmıştır. Başından ehemmi-

1 

caktır. Türkiye Turing Klübü, kon
yetli surette yaralanan elitçi bu oade greye resmen davet edilmiıtir. Ya
menin tesiri ile bayılmıt ve odanın kında gidecek murahhaslar kararlq 
ortasına yıkılnken bu ıefer de batı tınlacakbr. 

arka taraftan ortada duran olan ao- Peşte panayırı 
baya çarpnuştır. 

infilak sesine yetiıenler Mehmet 
Şevket Beyi baygın düıtüğü yerden 
kaldırmışlar ve hastaneye nakletıniş 
!erdir. 

Kar ve soğuk 
Denizliden yazılıyor: - Denizli

de kuru soğuklar tiddetle devam e-

Mayısta Peştede açılacak panayır 
ve ıergİye, Türkiye "ljıring klühü 
ılavet edilmiştir. Panayırda, Turing 
lılübümüz için meccanen bir paviyon 
tahsis olunmuştur. Sergi ve panayır 
muhabirliğini burada, klüp deruhte 
etmiştir. 

~j~0.'.';,z~:t!~~ ;:ğ~~!~~ ~n:~!- İstanbuldaki tercüman ve rehber 
siminde ıiddetlenen menenjit hasta- !erin vaziyetlerini tetkik ve ıalab i
lıgınm bazı musabı görülmekte iıe çİn Belediyede, Turing klübünde İt· 

tfercümanlar için 

de geçen oeneki gibi korkulu deiiJ- •ti!!!"ra!!!!ki!!!il!!!e!!!b!!!ir!!!!!!k!!!o!!!m!!!i!!!te!!!!te!!!ş!!!ek!!!kü!!!·!!!·ı!!!etm!!!!!!!i!!!şt!!!ir!!!. 
dir. .....wl- - 1 

İran heyeti Yakalanan 
(Baıı ı inci sahifeden) KaÇakçılar 

lanmıştır. Hükilmetin emrine muha
lefet ederek millet mekteplerine de
vam etıniyen bu kabil eşhastan be
ter lira para cezası alınmakta, bet li
ra para cezasını vermiyenler de be
ter gün hapse konulmaktadır. 

Ala bulunmakta ve katibi Nas Burhaniyeden bildirili,....; _ 
rullab Han reiakat etmektedir. Burada evvelki gün dört kaçakçı ya-

• kalanınııtır. Yapılan bir anııtmna 
Iranın Londra ıeflri netieesinde kahveci Seyit Ahmet. 

cağırıldı Kadir, deli Hüseyin oğlu Mehmet 

Karısını balta ile 
öldürdü 

kahveci Ahmet isminde olan bu 
LONDRA, 8 A. A. - Reuter'e Toıyadan yazılıyor: - Bir hafta 

göre Londradaki lran Elçisi, Tah- dört kaçakçı da yedi kilo kaçak tii- evvel, Cöbene köyünde tüyler Ürper 
1 b b tün ve yüz on bir defter sigara ka- · d ka rana çağınlmıt o up, u afta bi- tici bir cinayet olmuş, bır a am -

dayetinde Londrayı terkedecek- ğıdı bulunmuştur. nsım halta ile parçalamıı, çocuğunu 
tir. Edirne - f stanbul da yaralamııtır. 

Bu davetin aebebi meçhuldür. Hadise §Öyle olmu,tur: Gece ya. 
Başkatip, Berline nakledilmiş ol· ıosesi naı köy halkından Selim oğlu Ali, 
duğundan maslahatgüzarlık vazi· Edirneden yazılıyor: _ fıtan- evine gelerek, uynınakta olan kansı 
fesini ikinci kitip deruhte ed..:ek bul • Edirne §OSCSi hakkında vali Nazmiyenin başını balta ile kesmİ§ 
tir. bey ıu beyanatta bulundu: ve bu meyanda çocuğu da yaralatnJt 
İngilizlerin bir tekzibi - İstanbul • Edirne !Osesııun tır. Cinayete sebep kııkançlığıdır. 

aıfalt olması için çalııılmaktadır. Katil maznunu, bu vahşi hareketten 
LONDRA, 8 A. A. - Dün Avnıpadan ve Bulgaristan tarikile sonra kasabaya gelerek t<11lim ol-

Daily Herald tarafından ne,rolu- tehrimizden geçen ve lstanbula gi- muştur. 
nan meka1e dolayısile resmi ıneha d d 

ı . N den yolcular bizim hu u omuza gir HaTkevı· açıldı fil, ngiltere Haricıye ezaretinin dikten sonra yollardan pek ziyade 
Anıtlo • Penan • Oil kumpanyası- !ikİlyet etmektedirler. Beypazannd~~ y~zılıyor: -:.~"'!"' 
m Tahran Hükumeti ile dostane Bilhasoa kıtın latanbul • Edirne 11zlıkla te§ekkulunu bekledigımız 
bir surette müzakerata giri,mek- ıoseıinde otomobil seyahati adeta 1 Halkevi nihayet burada da teşkil e
ten menetıniş olduğu haberini tek lmlransız bir hale geliyor. yolların · d!lmit ve küşat resmi parlaJt:. mera
zip etmektedir. bozukluğu haaebile, otomobille Edir aımle yapılmıştır. Ev teşekkul eder 

