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Lira Çıkarılıyor •• 
/Bankalara verilecek para 

Mevduab koruma kanununun 
tetkikine baılanıyor 

Bankalar baagl prtlarla pt1ra alaWlecelder? 

ANKARA, 12 ( Milli,et ) -
Yslnnda Millet Meclisi ~ 
leriDcla tetkikine b.flanscak olan 
-cıaatı koruma kanan liyihuı 
mühim ! alan ihtiYa etmektedir. 
Bana r6re te-rcliab kabul edebi), 
mek içiD Tiirk kunmlarma tnfi
kan tesis edilmit baııkslvm tahail 

~ilmit __,.eleriDin " -w 
benh••nn memleketimi• talaaia 
ettik'-i - •:re miWarlarmm 
ille tesia • ifi hariç olarak nü -
f11?11250 .... fazla,,.. _ 
mil70n lira, d'- 100 biaclen faz 

-ı. " iki yüs elli lıine kadar olan 
~- en az 500 bin lira, iaüfuia 
ılD \'ı ••• ICIO bi.e .. +- olıiıa .,_ 
lercle 2&0 bin lira, Diifmu 50 bins 
elen ..... olan ,.,..Jercle 100 binli 
ra ol_.ı prttır. Ecı.bi bsııkslar 
Türlriyedeki fU)ıelerine tahai. et
tiWeri termaJ.9Jİ Türk .,..._. 
tahril Ye. bilinçoları bu - clahi
li'9cle m11u ... edecektir. T4'Ycliat 1ra 
bulüne -•an her banb beaapla
nadan ticari mnduada tuarraf 
PDeYclaatııiı ayıftnala mecbur tuta 
lacaktır. Tuarraf mncluab hesap 
larmclaki mebaJitden her ph
ceman 1000 liraya hılar olan leY 
diab haczedilemiyecektir. Ancak 
faizi haczolımalıilecektir. Baııks • 
lanla" kredi mtlea-elermde e. 
manet Yaya heabı cari suretile pa 
ra kabul eden lıiltmam müea1eze.. 
lerde taazzi Ye ayni meYduat ile 
--- "P beabı cari ~ 
H her tiirlil -ti&bat an - talep ..,. ····=•'• tarihinclen itU.rea 
80D - içinde alikadsr tarafms 

ene- " mcı ezhf'e~) 

Mübadele işlerinin sonu 
Şevki Bey 

• 
vaziyeti ve son 

• 

(Denm 1 ııncıı ubifede) Şeolıi Bq 
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Kayserili Ahmet Pt-mn 
hayatı 

"KayııeriJi Ahmet Paıa, f231 de 
Kayııeride "Bozatlı" da dotmuı, 
1241 de, henüz on yaıındayken ba. 
b!'s'. «Kelleci oflu Mehmet Afa> ile 
bırlıkte latanbula relıni' Ye bir müd. 
det aonra rönüllü olarak bahriyeye 
neferlilıle cinniıtir. 

"Ça""tlufa kadar adım adım ileri· 
leyen Ahmet Pata. donanma Karade
n!zde bulundufu bir aırada büyük bir 
~et ıröateı;miftir: Kumandan ıre
mıaı batka bır gemi ile kazaen çar• 
pışarak provaamda büyük bir delik 
açılmıt. sular hücuma baılamııb. Ah
met Çavuı, herkeain korku içinde 
kaldıfı bir aırada, deruze ablarak 
denizaltında deliği kapatmafa mu· 
vaffak olmuftur. Bu hizmetine mü. 
kafaten müliizlmlıfa ve biraz oonra 
yüzbaşılıfa terfi etmift{r. 

"Siıam ihitlalini teaklne giden Kur· 
vetin süvarisi olarak önce denizde, 
sonra karada döiüımü~ ormandaki 
eıkıya ile çarpııırkeıı aol kalçasından 
ya~landığı halde gene döğüşmeden 
gen kalmtyarak uileri yakalamağa 
muvaffak olmuıtur. Bunun üzerine 
binbaıı rütpeaine çıkanlmıt. 1249 
da Trabluıgarp Valiai Ahmet Paşa
nın Uyanı üzerine oraya cönderilerek 
bir ~ok yararlıldar göatermi~tir. Bu
radan Ciride ıiden Ahmet Beyin o
rada ve Mıaır meselesinde gösterdiği 
liyakat ve fecaat miralaylıfa yükael-
lneaini mucip olmuıtur. ı 

"1271 de Karadeniz kumandanı o
larak lnııiliz ve Franau donanmalan 
De birlikte Sivaatopol muharebeaine 
lttirak etmiı, lneiliz "' Franaız aıni· 
rallerinm de takdirlerini kazanarak 
ve.:z:ir ve müşür olmuştur. Bilhaaaa 
Cozleve muharebe.inde fevkalade 
kahramanlık röatenniftir. 

Kayserili Ahmet Paşa 
tur. Abdülazizin tahttan indirilmesi 
ve Çerkeı Haaan vak'aaı bu nazırhiı 
zamanındadır. 

"Bahriyeden iıtifa ederek Mecliai 
Ali memurluiu namile lr"binede ka· 
lan Kayııerili Ahmet Pata Mecliai İl· 
yilnnı teıkilinde Ayin azahfına ve 
93 harbinde Ruaçuk Valiliğine tayin 
eclilmİf, harbin aonlannda Ruaçu
ğun ve V arnaruıı teali.mi mecburiyet• 
len önünde pek ziyade tee .. ür duya
rak latnabula dönüşünden iki ay aon· 
ra 80 Y•tından fazla olduğu halde 
Yefat etmiştir." 

Abdülhamit Kayserili
yi hiç sevmezdi 

"Merhumun oğlu mektubunda 
diyor ki: 

"Kayııerilinin, deni Hamidide rea· 
minin ve hatt& isminin bile i'aası çok 
k!'rlrunç. bir tc~e~~~s aayılırdr. i:>yle 
kı, bahnye zabıtlıgllD :>amanmda im
o:amı Kayıerili zade Ahmet Galip di
ye atmaktan, o devrin namdar aaray 
adamları tarafından hayırhah ihtar
l":rla m.enedilmiştim. Sirkecide Koata
ki Y~fıyadia Efendi fotoğTafhaneai 
~bıbı, merhumun fotoğrafını came. 
kan'?da te~~ir cürmüyle maznunen 
zaptıye tevkıfhanealnde günlerce aor
guya çekilmiıti." 

Abdülhamid in bu r ~'reti ue ltorku· 
m, Abdülzizi tahttan ind~nkrin 
lıemen lıep~İn• famildi. Kendi.ine o 
katlar lıizmet etlen Damat Malımut 
PQfOya oarrncıya ltadar kinıae bu n•I· 
rett•n ue lıraat diif{ince bu yüzJ 
menküp olmalttan kendini kurtar:~ 
mamıth· 

(Devamı Yar) 

Bitlerin nutku 
BERLIN, 12 A.A. - Alman Bat

vekili M. Hitler, dün oöylemit oldu. 
ğu bir nutukta Markıizmin fenalık. 
!arından bahsettikten aonra bilbaıaa 
fÖyle demiıtirı 

Sulh, güzel bir feydir. Fakat kuy. 
vetli olmak gerektir. Milli hükiıınet, 
Hukuk mü.aavab eaaıına istinat et. 
meai §&rtile bütün dünya ile anlllf
mağa hazırdır. 4 aene barbın müai
betlerinl görüp tanrmıf olduğumuz. 
dan dolayı uzlaımağr son derecede 
arzu ediyoruz. 

Almanyada tevkifler 
BERLIN, 12 A.A. - Son 24 aa. 

at zarfında aiyaai cürümlerden do
layı 100 kiş tevkif edilmiıtir. 

Reichuag toplanıyor 
BERLIN, 12 A.A. - Volff Ajan· 

.aıdanı 
Reichıtag riyaaet divanı, yeni 

Reichataı azaaına 21 marttaki açıl· 
ma celseainde bulunmalan için da· 
vetnameler göndermiştir. Komüniıt 
azaya hiçbir davetname gönderilme• 
miştir. · 

Yahudiler aleyhinde 
BERLIN, 12 A.A. - Havaa Ajsn 

aı muhabirinden: Almanya'nın bir 
çok tehirlerinden yeniden Yahudi· 
ler aleyhine bir tıUmn karga§&bklar 
olmuttur. ' 

Almanyada tenkil emirnamesi 
BERLlN, 12 A.A. - Pnıaya dahi· 

!iye nazmnm irtikabı tenkil için 
yapmıt olduğu emirname pazart.,.i 
aünü netredilecek ve Pruaya'da mer'i 
olacaktır. Bu emimame, umumi ve 
huauai idarelerde akraba ve tealhi· 
katı kayırma ve para ile iş görme ıi· 
bi hareketleri de tenkil edecektir· 

Goering meydan okuyor 

ikramiye kazanan 

ESSEN, 12 A.A. - Alınan tayYa• 
re oergiainln açılma meraaiminde bir 
nutuk aöylem.İf olan M. Coering ,öy• 
le deınlıtir: Birçok defalar Cen;,.....,' • küçükler de aöz aöylemeie davet edildim Şiın 
diye kadar kabul etmedim Fakat 

~---. _,-~-- "="""G'J"''-..ıı ' orada aöz aöyliyecek olur~ ıon 

Evvelki günkü keşidede büyük ikramiyeyi kazanan Kısıklıdak" 
13 üncü ilk mektep talebelerine dün paraları dağıtılmıtbr. Hocalar~ 
bu yavrulara paralarını iyi saklamaJarını ve çok sıkqık günlerinde kul
lanmalarını söylemi,, tasarrufun faydaların:lan bahsetmi,tir. 

söz aöylenilmiı olacaktır. ' 
Y afİyanlar, harp ölülerinin kan• 

len pe y~zmıı ~lduklan vaaiyetna· 
meyı yerme getirmek mecburiyetin· 
dedirler. 

Breslau bor-ı kapatıldı 
BRESLAU, 12 A.A. - Nazi hü· 

cum kıt'alan, Borsayı İfgal etmiıler 
ve orada bulunanlan, Üzerlerinde 
ailiih olup elmadıfmı kontrol etmek 
için, aramışlardır. 

Borsa, kapatılnuıtır. 

ltalya · Macaristan 
BUDAPEŞTE, 12 A. A. _ Hari· 

ciye nazm M. Kanya ailahlan bırak· 
ma konferansının kat'i aafhaar bak· 
kında maliımat almak ve cenevrede 
bulunan devlet adamlarıyla tema• 
ebnek üzere dün cenevreye hareket 
etmiıtir. Nazır M. Muuoliniyi ziya• 
ret etmek Üzere Cenevreden Roma· 
ya gidecektir. 

Japonya ve millet er 
cemiyeti 

TOK10, 12 A.A. - Kabine, dün 
öğleden sonra toplanmıştır. Bu top 
lantıda Japonya'nm Milletler Ce· 
miyetini terkedeceğini, mezkur ce
miyete bildiren nota projesi tasvip 
edilmiştır. 

Bu proje, pazartesi günü impe- 1 
r~tora takdim edilecektir. MütarÜ· ! 
nıleybin meclisi hassı toplaması 
muhtemeldir. 

EML 
Kurtuluş 
Bayramı 

Erzurumun kurtuluıu 
tea'it edi'dl 

ERZURUM, 12 (Milliyet) -
Bugün Erzurumun kurtuluşunun 
on betinci yılclönümü olduğundan 
bütün hemteriler tarifsiz bir se
vinç ve heyecan içinde bayram 
yapmaktadırlar. Her ahali tehre 
gelerek bayrama iftirak etmitler· 
~ir. Bu seneki merasim çok parlak 
ve kalabalık olmuftur. Kurtuluf 
gününü daha heyecanlı bir tekilde 
temsil e~ vee daha canlı ola· 
rak göstermek için askeri kıt'alar 
saat 12 de muhtelit istikametler· 
den ateşler yaparak şehre girmit
ler ve onb{nlerce ahali tarafından 
her istikamette istikbal ve tebrik 
olunduktan ıonra tiddetli ve aü 
rekli alkışlar ve (ya~asın ordu) 
avazeleri araımda belediye binası 
önündeki meydanlıkta toplanmış -
!ardır. Polis ve jandarma müfreze 
!eri ile tehirdeki bilômum teşekkül 
ler ve esnaf cemiyetleri de merasi 
me ittirak etmi,tir. Kolordu ve 
müstahkem mevki kumandanları 
pa~lar ba%eratı ile vali ve garni • 
zonda bulunan bilUınum erkan, ü
mera, zabitan, toplandıktan ıonra 

belediye reisi Durak Bey batta Bü 
yük Gazi olmak üzere ordunun tek 
neferine kadar Erzurumluların 

minnet ve tükranlarmı arzebnit
tir. Durak Beyden 10nra Sıtkı Bey 
kürsüye çıkarak çok veciz bir nu. 
tukla o matemli ve iztiraplı günle
ri anlabruf , orduya ve büyük Ga. 
ziye tazimlerini tekrarlayarak nut 
kunu bitirmittir. Nutuklardan ıNı 
ra muhtelif ımıflara menıup ıuke 
ri kıtaat , poliı müfrezesi, mektep 
liler ve esnaf cemiyetleri tarafın. 
dan bir geçit resmi yapılmıt ve bu 

~retle merasim 1aat ıs te bitmit
tır. 

Tahkikat yapılıyor 
DOZCE, (Hususi) _ Bdgır na· 

hiyeainin Yağlıhacılar köyünden 
topçu oğlu Mehmedin karısı bıçak 
la yaral:ınarak öldürülmü,, kocası 
topçu oglu Mehmet ile kainbirade 
ri Şaban da ağır ıurette yaralan 
mı,lardır. Vak'anm tahkikahna 
rn~dd~iu~';'mil~ vaz'ryet etmittir. 
ö_gr~nıldıgıne gore cinayetin aebe 
bı bır kıskançlık meselesidir. 

Yeni orta mektepler 
BANDIRMA, (Hususi) _ 933 

senesinde Maarif Vekaletinin Tür· 
kiyeJe daha 40 orta mektep açma. 
sına karar verdiğini ;,itiyoruz. 
Bunlardan üç tanesinin bina ve te 
sisat~ mahallerince te~in edildiği 
takdırde Balıkesir vilayetinde Ed 
remit, Ayvalık, Bandırmada ~çıl. 
ma51 takarrür etmiştir, 

Para 
Nerede? 

10,000 liranın postada 
kayboluşu 

Geçenlerde Bartın Ziraat Banka• 
11, latanbul Ziraat Bankaaı namına 
posta ile 10 bin lira ıöndenniı, bu· 
nun 9 bin lirası yolda çalınııu1b
Aldıfonız maliiınata göre, o zaman• 
dan beri devam eden tahkikat neti• 
ceainde, bu paranın Bolu posta mer
kezinde havale paket memuru Rem
zi B. tarafmdan almdıiı zannı hasıl 
olmuştur. Tahkikat bir taraftan da 
fzmiıte yapılmaktadır. 

lktısat Bankası 
DENiZLi, 11 A.A. - Bugün lk

tn~at Bankasının heyeti umumiye iç
timaı yapılmıı ve Bankanın bir ..,. 
'!elik mo:ıaisi !akdir edi1miflir. ~eye 
tı umumıye hıaaedarana yüzde on 
niabetinde temettü dağıtılmasına ka
rar vermiştir. 
Aydında derleme faaliyeti 
AYDIN, (Milliyet)·- Şehrimiz 

söz derleme hey' eti, dil tetkik ce
miyeti ~yet .hey' etinin iştirakile 
dün Vali beyfendinin riyasetinde 
toplanarak, adları atağıda yazılı 
encümenleri kurmu~tur. 

1 - San'atlar. 

2 - Ziraat ve baytarlık. 
3-TabaaL 

4 - Dil ve edebiyat. 
5 - Tabiat, fizik ve kimya, 
6-Tarih ve co~afya. 
7 - Ruhiyat ve içtimaiyat. 
8-TicareL 
Bunlardan batka umumi bey'et· 

te halk bilgiıi ve söz derlemesi 
namile ikiye aynlmıt gerek encü· 
menler ve gerek hey'etler faaliye
te geçmitlerdir. 

Adetler ve itikatlar hakkında 
gelecek malzemeleri encümenler 
tetkik ederek hey'etlere verecek 
ve hey'etlerce de tetkik edildikten 
ıonra merkeze yollanacaktır. 

Söz derleme hey'eti bugün 
vilavet makamında tekrar topla. 
nacaktır. 

Gazi Heykeli -· 
lZMlT, (Hususi) - Büyük reh 

berimiz Gazi Hz. nin heykeli vila. 
yetimizde mayısta rekzedilecek
tir. Heykelin mahalli timdiden ha 
zırlanmakta ve etrafı tarhedilerek 
tezyin edilmektedir. 

Halla tenvir 
TAVŞANLI - Kaymakanımuz 

Osman Nuri Bey balkın tenviri i· 
tine bihaıısa ehemmiyet vermekte 
dir. Mumaileyh her hafta munta
zaman fırka binasında konferans
lar tertip etmekte, köylüler tara· 
fından sorulan suallere cevap ver· 
mekte, köylünün her mü,külünü 
halletmektedir. Kaymakam Beyin 
bu hareketleri halk üzerinde bü
yük bir tesir yapmı,tır. Konferans 
günleri salon hıncahınç dolmakta· 
dır. 

ANKARA, 12 (Telefonla) .
Hariciye Vekili Tevfik Riistü B· 
lzmir trenile ,ehrimize gel;.,.iştir. 
l•tasyonda Mecli• Reiai ve Başve· 
kil Paşalar, vekiller sefirelr, meb' 
uslar tarafından karsılanmıştıt· 
Asker, jandarma, polu kıt'aları st 
lam durmuştur. 

Mecliste ne 
Görüşülecek 

ANKARA, 12 ( Telefonla ) -
Yarınki Meclis nu:nameainde bazı 
azaların mezuniyetleri hakkında 
riyaset tezkeresinden maada mü• 
zakere edilecek esaslı bir madde 
yoktur. 

Ceza mahkemeleri usulü kana· 
nunun bazı maddelerinin tadili 
hakandaki lôyihayı hükumet mec• 
listen geri İstemiştir. 

Tekaüt kanunu ve 
bir tefsir ,, 

ANKARA, 12 (Telefonla -
Tekaüt kanununun 62 inci madde· 
sinin tefsiri hakkındaki hükume· 
tin tezkeresini bütçe encümeni tel• 
kik etmiş ve encümen Maliye en
cümeninin bu husustaki noktai na 
zanna iştirak etmiştir. Maliye en· 
cümeni tefsir fıkrasını fU şehi/Je 
tesbit etmiştir: "Tekaüde istih· 
kak için geçmesi fart olan müJ• 
detler başladıktan sonra gerek nil 
~'!s .tezkeresinde yazılı seneyi de
gıftırmek, gerek nüfus tezkeresİft' 
de mukayyet olmıyan doğumıtrı 
ay Ve gününü tesbit etmek sureti• 
le vaki olacak nasihat/ar tekaüt 
muamelesine müessir olmaz" Ba 
tefsir fıkrası yakında heyeti umıt
miyede müzakere edilecektir. 
Fuh,a tesvik ed~n1er 

ANKARA, 12 ( Telefonla ) __. 
Ceza kanununun bazı maddeleri· 
nin Jeğiştirilmui hakkında Mec/İ• 
ae sevkedilen kanun UiyihasınJtı 
dikkate fayan esaslar vardır. Bo 
,..aslara göre 15 yapnı doldurma· 
mıf olatt bir çocuğu kandıraralı 
fuhfa lCfVik eden ve bunun yola· 
nu kolayla,tıran 2 seneden eksilı 
olmamak üzere hapse mahkum o
lacak ve ayrıca ağır para cezası 
verecektir. 21 y~ını doldurmam•# 
olan kız ve kadınları fuhşa te,vilı 
eden koca veya ana ı '.r! baba ıJ1 

kardeş hakkında altı aydan iki,, 
neye kadar hapu cezası hükmolıJ' 
nacaktır. 