Darülfünun spor klübünün 
Kumpanya ile temaoa giren İ- neden lıtanbula gitmek iıtiyen bir ebııez derhal okuma odalan açım§· 

ran HükUmeti, hiçbir Z&ml\n mÜ· seyyah mutlaka bir kö§ede saplanıp tır. H~~ okuma oda!armdan çok 
zakerat için esas teıkil edecek bir kalıyor. Bu yolun İnfall meselesini fazla ıatifade etmektedır. Yakında 
teklifte bulunmamıştır. Bu meae- İstanbul Valisi ile görüımek üzere diğer ş~beler de açılacak ve liıan 

senelik kongresi le, Cenevrede tenevvür edecektir. yakında lıtanbula gideceğim." deralerıne başlanacaktır. Memleket 
Zira müzakerata devam husu- li' li' lf. gençleri Halkevinde toplıuımıya bat 

(Başı birinci sahifede) 
den-islerinin İştirakinin teminini 
ve bu hareketin uyandırdığı derin 
alakanın ehemmiyetini izah ehniş 
tir. Müteakıben (Beden terbiyesi 
kongreıi) ni hazırlıyan Muhtar 
Bedi Beye kongrenin te§ekkürü 
kabul edilerek intihaba geçilmi§
tir. idare heyetine müttefikan a· 
tideki zevat seçilmi~tir: 

Reisliğe Muhtar Bedi, ikinci 
Reisliğe Kerim, umumi katipliğe 
Rifat, umumi kaptanlığa Nuri, 
muhasipliğe Adnan, Azalıklara 
Feridun ve Rasih Beyler. 

idare Heyeti haricinde de fut. 
bol kaptanlığına Raıih, kadm vo
leybol kaptanlığına ljlal Hanım, 
erkek voleybol kaptanlığına Nec
meddin Beyler İntihap edildi. 

Kongre; Reisi muhteremleri 
Kazım Pa,aya ve Gazi Hazretle
rilcı Maarif Vekiline, batvekile ve 
Recep Beye bugünkü rejim ıçın 
çalışan Darülfünunluların sevgi 

mek suretile epeyce bir kazanç te
min edebilir • 

Film için o zamanki kıyafetle 
askeri kuvvetler ihzannı da hiiku
metimiz deruhte etmiştir. Filmin 
harici manzaralan memleketimiz
de alınırken yalruz mühim olan 
başrollerde Rus artistleri çalışa

caklardır. Diğer artistler ve bütün 
figüranlar Türk artistlerinden ola 
caktır. Filmin mümkün ve azami 
tekilde muvaffakıyeti için her iki 
hükünıet te büyük bir büanüni· 
7etle hareket etınektedir." 

ve saygılarım telıırafla lllDIDn§• 
tur. 

ıundaki imkansızlık. Büyük Bri- lıtanbul Valisi Muhittin B. bu- lamışlar~. • • 
tanyanm meselenin Cenevrede gö gÜn)erde Edirne, Tekirdağı ve Kırk Bır kayıS IÇID 

B "kt klüb" " rütülmesi hususunda iırar eyleıne lareli Valilerini lstanbul'a davet .,.. eşı At UnUD · Tavşanlıdan bildiriliyor: - Bura 

k 
• sinden Defet etmiştır. decek ve Edirne - İstanbul asfalt da bir bel kayılı yüzünden feci bir 

ongresi ve yem . yolunun İnşası mesele.ini kat'i bir cinayet olmuı. çağası oğlu lbrahim 
"d h ti neticeye bağlıyacakbr. mahdumu Arif, Emedik oğlu lımai-
1 are eye Fevzipaf& semt Halen bu yolun Edirne ve latan- li öldiinnüştür. Arif, lsmaili kasatu-

Be,iktaş Cimnastik Kulübü OC8JC.1 bul Vilayetleri dahilindeki kısımlan ra ile yedi yerinden yaralanuştır. 
~ muntazam so.., halindedir. En bo- 1 kal k Adi" t ı· müesaisler heyeti senelik kongre- - Kati ya anara ıyeye es ım 

sini aktederek idare heyetine aşa Birkaç Ocağm birleştirilmesile zuk kısmı, Tekirdağı Vilayeti dahi- edilıniıtir. İsmail ölürken • k~ndisirıi 
ğıdaki zevatı ittifakla intihap et- dün alqam Şdtzadebasmda Cüm- !inde Babaeski • Çorlu arasındaki Arifin vurduğunu aöylemııtır. 
miştir: huriye! Halk Fırkasının yen; bir 60 kilometrelik kmmdn-. Muallim mektebi 

Riyasete: Abdülkadir Ziya Semt Ocağı açılmııtır. Yenl Oca. Her ıeyden evvel bu kısmın inşa· • 
0 

t k"k 
Bey (Şehir Meclisi azasından) ğın ismi Fevzi Pata Sem Ocağıdır. aı gayesi temin edilecek, bunun için talebesınıD et 1 atı 

2 nci reisliğe: Nuri Bey (Çapa Dün alcsam bu münasebetle Ocak Tekirdağı Vilil.yetinin vesaiti kafi EDiRNE 8 AA. _ Muallimleri 
marka fabrikası sahibi) binasında merasim yapılmıf ve gelmezse milli bir bankadan diğer refakatlerinde olduğu halde Kırklare 

ı mÜ•amere verilmiıtir. Vilayetlerin kefaletile bir istikraz 
Katibi Umumiliğe: haan Bey (Ha cak N Ji'ye kadar seyahat eden erkek Mu-- yapıla tır. Bu hususta afia Ve-
liç Şirketi kontrol müdürü) kileli de izami müzaharet vadetmiı allim mektebi talebeleri grupu dön-

Murahbao aza: Nazım Bey (it- Mısır sefiri tir. düler. Gençler, ıüzerg&h köylerde 
halat ve ihracat Şirketi İstanbul hasbuballer yapmıı ve Kırklarelin'-
ıubesi Müdürü) Mıaır Sefiri Abdülmelik Ham. Denizlide balo de Halkevi ınenlaatına parlak bir mü 