Müvazene vergisi 
ANKARA, 12 (Telefonla),.... 

Hükiimet Mület Meclisine tevdi e! 
fiği bir liiyiha üe müvazene verl'.J'. 
si kanununun bir sene daha tetfl 1 

dini istemiştir. Esbabı mucibe rrıaS 
batasında 933 mali seneai içirıd' 
bu vergiye devama lüzum ve za';ı" 
ret görülmü, bulunduğu kayded ' 
mektedir. 

Kefalet aandtgı 
ANKARA, 12 ( Telr'onla)---: 
Kefalet sandığı ,,,uamelôl•~ 

doğrudan doğruya devlet bütç~;: 
ni alakadar eden vazifelerde Jı 
lunan memurlara inhisar ettirerz,. 
ıandık muamelatının tahlili ıı~ tif• 
tizamın temini takarrür etm•f·Jl1 
Umumi bütçe haricinde kalan 1 tıfl 
re ve müesseseler için de ayrı 1 eC' 
dıkları vücude getirilecektir. frf f!ıJ 
lise takdim edilen yeni lilyih'! 
..aslara göre tanzim eılilmi.ftıf• 
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Ekonomi 

Maden işlerinin idaresi 
İktısat Vekaleti bu iş için 

tedbirler düşünüyor 

• 
yenı 

İkbsat Vekaleti memleketimi
zin batlıca varlıklarından olan ma 
denlerimize büyük bir değer ver
ınektedir. 

Aldığımız malumata göre 
ınadenlerimizle daha fazla alaka· 
dar olmak için Devlet makinesi 
dıtında maden tlerile uğraşa· 
cak bir büro tetkil edilecektir. 

Ticaret ve sanayi odalarına ma· 
den itlerile uğraşmak itinin v~ril
ınesi ve isminin de maden kelıme
ıinin ilavesile de göfterilmesi dü
tünüldüğü gibi bir maden of~si ya
pılması da öne ıürülmekte~ır. 

Verilen habere göre bu ıtle te
melli bir surette uğraşılacaktır. 

Daha fazla satmak için 

Yunan yüksek ikhsat meclisi 
YunanistanınBalk&nlı komsularile 
olan ticaret itlerini daha ziyade o 
memleketlere çıkardığı mal için a
ra9tınna yapmaktadır. Meclis bu 
arattınnasmda Y unanistanın mÜf 
terileri arasında en az mal alanın 
Türkiye olduğuna V&nnlfhr. 

932 de Yunanistandan Türkiye 
9 milyon, Amavutulk 11 miyon, 
Bulgaristan 14, Yugoslavya 30 mil 
Yon, Romanya 57 milyon Drahmi
lik mal almıtlardır. 

Yunan lktısat meclisi Türkiye
Ye daha fazla mal satabilmek yol 
larını araştırmaktadır. 

Pamuk yerine arpa 
Mısır hülcllmeti pamuk sahtla

rındaki diitükliiğü göz önünde tu
tarak bunun yerini tutmak için 
meyve, arpa ve mısır yeti9tirmeğe 
batlamıttır. 

Mısırda yeni bir komisyon bu it 
le ujraşacaktır. Komisyon yeni ye 
tiştirilen şeylerin pamuğun yerini 
ne kadar tutacağını araştıracaktır. 

Y umurtalarmıız 

Almanya batka memleketler· 
den aldığı yumurtalan azalbnak 
'Ve kendi tavuk ve yumurta yeütti· 
riınini çoğaltmak için bir çok yol· 
lara haf 'Vurmaktadır. 

Aldığımız habere göre Alınan· 
ya yumurtalardan aldığı gümrük 
resmini yeniden fazlala,tırmıttır. 
11 Marttan itibaren bathyacak o
lan bu yeni tekilde yumurtanın 10 
kilosundan 70 mark reıim alma
caktır. Bu bizim 1440 yumurtalık 
eandıklanmız için 50,4 marka gel
mektedir. 

Yumurta ibracatunız ---., 

Yapılan istatistiklere göre 933 
ün ilk ayında kanunusanide yaban 
c:ı memleketlere çıkarttığıınız yu. 
ınurta 2518 sandık yani 93,357 li
ralık 220,496 kilodur. 

En fazla yumurta alan İspanya 
dır. Bu ayda ispanya 172,652, ltal 

l __ s_o_a_s_A __ I 
(iş Bankaımdan alınan cetveldir) 

11 MART 1933 
Alqam Fiatlan 

latikrazlar $ Tahvilat 
J ıtikr•::r.• d•hl.U 96,- Elektrik 
Şark d. 7olları e 60 Tram•ay 
D. Mu•allhid. İıo y~ eJ 
Gümriıkler 6,75 UJl 

Sa1di oıab.i 7 _. Rıbbm. 
ta&dat 11."715 Allladolu 1 
T. askerİJ• 7,75 .., JJI 
l~mir Beledi1• .. Mü· 
luikra%1 99 rn•••ill 50,.80 

ESHAM 

ı •. Da. Nama ıo,ıs S BTo'?_on.ti 24.-
.. ,, Hamili•• 11.- •r•oa 37,SO 
" ., Müeııiı 119.- Çimento Ar. ıo,.90 
Anadolu 23,50 ittihat dey. 27~ 
R.eji 4,25 Şark der. 1,70 
Şir. h.ariye ıs.- s.ı,. 2.&o 
İ ranıyay 54,- Şark m. ec&a 2.85 
Umumi.Siıorta 11.- Telefon 14.-

ÇEK FIATLARI 

NUKUT 
Kuru.ı : --

~ f. Franarz 171,-
l lıter-ho 732 
~Dolar ~ 

~ Liret 217,-;g r. Belçika 117.-
,ı0 ~rahmi 23,-
ıo '· l,.viçre 820.-

l"v• 26.-. 
'l Florin 

1 ıt;..,._ Cek 122.-

(Satıı) 

16,-
4,19,25 
5,62,15 

1,99,83 1-2 
4,24,25 
3,88,50 

34,75,SO 
34,90 
10,87 

Kuruı 

1 Şilin, AY. 27,-
1 Pueta. ı1.-
1 Mark 50,-
1 Zeloti 24,-
1 Pens• 33,-

20 La,. 23.-
10 Dinar 55,-

l C•rnoveç 
t Albo 9.37 

34.-

ya 43,617, Fransa 4150 kilo yumur 
tamızı almıttır. 

Rekabet durdu 

Çikolata fabrikaları arasındaki 
rekabet durmuttur. Fabrikatörler 
timdi aralarında anla,arak fiatle
ri tesbit etmitlerdir. Fabrikatörler 
"Çikolatacılar birliği" diye ayrı 
bir cemiyet te9kiline çalışmakta· 
dırlar. 

Japonlarla mukavele 

Japonyada yüksek firmalar, ih
racat ofisine müracaat ederek Tür 
kiyeden Afyon, kuru ıneyva ala
caklarını bildirınitlerdir. 

Ofis bu taleplerden alakadar ' . . tacirleri haberdar etmıştır. 

Japonlar afyon İstiyor 

Türk pamııklarının Japon fahri 
kalarında kullanılıp kullanılamı
yacağı hakkında Japonlar tarafın 
dan yapılan tetkikat müspet neti
celer vennittir. Bunun üzerine Ja
ponlar Türkiyeden külliyetli mi.k· 
tarda pamuk almak istemekte ve 
bazı tartlar ileri sürmektedirler. 
Japonya ile Türkiye arasında ya
kında yeni bir ticaret mııkavelesi 
yapılacaktır. Japonlar pamuğun ta 
kasa tibi tutulmuını istemekte, 
bu suretle Türk pamuklarının di
ğer pamuklara rekabet edebilece
ğini söylemektedirler. 

Vilayette 

iskan yolsuzluğu 
l ık&n daireıindeki yolsuzluklardan 

dolayı eski iıkan müdürü Cemil Bey 
ile bir çok kimaeler için vilayet ida
re heyetince muhakeme edilmek karan 
verilmi§ti. 

Bunlar, bu karara itiraz etmqler, 
k&ğıtlan Devlet Şurasına ııitmiıti. Dev
let Şurası da biı kaç ekıikailkten dola
yı kiğıdı vilayete ıröndermiıti. 

Viliyet bunun üzerine eksiklikleri 
bitirmit ve yine suçlular itiraz ettik· 
!erinden kağıdı Devlet .Şurasına yoUa
mıfb. 

'Devlet ıurası kiğnlı ırözden ıreçir

mit. aR§hnnıf vilayetin verdiği kara
n doğru bulmuı ve tasdik etmiıtir. 

Cemil Bey ile bet kiti mevkufen mu
hakeme edilecektir. Bunlardan Atıf 
Bcı'y, haıtalığı clolayııile serbest olarak 
muhakemeıinin yapdmaamı iatemiıae 
de bu iıteği kabul eclilmemİ§tir. 

Atıf Beyin hastalığı ııniaıılına ha. 
piıhane hıutanesinde yatacaktır. Suçlu
ların kağıtları bugün müddeiumumiliğe 
gönderilecek, yakmcla muhakemelerine 
baflanacaktır . ----Şlrk•tl•rde 

Suiistimal tetkikatı 
Şark Demiryolları kumpanyasın 

da müfettitlerin arattırmakta oldu 
ğu suiistimal tetkikatı bitmek üze
redir. iki memur mesele ile alaka
dar görülerek itlerinden ayırtılınıt 
tır. 

Dün gelen seyyahlar 
Şehrimize gelen seyyahlar, dün 

yüzlerce otomobilden mürekkep 
müteaddit kafileler teskil ederek 
tehrin muhtelif yerlerin.i, camileri, 
müzeleri ve Kapalıçarfıyı gezmit
lerdir. Öğle yemeğini Tokatliyan 
ve Perapalasta yiyen bu seyyahlar 
dan Alman bandıralı Kalombos va 
purile gelen 300 kişilik kafile, dün 
aktam ayni vapurla Pireye müte
veccihen limanımızdan hareket et 
mitlerdir. Kolombos vapuru, aon 
sistem ve çok mükemmel, sahih 
bir ~ebir gibidir. lsteydindiaın 'Va 
purile gelen 370 Amerikalı, Al
ınan 'Ve lngiliz aeyahından mürek. 
lıep kafilede, ayni vapurla bu sa
bah limanıınızdan hareket etmit
lerdir. lsteydindam vapuru, dün 
gece elektriklerle pırıl pınl aydın
lanm19tı. Ayın 25 inde Kraliçe Mar 
ya vayurile 200 kitilik bir seyyah 
kafilesi daha tebrimize gelecek • 
tir. 

Mahkamalarda 

Soçlu kadın _ .. _ 
!{arar batka 

bırakıldı 
güne 

Şaheste Hanımı balta ile öldü~
meğe kalkıtan Azime ismind hır 
kadının dün ağır cezada d 
sı yapıldı. Okunan duru 
ğıtlanna göre, ilkin suçlu 
Hanım hakkındaki durutma ....,,,_, 

·ı • nnın geri alınmasına karar verı • 
miş, fakat Azime Hanım bu kara· 
ra itiraz ederek yeniden duruşma 
istemittir. Bunun üzerine suçlu 
mahkeme huzuruna çıkarılmıştır. ,. 
Müddeiumumi, duruşmanın men ı 
kararına ancak iddia makamı ta
rafından itiraz yapılabileceğini, 
davacının bunu istemesile kararın 
geri alınamayacağını ve bundan 
dolayıdır ki, suçlunun sorguya çe· 
kilmesi kanunsuz olduğunu ileri 
sürdü. Mahkeme, müzakereden 
sonra kararın bildirilmesini batka 
bir güne bıraktı. 

Bir ay hapis 
Karagümrükteki evinde 13 def· 

ter kaçak cigara kağıdı çıkan 
Mustafa oğlu Reşit ihtisas mahke
mesince bir ay hapis cezasına çar· 
pılm19tır. ....-

Ertuğrul yangını 
Ertuğrul mağazasında yangın 

çıkardıktan iddiasile ıuçlu Nihat 
Beyle terzi Hıristo ve Onofros e
fendilerin duruşmaları dün ağır ce 
zade tekrar yürütüldü. Mağazanın 
defterlerini tetkik eden üç kitilik 
vukuf ehlinin phit olarak dinle
nilmelerine karar verildi ve duruş 
ma ba9ka güne bırakıldı. 

Afylt'n kaçakçısı 
Afyon kaçakçılığı yapmakla ıuç 

lu lsak Nesim ve Mehmedin duruş 
maları 'dün de ağır cezada yürütül 
dü. Sandalın arattırılması sırasın· 
da tutlan afyonun tahlili için tıb-. 
bı adliye gönderilmesine karar ve· 
rilerek duruşma başka güne bıra
kıldı. 

Sahte tasd.ilmame ""'1 

Erzuruma gitmediği halde ora
nın liseıinden eline geçirdiği bir 
tasdikname ile Nitantatındaki T e 
rakki lisesine yazılmağa muvaffak 
olan Vodineli Kemal Efendi sahte 
karlık iddiasile Ağır ceza mahke
mesine verilmitti. Mahkemenin 
dünkü oturağmda müddeiumumi, 
suçlunun bu tasdiknameyi para 
mukabilinde Mustafa Sırn Efendi 
isminde birinden aldığını, tasdik 
namenin sahte olduğunu söyledi. 
Ancak, Kemal Efendinin bunu bir 
batkuından almıt olması, itin İ 
çinde tahsili yükseltmek gibi te
miz bir gaye bulunması itibarile 
suçta cezayi azaltıcı sebeplerin 
dikkat gözü önünde bulundurula
rak ceza kesilmesini İstedi. Mah
keme heyeti müzakereden sonra 
tasdiknamenin sahteliği anlatıldı
ğından suçlunun suçunu sabit gör 
dü ve bu noktadan kendisine bir 
ay hapiı cezası kesmekle beraber, 
ahlakının temizliğini, tahsile kar· 
tı isteğini gözönünde tutarak ce
zasını geri bıraktı. 

Ad il yede 

Y"enl tevkifler 

Belediyede Maarifte 

Sütçüleri takip Kıdem zamları 
Hile yapanlar cezalan· Muallimlere kıdem zam 

1 

dırıl~caklar mı kabul edildi 
Son günlerde mahalle araların- İstanbul ilk tedrisat muallimle-

da gezen sütçülerin kaymakaltı de rinden bu sene mühim bir mikdan 
nen yağı alınmış süt sattıkları an- kıdem zammı göreceklerdir. Bun
aşılmıf, belediyeye birçok •iki.yet !arın içinde ilk tedrisat müfettitle 

ler olmuştur Y apılaa ar&_ftırma ne ri, başmuallimler dP. vardır. Bele
'liceainde lstanbulda mahalle arala diye bütçe encümeni kıdem zammı 
rında süt satan esnaftan ancak se- tahsisatını kabul etmittir. Bu tah
kiz yüz kişidn belediyenin haberi ıisat 25 bin liradır. Bu sene kıdem 
vardır. Ve bu sekiz yüz sütçünün e zamını alacak muallim adedi 150 
!inde izin kağıdı vardır. Ve 11hhi kadardır. 
muayeneleri yapılmıttır. Halbuki 1 r 
latanbulda üç bin gezginci ıütçü- kinci yoklama 
nün it yapmakta olduğu anlaşıl- Lise ve orta mekteplerde ikinci 
mıştır. Belediye izin kağıdı alma- tahriri yoklamalar bu ayın on be. 
dan ve fena süt satan sütçüler hak tinden sonra baflıyacak ve ay sa
kında takibat yapmağa başlamıt- nunda bitecektir. 
tır. 

T. Salim P§. istifa etti: 
İstanbul umumi meclisi azasın

dan Tevfik Salim Pata sıhhiye en
cümeni azalığından istifa etmiştir. 
Tevfik Salim Paşanın ııhhiye en
cümeninden çekilmesine sebep, 
son günlerde bazı itler hakkında 
diğer aza ile aralarında ayrılık 
çıkmasıdır. 

Çöp vergisi 
Belediye çöp vergisi için son za 

mantarda bazı tereddütler hasıl 
olmuştur. Bazı aparbman, han, o
tel sahipleri bot kalan dairelerin 
çöp vergisi verip venniyeceklei 
hakkında ibtilif çıkmıttır. Beledi
ye daimi encümeni bu husuıta ver 
diği kararda çöp vergisinin ınalsa
hibine ait olduğunu bildirmiftir. 

lzin kağıdı alacaklar 
Ba,ka vilayetlerden muvakka

ten lstanbula gelip toförlük yapan 
kimseler, buradaki kalma müddet 
!erini uzattıkları takdirde beledi
yeye müracaat ederek izin kağıdı 
alınak mecburiyetinded iri er. Böy
le yapmayan 90förlerden ceza alı
nacaktır. 

Yeni bütçe 
1933 masraf bütçeıi tabedilmi• 

ve dün azaya daJıtılmıftır. Vari
dat kısmının konufulması bugün
lrii ~eclis toplantısında biterse 
masraf kısmının konutulmaıına 

baflanacaktır. 
Bedava verilmiyor 

Son zamanlarda beldiyeye ge
çen Kadıköy Rum mezarlığını, Ka 
dıköy kaymakamlığı istemektedir. 
Burası Kadıköy pazar yeri yapıla
cakhr. Mezarlıklar müdürlüğü bu 
arsayı Kadıköy kaymakamlığına 
bedava vermek istemedğinden te
hir meclisi bu ite dair bir uzlafma 
bulacaktır. 

itfaiye merdiveni alımyor 
Belediye yeni bir itfaiye otomo 

bili satın almağa karar vermittir. 
Bu otomobilin üstünde yüksek bi
nalara çıkabilmek için otomatik 
merdiven vardır. Bu otomobil 29 
bin liraya alınacaktır. Yalnız bu 
merdiven lstanbulun bütün sokak 
larmda işleyemiyeceği için, maki
ne alındıktan sonra bazı değişik
likler yapılacaktır. 

Mekteplere tamim 

Mekteplerde verilen talebe mil· 
samerelerinde gösterilen piyeıle
rin temıilden evvel maarif idaresi 
ne gönderilerek tetkik edilmesi la 
zım gelmektedir. Bazı mektepler 
bu ~arta riayet etmediklerinden, 
bu hususeta mekteplere bir tamim 
yapılmıttır. 

Anadoluda teftİ§ler 

Anadoluda muhtelif vilayetler • 
de teftifte bulunan Maarif vekale 
ti umumi müfettitleri tehrimize 
hareket etmiperdir. Müfettitler, 
teftişlerine ait raporları vekalete 
göndereceklerdir. 

Darülfünunun Spor teııkilah 

Dariilfünua Sopr tetk.il&tmuı ciddi 
eıaalar claireıinde f.urulmasını temin 
için muhtelif fakültelerle yükaek mek
tepler müdavimleri arumd.a cicldi bir 
hareket cörülmektecl.ir. 

latanbul Darülfünun Spor ldübünün 
takip edilen ırayeyi temin edebilecek 
bir mahiyet almq olma.ı gençlik ara
ımda büyük bir teeuür . uyanclımuıbr. 
Dün darülfünun ve yiiludı: mektepler 
murahaalan bir içtima akteclerek vazi
yeti müzakere etm.iıler ve ldüp idare 
heyetinin istifa ettiğini anladıktan son
ra t~kilib büsbütün yeni esadara iıti
nat ettirecek tarzda bir nizamname 
hazır~ itini .m.lanndan ayırdıkları 
bir heyete ~,Jtırdir. 

Bu nizamn•ıne yaprJdıktan aoar. kon
l"re içtimaa davet edilecek ve yeni te
ıekkül için bir idare heyeti seçilecek
tir • 

Bogazlar komisyonu 
raporu 

Boğazlar komisyonu senelik ra 
porunun henüz Cemiyeti Akvam 
katibi umumiliğine gönderilmedi • 
ği anlaşılmıftır. Komisyon rei~i 
Amiral Vasıf Pap da bunu teyıt 
ebnittir. Tabii ikmal edilen rapor, 
komisyonun bu haftaki toplantısı
nı müteakrp Cenevreye gönderile
cek ve oraya vasıl olduğu gün 
matbuata verilecektir. 

Karadeniz fırtınası 
Karadenizde bir haftaya yakın

dır devam eden fırtına hafiflemit 
tir. Yeni bir. kaza haberi yoktur. 

Hararetli bir toplanma 
Osküdarda eski eser diye bakır k • d•• d 

külçelerini ötekine beri.kine sata. Ticaret odası ongresı un e 
rak dolandırıcılık yapan tebeke- • 
den daha birkaç kifi yeniden tev- toplanmasına devam eftt 
kif edilmiftİr. Bunlar Yumak Ah-
met, Laz Ali ve Nusrettir. Bakır Ticaret Odaaı konırrui dün dör- taraf ile uğrapnak ve alıc.ı ~e. aab!" 

d l düncü toplantıımı Odada yap- araamda ortalık yapmak ıçm bır kalıplarını yaptıklarından o ayı . (E"':t merkez büroau. ) yapılmasını 
d Kal d anıtbr. Bu toplantı konırrenın aon •u 

kuyumcu Mığır ıç ve o e ya- toplantı1ı olacaktı. Fakat cöriipne- faydalı cöatermektedır. 
kalanmıttır. Bu iki kuyumcunun nin ıuamau ve aanayi komisyonu ra· Komisyon aonuncla Maden taıı
adi bakıra altın süsü verdikleri, a porunun iyi yapılmadığının anlaııl- ma par.aımm azaltılmaaıru, limanla
sarı atika kalıpları dökerek bir- maaı •izerine konııre ırene bir hafta rm düzeltilmesini, resmi nisbinin a-

k 1 ki an) ıJ ..,nraya kaldı. zaltılmasmı, orman resminin azaltıl-ço parça ar yaptı arı Af mlf masını lüzumlu görüyordu. . 
tır. Sahte asarı atikanın Bizans Kazım Ziya B. in reiılifi altında Bunda aöz alan bazı kimseler de 
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Kafasız inkılap! 

AJıadolu içinde bir kitapçıdan 
mektup aldım. Senolerdenberi ki
tapçılıkla geçinen bu zat dünyayı 
saran buhrandan bahsettiktf'n 
sonra timdi gazete ve kitaptan 
fazla içki ile kumarın rol oynaaı
ğından tikayet ediyor. 

Y etmif bin nüfusu olan bu 'e
hirde yeni çıkan bir kitaptan an. 
cak on be, tane satılmıtlır. 

Bu tehirde günde sekiz yüz ok • 
ka rakı sarfedilmektedir. Rakının 
okkası üçyüz kuruftur. 

Rakı için günde i.kibin dörtyü:;: 
lira veren bu şehir halkı bir kitap 
için ancak onbeş lira vermi,tir. 

Kumar, bunu ikm&.J ediyor. 
Memlekette kazandığını içkiye 

ve kumara verenlerin adedi oku
yup yazmaya haves edenlerin 
yekiinunu atıyor. 

Ve fU da hemen kaydetmeliyim 
ki kumar ve içki iptilaaı dal1a '.:i· 
yade kazancı her günkü mesaisi
ne bağlı olan sınıf arasında sal
gındır. 

Vakıa yüksek seviyemizi tet· 
kil eden zenginler ve ol:ur yazar 
geçinenlerimizin de kitaba ve ya
zıya kar'ı hevesleri içkiye ve lru
mara olan iptilalarından fazla 
değildir. 

ltalyan usulü köşkler yaptıran, 
ıekiz katlı apartıınan kuranları
mızın da evlerinde bir kütüpha
neleri yoktur. Paris'ten model ge
tirten hanımefendimizin tık sa
lonlarında bir kitap rafı göremez
siniz. Ağızlarını her açıfta Avrupa 
medeniyetinden bahseden, san'at
tan, edebiyattan, ilimden dem vu
ran beylerimizin evlerinde uyku 
hazırlayacak bir cilde tesadüf 
edemezsiniz. • 

Yukarının bu züppeliği ile halk 
tabakalarının bu gafleti arasında 
bir mukayese yaparsak yüksek 
ımıfın hareketinde esbabı mü,ed
dede bulmak mümkündür. Çünkü 
böyle içtimai cereyanlar ve ahlaki 
telakkilerde halk kütleleri daima 
kendisinden üstün görünen ~ını
fm peşinden gelir. 

Şu halde münevver dedij?imiz 
sınıfın kitaba, irfana, fikir hare
ketlerine kar•• gÖ3terdiği alaka
sızlığı memleketin bir seviye mes
elesi olarak münakap etmek 
mümkündür. 

Büyük bit dil inkılabının içinde, 
geniş bir yenilik mücadelesinin 
ortasındayız. 

Bu mücadelede bizi besliyecek 
rakı ve kumar değildir. 

Aıyai gerilik bağlarından kur
tulup garp alemine doğru yürüme
ğe b-.layan bir cemiyetin mide
sinde alkole lüzum yoktur. Fakat 
kafasını besliyecek gıdalara ihti· 
yacı vardır. Yüksek dediğimiz 
sınıf kitabın bir ihtiyaç olduğunu 
takdir etmez, halk tabakaları da 
kendisini içki ve kumara kaptırır
sa bu kafasız · inkılap nasıl bes
lenir!? 

Burhan CAHlT 
_..,... ... ,-._ı•n•-•-1111D11-•ı•1mıı_ .. 

İmperatoluk bayrağı 
Harpte ölen Alman askerleri i

çin dün Almanyada icrası mukar· 
rer bulunan ihtifal dolayrsile, ,eh
rimizdeki Alman müesseseleri de 
dün Türk ve Alman imperatorluk 
bayraklarını yarı yarıya çekmek 
suretile bu mateme ittirak etınis · 
!erdir. 

Kar yağdı 
Evvelki gece yansından sonra 

tehrimizde hafif bir kar başlamış
tır. Kar az, az dün aktama kadar 
ara sıra yağmıştır. y etilköy rasat 
merkezinin verdiği maliimata gö
re bugün kar yağması ihtimali az- , 
dır. 

devrine ait olduğunu zannettir- yapılan bu toplantıda evvela Sadred· düıüncelerini uzun uzadıya aöyledi
mek için bakır külçelerinin üzeri • din Enver Beyin madenlerimiz için ler. Bundan sonra reami niıbinin büa • 
ne imperator Vasilos'un, Hazreti yazdığı raporunu gözden ceçiren bütün kaldırılmaaı iatendiği de ilave 
!sanın resimleri, ve bir yılan ve bir komisyonun raporu okundu. Ko- edildi. Fakat kabul edilmedi. Or

miıyou madenlerimizi milll ekonomi man rüsumunun çoğaltılma11nda bü- ancak üç kiti tarafından imza edil· kız resmi yapılmıttır · görümünden en def imli bir rol oy- yük bir fayda olmıyacağını aöyl•· mi9ti. 
Sicil teııkilatı yapılacak nayıcı olarak görüyordu. Raporun yen Mazhar Beye cevap veren Sad· Sanayi Birliği umumi ki.tibi Na· 

Adli sicil layihası Büyük Millet en çok bir tarafı cöze çarpyordu. reddin Enver Bey madencilerin or· zmi Nuri Bey söz alarak eledi ki: 
Meclisine verilmittir. Bu )ayihaya Komisyon ithalatı azalbnak şöyle man ifletemiyeceğini ve ~!etenler~ - Sanayi gibi en mühim bir me
göre muhtelif cürümlerden dolayı dursun çoğaltmak taraftaridi. Yal- hatalarından madencilerın de mu- ıelede komisyonun bu kadar bigane 

u-~-- nız buna kal"§ı çok mal çıkarmak teeuir oldufunu, yanlıt kesim var· davramnaaı ve hareketsiz kalması maoırilın olarak Türkiyeye gelme- lazım geldiği ileri sürüyorlardı. Bu sa bunu orman idarelerinin düzelt- §ayanı teessüftür. Türk aanayÜ üç 
leri menedilen, tabiiyetten çıkan!- çok mal çıkarma ve memlekete giren mesi lazım celdiğini, bugünkü kö- kağıdın içine 11ğacak kadar dar mı
malarına karar verilenler ve mah- den fazla para getirmek için en mü- mür fiatile her f"ycle madencilerin dır? Komiayon reiai Sanayi müdürü 
kemece iflaslarına karar verilerek sait mata olarak madenlerimizi öne tenzilat laznn celdiğini ve ancak is- Refik Bey aöz aldı: 
müflislikleri katiletmit olanlar sürüyordu. Maden i9lerinin teknik tihaal fiatlanm indirmekle hariçte _ Maalesef hal böyle dedi. Bu ı·a· 
hakkında birer sicil tanzim edile- rekabet edebileceğimizi aöyledi. poru da kimse gelmediğinden a~-

Bun"dan aonra komiayonun iıtek- cak bugün ı.iç arkada§ hazırlıyabılcektir. Sırf askeri cürümlerden do maznunların sabık mahkiimiyetle- leri kabul edildi. dik. Bu sırada "Komisyon istifa et· 

85,- f 1 Mecidiye 
B•nknot 2,28 

layı verilen hükümler adli sicil va ri olur olmadığı bu sayede kolay- Hava almak için bet dakika top· meledir" sesleri yükseliyordu. Öyle 
rakaıına itaret edilmiyecektirSicil !ıkla öğrenebilecektir. Böyle bir Jantı bırakıldıktan 1<>nra Hereke de oldu. Eski komisyon çekildi yeri
ler, Adliye vekaleti ceza müdürlü kanuna adliyece tiddetle ihtiyaç fabrikaaı müdürü Reşat Beyin rapo- ne 13 ayrı sanayi şubetinclen 13 aza• 
ğünde tasnif ve hıfzolunacaktır. görülmektedir. Sicil layihasının ha runu gözden geçiren komİ•yonun lık bir komisyon yapıldı ve toplantı 

""!!~!!!~~~M~a~h~k:e:m:e~l~e~r~k:e:n~d~il~e~r:in:'._e_~g~e~l~e~n~~z~ır~l~ık~l~a~r~ın~a~d~e~\~'a~m~e:d~i~lm:,::e~k~t=ed~ir~.~!..:r:~:P:or~u:_:o:k:un~d:u:.~R::.ap:o:r:_:ü:ç _:aa:h:i:fe:_~v~e..!.~b~ir;.;;h;a~ft;•~IO;.;;nr;.;;a~ya;;.;b;ı;rakı;;,;;ld;ı~ . .......... ... ___ SIHHl-EYİ-UCUZvcYE!ILIDIR 
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ldareba.ne : Ankara cadde•İ, 100 No. 
Telraf adr .. i : lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Baımuh.arrir •• P.1üdür : 24318 
Yuı iıleri MGdür1üiii ı 24319 
idare •• Matbaa ı 24310 

ABONE OCRETLERl : 
Türkiye için Haric; i~bı 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- ·-s " 

7 50 14-
12 # ı4 - 21-

G.J-. ..-rak ıeri "WeriJma:.- Müddeti 
geçen nü.abalar 10 kuru4hır.- Cueta •• 
matl>aaya a.it itl•r ic;ü:a müdiriyeta 1116-
racaat edilir. Cazatemiz ili.alan• m .. 'u· 
liyetini kabul eten, 

BUGONKO HAVA 
Y eıilkö,. raıat merkeı:i1t1d- ald.Jiunıa 

malümata ıöre, burün baTa u bulutlu 
~eçecelıtir. Kar ihtimali azda. 

12-3-933 tarihinde t.asyilr: 782, Ura
re en faı:la 5 en az 1 derec.d.İT' . 

IFtcL~K~ 
Dil seferberliğinde 
İlk sözler .. 

Dil seferberliğinin birinci lis
tesi geldi, gördüm. Pek kolay kar
şılığı bulunur feyler olmadığını 
ela hemen kavradım. Biraz uğrat
tım. Bazılarının yakın kartılıkları 
nı buldum sanıyorum. Bu bulutlar 
da en çok dikkat ettiğim nokta 
bulduğum sözlerin uydurma olma-

Antalya ya 
Şimendifer 

Bu hattın lnıaıı için 
layiha hazırlandı 
Hükümet Afyonkarahisar. An

talya hatbnm İııfaaı hakkında yeni 
bir layiha bazırlamı9hr. Bu layiha
da hükUnıet, bu batbn dört senede 
ikmal edilmek Üzere intuı için yir
mi bet milyon lira aarfma ve ıelecek 
aene aair taahhütlerde bulunmağa 
mezuniyet iıtemektedir. Layiha 
meclise verilmiıtir. Bu hat Afyonda 
ve yahut o civarda ve Eokifehir, Af
yon, Konya hatb üzerinde münaaip 
bir noktadan baılıyacakhr. Yapı
lan etütlere göre bat, Aydm demir
yolunu Karaköy civannda katetmek 
Ye bu demiryolunun bir k11mmdan 
istifade edilmek auretile Antalyaya 
müntehi olacakbr. 

Bundan baıka bükUınet dijer 
bir layiha ile F evzipaıa - Erıani hat
b Üzerinde bulunan bir noktadan 
baılıyarak Elazizde nihayet bulmak 
ve bir sene zarfında ikmal olunmak 
üzere ve her Mne tediye olunacak 
miktarı o seneye ait nafia bütçesine 
konulmak ve icabmda üç ııene zar
fınde ödenmek Üzere alb yüz bin 
liraya kadar taahhüdat icrasına 

mecliıten salahiyet iıtemiıtir. Hüku
met bu maaraf miktannca bono ihraç 
edecektir. 

Bu hat, Sofular istasyonundan 
baılıyacaktır ve takriben yirmi b~t 
kilometre tulünde, normal gent§
likte bir ıube hatb olacakbr. Bu hat 
için muktazi yol malzemesini demir
yollar idaresi, Pulatlı araamdaki 
mıntakada tecdit edilen malzeme
den verecektir. 

ması ve onlara taşımadı.klan mi- ......................... . 
na atfedilmemesidir. Başlıyorum: [Bu kelimeler tam kuvvetler iti 
Ancak kelimelerin her dildeki ma- yi tercüme ediyorlar] 
na inceliklerinin b8.fka dile geçer Ayin = ? 
ken kaybolacağını da hatırdan çı- [Bu kelimenin Bektqi ııtılahla-
karmamalıaımz. nnda mukabili olarak kullanılan 

Adap türe (cönk) varmı9. Amma bunun türk 
[Bu kelimeyi benirenklerin tra çe olup olmadığım iyi bilmiyorum. 

dition dedikleri (yerle9mit adetler Ayine = ? 
ve usuller) (an'ane) kartılığı ola- [Halk diline o kadar yerle,mit 
rak aldım.] ki; batka türlü ifade edildiği ititil-

Aferin . yaşa, 11arol memittir.] 
[Tam kartılığı da zaten budur. Azade = Aylak, ba,ıbof, •alma 

(Aferin varakası) yerine (ya,a [Muhtelif kullanıt tanlarma gö 
kağıdı) demeye alıtacağız] 

Afet ? re bu üç kelime kartılık olabile-

[Karşılığını bulamadım. Türk- cek) 
Amade=? çeye yerle.mit olan (bela) kelime 

si de arapçadır.] [Bu kelimeyi haztr diye tercü-
me ediyoruz. Çünkü hazır kelime

Agiih Uyanık, anlar ıi türkçede (hazırol !) kumandası 
[ (Hal ii.gii.h) , halden anlar bir vasıtasile en hücra köylere kadar 

adamdır. diyebiliriz: Agah ol! Gö 
zünü aç! Uyanık ol. Uyan!] 

Ahenk = Uygwıluk, eğlenti, ça 
ğanak 

girmit ve yerletmittir. Bilmem öz 
türkçe kartılığı bulunabilir mi?.] 

Aaayif - düzen, düzenlik dirlik 
[En yakın manayı ifade eden 

bu üç kelimeyi bulabildim) 
[Bu kelimede fransızca accord 

r.ıfınaaına alınırsa uygunluk diye 
tercüme edilir. Çalgı minuına alı Bu yazdığım kelimelerin içinde 
nınca çağanak ve eğlenti diyebili- belki hiç biri yerinde değildir. Fa-

-riz. J kat her birimizin bu mühim i~ 
Aliiyif - gösterİf. yardım etmemizi faydalı bulurum. 
[Alilyİ•e kapılma! yerine göıte- Yalnız bu ufak meaai aıraunda gö

rite kapılma! denebilir.] 
züme m,en bir noktayı da yazma.

Alet Takım, auadanlık dan geçemiyeceğim.. Bizim halk 
[Ancak bunlar (fenalığa ilet ve hatti köylü diline girmit (ayna, 

olmak) cümlesindeki manayı ifa- hazır, aman) gibi Türk ti.bi-

de edebilir mi bilmem?] iyetini iktisap etmif kelimeleri dil 
Aman - ? den atmaya lüzum görülmez aanı-

Bundan batka bir takım Arap 
Ye Acem kelimelerini alıp onlara 
kendi dillerinde olmıian minalar 
vermitiz. Meıela afet bu kabilden 
dir. Afet kelimeıi Türkler arum
da (çok güzel) manasına gelir. 
Halk bu kelimeden (bela) mana -
ıı anlamaz. Eğer bu kelimeyi o ınA 
naya almıt olaaydık, çocuklarımı
za iıim olarak koymazdık. Binaen 
aleyh bu gibi türkçede batka mi.
na ifade eden kelimeleri o mana
da olduğu gibi bırakmalı: pek te 
aykırı olmaz. 

[Bu kelime türkçeye o kadar nm. 
girmit ki, zannederim bunun ye
rine batka bir kelime kullanan 
kimse kalmamı,tır.] 