Umumi kaptan vekili: Ziya za Bey, mezunen ınemleketine gİt- Denizliden yazılıyor: _ Denizli aamere verilmiıtir • 
Bey (Kabzımallar Cemiyeti Reisi, mek üzere bugün Ankaradan teh muallimler birliği fakiral ve ~b~iz C. ff. F 

0 
Viliyet 

tüccar). rimize gelecektir. çoeuklar menfaatine h k evı ına-
Muhaaipliğe: Tahir Bey (Feaa• sında yılba. şı balosunu v~~ler lıa- kongreleri 

ne Şirketi muhasebe memurların- Jo ok · ı ı B Jik k 
dan). taı muhitindeki gençlik hareket- ç guze 0 muıtur. ır 5° ADANA, 8 A.A. - C.H.F. Vila~ 

Veznedar: Abdullah Bey (Rıh !erine tamamen bir çalıtma saha- çıılıfıyor. Geç.enlı;r~cı. d~ halk evı ~- . yet kongresi kazalarından gelen mn
tım Şirketi muhasebe memurlann- sı olacak bu yerin bir tehir atad- mı"!' ~km pıyeaım ıki defa temsil ı rahbasların iıtirakleriyle toplıınmıı 

• etmitü • "da h • · b" ··k k dan). yomu haline getirilmeaıne yakın- B" li·.. bi liralık b" ta f ve yem ı re eyel:inı ve uyu on 
Aza: Şeref Bey (muallim ve da baılanacaktır. ır_ gtn on n ır "!'iT° greye gidecek murahhaslan aeçmİf· 

~ "" 4 aanchgı vardn-. Bu sandık muallımle- 1 tir Bu münasebetle Reiıicümhur federasyon katibi umumisi). • ·· kil J da ti · · 
Aza: Cemil Bey (Ziraat Ban- Be•iktn• Cı"mnaatilı Kulübü K.. nn en muı ' zaman ann • ye fır Hazretlerile, Baıvekil ismet Paıa ve 

v ..... " ~e yard.'."' eder. Her muallım sandı- Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
ka11 memurlarından). tibi UmumliğirıJen: gın tabu azasıdır, ve burada paran Paşalar Hazeratiyle Recep Beyefen-
çırağan sarayı Beşiktaş Cimnastik Kulübüne vardır. diye tazimat telgraflan •ekilmi•tir. 

saba olarak tahsis olunan Çrağan ~ • 
Son zamanlarda nazan dikkati saraymm Ortaköy deniz kısmına Millet mekteplerine Kongre, devam etmektedir. 

celbetmeğ., başlıyan Be,ikta§ tesadüf eden nhtımı üzerinde • t İ nler "" "" * 
Cimnaatik lrulübfmün eski vaziye- mevcut ve sahipleri meçhul olan jrl m ye SiNOP, 8 AA. - Cümhuriyet 
tini almağa çalıştığı görülmekte- demir aksamın kinunuıanl 933 Erciıten yazılı~or: - Hiç oka- Halk Fnkası Vilayet kongresi, bu-
dir. 23 senelik bir maziye malik nihayetine kadar, sahipleri tara· yup yazına bilmedılıleri ve 45 ya§UU giin açıldı. Vazifesi nihayet bulan 
bu kulübe saha olarak Çırağan 1 fından kaldınlmadığı takdirde za doldunnadıklan halde millet mek- idare heyetinin iki senelik icraat ve 
sarayı bahçesinin tahaia edildiğini rar ve ziyaından mesuliyet kabul ı teplerine devam etnıiyenler . olduğu mesaisi takdir edildi. Kongre meaai-
memnuniyetle haber aldık. Betik edilmiyeceği ilin olunur anlaşılmı,, ve bunların teabitine bat· sine devam etmektedir • 

Bir fabrikada 
Hırsızlık 

Çalınan mücevherat 
meydana çıkarıldı 

Ayvansarayda Oksijen fabrika 
sı sahibi Antuvan Efendi, zabıta
ya müracaatla fabril<a dahilinde 
ik,.met ettiği dairedeki yatak oda 
•• tla mevcut dolaptan yüz yirmi 
L.·a kıymetinde bir yüzük, 200 Ji. 
ı·a kıymetinde bir göğüı iğne~i, 20 
lira kıymetinde bir altın yüziik ve 
70 liraamın hizmetçi Hürrem ve 
Sofya tarafından çalındığını iddia 
etmiştir. iki hizmetçi de yakalan. 
mı~ ve paralar Hürremin Üzerin
de bulunmuıtur. 

Bir yangın 
Nurosmaniyede kain Zongul. 

dak Belediye Reisi Hüseyin Beyin 
evinden dün yangın çıkmııtır. Bu 
evin birinci katında terzi ve kas• 
ketçi Şükrü Efendi oturmaktadır. 

Şükrü Efendi odasına yıoni bir 
soba kurdurmut ve sobanın iyi 
çekip çekmediğini anlamak için 
kağıt yakın~tır. Halbuki baca iyi 
temizlenmediği için bacanın ah
ıap kısmından ate' çıkmıştır. itfa
iye gelerek ateıi söndürmüştür. 

Alacağı varmıt 
Alemdar sakinlerinden Hasan, 

Gülhane Beylik fmn civanndaki 
tren köprüsüne bağlı bulunan 3 
metre uzunluğundaki direği salla
mıı, yıkılan direğin isabetile ııajj 
ayağından yaralanmıştır. 

Kaçak şarap 
bulundu 

Galatada Bey§ehirleri sokağın 
da ceyyar satıcı Evdoksiya'nm e
vinde inhisarlar takibat memurla• 
n tarafından yapılan arama neti
ce•inde bir fıçı şarap bulunarak 
müsadere edilmiştir. 

Heroin ve kokain 
Polis kokain, heroin ve esrar 18.· 

tanlarla mücadeleye devam etmekte
dir. Polis ikinci ıubc memurlara ev
velki akşam Beyoğlunda Tarlabaşın 
da bir kahvede taharriyat yapmıtlaı 
dır. Burada 7 paket heroin ve bİt: 
haylı miktarda eorar ve esrar kabalı 
lan bularak müsadere etmitler ve 
kahveciyi de yakalamışlardır. Ayni 
gece Dolapderede Papask5prü civa
rındaki üç kahvede de mühim mlk· 
tarda heroin ve esrar bulunmn7tur 
Kahveciler mahkemeye verifmişler
clir. 

İskele hırsızı ~ ~ 
Zabıta vapur İ•kelelerine dadanan 

bir hınız yakalamıştır. Şevket ismin 
do olan bu adam daima iskelelerde 
dolaşarak gelen vapurlara girmekte 
ve kalabalık yolcular iskeleye çıkar
ken kargaşalıktan istifade edip öte
beri aşınnaktadır. 

Şevket evvelki gün de köprünün 
adalar iıkeleıine gitmiş ve iskeleye 
yanaşmakta olan Kınalıada vapuru
na girmiıtir. Kalabalık yolcuların 
çıkınağa uğrattıklan sırada Şevket 
merdivenin yanında duran dolu bir 
zeytinyağı tenekesini alıp oavuşmuı· 
tur. 

Bu sırada yağın sahibi Aslan Bey 
tenekesinin yerinde olmadığım gö
rünce etrafı araşbrmağa baılamı§· 
tır. Aslan Bey iskeleye bakınca tene
keyi tanımadığı bir adamın götür
mekte olduğunu gÖrmÜf ve hemen 
arkasından yetişmiştir. 

.Şevket tenekenin kendisine ait ol 
duğunu iddia ederek savuşmak i•te
mi,, bu yÜzden gürültü çıkmış ve 
zabıta İfe müdahale etmiştir. Niha
yet mesele anlaşılmış ve .Şevket tev
kif edilerek tahkikata başlanmtJbr. 

Kral Faysal'ın 
emlaki 

ATlNA, 7 - Irak kralı Faysal 
Hazretlerile kardetlerinin Yunanis
tandaki emlak işlerini takip etmek 
üzere burada bulunan Aziz Mah
mut Bey Hariciye ve Ziraat Nazır
larile görüştü. Hükumetten bunlar 
için muazzam bir meblağ istemekte
dir Yunan hükumeti ise müruru za
man iddia ederek bu ite itiraz etmek 
tedir. 

Yeni Yunan sefiri 
ATINA, 7 - Türkiye sefaretine 

tayin olunan M. Sakelaropulos sa
bık sefir M. Polihronyadis gelir gel
mez Türkiyeye hareket edecelctir. 

Milaslılar memnun 
MiLAS, 8 (Milliyet) - Son 

günlerde keM>i. nezaket eden 
Milasm asayişini temin İçin ye 
niden polis tetkilatı yapılmak 
ve faal bir jandarma zabiti ta
yin edilmek auretile Dahili,e 
vekaletinin gösterdiği yüksek 
alaka hallamızm büyük minı. 
nei ve şükranım celbetmiştir. 

Sakarya refikimiz 
E•kqebirde intişar etmekte .,. 

lan Sakarya refikimiz sekiz yafl• 
na girmiştir. Muvaffakıyet ve ,... 
zun ömürlet' temenni ederiz. 
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Istanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

1 Avl'upada birinci iği V;! eıı büyük milkifiltı kıız naı 

latanhul İthalat Gümriiğü 1 numaralı embar ile merdiven 
altmdaki odunluk mahallini tefrik eden tahtaperde ile üç No. 
ambar ile kalönfer odunluk mahallini tefrik eden tahtaperdenin 
yerlerine olbaptaki keşifname mucibince duvar İn§ası müzayede 
ve münakasa kanununun 18 ici maddesinin 6 fıkrasına tevfikan ) 
pazarlıkla yaptrrdacaktrr. Talip olalann 16 kintınuıani tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 te İstanbul İthalat Gümrüğü 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatlan. (106) .. , _____________________ , 
fst. Mr. Kumandanlığı 

Sahnalma kom. IUinları 

Ordu Sıhhiyesi ihtiyacı için 
13 kalem eczayi tıbbiye açık 
münakasa auretile satm alına· 
calctrr. Münakuaeı 16-1-933 
pazartesi günü saat 11 de Top
hanede Meı\:ez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra 
krlmacaktır. lıteklilerin tartna 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

K. O. ambarında mevcut a- !l 
şağıda cins ve m;ktan yazılı 
:nimen köhne ve kısmen müıta ı 
mel eıya müzayede ile satılacak 1 

trr. 18-1-933 çarşamba günü 
aat.a 1~ da ihale edileceğinden 
talıplerın eşyayı görmek üzere 
her gün K. O. ambarına ve mü 
zaye.deyP. ittirak için o gün ve 
vaktınden evvel komisyona mü 
racaatlan. (5045) (6862) 

i liyet 
HER NEVİ 

ecmua 
Mektep Ki ap!arı 

ROMAN 

Duvar ·Afişleri 
Mektupluk Kağıt .. 