Amir = baf 
[Bu kelime frenkçede chef mu

kabilidir ki; o da bildiğimiz (bat) 
manasınadır: Atçı batı, ıınıfbatı. 
ırgatbA.fı gibi] 

Asude - durgun 
[Durgun tam kuvvetle asude mi 

nasını veremiyor. Onda biraz da 
dalgınlık mıinuı vardır. (Sende 
bir durgunluk görüyorum) miaa
linde asudelik manası yoktur. 
Ama daha yakınım bulamadım] 

Ati Afağı, ileri, gelecek 
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FELEK 

MAKEDONYA 
basmış" kot Poıan. • lllellah be bi
rader. Bir inaanın tahammülü bu ka
dar suiistimal edilmez. Biraz da baı
kalan çalıısınl 

- Herkea çalıııyor. . Çalıtmıyan 
yok.Faraza bak timdi Şevkiyi bekliyo
rum, bir saat sonra o da yola çıkıntı 
bulunacak. • Halil Beyin avcı taburu 
dün yola çıkb. Belki de fU anda, mü
lazım irfan çetesi Yenice gölüne var
mı~lır. "Vardar güneıi Apoıtolu ka
çırttım, artık o buralara gelemez" di
ye böbürleniyordun ya .• 

- Eeeeey .. Ne olmuş? 
- Ne mi olmuş 7 Herif bir aydan-

beri etrafı katıp kavuruyor. Mülizim 
"irfan" ı memur ettik, bakalnn ne ya
pacak? 

Ru aırada kepı tekrar açılmıı, içe-

t-~ ·--· 

Kin, Politika ve Kan.. 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
···············~······· ' .. 
riye poturlu bir ıenç ıinn.iıti. Erka
nıharp derhal yerinden kalkarak ona 
doğru bir iki adım atb ve elini aıka
rak; 

- Bravo Şevkil. - dedi - Tam 
zamanmda ıeldin.. Tanıııramız değil 
mi? 

Kısa boylu kolağau da gencin eli
ni sıktı. Tosun Bey yer göaterdi. Po
turlu ıenç oturdu, fakat ikram edi
len aigarayı mabçup bir eda ile red
detti. Bu otuz yaımda ya var ya yok
tu. Y apıamda erkek gÜzeltiğinin bü
tün unaurlan göze çarpıyordu. Uzun 
boyu, merdane tavrı, bakıılanndaki 
diklik anlabyordu ki bu ııenç tam 
dört yüz dirhem bir erdi. 

Hakikaten de böyleydi. Kara kat
larından, ince kıvırcık bıyıklarmdan 
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Müteferrik haberler 

Turing Klüpte . 
Türkiye Turinı klüp idare heyeti, 

bugün toplanacktır. Bu . toplan!'da, Mı· 
ıırdaki 9 uncu Beynelmılel turızm kon
ııreainden avdet eden rda Reıit Saf
fet Bey tarafmdan kongre mü~erat 
ve mukarrerabna dair izahat verilecek
tir. 

Anakara hava postası 
Ankara _ lıtanbul hava seferlerini 

yapan tayyare, dün sabah 10.45 te "'! .,_ 
tilköyden Ankaraya hareket etnupe 
de bava bozuk olduğundan yan yoldan 
ıeriye dönmüıtür. 

Bu tayyare ile Ankaraya hareket e. 
den Baıvekalet müste§Vl Kemal Bey 
de avdet etmiıtir . 

Bir Amerikalı seyyah 
Nnyorkun ınethur Beınet ~ Onsent 
- --Libi Amerikalı mılyard"'"magazası """ . . d ki 

!erden Mr. Vutv..t, Bıbns 'um.? • . 
san bacalı ve bııyaz tekneli bususı ya';'
le üç günden beri limannnıza gelmıı 
bulunmaktadır. Milyarder, Kapalı çartı 

.. 1 • b · d""- ~yanı te. yı, muze en ve ıe '"!D ıı~. s-
tnaf& yerlerini ıezmıı ve dun sece ya. 
tile limanunızdan aynlnufbr. 

Ecnebi mütehassıslar 
lnhiaarlarda tetkikat yapmak!~ "'!

lunan ecnebi mütehassıslar, d~ Cı
bali tütün fabrikasını gezmitlerd'!".. . 

• ltalyanm Harici Ticaret Ofisı dı
rektörü komandatör Mazi, dün ~~ 
Ganje vapusile ltalyadan . ıelu:_muze 
ıelmi, ve ltalya ıefareU........ı erkd:ı .. ta 
rafından karşılanmııtır. Ku~ lor 
Mazi buıün Ankaraya ıidecekbr · 

Cemiyetlerde 

Gazi Hz. nln cevabı 
Darüttefekayı bitinenler toplana

rak aralarında yeni bir cemiyet ~ur-
1 d B •-·ruln• münaaebetıyle-mut arı. u&u ~ • 

Gazi Hazretlerine ve Baıvekil Pata
ya çekilen tazim telgraflanna cevaP
lar ıelmiı. Gazi Hazretleri fU telıra
fı ıöndenniılerdir: 

" Hakkımda göaterilen tembı duy. 
fulara teıekkür edmm.'' 

Reüicümhur 
Geni M. KEMAL 

Baıvekil Hazretleri de fU telıırafı 
söndermiılerdir: 

"S•usi defa Darü~fekalılann 
ilk konırrelerini aelcimlar' yQfama uc 
yüluclm• yolunda muvaUakiyet dile-

• n 
nm. Baınkil 

iSMET 
Bundan baıka difer -rilayaetle~de 

bulunan Darüttefekalılar da . cemıye 
te tebrik telııraflan ıöndermıtler ve 
muyaffakiyet dilemiılerdir. 

Aylık içtima 
C. H. P. Şifli Nahiyeai Meırutiyet 

Ocağından: 

Ocağnruzm aylık toplanbaı 14' 
3.933 Salı .-ünü saat 20.30 da yapı
lacafmdan Ocağa kayıtlı azamızın 

o saatte Fırkanın Rumeli sokafında
ki Şitli Nahiye merkezini teırifleri. 

Ankaraya heyet 
Otelciler hancılar cemiyeti heyeti 

id....,.i yeni kazanç veı:ıial layih_.. 
üzerindeki noktal nasarlanm bildir
mek llsere dün Ant.araya bir heyet 
söndermiılerdir. 

Aakert izinler 
Aıkerf izin hakkındaki layiha· 

ya göre hazer vaktinde ordunun 
kara deniz haYa kıaımlarına men 
ıup ~abit, ukerf memur, ve gedik 
li küçük zabitlerin ııenede bir bu
çuk ay izin alınalı: hakkı vardır. 
Seferde b14kumandan ııefer halin
de iken bu hakkı tenkis ve büıbü
tiln refedebilecektir. 

Nahiye m6diirlerl 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Nahiye mildürlerinin tayini •uretİ 
haktndaki lliyiha mecliae •evko
lunmuftuT. Nahiy. müdürleri Mül
kiye 11e Hukuk mezunlarından 
11e polis komiserlerinden tayin o
lunacakhr. 

Komiserlikten tayin olunanlar 
Emniyet ifleri kadro•undaki sınıl 
11e derecelerini muhafaza edecek
lerdir. Elye11m mükteaep hakları 
mahfuz kalacaktır. 

kinaye ona Kaleı Şevki derlerdi. Ma
nasbrm içinde doğmuş, erkekçe bü
yümiif, civarın efe geçinenleri arasın
da hürmetle anılır bir Ün aalmıtb• 
Yalnız bu kadar mı ye? En çetin te
pelerde tüneyen komiteler onun cesa
retini bir nümune olarak ileriye aürÜ· 
yorlardı. Bir defa Serezli Paniça'nın 
çetesi "Kaleı Şevki" yi tek başına 
Balkanda k11hrıvermi9ti. Fakat Pa
niça bu fıraattan iıtifade ebnek iıte
memiı; 

"Git be arkadaı 1 - diye bağırmıı
b - Seni öldürmeğe ıönlüm razı ol
muyor." 

Kaleı Şevki, İtle böyle "bir Kaleı 
Şevki idi. 319 ihtilili esnaaında mi
ralay Cavit Beyin mürettep fırka
sı ( 1) içinden nasıl bir mülazim Ali 
Bey doğmuıaa, Manasbr takip kuv
vetleri arasından da öylece bir kola
ğası Pogan doğmuıtu. 

Pırnarlı Makedonya Balkanlarmda 
yalnız Ferdinand'm boruau ötecek 
değildi ya •• 

Az sonra kolalaaı Recep Bey ode
dan çıkmıt. Kaleı Ş..vki ile Haa~ 

Poliste 

21 ev aoymutlar NE R ON······ 
Evvelki gece zabıta Feriköy civarm- Q Ü Ü VA D 1 S 

dalci iki hırsız yakalamıfb. Hırsızlar- '"Pım--11:11-ı1'dümeaailleri: EMİL JAN İNG~ .. ----... dan biri Arap Edip isminde biridir. Di- ı: 

ğeri de Edibin kard~i. Mehmettir: ~- ı Bu muazzam filmde, İmperator Neron'un bUtUn sefahat ve ııınuş 
dip ile Mehmet evvelki gece Feriköy alemlerini, bir çok r, maıumlann öldlirlilmütı yakılmıı veya vahşi 
civarında oturan madam Kalyopinin e-

vine ıirerek bir halı aımnıılar, bun- hayvanlara yem olarak atılmıı olduğu ve Roma'nın yanmasını 
dan sonra da ayni mahallede ıoför T o- ve ıaireyi görecekıiniz. dori isminde birinin de evini aoymuı-

lardır. iki hırsız çaldıkları qyayı bir 
çuvala doldurup kaçarlarken polis dev
riyeleri tarafından 7akalanmıılardır. llk 
tahkikatta bunların uzun zamandan be

ı%lık yaptıklan anlaıılmıfbr. Bu
ıne poliı memurlan Edibin evin .. 

t yapmıılardır.Bu arattırma 
bndaki bodrumda vuçallar için 

kadın elbiseleri, kumaılar, • 
fıaJii ii-amofon ve saire cibi bir çok eı-
ya çıkmqbr. Tahkikat derinleıtirilince 
bıraızlann Pangalb civarında da çalıta
rak burada 21 evi ıoyduklan ve bod
rumda bulunan eıyanın, bu evlerden 
çalınanların bir k:ınnı olduğu anlaııl
mııtır. 

Bir araba parçalandı 
Bebek yolunda itliyen vabnan Cemil 

Efendinin kullandığı 293 numaralı 
tramvay arabası dün bir yük arabasını 

parçalamııtır. 293 numaralı ~".9y a
rabası, Bosfor Palu önüne geldıgı •ıra
da orada bir arsadan tramvay yoluna 
çıkmakta olan Kiimilin kullandığı yük a
rabsile çarpı,mııbr. 

Yük arabası parçalat111111, atlar ba
caklanndan yaralanmıtbr • 

17 6 bin liralık tahalsat 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Müteda11il •ermayeden Nahap fİr 
ketine temlik edilen mebaliğ na
mile Nafia 11ekaleti bütçesinde 
açılacak ltula 116 bin lira tahsisat 
korunası hakkında Meclise bir la
yiha 11erilmiftir. 

60 icra memuru 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Adliye kadrosuna 30 lira ~~lı. 
60 adet icra memurluju ıla11uı 

hakkındaki layiha meclise te11di o
lunmuıtur. 

lliıik kentenjan 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

ilişik Kontenjan kararnamesi. b~
günkü rc•mi gazetede nepedıldı. 

Çinliler tekrar baıre
ler mi? geç ece 

TOKlO, 12 A. A. - KupeiJ<.u 
Boğazının dütmüt olmasına rag
men vaziyet, müphemdir. Tcbang
Kai- Cbek'in mukabil bir taarruza 
kalkı,masına ihtimal verilmemek 
tedir. Salahiyettar Japon mehafili, 
böyle bir hareketi intihar saymak
tadır. 

Bu mehafil, Çinlilerin Jehol'u 
geri almak makaadile Çin'in 9ima
linde asker toplamağa devam et
mekte olduklarını ve Japonların 
vaziyeti kurtarmak için tekrar ha
rekete ıeçeceklerini ilave etmekte 
dir. 

· Amerlkada taaarruf 
V AŞlNGTON, 12 A.A. - Mü

meuiller mecliai, M. Roosevelt ta
rafından teklif edilmif olan tasar
ruflar kanun layihasını kabul et
mittir. Bu suretle kongre azaıı, 
tahaiaatlannın senede 10 bin do
lardan 8500 dolara inmesini ka
bul etmİf oluyorlar. 

Kom•u memleketlerde 

Bir yelkenli hattı 
lSKENDERUM (Hususi) -

Ahmet kaptan İsmindeki bir zatın 
idareıindeki Türk bandıralı bir 
yelken gemisi limanda batmıftı. 
Gemi mürettebatından Hasan ağa 
boğulmu,, diğer mürettebat kur
tarılmıttır. 

Tosun Bey batbata kalmı:ılardL 
Şimdi sokaklarda ayak ıesleri faz

lalatmıı, pencerelerden ıiren ıriin"ft 
ateıi küllenen sobaya yardan etme
ğe ba:ılamı9tr. 

Büyük rütpeli kumandanların ' la
kaydiıine, umum müfettiıin ve aad
ra.zamın ihtiyat tavaiye etmelerine 
rağmen aıkeri kuvvetler kaynaııyor, 
genç zabitler en ufak fırıatlardan ia
tifade ederek, yaylarından kurtul
muı zemberekler gibi fırlayıp dağ
lara koıuyorlardı. 

Acaba bütün bu yorgunluklar, uy
kuıuzluklar hep fU Amenlcan kansı 
için veya baskına uğrayan bilmem 
hangi posta arabası için miydi? 

Zevahir öyle göıteriyordu. Fakat 
bu canlılık içinde, bir baıka kaynat
manın, bir bllfka hareketin, hedefi 
malılm olınıy..n bir ıuurun istidat.ta.. 
nnı sezmek biç te miitkül değildi. 

Üçüncü ordu, elini atbğı her yerde 
Makedonya komiteıinin ibtili.l kun
dağını aöndürebiliyordu. Fakat sö
nen her kundak, üçüncü ordu zabit
lerinin kafalarmda Osmanlı sarayı 
için daha korkunç bir yanım hazır-

Bu çartamba ak .. mı O P E R A Sinemaaında 
........................................ :1:1111 ......... ~ 

Hililiahmer tarafı:~:ntertip Konser 
MÜNiR NURETTiN Bey ve arkadaıları tarafından 

15 Mart 933 Çarıamba GLORYA sin~ma1ın~a 
gUnli saat 21,30 da verılecektır· 

...o ıiıukemmel hatır.ı bırakın hım 
PAPRİKA 

( Ateıin g,nçllk) 
Mevsimin en 9en ve en nOk

teli fi!mi 

PAPRiKA 
( Ateıin gençlik ) 

Mllmeaaili: FRANZISKA GAAL 
Macar §arkıları ve musikisi ile 
berkeain boşuna gitmif ve ta· 

lebi umumi üzerine 

Ju per9embe akşamından itibarer 

ARTiSTİK Sinemaaında 
Bir hafta e aha ~österilecektir. 

Bir Davet 
Erenköy ve civan genç Hanım Ye 

Beylerine: Muhitimizde teıkili te
karrür ettirilen ve müsaadei reami
yeai alınmak üzere makamab aideai
ne müracaat edil.mit bulunan ve 
Halkevleri temail ıubesine merbut 
bulunacak olan Erenköy Cümhuri
yet Gençler Mahfeli temail heyetine 
iıtirak etmek arzuıunda olanlenn 
17 Mart 1933 Cuma ıünü aaat 10,30 
da C. H. F. Erenköy Nabiye Ocalı
na lıltfen teırifleri rica olunur. 

Tevkifat devam ediyor 
ATINA, 11 - Son darbei hükU

mete iştirak etmit olan siyasi a
daınlar ile zabitlerin tevkifleri de
vam ediyor. Maamafih 9imdiye ka 
dar Plastirasın tevkifi için sarfedi 

len gayretler semeresiz kalmıftır. 

Dablliye nazırlığı 
kabul 0dilmiyor 

ATINA 11 - Ceneral Metksas 
Dahiliye nezaretini kabulden su
reti katiyede istinkaf etmittir. t s
tinkafımn sebebi fırka er~n
dan Turkovasiliain Makedonya u
mumi valiliğine tayin edilmemesi 
dir. 

M. Muasolininin teftltl 
ROMA, 12 A.A. - M. Muaaoli

ni, beraberinde Roma valiıi oldu

ğu halde payitahtta yapılmakta o

lan b&flıca nafia itlerinin bazıları 
nı teftit ebnittir. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada berıün öğleden 

sonra ıaat (2,30 dan S e) kadar latan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
auai dairesinde dahili hastalıktan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: Jstanbul: 

1 22.398. 
461 

lıyordu. 
Genç zabitler, hiç farkına vanna. 

dan ibtililcileşiyorlardı. Pırnarlı 
Makedonya Balkanlarının barut ve 
kekik kokan havası, bu ıençelere Ya
rıyordu. 

Dağ batında bir kulibe 
Seı dağdan dağa aksederek ulaıı

yordu'. yoksa kimbilir kaç aaat ötede 
hanıi Ortodok• köyünün çanı idi bu. 

Tehta bir kovayı ten çevirip üatü
ne oturmut. başı renkli renkli ve bin 
bir oyalı bir fAlla örtülü bir ıenç kız, 
kınalı ellerini. batan ıüneıe doğru 
böjüren ineğin memelerinden çekti. 
Uzakta, mor kadife kılıflara bürün
müt ıibi duran aiıli dağlara döndü; 
üç parmağını alnına götürdü. Bu par
maklar, omuzlarına ve göbeğinin bu
lunduğu yere de dokundular. 

Aıağıda, Uatruma nehri, ağaçlı bir 
ovayı ikiye bölmüı akıyordu. Ellerini 
birleıtirerek gözlerini ak bulutlu gök
lere daldırdı. Dudaktan bir an kıpır
danır ıibi oldular. 

Soğuk bir rüzıi.r esiyordu. lneğin 

3GÜN 
KALDI 

... _ 
Bu Türkiyeyi tehyiç 
eden büyük Türk ese 
ri artık İstanbuldan 

gidiyor 

Karım beni 
Aldatırsa 

Yalnız ALEMDAR 
Sinemasında 
Gösteriliyor 

3 gün var. 
Ne duruyoraunuz. 

Matineler: 2-4·6 gece 8,15-10 
__ ! ................. ... 

IST ANBUL BELEDiYESİ 

Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün ıu•are 

saat 21,30 

Büyük 
ikramiye 
Opereti 

Umuma 
826 

VEFAT 
Merhum Doktor Emin Paıa zeyce.J. 

Doktor operatör Halil Sezai Beyin ka.
yınvaldeai M ... hlbe Hanımef-cll dün 

akf'UD vefat ebnİ§tir. C-ezeel buırün 

oaat - bir buçukta Diıraı>Tolunda Dok
tor Emin Pata aobimdald konaldarm-

dan yaidırılaralı: Beyazıt camilnde -
mazı eda edildikten aoan Ya.edat'tald 
aile makbere.ine defnedilecektir. 

iRTiHAL 
Selinik Etrafından Mün.enb Hil

seyin Hüsnü Bey zade Kadıköy Hüldl
met Tabibi Doktor Avni Beyin müptell 
oldulu hastalıktan ku~ irti
hal eyledi.fini derin de.alirlerlc haber al 
dık. c-azesi buaiin .... ton birde Tak
sim Mezarlık Sokak Münir Paıa apar

-dan laıldınlarak ıMa~ka aile lrab
risatnma defnedilecektr. Alıei kederdi
desine ve dostlarına taziyetler dileriz. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Gıılataaarııyda Kanzük eczabaneai 
karımnda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. 

473 

altında duran içi ıüt dolu dovayı aldı, 
hayvanı yedeyerek yürüdü. 

On adım ötede bir ey vardL Ama 
tek bir ev. • Bacaamdan çıkan du
manlar derhal havada eriyor, ve et
raftan sea sada ıelmiyordu. 

ineği ahıra benzer bir yere bağle· 
dıf<tan sonra eve girdi. Kalın tahta• 
dan yapılmıt bir mandalı dikkatle 
ıürdü. Ovayı ku9bakııı ıören bu te• 
penin üıtünde yapayalnız oturmanın 
tehlikesini peki.la bildili anlaıılıyor
du. Zira mandalı ıiirdükten aonra ka• 
pıya bir de kalın koldemiri vurdu. 

Gümüt kabartma bir Meryemana 
taıvirinin önünde cılız bir balmuınll 
yanıyordu. Kerpiçten örme bir oca· 
ğın çengeline büyücek bir bakraç a• 
aılmııtı. Bir köıede, ucu tavana de• 
ğen pırnar yığınından bir kucak aldtl 
yavazaıı azalan atetin üstüne attı. 
O anda kızıl bir alev bakracı sardı; 
oda aydınlandı. 

(Devamı var) 

( 1) Balkan harbinde ıöhret al atı 
Cavit Paıa. 
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Radyo ve reklam 
Radyo ile pek çok rekli.mlar ya 

Pılmaktadır. Reklamların bir çok 
neV"ileri vardır. Bir kı11m radyo
lar büyük mağaza ve fabrika mal
larının reklamlarını yaparlar. 
Radyoda reklam fitleri hayli ~
•ektir. Bazı radyo merkezlen h
Yatro ve sinemalara ait ilanlar 
ne,redip mevzulanndan da bah
derler. 

Gariptir ki hiç bir radyo meın
leketinin mühim ihracat mevadı· 
nı ve dünyaca methur efyaamı 
radyo ile bildirmez. 

Bu çefit reklama timdiye kadar 
- be9 sene zarfında - yalnız iki 
kere tesadüf ettim. Birisi bundan 
takriben üç sene evvel ~ran~nm 
T oulouse istasyonundaki spiker 
ınağazaların reklamlarını yapb
ğı esnada Fran11z ,araplannın 
reklMnım yapıyordu. . . 

ikincisi Roma radyosunda ıdı. 
Burada Fiyat otomobillerinin 

dünyada emsali olmadığı söylen-
mişti. 

Yoksa orta Avrupa merkezlerin 
de bu gibi ilanata biç tesadüf edil
miyor. 

Alman ve Avusturya radyoları 
hususi müesseselere reklam yap
maktan tamamile menedilmi9ler
dir. Bir aralık herkes buna taraf
tar göründü ve Viyana radyosu 
reklam kabul edeceğini haber ve
riyordu. Haftasinda böyle bir ..,.. 
Yİn olamıyacağı bütün radyo mec
mualarında yazılmıf ve hiç kinıse 
olmasına taraftar de~ldi. 

Paris ve bütün diğer Fransız 
radyolarında rekllma büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Mese
la aktam haberleri Paris radyo
sunda okunmakta iken iki, üç ha
ber arasında "Kodak fotoğrafı, 
Za k . . " ys i on camı vesaıre veaaıre 

diye ikinci bir ses bu reklamları 
söyler, bir dakika sonra haberleri 
okuyan konutucu sözüne devam 
eder. Bu tarzda rekl&mlar da yok 
değildir. 

Böyle reklamlardan ziyade bey
nelmilel söhreti haiz reklamların 
fayda.lı oİduğuna filphe yoktur. 

Memleketimizin ihracat meva
dı da radyomuzda ilin edilse hiç 
fena olmaz. Bilakis mUsait mev
simlerde bütün Avrupa ititebilir. 
Tabii bu doğrudan doğruya rek
lam mahiyetinde değil, "üzümcü
lük, zeytinyağcılık" ve saire gibi 
bir mevzu ve fransızca lisanile 
konferans olarak anlablmalıdır. 

Turgut MITAT 

Japonya ecnebi radyo
larını dinletmiyor 

Japon Hükılmeti radyoculara, ha
rici radyo merkezlerini dinliyenıjye
cek kadar zayıf raydo aletleri aat
trıalannı emretmittir. Böyle bir hare
ketin sebebi de, Amerika Ye ATnlpa 
l'e.dyolannın Çin • Japon aıkeri hare
kabna dair verilecek haberlerin Ja
P<>nlann dinlememeleri için yapıldıjı 
rivayet edili.yor. • 

Bundan maada Sibiryada yeoı ya
pılan 100 kilovatlık merkezd• icra 
edilen komünist proparandUllllll iti· 
tilmemeıi için ayni dalrada lı:u...vetll 
bir Japon istaayonu yapılmaktadır. 

iyi bir spikere yapılan 
muamele 

Cezair radyoaunun ıpi.k.ri Mat-
mazel Coatea (l<oet) bütün dinleyici
ler tarafından &eviliyordu. Günün bi
rinde " a lbn sadalı •piker" denilen ırü-
2el aeali bu kız tanareye binerek Pa
riae gibnİf ve Paria radyoau ıpikeri 
:Yapılmıtlır. Eğer Ceıı:alrdeki dinle-i
<>iler buna muvafakat etmit olaa).,'.,ı, 
llleaele kapanmıt olacakb. F •kat Ce
~airliler bu kadar çabuk ıpilr.erlerini 
Unutamadılar. 

Diğer taraftan - Franaa~ her 
:Yerinde olduğu gibi - Cezaır radyo. 
•u yeni bir spiker intihabı için miiaa. 
baka açb. Gelen binlerce mektup a. 
çılrnca 12.000 Cezairlinin Matmazel 
leoat'un tekrar gelmeıini iatedikle? 
•ıılaıılmııb. Halefine 2500 rey veril
trıiıti., Bu İntihabat neticeıi Malına• 
2el l<oıt'a haber verildiğinde, bu ka
dar taraflannı bekletmemek için re
l>e bir tayyareye binerek ayni rün 
~zaire hareket etmiı ve eski vaıı:if• 
•ıııe baılamııtır. 

Yeni Lüksenburg 
istasyonu 

1t 91 metre dalgalı Lüluemburg 
~erkezinin imali bitmit ve her aktam 
"<:rübelerine devam etmektedir. Dal 
f••ı lıtanbula yakın olduğundan 
lt•.~aııbul çalııırken bulunması mW.:-
lın olamamaktadır. 
lstanbul neıriyalı bitince 200 kilo

~atlık ejder merkezini dinleyiniz. 

Uumumi mahallerden 
nakili er 

Berlln Seggar mllırofdnlstl 
Mr. Al/red Braun 

Umumi mahallerde cereyan eden 
vukuat derhal radyo ile umuma bil· 
dirilmektedir. Her yerde nakil kab
lolan bulunmadığı için buna bir nakil 
yolu bulunmuştur. Bir hadiıe yerine 
derhal bir müraile otomobili gönderi
lip otomobilden inen ıpiker vaka ma
halline mikrofon belinde bağh oldu
ğu halde gidip ııördüklerini ve itiıtik
lerini ıöyler, bunu büyük müreile 
nakledip umuma neıreder. 

Berlinde Rayttag ( Reiclıatag) yan• 
gınına da böyle ae~ar m~ıile ııön
derilip yangının vazıyet! mıkrofonda 
anlatılmıttır. 

Reamimiz Berlln aeyyar radyoıu
nun mikrofon kullanan Mr. Alfred 
Braun'u göetennektedir. 

SelAnlk radyosu durdu 
270 metrelik Selanik radyo İltaa

yonu çalışmamaktadır. 
Esaaen tam bu iıtuyon dal&"aaında 

Torino çahıtığı cihetle Sellniği dinle
mek kabil olmuyordu. Ne zaman 
tekrar çahtınaia baılıyacafı maltim 
delildir. 

Antenlerinizi muhaf a
za ediniz 

1 
Son ırünlerde aoğuklar fazlalaşb, 

arada bir dolu Ye kar taneleri dü-t
mektedir. Böyle havalarda anten ve 
antenin yardımcı te lleri çat:ayıp an· 
tenler kopabilir. Bunun için kabilae 
antenlerinizi b iraz gev,etip buna ma
ni olunuz. 

Bağdat Kı•adalga 
istasyonu 

Bağdatta 87 metrelik bir kıaa dal. 
galı radyo İataıyonu vücuda getiril· 
nıif ve muntazaman program neşret
mektedir. Kua dalga amatörlerine 
bu iıtaeyonu bulınalannı tavsiye ede
m. 

Alman radyolan 
Hltlerln emrinde 

Alman radyolarmcla evvelce hülru
met kendiaine propaganda yapamamak
la idi. Hitler'in Baıvekilete ııeçmeaile 
ıUz.nname derhal değiıtirilmit ve rad
yolar doğrudan doğruya Hitler'in emri
ne alınımı ve radyoya "memleketin mil
li proappncla vaııta11" denilmiıtir. 

Bu vesile ile eaki radyo koıniıeri itten 
çekilerek yerine Naayonal Soıyaliat Dr. 
Göbbe.la tayin edilmittir. Şimdi Alman 
radyolarmda her gün Alınan Nazırlan 
Ye bilhaua Hitl ... in al kolu olan Dok
to; GörU.. nuhıklar aöyl<mekte ve uıım
mt mahallerdeki nümayi,ler nakloım
maktadır. 

En çok dinleyici 
. Danimarı..cı. adet itibarile 11:1 bir halk 

kitleaı olduğu Lalde, en çok dinleyici bu 
memlekctt~ bulunma1rtac1ır. Danimarka. 
ela radyo dinleyicilerin adedi yüzde 14 ü 
bLıJmUftur. 

500 kilovatlık Moskova 
Bugünl~de SOo kilovat takatindeki 

Moıko'<'ll ıa~ron':' netriyata bqlıyacak 
b• . Merkez ıçın bi~ok tecriibel•den 
aonra 90C;l ile. 1~ .~~ arıumda bir 
dalga miınaaıp gorulmutf:ür. Bu dall'a
lan ara sıra karıtbnp dünyanın en Jaıv
vetli iıtaıyonunu &ra)'UUZ. 

liitler'ln dlJrf mikrofon kar
şısında 24 şubatta uerdlğl 
konferans esnasında çekil-

miş bir resmi 

7 Günlük program 
( lstanbul saatine giJre tanzim ~dilmiştir ) 

p AZARTESl, 13. Mart. 

ISTANBUL, 1200 m. 
18-18,45: Vedia Rıza Hanını. 
18,45 - 19,30: Orkeıtra. 
19,35 - 20: Fransızca dera (Miiı>.!!:t~~.i:i- · I 
mahsus). 
20 - 20,30: Dariilbedayi tema' · 
20,30 - 21,30 : Safiye Hanım 
daıları. 
2ı,30 - 22,30: Orkeatra, Ajana v 
haberi, ıaat ayan. 

ANKARA, ıS38 m. 
12.30 - 13.30 Ankarapalaı orkeatrsoı 

18. - 18.40 Muallim Zeki B. i~in 
deki Muaiki M. M. talebeainin korali. 
18.40 - 19.10 Konferanı 
19.10 - ı9.50 Guitar konaeri (Sadettin 
B. tarafından) 
19.40 - 20.ıO Gramofon 
20.10 Ajanı haberleri ve bava 
raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. . 
13.ıS: Plak. 16.50: Keza. 18: Pıyano 

konıeri. 19.30: Hafif muaiki. 21 .. 0~: 
"Menekşe kız" iaimli oepret temaili. 
23.20: Danı muııiki. 24: Keza. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.35: Yoban Szegö'nün besteleri (ta· 

ganni ve piyano ile) . 19.45: Şarkılar. 
20.35: Oepra orkestrs1L 22: Haberler, 
müteakıben: Caz, Sigan ve halk ,.rkıla· 
nndan mürekkep neşriyat. 

MONIH, 532 m. . 
20.10: "Allessandro Stradella" iaimlı 

Flotov'un eserlerinden opera. 22.35: 
"Puppenefee" isimli balet. 23.20: Haber
ler. 23.45: Konser. 

VIY ANA, 517 m. 
18: Sesli film muaikiıi {plak) . 19.20: 

Haberler. 19.30: "Palestrina" isimli mu
aikili temıil (Viyana oepraımdan) . Tak
riben 22.45 teki bir iıtirahaıteı haberler. 
23.35: Caz. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
18.15: Plak. 20: Plak. 20.35: Haberler.
Plak. 20.35: Kahve muıikiıi. 2ı: Haber
ler. _ Plak. 22 : Keman konıeri. 23: Tmn 
ıil. - Mütealnben: Plak. 24: Haberler. 

PRAG, 487 m. • 
18.50: Plak. 19.35: Almanca n~rıyat.

Miiıahabe ve haberler. 20.45: Pol~ı h~mliye; 
ti konıerl. 21 .ıS: "IM\ıbakemede 1. 
ıkeç. 21.40: Oatrs....dan: Bando mu 
22.40: Bach'm eaerlerinden piyano ao
natlan. 23: Haberler. 

ROMA, 441 m. 
18.30: Filharmonlk konaer. 20: Haber 

Jer - Plak. 21 .30: haberi...-. 22: s-fonik. 
konser. 23.15: Hafif muaiki. 24: Haber
ler. 
BOKREŞ, 394 m. 
13. Plak. 18: omen ıımslkiıi. 19.30: 

Devamı. 20.40: PlaJc. 21: BJ"ahrn•!m eser 
!erinden yay konseri. 21.45: Debuuv'
nln eıerlennden kıqtor konaer. 22.15 : 
kah•·e konseri. 

BRESLAU, 325 m. 
17.25: Hafif musiki. - haberi...- ve

ıalre. 20.30: Haberler. Müteakıbenı 
Plak. 2ı: Mizah. 23: Haberi•. 

SALI, ı4-3-933 

IST ANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Makbule Hanım. 
18,45 • 19,30: Orkeatra. 
19,35 - 20: Franıızca ders (ilerleadt o
lanlara) . 
20 . 20,45: Hikmet Rıza Hanım. 
20 45 - 21,30: Hafu: Ahmet Bey. 
21

1

30 - 22: MabnaZel Rozentil. 
22' _ 22,30: Gramofon, Ajana ve hona 
haberi, aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12.30 - 13.30 Ankarapalaa o.-L:eatrs11. 
ı8 - 18.40 Orkeatrs: Ouvertu.re Fı· 

S......: Portpourri Frecl.-ique, Valae Wie
ner Blut. 
18.40 • 19.10 Grandon. 
19.10 - 19.40 Viyolencelle konHıri (E
dip B. tarafından) 
19.40 - 20.ıo Gramofon 
20.10 Ajanı haberleri ve ha .... 
rapora. 

VARŞOVA 1411 m. 
18ı Haende Ye Mozart'm eaerl• 

rinden senfonik konaer. ı9,30: Ha
fif musiki. 21,05: Halk konaeri (Çay 
kooıki, Beethoven, Nachey, Schu
bert). 22,35: Opera parçalanndan 
murekkep tagannl. 23 ı Müaahabe. 
23,15: Caz. 24: Keza. 

BUDAPEŞTE 550 ın. 
18,35: Mandita orkeatrur. 19,351 

Schubert, Chopin, Liszt ve Dohnanyi' 
nin eserlerinden piyano konseri, 
20,15c Konferana 21,50: Piyea. 23: 
Haberler. Müteakiben: Sigan muai
kiıi. 

MONIH 532 ın. 
17,45: Senfonik konaer. Müaaha

be. 20,05 ı Bi~ok milletlerin dana 
muıikilerinden. 20,35 Konferana. 21 ı 
Bavyera halk musikili. 21,35: Nürn
berg'ten: Orkeıtra. 22, 25. Oda m .... 
ıikiıi (Vivaldi, Haydu, Moıı:art). 

VIY ANA, 517 m. 
18, 15: Çay muıikiıi. Müaahabe, 

haberler. 21: Münib'ten nakil. 21,301 
Müaahabe. 22,35: Piyano refaka
tile taganni. 23,15: Haberler. 23,30ı 
Tagannili cazband. 

MILANO - TORINO • FLORENSA 
18,35: Plak ile orkeatra muaikiei. 

20: Plik. 20,30: Haberler. Plak. 
2ı: Haberler. Plak. 22: Mütenevvi 
nefriyat. 231 Müaahabe 23 20: 

-!1...! • , ' Danı mu ........ ıı. 
PRAG 487 m. 

18.55: Plak. Müaahabeler. 20: 
Haberler. 20,35: Brüno'dan: Ask._ 
ri muaiki. 23,20: Plak. 

ROMA 441 m. 
18.35: Mili.Dodan nakil. 20: Ha

berler. 2ı ı Haberler. Milıahabe. 

Plak 21,35: Haberler. Muıiki 21,35: 
"Gece hediyesi" iıimli skeç. 22,55: 
Konser (Baclı, Gricg) Miiteakıben 
plak. 
BOK.REŞ 394 m. 
18: Kan§ık konıer. ı9,25: Deva· 
. 20.40: Plak. 21: Taganni 2ı,25 : 

fonik konser. 22,15: Senfoniğin 
amı. 

RESLA V, 325 m. 
17,15: Radyo orkestrası. Müaa· 

ha be. 20,05: Radyo orkeıtra11. 
21.05; Neş'eli konser. 21,55: Ta· 
gannili kuator konıeri. 22,25: Deva· 
mı. 23,ıS: Haberler, 24,ıS: Gece 
konseri 

ÇARŞAMBA, 15-3-933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Saz (iMı.ızaffer B.) 
18,45 • 20,: Orkestra. 
20 - 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30 • 21,30: Mahmure Hanım. 

21,30 - 22,30 Ajans, Borıa, 
ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 

aaat 

12.30 - ı3.30 Ankarapalaı orkeıtrsaı 
18. - 18.40 Orkestra: Ouverture Lu

cio Silla, Suit gotillon, andante ıonad . 
18.40 - 19.ıO Gramofon 
19.10 • 19.40 Dana mueikiıi. 
19.40 - 20.ıO Gramofon 
20.10 Ajans haberleri ve hava 
raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13,ıS: Plak. 17: Keza. 18.05: 

Konferana. ı8,20: Plak. 19,25: Ha
fif musiki. 21 ,05: Mandolin or~ea· 
lraaı. 22 10: Haberler. 22,15: Pıya
no ko~ri. 23,20: Dans muıikiıi 24: 
Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35: Aıkeri muıiki. 20,35: 

"Bank Ban" iaimli üç perdelik ope
ra tem sil i. Müte akiben Hungarya O• 

telinden: lmre Magari Sigan takımı. 
MONIH, 532 m. 

20,35: Aakeri konaer. 21,35: Mii
aahabe ve saire. 23: Plak. 23,25: 
Haberler. 23,50: Gece konaeri. 

ViYANA 517 m. 
ıs,15: Vala, operet, opera pa~a

lan. 19,15: Muaahabeler. 20,40: 
Bra hms'in eserlerinden orkeıtra mu
ıikiai. 2ı ,40: Bartach kendi eaerle
rinden çalıyor. 23, ı5: Müaahabe. 
Haberler. 23,40: Tagannili cazband. 

MILA.NO - TORINO • FLORENSA 
18: Taganni. 20: Plak. 20,35: 

Haberler . Plak , kahve konser i. 20,40 : 
Oda konşeri (Maasenet, Leoncavallo, 
M caırni ). 21,35: Piyes. 23,35: 
Piyea. 23,35' Plak. 24,ıo, Caz. 