Zarf - Kartvizit .. 
Fenni Kitaplar Fatura .. El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri ke ir, Yevmi e ve 
Kasa defter erı mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
• mesini görmek için sabah saat 

9 d'an 10 a kadar her gün ve mü 
nakuasına giriteceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu-

r. lunmalan. (385) (6815) 
AJr>t 
2650 

50 
9120 

Teneke 
Fıçı 
Çuval 

Kitap ve mecmuaya ait k işe eri Klişehanesinde yapar 
43 

• • • 
Levazım Dikim Evi ihtiyacı 

için 468 kilo keten ipliği açık 
münakasa suretile aatm alı.na
caktır. Münakaaaaı 25/1/933 
çarşamba günü saat 11 de Top 
ha.nede Merkez K. sabnalma 
komisyonunda icra lahnacaık 
tır. isteklilerin fart.name ve nü 
111unesini görmek için sabah 
ıaat dokuzdan ona kadar her 
gü? ve nıünakasasma girtecek 
lentt belH vakitte komisyonda 
hazır bulunmalan. (409) (16) 

50 

* * • 1 Kırldarelindeki süvari lataa.-
b ihtiyacı için 400,000 kilo ar 1 
pa ile 128,000 kilo un kapalı ı· 
zarfla satm almac:aktrr. ihalesi 
1/21933 çarşamba günü saat ' 
15 te yapı:lacaktrr. Taliplerin 
§artnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittiraık i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Kırklarelindeki Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatlan. 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYE itap Kısmı 
Telefon: 24~10 • 24319 - 24318 

MSAN KUVVET ŞURUBU 

..A
Zatı umumi, kansızlık, romatizma, damar, 
sıraca,· kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratı şifaiyesl mücerreptir. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir kaşe 

NEOKALMİNA 
aldığınızda 

Vucuduniır.e ı:rıpr harsı en kıı vvetlı •ıl4hı 
ve l\ALHI I,A"l'"IY\ F yoıı\1 \Z -fi .-ı<> 

vernıtş ofur.,unu Mil 1. 
~ i1' ~ ıl ~ r n 

• ;• t ... • > 

• 

• 

1 

1 

129 
• • • 

(1072) (6993) 
131 .... ANADOLU Devlet DerniryoHarı idar ın 

Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için 
59 kalem Asabiye malzemesi 
açık münakasa auretile ıatm a 
lınacakhr. Münaka.ası 10/1/ 
933 salı günü saat 10 c!a Topha 
nede Merkez kumandanlığı 
sahna!ma komisyonunda :.: 
ra kı:lmacaktır. latekliltrin ••rl 
namesini görmek İçin sabah sa 
at 9dan10a kadar herl!ün ve mü 
nak"\sasma girişeiek!erin belli 
vakitte komisyonda hazır bu 
lunmıılan. (418) (79) 284 

fitanbul Oçüncü lcraımdaa: Bir 
L 1 • • • • mah -.orcun emım ıçın cuıı •• para-
"" çevrilmesi mukarrer Aıma !imha 
12 IC. Sani 933 tarihinde - 12 dm 
13 " lcaclar Çiçek pazarnula 21 No. 
da birinci açık u1brma ile satılacak 
tn'. Taliplerin mahallinde memuru
,.. mii....,_tlarr ilin olanın'. 

K. O. kıt'at ve müenesab 
hayvanatı ihtiyacı için pazar. 
ldda (60500) kilo saman satın 
alınacaktır. ihalesi 10-1-933 sa 
h günü saat 11 dedir. Taliple. 
rin ıartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda SA. AL, komisyonu 
na müracaatlan. (8) (95) 

303 

* • * l6DC1 Fırka aatınalma konriı 
yonundao: 

Maniaada bulunan kıtaat ih 
tiyacı için 3 taksitte alınmak 
ıartile ve kapalı zarf uıulile 
103,000 kilo un ıatın alınacak 
tır. ihalesi 5/2/933 pazar gü 
nü saat 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün saat 14 
ten 16 ya kadar Maniaadaki ıa ------------1 tınalma komisyonuna müraca 

B'::~ila Birinci Salh Hukuk Hl- atlan. • • C;ın<>2) ( 112) 
kirnlıı:ınden: latanı.uı Defterdarlığı- 111. K. O. lataat ve müesse 
na iza~ten v~ı Cenıi! Beyin Gala- satı ihtiyacı için kapalı zarfla 
tada apcamu mahalleıinde Demir münakasaya konulan 280 Ton 
ç.kınaz sokağında oabılı ı>oliı memu- yulafın ihalesi 31/1/933 sah 
nı Yakup Şabal>ettio. Efendi al hi- _g_ünü saat 11 e tehir edilmi•tir. 
..., ikame eylecli~i ataeaı. c1a .... :.,. Taliplerin ıartnamesini ~gör 
cari ınubakemesınde el,·evm İkaınet- mek üzere her gün ve pazarlı 
gibı ıne.;.'ıul oldap mübaıiri ı..,._ ~a iıtirak için o gün ve vaktin 
hudan verilen metrubattan anlatıJ.. den evvel komisyona müracaat 
mı' ve biltalep ilanen tebliğat iera11 lan. (7) (93) 
na karat- verilettk emri mubak- • • • 111 K. O. kıtaat ve müeueaa 
9-2-933 Pazart•i günü aaat ona ta- h_~tiyıı.cı için kapalı zarfla mü 
lik kılınmıı oldafundan yenni mez- 0~sayıı. konan 280 ton arpa 
kılrda bizzat gelmediği nya nki.I nın ıhaleaj 31/1/933 salı günü 
..nndermeclı·"·ı takd'-~e _.._ mu- saat l0.3() · t h' ed'I · · .- • '"' •• ,~~ Talip! • ~a e ır ı mıttır. 