PRAG 487 m. 
20 : Haberler. 20,10: Yeni p laklar. 

21 ,05: Smetana konaer ıalonundan 
naklen: Soliat sanatkarlar İfliraki· 
le filhannonik konaer (Gluck, Beet· 
hoven). 

ROMA, 441 m. 
18,35: T .. annili konaer. 20: Ha

berler. 21,45: "KOVANCINA" iıim· 
li Muasorgeky'nin operaaı (lıtirahat
lerde miiaahabeler). 

BÜKREŞ 394 m •• 
13: Plak 14: Plü. 18: Radyo 

orkeıtra11. 20,40: Plik. 21: Keman 
konseri. 2ı,4S: Tarannili konaer. 
22,20: Piyano komeri. 24: Caz. 

BRESLAU 325 m. 
17,35: Bir piyano ile ca:ı. Müsa· 

habe. 21: Musikili temıil. 22,35: 
Eıki danalar. 24: Berlin'den: Caz. 

PERŞEMBE, ı6-3-933 

lSTANBUL,ı200 m. 
18 • 18,45: Nebil ğlu lmıail Hakkı B. 
ı8~4S • 19,30: Orkeıtra. 
ı 9,35 • 20: Franaızca den ilerlemif 
olanlara). 
20 • 20,30: Saniye Hanım. (Saz). 
20,30 • 21,30 Tanburi Refik B. 
2ı,JO • 22,30 Gramofon,Ajana Boraa 
ye uire. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 - 13.30 Ankarapalaı ori<estrau 

18. - 18.40 Alaturka aaz 
18.40 • 19.ıO Gramofon 
19.10 - 19.40 Alaturka aaz 
19.40 - 20.10 Gramofon 
20.10 Ajanı haberleri Ye hava 
raporu. 
VARŞOVA, 14JJ m. 

13,15: Plak. 13,40: Filhannonik 
konaer. 16,30: Plak. 18: Oda muıi· 
kisi (plalt ile). 19,25: Hafif muıiki. 
21,05: Hafif musiki. 22.35: "Romeo 
ve Julia" iaimli Shakeapear'in piyeai. 
23,15: Caz. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
ı8,35: Plak. 19,20: Konaer. 2ı: 

Stüdyoda bir temail. 22,45: Haber
ler. Müteakiben Sigan muıikisi. 
24, ıs: Caz ( taganııili). 

MONIH 532 m. 
ı8,05: Konaer. 20, ıO: Shaekea

pear'in rüftelediği tarkılardan. Mü
aahabeler. 21: Stokholm'dan naklen: 
lıvec; muıikiai. 21,35: Viyana takı
mı konseri. 22,ı5: Solist ta&"annili 
kona...-. 23,25: Son haberler. 

VIY ANA 517 m. 
17,55: Sopran muganniye lvano. 

Yiç'ın istirakile trio konıer. 19,05: 
Kadm aaati. Müaahabe. 2ı,05: Stok
holm'dan: laveç halk tarkı ve muıi
kiei. 21.35: laveç opera muıikiıl 
(Stokholm'dan). 22.55: Haberler. 
23,25: Tagannili caz. 

MlLttNO - TORINO - FLORENSA 
ı8,15: Radyo orkeıtraaı. 20: 

Plak. 20,35: Plik. Haberler. 21: 
Haberler. Plak. Müteakiben: "Si
mon Boccanegra" iıimli V erdi'nin 
operaaı. (latirahatlerde müaahabe-

ler). 
PRAG 487 m. 
ı8.SS: Plik. Miiaahabe. 20: Ha. 

herler, ders. 21,10: Emetana'nm 
halk tarkılanndan. 21,45: Beetho
ven'in keman aonatlanndan (piyano
keman ) . 22,15: Brüno'dan: Mugan· 
niye Kubikova'nm ittirakile halk 
konseri. 

BOKREŞ 394 m. 
13: Plak. 14: Plik. 18: Kanıık 

konser. 19, ı O: Devamı. 20,35: " 
" i&i.mli F erarinin opera 

temıili 
BRESLAU 326 m. 

21: Stokholın'dan nakil. 21,40: 
Monclog. 23,05: Haberler. 

CUMA, 17.J-933 

ISTANBUL 1200 m. 
ı8 • 19 Kemal Niyazi bey ve arka· 
daılan. 
19 • 20: Orkeıtra. 
20 - 20,30: Bel kıs Hanım. 
20,30 • 21,30: Hanımlar aaıı: heyeti. 
21,30 • 22,30: Orkeıtra,Ajanı veBor
sa haberi saat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 - ı3.30 Ankarapalaa orkeıtruı 
ıs. - 17. Riyaseticümhur fılharmo-
nik orkeatruının senfonik konııeri. 
18. - 18.40 Alaturka aaz. 
18.40 - 19.10 Viyolon konıeri (Ekrem 
Zeki B. tarafından). 
19.10 - 19.40 Alaturka aaz. 
19.40 • 2010 Fransızca den 
20.10 Ajanı haberleri ve hava 
raporu. 

VARŞOVA, ı411 m . 
13,ıo : Plak. 16.55: P1ak. 18: Or· 

kestra konseri. 19,25: Hafif musiki. 
Müıahabe. 21,20: Senfonik konaer. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Macar halk tarkılan. Mü

aahabe. 20,35: Macar besteleri. 22,45: 
Haberler. Müteakiben: Sigan mu
sikisi. 23: Haberler. Orkestra. 24,30: 
Caz. 

MONlH 532 m. 
ı 8: Konser. 20,30: Koro (heyet) 

tarafından ıarkılar. 20,50: Augı· 
burg'tan: Soliıt opera muıikial 
22,10: Musahabe, haberler. 23,55: 
(Pli.k ile) amerika'dan nakledilen 
haberlerin neıri. 

ViYANA, 517 m. 
18: Hafif musiki. 18,35: Haber

ler ve saire. 20,35: Neı'ell Kuator 
konseri. 2ı , 15: Maria Maııdalena i
ıimli bir piyea. 23,15: Haberler. 
23,35: Operet musikiei. 

MILA.NO - TORINO - FLORENSA 
20: Plak. 20,35: Haberler. Plak. 

20,35 : Kahve konaeri. 21: Haber
ler. P lak. 22: Senfonik konser. 

P RAG 487 m. 

20: Haberler. 20,35. Musikili 
temsil Shcakcapear'in "'·Macbeth" f. 
23: Son haberler. 

ROMA, 441 m. 
20 : Haberler. Plak. 21,50 : Kan· 

tık konser. 22,45: "Kırmızı atçık" 
isimli temsil. 
BOKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 14: Plak. 18: Radyo or

keatraaı. ı9,30: radyo orkeıtrau. 
20,40 Plak. 21: Senfonik konser. 
22: Müaahabe. 22,15: Konaerin de· 
vamı. 

BRESLA.U, 325 m. 
17.35 : Hafif muaikL Müaahabe. 

20,45: AMERIKA'dan naklen: Haf
tanın haberleri. 21: Filhannonik 
konaer. 23: Haberler. 23,50: Miiaa
habe 25,40: Dana ve taııannill kon• 
aer. 

CUMARTESi, 18-3-931 

ISTANBUL, ı200 m. Tr!1 
18 - 18,45: Su Müterref Hanım. 
ı8,45 - ı9,30: Orkeatra 
ı9,35 - 20:Franıızca den (miiptedil
mabauı). 
20 • 20,30: Kangôzı 
20,30 • 21,30: Hafız Ahmet B. aaz.. 
21,30 - 22,30: Orkeatrıı,Ajana ve bana 
haberi aaat ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 - ı3.30 Ankarapalu orkeatruı 

ı8 - 18.40 Orkeatraı Sekizinci aenfo. 
ni Tıchailwwıky 
18,40 • 19,10 Alaturka aaz • 
19.10 - 19.40 Cnımofon. 
19,10 • 20ıO Alaturka aaz. 

rr 
20.1 O Ajana haberleri Ye ha Ta 

raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
18: Plik. 19,25: Hafif muıiki. 

21: Halk ıarkılan. 23,10: Piyano 
konseri. 23,40: Muaahabe. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE, 550 ın. 
18: Bando orkeıtra konaeri. 19,45: 

Piyano konaeri. 20,35: Opera tem
ıili. Müteakiben Sigan muıikiıi. 

MONIH 532 m. 
21.05: "Bohemya muaikacılan" i

ıimli üç perdeli tarkıh bir temıil. 
23,25: Haberler. 23,50: Gece kon. 
aere. 

ViYANA Sı7 m. 
17,50: Mandolin konaeri. ı8,25: 

Plak. 19: Çay muıikiıi - Müaaha
be. 20,50: Yeni operet muaikiıi. 22: 
Kari Luze v.Jaresinde muıiki takı· 
mı. 22,50: Haberler. 23,0S: Caz 
( tagannile). 

Mll.A.NO - TORlNO - FLORENSA 
20: Plik. 20,40: Piyano ve viyo

lonael konaeri. 21,15: Müaahabe. 
Plik. 21,50: Dantenin guftelerin
den yapılmıt farkılar. 22, 15: "Son 
Vala" iıimli Oıkar Strauu'un opere
ti. 24,05: Danı muıikiıi. 

PRAG 487 m. 
20: Haberler. 20,ı5: Miiaahabe. 

20,25: Muıiki ile harp Ye Sulh (Ban 
do muzika). 21,35; Kantık neıriyat 
(taganni, aakaofon). 23: Neı'eli 
ne§riyat (Caz, trio, taranni). 23. Ha 

M'i'l. Hedvig Debicka 

16-3-33 t. Perşembe alışıurıı 
saat 2 t, 30 da Viyana radgo
snnaa ş. rkılar ılJyllgecelltlr. 

Bu hafta 
Alman merkezlerinin mDnte

hap programları 
Opera temailleri 

Salı; Haylsberg ıaat 21: TOSCA 
(Puccini'\:ıin). 

Pa=rtesi; Münib aaal 20: ALES.. 
SANDRO STRADELLO (Flotow). 

Orkeatra kon .. rleri. 
Cumartesi; Berlin 23 : Beetboven 

piyano konseri ve orkeatra. 
Perıembe; Breılau: 20,35: Ca,.. 

kowıki'nin plaklanndan. 
Per§l!mbe; Kolonya: 21,40: Bra

bmı. Beethoven konaeri. 
Cuma, Hay•berl'• 22: Bruckner 

Romantik Senfoniai. 

Fransada yeni 
merkezler 

1933 ,..,nesi aonunda İflemek üze
re Franaa'da 7 kuvvetli merkez i
mal edilmektedir. Bunlann hepal 
memleketimizden orta, hatta hafif 
derecede aletlerle dinlenebilecek.
tir. Merkezlerden 5 tanesi pın1....., 
dır: 

Paria ( ı20 kiloYat), Uynn (90 
kilovat), Tuluıı: (120 kiloYat), M ...... 
ıilya (60 kilovat), La Braırue (60 
Kilovat). 

Viyana opsrasının B•let dan
slJzD Adele Krausneclı•r rad

goılle ekıersls gaparlıen 

herler. 23,20: Operet muaikia1. 
BOK.REŞ, 395 ın. 
ı8: Kantık konaer. 19,25: DeYa• 

mı. 20.40: Plik. 21: Radyo cırk
traaı. 21,45: Danimarka için basırla
nan Romen neıriyab (Senfonik koo
aer.) 22,20: Taganni (mqanniye 
Olga'nın iıtirakile). 22,351 Siııan 
takımı tarafından Romen n>uıikiıl 

PAZAR, 19..J-933 

ISTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Nihal Hanım. 
18,45 - 20: Orkeatra , 
20 • 2ı,Jft: Bedayii maalldye heyeti. 
21,30 - 22,30: Gramofoaı, Ajana Ye bor.. 
aa haberi, aaat ayan 

ANKARA, 1638 m. 
12.30 - ı 3.30 Aııkarapalaa on...tra.ı 

18. - ıs.40 Aaturka aaz. 
ıs.40 - ı9.10 Alaturka saz. 
ı8.40 - 19.10 Gramofon 
19.ıO • 19.40 Alaturka aaz. 
19.40 - 20.10 Gramofon 
20.1 O Ajana haberleri Ye baft 
raporu. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,50: Muıiki ili mektebinden 

naklen: Şen muıiki. 21,05: Madam 
Nari tarafından aöylenecek Milli 
Macar ıarkılan (Sigan orkeıtraıile) 
22,05: Caz ve Sigan muaikiai. 23,35 ı 
Opera orkestrası tarafından lıveç 
musikili (Dervag, Grieg, Frey, Sven
daen). 

ViYANA, 517 m. 
ı8: Hafif muıiki. Müaahabeler. 

20,35: Amele birliği takımı tarafın
dan Senfonik konaer (Anton Webern' 
in idareainde) . 2ı,3S: "Kadmlar, ha
yatımıza aiz neı•e veriyoraunuz !" i
ıimli radyo popurisi. Müteakiben 
haberler. Sonra: Ta&"annili caz. 



6 

--Bütün İstanbul kelimelere 

cevap hazırlayor 
(Başı 1 inci sahifede) 

ti:abillerini bulup gönderen okurla 
rımızın mektuplarını aırasile ~ 
ğıya koyuyoruz: 

ilk liste 
Eirinci li•teye gelen 

cevaplar 
Adip: Türe 
Aferin: Yaşa 
Afet: Güzel 
Agih: Sezen 
Ahenk: Uygun - düzgiin 
Alayİf: GöıteriJ - Kurum 
Alet: Avadanlık 
Ama: Kör 
Aman: Fırsat 
Amir: Buyurucu 
Asayİf: Düzenlik 
Ati: lleriıi, aıağıda. 
Ayin: Tapmrr:a 
Azade: Dütünceıiz 

y eıilköy: Ali Rıza 
• * * 

Adap: Türe 
Aferin: Yaşa 
Afet: En giizeJ, yakıcı "Afet ıibi 
kız. Bakanların pamıaiJ ağzında kal
dı. t 

Agiıh: Sezen - Bilen #o bu iti aez
r:ıışti, bu iıi bilir" 
Ahenk: Düzen - Diizgiinlük - Cüm
büş. 

A ayiı: Çalrm. "Çalım satmumı sıoJ< 
v.ver" 
Akı: Avadanlık - Avadaa 
/una: Kör 
Amar.: Koo·kusuzhık - Aman istemek 
Aman: Korkusuzluk - Aman istemek: 
Korkuıuzluk iıtemek • 
Amir: Buyuran 
Aıude: Kaygusuz 
Asayiı: Düzenlik 
Ati: ileri - "iman, her feyln ilerisini 
düşünmeli'' 
Ayin: Tapınma 
Ayna: Gözgii 
Azade: Dütünceaiz. 

Topkapu M. Sait 
* •• 

ı\dap - Cemidir. 'Mlifredi "edep" 
tir. Müfret oldufuna gönı: Türe, ya
kııık . 
Cümle: Bu it türeye aygundur. 
Aferin - iyi, var ol, Yllf'l•ıa. 
Cümle: Y aıayasm, deraiııi iyi oku
dun. 
A!et - Gökatqi, güzel. 
Cumle: Bugün gördıiiümüz kadın, 
gökateıi gibi bir ıeycli. 
Agah - Bilgili 
Cümle: Ben bu gizli itin bilgili&iyün. 
Ahenk - Uyarlık. 
Cümle: Seslerde tam bir ayarlık var
dır. 

Ali1İf - Göıterit, Çalım. Cümle: 
Şu adamın çalımına bak. Bu boca 
gösterife çok özeniyor. 
Alet - Avadanlık. Cümle: Uıtana 
'?yle avadanlıklarmı toplum ela 1el-
11n. 
Amade - Arabrn "Hizır" ı cH&ZJr> 
olarak Türkçtletmiftir. Cümle: lıte 
bu adam buyruğunuza hazırdır. 
Amir - Buyuran, buyrukçu. Cümle: 
Bu itin buyuranı da o kadar çok ki. 
Buyurucu bugün bize Yerdiği buyruk
ta geç kalmayın dedi. 
Asayit - Dirlik, düwnlik Tiirkiy&o 
mizin her yerinde dirlik, d>izenlik var
dır. 
Asude - Durulmut-
Cümle: Gönliiınün durulınufhıiunu 
hangi gün göreceğim . 

Ati - Erte, yarın. Cümle: Dil anke 
tinin yanru çok verimli olacak. 
Ayin - Derleni,. Türkçe kamet dün 
dorlcniıe ayn bir giizellik verdi. 
Ayna "ayine - Doirudaa dofruya 
(ayna) olmuştur. 
Azade - Kurtulmut- Bu adaınm ka. 
fası esk.i bağlardan kurtulmuıdır. 
Yani 'eık.i kayıtlardan izadedir." 
J.rnan - y akarq. 
Cümle: Dütmaıı Yııkanta seldi. 

Temk Necati 

• • • 
Adap: Türeler, Aferin: Y&f&I Afet: 
Korkunç, ıüzel, sev sili. Aıüı; Bilen, 
~""-.Ahenk: Düzeu, Aliyİf: Çalım 
Göıtent- Alet: Avadanlık Ama: Kör. 
Amir: Buyurucu. AaayİJı Dirlik, dü
zenlik. Ati: llerisi. Ayin: Tapınq, 
Tapınma, görenek. Ayine - Ayna: 
Gözgü. Azade: Kurtuluı. Amruı: Yal
varı,, ?'akanı, korkuaazluk. Aıude: 
B~ı dınç. 

M. s. 
Adap: Edebin cem'idir. Edebin 

türkçesi Öd. Memet Salibi Beyin ka
musu 011nanisi sahife 81. 

Aferin: Yaıa, 
Afet:. Bayılbcı, acıklı, ağlatıcı. 

Agah: Uyanık. 
A~enk: Düzgiinlük, uyıunluk, dll

zenlık. 

~layi~: Bulaıık, bul"41f. aöaterit
alet • ıştutaınaırı- ama - k"" lük," -.. tük· • ' or goz 

~uz. • aman · korkusuzluk, elifizlik. 
~ır . buyurucu, aaayif - ıütlimanlık, 
~ude . rahatlık, sakin oluıı, ati - ıeli
cı, gelen, '!>D!•ki, iyin .. cörene)(. tü .. 
re. QJ'DA • ayıne - gözsü, iz<tde _ kur .. 
tulmuıı, bağıız. 

Erenköy: Hazineclafoğlu 
Baba 

Ama değil, Amade: 
Anadolu Ajansının tebliğ ettiği ı 

nuınarlı listede (inıade) kelimesi 
(ama) diye kaydolunınuıtur. Bu yan
lıılığı tavzih ederiz. 