-Lı• S enn Hrf • • ~ hakeme cereyan eclocefi teu '• illa· k r- mımesını gor 
lauıuna kaim olmak üzen iUa olu- maaeya ~t':"ekber gün ve miinaka 

ıt tra İçin 
tinden evv 1 , __ o. gün ve vak 

ti e ""'"1rnsyona müra 
...... 

caa an. (6) (92) 
Beyo"lu Sulh 3 üncü Hukuk Hl- • • 'l 

kimliğinden: lıtanbul Viliyeti Def- Çatalca Mst. Mv. • atihka 
terdarlığırun müddeaııleyb Sirkecide bölüğü için pazarlıkla satın': 
üç direkli handa komiıyoncu AZIZ Imı:~~ ol~n 121~alenı İOlaiye 
Ali 8 al u maızemesıne ta ıp çıkmadığın 

ey eyoıne ikame eyled.ifi 59 dan ihalesi 12/1/933 perteınbe 
liranın istirdadı davasından dolayı h 

g;ünü Hat 11 e te ir edilıni, 
müddeealeybe ilinen teblifat icruı- tir, Taliplerin §arl09meaİnj 
aa reğmen geln-.iı •• bermacilıi görmek üzere her gün ve pazar 
lalep adiye. l"'np bramun tebliii- lığa ittiak için o gün ve vaktin 
"" karar verilnıiıtir. Ve ,.....m mu- den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
bakemeti 9-2-933 ı>azarteai rünü - ıatrnalma komiayonunıt müra 
at 10 na ta,.U. lolıanıq olclııiundan caa_ tlan. • • • (9) (111) ı 
.Y<mnİ ve ...akti mezkUr Bizzat veya 
bir vekil bulunduruldufv taktirde 16 mcr Fırka satrnalma ko 1 
l"lYllP kanınDJD keenlanyeı..;., addo misyonundan: 
lunac:ağı hukuk uaulü ıımr1ıa1ı-e1..; Menemendeki lataat ihtiyacı 
lı:anununun 40 ind maddeoine teyfi. için 95.991 kilo Kırkağaçtaki 

L_• kıtaat ihtiyacı için 95,991 kilo 
lcan tebliğ makam1°• ,...,. ol....ıc ii- km 
~.,,.., ilirı olunur· e ek ayrı ayn ~ede ol 1 

~ üzere kapalı zarf uıulile 
munakasaya konmu§tur. Her i 
ki.inin de ihalesi 30/1/933 de J 

Doktor 

~usçuklu Hakkı 
C.alatasaraydn Kanzük ec

~ıı.haneai karıuındn Sahne ..,_ 
lı:ağında 3 numaralı apartnnan-
da t hl re• 
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pazartesi günüdür. Menemen ,. 
deki kıtaata ait ekmek saat 14 
te ve Krrkağaca ait ekmek ay 
ni g~nde saat 15 te ihle edile 
cektırŞartnameaini görmek üze j 
re her ·· ı •• gun ve münakasaya itti 1 

ı rak •çın ? gün .ve vaktinden ev 
ve( Maıuaadakı komisyona mü 
ır.acaatlan. (3003) (113) 1 

• 
ıgorta Şi keti 

4 Cnc1ı Vakıf Han lstanbul 

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

Türkiye İt l!'ank-ı tarafından tetkil 9lunmuştur. İd re meclisi ve 
müdtirler heyeti ve memurları lı:lmilen Türklerden mürekkep yegane 
Tiirk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçe:cı 
acentalarının hep•i Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nak ·ye, Kaza, Otomobil 
Iİgortaları.DI en iyi 4craitle )'apar. Hasar vukuunda zararları ıiir' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı (MTIY AZ - Telefon s fst. 20531 
1 

Gedikpaşa'da: Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Kuınaıı verilmek suretile 15.000 adet efrat avcı yeleği 

imaliyeaiırin kapah zarfla münakasası 29 ikinci kanun 933 pa 
zar günü saat 15 le yapılacaktır. Taliplerin ıeraiti anlamak ve 
nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya ı:innek için de 
teklifnamelerile mezkUr günün muayyen saatinde komisyonu 
muza ge1meleri. (109) 

Zonguldak Halkevi 
Reisliğinden: 

Zonguldakta yapılacak Halkevi bina projesi, ikinci kanun 
aynuıı birinden itibaren Şubat ayırun Qtl betinci gününe kadar 
miıaabakaya vazolumuıtur. Müsabaka ıeraiti ile bina hakkında 
umumi maliimat ve esıuat Aınkarada Cümburiyet Hlllk Fırkası 
kitibiumumiliğinden ve lıtanbulda C. H. F., İttanbu( vilayet 
merkezinden ve Zonguldakta Halkevi reisliğinden: müracaat e 
c! lere verileceği ilin olunur. (105) 

ZA YI - lıtanbul ithalat Ciimrii
fünden alımt olduğqm..,. 17-11-932 

tarih •• 546951 namerolu ma1ıp..,. 
zayi edilılifiııden bi'. 'unü yoktur. 

Balmköy Bez Fabn1aı11 

4000 adet meşe traw<erıin kapalı zarfla ıniuıakasası 21 iP. 
ci kanun 933 cumartesi güniı saat 14.30 da Ankaradn İdare ~111 1 ' kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpa~a ve Mudal\n 
veznelerinde ikişer lirya satılan tarlnamelerde yazılıdır. (706iı 

aı 
~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~ır. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaa= 
Komisyonundan: 1• 

28/12/932 tarihinde münakaaası icra edilen elli bin a 
üçür>cü •ınıf ev~e cüzdanları tekrar münakasaya kom.rlm 
tur •. Talip olacaklann 9/1/933 pazartesi günü saat 15 te kou 
yona müracaatlan. (1 

lstanbul Asliye ınalık-i Birin- 1 
ci Hrıkuk Daireslndenı ltalyada Lu

ino febrinde mnkim •e Calataıla 

Bahtiyar banmıla 68 No. yı ikamet
gah intihap eden Kotorifiçye ha· 
ıl mües-eıi tarafından lstanbulda 
Havuzlu handa Piy ... Terziotlıı E
fendi Galatada Büyük Tünel hanın
da Alberto Ye T oberto Ş ber lirma11 
ile Joj Şaber Ef. aleyhine 493,17/2 
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MUSTAFA CEMAi 
VAPURLARI 

MERSlN POSTASI 

Türk Vapurı 
9 Kinuaoani PAZART 
Sf oaat 17 de Sirkeci nbi 
mından barck•tle (Çanakk 
lzruir, Kuıada•ı, Küllük, n 

ya ve MerıinJ e azimet ve avd 
edecektir . 

Tafsilat için Kuçük RıhU 

Han No. 4-5. Telcfo:ı 409 

1 ngiliz lirunıın talıaili baldwıda ika
me olunan dandan dolayı berayi tel> 
fiğ gönderilen arzuhal ıuretinin müd 
daaleyblerden Piyer Terzioğla Efen 

dinin ikametgahı buırmın meçbuli- '---------
yeti baıebile bili. tebliğ iade edilme- · 
si üzerine H.U~M.K. n1111 141 inci 
maddesi mucibince on bet gün müd
detle ilanen tebliiJne karar •erilmiı 

oldufundan mumaileyh - ilanın netrİ 
tarihinin fercluınılan - itibana on 
beş ciin zarfında mahkeme.re müra
caatla mezkür arzuhale karı• bir ce

Tap •ermediti taktirde baklanda 

muamelei ..,..ıx,.e ifa edileceği """" 
bal aıuetinin tebliği mebmuıa kaim 
olmak üzere ilin olwuır. 

SEYR sr AIN 
Jılttlıes .... Dtll : Clıf la.. Jl 6 

t.fı B. 2J6J. Şube A.. Slr 
\( llilllrdanade ı..ı :ı 17't0. 

İZMİR • PlRE • ISKE 
DERiYE POST ASI 

''iZMİR" 1ı!~Ji 
salı 11 de. 

TRABZON POST ASI 

'Cümhuriye· 

Türkiye Ziraat 
\fevkii Sokağı Cinsi 

ankası İzmir Şubesinden: 
11 ikinci kanun çarşam 
18 ce. Galah rıhtımmd 

ZMJR - MERSiN POST' 
Darapç Oeırıirhdllo Kereste kutu fabrik1t11 

Sepetçi 

Parah lı:6pr0 

Pirina ve 
fabr:kasl 

pamuk Jat 

fatamatyadi un fabrikua 

No Muhammen K. 
33-35 125635 Bu kıymet fabrikanın binasına aittir 

13ıJ50 Bu kıymet fab.rikaıwa malı.ine allt Ye edon-

123-127 

28-30 

139585 

60332 
14495 

74827 

94575 
23394 

117969 

tına aittir. 

Bu kıymet fal:rikamn ana Ye binasına aittir 
Bu kıymet fabrikanın makiDa ve alit Ye 
edevatuıa aittir 

Ba kıymet fabrikanın anasile binuroa aittir 
Bu kıymet fabrikanın m•kine Ye alit Ye 
edeYalma aittir 

Karatq Tramvay C. Yanık kereste fabrilı:.. 148-150 31853 
Değinnendere Nahiyelİ Gökağaç çiftliği 124478 

Yukarda evsafı yazılı enıvale lıapalı :ı:arfla ihale gtınünda haddi llyıldle talip Çlkmadığından bunların 26-12-932 
tanhinden itibaren pazarlıkla aahf'arına karar verilmiştir. Satıı pe~in para iledir. Gayri mübadil lıonoları da nakit 
makamında kabul edilecektir. Yevmi ihale 26-1-933 perşembe günüdür talip olanların yukardakl kıymetlerin yüz:le 
yedi buçuilu nispetinde teminat paralarile birlikte Ziraat b1nkasının lzmir şubesine müracaatlan. . (1) 

ANAFART' 
11 ikinci kanun çarş ımi 
10 da. İdare rıhtımınd,8 
kallta~hr • 

lstanbul ikinci lflô.a Mem..,.,' 
danı Madam Kokinoya it b 
mostlra Ye soba Ye ıaat ve aairi. 
artbrma ile 12-1-933 perfelnı.e/ 
saat 11 de Beyoğlunda fstil<L 
dninde 282 No. la mağazanın 1 

deki aparbmanda oatılacağı il• 

----------," 
htanbıı.1 Yedinci icra Men{ 

ğundan: Bir borçtan dolayı ır 

masa vesaire 13-1-933 tarihi 
at 12 den 13 ço kadar ls:ıınbıJ 
kapıda Fındık ookağmda 15 
banP. öniind• .. araya çemlec.. 
oı-. 
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ASPİRiN 

• 

olmasından dolayi 

2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerini tercih ediniz. 