Başvekilin tebliği 
Türk Dili Tetkik ceın.iyetinin , Bü

yük Gazinin reialiğnde yapmı§ oldu
ğn toplanbda verdği kararlar llqv&o 
kilete bildirilmiftir. Bunun üzerine 
icra Vekilleri heyetince Türk dilin
den yabancı sözlerin blması için bü-
-n id11re kollarmın her zamanki gıöi 1 

çabımalan, yardımda bulunınalan 
tensip edilmiş ve Baıvekaletin tezke
re&ile Dahiliye vekaletine bildirilm§
tir. Dahiliye vekaleti, dün Baıvekfile
tin tezkeresini telyazısile vilayete gön 
dermiıtir. Tezkere sureti ıudur: 

"Türk Dili Tetkik Cemiyeti reisli
ğinden 8-3-933 te yazılan 41 ıayıh 
tezkerede öteden beri dilimize gİrmİ§ 
olue yazunızda ve konuımamızda bu 
gün de kullanmakta olduğumuz ya
bancı kelimelerin bir an önce karşılık 
lannı bulmak ve yaymak için cemiye 
tin bir a11ket açmağa karar verdiği 
Ye cemiyetin çalıp&11 kurultayça gös 
terilmİf yollarda yürümekle beraber 
bir taraftan da bu ankette Şemsettin 
Sami Beyin "Kamusu Türki" adb lii
gatinden alınacak arapça ve farsça 
kelimelerde hergün 10 - 20 tanesi ga 
zete, radyo ve ajanı yollarile halka 
bildirilecek ve karıılığı istenileceği 

Cümhuriyet Halk fırkasile balkevle
ri de üç aya kadar sürecek olan bu i
te yardon edecekleri ve ileri sürüle
cek kelimeelr bir taraftan gazete ya
zıcılan tarafından ırünlük yazıların

da kullanılarak öteki taraftan cemi• 
yete seçilecek kelimelerle oamanlıca
dan türkçeye bir karfılık k.ıla...uzu ya
pılacağı bildirilmit -re hükiimetin, ce
miyetin bu çahımaamın her vaki:ki 
gibi yardnnda bulunmalan için bütün 
idare kollarına buyruk verilmesi İste
nilmiıtir. Bu İşin baf&l"llmaaı için bü
tün idare kollannın her zamanki gi
bi yardımda bulunmaları icra Vekil
leri heyetince de tenıip edilmit oldu
ğundan lazım gelen yardımın yapıl

m&11ru bütün dairelere ehemmiyetle 
bildirilmesini dilerim efendim." 

Vilayet bunu bütün dairelere gön
derıniıtir. 

Söz derleme faaliyeti 
IZMIT, (Huausi) - Söz derleme 

faaliyeti ıünden süne artınakt,adır. 
ilk tedrisat müfettişleri Havarzırn ve 
Uğu2 türkmenlerinin bulundukları 
mmtaklarda tetkikatta bulunmak üze 
re hareket etmişlerdir. 

Mübadele 
• 
işlerinin sonu 

(Bagı 1 inci ııahifede) 

terdir. Bu sayede itler daha aür'atle 
intaç edilebilecektir. 

lstanbul'daki tali mübadele ko
misyonu itleri kalmamıt ıibidir. Bu 
komiayo- gÜnde ancak bir iki mü
raoaat vuku buluyor. Bu itibarla 
tali komisyon, çarıam.ba gününden 
itibaren liğ...edilecek ve bir kaç me
mur ve miiJaviri, merkez komisyo
nunda çalıttmlacaklardır." 

62,500 l.terlitı meaelui 
Gayrimübadillerin, muhtelit ko

misyon emrinde bulwıan 62,500 i.a
terlin liraımın bir an evvel tevzüni 
İstedikleri malumdur. Mübadele iti
lafnameıi mucibince, iadeye tibi 
emlake ait pürüzler tamamen halle
dilmeden komiıyondaki bitaraf aza. 
bu paranın tevzüne nıuvafakat et
memiılerdir. 

Bankalara 

Verilecek para 
(Ba,ı 1 inci sahifede) 

dan aranılmamıt olduğu takdirde 
bunların bir cetveli Maliye Veka
letine bildirilecek ve vekalet sahip 
!erinin veya varislerinin tahkiki 
zımnında mümkün olan tahkikat 
ve ilanı yapacak ve ilan tarihinden 
itibaren 4 sene içinde sahip veya 
varisleri çıkmazsa haklar devlete 
intikal edecektir. Bu kanunun bü 
kümlerinin tatbikabna nezaret va 
zifeaile mükellef olan yeminli mu 
ha.ipler Maliye ve lktısat veki.let
lerince mü9tereken intihap ve ta
yin olunacaklardır. Banka memur 
!arından müesseseye ait sırlar ifta 
edenler veya müeaaeae muamelab 
nı kendi lehlerine kullananlar ce
za göreceklerdir. 

Adliye kadro•unda 
tebeddülAt 

ANKARA, 12 ( Tele/onla) -
Adliye oekôleti lımlromnda bazı 
tebeddüliil icrcuı takarrür etmif
tir. Zat İflmnin müdürlüğünün 
mCIGfl 10 liradan 90 a çılıanlacak 
hapishaneler müdürlüğü kadrom 
takviye edilecek, miidür mGafl 10 
liraya çıkacak, ayni kadroya bir 
muavin oe btıf katip ilaoe oluna
cakhr. Bundan ba,lıa hapiahan• 
ler idaresine alınan hekim oe ec
zacılarla adli tabiplerin nıaaJlan
na zam yapılacaktır. Bu maluatla 
hükiimet meclise bir layilıtıı teodi 
etml,tir. 

Zeki Bey evlendi 
'ANKARA, 12 (Tele/onla)_ 

Riycuetiı.:ümhur orkestra feli oi
yolniat Zeki Beyle Ebulmııhain Ce 
mal Beyin lıuı Nezahet Hanımın 
nik&hlan bugün belediyede oali 
Neozat Beyin huzımında lnlınm'f• 
hr. 

• 
~iLLiYET PAZARTESi 13 MART 1933 

Gözleri yalda 

Kaldı 
(Başı ı inci sahifede) 

ne de kızı çıkmayınca bu sefer, namı 
müstearla gelmit olmalan ihtimalin
den bahsedilmeğe batlanmıştır. Diğer 
taraftan Mabnazel Şor gelseydi, sah
te pasaportla firar ettiği için .zabıta
ca ifadesi alm8cağı da söylenıyordu. 
Nihayet bütün intizar ve tahminler 
hilafına M. Şorla kızmm gelmediği 
tahakkuk ctıni~ meraklılar da geç 
vakit nhtımdan aynlmııbr .. 

Dün akşam bir muharririmiz, . 
Şorun vekili Avukat Mustafa -~dil 
ile görü~müştür. Mustafa Adıl Il 
de'.ni§Iİr ki; 
"- Yeni bir habei Lnadım. 

kat vaziyet artık anlaşıl ıştır. Ma 
zel Şor akıllı bir kızdır. BUTadan ııı 
derken parmaklanndaki yüzülderi 
bile çıkarmıt bir mutamba ile gibniı
ti. Bu harek~ti göateren kızın, birlik
te gittiği zatın, sergüzestcu olduğu
nu, para için kendisile anünaaebet te
aiı ettiğini ergeç anlayacağı ve aklı 
selimin icabını yapacağı muhak
kaktL Bu netice, tahminden çok ev
vel tahakkuk etıni§, vaziyeti layikile 
gören Matmazel Şor, pederinin yanı· 
na sureti kat'iyede iltihak etmiştir. 
M. Şorla kızının lata.nbula ne günü 
dönecekleri henüz maliim değildir. 
Ben kuvvetle tahmin ediyorum, ki _bir 
müddet için buraya gelmyecekler ve 
Avrupada bir seyahat yapacaklardır'' 

Gemlik 
Malmüdürlüğünden: 

Mevkii 
Yalı Ayazma 
Armutlu 
T ersana Kileyaa 
Kuluna 
Kavak 

so 
"n Burnu 
. Çukur 

rlı Ayazma 
Baladaki yazılı dalyanların 

bir senelik icarı 21 / Mart/ 
933 tarihine müsadif salı gü
nü ı1;ı.at on dörtte yapılacak
tır. Taliplerin Gemlik Maldai
resine müracaatları. (1060) 

- Her r evi ı·undura, ma. -lll 
rangoz, döşem< ci sanr'.kç ı v um 
!an'atlar için çivi, Avru a ay rı 

cir.s vo k:: 'ite Je fia 1 ltr ı:ıyet 

makul 

"GÜNEŞ,, 
Tel çiv' ve aksamı fabrikası 

lı:wnbul, Balat, Karabaş mahnlle~i 

Salhane sokak No. 57 i"abriknmız en 
asri makinelerle mücehhez olup mcm· 
leketin bütün ihtiyacatını Pt11T1in t'(f< 

cek iktidardAdır. 

Matmazel Şorun pederi yanına av· 
detinde, M. Şorun Papaaa verdiği pa. 
ralarm temin ettiği Beyoğlu mahafi
linde ıayid.i.r. M. Şornn, Papasa on 
para dahi vermediği temin edilmekte
dir. Gene M. Şorun yakınlarından bi
rinin verdiği malUmata göre, ınuına .. 
ileyb kıziyle birlikte hiç ümit e~ilnı&o 
dik bir ıünd• gayri muayyen bır va- Zayıe makbuzlar 
11ta ile lstanbula gelecek ve bundan 
kimsenin haberi olmıyacaktır. Galata ithalat Gümrüğünden Hereke 
Mel. Şor niçin aynldı Fabrikası nanma alınmıı olan aıağıcla 

A TlNA 11 - Matmazel Şorun numara ve tarihleri yazıb gümrü1ı mak-
aevgilisi artist Papadan ayrıldığı buzlan zayj olmuıtur.Yeniıini aleağım. 
hakkında verdiğim haber elan hükmü olmadığı ilan olunur. 
teeyyüt etmiftİr. iki a.ıkın ayrılma B. No. M No. T. 

Gedikpaşada Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 

28/2/933 tarihinde pazarlığı yapılan "454" çift san ye-
meninin beher çiftine verilen fiat pahalı görüldüğünden 16 

mart 933 perşembe günü saat 14 ten on beşe kadar yeniden 
pazarlığı yapıyacaktır. İsteklilerin yevmi mezkrda teminatla 
rile muayyen saatte komisyonumuza müzaatlan. (1135) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Gölcük Elektrik F abrikasm da azami 350 kuruş yevmiye 
ile istihdam edilmek üzere mütehassıs bir Bobinciye ihtiyaç 
vardır. Elektrik Fabrikası memuru tarafından imtihanı irca 
edilecek, matlup liyakati haiz bulunan şahıs alınacaktır. Ta 
lip olacakların Gölcük Deniz Fabrikaları Umum müdürlüğü· 
n e. müracatları (1120) 

>evlet DemiryolJarı idaresi ilan1 arı 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesi ışının 
zarfla münakasa.ar 30 Mart 93 3 perşembe gÜnÜ saat 
dare merkezinde yapılacaktır. 

kapalı 
15 te i-

Tafsilat Ankara veznesinde birer liraya satılmakta 
şartnamelerde yazılıdır. (1009) 

olan 

1ü1 

Haydarpaşa· Eskişehir arası Km 188,160 ta 2 X 50 açık
lığında Cambazkaya demiryol köprüsünün inşası ve eskisi
nin kaldırılarak yerine montajı münakasası kapalı zarf usulü 
ile 11 Nisan 933 salı günü saat 15 te Ankarada İdare binasın 
da yapılacatlar. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde 50,- ellişer liraya satılan şartnamelerde yazılır. ( 

(1010) 
724 

Afyon deposuna gelecek kömürün tahmil ve tahliye işi
nin kapalı zarfla münakasası 1 Nisan 933 cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada İdarehinasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde 50 şer 
kuruşa satılan şartnamelerde yazılıdır. (1077) 

11 geçimsizlikten ileri gelmiftir. ı3112 559202 19-12-32 

G kı k d. . . 1 13885 559283 22-12-32 861 enç z, artistin en ısını ya nız 
d. Komiıyoneu: Kemalettin 

parası için aldığını hisse ınce, ara Haydarpaşa - Ankara hatlı Üzerinde Km. 479,200 deki 
!arı açılmıf ve babasının nezdine ı---------------
iltica eylemittir. M. Şor, kızını ka- ZAYl- Kadıköy aıkerlik 1ubesi1>- Beylikköprü ocağından çıkarılacak 15,000 M3 bala.atın kapa 
çıran artist aleyhinde kanuni taki elen alltllf oldluiuın askeri vesikamı za- lı zarfla münakasası 1 Nisan 933 cumartesi gÜnÜ saat 15 te 
bat yapılmasını müddeiumumi ta- Yİ ettiın. Yeniıin.i çıkaracağımdan esk.i- Ankara'da İdare binasında yapılacaktır. 
rafından kendisine sorulan suale, •İnin hükmü yoktur. 324 doğumlu Ha.- Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde beşer 
kızile beraber A vrupada bir unut- lil Bey oğlu Nihat • 

-
-----------liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (1078) ma seyahatine çıkacağı cihetle, 

\!İmdilik böyle bir tasavvurda bu
lunmadığı cevabını vermittir. 

Gümüş para 
(Baıı 1 inci sahifede) 1 

Eski paralar 
Tedavülde bulunan herhangi ne 

vi madeni paranın yerini tutmağa 
kafi gelecek niıbette yeni para ha 
zırlanacak, tedavül ve mübadele
ye arzedildikçe o nev'e tekabül e
den eski madenl paraların ilin e
dilecek tarihten itibaren bir sene 
hitamında tedavülü memnu oldu
ğu maliyece ilin olıınacakhr. An
can bu müddetten sonra dahi ınil
teakıp bir sene içinde hazineye 
devredilmek üzere Merkez Banka
sı ve tubelerine vuku bulacak tedi 
yatta bu paralar kabul edilecek-
tir. 

Cezalar 
Yeni çıkarılacak paraların iti

bari kıymetleri haricinde bir Eiat• 
la ve tedavülden kaldırılmıt olan 
eski madeni paraların da herhan
gi bir fiatla mübadele vasıtası ola.. 
rak istimali "memnu olacaktır. 
Memnuiyet hilafında hareket e
denler istimal ettikleri paralar ınü 
aadere edilmekle beraber 20 miali 
para cezaaile ve bu cezayı para ile 
ödemedikleri takdirde her yüz ku 
ruf ve kesirlerine mukabil birer 
gün hapis cezasına malıkUın edile
ceklerdir. Tekerrürü halinde bu 
cezalar iki misline çıkanJacaktır. 

Kağıt paralar 
Yeni gümiif paralar baaddıktan 

ıonra kamilen Merkez Bankasına 
tevdi olunacak ve piyasadan çeki 
lecek birer liralık evrakı nakdiye 
mukabilinde piyasaya çıkanJacak 
tır. Yeni madeni ufaklık para ba
ıdmaaı Şark ve Cenup vilayetleri
mizde gümiif paraya olan tema
yül sebebile gayri kanuni bir fCo 
kilde tedavül eden bu paraların 
ortadan kaldırılmaaına ve yerleri
ne kanuni rayiç)erile &iimüt para
larıınızm ikamesine imkan temin 
etm.İf olacaktır. Eski &iimüt para
lann beynelmilel gümüt maden fi 
yab üzerinde mübayaaaı esası Bil 
yük Millet Meclisince kabul edil
diği takdirde bu hususta muktezi 
madenin mühim bir kısmının mem 
leket dahilinden temini kabil ola
bilecektir. 

Tetbirler . 
Taklidi nisbeten kolay olan gü-

TEŞEBBOSATI 1KTl!JAD1YE 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

Teıebbüsab lkbsadiye Türk Anonim 
Şirketinin bi11edaran heyeti umumİy&o 

si martın 28 tarihin., müsadif salı günü 
saat 16 da Şirketin merkezi bulunan 
Galatada Voyvoda caddesinde Bahti
yar Hanındaki dairei mahıusaımcla ıu
reti adiyede İtçlİmaa davet olunur. 

RUZNAMEl MOZAKERAT: 
1 - Meclisi idare ve müralap rapor

larnun kmaati, 
2 - Bili.nço ve kar Ye zarar heaaı.... 

nm tasdiki, 
3 - Mecliai idare azaamm Ye Münı

kıbın tayini Ye ücretinin tesbiti, 
4 - Meclisi idare azasına Yerilecek 

mezuniyet. 

htanbal ikinci İcra memurluğundanı 
Bir alaeağın temini için paraya çevril

mesi takariir eden Ye tamamına 3200 li
ra kıymet takdir edilen Büyükadada 

Yalı malıallesinde eski Rıbtmılı, yeni 
Yel üfürdü aokağında yeni 11 No. da 

maa bahçe bir J.p hanenin tamamı • 
çık artırmııya T&Z Ye ikinei açık arttır-. 

muı 15-4-933 tarihine miisaclif cumar
tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dai

rede icra lıılmac:aktır. Arttmnaya iıti
rak etmek isteyenler ınezlnlr ga)'l'İmen.. 
lmlün kıymeti nuıhamminesine yiizde 
yedi buçuk niıbetinde teminat akçesi 

vermeleri tazımdır. Haklan tapu ucilile 
sabit olımyan ipotekli alacalddarla ve 
diler alakadarların Ye irtifak hakkı aahip 
terini bu haklarını ve hususile faiz ye 
muarife dair obın iddialannm tarihi i
li.ndan itİbaND ...;-: ~•· --'-~-·-- •- _,......., CT-

raldariJe birlikte daireye müracaatlan 
lizımdır. Abi takdirde baldan tapu ııi

cilile sabit olmıyanlar &abf bedelinin 
payl&fına•mdan hariç kalırlar. iMUtera.
lıim Yergi Belediye rüsunm n yakıf i.,... 
riyesi müıt.iye aitir. Daha fazla malô
ınat almalı: İsteyenler 931/4427 No. la 
dMyaya müracaatle mezkôr malıallin 

enaf n saha ve saireeini han vazi.. 

yet n takdiri kıymet raponı ile 13-3-933 
tarihinden iblıanın dairede açık bula&
durulacak olan arttırma prtnameııini gÖ

rilp anlayahilec:elderi ilin olunar. 

müt paranın taklidi daha güç ola
cak fekilde basılması ve bu meyan 
da esasına bak veya kabartma ıu
retile yazı yazılması ve ayni za.. 
manda nikel paralann brtıllı olma 
11 dütünülmektedir. Yeni gümüt 
para ayarının (0,900) e iblaiı mu 
vafık görülmüttür 
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Haydarpaşa • Adana araaın da seyrüsefer eden ve Haydar
paşadan cuma, pazar, pazartesi, salı perşembe giinleri, da
nadan cuma, cumartesi pazartesi, sah, perşembe günleri hare· 
ket eden posta trenleri ile seyahat eden yolcuların kolaylıkla 
yemek tedarik edebilmelerini temin maksadile 16-3-933 tari
hinden itibaren Haydarpaşadan ve 18-3-933 tarihinden itiba
ren Adandan mezkı1r trenlere birer mutfaklı furgon ilave edi
leceği ve ucuz bir fiatla arzu eden yolculara kompartımanlar• 
da yemek verileceği ilan olun ur. ( 1 125) 

·ıedikpaşada .Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 

"7284" geyİm at ve ester nalile "319600" adet adi ve 
"44600" adet buzmihinin kapa h zarf münakasası 2-4-933 pa 
zar günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek 
üzere her gün ve münakasaya girmek için mezkiir günün mu
ayyen saatinde komisyonumuza müracatları. (1136) - -- ---
~ -------------------, 3 üncü kolordu ilanları 
L ~--

Birinci Fırka ihtiyacı için 
kapalı zarfla 230,000 kilo un 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 22 Mart 933 çarşamba gü 
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnamesl.ni görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için o gün ve vaktinden ev 
ve] Fındıklıda 3. K. O. Sa.Al. 
Kom. nuna müracaatları. 
(43) (839) 
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• * • 
Çatalca Müstahkem Mevki 

krt'ab hayvanatınnı ihtiyacı i 
çin 32,000 kilo yulaf açık nıü
nakaaa ile satın alınacaktır. 
lhaleai 20 Mart 933 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
prtnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için mezkUr gÜn ve saat
ten evvel Fındıklı'da 3. K. O. 
Satınalma Komisyonuna mu
racaatlan. (44) (840) 

sıs 
• • • 

Çatalca Mst. Mev. için ka
palı zarfla 60,000 kilo un alı
nacaktır. İhalesi 1 Nisan 933 
cumartesi günü saat 1 1 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve müna-

kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracatlan. (51) 

• * * 

(1032) 
761 

23. F. Kumandanlığından: 
Fırka kıt'atı hayvanatı için 

kapalı zarfla bir şartname da
hilinde 218,744 kilo arpa ve 
75,000 kilo yulafın ihalesi ya
pdacaktır. ihale 30 Mart 933 
perşembe giinü saat 10 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iıtirak edeceklerin tayin edi
len vakitte İzmitte Fırka ko
misyonuna müracaatlan. 
(3036) (1035) 

762 

lf· "' • 

Pazarlıkla 3,700 giyim nal 
satın alınacaktır. ihalesi 14 
Mart 933 salı günü aaat 11 
dedir. Taliplerin şartnamesi· 
ni ve nümunelerini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş· 
tirak için o gÜn ve vaktindeJl 
evvel Fındıklıda 3. K. O. sa· 
tınalma komisyonuna müra· 
caatlan. (54) (1080) 
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Dünkü Keşi ede Kazanan Numaralar 
. Listemizdeki nı~maraların ikramİ)peleri bütün piyango gişe~eri tarafında , derhal tediye edilecektir 

8 
81 
93 

127 
181 
241 
499 
460 
62S 
ssa 

1047 
170 
321 
338 
433 
581 
582 
669 
804 
994 

2107 
162 
ın 

490 
550 
665 
696 

Uta No. Lira No. Lira No. 