20 ve 2 tabreıtrk am'latajıar •clncıe 
tıer yerde outunur 

·,. '-,.. ,r ;_, .-. ''! .,;;_ .. .,,_~ '"·-~ • .... 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

~ A ',pullu ~eker fabrikasıııın 
;~r İstanbul depolarından kris. 
~Ü tal toz şekeri atideki fiatla 
~ her isteyene bin ki odan ek. 

r sik olmamak Üzere satılır. 
le 
y 
ok 

~~ Kristal Toz, kilosu 
n 
ül 
t 36,1s kuruş 
. Taşradan vuku bulacak 
~siparişler yüzde yirmisi pe. 
n • 

'yo şın ve mütehakisi hamule 
:':i senedi mukabilinde öden. 
vaf 

m mek üzere derhal gönderi. 
. lir. Depodan itiliaren bil. 

. ıl 

v 
e 

i ı 
e 

akl 
ibi 
er 
ıda 
şar 

rd 
en 

ela 
a g 
lbi 

y 

cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri 

isterse sigorta ettirilir. 

Adres: Istan ul~ 
Bahçekapı 4 Üncü 
Vakıf han 4 Üncü 
kat, Telgraf ad
resi: Istanbu·I Şe-

ker - Telefon: 
24470-79 

ğür 
6S 

end9••--· 

. ·~- -~ 

·~ . ...; i: .. ~- ,. . . ~ . ..! . ' . 

• 
iş, ip • 

iŞ • ünyayı S 

Bu işte 

lpekiş' 

indir! 
• • 

Bayram geliyor, ne yapalım, 
ne alalım diye düşünmenize 

sebep kaim.adı ... 

• 

Krep Döşin 
Krep Birıııan 
Krep Saten 

95 
95 

325 

kuruŞ 

'' 
'' 

Ipekiş'in emsalsiz k·umaşları göz önüne 
getirilince bu fiatlar akıllara durgunluk 

vermektedir 

lstanbul Sultanhamamında ve 
• 
lzmirde yeni mağazalar açıldı 

~ • 1 ~..... - • •• ~" - ' ' 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haitalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada herg\in öileden 

ıoııra saat (2,30 dan 6e~ ka.dar ı .. 
tanbulda Divanyolunda 116 ruına
ralı buıuıi dairesinde dahili hııata
lıldarı ıı:ıuayene ve teda'fİ eder. T •· 
lefon: lıtanbul 2239& 
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Q KUMBA~A 
ALiNiZ 

1 Gedikpaşadajandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

"20000" yirmi bin çift yerli sarı kunduranın kapalı zarfla 
münakaauı 19 ikinci kanım 933 tarihine musadif per§eınbe gü· 

nü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin §eraiti anlamak ve nüml: 
neleri· • görmek üzere hergün ve münakasaya girmek için tel:
lifname:erile mezkür günün muayyen aaatinc1e komisyonumuz.: 
müracaatları. ( 6786) 

61 

İstanbul i anı Sahil ıh :y. 
Merkezi Baştabipliğinden: 
Büyükdere Sahil Sıhhiye idaresi binasına yaptırılacak kaltı

rifer tesisatının aleni münakasası 14 K. Sani 933 Cumartesi gü
nü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa s~kağın a İstibbul 
Limiru Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyonda ya
pılacağından taliplerin §artnamelerirni görmek iizere her gün 
mezkıir Merkez Levazım Memurluğuna müracaatları. (6776) , 

35 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ 

Beykoz Malmüdürlüğünde : 
Polonez köyü. ve Kılınçlı hududunda Argatbaşı mevkiinde 

Nikoli veledi lstavriden metruk 350 lira kıymetinde ve 350 dö
nüm mikdarında §arkan Çavuşlu ve yol Garbeıı dere Şimalen Po 
lonez ve Evkaf ormam ve Ceuben de Polonez ormaı ve ndere ile 
mahdut çalılık ve fun~alrk peşin bedelle mülkiyeti satılmak üzere 
4 Kanunusani 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddet:e mii
zayede çıkarılmıştır. Yevmi ihale 24 Kanunusani 933 salı gü·:ıü 
saat on üçtedir. Taliplerin yevm ve saati mezkiirda yüzd.e 7,5 
nisbetinde teminat akçelerile Beykoz Mal Müdürlüğüne müra
racaatlan. (37) 

187 
!r 1 , · ~ • a!' 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6. cı keşides 11 kanunusani 1933 tedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000 

10.000 Liralık büyük ikramiyeler ve 
100.000 Liralık bir mükafat vardır. 

Nafıa Vekaletinden: 
1
. il'. 1 950 adet ah§ap telgraf direği pazarlıkla mübayaa edilecel< 

İstanbul Belediyesi İIAnlan tir. Pazarlık 12/1/933 tarihiııe milsadif per§enıbe günü aaat ıs 
----~'--------------" te Amcarada Nafia Vekaleti aatmalma komisyonunda icra edile-

Akar sahiplerine cekt' ır. 
Gayrimenkul mallannı kiraya verenlerin kiracılarile kontu Talipler 321 liralık teminah muvakkate ve cari seneye ait 

rat teati etmesi ve Belediye resmini tediye etmek suretile kon Ticaret odası vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte komisyoııa 
turatlanru Notere tasdik ettirmesi lazımdır, Yakında her semtte müracaat etmeleri llizrmdrr, 
koınfüratların yoklamasına baılanacak ve kiracısile konturat te Talipler bu huıustaki ıartnameleri Ankarada Nafia Vel" 
ati etmiyen veya konturah Notere tasdik ettirmiyeo akar sahip Jeti Levazım Müdürlüğünden; lsta'Dbulda Haydarpaıada tesel 
!erinden ceza alınacaktır. (107) liim ve muayene memurluğundan tedarik edebilirler. (6849) 
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