468 
668 
695 
72S 

Lira No. Ura No. Lira No. 

6000 

Lira No. Lira No. Ura No. Lira No. Lira No. · Lira 1 No. Ura No. 

30 
1000 

30 
60 
ao 
30 
60 
60 
50 

150 
30 
30 
60 
!il) 

30 

60 
30 
30 

( 1000 
60 
30 
30 
30 
60 

60 1 
50 

ı: I 

156 p 

804 
931 i 

461 ,.. 

150 934 
30 8019 

4008 
32 

30 278 .. 
60 &SS 

431 30 
453 1000 

~ , ı~ 
6041 30 

70 30 
as so 

tt4 30 
201 so 
241 30 
318 
41') 

692 
6S7 
945 

6083 
238 
32t 

• 1000 
60 
60 
30 
30 
30 

1503 
50 

Wl8 
9(191 
328 
398 
41i0 
577 
71;9 

817 
943 

10023 
Jl5 
143 . 
183 
447 
567 
612 
633 

417 30 834 
478 30 11055 

'7133 30 234 
138 30 317 
309 60 361 
341 , 30 382 

30 
30 

150 
150 
60 
50 
30 
30 

1000 
- 150 

30 
30 
30 
60 

22$ 
258 
m 
380 
4§9 

645 
808 
960 

13409 
602 
689 
661 
979 
995 

50 14040 
50 597 

150 791 
30 880 
30 ır~. 4 
50 374 
50 412 
50 692 

1000 779 -.. 60 
50 820 1000 
30 821'· 60 

1000 875 ~· 30 
• 30 16099 

50 27:.ı 

30 283 
60 629 
30 60!\ 
60 671 

150 721 
30., 881 

150 17106 
30 218 
50 426 

150 755 
60 874 
60 1S09'7 

50 ı 272 
150 1 380 .~ 

1000 449 
50 601 

30 1 839 
150 866 
30 19117 

1000 ı 132 
150 178 

20364 
617 
663 
756 
788 

30 904 
30 21017 
60 115 
30 180 
30 3:15 
so 354 

. so 393 
1000 397 

60 436 
30 686 , 
30 610 
50 22257 
50 315 
30 600 

60 1 684 
150 691 

30 617 30 692 
30 30 633 50 762 

60 634 60 863 
·so 100 ~J 942 

759 2500 958 
900 60 29:>tS 

26092~ _ _,,.- 60 222 
217 60 243 
2Q 150 257 

60 73 294 60 300 
60 895 478 60 602 

1000 24026 682 150 949 
30 101 685 50. 756 
30 218 7611 30 30038 
30 602 30 775 30 IJ7 
60 550 1000 26803 30 242 

' 60 602 ... 60 904 .. 1500 425 
50 617 60 918 ' 50 452 

'50 664 30 27304 50 673 
30 693 50 611 150 673 
30 741 30 545 150 31008 . 

1000 784 150 624 30 14 
30 900 150 756 60 68 
30 25023 30.. 840 60 185 

=~ 1 ~~ : z:~ ;~ ~ 
30 ' 277 60 144 1000 906 
30 ı 504 1000 175 30 32119 
30 507 30 443 60 242 

30 
1000 

, 30 

60 
30 
30 

1000 
1000 

30 
1000 

60 
60 
50 
60 
60 
30 
50 
50 
30 
50 

1000 
50 

331 
:.le'.\ 

404 
691 
610 
693 
757 
845 
968 

33238 
303 
337 
341 
594 
613 
702 
900 

34167 
376 
414 

•450 
922 

30 35957 
30 36067 
30 72 
30 283 
so 339 

150 279 
60 418 

50 433 
150 730 
60 37254 
30 275 
60 290 
60 sos 
30 598 
60 698 
60 651 
50 693 
30 832 
30 918 
30 38381 
ıso s14 
60 661 
30 29059 
30 106 
60 268 
60 661 

6000 777 
30 4006S 

150 103 
60 272 

150 41081 
30 ' 119 
30 204 
50 209 
30 245 

1000 266 • 

60 302 
60 321 
30 3;3 
60 655 
30 713 
30 830 
30 851 
30 m 
60 42019 
60 430 
30 518 
60 191 
60 804 

1000 918 
60 994 
50 43053 
50 273 

150 343 
30 433 
30 499 
60 547 
30 659 
50 749 
30 775 

lOOO 795 
60 800 

1000 844 
30 967 
50 44328 

150 449 
30 658 
30 640 
30 759 
30 999 
30 45005 
so 393 
so 607 
50 677 
60 737 
60 751 
50 758 
50 821 
30 46003 
30 68 
50 61 
30 127 
ıso ısa 
50 221 
30 329 
60 417 
30 499 

1000 • 712 

60 714 
30 889 
50 992 
30 47120 
60 ın· 

30 230 
30 517 
30 521 

150 639 
30 621 
30 758 
30 792 

1000 840 
50 48070 
30 T7 
30 102 
30 144 
60 186 
60 360 
so 821 
30 883 
30 979 

1500 49060 
50 187 
30 231 
60 263 

50 
60 
30 

Şu rakamlarla biten bütün numaralar 
iki,er lira amorti alaaJdardır. (SS), (58) 
(60), (68), (71). (99). 

anbu ve 
Türk 

Traky 
Anonim 
• 

Ş ker Fahri 
Şirketinden: 

al arı 

Al pullu Şeker Fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. -
rista oz, Kilosu 36,ıs Kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabHinde ödenmek üzere derhal 
gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet mü,teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

I 

Adres: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4iincü kat, Telgraf adreni: İstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 

İat. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilinları 

Kuleli askeri lisesi ihtiyacı 
içi~ 3200 adet fildekos fani
la, don 14-3-933 aa!ı günü 
saat 14 te aleni münakasa an 
retile satm alınacaktl?' · İstek 
lilerin şartname ve Örneğini 
görmek için sabah pat 9 dan 
ona kadar her gün ve rnüna. 
kasasma girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda ha%I1' 
bulunmalan (508) (802) 

sos 
• • • 

Topçu Attş mektebi Ölçme 
taburu ve Maltepe lisesi Gedik 
li Küçük Zabit için 16 kalem 
sebze bir şartnamede 13-3-
933 pazartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla satm alınacaktır. 
lsteklilerin şartnamesini gör-

mek için her gün ve pazarlı
ğa girişeceklerin belli vak
tinde Komisyonda hazır bu
lunmaları. (546) (1109) 
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* * * Halıcıoğlu İhtiyat zabit 
mektebi, asker konağı, Gülha
hastanesi için 16 kalem sebze 
13-3-933 pazartesi günü saat 
11 de bir şartnamede pazar
lıkla satın alınacaktır. istekli 
lerin şartnamesini görmek İ· 
çin her gün ve pazarlığa giri· 
şeceklerin belli vaktinde hazrr 
bulunmaları. (547) (1110) 

Kır la eı· Ziraat Bankası dan: 
Muhammen kı}meti 

Lira 
SS!lf> 
250 
150 

200 

ıenelik 

icarı 

Lira 
12:> 

o 
o 

o 

Hini <ievir· 
deki kıymeti 

Lira 
SOOJ 
2il0 
3:ı0 

500 

Emlak 
No. 

991 
278 

1826 
9~2 
992 

993,994 

Zira 

1300 
8iJJ 
20J 

130J 

Yayla 
bl•ınazgih caddeli 

.. 
Y•yla 

• Ciasi 

Kirglr bıne 
Arsa 
Harap dükkl• 

Dükkin kahve!ıua arsaları 

Kariye "eya 
mahallesi 

KırklareD 
,, 
.. 
.. 

4')() 12 400 1116 210 .. Harap lwıe " 
300 O 30) 1023 150 ,. caddesi Haae .. 
60 O 6~ 30) 2S Naınazglh ., Harap dnkkb •• 

200 O 150 326 400 ,. ., Ar11 ,. 
2000 36 15JD 193-194 800 Eıkl hllkllmet caddesi Dakkh, otel. kahnhue •• 

Yakada evsafı yazıh gayrimllbadiller emvali prtnamesine tevfikaa açık arthrmaya çılcarılmıfbr. Pey akçellİ Ye ihale bııdell •akt•n YeJI 
gmyrimllbadil bonosu ile ödenecektir. Kat'i ihale 3 Nisın 933 pızartesi a-ilnll 11at oa beıtedir. Talipler muhammen kıymet llze.-indeıı " 
yedi buçuk hesabı ile pey akçelerini ihale ğüatl •ad oo be,e kader Bankaya yatıracaklardır. Şartnamesi banka kapasu-ıa aıılmııhr. Senei 
haliye vergiıile l::elediye rDıumu ıııtııteriye aittir. Fazla tafsilat almak iıtiyen'er Kırkle .·eli Ziraat BankHıaa mllracaatlan. (1115) 

1 
lstanbul Belediyesi ilanları 1 , _____ _ 

Belediye menıur ve müstahdemlerinden ölen
lerin aileıine yardım cemiyeti riyasetinden: 

Martın 11 inci cwnartesi gÜ nü saat beşte in'ikadı mukar
rer bulunan kongremizin nisabı ekseriyet hasıl olamaması· 
na binaen 18 mrat cumartesi gÜnÜ saat birde sabıla gibi be
lediye şehir Umumi meclis salonunda toplanılacağı alakada
rana ilan olunr. (1134) 

1 Evkaf müdlrlyetl llAnlan 1 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundanı 

S:ıtın alınması mukarrer aşağıda cinı ve miktarları yazı. 
lı "üç" kalem malzemenin ayn ayn kapalı zarf münaka· 
salan isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapı· 
lacağmdan isteklilerin §artnamelerle nümuneleri görmek Ü· 
zere her gÜn ve münakaaalara girmek için talip olacaklan 
kaleme ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr 
günde muayyen saatlere kadar komiıyonumuza müracaatla· 
rı. (803) 

Malzemenin cinsi Ye miktarlan 

200 ili 300 eğer talamı 
23000 takmı kısa kol bacak 

çamaşır 

7700 killin 

Münalıua tarilıl 

18/3/933 

18/3/933 
18/3/933 

Cünii Saati 

Cumarteai 1 O da 

Cmnartesi 14 te 
Cumartesi 15 te 
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4'11 

~EYRtSEFAlN 
M•rk N ac .. t.a.ı Cal•ta Köprüba,ı B. 2362.. 

Şub• A. Sirkeci MW.llrdar ud. H. 2,3740. 

lZMİR - PiRE - iSKEN D S 
RİYE FOSTASI 

''J.ZMl•R 14 Mart ea!ı 
,, 11 d,. 

TRABZON POST ASI 

''GÜLCEMAL ,, 
15 Mırt çarpmba 18 de Ga· 
lata rıht:mından. 

Dlhilfte Tirebolu'ya da uğ· 
raaılır. 

IZMlR- MERSiN POST ASI 

'' ANAF ARTA,, 
15 Mart Ç&flamba 10 da İdare 
dıtım·n.fa-ı ka 'kAPIAr. 

13-3-933 Maa tahsisat bir aylık nıaaşı on liraya kadar o
lanlar, 15-3-933 Maa tahsisat bir aylık maaşı on beş liraya 
kadar olanlar. 18-3-933 Maa tahsisat bir aylık maaşı on beş 
liradan yukarı olanlar, Evkaf veznesinden maa alan eytam ve 

'fo "" "" eramilin maaşları yukarıda gösterildiği tarihte hizalarındaki z· t VekaA letı·nden s AT 
1 

L 
1 

K HA N E 
Harbiye mektebi için 100 mikdarı maaşa göre tesviye edileceği ilim olunur. (1124). lraa : FIRSAT 

d d Kagir • 7 oda - Banyo 
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a et olap 3/ 4/ 933 pazartesi ı---..-.............. ___________ .,........,,.... ____ , Bu sene mühim istihsal merkezlerinde yaptırılacak hubu-
KADIKOY vapur iskelesine yakın 

günü saat 14 te aleni münaka- vakitte komisyonda hazır bu- 26-3-933 Pazar günü sah bat siloları hakkında ali.kadar finnalann hazırlamakta olduk· Galata'da Tünel civar nda 

sa suretile satın alınacaktır. lumnalan. (1133) lacaktır. isteklilerin komisyo- lan avan projeleri 20 mart 933 akşamına kadar Vekilete ver·• Hrisoveloni Banka ına 
İsteklilerin şartname ve öme· '!-"""" na müracaattan. (529 (996) miş bulunmalan ve bundan sonra verileceklerin dikkat naza· ı .. --• müracaat. 
ğini görmek için her gÜn beUi 81 kalem muhtelif cins eşya 697 rma al:ınmıyacağı ilan olunur. (966) 

• 



p 

Dinlemek istediğ !!!i ~1 5i~ 
ona qösterinlz ~ 

ı,ıkh Otomıtılı ıslılla üzerin
de g6stereteğlnlı her isbs
yonu mükemmel olırılı işi· 

teDıli;sinlı. Tek bir duğmeyl 
~evırmekle bclün 111rupı İs· 

tasyonlannın temlı bir sedı 
ile Ye !lir bırterıne kanşma
dan önünüzde resmıg~ıt yıp
tıklanna şahit olacaksınız. 

BOURLA BIAADERLEAv• Saı v.SATIE MAGAZALARI 
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-

GRiPE TUTULMA YINIZ 
Her aabab bir kaıe 

AL 1 A 
aldığınızda. Vücüdünüze gripe karti en kuvvetli ıi
libı venniı olursunuz. MiDEYi ve KALBi KA· 

TIYYEN YORMAZ - 6 ve 12 kafelik kutulan isteyiniz, tek kaşeli kutu-
- nun fiatı 7 1/ 2 kuruıtur. 

n un.u 
. Çukur 

ISTANEUL, GflLATASAR . rlı Av;>rH .. 
Seyabata çıkarke., fş f ÇIN, ZEVK 1\.'l.-4; NA TT Adan bilet 
alm ' demek DAllA RAHAT, DAHA UCUZ, DAH.\ 

Zh VKLI seyahat etmek demektir. 

529 

571 

Siirt Sıhhat ve içtimai 
Muavenet mü:lürlüğünden: 

Siirt memleket hastanesi için alınacak alat ve malzemei 
cerrahiye 5.3.933 tarihinden İtibaren yirmi gÜn müddetle 
münakasaya konulmuştur. Ta)jp olanların mezkôr alat ve 
malzeme listesini görmek üzere İstanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. (1019) 
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ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' Balı:teriyoloe Dr.fHSAN SAMİ 
BAKTERiYOLOJi l.ABORA TUVARI 

Uınami kan tahlilatı, frengi noktai 
CllZC'tndan (Wauennan ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

Tifo ve ıoıtma baıtahklan t"fbisi. 
idrar, balcam. cerahat, kazurat ve su 
tabli!itı, Oltra mikroıkopi, buauıi a
tılar iıtlhzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolletterin miktarlanrun ta
yin~ Divanyolu'nda Sultan Mahmut 

('Üncü '\akıf Haııı fstanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: {1.000.000) Türk Lirasıdır. türbeai No. 189. Telefon: 20981. 

ı 

• 

ekiş
1

yün Ü 
de yaptı! 

l 
0 Q .ı.....lt:h.LLI. - .• 

ile istihdam edilmek üz-::;:;:;;:;;;;~~;; 
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Yünlü/eri 
lpekiı mağazıalarında 
aatılmıy ı baılandı 

Hu gün Bursa:laki fabrika 
dan yeni yeni çc' ter geliyor 

ipekiş fabrikası 
tezgahlar:nda ima 
\ine ba~lanan yün-
lülerin piyasada 
emsalini bulmak 
mümkün değildir 

Dllnyanıa adedi mahdut fahrika· 

!arından biri Ye Tilrkiyenin en 

.büyük ve en asri teaisıtla miiceh· 
hez ipekli fabri~ ası olan (lkekiş) 
in yllnlil imalinde kazan.lığı mu-
vaffalı:iyet bllyilk bir zaferdir. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegAne Türk .Sigorta Şirke
tödir. Türkiyenln her tarafında (200) U geçea acentalarmın hepsi Tilrktilr. TD.r
kiyenln en mühlm mDesaeselerinln vebankalarımn aigortalaC'.ını icra etmektedir. 
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hURHORUı-.. ı 
Her l'Ün alqama kadar baıtalanru 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın

ı daki muaymıelıanetinde tedavi eder. 

f pekit yünlülerinde de 
Pariı modaıı jrÜnü 

gününe tatbik 
edilmektedir. " Bu lf ta lpaklfln'dlr,, 

""-'• < ,•~ -ao ' "' .~,•,•' '•• .ıtfl' ,·~ ~ • ,.A''ıı• ,,._.•,of"~•wCtfl<l:c,~.,· ... 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııigortalar.uı en iyi ıeraitlc }&par. Hasar vukuunda zararları ıiir'at Te koiaylıkla ödar. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 
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Tel. 2.4131 

b.$7 Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. $. 

Emniyet Sandığından: n 
GALATA'da Mumhane cadC:.esinde 18 Mağaza 3 .. 5 

Odayı havi 32 daireli 

LOiT HANI nın yarım 
hissesi sablıktır 

Ba m6lk 16 mart 1933 tarihine müaadif perıembe güD1l ıaat OD 
beıten OD yediye kadar mizayede ile ıatılacaktır. lıtirak edenlerden 
yiizde on Diıbetlnde pey akçeıl alınacaktır. Fazla malumat istiyen· 
lerlD Sandıta müracaatları. (906) 


